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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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إن إسرائيل التي وجدت كما ارتأى مخططو ومنظرو السياسة االستعمارية فـي    

 لتكـون رأس حربـة لمخططـاتهم    )١( )Campbell Bannermanكامبل بانرمـان  (
االستعمارية في المنطقة العربية، وحاجزا يحول دون اتصال شقها اآلسيوي بـاألفريقي؛        

مكـنهم مـن الـسيطرة علـى المواقـع          إلبقاء العرب مجزئين في حالة من الضعف ت       
االستراتيجية في تلك المنطقة ونهب ثرواتها وجعل أقطارها سوقًا لتصريف منتجـاتهم،            

 بدورها أن بقاءها مرتهن باستمرار اضطالعها بهـذه الوظيفـة           – أي إسرائيل    –تدرك  
ا التي وجدت من أجلها، كما تدرك أيضا أنه بمقدار ما تحرزه من نجاح في أدائها لهـذ                 

 أي في تفتيت المجتمعات العربية وإضعافها واستنزاف طاقاتها فـي نزاعـات             –الدور  
  . سيكون مقدار ما تحوزه من هيمنة وتوسع وتحقيق ألهدافها–داخلية أو عربية بينية 

لذا فإن إسرائيل منذ نشأتها وهي تعمل بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة وجهـد                
االستعمار وعمالئه في الوطن العربي علـى      بالدبلوماسية وبالحيلة والمكر وبالتعاون مع      

تمزيقه وإثارة المشكالت المختلفة داخله، ومحور سياستها في هذا المجال قائم على نقـل   
بؤر الصراع من حدودها مع الدول العربية إلى داخل هذه الدول نفسها وإلى مـا بـين                 

يـر العربيـة    هذه الدول بعضها بعضا وإلى ما بين هذه الدول و الـدول اإلسـالمية غ              
  )٢ (.المجاورة لها

وإذا تقصينا أسـاليب إسـرائيل الراميـة إلـى تحقيـق تلـك االسـتراتيجية                
الصهيونية وجدنا أن من أخطرها تلـك التـي اتجهـت بهـا نحـو األقليـات الدينيـة          

                                         
 .ر كامبل بانرمان االستعماري بشيء من التوسع في المبحث التمهيديسبق التطرق لمؤتم )١(

  .٤٨التسوية السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي ، ص : هيثم الكيالني  )٢(
 .١٣٦المرجع السابق ، ص :  إسماعيل ياغي -

 
 

 
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

  قسم التاريخ بجامعة أم القرى
  



– 

  )٥٥٢٠(

والطائفية والعرقية في المنطقة، فـي محاولـة الختـراق الجـسد العربـي وإرهاقـه                
ـ      من خـالل التعامـل المباشـر مـع         شجيعها علـى التمــــرد      هـذه الفئـات وت

  )١ (.واالنفصال، وبث بذور االنقسام والتجزئة داخل المجتمع الواحد
وقد بدأ الصهاينة نشاطهم في هذا االتجاه مبكرا، حيث سبق بعضه قيام كيانهم،             
وكان بدهيا أن يمدوا أول جسورهم لألقليات اليهودية في المنطقة، فكان أخطر ما نـتج               

ك أن نجحوا في تجنيد كثير ممن ينتمون لهذه الطائفة للقيام بدور حصان طروادة              عن ذل 
 وقد مرت بنا في ثنايا هذا البحث شواهد عديدة على           –داخل العديد من األقطار العربية      

 هذا عدا ما افتعلوا من مسوغات لعمليات الهجرة الجماعية التي شـهدتها العديـد       –ذلك  
 أعقاب قيام إسرائيل، والتي ترتبت عليها آثـار اجتماعيـة           من الدول العربية قبيل وفي    

  )٢(.وسياسية واقتصادية في غاية الخطورة
 وهجرة  – كما مر بنا     –ومن أشهر تلك الهجرات الجماعية هجرة يهود العراق         

يهود اليمن، حيث كانت الحركة الصهيونية قد أ بدت اهتماما خاصا بيهود الـيمن منـذ                
هــ  ١٣١٥/م١٨٩٧ر الصهيوني األول الذي عقد في بازل عام         وقت مبكر، ففي المؤتم   

أقيمت لجنة خاصة لمتابعة شؤون يهود اليمن، كما حرصت الصهيونية علـى تهجيـر              
يهود اليمن إلى فلسطين، عبر صفقات ومؤامرات قبل قيام إسرائيل وبعده ، من أشهرها              

جراحا في نفوس يهـود     عملية سرقة أعداد كبيرة من أطفال اليهود اليمنيين التي تركت           
  )٣ (.اليمن لم تندمل حتى اليوم

فقد كان الصهاينة ينظرون إلى يهود اليمن باعتبارهم من أكثر اليهـود  فقـرا               
وبؤسا وبالتالي فإنه يمكن تسخيرهم في أعمال الزراعة وغيرها من األعمال الحرفيـة،             

د اليمن علـى ا لهجـرة،       لذا فقد بعثت الحركة الصهيونية عددا من أتباعها لتشجيع يهو         
-١٩٤٨فخرجت عدة هجرات في فترات مختلفـة، ففـي الفتـرة مـا بـين عـامي                  

هـ فقط هاجر إلى فلسطين نحو ثالثة وأربعين ألـف يهـودي            ١٣٦٨-١٣٦٧/م١٩٤٩
 الذي كان موجودا في محمية عـدن آنـذاك          )٤(يمني، بالتعاون مع االحتالل البريطاني،    

                                         
  .٥٩المرجع السابق ، ص : محسن عوض  )١(
  .٦٠ص : المرجع نفسه  )٢(
  .٢٢ – ٢١المرجع السابق ، ص ص : ريم إبراهيم خالد عبد الك )٣(
 .٧٤ ، ص ١الموسوعة ، مج: عبد الوهاب المسيري  )٤(



 

 )٥٥٢١(

رف الحركة الصهيونية لتجميع اليهـود فيهـا     حيث وضع عددا من معسكراته تحت تص      
 البريطـاني    كما تشكلت في عدن تحت رعاية االحـتالل        )١(ومن ثم نقلهم إلى فلسطين،    

جـالوتس  ( هـ وهـي منظمـة      ١٣٦٣/م١٩٤٤أيضا منظمتان صهيونيتان األولى عام      
) ينـي عكيفـا   ( هـ وهي فـرع لمنظمـة   ١٣٧٠/م١٩٥١، والثانية في عام   ) هعوفيد  
  )٢ (.الدينية

وفي إطار االستراتيجية ذاتها اتجه الصهاينة لمخاطبة المسيحيين العرب، وقـد           
لهذه الفئة من قطر إلى آخـر فـي المنطقـة           اختلف خطابهم السياسي والثقافي الموجه      

العربية، حسب تقديرهم لمدى انصهار هذه األقلية في النسيج الوطني، والـذي يترتـب              
  )٣ (.هذه األقلية أو تلكعليه الدور الذي يمكن أن تلعبه 

ففي الخطاب السياسي والثقافي الموجه للموارنة في لبنان قدمت إسرائيل نفسها           
 اللبنـاني   كحليف يستطيع أن يقدم المساندة والحماية في مواجهة االئـتالف اإلسـالمي           

والفلسطيني والنفوذ السوري، ورغم أنها لم تجد تجاوبا في البداية في ظـل المكاسـب               
إال أنها تمكنـت مـن      ) حة الوطنية المصال(قها الموارنة بصيغة التعايش اللبنانية      التي حق 

يجاد هذا التجاوب منذ منتصف السبعينات الميالدية تقريبـا، مـع بعـض األحـزاب               إ
  )٤ ( .- على النحو الذي مر بنا –السياسية المارونية وقسم من الجيش اللبناني 

اسي الكبير في توجيه السياسة العربيـة،     البلد العربي ذو الثقل السي     –أما مصر   
 فعلى الرغم من أنه     –والذي يظل دائما قريبا من مخططات الدوائر الصهيونية وحلفائها          

يعد من األقطار العربية األكثر تجانسا واندماجا في وحدتـه الوطنيـة، حيـث عـاش                
يعة بيـنهم لـم      والوق )٥(المصريون مسلمين وأقباطَ في نسيج مجتمعي متكامل ومتماسك،       

يقدر لها عبر التاريخ أن تحرز نصيبا وافرا من النجاح؛ لعمق العالقة بينهم والتي تمتـد          
إلى تاريخ دخول اإلسالم إلى مصر، إال أنه لم يـسلم مـن المخططـات الـصهيونية                  

                                         
 .١١٢المرجع السابق ، ص : محمود نعناعة  )١(

  .٣٠٨ – ٣٠٧المصدر السابق ، ص ص : مصطفى طالس  )٢(
 .٦٠المرجع السابق ، ص : محسن عوض  )٣(

  .لحديث عن األطماع الصهيونية في لبنانسبق تناول هذا الموضوع بشيء من التوسع حين ا )٤(
  .٦٠ص : المرجع نفسه  )٥(

 .٤٨٨ ، ص ٢مج: الموسوعة :  عبد الوهاب المسيري -



– 

  )٥٥٢٢(

 إلى العبث بوحدته الوطنية وتماسكه التاريخي، وقد كـان الخطـاب            واألمريكية الرامية 
ي يكرس فكرة وجود تمايز بين المسلمين واألقباط في إطـار المجتمـع             التحريضي الذ 

المصري هو المدخل إلى ذلك، والذي تمثل في ظهور العديد من الدراسات والمنظمـات          
وإبرازهـا علـى الـصعيد      ) قضية قبطية (والهيئات األمريكية التي تعمل على اختالق       

صالح المخططـات األمريكيـة     الدولي، وذلك الستخدامها بطبيعة الحال كورقة ضغط ل       
  )١ (.والصهيونية في المنطقة

فمنذ الستينات الميالدية الموافقة للثمانينات الهجرية بـدأت الواليـات المتحـدة        
األمريكية وهي في أوج صراعها مع الرئيس المصري الراحل جمـال عبـد الناصـر               

 كتاب صدر فـي    الممثل للتيار القومي العربي، باستخدام ذلك األسلوب التحريضي، ففي        
) األقليـة الوحيـدة  (هـ تحت عنوان ١٣٨٣/م١٩٦٣الواليات المتحدة األمريكية في عام  

إنهـا ال تعنـي     ... «: تحدث مؤلفه عن القومية العربية التي يترنم بها عبد الناصر فقال          
 فيما جاء أسلوبه التحريضي     »على السنة المسلمين غير اإلسالم، فهي صنو ومرادف له        

إن القبط بإقامتهم الروابط مـع التيـار        «: وضع آخر من الكتاب حيث قال     مباشرا في م  
األساسي للمسيحية في العالم ومع تنمية انتماءاتهم الدولية يجعلون من الصعب علـى أي      
نظام مصري أن يهاجم كنيستهم بغير أن يتعرض هذا النظام لردود فعل قوية، وبقدر ما               

ية، يجب على األقباط أن يهتموا بهـذا الـسالح          تهتم الحكومة المصرية بالدعاية الخارج    
االحتياطي، فإن خطبة واحدة تظهر شكاوى القبط فـي أي اجتمـاع دولـي مـصحوبة         

قادرة على جذب اهتمام عبد الناصر إلى صـيحات القـبط فـي             ... بالتغطية الصحفية 
  )٢(»بلده

                                         
األقليات واألمن القومي العربي ، دراسة في البعد الداخلي واإلقليمي والـدولي،  : دهام محمد دهام العزاوي  )١(

  .١٤٢ص ) هـ١٤٢٤/م٢٠٠٣، دار وائل للنشر والتوزيع: عمان (الطبعة األولى 
  .١٤٣ – ١٤٢ص ص : المرجع نفسه  )٢(



 

 )٥٥٢٣(

 هـ قام الرئيس األمريكـي األسـبق جيمـي كـارتر    ١٣٩٧/م١٩٧٧وفي عام   
James Carterفي البيت األبيض ، وخـالل ذلـك صـرح    )١( باستقبال الباب شنودة 

إنـه ال يمكـن   ... «: الرئيس األمريكي بحضور السفير المصري في واشـنطن قـائال      
 ومن البدهي أن الرئيس األمريكي يقـصد        »تجاهل المشاعر الدينية لثمانية ماليين قبطي     

سي، كما تحتـضن الواليـات      إيصال ما يتضمنه تصريحه من إيحاءات وضغط دبلوما       
الهيئـة  (المتحدة كثيراً من المؤسسات ذات الطابع الطائفي، ومن بينها ما يعـرف بــ               

  )٢(.التي تقوم بإصدار مجلة خاصة باللغتين العربية واإلنجليزية موجهة لألقباط) القبطية
هـ أنشأ المحامي اليهودي األمريكـي هـورو فيتـز          ١٤١٥/م١٩٩٥وفي عام   

Horo vitz تدعو إلى تكوين تحالف بين التجمعـات  ) بيت الحرية(سة أطلق عليها مؤس
  Netasheهـ أدلـت نيتاشـي  ١٤١٦/م١٩٩٦الكنسية والتجمعات اليهودية، وفي عام 

رئيسة برنامج حقوق اإلنسان في مؤسسة بيت الحرية بشهادتها عن أوضاع األقباط فـي     
وفـي مـصر   ... «: هـا  مصر أمام الكونجرس األمريكي، وجاء في تلك الـشهادة قول      

تتالشى األقلية المسيحية تحت وطأة االضطهاد والعنف، حيث أجبر آالف األقباط علـى           
هــ اتهـم    ١٤١٧/م١٩٩٧، وفي عام    »الفرار وترك وطنهم خشية اعتناق اإلسالم قهرا      

الكونجرس األمريكي خمس عشرة دولة في العالم من بينها مصر باإلسـاءة واسـتخدام              
مراقبـة  (ضطهاد األقلية الدينية، وعليـه شـرع الكـونجرس قـانون         أدواتها القمعية ال  

                                         
في تاريخ البطاركـة، اسـمه قبـل    ) ١١٧(بطريرك الكنيسة القبطية األرثوذكسية رقم : البابا شنودة الثالث  )١(

هـ في قرية سالم بمحافظة أسيوط، درس التاريخ      ١٣٤١/م١٩٢٣ولد في عام    . الرهبنة نظير جيد روفائيل   
هـ ثم التحق بالكلية اإلكليركية، وبعد ذلـك    ١٣٦٦/م١٩٤٧ جامعة فؤاد األول، وتخرج عام       الفرعوني في 

هـ رسم راهبا باسم أنطونيوس السرياني، وفيما   ١٣٧٤/م١٩٥٤درس في كلية الالهوت القبطي، وفي عام        
هـ عاش حياة منعزلة في مغارة تبعد حوالي سبعة أميال عـن    ١٣٨٣-١٣٧٤/م١٩٦٣-١٩٥٤بين عامي   

ى الدير، وبعد عام من رهبنته تمت مبايعته قـسا، وعنـدما تـوفي البابـا كيـرلس الـسادس عـام                      مبن
هـ انتخب خلفًا له، وكان البابا شنودة قد سجل موقفاً رافضاً التفاقيـة الـسالم المـصرية      ١٣٩١/م١٩٧١

  .اإلسرائيلية، ورفض الذهاب مع الرئيس السادات في زياراته إلسرائيل
  .٢٣٧ص :  موسوعة السياسة -

  .١٤٣المرجع السابق، ص: دهام العزاوي )٢(
  .٣٤٧المرجع السابق، ص:  محمد عبد الغني النواوي-



– 

  )٥٥٢٤(

 الذي اقتضى إرسال لجنة تفتيش سنوية لمصر، تقوم بكتابة تقارير           )١()االضطهاد الديني 
  )٢ (.عن أوضاع األقباط

ومن الواضح أن هذا التكالب األمريكي الصهيوني على تحويل األقلية القبطيـة            
لى إحداث تغيرات في بنية المجتمع المصري مـن  إلى ورقة ضغط على مصر، يهدف إ     

خالل خص األقباط وإيثارهم بوضع متميز على حساب المسلمين في مؤسسات الدولـة             
المختلفة، وبشكل يفوق نسبتهم السكانية، فيما ينصب في نهايـة المطـاف فـي خدمـة                

  .المصالح الصهيونية
ـ          ة وتزامنـه مـع   كما يؤشر تجدد وتصاعد الحديث عما يدعى بالمشكلة القبطي

بروز ظاهرة اإلرهاب في مصر، والتي تتمثل في عمليات قتل منظم للـسياح األجانـب    
ونسف للمؤسسات والمراكز الحكومية، إلى عدم خلو الساحة المصرية من أيـاٍد خفيـٍة              
مرتبطة بالدوائر األمريكية والصهيونية تعمل على تفكيك المجتمع المصري، وجره نحو           

  )٣(.االنهيار والتصدع
 واحداً من األقطار العربيـة المـستهدفة        – وال يزال    –وفي السودان الذي كان     

 وذلك في إطـار  –من جانب إسرائيل خارج نطاق التماس الجغرافي مع بلدان المواجهة  
استراتيجيتها لتأسيس وجود قوي لها في حوض النيل وعلى الشواطئ الجنوبية الغربيـة             

يوني نفسه حليفاً طبيعياً للحركة السياسية التي قادتهـا          قدم الكيان الصه   –للبحر األحمر   
االنفصالية في جنوب السودان في أوائل الستينات الميالدية، حيث أخـذ           ) أنيانيا(منظمة  

نشاط المخابرات الصهيونية يتكثف لالتصال بالدول المجاورة للسودان والسيما أوغنـدا           
لمعدات العـسكرية وتـصعيد حركـة       وأثيوبيا بهدف تسهيل إمداد المنظمة باألسلحة وا      

  )٤(.التمرد

                                         
حمايـة  (تجدر اإلشارة إلى أن اإلنجليز لعبوا بالورقة ذاتها إبان احتاللهم لمصر ، حيث أصـدروا قـانون    )١(

  .في محاولة إلحداث شرخ في الوحدة الوطنية المصرية) األقليات
  .١٣٧المرجع السابق، ص: هام العزاوي د-

 .٥، ص)هـ١٤٢٢/م٢٠٠١مطبعة األهرام، : القاهرة(مشاكل األقباط في مصر وحلولها : نبيل لوقا بباوي )٢(

 .١٩٥المرجع السابق، ص: دهام العزاوي)  ٣(

   .٣٢١ص:  المرجع نفسه)٤(



 

 )٥٥٢٥(

كما قدمت إسرائيل دعمها ومساندتها للحركة التمردية االنفصالية التـي قامـت          
هـ بقيادة الفريق السوداني المنشق جـون       ١٤٠٣/م١٩٨٣في جنوب السودان أيضاً عام      

، وتمثل هذا الدعم في تقديم مساعدات عسكرية ولوجستية، وفـتح  John Garangقرنق 
  )١(.عسكرات تدريب سرية في أثيوبيا وأوغندا، بل وفي الكيان الصهيوني نفسهم

وتقدم إسرائيل هذا الدعم للحركات االنفـصالية بـصفتها نـصيرة الجنـوبيين             
لمواجهة التفرقة العنصرية والتعصب الديني الذي يمارسه الشماليون العرب المـسلمون           

اه السياسي وإظهاره أمـام الـرأي     ضدهم، وقد عمدت إلى تفريغ هذا الصراع من محتو        
العام عبر وسائل اإلعالم التابعة لها كما لو كـان صـراعاً بـين المـسلمين العـرب                  
والمسيحيين من أصول أفريقية، كما عملت على أن تكرس عنـد الجنـوبيين فكـرة أن                

  )٢(.الشماليين يستغلونهم ويغمطونهم حقوقهم السياسية واالقتصادية
ه إسرائيل في جنوب السودان ال يعـدو كونـه اسـتكماالً            والواقع أن ما تقوم ب    

وتغذية لمشكلة أورثها االستعمار البريطاني للسودان، فمن المعروف أن السودان يـشكل         
بوتقة تتالقى فيها كل الجماعات الساللية األفريقية والعربيـة علـى اخـتالف ميولهـا               

ارقة، وجنوبه من أهم المعابر     وتوجهاتها، كما أن السودان يمثل جسراً يربط العرب باألف        
العربية إلى أفريقيا، ولما كانت مصلحة بريطانيا تقتضي فصل المنطقـة العربيـة عـن      
القارة األفريقية وتعطيل هذا المعبر، فقد انتهجت طيلة فترة خضوع الـسودان لنفوذهـا              
سياسة الفصل بين شماله وجنوبه ومنع أي تفاعل حضاري بين سكانهما، كمـا اتبعـت               

  )٣(.سة تعليمية تقوم على تعميق الفوارق العرقية والدينية والثقافية بينهماسيا
وبعد تراجع الدور البريطاني عن الساحة العالمية في أعقاب الحرب العالميـة            

هـ، اضطلع الكيـان    ١٣٧٦/م١٩٥٦الثانية، وحصول السودان على االستقالل في عام        

                                         
 .٢٥٩فط والمياه، صمشروع إسرائيل الكبرى، بين الديموغرافيا والن: صالح زهر الدين) ١(

إشـبيليا للنـشر والتوزيـع،      : الريـاض (حاضر العالم اإلسالمي، الطبعة األولى      : تاج السر أحمد حران   )  ٢(
  .٩٤، ص)هـ١٤٢٢/م٢٠٠١

 .٢٣٥المرجع السابق، ص:  عبد اهللا عبد المحسن السلطان-

 .٣٢٧المرجع السابق، ص: دهام العزاوي)  ٣(



– 

  )٥٥٢٦(

 باستكمال هذا المخطط االستعماري الذي      الصهيوني وحليفته الواليات المتحدة األمريكية    
  )١(.وجدت أنه يخدم أهدافها في المنطقة

 في بالد الشام هـدفاً إلسـرائيل   )٢(ومن المنطلق ذاته كان أبناء الطائفة الدرزية      
حيث سعت إلى زرع بذور الخالف بين أبناء الشعب الواحـد، ومـن ذلـك الـسياسة                 

طائفة من المواطنين الـسوريين فـي هـضبة         المبرمجة التي تنتهجها حيال أبناء هذه ال      
الجوالن، والرامية إلى سلخ هذه الطائفة عن انتمائها الوطني، وقد اشتمل برنامج العمـل        

  .بهذه السياسة على عدة إجراءات سياسية وإدارية واقتصادية
فمنذ أن أصبح الجوالن خاضعاً لسيطرتها عملت السلطات اإلسـرائيلية علـى            

ولم تبِق إال على القرى التي يشكل المواطنـون الـدروز معظـم             طرد وتشريد سكانه،    
سكانها، كما عمدت إلى فرض طوق من العزلة الثقافية على هذه الفئة التي أبقت عليهـا             

 ومن ذلك إلغاء المناهج الدراسـية التـي كـان    – سوريا  –معزولة عن وطنها األصلي     
ـ          ى تكـريس الطائفيـة   معموالَ بها قبل االحتالل، وفـرض منـاهج جديـدة تهـدف إل

 فعلى سبيل المثال جاء في كتاب الجغرافيا للصف الخامس االبتدائي فـي             )٣(.واالحتالل
يسكن الدروز في قـرى     « : وصف للمناطق التي يسكنها الدروز في بالد الشام ما نصه         

جبلية مبنية من الحجر األسود الناري، والقرى مزدحمة البيوت، فترى كحـصن منيـع              
 تحصن الدروز في قراهم لكثرة أعدائهم، مما اضطرهم إلى الدفاع عـن             لقد... من بعيد 

                                         
 .٣٢٨ص:  المرجع نفسه)١(

فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهللا، أخذت جل عقائدها عن اإلسـماعيلية، وهـي                : وزالدر)  ٢(
هـ، نشأت في   ٤٠٧/م١٠١٦تنتسب إلى نشتكين الدرزي، الذي أعلن ألوهية الحاكم بأمر اهللا الفاطمي عام             

ن وأفكار، كما أنها تؤمن     مصر، لكنها لم تلبث أن انتقلت إلى الشام، وأصبحت عقائدها خليطاً من عدة أديا             
بسرية أفكارها فال تنشرها على الناس، ومن زعمائها المعاصرين كمال جنبالط وهو زعيم لبناني أسـس                

هـ، وخلفه ابنه وليد جنبالط، وهو الزعيم الحـالي         ١٣٩٧/م١٩٧٧الحزب التقدمي االشتراكي، وقتل عام      
ين، ولهم رابطة في البرازيـل وأخـرى فـي    لهذه الفرقة، ويعيش معظم الدروز في لبنان وسوريا وفلسط     

  .أستراليا
الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة، الطبعة الثانيـة         :  الندوة العالمية للشباب اإلسالمي    -
 .٢٢٧ – ٢٢٣، ص ص )هـ١٤٠٩/م١٩٨٩مطبعة سفير، : الرياض(

  .٧٥المرجع السابق، ص:  محمد مصلح)٣(
 .١٣٧ – ١٣٤ص صالمرجع السابق، :  محسن عوض-



 

 )٥٥٢٧(

) السكان فـي بالدنـا  (، وفي كتاب التاريخ وتحت عنوان   »أنفسهم ضد هجمات األعداء     
المرحلـة التـي سـبقت قيـام        : يتحدث الكتاب عن تاريخ الدروز فيقسمه إلى مرحلتين       

      ور فيها الدروز على أنهم ضعفاء      إسرائيل، وهي مرحلة اضطهاد وتنكيل بالدروز، وص
مسالمون، والمسلمون السنة معتدون غاشمون يطاردون الدروز من مكـان إلـى آخـر             
ويبطشون بهم، ومرحلة ما بعد قيام إسرائيل، وفيها نال الدروز حقوقهم كاملة وأنقـذتهم              

  )١(.إسرائيل من االضطهاد ومدت لهم يد العون
 دورها في العمل على إضعاف االنتماء       وكان لوسائل اإلعالم الصهيونية أيضاً    

القومي والوطني لدى الدروز، كما سعت سلطات االحتالل إلى التعامل معهم كمواطنين            
إسرائيليين وفرضت عليهم التجنيد اإلجباري ومارست جميع أشكال الـضغط المعيـشي       

  )٢(.على المواطنين الذين رفضوا حمل الهوية اإلسرائيلية
صهيونية لتقف عند حـد العمـل علـى احتـواء دروز            ولم تكن المخططات ال   

الهضبة السورية، بل تعدت ذلك إلى محاولة استيعاب كافة الدروز في بالد الشام وخلق              
كيان سياسي خاص بهم، يكون خاضعاً للـدوائر الـصهيونية واالسـتعمارية ويخـدم               

  .مصالحها في المنطقة العربية
في الهضبة الـسورية للجهـات      فقد كشف كمال كنج أحد كبار زعماء الدروز         

العربية األمنيـة المعنيـة فـي أعقـاب االحـتالل الـصهيوني للهـضبة فـي عـام                   
هـ بأن سلطات االحتالل منذ احتالل الهـضبة وهـي تحـاول بـشتى              ١٣٨٧/م١٩٦٧

الوسائل التقرب من الدروز في الجوالن وخاصة بيت كنج في قريـة مجـدل شـمس،                
ذة في المنطقة، حيث كان المحتلون يعاملونهم معاملـة  باعتباره من البيوت الدرزية المتنف    

خاصة، ثم أتى إليه شخصياً مجموعة من ضباط المخابرات اإلسرائيلية وعرضوا عليـه    
إقامة دولة درزية مستقلة تمتد من جبل الدروز في سوريا إلى الشاطئ اللبناني، وكلفـوه        

كـر كـنج بـأن الـصهاينة        باالتصال بوجهاء الدروز في سوريا ولبنان لتنفيذ ذلك، وذ        
جاهروا بأنه إن لم يكونوا إيجابيين تجاه هذا العرض فإن السلطات اإلسرائيلية في حـل               
من أي تدبير قد يتخذ ضدهم، لذا فقد تظاهر كمال كنج وبعض وجهاء الـدروز بقبـول                 

                                         
 .١١٤المرجع السابق، ص:  محمد عبد الغني النواوي)١(

  .١١٦ص:  المرجع نفسه)٢(
 .١٣٦المرجع السابق، ص:  محسن عوض-



– 

  )٥٥٢٨(

التعاون مع سلطات االحتالل والسفر لالتصال بزعماء الدروز، وعند ذلـك تـم إبـالغ         
  )١(.ربية المعنية آنذاكالجهات الع

ونتيجة للتحركات العسكرية العربية الـسريعة، علمـت إسـرائيل بانكـشاف            
المخطط وأجلت تنفيذه، في حين تمكنت من اعتقال كمال كنج وظل في الـسجن لعـدة                

  )٢(.سنوات إلى أن بادلته سوريا ببعض األسرى اإلسرائيليين
بالد الـشام مناخـاً خـصباً    وهكذا يبدو أن أرباب الغايات سيظلون يجدون في     

لزرع بذور الفرقة والشقاق بين أبنائه بسبب تعدد األعراق واألديان، واختالف الطوائف            
والمذاهب فيها، إذ نجد الذاكرة تستوقفنا ونحن نستعرض هذه األحداث لتسترجع أحـداثاً             
تعود بنا إلى الوراء قرناً من الزمان، ونقصد بذلك مـا يعـرف بحادثـة الـشام عـام                   

في إثارة الفتنـة  ) فرنسا وبريطانيا(هـ، حيث نجحت الدول االستعمارية    ١٢٧٦/م١٨٦٠
بين الدروز والموارنة، إليجاد ذريعة تبرر بها تدخلها فـي شـؤون الدولـة العثمانيـة                

 وقد أكدت الوثائق المعاصرة لهذه األحداث أنه قد كان لليهود اليـد الطـولى          )٣(الداخلية،
  )٤(. أطرافهافي إذكاء نار الفتنة بين

ويأتي أيضاَ في إطار اختراق إسرائيل لألوضاع الداخلية في األقطار العربيـة            
 في شمال العـراق،     )٥(ومد يدها إلى التناقضات المحلية وتغذيتها دعمها للحركة الكردية        

                                         
 .٣٢٤ – ٣١٩المرجع السابق، ص ص:  محمد عبد الغني النواوي)١(

 .٣٢٥المرجع السابق، ص:  محمد عبد الغني النواوي)٢(

  .٨٦ – ٨٥، ص ص٣، جالمرجع السابق:  محمد كرد علي)٣(
 .٣٥٧، ص١المرجع السابق، ج:  بييرد نوفان-

 بالقبض على عدد – الذي أوكل إليه مهمة إخماد هذه الفتنة – قام فؤاد باشا وزير األشغال الخارجية العثماني )٤(
عـوا  كبير من اليهود ثبت أن لهم دوراً بارزاً في إثارتها، فما كان من أعيان اليهود في الـشام إال أن رف                    

 طالبوه فيها بالتوسط عند الحكومة البريطانية Mont Fioreمذكرة إلى اليهودي البريطاني السير منتفيوري 
لتتدخل من أجل تحرير المعتقلين اليهود، وبالفعل تدخلت الحكومة البريطانية وانتهى الموقف لصالح اليهود     

  .حيث أفرج عن أكثرهم
  .٦٣ – ٦١المرجع السابق، ص ص:  حسان حالق-

 تعتبر قضية األكراد إحدى أهم مشكالت األقليات في المشرق العربي، فعلى الرغم من أن عدد األكراد يبلغ                  )٥(
عدة ماليين إال أنهم ال يجتمعون في منطقة جغرافية محددة، بل يشكلون أقليات متناثرة في تركيا وسـوريا      

=  عندما كانت الرابطة الدينيـة هـي       و والعراق وإيران، ويخضعون لنظام قبلي زعماؤه أشبه بإقطاعيين،       



 

 )٥٥٢٩(

إذ إنه من الثابت أن إسرائيل منذ أوائل السبعينات الميالدية الموافقة للتسعينات الهجريـة       
عم هذه الحركة تدريباً وتسليحاً، وكان غرضها آنذاك إضعاف موقف الحكومـة            كانت تد 

 –العراقية ذات المواقف المتـشددة منهـا، وإلبعـاد العـراق عـن الجبهـة العربيـة          
  )١(.اإلسرائيلية

ومع مطلع الثمانينات الميالدية الموافقة مطلع القرن الخامس عـشر الهجـري            
رأت على الساحة العربية بصفة عامة والخليجيـة        وعلى إثر التطورات السياسية التي ط     

بصفة خاصة خالل هذه الفترة، والتي كان من أبرزها قيام الثورة اإلسالمية في إيـران               
ومخاوف إسرائيل من أن تنجح الثورة في تصدير أفكارها إلى الـدول المجـاورة ممـا        

ج حدود إيـران    يترتب عليه تمكنها من إقامة دولة شيعية تمتد على مساحة شاسعة خار           
ثم ما أعقب ذلك من قيام حرب الخليج األولى ومن ثـم الثانيـة              . )٢(تشكل خطراً عليها  

التي أثارت مخاوف الواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل من العراق حيث ارتأتا أنه بات             

                                                                                                     
التي تجمع بين رعايا الدولة العثمانية، لم تكن هناك مشكلة كردية، ولكـن عنـدما انتـشرت األفكـار                   =

والتطلعات القومية في أواخر العهد العثماني كان لألكراد نصيبهم من ذلك، ولما هزمت الدولة العثمانية في 
 مثل غيرهم من قوميات الدولة العثمانية يطالبون باالستقالل، وعنـدما           الحرب العالمية األولى بدأ األكراد    

هـ، وحددت الحدود بصورتها النهائية     ١٣٤٣/م١٩٢٥ضم لواء الموصل للعراق بقرار عصبة األمم عام         
بين تركيا والعراق، بدأت تظهر مشكلة األكراد بشكل واضح، حيث بدأت الدول االستعمارية تتخـذ مـن                 

ط في مناوراتها السياسية، فبريطانيا في العراق تستغل طموحاتهم في الـضغط علـى              األكراد ورقة ضغ  
هـ ١٣٦٤/م١٩٤٥عام ) مهاباد(الحكومة العراقية، والسوفيت في شمال إيران يشجعون قيام دولة كردستان 

لوضع العراقيل في وجه بريطانيا، وعندما حصلت دول المنطقة على االستقالل زامن ذلك تعاظم مطالـب   
ألكراد وال سيما في العراق، ولما كانت عالقاته سيئة مع جيرانه وخاصة إيران وتركيا فقد كان لهم دور                  ا

في إثارة حركات العصيان التي بدأت تنتشر فيه، والتي دخلت مرحلة عنيفة من الصراع المـسلح عـام                  
 –لصداقة العراقية   هـ وتنوعت المصادر الخفية التي تزودهم بالسالح، وبعد عقد معاهدة ا          ١٣٨٣/م١٩٦٣

هــ  ١٣٩٥/م١٩٧٥هـ، ومن ثم عقد اتفاق الجزائر بين العراق وإيران عام ١٣٩٢/م١٩٧٢السوفيتة عام  
  .بدأت تتأكد الشبهات التي كانت تثار حول تسرب األسلحة من إسرائيل إلى المتمردين األكراد في العراق

 .٣٢٣ – ٣١٣المرجع السابق، ص ص:  صالح العقاد-

 .٣٢المرجع السابق، ص: رصان أحمد الب)١(

 .١٢٢أسرار مكشوفة، ص:  إسرائيل شاحاك)٢(



– 

  )٥٥٣٠(

يشكل خطراً على مصالحهما في المنطقة، وعلى موازين القوى والمعـادالت الـسياسية       
  )١(.القائمة فيها

وإثر كل هذه التطورات بدأ يظهر في اإلدارة األمريكية تيـار قـوي يدعمـه               
أنصار إسرائيل فيها، يدعو إلى إيجاد الظروف المالئمة لتقسيم العراق لوضع حد نهائي             
للتهديدات التي يشكلها العراق الموحد القوي، واقترح أصحاب التيار التقـسيمي إقامـة             

، كيان شيعي في الجنوب، وكيان كردي فـي الـشمال،           ثالث دويالت أو كيانات طائفية    
  .)٢(وكيان سني في الوسط

وباإلمكان الجزم بأن اإلدارة األمريكية قد أخذت بهذا الـرأي وبـدأت بالفعـل             
تسعى لتنفيذه بالتعاون مع حليفتها االستراتيجية إسرائيل، فإن لم يكن األمر كذلك فما هو              

ن العراق الداخلية وسعيها الجاد لتـأمين عـودة         مبرر التدخل األمريكي السافر في شؤو     
األكراد الذين تركوا العراق والتجأوا إلى إيران وتركيا إثر الصدامات الدامية المؤسـفة             

هــ، فهـذا التـدخل      ١٤١١/م١٩٩١التي وقعت بينهم وبين الحكومة العراقيـة عـام          
 ! اإلنـسان األمريكي وإن جاء تارة تحت عباءة مجلس األمن، وأخرى تحت مظلة حقوق  

 فال يمكن تبريره إال بأن الواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل قد اعتزمتا إقامـة كيـان     )٣(
خاص باألكراد في العراق، لذا فهما حريصتان على عودة األكراد ليتسنى لهما اخـتالق           

  .الظروف التي تسوغ قيام هذا الكيان
 Seymour Hershوقد أكد ذلك الباحث والصحفي األمريكي سيمور هيرش 

 ، األمريكية ، أورد فيه معلومـات  New yorkerفي تقرير له نشرته مجلة نيويوركر 
خطيرة عن تعاون كردي إسرائيلي في شمال العراق، يهدف إلى تقسيم العراق، حيـث              

هناك خطة إسرائيلية لبناء قوة عسكرية كردية قـادرة علـى قهـر             ... «: جاء فيه قوله  
راق، وإقامة قاعدة في إيران للتجسس على المنشآت النوويـة          الميليشيات الشيعية في الع   

                                         
  .١٢٣ص: أسرار مكشوفة:  إسرائيل شاحاك)١(

 .١١٣المرجع السابق، ص:  نواف الزرو-

  .١١٣ص:  المرجع نفسه)٢(
 .٤٨٨، ص٢الموسوعة، مج:  عبد الوهاب المسيري-

  .١٢٣أسرار مكشوفة، ص:  إسرائيل شاحاك)٣(
 . ٣٢٦ – ٣٢٥المرجع السابق، ص ص: د صالح العقا-



 

 )٥٥٣١(

إن الوجود اإلسرائيلي في كردستان من أجل تقسيم العراق والتجسس علـى            ... اإليرانية
  .)١(»إيران وإثارة االضطرابات في سوريا وتركيا

كما كان للمصادر اإلعالمية اإلسرائيلية دورها أيضاً في الكشف عـن حقيقـة             
لعراق، بل والتباهي بأنها فكرة إسرائيلية، ومن ذلك ما جاء فـي صـحيفة              فكرة تقسيم ا  

إن اجتماعاً ضـم   «:  اإلسرائيلية حيث قالتYedioth ahronothيديعوت أحرونوت 
ممثلين عن اإلدارة األمريكية للعراق ومدير التخطيط في السفارة األمريكية فـي بغـداد              

لطرف العراقي تقسيم العراق إلى أربـع    وعدد من الخبراء األمريكان، عرض فيه على ا       
واليات وأقاليم لها برلمانها المحلـي الخـاص، وموازنتهـا المـستقلة وإدارة شـؤونها         

... الداخلية، فيما ترتبط جميعاً باإلدارة المركزية في قضايا الدفاع واألمـن والخارجيـة            
لي لـإلدارة   إن فكرة تقسيم العراق كانت ضمن المقترحات التي تقدم بها وفـد إسـرائي             

األمريكية، من أجل تعزيز االستقرار في العراق من جانب، ومن جانب آخر إلضـعافه              
  .)٢(»من ناحية التحرك الخارجي مستقبالً

 ينـاير عـام     ٣١ اإلسـرائيلية فقـد أجـرت فـي          Davarأما صحيفة دافار    
،  قدمته  Mote zaken هـ لقاء مع شخص يهودي يدعى موتي زاكن١٤٠٩/م١٩٨٩

التـي  ) جمعيــة الصداقـــة اإلســرائيلية مع كردســـتان       (  رئيس   على أنه 
تزاول نشاطها بين األكراد في أوروبــا ، وقد تحدث زاكن في هذا اللقاء عن أهميـة                

  .)٣(تأييد إسرائيل لألكراد ولحقوقهم القومية
وهكذا تمضي إسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلـى تـشظية المجتمـع             

 خالل ورقة األقليات مستخدمة كل الوسائل لتحقيق تجزئة األمة العربية إلـى  العربي من 
دويالت عرقية ودينية وطائفية متناحرة، فعملية التجزئة هي التي يمكن أن تضمن أمـن              

  .إسرائيل وبقاءها، وتتيح لها تحقيق أهدافها ومطامعها التوسعية في الوطن العربي
سية تكرسها أيـضاً دراسـات كثيـر مـن          وهذه االستراتيجية الصهيونية السيا   

 Ariehالمفكرين والمنظرين الصهاينة، ففي كتاب للمفكر الصهيوني أريه أورنـشتاين  

                                         
، يونيو عـام  ٤م، نقالً عن مجلة نيويوركر األمريكية، العدد ٢٧/٦/٢٠٠٤ صحيفة العرب اليوم األردنية في       )١(

 .م٢٠٠٤

 .م٨/٢/٢٠٠٥ صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية في )٢(

 .م١٩٨٩ يناير ٣١ئيلية في ، نقالً عن صحيفة دافار اإلسرا١٢٤أسرار مكشوفة، ص:  إسرائيل شاحاك)٣(



– 

  )٥٥٣٢(

ouronshtine   على نقيض شعار الوحدة العربية الذي ينادي به العرب،          «: ،  جاء قوله
إنني أومن بعد مدة بتفسخه وظهور طوائف عرقية وجغرافيـة مثـل لبنـان المـسيحي        

هذا التجمع الممثـل فـي   ... طقة األكراد شمال العراق وجبل الدروز ودولة إسرائيل ومن
  .)١(»الهالل الخصيب سيكون بقيادة إسرائيل

كما انكشفت استراتيجية التفتيت والهيمنة بخطوطها العامـة والتفـصيلية فـي            
يـد  نشرها الكاتب الـصهيوني عود    ) استراتيجية إسرائيل في الثمانينات   : (دراسة بعنوان 

ــون  ــونيم Oudid yanounيين ــة كيفي ــي مجل ــام Kivonim  ف ــرائيلية ع  اإلس
هـ، وتظهر هذه الدراسة بوضوح مشروع الكيان الـصهيوني الخـاص      ١٤٠٢/م١٩٨٢

بتقسيم المنطقة العربية إلى دويالت طائفية صغيرة متباعدة ومتنافرة، ومما جاء في تلك             
إن هذا الجسد قد مات السـيما لـو         أن مصر بوصفها جسداً مركزياً، ف     .... «: الدراسة

أخذنا في االعتبار المجابهة التي تزداد بين المسلمين والمسيحيين، كما أن تقسيمها إلـى              
مقاطعات جغرافية منفصلة يجب أن يكون هدفنا السياسي في التسعينات، علـى الجبهـة    

 ليبيـا  الغربية، فإذا تفككت مصر وحرمت من السلطة المركزية، فإن بلداناً أخرى مثـل         
ويجسد تقسيم لبنـان إلـى   ... والسودان وغيرهما من البلدان األبعد ستعرف نفس التفكك   

خمس محافظات ما سيحدث في العالم العربي بأسره، وتفكـك سـوريا والعـراق إلـى        
مناطق محددة على أساس المعايير العرقية أو الدينية ينبغـي أن يكـون علـى المـدى                 

فالعراق الغنـي بـالبترول والمرتـع للمنازعـات         .... لالطويل هدفاً ذا أولوية إلسرائي    
وتفكيكه سيكون بالنسبة لنا أهم من تفكيك سـوريا،         ، الداخلية هو خط التسديد اإلسرائيلي    

  .)٢(»ألنه يشكل على المدى القصير أخطر تهديد إلسرائيل
وفي تقديرنا أن المتمعن في أبعاد هذه االستراتيجية الصهيونية يدرك أن هـدفها    

تصفية مفهوم األمة العربية واإلسالمية وتكريس مفهوم جديـد مفـاده أن المنطقـة              هو  
العربية هي عبارة عن خليط من األقليات الدينية والطائفية والعرقية واإلثنية، ليس لهـا              
رابط يجمعها، وأن تصور قيام وحدة بين هذه األقليات هو ضرب من المحال، ومن ثـم              

                                         
 . ١٠٩المرجع السابق، ص:  دهام العزاوي)١(

استراتيجية إسرائيل في الثمانينات، مجلة كيفونيم اإلسرائيلية، القدس الدائرة اإلعالميـة فـي             :  عوديد يينون  )٢(
 العالميـة،   م، والمقال نشر مترجماً في مجلة الثقافة      ١٩٨٢، فبراير   ١٤المنظمة الصهيونية العالمية، العدد     

 .١٢م، ص٧/١١/١٩٨٢ في ٧الكويتية، العدد 



 

 )٥٥٣٣(

كون لكل أقلية دولتها الخاصة بها، وفي إطار هذا المفهوم          فإن النتيجة المنطقية هي أن ت     
يكتسب الكيان الصهيوني شرعيته ويبرر وجوده باعتباره إحدى الدول الدينية أو القومية            
في المنطقة، هذا فضالً عن ما ستحققه هذه الشرذمة للمنطقـة العربيـة مـن ضـمان                 

ـ         ا أن هـذه االسـتراتيجية      الستمرارية المشروع الصهيوني وتوفير األمن لكيانـه، كم
الصهيونية تتالءم وتلتقي مع االستراتيجية األمريكية في المنطقـة العربيـة حيـث إن               
تكريس حالة التشظية والتفتيت في المنطقة تعتبر الحالة المثلى لتحقيق الـسيطرة علـى              

  .األرض والثروة العربية
ـ            ن القـرن   وقد جاءت المتغيرات الدولية التي حصلت في بداية التـسعينات م

ومـن  ، الميالدي المنصرم الموافقة مطلع العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجري            
أبرزها انهيار االتحاد السوفيتي وانفراد الواليات المتحدة بالقرار الدولي سـانحة لتنفيـذ            
تلك االستراتيجية الصهيونية األمريكية، حيث مكن هذا الواقع الدولي الجديـد الواليـات       

 األمريكية وحلفاءها الغربيين من التدخل في الشؤون الداخلية للـدول العربيـة،             المتحدة
وانتهاك سيادة العديد منها، تحت أغطية شرعية دولية مزيفة، واستخداٍم معيب لمبـادئ             

 والخطورة التي أفرزهـا هـذا الواقـع    )١(.حقوق اإلنسان وحماية األقليات والديمقراطية   
فسح المجال لهيمنة الواليات المتحدة على شـريحة كبيـرة          الدولي الجديد تكمن في أنه أ     
بحجة تمكينهم من ممارسة حقـوقهم وحريـاتهم،        ) األقليات(من مواطني الدول العربية     

سيما إذا كانت لهذه األقليات طموحات انفصالية أو كانت تعاني فعالً مـن شـيء ولـو               
 األمريكية آنذاك منفـذاً     طفيف من التمييز والمفاضلة في بلدانها، حيث تكون األطروحة        

  )٢(.لها
 وفي مقـدمتهم  –كما أن هذه السياسة التدخلية حققت للواليات المتحدة وحلفائها         

 هدفهم المنشود في خلخلة الوحدة الوطنية بخلق الـشقاقات وإثـارة            –الكيان الصهيوني   
ـ            دي النزاعات لتدمير القوة الذاتية في العديد من الدول العربيـة، سـيما تلـك التـي تب

                                         
 .٢٠المرجع السابق، ص:  عصام فاهم العامري)١(

حقوق اإلنسان واألمن القومي العربي، نحو الترابط الشمولي في البيئة الدولية الراهنة، مجلة             :  باسيل يوسف  )٢(
 .٣٥ص ، م ١٩٩٤، ٢العدد ، شؤون سياسية، بغداد 



– 

  )٥٥٣٤(

مناوءتها لسياستها، دون تكاليف باهظة كتلـك التـي تتطلبهـا التـدخالت العـسكرية               
  )١(.المباشرة

لذا نرى أن الخيار المطروح أمام الدول العربية لمواجهة اآلثار الخطيرة لهـذه             
السياسة الصهيونية األمريكية هي ترصين وتحصين البيت العربـي لوقـف االسـتثمار        

 وحقوق اإلنسان والديمقراطية، واستفحال المشاريع الصهيونية       السياسي لقضايا األقليات  
واألمريكية التي ترتكز على هذه المفردات، فوجود األقليات الدينية والعرقية في المنطقة            
العربية ليس باألمر الطارئ، بل هو وجود تاريخي ثابت وحقيقة اجتماعية وحـضارية             

م مع الحضارة العربيـة اإلسـالمية،       وقد عاشت هذه األقليات في وئام وتالح      . واضحة
فهوياتها لم تنسحق، بل أصبحت بحكم التفاعالت البشرية التي شهدتها المنطقـة علـى              

  .امتداد التاريخ اإلسالمي جزءاً من نسيجها االجتماعي، ومكوناً من مكوناته
وقد لمست القوى الخارجية هذه الحقيقة فوجدت صعوبة بالغة في اختراق جسد            

ربية اإلسالمية عن طريق تلك األقليات، لذا فإنه حـري بالـدول العربيـة أن               الدولة الع 
تستحضر ذلك الموروث اإلسالمي الحضاري الذي عالج مشاكل التعدد المجتمعي بروح           
إنسانية، وحفظ لنا مجتمعنا العربي متماسكاً وحصيناً لقرون طويلة، فتسعى حثيثاً لتبنـي            

ناء األقليات بكافة حقوقهم، وتحقق العدالة والمـساواة    الخطوات العملية التي تكفل تمتع أب     
في الفرص المتاحة أمام مواطنيها، وأن تمنحهم الفسحة للتعبير عن خصوصيتهم الثقافية            
والعقائدية انطالقاً من األمر اإللهي والتسليم اإلنساني بذلك، كما يتوجب علـى الـدول               

تعزيز الوحدة الوطنيـة وتنميـة القـيم        العربية أن تجتهد إليجاد اآلليات التي من شأنها         
والروابط المشتركة المفضية إلى إنماء الثقافة الوطنية الشاملة وتذويب الهويـة الذاتيـة،          
وتكريس قيم التسامح واالنفتاح والحـوار، وتـأتي فـي مقـدمتها األدوات المرتبطـة               

 يدعم لحمـة    بالمؤسسات التعليمية واالجتماعية واإلعالمية، فال شك أن من شأن ذلك أن          
  .االنتماء للوطن، ويسد الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها القوى الخارجية المتربصة

والواقع أن قراءة متأنية ألوضاع المنطقـة العربيـة تؤكـد أن االسـتراتيجية              
 ال تعدو كونها جزءاً من استراتيجية صـهيونية         – السالفة الذكر    –الصهيونية األمريكية   

تهدف أي مظهر من مظاهر التنسيق والتضامن بـين دول هـذه            أمريكية أعم وأشمل تس   

                                         
 .١٥٧ المرجع السابق، ص: دهام العزاوي)١(



 

 )٥٥٣٥(

المنطقة، وتسعى إلى إجهاض أية محاولة وحدودية بين أجزائها، وذلك لخدمة األهـداف           
  .الصهيونية والمصالح األمريكية ذاتها

ومن التجليات الصهيونية المعلنة التي تؤكـد اسـتهداف الـصهيونية للوحـدة             
أخطر ما يهدد وجودها تصريح أدلى به وزير الخارجيـة          العربية، من منطلق اعتبارها     

 هـ لمجلة رياليتيـه ١٣٨٦/م١٩٦٦في عام  Abba Ebanاإلسرائيلي األسبق أبا إيبان 
Reality إن العوامل التي تعطي إسرائيل أمـالً بالبقـاء   « : ،  الفرنسية، جاء فيه قوله

ل، واستمرار حماية الـدول  هي استمرار المساعدات الحربية األمريكية المباشرة إلسرائي    
الكبرى للوضع الحالي في المنطقة، وأخيراً وفوق كل شيء استمرار الخالفات العربيـة             

لو اتحد العرب لما بقي أحد يهتم بنا، ولسهل علـيهم إذابـة             « : ويتابع أبا إيبان قوله   » 
  )١(.»كياننا، لهذا سنبقى دائماً شوكة نخز الجسم الذي يحتوينا

 الصهيونية واألمريكية تسعى لتعطيل المـسار العربـي نحـو           لذا فإن الدوائر  
الوحدة واالندماج وتعميق حالة التباعد والتفكك والضعف العربي، عبـر العديـد مـن               
اإلجراءات ويأتي في مقدمتها إسباغ طابع التعددية على المنطقة والترويج لـه وصـوالً         

 Abba Eban فهذا أبا إيبـان  إلى تكريس فكرة مفادها استحالة قيام وحدة بين أجزائها،
تاريخ العرب بأنهم   ) صوت إسرائيل (مجدداً يضطلع بهذا الدور حيث يختصر في كتابه         

عاشوا في فرقة وتناحر، وأن فترات الوحدة بينهم كانت قصيرة، وقد تمت بقوة السالح،              
و لـم  وأن التجزئة السياسية الراهنة لم يحدثها االستعمار وإنما أرادها العرب أنفـسهم، أ      

يعترضوا عليها، وأن الروابط الثقافية والتراثية التي تجمع البالد العربية ال تكفي لتكون              
  )٢(.أساساً لوحدة سياسية

ومن األساليب التي تتبعها الدوائر الـصهيونية واألمريكيـة لـضرب الوحـدة      
 العربية تعميقها للنزعة القطرية إلى أبعد حدودها عبر دفع كل قطر عربي إلـى اتبـاع               
سياسة خاصة به قائمة على تقديم المنافع القطرية بصرف النظر عما تجره تلك السياسة              
من أضرار للمصالح العربية المشتركة أو المصير العربي الواحد، وتبـرز آثـار هـذه          
السياسة في حالة التراجع الحاصلة في مفهوم العمل العربي المشترك، وانكفـاء العديـد             

ق مصالحها الخاصة بوسائل خارج اإلطار العربـي، ومـن   من الدول العربية على تحقي  
                                         

 .٣٢ – ٣١المرجع السابق، ص ص:  إبراهيم خالد عبد الكريم)١(

 .٤٧التسوية السلمية، ص:  هيثم الكيالني)٢(



– 

  )٥٥٣٦(

 كما تبرز آثار هذه     )١(.خالل االندماج التبعي األمني واالقتصادي بمراكز القوى العالمية       
السياسة في أبشع وأخطر صور التنكر للمصالح العربية المـشتركة واألمـن العربـي              

العربية فـي الـدخول فـي       الشامل من خالل نجاح إسرائيل في إقناع العديد من الدول           
  )٢(.مفاوضات ثنائية وإبرام عقود صلح منفردة معها

كما تعمل تلك الدوائر على تكريس التجزئة العربية عن طريـق إذكـاء حـدة               
فات حول بعض القـضايا   واختالق الخال ، المشكالت القائمة بين الدول العربية وتجذيرها     

الجانبية والتباينات السياسية وتغذيتها، لشل اإلرادة العربيـة، وتعطيـل آليـات العمـل              
  )٣(.العربي المشترك، ومنع أية بادرة نهوض عربي حقيقي

ولعل من أخطر األساليب المتبعة لتمريـر الـسياسة الـصهيونية واألمريكيـة       
المنطقة العربية وإضعافها الترويج لمـشاريع      الرامية إلى إحداث المزيد من التجزئة في        

وهو مشروع قديم وحديث فـي آٍن       ) الشرق أوسطية (إقليمية جديدة من أشهرها مشروع      
واحد، فهو قديم كونه من ساللة المشروعات التي كان االستعمار الغربـي قـد حـاول                

  ولكـن تلـك المحـاوالت لـم تحقـق     )٤(فرضها على المنطقة في فترات زمنية سابقة،    
أغراضها بالشكل المطلوب، وهو حديث كون الدعاة والمنظرين لـه بعـد أن انـضمت       

                                         
 . ١٨٦المرجع السابق، ص:  دهام العزاوي)١(

 .٢٠التسوية السلمية، ص:  هيثم الكيالني)٢(

 .١٨٦المرجع السابق، ص:  دهام العزاوي)٣(
العربية محاوالت عديدة سابقة إلعادة صياغة أوضاعها وفق مصالح الدول الكبرى المهيمنة على              شهدت المنطقة    )٤(

النظام الدولي، أوالها كانت في أعقاب الحرب العالمية األولى، حين انحسر النفوذ العثماني عن المنطقة حيـث           
، وفي أعقاب )سايكس بيكو(اقية خضعت لالنتداب االستعماري بعد تجزئتها إلى مناطق نفوذ أوروبية، حددتها اتف

الحرب العالمية الثانية برزت الواليات المتحدة األمريكية كقوة جديدة على الساحة، كان لها دور فاعل في قيام                 
الكيان الصهيوني في المنطقة، ومنذ ذلك الحين عرفت المنطقة العديد من المشاريع التي طرحتهـا الواليـات                 

هـ، ومروراً ١٣٦٦/م١٩٤٧ حليفتها إسرائيل، بدءاً من مشروع ترومان عام      المتحدة لخدمة مصالحها ومصالح   
بمشروع إيزنهاور في أواسط الخمسينات، ثم وصوالً إلى مشروعي كارتر وريجان في السبعينات والثمانينات،             

القوميـة  (حينـاً أو    ) الخطر الـشيوعي  (وقد قُدمت هذه المشروعات بحجة ملء الفراغ في مواجهة ما يسمى            
حلف (و) قيادة الشرق األوسط  (و) النقطة الرابعة (حيناً آخر، وكانت قد اتخذت مسميات مختلفة مثل         ) لراديكاليةا

 –وكلها كما أسلفنا إنما تعبر عن ضرورة قيام حلف سياسي           ) منطقة اإلجماع االستراتيجي  (وصوالً إلى   ) بغداد
  .يا للواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل أمني في المنطقة يخدم المصالح االستراتيجية العل–اقتصادي 

  .٢٥ ، ٨المرجع السابق، ص ص :  ماجد كيالي-
 .٤٣المرجع السابق، ص:  إنعام رعد -



 

 )٥٥٣٧(

إسرائيل إليهم عضواً فاعالً وقائداً قد أصبحوا أكثر وضوحاً فـي خططهـم وأهـدافهم               
وأكثر قدرة على فرضها على المنطقة بعد أن أصبحت أقل تماسكاً وأكثر ضـعفاً ممـا                

  )١(.كانت عليه في السابق
ق أوسطي مشروع يراد به إعادة صياغة المنطقة من خالل إقامة           والنظام الشر 

تكتل يضم بعض أقطار الوطن العربي ودول الجوار وإسـرائيل، يـرتبط بنظـام مـن           
التفاعالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحـضارية ويرتكـز علـى اعتبـارات      

  )٢(.التقارب الجغرافي وال يتطلب هوية ثقافية وانتمائية متماثلة
وتدل المؤشرات المتاحة في وثائق المشروع الشرق أوسـطي علـى أن هـذه             
الصيغة تنطوي على اتصال مباشر ببنية األمن العربي عندما تحاول تجاوز هوية األمة             
العربية واالستعاضة عنها بهوية إقليمية متعددة القوميات، من خالل طي مفهوم العـالم              

ل مع أجزائه بعد ضم أطراف أخرى إليـه لتـشكل           العربي كوحدة إقليمية قومية والتعام    
من هذه المجموعة من الدول تركيبة إقليمية جديدة لها هويتهـا الخاصـة بهـا وبنيتهـا          

  )٣(.االقتصادية بأبعادها السياسية واألمنية
ومن الواضح أن الهدف من هذه الصيغة الجديدة هو التسليم بوجـود إسـرائيل          

 العزلة عنها لتحتـل بعـد ذلـك بمبـرر التفـوق             وإدخالها ضمن نسيج المنطقة ورفع    
التكنولوجي دور الدولة اإلقليمية العظمى مما سيمكنها من تحقيق أهدافها االسـتراتيجية            
في المنطقة ويكرس دورها الوظيفي في خدمة المصالح الغربية بشكل عام واألمريكيـة             

  .بشكل خاص
فقد الزم المشروع   ومشروع الشرق أوسطية ليس طارئاً على الفكر الصهيوني         

الصهيوني الذي استهدف إقامة إسرائيل الكبرى حرباً أو سلماً، فقـد تـصور مؤسـس               
 في مذكراته كومونولث شـرق  Theodor Herzelالحركة الصهيونية تيودور هرتزل 

أوسطي بقيادة الدولة اليهودية التي تملك الخبرة والتقنية حتى أنه طرح عدة مشاريع في              
إننا سوف نكون قادرين بفـضل      ... «: ة، ومن ذلك ما جاء في قوله        مجال البنى التحتي  

                                         
 ٤٩التسوية السلمية، ص:  هيثم الكيالني)١(

  .٤٣المرجع السابق، ص:  إنعام رعد )٢(
 .١٨٥المرجع السابق، ص:  عبد اللطيف المياح وحنان الطائي-

 .٥١التسوية السلمية، ص: يالني هيثم الك)٣(



– 

  )٥٥٣٨(

الوسائل الشخصية والمادية المتوفرة لشعبنا أن نبني في وقت قصير جداً سـكك حديـد               
يجب أن نبني سكة حديد تـصل  ... «:  وكذلك في قوله» وموانئ وحضارة كاملة جديدة   

لن يستطيع أحد أن يبني هـذه       بين شواطئ البحر األبيض المتوسط والخليج الفارسي، و       
« : ، ومن المشاريع التي اقترحها الزعيم الصهيوني ما جاء في قوله          »الطريق إال اليهود  

يمكن إنشاء صناعات كيميائية عظيمة على شواطئ البحر الميت كثير الملوحة، ويجـب         
دال تحويل مجاري المياه النقية التي تصب فيه اآلن واستعمالها كمياه للشرب، يجب استب            

تحدثنا عن المداخيل الماليـة التـي يجـب         « : وقوله» الروافد بقناة في البحر المتوسط      
  )١(.»المناجم حقول النفط وغيرها ... إنشاؤها

،   Nahom goldman وفي أعقاب قيام الكيان الصهيوني قدم ناحوم غولدمان
ادياً كبـديل   رئيس الوكالة اليهودية آنذاك فكرة للسيطرة على المنطقـة العربيـة اقتـص            

  )٢(.، Bin gorionللحروب المكلفة وناقشها مع بن غوريون
هـ وضع االقتصاديان الصهيونيان ميخائيـل شـيفر        ١٣٨٨/م١٩٦٨وفي عام   

Michael shevar  ول زراحيوشاو  ،Shawul zrahi    مـشروعاً شـرق أوسـطي 
د الخـام   تؤدي فيه إسرائيل دور القطب االقتصادي، وتزودها األقطار العربيـة بـالموا           

  )٣(.والقوى العاملة الرخيصة واألسواق االستهالكية الواسعة لتصريف إنتاجها الصناعي
هــ لتـنعش    ١٣٩٩/م١٩٧٩ اإلسرائيلية عام    –وقد جاءت المعاهدة المصرية     

أطماع إسرائيل االقتصادية في المنطقة وتولد لديها قناعة بإمكانية فتح آفـاق عالقـات              
  )٤(.ب، بل أيضاً مع عدد من الدول العربية األخرىتطبيعية كاملة ال مع مصر فحس

وطوال عقد الثمانينات الميالدية الموافقة العقد األول من القرن الخامس عـشر            
الهجري انصب نشاط الوزارات ومراكز األبحاث اإلسرائيلية علـى صـوغ مـشاريع             

  . العربي–للتعاون االقتصادي اإلسرائيلي 
 الموافقة مطلع العقد الثاني من القرن الخـامس         وفي مطلع التسعينات الميالدية   

عشر الهجري وفي إطار جملة المتغيرات السياسية الدوليـة واإلقليميـة ذات الـسمات              

                                         
 .١٧٩، ٧٥، ١٤٣ص:  يوميات هرتزل)١(

 .٦٢المرجع السابق، ص:  إنعام رعد)٢(

 .٦٣ص: المرجع السابق:  إنعام رعد)٣(

 .٥٠المرجع السابق، ص:  ماجد كيالي)٤(



 

 )٥٥٣٩(

االنعطافية والبعد االستراتيجي، والتحوالت الحاصلة في مجال العوامل المكونة لمكانـة           
اإلسرائيلية التـي انطلقـت   الدول وقوتها، واستناداً إلى خلفية مفاوضات التسوية العربية    

هـ واالستحقاقات المتعلقة بها بدأت مختلـف األوسـاط         ١٤١١/م١٩٩١من مدريد عام    
اإلسرائيلية تشعر بأن هذه المتغيرات والتحوالت وإن كانت تخدم مصلحة إسرائيل إلـى             
حد كبير إال أنها في ذات الوقت تُخلفُ آثاراً تتصل بطبيعة وجودها كدولـة اسـتيطانية                

ة تجسد المشروع الصهيوني، كما تتصل بدورها ومكانتهـا االسـتراتيجية لـدى             توسعي
  )١(.الواليات المتحدة األمريكية

وحول تحديد شكل التجاوب مع هذه األسئلة التي تطرحهـا تلـك المتغيـرات              
والتحوالت، ارتأت الكثير من األوساط اإلسرائيلية بأن الظروف والتحـوالت الجديـدة            

دخال تعديالت على منطلقاتها الصهيونية التقليدية، وبدأ الحـديث         تفرض على إسرائيل إ   
عن تضاؤل أهمية مساحة األرض وعدد السكان في تحديد قوة الدولة، في مقابل ازديـاد    

  )٢(.أهمية العوامل االقتصادية والتقنية والعلمية في تحديد قوة الدولة وقدرتها على البقاء
النظام اإلقليمي فرصـة النخـراط      وقد رأى أصحاب هذا التوجه في مشروع        

إسرائيل في منظومة عالقات في المنطقة، وسانحة لصياغة نظام ال قومي ينسجم معهـا             
  )٣(.ويمكنها من تطوير إمكاناتها واقتصادها

 وزيـر الخارجيـة األسـبق    Shimon peresويمكن القول بأن شيمون بيريز 
لنظام الشرق أوسطي في الوقت     والرئيس اإلسرائيلي الحالي أبرز رواد ومنظري فكرة ا       

هـ حصيلة  ١٤١٣/م١٩٩٣الصادر عام   ) الشرق األوسط الجديد  (ويعد كتابه   . المعاصر
الخلفية الفكرية والدراسات األكاديمية واالستراتيجية التي قامت بها مؤسسات إسـرائيلية           

ل عديدة لمشروع النظام اإلقليمي، والمرجع الرئيس لفهم وجهة النظر اإلسـرائيلية حـو           
 بدور بارز في تـسويق هـذا المـشروع خـالل        peresهذا الموضوع، وقد قام بيريز      

  )٤(. اإلسرائيلية–المفاوضات العربية 
                                         

م، ١٩٩٥، عام ٢٢د المشروع اإلسرائيلي للنظام اإلقليمي، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العد        :  جميل هالل  )١(
 .٣٤ص

 .٥٤المرجع السابق، ص:  ماجد كيالي)٢(
 .٣٥المرجع السابق، ص:  جميل هالل)٣(

  .٥٢٢، ص٢الموسوعة، مج:  عبد الوهاب المسيري)٤(
 .١٤٥المرجع السابق، ص:  إنعام رعد-



– 

  )٥٥٤٠(

فقد برر بيريز في كتابه تبنيه لمشروع الشرق األوسط الجديـد وترويجـه لـه       
 برؤية محددة للسالم مفادها أن السالم لكي يتحقق ال بد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى               
أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات ومؤسـسات             
إقليمية مشتركة تكون مفتاح األمن والسالم واالستقرار في المنطقة، األمر الذي يقتـضي    
توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش الشأن القومي التاريخي وتلغيه وتُحل محله شأناً            

  )١(.اً جديداً، هو ما أطلق عليه الشرق األوسط الجديدجغرافياً اقتصادي
والواقع أن القارئ المتفحص لما بين سطور كتاب هذا الـسياسي الـصهيوني             
المخضرم سيكتشف بأن دعوته الظاهرية للسالم الذي ربط إرساءه في المنطقة بعمليـة             

لتوسعية التي تقوم   تأسيس نظام إقليمي جديد، ال تخفي التزامه باالستراتيجية الصهيونية ا         
  .ولكن مع تغير في شكل هذه الهيمنة، على ضرورة الهيمنة اإلسرائيلية على المنطقة 

وقد أشار بيريز في كتابه إلى المتغيرات التي أملت علـى إسـرائيل إدخـال                
الواقع أن نظرتنا الجديدة لألمن فـي        «: تعديالت على خطابها السياسي، وذلك في قوله      

غرافية، علينا أن نغيـر افتراضـاتنا       وفي القضايا الجغرافية والطوب   المنطقة ال تنحصر    
إضـافة  ، طبقاً للمتغيرات التي فرضها النظام العالمي الجديد وكذلك دور القوى العظمى   

  )٢(.» االعتبار التطورات التكنولوجية الحديثةإلى األخذ بعين
ع الـذي     أن يخفي األغراض االستعمارية للمـشرو       peresولم يستطع بيريز    

ظل الشرق األوسط على مدى التاريخ مفتاح التجارة        « : يروج له في كتابه حيث يقول       
وحلقة الوصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وقد جعلـت عـداوات التـاريخ              

 مادياً  –الحديث الحدود منيعة وحصينة، وإغالق كل جانب عن الجانب اآلخر من العالم             
  )٣(.»ن تحقيق الفوائد الجغرافية الهائلة للشرق األوسط يمنع أي شخص م–وعقائدياً 

وفي الوقت الذي يصور فيه هذا السياسي اإلسرائيلي الـصهيونية علـى أنهـا           
مسحة إنسانية ودينية راقية، ويؤكد حق اليهود في فلسطين، بل وحقهم في إدارة شـؤون      

الـشرق أوسـطية،    المشرق العربي، فهو ينكر الوحدة العربية ويدعو إلى تجاوزها إلى           
كما يدعو العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً إلى أن ينسوا حقـوقهم إسـهاماً فـي               

                                         
 .٦٣ – ٦١المصدر السابق، ص ص:  شمعون بيريز)١(

 .٨٤المصدر السابق، ص :  شمعون بيريز)٢(

 .١٥١ص:  المصدر نفسه)٣(



 

 )٥٥٤١(

لقد نهضت الصهيونية إلزالة الجور النـازل بـاليهود         ... «: وذلك حين يقول  !! السالم
ما من قوة على وجه البسيطة تستطيع أن تحملنـا    .... ومنحهم الحقوق األساسية لإلنسان   

، ويقول  »)الشتات(األرض بعد خمسين جيالً من العيش في الدياسبورا         على مغادرة هذه    
إن المطلوب هو التركيز على حقيقة الشرق األوسـط الجديـد           .... «: في موضع آخر  
بدالً من التيه واإلغراق فـي الـذكريات، ذكريـات االنتـصارات            ... بأبعاده الجديدة   

  )١(.»والحروب
التنازالت إلحالل السالم في المنطقـة      وفي حين يدعو بيريز العرب إلى تقديم        

فهو يدعوهم إلى االعتراف بإسرائيل كاملة، مع األخذ باالعتبار ما تعنيه عبارة إسرائيل             
بوسعنا إقامـة عالقـة     .... «:  وذلك في قوله   – كبيريز   –كاملة بمنطق زعيم صهيوني     

مح لنـا بـالعيش   تس.... سلمية مع جيراننا وأن المساومة أي الحد األدنى من التنازالت      
وقبـول  إن التوافق .... لكي نرى اليوم الذي تغدو فيه األمم متحررة من أحزان الحرب       

  )٢(.» سينجب نوعاً جديداً من التعاونالعرب بإسرائيل كاملة
 وهو يروج لهذا النظام اإلقليمي تحت شـعار         peresوالالفت للنظر أن بيريز     

نطقة ويدعو إلى الحد من التـسلح تحـت         تحقيق السالم واألمن واالستقرار لشعوب الم     
شعارات األمن الجماعي وترتيبات األمن اإلقليمية، يؤكد في ذات الوقت على اسـتمرار             
تمتع إسرائيل بالتفوق العسكري وامتالكها ألسلحة الدمار الشامل، في مقابل اعتبـار أن             

ح يـشكل    لهـذا الـسال    – كما يزعم    –امتالك باقي دول المنطقة المتعصبة والمتطرفة       
 الوقت لم يحن لتفكيك أسلحتنا؛ إننا ال نجـرؤ علـى       «: خطرا محدقًا، وذلك حين يقول      

إن إسرائيل تدرك بصورة متزايدة فائدة القـوة         «:  ويؤكد ذلك بقوله   »السقوط في سذاجة  
: ، ثم يقول في موضـع آخـر       »االقتصادية الحديثة المقترنة بالقوة السياسية والعسكرية       

لمتطرفين الذين يعتقدون بأنهم يحملون مفـاتيح الـسماء أن يتـصرفوا            هل يمكن ل  ... «
خطورة وجود سالح نووي في أيدي متعـصبين  ... بتعقل إذا ما امتلكوا السالح النووي؟   

  )٣(»دينيين ال يشكل خطورة على جيرانهم فحسب، بل إنها تمتد لتشمل العالم بأسره

                                         
 .٩١، ٥٨ص: المصدر السابق:  شمعون بيريز)١(

 .٦١ – ٦٠ص ص:  المصدر نفسه)٢(

 .٣٦، ١١٢، ٧٢ص : المصدر نفسه  )٣(



– 

  )٥٥٤٢(

قليمية يدعو إلى اتخاذ الـسوق  وفي سياق ترويج بيريز لمشاريعه االقتصادية اإل  
األوروبية المشتركة أنموذجا لها، ويعقد مقارنة بين عداوة فرنسا وألمانيا وكيف تحولـت   

 اإلسرائيلية التي يرى    -إلى تحالف ضمن تطور السوق المشتركة، وبين العداوة العربية        
ـ )١(.أنها ستتحول إلى شراكة في السوق الشرق أوسطية      ة الفـارق   قافزا بذلك على حقيق

بين دول تنتمي إلى حضارة أوروبية واحدة، حروبها عارضة، وسالمها هـو األصـل،           
وبين عالقة دولة غاصبة طارئة على المنطقة بالدول التي احتلـت أراضـيها وهـددت            

  .أمنها وعبثت بمقدراتها
ومن الالفت للنظر أن القسم األكبر من المشاريع االقتـصادية التـي يقترحهـا           

وغيره من الصهاينة الذين يروجون للتعاون االقتصادي اإلقليمـي تركـز    peres بيريز
والسيما في المرحلة األولى لهذا المشروع على مجاالت البنى التحتية والمرافق العامـة             

طرق برية، سـكك حديديـة،      (والمواصالت واالتصاالت   ) نفظ، غاز، كهرباء  (كالطاقة  
محطات تحلية، مشروع ربط    (والمياه  ) خطوط جوية، موانئ، اتصاالت سلكية والسلكية     

  )٢().البحر األحمر بالبحر الميت
في حين يالحظ على المشاريع االقتصادية المقدمة خارج أطر البنية التحتيـة،            
بأن ما يختص بالدول العربية منها في الغالب هو تـوفير األيـدي العاملـة أو المـواد                  

نب القائم على التكنولوجيا المتطـورة      األولية، في الوقت الذي تختص فيه إسرائيل بالجا       
  )٣(.والخبرة التسويقية الدولية

وباإلمكان تفهم اهتمام إسرائيل بتوسيع وتطوير شبكات البنيـة التحتيـة بينهـا             
وبين الدول العربية؛ فعبر هذه البنية تربط إسرائيل نفسها بالمنطقة وتفـرض إدماجهـا              

شاريع بمفهوم إسـرائيل ألمنهـا القـومي        فيها، هذا فضالً عن ارتباط هذا النوع من الم        
وحاجتها إلى إيجاد مصالح مشتركة تخفف من هواجسها األمنية وتنفي أو تقلـص إلـى            
أدنى الحدود إمكانية قيام الدول العربية أو بعضها بعمل عسكري ضدها، كما تفسح مثل              

حت هذه المشاريع المجال إلسرائيل كي تكون شريكة في ثروات المنطقة بعد أن أصـب             
شريكة في جغرافيتها حيث سيتيح لها انخراطها في هذه المشاريع الحصول على الطاقة             

                                         
 .٧٦ص : المصدر السابق :  شمعون بيريز )١(

 .١٧١ – ١٤٩ص ص : المصدر نفسه )٢(

  .٤٨المرجع السابق، ص : جميل هالل  )٣(



 

 )٥٥٤٣(

والمياه بأقل تكلفة ممكنة، فيما ستتيح لها بقية المشاريع المعروضة االستفادة من األيـدي        
العاملة والمواد الخام الرخيصة، مما سيترتب عليه في المحصلة أن تـصبح إسـرائيل              

 بالواليات المتحدة األمريكية وبالغرب عمومـا، وبحكـم تفوقهـا           بحكم عالقتها الخاصة  
  .التقني وموقعها الجغرافي المتميز، الدولة المهيمنة اقتصاديا على المنطقة

والواقع أن إسرائيل ال تعول في سعيها لتحقيق هذا المشروع اإلقليمـي علـى              
يفتها الواليات المتحـدة    جهودها وإمكاناتها الذاتية فحسب، بل وبمشاركة ومساندة من حل        

 فسعي الواليات المتحـدة إلقامـة      )١(.األمريكية التي ليست أقل منها حرصا على تحقيقه       
ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية في المنطقة تحت غطاء التعاون اإلقليمي ليس باألمر            

 إن هذا   الجديد، فقد ظل هاجسا لمجمل اإلدارات األمريكية منذ الخمسينات الميالدية، إال          
المشروع لم يتبلور وتتضح معالمه إال في مطلع التسعينات حيث حرصـت الواليـات              
المتحدة على استغالل المتغيرات التي حدثت في هذه الفترة إلعادة ترتيب األوضاع فـي    
المنطقة بشكل يعزز نفوذها فيها ويكرس هيمنتها الدولية، وذلك انطالقًا من قناعتها بـأن            

لم تتطلب بالضرورة إحكام السيطرة على منابع النفط وممراتـه، هـذا   زعامتها على العا 
فضالً عن أنها ترى في إحكام قبضتها على هذه المنطقة تعزيزا لقدرتها التنافـسية إزاء               
القوى الدولية العظمى المرشحة للبروز مع ولوج العالم األلفية الثالثـة للمـيالد، وهـي             

  )٢(.أوروبا الموحدة واليابان والصين
ففي أعقاب حرب الخليج الثانية نشر معهد السياسة الخارجيـة فـي واشـنطن           
تقريرا عن النظام الجديد في الشرق األوسط، وقد أكد هذا التقرير على ضـرورة عـدم           
تفويت االنتصار األمريكي في حرب الخليج الثانية، ودعا إلى االستقرار فـي المنطقـة              

مل على قيام أمن إقليمي ورقابة على الـسالح          اإلسرائيلي،  والع   -وحل النزاع العربي    
  )٣(.وتعاون اقتصادي وإدخال تحوالت ديمقراطية في أنظمة المنطقة

                                         
 .٤٢ص : نفسهالمرجع :  جميل هالل )١(

  .٤٧ – ٤٥المرجع السابق ، ص ص : إنعام رعد  )٢(
 .٢١ – ٢٠المرجع السابق ، ص ص:  عصام الفراعنة -

 .٤٥المرجع السابق ، ص : ماجد كيالي  )٣(



– 

  )٥٥٤٤(

وقد بدت متطلبات هذا المشروع واضحة في الخطـاب الـذي ألقـاه الـرئيس       
 في الجلسة االفتتاحية لمـؤتمر  )١( George bush األمريكي السابق جورج بوش األب

هـ حيث أكد فيه على أن الغرض مـن المفاوضـات        ١٤١١/م١٩٩١مدريد للسالم عام    
 اإلسرائيلي فحسب، وإنما يذهب بعيدا إلى تطبيع العالقـات        -ليس حل الصراع العربي     

بين الطرفين في المجاالت كافة، وصوالً إلى إقامة عالقات ثنائية وإقليمية تتيح المجـال              
  )٢(.إلعادة هيكلة الشرق األوسط
ا القول بأن المشروع الشرق أوسطي يحمل في طياته بـذور           وأخيرا فإنه يمكنن  

تناقضاته وانكفائه باعتباره مجرد مشروع سياسي مفروض من الخـارج كغيـره مـن              
المشروعات التي سبق فرضها على المنطقة، فهو ال يعبـر عـن الحاجـات الـسياسية      

قبلية، بل يلبـي    واالجتماعية واالقتصادية للمنطقة، وال عن مصالح شعوبها اآلنية والمست        
أولويات إسرائيل انطالقًا من ضمان أمنها إلى إخراجها من عزلتها ودمجها في المنطقة             
وصوالً إلى إيصالها لموقع اقتصادي متميز تستطيع من خالله أن تمـارس دور الدولـة    
المهيمنة إقليميا، وبهذا المعنى فإن المشروع الشرق أوسطي ال يعدو كونه مرحلة جديدة             

اق تطور المشروع الصهيوني، اقتـضتها ضـرورات التكيـف مـع التغيـرات       في سي 
والتحوالت السياسية واالقتصادية الدولية، وعلى ما يبدو فإن إسرائيل وجدت فيه فرصة            
لتحقيق أهدافها بأساليب أقل كلفة، وإن اقتضى األمر إدخال شيء مـن التعـديل علـى                

وكالهما مـشروعان   ) إسرائيل العظمى (إلى  ) إسرائيل الكبرى (استراتيجيتها من مفهوم    
صهيونيان يهددان وجودنا بالخطر الماحق، فليس أحدهما أخف وطأة من اآلخر، ولـيس       

                                         
هــ،  ١٣٤٢/م١٩٢٤ولد عام . الرئيس الحادي واألربعون للواليات المتحدة األمريكية: جورج بوش األب  )١(

حق بالبحرية األمريكية حيث شارك في الحـرب العالميـة الثانيـة، وفـي عـام                ثم الت ) يال(ودرس في   
ثم أصبح مندوب الواليات المتحدة الدائم في هيئة األمـم          ) شركة زاباتا للبترول  (هـ أسس   ١٣٧٢/م١٩٥٣

هـ ثم رئيس اللجنة القومية للحزب الجمهوري فيما ١٣٩٣-١٣٩٠/م١٩٧٣-١٩٧٠المتحدة فيما بين عامي 
هـ ، وبعدها عين رئيساً لمكتب االتصال في الصين في عـام            ١٣٩٤-١٣٩٣/م١٩٧٤-١٩٧٣بين عامي   

هـ، ثم عاد إلى الواليات المتحدة ليترأس وكالة االستخبارات المركزية األمريكيـة عـام              ١٣٩٥/م١٩٧٥
هـ ١٤٠٨-١٤٠٠/م١٩٨٨-١٩٨٠هـ، ثم اختاره الرئيس ريجان نائبا له فيما بين عامي           ١٣٩٦/م١٩٧٦

  .هـ خاض انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري وفاز بها١٤٠٨/م١٩٨٨وفي عام 
 .٦٠٤، ص ١ج:  موسوعة السياسة-

 .٤٦المرجع السابق ، ص : ماجد كيالي  )٢(



 

 )٥٥٤٥(

أحدهما مشروع حرب واآلخر مشروع سالم؛ ذلك أن السالم الذي يفرض قيـود اإلذالل     
  .روبللكرامة، والنهب للثروات، وتغييب الهوية الثقافية والتاريخية هو أخطر أنواع الح

كما يمكننا القول أيضا بأن هذا المشروع الصهيوني االستعماري ليس قـدرا ال             
يمكن رده؛ فالعرب يملكون خيارات عديدة في حـال وجـود اإلرادة إلعـادة صـياغة            
أوضاعهم وعالقاتهم السياسية واالقتصادية؛ فالعالم العربي يملك كل مـؤهالت الكتلـة            

و اإلرادة الجادة، والمسألة ليست خيار ترف بل خيار         اإلقليمية المتجانسة، وما ينقصه ه    
 –مصير، والمطلوب إعـــادة االعتبار لرابطة العروبة، فالتاريخ والجغرافيا واللغـة           

 ال تكفي لتوحيد األمة بل ال بد من أن يرغب أبناؤها في هـذه الوحـدة                 –على أهميتها   
 .ويناضـلوا من أجلها

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



– 

  )٥٥٤٦(

  



 

 )٥٥٤٧(

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :المقدمة
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما     الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،           

  .كثيرا
  : أما بعد

فإن علم الحديث من أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وأهل الحـديث               
ـ            هم الذين حفظوا سنة الرسول     وم  من الـضياع والتحريـف، وخـدموا بـذلك العل

اإلسالمية بشتى أنواعها، من تفسير وفقه وعقيـدة وغيرهـا؛ إذ تلـك العلـوم مفتقـرة        
  .ومحتاجة إلى علم الحديث

وقد انبرى لهذا العلم الشريف علماء أفذاذ، وجهابذة نقاد، ارتفعت همتهم للتـسابق فـي               
ويـة  ومن أحسن دواويـن الـسنة النب      . ميدان السنة النبوية حفظًا وتدوينًا وشرحا ونقدا      

ولمكانتـه العلميـة    . صحيح اإلمام البخاري؛ إذ هو أصح الكتب بعد كتاب اهللا الكـريم           
 )١(السامقة حفل هذا الكتاب بعدة شروح وتعليقات قيمة، ربت على االثنين وثمانين كتابا،            

الحـافظ  : وممن تناوله بالشرح من األئمة األعـالم     . كانت مكملةً ألصله، ومبينة لسطره    
  ـ   ،  )هـ٧٦٢(غَلْطاي بن قَِليج المتوفى سنة      عالء الدين م التلـويح  «: في كتابه الموسوم ب

والذي كان مخطوطًا مفقودا، إلى أن وجد أجزاء منه فـي           . »إلى شرح الجامع الصحيح   
كتاب الجنائز الذي أخذت منه     : مكتبات متفرقة، وكان ضمن نصيبي في بحث الدكتوراه       

                                         
 .٥٥٤-١/٥٤٥كشف الظنون :  انظر)١(

 
   

) < ; :( 
  

 
 

 
  



– 

  )٥٥٤٨(

ـ     "وهـو  قطعةً لنشرها،                       : ه ولـد فاحتـسب، قـال اهللا    بـاب فـضل مـن مـات ل
  ".]١٥٥:سورة البقرة [): ; > (
  :موضوع البحث* 

 ): ; > ( :باب فضل من مات له ولد فاحتـسب، قـال اهللا       "دراسة وتحقيق 
التلويح إلـى شـرح الجـامع    " كتاب الجنائز، الوارد في كتاب      من].١٥٥:سورة البقرة [

  ).هـ٧٦٢ ( سنةن مغَلْطاي بن قَِليج  المتوفى، للحافظ عالء الدي"الصحيح 
  :مشكلة البحث* 

يعد شرح مغلطاي من الشروح المهمة على صحيح اإلمام البخاري، حيث استفاد من هذا       
الشرح من جاء بعده ِمن شراح صحيح البخاري، ونقلوا عنه وأثنوا عليه؛ فيخشى إن بقي 

نا اإلسالمي العريق، فالحاجة ماسـة إلـى        مخطوطًا أن يفقد كما فُقد غيره من كتب تراث        
  . تحقيقه تحقيقًا علميا، ونشره لتعم الفائدة به

  : حدود البحث* 
 ): ; > ( :باب فضل من مات له ولد فاحتـسب، قـال اهللا             دراسة وتحقيق 

  .ألواح من النسخة البريطانية) ٧(ويحتوي كتاب الجنائز،  من].١٥٥:سورة البقرة[
  :باب اختيارهأهمية الموضوع وأس* 
  . تعلق الكتاب بأصح كتاب بعد كتاب اهللا تعالى وهو صحيح اإلمام البخاري– ١
 يعد هذا الشرح من أبرز شروح صحيح البخاري، ومصدرا لمن جاء بعده لذا كثر               – ٢

  . الناقلون عنه والمتعقبون عليه؛ كابن الملقن، وابن حجر، والعيني، وغيرهم
تى اآلن، فهو ال يزال مخطوطًا، وفي إخراجـه إضـافة            أن هذا الشرح لم يخدم ح      – ٣

  .علمية كبيرة للمكتبة اإلسالمية عموما، ولصحيح البخاري على وجه الخصوص
  . أهمية هذا الباب في فضل احتساب وفاة الولد-٤
  .مسلمين وأطفال المشركين أطفال البيان مآل الموتى من -٥
  :الدراسات السابقة* 

راد هذا الباب سواء بالدراسـة أو التحقيـق، وهنـاك رسـائل             لم أجد من تطرق إلى إف     
دكتوراه لمجموعة من الباحثين في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية الـسعودية فـي              

  .تحقيق ما عثر على الكتاب من غير هذا الجزء الذي حققته



 

 )٥٥٤٩(

  :أهداف البحث* 
 . إبراز عناية العلماء بصحيح البخاري– ١
 .مغلطاي ومنهجه في الشرح بيان أهمية شرح – ٢
  . بيان مكانة مغلطاي العلمية بين أهل العلم باعتباره أحد شراح صحيح البخاري– ٣
  :أسئلة البحث* 
   من هو الحافظ مغلطاي؟-١
   ما أهمية شرح مغلطاي؟ وما منهجه فيه؟ – ٢
   ما المكانة العلمية لمغلطاي من خالل شرحه؟– ٣
  د؟ ما فضل االحتساب عند فقد الول-٤
 :منهج البحث* 

 في القسم الدراسي المنهج االستقرائي واالسـتنباطي، وأمـا          -إن شاء اهللا تعالى   –سأتبع  
  .قسم التحقيق فسأسلك فيه المنهج المتبع في تحقيق المخطوطات

  :إجراءات البحث* 
 نسخ النص من األصل حسب القواعد اإلمالئية الحديثة، مراعيـةً وضـع عالمـات               -

  .ا المناسبالترقيم في موضعه
 ترقيم أوراق المخطوط في مواضعها بحسب ورودها في النـسخة ووضـعتها بـين               -

رقم الصفحة، ثم خطًا مائلًا، ثم رمز وجـه الورقـة أ أو ب،       : قوسين معقوفين، وداخلها  
  ].ب/١٩٠[فاليمين رمزت له بحرف أ، واليسار بحرف ب، ومثال ذلك 

، من مصادره، وجعلته بين قوسين      -مسمن سقٍط أو ط   - أثبتُّ ما وجد في المخطوط       -
وما لم أستطع قراءته، أو تمييزه جعلته بين قوسـين وداخلـه نقـط              ].  [معقوفين هكذا   

  . على ذلك كله في الحاشية، ونبهتُ[...]
 .  توثيق النصوص من مصادرها األصلية-
 . تمييز متن صحيح اإلمام البخاري بحرف مغاير؛ ليتميز به عن الشرح-
 .ة بإيراد اآليات القرآنية حسب الرسم العثماني مع العزو للسور واآليات العناي-
 .  ضبط األلفاظ المشكلة-
 ترجمة األعالم الواردة أسماؤهم في الشرح لغير المشهورين فقط، وضـابط الـشهرة        -

  .أن من ذُكر في تذكرة الحفاظ فال يترجم له، أما من لم يذكر فيه فيترجم له



– 

  )٥٥٥٠(

 .كانت أسماؤهم واردة في سنٍد يستلزم الحكم عليه ترجمة الرواة إذا -
) التعـديل والتجـريح  (  إذا كان الراوي مهملًا في إسناد البخاري فُأترجم له من كتاب         -

  .للباجي، وأما من ذكر اسمه فال ُأترجم له
 . تخريج األحاديث واآلثار التي يوردها المؤلف، مع الحكم عليها-
يه البخـاري ومـسلم، فـأكتفي ببيـان مواضـعه فـي          إذا كان الحديث مما اتفق عل      -

  .الصحيحين مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث
 . التوسع في دراسة األحاديث المعلة الواردة في الشرح، وبيان الراجح من األوجه-
إما بتوثيق، أو بمزيد بيان لها، أو موافقة،        :  التعليق على مسائل الكتاب حسب الحاجة      -

 .أو استدراك
  .رح األلفاظ الغريبة ش-
  . عزو المسائل الفقهية لمصادرها-
  . وضع فهرسا خاصا بالمراجع والمصادر-

* * *  
  :خطة البحث* 

 :ينقسم البحث إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وذلك على النحو التالي
وأسـباب اختيـاره،   أهميتـه   ، وحـدوده، و   ته، ومـشكل  موضوع البحث  وفيها   :المقدمة

  .ة، وأهدافه، وأسئلته، ومنهجه، وإجراءات البحثوالدراسات السابق
  : وفيها فصالن،الدراسة: القسم األول* 

 :ة مباحثخمسوفيه دراسة المؤلف، : الفصل األول
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته: المبحث األول
  .شيوخه، وتالميذه: المبحث الثاني

  .مصنفاته: ثالثالمبحث ال
  . وثناء العلماء عليهمكانته العلمية،: المبحث الرابع

  .وفاته: خامسالمبحث ال
  : مباحثثالثةوفيه دراسة الكتاب، : الفصل الثاني
  .تسمية الكتاب، وإثبات نسبته إلى المؤلف: المبحث األول

 منهج مغلطاي بإيجاز في الجزء المحقق: ثانيالمبحث ال



 

 )٥٥٥١(

  .وصف النسخة المخطوطة التي ورد فيها الباب المحقق: ثالثالمبحث ال
باب فضل من مات لو ولد فاحتسب، وقال اهللا عـز            وهو النص المحقق، : القسم الثاني 

  ].١٥٥:البقرة[)   : ; >( وجل
  .وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته: الخاتمة

  .فهرس المصادر والمراجع
* * *  



– 

  )٥٥٥٢(

 الدراسة: القسم األول
  :وفيه خمسة مباحثدراسة المؤلف، : الفصل األول

  .سمه، ونسبه، ومولده، ونشأتها: المبحث األول* 
 بـن   )٢( بن قَِلـيج   )١(هو الحافظ اإلمام عالء الدين؛ أبو عبداهللا؛ مغَلْطاي       : اسمه ونسبه * 

  )٣(.تركي األصل. عبداهللا البكْجري، الحنفي
ولد في القاهرة سنة تسع وثمانين وست مئة، ذكر مغلطاي ذلك حـين سـأله               : مولده* 

  )٤(.وست مئة: ، يعني"في سنة تسع وثمانين"إنه : ، فقالزين الدين العراقي عن مولده
 في بيت علم وفضل، وتعلّـق بالطلـب منـذ    - رحمه اهللا تعالى -نشأ مغلطاي  :نشأته* 

كان أبوه في صباه يرسله ليرمي بالنشاب، فيخالفه، ويذهب إلى حلق العلم            "الصغر، فقد   
  )٥(".فيحضرها

ب الحديث والتاريخ واألدب، وتولى التدريس      وكان رحمه اهللا كثير االشتغال بمطالعة كت      
فلما مات الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس         : "قال الصفدي . في عدة مدارس وجوامع   

 في سنة أربع وثالثين وسبع مئة، تكلّم القاضي لـه مـع الـسلطان،    -رحمه اهللا تعالى  -
 )٦(".، ولم يبال بهـم فولّاه تدريس الحديث بالظاهرية مكانه، وقام الناس وقعدوا ألجل ذلك      

وكان قد حفظ   : " وحفظ عدة متون في اللغة، منها الفصيح وكفاية المتحفظ، قال الصفدي          
  )٧( ".الفصيح لثعلب، وكفاية المتحفظ

                                         
، مستدلًا بضبط ابن ناصر الدين      ٧/٢٧٥كلي في األعالم    كذا ضبطه الِزر  .  بضم الميم وفتح الغين المعجمة وإسكان الالم       )١(

وكذا هو مضبوط على ظهر الورقة األولى ". ذا مغَلطاي فتى قَليج.. وبعده الملين التخريج: "في منظومته بديعة البيان في قوله
 ).١١٦٧ (٥٣٨لمغلطاي بخط نسخي قديم، وكذلك بالقلم في طبقات الحفاظ ص" اإلشارة"من كتاب 

  .١/٢٣٨فكذا ضبطه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية : بضم الميم وإسكان الغين المعجمة" مغْلطاي"وأما 
 مستدالً ببيت ابن ناصر الدين المتقدم، وكذا هو مضبوط -المرجع السابق–وكذا ذكره الزركلي . ٧/١١٨ توضيح المشتبه )٢(

الرسـالة المـستطرفة    : انظر.  في اللغة التركية بمعنى السيف     وقليج. لمغلطاي" اإلشارة"على ظهر الورقة األولى من كتاب       
  .١١٧ص

 .١/٣٥٩، حسن المحاضرة ٦/١١٤الدرر الكامنة : انظر ترجمته في )٣(
  .٩١ لحظ األلحاظ ص)٤(
 .١٣٣ لحظ األلحاظ ص)٥(
 .٤٣٤، ٥/٤٣٣ أعيان العصر )٦(
 .٥/٤٣٥ أعيان العصر )٧(



 

 )٥٥٥٣(

وحـصل مـن    : "كذلك اشتغل مغلطاي بطلب العلم بنفسه وبكثرة قراءته، قال ابن حجر          
  )١(".المسموعات ما يطول عده، وأكثر طلبه بنفسه وبقراءته

وجوده وتربيته فـي بيـت العلـم       : ومما ساعد مغلطاي على طلب العلم والنبوغ المبكّر       
  . من أهل العلم والفضل- كذلك-والفضل، كما أن أكثر أهل بلده كانوا

  .شيوخه، وتالميذه: المبحث الثاني* 
، فكـان يتلقَّـى علـيهم،       للنهل من علومهم ومعـارفهم    تنقّل مغلطاي بين علماء عصره      

ابن دقيق العيد، والدمياطي أبو محمد عبد المؤمن بن خلف،           :من أبرزهم يد منهم،   ويستف
، وشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، وأبـو          -راوي سنن النسائي  -وأبو الحسن بن الصواف     

  )٢(. الحجاج الِمزي
وتولّى مغلطاي تدريس الحديث في عدة جوامع ومدارس، فتتلمذ عليـه نخبـة أجـالء،              

واختـصر  -جالل بن أحمد التَّبريزي المعروف بالتباني،        :رهموعلماء فضالء، من أشه   
عمر بن علـي، وزيـن الـدين العراقـي،           ، وابن الملقن  -شرح مغلطاي على البخاري   

  )٣(.والبلقيني
  .مصنفاته: المبحث الثالث* 

:  بسعة االطالع وكثرة التصنيف؛ قال ابـن حجـر         -رحمه اهللا -عرف الحافظ مغلطاي    
"منها)٥(".إن مصنفاته نحو المئة وأزيد: " وقال ابن رجب)٤(".اوتصانيفه كثيرة جد :  
  )٦(.إكمال تهذيب الكمال-١
  )٧(.وهو شرح لسنن ابن ماجه.  اإلعالم بسنته عليه السالم-٢
  .وهو هذا الكتاب الذي فيه الباب الذي سأحققه.  التلويح شرح الجامع الصحيح-٣
  )٨(.على المؤتلف والمختلف البن نقطة اإليصال في المختلف والمؤتلف، وهو ذيل -٤

                                         
 .٦/٧٢ لسان الميزان )١(
  .٦/٧٣، لسان الميزان ٦/١١٤، الدرر الكامنة ٩٢لحاظ صلحظ األ: انظر )٢(
، ١/١٨٦، البـدر الطـالع      )١٨٤ (١/٤٨٣، وحسن المحاضرة    ٦/١٠٠، والضوء الالمع    ١٢٩لحظ األلحاظ ص  : انظر )٣(
٢/٣١٣.  
 .٦/١١٤الدرر الكامنة  )٤(

 .٢/٣١٢البدر الطالع  )٥(
  .٧٤/ ٦، لسان الميزان ١٣٩لحظ األلحاظ ص:  انظر)٦(
 .١/٣٥٩حسن المحاضرة . ١٣٩، لحظ األلحاظ ص٦/٧٢لسان الميزان : ظر ان)٧(
 .٤/١٥١١تبصير المنتبه البن حجر : ، وانظر٣/٣٩٨ ذكره المصنف في كتابه إكمال تهذيب الكمال )٨(



– 

  )٥٥٥٤(

  )١(. الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم-٥
  )٢(. تخريج زوائد ابن حبان على الصحيحين-٦
  )٣(.  الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين-٧
  .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المبحث الرابع* 

 فلقّبـوه  ومن جاء بعده ثناء عِطـرا خالـدا،  أثنى على الحافظ مغلطاي شيوخه وتالمذته      
 .بالحافظ والعالمة وشيخ الحديث، ووصفوه بسعة االطالع واالعتكاف في طلـب العلـم      

شيخ حديث، يعرف القديم والحديث، ويطول في معرفـة األسـماء الـى         :" قال الصفدي 
ثير السكون،  وكان ك : "  وقال )٤(".السماء بفرع أثيث، وينتقي بمعرفته الطيب من الخبيث       

  )٥(".والميل الى الموادعة والركون، جمع مجاميع حسنة
مغلطاي وابن كثير وابـن رافـع   : سئل الحافظ العراقي عن أربعة تعاصروا؛ أيهم أحفظ     

: "  وقال عنه ابن العراقي نقالً عن أبيـه   .بأن مغلطاي أوسعهم حفظًا   : والحسيني؟ فأجاب 
وكان ساكنًا جامد الحركة    : " قال ابن حجر   و )٦(."وكان دائم االشتغال، منجمعا عن الناس     

  .)٧("كثير المطالعة والكتابة والدأب
  )٨(.وذكر ابن فهد المكي أنه كان دائم االشتغال، منجمعا عن الناس

انتهـت  : " وبالحافظ أيضا، وقال   )٩(ووصفه الحافظ ابن حجر بالعالمة في عدة مواضع،       
العالمـة الحـافظ    : "عنه الحافظ ابن فهد المكي     وقال   )١٠(".إليه رئاسة الحديث في زمانه    

   )١١(".المحدث المشهور

                                         
وذكره ابن العماد في  شذرات الـذهب  . أ١٥٤ب ، ٦٢ ق ٢أ، وفي اإلعالم  ٢٦٢ أشار إليه مغلطاي في كتابه التلويح ق       )١(
٨/٣٣٧. 
 .١٣٩، لحظ األلحاظ ص٦/١١٥، الدرر الكامنة ٦/٧٢لسان الميزان :  انظر)٢(
 .١١٤/ ٦الدرر الكامنة :  أ، وانظر١/١٥٠ ذكره المصنف في كتابه اإلعالم )٣(
 .٤٣٨-٥/٤٣٣ أعيان العصر )٤(
 .٥/٤٣٤ أعيان العصر )٥(
  .٧٣/ الذيل على العبر البن العراقي القسم األول)٦(
  .٦/١١٤لكامنة  الدرر ا)٧(
 .٩٤ لحظ األلحاظ ص)٨(
 .١/٤٨٨، والنكت ١/٢٤٢، تعجيل المنفعة ١/٨مقدمة تهذيب التهذيب :  انظر)٩(
 .٦/٧٣لسان الميزان : انظر )١٠(
 .٩١  لحظ األلحاظ ص)١١(



 

 )٥٥٥٥(

  )١(".كان حافظًا عارفًا بالفنون: "وقال السيوطي
 لينال هذه الدرجة الرفيعة إال بعون اهللا تعالى، ثم ِبِهمٍة           - رحمه اهللا    -ولم يكن مغلطاي    

  .-رحمه اهللا وعفا عنه-. عالية، وجهد متواصل، وصبر وجلد
  .وفاته: حث الخامسالمب* 

كانت وفاته في شعبان سنة اثنتين وستين وسبع مئة، في القاهرة، وتقدم للـصالة عليـه                
. -رحمه اهللا وغفر له، وجزاه عما قدم للمسلمين خيـرا         -القاضي عز الدين بن جماعة،      

وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في سلخ شهر رمضان المعظم، سنة اثنتين            : "قال الصفدي 
وكانت وفاته في الرابع والعشرين مـن شـعبان         : "وقال ابن حجر  . )٢("سبع مئة وستين و 

  )٣(".سنة إحدى وستين وسبع مئة رحمه اهللا تعالى

                                         
 .١/٣٥٩ حسن المحاضرة )١(
 .٥/٤٣٤ أعيان العصر )٢(
  .٧٣ / ٦ الدرر الكامنة لسان الميزان )٣(



– 

  )٥٥٥٦(

  :وفيه ثالثة مباحثدراسة الكتاب، : الفصل الثاني
 .تسمية الكتاب، وإثبات نسبته إلى المؤلف: المبحث األول* 

: ، فقال في كتابـه الزهـر الباسـم        )حيحالتلويح إلى شرح الجامع الص    : (سماه مغلطاي 
  )١(".ذكرتُ في كتابي التلويح إلى شرح الجامع الصحيح"

، منهم الكرمـاني فـي      )شرح البخاري (، و   )التلويح(ونقل عنه عدد من الشراح وسموه       
، وبدر الدين   ٣/٢٨٤،  ٣/١١١، وابن حجر في فتح الباري       ٢٢/٢١٦الكواكب الدراري   

  .٣/٥٧، ٢/٢٩٢، ٢/٢٦٥ مواضع كثيرة جدا، منها العيني في عمدة القاري في
شرح البخاري للحافظ عالء الـدين  : "وجاء على طرة المخطوط بخط حديث عن خط الناسخ        

) التلـويح ( وهو شرح كبير سماه      )٢().هـ٧٩٢(مغلطاي بن قليج التركي المصري المتوفى       
  )٣(...".الحمد اهللا الذي أيقظ من خلقه: وهو شرح بالقول، أوله

 مـا   ].ب/٢٠٥[ النسخة البريطانية، القـسم األول     سجل الناسخ في آخر المخطوط من     و
  )".التلويح إلى شرح الجامع الصحيح(آخر السفر الخامس من كتاب : "يلي

التاسع مـن كتـاب     آخر السفر   : "]أ/٢٤٤ [وفي آخر النسخة البريطانية من القسم الثاني      
 وحده، وصلى اهللا على سـيدنا محمـد         والحمد هللا » التلويح إلى شرح الجامع الصحيح    «

  ".وآله وسلم
مما تقدم تبين صحة نسبة الكتاب إلى الحافظ مغلطاي، والراجح في تسميته كمـا سـماه        

  ).التلويح إلى شرح الجامع الصحيح: (هو في مصنفه اآلخر
  .منهج مغلطاي بإيجاز في الجزء المحقق: المبحث الثاني* 
ثم يبدأ شرحه عليها بالتخريج، والتعليق عليها، وشرح         يورد بعض أحاديث البخاري      - 

 . الغريب
رواه فالن بسنٍد صحيح،    : درجة إسنادها بقوله   ويبين يحكم على األحاديث في الغالب       -

  .أو بسنٍد جيٍد
 يذكر الطريق للحـديث  فتارة.  يذكر أقوال األئمة بعد تخريج الحديث، ويتتبع تخريجها     -

  . أحيانًافي المتن يذكر الزياداتو. وتارة صحابي الحديث فقط

                                         
 .١٣٨٦سم صالزهر البا )١(
 . ٦/١٩٧، شذرات الذهب ٤/٣٥٢الدرر الكامنة : انظر). هـ٧٦٢(، وهو خطأ، والصواب )هـ٧٩٢( هكذا )٢(
  .١/٥٤١كشف الظنون :  انظر)٣(



 

 )٥٥٥٧(

رة تا، و حلديثاكتفى حبكم غريه على امبا ، ور يثدألحااحلكم على انه يتعقب غريه يف أمن منهجه  و -
  .ال حيكم عليه، وحلديثايذكر 

 ومما تميز به أنه ينقل من غيره تخريج الحديث بالسند، وتبرز أهميته هنا خاصة في                -
 . نعيم، وسنن الكجي، ومسند محمد بن سنجر، مثل كتاب الموحدين ألبيالكتب المفقودة

مثل انتـصاره   .  يعرض الخالف في المسائل المختلف فيها، وينتصر لتبويب البخاري         -
 .له في مسألة المراد باالحتساب

  .أنه يستنبط فوائد من فقه الحديثه ــنهجم نــم و-
الكالم على الـراوي مـن      يف ء  اـلعلمم ا الـك لـنقي، كما كان    سبتهناوي و رلا زتمييب كذلك اعتىن    -

  .نسبته أو بيان درجته
  .وصف النسخة المخطوطة التي ورد فيها الباب المحقق: المبحث الثالث* 

، النسخة المحفوظة في المكتبة البريطانيةيقع الباب الذي سأحققه في القسم األول من       
سطرا، وكل سـطر يحتـوي علـى        ) ٢١: (لوحا، مسطرته ) ٢٠٥(يقع هذا القسم في     و
أبـواب  (مـن كتـاب     ) الخطبة بعد العيـد   (كلمة تقريبا، ويبدأ هذا القسم من باب        ) ١٧(

 ). العيدين
شرح البخاري للحافظ عالء الـدين      : "جاء على طرة المخطوط بخط حديث عن خط الناسخ        

) التلـويح ( وهو شرح كبير سماه      )١(،)هـ٧٩٢(مغلطاي بن قليج التركي المصري المتوفى       
  )٢(".كشف الظنون. إلخ... الحمد اهللا الذي أيقظ من خلقه: لهوهو شرح بالقول، أو

بـاب الثيـاب    : "وينتهي عند قوله المـصنف    . ثم ختم المكتبة البريطانية ورقم التسجيل     
آخر السفر الخـامس    : "وسجل الناسخ في آخره ما يلي     . من كتاب الجنائز  " البيض للكفن 

 هللا وحده وصالته علـى سـيدنا        ، والحمد )التلويح إلى شرح الجامع الصحيح    (من كتاب   
سيد المخلوقين محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الـدين، يتلـوه الـسفر                

على يـد   : "وفي موضع آخر بنفس الخط    ...". وعن إبراهيم : السادس إن شاء اهللا تعالى    
الديـه،  الخليل بن أحمد الخطابي عفا اهللا عنه، وعن و : العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير     

بلغ العبد الفقير إلـى اهللا تعـالى        : "وفي موضع آخر بنفس الخط    ". وعن جميع المسلمين  
  ".محمد بن عبدالمجيد الدمياطي عفى اهللا عنه آمين

                                         
  . ٦/١٩٧، شذرات الذهب ٤/٣٥٢الدرر الكامنة : انظر). هـ٧٦٢(، وهو خطأ، والصواب )هـ٧٩٢( هكذا )١(
  .١/٥٤١كشف الظنون :  انظر)٢(



– 

  )٥٥٥٨(

 النص المحقق: القسم الثاني
سـورة   [): ; > (: باب فضل من مـات لـه ولـد فاحتـسب، قـال اهللا               

 ].١٥٥:البقرة
 عن أنس، قال رسول اهللا  )٢( ثنا عبد العزيز،   )١(رث،حدثنا أبو معمر، ثنا عبد الوا     

)) :  ٌثَالَث فَّى لَهتَوِلٍم، يسم النَّاِس ِمن ا ِمنِم(ة منلُغُـوا الِحنْـثَ، ِإلَّـا    )٣()دلَ الوبي لَم 
ماهِتِه ِإيمحِل رنَّةَ ِبفَضالج اللَّه خَلَه٤()).َأد(  

  ـــــــــــــــ
أو : من احتسب ثالثةً من صلبه دخل الجنة، فقامت امرأة فقالـت           ((:عند النسائي 

 )٥()).يا ليتني قلت واحدا: قالت المرأة)). واثنان: ((اثنان؟ قال
ذكر الداودي أنه روي لم يبلغوا الِحنـث أي فعـل المعاصـي،    : " قال ابن قرقول 

أبـو  والحنث، قـال    . -بالحاء المهملة والنون  - إنما هو الحنث     )٦(".وهذا ال يعرف  : قال
 بلغ الغالم الحنث، أي بلـغ مبلغًـا تجـري عليـه الطاعـة               )٧(:»المنتهى« المعالي في 
احتسب : يقال في البالغ  ":  وقال اإلسماعيلي  )٨(.الحنث الحلُم : »المحكم«وفي  . والمعصية

  .»المنتهى« وكذا ذكره في )٩(."وفي الصغير افترط

                                         
  ).٩٩٩ (١٠٣٨ /٣التعديل والتجريح  .الوارث بن سعيد بن ذكوانعبد  )١(
 ).٩٥٠ (٢/٩٩٨ التعديل والتجريح  .عبد العزيز بن صهيب )٢(

 ). ١٢٤٩(ليست موجودة في صحيح البخاري في هذا الموضع، بل في الرواية التي بعدها  )٣(

ـ            كتاب الجنائز، : صحيح البخاري  )٤( سـورة   [): ; > (: ال اهللا    باب فضل من مات لـه ولـد فاحتـسب، ق
: ، من طريق ابن عليـة     )١٣٨١( كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المسلمين          أيضا في أخرجه  و). ١٢٤٨ (].١٥٥:البقرة

هيب، عن أنس بن مالك حدثنا عبد العزيز بن ص. 
  ).٢٠١١( وفي الكبرى ،)١٨٧١( المجتبى )٥(
 .٢/٣١٣ مطالع األنوار )٦(

غوي، وهو منقول من الصحاح وزاد عليه أشياء قليلة، توفي ي الفروع، ألبي المعالي محمد بن تيميم البرمكي اللُّ المنتهى ف)٧(
 .ولم أقف على هذا الكتاب. ١٨٥٨ /٢كشف الظنون . سنة أربع مئة وإحدى عشرة

 .٣/٢٩٨المحكم ) ٨(

 .٣/١١٩فتح الباري   أورد قوله هذا الحافظ في)٩(



 

 )٥٥٥٩(

 بنتًا إذا ماتا وهما كبيران، وإن ماتا صغيران         احتسب فالن ابنًا أو   " )١(:قال يعقوب 
  فـي  )٥( والقـزاز، واألزهـري    )٤( وابن سيده،  )٣( وكذا ذكره ابن التباني    )٢(."افترط: قيل

 )٧(: دريد المعالي وابن  على أن لقول البخاري وجها يخرج عليه؛ وهو قول أبي            )٦([....]
ا كان كبيرا أو صغيرا فهـو قـد        فسواء على هذ   ،احتسب فالن بكذا أجرا عند اهللا تعالى      

  .احتسبه عند اهللا تعالى
  . وقد جاء الفَرط أيضا في الكبير على ما نورده بعد من الحديث

لـم  : (( عن أبي سعيد وأبي هريرة)٩( عن ابن األصبهاني، عن ذكوان، )٨( وقال شريك، 
  )١٠(.))يبلغ الِحنث

  ــــــــــــــــــــــــ 
وعن عبد الرحمن بن األصبهاني سمعتُ أبا       : "اب العلم وقال في كت  . كذا ذكره هنا  

  )١١(".الِْحنْثثالثة لم يبلغوا : حازم عن أبي هريرة، قال

                                         
فهرسة : انظر. توفي سنة أربع وأربعين ومئتين. إصالح المنطق: وكتابه. ق، المعروف بابن السكِّيت هو يعقوب بن إسحا   )١(

 .٦/٣٩٥وفيات األعيان ). ٨٣٠ (٢٩٧ابن خير اإلشبيلي ص

 . ٣٠٦إصالح المنطق ص )٢(
المتوفى سنة ست . -ح التاءبكسر التاء وقيل بفت-باني،  هو تمام بن غالب القرطبي، أبو غالب اللغوي، المعروف بابن التّ        )٣(

 .١/٢٤٥هدية العارفين . وثالثين وأربع مئة

ولـم  . تلقيح العين في اللغة، شرح الفصيح لثعلب، فتح العين على كتاب العين، الموعب في اللغة        أخبار تهامة،   : من تصانيفه 
  .أقف على كتبه هذه مطبوعة

 .٩/١٥٥ المحكم )٤(
 .٢٢٥/ ١٣، ٤/١٩٣ تهذيب اللغة )٥(

 .طُمست في األصل )٦(

لكن قـد  . -االشتقاق، الفوائد واألخبار، المجتنى، الجمهرة-: لم أقف على نص هذا القول البن دريد بعد البحث في كتبه       )٧(
فَرطَ هذا األمر فَرطًا وفروطًا، أي تقدم، االسـم         : والفَرط من قولهم  : " ما يقارب هذا النص، فقال     ٢/٧٥٤أورد في الجمهرة    

 ".اللهم اجعله لنا فرطًا وذخرا، أي اجعله لنا أجرا متقدما: ومنه قولهم في الصالة على المولودالفَرط، 
وهذا أعم من أن يكون     . طلب أجرا عند اهللا   : ذكر ابن دريد وغيره احتسب فالن بكذا      : " ونقل ابن حجر هذا القول عنه، فقال      

  .١١٩/ ٣فتح الباري ". لكبير أو صغير
 ).١٣٩٢ (١١٦٣ /٣التعديل والتجريح .  اهللا شَريك بن عبد)٨(

 ).٣٥٩ (٥٦٨ /٢التعديل والتجريح .  ذكْوان؛ أبو صالح السمان الزيات)٩(

عن ابن األصبهاني، حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد، وأبـي هريـرة             : ريكوقال شَ ): "١٢٥٠(في صحيح البخاري     )١٠(
 .سيأتي من وصل هذا التعليق في كالم المصنفو)". يبلُغُوا الِحنْثَلَم ( :، قال أبو هريرةرضي اهللا عنهما، عن النبي 

 ).١٠٢(كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على ِحدة في العلم  )١١(



– 

  )٥٥٦٠(

والتعليق عن شَِريك رواه عنه ابن أبي شـيبة، عنـه، ثنـا عبـد الـرحمن بـن             
أتاني أبو صالح يعزيني عن ابٍن لي، فأخذ يحدث عـن أبـي سـعيد،            : األصبهاني، قال 

ا مـن  ما من امرأٍة تدفن ثالثة أفراٍط إال كانوا لها حجاب         ((:  قال رة أن النبي    وأبي هري 
: ثم قـال ] ب/١٩٠ [،))ثالثة((: يا رسول اهللا قدمت اثنين قال :  فقالت امرأة  :قال. ))النار

 )١().الفَرط من لم يبلغ الِحنث: (قال أبو هريرة. ))واثنين واثنين((
 عن )٤(ا عبد الرحمن بن األصبهاني، عن ذكوان،   ثن )٣( ثنا شعبة،    )٢(حدثنا مسلم، 

َأيمـا امـرَأٍة    : (اجعل لنا يوما تُوعظُهن، وقال    :  أن النساء قلن للنبي      )٥(:أبي سعيد 
: واثنـان قـال   : ، فقالت امـرأة   ))ماتَ لَها ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد، كَانُوا لها ِحجابا ِمن النَّارِ         

 )٦().واثنان(

                                         
حدثنا شَريك عن عبد الرحمن بـن       : "وقد ذكره مغلطاي هنا مختصرا، ونصه ما يلي       ). ١١٩٩٨(مصنف ابن أبي شيبة      )١(

: قلن له النـساء  أبو صالح يعزيني عن ابٍن لي، فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي       أتاني  : األصبهاني، قال 
ما من امرأة تدفن ثالثةَ فَرٍط : فجاء إلى النساء، فوعظهن وعلمهن وأمرهن، وقال لهن: قال. اجعل لنا يوما كما جعلته للرجال

: قال أبو هريرة. واثنين واثنين: ثالثة، ثم قال: يا رسول اهللا، قدمتُ اثنين، قال: فقالت امرأة: قال. إال كانوا لها حجابا من النار
 ".من لم يبلغ الحنث

  ).٢٧٨٧ (٢٦٦ ص التهذيبتقريب.  وشَريك بن عبد اهللا النخعي صدوقٌ يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة
  .ا في حديث أبي هريرة وسهيل وشعبة أيض. عيدوتُوبع شريك؛ تابعه شعبة وأبو عوانة في حديث أبي س

، وفـي كتـاب     )١٠٢(،    )١٠١(كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلـم             : أخرجه البخاري في صحيحه   
، من طريق شعبة، عن عبدالرحمن بن األصبهاني، )١٢٤٩( باب فضل من مات له ولد فاحتسب -في هذا الموضع- الجنائز،

  .عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد الخدري 
 كتاب البـر  :، ومسلم )٧٣١٠(تعليم النبي أمته من الرجال والنساء       كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب      : وأخرجه البخاري 

، من طريق أبي عوانة، عن ابن األصبهاني، عن أبي صالح )٢٦٣٤(والصلة واآلداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه          
  .ذكوان، عن أبي سعيد الخدري 

  .من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان، عن أبي هريرة ) ٢٦٣٢ (-بقالموضع السا-:  ومسلم في صحيحه
يحدث أبا حازم   سمعت  : من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن األصبهاني، قال        ) ٢٦٣٤ (-الموضع السابق -وأخرجه مسلم   

   .أبي هريرة عن 
 ).٦٣٢ (٢/٧١٨التعديل والتجريح .  مسلم بن إبراهيم، أبو عمرو الفَراهيدي)٢(
 ).١٣٩٠ (٣/١١٦٣التعديل والتجريح .  شعبة بن الحجاج)٣(
 ).٣٥٩ (٢/٥٦٨التعديل والتجريح .  ذكوان؛ أبو صالح السمان الزيات)٤(
  ).١٣٠١ (٣/١١٠٠التعديل والتجريح .  سعد بن مالك األنصاري الخدري)٥(
وأخرجه في كتاب العلم، باب هل يجعل    ). ١٢٤٩(كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب          :  صحيح البخاري  )٦(

ب فضل من يموت له ولد فيحتسبه كتاب البر والصلة واآلداب، با: ، ومسلم في صحيحه)١٠١(للنساء يوم على حدة في العلم    
)٢٦٣٣.( 



 

 )٥٥٦١(

 عـن أبـي     )٤( يحدث عن سعيد،   )٣( سمعتُ الزهري  )٢( ثنا سفيان،  )١(حدثنا علي، 
الَ يموتُ ِلمسِلٍم ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد، فَيِلج النَّـار، ِإلَّـا تَِحلَّـةَ    : (( قالهريرة، عن النبي  

 )٥()).القَسِم
  ــــــــــــــــــــ
 ادع اهللا لـه، فلقـد       !يا رسـول اهللا   : جاءت امرأة بصبي لها، فقالت    : "وعند مسلم 
 شديٍد مـن    )٦(لقد احتظرِت بِحظارٍ  : ((قال. نعم: قالت)) دفنِت ثالثة؟ : ((دفنت ثالثة فقال  

 يتلقّى أحدهم أباه فيأخـذ بثوبـه أو      )٨(صغارهم دعاميص الجنة،  : (( وفي لفظ  )٧())".النار
 )٩()).بيده، فال ينتهي حتى يدخله اهللا وأباه الجنة

يكونون علـى بـاب مـن        (()١٠(: ألبي الفضل  »ترهيبوالالترغيب  «وفي كتاب   
فيقال لهـم الثانيـة،     . حتى يجيء آباؤنا  : ادخلوا الجنة، فيقولون  : أبواب الجنة، فيقال لهم   

ادخلوا الجنة أنتم وآبـاؤكم بفـضل رحمـة اهللا          : حتى يجيء آباؤنا، فيقال لهم    : فيقولون
  )١١()).تعالى

                                         
  ).١٠٧٧ (٣/٩٦٢التعديل والتجريح .  علي بن المديني)١(
 ).  ١٣٥٠ (٣/١١٣٦التعديل والتجريح .  سفيان بن عيينة)٢(
 ).٤٩٣ (٢/٦٣٩التعديل والتجريح .  محمد بن مسلم، ابن شهاب الزهري)٣(
 ).١٢٧٢ (٣/١٠٨٠التعديل والتجريح .  سعيد بن المسيب)٤(
كتاب البـر والـصلة   : وأخرجه مسلم في صحيحه). ١٢٥١(كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب  :  صحيح البخاري  )٥(

  ).٢٦٣٢(واآلداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 
فعـل  : واالحتظـار . منعه، وكل ما حال بينك وبين شيء، فقد حظَـره عليـك   : يه حظَر الشيء يحظُره حظْرا وِحظَارا وحظَر عل       )٦(

فـي غريـب الحـديث      ، النهاية   ٤/١٥٨لسان العرب   . لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها، ويؤمنك دخولها         : الِحظار، أراد 
١/٤٠٤.  
 ).٢٦٣٦ (-الموضع السابق– صحيح مسلم )٧(
أي أنهـم سـياحون فـي    : الدخَال في األمور: والدعموص أيضا. وهي دويبة تكون في مستنقع الماء     جمع دعموص،   : الدعاميص )٨(

. الجنة، دخّالون في منازلها ال يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا ال يمنعون من الدخول على الحرم وال يحتجب منهم أحد                   
  .٢/١٢٠النهاية في غريب الحديث 

 ).٢٦٣٥ (-الموضع السابق– صحيح مسلم )٩(
 الترغيب والترهيب إلسماعيل بن محمد بن الفضل القُرشي التَّيمي األصفهاني، أبو القاسم، الملقّـب بقَـوام الـسنّة، المعـروف                  )١٠(

سـنة  تـوفي  ". ما رحل إلى بغداد بعد أحمد بن حنبل رجل أفضل وأحفظ من الشيخ اإلمام إسـماعيل         : "بالجوزي، قال عنه أئمة بغداد    
  .٥٧، الرسالة المستطرفة ص)٢٣٠ (١١/٦٢٣تاريخ اإلسالم . خمس وثالثين وخمس مئة

أخبرنا الحق بن محمد، أنبأ أبو علي بن يزداد، ثنا عبد اهللا بـن جعقـق، ثنـا            : "قال). ٢٢٩٢( الترغيب والترهيب، لقوام السنة      )١١(
وسيأتي بيان ". الحديث... قال رسول اهللا    :  قال  أبي هريرة    إسماعيل بن عبد اهللا، ثنا عثمان بن الهيثم، ثنا عوف عن محمد، عن            

  .االختالف على محمد بن سيرين في الحديث التالي



– 

  )٥٥٦٢(

نهما ثالثةَ أوالٍد لـم يبلغـوا الِحنـث إال    ما من مسِلمين يموت بي   : ((وعند النسائي 
حتـى يـدخل    : ادخلوا الجنة، فيقولون  : أدخلهما اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم، يقال لهم       

  )١()).ادخلوا الجنة أنتم وَأبواكم: َأبوانا، فيقال لهم
من دفن ثالثةً فصبر علـيهم واحتـسبهم،        : ((وفي حديث جابر بن سمرة قال       

، فقالـت أو واحـد؟      ))أو اثنـين  : ((أو اثنين؟ فقـال   : ، فقالت أم أيمن   ))ةوجبت له الجن  
)). يا أم أيمن من دفن واحداً فصبر عليه واحتسبه، وجبت لـه الجنـة    : ((فسكت، ثم قال  

 )٣( ثنا عبد العزيز بن الخطـاب،      )٢( عن أبي مسلم،   »معجمه األوسط «رواه الطبراني في    
  )٦(".لم يروه عن سماك إال ناصح: " عنه، وقال)٥( عن سماك،)٤(ثنا ناصح بن عبد اهللا،

ما من مسلم يموت له ثالثةٌ من الولـد لـم           : ((وعن عتبة بن عبد السّلَمي، يرفعه     
رواه ابـن ماجـه   )). يبلغوا الحنث إال تَلَقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أيها شاء دخل        

  )٧(.بسنٍد صحيح
                                         

  : روى هذا الحديث ابن سيرين، واختلف عنه)١(
 . مرفوعاقال رسول اهللا : ، قالرواه عوف بن أبي جميلة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة * 

  .، من طريق إسحاق األزرق)١٠٦٢٢(، وأحمد في المسند )٢٠١٦(، وفي الكبرى )١٨٧٦(جتبى  أخرجه النسائي في الم
  .ورواه أيوب السختياني، وكذلك عبد اهللا بن عون، ويحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، مرسلًا* 

  ).٢٠١٣٨(رواية أيوب أخرجها أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عنه 
  ).٥٣٩ (٤/٢٤٣يق، ذكرهما الدارقطني في العلل ورواية عبد اهللا بن عون، ويحيى بن عت

الجـرح  : انظـر . والصواب رواية اإلرسال، ألنها من رواية األكثر واألحفظ، وأيوب وابن عون من أثبت الرواة فـي ابـن سـيرين            
  ).٦٠٧ (٣/٤٥٧، تهذيب الكمال )٩١٥ (٢/٢٥٥والتعديل البن أبي حاتم 

–العلـل  ". عن ابن سيرين، عن عبيدة، مرسـالً : والصحيح قول من قال: "وقال". مرسلواألشبه بالصواب من ذلك ال   : "قال الدارقطني 
جـاء  : عن ابـن سـيرين قـال   ): " ٢٠١٣٨(والذي في مصنف عبد الرزاق . ولم أقف على هذه الرواية عن عبيدة  . -الموضع السابق 

  .ذر وسيأتي تخريجه عند النسائي من حديث أبي . "الزبير بابنه عبد اهللا إلى النبي 
تاريخ اإلسالم .  أبو مسلم الكَجي، إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم البصري، وثقه الدارقطني وغيره، توفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين              )٢(
١٠٠ (٦/٩١١.(  
  ).٤٠٩٠( ٣٨٨تقريب التهذيب ص.  عبد العزيز بن الخطاب الكوفي؛ أبو الحسن، نزيل البصرة، صدوق، مات سنة أربع وعشرين ومئتين)٣(
 التميمي المحلّمي؛ أبو عبد اهللا الحائك، صاحب ِسماك بن حرب، ضـعيف، مـن كبـار    -أو ابن عبد الرحمن- ناصح بن عبد اهللا   )٤(

 ).٧٠٦٧ (٥٨٦تقريب التهذيب ص. السابعة
ـ                   )٥( نة ثـالث وعـشرين    ِسماك بن حرب بن أوس، البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وقد تغير بَأخَرة فكان ربما تلقّن، مات س

  ).٢٦٢٤ (٢٨٩تقريب التهذيب ص. ومئة
 ).١٧٥(، والقَطيعي في جزء األلف دينار )٢٠٣٠(وأخرجه في الكبير ). ٢٤٨٩( المعجم األوسط )٦(

-المعجم األوسط ". لم يرِو هذين الحديثين عن ِسماك إال ناصح       : "قال الطبراني . وتفرِدهوسنده ضعيف؛ لضعف ناصح بن عبد اهللا،        
 ).٧٠٦٧ (٥٨٦تقريب التهذيب ص: ، وانظر-وضع السابقالم

، من طريق حريز بن عثمان، عن شُرحبيل بن شُفْعة الرحبـي،  )١٧٦٣٩(، وأحمد في المسند )١٦٠٤( أخرجه ابن ماجه في سننه       )٧(
 . سمعتُ عتبة بن عبد السلَمي : قال



 

 )٥٥٦٣(

 )٢( عن أبي عبيدة،   )١( بن الخطاب،  وعند الترمذي من حديث أبي محمد مولى عمر       
من قدم ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا لـه حـصنًا حـصينًا               : ((عن أبيه، يرفعه  

: ، فقال ُأبـي بـن كعـب   )واثنين: (قدمتُ اثنين؟ قال : ، فقال أبو ذر   ))من النار ] أ/١٩١[
ة لـم يـسمع مـن       هذا حديث غريب، وأبو عبيـد     : "وقال). وواحد: (قدمت واحدا؟ قال  

  . انتهى)٣(".أبيه
ن الترمذي حديثه عـن أبيـه،       س فح )٥( في كتاب تهذيب الكمال؛    )٤([...] أبو عبيدة 

وتصحيح الحاكم له، فلو لم يكن للحديث إال هذه العلة المذكورة لزالت بذلك، ولكن أبـو                
  .-واهللا تعالى أعلم-محمد الراوي عنه مجهول؛ فالحديث معلوٌل به ال بغيره، 

من كان له فَرطَان مـن  : (( يقولعن ابن عباس، سمع رسول اهللا  : أيضا عندهو
ومـن  : ((فمن كان له فَرط من أمتك، قـال       : ، فقالت عائشة  ))أمتي أدخله اهللا بهما الجنة    

أنا فرط أمتـي أن يـصابوا   : ((فمن لم يكن له فَرط، قال  : ، قالت ))كان له فَرطٌ يا موفقة    
 )٦(.ثٌ حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث عبد ربه بن بـارق هذا حدي ": وقال)). بمثلي

  )٨(. انتهى)٧(."وقد روى عنه أيضا غير واحٍد من األئمة

                                                                                                     
  ).٢٧٦٨ (٢٦٥يب صتقريب التهذ.  فإنه صدوق؛إسناده حسن؛ ألجل شُرحبيل بن شُفعة

  ).٨٣٤٥ (٦٩٤تقريب التهذيب ص. محمد بن أبي محمد، مجهوٌل من الخامسة:  أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، وقيل)١(
: اسمه عامر، كوفي ثقة، والراجح:  أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، مشهور بكنيته، واألشهر أنه ال اسم له غيرها، ويقال)٢(

  ).٨٢٣١ (٦٨٠تقريب التهذيب ص.  أبيه، مات بعد سنة ثمانين ومئةأنه ال يصح سماعه من
غريب، : "وقال الترمذي). ٣٥٥٤(، وأحمد في مسنده )١٦٠٦(، وابن ماجه في سننه    )١٠٦١( أخرجه الترمذي في سننه      )٣(

  ".وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
كذلك النقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد و. ضعيف؛ كما نص على ذلك المصنف، وأعلّه بجهالة أبي محمدوإسناده 

  .كما تقدم. اهللا بن مسعود 
  . لم أستطع قراءتها)٤(
  ).٣٠٥١ (١٤/٦١ تهذيب الكمال )٥(
. اسمه عبد اهللا، صدوقٌ يخطئ، مـن الثامنـة  :  عبد ربه بن بارق الحنفي، أبو عبد اهللا الكوفي، أصله من اليمامة، ويقال        )٦(

 ).٣٧٨٣ (٣٦٨ صتقريب التهذيب
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من : ")١٠٦٢( في جامع الترمذي )٧(

 .ولم يذكر حسن كما ذكره المصنف هنا". األئمة
  ).٣٠٩٨(، وأخرجه أحمد في المسند )١٠٦٢( الترمذي في جامعه )٨(

  ).٣٧٨٣ (٣٦٨تقريب التهذيب ص. ق الحنفي، صدوق يخطئ، وقد تفرد به في إسناده ضعف؛ ألجل عبد ربه بن بار



– 

  )٥٥٦٤(

ـ   ". ال بأس به  : "عبد ربه، قال فيه أحمد                          وذكـره  )١(اس وغيـره، وأثنى عليـه الفلّ
                         فـي  ي مـن   وبـاق )٤(.»الثقـات «  وابـن خلفـون فـي كتـاب     )٣( )٢(ابـن شـاهين،  

  . ثقاتالسند
ما منكن امرأةٌ يمـوت     :  خطب النساء، فقال   أن رسول اهللا    : (وعن ابن مسعود  

: ، قـال )وصـاحبة االثنـين؟  ! يا رسول اهللا: فقالت امرأة. لها ثالثةٌ إال أدخلها اهللا الجنة  
  )٥()).وصاحبة االثنين في الجنة((

 ثنــا أحمــد بــن )٦(أبــو بكــر الطَلحــي،ثنــا : وعنــد أبــي نعــيم الحــافظ
ــن ســفيان، ــاد ب ــن )٧(حم ــرو ب ــا عم ــرو( ثن ــا )٩( األودي،)٨()عم ــو[ ثن  )١٠(]أب

ــدي،  ــص األسـ ــن )١١(حفـ ــلٍّ، عـ ــم، )١٢( مِحـ ــن أرقـ ــن )١٣( عـ                    عـ

                                         
  ).٢٦٢ (٦/١١٤، تهذيب التهذيب )٣٧٣٦ (١٦/٤٧٢تهذيب الكمال :  انظر)١(
كـشف الظنـون   . ، من كتبه تاريخ أسماء الثقـات )ابن شاهين( المعروف بـ ، أبو حفص،عمر بن أحمد البغدادي  وهو   )٢(
١/٥٢١. 
  ).٩٢٠ (١٦٠ء الثقات البن شاهين صتاريخ أسما: انظر )٣(
المنتقى في  : ( ابن خَلفُون هو محمد بن إسماعيل األزدي، أبو بكر، حافظٌ متقن، من مصنفاته كتاب الثقات، وهو المسمى                 )٤(

ذكره الحافظ أبو عبد اهللا بن خلفون اَألونبي فـي كتـاب        : "، قال ١/١٢، ذكر ذلك مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال         )الرجال
، هديـة  )٥١ (٢٣/٧١سير أعالم النبالء  . وهو غير مطبوع، توفي سنة ست وثالثين وست مئة        )".  المنتقى)  ثقات المسمى ب  ال

  .٢/١١٤العارفين 
، عن ابن مسعود   - شقيق بن سلمة     -، من طريق عاصم بن أبي النُّجود، عن أبي وائل         )٣٩٩٥(أخرجه أحمد في مسنده      )٥(
 .     دلة  وإسناده حسن؛ ألجل عاصم بن بتقريـب  . ، صدوقٌ له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقـرون      - ابن أبي النُّجود   –ه

 ).٣٠٥٤ (٢٨٥التهذيب ص
  ).٥٠٢ (١٤١ذيل ميزان االعتدال ص". ال أعرف حاله: "قال ابن القطان.  عبد اهللا بن يحيى بن معاوية، أبو بكر الطلحي)٦(
تراجم رجال الدارقطني في سـننه  ". ال بأس به: "، وقال الدارقطني"قةث: "أحمد بن حماد بن سفيان القرشي، قال الخطيب      )٧(

  ).١٧٨ (٨٩ص
، وقد تفرد بهذا اإلسـناد   )٥٧٥٣(، وفي األوسط    )١٠٠٣٤(المعجم الكبير   : وانظر. عبد اهللا : كذا في األصل، والصواب    )٨(

 .كما قال الطبراني

 ٤٢٣تقريب التهذيب ص. نَش األودي، ثقة، مات سنة خمسين ومئتينابن محمد بن ح:  عمرو بن عبد اهللا بن حنَش، ويقال)٩(
)٥٠٦٢.( 
  ).١٠٠٣٤(سقط من األصل، وأثبته من المعجم الكبير  )١٠(
هو عمرو بن خالد، أبو يوسف األسـدي،  :  هو عمرو بن خالد، أبو حفص األعشى، منكر الحديث، من التاسعة، ويقال           )١١(

 ).٥٠٢٢ (٤٢١ صتقريب التهذيب. تمييزاذكره الحافظ . وفرق بينهما ابن عدي
  ).٦٥٠٨ (٥٢٢تقريب التهذيب ص. مِحّل بن محِرز الضبي، الكوفي، ال بأس به، مات سنة ثالث وخمسين ومئة )١٢(
 ).٢٩٩ (١٣٦تقريب التهذيب ص.  أرقم بن شُرحبيل األودي الكوفي، ثقة، وهو غير أرقم ابن أبي األرقم، من الثالثة)١٣(



 

 )٥٥٦٥(

مـن مـات لـه ولـد فـصبر أو لـم يـصبر، سـلَّم أو                  : (( عنه، يرفعـه   )١(علقمة،
  )٣()).ال الجنةلم يكن له جزاء إ  يسلِّم)٢(]لم[

إذا قُبض ولد العبد المـسلم،      : (( عن أبي موسى، يرفعه    -بسنٍد جيد -وعنده أيضا   
. نعـم : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولـون    : -وهو أعلم -قال اهللا تعالى للمالئكة عليهم السالم       

ابنوا لـه بيتًـا فـي       : ربنا حمدك واسترجع، فيقول   : وما قال وهو أعلم فيقولون    : فيقول
٤()).وه بيت الحمدالجنة، وسم(  

من مات لـه ثالثـة مـن الولـد          : (( عن جابر يرفعه   -بسنٍد جيدٍ -وعند الكجي   
:  لو قـال   -واهللا أعلم -وأظن  : ، قال ))واثنان: ((واثنان؟ قال : قلنا)) فاحتسبهم دخل الجنة  

  )٥(.وواحد: وواحد قال

                                         
  ).٤٦٨١ (٤٢٨تقريب التهذيب ص. بعد السبعين: بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت، مات بعد الستين، وقيل علقمة )١(
  ).١٠٠٣٤(المعجم الكبير سقطت من األصل، وأثبتُّها من  )٢(
، من طريق عمرو بن عبد      )٥٧٥٣(، وفي األوسط    )١٠٠٣٤( لم أقف عليه عند أبي نعيم، وأخرجه الطبراني في الكبير            )٣(

ال يروى هذا الحديث عن ابن مسعود : "وقال.  األودي، ثنا عمرو بن خالد، عن مِحّل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللاهللا
 ".إال بهذا اإلسناد، تفرد به عمرو األودي

  .-وقد تقدم–. إسناده ضعيف جدا؛ ألجل أبي حفص عمرو بن خالد؛ منكر الحديث
دفنت : ، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي سنان، قال)١٩٧٢٥(، وأحمد في مسنده )١٠٢١( أخرجه الترمذي في جامعه )٤(

حـدثني  !) أال ُأبـشرك؟  : (ابني ِسنانًا؛ وَأبو طلحة الخوالني على شَِفير القبر، فلما أردت الخروج؛ أخذ بيدي فأخرجني وقال              
 .الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن َأبي موسى، بنحوه

 ٤٣٨ص  التهذيبتقريب. في إسناده أبو ِسنان عيسى بن سنان القسملي، لين الحديث". هذا حديث حسن غريب   : "قال الترمذي 
وهو ابن -والضحاك بن عبد الرحمن ). ٨١٨٩( ٦٥٢صالتقريب . - أي حيث يتابع–، وأبو طلحة الخوالني مقبول )٥٢٩٥(

  .٤/٤٥٩الجرح والتعديل نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في . ، عن أبي موسى مرسل-عرزب
  .٢/٧٨٣شرح علل الترمذي : ، وانظر٢١٨وحماد عن غير ثابت يخطئ، قاله مسلم في التمييز ص

 ١٣٦سـؤاالت الـسجزي للحـاكم ص   ". هذا حديث مشهور بحماد بن سلمة: "وقال الحاكم بعد أن رواه من طريق حماد، به      
)١٣٥.(  
حـدثني  : بن إسحاق بن يسار، قـال ، من طريق محمد )١٤٢٨٥(سنده   تقدم أن سنن الكجي مفقود، وأخرجه أحمد في م         )٥(

  . محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد اهللا
في : لكن قال اإلمام أحمد. وثقوه: قال الذهبي. ثقة له أفراد. ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد اهللا المدني

  ). ٨ (٩/٥تهذيب التهذيب  :انظر. ي أحاديث مناكير أو منكرةحديثه شيء، يرو
 من طريق ابن أبى ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، أن -٣/١٢١كما في فتح الباري -رواه الطبراني : وروي من وجه آخر

واثنـان؟  : يا رسـول اهللا   : تفقل)). يا أم مبشِّر من مات له ثالثة من الولد دخل الجنة          : ((دخل على أم مبشِّر، فقال     النبي  
تقريب . وعليه فهو ضعيف". اصدوق سيء الحفظ جد: "وابن أبى ليلى هو محمد، قال الحافظ)). نعم، واثنان: ((فسكت، ثم قال

  ).٦٠٨١ (٤٩٣التهذيب ص



– 

  )٥٥٦٦(

 )٤(بو طبيـة،   حدثني أ  )٣( عن شَهر،  )٢(الحميد،أنبأ عبد    )١( وثنا عبد اهللا بن رجاء،    
قدم ثالثة من صلبه لم يبلغوا الِحنـث،        ] ب/١٩٢[أيما مسلٍم   : (قال عمرو بن عبسة   : قال

: قـال " ؟أنت سمعت هذا مـن رسـول اهللا       : ")٥(قال شُرحبيل ). فمنزله ستر من النار   
  )٦(".نعم، والذي ال إله إال هو"

ـ   : (( قـال  أن النبي   : -عند أبي عيسى  -وعن معاذ بن جبل      احب أوجـب ص
  )).وذو االثنين: ((وذو االثنين يا رسول اهللا؟ قال: ، قال معاذ))الثالثة

والذي نفسي بيده أن السقط ليجر أمه بـسرره إلـى الجنـة إذا              : ((زاد ابن ماجه  
  )٧()).احتسبته

                                         
  ).٣٣١٢ (٣٣٧تقريب التهذيب ص.  عبد اهللا بن رجاء الغُداني البصري، صدوقٌ يِهم قليالً، مات سنة عشرين ومئة)١(
  ).٣٧٥٣ (٣٦٦ص تقريب التهذيب.  عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني، صدوق، من السادسة)٢(
تقريـب التهـذيب   .  شَهر بن حوشب األشعري الشامي، صدوقٌ، كثير اإلرسال واألوهام، مات سنة اثنتي عشرة ومئـة          )٣(

  ).٢٨٣٠ (٣٠٣ص
السلفي، الكَالعي، نزل حمص، مقبول، مـن       . أبو طَيبة، واألول أصح   : قالأبو ظَبية، وي  : قال الحافظ .  كذا في المخطوط   )٤(

  ).٨١٩٢ (٦٧٦تقريب التهذيب ص. الثانية
  ).١٩٤٣٨( وقعت تسميته في مسند أحمد .السمط هو شُرحبيل بن )٥(
 عن أبي طيبة به، ، من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شَهر بن حوشب)١٩٤٣٩(، )١٩٤٣٨( أخرجه أحمد في المسند )٦(

؛ لكن وثّقه ابن معين،     -حيث يتابع : أي–أبو ظبية، مقبول    : وشَهر صدوق كثير اإلرسال واألوهام، وأبو طيبة، وقيل       . مطوالً
 ).٦٧٢ (١٢/١٤١كما في تهذيب التهذيب ". ال بأس به: "وقال الدارقطني

 بن جابر اللّخمي، عن منبه بن عثمان، نا الوِضين          ، عن مسلَمة  )١٠٩٥(، والصغير   )٩٠٨٠(وأخرجه الطبراني في األوسط     
  .، قال لعمرو بن عبسةالسمطبن عطاء، عن محفوظ بن علْقمة، عن ابن عائذ، أن شُرحبيل بن 

  ".لم يرو هذا الحديث عن الوِضين بن عطاء إال منبه بن عثمان ": الطبرانيقال
 صدقة بن عبد اهللا، عن الوِضين  فرواه،)٨٩٩٦(د البيهقي في شعب اإليمان ولم يتفرد منبه به، بل تابعه صدقة بن عبداهللا عن        

  .بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن شُرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة
تقريـب  .  ضعيف وصدقة بن عبد اهللا هو السمين     . ٢١/٣٠٦ومسلمة بن جابر مجهول الحال، قاله الذهبي في تاريخ اإلسالم           

  . ، ووصفه جمع بنكارة الحديث، وحسن قول دحيم فيه)٢٩١٣ (٣٠٩ صالتهذيب
  ).١٩٠٨ (٨/٤١٩الجرح والتعديل . كان صدوقًا: أما منبه بن عثمان فقال عنه أبو حاتم

  ).٧٤٠٨ (٥٨١ صتقريب التهذيب. والوِضين بن عطاء الخزاعي الدمشقي، صدوقٌ سيء الحفظ
  ).٦٥٠٧ (٥٢٢ صتقريب التهذيب. لحضرمي، أبو جنادة الحمصي، صدوقومحفوظ بن علقمة ا

حدثني لقمان بن عامر، عن أبي ُأمامة، عن عمِرو         : عن فرج بن فَضالة، قَالَ    ) ٢٤١٩(وأخرجه سعيد بن منصور في السنن       
  ).٥٣٨٣ (٤٤٤ صتقريب التهذيب. وفرج ضعيف. بن عبسة

  .وعليه فاإلسناد ضعيف
، من طريق يحيى بن عبد اهللا الجابر التيمي، ووقـع  )٢٢٠٩٠(، وأحمد في المسند  )١٦٠٩(ه في السنن     أخرجه ابن ماج   )٧(

=  ، وفي سنده ضعف كما قـال الحـافظ    ٣١/٤٥٣يحيى بن عبيد اهللا خطأ، وصوبه المزي في تهذيب الكمال           : عند ابن ماجه  



 

 )٥٥٦٧(

ما من مـسِلمين يمـوت    : ((، قال رسول اهللا     -أم أنس بن مالك   -وعن أم سليٍم    
: قيل. ، قالها ثالثًا  )) الحنث إال أدخلهما اهللا الجنة بفضل رحمته       لهما ثالثة أوالٍد لم يبلغوا    
 »مـسنده «رواها أبو عبِد اهللا أحمد بن حنبل فـي          )). واثنان: ((يا رسول اهللا واثنان قال    

  )١(.بأسانيد جياد
 أن رجالً كان يأتي النبـي  :  عن أبيه  )٢(وعنده أيضا من حديث معاوية بن قُرة،      

يا رسول اهللا، أحبك اهللا كما ُأحبه، فلما        : قال)) َأتُحبه؟: (( النبي   ومعه ابن له، فقال له    
، فقال  ))أما تحب أال تأتي بابا من أبواب الجنة إال وجدته ينتظرك          : ((تُوفّي قال النبي    

رواه عن وكيـع، ثنـا شـعبة     )). لكلكم: ((أله خاصةً أم لكُلّنا؟ قال    ! يا رسول اهللا  : رجل
صحيح : " وقال الحاكم  )٤(".هذا حديث ثابت صحيح   : "ر بن عبد البر    وقال أبو عم   )٣(.عنه

  )٥(".اإلسناد

                                                                                                     
سناد ضعيف التفاقهم على ضعف يحيى بن عبيد اهللا هذا إ: "وقال البوصيري. وسببه يحيى التيمي. ١١/٢٤٣في فتح الباري    =

  .٢/٥٢مصباح الزجاجة ". بن عبد اهللا بن موهب
وقال . تابعه عبيد اهللا بن عمر الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد اهللا التيمي، عن عبد اهللا بن مسلم: "قال المزي

عن يحيى بن عبد اهللا الجابر، عن عبيد اهللا بن مـسلم، وهـو             : واحدإسرائيل بن يونس، وخالد بن عبد اهللا الواسطي، وغير          
  ).١١٣٣٠ (٨/٤٠٥تحفة األشراف ". المحفوظ

تقريـب التهـذيب    . "ال يعرف ": قال الحافظ ). ٢٢٠٦٩(،  )٢٢٠٠٨(تابعه أبو رملة، كما عند أحمد في مسنده         : وتُوبع يحيى 
  .وعليه فإسناده ضعيف). ٣١١٣ (٣٢٤ص

، من طريق عثمان بن حكيم، عن عمرو األنصاري، عن أم سليم بنـت         )٢٧٤٢٩(،  )٢٧١١٣(المسند   أخرجه أحمد في     )١(
 .الحديث... ِملْحان، وهي أم أنس بن مالك

  .إسناده ضعيف؛ فيه عمرو بن عاصم األنصاري، لم أجد من وثقه وال ضعفه
 ).٦٧٦٩ (٥٦٨تقريب التهذيب ص. ئة المزني، أبو إياس البصري ثقة، مات سنة ثالث عشرة ومقُرة معاوية بن )٢(
 .، من طريق محمد بن جعفر، ويزيد بن هارون)٢٠٣٦٦(وفي .  من طريق وكيع،)٢٠٣٦٥(، )١٥٥٩٥( مسند أحمد )٣(

  .، من طريق يحيى بن سعيد القَطّان)٢٠٠٩(، والكبرى )١٨٧٠(والنسائي في المجتبى 
  .، عن شعبة)وكيع، ومحمد، ويزيد، ويحيى(أربعتهم 
  .، من طريق خالد بن ميسرة)٢٠٨٨(النسائي في المجتبى وأخرجه 
 .- قُرة بن أعين-معاوية بن قُرة، عن أبيه –، عن أبي إياس )شعبة، وخالد(كالهما 

  ).٦٧٦٩ (٥٣٨، ص)٢٧٩٠ (٢٦٦ صتقريب التهذيب: انظر. وإسناده صحيح؛ شعبة، ومعاوية كالهما ثقة
 .٦/٣٥١ التمهيد )٤(
  ).١٤١٧( المستدرك )٥(



– 

  )٥٥٦٨(

ما من امرٍئ أو امرأٍة مسلمٍة يموت لها ثالثة أوالد إال أدخلها اهللا             : ((وعن بريدة، يرفعه  
صحيح : " وقال )١()).واثنان: ((يا رسول اهللا، واثنان؟ قال    : ، فقال عمر  ))تعالى بهم الجنة  

  )٢(".خرجاهاإلسناد ولم ي
  وفي حديث أبي برزة، عـن النبـي          )٣(: ألبي الفرج البغدادي   »الحدائق«وفي  

  )٥( )٤()).واثنان: ((قال) واثنان؟: (قال
ما من  : (( يقول ، سمعتُ رسول اهللا     -بسنٍد صحيح -وعن أبي ذر عند النسائي      

 الجنـة بفـضل     مسلمين يموت لهما ثالثة من أوالدهما لم يبلغوا الحنث، إال أدخلهما اهللا           
  )٦()).رحمته

يـا  : ، قالت امـرأة   -بسنٍد فيه ضعف  -وعن رجل له صحبة، عند ابن أبي شيبة         
جنةٌ حـصينةٌ   : (قال. نعم: قالت)). أمذ أسلمت؟ : ((فقال. رسول اهللا مضى لي ثالثة أيام     

  )٧().من النار
                                         

، والحاكم  )٤٤٠١(، والبزار   -)٧٩٣(كما في المطالب العالية     -، وأبو يعلى    )٤٦( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب         )١(
  .، عن أبيهبريدةعبد اهللا بن بشير بن المهاجر، عن ، من طريق -)٩٣٠١(وعنه البيهقي في شعب اإليمان -، )١٤١٦(

روى ما ال يتابع عليه، وهو ممـن  : قاله الحافظ ابن حجر، وقال ابن عدي. إسناده ضعيف؛ ألجل بشير صدوق، لين الحديث      
وقد احتج ). ٧٢٣ (١٢٥صتقريب التهذيب ). ٢٥٨ (٢/١٨٠الكامل في الضعفاء  . يكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف      

  ).٤٤٠٦(به مسلم في صحيحه 
 ).١٤١٦(المستدرك  )٢(
  .٢/٤٩١ذيل طبقات الحنابلة . لفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحدائق في علم الحديث والزهديات، ألبي ا)٣(
 .٣/٤٦٧ الحدائق في علم الحديث )٤(
:  ولفظه.، من طريق عبد اهللا بن قيس، عن الحارث بن ُأقَيش األنصاري البصري، عن أبي برزة)١٧٨٥٩( أخرجه أحمد )٥(
)). وثالثة: ((يا رسول اهللا، وثالثة؟ قال: قالوا)) ة بفضل رحمتهما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط، إال أدخلهما اهللا الجن((

وإن من أمتي لمـن     : ((قال)). وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها         : ((قال)). واثنان: ((واثنان؟ قال : قالوا
  )).يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر

تهـذيب  : انظر". مجهول، لم يرو عنه غير داود، ليس إسناده بالصافي": وفيه عبد اهللا بن قيس وهو النخَعي، قال ابن المديني       
  ).٣٥٤٦ (٣٥٢تقريب التهذيب ص". مجهول: "، وقال الحافظ)٦٢٩ (٣٦٥/ ٥التهذيب 

  . وسيأتي مزيد تخريج وبيان في حديث الحارث بن ُأقيش عند المصنف.وعليه فإسناد هذا الحديث ضعيف
، )٢١٤١٣(،  )٢١٣٥٨(،  )٢١٣٤١(، وأحمـد فـي مـسنده        )٢٠١٤(، والكبرى   )١٨٧٤( أخرجه النسائي في المجتبى      )٦(
 . ، من طريق الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عن أبي ذر)٢٤٤٧(، والدارمي في مسنده )٢١٤٥٣(

كان يروي عن جماعة لم يسمع مـنهم؛ فيتجـوز         : "قال البزار . ثقة، وكان يرسل كثيرا ويدلِّس    : الحسن بن أبي الحسن يسار    
  ).١٢٢٧ (١٦٠ صتقريب التهذيب". -يعني قومه الذين حدثوا وخُطبوا بالبصرة-حدثنا وخطبنا : ويقول

، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن        )٢٠٧٨٣(، وأخرجه أحمد في مسنده      )١٢٠١١( مصنف ابن أبي شيبة      )٧(
= عبيد اهللا بن معمر، وعنـده رجـل مـن          دخلت على    حدثتني امرأة كانت تأتينا يقال لها ماوية، أنها       : محمد بن سيرين قال   



 

 )٥٥٦٩(

ـ    : (( قال أن رسول اهللا    : -بسنٍد فيه ضعف  -وعن علي،    ه إن السقْط ليراغم رب
َأرِبع؛ فإني أدخلت أبويـك     ! أيها السقط المراغم ربه   : أن يدخل أبواه النار، حتى يقال له      

  )١()).الجنة] أ/١٩٣[فيجرهما بسرِره حتى يدخلهما : الجنة، قال
مـا مـن    : (( قـال  أن رسول اهللا    : -بسنٍد ال بأس به   -وعن الحارث بن أقيش     

وثالثـة؟  ! يا رسول اهللا  : ، قالوا ))ا اهللا الجنة  مسلمين يموت لهما أربعة أفراط إال أدخلهم      
  )٢()).واثنان: ((واثنان؟ قال: قالوا)). وثالثة: ((قال

                                                                                                     
يا رسول اهللا ادع : أن امرأة أتته بصبٍي لها، فقالت"، عن النبي : ، فحدث ذلك الرجُل عبيد اهللا بن معمرأصحاب النبي =

إال أنـه  )).  من النارجنّة حصينةٌ: ((نعم، قال: قالت)) أمنذ أسلمت؟: ((لها رسول اهللا    : أن يبقيه فقد مضى لي ثالثة، فقال      
: يا ماوية تعالي فاسمعي هذا الحـديث، قالـت  : فقال لي عبيد اهللا: قالت.  جنة حصينة من النار  -ثالثًا-أمنذ أسلمت   : قال لها 

  ".فسمعته، ثم خرجت من عند عبيد اهللا فأتتنا، وحدثتنا به
 ٦٠٦تقريب التهذيب ص. وابن سيرين ثقة. رينيزيد بن هارون ثقة، وهشام بن حسان البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سي

  ).٥٩٤٧ (٤٨٣، ص)٧٢٨٩ (٥٧٢، ص)٧٧٨٩(
  . ولكن ماوية التي حدث عنها ابن سيرين، ال تُعرف، وقد تفرد بالرواية عنها

كنت : قالت. رجاء: وقد خالف عبد الرزاق في إسناده يزيد بن هارون، فجعله من حديث محمد بن سيرين عن امرأة يقال لها      
يا رسول اهللا، ادع اهللا لي فيه بالبركة، فإنه قد توفي لي ثالثة، فقال لهـا  : ، إذ جاءته امرأة بابن لها، فقالت عند رسول اهللا    

اسمعي يا رجاء ما يقول : " ، فقال لي رجل))جنَّةٌ حِصينة: ((نعم، فقال رسول اهللا : ، قالت))أمنذ أسلمت؟: ((رسول اهللا 
  ".رسول اهللا 

  .، عن عبد الرزاق، عن هشام، عن ابن سيرين، به)٢٠٧٨٢( أحمد أخرجه
  ).١١١٦٨ (٧/٦٤٣اإلصابة . رجاله ثقات: قال الحافظ

  .، عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عن أبي قالبة مرسلة)٢٠١٣٧(وأخرج عبد الرزاق هذه الرواية 
حكم النخعي، عن أسماء بنت عابس بن ربيعة، عن أبيها، ، من طريق ِمنْدل، عن الحسن بن ال)١٦٠٨( أخرجه ابن ماجه     )١(

أدخل أبويك ! أيها السقط المراغم ربه: إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال        : ((قال رسول اهللا    : عن علي قال  
  )). الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة

، )٦٨٨٣ (٥٤٥ ص تقريب التهذيب . وهو ضعيف . عمرو، وِمنْدل لقب  اسمه  : وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ِمنْدل بن علي، يقال       
  ).٨٥٢٩ (٧٤٣ صتقريب التهذيب. وأسماء بنت عابس ال يعرف حالها

كنا : من طريق داود بن أبي هند، عن عبد اهللا بن قيس، عن الحارث بن ُأقَيش، قال         ،  )١٧٨٥٩( أخرجه أحمد في مسنده      )٢(
ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط، إال أدخلهمـا اهللا الجنـة          : ((، أنه قال  تئذ عن النبي    ، ليلةً فحدث ليل   برزةعند أبي   

وإن من أمتي لمن يعظم : ((قال)). واثنان: ((واثنان؟ قال: قالوا)). وثالثة: ((يا رسول اهللا، وثالثة؟ قال: قالوا)) بفضل رحمته
 )).لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضروإن من أمتي : ((قال)). للنار حتى يكون أحد زواياها

قال رسول اهللا : ، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد اهللا بن قيس، عن الحارث بن أقيش قال)٢٢٦٦٥(وأخرجه أحمد أيضا 
 ...من طريق داود بن أبي هند، عن عبد اهللا بن قيس، قال            )١٧٨٥٨(وفي  . بنحوه ، : سمعت الحارث بن ُأقيش، يث أن حد
  =      .مقتصرا على آخرهوذكر الحديث ... يقول سمعت رسول اهللا : ، قالرزةبأبا 



– 

  )٥٥٧٠(

ما من مؤمنين يموت لهمـا      : (( قال رسول اهللا     -بسنٍد صالح -وعن أبي ُأمامة    
  )١()).ثالثة من األوالد لم يبلغوا الحنث إال أدخلهما اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم

من قدم ثالثة من الولد صابرا محتسبا حجبوه مـن  : (-بسنٍد صحيح-وعن عائشة  
  )٢().النار بإذن اهللا تعالى

                                                                                                     
كنت عند أبي بردة ذات ليلـة،  : ، عن داود بن أبي هند، حدثنا عبد اهللا بن قيس، قال           )٤٣٢٣(وهو عند ابن ماجه في سننه       =

   . مقتصرا على آخرهوذكر الحديث فدخل علينا الحارث بن أقيش، فحدثنا الحارث ليلتئذ، أن رسول اهللا 
تهـذيب  : انظـر ". مجهول، لم يرو عنه غير داود، ليس إسناده بالصافي    : "وفيه عبد اهللا بن قيس النخَعي، قال ابن المديني        * 

  ).٣٥٤٦ (٣٥٢تقريب التهذيب ص". مجهول: "، وقال الحافظ)٦٢٩ (٣٦٥/ ٥التهذيب 
 .وعليه فإسناد هذا الحديث ضعيف

    ة المتقدم عند المصنف واحد؛ فلعل عبد اهللا بن قيس سبب هذا الخلط، فـرواه هنـا عـن                   ومخرجه ومخرج حديث أبي بزر
الحارث، وهناك عن الحارث عن أبي برزة، أو أن المصنف هنا ربما وهم في عزوه وجعله من حديث أبي برزة؛ فإنما هو                       

  .في مسند أحمد من مسند الحارث بن ُأقيش
  .وفي الحالين؛ إسناده ضعيف

حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثنا القاسم، عن أبـي             : ، قال )١٢٠٠٣(رجه ابن أبي شيبة في مصنفه        أخ )١(
  . الحديثأمامة، وذكر

، كان يخطئ فيـه أبـو   )٤٠٤٠ (٣٥٣ صتقريب التهذيبإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن تميم، ضعيف،        
روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهما منـه،             : "هارونقال موسى بن    . أسامة فيسميه ابن جابر   

شرح علل الترمذي : انظر". وهو لم يلق ابن جابر، وإنما لقي ابن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف
  ).٥٨١ (٦/٢٩٧تهذيب التهذيب . ٢/٨١٧البن رجب 

  :، واختلف عنه"هنيموسى الج" روى هذا الحديث )٢(
 .رواه يحيى بن سعيد القطان، وعباد بن العوام، عن موسى، عن مجاهد، عن عائشة، موقوفًا

   .-)٧٨٦ (٥/٢٢٩ كما في المطالب العالية -أخرجها مسدد : رواية يحيى
  .من طريق عمر بن شبة). ٣٦٨٨ (١٤/٣٤١والدارقطني في العلل 

  .، عن يحيى)مسدد، وعمر(كالهما 
  .عنه، عن يحيى، به، )١٢٠٠٥( ورواية عباد عند ابن أبي شيبة 

ه عن موسى الجهني، عن مجاهد، عن عائشة، عن النبي        ، فروا -إسماعيل بن إبراهيم الكوفي   -وخالفهما أبو يحيى التيمي،     * 
امرفوع .  

  .لم يرو هذا الحديث عن موسى إال أبو يحيى: ، وقال)٦٨٤(أخرجه الطبراني في األوسط 
التقريـب  : انظـر . رواية الوقف، يحيى القطان ثقة متقن حافظ، وتابعه عباد بن العوام الواسطي، وهو ثقة كذلك              : والصواب

  ).٣١٣٨ (٢٩٠، ص)٧٥٥٧ (٥٩١ص
).٤٢١ (١٠٦تقريب التهذيب ص.  وهو ضعيف-إسماعيل بن إبراهيم–وأما رواية الرفع؛ فقد تفرد بها أبو يحيى التيمي  

  .وإسناد الحديث ضعيف، ألجل مجاهد؛ فإنه لم يسمع من عائشة رضي اهللا عنها* 
الجـرح  ". لم يسمع مجاهد عن عائشة   : ن معين يقول  روى عن عائشة مرسلًا، ولم يسمع منها، سمعت يحيى ب         : "قال أبو حاتم  

  ).١٤٦٩ (٨/٣١٩والتعديل 



 

 )٥٥٧١(

، قـال  -بسنٍد فيـه ضـعف  -وعن عقبة بن عامر الجهني، من عند ابن زنجويه،    
 )١().من ُأثِْكل ثالثةً من صلبه فاحتسبهم على اهللا، وجبـت لـه الجنـة             : (رسول اهللا   

وبسنٍد جيد يرجع إلى ابن      )٢( ألبي نعيم األصبهاني،   »أحوال الموحدين «يناه في كتاب    ور 
  )٣(.زنجويه

من لم يكن له فَرط لـم يـدخل         : (( قال أن رسول اهللا    : وعن عمر مولى غُفرة   
والـده ولـده أخـوه أخٌ       : ((وما الفَرط يا رسول اهللا؟ قال     :  قالوا )٤(.))الجنة إال تصريدا  

  )٥()). له فرط فأنا فرطه ومن لم يكنيؤاخيه في اهللا 
. لَيدخُلَّن الجنة متقعس ومـذل    : "-بسنٍد ضعيف - وعن ثوبان مولى رسول اهللا      

ادخلـوا الجنـة،   : أما المتقعس فذراري المؤمنين ينشرون يوم القيامة، تقول لهم المالئكة   
  )٦(. ح.فيتقعسون، ويقولون حتى يدخلها آباؤنا

                                         
حدثنا ابن : ، عن حسن بن موسى األشيب، قال)١٧٢٩٨(أخرجه أحمد في مسنده و.  لم أقف عليه من طريق ابن زنجويه       )١(

  .، أنه سمع عقبة-حي بن يؤمن–حدثنا أبو عشّانة : لهيعة، قال
 خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل مـن غيرهـا، التقريـب              في إسناده ابن لهيعة، صدوق،    

  ).٣٥٦٣ (٣١٩ص
. وهو ثقة حـافظ   ).  ٨٢٩(، والطبراني في الكبير     )٢٣٠(لكن تابعه عمرو بن الحارث األنصاري، عند الروياني في مسنده           

 ).٥٠٠٤ (٤١٩تقريب التهذيب ص: انظر
  . لغيرهوعليه فاإلسناد يرتقي للصحيح

، ١/٤٤٦ لم أقف على هذا الكتاب؛ وقد ذكره أبو بكر بن نقطة البغدادي في كتابه التقييد لمعرفة رواة السنن والمـسانيد                  )٢(
 .١٥/١٣، وفي إتحاف المهرة )٤٧٤ (١٢٥، وص)٧٤ (٥٦ونسبه ألبي نُعيم، وكذلك ابن حجر في المعجم المفهرس ص

 . لم أقف عليه من هذا الطريق المذكور)٣(
  .٣/٢١النهاية . وصرد له العطاء قلّله. السقي دون الري: وأصل التَّصِريد. قليلًا:  تَصِريدا أي)٤(
وعلى كٍل فهي منقطعة؛ فإن عمر بن عبد اهللا المدني، أبو حفص مولى غُفـرة       .  لم أقف على من أخرج من هذه الرواية        )٥(

وقـال  ". لم يسمع من صحابي  : "قال ابن معين  . ديثه عن الصحابة مرسل   بنت رباح، ضعيف إنما يصلح للكتابة لالعتبار، وح       
 ٦/١١٩الجرح والتعـديل   ". ليس يكاد يسند، وكان يرسل حديثه     : "وقال محمد بن سعد   ". أكثر حديثه مراسيل  : "أحمد بن حنبل  

 ).٤٩٣٤ (٤١٤ صتقريب التهذيب، ٢٤٠، تحفة التحصيل ص)٦٤٠(
ب، وعزاه إلى /١٩اللوح ". فضل الجلَد عند فقد الولد"ه السيوطي في رسالة لطيفة بعنوان  لم أقف على من أخرجه، وأورد)٦(

قـال ذراري المـؤمنين،     : يا أبا عبد اهللا وما المتَقَعس؟ قـال       : ليدخلَن الجنة متَقَعس ومذَلٌّ، قيل    : ((حميد بن زنجويه، ولفظه   
حتى يدخلها آباؤنا، وُأمهاتنـا، فيـأتون،   : وا الجنة، فيتقعسون، فيقولون   ادخل: ينتشرون في األرض فتجمعهم المالئكة، فيقولوا     

 )).ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم: يا رب آباؤنا، فيقول: مالي أراهم محنبطين، ادخلوا الجنة، فيقولون: فيقول اهللا تعالى



– 

  )٥٥٧٢(

 يعنـي الحـديث     )١(حديث واحد في هذا،   وذكر الترمذي أن أبا ثعلبة األشجعي له        
 عـن ابـن   )٣( من طريق ِمنْـدل بـن علـي،   )٢( ألبي نعيم، »كتاب الموحدين «الذي في   

  )٧(. عنه)٦( عن عمر بن نبهان،)٥(، عن أبي الزبير)٤(جريج،

                                         
ألحد من المسلمين ثالثة مـن الولـد   ال يموت : ((قال أن رسول اهللا ): ١٠٦٠( جامع الترمذي بعد حديث أبي هريرة   )١(

حديث واحد هو هذا الحديث، وليس هـو    وأبو ثعلبة األشجعي له عن النبي       : "قال الترمذي )).  فتمسه النار إال تِحلّة القسم    
 ".الخُشَِني

  . تقدم التعريف بالكتاب)٢(
ل لقب، ضعيف، مات سنة سبع أو ثمـان وسـتين      اسمه عمرو، ومند  :  منْدل بن علي العنَزي؛ أبو عبد اهللا الكوفي، يقال         )٣(

 ).٦٨٨٣ (٥٧٥ صتقريب التهذيب. ومئة
تقريب التهذيب .  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، المكي، ثقة، وكان يدلِّس ويرسل، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها)٤(

  ).٤١٩٣ (٣٩٥ص
تقريـب التهـذيب   . أنه يدلس، مات سنة ست وعشرين ومئـة  محمد بن مسلم بن تَدرس، أبو الزبير المكي، صدوقٌ إال          )٥(

  ).٦٢٩١ (٥٣٦ص
  ).٤٩٧٧ (٤١٧ صتقريب التهذيب. ذكره الحافظ تمييزا.  عمر بن نبهان، مجهول، من الثالثة)٦(
 هذا الحديث، واختلف عنه؛ " ابن جريج" روى )٧(

  . ي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي ثعلبةفرواه حماد بن مسعدة، وسعيد األموي، وِمنْدل، عن ابن جريج، عن أب* 
، وأبو نعيم )١٤٧٣(، والروياني في المسند )١٣١١(، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )٢٧٢٢٠(أخرجه أحمد في المسند 

 ،)٦٠١(، والطبراني في الكبيـر    )٨٧(، وأبو الشيخ في الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر             )٦٧١١(في الصحابة   
  .، من طريق حماد بن مسعدة-عمر بن نبهان: عمرو بن شهاب، بدلًا من: ووقع عنده-) ١٣٨(، والدوالبي في الكنى )٩٥٦(

  .، من طريق ِمندل)٦٠١(، والطبراني في الكبير ٢٨٤/ ٤وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
  .، من طريق سعيد بن أبان األموي٦/٢٠١وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 

  .عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي ثعلبة) حماد، ومندل، وسعيد(ثتهم ثال
  . وروي عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي هريرة * 

 .، ولم أقف على من أخرجه)١١٦٦ (٦/٣٢٠ذكره الدارقطني في العلل 
 ١٧٨ التقريـب ص .رواية األكثر واألحفظ؛ حماد بن مسعدة، وسعيد بن أبان ثقتان الوجه األول؛ ألنها  -واهللا أعلم –والراجح  

  ).٦٨٨٣ (٥٧٥تقريب التهذيب ص. ، وِمنْدل ضعيف)٢٢٧٠ (٢٣٣، ص)١٥٠٥(
إن هذا أبو : والقول قول حماد بن مسعدة ومن تابعه؛ ألنه ذكر فيه أبا ثعلبة، وذكر أبا هريرة في آخره، ويقال: "قال الدارقطني

  ".ة األشجعي، وليس بالخُشنيثعلب
، وابن جـريج وأبـو الزبيـر    )٤٩٧٧ (٤١٧تقريب التهذيب ص. وعلى كلٍّ فالحديث ضعيف؛ فيه عمر بن نبهان مجهول * 

  .مدلِّسان، وقد عنعنا هنا



 

 )٥٥٧٣(

 عـن   )١( عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بـن حـزم،             »الموطأ«وفي  
ال يمـوت ألحـد مـن     : ((قال رسـول اهللا     :  قال )٣( عن أبي النضر السلمي،    )٢(أبيه،

، فقالت امرأة يا رسـول      ))المسلمين ثالثة من الولد فيحتسبهم إال كانوا له جنّة من النار          
  .)٤())أو اثنان: ((اهللا أو اثنان؟ قال

 أن رسول اهللا    : بادة بن الصامت  وعن ع والنفساء يجرها ولـدها يـوم      : (( قال
 عن هشام، عن قتادة،     »مسنده«، رواه أبو داود الطيالسي في       ))القيامة بسرره إلى الجنة   

  )٥(.عن راشد، عنه

                                         
 وثالثين مات سنة اثنتين القاضي، المدني، األنصاري، ثقة، أبو عبد الملك محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، )١(

  ).٥٧٦٣ (٤٧٠تقريب التهذيب ص. ومئة
مات سنة  . ثقة عابد . إنه يكنى أبا محمد   : اسمه وكنيته واحد، وقيل   . أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قاضي المدينة          )٢(

  ).٧٩٨٨ (٦٢٤تقريب التهذيب ص. عشرين ومئة
عـن أبـي النـضر،    : الك بن أنس، فقال في حديثه أبو النّضر السلمي، روى حديثه المعافي بن عمران الظّهري، عن م     )٣(

 ).١٠٦٦٢ (٧/٤٢١اإلصابة . ابن النضر، هكذا في الموطأ، وأورده ابن منده هكذا، وتبعه أبو نُعيم: والصواب
عن عبد اهللا بن : ، لكنه قال -)٢١٦٦(ومن طريقه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني         -،  )٣٩( أخرجه مالك في الموطأ      )٤(

 .عن أبي النضرأبي بكر، 
قـال ابـن    . عن ابن النَّضر  : عن أبي النَّضر السلَمي، وبعضهم يقول     : واختلف رواة الموطأ في اسمه ونسبه، فبعضهم يقول       

وطائفة . عن أبي النَّضر: هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة الموطأ في أبي النَّضر هذا، فطائفة تقول كما قال يحيى   :" عبدالبر
وهو رجل مجهول ال يعرف في حملة العلم وال يوقف له على نسب، وال يدرى .  منهم القعنبي-النضر السلَمي عن أبي : تقول

: عبد اهللا بن النَّضر، وقال فيه أكثرهم: محمد بن النَّضر، وقيل: أصاحب هو أو تابع، وهو مجهول ظُلْمةٌ من الظلمات، قيل فيه
  ".ه من بني سلمة في األنصار كأن- بفتح السين والالم-السلَمي

إنه أنس بن مالك بن النَّضر نسب إلى جده النَّضر، وقولهم إن كنية أنس بـن                : وأورد ابن عبدالبر قول بعض المتأخرين فيه      
ن مالك أبو النَّضر، ورد ابن عبدالبر هذا القول، ذلك أن أنس بن مالك بن النَّضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي ب

  .١٣/٨٦التمهيد . ٧٨/ ٣االستذكار ". النجار، ولم يكن قط بأبي النَّضر، وإنما كنيته أبو حمزة
عـن ابـن   : "كذا للقعنبي، وليحيى وسائر الرواة   : "كما أورد ابن قرقول االختالف على ابن القاسم في نسب أبي النضر، قال            

: تح السين، وعليـه األكثـر، وقيـل   بف" السلَِمي: "ف في نسبه؛ فقيلوكذلك اختل. ، وقد حكي عن يحيى مثل ما للقعنبي    "النَّضِر
"لَِمي١/٣٩٥مطالع األنوار : انظر". وال يصح. هو محمد بن النضر: بضمها، وهو رجل مجهول بكل حال، ويقال" الس .  

ه سواه، وال يعرف اسمه، وال وليس ل.. حديث أبي النضر أو ابن النضر السلمي: "قال. وذكر الدمياطي أن هذا من أفراد مالك
  .٧٣التسلي واالغتباط ص". نسبه، وال تتحقق صحبته، وهو مما تفرد به مالك في الموطأ

لمالك عنه في الموطأ مـن  : ")محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري(وكذلك قال ابن عبدالبر في ترجمة      
  .١٣/٨٦ التمهيد ".يتصل من وجهه هذا، ولكنه يتصل معناه من وجوهحديث واحد مقطوع عندهم، ليس  حديث رسول اهللا 

  :، واختلف عنه"قتادة"ومدار هذا اإلسناد على . ٧٩ الطيالسي في المسند ص)٥(
النفساء يجرها ولدها يوم القيامـة  : "رواه هشام الدستُوائي، عن قتادة، عن راشد بن حبيش، عن عبادة، مرفوعا   : الوجه األول 

  =                ".ه إلى الجنةبسرر



– 

  )٥٥٧٤(

                                                                                                     
  .، عن هشام)١٣١٩(، والشاشي في مسنده -)٩٣٠٧(ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب - كما تقدم، ٧٩أخرجه الطيالسي في المسند ص=

  .ثنا قتادة، عن صاحب له، عن راشد بن حبيش، عن عبادة، مرفوعا: رواه همام بن يحيى العوذي: الوجه الثاني
  .، عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، ثنا همام)١٥٩٩٩(المسند أخرجه أحمد في 

  .فذكره: ثنا قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي، عن راشد بن حبش، عن عبادة، قال: رواه شيبان بن عبد الرحمن النَّحوي: الوجه الثالث
بـدل  ) زرعة: (ووقع في مسند الشاميين   -.  آدم بن أبي إياس    ، من طريق  )٢٧٦٣(، وفي مسند الشاميين     )٩٣١٠(أخرجه الطبراني في األوسط     

  .-)!عزرة(
  : االترجيح بين األوجه* 

. فإن همام ثقة ربما وهم، وفيه رجٌل مبهم وهو صاحب قتادة          : أما الوجه الثاني  . فيه هشام الدستُوائي ثقة ومن أوثق أصحاب قتادة       : الوجه األول 
كما ذكره الطبراني . ولم يرو هذا الحديث بهذا الوجه عن قتادة إال شيبان، تفرد به آدم   . ث البصري صدوق  والثالث فيه عبد الصمد بن عبد الوار      

لسان الميزان . ليس بشيء: هاشم بن مرثد، وهو مختلف فيه، وثّقه الخليلي، وقال ابن حبان         : ، ورواه عن آدم   )٩٣١٠(في الطبراني في األوسط     
٨٢٢٤ (٨/٣١٧.(  

  .بادة، مرفوعااألول الذي رواه هشام الدستُوائي، عن قتادة، عن راشد بن حبيش، عن عوعليه فالمحفوظ هو 
 :عن قتادة، واختلف عنه" سعيد بن أبي عروبة"ورواه * 

أن : (شفرواه محمد بن بكر البرساني، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي األشعث الصنعاني، عن راشد بن حبـي            
  ).وذكر الحديث... دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه رسول اهللا 

  ".والحرق، والسل "-سادن بيت المقدس-وزاد فيها أبو العوام : وقال في آخره
  .عن محمد بن بكر، به) ١٥٩٩٨(أخرجه أحمد 

  .ولم يذكر أبا األشعث. ار، عن راشد بن حبيشورواه عبد األعلى بن عبد األعلى البصري، عن سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يس
  ).٢٧٨٨(أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 

-محمد بن بكر البرساني سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد االختالط، وقد زاد في إسناده أبا األشـعث الـصنعاني،        : الترجيح بين الروايتين  * 
  .-شراحيل بن آدة

 توقيت تحديثه هل هو قبل أم بعد كما قال ابن القطان، ورجح غير واحد بأنه سمع منه قبل االختالط، وهو أوثق مـن    أما عبد األعلى فمشتبه في    
بمن رمي من الرواة بـاالختالط، ومعـه نهايـة     االغتباط : انظر."عبد األعلى السامي: أرواهم عن ابن أبي عروبة ": وقال ابن عدي  . البرساني
 . ٢٠٣، ص١٩٦نيرات ص، الكواكب ال١٣٩صاالغتباط 

  .عبد األعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن راشد بن حبيشوعليه فالمحفوظ رواية 
وراشد بن حبيش مختلفٌ في صحبته، وعلى قول من لم يثبت صحبته ضعيف؛ فيه عنعنة قتادة، : واإلسناد من وجهه الراجح في األوجه السابقة* 

  ).٢٥١٥ (٢/٤٣٣ صابةاإل. يكون الحديث مرسالً
  :ورواه عبادة بن نُسي، واختلف عنه* 

  :فرواه هشام بن الغاز الشامي، عن عبادة بن نُسي، عن عبادة بن الصامت
 ).٢٢٣٥(، والطبراني في مسند الشاميين )٢٢٦٨٥(، وأحمد في مسنده )١٩٤٧٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 

  .دة بن نُسي، عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامتورواه المغيرة بن زياد البجلي، عن عبا
  ).٢٧١٠(، )٢٦٩٣(، )٢٦٩٢(، والبزار في المسند )٢٢٧٠٢( أخرجه أحمد في المسند 

ه هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي ثقة، أما المغيرة بن زياد صدوق له أوهام، وربما كانت روايته هذ. ورواية هشام أصح؛ ألنّه أوثق من مغيرة     
  ).٦٨٣٤ (٥٤٣، ص)٧٣٠٥ (٥٧٣تقريب التهذيب ص. من أوهامه

روى عن عبادة بن الصامت : "قال العالئي). ٣١٦٠ (٢٩٢تقريب التهذيب ص. واإلسناد من هذا الوجه ضعيف؛ عبادة بن نُسي، ثقة لكنه يرسل         
  ).٢٥٨٧ (٣/٨٠الكاشف ". ار منقطعةوأظن رواياته عن الكب:" قال الذهبي. ١٦٨تحفة التحصيل ص". وجماعة، وأكثر ذلك مراسيل
أخرجه عبد اهللا بن أحمد في زوائـد المـسند     . رواه حماد بن سلمة عن أبي ِسنَان، عن يعلى بن شداد، عن عبادة            : وروي الحديث من وجه آخر    

  ).٢١٥٤(، والطبراني في مسند الشاميين )٢٢٧٨٤(
  ).٥٢٩٥ (٤٣٨تقريب التهذيب ص. ين الحديث، فهو ل-عيسى بن سنان الحنفي-وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي سنان 



 

 )٥٥٧٥(

 بسنٍد صـالح عـن أم مبـشّر أن       )١( ألبي الفضل الجوزي   »الترغيب«وفي كتاب   
من هلك لـه ثالثـة مـن الولـد فـصبر          ! يا أم مبشّر  : ((قال ] ب/١٩٣[رسول اهللا   

أو اثنـين يـا أم      : ( أو اثنين قـال    قالت) واحتسب، أدخله اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم      
  )٢().مبشٍِّر

في هذه األحاديث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة ال محالة؛ ألن الرحمـة            
إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم، أال ترى إلى                 

مسلمين فـي الجنـة،   ، وقد أجمع العلماء على أن أطفال ال)بفضل رحمته إياهم  ( قوله  
جعلتهم في المشيئة، وهو قـول مهجـور   : إال فرقة شذَّت من المجبرة، قال ابن عبد البر 

صـغاركم  (مردود شاذ؛ لما أسلفنا من األحاديث، ولما روى أبو هريرة من عند مـسلم               
: )٥(»شرح الرسالة «في    والقاضي )٤(،»النوادر«في    وذكر أبو محمد   )٣().الجنة دعاميص
ي أوالد المؤمنين، وزعم غيرهما أن اإلجماع إنما هـو فـي أوالد األنبيـاء               اإلجماع ف 

صلوات اهللا عليهم وسالمه، وذهب طائفة من العلماء إلى الوقف في أطفـال المـسلمين               
عبد اهللا بن المبارك، وحمـاد بـن سـلمة        : والمشركين أن يكونوا في جنة أو نار، منهم       

                                         
  .١٤ ص تقدم التعريف بالكتاب ومصنفه قوام السنة)١(
كما أورده ابن حجر فـي المطالـب العاليـة          -، وأخرجه أبو يعلى في مسنده       )٢٢٩٣( الترغيب والترهيب لقوام السنّة      )٢(

 عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أم          ، من طريق المثنّى بن الصباح،     )٢٧٠( والطبراني في الكبير     -٧٨٩/٣
  .مبشٍِّر

  ).٦٤٧١ (٥١٩ صتقريب التهذيب. إسناده ضعيف؛ فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيفٌ اختلط بأخرة
-، ومن طريقه أبي يعلى فـي مـسنده   -٧٨٩/١ كما أورده ابن حجر في المطالب العالية   –ورواه ابن أبي شيبة في مسنده       

حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن عبد اهللا بـن                : ، فقال -٧٨٩/٢ق  المصدر الساب 
  .، عن أم مبشِّر-من بني زريق -عطاء المكي، عن رجٍل من األنصار 

صـدوقٌ، يخطـئ    صدوق، سيء الحفظ جدا، وعبد اهللا بن عطاء         : وهذا إسناد واٍه جدا؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى          
  ).٣٤٧٩ (٣١٤، ص)٦٠٨١ (٤٩٣ صتقريب التهذيب: انظر. وفيه راٍو مبهم ويدلِّس،

وتقدم هذا . ٣/١٢١فتح الباري . وعزاه ابن حجر إلى الطبراني، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا  
  .الحديث عند المصنف

 ).٢٦٣٥( واآلداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه كتاب البر والصلة:  أخرجه مسلم في صحيحه)٣(
عالم أهل المغرب، وكان أحد من برز في      . مالك الصغير :  عبد اهللا بن أبي زيد القيرواني، المالكي، أبو محمد، ويقال له           )٤(

 ١٧/١٠سير أعالم النبالء . ، مات سنة تسع وثمانين وثالث مئة)النوادر والزيادات على ما في المدونة: (وكتابه. العلم والعمل
)٤.( 
شـرح  : من كتبه.  هو عبد الوهاب بن علي التغلبي، العراقي، الفقيه، أبو محمد، شيخ المالكية، من أوالد صاحب الرحبة          )٥(

 ).٢٨٧ (١٧/٤٣٠سير أعالم النبالء .  ابن أبي زيد القيروانيرسالة



– 

  )٥٥٧٦(

اهللا : (( عن األطفال فقـال     رسول اهللا    سئل: وإسحاق بن راهويه؛ لحديث أبي هريرة     
  .، ولم يخص طفلًا من طفل)األطفال: ( كذا قال)١()).أعلم بما كانوا عاملين

 قال لعائشة في أطفـال      روي أن النبي    : "»معجمه األوسط «وقال الطبراني في    
ة  وقال سمر  )٣(). في النار  )٢(إن شئت دعوت اهللا تعالى أن يسمعك تضاغيهم       : (المشركين

: وروي عنه أنه سـئل عـنهم، فقـال   . )٤()أوالد المشركين هم خدم أهل الجنة    : (قال  
                      اهللا أعلـم  : ((، فرجع األمـر إلـى قـول رسـول اهللا        ))اهللا أعلم بما كانوا عاملين    ((

                      :  قـال  أنه لو كبر آمـن، هـم الـذين        فمن سبق علم اهللا تعالى فيه       )). بما كانوا عاملين  
                         ، فقد صـحت معـاني األحاديـث الثالثـة، وهـو قـول أهـل        ))هم خدم أهل الجنة   ((

  )٥(".السنة
كيف بالحديث الذي أخبركم به اإلمام المسند أبو الحسن علي بـن شـبل   : فإن قيل 

 )٨(،اللبـان : مشايخ الِجلّـة   عن ال  )٧( أنبأ العالمة عبد اللطيف بن عبد المنعم،       )٦(الِحميري،

                                         
، وفي كتاب القدر، باب اهللا أعلم     )١٣٨٤( أوالد المشركين    كتاب الجنائز، باب ما قيل في     :  أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار : ومسلم في صحيحه ،)٦٥٩٨(بما كانوا عاملين 
 .نبي ، من طريق ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة، عن ال)٢٦٥٩(، )٢٦٥٨(وأطفال المسلمين 

 .٣/٩٢النهاية . ضغا يضغو ضغوا وضغاء، إذا صاح وضج: يقال.  تَضاِغيهم أي صياحهم وبكاءهم)٢(
، عن بهية، عن     يحيى بن المتوكل   ، من طريق أبي عقيل    )٢٥٧٤٣(، وأخرجه أحمد في مسنده      )٢٠٤٥( المعجم األوسط    )٣(

، )٧٦٣٣ (٦٢٧تقريـب التهـذيب ص   .عائشة ال تعـرف وبهية موالة  .  ضعيف  وإسناده ضعيف؛ يحيى بن المتوكل     .عائشة
 ).٨٥٤٨ (٧٦٢ص

، من طريق عيسى بن     )٦٩٩٣(، والطبراني في الكبير     )٨٣٧(، والروياني في مسنده     )٤٥١٦( أخرجه البزار في مسنده      )٤(
  .شعيب، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء، عن سمرة

لم يرِو هذا الحديث عن أبـي    : "قال الطبراني .  ضعف، ولتفرده هنا   إسناده ضعيف؛ ألجل عباد بن منصور، الراجح أن فيه        و
  ).١٧٢ (٥/١٠٣تهذيب التهذيب ، )٢٠٤٥ (٢/٣٠٢المعجم األوسط ".  رجاء إال عباد بن منصور

  .ا بنحوه مختصر،)٢٠٤٥ (٢/٣٠٢ المعجم األوسط )٥(
 . لم أقف على ترجمٍة له بعد البحث)٦(
بن علي، مسند الديار المصرية، نجيب الدين، أبو الفرج، ابن اإلمام الواعظ أبي محمد بـن                 عبد اللطيف بن عبد المنعم       )٧(

  ).٧١ (٢٤٣/ ١٥تاريخ اإلسالم . الصيقل الحراني، الحنبلي
 أحمد بن محمد بن محمد بن عبد اهللا، أبو المكارم اللَّبان األصبهاني، حدث عن أبي علي الحداد بجميع مسند أبـي داود                       )٨(
 ٢١/٣٦٢، سير أعالم النبالء )٢٠١(التقييد البن نقطة . طيالسي، وأكثر من الرواية عنه، مات سنة سبع وتسعين وخمس مئةال
)١٨٩.(  



 

 )٥٥٧٧(

                       أنبـأ أبـو     )٤( أنبـأ أبـو نعـيم،      )٣( أنبأ أبو علـي الحـداد،      )٢(والداراني، )١(،والكراني
 ثنـا  )٧( قال ثنا أبو داود الطيالـسي،  )٦( ثنا أبو بشر يونس بن حبيب،      )٥(محمد بن فارس،  
أن : ( عن عائشة  )١٠(نت طلحة،  عن عائشة ب   )٩( عن يحيى بن إسحاق،    )٨(قيس بن الربيع،  

                         طـوبى لـه عـصفور مـن        :  أتى بصبي من األنصار ليصلَّى عليه، فقلـت        النبي  
                         ! يـا عائـشة   ] ((أ/١٩٤: [فقـال ). عصافير الجنة لم يعمل سـوءا قـط، ولـم يـدِره           

                            لـق لهـا أهلًـا؛ خلقهـا لهـم          أوال تدرين أن اهللا تبـارك وتعـالى خلـق الجنـة وخ            
                     وهم في أصـالب آبـائهم، وخلـق النـار وخلـق لهـا أهلًـا وهـم فـي أصـالب                      

  )١١()).آبائهم

                                         
. مئـة  سنة سبع وتسعين وخمس، صاحب إسناد عال، توفي ازاني، الخب، أبو عبد اهللا األصبهاني، الكر   دمحمد بن أبي زي    )١(

  ).٣٩٧ (١٢/١١٢٠تاريخ اإلسالم 
 . لم أقف على ترجمته)٢(
 هو الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني، أبو علي الحداد، إمام، ومقرٌئ، ومسند عصره، وهو شـيخ أصـبهان فـي                 )٣(

 وخليل بن بدر    ، ومحمد بن أبي زيد الكراني     ،روى عن أبي نعيم الحافظ، وعنه أبو المكارم اللبان        . القراءات والحديث جميعا  
  ).١٩٣ (١/٣٠٣، سير أعالم النبالء )٢١١ (١/١٨٦ذكر أخبار أصبهان : انظر. مس عشرة وخمس مئةسنة خ اتالراري، م

. أحمد بن عبد اهللا بن أحمد المهراني األصبهاني، الحافظ، الثقة، العالمة، شيخ اإلسالم، وصاحب كتاب الحلية               :  أبو نُعيم  )٤(
  ).٣٠٥ (١٧/٤٥٣، سير أعالم النبالء )٣٦٩ (١/٢٧٣تذكرة الحفاظ 

: انظر.  هو عبد اهللا بن جعفر بن أحمد، ابن فارس األصبهاني، اإلمام، المحدث، مسند أصبهان، وثَّقه ابن مردويه وغيره      )٥(
  ).٣٢٩ (١٥/٥٥٣، سير أعالم النبالء )١٠١٩ (٢/٤٠، ذكر أخبار أصبهان )٦٣٩ (٤/٢٣٧طبقات المحدثين بأصبهان 

روى عن أبي داود الطيالسي، وعامر بن إبراهيم، وبكر بن بكار ومحمد            .  يونس بن حبيب األصبهاني العجلي، أبو بشر       )٦(
 ).١٠٠٠ (٩/٢٣٧الجرح والتعديل . بن كثير الصنعاني، كتب عنه ابن أبي حاتم بأصبهان ووثّقه

  ). ١٦٧٩( مسند الطيالسي )٧(
ما ليس من حديثه فحدث به، مـات      قيس بن الربيع األسدي؛ أبو محمد الكوفي، صدوقٌ تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه                )٨(

  ).٥٥٧٣ (٤٨٧ صتقريب التهذيب. سنة بضع وستين ومئة
انظر ترجمته فـي تهـذيب الكمـال        -. ويحيى بن إسحاق هذا ليس في الرواة عن عائشة بنت طلحة          .  يحيى بن إسحاق   )٩(

رجمته في تهذيب الكمال    انظر ت -. ، وال في شيوخ قيس بن الربيع      -)٢٨٤٣ (١٢/٤٣٦تهذيب التهذيب   ). ٧٨٨٨ (٣٥/٢٣٧
وكيع، وإسـماعيل بـن   (من طريق  ) ٢٦٦٢(والذي في صحيح مسلم     . -)٦٩٨ (٨/٣٩٢، تهذيب التهذيب    )٤٩٠٣ (٢٤/٢٦

فلعله انقلب على قيس بن الربيـع؛ فإنـه       . ، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة           )زكريا، والثوري 
  .-كما تقدم-ضعيف 

 ).٨٦٣٦ (٧٦٩التقريب ص. ة بن عبيد اهللا التيمية، أم عمران، وهي ثقة من الثالثة عائشة بنت طلح)١٠(
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفـار وأطفـال                :  أخرجه مسلم في صحيحه    )١١(

 .ة، من طريق طلحة بن يحيى، وفضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائش)٢٦٦٢(المسلمين 



– 

  )٥٥٧٨(

يا رسول اهللا، إن أمنا ماتت فـي الجاهليـة   : (وبحديث سلمة بن يزيد الجعفي قلت 
فقال رسـول اهللا    )  في الجاهلية، فهل ذلك نافع أختنا؟      وأنها وأدت أختًا لنا لم تبلغ الِحنْث      

)) : ١()).ن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إال أن تدرك اإلسالمإأما(  
 )٣(سمعت عبد اهللا بن قـيس،     :  قال )٢(وبما روى بقية عن محمد بن يزيد األلهاني،       

: ، قلت ))بائهمهم مع آ  : ((قال.  عن ذراري المسلمين   سمعت عائشة سألت رسول اهللا      
: ، وسألته عن ذراري المـشركين، فقـال       ))اهللا أعلم بما كانوا عاملين    : ((بال عمل؟ قال  

  )٤()).اهللا أعلم بما كانوا عاملين: ((بال عمل؟ قال: ، قلت))مع آبائهم((

                                         
، من طريق داود بن أبي هند، عن الـشعبي، عـن   )١٥٩٢٣(، وأحمد في المسند )١١٥٨٥(أخرجه النسائي في الكبرى   )١(

يا رسول اهللا، إن أمنا كانت فـي  : ، قلتذهبت أنا وأخي إلى رسول اهللا     : (علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد الجعفي قال        
فإنها وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ  : ، قال ))ال: (( عملها ذلك شيًئا؟ قال    الجاهلية تقري الضيف وتصل الرحم، هل ينفعها      

إسناده صحيح؛ راوته ثقات وسنده )). الموؤودة والوائدة في النار، إال أن تدرك الوائدة اإلسالم     : ((الحنث؟ فقال رسول اهللا     
  .متصل

 ).٥٨٨٩ (٥٠٩تقريب التهذيب ص. بعة محمد بن زياد اَأللْهاني، أبو سفيان الحمصي، ثقة من الرا)٢(
 ).٣٥٤٧ (٣١٨تقريب التهذيب ص. ثقة عبد اهللا بن أبي قيس، أبو األسود النصري، الحمصي، الشامي، )٣(
 : روى هذا الحديث عبد اهللا بن أبي قيس، واختلف عنه)٤(

  .ائشةبقية بن الوليد، ومحمد بن زياد، وعتبة بن ضمرة، عن عبد اهللا بن أبي قيس، عن ع فرواه
 .، عن بقية-)١٥٧٦(، )٨٤٣(الطبراني في مسند الشاميين نه وع-، )١٦٧١(أخرجه إسحاق بن راهويه  

شرح أصول اعتقاد   ، والاللكائي في    -)٦١٥(البيهقي في القضاء والقدر     : ومن طريقه -) ٤٧١٢(وأخرجه أبو داود في سننه      
  .، من طريق محمد بن زياد األلهاني)١٠٩١ (أهل السنة
  .، عن عتبة بن ضمرة بن حبيب)١٤٨٥(، وابن بطة في اإلبانة الكبرى )٢٤٥٤٥(أحمد في المسند وأخرجه 
  .، عن عبد اهللا بن أبي قيس، به)بقية، ومحمد بن زياد، وعتبة بن ضمرة(ثالثتهم 

  . ورواه عتبة بن ضمرة، عن عبد اهللا بن أبي قيس، عن عازب بن مدرك، عن عائشة، فذكر سؤاله لها* 
 ). ٥٩٠(، والدوالبي في الكنى )١٦٧٢(حاق بن راهويه أخرجه إس

  ).٤٤٣١ (٣٨١تقريب التهذيب ص. وعتبة بن ضمرة الزبيدي الحمصي صدوق
  .الوجه األول لوجود المتابعات، ومن رواية األحفظ؛ محمد بن زياد األلهاني ثقة: والمحفوظ

  .-كما تقدم في ترجمتهما-عبد اهللا بن أبي قيس ثقتان  وإسناد الحديث من وجهه الراجح صحيح؛ محمد بن زياد األلهاني، و



 

 )٥٥٧٩(

 عن عائشة، عند أبي داود      )٢( عن بهية،  )١(،-صاحب بهية -ومن حديث أبي عقيل     
  . ح)٣(. عن أطفال المشركينرسول اهللا  سألتُ: الطيالسي، قالت

  : فيقال هذا معارض بأمور
  . ضعف رواتها قيس بن الربيع وأبو عقيل، وبقية متكلم فيه:األول
من حديث سـمرة حـديث      :  على تقدير الصحة يعارضها ما في الصحيح       :الثاني

فكل مولود يولد   ، وأما الِولدان حوله،     الرؤيا، وأما الرجل الذي في الروضة فإبراهيم        
 وفـي   )٤(،  ))وأوالد المشركين : ((يا رسول اهللا وأوالد المشركين؟ قال     : على الفطرة قيل  

  )٥()).، والصبيان حوله أوالد الناسوأما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم : ((لفظ
أوالد المؤمنين فـي  : ((يرفعه  عند الحاكم  -على شرط الشيخين  -وعن أبي هريرة    

فلهم إبراهيم صلى اهللا عليه وسالمه حتى يـردهم إلـى آبـائهم يـوم               جبل في الجنة يك   
  )٦()).القيامة

 حديثٌ مرتب مفسر يقضي على ما روي فـي األحاديـث     »التمهيد«وعند أبي عمر في     
فإن ذلك كان في أحوال ثالثة عن عائشة، أن خديجة رضي اهللا عنهما سألت رسول اهللا                

    اهللا أعلم بما   : ((، ثم سألته بعد ذلك، فقال     ))ع آبائهم هم م : (( عن أوالد المشركين فقال
سـورة   [﴾ Ê Ë Ì Í Î ﴿ ثم بعدما اسـتحكم اإلسـالم ونزلـت       )). كانوا عاملين 

 يؤيده ما ذكـر محمـد بـن سـنجر فـي             )٧()).هم على الفطرة  : ((قال]. ١٦٤:األنعام

                                         
 ٦٢٧تقريب التهـذيب ص .  يحيى بن المتوكل المدني، أبو عقيل، صاحب بهية، ضعيف من الثامنة مات سنة سبع وستين     )١(
)٧٦٣٣.(  
  ).٨٥٤٨( ٧٦٢تقريب التهذيب ص.  بهية بالتصغير، موالة عائشة، روى عنها أبو عقيل، ال تُعرف، من الثالثة)٢(
أحاديثه عن بهية عن عائشة منكرة، وما روى عنها : قال أحمد. وإسناده ضعيف؛ يحيى بن المتوكل ضعيف.  تقدم تخريجه)٣(

  ).٢١٠٨(الكامل البن عدي . إال هو، وهو واهي الحديث
 ).٧٠٤٧(كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح :  صحيح البخاري)٤(
 ).١٣٨٦] (ولم يسم البخاري هذا الباب[ كتاب الجنائز، باب : صحيح البخاري)٥(
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا حميد بن عياش الرملي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا      : "، قال )١٤١٨(المستدرك   )٦(

 المؤمنين في جبٍل في أوالد: ((سفيان عن عبد الرحمن بن األصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا       
وقولـه  ". صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "ثم قال)). الجنة، يكفَلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة    

هذا متعقّب؛ والصواب أنه ليس على شرط واحٍد منهما؛ فإن مؤمل بن إسماعيل أحد رواته لم يرويا له؛ بل هو كثير الخطـأ،   
  ).٦٨٢ (١٠/٣٨٠تهذيب التهذيب :  انظر.المناكير عن ثقات شيوخهيروي 

 )).في الجنة: هم على الفطرة، أو قال: ((وفي آخره. ١١٧ /١٨ التمهيد )٧(



– 

  )٥٥٨٠(

 حـدثني   : قالـت  )٤(، عن خنساء بنـت معاويـة      )٣(، ثنا عوف  )٢(، ثنا هوذة  )١(:»مسنده«
النبي في الجنة، والشهيد فـي  : ((قلت يا رسول اهللا من في الجنة؟ قال :  قال )٦)(٥(،]عمي[

  )٧()).والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة] ب/١٩٥[الجنة، 
سألت ربي في الالهين يعني األطفال من ذريـة         : ((وعن أنس قال رسول اهللا      

  )٨()).البشر أن ال يعذبهم فأعطانيهم

                                         
هو عشرون جزءا، توفي سنة ثمان وخمسين ، و مسند أبي عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن سنجر الجرجاني، نزيل مصر)١(

 ).٤٩٧ (١٣٩ المعجم المفهرس ص). ١٨٨ (١٨٢األشبيلي صفهرسة ابن خير . ومئتين
 ).٧٣٢٧ (٦٠٤تقريب التهذيب ص.  هوذة بن خليفة الثقفي، أبو األشهب البصري، صدوق، مات سنة ست عشرة ومئتين)٢(
 ٤٦٣تقريـب التهـذيب ص  .  عوف بن أبي جميلة األعرابي العبدي البصري، ثقة، مات سنة ست أو سبع وأربعين ومئة  )٣(
)٥٢١٥.(  
 ).٨٥٦٠ (٧٦٣تقريب التهذيب ص. خنساء، مقبولة، من الرابعة:  حسناء بنت معاوية الصريمية، ويقال)٤(
  .١٨/١١٦ غير واضحة في األصل، واستدركتها من التمهيد )٥(
يعنـي  ".  يصح ذلك  ال: "سماه ابن منده، وقال أبو نُعيم     . َأسلم بن سليم الصريمي، عم خنساء بنت معاوية بن سليم         :  اسمه )٦(

 ).١٣٣ (١/٦٣اإلصابة . وإنما يروى عن خنساء عن عمها غير مسمى
  .، من طريق عوف األعرابي، به)٢٠٥٨٥(، )٢٠٥٨٣(، وأحمد في المسند )٢٥٢١( أخرجه أبو داود في سننه )٧(

  ).٨٥٦٠ (٧٦٣صتقريب التهذيب . عند المتابعة، ولم تُتابع: إسناده فيه ضعف؛ حسناء الصريمية مقبولة؛ أي
  ، واختلف عنه؛"محمد بن المنْكَِدر" روى هذا الحديث )٨(

 .فرواه عبد العزيز الماجشون، عن ابن المنكدر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، عن النبي * 
، والبيهقي فـي القـضاء   )٢٩٠٦(، والبغوي في الجعديات )٢٠٥(، ومعجمه )٤١٠٢(، )٤١٠١(أخرجه أبو يعلى في مسنده      

  ).٦٢٩ (والقدر
  ).١٥٤٥ (٢/٤٤٤العلل المتناهية ". ال يثبت، ويزيد ال يعول عليه: "قال ابن الجوزي

  .وخالفه ربيعة بن عثمان، فرواه عن ابن المنكدر، عن الحسن البصري، مرسالً، عن النبي * 
  ).٢٦٥٦ (٢/٢٢٩ذكره الدارقطني في العلل 

  ورواه فضيل بن سليمان، واختلف عنه؛ * 
  .رو بن مالك البصري، عنه، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن المنْكَِدر، عن أنس فرواه عم* 

  ).٢٦٣٩(، والضياء في المختارة )٨١٤(، وابن األعرابي في معجمه )٣٦٣٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده 
  . ورواه عبد الرحمن بن المتوكل، عنه، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس * 
وليس بثابـت  . وقد تفرد به عبد الرحمن بن المتوكل). ٥٩٥٧(، والطبراني في األوسط  )٣٥٧٠(رجه أبو يعلى في مسنده      أخ

  ).٢٦٥٦ (٢/٢٢٩كما قال الدارقطني في العلل 



 

 )٥٥٨١(

، عن علـي    )٢(عن المبارك بن فُضالة   :  عند الطبراني  )١(لحجاج بن نُصير  وروى ا 
 ورواه الحكـيم فـي   )٤()).أوالد المشركين خدم أهل الجنة: ((، عن أنٍس يرفعه  )٣(بن زيد 

 )٨(]عن قتـادة   [)٧(، ثنا يوسف بن عطية،    )٦( عن أبي طالب الهروي    )٥(»نوادر األصول «
فٍر أو مسلٍم فإنهم إنما يولدون على فطرة اإلسـالم          كل مولود من ولد كا    : (ثنا أنس، بلفظ  

  )٩(.ح) كلهم

                                         
 حجاج بن نُصير الفَساطيطي القيسي، أبو محمد البصري، ضعيف، كان يقبل التلقين، مات سنة ثالث عـشرة أو أربـع                )١(

 ).١١٣٩ (١٥٣تقريب التهذيب ص. ومئتينعشرة 
 ٥١٩تقريب التهـذيب ص   .  مبارك بن فَضالة؛ أبو فضالة البصري، صدوقٌ يدلِّس ويسوي، مات سنة ست وستين ومئة              )٢(
)٦٤٦٤.( 
 علي بن زيد التيمي البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، )٣(
 ).٤٧٣٤ (٤٠١تقريب التهذيب ص. ات سنة إحدى وثالثين ومئةم
 :، واختلف عنه"مبارك بن فَضالة" روى هذا الحديث )٤( (

 .ا مرفوعفرواه حجاج بن نُصير، والحر بن مالك العنبري، عن مبارك، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي * 
 .، عن حجاج)٧٤٦٦(، والبزار في مسنده )٢٠٦(أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال 

  .عن الحر بن مالك) ٥٣٥٥(وأخرجه الطبراني في األوسط 
  ).٧٤٦٧(أخرجه البزار في مسنده . وخالفهما معلّى بن عبد الرحمن عن مبارك فرواه موقوفًا* 

وعليه فـإن الوجـه   . د تفرد أيضاأما معلّى فمتّهم بالوضع، وق   . وحجاج ضعيف، وكان يقبل التلقين، والحر بن مالك صدوق        
، )١١٣٩ (١٥٣تقريب التهذيب ص. إال أن علي بن زيد وعليه مداره ضعيف.  لوجود المتابع-واهللا أعلم-األول هو المحفوظ 

 ).٤٧٣٤ (٤٠١، ص)٦٨٠٥ (٥٤١، ص)١١٦٠ (١٥٥ص
  .-وقد تقدم-. مقاتل متهمفرواه يزيد الرقاشي وهو متروك، ومقاتل بن سليمان عن قتادة و: ورواه غيره عن أنس* 
نوادر األصول في  : الحكيم هو عبد اهللا محمد بن علي، أبو عبد اهللا، الملقّب بالحكيم الترمذي، وصاحب التصانيف، منها                )٥(

المعجم . سنة خمس وتسعين ومئتين: توفي مقتوالً، قيل. أحاديث الرسول، وهي ثالث مئة أصل إال تسعة، في نحو ثالثة أسفار
  ).٣٤٤ (٤/٩٠الرسالة المتطرفة ). ٢٨١ (٩٤رس صالمفه

كتب عنه .  هاشم بن الوليد الهروي، أبو طالب، روى عن عبد اهللا بن إدريس، وحفص بن غياث، ويحيى بن سليم الطائفي)٦(
  .)٧٣٦٠ (١٦/١٠١تاريخ بغداد : ، وانظر)٤٤٨ (١٠٦/ ٩قاله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . أبو حاتم بالري

  .)٧٨٧٣ (٦٤٢التقريب ص. من الثامنة. وسف بن عطية بن ثابت الصفّار البصري، أبو سهل، متروك ي)٧(
 ).٣٧٠ (٢/٢١١ هنا سقط، وأثبته من نوادر األصول )٨(
حـدثنا  : حدثنا يوسف بن عطية، عن قتادة، قال: حدثنا أبو طالب الهروي، قال: ، قال-الموضع السابق - نوادر األصول    )٩(

كل مولوٍد يولد من والٍد كافٍر أو مسلٍم، فإنما يولدون على الفطرة، علـى اإلسـالم   : ((قال رسول اهللا : الأنس بن مالك، ق  
كلهم، ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فهودتهم، ونصرتهم، ومجستهم، وأمرتهم أن يشركوا باهللا ما لم ينـزل بـه                    

 )).سلطانًا
يقلب : "وقال ابن حبان  ". عامة حديثه مما ال يتابع عليه     : "وك، وقال أبو أحمد بن عدي     متروإسناده ضعيف؛ يوسف بن عطية      

  ).٧١٤٥ (٣٢/٤٤٦تهذيب الكمال ". األخبار، ويلزق المتون الموضوعة باألسانيد الصحيحة، ال يجوز االحتجاج به



– 

  )٥٥٨٢(

 قال في   أن رسول اهللا    : وفي حديث ِعياض بن ِحمار المجاشعي، من عند مسلم        
إني خلقتُ عبادي كُلَّهم حنَفَاء، فـأتتهم       : إن اهللا تعالى أمرني أن ُأعلِّمكُم، وقال      : ((خطبته

أمرتهم أن يشركوا بي، وحرمت علـيهم مـا َأحلَلْـتُ           الشياطين فاجتَالتْهم عن دينهم، و    
  )١()).لهم

هذا صحيح مـن جهـة      : " قال )٢( لما ذكر أبو عمر حديث سلمة بن يزيد،        :الثالث
اإلسناد إال أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب للسائل في غيـر مقـصوده، فكانـت                 

 الملك ينـزل فيكتـب      الشقي من شقي في بطن أمه، وأن      : وقوله:  قال )٣(،"اإلشارة إليها 
شقي أم سعيد مخصوص؛ وذلك إن من مات من أطفال المسلمين قبل االكتـساب فهـو                

إن اهللا خلق   : (وقوله. ممن سعد وهو في بطن أمه، ولم يشق؛ بدليل األحاديث واإلجماع          
ساقطٌ ضعيفٌ مردود باإلجمـاع واآلثـار،       ) النار وخلق لها أهلًا وهم في أصالب آبائهم       

يحيى الذي يرويه ضعيف ال يحتج به، وهذا الحديث مما انفرد به فال يعـرج  وطلحة بن   
   انتهى)٤(.عليه، ويعارض حديث معاوية بن قرة

هذا الحديث ليس ضعيفًا؛ لكونه في صحيح مسلم، وال معارضا لما ساقه وسـقناه              
ـ      باإلجماع؛ ألن اهللا تعالى كتب شقاهم وهم في األصالب، بمعنى أنهم ي رددركون حتى ي

  .-وهللا الحمد-وهذا واضح . فيعملون بعمل األشقياء، ال أنهم يموتون صغارا
وقد روينا عن علي بن أبي طالب وال مخالف له في ذلك من الـصحابة               : "قال أبو عمر  

 Ø Ù   Ü Û Ú Ý Þ ×﴿ :ه تعالى ــ قول )٥(]أنه قال في  [رضي اهللا عنهم أجمعين     
ß   ﴾] ٧(".)٦([....] أطفال المسلمين هم:  قال].٣٩، ٣٨:سورة المدثر(  

                                         
  ).٢٨٦٥(نيا أهل الجنة وأهل النار كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الد: صحيح مسلم )١(
يا رسول اهللا، : ، قلتذهبتُ أنا وأخي إلى رسول اهللا (: ولفظه. المتقدم تخريجهسلمة بن يزيد الجعفي  يريد بذلك حديث )٢(

تاً لها في فإنها وأدت أخ: (، قال))ال: ((إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف وتصل الرحم، هل ينفعها عملها ذلك شيًئا؟ قال
إسناده صـحيح؛  )). الموؤودة والوائدة في النار، إال أن تدرك الوائدة اإلسالم: ((فقال رسول اهللا    ) الجاهلية لم تبلغ الحنث؟   

 .راوته ثقات وسنده متصل
 .١٨/١٢٠ التمهيد )٣(
 .٦/٣٥٠ المصدر السابق )٤(
 .٦/٣٥٢ طُمس في األصل، وأثبتُّه من كتاب التمهيد )٥(
  .في األصلطُمس  )٦(
 .٦/٣٥٢ التمهيد )٧(



 

 )٥٥٨٣(

فيه نظر؛ لما ذكره عبد اهللا بن عباس في تفسيره، رواية إسماعيل بن أبـي زيـاد       
هـم الـذين أعطـوا كتـبهم بأيمـانهم          : " إال أصحاب اليمين، قال    )٢( [....])١(الشامي،

 ".لم يرتهنوا بمـا كـسبوا     ] أ/١٩٦[ لم   )٤([....] األيمن   )٣([....]واستخرجوا من صلب    
 عـن سـفيان بـن    )٦( عن أبي أحمد الزبيري،)٥(:»تفسيره«وبما رواه عبد بن حميد في    

:  عن علي بن أبي طالب، قـال       )١٠( عن زاذان،  )٩( عن عثمان،  )٨( عن األعمش،  )٧(سعيد،
األطفال يمتحنون في اآلخـرة؛     : وقال آخرون : "قال أبو عمر  . )١١()هم أوالد المشركين  (

الهالك فـي الفتـرة والمعتـوه       :  عن أبي سعيد، يرفعه    )١٢(اعتمادا على ما روى عطية،    
فيرفع لهم نـار ويقـال ردوهـا        : قال! رب لم أدرك العقل   : ، يقول المولود  ...والمولود
فيردها أو يدخلها من كان في علم اهللا سعيدا لو أدرك العمـل، ويمـسك       : قال. وادخلوها

                                         
إسماعيل بـن  : "قال السيوطي . الكوفي، أبو الحسن الشامي، قاضي الموصل     :  إسماعيل هو ابن أبي زياد السكوني، وقيل       )١(

 ٤/١٤تاريخ اإلسالم ". أبي زياد الشامي، وهو ضعيف، جمع تفسيرا كبيرا فيه الصحيح والسقيم، وهو في عصر أتباع التابعين
 .٨/٧٠١ الدر المنثور ،)٥٨١(
  .طُمس في األصل )٢(
  .طُمس في األصل )٣(
  .طُمس في األصل )٤(
إمام حافظ، له كتاب كبير في التفسير، وله المسند، والذي وصلنا منه . الكَشِّي: بن نَصر الِكسي، وقيل تفسير عبد بن حميد )٥(

والكتاب مفقود؛ لكن   . ١/٤٥٣كشف الظنون   ). ٨١ (١٢/٢٣٥ء   سير أعالم النبال   .توفي سنة تسع وأربعين ومئتين    . المنتخب
  .طُبع منه قطعة من مقتطفات لسورتي آل عمران والنساء، وجدت كحاشية على تفسير ابن أبي حاتم ألحد النساخ

ـ           )٦( نة ثـالث   محمد بن عبد اهللا اَألسدي؛ أبو أحمد الزبيري، الكوفي، ثقةٌ ثبت إال أنه قد يخطئ في حديث الثوري، مات س
 ).٦٠١٧ (٥١٨تقريب التهذيب ص. ومئتين

تقريـب  .  سفيان بن سعيد الثوري؛ أبو عبد اهللا الكوفي، ثقة حافظ حجة، وكان ربما دلَّس، مات سنة إحدى وستين ومئـة  )٧(
 ).٢٤٤٥ (٢٧٨التهذيب ص

)٨(مش، ثقة حافظ لكنه يدي الكاهلي؛ أبو محمد الكوفي اَألعران اَألسهليمان بن ممات سنة سبع وأربعين أو ثمان بعد . دلِّس س
  ).٢٦١٥ (٢٨٩تقريب التهذيب ص. المئة

أن قيسا جد أبيه؛ وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي؛ أبـو اليقظـان    : ابن قيس، والصواب  :  عثمان بن عمير؛ ويقال    )٩(
 ٤١٦تقريب التهذيب ص  . مات سنة خمسين ومئة   الكوفي األعمى، ضعيفٌ، وكان قد اختلط، وكان مدلِّسا، ويغلو في التشيع،            

)٤٥٠٧.( 
تقريـب التهـذيب   .  زاذان؛ أبو عمر الكندي البزاز، أبو عبد اهللا، صدوقٌ يرسل، وفيه شيعية، مات سنة اثنتين وثمانين      )١٠(

 ).١٩٧٦ (٢٤٨ص
 .-كما تقدم–ضعيف :  إسناده ضعيف؛ ألجل عثمان بن عمير)١١(
مـات سـنة   . اا مدلسا، وكان شيعيلعوفي الجدلي الكوفي، أبو الحسن، صدوقٌ يخطىء كثير    عطية بن سعد بن جنادة، ا      )١٢(

 ).٤٦١٦ (٤٢٣تقريب التهذيب ص. إحدى عشرة ومئة



– 

  )٥٥٨٤(

                      روى عبـد الـوارث عـن        و )١(.عنها من كان في علـم اهللا شـقيا لـو أدرك العمـل             
                         فيبـرز لهـم    : يـؤتى يـوم القيامـة بأربعـٍة المولـود وفيـه           : ((أنس قال النبـي     

                               عـن   )٣(ومـن حـديث أبـي إدريـس،        .ح. )٢())ردوهـا : عين مـن النـار، فيقـال      
ــه  ــاذ يرفعـ ــن ي ورو)٤(.معـ ــضا عـ ــِريع  أيـ ــن سـ ــود بـ                                       )٥(، األسـ

                                         
، من طريق فُضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، )٢١٧٦ (-كما في كشف األستار–أخرجه البزار . ٣/١١٤ االستذكار )١(

  ".نعلمه يروى عن أبي سعيد إال من حديث فُضيلال : "قال البزار. عن أبي سعيد
. وفُضيل بن مرزوق األغر الرقاشي الكوفي، صدوق يِهم، وقد تفرد      . -كما تقدم - وإسناده ضعيف؛ فيه عطية، وهو ضعيف       

  ).٥٤٣٧ (٤٤٨تقريب التهذيب ص
بي سليم، عن عبد الوارث، عن   ، من طريق ليث بن أ     )٤٢٢٤(، وأبو يعلى في مسنده      )٧٥٩٤( أخرجه البزار في مسنده      )٢(

  .أنس 
شيخ، وقـال  :  وإسناده ضعيف؛ ليث صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فتُرك، وعبد الوارث هو مولى أنس، قال أبو حاتم           

 ٤/٨٥لسان الميزان   . ٦/٧٤الجرح والتعديل   . وضعفه الدارقطني ". مجهول: "وقال يحيى بن معين   ". منكر الحديث : "البخاري
)١٥٦.(  
 يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، وكان عالم الشام  عائذ اهللا بن عبد اهللا؛ أبو إدريس الخوالني، ولد في حياة النبي        )٣(

  ).٣١١٥ (٢٨٩، تقريب التهذيب ص٣٧ /٧الجرح والتعديل البن أبي حاتم . بعد أبي الدرداء، وثّقه أبو حاتم، مات سنة ثمانين
فأما معاذ بن جبل، فلم يصح له منه سماع، وإذا حدث أبو إدريس عن : " جبل، فقال أبو زرعةواختلف في سماعه من معاذ بن

سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح من رواية : "، وخالفه ابن عبد البر فقال"معاذ، َأسند ذلك إلى يزيد بن عميرة الزبيدي
ذ بن جبل، أراد في معنى من المعاني، وأما لقاؤه وسماعه منه فاتني معا: أبي حازم وغيره، فلعل رواية الزهري عنه، أنه قال

نعم، أدرك معاذ بن جبل،   : هل لقي أبو إدريس الخوالني معاذ بن جبل؟ فقال        : وقد سئل الوليد بن مسلم    . فصحيح غير مدفوع  
 ٥/٨٥ب التهـذيب  تهـذي : انظـر ". وأبا عبيدة، وهو ابن عشر سنين، ولد يوم حنين، سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك        

)١٤١.(  
، ٥/١٢٧، وأبو نعـيم فـي الحليـة    )٢٢٠٥(، ومسند الشاميين )٧٩٥٥(، واألوسط   )١٥٨( أخرجه الطبراني في الكبير      )٤(
: قال ، من طريق عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخوالني، عن معاذ بن جبل، عن نبي اهللا ٩/٣٠٥
يا رب، لو آتيتني عقلًا، مـا  : سوخ عقلًا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ عقلًا         يؤتى يوم القيامة بالمم   ((

يا رب، لو أتاني منك عهد، ما كان من أتاه منك عهد بأسـعد          : كان من آتيته عقلًا بأسعد بعقله مني، ويقول الهالك في الفترة          
: فيقول الرب تبارك وتعـالى . ا، ما كان من آتيته عمرا، بأسعد بعمره مني   لو آتيتني عمر  : بعهده مني، ويقول الهالك صغيراً    

فتخرج عليهم : قال. اذهبوا فادخلوا النار، ولو دخلوها ما ضرتهم     : نعم، وعزتك، فيقول  : إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون    
خرجنا يا رب، وعزتك نريد دخولهـا،  : يقولون: قال. قوابص يظنون أنها قد أهلكت ما خلق اهللا من شيء، فيرجعون ِسراعا      

فخرجت علينا قوابص، ظننا أنها قد أهلكت ما خلق اهللا من شيء، فيأمرهم الثانية، فيرجعون كذلك يقولون مثل قولهم، فيقول                  
  )).قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، فتأخذهم النار: اهللا تبارك وتعالى

  ".لم يرِو هذا الحديث عن يونس بن ميسرة إال عمرو بن واقد، وال يروى عن معاذ إال بهذا اإلسناد: "قال
  ).٥١٣٢ (٤٢٨ تقريب التهذيب ص.  وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك

رم، ورجٌل رجٌل أصم ال يسمع شيًئا، ورجٌل أحمق، ورجل ه: أربعة يوم القيامة: ((قال أن نبي اهللا :  ورد الحديث بلفظ)٥(
= رب، لقـد جـاء اإلسـالم   : مق فيقـول رب، لقد جاء اإلسالم وما أسمع شيئاً، وأما األح: مات في فَتْرة، فأما األصم فيقول 



 

 )٥٥٨٥(

 بأسانيد صالحة من أسانيد الشيوخ، إال ما روى عبد الـرزاق،            )٢( وثوبان )١(وأبي هريرة 
 عن أبي هريرة، موقوفًا لم يرفعه، وليس فيهـا     )٥( عن أبيه،  )٤( عن طاوس،  )٣(عن معمر، 

أصم وأبكم وأحمق ورجـل     : م القيامة بحجته  ذكر المولود؛ وإنما هم أربعة كلهم يدلي يو       
ِرممات في الفترة ورجل ه.  

                                                                                                     
رب، : رب، لقد جاء اإلسالم وما أعِقل شيًئا، وأما الذي مات في الفَتْرة، فيقول: والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول=

فوالذي نفس محمٍد بيده، لو دخلوها لكانـت        : أتاني لك رسوٌل، فيأخذُ مواثيقهم ليِطيعنَّه، فيرسُل إليهم أن ادخلوا النار، قال           ما  
  )).عليهم بردا وسالما

  :هذا الحديث، واختلف عليه" قتادة" روى وقد* 
ن أبيه هشام الدستوائي، عن قتـادة، عـن         فرواه علي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائي، ع            * 

  .األحنف بن قيس، عن األسود، به
 .-واللفظ المتقدم له-. ، عن علي بن المديني)١٦٣٠١(أخرجه أحمد في مسنده 

، وأبـو   )٨٤١(، والطبراني في الكبير     )٧٣٥٧(ابن حبان في صحيحه     : ومن طريقه -،  )٤١(وإسحاق بن راهويه في مسنده      
  .-)٩٠٠(بة نعيم في معرفة الصحا

  .، عن معاذ بن هشام)ابن المديني، وإسحاق(كالهما 
  . ورواه محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، قتادة، عن الحسن البصري، عن األسود، عن النبي * 

  ).٢١٧٤ (-كما في كشف األستار-أخرجه البزار 
بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافـع، عـن أبـي    ثنا معاذ : ورواه محمد بن المثنى مرةً بإسناد مختلف، فقال      * 

  )).فمن دخلها كانت عليه بردا وسالما، ومن لم يدخلها دخل النار: ((بمثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: ، قالهريرة 
  ).٢١٧٥ (-كما ورد في كشف األستار-، والبزار )١٦٣٠٢(أخرجه أحمد في مسنده 

، وعن األسود ال نعلمه يروى عن أبي هريرة إال بهذا اإلسناد، وروي عن غيره، وروي عن ثوبان، عن النبي ": قال البزار
  ".بن سريع من غير وجه، وعن أنس عن أبي سعيد

أخرجه أسد  . وتُوبع الحسن البصري على هذا الطريق، تابعه علي بن زيد بن جدعان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة                   * 
وعلي بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف، فيتقوى كل منهما ). ٤٠٤(، وابن أبي عاصم في السنة     )٩٧(لزهد  بن موسى في ا   

 .باآلخر
  .٢١٦/ ٧مجمع الزوائد  ."رجاله في طريق األسود وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما: "قال الهيثمي

 . في الحديث السابق تقدم تخريجه)١(
 ).٩٥٩٨( في مسنده بعد حديث  ذكره البزار)٢(
 معمر بن راشد األزدي؛ أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وعاصم          )٣(

 ٥٧٠تقريب التهذيب ص. مات سنة أربع وخمسين ومئة  . بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيًئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة           
)٦٨٠٩.(  
 ٣٤٢تقريب التهـذيب ص   . بد اهللا بن طاوس بن كيسان اليماني؛ أبو محمد، ثقة فاضل، مات سنة اثنتين وثالثين ومئة                ع )٤(
)٣٣٩٧.(  
اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ثقة فقيه، مات :  طاوس بن كيسان اليماني؛ أبو عبد الرحمن الحميري؛ موالهم الفارسي، يقال)٥(

 ).٣٠٠٩ (٣١٦تقريب التهذيب ص . سنة ست ومئة



– 

  )٥٥٨٦(

شرط ذلك اإلسالم؛ ألنه ال نجـاة للكـافر يمـوت           )) ما من الناس مسلم   : ((وقوله
  .أوالده؛ وإنما ينجو من النار باإليمان والسالمة من المعاصي أو المغفرة

به يكفّر عنـه ذنوبـه      ويحتمل أن يكون ذلك؛ ألن أجره على مصا       : "قال ابن التين  
فال تمسه النار التي يعاقَب بها أهل الذنوب، ففي هذا تـسلية للمـسلمين فـي مـصابهم        

  ".بأوالدهم
ـ ، يريـد قول   ))تَِحلَّة القـسم  ((وفي قوله    سـورة  [ ﴾` c b a﴿: ه تعـالى  ــ

  ].٧١:مريم
قـسم،  العرب إذا أرادت تقليل الشيء وتقصير مدته شبهوه بتحليـل ال          : "وقال ابن بطال  

ال تمسه إال قليلًا وتـوهم ابـن        : ما يقوم فالن عند فالن إال تَِحلَّة القسم، ومعناه        : فيقولون
 عن سـهل    )١(قتيبة أنه ليس بقسم، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، رواه زبان بن فائد،             

من حرس ليلة مـن وراء عـورة        : (( عن أبيه، قال رسول اهللا       )٢(بن معاذ بن أنس،   
 ﴾`  :﴿c b aطوعا لم ير النار تمسه إال تَِحلَّة القسم، قـال اهللا          المسلمين مت 

  )٣()).]٧١:سورة مريم[
  ].٦٨:سورة مريم[  ﴾C D E موضع القسم ﴿: وقال الخطابي

سورة  [﴾q r s t كقوله ﴿  ،"وتُضمر القسم ] ب/١٩٧[إن العرب تحلف    ": وقيل
 )٤(.وإن منكم واهللا فأضمروا هللا: أي]. ٧٢:النساء

                                         
 ٢١٣ صتقريب التهذيب.  زبان بن فائد المصري، أبو جوين الحمراوي، ضعيف الحديث، مات سنة خمس وخمسين ومئة)١(
)١٩٨٥.(  
  ).٢٦٦٧ (٢٥٨ ص تقريب التهذيب.  سهل بن معاذ بن أنس الجهني، ال بأس به إال في روايات زبان عنه، من الرابعة)٢(
  .ق ابن لهيعة، ورشدين، من طري)١٥٦١٢( أخرجه أحمد )٣(

وإسـناده ضـعيف؛   .  ، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي      )ابن لهيعة، ورشدين  (كالهما  
منكر الحديث جدا، يتفرد عن سهل بـن معـاذ   : "لضعف زبان بن فائد، وروايته عن سهل بن معاذ فيها كالم، قال ابن حبان         

وابن لهيعة ورشدين بن سعد ضعيفان، وإن كان أحدهما قد تابع اآلخر، لكن مداره على          ". ة ال يحتج به   بنسخة كأنها موضوع  
  ).١٩٤٢ (٢٠٩ ص).٢٦٦٧ (تقريب التهذيب). ٥٧٤ (٣/٣٠٨تهذيب التهذيب . ضعف زبان، وضعف روايته عن سهل

  .١/٣١٥، غريب الحديث للخطابي )٢٧٠ (١/٦٦٩ أعالم الحديث )٤(



 

 )٥٥٨٧(

                      يـدل علـى أن الـورود الـدخول؛         ) فتمسه النـار  (ظاهر قوله   : "ل أبو عمر   قا
                             :  روي عــن ابــن عبــاس وعلــي)١(.ألن المــسيس حقيقتــه فــي اللغــة المماســة

                 وروي )٣(.جــابر  وكــذا رواه أحمــد بــن حنبــل، عــن)٢().أن الــورود الــدخول(
 وابـن مـسعود،     )٤(روي ذلك عن كعب الحبـر،     ). المرور على الصراط  : (أن الورود 

                                         
 ".ألن المسيس حقيقته في اللغة المباشرة: "، لكن جاء في آخره بلفظ المباشرة ال المماسة، قال٦/٣٥٣يد  التمه)١(
، مـن  )٢٢٩(وهناد بن السري في الزهد  . ، من طريق ابن جريج    ١٨/٢٣٠ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره         )٢(

 .طريق ليث
  . ن مجاهد، عن ابن عباس ، ع)عبد الملك بن جريج، وليث بن أبي سليم(كالهما 

  . ١/٢٤٥الجرح والتعديل البن أبي حاتم . وابن جريج لم يسمع من مجاهد إال حديثًا واحدا ليس هذا هو؛ وعليه فهو منقطع
  ).١٥٦ (٤/٨٥لسان الميزان . ٦/٧٤الجرح والتعديل . صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فتُركوليث بن أبي سليم، 

  . ٢٩٥تحفة التحصيل ص .ح سماعه من ابن عباس أما مجاهد فقد ص
  .  في الورود، لم أقف عليهوقول علي * 
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح، عن كثيـر بـن زيـاد    : "، قال )١٤٥٢٠( مسند اإلمام أحمد     )٣(

يدخلونها جميعـا، ثـم   : يدخلها مؤمن، وقال بعضناال : اختلفنا هاهنا في الورود، فقال بعضنا: البرساني، عن أبي سمية، قال    
 وقال سـليمان  -يردونها جميعا : إنا اختلفنا ها هنا في الورود، فقال: ينجي اهللا الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد اهللا، فقلتُ له        

فـأهوى  . يدخلونها جميعـا : ال يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: إنا اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا:  فقلت له  -يدخلونها جميعا : مرة
الورود الدخول، ال يبقى بر وال فـاجر إال دخلهـا،   : يقول صمتَا إن لم أكن سمعتُ رسول اهللا        : بإصبعيه إلى أذنيه، وقال   

  ضجيجا من بردهم، ثم ينجـي اهللا  -أو قال لجهنم  -فتكون على المؤمن بردا وسالما، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار             
 ".الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا

، من )٣٧٠(، والبيهقي في شعب اإليمان )١١٠٦(، وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده -كما تقدم-أخرجه أحمد في مسنده 
 طريق سليمان بن حرب، عن أبي صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، عن جابر بن عبد اهللا

.  
، عن سليمان بن حرب، عن غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني، عن مسة     )٨٨٤٢(وأخرجه الحاكم في مستدركه     

وكـذلك  . ٣/٢٢٦وسقط جابر من المطبوع، انظر إتحاف المهرة        -. األزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة الحجبي، عن جابر        
  .-منية: تصحف اسم مسة في المطبوع إلى

  ).٨١٤٨ (٦٤٦ صتقريب التهذيب. بو سمية، عن جابر مقبولأ* 
). ٨٦٨٢ (٧٥٣ صتقريـب التهـذيب  ، )٢٨٩٣ (١٢/٤٥١تهذيب التهذيب . ومسة مقبولة، ولم يرو عنها غير كثير بن زياد    

م لكنه اضطرب في هذا الحديث، مما يشعر بعدم ضبطه، وبناء على ما تقـد             ). ٥٦١٠ (٤٥٩ ص تقريب التهذيب . وكثير ثقة 
  .فاإلسناد ضعيف

، وهو من أهل اليمن ثم  كعب بن ماتع الحميري؛ أبو إسحاق، المعروف بكعب األحبار، مخضرم، أسلم بعد وفاة النبي   )٤(
 .)١١١ (٣/٤٨٩سير أعالم النبالء . سكن الشام، وكان من أوعية العلم، مات في آخر خالفة عثمان

حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا الجريري، عن غُنَيم بن قـيس،         : " قال ،)٣٤١٧٢(أخرج روايته ابن أبي شيبة في مصنفه        
ما كنا نرى واردها إال :  فقالوا].٧١:سورة مريم[ ﴾` c b a﴿: هل تدرون ما قوله   : قال كعب : عن أبي العوام، قال   

=  أقدام الخالئق، برهم وفـاجرهم،     يهاال، ولكنه يجاء بجهنم فتمر للناس كأنها متْن ِإهالة حتى استوت عل           : فقال: قال. دخولها



– 

  )٥٥٨٨(

  )٢().أن هذا خطاب للكفار: ( وروي عن ابن عباس)١(.والسدي
  )٤().الحمى حظ المؤمن من النار: ( أنه قال)٣(وعن مجاهد

                                                                                                     
خذي أصحابك وذري أصحابي، فتخسف بكل ولي لها فهي أعرف من الوالد بولده، وينجو المؤمنون بريةٌ ثيابهم : ناداها مناٍد=

 النـار  وإن الخازن من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة سنة، معه عمود من حديد له شعبتان يدفع به الدفعة فيكب في                   : قال
روى . ولم يوثقه غير ابن حبـان . أبو العوام، سادن بيت المقدس، ال يعرف     .وإسناده ضعيف )". سبع مئِة ألٍف أو ما شاء اهللا      

  ).١٣٥٩ (٢/٥١٨تعجيل المنفعة : انظر .عن عمر ومعاوية وكعب وغيرهم، وروى عنه أهل الشام ومصر
  .عن ابن مسعود مداني، مرة الهنقله السدي، عن . ٦/٣٥٦ التمهيد )١(
  :، واختلف عنه"السدي"روى هذا الحديث *  

 .عن النبي . فرواه إسرائيل بن يونس، عن السدي، عن مرةَ الهمداني، عن عبد اهللا بن مسعود* 
ى فـي  ، وأبو يعل)٤١٤١(، وأحمد في مسنده   )٢٨٥٢(، والدارمي في مسنده     )٣١٦٠(،  )٣١٥٩(أخرجه الترمذي في جامعه     

  ).٨٨٣٩(، )٣٤٤١(، والحاكم في المستدرك )٥٢٨٢(، )٥٠٨٩(مسنده 
  .، موقوفًاورواه شعبة، عن السدي، عن مرةَ الهمداني، عن عبد اهللا بن مسعود *

، )٨٨٤٠( والحاكم في المـستدرك      ،١٦/١١١والطبري في التفسير    ،  )٤١٢٨( وأحمد في مسنده     ،)٣١٦٠(أخرجه الترمذي   
)٨٨٤١ .(  

أخرجـه  . ارواه داود بن الزبِرقَان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، موقوفً                 و* 
 ١٩٨ صتقريب التهذيب. لكن فيه داود بن الزبِرقَان متروك   . هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه     : وقال). ٨٨٤٣(الحاكم  

)١٧٨٥.(  
 ).٨٧٤ (٥/٢٧٢العلل . " يكون مرفوعايحتمل أن": قال الدارقطني

إن إسـرائيل   : قلت لشعبة ]: بن مهدي [قال عبد الرحمن    : قال الترمذي . وقد صرح شعبة برفعه   . وعليه فالراجح رواية الرفع   
  .حدثني عن السدي، عن مرة، عن عبد اهللا، عن النبي 

  ).٣١٦٠ ( في جامعه الترمذيذكره. "ا أدعها، ولكني عمدسمعته من السدي مرفوع":  قال شعبة
 . صدوقٌ يهم والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم

  ."هذا حديث حسن، ورواه شعبة، عن السدي، ولم يرفعه": قال الترمذي
وبقيـة   مختلف فيه، وحديثه ال يرقى إلى الـصحة،       - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة          -إسناده حسن، السدي    

هو ابن  : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومرة       : هو ابن مهدي، وإسرائيل   : عبد الرحمن . رجاله ثقات رجال الشيخين   
 .شراحيل الهمداني

أخبرني عبد اهللا بن الـسائب،  : ثنا شعبة، قال: أبو داود، قالثنا : حدثنا ابن المثنى، قال    : "أخرجه الطبري قال  . ٦/٣٥٧ )٢(
تفـسير  . )"ال يِردها مـؤمن   : (يعني الكفار، قال   ].٧١:سورة مريم [ ﴾` c b a ابن عباس يقرؤها ﴿    عن رجٍل سمع  

 .إسناده ضعيف؛ فيه رجلٌ مبهمو. ٢٣٢/ ١٨الطبري 
 مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي موالهم، المكي ثقة إمام في التفسير، وفي العلم، مات سنة إحـدى أو اثنتـين أو     )٣(

 ).٨٣ (١/٧١تذكرة الحفاظ ). ٦٤٨١ (٥٤٩التقريب ص.  ومئةثالث أو أربع
 من طريق يحيى بن يمان، عن -الموضع السابق-، وابن عبدالبر ١٨/٢٣٣ وأخرجه الطبري في تفسيره .٦/٣٥٨ التمهيد )٤(

  ).الحمى حظ كل مؤمن من النار: (عثمان بن األسود، عن مجاهد، قال
  ).٧٦٧٩ (٥٩٨تقريب التهذيب ص. صدوق، يخطئ كثيرا، وقد تغير لكوفي،وهذا اإلسناد ضعيف؛ ألجل يحيى بن يمان ا



 

 )٥٥٨٩(

  )١(".  نحوهوعن أبي هريرة عن النبي 
.  ينجو منها الفائزون ويصالها من قُدر عليـه        الورود للمؤمنين أن يروا النار، ثم     

لكن تحلة القسم أي ال     : ويحتمل أن يكون تَِحلَّة القسم استثناء منقطع، فيكون المعنى        : قال
` b a ﴿: تمسه النار أصلًا كالما تاما، ثم ابتدأ إال تحلة القسم البـد منهـا لقولـه               

c﴾ ] ذا الحديث وِشبهه أنها لمـن     والوجه عندي في ه   : " قال )٣(،  )٢(].٧١:سورة مريم
  )٤(".حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر

                                         
، من طريق أبي أسامة، عـن عبـد   )٩٦٧٦(، وأحمد في المسند   )٣٤٧٠(وأخرجه ابن ماجه في سننه      . ٦/٣٥٩ التمهيد   )١(

ومعه - نه عاد مريضا ، أالرحمن بن يزيد، عن إسماعيل بن عبيد اهللا، عن أبي صالح األشعري، عن أبي هريرة، عن النبي 
هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الـدنيا،  : أبشر، فإن اهللا يقول: (( من وعك كان به، فقال رسول اهللا       -أبو هريرة 

 )).لتكون حظه من النار في اآلخرة
 أبـو  ، كان يخطئ فيـه )٤٠٤٠ (٣٥٣إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن تميم، ضعيف، تقريب التهذيب ص       

روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهما منـه،             : "قال موسى بن هارون   . أسامة فيسميه ابن جابر   
شرح علل الترمذي : انظر". وهو لم يلق ابن جابر، وإنما لقي ابن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف

  ).٥٨١ (٦/٢٩٧تهذيب التهذيب . ٢/٨١٧البن رجب 
 .٧١آية :  سورة مريم)٢(
 .٦/٣٦١ التمهيد )٣(
 .٦/٣٦٢ التمهيد )٤(



– 

  )٥٥٩٠(

  :الخاتمة
فيطيب لي أن ُأبين أهـم      : الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد          
  :ماتوصلت إليه من نتائج بعد انتهاء البحث وتمامه، فكان منها

  .ي؛ أصح كتاب بعد كتاب اهللا تعالى مكانة الحافظ مغلطاي وشرحه لصحيح البخار-١
  . ظهور آراء مغلطاي وأحكامه واختياراته في غالب الشرح-٢
مـنهم   . استفادة كثير من شُراح الحديث من شرح مغلطاي هذا، وكثرة نقولهم عنـه           -٣

 وابن حجر في فتح الباري، وبدر الـدين العينـي فـي        ،الكرماني في الكواكب الدراري   
  .، وغيرهمعمدة القاري

  . حوى هذا الشرح نقولًا من عدة كتب مفقودة-٤
  .  بيان فضل االحتساب والصبر عند فقد الولد وغيره-٥

  :ومن التوصيات التي خرجتُ بها
  . أهمية العناية بإبراز جهود المحدثين في خدمتهم للسنة النبوية-١
نشر المقاالت والبحوث التي تُعنى بشرح جوانب غير مشتهرة في بعـض            ضرورة   -٢

  .المسائل الحديثية الفقهية التي تُالمس المجتمع
 العمل على تحقيق كتب التراث غير المطبوعة، والمتفرقة في عـدد مـن مكتبـات            -٢

 .بعض الدول
هذا حاصل جهد المقل، وهو ما استطعت تقديمه خدمةً للسنة النبوية الشريفة، كمـا أنـه      

و الزلل، ويعفو عـن كثيـر،       كغيره عرضة للخطأ والزلل، فالكمال هللا وحده، وهو يمح        
  .وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمين

 
 



 

 )٥٥٩١(

  :فهرس المراجع والمصادر
، ) هـ٣٨٨ت (أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي    ): شرح صحيح البخاري  ( أعالم الحديث    -

مركـز  (جامعـة أم القـرى     : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الناشر        . د: تحقيق
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩األولى، : ، الطبعة)وإحياء التراث اإلسالميالبحوث العلمية 

ـ ٧٦٤: المتوفى(صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي       :  أعيان العصر وأعوان النصر    - ، )هـ
محمـود سـالم محمـد،      .محمد موعد، د  . نبيل أبو عشمة، د   .علي أبو زيد، د   . د: المحقق
األولى، :  سوريا، الطبعة–فكر، دمشق   لبنان، دار ال   -دار الفكر المعاصر، بيروت     : الناشر
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري الحنفي، أبـو     :  إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال      -
 -أبو عبد الرحمن عادل بـن محمـد         : ، المحقق )هـ٧٦٢: المتوفى(عبد اهللا، عالء الدين     

األولـى،  : وق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة    الفار: وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الناشر     
  . م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي                :  االستذكار -
دار الكتـب   : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشـر       : ، تحقيق )هـ٤٦٣: المتوفى(

 . م٢٠٠٠ –ـ ه١٤٢١األولى، :  بيروت، الطبعة–العلمية 
: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تحقيق         :  اإلصابة في تمييز الصحابة    -

  .هـ١٤١٢ بيروت، الطبعة األولى، –دار الجيل : علي محمد البجاوي، الناشر
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علـي القرشـي الطليحـي التيمـي              :  الترغيب والترهيب  -

أيمن بن صـالح    : ، المحقق )هـ٥٣٥: المتوفى(م، الملقب بقوام السنة     األصبهاني، أبو القاس  
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى :  القاهرة، الطبعة–دار الحديث : بن شعبان، الناشر

أبو الوليد سليمان بـن خلـف    :  التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح         -
أبـو لبابـة حـسين،      . د: ، المحقق )هـ٤٧٤ :المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي األندلسي     

 .ه١٤٠٦األولى، :  الرياض، الطبعة–دار اللواء للنشر والتوزيع : الناشر
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبـي    :  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       -

كـري،  مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبـد الكبيـر الب         : ، تحقيق )هـ٤٦٣: المتوفى(
  . هـ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الناشر



– 

  )٥٥٩٢(

=  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه                -
محمد زهير بـن  : محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقيق     : صحيح البخاري 

  .هـ١٤٢٢األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: ناشرناصر الناصر، ال
أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيـق مـصطفى   :  الحدائق في علم الحديث والزهديات  -

  .١٤٠٨ لبنان، الطبعة األولى -السبكي، دار الكتب العلمية بيروت 
مد بن أحمد بن حجر     أبو الفضل أحمد بن علي بن مح      :  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      -

مجلـس دائـرة    : محمد عبد المعيد ضان، الناشر    : ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  
  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانية، : الهند، الطبعة/  صيدر اباد-المعارف العثمانية 

أبو عبد اهللا محمد بن جعفر الكتـاني        :  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة       -
التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ألبي      : وبذيلها. ي المغربي رحمه اهللا   اإلدريس

  .يعلى البيضاوي المغربي
: المتـوفى (أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم األموي القرشي الملقب بأسد الـسنة   :  الزهد -

 إلحيـاء   مكتبة التوعية اإلسالمية  : أبو إسحاق الحويني األثري، الناشر    : ، المحقق )هـ٢١٢
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : التراث اإلسالمي، مكتبة الوعي اإلسالمي، الطبعة

: المتوفى(أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني        :  السنة -
 بيـروت،  –المكتـب اإلسـالمي   : محمد ناصر الدين األلباني، الناشر  : ، المحقق )هـ٢٨٧

  .هـ١٤٠٠األولى، : الطبعة
المتـوفى،  (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النـسائي            :  السنن الكبرى  -

:  بيـروت، الطبعـة  –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: ، تحقيق )هـ٣٠٣
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، 

من بن محمـد    شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرح       :  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     -
 . بيروت–منشورات دار مكتبة الحياة : ، الناشر)هـ٩٠٢: المتوفى(السخاوي 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد  :  العلل المتناهية في األحاديث الواهية  -
إدارة العلوم األثرية،   : إرشاد الحق األثري، الناشر   : ، المحقق )هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
 م١٩٨١-هـ١٤٠١الثانية، : ، باكستان، الطبعةفيصل آباد

أبو الحسن علي بـن عمـر ب البغـدادي الـدارقطني            :  العلل الواردة في األحاديث النبوية     -
محفـوظ  : ، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخـريج         )هـ٣٨٥: المتوفى(



 

 )٥٥٩٣(

 -هــ   ١٤٠٥لـى   األو:  الرياض، الطبعـة   –دار طيبة   : الرحمن زين اهللا السلفي، الناشر    
محمد بن صالح بن    :  م، والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق عليه          ١٩٨٥

 . هـ١٤٢٧األولى، :  الدمام، الطبعة–دار ابن الجوزي : محمد الدباسي، الناشر
: المتـوفى (علي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني، البصري، أبو الحسن             :  العلل -

 بيـروت،   –المكتـب اإلسـالمي     : محمد مصطفى األعظمي، الناشر   : قق، المح )هـ٢٣٤
  .م١٩٨٠الثانية، : الطبعة

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبـو بكـر             :  القضاء والقدر  -
مكتبة العبيكان  : محمد بن عبد اهللا آل عامر، الناشر      : ، المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي  

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى، :  السعودية، الطبعة/ الرياض -
ـ ٣٦٥: المتـوفى (أبو أحمد بن عدي الجرجاني     :  الكامل في ضعفاء الرجال    - : ، تحقيـق )هـ

الكتـب  : عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وعبد الفتاح أبو سـنة، الناشـر             
  .م١٩٩٧هـ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعة- بيروت-العلمية 

عبـد  : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي، تحقيـق          : لمحيط األعظم  المحكم وا  -
  .م٢٠٠٠الحميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 

:  أبو عبداهللا الحـاكم النيـسابوري، تحقيـق        ،اهللا محمد بن عبد  :  المستدرك على الصحيحين   -
 – ١٤١١ بيروت، الطبعة األولى،     –مية  دار الكتب العل  : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر    

  .م١٩٩٠
طارق بن عوض اهللا بن محمد، وعبد       : سليمان بن أحمد الطبراني، المحقق    :  المعجم األوسط  -

هــ  ١٤١٥األولى :  القاهرة، الطبعة –دار الحرمين   : المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر    
  .م١٩٩٥ -

: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشـر      : محققسليمان بن أحمد الطبراني، ال    :  المعجم الكبير  -
  . الثانية:  القاهرة، الطبعة–مكتبة ابن تيمية 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر              :  النكت على كتاب ابن الصالح     -
عمـادة  : ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشـر      : ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  

: عة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية الـسعودية، الطبعـة         البحث العلمي بالجام  
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤األولى، 



– 

  )٥٥٩٤(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بـن           :  النهاية في غريب الحديث واألثر     -
طـاهر  : ، تحقيـق  )هـ٦٠٦: المتوفى(محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير         

 -هــ   ١٣٩٩ بيروت،   -المكتبة العلمية   :  محمود محمد الطناحي، الناشر    - يوأحمد الزا 
  .م١٩٧٩

أبـي  (أبو محمد عبد اهللا بن    :  النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اُألمهاتِ          -
مجموعة مـن   : ، تحقيق )هـ٣٨٦: المتوفى(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي      ) زيد

  . م١٩٩٩األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: الناشرالمحققين، 
أحمد محمد نـور    . د: يحيى بن معين أبو زكريا، تحقيق     :  رواية الدوري  - تاريخ ابن معين     -

 مكـة المكرمـة، الطبعـة    -مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  : سيف، الناشر 
  .م١٩٧٩ – ١٣٩٩األولى، 

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيـوب بـن    : ات تاريخ أسماء الثق   -
صبحي السامرائي،  : ، المحقق )هـ٣٨٥: المتوفى(أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين       

  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى، :  الكويت، الطبعة–الدار السلفية : الناشر
اق بـن موسـى بـن مهـران         أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسح         :  تاريخ أصبهان  -

دار الكتب العلميـة    : سيد كسروي حسن، الناشر   : ، المحقق )هـ٤٣٠: المتوفى(األصبهاني  
  . هـ١٤١٠األولى، :  بيروت، الطبعة–

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن         :  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     -
الدكتور بـشار عـواد معـروف،      : ، المحقق )هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي     

  . م٢٠٠٣األولى، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: الناشر
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر              :  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه    -

المكتبـة العلميـة،    : محمد علي النجار، الناشـر    : ، تحقيق )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  
  . لبنان–بيروت 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازيـاني  :  تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل   -
عبـد اهللا  : ، المحقـق )هـ٨٢٦: المتوفى(ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي      

  . الرياض–مكتبة الرشد : نوارة، الناشر
: زكريا عميرات، الناشـر : قمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقي  :  تذكرة الحفاظ  -

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة األولى -دار الكتب العلمية بيروت



 

 )٥٥٩٥(

:  تراجم رجال الدارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في التقريب وال في رجـال الحـاكم                 -
:  صـنعاء، الطبعـة    –دار اآلثار   : ، الناشر )هـ١٤٢٢: المتوفى(مقْبل بن هادي الوادعي     

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠األولى، 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن          :  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة      -

دار : إكرام اهللا إمـداد الحـق، الناشـر       . د: ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني   
  .م١٩٩٦األولى ـ : البشائر ـ بيروت، الطبعة

: المتوفى( محمد بن أحمد بن حجر العسقالني        أبو الفضل أحمد بن علي بن     :  تقريب التهذيب  -
 ١٤٠٦األولـى،  :  سوريا، الطبعة–دار الرشيد   : محمد عوامة، الناشر  : ، المحقق )هـ٨٥٢

  .م١٩٨٦ –
أبو منصور موهوب بن أحمـد الجـواليقي البغـدادي،          :  تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة      -

  .م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ األولى حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، الطبعة: تحقيق
: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني             :  تهذيب التهذيب  -

الطبعـة األولـى،    : مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهنـد، الطبعـة       : ، الناشر )هـ٨٥٢
  . هـ١٣٢٦

لحجـاج، جمـال   يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو ا       :  تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -
بشار . د: ، المحقق )هـ٧٤٢: المتوفى(الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي         

  .م١٩٨٠ - ١٤٠٠األولى، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : عواد معروف، الناشر
ـ ٣٧٠: المتـوفى (محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منـصور         :  تهذيب اللغة  - ، )هـ

:  بيـروت، الطبعـة    –دار إحياء التراث العربـي      :  مرعب، الناشر  محمد عوض : المحقق
 . م٢٠٠١األولى، 

أبـي  (محمد بن عبد اهللا     :  توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم         -
بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الـشهير بـابن      ) بكر

مؤسـسة  : محمد نعيم العرقـسوسي، الناشـر     : ، المحقق )هـ٨٤٢: المتوفى(ناصر الدين   
 .م١٩٩٣األولى، :  بيروت، الطبعة–الرسالة 

 -دار الغـرب اإلسـالمي      : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الناشـر       :  جامع الترمذي  -
  .م١٩٩٨ - ١٩٩٦:  لبنان، سنة النشر–بيروت 



– 

  )٥٥٩٦(

أبو بكر أحمـد  : واألفراد الغرائب الحسان جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة   -
بـدر بـن عبـد اهللا    : ، المحقق)هـ٣٦٨: المتوفى(بن جعفر البغدادي المعروف بالقطيعي     

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األولى، :  الكويت، الطبعة–دار النفائس : البدر، الناشر
ـ ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي         :  جمهرة اللغة  - : حقـق ، الم )هـ

  .م١٩٨٧األولى، :  بيروت، الطبعة–دار العلم للماليين : رمزي منير بعلبكي، الناشر
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي        :  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      -

دار إحياء الكتب العربية    : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر    : ، المحقق )هـ٩١١: المتوفى(
 . م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧األولى :  مصر، الطبعة–ي الحلبي وشركاه  عيسى الباب-

شـعيب  : ، المحقق )هـ٢٧٣: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني        :  سنن ابن ماجه   -
                - هــ  ١٤٣٠األولـى،  : دار الرسـالة العالميـة، الطبعـة   : األرنؤوط وآخرون، الناشر 

  . م٢٠٠٩
ود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي            أبو دا :  سنن أبي داود   -

المكتبـة  : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر     : ، تحقيق )هـ٢٧٥: المتوفى(السِجستاني  
  . بيروت–العصرية، صيدا 

محمـد  : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق          :  سنن البيهقي الكبرى   -
  .١٩٩٤ – ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة دار الباز :  عطا، دار النشرعبد القادر

دار المعرفـة للطباعـة     : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، الناشـر        :  سنن النسائي  -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى :  لبنان، الطبعة– بيروت -والنشر والتوزيع 

 اهللا محمد بـن عبـد اهللا الحـاكم           سؤاالت مسعود بن علي السجزي لإلمام الحافظ أبي عبد         -
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكـم          : النيسابوري

موفق بن  : ، المحقق )هـ٤٠٥: المتوفى(الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع       
األولـى،  :  الطبعـة   بيـروت،  –دار الغرب اإلسالمي    : عبد اهللا بن عبد القادر، دار النشر      

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمـاز الـذهبي               :  سير أعالم النبالء   -

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،       : ، المحقق   )هـ٧٤٨: المتوفى  (
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الثالثة ، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر 



 

 )٥٥٩٧(

عبد الحي بن أحمد بن محمـد ابـن العمـاد العكـري      : ات الذهب في أخبار من ذهب      شذر -
عبـد  : محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه   : ، حققه )هـ١٠٨٩: المتوفى(الحنبلي، أبو الفالح    

 - هـ   ١٤٠٦األولى،  :  بيروت، الطبعة  –دار ابن كثير، دمشق     : القادر األرناؤوط، الناشر  
  . م١٩٨٦

أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور الطبري         : هل السنة والجماعة   شرح أصول اعتقاد أ    -
: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشـر : ، تحقيق)هـ٤١٨: المتوفى(الرازي الاللكائي  

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الثامنة، :  السعودية، الطبعة–دار طيبة 
 اهللا محمد بـن عبـد البـاقي    أبو عبد:  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  -

األولـى  : دار الكتب العلميـة، الطبعـة     : ، الناشر )هـ١١٢٢: المتوفى(الزرقاني المالكي   
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

محمد السعيد بـسيوني زغلـول،      : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق      :  شعب اإليمان  -
  .هـ١٤١٠ بيروت، الطبعة األولى، –دار الكتب العلمية : الناشر

 -دار الجيـل    : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الناشـر        :  صحيح مسلم  -
  ). هـ١٣٣٤مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة (بيروت 

ـ ٩١١: المتـوفى (عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الـسيوطي          :  طبقات الحفاظ  - ، )هـ
  .١٤٠٣األولى، : طبعةدار الكتب العلمية، بيروت، ال: الناشر

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف               :  غريب الحديث  -
ـ ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي   دار الفكر  : عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، الناشر    : ، المحقق ) ه

  . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ دمشق، –
 الفضل العسقالني الـشافعي،  أحمد بن علي بن حجر أبو    :  فتح الباري شرح صحيح البخاري     -

 بيـروت،   -دار المعرفـة    : محمد فؤاد عبد البـاقي، الناشـر      : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   
  .م١٣٧٩

ـ ٥٧٥ - ٥٠٢(ابن خير اإلشبيلي    :  فهرسة ابن خير اإلشبيلي    - ، حققه وضبط نصه وعلق ) ه
 تـونس،   – دار الغرب االسالمي  : بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، الناشر      : عليه

 . م٢٠٠٩األولى، : الطبعة



– 

  )٥٥٩٨(

مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبـي القـسطنطيني،   :  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     -
 –مكتبة المثنى   : ، الناشر )هـ١٠٦٧: المتوفى(المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة        

  .م١٩٤١: بغداد، تاريخ النشر
بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدين ابن فهـد  محمد :  لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ  -

دار الكتـب   : ، الناشـر  )هـ٨٧١: المتوفى(الهاشمي العلوي األصفوني ثم المكي الشافعي       
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األولى : العلمية، الطبعة

: المتـوفى (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني             :  لسان الميزان  -
مؤسسة األعلمي للمطبوعات   :  الهند، الناشر  –دائرة المعرف النظامية    : حقق، الم )هـ٨٥٢

  .م١٩٧١-هـ ١٣٩٠الثانية، :  لبنان، الطبعة–بيروت 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الـشيباني  :  مسند اإلمام أحمد بن حنبل -

د عبد  : خرون، إشراف  عادل مرشد، وآ   -شعيب األرنؤوط   : ، المحقق )هـ٢٤١: المتوفى(
 - هــ  ١٤٢١األولـى،  : مؤسسة الرسالة، الطبعـة : اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر 

  . م٢٠٠١
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق العتكـي   :  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار    -

ن، محفوظ الـرحمن زيـن اهللا، وآخـرو       : ، المحقق )هـ٢٩٢: المتوفى(المعروف بالبزار   
م، وانتهـت   ١٩٨٨بدأت  (األولى،  :  المدينة المنورة، الطبعة   -مكتبة العلوم والحكم    : الناشر
  ).م٢٠٠٩

أيمـن  : ، المحقـق  )هـ٣٠٧: المتوفى(أبو بكر محمد بن هارون الروياني       :  مسند الروياني  -
  .١٤١٦األولى، :  القاهرة، الطبعة–مؤسسة قرطبة : علي أبو يماني، الناشر

أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن أبـي بكـر بـن             : جة في زوائد ابن ماجه     مصباح الزجا  -
ـ ٨٤٠: المتوفى(إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي            ، )هـ

                  الثانيـة،  :  بيـروت، الطبعـة  –دار العربيـة   : محمد المنتقى الكشناوي، الناشـر    : المحقق
  . ه١٤٠٣

 ـ  ١٥٩(أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبـسي الكـوفي   : أبي شيبة مصنف ابن -
  .طبعة دار القبلة. محمد عوامة: ، تحقيق) هـ٢٣٥

إبراهيم بن يوسف بن أدهم الـوهراني الحمـزي، أبـو           :  مطالع األنوار على صحاح اآلثار     -
 وتحقيق التراث، دار الفالح للبحث العلمي     : ، تحقيق )هـ٥٦٩: المتوفى(إسحاق ابن قرقول    



 

 )٥٥٩٩(

 - هــ  ١٤٣٣األولى، :  دولة قطر، الطبعة -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     : الناشر
  . م٢٠١٢

محمـد فـؤاد    : مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، تحقيق      :  موطأ مالك، رواية يحيى الليثي     -
  . مصر–دار إحياء التراث العربي : عبد الباقي، الناشر

ة أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، تصنيف الحكيم الترمـذي؛        نوادر األصول في معرف    -
                     أبي عبد اهللا محمد بن علي بن الحسن بن بـشر المـؤذن، المتـوفى فـي حـدود سـنة                     

ـ ٢٨٥(                 - هــ    ١٤٣١توفيق محمد تكلة، دار النـوادر، الطبعـة األولـى           : ، تحقيق ) ه
  . م٢٠١٠

إسماعيل بن محمد أمين بـن ميـر سـليم          : ن أسماء المؤلفين وآثار المصنفين     هدية العارفي  -
طبع بعناية وكالـة المعـارف الجليلـة،        : ، الناشر )هـ١٣٩٩: المتوفى(الباباني البغدادي   

  .م١٩٥١اسطنبول 
 



– 

  )٥٦٠٠(

  



 

 )٥٦٠١(

  
  
  
  
  
  

  : ملخص البحث
التي تجعل النص ذا سلطة قوية على   _ الحجاجآلياتيأتي هذا البحث ليبرز 

البالغة الجديدة نظرية :  ثالث نظريات رئيسة في الحجاج أولهامن خالل_ المتلقي 
؛ حيث وجدا بأن الحجاج يتمثل في بعض التقنيات "تيتكا"وزميلته " م بيرلمانيشا"لدى 

 ضعها الباث داخل الخطاب لجعل المتلقي يذعن بما هو معروض عليه،البالغية التي ي
؛ حيث جعال من الحجاج "سكومبرنأ"و" ديكرو "دىالحجاج اللغوي لـنظرية : وثانيها

عملية تواصلية لسانية خالصة، ونادا بأن الوظيفة اإلخبارية للغة إنما هي وظيفة ثانوية 
 نظرية المساءلة : وثالثهااسية وهي اإلقناع،تأتي في المرتبة الثانية بعد الوظيفة األس

بدراسة الحجاج من خالل التركيز على النظرية  وتقوم هذه  "ميشال مايير "دىلـ
   . عبر عناصر المجاز المختلفةالعالقة بين الباث والمتلقي

قالها في ظلم فقد   عينة لها،)١( نونية أبي إسحاق اإللبيريواختارت الدراسة
، في ظل حكم باديس بن حبوس باألندلس زمن حكم غرلية اليهوديواستبداد ابن الن
 واألشكال الحجاجية بشكل كبير، واستطاع الشاعر ليات، وبرزت فيها اآلملوك الطوائف

إثر ذيوعها من خاللها أن يقنع المتلقي بما يطرحه في هذه القصيدة، فقامت ثورة كبيرة 
  . ةلأدت إلى مقتل ابن النغري

 
 

  
   جامعة المنيا–كلية دار العلوم 

  



– 

  )٥٦٠٢(

  :وحديثًاالحجاج قديما  -
كان الفكر األثيني في القرن الخامس قبل الميالد يقوم على البالغة اإلقناعية، 

 ؛فالتأثير على عقول الناس والسيطرة عليهم كانت الغاية األسمى للخطابة في ذلك الوقت
ولذلك شاع الجدل واإلقناع ووسائل االهتمام بالخطاب من أجل التأثير على المتلقي، 

 وانتشار الحرية ،ظروف السياسية والفكرية في ذلك الوقتوقد كان لتغير ال
والديموقراطية أثر كبير في ازدهار الخطابة اإلقناعية السيما في المحاكم المختلفة أمام 
القضاء، فكلما كان صاحب القضية بليغًا ومقنعا في طرحه لقضيته تعاطف معه القضاة 

كلما ولذين ربطوا الخطابة بالسلطة، ونتيجة لذلك ظهر السوفسطائيون ا؛ وأخذوا بحجته
تبوأ مكانة سياسية عالية   صاحب حجة قوية مقنعة_من وجهة نظرهم_ كان الخطيب

داخل المجتمع األثيني، ولذلك اهتموا بتعليم طالبهم البالغة؛ حتى ينتصروا في كل 
، مساجالتهم الكالمية، وأن يتمكنوا من طرح أفكارهم سواء كانت صحيحة أو خاطئة

 الوصول إلى السلطة عن طريق معرفة يغاية البالغة السياسية للسوفسطائيين هف"
 يلقنون أصول البالغة والكالم -أحدهم" جورجياس" و–الكالم، فقد كان معلمو اللغة 

للمتعلمين من الطبقة األرستقراطية فقط، دون غيرهم من العامة، ليتمكنوا من اإلمساك 
ن لزاما عليهم اإلمساك بناصية اللغة والكالم؛ نظرا بزمام السلطة، وليتم لهم هذا، كا

العتقاد السوفسطائيين الراسخ بقوة اللغة وسلطانها قصد إقناع الناس والسيطرة عليهم 
لذلك قام حجاجهم على المغالطات والتأثير على . )٢(" عن طريق خداعهم وتضليلهم

  . عقول الناس
لمطلقة، وكذلك الحمل على التصديق ومن خالل مبدأ الشك في عدم وجود الحقيقة ا

راح السوفسطائيون يعلمون الناس الفلسفة والبالغة وفنون القول من خالل االعتماد 
على المغالطة والجدل؛ للوصول إلى درجة التأثير التي تجعل الجمهور يتقبل وجهة 
نظرهم، فالسوفسطائيون كانوا يعتمدون على الحجاج، ولكنه حجاج مبني على قياسات 

واستندت ممارستهم للحجاج على فكرة النفعية "فاسدة، واستدالالت غير صحيحة، 
 )٣(" المتعلقة باللذة، وقد أفضت بهم هذه الفكرة إلى توجيه الحجاج بحسب مقتضى المقام

  .كان هدفهم األول من ذلك تحقيق مصالحهم ومطالبهم،و



 

 )٥٦٠٣(

 على عامة  واختلف سقراط عن السوفسطائيين في طرحهم األفكار الفلسفية
الجمهور؛ حيث نادى بأن الفلسفة إنما تكون للخاصة فقط؛ حتى ال تؤدي إلى الغموض، 
كما أنه أقام حجاجا وجدالً مختلفًا عن المغالطات السوفسطائية؛ حيث اعتمد فيه على 
السؤال والمناقشة ال على الدفع إلى اإلقناع، وقد عبر سقراط عنه الحجاج في المسائل 

فن المساءلة القائم على مظهر السذاجة مع إخفاء "لسخرية؛ حيث قصد به التي تتصف با
ومن خالل هذه النظرة للحجاج، وضع سقراط للمتلقي دورا كبيرا في ،  )٤(" المعرفة

العملية الحجاجية، إذ هو الذي يحدد مدى اإلقناع داخل النص عن طريق تفاعله مع هذه 
  . السخرية التي يطرحها المخاطَب

، ويسير على ةأفالطون بعد ذلك ليوجه نقدا كبيرا إلى الخطابة السوفسطائيوجاء 
نهج أستاذه سقراط في رفض العامة االشتغال بالفلسفة، بل ال بد أن يأخذ 
األرستقراطيون على عاتقهم إدارة وتحريك هذا المجتمع، ولذلك نادى من خالل 

تأتى باالعتماد على اللذة إلى رفض الخطابة التي ت) فيدر(و) جورجياس(محاورتيه 
والتأثير في مقابل االعتماد على الحقيقة التي تتحقق في الجدل، فالعلم هو المعيار األول 

إقناع : فقد ذكر أفالطون أن اإلقناع نوعان"الذي ينبغي االحتكام إليه في عملية اإلقناع، 
باالستناد إلى الظن يعتمد على العلم، وإقناع يعتمد على الظن، وهذا الثاني أي اإلقناع 

هو موضوع الخطابة السفسطائية في رأيه، ولما كان العلم يقوم على مبادئ صادقة 
ولذلك . )٥(" وثابتة بل أزلية كان اإلقناع المعتمد عليه مفيدا يكتسب فيه اإلنسان معرفة

اعتمد أفالطون في عملية اإلقناع على مضمون الخطاب ال على شكله أو أسلوبه، حيث 
 ذلك خداعا، واإلنسان إذا ما اعتمد  على الحقيقة توصل إلى الفضيلة، بينما إذا ما اعتبر

، اعتمد على الشكل واألسلوب استطاع التأثير على المتلقي وإقناعه دون إدراك الفضيلة
 في مقابل البحث عن اللذة لدى السوفسطائيين من ،هي بحث عن الفضيلةه فالبالغة لدى

 من أجل ذلك نادى أفالطون بالفلسفة ألنها تكون للخاصة ،قيأجل التأثير على الملت
الذين يبحثون عن الحقيقة، بينما رفض الخطابة التي تكون للعامة وتبحث عن اللذة 

  . لبالغة ال تتحقق إال بالفلسفة أو بالخطاب الفلسفي، ووجد أن اوالحمل على اإلقناع



– 

  )٥٦٠٤(

له أسسه وقواعده التي أشار أما أرسطو، فقد اكتمل لديه مفهوم الحجاج، وأصبحت 
إلى معظمها في كتابه الخطابة، واختلف عن أستاذه أفالطون وعن سابقيه في نظرته 
للحجاج، فهو يرى أن البالغة يجب أن تكون للعامة والخاصة في آن واحد إيمانًا منه 

ى بأن اإلنسان كونه متكلما معبرا يبحث بطبعه عن اإلقناع، ويحاول أن يصل بكالمه إل"
" إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل مستمدة من التفكير الذي حوبي به من الطبيعة

كما أن وظيفة الجدل ليس هي البحث عن الحقيقة؛ ألن الحقيقة ال تحتاج إلى . )٦(
  . حجاج، ولكن وظيفته هي البحث في القضايا التي تحتمل الشك
 يتجلى في ،في آن واحدووجد أرسطو أن الحجاج يتمثل في الجدل والخطابة 

الجدل من حيث  االعتماد على االستدالل واالستقراء والقياس، فيتحقق اإلقناع العقلي 
دون تأثير من المخاِطب، ويتجلى في الخطابة من خالله استمالة المتلقي واستثارة 

 – بجانب تأثيرها –عواطفه عبر الكلمات والعبارات المؤثرة، كما أن للخطابة أيضا 
ا ال يقل أهمية عن الجدل، فالحجاج لدىدورا عقليعبارة عن إقناع عقلي ه ا إقناعي

فالخطابة عند أرسطو صناعة مدارها إنتاج قول تبنى به "وتأثير نفسي في آٍن واحٍد، 
اإلقناع في مجال المحتمل، والمسائل الخالفية القابلة للنقاش، بمعنى أنها عالقة بين 

يحاول أحد الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف وخطاب،  على اللغة والسطرفين تتأس
المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو يميله عنه، أو يصنعه له 

فعملية الحجاج ال ترتبط لديه بالحمل على اإلقناع، ولكن بالتأثير في المتلقي . )٧(" صنعا
ذت من السوفسطائيين تأثير الخطابة على من أجل إقناعه، لذلك فإن خطابة أرسطو أخ

المتلقي، ولكنها خطابة غير مبنية على المغالطات، وأخذت من أفالطون الجدل المبني 
 خطابة ثالثة مختلفة عن األنواع السابقة في كونها لذلك فهيعلى اإلقناع العقلي، 

  . للعامة، وفي كونها متحققة في الجدل وكذلك في الخطابة
اإليتوس، ( أن الحجاج يتحقق بتضافر عناصر الخطابة الثالثة وقد رأى أرسطو
، وقد قصد باإليتوس صفات الخطيب وصورته في ذهن )واللوغوس، والباتوس

جمهوره، وقصد باللوغوس عناصر الخطاب التي من شأنها التأثير في المتلقي، وقصد 
الل مراعاة بالباتوس مدى تأثر المتلقي بالخطاب واقتناعه بما يوجد داخله من خ



 

 )٥٦٠٥(

الخطيب لذلك، وتضافر هذه العناصر هو ما يصل بالخطاب إلى اإلقناع المطلوب، وال 
فعملية اإلقناع ال توقف "يمكن االعتماد على عنصر بمفرده دون العناصر األخرى، 

على اللوغوس الذي يضفي نوعا من العقالنية على الخطاب، وإنما ينبغي أن يتعزز 
الخطاب بالثقة والمصداقية لدى السامع، وبالباتوس حتى يعمد باإليتوس حتى يحظى هذا 

الخطيب إلى إثارة انفعاالت المخاطب وأهوائه لجعله في حالة وجدانية يسهل عليه فيها 
  .ويتحقق الحجاج في كل هذه العناصر مجتمعة في آٍن واحٍد. )٨("تمرير دعواه

 وإن كان قريبا لديه –دل جواستطاع أرسطو من خالل ربطه الحجاج بالخطابة وال
 أن يؤسس لهذا المصطلح، ويضع له قواعده الصحيحة –من الخطابة أكثر من الجدل 

التي جمعها من خالل الفكر البالغي اليوناني الذي سبقه، ثم أضاف عليه ما يتالءم مع 
 ، والمخالفات، فقد رفض التبكيتات،طبيعته، وأبعد عنه ما يتنافى مع خصائصه

للغوية التي تعتمد إيقاع المتلقي لدى السوفسطائيين، ورفض ما نادى به واالستعماالت ا
كل من سقراط وأفالطون في كون الخطابة مقصورة على الخاصة فقط، كما أنه جعل 

وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه " في القضايا التي ال تعتمد حقيقة ثانية،  يتحققالجدل
ت العامة بتقريبها ما أمكن من الخطاب أفالطون يحاول إبعاد الخطابة عن التأثيرا

الفلسفي البريء، فإن أرسطو عين للخطابة موقعا أساسيا من الحياة االجتماعية، بل 
 هي الخطاب الموجه للعامة في المحاكم أو في – ومهما كانت األحوال –الخطابة عنده 

  . )٩("  أو في المحافل العمومية االحتفالية،التجمعات الشعبية التشاورية
 -  السيما البالغي منه–ظلت النظرة الحجاجية قائمة في وظيفة الخطاب الموجه 

مسيطرة على الفكر البالغي القديم، ولكن ارتباط الحجاج بالتأثير والحمل على اإلقناع 
جعل الخطابة متهمة دائما، ولذلك اتجهت البالغة بعد ذلك إلى االهتمام بالعناصر 

ن البحث عن وظائف أخرى، فكان الهدف من البالغة الجمالية فقط داخل النص دو
مجرد البعد التزييني فقط للنصوص، وطغت هذه النظرة على فكر العصور الوسطى؛ 
حيث ابتعدت فيها البالغة عن البعد الحجاجي تماما، وظلت هذه النظرة مسيطرة إلى 

  . حدود القرن العشرين



– 
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في القرن األول للميالد " نتليانكي ":ويمكن أن نجد صدى لهذه النظرة لدى كل من
عام " مو"في القرن التاسع عشر، وجماعة " فونتايني"، و)مؤسسة البالغة(في كتابه 

، وديكارت الذي رفض الجدل، وكذلك الفالسفة )١٠() بالغة عامة (ام في كتابه١٩٧٠
كل هؤالء منذ و. )١١(التجريبيون حيث نادوا بأن التجربة هي التي توصل إلى الحقيقة 

القرن األول الميالدي حتى بدايات القرن العشرين نادوا بأن وظيفة البالغة تتوقف عند 
إن البالغات المجازية غير "البعد الجمالي فقط دون مراعاة للبعد اإلقناعي الحجاجي، 

الحجاجية ستتطور مع إهمال القضايا السياسية أو القضائية للبالغة الخطابية، فهذه 
ففي إطار البالغات ذات النزوع العاطفي، فإن : ا توجهان رئيسانالبالغات المجازية له

وتبعا لتوجه ،... الصور تتعلق بقوة استثارتها الوجدانية بصرف النظر عن كل إقناع 
وقد . )١٢("بالغي آخر غير حجاجي، فإن الصور ينظر إليها من خالل بعدها التزييني

عيدا عن االتهامات التي وجهت إليها حاول هذا البعد الجمالي التزييني دفع البالغة ب
  . بكونها تعتمد المغالطة أو الدفع إلى اإلقناع وسيلة لها

ومع بدايات القرن العشرين كانت الحاجة ماسة إلى البعد الحجاجي في الخطابات 
السياسية والدينية وحتى االقتصادية وغيرها، لذلك فكر األدباء في إرساء قواعد بالغة 

البالغة (مة، فظهر كتاب يبها عن كل التهم التي وجهت إلى البالغة القدجديدة مبتعدين 
م، ليمثل والدة جديدة للحجاج الذي ارتبط ١٩٥٨عام " تيتكا"لبيرلمان وزميلته ) الجديدة

منذ القدم بالخطابة التي اتهمت بالخداع والتزييف والتأثير على العقول، وقد غير هذا 
ه جعله شيًئا ثالثًا غير الخطابة والجدل، ولكنه في نفس الكتاب النظرة إلى الحجاج؛ ألن

فالحجاج عندهما معقولية وحرية، وهو حوار من أجل حصول "الوقت يعتمد عليها، 
الوفاق بين األطراف المتحاورة، ومن أجل التسليم برأي آخر بعيدا عن االعتباطية 

م واالضطرار اللذين يطبعان والالمعقول اللذين يطبعان الخطابة عادة، وبعيدا عن اإللزا
فقد نقل الباحثان الحجاج من حيز اإلقناع والتأثير إلى حيز الحوار الذي . )١٣(" الجدل

هو يقع في منطقة ما بين اإلقناع واالستدالل، ولذلك هو وينتهي باالقتناع وليس اإلقناع، 
ستخدام الحجاج، ال يوصل إلى حقيقة ثابتة؛ ألنه إذا كانت هناك حقيقة ثابتة فال داٍع ال

ولكنه يتحقق في القضايا التي تطرح آراء مختلفة، وتفرض أكثر من حقيقة، والمتلقي 



 

 )٥٦٠٧(

 الحجاج هنا يكون حوارا نفي هذه العملية يكون حرا في تقبل الحقيقة التي يريدها، ال
قبلها أو يرفضهات أن ي المتلقيا، وعليهوليس إقناع .  

الحجاج عبارة عن بعض التقنيات والوسائل أن " تيتكا"و" بيرلمان"ويرى كل من 
البالغية الموجودة داخل النص، والتي تساعد أو تحمل المتلقي على اإلذعان بما يعرض 
عليه، بمعنى محاولة التأثير على عقل المتلقي من خالل هذه التقنيات إلقناعه؛ لذلك 

 دلفكري الذي يقويرى بيرلمان أن الجدل متساوق مع الحجاج؛ ألنه يأخذ منه التماشي ا
ويختلف هذا الحجاج عن الخطابة القديمة في أنه إذا "إلى التأثير العقلي في المتلقي، 

كانت الخطابة القديمة تعتمد على وجود جمهور حاضر، إال أن حجاج بيرلمان ال 
  . )١٤(" ييشترط حضور الجمهور، فقد يلقي الخطاب إلى المتلقي الكون

هو درس تقنيات الخطاب التي من : " بقولهماجاج الحالباحثان قد عرفاعليه فو
من أطروحات، أو أن تزيد في ا شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليه

وقد جعل الباحثان المتلقي ركنًا أساسيا في العملية الحجاجية، . )١٥(" درجة ذلك التسليم
وسائل البالغية داخل فهو المقصود بالخطاب، وإليه يوجه، ولذلك فقد ركزا على ال

النص من أجل تحقيق اإلمتاع واإلقناع في هذه البالغة الجديدة، أو كما يطلق عليها 
البعض البالغة األرسطية؛ ألن بيرلمان أعاد إليها البعد الحجاجي الذي نادى به أرسطو 

  .قديما، بعدما تحولت إلى بالغة جمالية خالصة في العصور الوسطى
 األرسطية جعلت الحجاج متمثالً في الجدل تارة وفي الخطابة  وإذا كانت البالغة

تارة أخرى، فإن بيرلمان جعل الحجاج شيًئا ثالثًا غيرهما، ولكنه في الوقت نفسه يعتمد 
عليهما، كما جعل الجدل يخدم الخطابة، والخطابة تخدم الجدل، ولذلك فهذه البالغة 

 التي تهدف إلى دراسة التقنيات نظرية الحجاج"الجديدة لدى بيرلمان وتيتكا هي 
الخطابية، وتسعى إلى إثارة النفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج، كما تهتم 
البالغة الجديدة أيضا بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب، ثم يتطور، 

بمعنى تأثير هذه التقنيات في . )١٦(" كما  تفحص اآلثار الناجمة عن ذلك التطور
  .، ومدى اقتناعه بما تطرحه من أفكارالملتقي



– 

  )٥٦٠٨(

ظهرت عدة نظريات واتجاهات أخرى تركز " تيتكا"و" شايم بيرلمان"وبعد نظرية 
" ديكرو"على الجانب الحجاجي في الخطاب، كان من أبرزها الحجاج اللغوي لدى 

 اللغة تحمل بعدا إقناعيا في ذاتها، وهذانادا بأن ؛ حيث "سكومبرأنجان كلود "وزميله 
البعد ال يحتاج إلى استدالل أو تقنيات معينة؛ ألنه شيء موجود في طبيعة كل اللغات، 

فاللغة تحمل بصفة "وهذا اإلقناع يمثل الوظيفة الرئيسة للغة قبل وظيفتها اإلخبارية؛ 
ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية، أي أن هذه الوظيفة مؤشر لها في بنية األقوال نفسها، 

. )١٧(" ظواهر الصوتية والصرفية والمعجمية، والتركيبية والدالليةوفي المعنى، وكل ال
ي القائم على سطيتعارض مع الحجاج األر" ديكرو"ومن هذا المنطلق فإن الحجاج لدى 

القائمة على التأثير من خالل " بيرلمان"التأثير واإلقناع، وكذلك مع البالغة الجديدة لدى 
 اللغوي عبارة عن شيء أصيل موجود في بعض التقنيات البالغية، ولكن الحجاج 

جوهر اللغة نفسها، ومتفق عليه من قبل أفراد اللغة، وهذا الحجاج مسلم به من قبل 
  .المتلقي إذا عرضه المخاِطب بصورة صحيحة تتفق مع قواعد اللغة

طرحت سؤاالً كانت إجابته هي القواعد التي " ديكرو"وهذه النظرية التي وضعها 
عن " ديكرو"ل اللغة إخبارية أم حجاجية؟ وفي إجابة ه:  النظرية، وهوقامت عليها هذه

في المقام األول قيمة حجاجية قبل قيمته له هذا السؤال وجد أن تسلسل األلفاظ 
اإلخبارية، فالمتكلم يوجه خطابه وجهة معينة من أجل الحجاج، أو هو يقصد اإلخبار 

عين تجعل من أحدهما حجة، ومن ، فترابط األقوال في مسار م)١٨(من أجل الحجاج 
فالحجة هي الجو . الجو ملبد بالغيوم إذن سينزل المطر: اآلخر نتيجة له، كأن نقول مثالً

المبلد بالغيوم، والنتيجة هي نزول المطر، وهذه النتيجة ال تحتاج إلى قياس منطقي، بل 
 عليه كل هو شيء معروف لدى الجميع، ويتفق عليه كل من الباث والمتلقي، بل يتفق

أفراد اللغة الواحدة؛ ألن اللغة قد أخبرت بذاتها عن الحجة التي يطرحها المتكلم، ولكنه 
فعمل المحاجة باعتباره عالقة بين حجة ونتيجة "وضعها في مسار حجاجي معين، 

مختلف عن عمل االستدالل، فالمحاجة عالقة بين عملين لغويين ال بين قضيتين، وهذه 
 مرتبطًا باللغة الطبيعية وليس ناتجا عن منطق غير صوري الخاصية التي تجعله

، وهي التي تجعل البحث في الحجاج )بورال، قريز(، أو منطق طبيعي )بيرلمان مثالً(
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مؤهالً نظريا لبيان الترابطات الخطابية الفعلية، وتفسير توجيه األقوال للسامع نحو 
  . )١٩(" بعض النتائج دون غيرها
الحجة والنتيجة هي التي جعلت ديكرو يتحدث عن الروابط وهذه العالقة بين 

اللغوية التي تربط بين الجمل، وكذلك الساللم الحجاجية وهي عالقة ترتيبية للحجج من 
وهذه النظرة في الحجاج لم تهتم بغير اللغة فقط في العملية . أضعفها حتى أقواها

وهي " أوستين"التي وضعها الحجاجية؛ حيث إنها انطلقت من نظرية األفعال اللغوية 
نظرية لسانية تهتم بالوسائل "، فنظرية ديكرو تلقيتهتم بعمل القول وتأثيره في الم

اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه 
هذه النظرية تهتم و. )٢٠(" وجهة ما تمكنه من تحقيق بعض األهداف الحجاجية

  .ماالت الكالم المختلفة وتوظيفها لتقنع المتلقيباستع
 أحد األركان الرئيسة للنظرية -  من منطلق هذه النظرية– أصبح الحجاج قد و

تعمال اللغة وتأثيراتها االجتماعية على المتلقي في عملية سالتداولية التي تهتم بدراسة ا
ات اللغوية مع عوامل فالتداولية تختص بتقصي كيفية تفاعل البنى والمكون"التواصل، 

السياق لغرض تفسير اللفظ، ومساعدة السامع على ردم الهوة التي تحصل أحيانًا بين 
فهي تبحث في تأثير الكالم . )٢١(" المعنى الحرفي للجملة، والمعنى الذي يقصده المتكلم
  .حال خروجه من دائرته المعجمية إلى حيز االستعمال

قوال بشكل يدفع المتلقي إلى التسليم بالنتائج والحجاج اللغوي يركز على ترابط األ
التي تفرضها هذه األقوال، وقد يشترك المتلقي في وضع هذه النتائج من خالل السياق 
العام في العملية التواصلية، وهذه العملية هي صميم النظرية التداولية، وقد أورد فيليب 

ا على الظاهرة التواصلية للغة، بالنشيه بعض التعريفات المتعددة للتداولية تركز جميعه
هي دراسة تهتم باللغة في الخطاب، وتنظر "وتأثيرها على المتلقي، ورأى أن التداولية 

وهو يقصد بطابعه الخطابي . )٢٢(" في الوسميات الخاصة به قصد تأكيد طابعه الخطابي
  .وقت التلفظ به، وهو أيضا ما تشير إليه نظرية الحجاج اللغوي

 كأبرز االتجاهات والنظريات في "ماييرشيال م"لرية المساءلة ظهرت كذلك نظ
 والحجاج اللغوي، وهذه النظرية بنت أفكارها على ما ،الحجاج بعد الحجاج البالغي



– 

  )٥٦١٠(

نادى به سقراط قديما بأن الفلسفة عبارة عن عملية مساءلة، وكذلك الحجاج فهو عبارة 
تلقي عندما يرى بعض األجوبة عن بعض األسئلة المتنوعة التي تتردد في ذهن الم

المتعددة التي طرحها الباث داخل النص، هذه األجوبة تكون عبارة عن حجج يشارك 
المتلقي في إيجاد نتائجها عبر األسئلة التي تتوارد على ذهنه عند رؤيته لتلك اإلجابات، 

ه إن آراء مايير في الحجاج متصلة بتحديد. "وما بين السؤال والجواب ينشأ الحجاج
طبيعة الكالم ووظائفه التساؤلية، لما كان الكالم إثارة للسؤال أو استدعاء له لزم أن 

فالمتلقي ركن أصيل في عملية الحجاج . )٢٣(" يتولد عند ذلك نقاش يولد بدوره حجاجا
  . لدى مايير ألنه بدوره يقوم بطرح أسئلة متعددة لإلجابات التي وضعها الباث

طرحه عن طريق فع المتلقي إلى تقبل حججه المختلفة، والباث إذا ما أراد أن يد
هذه األسئلة تؤدي إلى إجابات متعددة، فعليه أن يؤثر على المتلقي عبر وأسئلة لها، 

عناصر البالغة المختلفة المودعة داخل الخطاب، وأيضا صفات الباث وأخالقه التي 
ك نجد أن مايير قد اعتمد يكونها المتلقي عنه، أو ما يعرف لدى أرسطو باإليتوس، ولذل

في نظريته على عناصر الخطاب التي حددها أرسطو وهي اإليتوس، واللوغوس، 
والباتوس، ولكنه حددها في السؤال، والجواب الذي ينشأ من عناصر البالغة داخل 

وعلى هذا يعيد مايير . "النص، وكذلك األخالق التي تنشأ من عالقة الباث بالمتلقي
في ثالثة أركان ) اللوغوس، والباتوس، واإليتوس(خطابية األرسطية صياغة العناصر ال

، ويكون بهذا قد اختزل عنصر المخاطب، )األخالق، السؤال، الجواب: (أساسية هي
األرسطي إلى ) الخطاب(وهو يقر بأهميته وألحقه بالمتكلم، كما يكون قد فرغ اللوغوس 

 والجواب من خالل العالقة الجدلية وينشأ هذا السؤال. )٢٤(" السؤال والجواب: عنصرين
ولذلك ال بد للباث أن يراعي أحوال متلقيه، وكذلك ظروف . بين اإليتوس والباتوس

  .المقام
وقد ركز مايير على الصورة، وكل أنواع المجاز التي من شأنها استمالة المتلقي، 

تخاذ هذه  من تأثير البالغة، لكنه يختلف عنه في ا-  مثله مثل بيرلمان–فهو ينطلق 
فالبالغة آلية من آليات الحجاج، وذلك "البالغة وسيلة لتوليد األسئلة واألجوبة، 

العتمادها االستمالة والتأثير عن طريق الحجاج بالصورة البيانية، واألساليب الجمالية، 



 

 )٥٦١١(

أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع فكره ومشاعره معا حتى يتقبل القضية أو الفعل 
  .فيكون بذلك أكثر تقبلًا واقتناعا بالقضية المطروحة. )٢٥("موضوع الخطاب

  :الحجاج في التراث العربي -
ورد مفهوم الحجاج لدى العرب قديما بدالالت متنوعة، منها ما يدل على الجدل، 
أو إقامة الحجة، أو المخاصمة، ولكن المعنى األبرز الذي دار حوله مفهوم الحجاج في 

ر وفقه ومنطق وفلسفة وغيرها من العلوم هو الجدل، حتى معظم علوم العربية من تفسي
 تعني الجدل أو البيان، وتأثير كل مفاهيم الحجاجعظم مفي البالغة العربية القديمة كانت 

  . منهما على المتلقي، ومحاولة إقناعه
ونجد أن الحجاج في اللغة عبر عن البرهان والتخاصم لدى ابن منظور، فنراه 

ه أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته، أي غلبته بالحجج التي أدليت يقال حاججت: "يقول
بها، والحجة البرهان، وقيل ما دفع به الخصم، وهو رجل ِحجاج أي جدل، والتحاج 

يقال حاججت فالنًا فحججته، أي : "ونجد كذلك ابن فارس يعرفه بقوله. )٢٦(" التخاصم
. )٢٧(" مع حجج، والمصدر ِحجاجغلبته بالحجة، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، والج

ويقصد به هنا الغلبة أو الخصومة، ونراه كذلك في معظم المعاجم العربية يدور حول 
  . هذه المعاني السابقة

عده بعض علماء  أما في االصطالح فقد كان قريبا بصورة كبيرة من الجدل، وقد
إن الحجاج يعد "رفع العلوم؛ العربية علما قائما بنفسه كأبي الوليد الباجي الذي عده من أ

علما من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنًا، ألنه السبيل إلى معرفة االستدالل وتمييز 
وهو يقترب لديه من مفهوم الجدل الذي ينتهي بمعرفة العلم . )٢٨(" الحق من المحال

  . الصحيح
من أما أبو هالل العسكري وهو من أوائل الذين أشاروا إلى مفهوم الحجاج 

قد أتى لديه بمفهوم الدليل أو وقد أطلق عليه مفهوم االحتجاج، فالبالغيين القدامى، 
هو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر، يجري مجرى : "البرهان، فنراه يقول عنه

بينما نجد أن الجاحظ عبر عنه من . )٢٩(" االستشهاد على األول، والحجة على صحته
ذي قصد به الجدل متحققًا في البيان الذي غايته الفهم خالل البيان، وجعل الحجاج ال



– 

  )٥٦١٢(

وقد اقترب الجاحظ كثيرا من المفهوم الغربي للحجاج؛ ألنه يرى أن البيان . )٣٠(واإلفهام
يؤدي إلى اإلفهام، ومن ثم استمالة المتلقي إلى الخطاب المطروح، كما أنه راعى حال 

  .نظريات الغربية للحجاجالمخاطبين في عملية البيان، وهو ركن رئيس من ال
 ويرى كذلك حازم القرطاجني أن الحجاج يكون في النثر؛ ألن الشعر يقوم على 

إن التخييل هو قوام المعاني : "التخييل، ولكنه ال يخلو كذلك من وظيفة إقناعية، فيقول
 رية، واإلقناع هو قوام المعاني الخطابية، واستعمال اإلقناعات في األقاويل الشعريةعالش

ويقصد بالحجاج هنا عملية اإلقناع التي تظهر قليالً في الشعر، ولذلك ال بد . )٣١(" سائغ
  .من التسليم بها؛ ألن الشعر في حاجة إلى التأثير في المتلقي وإقناعه

فيرى أنه  ابن األثير في تعريفه للبالغة يقترب كثيرا من حجاج أرسطو،  أننجدو 
قناعها وتأثيرها في المتلقي، ولذلك قال بأن مدار  قيمة للبالغة بدون حجاجها أو إال

استدراج الخصم إلى اإلذعان والتسليم؛ ألنه ال انتفاع بإيراد األلفاظ المليحة "البالغة 
" الرائقة، وال المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستحيلة لبلوغ غرض المخاطب بها

  . بمعنى الجدل كذلك)٣٣(لدى ابن وهب وابن خلدون الحجاج وقد ورد . )٣٢(
وإذا أمعنا النظر في تعريفات البالغة العربية للحجاج، نجد أن هذا المصطلح لم 
تتبلور معالمه جيدا لديهم، ولم يكن بالمعنى نفسه الذي قصده أرسطو، أو البالغة 

وإن كانت هناك بعض المحاوالت القريبة منهم، وذلك ألن البالغة . اليونانية بشكل عام
فقد اهتمت البالغة منذ القديم إلى "اهتمت بالجانب الجمالي داخل النص األدبي؛ العربية 

الحديث عن البيان والمعاني والبديع وقيمتهم من ناحية التأثير في النفس، ولكنهم جميعا 
أهملوا جانب تبليغ المعنى اإلقناعي، وتوصيل الحجة التي يريدها المتكلم، فالبالغة 

برغم أن العرب قديما ترجموا . )٣٤(" ن أكثر من اإلقناع واالتصالالعربية اهتمت بالتزيي
كتابات أرسطو المختلفة واطلعوا عليها، ولكنهم أهملوا هذا الجانب اإلقناعي في 

  .البالغة
وقد تحدث حمادي صمود عن األسباب التي جعلت البالغة العربية تختلف اختالفًا 

لحجاج كوظيفة أساسية من الوظائف كبيرا عن خطابة أرسطو في عدم ظهور فكرة ا
عدم تقبل الرأي اآلخر، السيما : التي يقدمها النص األدبي، ولعل من أبرز هذه األسباب



 

 )٥٦١٣(

إذا تعلق األمر بالسلطة، وفرض أفكارها وآرائها حتى لو كان ذلك بحد السيف، وكل 
أي، رأي مخالف آلراء السلطة فهو غير مقبول، ولذلك قلَّ ما في القول من حجة ور

وأصبحت البالغة تهتم بالزينة أكثر من اهتمامها بعرض اآلراء المختلفة، كذلك كان 
 ظهور  الحجة النقلية المتمثلة في الكتاب والسنة سببا من أسباباالعتماد على سلطة

الحجاج، كما أن البالغة العربية بنت أفكارها على البيان والوضوح، وهو ما يتنافى مع 
طي الذي يحتاج إلى غموض واختالف، كما أنها اهتمت منذ طبيعة الحجاج األرس

نشأتها في الخطاب بمظهره اللغوي، وما يشتمل عليه من محسنات، ولم تحرص على 
 ولذلك اقترب العرب قديما من مفهوم الحجاج ولكنه لم يكن لديهم .)٣٥(جانبه اإلقناعي 

  . جاجمحدد المعالم واألطر التي تناولها أرسطو في حديثه عن الح
  : النص الشعري بين التخييل واإلقناع -

وجد البالغيون العرب منذ القدم أن الشعر يرتبط بالتخييل، والخطابة تقوم على 
اإلقناع والجدل، ولذلك لم يهتموا بقضية اإلقناع داخل النص الشعري بقدر اهتمامهم به 

في   لماعضهم ولكن فطن ب،في النصوص األخرى التي تعتمد على البرهان واالستدالل
 فكرة –لشعر من قوة وتأثير، ولذلك فهو يحمل المتلقي على اإلقناع؛ ألن هذه الفكرة ا

 ركيزة مهمة من ركائز النص األدبي شعره ونثره، ولذلك وجدنا حازم -  اإلقناع
القرطاجني يؤكد على أهمية التأثير في النص الشعري بما ال يتنافى مع طبيعته 

هو الحجة القاطعة عند : "معنى ابن قتيبة بقوله عن الشعرالتخيلية، ويؤكد هذا ال
  .؛ حيث إن تأثيره يدفع المتلقي إلى تقبل هذه الحجة القاطعة)٣٦("الخصام

وإذا وضعنا المتلقي نصب أعيننا في عملية اإلبداع، فإن الشاعر ال يكتب قصائده 
ي، ولذلك فهو لنفسه، بل يعلم يقينًا أن هناك جمهورا سوف يتلقى هذا النص الشعر

يطرح في نصه بعض األفكار أو القضايا التي يريد من المتلقي أن يسلم بها، فإذا كان 
متغزالً يريد أن يقنع بأنه حبيب صادق، وإذا أراد أن يمدح فإنه يريد أن يقنع بأنه وفي 
مخلص، وإذا أراد أن يهجو فهو يريد أن يقنع بصحة ما قاله، وهكذا في كل أغراض 

لشعر المختلفة، هذا بجانب السمات الجمالية للنص التي من شأنها كذلك وموضوعات ا
استمالة المتلقي، ومن ثم إقناعه بما يحمله من أفكار، حتى وإن خالطها التخييل أو طغى 



– 

  )٥٦١٤(

إال توجيه للخطاب نحو قوة محمد وشجاعته، ) محمد كاألسد( الشاعر تشبيهعليها، فما 
بوظيفة الحجاج واإلقناع إنما يتنزل في حقيقة األمر وما ينبغي تأكيده إن اطالع الشعر "

ضمن ما يسمى بسلطة النص، أي قدرة الكلمة على الفعل، وهو أمر ال سبيل إلى دفعه 
السيما إذا تعلق األمر بمجتمع عربي بالكلمة، ويعترف لها بمنتهى القدرة على الفعل 

  .)٣٧(" والتغيير
 بحكم عناصره – الشعر قد أصبح ومع ظهور النظريات الحديثة في الحجاج فإن

البالغية التي يحملها، وبنائه اللغوي، وحتى طرحه للعديد من األسئلة واألجوبة التي 
  .  حقالً خصبا لإلقناع والحجاج-تولد جدالً

  :  في نونية اإللبيري)بيرلمان وتيتكا(الحجاج البالغي آليات  -أوالً
البالغي من إيجاد نسق لغوي ما لقد انطلق الباحثان في نظريتهما عن الحجاج 

ل دفع المتلقي إلى اإلذعان لما هو جتهيمن عليه العناصر البالغية المختلفة من أ
معروض عليه، وهذا المعروض ليس من باب العبث، بل هو أيضا عبارة عن عدة 
وقائع وأحداث منطقية أو شبه منطقية، فعملية اإلقناع لدى الباحثين تنطلق من تناغم 

مع المضمون في آٍن واحد، وإن كانا قد ركزا على المضمون أكثر من الشكل، الشكل 
تبنى عادةً على جملة من مقدمات تتمثل في وقائع أو أحداث أو "فعملية الحجاج 

افتراضات أو قيم أو مواضيع ينتقيها الشاعر بدقة، بل ينتقي حتى عناصرها الجزئية 
تأويل للمعطيات، وبناء لها في نسق معين : وبناءالمكونة لها، فإذا باالنتقاء عملية تأويل 
هذا النسق هو ما تحكمه عناصر وأدوات . )٣٨(" يهدف إلى اإلقناع والحمل على اإلذعان

  . البالغة
نجد إذًا أن الحجاج البالغي ال يهتم بالشكل فقط، أو بأدوات وعناصر البالغة من 

وات تأتي أهميتها في حمل تكرار أو مقابالت، أو صور متنوعة وغيرها، فهذه األد
المتلقي على االقتناع، ولكن قبل ذلك هناك المضمون الحجاجي، أو ما يعرف بالمقدمات 
الحجاجية التي ينطلق منها الباث، وهي أهم إقناعا إذا ما قارناها بالشكل من وجهة نظر 

نه ال فيرى المؤلفان أنه ال فصل بين الشكل والمضمون في شأن الخطابة، وأ"بيرلمان، 
يمكن دراسة البنى األسلوبية منفصلة عن أهدافها الحجاجية، فحتى ما ينشأ في الخطاب 



 

 )٥٦١٥(

من تناغم وإيقاع وغير ذلك من الظواهر الشكلية المحضة يمكن أن يكون له تأثير 
حجاجي من خالل ما يتولد عنه من إعجاب ومدح وانبساط وحماس لدى جمهور 

لية ليست ذات وظيفة حجاجية مباشرة في على أن هذه الظواهر الشك. السامعين
الخطاب، لهذا أهمل المؤلفان درسها في كتابهما رغم اعترافهما بأهميتها في فن 

 إلى البحث في تقنيات الحجاج األعلق بالمضمون -  فيما نرى–الخطابة، نزوعا منهما 
ا دون الشكل، وذلك على عكس ما دأب عليه الدرس الخطابي في العصور األخيرة كم

يرلمان في كتابه البالغة ولذلك سوف نعتمد الحجج التي تناولها ب. )٣٩(" يقوالن
  : وهي كالتالي. )٤٠(الجديدة
  : الحجج شبه المنطقية) أ

هي عبارة عن حجج ال تخضع للبرهان الرياضي، ولكنها شبيهة به؛ ألنها تعتمد 
حجج شبه : األول: ينمنطقًا وشكالً شبيها باالستدالل أو البرهان، وهي تنقسم إلى نوع

حجج شبه منطقية : ، والثانيعالقات التبادلية والتناقضمنطقية تعتمد البنى المنطقية كال
  . تستند إلى بعض العالقات الرياضية

  :  حجج شبه منطقية تعتمد البنى المنطقية-أوالً
  : الحجج القائمة على العالقة التبادلية) ١(

بادلية شبه منطقية بين أمرين أحدهما متماثل في هذا النوع من الحجج تنشأ عالقة ت
مع الثاني أو مشترك معه في فكرة أو صفة تبدو منطقية، فاألمران متماثالن، ولكن في 
الحقيقة توجد بينهما فروق متعددة، ولذلك يطلق على هذه العالقة شبه منطقية، وقد 

حمل المقارنة في اعتمد عليها اإللبيري في نونيته، ولكنها جاءت لديه بشكل عكسي ت
  : تطبيق العدل بين قضيتين متماثلتين، فنراه يقول

ــسا    ــع الكُـ ــسون رفيـ ــم يلِبـ   وهـ
  

   وَأنـــــتُم ِلَأوضـــــِعها الِبـــــسون  *
كساء (ففي هذه األبيات اشترك كل من المسلمين واليهود في قضية محددة   

مقارنة بين أحوال ، ولكن الشاعر جعل هذا التماثل عكسيا بقصد ال)النصارى والمسلمين
، )أجود الثياب لليهود(المسلمين وأحوال اليهود، فهو يقدم حججا شبه منطقية تتجلى في 

، وهذه الحجج من شأنها أن تدفع جميع أهل )أوضع الثياب للمسلمين(بينما في المقابل 



– 

  )٥٦١٦(

غرناطة لالستنفار من فعل ملكهم باديس، فهذه المماثلة التي عقدها الشاعر قدمت 
ر على المتقدم في الحكم المنطقي بمعنى قدمت اليهود، وهم محل تأخير داخل هذا المتأخ

ويقتضي مبدأ التماثل قاعدة في التعامل مع المتماثلين تتمثل في العدالة "المجتمع المسلم 
أي في العناصر المنتمية إلى صنف واحد بكيفية واحدة، ولذا نتحدث عن المبادلة، وهي 

ير أن الحجة تظل شبه منطقية فحسب، ألنها إسناد الحكم ذاته عالقة منطقية خالصة، غ
وقد ضرب عبد اهللا صولة مثاالً لذلك عندما . )٤١(" إلى أمرين ندعي أنهما متماثالن

وتماثلهما ضروري "تحدث عن الوضعيتين الداخليتين في مجال العالقة التبادلية، 
ي تقضي معاملة واحدة لكائنات لتطبيق قاعدة العدل، وقاعدة العدل هي تلك القاعدة الت

  : كقول شوقي... أو وضعيات داخلة في مقولة واحدة، 
   حوــد ــه الـ ــى بالِبِلـ ــرام علَـ   َأحـ

  
ــنْسِ   * ــلِّ ِجـ ــن كُـ ــِر ِمـ ــالٌل للطَّيـ   حـ

. )٤٢(" فهذه حجة عكسية، ودعوة إلى تطبيق قاعدة العدل على وضعيتين متناظرتين  
لمجتمع األندلسي من وجهة نظر الشاعر هي تقديم ونجد أن قاعدة العدل التي يقرها ا

المسلمين على اليهود، ولكن هذه القاعدة جاء بها الشاعر معكوسة ليدعم حجته ويقويها، 
، والثانية )وصفه لملبس المسلمين(من خالل قضيتين متماثلتين منطقيا القضية األولى 

 عند مقارنته بين الطرفين؛ ، ثم يأتي رفض المتلقي لهذه القضية )وصفه لملبس اليهود(
  . ألنها تعد لديه مخالفة للواقع، أو الحقيقة التي يجب أن تكون عليها

  : التناقض وعدم االتفاق) ٢(
اعتمد اإللبيري على هذا النوع من الحجج في قصيدته محاوالً به إقناع المتلقي بما 

  : ودي، ومن ذلك قولهة اليهيليطرحه من أفكار بشأن التسليم واالقتناع بظلم ابن النغر
ــةً    ــيدكُم زلَّـــ ــد زلَّ ســـ   لَقَـــ

  
  قَــــر ِبهــــا َأعــــين الــــشاِمتينت   *

  تَخَيــــــر كاِتبــــــه كــــــاِفراً   
  

   ولَــو شــاء كــان ِمــن المــسِلمين      *
ففي هذين البيتين يخاطب الشاعر أهل غرناطة، ويبين لهم كيف أخطأ أميرهم   

 النغريلة اليهودي، فيقدم لهم النتيجة ثم يقدم باديس بن حبوس في اختياره وزيره ابن
  الحجة
  



 

 )٥٦١٧(

  حجة    نتيجة
  تخير كاتبه كافرا    لقد زل سيدكم

وقد اعتمدت هذه الحجة على التناقض شبه المنطقي في اعتماد باديس على وزير 
كافر، فهذه الفكرة منطقيا غير مقبولة في ظل مجتمع مسلم، يحرص على نشر تعاليم 

× الكاتب الكافر (ق قواعده، ومن ثم جاء التناقض الذي بينه الشاعر بين اإلسالم وتطبي
  . ؛ إلقناع الجميع بخطأ باديس في ذلك)لو شاء اختاره مسلما

ويقدم الشاعر كذلك بعض النتائج التي تحولت إلى حقائق ملموسة معروفة داخل 
 في على التناقض،المبنية  المجتمع، وذلك من خالل االعتماد على الحجج شبه المنطقية

  : قوله
ــد نَكَثـــوا عهـــدنا ِعنـــدهم       وقَـ

  
   فَكَيـــفَ تُـــالم علـــى النـــاِكثين     *

  وكَيــــفَ تَكــــون لَهــــم ِذمــــةٌ   
  

ــاِهرون    * ــم ظـ ــوٌل وهـ ــن خُمـ    ونَحـ
  ونَحــــن اَألِذلَّــــةُ ِمــــن بيــــِنِهم   

  
   كََأنّـــا َأســـأنا وهـــم محـــِسنون     *

نحن (، )نكثهم العهد(قض من خالل تقديم الحجج فالشاعر هنا يستخدم بنية التنا  
، ليصل إلى النتيجة التي تحولت مع تمكن هؤالء اليهود في البالد إلى حقيقة )خاملون

، فقد تحول المسلمون من العنصر السيادي )نحن األذلة من بينهم(واضحة، وهي 
التناقض شبه األقوى في المجتمع الغرناطي إلى اإلذالل والخضوع لليهود، ولذلك ظهر 

المنطقي ألن ظروف المجتمع مع تمكين باديس لهم جعل هذه األفكار تقترب كثيرا من 
على وقائع متعددة قدمها الشاعر ) ذل المسلمين(الحقيقة، ويمكن أن تبنى هذه النتيجة 

في قصيدته من قبل معتمدا على مثل هذا النوع من الحجج، التي توضح تحكم اليهود، 
  ).أن باديس قد تخير كاتبه كافرا(لحجة األقوى وهي حتى يصل إلى ا

ويمكن أن نعد هذه الحجج المتعددة التي قدمها الشاعر المبنية على التناقض هي 
من صنع المجتمع وحده، وكان دور الشاعر فيها هو تقديمها للمتلقي فقط، فهو لم يبِن 

عتمد في تقديم حججه السابقة ا وإنما تناقضا من فكره أو خياله، ويقدم له نتائجه الخاصة
من إيمان المجتمع بها، بمعنى أنها حقائق شبه منطقية متفق عليها من قبل المسلمين 

  .جميعهم في األندلس



– 

  )٥٦١٨(

  :  الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العالقات الرياضية- ثانيا
هذا النوع من الحجاج يخضع للقوانين الرياضية، ويكون شبه منطقي؛ ألنه من 

كاتب، فهو يتحكم به ويصنعه من خياله مقتربا به إلى حد كبير من البراهين صنع ال
  : الرياضية، ومن أمثلته

  : حجج التعدية) ١(
إذا فعلى سبيل المثال وهي عبارة  عن عالقة متشابكة بين األقوال المترابطة، 

) أ(، فإن هناك ارتباطًا ما بين )ج(مرتبطة بـ ) ب(، و)ب(مرتبطة بـ ) أ(كانت 
؛ حيث )عدو عدوي صديقي: (ومن أحسن األمثلة على ذلك الحكمة التي تقول"، )ج(و

صديق (يدعم الطابع شبه المنطقي في هذه الحكمة ما يمكن أن يستنتج منها، وهو 
  : وقد اعتمد عليها اإللبيري في قوله. )٤٣()" عدوي عدوي

ــِه   ــي وحِيـ ــه فـ ــزَل اللَـ ــد َأنـ   وقَـ
  

ــحبِة ال   * ــن صـ ــذِّر مـ ــقين يحـ   فاِسـ
ــاً     ــنهم خاِدمــ ــذ ِمــ ــال تَتَِّخــ   فَــ

  
ــين    * ــِة الالِعنـ ــى لَعنَـ ــم ِإلـ    وذَرهـ

ففي هذه األبيات يعتمد الشاعر على حجة التعدية؛ ليبرز فساد ابن النغريلة وظلمه،   
  : ويظهر ذلك في تلك العالقة الرياضية التي تتكون من

  ابن النغريلة فاسق  ←  اهللا يحذر من صحبة الفاسقين
↑    ↓  

  اهللا يحذرك         من صحبة       ابن النغريلة
فالشاعر منذ بداية القصيدة يتحدث عن فساد ابن النغريلة وظلمه، ثم يأتي في هذا 

الذي ينهاك عن مصاحبة ابن : البيت ليقوي حجته من خالل العالقة السابقة، وكأنه يقول
بب األقوى والحجة القاطعة في النغريلة هو اهللا عز وجل وليس أنا، فالشاعر يعتمد الس

فإذا كان اهللا قد حذر من صحبة . التصديق القاطع الذي ال ينتابه الشك لكالم اهللا
ا، فإن اهللا يحذرك من صحبته، وهذه الحجة نطلق قًين، وإذا كان هذا الرجل فاسقالفاس

 كون ابن عليها شبه منطقية؛ ألنها غير مؤكدة تأكيدا حقيقيا إذا خالفنا رأي الشاعر في
النغريلة غير فاسق، ولذلك يطلق عليها حجة شبه منطقية؛ ألنها تكون من برهان 

ويعتمد اإللبيري على مثل هذا النوع من ، الكاتب، وهو الذي يؤكد صدق مقدماتها
  : الحجج كذلك في قوله



 

 )٥٦١٩(

ــا   ــك َأقطارهـــ ــل ِبعينَيـــ   تََأمـــ
  

   تَِجـــدهم ِكالبـــاً ِبهـــا خاِســـئين    *
   كَيــــفَ ِانفَــــردتَ ِبتَقــــريِبِهم و  

  
ــدين    * بعالم ــن ــِبالِد ِم ــي ال ــم ف ه؟ و!  

يشير اإللبيري في هذه األبيات إلى تمكن اليهود في أمور البالد المختلفة على أن   
الذي يجب أن يكونوا  عليه هو اإلبعاد، ويؤكد كالمه من خالل حجة التعدية التي 

ن، فإذا تمكن هو ي في التمكربطت بين ابن النغريلة كشخص وبين اليهود كجماعة
كيف انفردت : (فبالتوازي هم أيضا يتمكنون، ويظهر ذلك في الشطر الذي يقول فيه

  : يقصد اليهود، وهذه الحجة تكونت لدى الشاعر عبر المسألة شبه المنطقية) بتقريبهم
  ابن النغريلة من اليهود  ←  انفردت بتقريب ابن النغريلة

↑    ↓  
        بتقريب                اليهود   انفردت           

فالشاعر هنا يؤكد على تحكم اليهود في البالد، ويدفع باديس أو غيره من المتلقين 
  . إلى االقتناع بوجهة نظره عبر حجة التعدية السابقة

  : تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له) ٢(
ينطبق على الكل؛ هذا النوع من الحجج يعتمد على أن ما ينطبق على الجزء قد 

ألنه جزء منه مرتبط به، وهو حجاج شبه منطقي؛ ألن الجزء قد ال يعبر أحيانًا عن 
األجزاء المرتبطة به، ونجد أن اإللبيري اعتمد هذه الحجة في حديثه عن مساعدة 

  : باديس للكفار حتى وصلوا إلى حكم البالد والسيطرة عليها، فنراه يقول
  ِهم ومـــا كـــان ذَِلـــك ِمـــن ســـعيِ 

  
ـ     *   ينِعمـُ ولَِكـــن ِمنّـــا يقـــوم الــ

فالشاعر هنا يحتج لمساعدة المسلمين لليهود عبر ربط الجزء بالكل، فإن كان يشير   
تشير إلى جميع المسلمين ألنهم ) منا يقوم المعين(إلى باديس فهذه الحجة التي اعتمدها 

 بأن هذا النفوذ لم يكن من سكتوا عن هذا الظلم من البداية، فهو يريد أن يخاطب الجميع
سعيهم، بل نحن من قام بمساعدتهم، فإذا كان باديس قد قربهم فالجميع سكت عن 
ظلمهم، وتظهر هذه الحجة كثيرا إذا ما قارنا الشطر األول بالشطر الثاني، فالشاعر 

، ولم يقل من سعي ابن النغريلة، ثم )سعيهم(ذكرهم في الشطر األول في صيغة الجمع 
، ويقصد به باديس، فإذا ربطنا الجزء بالكل عبر )منا يقوم( الشطر الثاني يقول هو في

  . هذه الحجة شبه المنطقية وجدنا أن اإللبيري يشير إلى جميع المسلمين



– 

  )٥٦٢٠(

ونراه في موضع آخر من القصيدة يحتج معتمدا على هذه الحجة أيضا لنفوذ 
  : اليهود وتملكهم في زمام األمور، فيقول

خَّــــــــمرو هم دارهِقــــــــرد   
  

ــون   * ــر العيـ ــا نَميـ ــرى ِإلَيهـ    وَأجـ
   هنـــــا ِعنـــــدواِئجت حفَـــــصار  

  
   ونَحـــن علـــى باِبـــِه قـــاِئمون    *

ابن ) بنفوذهم(فالشاعر هنا يشير إلى نفوذ اليهود في غرناطة، وإن كان يقصد   
يما يلي من النغريلة، ولكن ما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل، ولذلك نراه يقول ف

  : أبيات القصيدة
ــالَهم    ــذ مـ ــداهم وخُـ ــرق ِعـ   وفَـ

  
   فََأنــــتَ َأحــــقُّ ِبمــــا يجمعــــون *

ــِسبن قَــــتلَهم غَــــدرةً        وال تَحــ
  

   بــل الغَـــدر فـــي تَـــرِكِهم يعبثـــون  *
، ويظهر ذلك في ترخيم بيوتهم، )الغناء الفاحش لليهود(فالشاعر يأتي بالحجة   

، بل عند اليهود جميعهم ألنهم أصبحوا )حوائج المسلمين عنده(ولذلك كانت النتيجة 
  . أصحاب السيادة في غرناطة

  : ونراه يقول كذلك
  تَخَيــــــر كاِتبــــــه كــــــاِفراً 

  
ــن ال    * ــان ِم ــاء ك ــو ش ــسِلمينـ ولَ م  

  فَعـــز اليهـــود ِبـــِه وِانتَخَـــوا       
  

ــين    * ــن اَألرذلـ ــانوا ِمـ ــاهوا وكـ    وتـ
 لعز اليهود ونفوذهم بعز ابن النغريلة اليهودي، فما ينطبق على فالشاعر هنا يحتج  

 ينطبق - وقد اختاره باديس وقربه وأصبح ذا سلطة ونفوذ وعز-)ابن النغريلة(الجزء 
كذلك على كل اليهود، من خالل هذه الحجة شبه المنطقية، فقد ال يكون عز وسلطان 

ا من مبدأ ما ينطبق على الجزء ابن النغريلة هو عز وسلطان لليهود، ولكن انطالقً
ينطبق على الكل فإن الحجة تؤدي نجاعتها في ذهن المتلقي لتؤدي إلى النتيجة، وهي 

فالشاعر يشير عبر حجته السابقة أن اليهود قد عزوا بسبب عز ، تحكم اليهود وسطوتهم
  . ابن النغريلة؛ ألنه جزء منهم، والجزء يعبر عن الكل

  : اج الجزء في الكلحجة االشتمال أو إدم) ٣(
في هذا النوع من الحجج يعمد المحتج إلى دمج الجزء بالكل، فما يعبر عنه الكل 
ينطبق كذلك على الجزء؛ ألن الكل حتما يتضمن الجزء ويتأثر به ويؤثر فيه، وهو على 



 

 )٥٦٢١(

عكس النوع السابق من الحجج، وقد اعتمد اإللبيري على هذا النوع من الحجاج ليبرز 
  : د داخل المجتمع األندلسي، فنراه يقولفساد اليهو

ــاً   ــنهم خاِدمــ ــذ ِمــ ــال تَتَِّخــ   فَــ
  

ــين    * ــِة الالِعنـ ــى لَعنَـ ــم ِإلـ    وذَرهـ
  فَقَـــد ضـــجِت اَألرض ِمـــن ِفـــسِقِهم   

  
   وكـــادت تَميـــد ِبنـــا َأجمعــــين    *

الذي يقصد به ابن النغريلة اليهودي في الكل ) خادما(فالشاعر هنا يدمج الجزء   
، ويقصد بهم اليهود، فإذا كانت األرض قد ضجت من فسق اليهود فقد ضجت )همفسق(

كذلك من فسق ابن النغريلة بالتبعية، ولذلك ينبه الشاعر باديس عبر هذه الحجة شبه 
المنطقية إلى عدم اتخاذ هذا اليهودي خادما له؛ ألنه سيكون فاسدا كمثل بقية اليهود 

  . الذين ينتمي إليهم
  : ة الواقعنيلمؤسسة على بالحجج ا) ب

في هذا النوع من الحجج ال يعتمد المحتج على المنطق، وإنما يرجع ذلك إلى 
فالمتكلم "من خالل فهمه له،  قدرته على اإلقناع من خالل ما يفرضه الواقع المجتمعي

متى اعتمد هذا الصنف من الحجج إنما يذهب في الواقع إلى أن األطروحة التي 
ثر إقناعا كلما اعتمدت أكثر على تفسير الوقائع واألحداث، وأن يعرضها تبدو أك

الخطاب الحجاجي يكون أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثير فيه كلما انغرست 
  : وينقسم هذا النوع من الحجج إلى  عدة أنواع، لعل من أبرزها. )٤٤("مراجعه في الواقع

  : الحجة السببية) ١(
 أسباب يعتمد فيها المؤلف على الواقع، وتكون النتيجة تتأسس هذه الحجة على

مبنية على هذا الواقع الذي صوره المؤلف، ونرى اإللبيري يعتمد هذه الحجة لتبرير 
  :  فنراه يقولة،وجوب قتل ابن النغريل

 هم دارهِقــــــــرد خَّــــــــمرو  
  

ــون   * ــر العيـ ــا نَميـ ــرى ِإلَيهـ    وَأجـ
   هنـــــا ِعنـــــدواِئجت حفَـــــصار  

  
   ونَحـــن علـــى باِبـــِه قـــاِئمون    *

  ويـــضحك ِمنّـــا وِمـــن ديِننـــا      
  

ــون  * ــا راِجعــ ــى ربنــ ــا ِإلــ    فَِإنّــ
     ــه ــِه ِإنَّـ ــي ماِلـ ــتَ فـ ــو قُلـ   ولَـ

  
ــصاِدقين    * ــن الـ ــتَ ِمـ ــك كُنـ    كَماِلـ

ــةً    ــِه قُربــ ــى ذَبِحــ   فَبــــاِدر ِإلــ
  

   وضـــح ِبـــِه فَهـــو كَـــبشٌ ســـمين *
  



– 

  )٥٦٢٢(

لحجج السببية المرتبطة بفساد ابن النغريلة، وهي حجج ال  اتظهرففي هذه األبيات 
ترتبط بالعالقات المنطقية السابقة بقدر ارتباطها بالواقع الذي وجهه الشاعر توجيها 
حجاجيا يخدم فكرته التي يدافع عنها، وهي الثورة على اليهود، وكذلك قتل وزير باديس 

الولى وهي بناء دار هذا الوزير على قدر الكافر وهو ابن النغريلة، فنراه يقدم الحجة ا
كبير من الترف واإلسراف، وتتبعها الحجة الثانية في أن حوائج المسلمين أصبحت 
مرهونة هذا الرجل اليهودي، وجاءت الحجة الثالثة أكثر قوة ألنها ترتبط بالعقيدة وهي 

 وهي استيالؤه استهزاء هذا الرجل باإلسالم والمسلمين، وتتبعها أيضا الحجة الرابعة
على أموال المسلمين، ولذلك كانت النتيجة المؤدية إلى ذلك هي فساد هذا الرجل، ومن 

  . ثم استطاع الشاعر أن يحتج لقتله والتضحية به
  : ومثل هذا النوع من الحجج ورد بكثرة داخل القصيدة، فنرى اإللبيري مثالً يقول

ــِه   ــن رهِطـ ــضغطَ عـ ــِع الـ   وال تَرفَـ
  

ــد  * ــين  فَقَـ ــٍق ثَمـ ــلَّ ِعلـ ــزوا كُـ   كَنَـ
ــالَهم      ــذ مـ ــداهم وخُـ ــرق ِعـ   وفَـ

  
   فََأنــــتَ َأحــــقُّ ِبمــــا يجمعــــون *

ــِسبن قَــــتلَهم غَــــدرةً        وال تَحــ
  

   بــل الغَـــدر فـــي تَـــرِكِهم يعبثـــون  *
ــد نَكَثـــوا عهـــدنا ِعنـــدهم         وقَـ

  
   فَكَيـــفَ تُـــالم علـــى النـــاِكثين    *

 اليهود وإبعادهم عن مقاليد الحكم عن طريق بعض الحجج فالشاعر هنا يحتج لقتل  
السببية المؤسسة على بنية الواقع، وهو عدم بقاء اليهود على العهد، وكذلك طمعهم 
ومحاولتهم الحصول على مال المسلمين، ولذلك تقدم هذه الحجج نتيجة عامة وهي فساد 

  . اليهوداليهود، وهذه النتيجة يحتج بها اإللبيري على قتل هؤالء 
  : االتجاه-  الموهبة- التبذير-الغائية) ٢(

هذا النوع يعتمد على تقديم الحجج كوسيلة من أجل الوصول إلى الغاية أو الهدف، 
  : وقد وردت هذه الحجة لدى اإللبيري في آخر بيت لديه في القصيدة في قوله

  وراِقــــب ِإلَهــــك فــــي ِحزِبــــِه 
  

   فَِحـــزب اِإللَـــِه هـــم الغـــاِلبون     *
فالشاعر هنا يجعل من عدم اتخاذ ابن النغريلة وزيرا، وكذلك قتله، وأيضا قتل  

 على طول القصيدة، وأيضا مراقبة اإلله في حزب المسلمين حججا متعددة يهودال



 

 )٥٦٢٣(

للنتيجة أو الغاية التي يتمناها الشاعر لباديس، وهي أن يكون في النهاية غالبا 
  .  ينتصر في النهايةومنتصرا، فإن حزب اهللا هو الذي

فالشاعر يبرر لقتل اليهود وقتل ابن النغريلة بالغاية المنشودة داخل هذه القصيدة، 
  .وهي عودة باديس إلى حزب اهللا، وكذلك انتصاره

ويرتبط بهذا النوع من الحجاج حجة أخرى، تعرف بحجة التبذير، وهي تعتمد 
م خسارته أو العودة عنه، واعتمد على فكرة إقامة الحجة الستكمال ما بدأ من قبل لعد

 لحجة – كوسيلة –عليها اإللبيري كذلك في قصيدته، فهو يبرر لقتل اليهود واستبعادهم 
التبذير، وهي استكمال مسيرة ما بدأه القادة المسلمون في تعاملهم مع اليهود، فنراه 

  : يقول
  فَهـــال ِاقتَـــدى فـــيهم ِبـــاُأللى    

  
ــرِة ا   * ــادِة الخيـ ــن القـ ــين ِمـ   لمتَّقـ

     ــستاِهلون ــثُ يــ ــزلَهم حيــ   وَأنــ
  

ــساِفلين * ــفََل الـــ    وردهـــــم َأســـ
على الحجج ) فَهال ِاقتَدى فيهم ِباُأللى(فالشاعر يقدم حجة التبذير التي تمثلت في   

، من أجل بيان )وردهم َأسفََل الساِفلين(، و)َأنزلَهم حيثُ يستاِهلون(المكونة لها، وهي 
كانة اليهود التي يجب أن يكونوا عليها، فما بدأه قادة وملوك المسلمين منذ البداية يجب م

على باديس أن يستكمله، وهي حجة تستمد قوتها من االتجاه العام للحكم اإلسالمي في 
بالد األندلس في عدم تفضيل اليهود على المسلمين، فيجب إنزال اليهود منازلهم التي 

  . ك المسلمين قد فعلوا ذلك من قبليستحقونها؛ ألن ملو
ويرتبط بهذا النوع أيضا حجة أخرى تعتمد على الموهبة الشخصية، فيحتج 

ومما يعد حجة تبذير أيضا القول "المؤلف بهذه الحجة من أجل تبرير أو إقناع معين، 
ا بضرورة استغالل المواهب المعطاة والمزايا الطبيعية؛ ألنها وإن لم تستغل فقدت معناه

وقد أوردها كذلك اإللبيري واحتج بها في خطأ اتخاذ باديس وزيره . )٤٥(" وذهبت هباء
  : يهوديا، فنراه يقول

ــاِذقٌ     ــِرٌؤ حـ ــتَ ِامـ ــاديس َأنـ   َأبـ
  

ــس اليقـــين    * ــصيب ِبظَنِّـــك نَفـ    تُـ
ــانُهم      ــك َأعيـ ــت عنـ ــفَ ِاختَفَـ   فَكَيـ

  
ــرون   * ــا القُ ــضرب ِمنه ــي اَألرِض تُ    وف

  



– 

  )٥٦٢٤(

 يقدم استفهاما عن إهمال باديس وعدم وعيه لما يفعله تجاه اليهود، فالشاعر هنا
لكن الواقع يخالف ذلك ويشير إلى أن باديس يمتلك الذكاء والفطنة، ولذلك فهو يجب أن 

 مؤكدة حرص اإللبيري إلقناع باديس - حجة التبذير–يتنبه لهم، فتأتي هذه الحجة 
فيه، فإذا كان باديس فطنًا يصيب دائما اليقين، بذلك؛ ألنه بالفعل يمتلك الذكاء وهو طبع 

  . فيجب عليه إبعاد هؤالء اليهود
ويرتبط بالغائية كذلك نوع آخر من الحجج يطلق عليه حجة االتجاه، وهذا النوع 
يعتمد على رفض قضية ما أو أمر ما ألنه في النهاية يوصل إلى أمر ال يريده الباث، 

اعي، ونجد أن اإللبيري قد وظف هذا النوع من أو قد يشترك في رفضه الوعي الجم
  : الحجاج كذلك في قصيدته كذلك إلقناع باديس بقتل ابن النغريلة، فنراه يقول

ــِسبن قَــــتلَهم غَــــدرةً      وال تَحــ
  

   بــل الغَـــدر فـــي تَـــرِكِهم يعبثـــون   *
ك فالشاعر هنا يقدم تلك الحجة الغائية التي تؤكد أن الغدر والظلم يكون في تر  

؛ ألن باديس لو تركهم سيؤدي ذلك إلى )بل الغدر في تركهم يعبثون(هؤالء اليهود 
  : إفساد المجتمع ودماره، وهذا السبب هو الذي قامت عليه حجة االتجاه كالتالي

    الغائية  
  عدم العبث بالمجتمع    بل الغدر في تركهم يعبثون

    توجيه  
  

    النتيجة عبر  
   اليهودقتل    عدم العبث بالمجتمع

    الحجة الغائية   
لذا استطاع الشاعر أن يحتج لقتلهم من أجل تحقيق غاية الوعي االجتماعي في 

وهذه الحجة اعتمدت على االتجاه؛ ألن . المجتمع األندلسي، وهي عدم إفساده وتخريبه
  . ترك اليهود سوف يؤدي إلفساد المجتمع، وهو ما ال يريده المسلمون أن يتحقق

  :  حجة السلطة-حجة الشخص وأعماله: شالتعاي) ٣(
حجة التعايش تبنى على فكرة أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الشخص وأعماله، أو بين 
الذات وما يرتبط بها من صفات، وتأتي هذه الحجة دائما في سياق حجج أخرى؛ ألن 



 

 )٥٦٢٥(

ى، الشخص قد ال ترتبط به أعماله دائما، ولكن قد تتغير صفاته من فترة إلى أخر
ولذلك نجد أن هذه الحجة تأتي في سياق حجة أخرى سببية أو شبه منطقية، أو أي حجة 
أخرى تساندها، ولكن الشاعر يعتمد عليها كذلك في تبرير كالمه ومحاولة إقناعه 

  : المتلقي، فنرى اإللبيري يقول
  تَخَيــــــر كاِتبــــــه كــــــاِفراً 

  
ــن ال    * ــان ِم ــاء ك ــو ش ــسِلمينـ ولَ م  

 هنا يحتج لخطأ أمير صنهاجة في اختياره لوزيره عبر حجة التعايش التي فالشاعر  
، وما يرتبط بشخصية الكافر في أذهان الجميع من فساد )تخير كاتبه كافرا(ظهرت في 

ونفاق وعداوة للمسلمين، وغيرها من هذه الصفات قادر على إقامة مثل هذه الحجة، 
س في اختياره وزيرا له؛ ألن هذا الشخص تدل فكون ابن النغريلة كافرا، فقد أخطأ بادي

  .صفاته المعروفة مسبقًا لدى الجميع على أعماله التي يقوم بها
ويرتبط بهذا النوع من الحجج كذلك نوع آخر يعرف بحجة السلطة، وهي حجة 
تقوم على فعل أمر معين؛ ألن شخصا ما صاحب مكانة وقيمة فعل هذا األمر من قبل، 

كل عكسي أن هذا الشخص قد ال يفعل كذا ألن شخصا ما يرتبط به لم وأيضا تأتي بش
  : يفعل ذلك من قبل، واعتمد اإللبيري هذه الحجة في قوله

  وكَيــــفَ ِانفَــــردتَ ِبتَقــــريِبِهم   
  

ـ    * ــن الـ ــِبالِد ِم ــي ال ــم ف هدينـ وبعم  
ــضى      ــك المرتَـ ــك المِلـ ــى َأنَّـ   علَـ

  
ــدين   * ــن الماِجـ ــوِك ِمـ ــليُل الملـ    سـ

فالشاعر هنا يحتج لعدم تقريب هؤالء اليهود معتمدا على حجة السلطة، وهي   
، فكما أن هؤالء الملوك الذين ينتمي إليهم باديس لم )الملك المرتضى سليل الملوك(

يقربوا إليهم اليهود، فيجب عليه عبر ربط أعماله بأعمال أجداده أال يقرب هؤالء 
كيف (عبر االستفهام الذي ورد في البيت األول اليهود، ولذلك نرى الشاعر يستنكر 

  .على أن ما يجب أن تقوم بفعله هو إبعادهم) انفردت بتقريبهم؟
وهذه السلطة التي قدمها هذا النوع من الحجج قد تتحول إلى الشاعر نفسه، فيحتج 
هو بنفسه على صدق كالمه دون الرجوع إلى سلطة معينة أو رمز معروف يقوي 
سلطته الشخصية، وقدم اإللبيري هذا النوع من الحجج كذلك ليحتج على فساد اليهود في 

  : غرناطة، ومن ذلك يقول



– 

  )٥٦٢٦(

  لـــــتُ ِبغَرناطَـــــٍة وِإنّـــــي ِاحتَلَ
  

   فَكُنــــتُ َأراهــــم ِبهــــا عــــاِبثين  *
فالشاعر هنا يعتمد على حجة التعايش التي قدمت سلطته الشخصية ليحتج بها في   

إقناع أهل صنهاجة بفساد اليهود، فهو يرى أن رؤيته لليهود في غرناطة وهم عابثون 
 على حجة خارجية، وإنما بها دليل قوي على إقناع المتلقي بهذا الفساد، فهو لم يعتمد

  . اعتمد حجة السلطة الشخصية
  : الحجج المؤسسة لبنية الواقع) ج(

 الحجة بدورها في بناء الواقع؛ فهي التي تؤسسه مفي هذا النوع من الحجاج تقو
على عكس النوع السابق الذي يتأسس على الواقع، وينقسم هذا النوع من الحجج إلى 

  : قسمين
  :  الخاصةتسطة الحاالتأسيس الواقع بوا - ١

؛ فهي امةفالحجة القائمة على فكرة خاصة قد تنتقل إلى العمومية لتحقق أهدافًا ع
تبنى على العالقة بين الخاص والعام، ولكنها ال تخضع للعالقات الرياضية بقدر 
خضوعها لتحقيق بنية معينة داخل الواقع، وهذه البنية تكون ماثلة للجميع، وقد اعتمد 

  : لبيري في قولهعليها اإل
ــد نَكَثـــوا عهـــدنا ِعنـــدهم       وقَـ

  
   فَكَيـــفَ تُـــالم علـــى النـــاِكثين     *

  وكَيــــفَ تَكــــون لَهــــم ِذمــــةٌ   
  

ــاِهرون    * ــم ظـ ــوٌل وهـ ــن خُمـ    ونَحـ
ينطلق اإللبيري في األبيات السابقة من بنائه للواقع معتمدا على فعل خاص ارتبط   

ن النغريلة  الذي عاهد باديس على األمانة، ولكنه خانه ، ويقصد به اب)قد نكثوا(بالحجة 
واشترك في قتل ابن باديس، وهذه الحجة حولت مسار اإلقناع إلى رؤية بارزة داخل 
المجتمع، فما فعله هذا اليهودي انطبق على كافة اليهود داخل المجتمع، فكما نكث ابن 

، وظهر ذلك في تعاملهم مع النغريلة عهده، نكثوا هم بالتبعية عهودهم مع المسلمين
  . المسلمين

ويرتبط بهذا النوع من الحجج نوع آخر يسمى النموذج، والنموذج المضاد، ويعقد 
فيه الشاعر مقارنة بين طرفين ينتميان إلى نظام واحد أو موضوع واحد، وقد أشار 

اجا بيرلمان إلى أن هذا النوع ينتمي إلى الحجج شبه المنطقية، بينما يراه آخرون حج



 

 )٥٦٢٧(

مؤسسا لبنية الواقع، بمعنى أنه يؤسس فكرة اجتماعية داخل المجتمع ال يختلف عليها 
وقد اعتمد اإللبيري على هذه الحجة عند مقارنته بين صفات . )٤٦(الجميع دائما 

  : المسلمين وصفات اليهود داخل المجتمع الغرناطي، فنراه يقول
ــدى   ــازوا المـ ــاهم وجـ ــالوا منـ   ونـ

  
*  ــان ــشعرون  فَحـ ــا يـ ــالك ومـ    الهـ

  فَكَــــم مــــسِلٍم فاِضــــٍل قاِنــــتٌ   
  

ــن ال   * ــرٍد ِمـ ــَأرذَِل ِقـ ــشِركينـ ِلـ   مـ
؛ )المشركين× المسلمين (فالشاعر هنا يبني حجته على النموذج والنموذج المضاد   

ليعقد مقارنة بين أفعال الفريق األول والفريق الثاني، فالمسلمون يتصفون بالفضل 
ما في المقابل جاز المشركون المدى في الضالل والفساد، وهذه المقارنة واإليمان، بين

أسست لبنية واضحة داخل المجتمع احتج الشاعر بها في ضرورة إبعاد اليهود عن 
مقاليد الحكم في غرناطة، فما يفعلونه يراه الجميع، ويجب أن يعاقبوا عليه السيما إذا ما 

م في العيش داخل المجتمع الغرناطي وهم قورنوا بنموذج اجتماعي آخر يشترك معه
  . المسلمون، وما يتصفون به من أخالق فاضلة

  :  التمثيلاسطة االستدالل بو) ٢(
هذا النوع من الحجج أيضا يؤسس لبنية الواقع؛ ألن الحجة فيه تكون قائمة على 

ثيل إذا وجود تشابه في العالقة بين بنيتين تؤخذ الثانية كمثل لألولى، ويظهر هذا التم
كانت هناك عالقة بين أ ، ب، وعالقة بين ج ، د وقد وردا في سياق واحد،  أو قضية 

، )أ ب(بـ ) ج د(واحدة على أن يكون هناك مشابهة بين ب، د؛ فإننا يمكننا أن نمثل 
أن الشرط في التمثيل وهو من الحجاج "  تشابه ولذلك تسمى تشابه عالقات وليس عالقة

 بين أشياء ما كان لها أن تكون مترابطة بدءا، أن يكون الموضوع  على الترابطالقائم
والحامل من ميدانين مختلف أحدهما عن اآلخر، فإذا كانت العالقتان أي العالقة بين 
عنصري الموضوع من ناحية وبين عنصري الحامل من ناحية أخرى تنتميان إلى حال 

مثيالً، وإنما تسمى استدالالً بواسطة واحد، وتشملهما بنية واحدة لم تسم الظاهرة إذًا ت
  . )٤٧(" التمثيل



– 

  )٥٦٢٨(

  :وتظهر هذه العالقة في الرسم التالي

  
فإذا كانت القضية الجزئية األولى تشترك مع الثانية في قضية عامة، وكذلك في 

. أحد أطرافها، فإننا يمكننا أن نستدل بالتمثيل، تمثيل القضية األولى بالثانية أو العكس
  : د اعتمد هذه الحجة في قولهواإللبيري ق

  فَقَـــد ضـــجِت اَألرض ِمـــن ِفـــسِقِهم 
  

   وكـــادت تَميـــد ِبنـــا َأجمعــــين     *
ــا     ــك َأقطارهـــ ــل ِبعينَيـــ   تََأمـــ

  
   تَِجـــدهم ِكالبـــاً ِبهـــا خاِســـئين     *

احتج إلبعاد اليهود، ) تجدهم كالبا(فالشاعر من خالل التشبيه الذي ورد في   
تدالالً بواسطة التمثيل بين أفعال اليهود في ربوع األرض السيما وقتلهم، فهو يبني اس

  :في غرناطة وبين الكالب الخاسئة على النحو التالي

  



 

 )٥٦٢٩(

  : وتكون النتيجة وهي التي يعتمدها الشاعر حجة رئيسة
  طرد اليهود من غرناطة وكذلك قتلهم

  

اد اليهود فالشاعر يؤسس لبنية حجاجية داخل الواقع، وتتمثل في وجوب إبع
وطردهم من غرناطة وقتل زعمائهم، وهذه الحجة قوامها االستدالل عن طريق التمثيل 

  . بما يفعله الناس مع الكالب الخاسئة من إبعاد أو قتل
  : الحجج التي تستدعي القيم) د(

في هذا النوع من الحجاج يعتمد الباث بعض الحجج التي من شأنها أن تستدعي 
اخل المجتمع، وهذه القيم إما أن تكون عامة كالحق والجمال مثالً، أو قيما متفقًا عليها د

مجردة بحيث يكون متفقًا عليها بين أفراد المجتمع الواحد أو القبيلة الواحدة، وقيم أخرى 
محسوسة تظهر عند تطبيقها داخل المجتمع، وقد ظهر هذا النوع من الحجج داخل نونية 

  :  آرائه، فنراه يقولاإللبيري، واعتمد عليها في تحقيق
ــٍق    ــى فاِسـ ــتَنَمتَ ِإلـ ــفَ ِاسـ   وكَيـ

  
ــرين    * ــيس القَـ ــو ِبـ ــه وهـ    وقارنتَـ

ففي هذا البيت يحتج الشاعر إلبعاد ابن النغريلة وقتله، معتمدا على استدعاء قيمة   
الذي استبدل به ابن النغريلة الفسق، لذلك كان على أمير ) الخير(عامة، وهي قيمة 

 مصاحبته؛ ألنه يتسم بالفساد والفسق، وهي قيمة تتنافى مع ما يتفق حوله صنهاجة عدم
الجميع من محاولة تحقيق الخير والسالم، سواء كانوا مسلمين أو نصارى، أو حتى من 

  . اليهود
ويعتمد اإللبيري كذلك الحجج المجردة التي تكون بمثابة اتفاق ملزم بين عناصر 

سعى الجميع إلى تحقيقها وااللتزام بها، ولذلك نراه يقول المجتمع أو الفصيلة الواحدة، وي
محتجا لقتل عناصر اليهود الفاسدة في المجتمع الغرناطي، وكذلك إبعاد ما بقي منهم 

  : عن هذا المجتمع المسلم
ــةٌ   ــم هجنَــ ــسوهم وهــ   وال جالَــ

  
ــربين    * ــع اَألقــ ــوهم مــ    وال واكَبــ

  : ويقول في موضع آخر  
ـ    ردتَ ِبتَقــــريِبِهم وكَيــــفَ ِانفَـــ

  
ـ     * ــن الـ ــِبالِد ِم ــي ال ــم ف هدينـ وبعم  

  



– 

  )٥٦٣٠(

ففي هذين البيتين يحتج اإللبيري لرأيه في ضرورة طرد اليهود وقتلهم من خالل 
، وهي قيم متفق عليها )العدل(، و)الحق(، و)العقل(استدعاء بعض القيم التي تعتمد على 

ن العدل والعقل أال يجالسهم أي مسلم، أو من قبل المجتمع المسلم في معاملته لليهود؛ فم
يواكبهم، ألن نواياهم معروفة منذ زمن بعيد تجاه اإلسالم، ولذلك نجد الشاعر يستنكر 

في حفاظ ) العقل(تقريب ملك صنهاجة لهم في البيت الثاني، ال سيما إذا استند إلى قيمة 
تحكم في أموالهم المسلمين جميعهم على إبعاد اليهود عنهم، أو على األقل عن ال

  . وقوانينهم التي تحكمهم
ونرى اإللبيري أيضا يؤكد كالمه ويبرر حجته من خالل استدعائه بعض القيم 
المحسوسة داخل المجتمع، ويقصد بالمحسوسة أنها تحققت بالفعل، وأصبحت ظاهرة 
للجميع، وقد اعتمد اإللبيري على قيم محسوسة معكوسة، فإذا تمنى هو وغيره الكثير 

حتى يحتج  - ظلم اليهود – تحقيق العدل داخل المجتمع الغرناطي، فهو يستدعي الظلم
، وإذا حاول الحفاظ على األمانة، فإن اليهود في المقابل قد خانوا هذه األمانة، هملطرد

  : ولذلك نراه يقول
ــد نَكَثـــوا عهـــدنا ِعنـــدهم       وقَـ

  
   فَكَيـــفَ تُـــالم علـــى النـــاِكثين     *

  ن لَهــــم ِذمــــةٌ وكَيــــفَ تَكــــو  
  

ــاِهرون    * ــم ظـ ــوٌل وهـ ــن خُمـ    ونَحـ
  ونَحــــن اَألِذلَّــــةُ ِمــــن بيــــِنِهم   

  
   كََأنّـــا َأســـأنا وهـــم محـــِسنون     *

  فَـــال تَـــرض فينـــا ِبَأفعـــاِلِهم       
  

   فََأنــــتَ رهــــين ِبمــــا يفعلــــون  *
، وهذه )الحق(، وكذلك )العدل(، و)األمانة(على استدعاء قيم  فهذه األبيات تعتمد  

القيم لم يحافظ عليها اليهود في ظل امتالكهم مقاليد الحكم في غرناطة، ولذلك يجب 
على باديس أال يرضى بهذه األفعال؛ ألنها تتنافى مع كل قيمة يريد المسلمون الحفاظ 

  . عليها داخل مجتمعهم
  : الحجج التي تستدعي المشترك) ه(

ه أبناء المجتمع الواحد من عوامل أو يعتمد هذا النوع من الحجج على ما يشترك في
قيم مشتركة معروفة، وتبنى فيه الحجة اعتمادا على القياس بهذه القيم المشتركة؛ 

فالحجاج استنادا إلى المواضع المشتركة هو حجاج استنتاجي باعتباره ينطلق من العام "



 

 )٥٦٣١(

 ال يعتبر ليصل إلى الخاص، ولكنه ال يتخذ بالضرورة الشكل القضوي الصارم، ولذلك
هذا االستدالل استدالالً منطقيا خالصان فهو إن رمنا الدقة ضرب من العالقة بين 

وقد اعتمد اإللبيري هذه الحجة في قصيدته ليبين للجميع فساد . )٤٨(" المنطق والواقع
  : اليهود ونهبهم ألموال المسلمين، فنراه يقول

 هم دارهِقــــــــرد خَّــــــــمرو  
  

ــا   * ــرى ِإلَيهـ ــون  وَأجـ ــر العيـ    نَميـ
   هنـــــا ِعنـــــدواِئجت حفَـــــصار  

  
   ونَحـــن علـــى باِبـــِه قـــاِئمون     *

فهذه األبيات يعتمد فيها الشاعر على حجة استدعاء المشترك الذي يتمثل في الغناء   
الفاحش البن النغريلة، ويظهر ذلك من خالل ترخيم منزله، وجريان المياه حوله، ولذلك 

ة في المقابل فقر المسلمين وحاجتهم إليه، ومن ثم الوقوف على تكون العالقة المنطقي
بابه، وهذه الحجة لم تكن في الحقيقة منطقية أو حتى شبه منطقية خالصة، ولكنها 
اعتمدت على المشترك، فليس بالضرورة أن يكون الغناء الفاحش البن النغريلة سببا في 

ترك أي رؤية أفراد المجتمع جميعهم قيامهم على باب منزله، ومن هنا تتدخل فكرة المش
لهذا الوضع الذي حل بالمسلمين، فابن النغريلة قد فرض عليهم الضرائب، وحصل 
على أموالهم، وجعلهم يقومون على بابه بينما في المقابل يبني لنفسه دارا تكثر نفقتها، 

ي تحقيق فالشاعر هنا ينتقل من العام إلى الخاص في بناء حجته، العام الذي يتمثل ف
العدل واألمانة داخل المجتمع، لكن باديس لم يحافظ على تحقيق هذه القيم، فتكون 
النتيجة التي عبرت عن الخاص وهي ذل المسلمين، وحاجتهم إليه، وهي نتيجة يحتج 

  . بها الشاعر لقتل هذا اليهودي
في نونية اإللبيري) ربديكرو وأنسكوم(لحجاج اللغوي آليات ا:اثاني :  

 الحجاج اللغوي لدى ديكرو على ترابط األقوال في سياق محدد، ليأتي قول يعتمد
 إلى نتيجة معينة، وقد ركز هذا – بحكم نظامها اللغوي وسياقها –ما حجة توصل 

االتجاه في الحجاج على حجاجية اللغة فهي تحمل في ذاتها أبعادا حجاجية دون االعتماد 
 بعض الشروط والسمات للحجج كرووضع ديعلى قوانين االستدالل والبرهنة، ولكن 

فالعنصر : سياقية"اللغوية؛ حتى تكون قابلة لإلقناع ومؤثرة في المتلقي، فهي حجج 
الداللي الذي يقدمه المتكلم باعتباره يؤدي إلى عنصر داللي آخر، فإن السياق هو الذي 



– 
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ة نسبية فلكل حجة قو: يصيره حجة، وهو الذي يمنحه طبيعته الحجاجية، وهي نسبية
معينة، فقد يقدم المتكلم حجة ما لصالح نتيجة معينة، ويقدم خصمه حجة مضادة أقوى 

فإن الحجاج اللغوي نسبي ومرن وتدريجي وسياقي، : بكثير منها، وهي قابلة لإلبطال
والحجاج اللغوي ال . )٤٩("بخالف البرهان المنطقي والرياضي الذي هو مطلق وحتمي

تمد المنطق، أو يكون شبيها به، ولكنه شيء أصيل في بناء يعتمد بنية الواقع، أو يع
  . اللغة يتحكم السياق في قوته وضعفه من حيث اإلقناع

ويظهر الحجاج اللغوي كثيرا في الساللم الحجاجية وفي الروابط والعوامل 
الحجاجية، وهي عالقات متعددة تربط بين األقوال المختلفة، ويمكن دراستها في نونية 

  . ري كالتالياإللبي
  : الساللم الحجاجية] ١[

وجد ديكرو أن الحجج تختلف فيما بينها من حيث قوتها الحجاجية، ولذلك قام بعمل 
اك حجة ما تكون أقرب وأقوى في درجة إقناعها من نالسلم الحجاجي عندما رأى أن ه

فئة فالسلم الحجاجي هو عالقة ترتيبية للحجج المنتمية إلى "النتيجة عن حجة أخرى 
  :وقد مثل للسلم الحجاجي بالشكل اآلتي. )٥٠(" حجاجية معينة بحسب قوتها الحجاجية

  
فإذا كانت ن هي النتيجة، وكل من أ، ب، ج حجج مختلفة، فإن أقواها وأكثرها 

كذلك ) ج(، و)أ(تكون أقوى في اإلقناع من ) ب(، كما أن الحجة )ج(نجاعة هي الحجة 
هو عالقة تربط بين الحجج المختلفة من حيث قوتها فالسلم الحجاجي ). ب(أقوى من 

وكلما كانت الحجة أقرب إلى رأس الهرم . وضعفها للوصول إلى النتيجة المطلوبة
  .كانت أقوى



 

 )٥٦٣٣(

م الحجاجية تؤدي دورها في إقناع المتلقي عن طريق تتبع المتلقي لهذه لوالسال
توجيه المتلقي وجهة الحجج حتى يصل إلى اإلقناع المطلوب، أو قل إن صح التعبير 

حجاجية معينة من خالل تتابع هذه األقوال، ويركز ديكرو على كلمة األقوال ليخرج بها 
عن دائرة التتابع الهرمي للكلمات داخل المعجم من قبيل كلمات الحب، والهوى، 
والعشق، والهيام، لكنه أراد باألقوال ما يصنعه السياق من ترتيب في عدة جمل لغوية 

   .مترابطة
ومقتضى هذا : قانون الخفض: "وللساللم الحجاجية قوانين تحكمها وتنظمها، وهي

القانون أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب 
ومقتضى هذا القانون الثاني أنه إذا كان القول : وقانون تبديل السلم... التي تقع تحتها 

: قانون القلب... فإن نقيض هذ القول دليل على نقيض مدلوله دليالً على مدلول معين، 
أنه إذا كان أحد القولين أقوى من اآلخر في التدليل على : ومقتضى هذا القانون الثالث

" مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض األول في التدليل على نقيض المدلول
الحجاجية، وتتضح الساللم الحجاجية وهذه القوانين تكون الزمة في كل الساللم . )٥١(

 اآلثار المترتبة على –بشكل كبير في نونية أبي إسحاق اإللبيري، فنراه يقول موضحا 
  : تخير باديس وزيره من اليهود، ثم هو يحتج لطردهم من الوزارة

  تَخَيــــــر كاِتبــــــه كــــــاِفراً 
  

ــن ال    * ــان ِم ــاء ك ــو ش ــسِلمينـ ولَ م  
ـ        ِه وِانتَخَـــوا  فَعـــز اليهـــود ِبــ

  
ــين    * ــن اَألرذلـ ــانوا ِمـ ــاهوا وكـ    وتـ

ــدى     ــازوا المـ ــاهم وجـ ــالوا منـ   ونـ
  

ــشعرون    * ــا يـ ــالك ومـ ــان الهـ    فَحـ
فعند النظر إلى األبيات السابقة، نجد أن بناءها يحمل بعض الحجج المرتبة ترتيبا   

  :تصاعديا موجها على الشكل التالي



– 

  )٥٦٣٤(

  
ن الحجة األولى تأتي في بداية السلم، وتمثل الحجة ويتضح من هذا السلم أ

األضعف فيه، فقد يكون هذا الوزير كافرا ويتسم بالعدل والحكمة واألمانة، ولكن تأتي 
الحجة الثانية لتقوي وتدعم الحجة األولى في عز وتفاخر اليهود في ظل هذا الوزير 

 قبلها، فبعد تملكهم نالوا ما يرمون الكافر، ثم تأتي الحجة الثالثة لتكون أقوى إقناعا مما
إليه، ثم تأتي الحجة األخيرة في أعلى درجات السلم لتزيد من درجة اإلقناع لدى 
المتلقي في أن هؤالء اليهود قد جازوا المدى في أفعالهم لتأتي في النهاية تلك النتيجة 

جب على المضمرة التي كشف عنها السياق، وهي ظلم اليهود واستبدادهم، ومن ثم ي
  . باديس أن يتخذ ضدهم موقفًا

ونالحظ أن هذه الحجج التي وردت داخل السلم الحجاجي لم تخضع لقوانين 
البرهنة أو االستدالل، ولكنها ظهرت في البناء المنطقي لألقوال نفسها، وهي أقوال 
موجهة توجيها حجاجيا للوصول إلى النتيجة التي يريد الشاعر أن يكشف عنها أمام 

  . ميعالج
ويعتمد الشاعر كذلك هنا التدرج الحجاجي لألقوال في بعض أبيات القصيدة التي 
يعبر فيها عن استنكاره لما قام به باديس من تقريبه لهذا اليهودي، ومن ثم يوجه إليه 

  : خطابا حجاجيا تصاعديا، فنراه يقول
ــاِذقٌ     ــِرٌؤ حـ ــتَ ِامـ ــاديس َأنـ   َأبـ

  
ــس ال    * ــصيب ِبظَنِّـــك نَفـ   يقـــين تُـ

ــانُهم      ــك َأعيـ ــت عنـ ــفَ ِاختَفَـ   فَكَيـ
  

ــرون    * ــا القُ ــضرب ِمنه ــي اَألرِض تُ    وف
  وكَيـــفَ تُِحـــب ِفـــراخَ الِزنـــا      

  
ــالَمين    * ــى العـ ــضوك ِإلـ ــم بغَّـ    وهـ

  



 

 )٥٦٣٥(

  وكَيــــفَ يــــِتم لَــــك المرتَقــــى 
  

ــِدمون    * ــم يهـ ــي وهـ ــتَ تَبنـ    ِإذا كُنـ
ــٍق      ــى فاِسـ ــتَنَمتَ ِإلـ ــفَ ِاسـ   وكَيـ

  
ــرين    * ــيس القَـ ــو ِبـ ــه وهـ    وقارنتَـ

ــِه     ــي وحِيـ ــه فـ ــزَل اللَـ ــد َأنـ   وقَـ
  

ــقين    * ــحبِة الفاِسـ ــن صـ ــذِّر مـ    يحـ
فالشاعر هنا يكرر الحجج المختلفة للوصول إلى النتيجة التي يريد تثبيتها في ذهن   

  :المتلقي وهو باديس، وتظهر هذه الحجج عبر السلم الحجاجي التالي

  
لم تبدأ بتوجيه الخطاب إلى باديس س المتعددة التي وردت داخل هذا الفهذه الحجج

ومحاولة جذب انتباهه إلى الخطأ الذي ارتكبه، ثم يستخدم الشاعر بعد ذلك حججا أقوى 
في اإلقناع، فاليهود يبغضونه ثم هم يحاولون هدم ما يبنيه، كذلك ابن النغريلة رجل 

لسلم والتي ال يمكن لباديس أن يجادل فيها؛ ألن فاسق، ثم تأتي الحجة األقوى في هذا ا
هذا األمر من اهللا عز وجل، فهو يحذر من صحبة الفاسقين، لتأتي في النهاية النتيجة 
التي يطرحها السياق، وهي أن ابن النغريلة كان اختيارا خاطًئا من قبل باديس، ويجب 

  . قتله ألنه أصبح فاسقًا
م، نجد أن الشاعر قدم حججا تشترك جميعها في وإذا نظرنا إلى القصيدة بشكل عا

سلم حجاجي كلي، وهذه الحجج تخضع للترتيب من األضعف لألقوى، من أجل 
  : الوصول إلى هدف أو نتيجة عامة على النحو التالي



– 

  )٥٦٣٦(

  

  
 للحجج يبين ما فعله اليهود - من بداية القصيدة حتى نهايتها–فالترتيب التصاعدي 
، ليصل بنا الشاعر للنتيجة التي يريد إقرارها في ذهن مع المسلمين في غرناطة

المتلقي، وهي أن اليهود نكثوا عهدهم مع المسلمين، وأفسدوا في توليهم أمور الحكم في 
غرناطة، ولذلك يجب قتلهم السيما ابن النغريلة الذي أفسد واشترك في قتل ابن الملك 

يه أقوى من سابقتها في اإلقناع باديس، وإذا نظرنا إلى هذا السلم نجد أن كل حجة ف
بالنتيجة، لذلك فالشاعر استطاع أن يعتمد تلك الحجج من أجل توجيه المتلقي إلى هذه 

  . النتيجة
  : الحجاجيةروابطال] ٢[

الروابط الحجاجية هي بعض األدوات التي تربط بين أجزاء الكالم، ويستطيع من 
ذه الروابط هي ما تحدد ما يصلح خاللها الباث أن يكون جملة حجاجية موجهة؛ ألن ه

فالروابط إذن هي أحد المؤشرات "ألن يكون حجة وما يصلح ألن يكون نتيجة؛ 

  اليهود يبغضون املسلمني ويذلوم-



 

 )٥٦٣٧(

الحجاجية التي تسند معنى من المعاني إلى المقوالت التي يتلفظ بها المتكلم، وبها يوجه 
لغة ومن أبرز هذه الروابط في ال. )٥٢(" دفة الحجاج بداية ونهاية، افتتاحا واختتاما

إذن، لكن، ألن، حتى، مع ذلك، بل، ما، ولكل وظيفة خاصة في العملية : العربية
  : الحجاجية، وقد استخدم اإللبيري هذه الروابط لتوجيه حججه المختلفة، فنراه يقول

  ومـــا كـــان ذَِلـــك ِمـــن ســـعِيِهم  
  

ـ     *   معينـ ولَِكـــن ِمنّـــا يقـــوم الــ
) لكن(و من روابط التعارض الحجاجي، فـ وه) لكن(فالشاعر هنا يستخدم الرابط   

تأتي دائما لتعبر عن معنى التنافي والتعارض، وقد وظفها الشاعر في بنيته الحجاجية 
ما كان ذلك من (بين الحجة ) لكن(السابقة؛ ليبين للجميع ما قام بفعله باديس، وتربط 

هذه أفعالهم دائما عدم لوم اليهود ألن (، وهي تتجه نحو نتيجة مضمرة من قبيل )سعيهم
، التي تتجه نحو نتيجة مضمرة أيضا، يمكن )منا يقوم المعين(معروفة، والحجة 

، وهذا الرابط هنا قد وظفه الشاعر )خطأ باديس في  تقريبه لليهود(استنتاجها بـ 
  .توظيفًا لغويا وتوظيفًا حجاجيا كذلك
، وهو من )إذا(رابط توجيه خطابه اإلقناعي عبر ال ويعتمد اإللبيري كذلك على

الروابط المدرجة للحجج، فالشاعر فيه يأتي بالنتيجة أوالً، ثم يتبعها بالحجة، ونرى ذلك 
  : في قوله

  وكَيــــفَ يــــِتم لَــــك المرتَقــــى 
  

ــِدمون   * ــم يهـ ــي وهـ ــتَ تَبنـ   !؟ ِإذا كُنـ
وبين ، )كيف يتم لك المرتقى(بالربط بين النتيجة ) إذا(ففي هذا البيت قام الرابط   

، ومن خالل هذا السياق أراد الشاعر أن يظهر )إذا كنت تبني وهم يهدمون(الحجة 
حقيقة اليهود، وحقيقة  عملهم تجاه باديس، ولذلك فهو يحتج من خالل هذا السياق 

  . لنتيجة أكبر وأعم، وهي ضرورة استبعاد باديس لليهود من مقاليد الحكم في غرناطة
، ويتضح ذلك )الفاء(لروابط المدرجة للنتائج ومنها ونراه أيضا يعتمد على بعض ا

  : في
ــحاِرِهم    ــسوكُم ِبَأســ ــد البــ   وقــ

  
ــِصرون   * ــسمعون وال تُبــ ــا تَــ    فَمــ

لتكون نتيجة ) البسوكم بأسحارهم(بعد الحجة ) الفاء(ففي هذا البيت يظهر الرابط   
وجه الرابط ، فقد )ال يسمعون وال يبصرون(هذا السحر من قبل اليهود أن المسلمين 



– 

  )٥٦٣٨(

ويبين سياق الحجاج نحو النتيجة ليبين من خالله الشاعر ما يفعله اليهود من أسحار، 
  .صدى ذلك على المسلمين

ومن الروابط القوية كذلك في إدراج الحجج التي اعتمد عليها اإللبيري في الربط 
  : قوله،ويظهر في )كأن( الحرفبين النتيجة والحجة 

  بيــــِنِهم ونَحــــن اَألِذلَّــــةُ ِمــــن 
  

   كََأنّـــا َأســـأنا وهـــم محـــِسنون     *
عمل في هذا السياق اإلقناعي كرابط حجاجي بين النتجية التي ) كأن(فالحرف   

كأنا (، وبين الحجة التي وردت في الشطر الثاني )نحن األذلة(وردت في الشطر األول 
ر أن يبين ما فعله ، وعبر الداللة التي حملها هذا الحرف أراد الشاع)أسأنا وهم محسنون

  . اليهود تجاه المسلمين، ومن ثم يحتج لقتلهم
التي من شأنها أن تحدث تساوقًا ) واو العطف( ويعتمد الشاعر كذلك على الرابط 

  : بين الحجج المتنوعة داخل السياق الواحد، ومن ذلك قوله
  فَهـــال ِاقتَـــدى فـــيهم ِبـــاُأللى    

  
ــي     * ــرِة المتَّقـ ــادِة الخيـ ــن القـ   ن ِمـ

     ــستاِهلون ــثُ يــ ــزلَهم حيــ   وَأنــ
  

ــساِفلين  * ــفََل الـــ    وردهـــــم َأســـ
  وطــــافوا لَــــدينا ِبــــِإخراِجِهم     

  
ــون    * ــغار وذلٌّ وهــ ــيِهم ِصــ    علَــ

ــٍة      ــن ِخرقَـ ــَل عـ ــوا المزاِبـ   وقَمـ
  

   ملَونَـــــٍة ِلـــــِدثاِر الـــــدفين    *
  ولَـــــم يـــــستَِخفّوا ِبَأعالِمنـــــا   

  
ــستَطيلوا   * ــم يـ ــصاِلحين ولَـ ــى الـ   علـ

ــةٌ     ــم هجنَــ ــسوهم وهــ   وال جالَــ
  

*    ــع ــوهم مــ ــِرين وال واكَبــ   اآلخَــ
فاألبيات السابقة تحتوي على عدة حجج مختلفة تساوقت جميعها عبر الرابط   

أن يعرف اليهود مقامهم (لتعبر جميعها عن نتيجة ضمنية من قبيل ) الواو(الحجاجي 
سياق السابق على تقوية الحجة األخرى من أجل ، وقد عملت كل حجة في ال)الحقيقي

  . الوصول إلى النتيجة التي يريدها الشاعر
، ويوجه من خالله استنكارا لما يقوم به )إذا(ويعتمد كذلك على الرابط الحجاجي 

  : باديس تجاه اليهود والمسلمين في غرناطة فيقول
ــاً   ــرهم ِدرهمـــ ــُل غَيـــ   ويأكُـــ

  
ــدنَون إِ   * ــصى ويــ ــأكُلون فَيقــ   ذ يــ

  



 

 )٥٦٣٩(

عبر السياق ) يأكلون(وبين الحجة ) يدنون(فالشاعر هنا يربط بين النتيجة 
 ما يفعله باديس مع اليهود، فكلما أكلوا أموال – من خالله –الحجاجي السابق، ويستنكر 

  .المسلمين جعلهم مقربين
  : العوامل الحجاجية] ٣[

ي في حديثه عن الروابط لقد فرق ديكرو بين الرابط الحجاجي والعامل الحجاج
الحجاجية، فاألول يربط بين قولين أو بين حجتين، وتحدد لكل منهما اتجاهه الحجاجي 
الخاص، بينما الثاني يقوم بتفسير االتجاهات الحجاجية للكالم بقصد توجيهه نحو نتيجة 

) أي(أما العوامل الحجاجية فهي ال تربط بين متغيرات حجاجية "معينة يقصدها الكاتب، 
بين حجة ونتيجة، أو بين مجموعة حجج، ولكنها تقوم بحصر وتقييد اإلمكانات 

ربما، تقريبا، كاد، ما ، وجل : الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم أدوات من قبيل
  . )٥٣(" أدوات القصر

  :  وقد اعتمد اإللبيري على العامل الحجاجي في قوله
ــِسبن قَــــتلَهم غَــــدرةً      وال تَحــ

  
  الغَـــدر فـــي تَـــرِكِهم يعبثـــون بــل    *

الذي يفيد قصر الغدر ) بل(في هذا البيت يعتمد الشاعر على العامل الحجاجي   
على ترك اليهود يعبثون في البالد، وهي حجة اعتمد عليها الشاعر لتقلل من كل 

الغدر في تركهم (الطاقات الحجاجية المختلفة في مقابل تقوية الطاقة الحجاجية للحجة 
إلى ما يقوم اليهود بفعله داخل غرناطة ) باديس(ليوجه من خاللها نظر المتلقي ) ونيعبث

  . من تخريب وفساد
  :  داخل نونية اإللبيري)ميشال مايير( حجاج المساءلة آليات:ثالثًا

 نظريته الحجاجية بآراء كل من سقراط وأرسطو في الخطابة، فيتأثر مايير 
األسئلة واألجوبة التي طرحها الباث في نصه، مناديا بأن الحجاج عبارة عن بعض 

والتي تستدعي بالضرورة طرح بعض األسئلة عند رؤيتها، وهذه األسئلة واألجوبة إنما 
تتحقق من خالل عناصر البالغة المختلفة، ولذلك ركز مايير في نظريته على ركنين 

وس تن األيالباث وعالقته بالمتلقي، ويمثلهما لدى أرسطو كل م: أساسيين، األول
العناصر البالغية داخل : ، والثاني)األخالق(والباتوس؛ حيث أطلق عليهما مايير 



– 

  )٥٦٤٠(

السؤال (النص، ويمثلها لدى أرسطو عنصر اللوغوس، وقد عبر عنه مايير بكل من 
إن الحجاج إذن معقود بهذين الركنين  "،اللذين يطرحهما الخطاب) والجواب

 هها خاصة المجاز، وركن العالقات الخطابيةركن البالغة بمختلف وجو: المتضافرين
بمعنى . )٥٤( " القائمة على مبدأ أساسي هو إلغاء االختالف وتأكيد االتفاق أو العكس

  . تأكيد االتفاق بين اإليتوس والباتوس
  : ولذلك يمكننا تقسيم حجاج المساءلة إلى

  ): الباتوس/ اإليتوس(العالقات الخطابية ) ١(
ية الحجاج بشكل عام ليمثل الجزء األقوى في عملية يظهر اإليتوس في نظر

المحاجة، فال بد له من مراعاة حال المتلقي، ومعرفة ظروفه وأحواله، وقبل هذا ال بد 
أن يتسم بصفات خاصة تؤهله ألن يكون أكثر إقناعا لدى المتلقي، فهو يكون واعيا من 

توس يكون حاضرا في ذهن ناحية، ومؤثرا من ناحية أخرى، وقد وجد أرسطو أن اإلي
الباتوس أثناء عملية اإلقناع، بمعنى أن صفاته وأخالقه تكون حاضرة، فما اإليتوس إال 

وله  عند ... صورة الذات التي يبنيها المتكلم في خطابه ليمارس تأثيرا في المخاطب "
فهو يشير من جهة إلى الفضائل األخالقية التي تعطي الخطيب : أرسطو معنيان

قية، أي الحذر والفضيلة وحسن االستعداد، ويشتمل من جهة ثانية على بعد مصدا
" اجتماعي من جهة أن الخطيب يقنع إن تكلم بطريقة مالئمة بطبعه ومكانته االجتماعية

وقد استطاع مايير أن يوظف آراء أرسطو في نظريته من خالل ربط اإليتوس . )٥٥(
قناع المتعددة ما هو إال لمعرفة حال المتلقي بالباتوس، فما يستخدمه الباث من وسائل اإل

  . وظروفه المختلفة
وفي نونية أبي إسحق اإللبيري نجد أن المؤلف قد ركز على معرفة حال المتلقي؛ 

يحدث بها ثورة عظيمة في غرناطة، وقد حدث ويستطيع أن حتى يستطيع إقناعه، 
فاإللبيري رجل . ثرابالفعل، وقبل ذلك هو يتصف بأخالق وفضائل متعددة تجعله مؤ

لبيرة وغرناطة، فقد كان أحد الفقهاء إعلم وفقه وأدب له كلمته المسموعة في كل من 
والعلماء المعروفين، وقد شهد له عديد من علماء وأدباء األندلس بالتميز والتقدم، فقد 

كان قد اشتهر في غرناطة اسمه، وشاع علمه، وارتسم بالصالح، : "قال عنه ابن سعيد



 

 )٥٦٤١(

ن ينكر على ملكها كونه استوزر ابن نغرلة اليهودي، وعلى أهل غرناطة انقيادهم وكا
إبراهيم بن مسعود اإللبيري، فقيه فاضل زاهد : "وقال عنه كذلك الضبي. )٥٦("له

ويظهر من األخبار المتعددة التي . )٥٧(" عارف، كثير الشعر في ذم الدنيا، مجيد في ذلك
نه كان رجل علم وصالح، وله كلمته المسموعة،  أ)٥٨(وردت في المؤلفات المختلفة 

ة في غرناطة شأن كبير في شهرته؛ حيث عمل بوكانت مالزمته للقاضي ابن تو
اإللبيري كاتبا له، والزمه معظم حياته، وكان ابن توبة هذا ممن عرفوا بالعلم والصالح 

  . كذلك، فقد تولى القضاء لباديس في غرناطة
شعره كثيرا في ر متميز في األندلس، وكان يهتم وقد اشتهر أبو إسحق كشاع

بالقضايا السياسية والمجتمعية في عصره، ومما زاد من هذه الشهرة أنه أدرك ثالثة 
عصور سياسية في األندلس، وهي عصر الدولة العامرية، وعصر الفتنة، وكذلك عصر 

قة وإقناع ملوك الطوائف، وكل هذه المقومات واألسباب جعلت من اإللبيري مصدر ث
بالنسبة ألهل األندلس؛ فهو رجل يتصف باألخالق والفضل والعلم، وهو زاهد وشاعر 
وفقيه معروف، فإذا وجه خطابا كان هذا الخطاب مقنعا بحكم تأثير شخصيته وصورتها 

  . في أذهان المتلقين
واستطاع اإللبيري أيضا أن يراعي حال متلقيه، وأن يجذبهم إلى خطابه الشعري 

 معاناة بعدل هذه القصيدة؛ حيث إنه نظمها بعد تأكده من فساد وظلم ابن النغريلة، وداخ
أهل غرناطة من الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم هذا اليهودي، وأيضا بعد مقتل 
ابن باديس وعدم معرفة القاتل، فكان الوقت مناسبا ألن يطرح اإللبيري قصيدته؛ ألنه 

وتوفي إسماعيل ابن النغريلة وخلفه في وزارة " أهل غرناطة، يعرف جيدا ما يعاني منه
باديس ابنه يوسف، فزاد الطين بلة، وضج الناس، وكان أبو إسحق قد عاد إلى 
غرناطة، وألقى في أهلها قصيدة كانت أشبه بقنبلة، طالب فيها بقتل يوسف، ورددها 

. )٥٩(" ى اليهود ثورة ضارية عله٤٥٩الناس في الشوارع، وسرعان ما نشبت لسنة 
ومن هذه األخبار المتنوعة نجد أن اإللبيري كان مقنعا في قصيدته إذا نظرنا إليها من 
ناحية األخالق في نظرية المساءلة، والذي قصد بها أرسطو صورة كل من اإليتوس 

  . والباتوس، والعالقة بينهما



– 

  )٥٦٤٢(

  :  المساءلة)٢(
غة المتنوعة السيما المجاز، تعتمد فكرة المساءلة لدى مايير على عناصر البال

الذي يتمثل في الصور المتنوعة داخل النص، فقد وجد مايير أن األقوال الحجاجية التي 
تعتمد على الصور المختلفة، هو أقوى وأعلى في درجة حجاجيتها، ودائما ما تأتي من 

 طرحت في فالصور البالغية إذا ما"أجل أهداف إقناعية قبل أهدافها البالغية التزيينية، 
) إشكاليا(الخطاب فذلك يعني أن سؤاالً طرح فيه، والسؤال يستدعي بالضرورة جوابا 

يستفهم السامع، ويدعوه إلى اإلجابة عن السؤال المطروح، وتتأتى اإلجابة بتجاوز 
ظاهر اللفظ الحامل، فالجواب سؤال في حد ذاته ألنه يحدد وجها واحدا من الجواب، 

لذلك فالعناصر البالغية داخل . )٦٠("  متعلقة بأسئلة جديدة تطرحوتبقى بقية الوجوه
النص لها دور كبير في عملية اإلقناع؛ ألنها تجعل المتلقي يشارك في تفسير النص 

  . عبر طرح األسئلة المختلفة التي استدعتها هذه العناصر
ة؛ لما ومن أبرز العناصر البالغية التي ركز عليها مايير في نظريته هي االستعار

لها من دور كبير في عملية التمثيل التي تؤدي إلى اإلقناع، كما أنها تطرح أمام المتلقي 
صورا مغايرة لما طرح عليه، وعند تفسيره وإجابته على هذه الصور تظهر له الحجة، 

لقد عدت االستعارة منذ فترة طويلة بمثابة أجهزة بالغية تسعى لتحقيق "ويتم اإلقناع،
اتيجية في التعامالت الحجاجية، ويعتقد الكثير من الشخصيات البالغية أنها أهداف إستر

فعالة بشكل خاص، وفي بعض األحيان أكثر من الصيغ الموضوعية عندما يتعلق األمر 
وقد ظهرت هذه القيمة الحجاجية لالستعارة في قصيدة اإللبيري . )٦١(" بإقناع الجمهور

  : في قوله
ـ    ــِرٌؤ حــ ــتَ ِامـ ــاديس َأنـ   اِذقٌ َأبـ

  
ــس اليقـــين     * ــصيب ِبظَنِّـــك نَفـ    تُـ

حيث ) تصيب بظنك(ففي هذا البيت تظهر تلك االستعارة المكنية التي تمثلت في   
نفس ( شيًئا محسوسا، وكذلك االستعارة المكنية في -  وهو شيء معنوي–جعل الظن 

هذا ؛ حيث شبه من خالل هذا التشخيص اليقين بإنسان له نفس، ومن خالل )اليقين
التجسيم والتشخيص وضع الشاعر المتلقي في حيز النص؛ ألنه تساءل ما هو الظن 

، فيجيب على نفسه بأنه ظن الملوك الذي ال يخطئ دائما، ؟الذي يتحدث عنه الشاعر



 

 )٥٦٤٣(

ربما أراد اإللبيري لفت : ، فيجيبية؟ولماذا أتى بها في هذه الصورة االستعار: فيتساءل
  . وإلى خطئه، فإذا كان دائما يصيب فقد أخطأ هذه المرةانتباهي إلى ما فعله باديس

هل اليقين له نفس؟ : ليتساءل) نفس اليقين(وينتقل المتلقي إلى االستعارة التالية 
وما : ربما أراد اإللبيري أن يعظم من شأن هذا اليقين الذي يقصده، فيتساءل: فيجيب

الذين يرفضون دائما تقريب ربما هو يقين ملوك المسلمين : هو هذا اليقين؟ فيجيب
اليهود منهم؛ ألنهم يعرفون أفعالهم، وما بين هذه األسئلة واألجوبة المتعددة التي طرحها 
هذا السياق االستعاري يتوصل المتلقي إلى االقتناع بالنتيجة التي قصدها الشاعر، وهي 

لبيت التالي ، وقد أكد اإللبيري على هذه النتيجة في ا)خطأ باديس في تقريب اليهود(
  : الذي يقول فيه

ــانُهم    ــك َأعيـ ــت عنـ ــفَ ِاختَفَـ   فَكَيـ
  

ــرون    * ــا القُ ــضرب ِمنه ــي اَألرِض تُ    وف
فجاء هذا البيت ليعلن فيه الشاعر عن النتيجة المضمرة التي ولدتها عملية المساءلة   

  .السابقة
يها وتظهر المساءلة الحجاجية كذلك في االستعارة التصريحية التي اعتمد عل

  : اإللبيري ليبين من خاللها ظلم ابن النغريلة، فنراه يقول
 هم دارهِقــــــــرد خَّــــــــمرو  

  
ــون    * ــر العيـ ــا نَميـ ــرى ِإلَيهـ    وَأجـ

   هنـــــا ِعنـــــدواِئجت حفَـــــصار  
  

   ونَحـــن علـــى باِبـــِه قـــاِئمون     *
؛ )رخم قردهم داره(فاإللبيري يعتمد على االستعارة التصريحية التي وردت في   

حيث إنه حذف المشبه وأتى بشيء من لوازمه، وهو الترخيم أو البناء، وهي استعارة 
استحواذ ابن النغريلة على أموال (حجاجية أراد الشاعر من خاللها أن يقدم حجة 

ليصل إلى النتيجة التي يريد أن يقنع بها المتلقي، وهي فساد هذا الرجل، ) المسلمين
  ). صارت حواِئجنا ِعنده  ونَحن على باِبِه قاِئمونفَ(وذلك من خالل البيت التالي 

هل يستطيع القرد أن يبني : وهذه االستعارة من شأنها أن تدفع المتلقي إلى التساؤل
ويرخم دارا ما؟ وتكون اإلجابة بالطبع في الحقيقة ال، ولكن الشاعر أراد أن يضفي 

ولماذا فعل اإللبيري ذلك؟ فتأتي : صفات القرود على ابن النغريلة، فيظهر سؤال آخر
إذا كان شأنه حقيرا، : للتحقير من شأنه، وكذلك بيان فساده، فيظهر سؤال آخر: اإلجابة



– 

  )٥٦٤٤(

فكيف يبني دارا كبيرة ويرخمها؟ فتكون اإلجابة وهي النتيجة التي يريد أن يقدمها 
  . الشاعر للمتلقي في كون ابن النغريلة فاسدا

 نظرية المساءلة ليضفي نوعا من قوة اإلقناع، وتثبيت ويظهر التشبيه كذلك في
الحجة عبر األسئلة واألجوبة التي يولدها هذا التشبيه، ونرى اإللبيري يعتمد  عليه في 

  : قوله
ــةً  ــِه قُربــ ــى ذَبِحــ   فَبــــاِدر ِإلــ

  
   وضـــح ِبـــِه فَهـــو كَـــبشٌ ســـمين  *

هذا التشبيه له دور حجاجي ، و)هو كبش ثمين(فالشاعر هنا يأتي بالتشبيه المؤكد   
بجانب الدور البالغي؛ ألنه يطرح بعض األسئلة التي تعبر إجاباتها عن النتيجة 

لماذا حذف الشاعر : المقصودة داخل النص، فالمتلقي لحظة رؤيته لهذا التشبيه يتساءل
ربما أراد التأكيد على هذا الوصف لهذا الرجل اليهودي : أداة التشبيه؟ وتكون اإلجابة

تحقيرا من شأنه، ولماذا وصفه تحديدا بالكبش الثمين؟ ربما ألن الكبش كل ما يفعله هو 
تناول الطعام باستمرار، فأراد الشاعر بذلك أن يؤكد حقيقة استحواذ ابن النغريلة على 

  أموال المسلمين، إلى غير ذلك من األسئلة المتنوعة التي يطرحها السياق؟ 
قد اعتمد في نونيته أنواعا عديدة من الحجج القوية التي وفي النهاية فإن اإللبيري 

أظهرها السياق، ولذلك استطاع أن يقنع المتلقي بأفكاره المتنوعة التي طرحها داخل 
  . القصيدة، ومن ثم أقام بها ثورة كبيرة أدت إلى مقتل ابن النغريلة اليهودي



 

 )٥٦٤٥(

  :نتائج البحث
 في نونية أبي إسحاق اإللبيري بعد دراسة موضوع سلطة النص وآليات الحجاج

  :توصلت الدراسة إلى بعض النتائج على النحو التالي
أن موضوع الحجاج قديم قدم الفلسفة والفكر اليوناني وإن اختلفت طبيعته  - ١

 .وأشكاله وآلياته عن النظريات الغربية الحديثة
 اعتمد السوفسطائيين على الحجاج المبني على المغالطات، بينما دعى كل من - ٢

 .سقراط وأفالطون وأرسطو إلى الحجاج القائم على االقناع والتأثير
لم يرتبط الحجاج منذ نشأته بالخطاب األدبي فقط، لكنه ظهر في الخطابات  - ٣

الساسية والدينية والفلسفية واألدبية، وحتى في اإلعالنات التي تدفع إلى 
 .شراء منتج ما

نهم لم يتحدثوا في مؤلفاتهم رغم أن العرب ترجموا معظم مؤلفات أرسطو إال أ - ٤
المختلفة عن الحجاج األرسطي الذي يعتمد العقل واالقناع ذلك ألنهم 
اهتموا في خطاباتهم علي البعد الجمالي التذييني، لكننا في نفس الوقت ال 

 .نعدم بعض الصيحات التي تناولت موضوع اإلقناع في النص األدبي
عبر آليات متعددة استطاع من وظف اإللبيري الحجاج البالغي في نونيته  - ٥

خاللها أن يقنع المتلقي بأفكاره المطروحة داخلها والدليل على ذلك أنه 
 .أحدث بها ثورة كبيرة انتهت بمقتل ابن النغريلة اليهودي

ظهر الحجاج اللغوي في نونية اإللبيري في بنية اللغة التي عبر بها الشاعر،  - ٦
في مسار واحد، وأن يوجهها واستطاع أن يجعل حججه اللغوية مترابطة 

 .توجيها حجاجيا قويا من أجل اقناع المتلقي
 من -  والتي أطلق عليها أرسطو اإليتوس-كانت صفات اإللبيري وأخالقه  - ٧

العوامل البارزة في دفع المتلقي إلى تقبل ما عرض عليه من أفكار داخل 
 .النونية

ونيته إلى تقوية اإلقناع دفعت عناصر البالغة التي اعتمد عليها اإللبيري في ن - ٨
 . لدي الشاعر، ومن ثم تحقيق الغرض المطلوب من القصيدة



– 

  )٥٦٤٦(

  مراجع البحث
  : المصادر -أوالً

 عبد السالم الهراس، دار الفكر .د: التكملة لكتاب الصلة، تحقيقالتكملة: ابن اآلبار
 .م١٩٩٠للطباعة والنشر، بيروت ،  لبنان،

 كامل محمد محمد : اتب والشاعر، تحقيقالمثل السائر في أدب الك: ابن األثير
  .م١٩٩٨، بيروت، لبنان، ٢عويضة، دار الكتب العلمية، ط

  عبد السالم هارون، دار مكتبة : البيان والتبيين، تحقيق): أبو عثمان بن بحر(الجاحظ
  .م١٩٩٢، ٢الهالل، بيروت، لبنان، ط

 للتأليف والنشر، الدار المصرية:  جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس:الحميدي 
 .م١٩٦٦القاهرة، 

  المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون ،
  . م١٩٦١، ٢ط

 فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في فهرسة ابن خير: ابن خير ،
خليان فرانشسكو قدارة، : دروب العلم وأنواع المعارف، وقف على نسخها وطبعها

  .م١٨٩٣ريبارا، مؤسسة الخانجي، القاهرة،
 دار ٤شوقي ضيف، ط. د: المغرب في حلي المغرب، تحقيق: ابن سعيد األندلسي ،

 .المعارف، القاهرة
 بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل : الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة

  م١٩٦٧األندلس، دار الكتاب العربي، 
 عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البابي : اللغة، تحقيقمعجم مقاييس :  فارسابن

  .م١٩٦٩الحلبي، مصر، 
 يوسف . د: شرحه وضبطه وعلق عليهعيون األخبار،:  الدينوريابن قتيبة: ابن قتيبة

 .م١٩٨٦، ١علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 مين بن الخوجة، محمد األ: تقديم وتحقيقمنهاج البلغاء وسراج األدباء، : القرطاجني

   .دار الغرب اإلسالمي
 عامر أحمد حيدر، المطبعة العلمية، بيروت، : لسان العرب، تحقيق: ابن منظور

  .م٢٠٠٥



 

 )٥٦٤٧(

 عبد المجيد تركي، دار الغرب : المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق: أبو الوليد الباجي
 .م٢٠٠٠، ٣اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

  البرهان في وجوه البيان، )هيم بن سليمانأبو حسين إسحق بن إبرا(ابن وهب ،
  .م١٩٦٧أحمد مطلوب، جامعة بغداد، العراق، : تحقيق

 محمد أمين :  الكتابة والشعر،علق عليهكتاب الصناعتين،: أبو هالل العسكري
   .محمدعلي صبيح، القاهرة: الخانجي، مطبعة

  :المراجع: ثانيا
 ا، مجلة الحجاج في اللغة والبالغة، : أبو بكر العزاويديكرو وبيرلمان أنموذج

   .م٢٠١٧، )١٠١(،  عدد )٢٦(فصول، مجلد 
 الحجاج والمعنى الحجاجي، ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجاالته : أبو بكر العزاوي

حمو النقاري، منشورات كلية اآلداب والعلوم : ووظائفه، مجموعة بحوث، إشراف
   .م٢٠٠٦، ١اإلنسانية، الرباط، المغرب، ط

 اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، : ر العزاويأبو بك
  .١م، ط٢٠٠٦

 أهم نظريات الحجاج في :ضمن كتابفي الخلفية النظرية للمصطلح، : حمادي صمود
التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في البالغة والحجاج، جامعة 

الحجاج في الشعر العربي :  سامية الدريدي.تونساآلداب والفنون والعلوم اإلسالمية، 
القديم، من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، 

   .١م، ط٢٠٠٨إربد، األردن، 
 نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في : شكري المبخوت

يق البحث في البالغة والحجاج، جامعة التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فر
  .اآلداب والفنون والعلوم اإلسالمية، تونس

 تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، األندلس، دار : شوقي ضيف
   .المعارف

 التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، : صابر الحباشة
   .م٢٠٠٨، ١دمشق، سوريا، ط



– 

  )٥٦٤٨(

 اللسان والميزان، أو التكوتر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار : نطه عبد الرحم
   .م١٩٩٨، ١البيضاء، ط

 الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصنف في الحجاج : عبد اهللا صولة
أهم نظريات الحجاج في التقاليد : الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتكاه، ضمن كتاب

وم، فريق البحث في البالغة والحجاج، جامعة اآلداب الغربية من أرسطو إلى الي
  .والفنون والعلوم اإلسالمية، تونس

 في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكلياني للنشر والتوزيع، : عبد اهللا صولة
 .١١م، ص ٢٠١١، ١تونس، ط

 من خالل أهم خصائصه األسلوبية، دار الفارابي، الحجاج في القرآن: عبد اهللا صولة 
  .٢٠٠١، ١.روت، طبي

 منذ الفتح ) األدب في المغرب واألندلس(تاريخ األدب العربي : عمرو فروخ
، ٢اإلسالمي إلى آخر عصر ملوك الطوائف، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط

 .م١٩٨٤
 ٢.، إفريقيا الشرق، المغرب، طالبالغة الجديدة بين التخييل والتداول: محمد العمري ،

٢٠١٢.  
 الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، : م األمينمحمد سال

   .م٢٠٠٨، ١دار الكتاب الجديد، ط
 البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة لميشال ماير، أهم : محمد علي القارصي

نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في البالغة 
  .جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلسالمية، تونسوالحجاج، 

 أهم نظريات الحجاج في التقاليد : الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب: هشام الريفي
الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في البالغة والحجاج، جامعة اآلداب 

   .والفنون والعلوم اإلسالمية، تونس
  :الكتب األجنبية المترجمة: ثالثًا

 إبراهيم سالمة، مكتبة األنجلو المصرية، : كتاب الخطابة، ترجمة: أرسطوطاليس
 .م١٩٥٣، ٢مصر، ط



 

 )٥٦٤٩(

 عبد القادر : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك مانغنو
   .م٢٠٠٨المهيري، وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، 

  قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، . د: التداولية، ترجمة: وليجورج
  .م٢٠١٠، ١بيروت، ط

 صابر الحباشة، دار . د: التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة: فيليب بالنشيه
   .م٢٠٠٧، ١الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط

  :الدوريات والمجالت: رابعا
 والتجديد، مجلة فصول، تحوالت النسق البالغي الغربي بين التراث: حسين خالقي 

 .٢٣٩، مصر، ص ٢٠١٧، خريف ٢٦/١، المجلد )البالغة الجديدة(، )١٠١(عدد 
  آالن ريهيس، االستعارة بوصفها حجة، المزايا البالغية والمعرفية & ستيف أوزوالد

م، ٢٠١٧، خريف ١٠١معتز سالمة، مجلة فصول، عدد : لالستعارة المرتدة، ترجمة
 .٢٦مجلد 

 االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلة عالم الفكر، عدد :رضوان الرقبي 
  . ديسمبر-م، أكتوبر٢٠١١، )٤٠(، مجلد )٢(

 محمد : مقالتان في الحجاج، أبو بكر العزاوي ومارك بونوم، ترجمة: مارك بونوم
   .م٢٠١٧، خريف )٢٦(، مجلد )١٠١(البقالي، مجلة فصول، عدد 

 في بالغة (لوجوه إلى بالغة الخطابات، قراءة في كتاب من بالغة ا: محمد البقالي
، )١٠١(، مجلة فصول، عدد )نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات: الحجاج
  )٢٦(مجلد 

 مدخل إلى الحجاج، أفالطون وأرسطو وشايم بيرلمان، مجلة عالم : محمد الولي
   .بر، أكتوبر وديسم)٢(م، عدد ٢٠١١، الكويت، )٤٠(الفكر، مجلد 

 آليات تشكيل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهان، : هاجر مدقن
، مارس )٥(مجلة اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، عدد 

 .م٢٠٠٦



– 

  )٥٦٥٠(

  :هوامش البحث
                                         

يبي، من ألبيرة،أحد أبرز شعراء األندلس في عصر ملوك الطوائف،  هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التج   )  ١(
: انظر في ترجمته وأشعاره). هـ٤٦٠(وكان فقيها وعالما واشتهر معظم شعره بالزهد وذم الدنيا، وتوفي       

ونظم اإللبيري هذه القـصيدة     .٤١٨: ؛ وفهرسة ابن خير   ٢/١٣٢: ؛ المغرب ١٦٧: ، التكملة ٢١٠: الجذوة
اطة فساد ابن النغريلة اليهودي الذي عينه باديس بن حبوس ملك غرناطة كاتبا له فاستولى     ليبين ألهل غرن  

على أموال المسلمين وفرض عليهم الضرائب الباهظة، وشارك في قتل ابن باديس، وقـد كـشفت هـذه                
القصيدة ظلم هذا اليهودي وجعلت أهل غرناطة يثورون عليه ومن ثم يقتلونـه، انظـر هـذه القـصيدة                   

محمد رضوان الداية، دار الفكـر المعاصـر،        : ديوان أبي إسحاق اإللبيري األندلسي، تحقيق     : اسبتهاومن
  .١١٢-١٠٧م، ص١٩٩١، ١بيروت، ط

البالغـة  (،  )١٠١(تحوالت النسق البالغي الغربي بين التراث والتجديد، مجلة فصول، عدد           : حسين خالقي )  ٢(
  .٢٣٩، مصر، ص م٢٠١٧، خريف ٢٦/١، المجلد )الجديدة

، ١الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد، ط            : محمد سالم األمين  )٣(
  .٢٧م، ص ٢٠٠٨

  .٩٤ ص ،٢٠١٢، ٢. إفريقيا الشرق، المغرب، طالبالغة الجديدة بين التخييل والتداول،: محمد العمري. د)  ٤(
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى         : كتابالحجاج عند أرسطو، ضمن     : هشام الريفي )  ٥(

  . ٦٣اليوم، فريق البحث في البالغة والحجاج، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلسالمية، تونس، ص 
م، ١٩٥٣، ٢إبراهيم سالمة، مكتبة األنجلو المـصرية، مـصر، ط       : كتاب الخطابة، ترجمة  : أرسطوطاليس)  ٦(

  .٢٤ص
في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مـن              : صمودحمادي  )  ٧(

  . ١٢أرسطو إلى اليوم، ص 
نحـو مقاربـة   : في بالغة الحجاج(من بالغة الوجوه إلى بالغة الخطابات، قراءة في كتاب        : محمد البقالي )  ٨(

  . ٥٩٥، ٥٩٤، ص )٢٦(، مجلد )١٠١(، مجلة فصول، عدد )بالغية حجاجية لتحليل الخطابات
، )٤٠(مدخل إلى الحجاج، أفالطون وأرسطو وشايم بيرلمان، مجلة عالم الفكـر، مجلـد              : محمد الولي . د)  ٩(

  . ٢٦، أكتوبر وديسمبر، ص )٢(م، عدد ٢٠١١الكويت، 
  .٣٣المرجع السابق، ص : انظر)  ١٠(
قديم، من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيتـه  الحجاج في الشعر العربي ال   : سامية الدريدي . د: انظر)  ١١(

  . ١٩، ص ١م، ط٢٠٠٨وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 
محمد البقالي، مجلة فصول،    : مقالتان في الحجاج، أبو بكر العزاوي ومارك بونوم، ترجمة        : مارك بونوم )  ١٢(

  . ٤٤١، ٤٤٠م، ص ٢٠١٧، خريف )٢٦(، مجلد )١٠١(عدد 
م، ٢٠١١، ١في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكلياني للنشر والتوزيع، تـونس، ط    : عبد اهللا صولة  )١٣(

  .١١ص 



 

 )٥٦٥١(

                                                                                                     
)١٤( Chaim Perlman et Lucie- Olbrehts Tutca: Traite de L’argumentation ٥eme Edition, 

Edidtions de L’universite de Bruxelles, ١٩٩٢, p. ٥. 
، ١. من خالل أهم خصائصه األسلوبية، دار الفارابي، بيروت، ط         الحجاج في القرآن  : صولةعبد اهللا   : نقالً عن    

 .٢٧ ص ،٢٠٠١
  .٢٧المرجع السابق، ص : انظر)  ١٥(
، ١التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سـوريا، ط  : صابر الحباشة )  ١٦(

  . ٢١م، ص ٢٠٠٨
  . ٨، ص ١م، ط٢٠٠٦والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، اللغة : أبو بكر العزاوي)  ١٧(
فعندما يتلفظ متكلم ما بهذه الجملـة، فهـو يخبـر    . السماء صافية: مثاالً لذلك عندما نقول  " ديكرو"يطرح  )  ١٨(

هما مـن  أن المتكلم والسامع وغير" ديكرو"السامع بشيء ما، أي هل ينقل إليه خبرا جديدا ال يعلمه، يرى         
األشخاص يعلمون هذا، وهذا القول إذا استعمل في خطاب ما، أي وظف من قبل متكلم ما في سياق معين، 
فإنه يفقد طبيعته اإلخبارية، وإن ظل محتفظًا بمحتواه اإلعالمي، هذا المحتوى إذ ذاك تكون وظيفة ثانوية،          

أبـو بكـر   : انظـر . معنى الحجاجيولكن المكون األساسي في القول، والذي سيوجهه وجهة معينة هو ال    
  .٤٣، ٤٢العزاوي، اللغة والحجاج، ص 

نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيـة مـن               : شكري المبخوت )  ١٩(
  . ٣٦٣أرسطو إلى اليوم، ص 

ه ووظائفه، مجموعة   الحجاج والمعنى الحجاجي، ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجاالت       : أبو بكر العزاوي  )  ٢٠(
م، ٢٠٠٦، ١حمو النقاري، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، المغرب، ط     : بحوث، إشراف 

  . ٥٥ص 
م، ٢٠١٠،  ١قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيـروت، ط        . د: التداولية، ترجمة : وليجورج  )  ٢١(

  .١٣ص 
صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، . د: ين إلى غوفمان، ترجمةالتداولية من أوست: فيليب بالنشيه )  ٢٢(

  . ١٨م، ص ٢٠٠٧، ١سوريا، ط
البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة لميشال مايير، ضمن كتاب أهم نظريات : محمد علي القارصي)  ٢٣(

  .٣٩٤الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص 
  . ٣٩٩ابق، ص المرجع الس)  ٢٤(
آليات تشكيل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهان، مجلة اآلداب واللغـات،        : هاجر مدقن )  ٢٥(

  .١٩١م، ص ٢٠٠٦، مارس )٥(جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، عدد 
 -٢/٢٢٧ عامر أحمد حيدر، المطبعة العلمية، بيروت، مـادة حجـج،  : لسان العرب، تحقيق  : ابن منظور )  ٢٦(

  .م٢٠٠٥، ٢٢٨
عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،        : معجم مقاييس اللغة، تحقيق   : أحمد بن فارس  )  ٢٧(

  .٢/٢٩م، ١٩٦٩



– 

  )٥٦٥٢(

                                                                                                     
عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،       : المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق    : أبو الوليد الباجي  )  ٢٨(

  . ٨م، ص ٢٠٠٠، ٣لبنان، ط
محمدعلي : محمد أمين الخانجي، مطبعة:  الكتابة والشعر،علق عليهكتاب الصناعتين،:  أبو هالل العسكري) ٢٩(

  . ٤٠٣ ص، ٢صبيح، القاهرة، ط
مكتبة الخـانجي،   هارون،    محمد عبد السالم : البيان والتبيين، تحقيق  ): أبو عثمان بن بحر   (الجاحظ  : انظر)  ٣٠(

   .٧٦، ص١م، ج٧،١٩٩٨القاهرة، ط
محمد األمين بن الخوجـة، دار الغـرب        : تقديم وتحقيق منهاج البلغاء وسراج األدباء،     : ازم القرطاجني ح)  ٣١(

  . ٣٦١ص اإلسالمي، 
كامل محمد محمد عويـضة، دار  : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق     : ضياء الدين ابن األثير   )  ٣٢(

  . ٤٨ ص ،٢ طم،١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
أحمـد  : ، البرهان في وجوه البيـان، تحقيـق       )أبو حسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان      (ابن وهب   :   انظر  )٣٣(

، )عبد الـرحمن بـن محمـد      (ابن خلدون   : وانظر. ١٥٠م، ص   ١٩٦٧مطلوب، جامعة بغداد، العراق،     
  . ٨٢٠م، ص١٩٦١، ٢المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط

  . ٣٤، ٣٣نظرية الحجاج، ص في : عبد اهللا صولة)  ٣٤(
  . ٣٣ -٣٠في الخلفية النظرية للمصطلح، ص : حمادي صمود: انظر)  ٣٥(
يوسف علـي الطويـل، دار الكتـب        . د: شرحه وضبطه وعلق عليه    عيون األخبار، :  الدينوري ابن قتيبة )  ٣٦(

   .٢٠٠، ص٢ج ،١٩٨٦، ١العلمية، بيروت، ط
  .٧٧ القديم، ص ي العربالحجاج في الشعر: سامية الدرديري)  ٣٧(
  .١٨٩المرجع السابق، ص )  ٣٨(
  . ٣٤، ٣٣في نظرية الحجاج، ص : عبد اهللا صولة)  ٣٩(
الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من     : عبد اهللا صولة  .  د: انظر في ترجمة هذه الحجج وشرحها وتحليلها      )  ٤٠(

م نظريات الحجاج في التقاليد أه: خالل مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتكاه، ضمن كتاب    
الحجاج في الـشعر    : سامية الدرديري . ، وانظر كذلك د   ٣٤٨ -٣٢٤الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص       

  . ٣٠٨ -١٩٠العربي القديم، ص 
  . ٢٠١الحجاج في الشعر العربي القديم، ص : سامية الدردريري)  ٤١(
  . ٣٢٨ الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص: عبد اهللا صولة)  ٤٢(
  .٣٢٩، ص المرجع السابق)  ٤٣(
  . ٢١٤الحجاج في الشعر العربي القديم، ص : سامية الدرديري. د)  ٤٤(
  . ٢٢٤ ص المرجع السابق،)  ٤٥(
  . ٢٤٨، ص المرجع نفسه: انظر)  ٤٦(
  . ٣٤٠الحجاج أطره ومنطلقاته، ص : عبد اهللا صولة)  ٤٧(
  .٢٨٨لقديم، ص الحجاج في الشعر العربي ا: سامية الدرديري. د)  ٤٨(



 

 )٥٦٥٣(

                                                                                                     
  . ٢٠، ١٩اللغة والحجاج، ص : أبو بكر العزاوي)  ٤٩(
،  عدد )٢٦(الحجاج في اللغة والبالغة، ديكرو وبيرلمان أنموذجا، مجلة فصول، مجلد       : أبو بكر العزاوي  )  ٥٠(

  . ٤٠٢م، ص ٢٠١٧، )١٠١(
، ١ي العربي، الدار البيـضاء، ط     اللسان والميزان، أو التكوتر العقلي، المركز الثقاف      : طه عبد الرحمن  . د)  ٥١(

  . ٢٧٨، ٢٧٧م، ص ١٩٩٨
، مجلـد  )٢(االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلة عالم الفكـر، عـدد     : رضوان الرقبي . د)  ٥٢(

  . ١٠١ ديسمبر، ص -م، أكتوبر٢٠١١، )٤٠(
  . ٢٦اللغة والحجاج، ص : أبو بكر العزاوي)  ٥٣(
  . ٤٠٠ والحجاج من خالل نظرية المساءلة، لميشال مايير، ص البالغة: محمد علي القارصي)  ٥٤(
عبد القادر المهيري، وحمادي صـمود،  : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك مانغنو  )  ٥٥(

  . ٢٣٠م، ص ٢٠٠٨المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، 
، دار المعارف، القـاهرة،     ٤شوقي ضيف، ط  . د: يقالمغرب في حلي المغرب، تحق    : ابن سعيد األندلسي  )  ٥٦(

  .١٣٢، ص ٢ج
مس في تاريخ رجال أهـل األنـدلس، دار الكتـاب    تبغية المل: الضبي،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة  )  ٥٧(

  . ٥٢٠، رقم ١٣٢م، ص ١٩٦٧العربي، 
؛ ٢١٠الجـذوة،   : دي؛ الحمي ١٦٧التكملة، ص   : ابن اآلبار : انظر في أخبار وصفات أبي إسحق اإللبيري      )  ٥٨(

تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، ص       : ؛ شوقي ضيف  ٤١٨فهرسة ابن خير، ص   : ابن خير 
  . ٤/٥٧٢تاريخ األدب العربي، ج: ؛ عمر فروخ٣٥٣

  . ٣٥٤ص القاهرة، تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، األندلس، دار المعارف، : شوقي ضيف)  ٥٩(
  . ٣٩٦البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة، ص : ارصيمحمد علي الق)  ٦٠(
آالن ريهيس، االستعارة بوصفها حجة، المزايا البالغية والمعرفية لالستعارة المرتـدة،        & ستيف أوزوالد   )  ٦١(

  . ٤٥٦، ص ٢٦م، مجلد ٢٠١٧، خريف ١٠١معتز سالمة، مجلة فصول، عدد : ترجمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٥٦٥٤(

                                                                                                     
  



 

 )٥٦٥٥(

  
  
  
  
  

  
  
  

  :مقدمة
سماواته وأرضه بالعدل،  الذي  ِهللالحمد وأقام ،الحكيم قضى بالحِق، وهو العليم

وأنزل الكتاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقسِط، حكيم في قضاِئه، عدُل في جزاِئه، 
 والصالة والسالم على من أنزل عليه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناِس بما أراه اُهللا،

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، الذين قضوا بالحِق وبه كانوا يعدلون
 فيها؛ ألنها  ال نقصان كاملةٌ شريعةٌ اإلسالِممن المسلم به أن شريعةَف، أما بعد

 حاجات  ومبادئ ونظريات، تكفل بها سد من قواعده البشريةُ كل ما تحتاجاستكملتْ
  بما هو جديد، فعالقةُ يوٍم تأتي كَل باألحداِث مليئةُامالحياة اإلنسانية الراقية، واألي

  البد كانم التفكير اإلنساني، ومن ثَ لتطوِرا تبع تتطور وبالحياِة والكوِن بالعلِماإلنساِن
دراسة واعية على   واآلخر، وهذا يستدعي بين الحيِن جديدةُمن ظهور قضايا وعالقاتُ

أسس منهجية علمية، يالمستنير، مع عقل الحاضِر و، القديِم بروح األصِللباحثُها اعالج 
ضرورة التنبيه أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب األخالقي، بل هذا هو الضابط العام 

  .، وغيرها من القضاياللبحث العلمي في اإلسالم للقضايا المعاصرة
 جديدة ئنقرا ظهرت الطب، مجال في السيما والعصر، هذا في العلم مع تقدمو

 حائال يقف ال اإلسالم ألن الوسائل؛ هذه ضد اإلسالم يقف لم وقبل، من معهوده تكن لم
  .جديد كل أمام

اُلهذا أردت من هذا البحث أن وأثرها ، القرائن الطبية الحديثة علي تلك  بالظالِللقي
في الفقه أثر القرينة  الطبية في إثبات اإلرث : "على اإلرث لذا جاء هذا البحث بعنوان

  ".اإلسالمي
  ...وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث   

 
 

 
  اإلسالمي وأصوله الفقه مدرس
  المنيا جامعة ـ اآلداب  كلية

  



– 

  )٥٦٥٦(

  :تمهيد 
  ماهية القرائن الطبية ومشروعيتها وضوابطها

  :تعريف القرائن : أوالً
 مؤنث قرين وجمعها قرائن على وزن مفاعل، وهو ما يدل على الشيء : لغة

: رن بمعنى جمع، تقول، والقرائن جمع قرينة وهي من الفعل ق)١(مصاحبا له
  .)٢(جمعت بينهما بإحرام واحد: قرنت بين الحج والعمرة، أي

فالقرائن جمع قرينة، وتعني المصاحبة والمالزمة؛ إذ إن كل تلك التعريفات 
التي تم استعراضها من المعاجم اللغوية لم تخرج عن هذا المعنى، كما أنها تطلق على 

والَِّذين ينِفقُون َأموالَهم : (ا أوضحناه قوله تعالى الزوجة القترانها بالزوج وما يعزز م
ِرَئـاء النَّاِس والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر ومن يكُِن الشَّيطَان لَه قَِرينًا فَساء 

  .)٣()ِقِرينًا
على أن المعنى المراد من تلك اآلية في كلمة قرين هو المصاحب أو 

  .احبالص
 القرينة بمعنى المفاعلة وجمعها قرائن على : تعريف القرائن في الفقه اإلسالمي

: وزن فاعل هي ما يدل على الشيء ويكون مصاحبا له وقارنته قرانًا ، أي
صاحبته، وقارن الشيء بالشيء وصله واقترن به، وفي القرآن الكريم بقوله 

  .)٤()قَرِنين ِفي اَألصفَادوتَرى الْمجِرِمين يومِئٍذ م:(تعالى
من جملة طرق القضاء الدالة على ما يطلب به الحكم : " وجاء في تعريفها

  .)٥(داللة واضحة بحيث تصير في المقطوع به
  .)٦(وقد عرفها األستاذ مصطفى الزرقا بأنها كل إمارة تقارن شيًئا فتدل عليه

المصاحبة، على أن نخلص من ذلك إلى أنه يطلق لفظ القرينة وتدل على 
  .القرينة في الموضوع الذي نحن بصدده تعني اإلمارة البالغة حد اليقين 

  ورد لفظ القرين في عدد من آيات القرآن الكريم : القرينة في القرآن الكريم:  
 ِبالْيوِم والَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِرَئـاء النَّاِس والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ: (قوله تعالى - ١

 .)٧()اآلِخِر ومن يكُِن الشَّيطَان لَه قَِرينًا فَساء ِقِرينًا
 .)٨()وقَاَل قَِرينُه هذَا ما لَدي عِتيد: (قوله تعالى - ٢



 

 )٥٦٥٧(

حتَّى ِإذَا جاءنَا قَاَل يالَيتَ بيِني وبينَك بعد الْمشِْرقَيِن فَِبْئس : (قوله تعالى - ٣
 .)٩()الْقَِرين

 .)١٠()ومن يعشُ عن ِذكِْر الرحمِن نُقَيض لَه شَيطَانًا فَهو لَه قَِرين: (قوله تعالى - ٤
  .)١١()قَاَل قَاِئٌل منْهم ِإنِّي كَان ِلي قَِرين: (قوله تعالى - ٥

 ومن خالل كل اآليات تعني كلمة القرين الخليل والصاحب، أي المالزم 
  .نسان وال يفارقه المقترن باإل: لإلنسان، أي

  ورد تعريفها في القانون المصري بأنها: تعريف القرينة في القانون المصري :
النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة 

  .)١٢(مجهولة 
وقد عرفها الفقه المصري بأنها استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة 

  .)١٣(أخرى
قد عرفها البعض اآلخر بأنها استخالص المجهول من معلوم عن طريق هذا و

  .)١٤(اللزوم العقلي واستنادا إلى الخبرات العامة والمجرى العادي لألمور
من جانب آخر فقد عرفها آخر بأنها استنتاج حكم واقعة معينة من وقائع أخرى 

  .)١٥(وفقًا لمقتضيات العقل والمنطق
 إيرادها يمكن القول بأنها كلها تدول حول معنى واحد وحول التعريفات التي تم

استنباط عقلي ينص عليه المشرع أو يقوم باستنتاجه القاضي من وقائع معلومة : وهو
وفقًا لمقتضيات العقل والمنطق والمجرى العادي لألمور، على أن التعريف الذي أورده 

 التعريف الذي أورده المشرع المشرع المصري وأشار إليه كتاب القانون ال يختلف عن
  .م ١٩٩٤السوداني في قانون اإلثبات الحالي لسنة 

  :مشروعية القرائن الطبية : ثانيا
لقد اختلف الفقهاء في حكم العمل بالقرائن القوية، واعتبارها وسيلة من وسائل 

  :اإلثبات على قولين 
لقول ذهب ابن وإلى هذا ا: جواز العمل بالقرائن والحكم بها: القول األول

، وابن )١٩(من الحنفية، وابن فرحون)١٨(، وابن عابدين)١٧(، والطرابلسي)١٦(نجيم
، وابن القيم من )٢٢( من المالكية، والعز بن عبد السالم)٢١(والقرطبي، )٢٠(جزي

  .)٢٣(الحنابلة



– 

  )٥٦٥٨(

فالمالكية يرون األخذ بالقرائن في كل الدعاوى مستندين بحديث الرسول صلى 
تل أبي جهل ، فقد ذهب كل منهم إلى أنه قتله ، ولما رأى الدم في اهللا عليه وسلم في مق

  .)٢٤(سيفيهما قال كالكما قتله، وقد أخذ بقرينة الدم على القتل
أما الشافعية فلم تدل كتب المتقدمين منهم على إعمال القرائن ماعدا ما أورده 

ة موضوع بالرغم إن الشافعي اعتبر القرائن في أكثر من مائ: ابن القيم، حيث جاء عنه
  .)٢٥(من أنه أبعد الناس عن األخذ بها

على أن الحنابلة يجيزون األخذ بالقرائن في مواضع كثيرة، ومن أكثر اآلخذين 
بالقرائن ابن تيمية وتلميذة ابن القيم، ويبررون ذلك بأنه إذا ظهرت األمارات ودالئل 

ا يضيع حقوقًا كبيرة على الحال ومعرفة شواهده في القرائن الحالية فإن عدم األخذ به
أصحابها، فالبينة اسم لما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين لم يوف مسماها 

  .)٢٦(حقه ، فالشارع لم يلِغ القرائن
  :استدل أصحاب القول األول باآلتي: األدلة

لَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمرا وجآُؤوا علَى قَِميِصِه ِبدٍم كَِذٍب قَاَل بْل سو:(قوله تعالى: الدليل األول
  .)٢٧()فَصبر جِميٌل واللّه الْمستَعان علَى ما تَِصفُون

 لما أتوا بقميصه إلى أبيهم تأمله فلم ير – عليه السالم –أن إخوة يوسف : وجه الداللة
  .)٢٨(فيه خرقًا وال أثر ناب فاستدل بذلك على كذبهم

  .)٢٩(ير شرعنا، فال تلزمنابأن هذا ورد في غ: نوقش الدليل
بأن كل ما أنزله اهللا علينا فإنما أنزله بفائدة فيه ومنفعة، : أجيب على المناقشة:الجواب 

ُأولَـِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتَِده قُل الَّ َأسَألُكُم علَيِه َأجرا ِإن هو ِإالَّ :(قال تعالى 
  .)٣١( مقتدى بها معمول عليها– عليه السالم –فآية يوسف . )٣٠()ينِذكْرى ِللْعالَِم
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم – رضي اهللا عنه –عن أبي هريرة : الدليل الثاني

يا : ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تُستأذن، قالوا: " قال 
  .)٣٢( متفق عليه".أن تسكت : رسول اهللا فكيف إذنها ؟ قال

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جعل السكوت قرينة على رضا البكر : وجه الداللة
  .)٣٣(بالنكاح، هذا من أقوى األدلة على الحكم بالقرائن كما ذكر ذلك ابن فرحون

 على االحتجاج بالقرائن والعمل – رضي اهللا عنهم –إجماع الصحابة : الدليل الثالث
ي المغني عندما ذكر إقامة حد الزنا بالحمل، بها، ونقل اإلجماع ابن قدامة ف



 

 )٥٦٥٩(

وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في : " وهو قرينة على فعل الزنا قال
  .)٣٤(" عصرهم مخالف، فيكون إجماعا 

 وابن مسعود – رضي اهللا عنه - حكم عمر بن الخطاب: " ويقول ابن فرحون 
بوجوب الحد على من وجد فيه  وال يعلم لهم مخالف – رضي اهللا عنهما –وعثمان 

  .)٣٥(" رائحة الخمر أو قاءها؛ اعتمادا على القرينة الظاهرة 
اسم لكل ما يبين الحق : أن القرائن داخلة في مفهوم البينة، والبينة: الدليل الرابع 

ويوضحه ويظهره، ولذا سمي النبي صلى اهللا عليه وسلم الشهود بينة لوقوع 
بشهادتهم، ومن خص البينة بالشاهدين لم يوفها بيان بقولهم وظهور الحق 

حقها، وإنما جاءت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان، فمتى وجدت القرائن 
  .)٣٦(واألمارات التي تبين الحق وتظهره عمل بها 

عدم جواز العمل بالقرائن وال الحكم بها، وهذا قول بعض الفقهاء مثل : القول الثاني
 من الحنفية، )٣٨(احب تكملة رد المختار على الدر المختار، وص)٣٧(الخير الرملي

  .)٣٩(والقرافي من المالكية 
فالحنفية يرون أن القرائن غير صالحة لكي تبنى األحكام عليها؛ ألن طرق 

على أن بعض فقهاء الحنفية . اإلثبات تعتبر قد وردت حصرا ولم تكن القرائن من بينها
  .)٤٠(لقاطعة كان يرى إعمال القرائن الواضحة ا

  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: األدلة
إن جاءت به أكحل : " قوله صلى اهللا عليه وسلم في قصة المتالعبين: الدليل األول

العين، سابغ اإلليتين، خدلّج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، 
لكان لي ولها لوال ما مضى من كتاب اهللا : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤١(رواه البخاري " . شأن 
أن الني صلى اهللا عليه وسلم لم يعمل بقرينة الشبهة مع قوتها، ولم : وجه االستدالل

  .)٤٢(يثبت النسب بين المولود وأبيه 
بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يعتد بالشبهة لوجود اللعان، : نوقش الدليل

، بامتناع النبي صلى اهللا عليه وسلم عن )٤٣(لنسبوهو أقوى من الشبهة، ولذلك ينفي ا
  .الحكم بقرينة الشبهة ال ألجل أنه ال يجوز العمل بها، بل لوجود ما يعارضها 



– 

  )٥٦٦٠(

أن القرائن ليست مطردة الداللة؛ الختالفها قوة وضعفًا، فالقرائن قد تبدو : الدليل الثاني
تصلح دليالً من أدلة قوية وقاطعة في بداية األمر ثم يظهر ضعفها، ومن ثم ال 

  .)٤٤(اإلثبات التي يعتمد عليها في بناء األحكام القضائية
بأن القضاء بالقرائن إنما يكون بالقوية التي ال يشك في قوتها : نوقش الدليل:المناقشة 

وداللتها على المقصود، وأما الضعيفة فيستأنسون بها وتعتبر مرجحا لمن كانت بجانبه 
  .)٤٥(صلة، وأما ضعفها بعد قوتها فأمر يعتري كل البيناتوليست وسيلة إثبات منف

 هو القول األول القائل بجواز العمل بالقرائن – واهللا أعلم –الراجح :الترجيح 
القوية واالحتجاج بها؛ لقوة ما استدلوا به، وألن االعتماد على القرائن في بناء األحكام 

ن القرائن تكون أقوى أحيانًا من القضائية يتفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها، كما أ
شهادة الشهود واإلقرار؛ ألنها تستنبط وقائع مادية ثابتة ومحسوسة، ال يتطرق إليها 

  .)٤٦(الكذب، وتعتمد على االستنباط العقلي والمنطقي
  :ضوابط القرائن الطبية التي يجوز العمل بها : ثالثا

  :لشروط التاليةالقول بجواز العمل بالقرائن إنما يكون إذا توافرت ا
أن تكون القرينة قد بلغت حد اليقين من حيث قوتها التدليلية أو الثبوتية، بحيث ال  - ١

 .يتطرق إليها الشك أو االحتمال 
صود، أو الواقعة المطلوب أن تكون القرينة قطعية في داللتها على األمر المق - ٢

 .إثباتها
أو العالمة أو الداللة، يجب أن تكون هناك واقعة ثابتة والتي تتمثل في األمارة  - ٣

 .وهذه الواقعة الثابتة تشكل الركن المادي للقرينة 
يجب أن تكون عملية االستنباط متفقة مع العقل والمنطق، من حيث استنباط النتائج  - ٤

 .من المقدمات، وهذا هو الركن المعنوي للقرينة 
الركن المادي يجب أن تكون هناك عالقة أو رابطة السببية بين الواقعة الثابتة وهي  - ٥

والمتمثل في العالمة أو األمارة أو الداللة والواقعة المجهولة والتي تتمثل في 
  .)٤٧(الجريمة المطلوب إثباتها بالقرينة



 

 )٥٦٦١(

  دور القرينة الطبية  تقسيم الميراث مع وجود الحمل :المبحث األول 
  أقوال الفقهاء في تقسيم الميراث  مع وجود الحمل: المطلب األول 

الحمل ال يعلم حقيقته إال اهللا  إن إذ ف العلماء في مقدار الموقوف للحمل؛اختل  
تعالى، وتتجاذبه احتماالت كثيرة من حياته، وموته، وتعدده، وكونه ذكرا، أو أنثى فنتج 

   عن ذلك ثالثة أقوال ألهل العلم في مقدار الموقوف للحمل، وهي على النحو التالي 
عن َأِبي للحمل من نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة، أنه يوقف األحظ : األول القول

يوسفَ َأنَّه يوقَفُ لَه ِميراثُ ابٍن واحد والْعام الْغَاِلب َأن الْمرَأةَ ال تَِلد في بطٍْن واحد إالَّ 
كْمِني الْحنْبي لَى ذَِلكا واحدا فَع٤٨(ولَد(

.   
ر من واحد كثير، فيأخذ حكم الغالب واالكتفاء يؤخذ على هذا الرأي أن والدة أكث  و

بوقف نصيب واحد فيه إضرار بالحمل إذا ظهر أكثر من واحد؛ لتفرق نصيبه في أيدي 
   الورثة، وقد يتعرض للتلف واإلفالس 

نعامل الحمل باالحظ ومن معه من الورثة باألضر مطلقًا؛ فمن كان من : الثاني القول
كثرة، فيأخذ نصيبه كامال، ومن كان يرث في حال دون الورثة ال يتأثر نصيبه قلة و

حال فال يعطى شيًئا، ومن كان يرث في حال أكثر وفي حال أقل، فإنه يعطى األقل، 
وشريك الحمل ال يعطى شيًئا على كل حال، وقد عللوا ذلك أنه ال حد لما تحمل به 

   . فعيةالمرأة وقد وجد في النساء من تلد أكثر من اثنين وهذا مذهب الشا
   يوقف االحظ للحمل من نصيب ذكرين أو أنثيين وهذا مذهب الحنابلة : الثالث القول

هذه األقوال الثالثة مبنية على االحتياط وان اختلفت طريقة كل مذهب فعند الحنابلة   
االحتياط أن يوقف للحمل األكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين وعند الشافعية االحتياط 

أن يوقف : د وإنما االحظ للحمل واألضر للورثة وعند الحنفية االحتياطعدم تقديره بعد
له األكثر من ميراث ذكر أو أنثى ويؤخذ كفيل لتدارك مالو حصل نقص فهي كلها تتفق 

   في دفع الضرر عن الورثة بتأخير القسمة واالحتياط للحمل 
   : الرأي المختار أن للحمل ستة تقديرات ال يخرج عنها وهي  و
   على تقدير أنه ذكران ٤   فرض أنه أنثى ٣  فرض أنه ذكر ٢   فرض أنه ميت ١  
    على تقدير أنه ذكر وأنثي ٦   على تقدير أنه انثيان ٥

  الميراث  إثبات في الطبية القرينة دور: المطلب الثاني  



– 

  )٥٦٦٢(

 لقد تقدم الطب في هذا المجال تقدما ملحوظا فهناك يقين جازم بحدوث الحمل وفق     
    :وسائل طبية عن عدة طرق منها

تشخيص الحمل عن طريق فحص الدم، وذلك عن طريق أخذ عينة صغيرة من : أولًا  
وهذا الدم ال يظهر في ) B- HCG( دم المرأة والتعرف من خالله على هرمون يسمى 

دم المرأة إال عند حدوث الحمل، ويظهر حتى قبل انقطاع الدورة الدموية، وشعور 
المات الحمل، وهذا الفحص يعطى نتائج مؤكده غير قابلة للخطأ من الناحية المرأة بع

الطبية إال إذا كانت المرأة تشتكي من حاالت نادرة، مثل ورم على المبيض يفرز 
   ) B- HCG( هرمون 

تشخيص الحمل عن طريق تحليل البول، إذ إن البويضة الملقحة تفرز هرمون : ثانيا  
يظهر في بول المرأة، ويمكن معرفه وجود هذا الهرمون الذي ) B- HCG( الحمل 

بأخذ عينة من البول، وتجري عليه تجربة بسيطة، وذلك بأخذ نقطة من البول بعد 
تصفيته وتضاف عليه نقطة من مادة كيماوية محضرة خصيصا لهذا الغرض، وتمزج 

صغيرة الختبار النقطتان معا وتظهر النتيجة خالل دقيقتين ويباع في الصيدليات أجهزة 
الحمل ليست باهظة الثمن، وهي عبارة عن عصا صغيرة من الكرتون أو البالستيك، 

واحدة : مثبت بها من الطرف إسفنج، ومن الطرف األخر فتحتان ذواتا لون أبيض
للحمل، واألخرى لعدم الحمل، فنضع الطرف الذي به اإلسفنج في البول، فليظهر في 

 عدمه بتغير لون أحد الفتحتين، مع األخذ في االعتبار الطرف األخر عالمة الحمل أو
وهذه الطريقة ال تحتاج للذهاب للطبيب كما أنها تحصل .أن يكون البول في الصباح

    .)٤٩(على النتيجة خالل ثوان معدودة
   الطريقتان السابقتان يمكن معرفة الحمل بهما وهناك طريقة أخري يمكن معرفة   

من خالل " السونار"الل تشخيص الحمل عن طريق جهاز جنس الجنين وعدده من خ
التصوير اإلشعاعي للموجات فوق الصوتية، والذي يصور الرحم واألجزاء المحيطة 
به، ويتبين من خالله حصول الحمل أو عدمه، ومعرفة عدد الحمل في البطن، والتعرف 

 جنس على جنس الجنين بوضوح تام، وكثيرا ما يحرص النساء على التعرف على
الجنين من خالل عمل هذه األشعة، فهي تنقل صور االعضاء داخل الجسم بدقة ويعتبر 
الفحص بالسونار في الوقت الحالي أدق وأهم وسائل التشخيص في مجال النساء 



 

 )٥٦٦٣(

والوالدة، بذلك امكن تشخيص وجود الحمل في أولى مراحله، كما أمكن معرفة جنس 
   .  )٥٠(الجنين

مواج فوق الصوتية على مبدأ إرسال أمواج فوق صوتية يعتمد التصوير باألو    
) صدى(إلى الجهة المراد دراستها، فترتد أجزاء منها خالل اختراقها ألنسجة الجلد

فيتلقاها الجهاز ويحللها عن طريق حاسوب فيه، محوال هذه المعلومات إلى صورة، 
الحياة الجنينية وهو تصوير آمن ال يسبب ضررا للجنين ويمكن إجراؤه في كل مراحل 

فمن خالل تلك األمواج الصوتية يمكن معرفة جنس الجنين، وقد يحدث خطأ في تمييز 
لوكان الجنين  أكبر جنس الجنين بسبب عدم تمايز األعضاء الجنسية بشكل جيد ونسبته

    .)٥١(خنثى
لقد اجتهد الفقهاء في ميراث الحمل، ولم يكن اجتهادهم صادرا من فراغ وال   

ل عن علم واحتياط للحمل وللورثة، فال يضيع حق الحمل، وال يزيد نصاب عن هوى ب
    .الورثة، فيأكلوا ماال ليس يحل لهم

لكن القرائن الطبية قد أثرت في الميراث إال أن هذا التأثير نسبي، فإذا أثبتت القرائن   و
 واحد الطبية أن جنس المولود ذكرا، وأن عدده واحد فقط، فيمكن أن نوقف نصيب ذكر

فقط؛ لوجود احتمال موت هذا الجنين في بطن أمه قبل الوالدة،أو حين الوالدة وقبل أن 
    .يستهل صارخا

على ذلك تنخفض التقديرات الستة التي ذكرها األطباء إلى تقديرين فقط، على و    
   . تقدير أنه ميت وعلى تقدير أنه ذكر

قرائن الطبية المعاصرة ولكن مع لهذا تقسم التركة بناء وفقا لما تدل عليه ال"    
تحفظ أن تحاط بهذه النتائج العناية واالهتمام الفائقين وأن ال تصدر إال من طبيبين 

     .)٥٢("مسلمين يقبل رأيهما مع مسؤولية الجهة المصدرة لهذه النتيجة



– 

  )٥٦٦٤(

  دور القرائن الطبية في إثبات ميراث الخنثى: المبحث الثاني
   اء في ميراث الخنثى المشكل أقوال الفقه: المطلب األول

لقد اهتم الفقهاء المسلمون منذ ظهور اإلسالم بالخنثى وتمتلئ كتب الفقه بقضية   
   . الخنثى، وأحكامها فالبد من تعريف الخنثى

   تعريف الخنثى : أولًا  
ا ِللرجاِل الَِّذي لَه م: الَِّذي ال يخْلُص ِلذَكٍَر وال ُأنثى، والخُنْثَى: الخُنْثَى: لغة    - ١

    )٥٣(والنِّساِء جِميعا
    )٥٤( شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصًل:اصطالحا    - ٢

الْخُنْثَى من لَه آلَةُ الرجاِل والنِّساِء، والشَّخْص الْواحد ال يكُون ذَكَرا :" عرفه الكاساني  
   . )٥٥(ن ذَكَرا، وِإما َأن يكُون ُأنْثَىوُأنْثَى حِقيقَةً، فَِإما َأن يكُو

   . )٥٦(  وإذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى
 الَِّذي لَه ذَكَر وفَرج امرَأٍة، َأو ثُقْب في مكَاِن الْفَرِج يخْرج ِمنْه :"يعرفه ابن قدامهو    

، األنوثةفَاَلَِّذي يتَبين ِفيِه عالماتُ الذُّكُوِريِة، َأو وينْقَِسم إلَى مشِْكٍل وغَيِر مشِْكٍل، . الْبوُل
فَيعلَم َأنَّه رجٌل، َأو امرَأةٌ، فَلَيس ِبمشِْكٍل وِإنَّما هو رجٌل ِفيِه ِخلْقَةٌ زاِئدةٌ، َأو امرَأةٌ ِفيها 

   . )٥٧( ِخلْقَةٌ زاِئدةٌ،
 أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن أجمع كل من يحفظ عنه من و  

رث بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة و
 وعلى هذا قال جمهور أهل العلم على أن الخنثى إذا بال من )٥٨( ميراث المرأة

و خنثى العضوين فحكمه حكم أسبقهما في التبول فإن سبق ببوله من العضو الذكري فه
ذكر وإال فهو خنثى أنثى وفي األول أحكامه أحكام الذكور، وفي الثاني أحكامه أحكام 

   . )٥٩(النساء
   : ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل  و

هو الذي تختلط فيه عالمات الذكورة واألنوثة، وهو نوعان : فالخنثى المشكل  
ِميعا فَيقَع االشِْتباه إلَى َأن تَتَرجح إحداهما ِبخُروِج ِبَأن يوجد في الْمولُوِد اآللَتَاِن ج:األول

ُل ِمنْهوالْب  .  
َأن تَنْعِدم آلَةُ التَّمِييِز َأصلًا ِبَأن ال يكُون ِللْمولُودِة آلَةُ الرجاِل وال آلَةُ النِّساِء :   و الثَّاِني

اِت االشِْتبلَغُ ِجهذَا َأب٦٠(اهوه(.    



 

 )٥٦٦٥(

، فَيعلَم َأنَّه األنوثةاَلَِّذي يتَبين ِفيِه عالماتُ الذُّكُوِريِة، َأو هو  :الخنثى غير المشكل  
رجٌل، َأو امرَأةٌ، فَلَيس ِبمشِْكٍل، وِإنَّما هو رجٌل ِفيِه ِخلْقَةٌ زاِئدةٌ، َأو امرَأةٌ ِفيها ِخلْقَةٌ 

    )٦١(زاِئدةٌ
  : تعريف الخنثى في الطب   

يعرف الخنثى في الكتب الطبية بأنه الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسية   
الظاهرة غامضة، ولتحديد نوعية الخنثى ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية حسب 
فحصها النسيجي فإن كانت الغدة خصية، واألعضاء التناسلية تشبه تلك الموجودة في 

وإن كانت الغدة )  male pseudo hermaphrodite(نثى ذكر كاذب األنثى، فهو خ
 hermaphrodite(مبيضا واألعضاء التناسلية الظاهرة ذكرية فهي خنثي أنثى كاذبة 

pseudo female(ا ملتحمان فهو  وإن كان لهذا الشخص مبيض وخصية، أو هما مع
هرة التي قد تشبه وال عبرة باألعضاء الظا ) hermaphrodite true(خنثى حقيقة 

    .)٦٢(الذكر أو األنثى أو كليهما معا 
هذا االضطراب ناتج من التشوهات الكروموسومية وبخاصة في الخنثى   و

الحقيقة أما الخنثى الكاذبة يكون فيها المريض طبيعيا من الناحية الكروسومية ولكن 
 في الجنس األخر االعضاء التناسلية الخارجية تميل إلى التشابه مع تلك التي تكون

      )٦٣(وتجري عمليات جراحية لتعديل هذا التشوه 
سبب هذا االضطراب هو الخلل الهرموني، وغلبة هرمون على آخر  و   

ويحدث هذا في الخنثى الكاذبة وبدرجات متفاوتة من الشدة، وقد يصعب تشخيص 
طبيعية في الحاالت الخفيفة منها، ومثل هذه الحاالت قد تحدث بسبب نقص أو زيادة 

أحد الهرمونات، أو بسبب العالج الهرموني لألم الحامل مثل تناول هرمون البروجستين 
 فجميع الصفات الجنسية تتواجد ما دام النظام الهرموني منتظما، )٦٤(لمنع اإلجهاض 

لكن إذا حدث اختالل في النظام الهرموني الجنسي في جسم الكائن الحي سيحدث 
صفات الجنسية، فمن المعروف علميا أن الحد الفاصل بين اضطرابا حقيقيا في ال

الذكورة واألنوثة فاصال واهيا وضعيفا، خاصة إذا حدث اضطراب في التوزان 
    .)٦٥(الهرموني الجنسي

إن العلم يعرف حاالت تبدو فيها الصفات الجنسية مختلطة بحيث يغدو من     
فاألعضاء . مجال التشريحالعسير تحديد الجنس، ويتجلى ذلك بادئ ذي بدء في 



– 

  )٥٦٦٦(

التناسلية لدى هؤالء األشخاص تجمع بين خصائص الذكورة واألنوثة وفي حاالت نادرة 
يوجد الجهازان التناسليان جنبا إلى جنب وقد أكتمل نموهما وإن كان األكثر شيوعا 

    )٦٦("وجودهما في حالة من الضمور
خنثى في الميراث على بعد هذا العرض اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطى لل  

    :أقوال
 وهذا مذهب الحنفية، واستدل هذا يكُون لَه شَر الْحالَيِن وَأقَلُّ النَِّصيبيِن: القول األول
اَألقَلَّ ثَاِبتٌ ِبيِقيٍن، وفي اَألكْثَِر شَك؛ ألنه إن كَان ذَكَرا فَلَه اَألكْثَر، وِإن كَان الرأي بأن 

تُ ُأنْثَى فَلَهثْبفَال ي قَاِق اَألكْثَِر شَكِتحِقيٍن وفي اسقَاقُ اَألقَلِّ ثَاِبتًا ِبيِتحاس ا اَألقَلُّ فَكَان
تُ ِبالشَّكثْبال ي ِقيِن َأنَّهِر الثَّاِبِت ِبيوِد في غَيهعِل الْملَى اَألصع الشَّك عقَاقُ مِتح٦٧(االس(.    

 )٦٨( وهذا رأي المالكيةصف نصيب ُأنْثَى ونصف نصيب ذكرأعطي ن:  الثانيالقول
 أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها فتنازع بينه واستدل أصحاب هذا الرأي بأن

وبين بقية الورثة وليس ألحد الفريقين مزيه على صاحبه ألن اإلشكال قائم فوجب أن 
    )٦٩(يقسم بينهما كالتداعي

ن الورثة والخنثى بأقل النصيبين؛ألنه المتبقي إلى كل منهما يعامل كل م: القول الثالث
واستدلوا بأن ميراث األنثى هو اليقين، وما عداه مشكوك فيه فيوقف حنى يتبن حاله 

   . وقالت به الشافعية
قالت به الحنابلة ورأى أبو يوسف من الحنفية إن كان يرجى ظهور : القول الرابع

 باألقل ويوقف الباقي، وإن لم يرج ظهور اَألمر، يأخذ حاله، يعامل كل منه ومن الورثة
َألن حالَتَيِه تَساوتَا، فَوجبتْ و:" المتوسط بين نصيبي الذكر واألنثى فيقول ابن قدامة

   التَّسِويةُ بين حكْميِهما، كَما لَو تَداعى نَفْساِن دارا ِبَأيِديِهما، وال بينَةَ لَهما 
  ولَيس تَوِريثُه ِبَأسوِأ َأحواِلِه ِبَأولَى ِمن تَوِريِث من معه ِبذَِلك، فَتَخِْصيصه ِبهذَا تَحكُّم ال 
دِليَل علَيِه، وال سِبيَل إلَى الْوقِْف؛ ألنه ال غَايةَ لَه تُنْتَظَر، وِفيِه تَضِييع الْماِل مع يِقيِن 

   .  والرأي الرابع هو األرجح)٧٠(اِقِهم لَهاسِتحقَ
منه للخنثى المشكل، وهو الذي " ٤٦"لكن القانون يأخذ برأي أبي حنيفة، ففي المادة   و

ال يعرف أذكر هو أم أنثى، أخذ بأقل النصيبين، وما بقي من التركة يعطى لباقي 
     )٧١(الورثة

   



 

 )٥٦٦٧(

   الخنثى المشكل دور القرائن الطبية في إثبات : المطلب الثاني 
عادة من نوع النطفة التي تأتي من األب؛ إذ هناك نوعان ن يتحدد نوع الجني  

فبعض النطف ) Sex chomosomes(من النطف بحسب ما تحمله من الصبغيات 
أما بويضة األم فتحمل نوعا واحدا من ) X(وبعضها يحمل الصبغ ) Y(تحمل الصبغ 

كان الجنين ذكرا ) Y(فإذا ما لقحت البويضة بالنطفة ) X(الصبغيات الجنسية هو الصبغ 
   .  كان الجنين أنثى)X(بأذن اهللا تعالى، وإذا ما لقحت البويضة بالنطفة 

هذه الحقيقة العلمية قد أشار إليها النبي منذ قرون طويلة وذلك في حديث   و
مر ِبالنُّطْفَِة ِثنْتَاِن وَأربعون لَيلَةً، إذا : " ، يقُوُل‘ فَِإنِّي سِمعتُ رسوَل اِهللا حذيفة بن أسيد 

: بعثَ اُهللا ِإلَيها ملَكًا، فَصورها وخَلَقَ سمعها وبصرها وِجلْدها ولَحمها وِعظَامها، ثُم قَاَل
لَكالْم كْتُبوي ،ا شَاءم كبقِْضي رُأنْثَى؟ فَي َأم َأذَكَر با رقُوُليي قُوُل : ، ثُمفَي ،لُهَأج با ري

يا رب ِرزقُه، فَيقِْضي ربك ما شَاء، ويكْتُب : ربك ما شَاء، ويكْتُب الْملَك، ثُم يقُوُل
    )٧٢(" ينْقُصالْملَك، ثُم يخْرج الْملَك ِبالصِحيفَِة في يِدِه، فَال يِزيد علَى ما ُأِمر وال

لكن في حاالت نادرة يحدث خلل في عند انقسام النطف، فيضم بعضها     
بدل صبغي واحد، بينما يبقى األخر خاليا من أي صبغي ) XX(صبغتين جنسيتين 

وتكون هناك ) O.XX.Y.X(جنسي فيكون الناتج أربعة أصناف من النطف عند الرجل 
من هذا الرجل بعضها خنثى،على التفصيل فرصة النجاب أربعة تركيبات من األوالد 

    :التالي
    األول)YO (  وهذا ال يعيش عادة   
 الثاني   و)XO (يسمى طبيا متالزمة تورنر)tumer syndrome ( وهو

مخلوق ظاهره أنثى ولكنه بال مبيضين، ويكون مصابا بعدد من التشوهات 
   البدنية وهو ال ينجب وال يحيض 

 الثالث   و)XXO (بيا متالزمة كال ينفلتريسمى ط )klein Filter 
syndrome ( وهو رجل شاذ الطباع عديم الرجولة تقريبا وهو عقيم وال ينجب   

    الرابع)XXX ( يسمى طبيا متالزمة فرط األنوثة)Suber Female 
syndrome ( وهي طبعا أنثى ولكن اإلفراط كالتفريط فهذا الصبغي األنثوي

 الرقة والجمال والجاذبية كما هي حال النساء غالبا، الزائد ال يورثها زيادة في
بل على النقيض من هذا نجد أن بعض هذه الحاالت متخلفة عقليا أو مصابة 



– 

  )٥٦٦٨(

بندرة الطمث أو انقطاع الطمث، وقد تكون بعض المصابات بهذه المتالزمة 
     )٧٣(طبيعيات تماما

لمختلفة ودرجاتها فمن األطباء اليوم أقدر على التمييز بين حاالت الخنوثة ا  و
   األسباب التي تحدث من خاللها الخنوثة غير الحقيقية التي أصلها أنثى وظاهرها 

تعاطي األم الحامل هرمونات الذكورة أو البروجسترون، فتنمو لدى الجنين   
األعضاء التناسلية الظاهرة نحو الذكورة حتى وأن كان الجنين أنثى على المستوى 

 الجنين، واألعضاء التناسلية الظاهرة ذكرية، أما األعضاء الصبغي، فيولد هذا
    .التناسلية الداخلية فهي أعضاء أنثوية طبيعية

أما األسباب التي تحدث من خاللها حاالت الخنوثة غير الحقيقية التي أصلها   
ذكر وظاهرها أنثى حيث تأخذ األم هرمونات األنوثة أثناء الحمل، خاصة إذا كان ذلك 

شهر اُألولَى من الحمل، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نزول خصيتين وإلى صغر في األ
القضيب، ووجود فتحة البول في أسفل القضيب ـ ويمكن إرجاع الحالة إلى الوضع 

   . الطبيعي بعملية جراحية
  :  أثر القرينة الطبية في تقسيم ميراث الخنثى: المطلب الثالث 

ية أصبح باإلمكان التعرف على جنس الخنثى من خالل التحاليل الطبية والمخبر
المشكل وإعادته إلى وضعه الطبيعي المقارب لحالته والجزم بأنه ذكر أو أنثى من دون 

   . االنتظار حتي يصل إلى سن البلوغ
حالة عدم اكتشاف الحالة إال بعد سن البلوغ فإن صفات الذكورة أو صفات وفي 

ية جراحية إلزالة اللبس الحاصل في الجنس، األنوثة تظهر بوضوح، ويبقى إجراء عمل
ومن المستبعد استمرار هذه اللبس من الناحية الطبية، وإن كان اللبس حاصال من 

   . الناحية الظاهرية
فالقرائن الطبية تستطيع أن تبين لنا جنس الجنين وهو في بطن أمه فضلًا عن   

 تقسيم الميراث على الخنثى جنسه بعد الوالدة وكما ذكرت سابقًا اختالف الفقهاء في
فيقسمون التركة على تقديرين تقدير الذكورة وتقدير األنوثة ثم يعطي الخنثى جزء من 
نصيبه ويوقف الباقي حتى يتبين حاله وال شك أن البعض من الورثة يتأثر نصيبهم مع 

    .)٧٤(وجود الخنثى، فيبقى حائرا هل له نصيب من ذلك اللوث أم ال؟



 

 )٥٦٦٩(

ور القرائن الطبية في تثبيت الحكم الشرعي حيث بينت جنس من هنا جاء دو
الخنثى حديث الوالدة من خالل عمل بعض الفحوصات المخبرية التي تبين جنسه 

    .وكونه ذكر أم أنثى
هذا عند تقسيم التركة يعتمد على ما توصلت إليه القرائن الطبية في تحديد   وفي 

األطباء العدول المتخصصين في هذا الشأن جنس الخنثى وان يعتمد على قول اثنين من 
    .فتقسم المسألة مرة واحدة بعد تحديد جنس الخنثى ويزول اإلشكال

بما أن الخنثى في الفقه اإلسالمي مبنية على معلومات األطباء والتجربة   و
والمشاهدة في عصورهم السابقة ودون الرجوع إلى الفحص النسيجي للغدة 

ك آنذاك، فإن على الفقهاء أن يراجعوا هذه األحكام على ضوء التناسلية؛لعدم توفر ذل
والبد لذلك اجتماع األطباء المهتمين .التقدم الطبي الواسع الذي حدث في العصر الحديث

بهذا المجال مع الفقهاء األجالء للخروج بأحكام تتالءم مع المعلومات الطبية في العصر 
  .)٧٥(الحديث



– 

  )٥٦٧٠(

  الطبية في ميراث الغرقى والهدمىدور القرائن : المبحث الثالث
    أقوال الفقهاء في ميراث الغرقى والهدمى: المطلب األول 
كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق : الغرقى والهدمى  
    .)٧٦(ونحوهما
موتهم، وجهل المتقدم من المتأخر في الموت، فلم  عمي ينطبق على كل من  و

 وينطبق عليها حوادث السيارات، والطائرات، يعرف الالحق، فيورث السابق،
    .واالنفجارات، واألمراض العامة والمعارك

   : يذكر الفقهاء على أن الغرقى والهدمى ال تخرج عن حاالت خمس هي  و
، فيورث من تأخر موته ممن سبق من المتقدم منأن يعلم موت المتأخر  .١

    .أقاربه
 أنه إن  الفقهاءاتفقاحد، بينهم فقد أن يعلم بيقين موتهم جميعا في وقت و .٢

     )٧٧(تيقن أنهما ماتا معا أنهما ال يتوارثان
    .أن يعلم أن منهم متأخر ال بعينه، فيعلم التأخر دون المتأخر .٣
 اآلخر، ثم ينسى فال يذكر أو يلتبس من موتاأن يعلم أن أحدهم أسبق  .٤

   تحديده 
قت واحد أم تأخر موت  ماتوا جميعا في وهل يعرفأن يجهل موتهم، فال  .٥

   . بعضهم عن بعض
   نجد في الحالة اُألولَى يتم التوارث أما الحالة الثانية ال يتم التوارث كما ذكرت   
   أما الحاالت الثالث األخيرة فقد اختلف الفقهاء في حكم التوارث فيها على قولين   
 وقالت به يتم التوارث بين الغرقى والهدمى ومن في صفتهم: القول األول  

الحنابلة في رواية وعمر بن الخطاب وعلي ـ رضي اهللا عنهما ـ وقد استدلوا 
    :ببعض األدلة منها

     اتُواتٌ، فَميب ِهملَيقَطَ عُأنَاٍس س نِئَل عس َأنَّه ،ِنيزِد اللَِّه الْمبِن عاِس بِن إيع
    )٧٨("جِميعا، فَوِرثَ بعضهم ِمن بعٍض

 روى   و َأنرما ،عِليوتُ "  وعمي مهى َأيردا ال يِميعج وتُونمِم يا في الْقَويقَض
    .)٧٩("َأن بعضهم يِرثُ بعضا : قَبُل



 

 )٥٦٧١(

 أن الغرقى والهدمى ال يرث بعضهم بعضا وهو قول الجمهور من :القول الثاني  
الْعمُل في كُلِّ متَواِرثَيِن هلَكَا، ف ورواية عند الحنابلة )٨٢(عيةوالشاف )٨١(والمالكية )٨٠(الحنفية

 لَمعي اِحِبِه، فَِإذَا لَمَل صاتَ قَبا ممهَأي لَمعي ِت، إذا لَموالْم ِمن ِر ذِلكغَي قَتٍْل، َأو ٍق، َأوِبغَر
دِرثْ َأحي اِحِبِه، لَمَل صاتَ قَبا ممهًئاَأياِحِبِه شَيص ا ِمنمِمنْه  . ِقيب نا ِلمماثُهِمير وكَان

    )٨٣(ِمن ورثَِتِهما، يِرثُ كُلَّ واحد ِمنْهما ورثَتُه ِمن اَألحياِء
    :وقد استدلوا ببعض األدلة منها     

 عن زيِد ،زيٍد عن خَاِرجةَ بِن ،الزنَاِدي  عن َأِب،كَِثيٍر  َأخْبرنَا عبد الرزاِق، عن عباِد بِن 
 وال يورثُ الْموتَى بعضهم ِمن ،اَألمواِتَأنَّه كَان يورثُ اَألحياء ِمن «: بِن ثَاِبٍت

    )٨٤(»بعٍض
    )٨٥(عمل الصحابة حيث انهم لم يورثوا من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة  

قد وضع ابن قدامة بعض األدلة العقلية التي تثبت عدم توارث الغرقى والهدمى   و
    :  وهي
  لُوٍم، والعم رغَي ووِث، وهروِت الْموم دعاِرِث باةُ الْويِريِث حطَ التَّوشَر َأن  

الشَّك عِريثُ متُ التَّوثْبي.    
 ُاتيح لَمتُع لَم تًا  َأنَّهيم تْهعِل إذا وضمكَالْح ،ِرثْهي وِثِه، فَلَمروِت موم ِحين ه.    
  ،اعا ممتُهوم كُوني َأن خْلُو ِمنِقينًا؛ ألنه ال يا خَطٌَأ يمِريثَ كُلِّ واحد ِمنْهتَو َأن  

 والْميِت معه خَطٌَأ يِقينًا، مخَاِلفٌ َأو سبقَ َأحدهما ِبِه، وتَوِريثُ الساِبِق ِبالْموِت
    )٨٦(ِلِإلجماِع، فَكَيفَ يعمُل ِبه

فَلَم يعرفْ َأيهم ماتَ َأولًا فَالنِّزاع مشْهور " عِمي موتُهم " من": قال ابن تيمية  و
ِر. ِفيِهمال ي ِة َأنَّهوِل الشَِّريعِبُأص هِرثُ كُلُّ واحد واَألشْبْل يٍض بعب ِمن مهضعثُ ب

ورثَتَه اَألحياء وهو قَوُل الْجمهوِر وهو قَوٌل في مذْهِب َأحمد؛ لَِكن ِخالفُ الْمشْهوِر 
   )٨٧(في مذْهِبِه وذَِلك َألن الْمجهوَل كَالْمعدوِم في اُألصوِل

   ائن الطبية في ميراث الغرقى والهدمى دور القر: المطلب الثاني
 من خالل أقوال الفقهاء يمكن معرفة موت إنسان قبل اآلخر من خالل   

المشاهدة العينية ولكن من خالل القرائن الطبية تمكن من معرفة زمن وفاة الميت بشكل 
تقريبي فيمكن للطبيب الشرعي معرفة زمن الوفاة من خالل بعض التغيرات التي تحدث 

    :لميت مثلل



– 

  )٥٦٧٢(

بعد الوفاة تتوقف عمليات األكسدة الحيوية، ويفقد الجسم : برودة الجسم) أ (   
فيبرد ) ساعة /ف ١٨،١(م١الحرارة عن طريق اإلشعاع والتوصيل والحمل بمعدل 

الجسم تدريجيا حتى تتساوى درجة حرارة األحشاء الداخلية للميت بدرجة حرارة 
 درجة ٥٠واسطة ترمومتر مقسم من صفر إلى الجسم وتقاس درجة حرارة الجثة ب

مئوية عن طريق فتحة الشرج وذلك لقياس درجة حرارة األحشاء فمن خالل درجة 
   . )٨٨(الحرارة تمكن من معرفة زمن الوفاة

يظهر الرسوب الدموي بعد الوفاة وتوقف القلب : الرسوب الدموي) ب (   
ألجزاء المنخفضة من الجثة بفعل فيترسب في الدم في األوعية الدموية الموجودة با

الجاذبية األرضية فيتلون الجلد ويختلف هذا التلون باختالف سبب الوفاة ويظهر 
اللون بعد حوالي نصف ساعة إلى ساعة من الوفاة على هيئة بقع تكبر تدريجيا 

ساعات وال يتحول  ) ٨ - ٦( وتندمج بعضها ببعض ويكتمل انتشارها بعد حوالي 
ر وضع الجثة نتيجة تكسر كرات الدم وتسربها من األوعية الدموية من مكانه بتغيي

قد ال يظهر الرسوب الدموي لعدة  و)٨٩(إلى األنسجة المحيطة وثبات اللون باألنسجة
    :أسباب منها

    حاالت الحروق الشديدة، الجثث المحروقة احتراقا شبه كامل   -
 الحاالت يصعب حاالت الوفاة لألشخاص ذي البشرة السوداء، ففي هذه   -

    .تحديد الرسوب الدموي أو مشاهدته على الجلد
   حاالت النزيف الدموي الشديد أو فقر الدم الشديد    -
حيث في تلك الوفيات يتخثر الدم ) sepsis(حاالت الوفاة بسبب تجرثم الدم    -

     )٩٠(مباشرة وسريعا
ادية والالإرادية يقصد بالتيبس الرمي تصلب العضالت اإلر: التيبس الرمي) ج (   

) P- T-A( للميت نتيجة تحلل كيميائي وتلف مادة ثالث فوسفات األدينوزين 
ويمكنا التيبس من معرفة وقت الوفاة حيث يبدأ التيبس بعد ساعتين من الوفاة في 

والعضالت الصغيرة ) بحيث يصعب إغالق الجفون والفكين( عضالت الوجه 
 ساعات ٤ تدريجيا من اعلى إلى أسفل بعد بالكفين واألصابع والقدمين ثم ينتشر

ساعات يشمل عضالت ٨ ساعات يشمل عضالت الصدر بعد ٦يشمل الرقبة، بعد 
 ساعة يشمل ١٢ ساعات يشمل عضالت البطن بعد ١٠الطرفين العلويين بعد 



 

 )٥٦٧٣(

 ساعة ٢٤عضالت الطرفين السفليين وبذلك يكون شمل عضالت الجسم كله بعد 
دريجيا بنفس الترتيب الذي ظهر حتي يزول تماما ويصبح يبدأ التليبس في الزوال ت

      )٩١( ساعة من تاريخ الوفاة ٣٦الجسم مرتخيا بالكامل بعد 
هو تحلل أنسجة الجسم بفعل األنزيمات المتحررة من الخاليا : التعفن) د (   

والجراثيم التي يعيش معظمها في األمعاء إلى غازات وسائل وأمالح يبدأ التعفن 
 شتاء على هيئة اخضرار ٤٨:٣٦ ساعة صيفا، ٢٤:١٨لهواء بعد حوالي في ا

بالجزء السفلي األيمن من جدار البطن والصدر ثم الرأس واألطراف وبعد يومين 
 أيام شتاء تنتفخ الجثة وتتكون فقاقيع تحت الجلد مع ظهور األوعية ٥صيفا و

ت التعفن الكريهة الدموية على هيئة فروع الشجرة بسطح الجلد نتيجة تكون غازا
    شتاء نجد الهيكل العظمي بدون انسجه متصل باألربطة ٦شهور صيفا و٣بعد 

 شتاء تتآكل األربطة الموصلة بين العظام عند المفاصل ١٢ شهور صيفا و٦بعد   
     )٩٢(ونجد عظام مفككة

عندما تتكون غازات التعفن وتنبعث من الجثة الرائحة الكريهة : التدويد) هـ(   
ذب إليها أنواع شتى من الحشرات الزاحفة والطائرة مثل الذباب من ذوات ينج

الجناحين ويضع بيضه الذي يظهر على هيئة نشارة الخشب حول الفتحات الطبيعية 
للجسم كالفم واألنف والعينين وفتحة الشرج أو أي جروح بالجثة ويكون ذلك بعد 

وتتغذى هذه الديدان على يومين من الوفاة ثم يفقس البيض ويتحول إلى ديدان 
أنسجة الجسم، وتتحول إلى شرانق ثم إلى ذباب، وبذلك يمكن تحديد وقت الوفاة من 

إلى ٣خالل حياة الذباب على الجثة حيث يأخذ كل طور من األطوار المختلفة من 
       )٩٣( أيام تقريبا٤
ماء وهو يحدث بدل من التعفن للجثث الموجودة في ال: التصبن الشمعي) و (   

ويقصد بالتصبن ازدياد ثقل الجثة وأخذها ملمسا دهنيا ولونا أصفرا ذا رائحة 
كرائحة الجبن العفن نتيجة تحول األنسجة الدهنية بالجثة إلى مادة شمعية صلبة 
بسبب تشبع األحماض الدهنية الغير مشبعة بالهيدروجين فيتحول إلى حمض الزيت 

 )Oleic acid ( إلى حمض الشم)Stearic acid (  وأهمية التصبن في معرفة
 أسابيع من الوفاة ويكتمل ٣وقت الوفاة التقريبي حيث يبدأ التصبن بعد بالجثة بعد 



– 

  )٥٦٧٤(

 أشهر وكذلك يمكن معرفة الشخص المتوفي من خالل مالمح وجه ٦:٣في خالل 
     )٩٤(حيث إن التصبن يحفظ مالمح الوجه

من التعفن في الجثث الموجودة تحدث هذه الظاهرة بدال : التحنيط الطبيعي) ز (   
في وسط شديد الجفاف مثل الصحراء فتتبخر السوائل من الجثة وتموت البكتريا 
وتتحول الجثة إلى مومياء وأهمية التحنيط الطبيعي يمكن تحديد الوفاة من خالله 

 شهور وأيضا يمكن ٦: ٣حيث يحدث التحنيط بعد أسبوع من الوفاة ويكتمل من 
م تغير مالمح الوجه بالتحنيط وأيضا مكان الوفاة وكذلك معرفة الشخص لعد

     )٩٥(االحتفاظ باإلصابة إي معرفه سبب الوفاة
من خالل العرض السابق نجد أهمية القرائن الطبية السالفة الذكر في تحديد   

زمن الوفاة، فيتم التوارث بين الغرقى والهدمى متى تمكن الطب الشرعي من تحديد 
قرير مصدق عليه من طبيبين شرعيين مسلمين عدلين مختصين أما إذا لحظة الوفاة بت

كان تقدير األطباء على سبيل الوهم، وال يوجد ما يقوي جانبهم، أو تطرق الشك إلى 
تقريرهم ـ فإنه ال يؤخذ به، وال يجري القاضي التوارث بينهما لعدم ترجح اَألمر لديه 

 من خالل العرض السابق عملية يكتنفها والذي أميل إليه أن عملية ضبط الوفاة
الصعوبة إذا كانت الوفاة بينهم قليلة فال يستطيع الطبيب الشرعي تحديد الوقت وكذلك 
ألن العلميات والتغيرات السابقة يمكن أن تتأثر بالبيئة المحيطة بالجثة وهذا يؤثر في 

  .الوقت الذي وضعه العلماء لتحديد كل هذه التغيرات



 

 )٥٦٧٥(

  الخاتمة
  : خالل البحث توصلت لبعض النتائج والتوصيات منها من 
  :النتائج : أوالً

  ال يستطيع أحد إنكارها ال سيما في  عظمي العمل بالقرائن الطبية له أهمية
انعدام الدليل، فنكون في أمس الحاجة إليها؛ ألنها توصلنا للحقيقة، وإنصاف 

   .المظلوم
 صفاء الذهن، والتثبت فيها، وعدم العمل بالقرائن يحتاج إلى رجحان العقل، و

 .التعجل في الحكم بها
   القرائن على مقصورة ليست اإلسالمي القضائي النظام في القرائن إن 

 .  استنباطها يمكن أمارة كل تشمل بل الشرعية؛
   األدلة جملة من اعتبارها يتعين شرعية، حقائق التجريبي العلم حقائق إن 

 قطعية األدلة هذه دامت ما والعقل، المنطق الشرع يخالف ال حتى الشرعية؛
  .  الخطأ تحتمل وال الثبوت،

  :التوصيات : ثانيا
   من استجد ما دراسة إلى العلمية والهيئات الفقهية والمجامع الباحثين دعوة 

 وبيان المختلفة، الحيوية األجزاء وبصمات الوراثي، كالفحص طبية؛ قرائن
 .  ائيالقض اإلثبات جانب في قوتها مدى

  األحكام الفقهاء يبني حتى به؛ المسلمين وانشغال بالطب االهتمام إلى الدعوة 
 .  سواه يثبته ما على ال المسلم الطبيب يثبته ما على الشرعية

 للنظر الشرعيين القضاة وخاصة الشريعة، وعلوم األطباء بين التواصل زيادة 
 والصواب  الحق مع يتوافق رأي إلى للوصول القضائي؛ الجانب يخدم فيما

 العلوم إن حيث فيه؛ يستجد وما الموضوع، هذا بحث في االستمرار ضرورة 
  .  يستجد ما كل يحوي مرن فقه اإلسالمي والفقه جديد، فيها يوم كل الطبية

  



– 

  )٥٦٧٦(

  :الهوامش
                                         

 هــ ،  ١٤١٤ ، بيـروت، لبنـان   ٣الفضل عماد الدين محمد بن مكرم بـن منظـور، ط  أبو العرب،    لسان )١(
١٣/٣١٤ 

  .٢/١٥٨،الفيومي،  المنير المصباح)٢(
  .٣٨اآلية : سورة النساء )٣(
  .٤٩اآلية :  سورة إبراهيم)٤(
  .٧/٢٠٥ابن نجيم،  الرائق، البحر)٥(
  .١٣٠م، ص ١٩٦٧ا، حلب سوري الزرقا،  مصادر االلتزام في الشريعة، مصطفى)٦(
  .٣٨اآلية :  سورة النساء)٧(
  .٢٣اآلية :  سورة ق)٨(
  .٣٨اآلية : سورة الزخرف )٩(
  .٣٦اآلية : سورة الزخرف )١٠(
  .٥١اآلية : سورة الصافات  )١١(
 .من القانون المدني المصري ] ٤٠٤[ المادة )١٢(
 .٣٢٩م، ص١٩٨٧أحمد فتحي سرور، . د، العربية النهضة دار الجنائية، اإلجراءات قانون في الوسيط)١٣(
 .٥٢٤م، ص ١٩٧٥آمال عبد الرحيم عثمان، دار النهضة العربية، . الجنائية ، د اإلجراءات قانون شرح)١٤(
 .٧٩٥م، ص ١٩٨٠مأمون سالمة، دار الفكر العربي، . عليه، د معلقًا الجنائية اإلجراءات قانون)١٥(
  .٢٤٧األشباه والنظائر البن نجيم، ص  )١٦(
  .١٦٦ معين الحكام، ص )١٧(
 .٥/٣٥٤حاشية رد المختار،  )١٨(
 الـدين  برهـان  فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهيم األحكام، ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة)١٩(

  .١/١٧٢م ، ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،١ط األزهرية، الكليات مكتبة ،)هـ٧٩٩: المتوفى (اليعمري
: المتـوفى  (الغرنـاطي  الكلبـي  جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد قاسم،ال القوانين الفقهية،أبو  )٢٠(

   )هـ٧٤١
  .١٩٤ ص 

 الـدين  شـمس  الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو القرآن، ألحكام الجامع)٢١(
ـ ١٤٢٧ ،١ط ة،الرسـال  مؤسـسة  التركي، المحسن عبد بن اهللا عبد د تحقيق ،)ه٦٧١ت ( القرطبي -هـ
  .٩/١٣٠م ،  ٢٠٠٦

  .٢/١٠٧قواعد األحكام،  )٢٢(
  مكتبة)هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن الطرق الحكمية، محمد )٢٣(

  .١/٤البيان ،  دار
 .٢/٩٢ تبصرة الحكام، )٢٤(



 

 )٥٦٧٧(

                                                                                                     
   .١٣٠ابن القيم، ، ص الموقعين ،  إعالم)٢٥(
   .١٣٩ية، البن قيم الجوزية، ص الطرق الحكم )٢٦(
  .١٨اآلية :  سورة يوسف)٢٧(
 .٢/١٠٢تبصرة الحكام  )٢٨(
 .المرجع السابق: ينظر )٢٩(
  .٩٠من اآلية : سورة األنعام )٣٠(
  .٢/١٠٢تبصرة الحكام : ينظر )٣١(
) ٤٨٤٣( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها، حـديث رقـم                   )٣٢(

كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حـديث رقـم        : ، ومسلم )٥/١٩٧٤(
)٢/١٠٣٦) ١٤١٩.  

 .٢/١٠٣تبصرة الحكام :  ينظر)٣٣(
 .٩/٧٣المغني :  ينظر)٣٤(
 .٢/١٠٤ تبصرة الحكام )٣٥(
 .١٣٨عزايزة ص ، حجية القرائن في الشريعة اإلسالمية، ل١/١٦الطرق الحكمية : ينظر )٣٦(
  .٥١ ، ٢/٥٠ الفتاوى الخيرية لنفع البرية )٣٧(
  .٧/٤٣٨ قرة عيون األخبار )٣٨(
   .١/٣٣٣ الفروق )٣٩(
 .٧/٢٠٥البحر الرائق، ابن نجيم ، )٤٠(
ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه لمن الكاذبين، حديث    : رواه البخاري في التفسير ، باب      )٤١(

  .٤/١٧٧٢) ٤٤٧٠(رقم 
  .١٦٣حجية القرائن في اإلثبات الجنائي، للترهوني ص :  ينظر)٤٢(
 ، اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلسالمي للفائز،        ١٦٥حجية القرائن في اإلثبات الجنائي، للترهوني ص        :  ينظر )٤٣(

سالمية ، وسائل اإلثبات في الشريعة اإل١٤٥ ، حجية القرائن في الشريعة اإلسالمية لعزايزة ص ١٠٢ص 
 .٥١٠للزحيلي ، ص 

  .المراجع السابقة  :  ينظر)٤٤(
  .المراجع السابقة: ينظر )٤٥(
، حجية القرائن في الشريعة اإلسالمية لعزايزة ١٦٦حجية القرائن في اإلثبات الجنائي، للترهوني ص     :  ينظر )٤٦(

  .١٤٨ص 
  .١٤٥ – ١٤٣حجية القرائن في اإلثبات الجنائي، للترهوني ص : ينظر )٤٧(

  ٥٢/المبسوط للسرخسي، ج) (٤٨
 العالي المعهد دكتوراه، رسالة. الشيخ آل محمد بن اهللا عبد بن هشام الفقهي، الخالف في الحديثة التقنية أثر) (٤٩

  ٣٧٦ص ه ، ١٤٢٧ القاهرة الرشد، مكتبة خالل من طبعت الرياض، للقضاء،



– 

  )٥٦٧٨(

                                                                                                     
  ٤٤م، ص١٩٩١ة ، أيمن الحسيني ، مكتبة ابن سينا، القاهر. سنة أولى زواج ، د )(٥٠
معرفة جنس الجنين والتدخل في تحديده ، ندى الدقر ، يوسف عبد الرحيم ، بحث مقدم لمـؤتمر الهندسـة         )(٥١

 -٢٢الوراثية بين الشريعة والقانون ، المنعقد بكلية الشريعة والقانون ، جامعة االمارات العربية المتحدة ،         
 ٢٠٩ول ، صم ، المجلد اال٢٠٠٢ مايو ٧ -٥ -هـ ١٤٢٣ صفر ٢٤

إعداد مركز التميز البحثي التابع لجامعة      ) قسم فقه األسرة  (الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة       )  (٥٢
  ٣٧٨التقنية الحديثة في الخالف الفقهي، ص أثر ، وكذلك ٧٠ه ص ١٤٣٥، ١األمام محمد بن سعود ، ط

  ٢/١٤٥لسان العرب ، ج) (٥٣
  ١٠١التعريفات للجرجاني، ص) (٥٤
  ٧/٣٢٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج) (٥٥
البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الـدين                   ) (٥٦

  ١٣/٥٢٨ م،ج٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١ ط بيروت، لبنان،-، دار الكتب العلمية )هـ٨٥٥: ت(العيني 
  ٦/٣٣٦المغني البن قدامة، ج) (٥٧
إلقناع في مسائل اإلجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان                 ا) (٥٨

 -هــ  ١٤٢٤، ١ طحسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعـة والنـشر،   : ،تحقيق) هـ٦٢٨: ت(
  ٢/١٠٤ج  م،٢٠٠٤

 ٢/٦٣٦موسوعة مسائل الجمهور في الفقه اإلسالمي، محمد نعيم، ج )(٥٩

  ٣٠/٩٢المبسوط  للسرخسي، ج) (٦٠
  ٦/٣٣٦المغني البن قدامة، ج) (٦١
   ٣١٦الطبيب  أدبه وفقه،  محمد على البار، ص ) (٦٢
الوراثة واإلنسان ، أساسيات الوراثة البشرية والطبية ، مصطفى ناصف، سلسلة عالم المعرفة تـصدرها                )(٦٣

 ٨٩م ص١٩٨٦ريل  اب١٠٠المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت عدد 
  ٤٤الجنس والنفس في الحياة النفسية ، د على كمال، ص) (٦٤
م ١٩٩٨الهندسة الوراثية األمل واأللم، عبد الباسط الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة األسرة،            ) (٦٥

 ٦١، ص
مصطفى زيـور،   ترجمة سامي محمود على راجعها      " سيجموند فرويد "ثالث مقاالت في النظرية الجنسية       )(٦٦

  ٣٨م ، ص٢٠١٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
  ٧/٣٢٨بدائع الصنائع للكاساني، ج) (٦٧
            القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بـن عبـد اهللا، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي                      ) (٦٨

  ٢٦٠، ص)هـ٧٤١: ت(
  ٣/١٦٥٧المعونة على مذهب عالم المدينة، ج) (٦٩
  ٦/٣٣٧المغني البن قدامة، ج) (٧٠



 

 )٥٦٧٩(

                                                                                                     
 م، المجلـد الرابـع،   ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨، ٣فقه السنة للسيد سابق، دار الفتح لإلعالم العربي، القاهرة ، ط  ) (٧١

  ٣٥١ص 
 باب كيفيـة خلـق اهللا آدم فـي بطـن أمـه ، رقـم الحـديث                   كتاب القدر،  أخرجه مسلم في صحيحه ،    ) (٧٢

  ٤/٢٠٣٧،ج)٢٦٤٥(
  )٤٣٩،٤٣٨(بية الفقهية أحمد كنعان، صالموسوعة الط) (٧٣
  ٤١٤التقنية الحديثة في الخالف الفقهي، ص أثر ) (٧٤
الخنثى بين الطب والفقه ، محمد على البار بحث بمجلة المجمع الفقهي االسالمي ، السنة الرابعـة العـدد            )(٧٥

   ٣٦٥السادس ، ص
هـ، ١٤٢٧ ،١ط، دار ابن الجوزي، )هـ١٤٢١: ت(تسهيل الفرائض، محمد بن صالح بن محمد العثيمين      ) (٧٦

  ١٣٢ص
  ٢/١١٣اإلقناع في مسائل األجماع البن قطان، ج) (٧٧
  ٦/٢٧٤الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،ج) (٧٨
  ١٠/٢٩٤المصنف، أبو بكر عبد الرزاق، ج) (٧٩
  ٤/١٦٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ،ج) (٨٠
  ٥/٣٧٦االستذكار، القرطبي، ج) (٨١
  ٨/٨٧لحاوي الكبير للماوردي ،جا) (٨٢
  ٣/٧٤٥الموطأ، مالك بن أنس بن مالك،ج) (٨٣
  ١٠/٢٩٨مصنف عبد الرزاق،ج) (٨٤
  ٣/٧٤٥موطأ مالك، ج) (٨٥
  ٦/٣٧٩المغني البن قدامة، ج) (٨٦
  ٣١/٣٥٦مجموع الفتاوى البن تيمية، ج) (٨٧
كاديمية نايف العربيـة للعلـوم    ، أ ١ صادق الجندي ، ط    إبراهيم. الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، د     ) (٨٨

   ٥٤م، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠األمنية ، مكتبة الملك فهد ، الرياض، 
  ٥٥، صالمرجع السابق )(٨٩
  ٨١الطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء ، المعايطة ص )(٩٠

   ٥٨الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، ص) (٩١
  ٦٢، ص المصدر السابق) (٩٢
  ٦٣،  ص المصدر السابق) (٩٣
  ٦٤ ، ص الجنائية التحقيقات في الشرعي الطب) (٩٤
  ٦٥، صنفس المرجع ) (٩٥

  
  



– 

  )٥٦٨٠(

                                                                                                     
  
  
  
  



 

 )٥٦٨١(

  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمد هللا الذي أنزل على خاتَِم الرسل واألنبياء أكمَل كتاب، تبصرةً ألولي األلباب، 

  .وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له رب األرباب، إليه الرجعى والمآب
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي األواب، الذي آتاه اهللا الحكمة وفصل 

  .وسلم وبارك عليه وعلى آله واألصحاب الخطاب، صلى اهللا 
  :أما بعد

فلقد حظي القرآن الكريم باهتمام العلماء والباحثين والمؤلفين ، واعتنوا بكل الفنون 
المتعلقة به ، من تفسير وتجويد وبيان لوجوه اعجازه وبالغة ألفاظه ونظمه وعظمة 

هتمام والعناية بين شتى  له مكان الصدارة في اال- وما يزال -معانيه وفضائله ، وكان 
  .العلوم والفنون ، وال غرو فهو اآلية الباقية، والمعجزة الخالدة

بل هو أعظم معجزات رسولنا صلى اهللا عليه وسلم، والعلم بكونه معجزا علم 
  ١ .ضروري، ووجوه إعجازه ال تحصى

جري وظل هذا أمرا مستقرا عند المسلمين ، إلى أن برز في نهاية القرن الثاني اله
تقريبا من خالف ذلك، فذهب إلى أن القرآن ليس معجزا في نظمه ، وإنما عجز الخلق 

  ".الصرفة " عن االتيان بمثله ألن اهللا صرفهم عن معارضته، ومن هنا نشأ القول بـ 
ورب ضارة نافعه ، فقد كان هذا سببا لمزيد عناية من العلماء بدراسة وبيان إعجاز 

ه ونظمه وبالغته ، ردا على تلك المقولة الباطلة الغريبة الدخيلة القران الكريم في بيان
على المسلمين ، وتناول عدد من العلماء المتقدمين الحديث عن الصرفة وعن نشأتها 

  الخ... وبطالنها وخطرها 

                                         
  ).١/٣( للسيوطي" معترك األقران"انظر  ١

 
 

 
  أستاذ العقيدة وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

  



– 

  )٥٦٨٢(

ولعالقة هذه القضية بكتاب ربنا العظيم ، ومعجزة رسولنا الكريم ، فقد أردت بهذا 
 أن أسهم بمزيد بيان لقضية "ة في إعجاز القرآن وعالقته بالعقيدة القول بالصرف" البحث

الصرفة، وإيضاح معناها، وكيف نشأت، والقائلين بها، واستدالالتهم على ذلك، وبيان 
بطالن تلك االستدالالت ، وأن القرآن معجز بذاته ونظمه ، وأن ذلك وجه من وجوه 

  .إعجازه وعظمته وسموه 
   :سابقةالمؤلفات والدراسات ال

ليس للمتقدمين المؤيدين للصرفة والمعارضين لها تآليف مستقلة عن الصرفة إال 
ماندر ، فيما وقفت عليه ؛ وإنما وردت أقوالهم إما نقال عنهم من علماء آخرين كما هو 
الحال مع النظام ، أو في مؤلفات بعضهم في مجاالت التفسير والعقيدة وإعجاز القرآن 

  .وغيرها 
  : أهم ماوقفت عليه من مؤلفات في هذه القضية وفيما يلي

  :كتب المؤيدين للصرفة: أوال
للشريف المرتضى علي بن ":  الصرفة- الموضح عن جهة إعجاز القرآن  "– ١

طبع بتحقيق محمد رضا األنصاري القمي بمؤسسة الطبع والنشر . حسين الموسوي
 صفحة، تكلم فيه ٣٤٥وعدد صفحاته . هـ١٤٢٤التابعة لآلستانة الرضوية سنة 

 على أن نظم القرآن ليس – بزعمه –صاحبه عن بيان مذهب الصرفة، وذكر أدلة 
بمعجز، وأن اهللا صرف العرب عن المعارضة، وذكر مذهب جماعة من المعتزلة في 
ذلك، وذكر المذاهب في وجوه إعجاز القرآن، وفصال في بيان ما يلزم مخالفي 

ي عبد الجبار من كتابه المغني، وفصال في الداللة الصرفة، ونقل كثيرا من كالم القاض
على وقوع التحدي بالقرآن، وفصال في أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها، وفصال في 

  .أن تعذر المعارضة كان مخالفا للعادة
 الصرفة البن سنان الخفاجي ، وهو مفقود ، وذكره ونسبه له الصفدي في – ٢

  .١فوات الوفيات 
  :مبطلين للصرفةكتب ال: ثانيا

 للدكتور عبد الرحمن بن – عرض ونقد – القول بالصرفة في إعجاز القرآن – ١
هـ، وعدد ١٤٣٢طبع بدار ابن الجوزي، الطبعة األولى سنة . معاضة الشهري

                                         
  ٢٢٢/ ٢ فوات الوفيات ١



 

 )٥٦٨٣(

 صفحة، تكلم فيه عن تعريف الصرفة والمؤلفات فيها، ونشأة القول ١١٨صفحاته 
وأبرز المعارضين للصرفة وأدلتهم، وخالصات بالصرفة، والقائلين بالصرفة وأدلتهم، 

  .واستنتاجات
.  القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم للدكتور إبراهيم بن منصور التركي– ٣

وهو بحث مكون من أربعين ورقة، تكلم فيه عن تعريف الصرفة ومصدرها، والقائلين 
  .فكرة الصرفةبها، وأبرز العلماء الذين رفضوا فكرة الصرفة، وسمات ونتائج 

 -   اإلسالمية الجامعة  الصرفة للدكتور محسن الخالدي ، بحث نشرته مجلة– ٤
الثاني ، وهو  العدد – عشر الثاني المجلد (الشرعية الدراسات فلسطين ، ضمن سلسلة

بدأه بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، ودوافع الكتابة في الموضوع، 
احث وخاتمة، المبحث األول تكلم فيه معنى الصرفة وبيان نشأتها ثم قسمه إلى ثالثة مب

وبواعث القول بها، والمبحث الثاني تكلم فيه عن القائلين بالصرفة، والمبحث الثالث 
تكلم فيه عن نقض القول الصرفة، والخاتمة تكلم فيها عن أهم نتائج البحث التي توصل 

  . إليها
ها وردود المعارضين لها لسامي عطا ، بحث  الصرفة داللتها لدى القائلين ب– ٥

 صفحة، بدأه بملخص ذكر فيه مطالب بحثه، ثم ٥٢منشور على شبكة المعلومات من 
  . تكلم عن مفهوم الصرفة، والقائلين بها، وأدلتهم، والمعارضين لها وردودهم

 ورقة، قدم ١١٤ الصرفة نشأتها بين مؤيد ومعارض لمحمد فقهاء ، كتاب في – ٦
ة تكلم فيها عن الدراسات السابقة، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث، ثم بمقدم

تكلم في مبحث عن تعريف الصرفة، وفي مبحث نشأتها، والقائلين بها وأدلتهم، 
  .والمعارضين لها وأدلتهم، ثم خاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها

   :اختالف البحث عن الدراسات السابقة
ت من بحثي هذا التركيز على الفكرة وبيان بطالنها دون االستطراد في  أرد– ١

المباحث المتعلقة بها كالتعريف بالقائلين بها، وتتبع من قال بها ومدى ثبوت ذلك عنهم 
  . فالهدف هو مناقشة الفكرة نفسها وابطالها. إلخ... من عدمه 

 مع اعتقادنا أن القرآن  بيان أثرها االعتقادي، حيث إن القول بالصرفة ال يتفق–٢
  .معجز في ذاته 

  . جمعت أكثر من خمسة عشر وجها في ابطال القول بالصرفة وبيان تهافتها – ٣



– 

  )٥٦٨٤(

   :أسباب اختيار الموضوع
 لتعلق هذا الموضوع بالقرآن الكريم ، كتاب ربنا العظيم ، ومعجزة رسولنا الكريم 

  .صلى اهللا عليه وسلم
 ما تفرق من الحديث عن الصرفة ووجوه ولما رأيت من أهمية جمع وترتيب

  .بطالنها 
وإيضاح أثر هذا القول على عقيدة المسلم ، وأن هذا القول ليس رأيا مذهبيا لطائفة 
، بمعنى أنه لم تتفق على القول به طائفة معينة ، بل هو قول ألفراد من طوائف مختلفة 

  .م بالصرفه ، وإن كان لمعتقدات المعتزلة أثر واضح في قول من قال منه
     منهجي في البحث 

  ( ).قمت بعزو اآليات القرآنية إلى سورها وجعلتها بين قوسين 
قمت بتخريج األحاديث النبوية مع ذكر الحكم عليها ألهل العلم ما أمكن ، وجعلتها 

  " " .بين قوسين صغيرين 
 .عزوت اآلثار إلى مصادرها 

 .راكتفيت بذكر معلومات المصدر في فهرس المصاد
  .عرفت ببعض األعالم وخاصة الذين لهم شهرة في القول بالصرفة او الرد عليها 

  .ختمت البحث بفهرسين ؛ فهرس لمراجع البحث، وآخر للموضوعات
  :وقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة على ما يأتي

، أهمية الموضوع، والدراسات السابقة: فقد تقدمت، وذكرت فيها: أما المقدمة
  .وأسباب اختيار البحث، ومنهجي في البحث

  :وأما المباحث فكما يلي
  .مفهوم الصرفة: المبحث األول
  .نشأة القول بالصرفة وأسباب ظهوره: المبحث الثاني
  .القائلون بالصرفة وأدلتهم: المبحث الثالث
  . وإثبات إعجاز القرآن بذاتهوجوه بطالن الصرفة: المبحث الرابع

  . لقول بالصرفة وعالقته بالعقيدةا: المبحث الخامس
  .وفيها بينت أهم النتائج التي توصلت اليها في هذا البحث : الخاتمة



 

 )٥٦٨٥(

وأخيرا فما كان في هذا البحث من صواب فمن اهللا سبحانه، وما كان من خطأ 
وقصور فمني ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان، واهللا المستعان، وصلى اهللا 

  . ى آله وصحبه أجمعينوسلم على محمد وعل



– 

  )٥٦٨٦(

  مفْهوم الصرفَِة: المبحث األول
  :الصرفَةُ والصرفُ ِفي اللُّغَِة

الصّرفُ ردّ الشيء عن وجهه، صرفَه يصِرفُه صرفاً فانْصرفَ، : " قال ابن منظور
  َأي رجعوا ١}ثُم انْصرفُوا { :   صرفَها عنه، وقوله تعالى: وصارفَ نفْسه عن الشيء

  . عن المكان الذي استمعوا فيه، وقيل انْصرفُوا عن العمل بشيء مما سمعوا
وصرفْتُ الرجل عني . َأضلَّهم اللّه مجازاةً على فعلهم:   َأي٢}صرفَ اللّه قُلُوبهم { 

عون َأن ما يستطي:  َأي٣}فما تَستَِطيعون صرفاً وال نَصرا { : وقوله... فانْصرفَ 
ذابِرفُوا عن َأنفسهم العصٍه يريده إلى ... يِرفَ إنساناً عن وجفُ َأن تَصرّوالص

وصرّفَ الشيء َأعمله في غير وجه، كَأنه يصِرفُه عن وجه إلى . مصِرٍف غير ذلك
  ٤".وجه 

، وحاٍل الى تَصرّفُها من وجٍه الى وجٍه : ٥}وتًصِريِف الرِّياِح { : " وقال الخليل
  ٦".حال، وكذلك تصريف الخُيول والسّيول واألمور

   ٧".قَلَبتهم : وصرفْتُ الصبيان. صرفْتُ الرجل عني فانْصرفَ: " وقال الجوهري
ما يستَِطيعون أن :  أي٨}فما تَستَطيعون صرفاً وال نَصرا { : " وقال الفيروز آبادي
. سألتُه صرفَها عنِّي: واستَصرفْتُ اللّه المكاِره... العذاب يصِرفوا عن أنْفُِسِهم 

   ٩".انكَفَّ : وانْصرفَ

                                         
  ).١٢٧: التوبة (١
  ).١٢٧: التوبة (٢
  )١٩: نالفرقا (٣
  ٩/١٨٩)مادة صرف" (لسان العرب  "٤
  ).١٦٤: البقرة (٥
  ٧/١٠٩) ص.ر.ف" (العين "٦
  ).٤/١٣٨٦) (صرف. باب الفاء" (الصحاح "٧
  ).١٩: الفرقان(٨
  ).٨٢٧) (فصل الصاد. باب الفاء" (القاموس المحيط "٩



 

 )٥٦٨٧(

  :الصرفة في االصطالح
  ١ :اختلف القائلون بالصرفة في بيان كيفيتها على أوجه ثالثة

أن اهللا تعالى صرف دواعي الخلق وهمهم عن القيام بمعارضة القرآن : األول
م معارضتهم لم تكن لعدم قدرتهم، بل إن المقتضي فيهم كان تاما، غير أن الكريم ، فعد

وهو . الدواعي والهمم صارت مصروفة عن االلتفات لهذا األمر، ولوال ذلك ألتوا بمثله
  . ومن وافقه من المعتزلة والمتكلمين٢أحد القولين التي نسبت للنَّظَّام

 يمنعهم إال إلجاؤه تعالى لهم بأن توفر الدواعي والهمم والعلوم ولكن لم :الثاني
وهو .  أحدث فيهم عجزا ، فتقهقروا في حلبة المعارضة لغلبة القوة اإللهية على قواهم

 . وهو قول لجماعة منهم الراغب األصفهاني٣وقد نسب هذا القول أيضا للنظام
أن اهللا تعالى صرفهم عن المعارضة بسلبهم العلوم التي يحتاج إليها في : الثالث

وهو قول المرتضى من الشيعة ومن وافقه من . لمعارضة، ولوال هذا السلب ألتوا بمثلها
 .المتكلمين

  :وإليك بعض النقوالت التي تشمل المعاني الثالثة 
اآلية واألعجوبة في القرآن ما فيه من : وقال النظام: " قال أبو الحسن األشعري 

 كان يجوز أن يقدر عليه العباد لوال أن اإلخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنَّظم، فقد
  ٤".اهللا منعهم بمنع وعجز َأحدثهما فيهم 

وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة أي صرف الهمم : " ٥وقال الخطابي 
عن المعارضة، وإن كانت مقدورا عليها وغير معجوز عنها، إالّ أن العائق من حيث 

ولو كان اهللا عز :  صار كسائر المعجزات فقالواكان أمرا خارجا عن مجاري العادات،
وجّل بعث نبيا في زمان النبوات، وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت 

أن أخرج يدي أو أمد رجلي وال : ما آيتك؟ فقال: قعوده بين ظهراني قومه، ثم قيل له
آفة بشيء من يمكن أحدا منكم أن يفعل مثل فعلي، والقوم أصحاء األبدان، ال 

                                         
  .)٤/٧" (اإلتقان في علوم القرآن"، و)٢/٩٣" (البرهان في علوم القرآن: "  انظر١
  ).٨/٢٦٩" (شرح المواقف "٢
  )١/١٧٩( مقاالت االسالميين ، ٣
 )١/١٧٩ ("مقاالت اإلسالميين "٤
، فقيه محدث، صاحب تصانيف ،  المعروف بالخطابيمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان ح  هو    ٥

  ).١١/٣٢٤" (ية والنهايةالبدا" و٩٠البن جني ص" الوفيات: "انظر. توفي سنة ثمان وثمانين وثالثمائة



– 

  )٥٦٨٨(

جوارحهم، فحرك يده أو مد رجله، فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه وكان 
وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي، . ذلك آية دالّة على صدقه

وال إلى فخامة منظره، وإنما تعتبر صحتها خارجا عن مجرى العادات ناقضا لها، 
  ١".وصف كانت آية دالّة على صدق من جاء بها فمهما كانت بهذا ال

إعجازه بالصرفة، على معنى أن العرب كانت : وقيل: " ٢وقال الشريف الجرجاني 
قادرة على كالم مثل القرآن قبل البعثة، لكن اهللا صرفهم عن معارضته، واختلف في 

: لمعتزلةوالنظام من ا) األشاعرة: أي( منا ٣كيفية الصرف، فقال األستاذ أبو اسحاق
صرفهم اهللا عنها مع قدرتهم عليها، وذلك بأن صرف دواعيهم إليها، مع كونهم 
مجبولين عليها، خصوصا عند توفر األسباب الداعية في حقهم، كالتقريع بالعجز، 
واالستنزال عن الرياسات، والتكليف باالنقياد، فهذا الصرف خارق للعادة، فيكون 

بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليها : ةوقال المرتضى من الشيع... معجزا 
  ٤".في المعارضة 

فلما رِئي أهل البالغة والخطابة الذين يهيمون في كل  : " ٥قال الراغب األصفهاني
واد من المعاني بسالطة ألسنتهم، وقد دعا اهللا جماعتهم إلى معارضة القرآن، وعجزهم 

تة للتصدي لمعارضته، لم يخف على ذي لب عن اإلتيان بمثله، وليس تهتز غرائزهم الب
  أن صارفا إلهيا يصرفهم عن ذلك، وأي إعجاز أعظم من أن تكون 

كافة البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه، ومجبرة في الباطن عن ذلك، وما 
  : أليقهم بإنشاد أبي تمام

                                         
 ).٢٣، ٢٢" (ثالث رسائل في إعجاز القرآن"مطبوع ضمن " بيان إعجاز القرآن "١
  هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر النحوي البالغي، شافعي أشعري مع دين وسكون، وهو ٢

ة إحدى وسبعين وأربعمائة، وقيل سـنة أربـع         واضع أصول البالغة، إمام من أئمة اللغة، وله شعر رقيق، توفي سن           
  ). ٤/٤٨" (األعالم"، و)٢/٣٦٩" (فوات الوفيات والذيل عليها"، و)٢/١٠٦" (بغية الوعاة: "انظر. وسبعين وأربعمائة

  هو اإلمام العالمة األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهران اإلسفراييني األصولي الشافعي األشعري، ٣
سير "ب التصانيف، بنيت له مدرسة مشهورة بنيسابور، توفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة يوم عاشوراء، انظر                صاح

  ).٣٥٥، ٣٥٤" (أعالم النبالء
 ).٢٧٠-٨/٢٦٩" (شرح المواقف "٤
، المعروف بالراغب الرّاِغب، أديب وعالم) أو األصبهاني ( هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني           ٥

: انظر. وتوفي سنة اثنتين وخمسمائة   . ألف عدة كتب في التفسير واألدب والبالغة      . أصله من أصفهان، وعاش ببغداد    
  ).٢/٢٥٥" (االعالم للزركلي"، و)١٨/١٢٠" (سير اعالم النبالء"



 

 )٥٦٨٩(

  ١".فإن نك أهملنا فأضعف بسعينا     وإن نك أجبرنا ففيم نتعتع 
وإنّه من حيث :    " شهرستاني عند كالمه عن قول النظام في إعجاز القرآنوقال ال

اإلخبار عن األمور الماضية واآلتية، ومنع العرب عن االهتمام به جبراً وتعجيزاً، حتى 
   ٢".لو خالّهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله، بالغةً وفصاحةً ونظماً 

إن اهللا تعالى ما أنزل القرآن ليؤيد به النبوة، بل : نظامقال ال: " ٣وقال الفخر الرازي
هو كتاب مثل سائر الكتب المنزلة، لبيان األحكام من الحالل والحرام، وإنما لم يعارضه 

   ٤".العرب، ألن اهللا صرفهم عن ذلك وسلب دواعيهم عن االعتراض 
:  أهل الكالمومن أضعف األقوال قول من يقول من: " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم 
آيتُك َألَّا تُكًلِّم النَّاس ثَالثَ { : القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، مثل قوله تعالى لزكريا

  ٦".لمقتضي التام   وهو أن اهللا صرف قلوب األمم عن معارضته مع قيام ا٥}لَياٍل سِويا 
ومع الفرق بين الصرفة عند النظام والصرفة عند المرتضى وغيرهما إال أن 

  .نتيجتهما واحدة، هي أن إعجاز القرآن ليس ذاتيا، وإنما بأمر خارج عنه
  :وهناك من جعل الصرفة وجها من وجوه إعجاز القرآن

ضة مع توفر ترك المعار: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات: " ٧قال الرماني
الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة، والصرفة، والبالغة، واألخبار عن األمور 

   ٨... ".الغيبية 
                                         

 . ليحيى بن حمزة العلوي) ٢١٨-٣/٢١٦" (الطراز: "، وانظر)٤٦/ ١( تفسير الراغب االصفهاني ١
  ).١/٥٦" (والنحلالملل  "٢
 هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي، المفسر األصـولي الفقيـه الـشافعي           ٣

األشعري، مشهور بالتصانيف الصغيرة والكبيرة، وذكر في وصيته أنه رجع عن مذهب الكالم إلى طريقة السلف، توفي 
  ). ٦/٣١٣" (األعالم"، و)٤/١٧٥" (الوافي بالوفيات"، و)١٣/٥٥" (يةالبداية والنها"سنة ست وستمائة، انظر 

  ).٥" (نهاية اإليجاز  "٤
 ).١٠: مريم (٥
  ).٥/٤٢٨" (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  "٦
كا ن متقنا في علوم كثيرة من القراءات والفقه والنحو والكالم على  هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي، ٧
" معجـم األدبـاء  "، و)١/٨١(للـسيوطي " طبقات المفسرين"، توفي سنة أربع وثمانين وثالثمائة، انظر ذهب المعتزلة م
)٤/١٨٢٦(.   
 ).٧٥" (ثالث رسائل في إعجاز القرآن"مطبوع ضمن " النكت في إعجاز القرآن "٨



– 

  )٥٦٩٠(

وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد : " وقال
بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك 

سائر المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه خارج عن العادة كخروج 
   ١".اإلعجاز التي يظهر منها للعقول 

والجمع بين القول بان القران معجز ببالغته والقول بالصرفة تناقض ، فإنه ان كان 
معجزا ببيانه فال حاجة للقول بالصرفة ، وإن كان االعجاز بصرف اهللا للناس عن 

  .الن يكون معجزا ببيانه النه مصروفين عن معارضته أصال  معارضته فال حاجة 
وهناك من قال بالصرفة على سبيل التنزل والجدال واال فهو ينكرها ويبطلها ، 

  ٢.وسيأتي معنا مزيد بيان لمن روي عنه ذلك مع بيان مرادهم 
  نشأة القول بالصرفة وأسباب ظهوره: المبحث الثاني

لصرفة أقوال للعلماء والباحثين، يمكن إجمالها فيما قد جاء في بيان نشأة القول با
  :يلي

  .أن أول من قال بها واشتهرت عنه هو إبراهيم ابن سيار النظام المعتزلي: األول
ولم يحفظ قول النظام هذا في كتاب له، لكن أكثر من أرخ للقول بالصرفة نسبوا 

  ٣. إليه القول بها
  .البراهمة الهنودأن أصل القول بالصرفة مأخوذ من : الثاني

وإن بعض المتفلسفين من علماء المسلمين اطلعوا : " قال الشيخ محمد أبو زهرة
، وهو الذي يشتمل على مجموعة من األشعار، "الفيدا"على أقوال البراهمة في كتابهم 

إن البشر يعجزون : وليس في كالم الناس ما يماثلها في زعمهم، ويقول جمهور علمائهم
  ٤". ثلها عن أن يأتوا بم

                                         
  ).١١٠" (ثالث رسائل في إعجاز القرآن"مطبوع ضمن " النكت في إعجاز القرآن "١
 . من هذا البحث ٣٢ انظر ص   ٢
 ).٧٣" (الموضح عن جهة إعجاز القرآن: "  قد سبق نقل ذلك، وانظر٣
  )٧٠، ٦٩" (المعجزة الكبرى  "٤



 

 )٥٦٩١(

إن في مقدورهم : إن خاصتهم يقولون: " ، ونصه١ونقل كالم أبي الريحان البيروني 
  ٢".أن يأتوا بأمثالها، ولكنهم ممنوعين من ذلك احتراما لها 

ولم يبين البيروني وجه المنع أهو منع تكليفي يسبقه اإليمان : " وعقب عليه بقوله
 نواح أخرى، أم هو منع تكويني، بمعنى بهذه الكتب، وتكون دالئل وجوب اإليمان من

   ٣".أن براهما صرفهم بمقتضى التكوين أن يأتوا بمثلها؟ 
واألخير هو : " ثم يرجح الشيخ أبو زهرة أن المراد هو القول بالمنع التكويني فيقول

الظاهر ألنه هو الذي يتفق مع قول جمهور علمائهم، وما اشتهروا به من القول 
  ٤".يهم بالصرفة نبع من واد

إن  عبارة : " قال الدكتور محمد محمد أبو موسى تعقيبا على كالم ابي زهرة 
خاصة البراهمة ليس فيها هذا الوجه الذي يعني الصرف، وليس فيها غير ما يقرب 

احتراما لها، وهذا غير ما " الفيدا"منه، وإنما هي صريحة من أنهم لم يقولوا مثل أشعار 
  .علمائنا تعني أمرا إلهيانحن فيه؛ ألن الصرفة عند 

كان محل سخرية العقل اإلسالمي، وكانوا يذكرونه " الفيدا"ثم إن كالم البراهمة في 
مثال للتسليم بعدم الحجة، ومثال للمذهب الذي ال مستنصر له؛ ألن الذين قالوا به الحجة 

فكيف مثل كتاب زرادشت وماني فيها عند علمائنا حكم وتهوس ، " الفيدا"لهم، وكتاب 
  ٥".يستمدون منها وجها لبيان الحجة في القرآن 

ويمكن أن يكون النظام قد أخذ أصل كالمهم هذا دون تفاصيله، فيصح كالم الشيخ 
  .أبو زهرة

وخالصة ما سبق أن القول بالصرفة ظهر في نهاية القرن الثاني تقريبا، واشتهر 
  .عن إبراهيم بن سيار النظام

  
                                         

 هو محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي، فيلسوف رياضي مؤرخ ولغوي، من أهل خوارزم، أقام فـي     ١
ن والهنود، واشتهر شهرة عظيمة عند ملوك عصره، وله عدة مؤلفـات،          الهند بضع سنين، واطلع على فلسفة اليونانيي      

 ).٥/٣١٤" (األعالم"، و)٥١، ١/٥٠" (البغية: "انظر. توفي سنة أربعين وأربعمائة
 ).٩٨" (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة "٢
  ).١/٥٨" (المعجزة الكبرى "٣
 . المصدر السابق٤
 ) ٨(، حاشية رقم )٢٥٨" (اإلعجاز البالغي "٥



– 

  )٥٦٩٢(

  الصرفة وأدلتهمالقائلون ب: المبحث الثالث
  :القائلون بالصرفة: أوال

  ١:إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي
  .وهو من اشتهرت عنه الصرفة، وقد نسبها إليه جل من تكلم عن الصرفة

فكتبت لك كتاباً، أجهدت فيه نفسي، وبلغت منه أقصى ما : " ٢قال الجاحظ المعتزلي
فلم أدع فيه مسألة لرافضي، . انيمكن مثلي في االحتجاج للقرآن، والرد على كل طع

وال لحديثي، وال لحشوي، وال لكافر مباد، وال لمنافق مقموع، وال ألصحاب النظام، 
ولمن نجم بعد النظام، ممن يزعم أن القرآن خلق، وليس تأليفه بحجة، وأنه تتريل وليس 

  ٣".ببرهان وال داللة 
أن نظم : من فضائحهوالفضيحة الخامسة عشرة : " وقال عبد القاهر البغدادي

القرآن وحسن تأليف كلماته، ليست بمعجزة للنبي عليه الصالة والسالم، وال دالة على 
صدقه في دعواه النبوة، وإنما وجه الداللة منه على صدقه، ما فيه من اإلخبار 
بالغيوب، فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته، فإن العباد قادرون على مثله، وعلى ما 

  ٤".نه في النظم والتأليف هو أحسن م
وقد نقلنا قبل ذلك كالم أبي الحسن األشعري وفخر الدين الرازي والشهرستاني، 

  .وكلهم نسب ذلك إليه

                                         
 هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، المشهور بالنظام، وهو من أئمة المعتزلة، تبحر في علوم الفلسفة، ١

 إنه يقول أشياعه" النظامية "واطلع على أكثر ما كتبه رجالها، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة، سميت 
 وكان شاعرا أديبا بليغا، وله   ويقول خصومه انه كان ينظم الخرز في سوق البصرة        م إلجادته نظم الكالم،   اشتهر بالنظا 

" الفرق بين الفـرق "، و)١/٤٣" (األعالم: "انظر. توفى سنة إحدى وثالثين ومائتين. كتب كثيرة في الفلسفة واالعتزال    
 ).٩٤ /٦" (تاريخ بغداد"، و)١١٣(
 الكناني بالوالء، الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ، كبير أئمة األدباء، ورئيس الفرقة     هو عمرو بن بحر بن محبوب      ٢

" تـاريخ بغـداد  : "انظـر . الجاحظية من المعتزلة، له عدد كبير من المصنفات، توفي سنة خمس وخمسين ومـائتين            
  ).١١/٥٢٦" (سير أعالم النبالء"، و)١٢/٢١٢(
 ).٣/٢٨٧" (رسالة ححج النبوة: رسائل الجاحظ "٣
 ).١٤٣" (الفرق بين الفرق "٤



 

 )٥٦٩٣(

 ، وقد مر معنا ١علي بن الحسين بن موسى بن محمد: الشريف المرتضى الشيعي
 عن التعريف بكتابه الموضح عن جهة إعجاز القرآن الصرفة ، والذي نافح فيه ودافع

  .الصرفة 
 ، ٢كما نسب القول بالصرفة إلى المرتضى ونقله عنه كل من نصير الدين الطوسي

  . وغيرهم ، ٤، والتفتازاني٣وفخر الدين الرازي 
   ٥:أبو إسحاق اإلسفراييني األشعري

: بالصرفة، فقال األستاذ أبو اسحاق والنظام: وقيل: " ٦قال عضد الدين اإليجي
بل سلبهم العلوم التي يحتاج إليها : تهم عليها، وقال المرتضىصرفهم اهللا عنها مع قدر

  ٧"ة ــــفي المعارض
ونسب كذلك إلى ابن حزم، وهو الذي يفهم من كالمه في كتابه الفصل في الملل 
والنحل، وتحدث عنها في موضعين من كتابه، وكالمه مضطرب، فهو يقول بها تارة ، 

  . ٨وال يقول بها تارة اخرى

                                         
 هو علي بن الحسين بن موسى أبو القاسم، ولد ببغداد ومات بها، له تصانيف كثيرة، توفي سـنة سـت وثالثـين                       ١

 ). ٢/٢٢٣" (ميزان االعتدال"، و)٣/٣١٣" (وفيات األعيان: "انظر. وأربعمائة
لطوسي هو محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر، شيعي ونصير الدين ا. للقوشجي) ٣٦٦" (شرح تجريد الكالم" انظر ٢

كان مناصرا ألهل الفلسفة واإللحاد عدوا ألهل الحديث والفقه، كان عالما بالعلوم العقلية واألرصاد، : فيلسوف، قيل عنه
شذرات "، و)١٣/٢٦٧" (البداية والنهاية: "ومقربا عند هوالكو، فاسد االعتقاد، توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة، انظر  

 ).  ٧/٥٧" (األعالم"، و)٥/٣٣٩" (الذهب
  )٥" (نهاية اإليجاز "٣
والتفتازاني هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني، سعد الدين، العالمة الكبير، تقدم              ). ١/١٣٥" (شرح المقاصد " ٤

ق، له تصانيف عديدة، توفي سنة      في الفنون وانتفع الناس بتصانيفه، انتهت إليه معرفة علوم البالغة والمعقول بالمشر           
  ).٧/٢١٩" (األعالم"، و)٢/٢٨٥" (بغية الوعاة"، و)٥/١٩" (الدرر الكامنة: "انظر. ثالث وتسعين وسبعمائة

هو عبد القاهر طاهر بن محمد بن عبد اهللا البغدادي التميمي اإلسفراييني، فقيه شافعي أصولي، أديب شاعر، عـالم            ٥
. ، كان صدر اإلسالم في عصرة، ولد ببغداد ونشأ بها، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائةمتقن، عالم بالفرائض والنحو

  ).٤/٤٨" (األعالم"، و)٣٧٢-٢/٣٧٠" (فوات الوفيات"، و)١٠٦، ٢/١٠٥" (البغية: "انظر
 أهل صول والمعاني والعربية، من هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل عضد الدين اإليجي، عالم باأل      ٦
، فحبسه بالقلعة، فمات مسجونا، له تصانيف عديدة، )كرمان ( بفارس، ولي القضاء، وجرت له محنة مع والي ) إيج (

  ).٣/٢٩٥" (األعالم"، و)٧٦، ٢/٧٥" (البغية"، و)٢/٤٢٩" (الدرر الكامنة: "انظر. توفي سنة ست وخمسن وسبعمائة
  ).٣٥٠" (المواقف "٧
 ).٣/٢٨" (الفصل في الملل والنحل "٨



– 

  )٥٦٩٤(

 وذهب الدكتور محمد أبو موسى ٢والشيخ أبو زهرة ١ القول بها الرافعي  فنسبه إلى
   ٣إلى القول بأن ابن حزم لم يحكم القول في هذه المسألة 

  : ٤كما نُسب هذا القول أيضا إلى 
تولى رئاسة المعتزلة ، وأبو الحسن : عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى المردار

 الصرفة أحد وجوه اإلعجاز، فهو يرى أن القرآن سبق ذكره، وتبين أنه يجعل: الرماني
معتزلي ، من أهل البصرة ، والقاضي : معجز في ذاته ، وعباد بن سليمان الصخري

عده القاضي في نهاية الطبقة السادسة من المعتزلة ، . بصري: هشام بن عمرو القوطي
 بن محمد بن من الطبقة الحادية عشرة من المعتزلة، وعبد اهللا: وأبو إسحاق النصيبي

شاعر أديب، يرى رأي الشيعة اإلمامية، ومات سنة ست : سعيد بن سنان الخفاجي
  .وستين وأربعمائة

  أدلة القائلين بالصرفة: ثانيا
الذين قالوا بالصرفة ال يوجد لهم دليل نقلي، وإنما جل ما اعتمدوا عليه مذهبهم هو 

  .استدالالت عقلية 
: "  بالصرفة في معرض ردهم على من انكرها قال الباقالني حاكيا قول من قال

مع قدرتهم على صنوف ) القران (فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن اإلتيان بمثله 
  البالغات، وتصرفهم في أجناس الفصاحات؟

 وهال قلتم من قدر على هذه الوجوه البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة، كان 
 يصرفه اهللا عنه ضرباً من الصرف ، أو يمنعه من على مثل نظم القرآن قادراً، وإنما

اإلتيان بمثله ضرباً من المنع ، أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه، ليتكامل ما 
  .أراده اهللا من الداللة ، ويحصل ما قصده من إيجاد الحجة

  ألن من قدر على نظم كلمتين بديعتين، لم يعجز عن نظم مثلها، وإذا قدر على ذلك
  .٥"؛ قدر على ضم الثانية إلى األولى ؛ وكذلك الثالثة ؛ حتى يتكامل قدر اآلية والسورة 

                                         
 ).١٤٦" (اإلعجاز  "١
 ).٧٢" (المعجزة الخالدة "٢
 ).٣٨٣-٣٧٤" (اإلعجاز البالغي "٣
الملل "، و )١٦٥" (الفرق بين الفرق  "، و )١/٢٩٦" (مقاالت اإلسالميين : " انظرفي ترجمة هؤالء ونسبة القول بالصرفة اليهم         ٤

 ).١/٥٤" (والنحل للشهرستاني
 ١/٢٩  ، م١٩٩٧الخامسة، : الطبعةلمعارف مصر ،  الباقالني ، دار ا"إعجاز القرآن "٥



 

 )٥٦٩٥(

واحتج الذين : " وقال البلخي موضحا مذهب القائلين بالصرفة وحجتهم في ذلك 
 ليس بمعجز، إال أن اهللا تعالى أعجز عنه، فإنه لو – يعني القرآن –ذهبوا إلى أن نظمه 

را عليه ؛ بأنه حروف قد  جعل بعضها إلى جنب بعض، وإذا لم يعجز عنه لكان مقدو
كان اإلنسان قادرا على أن يقول الحمد ؛ فهو قادر على أن يقول اهللا، ثم كذلك القول 

  ١". في كل حرف ، وإذا كان هكذا فالجميع مقدور عليه، لوال أن اهللا تعالى أعجز عنه 
  : ينواحتجوا بوجه: " ٢"شرح تجريد الكالم"وقال صاحب 

أنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السور : األول
رب العالمين، وهكذا إلى آخره، فيكونون : الحمد هللا، ومثل: ومركباتها القصيرة، مثل

  .قادرين على اإلتيان بمثل السورة
ات إلى أن الصحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقفون في بعض السور واآلي: والثاني

شهادة الثقات، وابن مسعود قد بقي مترددا في الفاتحة والمعوذتين، ولو كان نظم القرآن 
   ٣". معجزا لفصاحته لكان كافيا في الشهادة 

والجواب عن األول أن حكم الجملة قد يخالف حكم : " وقال في الرد على ذلك
واتر، ولو صح ماذكر األجزاء، وهذه بعينها شبهة من نفى قطعية اإلجماع والخبر المت

لكان كل من آحاد العرب قادرا على اإلتيان بمثل قصائد فصحائهم كامرئ القيس 
  ٤". وأقرانه، والالزم قطعي البطالن 

 ٥وعن الثاني بعد صحة الرواية : " ثم قال في معرض الرد على احتجاجهم الثاني
 سورة مستقلة كون الجمع بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم ال في زمانه، وكون كل

                                         
، وهذا النص جزء من نقاش مطول ناقش المرتضى فيه          )١١٦-١٠٧" (الموضح عن جهة إعجاز القرآن الصرفة       "١

 . كالم البلخي ومن وافقه من المعتزلة في تقريره لما ذهب إليه في هذه المسألة
، وهو من تـأليف العـالم       الشيعة اإلمامية  عند الكالمية تاب من الكتب  هو ك  "تجريد الكالم في تحرير عقائد اإلسالم      "٢

  ه٥٩٧المتوفّى سنة  دين الطوسينصير ال الشيعي المعروف
 )٣٦٦(  شرح تجريد الكالم ، لعالء الدين القوشچي ، ص ٣
  ).١/١٣٦" (شرح المقاصد: "، وانظر)٣٦٦( ص  ٤
فتح : " الذي ورد عن ابن مسعود رضي اهللا عنه هو توقفه في المعوذتين، انظر كالم ابن حجر عن هذه المسالة في               ٥

 .د توقف ابن مسعود في الفاتحة، ولم ير)٦١٦، ٨/٦١٥" (الباري



– 

  )٥٦٩٦(

باإلعجاز، أن ذلك كان لالحتياط واالحتراز عن أدنى تغيير ال يخل باإلعجاز ، وأن 
  ١". إعجاز كل سورة ليس مما يظهر لكل أحد بحيث ال يبقى له تردد أصال 

القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك : " ويقول الرماني 
التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد خارج عن العادة، كخروج سائر المعجزات 

  .٢" وجوه اإلعجاز التي يظهر فيها للعقول 
  :إذا فقد تأسس القول بالصرفة على ما يأتي: "  يقول الدكتور الشهري

جميع المفردات التي استعملها القرآن دون استثناء هي :  من حيث المفردات– ١
  ...عربية وضعا، أو عربية تعريبا 

قرآن في التراكيب هو أسلوب العرب، لكنه جاء على أسلوب  أسلوب ال– ٢ 
  ...النثر
 العرب في أيام نزول القرآن كانوا قد قطعوا جميع المسافات في نضج اللسان – ٣ 

  ...العربي
أمام الحقائق الثالث السابقة، وهي التطابق التام بين العربية عند أهلها، وبين عربية 

  هل الكالم  وهم أ- القرآن، فكيف عجز العرب 
 عن اإلتيان بمثله؟ هذا –فيها على السليقة، وهم واضعو العربية مفردات وتراكيب 

هو الدليل الذي استند عليه القائلون بالصرفة مذهبا رئيسيا في إعجاز القرآن وعجز 
  ٣..." العرب عن معارضته، وهذا دليل ينسجم مع المذاهب الكالمية

  أوجه بطالن الصرفة: المبحث الرابع
لقد رد جمع من العلماء على القائلين بالصرفة، وبينوا بطالن هذا القول بما ال مزيد 
عليه، ومن أبرز من اشتهروا قديما بالرد على القائلين بالصرفة الباقالني والخطابي 
والجاحظ والقاضي عبد الجبار واإليجي والجرجاني وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغيرهم ، 

  .ي ذكر وجوه البطالن اآلتيةكما سيأتي النقل عنهم ف

                                         
 ). ١٣٦" (شرح المقاصد"، و )٣٦٦( ص ١
 ).١١٠" (ثالث رسائل في إعجاز القرآن"مطبوع ضمن " النكت في إعجاز القرآن  "٢
 ). ٧٧" (القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد " ٣



 

 )٥٦٩٧(

ثم تالهم غيرهم من العلماء والمؤلفين ممن رد على القول بالصرفة بمؤلفات 
مستقلة او ثناي كتبهم عن اعجاز القران او كتب التفسير والعقيدة او كتب البالغة وغير 

  .ذلك
 وحاولت هنا جمع أكبر قدر ممكن من الردود النقلية او المستنبطة منها أوالعقلية

  :على بطالن القول بالصرفة ، واثبات اعجاز القران بنظمه ، وأهم تلك الردود مايلي 
  :األول

قُل لَِّئِن اجتَمعِت الِْإنس والِْجن علَٰى { :  أن القول بالصرفة فيه معارضة لقوله تعالى
 إذ لو كان ١}ن بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا َأن يْأتُوا ِبِمثِْل هٰذَا الْقُرآِن لَا يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَا

لو اجتمعوا لما انعقدت لهم عزيمة على اإلتيان بمثله، ولم : اإلعجاز بالصرفة لقيل مثال
  .يرد ذلك بحال

واآلية تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو زالت القدرة لم يبق فائدة الجتماعهم 
   ٢.لموتى بكبير يحتفل بذكرهلمنزلته منزلة اجتماع الموتى، وليس عجز ا

  : الثاني
أن اإلجماع وقع قبل قول النظام بالصرفة على أن القرآن معجز بنظمه ، قال 

 أن -  قبل حدوث المخالف -وهذا فاسد، ألن اإلجماع : " القرطبي مفندا القول بالصرفة
ن إن المنع والصرفة هو المعجز، لخرج القرآن عن أ: القرآن هو المعجز، فلو قلنا

يكون معجزا، وذلك خالف اإلجماع، وإذا كان كذلك، علم أن نفس القرآن هو المعجز، 
وأن فصاحته وبالغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد كالم قط على هذا الوجه، فلما لم 

  ٣". يكن كذلك مألوفا معتادا منهم، دل على أن المنع والصرفة، لم يكن معجزا 
هذا مع أن اإلجماع منعقد على : " القائلين بالصرفةومما قاله السيوطي رادا على 

   ٤". إضافة اإلعجاز للقرآن فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة اإلعجاز 

                                         
 ).٨٨: اإلسراء (١
، )١٦٦" (المعجـزة الخالـدة   "، و )٢/٩٤" (البرهان"، و  )٤/٧ " (اإلتقان"، و )١٦/٣٢٥" (المغني لعبد الجبار  : " انظر ٢
 .لعبد العزيز عرفة) ٧٣، ٧٢" (قضية اإلعجاز القرآني"و
 ).١/٧٥" (الجامع ألحكام القرآن "٣
 ).٢/١١٨" (اإلتقان "٤



– 

  )٥٦٩٨(

شرح "وممن ذكر هذا اإلجماع واستدل به كذلك علي بن محمد الجرجاني في 
  ١".المواقف

 إذا فالقول بالصرفة يقتضي أن القرآن ليس معجزا في ذاته، بل العجز منهم
إلعجاز اهللا لهم، فانتفى اإلعجاز عن القرآن الذي هو معجزة الرسول صلى اهللا عليه 

، وانتفاء اإلعجاز عن القرآن بذاته مخالف إلجماع المسلمين قبل ظهور القول ٢وسلم 
   ٣.بالصرفة كما ذكره القرطبي وغيره

  : الثالث
 ذلك أدلة كثيرة ، وعلى٤أنه ثبت أن العرب إنما بهروا من بيان القرآن وفصاحته 

من الوقائع التاريخية، وأن جمال بيانه وعجيب نظمه هو الذي جعلهم يخافون أن يتبعه 
وقَاَل الَِّذين { الناس مما دعاهم للتواصي لمنع الناس من سماعه حتى ال يتأثروا به 

تَغِْلب لَّكُما ِفيِه لَعالْغَوآِن وذَا الْقُرٰوا ِلهعموا لَا تَسكَفَر ٥} ون    
  :ومن األمثلة على ذلك من الوقائع واألحداث التاريخية ما يلي

فَواللَِّه ما ِفيكُم رجٌل َأعلَم : " ... قصة الْوِليد بن الْمِغيرِة المعروفة ، عندما قال 
 الِْجن واللَِّه ما يشِْبه الَِّذي ِباَألشْعاِر ِمنِّي، وال َأعلَم ِبرجٍز وال ِبقَِصيدٍة ِمنِّي وال ِبَأشْعاِر

 ثِْمرلَم ِإنَّهةً، وِه لَطَالولَيع ِإنةً، والوقُوُل حِلِه الَِّذي يِلقَو اللَِّه ِإنوذَا وه ًئا ِمنقُوُل شَيي
ال يرضى عنْك : ، قَاَل"م ما تَحتَه َأعاله مغِْدقٌ َأسفَلُه، وِإنَّه لَيعلُو وما يعلَى، وِإنَّه لَيحِط

هذَا ِسحر يْؤثَر يْأثُره : " فَدعِني حتَّى ُأفَكِّر، فَلَما فَكَّر، قَاَل: قَومك حتَّى تَقُوَل ِفيِه، قَاَل
  ٦} ذَرِني ومن خَلَقْتُ وِحيدا { ، فَنَزلَتْ "ِمن غَيِرِه 
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 )٥٦٩٩(

 سمعتُ النبي صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم يقرُأ في المغرِب  عن جبير بن مطعم– ٢
َأم خَلَقُوا . َأم خُِلقُوا ِمن غَيِر شَيٍء َأم هم الْخَاِلقُون{ : بالطُّوِر، فلما بلغَ هذه اآلية

وِقنُونْل لَا يب ضالَْأراِت وومالس . مه َأم كبر اِئنخَز مهِعنْد َأم ونِطريس١} الْم . كاد
يطير ٢. قلِبي أن  

:  وكَذلك في قصة ِإسلَام عمر بِن الْخَطَّاِب رضي اهللا عنه عندما قَاَل ِلُأخِْتِه– ٣
 َأعِطيِني هِذِه الصِحيفَةَ فلما َأعطَتْه الصِحيفَةَ، وِفيها طَه، فَقَرَأها، فَلَما قَرَأ صدرا ِمنْها

  ٣. ما َأحسن هذَا الْكَلَام وَأكْرمه ثم أسلم بعد ذلكُ : قَاَل
  : الرابع

المحاوالت التي قام بها بعضهم، كمسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهما، إال أنها خابت 
  .كلها

وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
.                                                                  هم العجز عن المعارضة، ولو كانوا قادرين لعارضوهحاصلة، لكنهم يحسون من أنفس

  وقد انتدب غير واحد لمعارضته، لكن جاء بكالم فضح به نفسه،
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن اإلتيان بمثله، مثل قرآن 

يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، ال الماء تكدرين، وال : كقولهمسيلمة الكذاب، 
   ٤". الشارب تمنعين، رأسك في الماء، وذنبك في الطين 

  :الخامس
 أنهم يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه، فال يجدون 

عد قدرته أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه كما وجد زكريا عجزه عن الكالم ب
  ٥. عليه

  :السادس
 ال نزاع بين العقالء المؤمنين بمحمد والمكذبين له، إنه كان قصده أن يصدقه 

 من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به، - مع ذلك - الناس وال يكذبوه، وكان 

                                         
 )٣٧-٣٥: الطور (١
 ) ٤٦٣(، ومسلم )٤٨٥٤، ٤٠٢٣، ٣٠٥٠، ٧٦٥(بخاري  أخرجه ال٢
 )١/٢٧٧(.ألحمد بن حنبل" فضائل الصحابة" انظر القصة بطولها في ٣
 ).٥/٤٢٨" (الجواب الصحيح  "٤
 . المصدر السابق٥



– 

  )٥٧٠٠(

فإن من دعا الناس إلى مثل هذا األمر . إنه صادق أو كاذب: ينال مقصوده، سواء قيل
 ولم يزل حتى استجابوا له طوعا وكرها، وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا العظيم،

 في -  مع هذا القصد - فإقدامه . االنتشار، هو من عظماء الرجال على أي حال كان
أول األمر وهو بمكة، وأتباعه قليل، على أن يقول خبرا، يقطع به أنه لو اجتمع اإلنس 

يأتون بمثله، ال في ذلك العصر، وال في سائر والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال 
األعصار المتأخرة، ال يكون إال مع جزمه بذلك، وتيقنه له، وإال فمع الشك والظن ال 

  .يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح فيرجع الناس عن تصديقه
وليس في . وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن ذلك إال عن إعالم اهللا له بذلك

العلوم المعتادة أن يعلم اإلنسان أن جميع الخلق ال يقدرون أن يأتوا بمثل كالمه إال إذا 
  .علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر

بذلك خارقا   والعلم بهذا يستلزم كونه معجزا، فإنا نعلم ذلك وإن لم يكن علمنا
ثبت أنه على كل للعادة، ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم، وإال كان العلم جهال، ف

  ١. تقدير يستلزم كونه خارقا للعادة
  :  السابع

نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكالم المعروفة، ولم 
يأت أحد بنظير هذا األسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر وال الرجز وال الخطابة وال 

هم، ونفس فصاحة القرآن الرسائل، وال نظمه نظم شيء من كالم الناس عربهم وعجم
وبالغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظير في كالم جميع الخلق، وبسط هذا 

.                                                                 وتفصيله طويل، يعرفه من له نظر وتدبر
عجيب خارق ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد اهللا وأسمائه وصفاته، أمر 

.                                                                        للعادة، لم يوجد مثل ذلك في كالم بشر، ال نبي وال غير نبي
وكذلك ما أخبر به عن المالئكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم، وغير ذلك، 

ونفس ما أخبر به من األمثال، ونفس ما أمر به القرآن من الدين، والشرائع كذلك، 
  .وبينه من الدالئل هو أيضا كذلك

ومن تدبر ما صنفه جميع العقالء في العلوم اإللهية والخلقية والسياسية وجد بينه 
 وجد -  التوراة واإلنجيل والزبور وصحف األنبياء -وبين ما جاء في الكتب اإللهية 

                                         
 )٤٣١-٥/٤٢٩" (الجواب الصحيح "١



 

 )٥٧٠١(

فظه ونظمه، وبين سائر ألفاظ العرب بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين ل
  .ونظمهم

فاإلعجاز في معناه أعظم وأكثر من اإلعجاز في لفظه، وجميع عقالء األمم 
وما . عاجزون عن اإلتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن اإلتيان بمثل لفظه

تب اهللا ولو قدر أنه مثل القرآن، ال يقدح في المقصود، فإن تلك ك: في التوراة واإلنجيل
وقد وقع  أيضا وال يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي، كما أتى المسيح بإحياء الموتى،

إحياء الموتى على يد غيره؛ فكيف وليس ما في التوراة واإلنجيل مماثال لمعاني القرآن؛ 
ال في الحقيقة وال في الكيفية وال الكمية، بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن وتدبر 

  .     الكتب
وهذه األمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة، ظهر له إعجازه من هذا 
الوجه، ومن لم يظهر له ذلك اكتفى باألمر الظاهر الذي يظهر له وألمثاله كعجز جميع 
الخلق عن اإلتيان بمثله مع تحدي النبي، وإخباره بعجزهم، فإن هذا أمر ظاهر لكل 

  ١. أحد
  :الثامن

وأما من زعم من المتكلمين أن : " ثير ردا على القول بالصرفة، قال ما ذكره ابن ك
اإلعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك، أو هو سلب 
قدرتهم على ذلك، فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق، خلقه اهللا 

 وقولهم هذا كفر وباطل، في بعض األجرام، وال فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق،
وليس مطابقا لما في نفس األمر، بل القرآن كالم اهللا غير مخلوق، تكلم به كما شاء 
تعالى، وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس 
األمر عن اإلتيان بمثله، وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فالخلق كلهم عاجزون حقيقة 

 نفس األمر عن اإلتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، بل ال تقدر الرسل وفي
الذين هم أفصح الخلق، وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كالم اهللا، وهذا القرآن 
الذي يبلغه الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا، أسلوب كالمه ال يشبه أساليب كالم 

 وسلم، وأساليب كالمه عليه السالم المحفوظة عنه بالسند رسول اهللا صلى اهللا عليه
الصحيح إليه ال يقدر أحد من الصحابة وال من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته 

                                         
 .، وما بعدها)٤٢٩" (الجواب الصحيح "١



– 

  )٥٧٠٢(

وبالغته، فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة، بل وأسلوب كالم الصحابة أعلى من 
وأعلم وأقل تكلفا   علماء السلف أفصحأساليب كالم التابعين، وهلم جرا إلى زماننا، و

فيما يرونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف، وهذا يشهده من له ذوق بكالم الناس 
كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية، وبين أشعار المولدين الذين 

  ١. كانوا بعد ذلك
  : التاسع 

كمة إنزال القرآن في مستوى بالغي لو كان اإلعجاز بالصرفة لكان مقتضى الح
قريب المتناول، ال في الدرجة القصوى من البالغة والفصاحة؛ لتظهر عظمة المعجزة 
في المنع من مثله، والصرف عنه، وهذا خالف ما ورد في القرآن من أوصاف له تشيد 

      ٢.بعظمة بيانه وسموه
   :العاشر

 هذا المستوى، وتراجع حالهم في يلزم من القول بالصرفة أن العرب قد صرفوا عن
البالغة والبيان وجودة النظم وشرف اللفظ، وهذا الالزم باطل؛ ألنه مخالف للواقع في 

  ٣. نفس األمر؛ حيث لم ينقل أحد أنهم رجعوا القهقرى في ذلك ِقيد أنملة، وال أقل من ذلك
  : الحادي عشر
 جهة ما فيه من اإلخبار وزعم النظام أن اإلعجاز في القرآن من: " قال البغدادي

عن الغيوب، وال إعجاز في نظمه، وزعم مع أكثر القدرية أن الناس قادرون على مثل 
  .القرآن وعلى ما هو أبلغ منه في الفصاحة والنظم

وقد أكذبهم اهللا عز وجل في ذلك بأن تحدى المشركين بأن يأتوا بعشر سور مثله 
 فدل على أنه إنما أراد تحقيق إعجازه من مفتريات، وال يكون في االفتراء تحقيق غيب،

       ٤". جهة النظم والفصاحة 

                                         
 ).٦/٦٩" (البداية والنهاية "١
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  : الثاني عشر
أن أهل البالغة والفصاحة إذا سمعوا كالما بليغا يطمعون في مجاراته ومعارضته، 
ال يتأخرون عن ذلك، فكيف إذا كانت هناك دواع كثيرة وقوية، كَسب آلهتهم وتسفيه 

  .إلخ... أحالمهم 
مع تحديهم بطلب المعارضة، بل وتقريعهم واستفزازهم بأنهم لم ولن يستطيعوا 

  .المعارضة
فكل ذلك يدفعهم للمحاولة في معارضة القرآن ومجاراته، فلو أحسوا من أنفسهم 

 -  بل يمكنهم اإلتيان بمثله -أنهم ال يستطيعون مع أن المتحدى به ليس معجزا في ذاته 
يض عن سبب عجزهم عن معارضة كالم مقدور على مثله، لكان ذلك مثيرا للجدل العر

ولو حدث ذلك لنقل إلينا بال شك، فلما لم ينقل إلينا ولم يؤثَر عنهم شيء من ذلك كان 
     ١. ذلك دليال واضحا على بطالن قول من بالصرفة

  : الثالث عشر
تحدي  إذا كان العرب صرفوا عن اإلتيان بمثل القرآن الكريم بعد نزوله ووقوع ال

  فما بالنا ال نجد في كالمهم قبل وقوع التحدي ما يشبهه أو يقاربه في بالغته وبيانه؟
إننا لوسلمنا أن العرب المعاصرين للبعثة قد صرفوا كما يزعمون، : " قال الباقالني

لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبالغة، 
  ٢".  الرصف، فَِلم لم يوجد في كالم من قبله مثله وحسن النظم، وعجيب

إنه ال يتصور اإلعجاز بالصرفة، وذلك ألنهم كانوا : " قال الشريف الجرجاني
حينئذ يعارضونه بما اعتيد منهم من مثل القرآن الصادر عنهم قبل التحدي به، بل قبل 

الصرفة الواقعة بعد التحدي، نزوله، فإنهم لم يتحدوا بإنشاء مثله بل باإلتيان به فلهم بعد 
  ٣". أن يعارضوا القرآن بكالم مثله صادر عنهم قبل الصرفة 

                                         
النبـأ  "، و )٢/١٣٥" (شرح المقاصد "، و )٣٩٠" (دالئل اإلعجاز للجرجاني  "، و )٤٢" (القرآن للباقالني إعجاز  : " انظر ١

 ).١٨٠، ١٧٩" (المعجزة الخالدة"، و)٨٩" (العظيم
 ).٤٣" (إعجاز القرآن للباقالني  "٢
 ).٨/٢٧٣" (شرح المواقف  "٣



– 

  )٥٧٠٤(

  : الرابع عشر
القول بالصرفة يقتضي أن اإلعجاز فيها ؛ وفي قدرة اهللا الخارقة، ال في القرآن 
الكريم الذي يفقد بذلك كّل فضيلة وتميز على غيره من الكالم، وهذا مخالف لنصوص 

سنة التي تثني على القرآن الكريم، وتؤكد على خصوصيته وتميزه عن سائر الكتاب وال
  .الكالم، بما في ذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والحديث القدسي

فإذا قلنا االعجاز بالصرفة فهنا االعجاز يضاف هللا سبحانه وتعالى الذي أعجزهم 
  .وليس للقرآن ولم يصبح للقران مزية 

إنه لو كانت المعارضة ممكنة، وإنما منع منها : "  الباقالني بقولهوإلى هذا أشار
الصرفة، لم يكن الكالم معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز، فال يتضمن الكالم فضيلة 

  ١. على غيره
 : الخامس عشر

 صرف الناس وحملهم قهرا على شيء معين من خصائص اهللا، وال يتحدى به إالّ 
 كما فعل إبراهيم مع النمرود في مسألة إحياء الموتى وشروق من ادعى شيئا منها،

الشمس وغروبها، أما العرب فهم مقرون بقدرة اهللا على اإلحياء واإلماتة والخلق 
  ٢. وعلى الصرفة، فال يجوز أن يتحدون بما يقرون به أصال... والرزق 

  :  السادس عشر
كالعصا، وإبراء األكمه  جميع المعجزات السابقة استمدت إعجازها من ذاتها، 

تستثنى من ... واألبرص، وإحياء الموتى، فما بال أعظم المعجزات لخلودها وعمومها 
هذا األصل الذي يقدح فيها وينقص من قيمتها أمام باقي المعجزات بل أمام غير 

  ٣. المعجزات حتى الكالم البشري العادي
   :السابع عشر

ِإِن القرآن إال : ن بالصرفة كمثل الذين قالواإن إعجاز القرآ:  أن مثل الذين يقولون
  . سحر يؤثَر

                                         
 ).٥٤" (إعجاز القرآن "١
  مقال لفتحي بودفلة على الشبكة العنكبوتية" الرد عليهانظرية الصرفة حقيقتها القائلون بها و " ٢
 . المصدر السابق٣



 

 )٥٧٠٥(

   ١. أن االمتناع عن المماثلة في كليهما من خارج الشيء، ال من ذاته: ووجه الشبه
  :الثامن عشر

 أن التحدي وقع على اإلتيان بمثل القرآن، ال على االمتناع مما اعتادوه من البالغة 
  ٢. كان ولو لم ينزل القرآنوالفصاحة، إذ لو كان التحدي بذلك ل

  القول بالصرفة وعالقته بالعقيدة: المبحث الخامس
  أثر القول بالصرفة على عقيدة المسلم: أوال 

  وردت العديد من االيات تعلن التحدي أن ياتي احد  بمثل القران ، 
ِمثِْل  هذَا الْقُرآِن الَ قُْل لَِئِن اجتَمعِت اِإلنْس والِْجن علَى َأن يَأتُوا ِب{ : قال تعالى 

    ٣}يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا 
وغير ذلك من آيات التحدي، كالتحدي بعشر سور أو التحدي بسورة، فلو لم يكن 

  .القرآن معجزا في ذاته لما جاز التحدي به
لذات ، الن اهللا تحداهم ان وهذا يدل ان االعجاز هو  في القران ذاته في نظمه با

ياتوا بعشر سور مفتريات وهنا ال اعتبار العجاز المعاني الن المفتريات لن يكون فيها 
اعجاز في المعنى ، فهذا دليل واضح على ان المقصود هو التحدي في النظم والبالغة 

  .والبيان 
ا تقليل  والقول بالصرفة يناقض هذا ، ويجعل االعجاز لسبب غير القران وفي هذ

  .من مكانة وقيمة القران 
كما أن في القول بالصرفه تقليل من مكانة ما احتواه القران من نظم بديع ياخذ 

  .بااللباب ؛  شهد بذلك االعداء قديما وحديثا في قصص مشهورة معلومة 
كما تكمن خطورة القول بالصرفة على عقيدة المسلم في أن بعض من نسبت اليهم 

نطالقا من عقيدتهم الفاسدة في القول بخلق القران والعياذ باهللا ، فالقول انما قالوا بها ا
بالصرفة وأن االعجاز ليس من ذات القران وانما من شيء خارج عنه ،  وهو ان اهللا 

  .صرف الخلق عن االتيان بمثله يمهد لهم الطريق نشر بدعتهم تلك والدعوة اليها 

                                         
 ).٧٥، ٧٤" (المعجزة الكبرى"، و)١٤٦" (إعجاز القرآن للرافعي  "١
 ).٢٣٨-١٦/٢٢٨(في أبواب التوحيد والعدل" المغني: " انظر٢
 )٨٨: اإلسراء (٣



– 

  )٥٧٠٦(

ة على القران العظيم والى انكار اعجازه بل ان القول بالصرفه قد يؤدي الى الجرأ
بالكلية من كافة الوجوه ، وانكار ان القران من معجزات نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، 

  .هو تكذيب للقران الكريم 
لكن من المهم أن نبين أن الذين قالوا بالصرفة لم يريدوا أن ينفوا أن القران معجز 

يأتوا بمثله لكن ليس ألنه معجز في ذاته وإنما ، بل كانوا يريدن اثبات عجز الخلق ان 
  .بسبب خارج عنه وهو أن اهللا صرفهم

من باب االستدالل العقلي على اثبات اعجاز " وهم ذهبوا الى الى القول بالصرفة 
ال يعطل "، وقولهم بأن الصرفة هي وجه إعجاز القرآن ١"القران الكريم كما يقولون 

، بل ) نبوة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم( ة النبوة الداللة العقلية للقرآن على صح
إال أن القول بها ينزل بإعجاز القران من مرتبة ... هي قائمة تامة حتى على القول به 

  ٢"اإلعجاز الذاتي إلى مرتبة اإلعجاز الخارجي 
وليس هذا فحسب بل هذا يجعل كون كالم اهللا له مزية على كالم الناس محل شك " 

 قد صرف الناس – لعظيم قدرته –له أن كالم اهللا ككالم غيره ، بيد أن اهللا ، إذ حاص
  ٣"عن معارضته وهذا وجه قبيح ال ينبغي التساهل به 

لقد وقعوا في القول بالصرفة للدفاع عن القران ضد الفالسفة حيث رأوا أنه قد 
ك رأوا يطول الجدال معهم في اثبات اعجاز القران وخاصة بعض سوره القصيرة ولذل

  .قطع اللجج بالقول بالصرفة 
وقد قرر بعض المتكلمين اإلعجاز بطريق يشمل قول " :" يقول ابن كثير رحمه اهللا 

إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه ال : أهل السنة ، وقول المعتزلة في الصرفة فقال
مطلوب يستطيع البشر اإلتيان بمثله ، وال في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو ال

، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له ، كان ذلك 
  .دليال على أنه من عند اهللا لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك 

وإن لم تكن مرضية ؛ ألن القرآن ) يقصد طريقة القول بالصرفة (  وهذه الطريقة 
البشر معارضته كما قررنا إال أنها تصلح على سبيل الكريم في نفسه معجز ال يستطيع 

                                         
 ١٠١عبد الرحمن الشهري ص .   الصرفة د١
 ٥٣٦النقلية على أصول االعتقاد للدكتور سعود العريفي   األدلة العقلية ٢
 ١٠٢عبد الرحمن الشهري ص .   الصرفة د٣



 

 )٥٧٠٧(

التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق ، وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن 
  )١) " .(إنا أعطيناك الكوثر( ، و) العصر(سؤاله في السور القصار كـ 

سليم بأن ألن هذا الرأي قد يكون آكد في باب االيمان والت: " يقول الدكتور زرزور 
  ٢"ولكنه من باب البعد تذوق البالغة والبيان ... القران كالم اهللا 

 مـلعلا لـهأ نـم يعةـش" : وقد كان للقول بالصرفة : محمد أبو موسى . يقول د
 جاــتجحالا وأن ،ةوــلنبا ناــهبرو ةزــملعج خمتصرا وواضحا يف اثبات ااـقطري رأوه ذينـلا

 من مفسهنأ ونعتربي انواك ذينلا ملضلنيوا الفنيــملخا نــم لدــجلا لــه أعــم افعــنبه 
 بشغــلوا ةـــجللجاا باــب حـــفتي ظملنا سألةم يف معهم لدخول ، وأن اظرلن الهأ

  ٣"   فيه ةــحلجا لاــجم قضيــي باــب هــنأل  ، لــطالباب ةــفعاملدوا
فسه رأي كسول أحب أن يريح ن: " لكن الشيخ محمد رشيد رضا يصف ذلك بأنه 
  ٤".من عناء البحث ، وإجالة قَدح الفكر في هذا األمر 

ومن العلماء من أثبتوا أن القران معجز ببيانه وناصروا ذلك وأيدوه ، وقالوا بأن 
القول بالصرفة غير صحيح ، لكنهم ذكروا على سبيل التنزل والمجادلة أنه حتى مع 

 فهو أمر من خوارق القول بالصرفة وعجز الخلق عن معارضة القران بسببها ،
  .العادات ، وهو دليل أن القران معجزة صحيحة على صدق نبوة نبينا محمد 

وأخطأ من نسب الى بعضهم أنهم يقولون بالصرفة ، فهم ينكرونها ؛ لكن يقولون 
حتى لو قلنا بها فهي التنفي كون القران من الدالئل الصحيحة على نبوة نبينا صلى اهللا 

  .عليه وسلم 
  : بهذا عدد من العلماء وفيما يلي بعض النقوالت التي تبين ذلك وقد قال

: ومن أضعف األقوال قول من يقول من أهل الكالم" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم 

                                         
وانظر كالم الرازي فـي  . م١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠: دار القلم بيروت ، الطبعة األولى :  ط٥٦/ ١تفسير ابن كثير  ) ١

  .  بيروت ، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية : ، ط١١٧/ ٢تفسيره التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 
 ٤٧٦  علوم القران وإعجازه ، وتاريخ توثيقه ، ص ٢
 .٣٦٧موسى ، ص بو أدمحم. ز البالغي ، دإلعجا ا٣
 ١/١٩٨  تفسير المنار ٤



– 

  )٥٧٠٨(

آيتُك َألَّا تُكَلِّم النَّاس ثَالثَ { : لزكرياالقدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، مثل قوله تعالى 
  .وهو أن اهللا صرف قلوب األمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام ١} لَياٍل سِويا 

 فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل، وهو أنه إذا قدر أن هذا الكالم يقدر 
ه المعارضة، مع قيام الدواعي الناس على اإلتيان بمثله، فامتناعهم جميعهم عن هذ

إني آخذ : العظيمة إلى المعارضة، من أبلغ اآليات الخارقة للعادات، بمنزلة من يقول
أموال جميع أهل هذا البلد العظيم، وأضربهم جميعهم، وأجوعهم، وهم قادرون على أن 
يشكوا إلى اهللا، أو إلى ولي األمر، وليس فيهم مع ذلك من يشتكي، فهذا من أبلغ 

  .العجائب الخارقة للعادة
ولو قدر أن واحدا صنف كتابا يقدر أمثاله على تصنيف مثله، أو قال شعرا، يقدر 

عارضوني، وإن لم تعارضوني فأنتم كفار، : أمثاله أن يقولوا مثله، وتحداهم كلهم، فقال
ه فإذا لم يعارضو. مأواكم النار، ودماؤكم لي حالل، امتنع في العادة أن ال يعارضه أحد

  .كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة
أنا رسول اهللا إليكم جميعا، ومن آمن بي دخل : والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم

الجنة، ومن لم يؤمن بي دخل النار، وقد أبيح لي قتل رجالهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة 
لق، ومن آياتي أموالهم، ووجب عليهم كلهم طاعتي، ومن لم يطعني كان من أشقى الخ

  .هذا القرآن، فإنه ال يقدر أحد على أن يأتي بمثله، وأنا أخبركم أن أحدا ال يأتي بمثله
  . ال يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين: فيقال

فإن كانوا قادرين، ولم يعارضوه، بل صرف اهللا دواعي قلوبهم، ومنعها أن تريد 
العظيم، أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه، فإن سلب معارضته مع هذا التحدي 

  :القدرة المعتادة أن يقول رجل
معجزتي أنكم كلكم ال يقدر أحد منكم على الكالم وال على األكل والشرب، فإن 

  .المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد فهذا من أبلغ الخوارق
: ثبت كونه خارقا على تقدير النقيضينوإن كانوا عاجزين، ثبت أنه خارق للعادة، ف

  .فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس األمر. النفي واإلثبات
فهذا غاية التنزل، وإال فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته، ال يقدرون على ذلك، وال يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل 

                                         
 ). ١٠: مريم (١



 

 )٥٧٠٩(

ل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كالمه لكل من له أدنى تدبر، سورة من القرآن، ب
قُل لَِّئِن اجتَمعِت الِْإنس والِْجن علَٰى َأن يْأتُوا ِبِمثِْل { : كما قد أخبر اهللا تعالى به في قوله

  ١". } هٰذَا الْقُرآِن لَا يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا 
  . ومثل ذلك قول ابن كثير السابق رحمه اهللا ، والرازي ، وغيرهم 

 وخالصة القول أن مما ينبغي على المسلم التسليم له والجزم باعتقاده أن القرآن 
معجز بذاته ، وأن وجوه اإلعجاز فيه كثيرة ومن أبلغها انه معجز بمعانيه وبنظمه 

  .وبيانه 
كرناها في المبحث السابق تدل على أن القرآن وجميع أدلة بطالن الصرفة التي 

معجز بذاته وليس بامر خارج عنه ، وأن الخلق مع توافر هممهم ودواعيهم وماهم عليه 
  .من بالغة وفصاحة ليعجزون عن اإلتيان بمثله 

  :القول بالصرفة ليس قضية مذهبية : ثانيا 
فلم يؤثر عن طائفة مما ينبغي التنبه له أن القول بالصرفة ليس قضية مذهبية، 

بعينها أنها قالت بذلك ، بل الذين قالوا به هم افراد من طوائف مختلفة ، فمن أشهر من 
قال به النظام من المعتزلة ، والمرتضى من الشيعة ، وأبو اسحاق االسفراييني من 
االشاعرة ، وأكثر من انبرى للرد عليهم هم من تلك الفرق نفسها ، ومن أولهم المعتزلة 

 كل من القاضي عبد الجبار والجاحظ وهو – وهو معتزلي –فقد رد على النظام ، 
 وكذلك الحال بالنسبة للشيعة ٢.وغيرهما" نظم القرآن" تلميذ النظام والف في ذلك كتابه 

  ٤. الصرفة أشد المعارضة٣فقد عارض الحاكم الجشمي
لمعتزلة ومنهم على أننا ال ننفي أثر اعتقاداتهم على قولهم بالصرفة ، وخاصة ا

  .أكثر القائلين بالصرفة 
وأما من زعم من المتكلمين أن اإلعجاز إنما هو من " قال ابن كثير رحمه اهللا 

صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك، أو هو سلب قدرتهم على ذلك، 

                                         
 ).٤٣١-٥/٤٢٩" (الجواب الصحيح: "وانظر). ٨٨: اإلسراء  (١
  . انظر مبحث أوجه  بطالن الصرفة من هذا البحث٢
      هو أبو سعد المحسن بن محمد الجشمي ، زيدي وهو من كبار شيوخ المعتزلة في زمنه ،وهو شـيخ الزمخـشري         ٣

 ٢٨٩ ، انظر األعالم ص ٤٩٤ت 
 ٤٤٧-٤٤٦الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ، عدنان زرزور ص :   انظر ٤



– 

  )٥٧١٠(

فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق، خلقه اهللا في بعض األجرام، 
 فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق، وقولهم هذا كفر وباطل، وليس مطابقا لما في وال

نفس األمر، بل القرآن كالم اهللا غير مخلوق، تكلم به كما شاء تعالى، وتقدس وتنزه 
عما يقولون علوا كبيرا، فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس األمر عن اإلتيان 

 فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس األمر عن بمثله، وتنزه عما يقولون علوا كبيرا،
  ١"اإلتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك 

وربما حاول النظام بقوله بالصرفة نصرة القول بخلق القرآن، ألن كونه مخلوقا ال 
  .يجعله معجزا بذاته

  ٢:يقول الدكتور الشهري
رأس من رؤوسهم، وفرقة ارتبطت نشأة القول بالصرفة بفرقة المعتزلة، والنظام "

  .المعتزلة لها أثر على النظام الذي قال بالصرفة
 حيث إن المعتزلة لهم أصول خمسة تدور فرقتهم عليها، وهي التوحيد، والعدل، 
والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وال 

  .يكون الشخص معتزليا إال إذا جمعها كلها
والمعتزلة قائمة على ردود األفعال، فكل أصل هو ردة فعل على فرقة من الفرق  

  .المخالفة
 وكذلك اعتمادهم المطلق على العقل، وتقديمه على النص، ولتقديمهم العقل على 
النص نتج عنه قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، ومعناه أن العقل قادر على التحسين 

، وبعضهم عزا قول النظام بالصرفة إلى هذا األصل، فمن والتقبيح قبل ورود الشرع
وجهة نظره، العقل ال يحيل العرب أن يأتوا بمثل القرآن لوال أن اهللا صرف هممهم، 

  .فجعل النظام ما رآه العقل حكما في هذه المسألة وهو الفصل فيها
ليل وأمر أخر وهو تعظيم أمر المصلحة، وهي المقصد الذي يدركه العقل بعد التع

وهي خالصة معاني األلفاظ، وهذا يؤدي في النهاية إلى اعتبار خالصة النصوص 
ومعانيها دون االلتفات إلى نظمها وأسلوبها، والنظام تنكر عن أن يكون األسلوب 

  .والنظم معجزا، ويكون نتيجة القول بالصرفة، أن تثبت اإلعجاز للمعنى دون اللفظ 
                                         

  ٨/٥٤٧" البداية والنهاية   " ١
 .بتصرف) ٤٤-٤١" (عرض ونقدالقول بالصرفة في إعجاز القرآن   "٢
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  ةـــــالخاتم
ته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هللا الذي بنعم

  :وصحبه، وبعد
فإني أشكر اهللا تعالى أن وفقني إلتمام هذا البحث عن قضية القول بالصرفة في 

  :القرآن ، وقد خرجت بعدة نتائج، من أهمها
أن القرآن الكريم هو المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم ، فقد  .١

دى اهللا جل وعال به العرب ومع فصاحتهم وبالغتهم التي عرفوا بها من بين تح
  .األمم عجزوا أن يأتوا بمثله 

  .أن وجوه إعجاز القران كثيرة ، وذكر بعض العلماء بأنها ال تحصى كثرة  .٢
أن االجماع بين المسلمين كافة كان على ان القران معجز بذاته ، الى ان ظهر  .٣

  .ة القرن الثاني الهجري القول بالصرفة في نهاي
الذين يقولون بالصرفة يرون ان القران ليس معجزا في نظمه وذاته ، وانما الن  .٤

  .اهللا صرفهم عن االتيان بمثله وتعددت أقوالهم في كيفية هذا الصرف ومعناه 
هناك من قال بإعجاز القران في بيانه وبالغته وبالصرفة في آن واحد ، وبينت أن  .٥

  .اقض في هذا القول تن
هناك من قال بالصرفة ألنه رءاها وسيلة نافعة مع أهل الجدل من المخالفين المنكرين  .٦

لمعجزة القرآن لعدم الدخول معهم في مسألة النظم التي قد تفتح باب اللجاجة والمجادلة 
، ولكن في هذا انزال لمرتبة القرآن وعدم تمييز كالم اهللا عن كالم غيره من البشر 

  .أمر خارج عنه وليس منه وهذا معنى قببيح في حق القرآن بجعل االعجاز ب
من العلماء من أثبت إعجاز القرآن في بالغته وبيانه وأنكر الصرفة وردها ، لكن  .٧

قال لو قلنا بها تنزال ومجادلة لصح االستدالل بها على اإلعجاز وعلى نبوة نبينا 
  .ان رغم التحدي  محمد صلى اهللا عليه وسلم لعدم قدرة أحد على معارضة القر

أول من اشتهرت عنه الصرفة هو النظام وهو معتزلي وأكثر من قال بالصرفة هم  .٨
  من المعتزلة 

القول بالصرفة ليس مذهبا للمعتزلة وال غيرهم من الطوائف بل قال به أفراد منهم  .٩
  .ومن غيرهم ، ورد كثير من علماء المعتزلة على القول بالصرفة ردا بليغا 

من أقوال العلماء المتفرقة في بيان وجوه بطالن القول بالصرفة جمعت العديد  .١٠
  . ووصلت الى قرابة خمسة عشر وجها وقد تزيد 

  



– 
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  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  
      الهيئة المصرية العامـة    :  ، جالل الدين السيوطي ، الناشر        اإلتقان في علوم القرآن

  ه١٣٩٤ ، طبعة للكتاب
  هـ١٤٠١. ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة. البغداديأصول الدين لعبد القاهر.  
  الطبعـة األولـى  . ط مكتبة وهبة. اإلعجاز البالغي للدكتور محمد محمد أبو موسى .

  . هـ١٤٠٥
 م١٩٩٧ ، الطبعة الخامسة دار المعارف بمصر. إعجاز القرآن للباقالني  
        ر الكتـاب العربـي    ط دا . الرافعيإعجاز القرآن والبالغة النبوية لمصطفى صادق .

  .هـ١٤٠٤
 هـ١٣٨٩. الطبعة الثالثة. األعالم لخير الدين الزركلي.  
  الناشر ،   )هـ٧٧٤: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير         ،   البداية والنهاية :

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧: عام النشر ، دار الفكر
     الطبعـة  . باز بمكة توزيع دار ال  . ط دار المعرفة  . البرهان في علوم القرآن للزركشي

  .الثانية
       الطبعـة  . ط عيسى البابي وشركاه   . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي

  .هـ١٣٨٤. األولى
    ط دار  . مطبوع ضمن ثالث رسائل في إعجاز القـرآن       . بيان إعجاز القرآن للخطابي

  .م١٩٩١. المعارف
 ١٤١٧ية ن بيروت  دار الكتب العلم١ ، طبعةطيب البغدادي الختاريخ بغداد  
      ط الهيئـة العامـة   . تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيرونـي

مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالدكن بالهند عام         . لقصور الثقافة بمصر  
  .  هـ١٣٧٧

   ـ ٥٠٢: المتـوفى (أبو القاسم الحسين بن محمـد     ،   تفسير الراغب األصفهاني  ، )هـ
  جامعة طنطا  -كلية اآلداب   : الناشر ،   محمد عبد العزيز بسيوني   . د: راسةتحقيق ود 

   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الطبعة األولى، 
 ط دار الدعوة باسطانبول. تفسير القرآن العظيم البن كثير.  
     الطبعـة  . ط دار إحياء التراث العربي ببيـروت      . التفسير الكبير لفخر الدين الرازي

  .     الثالثة
 هـ١٤٠٠. الطبعة األولى. ط السلفية. يح المسند للبخاريالجامع الصح.  
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 هـ١٣٦٨. الطبعة الثالثة. ط دار القلم. الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.  
 ط مطابع المجد. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية.  
        ط دار الكتـب الحديثـة مطبعـة        . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة البن حجر

  .مصر. مدنيال
 ط مطبعة المدني. دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني.  
   ط دار . ط مطبوع ضمن ثالث رسائل في إعجاز القـرآن   . الرسالة الشافية للجرجاني

  .م١٩٩١. المعارف
             هـ٢٥٥: المتوفى(رسائل الجاحظ ، عمرو بن بحر أبو عثمان، الشهير بالجاحظ ( ،

مكتبة الخانجي، القـاهرة ، عـام       :  ، الناشر  عبد السالم محمد هارون   : تحقيق وشرح 
  م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤: النشر

 هـ١٤٠١. الطبعة األولى. ط مؤسسة الرسالة. سير أعالم النبالء للذهبي.  
 طبعة قديمة بمكتبة الحرم المكي الشريف. شرح المقاصد للتفازاني.  
  للطباعـة  ط المكتب التجاري. شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي 

  .ببيروت
 هـ١٣٢٥. الطبعة األولى. ط السعادة. شرح المواقف للجرجاني.  
  دار العلم للماليـين     : الناشر أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق ،   الصحاح للجوهري– 

   . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة بيروت
 هـ١٤٠٧. الطبعة األولى. ط دار الريان للتراث. صحيح مسلم بشرح النووي. 
   عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـالل الـدين الـسيوطي             ،   طبقات المفسرين العشرين

 ،   القـاهرة  –مكتبة وهبة   : الناشر ،   علي محمد عمر  : المحقق ،   )هـ٩١١: المتوفى(
  ١٣٩٦األولى، : الطبعة

  ـ ١٧٠: المتـوفى (أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي         ،   كتاب العين  ،  )هـ
  دار ومكتبة الهالل: الناشر ، ، د إبراهيم السامرائيد مهدي المخزومي: المحقق

 ط دار المعرفة توزيع دار الباز. الفرق بين الفرق للبغدادي.  
 ط دار الجيل. الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم.  
 فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل.  
 ط دار الكتب العلمية. الفوائد المشوق البن القيم.  
 ط دار صادر. ل عليها لمحمد بن شاكرفوات الوفيات والذي.  
 ط مؤسسة الرسالة. القاموس المحيط للفيروز آبادي.  
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           ط عالم  . قضية اإلعجاز البالغي وأثرها في تدوين البالغة العربية لعبد العزيز عرفة
  . هـ١٤٠٥. الطبعة األولى. الكتب

           ابـن  ط دار   . القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد لعبد الرحمن الـشهري
  .هـ١٤٣٢. الطبعة األولى. الجوزي

 ط المطبعة األميرية. لسان العرب البن منظور.  
 هـ١٣٩٨. ط دار الفكر بيروت. المستدرك على الصحيحين للحاكم.  
     الطبعـة الثالثـة   . ط مؤسـسة فـؤاد بعينـو      . المعجزة الخالدة لحسن ضياء العتر .

 .هـ١٤٠٩
     هـ١٣٩٤: المتوفى( بأبي زهرة   محمد بن أحمد المعروف   ،  المعجزة الكبرى القرآن( 

  . ط دار الفكر العربي، 
  ط دار الفكر). القسم األول(معترك األقران في إعجاز القرآن للسيوطي .  
     القـاهرة . ط الشركة العربية للطباعـة والنـشر      . المغني في أبواب التوحيد والعدل .

  .هـ١٣٨٠
    ـ       ،   مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ماعيل األشـعري   أبو الحسن علي بـن إس

: الطبعـة  ،   المكتبة العصرية : الناشر ،   نعيم زرزور : المحقق ،   )هـ٣٢٤: المتوفى(
  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األولى، 

 هـ١٤١٠. الطبعة األولى. ط دار الكتب العلمية. الملل والنحل للشهرستاني.  
 ط مطبعة العلوم. المواقف في علم الكالم لإليجي.  
      مجمـع البحـوث     ١ط. رفة للشريف المرتضى  الموضح عن جهة إعجاز القرآن الص 

  . هـ١٤٢٤  ، مشهد ، ايراناإلسالمية
 م١٩٨٨. الطبعة الثالثة. ط دار القلم. النبأ العظيم للدكتور محمد عبد اهللا دراز.  
 نظرية الصرفة حقيقتها القائلون بها الرد عليها لفتحي بودفلة.  
     ئل في إعجاز القـرآن ط مطبوع ضمن ثالث رسا   . النكت في إعجاز القرآن للرماني .

  .م١٩٩١. ط دار المعارف
 هـ١٣١٧. ط مطبعة اآلداب والمؤيد. نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز للرازي.  
 الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي.  
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  ملخص البحث
يتناول هذا البحث القبائل العربية في االحتجاج النحوي، وذلـك مـن ثالثـة جوانـب،                

معيار الفصاحة وأخذ اللغة عند العلماء،  والنصوص الواردة فـي تعيـين القبائـل التـي                 : هي
المنـسوب  (نص الفارابي، ونص ابـن عطيـة، ونـص الـسيوطي            : أخذت عنها اللغة، وهي   

ص ابن خلدون، ثم القبائل التي أخرجتها تلك النـصوص عـن دائـرة الفـصاحة       ، ون )للفارابي
  .وفي ضوء ذلك قسمنا هذا الموضوع إلى ثالثة مباحث. واالحتجاج بلغتها

  :وقد كشف البحث مباحثه الثالثة عن نتائج كثيرة، أهمها
 أثبت البحث أن المعيار الذي أخذت في ضوئه اللغة عن القبائـل العربيـة هـو معيـار     

السالمة اللغوية، وليس البداوة أو البعد عن العجم أو القرب مـن قـريش أو غيـر ذلـك ممـا       
ذكروه، وأن تلك السالمة اللغوية التي عولوا عليها هي التي مثَّلها القرآن الكـريم فـي أعلـى                  

  .صورها
 التي وردت عن المتـأخرين بتعيـين القبائـل         -وكشف البحث عما بين تلك النصوص       

 من تناقض، وأنّها جميعها لم تـستند فـي ذلـك            -عنها اللغة والتي لم تؤخذ عنها       التي أخذت   
على رواية منقولة عن أحد من اللغويين أو النحويين األوائل الذين اضـطلعوا بهـذه المهمـة،                 
بل إن بعض ما جاء عن هؤالء اللغويين والنحويين، وكذلك ما هو موجود فـي كتـب النحـو                   

 .لك النصوصيتعارض بشدة مع ما في ت
وكشف البحث عن أن ما نسبه السيوطي للفارابي من تعيين للقبائل التي أخـذت عنهـا                
اللغة والتي لم تؤخذ عنها؛ يختلف إلى درجة كبيرة جداً عما هـو فـي األصـل فـي كتـاب                     
الفارابي نفسه، وأن السيوطي ربما تأثر في ذلك بما جاء في مقدمة تفـسير ابـن عطيـة مـن                   

ل التي لم تؤخذ عنها اللغة ومن تعليل لها، ومن ثَم فإن االعتمـاد عليـه مـن قبـل            تعيين للقبائ 

 
 

   جامعة صنعاء- لمشارك، كلية التربية أستاذ النحو والصرف ا
  



– 
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الباحثين ونسبتهم له إلى الفارابي رأساً دون رجوع منهم إلى األصل يعد جوراً عليـه وتقـويالً                 
 .له ما لم يقله

وأثبت البحث أن كثيرا من تلك القبائل التي أخرجوها عن الفصاحة عنـد أخـذ اللغـة                 
كانت ال تزال في أوج سالمتها وفصاحتها، بل منها ما عدوه معياراً لهم فـي األخـذ كقـريش،     
مؤكداً ذلك بما ثبت في كتب النحو من استشهاد بأشعار شعراء تلـك القبائـل، ممـن عاشـوا                   

  .خالل مرحلة التدوين أو قبلها بقليل
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  مقدمة
، والـصالة  ]٣: الزخـرف )[تعقلـون إنّا جعلناه قرآنا عربيـا لعلكـم        : (الحمد اهللا القائل  

  .والسالم على من أرسله اهللا رحمة للعالمين 
  :وبعد

فإن موضوع القبائل العربية في االحتجاج النحوي على الرغم من أهميته إال أنّـي لـم                
 من كتب فيه بصورة شافية ووافية؛ تجمـع أطرافـه، وتـدقق فـي               -  حسب اطالعي     -أجد  

 ذلك أن أكثر الدراسات هنا كانت إمـا أن تتنـاول لهجـة          نصوصه، وتكشف عن غثّه وسمينه؛    
مفردة أو لغة واحدة، مثل لغة قريش لمختار الغوث، ولهجة تميم وأثرها فـي اللغـة الموحـدة                  
لغالب المطلبي، ولهجة هذيل لعبد الجواد الطيب، ولهجة كنانة دراسة لغويـة لميـساء عبـود،                

ب سيبويه ألحمد الـسامرائي، واالحتجـاج بلغـة         ولغة عقيل لفهد العتيبي، ولهجة طيء في كتا       
الخ؛ وإمـا أنّهـا كانـت    ...كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي  إليمان الكيالني       

تتناول هذا الموضوع بصورة عابرة، وذلك كما هو الحال عند من كتبوا فـي أصـول النحـو                  
 هذه القضية مـن نـص الـسيوطي         وقضاياه من المحدثين، وهؤالء غالباً ما كانوا ينطلقون في        

المزهر، واالقتراح، ذلك النّص الذي سمى لنـا القبائـل العربيـة          : المنسوب للفارابي في كتابيه   
بل نادراً من حاول مـنهم أن يخـرج عـن      . التي ُأِخذَتْ عنها اللغة والقبائل التي لم تؤخذ عنها        

  .رابي نفسههذا النص إلى غيره أو أن يرجع به إلى أصله في كتاب الفا
 مـن  -  حسب ما اطلعنا عليه مـن مـراجعهم   -أضف إلى ذلك أنّك ال تكاد تجد منهم    

رام نقد هذه النصوص في ضوء كتب النحو األولى، وعرضها على ما هو موجود فيهـا مـن                  
شواهد ولغات تصدقها أو تكذبها، بل حتى عرضها على تلـك الروايـات والنـصوص التـي                 

  .    من القبائل التي أخرجتها عن الفصاحةجاءت تتعارض معها في كثير
ومن هنا؛ فإن دراسة مثل هذا الموضوع والتشمير عن ساعد الجد إلعادة النظـر فيـه،           
تعد في نظر الباحث ضرورة ملحة تفرضها طبيعـة الموضـوع نفـسه مـن جهـة، وحاجـة          

  .الدارسين إلى رأي سديد تطمئن إليه النفس في هذه القضية من جهة أخرى



– 

  )٥٧١٨(

                   مقَـسوحتى يستقيم لنا البحث، ونصل فيه إلـى تلـك النتيجـة المرجـوة، رأينـا أن ي
الموضوع إلى مباحث ثالثة، تتكامل فيما بينها، وتقود إلى النتيجـة ذاتهـا، مـسبوقة بمقدمـة،              

  :وملحقة بخاتمة نفصح فيها عن أهم النتائج التي كشف عنها، وتلك المباحث هي
حة وأخذ اللغة عند العلماء، وفيه نتنـاول طبيعـة المعيـار             معيار الفصا  :المبحث األول 

  .الذي كانت تؤخذ به اللغة أو ترد عند علمائنا
 النصوص الواردة في تعيين القبائل التي أخذت عنها اللغة، وفيه نقـف             :المبحث الثاني 

ي، نـص الفـاراب   : وقفة جادة وفاحصة عند تلك النصوص الواردة في تعيين تلك القبائل، وهي           
فنناقش بعـضها فـي     . ونص ابن عطية، ونص السيوطي المنسوب للفارابي، ونص ابن خلدون         

ضوء بعض، كاشفين عما بينها من توافق أو اختالف، ثم مدى إمكانية االعتمـاد عليهـا فـي                  
  .هذه القضية

 القبائل التي أخرجتها تلك النصوص عن دائرة الفـصاحة واالحتجـاج            :المبحث الثالث 
، وفيه نتناول لغات بعض تلك القبائل التي أخرجوها عن الفصاحة، نتناولها فـي ضـوء                بلغتها

كتب النحو، وما جاء في فصاحتها من روايات وأخبار تيسر لنا الوقوف عليهـا؛ لنعـرف مـا                  
  .لغة قريش، وهوازن، وربيعة: وهذه اللغات هي. مدى صدق تلك النصوص فيها ِمن زيفها

المنهج التكاملي، وهو مـزيج مـن االسـتقراء والنقـد           : بحثوالمنهج المتبع في هذا ال    
  .والتحليل



 

 )٥٧١٩(

  المبحث األول
  معيار الفصاحة وأخذ اللغة عند العلماء

ينبغي لنا أن نسأل أوالً عن طبيعة المعيار الذي على أساسه اعتمد نحاتنـا فـي تقـسيم             
يعتد بهـا، وال يؤخـذ      القبائل العربية إلى فصيحة، يعتد بلغتها، ويؤخذ عنها، وغير فصيحة ال            

هل هو معيار السالمة اللغوية، أم هو معيار البداوة واالنعـزال والتـوحش والجفـاء، أم              : عنها
معيار البعد المكاني وعدم االختالط باألمم المجاورة األخرى، أم هـو القـرآن الكـريم  ولغـة      

  قريش، أم أن كل ذلك كان يشكل المعيار الجامع لدى نحاتنا؟
معيار البداوة والبعد المكاني وعدم االختالط كان من أهـم معـاييرهم            من غير شك أن     

في أخذ اللغة، ويظهر ذلك جليا من رد الخليل على الكسائي حين سأله عن مـصدر علمـه، إذ                  
 فقيد له األخذ ببوادي هذه البيئـات، ولـم يطلقـه    )١("من بوادي الحجاز ونجد وتهامة   : " قال له 

أبعـدهم فـي البـر      : أفصح العرب أبرّهم، أي   : " ب ما يفسر لنا قولهم    له، وربما في هذا الجوا    
  .)٢("والبدو داراً 

وكان الرياشي، وهو بصري، يفخر على الكوفيين بأخذهم اللغة عـن فـصحاء العـرب       
في تلك البوادي النائية في وسط الجزيرة العربية، على حـين أخـذها الكوفيـون عـن أهـل                   

إنما أخذنا نحن اللغة عـن حرشـة الـضباب وأكلـة            : " قولالحواضر ممن فسدت سالئقهم، في    
  .  )٣("اليرابيع، وهؤالء أخذوا اللغة  عن أهل السواد، وأصحاب الكواميخ، وأكلة الشواريز 

وكان من هؤالء الذين أخذوا عنهم اللغة أعراب عِرفوا بأعراب الحطمـة والحليمـات،              
  : )٤(بهم اليزيدي، فقالكانوا قد نزلوا بقطربّل جوار بغداد، حتى تندر 

كنّـــا نقـــيس النحـــو فيمـــا مـــضى       
  فجـــــــاءنا قــــوم يقيـســونه    

ــرِب األولِ     ــسان العـــ ــى لـــ   علـــ
ــلِ   ــياخ قُطْربــ ــى أشــ ــى لغــ   علــ

                                         
، البلغة فـي تـراجم أئمـة النحـو          ٢/٢٥٨،  إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،          ٦٦/ ٥األنساب، أبو المظفر السمعاني،     ) ١(

  . ١/١٦٣، بغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ٤٤واللغة، مجد الدين الفيروزآبادي، ص 
  .٤/٥١ الدين ابن منظور، ، لسان العرب، جمال١٥/١٣٤تهذيب اللغة، أبو منصور األزهري ) ٢(
، ٣٧١  ــــــ     ٣٧٠/ ٢، وإنباه الرواة، جمال الـدين القفطـي،         ٦٨أخبار النحويين البصريين، أبو سعيد السيرافي،       ) ٣(

  .١٥٧، االقتراح في أصول النحو، جالل الدين السيوطي ٧/٢٠٧وإكمال تهذيب الكمال، أبو عبد اهللا الحنفي، 
، ٧١، ونزهة األلباء، أبـو البركـات ابـن األنبـاري،            ٤٥ و   ٣٦يين، أبو سعيد السيرافي،     أخبار النحويين البصر  : ينظر) ٤(

  .٢/١٦٣، وبغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ١/٤٠٦وطبقات المفسرين، للداوودي، 



– 

  )٥٧٢٠(

ـــحابه         ــســــائي وأصــــ إن الكـ
  

ــفل  ــى األســ ــالنحو إلــ   يرقــــون بــ
  

وأنـت  : " سوطي، فقـال  وهذا المعيار هو ما ذهب إليه أبو نصر الفارابي، وتبعه فيه ال          
تتبين ذلك متى تأملت أمر العربي في هذه األشياء؛ فإن فيهم سـكان البـراري وفـيهم سـكان                 

ونقلوا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر، ثـم مـن               ... األمصار  
 وجفـاء، وأبعـدهم إذعانـا      سكان البراري من كان في وسط بالدهم، ومـن أشـدهم توحـشا            

  .)١("قياداوان
ونعت األزهري أعرابا وقع في أيديهم أيام القرامطة بالفصاحة، وأرجع تلـك الفـصاحة          

وكـان القـوم   : " التي لمسها في منطقهم إلى طبيعة الحياة التي نشأوا عليها في الباديـة، فقـال      
الذين وقعت في سهمهم عربا، عامتهم من هوازن، واختلط بهم أصرام من تميم وأسـد بـالهبير        

ويتكلمـون  ...شأوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجيع، ويرجعون إلى أعـداد الميـاه             ن
د يقـع فـي مـنطقهم لحـن أو خطـأ            بطباعهم البدوية، وقرائحهم التي اعتادوا عليها، وال يكا       

  .  )٢("فاحش
و ولكن هل يعقل أن تكون البداوة في حد ذاتها معياراً  كافياً ألخذ اللغة عـن أهلهـا، أ                  

الشهادة لهم بالفصاحة وجودة القريحة، أم أن ذلك كانت تحكمه ضـوابط أخـرى، هـي أهـم                  
  بكثير من مجرد التعويل على قضية البداوة والتوحش والجفاء؟   

إن الذي يبدو لنا من كالم ابن جني أنه لم يكن يعول كثيراً علـى هـذه القـضية مـن                     
هو في نظره األهـم، هـو معيـار الـسالمة           حيث هي بداوة، وإنما يعول على أمر آخر فيها،          

باب في ترك األخذ عن أهـل المـدر كمـا           : " اللغوية، وقد عقد لذلك بابا في خصائصه، فقال       
علة امتناع ذلك ما عـرض للغـات الحاضـرة مـن االخـتالل والفـساد       : أخذ عن أهل الوبر  

ن الفـساد للغـتهم     ولو عِلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء م           والخطل،  
لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شـاع فـي                    
لغة أهل المدر من اضطراب األلسنة وخبالها وانتقاض عـادة الفـصاحة وانتـشارها لوجـب                

                                         
  .١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(
  .١/٨تهذيب اللغة، أبو منصور األزهري، ) ٢(



 

 )٥٧٢١(

، وعلى ذلك العمل في وقتنا هـذا؛ ألنـا ال نكـاد نـرى         رفض لغتها، وترك تلقي ما يرد عنها      
اً فصيحاً، وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كالمه، لم نكد نعدم ما يفسد ذلـك ويقـدح فيـه                    بدوي

  .                            )١("وينال ويغض منه 
إذن فمعيار السالمة اللغوية عنده هو المعيار األهم فـي قـضية أخـذ اللغـة وتلقيهـا،              

  .والحكم لها بالفصاحة أو بخالفها
ب إليه ابن جني هو األقرب في نظرنا إلى ما تحكيـه المـصادر              وهذا المعيار الذي ذه   

عن منهج أبي عمرو بن العالء في أخذه اللغة؛ فإنّه لم يكن يأخذ عن األعـراب حتـى يمـتحن       
فصاحتهم، رغم بداوتهم العريقة وسالئقهم العتيقة؛  فقد امتحن أبا خيرة األعرابي، وهـو مـن                

دخـل أبـو خيـرة البـصري        :  " )٢( األصمعي قال. بدوي فصيح من فصحاء بني عدي     ! هو  
حفـرت  : حفـرت إراِتـك ؟ قـال   : كيف تقول يا أبا خيرة: على أبي عمرو بن العالء، فقال له   

ِعرقاتَهم، فنـصب التـاء،     : استأصل اهللا ِعرقاِتهم؟ فقال   : فكيف تقول : إراتَك، فنصب التاء، قال   
قـال  . ك جلـداً، جلـدك قـد رقّ       هيهات أبا خيرة، الن جلدك، أريد أكثف من       : فقال أبو عمرو  

  .)٣("وكان أبو عمرو يرده، ويراه لحنا : " المازني
 )٤("لـيس الطيـب إال المـسك        " وعندما نازعه عيسى بن عمر الثقفي في قول العرب          

نمت أبا عمر وأدلج الناس، لـيس فـي األرض حجـازيّ إال وهـو     : بالرفع، قال له أبو عمرو  
، ثم طلب من خلٍف األحمر ويحيى بن المبـارك اليزيـدي أن         ينصب، وال تميمي إال وهو يرفع     

يذهبا إلى أبي المهدي ــ وهو حجازي باهلي  ــ  فيختبراه فـي الرفـع فإنّـه ال يرفـع،                     
وإلى المنتجع التميمي فيمتحناه في النصب، فإنه ال ينصب، فكان األمر علـى مـا قالـه أبـو                   

  . عمرو

                                         
  .٦/ ٢ن بن جني الخصائص، أبو الفتح عثما) ١(
، ونزهـة   ٦٢/ ٦، والمحكم والمحيط األعظم، ابن سيده،       ١٣/ ٢ ، و    ١/٣٨٤أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص       : ينظر) ٢(

           ،  ولـسان العـرب، ابـن منظـور    ١١٧/ ٤، وإنباه الرواة، جمال الدين القفطـي،  ٣٢األلباء، أبو البركات ابن األنباري، ص    
٢٥٠/ ١٥.  

  . ١١٨/ ٤، وإنباه الرواة، أبو البركات ابن األنباري، ٦٢/ ٦ المحكم والحيط األعظم، ابن سيده، :ينظر) ٣(
، وطبقـات الـشافعية     ١٣٧ ـــــ    ٤/١٣٦ ، وإنباه الرواة، جمال الـدين القفطـي،          ٤٤طبقات، الزبيدي، ص    : ينظر) ٤(

  . ١/٤٢٣ ، وهمع الهوامع، جالل الدين السيوطي،٢٨٠/ ٩الكبرى، تاج الدين السبكي، 



– 

  )٥٧٢٢(

 دون التعويـل    - امتحان هؤالء األعـراب      وقد أخذ بهذا المنهج من بعد أبي عمرو في        
 جماعة من اللغويين، أمثال األصمعي وأبي زيد األنـصاري وغيرهمـا ممـن              -على بداوتهم   

  طفت في عليا قيس وتمـيم مـدة          )١(:كانوا يتثبتون في أخذ اللغة، حتى قال أبو زيد األنصاري         
ـ               عـين  :   يقـصد   طويلة، أسأل صغيرهم وكبيرهم؛ ألعرف ما كان منه بالـضم أولـى  ــ

  . المضارع من الماضي الثالثي  ــ  وما كان منه بالكسر أولى
إذن فابن جني كان يذهب في هذا مذهب أبي عمرو وتالمذته ممن تـشددوا فـي أخـذ                  
اللغة،  ويرى أن من الواجب الحذر وعدم التساهل في ذلك لمجرد أن من تؤخـذ عنـه اللغـة                    

خذ عن كل أحد، إال أن تقوى لغتـه، وتـشيع فـصاحته،    ينبغي أن يستوحش من األ" بدوياً، بل  
  فقيـد كمـا   )٢("إال أن تسمع شيئاً من بدوي فـصيح فتقولـه      : وقد قال الفراء في بعض كالمه     

وعلى ذلـك العمـل     " نرى البداوة المعتبرة بسالمة اللغة، وقوة فصاحتها وشيوعها، ثم أضاف           
وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كالمه، لـم نكـد        في وقتنا هذا، ألنا ال نكاد نرى بدوياً فصيحاً،          

وضرب على ذلك مثالً بأحد المدعين  للفـصاحة البدويـة،   . )٣(" نعدم ما يفسد ذلك، ويقدح فيه      
وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية، ويتباعد عن الـضعفة الحـضرية،               : " فقال

حسن في النفوس موقعـه، إلـى أن أنـشدني يومـا            فتلقينا أكثر كالمه بالقبول، وميزناه تمييزا       
، فجمـع   )أشـععها، وأودعهـا   (بوزن  ) أشأؤها، وأدأؤها : (شعراً لنفسه، يقول في بعض قوافيه     

فقـوي فـي   ... بين الهمزتين كما ترى، واستأنف من ذلك ما ال أصل له وال قيـاس يـسوغه          
بتحذير جمهور اللغـويين مـن     ثم ختم ابن جني هذا الباب       .  )٤("نفسي بذلك بعده عن الفصاحة      

فإيـاك أن تخلـد إلـى       : " الثقة بكل مسموع، دون تأمل حاله من الفصاحة وسالمة اللغة، فقال          
  .)٥("كل ما تسمعه، بل تأمل حال مورده، وكيف موقعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله 

 )القيـاس الخـاطئ   (ولعل هذا المعيار هو ما دفعهم إلى وضع ما يمكن تسميته بمـنهج              
خاصة في أواخر عصر االحتجاج، حين لم يسلّموا لهـؤالء األعـراب القـادمين إلـيهم مـن                  

                                         
  .١٦٤/ ١المزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، : ينظر) ١(
  .٩/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٢(
  .٥/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٣(
  .٧ - ٢/٥الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٤(
   .١٠/ ٢الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٥(



 

 )٥٧٢٣(

 عن أبي عبيدة وابـن نـوح العطـاردي    )١(البادية في كل ما يسمعونه منهم، فقد حكى ابن سالم  
أن ابن داوود بن متمم بن نويرة األعرابي قدم عليهم البصرة فيما يقدم لـه البـدوي، فـسأاله                   

متمم، فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فـي األشـعار ويـصنعها، وإذا كـالم دون                 عن شعر أبيه    
فكـانوا لـذلك يـصنعون لهـم قياسـا خاطئـا       .  كالم متمم، فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعلـه  

يختبرونهم فيه، فإن وقعت ألسنتهم فيه، ولمسوا منهم ما يشين سالئقهم بهرجوه، وصـدوا عـن               
  .ئ عن هذا الضعف السليقياألخذ عنهم، ووصموهم بما ينب

وكان الذي أسس لهم هذا المنهج أبو عمرو ابن العالء، كما تقدم معنا في اختبـاره أبـا                  
خيرة األعرابي، وفي توجيهه اليزيدي وخلفاً األحمر بامتحان المنتجع التميمي وأبـي المهـدي              

لت يومـا أبـا     وسـأ : " وكان ابن جني أيضا ممن  أخذ به، فمن ذلك قولـه           . الباهلي الحجازي 
كيـف  : عبداهللا محمد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي ــ  تميم جوثة  ـــ  فقلـت لـه               

ال أقـول   : ضربت أخاك، فأردته على الرفع فـأبى، وقـال        : أقول: ضربت أخوك؟ فقال  : تقول
ألست تزعم أنّك ال تقـول أخـوك        : ضربني أخوك؟ فرفع، فقلت   : كيف تقول : أخوك أبدا، فقلت  

  . )٢("اختلفت جهتا الكالم ! أيش هذا ؟:  فقالأبدا؟
      قيليدكـاكين،  : كيف تجمع دكّانا؟ فقـال    : " ومنه أيضا اختباره ألبي عبداهللا الشجري الع

: فعثمـان ؟ قـال    : قـراطين، قلـت   : سراحين، قلـتُ ، فقَرطَانـا؟ قـال       : فَِسرحانا؟ قال : قلتُ
أرأيت إنسانا يـتكلم بمـا لـيس مـن     ! ين؟أيش عثام: هلّا قلت عثامين؟ قال: فقلت له . عثمانون

  .)٣("واهللا ال أقولها أبدا ! لغته؟
وهناك من ذهب إلى أن معيار الفصاحة هو القرآن الكريم، ولغة قريش، والبعـد عـن                
مخالطة العجم، فعلى مقدار الشبه بلغة القرآن، والقرب من قريش، والبعـد عـن بـالد العجـم        

وكل عربي لم تتغير لغته فـصيح علـى مـذهب           : " مبردتكون فصاحة اللغة وسالمتها، قال ال     
  . )٤("أشبه بلغة القران ولغة قريش : بنو فالن أفصح من بني فالن، أي: قومه، وإنما يقال

                                         
   .٤٨ ـــــ ٤٧/ ١بقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي، ط: ينظر) ١(
   .٧٦/ ١الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٢(
   .٢٤٢/ ١الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٣(
   .١١٣الفاضل، أبو العباس المبرد، ) ٤(



– 

  )٥٧٢٤(

وإلى هذا  المعيار ذهب ابن عطية في مقدمة تفسيره، فذكر لنا عدداً من القبائـل التـي                  
. رجئ مناقشته إلى المبحـث التـالي      وجبت لها الفصاحة بسبب ذلك، ونحن نورد هنا كالمه ون         

فأصل ذلك وقاعدته قريش، ثم بنو سعد بن بكر؛ ألن النبي صـلى اهللا عليـه                : " قال ابن عطية  
وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد، ونشأ فيهم، ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخـالط فـي                 

مـن مكـة، وتكـرارهم    اللسان كنانة، وهذيال، وثقيفا، وخزاعة، وأسدا، وضبة وألفافها؛ لقربهم       
وهـذه الجملـة    ... عليها، ثم بعد هذه تميما، وقيسا، ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العـرب              

هي التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، وسبب سـالمتها أنهـا فـي وسـط                  
فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات لم تكـدر صـفو كالمهـا أمـة مـن                ... جزيرة العرب   

ويقوي هذا المنزع أنّه لما اتسع نطاق اإلسالم وداخلت األمـم العـرب، وتجـرد أهـل              . جمالع
البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها، لم يأخذوا إال عـن هـذه القبائـل                : المصرين

  . )١("الوسيطة المذكورة، ومن كان معها 
ـ      : " وإليه أيضا ذهب ابن خلدون، فقال      ات وأصـرحها؛   ولهذا كانت قريش أفـصح اللغ

وعلى نسبة بعـدهم مـن قـريش        ... لبعدهم عن بالد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم           
  .)٢("كان االحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية 

فعلى هذا القول يكون معيار الفصاحة هو القرآن الكريم ذاته، ثم القـرب مـن قـريش                 
بعـض  " نظر عن مسألة التبدي أو التحضر، وعليه أيـضا تكـون            والبعد عن العجم، بغض ال    

قبائل العرب أفصح من بعض لبعدهم من بالد العجم، فكان مـن نـزل القـرآن بلغـتهم مـن                    
  .)٣("فصحاء العرب 

هذا فيما يتعلق بمعيار الفصاحة الذي بموجبه تؤخذ اللغة ويحتج بهـا، أمـا مـا يتعلـق        
راء هنا ربما تقل عنها هناك، ونكاد نحـصرها فـي رأيـين             برد اللغة وعدم األخذ بها، فإن اآل      

  :اثنين، هما

                                         
  .١/٢١٩القرآن، للزركشي البرهان في علوم : ، وينظر٤٦ ــــ ١/٤٥المحرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، ) ١(
  .١/٥٥٥تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ٢(
  .٣٠/ ١النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، ) ٣(



 

 )٥٧٢٥(

مجاورة األعاجم ومخالطتهم، وأيضا العيش فـي الحواضـر، كـل ذلـك مـن               : األول
األسباب التي توجب رد  اللغة وعدم األخذ بها، في نظـر الفـارابي، وابـن عطيـة، وابـن                    

  .  )١(خلدون، والسيوطي
قط، وال عن سـكان البـراري ممـن كـان يـسكن             وبالجملة لم يؤخذ عن حضري      " 

لم تكـن لغـاتهم تامـة الملكـة        " ؛ ألنها   )٢("أطراف بالدهم المجاورة لسائر األمم الذين حولهم        
تجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتـب عـنهم حـرف واحـد،             " ، ولذا   )٣("بمخالطة األعاجم   

ن الـسبي والتجـار مـن األمـم         مكة، والمدينة، والطائف؛ أل   : وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز   
  . )٤("كثروا فيها فأفسدوا اللغة 

وهو ما نفهمه من كالم ابن جني الذي تقدم، وأيضا من منهج أبي عمـرو بـن             : والثاني
العالء ومن تبعه في التثبت وامتحان األعراب، وذلك هو فساد اللسان؛ ألن ذلـك يتبعـه حتمـا         

بدوا أو حضراً، مـن أهـل       :  كان القوم الناطقون بها    عدم سالمة اللغة، ويتوجب معه ردها، أياً      
وكذلك أيضا لو فشا في أهـل الـوبر مـا           : " ولذا قال ابن جني   . الوبر كانوا أو من أهل المدر     

شاع في لغة أهل المدر من اضطراب األلسنة وخبالها وانتقاض عـادة الفـصاحة وانتـشارها،                
   .)٥("لوجب رفض لغتها وترك تلقّي ما يرد عنها 

وعموما فإن الذي يظهر لنا نحن من هذه القضية، ونراه أقـرب إلـى طبيعـة مـنهج                  
علمائنا في أخذهم اللغة؛ هو معيار السالمة اللغوية الذي نبـه عليـه ابـن جنـي، فـذلك هـو         
المعيار األهم في قضية فصاحة اللغة وأخذها وتلقِّيها واالحتجاج بهـا، أمـا مـسألة البـداوة أو      

وعدم المخالطة لمن فسدت سالئقهم فهي كلها أسباب تفسر لنا أوجـه الـسالمة              البعد عن العجم    
اللغوية، وال توجب لها فصاحة؛ ذلك أن البداوة في حـد ذاتهـا ال تكفـي ألن تكـون معيـارا           

                                         
، وتـاريخ ابـن     ٤٦ ـــــ    ١/٤٥، والمحرر الوجيز، ابن عطية األندلسي،       ١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي،     : ينظر) ١(

، واالقتراح فـي  ١/١٦٨، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ١/٥٥٥حضرمي، خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ال    
  . ٤٨ ـــــ ٤٧أصول النحو، جالل الدين السيوطي، 

  . ١/١٦٨المزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ) ٢(
  .١/٥٥٥تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ٣(
  .١/٤٦ عطية األندلسي، المحرر الوجيز، ابن) ٤(
  .٥/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٥(



– 

  )٥٧٢٦(

لفصاحة أهلها أو موجبا ألخذ اللغة عنهم ما لم تكن لغتهم سليقة لهم، يتكلمونهـا عـن أصـالة                   
 وكذلك الحاضرة ال يمكن أن تكون سببا في ذاتها لرد لغـة أهلهـا               وطبع سليم وقريحة صافية،   

ولـو  : " ما لم يكن هناك ما يوجب الرد من فساد لغتهم واختالل ألسنتهم؛ ولذلك قال ابن جنـي                
عِلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغـتهم لوجـب األخـذ              

  . )١("عنهم كما يؤخذ عن أهل المدر 
ويؤيد هذا أن هناك من الحواضر العربية مـا جـاءت النـصوص والروايـات تـشهد              
بفصاحتها وتجعلها في أعلى مراتب الحجية، بل إن منها مـا جعلـوه معيـاراً للفـصاحة كمـا       

وكذلك الجوار والقرب من العجم أو المخالطة ال يـصح أن نجعلهـا             . رأينا ذلك في لغة قريش    
ما لم يترتب على ذلك أثراً سلبياً، ينعكس علـى اللـسان بالفـساد وعـدم                معايير في رد اللغة     

السالمة، ذلك ألننا نجد نحاتنا األوائل قد اعتمدوا أشعار شعراء نشأوا مخـالطين أو مجـاورين                
للعجم، أو كانوا قد اتصلوا بهم أو بمن يتاخمهم من العرب، أو وفدوا على ملـوكهم وأمـرائهم                  

واألعشى الكبير صنّاجة العرب، والمهلهـل بـن ربيعـة، وامـرئ            عدي بن زيد،    : من أمثال 
القيس، وحسان بن ثابت، والكميت وغيرهم؛ وما ذلك إال ألن نحاتنا قد وجدوا فـي أشـعارهم                 
ما يوجب االستشهاد بها، من سالمة اللغة وجودة القريحة؛ ويـدلك علـى ذلـك أن األصـمعي         

: " ره؛ ألنه مـن أهـل الموصـل، فقـال         شع) هـ١٢٦ت  (كان قد غمز على الكميت بن زيد        
الكميت بـن زيـد لـيس    : " وقال أيضا. )٢("الكميت جرمقاني من أهل الموصل، وال آخذُ بلغته       

لكن ال أحداً من اللغـويين أو النحـويين تابعـه فـي            . )٣("بحجة، ألنه مولّد ، وكذلك الطِّرماح       
له من جهـة الـسالمة اللغويـة، وهـو          ذلك، بل احتجوا بشعره، وأولُهم سيبويه؛ ألنهم نظروا         

نظر له من منظور البيئة والمكان، وذلك ال يقـدح وال يوِجـب رد لغتـه مـا دامـت سـليمة           
                        وسـألت عنهـا  ـــ أي عـن اللغـة            : " قـال أبـو حـاتم السجـستاني       . صحيحة فصيحة 

                                         
  . ٥/ ٢الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني، ) ١(
، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين الـسيوطي،         ٢٩٤ ــــ   ٢٩٣/ ٣أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص       : ينظر)  ٢(
٣٢٠/ ٢ .  
  . ٢٠ب األصمعي، فحولة الشعراء، عبد الملك بن قري) ٣(



 

 )٥٧٢٧(

ـ        ك سـألنا عنهـا األعـراب    ذلالتي غمزه بها  األصمعي ــ  أبا زيد األنصاري فأجازها، وك
  .)١("فنطقوا بها

ــدي  ــة العب ــا أمام ــشاعر أب ــل إن ال ــم  : ب ــليمان األعج ــن س ــاد ب  ١٠٠ت (زي
ــه بأصــطخر مــن  )  هـــ ــر نزول ــشأ فــي أصــفهان، وكــان أكث ــد ون ــد ول كــان ق

       ــب ــى لُقِّ ــة؛ حت ــديد اللكن ــذلك ش ــان ل ــا، فك ــوفي به ــى ت ــارس حت أرض ف
ــاألعجم ــشه )٢(ب ــد است ــويين ق ــد النح ــا نج ــذه  ، فإنّن ــروا له ــم ينظ ــشعره، ول دوا ب

ــةً  جح هــس ــى عــده األصــمعي نف ــه حت ــسالمة لغت ــل نظــروا ل ــال . المالبــسات، ب ق
ــاتم ــو ح ــال  : " أب ــم، فق ــاد األعج ــن زي ــألته ع ــه  : وس ــق علي ــم يتعل ــة؛ ل ّجح                 

  .    )٣("بلحن 
لغـات  أما القرآن فال شـك فـي أنّـه معيـار الفـصاحة األول، وأن لغتـه أعلـى ال                   

                       كل ما ورد به هو الفـصيح، ومـا ورد بـه سـواه هـو دونـه؛ ولكـن على اإلطالق، وأن
مرد ذلك في عمومه إلى سالمة اللغة التـي ورد بـه، ومثَّلهـا فـي أبهـى صـورها، تلـك                      
اللغة التي تخيرها مـن أفـصح اللغـات العربيـة كافـة، وكلّهـا فـي ذلـك الحـين كانـت            

افـي معـين كمـا للقبائـل العربيـة حتـى يبحـث عـن           فصيحة، فلغته ليس لها موطن جغر     
سبب فصاحتها في بعدها عـن العجـم أو فـي التبـدي فـي الـصحراء أو فـي االنعـزال،               

إنـا  : ( فقـال تعـالى    ) ٤(وإنما موطنها اللسان العربي كافة؛ ألنه نـزل بكـل لغـات العـرب             
" ، ]١٩٥: راءالـشع )[بلـسان عربـي مبـين     : (، وقـال  ]٣: الزخـرف ) [جعلناه قرآنا عربيـا   

إنّـه أراد قريـشا     : وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العـرب، ولـيس ألحـد أن يقـول               
أراد لغـة عـدنان دون قحطـان، أو         : من العرب دون غيرها؛ كما أنه لـيس لـه أن يقـول            

ربيعة دون مضر؛ ألن اسم العرب يتنـاول جميـع العـرب، ويتنـاول جميـع هـذه القبائـل          

                                         
، والمزهر في علوم اللغة، جـالل الـدين الـسيوطي،    ٢٩٤ ــــ ٣/٢٩٣الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني،     : ينظر) ١(
٢/٣٢٠.  
، واألغاني، أبـو الفـرج      ٢/٣٠٧، والعقد الفريد، ابن عبد ربه       ٢/٦٩٣طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي،       : ينظر) ٢(

  . ٥٤/ ٣،  واألعالم، خير الدين الزركلي، ٣٨٥ ــــ  ١٥/٣٧٠األصفهاني، 
  .١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب األصمعي،  ) ٣(
  . ١١٣الفاضل أبو العباس المبرد، : ينظر) ٤(



– 

  )٥٧٢٨(

نزل بلغـة قـريش فإنمـا أراد معظمـه وأكثـره؛ ألن لغـة               : ول من قال  وق) ١("تناوالً واحداً   
غيـر قــريش موجـودة فــي جميـع القــرآن، مـن تحقيــق الهمـز ونحــوه، وقــريش ال      

  . )٢(تهمز
فثبت إذن بما تقدم أن السالمة اللغوية هـي معيـار الفـصاحة األهـم عنـد علمائنـا،             

 ذُِكر هو في الواقع أسـباب تفـسر لنـا    وبموجبها كان أخذهم اللغة أو ردها، وأن ما عداها مما        
كيفية حصول السالمة اللغوية، ذلك ألن مـن طبيعـة المعيـار أن يتـسم بالثبـات وال يقبـل                    
االختالف فيه، والسالمة اللغوية كذلك، ال تقبل اختالفا فيها، بينما األسـباب مـن طبيعتهـا أن                 

إليها منهـا، ولهـذا كانـت بقيـة     تتعدد فيها وجهات النظر، وتختلف باختالف الزاوية المنظور    
تلك المعايير أسباباً في الواقع، ال معايير؛ فتعددت عند ذلك واختلفت بتعدد واخـتالف وجهـات           

             .النظر الواردة فيها

                                         
  .١/٢٨٤، والبرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي ١/٤٤الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، : ينظر) ١(
، واإلتقـان فـي علـوم    ٢٢٠ ـــــ   ١/٢١٩، والبرهان، بدر الدين الزركشي      ١/٤٤ن، القرطبي،   الجامع ألحكام القرآ  ) ٢(

  . ٢/١٢٣القرآن، جالل الدين السيوطي، 



 

 )٥٧٢٩(

  المبحث الثاني
  النصوص الواردة في تعيين القبائل العربية التي ُأخذت عنها اللغة

عة نصوص هي مـن أشـهر النـصوص التـي           سيقتصر هذا المبحث على مناقشة أرب     
وقفنا عليها، وردت في تعيين القبائل التي أخذت عنها اللغة واحتج بهـا، والقبائـل واألمـصار           

نص الفارابي في كتابه الحروف، ونص ابـن عطيـة   : التي لم يؤخذ عنهم شيء من ذلك، وهي     
بـي نـصر    في مقدمة تفسيره، ونص ابن خلدون في تاريخه، ونص الـسيوطي المنـسوب أل             

الفارابي الذي ورد في المزهر واالقتراح؛ نناقشها في ذاتها من حيث هي أوال، ثم ننقـدها فـي             
ضوء بعضها بعضا، كاشفين عما بينها من توافق أو اختالف، وعن منطلقهـا ومـصدرها فـي      
ذلك، وإلى أي مدى يمكننا أن نعتمد عليها ونقطع بما ورد فيها؛ حتى نـصل مـن ذلـك إلـى                    

  . ، أو إلى ما تطمئن إليه النفس في هذه القضيةالصواب
وسنبدأ في عرضها من نص الفارابي ثم نعقبه بما ورد عند ابن عطية، يليـه مـا ورد                  
عند السيوطي؛ وذلك لشدة التقارب والشبه بينها، ثم ما ورد عند ابـن خلـدون، وذلـك علـى                   

  :النحو اآلتي
  :نص الفارابي: أوالً

قضية مهمة جداً، أسس بها لما جاء في نصه مـن تعيـين             انطلق الفارابي في نصه من      
للمعايير التي أخذت بها اللغة وللقبائل التي أخذت عنها، تلك القـضية هـي قـضية المخالطـة                  
لألعاجم والعيش بالجوار منهم، وما يتبع ذلك من سرعة انقيـاد ألـسنتهم وتأثرهـا بعجمـتهم؛            

ولما كـان سـكان البريـة       : " ذه الناحية، فقال  ولذلك أثنى على البداوة والتوحش والجفاء من ه       
من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكّن بالعـادة فـيهم، وأحـرى أن يحـصنوا                 ... 

وأحرى أن ال يخالطهم غيرهم مـن األمـم         ... أنفسهم عن تخيل حروف سائر األمم وألفاظهم        
ت المـدر مـنهم أطبـع، وكانـت         للتوحش والجفاء الذي فيهم، وكان سكان المدن والقرى وبيو        

كان األفضل أن تؤخذ لغـات األمـة عـن سـكان     ...  نفوسهم أشد انقياداً لتفهم ما لم يتعودوه     
ويتحرى منهم من كان في أواسط بالدهم؛ فإن من كان في األطـراف مـنهم          ... البراري منهم   

  . )١("ك أن يخالطوا مجاوريهم من األمم؛ فتختلط لغاتهم بلغات أولئ] ال يؤمن[
                                         

  . ١٤٦الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(



– 

  )٥٧٣٠(

وأنـت تتبـين ذلـك    : " ثم دلّل على ذلك بصنيع علمائنا في جمع اللغة وتدوينها، فقـال        
... متى تأملت أمر العربي في هذه األشياء؛ فإن فيهم سكان البراري وفيهم سـكان األمـصار                 

وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبـصرة مـن أرض العـراق؛ فتعلمـوا                
ح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر، ثم من سـكان البـراري مـن                 لغتهم والفصي 

قـيس،  : كان في أوسط بالدهم، ومن أشدهم توحشا وجفاء، وأبعـدهم إذعانـا وانقيـادا، وهـم     
وتميم، وأسد، وطيء، ثم هذيل؛ فإن هؤالء هم معظم من نقل عنه لـسان العـرب، والبـاقون                  

أطراف بالدهم مخالطين لغيرهم من األمـم، مطبـوعين         فلم يؤخذ عنهم شيء؛ ألنهم كانوا في        
على سرعة انقياد ألسنتهم لسائر األمم المطبقة بهم من الحبشة والهنـد والفـرس والـسريانيين                

  .)١("وأهل الشام وأهل مصر 
  :فمن هذا النص نالحظ أموراً مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي

ينه لتلك القبائل التـي سـماها؛ وال يعتمـد           أ  ــ  أن الفارابي يجتهد اجتهاداً في تعي         
فيها على رواية منقولة، وإنما ذلك أمر يتبين لك بالتأمل ال أكثر حسب كالمه، أي التأمـل فـي               
حال البيئات العربية عند  تدوين اللغة، التي كانت تتوزع بـين بيئـات منعزلـة تتـوافر لهـا                    

 في وسط الجزيرة العربية، وبـين بيئـات         أسباب الصون والسالمة، وهي بيئات سكان البراري      
فقدت ذلك السياج المنيع من االنعزال والتوحش والجفاء، وهي بيئات الحواضر ومـن خـالطوا               

  .األعاجم أو جاوروهم
قـيس، وتمـيم،    : ب  ــ  أنّه لم يحصر أخذ اللغة في تلك القبائل التي عينها، وهـي               

ك يعني أن األخذ قد تعداها إلـى غيرهـا          وأسد، وطيء، وهذيل، وإنما جعل معظمه عنها؛ وذل       
؛ فإنـه ال يقـصد بهـم        "والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء      : " من القبائل التي لم يذكرها، أما قوله      

من كانوا مع تلك القبائل في وسط الجزيرة العربية؛ وإنما أولئك الذين  كـانوا علـى أطرافهـا                
م كانوا فـي أطـراف بالدهـم مخـالطين          ألنه: مجاورين لغيرهم؛ ولذلك فسر مراده منه بقوله      

  ... لغيرهم من األمم
ج  ــ  أنّه أجمل اإلشارة إلى القبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة، ولم يـسم لنـا شـيئا                     
منها، واكتفى في ذلك ببيان السبب العام، وهو التَّحضر أو المجـاورة لتـك األمـم األعجميـة                  

                                         
  .١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(



 

 )٥٧٣١(

كيـف سـاغ إخـراج  قـريٍش، وكنانـة،         : ن نتساءل وعلى هذا االعتبار فإن لنا أ     . ومخالطتها
وثقيٍف، وهوازن، وغيرها، وهي قبائل تتوسط قلب الجزيرة العربيـة، وال يقـع شـيء منهـا                 

نعم إن خرجت قريش للتحضر والمخالطة  ــ  مع عدم تـسليمنا بهـذا          ! مجاورا لتلك األمم ؟   
ا ــ  فكيف يخـرج غيرهـا مـن    السبب؛ كون ذلك كان السبب في سمو لغتها ورقيها وتميزه 

                  تلك القبائل التي ذكرنا، وهي لم تكن متحضرة، وال كانت أيضاً مخالطة؟ أضف إلـى ذلـك أن
هناك نصوصاً وردت عن القدامى تثني بالفصاحة على لغات هذه القبائل، وتؤكد األخـذ عنهـا                

  .واالحتجاج بها، كما سيأتي ذلك الحقاً
  :نص ابن عطية: ثانياً

طية فقد انطلق في تعيين القبائل الفصيحة التي أخذت عنها اللغة مـن منطلـق           أما ابن ع  
، ويبدو لنا من كالمه أنه قـد جمـع    )نزول القرآن على سبعة أحرف    (تفسير الحديث الوارد في     

في نصه بين ما قيل في تفسير هذا الحديث من أقوال ذهب معظمها إلى أن المـراد بـه سـبع                   
تلفوا في تعيينها وأكثروا، وبين مـا قالـه الفـارابي فـي نـصه              لغات من لغات العرب، ثم اخ     

ومال كثير من أهل العلم كأبي عبيد وغيره إلى أن معنـى الحـديث المـذكور                : " السابق، فقال 
واختلفوا في التسمية وأكثروا، وأنا ألخـص الغـرض         ... أنه نزل على سبع لغات لسبع قبائل          

ريش، ثم بنو سعد بـن بكـر؛ ألن النبـي صـلى اهللا              فأصل ذلك وقاعدته ق   :  جهدي بحول اهللا  
عليه وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد، ونشأ فيهم، ثـم ترعـرع وعقـت تمائمـه وهـو                
يخالط في اللسان كنانة، وهذيال، وثقيفا، وخزاعة، وأسدا، وضبة وألفافها؛ لقـربهم مـن مكـة،              

... وسـط جزيـرة العـرب       وتكرارهم عليها، ثم بعد هذه تميما، وقيسا، ومن انضاف إلـيهم            
وهذه الجملة هي التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، وسبب سـالمتها أنهـا                

  . )١("في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة، فلم تطرقها األمم 
ثم أخذ في ذكر من لم تؤخذ عنهم اللغة وبيان أسباب ذلك، ومن هنا تحديداً يبـدأ تـأثره      

فأما اليمن، وهي جنـوبي الجزيـرة، فأفـسدت         : " بي في فكرة الحواضر والجوار، فقال     بالفارا
وأما ما والَى العراقَ في جزيـرة العـرب، وهـي بـالد      ... كالم عربه خلطة الحبشة والهنود      

. ربيعة وشرقي الجزيرة، فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيـرة وغيـر ذلـك          
                                         

  .٤٦ ــــ ١/٤٥المحرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، ) ١(



– 

  )٥٧٣٢(

هو شمالي الجزيرة، وهي بـالد آل جفنـة وابـن الراملـة وغيـرهم،               وأما الذي يلي الشام، و    
وأما غربـي الجزيـرة فهـي جبـال تـسكن           . فأفسدها مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل      

بعضها هذيل وغيرهم، وأكثرها غير معمورة؛ فبقيت تلك القبائل المذكورة سليمة اللغـات، لـم               
لمنزع أنّه لما اتّـسع نطـاق اإلسـالم وداخلـت     ويقوي هذا ا. تكدر صفو كالمها أمة من العجم 

البصرة، والكوفة لحفظ لسان العرب وكتـب لغتهـا، لـم           : األمم العرب، وتجرد أهل المصرين    
يأخذوا إال عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معها، وتجنّبوا اليمن والعـراق والـشام                

مكة، والمدينـة، والطـائف؛ ألن      : جازفلم يكتب عنهم حرف واحد، وكذلك تجنّبوا حواضر الح        
السبي والتجار من األمم كثروا فيها؛ فأفسدوا اللغة، وكانت هذه الحواضـر فـي مـدة النبـي                  

  .)١("صلى اهللا عليه وسلم سليمة؛ لقلّة المخالطة 
  :وأهم ما يمكننا مالحظته في نصه هو اآلتي

ائل التـي لـم تؤخـذ عنهـا     أ  ــ  أنّه فصل لنا ما أجمله الفارابي في نصه بشأن القب      
اللغة، وعلل لكل واحدة منها، معتمداً في ذلك على مسألة الجوار والمخالطة من جهـة، وعلـى               
مسألة الحاضرة من جهة أخرى، ولكنه خالفه في عدد اللغات فذكر عـشراً، منهـا مـا لـيس                   

عـة، أسـد،    قريش، بنو سعد، كنانة، هذيل، ثقيف، خزا      : قبيلة، وإنما بطنا أو فرعا عنها، وهي      
  . ضبة، تميم، قيس، موافقا له في أربع منها، ومخالفا له في البقية

فأسقطها، وفي القطع بأن اللغة لـم تؤخـذ إال عـن       ) طيء(ب  ــ  وخالفه أيضا في        
وتنـاقض قولـه    . هذه القبائل الوسيطة المذكورة، وأن ما سواها لم يكتب عنهم حـرف واحـد             

مه إلى عد قريش وثقيف من قبائـل الوسـط التـي بقيـت     هنا، فبينما كان قد ذهب في أول كال  
لغاتها سليمة لم يكدر صفو كالمها أمة من العجم، والتي لم تؤخذ اللغة إال عنها، عـاد فـنقض                   

  ...".مكة والمدينة والطائف: وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز: " ذلك بقوله
  :نص السيوطي: ثالثاً

، )األلفـاظ والحـروف  ( في كتابه الذي سـماه  أما السيوطي فقد نسب نصه إلى الفارابي     
          الحروف(والواقع أنّهما كتابان ال كتاب واحد، بل األصح أن (    اهو الكتاب، أم) فهـو  ) األلفـاظ

رسالة صغيرة، وكالهما مستقل عن اآلخر، وال ندري هل كانت النسخة التـي اعتمـد عليهـا                 
                                         

  .١/٤٦ ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز،) ١(



 

 )٥٧٣٣(

فقـط،  ) الحـروف ( لم يرد إال في كتابه السيوطي تضم الكتابين أم ال؟  ألن النص عند الفارابي      
وبالصورة تلك التي نقلناها عنه سابقا؛  أما عند السيوطي فهـو يختلـف تمامـا عـن أصـله،            
ويجمع بينه وبين ما جاء عند ابن عطية، بل إن الشبه بينه وبين هذا األخير أقـوى منـه بينـه             

  .      وبين أصله
حتجـاج أو الفـصيح مـن اللغـات كـانوا           والمؤسف أن الكثير ممن تناولوا قضية اال      

يرجعون في ذلك إلى ما ورد عند السيوطي وينسبونه للفـارابي رأسـاً، ومـن أبـرز هـؤالء        
ـ       / الدكتورة   إذ ) دراسـة لغويـة   : لهجة كنانـة  (ميساء صائب رافع عبود، في بحثها الموسوم ب

مـدة مـا جـاء عنـد        نسبت إلى الفارابي ذكره كنانة ضمن القبائل التي أخذت عنها اللغة، معت           
السيوطي؛ رغم رجوعها إلى المصدر األصلي كما يبدو لنا من هامـشها وقائمـة مـصادرها،                

وأيضا الباحثة إيمـان محمـد أمـين الكيالنـي، فـي بحثهـا       . )١(وال ندري كيف ساغ لها ذلك 
ـ   ، فقـد   )٢()االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبـي نـصر الفـارابي            (الموسوم  ب

، ولـم ترجـع فيـه    )صحيفة أبي نصر الفـارابي (ا ورد عند السيوطي تحت عنوان  صدرته بم 
إطالقا إلى األصل، وأقامت بحثها في جانب منه على لغة كنانة؛ على أنها مـن القبائـل التـي                   
ذكرها الفارابي، وذلك ما لم يذكره الفارابي كما رأينا في نصه، ونسبت لـه أيـضا مـا فـي                     

بـل اعتمـدت   . لقبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة، وفي ذلك جور عليهالنص من تعيين أو تسمية ل     
الباحثة في نقلها النص على طبعة يبدو أنّها غير محققة تحقيقـا علميـا، فيهـا مـن التنـاقض              

وحتى تدرك ما بين النصين مـن اخـتالف وتفـاوت           . األمر العجيب، ليس هذا مكان مناقشتها     
وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابـه المـسمى      : " رابيإليك ما جاء عند السيوطي منسوبا للفا      

وكانت قريش أجود العرب انتقادا لألفصح من األلفاظ، وأسـهلها علـى            ): " األلفاظ والحروف (
والذي عنهم نقلت اللغة، وبهم اقتـدي، وعـنهم         . اللسان عند النطق، وأبينها إبانة عما في النفس       

قيس وتميم وأسد، فإن هؤالء هـم الـذين عـنهم           : همأخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب        
أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب واإلعراب والتصريف، ثـم هـذيل، وبعـض                

وبالجملـة لـم يؤخـذ عـن        . كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبـائلهم          

                                         
  . وما بعدها١٥٩لهجة كنانة دراسة لغوية، ميساء صائب عبود، ص : ينظر) ١(
  . وما بعدها١٢٠االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي، إيمان محمد الكيالني، ص : ينظر) ٢(



– 

  )٥٧٣٤(

رة لـسائر األمـم   حضري قط، وال عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بالدهم المجـاو     
الذين حولهم؛ فإنه لم يؤخذ من لخم وال من جذام؛ لمجاورتهم أهـل مـصر والقـبط، وال مـن         
قضاعة وغسان وإياد؛ لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقـرأون بالعبرانيـة، وال مـن             
تغلب والنّمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجـاورين لليونـان، وال مـن بكـر؛ لمجـاورتهم للنـبط                

الفرس، وال من عبد القيس وأزد عمان؛ ألنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهنـد والفـرس، وال                و
، وال مـن ثقيـف   وال من بني حنيفة وسكان اليمامـة من أهل اليمن؛ لمخالطتهم للهند والحبشة،     

 وال من حاضـرة الحجـاز؛ ألن الـذين          لمخالطتهم تجار األمم المقيمين عندهم،    وأهل الطائف   
 صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيـرهم مـن األمـم؛ ففـسدت                نقلوا اللغة 

  .ألسنتهم
والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هـؤالء وأثبتهـا فـي كتـاب، وصـيرها علمـا                  

  .)١("وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب 
ختلـف مـع أصـله فـي أمـور      إن أهم ما يمكن أن نقف عنده في هذا النص هو أنّه ي     

  :جوهرية، أهمها
أ ــ   أن الفارابي هناك بدأ كالمه ببيان المعيار الذي على أساسه نقلـت اللغـة، ثـم                 
ذكر بعد ذلك القبائل التي أخذت عنها؛ النطباق ذلك المعيار عليهـا، أمـا هنـا فـالنص يبـدأ                 

  .القبائل وتسميتهابامتداح لغة قريش، وذلك ما ليس في األصل، يليه مباشرة تعيين 
ب ــ  ولم يقيد الفارابي أخذَ الُّلغِة بالقبائل التي ذكرها، أو يحصر ذلـك  فيهـا، أمـا           

والذي عنهم نقلت اللغة، وبهم اقتدي، وعنهم أخـذ اللـسان     : " هنا فالنص يقطع بذلك، فهو يقول     
  ...".قيس وتميم وأسد : العربي من بين قبائل العرب، هم

قـيس، وأسـد،    : فارابي هناك على ذكر خمس قبائـل فقـط، هـي          ج ــ  واقتصر ال    
وتميم، وطيء، وهذيل،  وأطلق األخذ عنها جميعها، ولم يقيد شيئا منهـا ببعـضها، أمـا هنـا                

، وأيضا تقييده األخذ عـن طـيء ببعـضها،    )بعض كنانة(عند السيوطي فالقبائل ست، بإضافة     
  .والجزم بعدم األخذ عن بعضها اآلخر

                                         
           قتـراح فـي أصـول النحـو، جـالل الـدين الـسيوطي،             ، واال ١/١٦٨المزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي،        ) ١(

  .٤٧ ــــ  ٤٨



 

 )٥٧٣٥(

 الفارابي اإلشارة إلى من لم تؤخذ عنهم اللغة، واكتفـى بـذكر أسـباب               د ــ  وأجمل   
ذلك، بينما أغرق النص هنا في تفصيل تلك القبائل وتسميتها والتعليل لهـا، علـى غـرار مـا              
رأيناه عند ابن عطية، بل فاقه في ذلك حتى بدا متكلفا للتعليل مع بعـضها، وخـالي الوفـاض                   

  .      منه مع بعضها اآلخر
ــ  ووافق السيوطي ابن عطية في التناقض الذي وقع فيه بشأن لغـة قـريش، إذ          هـ  

وفي هذه النقطـة والتـي      . بدأ نصه بامتداح لغة قريش ثم ما لبث أن عاد في آخره فنقض ذلك             
قبلها ما يؤكد لنا أن السيوطي قد عاد في هذا النص إلى ما جاء عند ابن عطيـة، فجمـع بينـه         

  .ا، ولم يعد فيه الفارابي وحدهوبين كالم الفارابي  مع
  :نص ابن خلدون: رابعاً

ينطلق ابن خلدون في نصه من نفس المنطلق الذي انطلق منـه الفـارابي وهـو تـأثر                  
الملكة اللغوية بمخالطة األعاجم، ولكنه يخالفه في معيار أخذ اللغة؛ إذ هو عنـده قـريش مـن                  

فـسدت هـذه الملكـة لمـضر بمخـالطتهم      ثم إنّه لما  : " حيث نسبة القرب والبعد عنها، فيقول     
األعاجم، وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العبـارة كيفيـات أخـرى عـن                  

ولهذا كانـت لغـة     ... فاختلط عليه األمر، وأخذ من هذه وهذه        ... الكيفيات التي كانت للعرب     
تهم، ثـم مـن   قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها؛ لبعدهم عن بالد العجم من جميـع جهـا     

أمـا مـن بعـد      . اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تمـيم            
عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجـاورين ألمـم الفـرس                

 وعلـى نـسبة بعـدهم مـن         .والروم والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة؛ بمخالطتهم األعاجم        
  .)١( "الحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربيةقريش كان ا

أنه لم يقع فيما وقع فيه ابـن عطيـة والـسيوطي مـن              : وأهم ما يمكننا مالحظته عنده    
تناقض بخصوص لغة قريش وثقيف، فهي عنده وجـه الفـصاحة ومقيـاس االحتجـاج فـي                  

  .الخ...ني كنانة الصحة والفساد ثم من اكتنفها من ثقيف وهذيل وخزاعة وب
قـريش وثقيـف وخزاعـة وكنانـة        : وأيضا تركيزه الكبير على لغات القبائل الحجازية      

  .خزاعة وغطفان؛ وأيضا قريشا وثقيفا: وغطفان وهذيل فأضاف بذلك إلى ما ذكروه
                                         

  .١/٥٥٥تاريخ بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ١(



– 

  )٥٧٣٦(

 ووافقهم في بعض القبائل التي عدوها خارجة عن الفصاحة، ولكنـه لـم يغـرق فـي                 
  .ا اكتفى بالسبب العام كالفارابيالتفصيل أو التعليل، وإنم

بل إن ابن خلدون يخالفهم في قضية رئيسة هي أنّه يعد تلك الحواضر كقـريش وثقيـف    
الصريح من النسب إنما يوجـد للمتوحـشين    : " من أهل التوحش والجفاء، فقال في موضع آخر       

اهمهم فـي  فال ينزع إليهم أحـد مـن األمـم أن يـس    ... في القفر من العرب ومن في معناهم        
واعتبر ذلك في مـضر مـن   ... فَيؤمن عليهم ألجل ذلك من اختالط أنسابهم وفسادها    ... حالهم  

  . )١(..."قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة 
إذن يتبين لنا من كل ما تقدم أن هذه النصوص قد اتفقـت جميعهـا أو معظمهـا علـى       

وال خالف في فـصاحة هـذه القبائـل         . ميم وهذيل وكنانة وأسد وقيس    ت: فصاحة القبائل التالية  
   يقـول  :  بعضا مما جاء عنهم بشأن فـصاحتها    النصوص عن القدامى تؤيدهم فيها، وإليك     بل إن
وأنشدني بعـض بنـي     " ،  )٢("تترك بني أسد وهم فصحاء      : سمعت بعض العرب يقول   : "الفراء

أخبرني عن أفـصح العـرب،      : ية للنخّار العدوي  وقال معاو  " )٣("دبير، وهم فصحاء بني أسد      
أفصح العرب نـصر قُعـين   : " وفي العين. )٤("واهللا إني أبغضهم، هم بنو أسد بن خزيمة        : فقال

بطن من أسد، وهو قُعين بن الحارث بن ثعلبة بـن دوادن بـن   : ، وهما قُعينَان )٥("أو قُعين نصر  
تركـتَ أسـدا    : " وقال رجل من األعراب للكـسائي     . )٦(أسد، وقُعين اآلخر في قيس بن عيالن      

أ فصح الناس عليا تمـيم وسـفلى قـيس          : " وقال أبو عمرو  .  )٧(! "وتميما وعندهما الفصاحة    
تمـيم، وقـيس، وأزد   : أفصح النـاس  : وكنّا نسمع أصحابنا يقولون   "  ، وفي الفاضل للمبرد      )٨("

                                         
  .١/١٢٩تاريخ بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ١(
  .١٤/ ٣معاني القرآن، الفراء ) ٢(
  .٢/١١٥، وشرح ابن عقيل ٣٠٦/ ٢معاني القرآن، الفراء ) ٣(
  .٥/٤٧٠األنساب، السمعاني ) ٤(
  .١/١٦٩كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ) ٥(
، وتـاج العـروس،     )مادة قَعن  (١٣/٣٤٥، ولسان العرب، ابن منظور      ١/٢٢٥المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده،      : ينظر) ٦(

  . المادة ذاتها٣٦/١٣مرتضى الزبيدي، 
، والبلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة،      ٢/٢٥٨، وإنباه الرواة، جمال الدين القفطي،       ٦٦ /٥األنساب، السمعاني   : ينظر) ٧(

  . ١/١٦٣، وبغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ٤٤الفيروزآبادي، 
  .٢/٤١٠، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي ٨٩/ ١العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ) ٨(



 

 )٥٧٣٧(

 صلى اهللا عليه وسـلم ورد عليـه الوفـود،       وفي الحديث أن رسول اهللا    ... السراة، وبنو عذْرة    
          القوم تميم وكان أبو زيد األنـصاري يكثـر       . )١("فأقرأ األخماس كل خُمس بلغته، فكان أعرب

طفت في عليا قـيس وتمـيم مـدة طويلـة أسـأل             : " التطواف في قبائل قيس وتميم حتى قال      
لـسنا وأعـربهم أهـل      أفـصح النـاس أ    :  وكان أبو عمرو يقـول    . )٢(... "صغيرهم وكبيرهم 

، وسئل حسان بن ثابت رضـي اهللا عنـه عـن أشـعر              )٣(السروات، وهن ثالث؛ فأولهن هذيل    
، وهم من أفصح العرب، ومن سكان السروات المطلة علـى تهامـة،             )٤(هذيل  : الناس حيا فقال  

: ، وبنو صاهلة بن كاهل قبيلة من هذيل يقـال لهـم      )٥ (وكانوا مشهورين بالفصاحة، ولهم صولة    
  . )٦(الكاهليون، وهم من أفصح العرب

فهذا غيض من فيض نكتفي به؛ خوف االطالة، نؤكـد بـه علـى أن هـذه القبائـل ال             
  .    خالف في فصاحتها

ويتبين لنا أيضا أنّهم قد اختلفوا في فصاحة قريش وثقيـف فـي أثنـاء تـدوين اللغـة،       
صادفوهم حين ابتـدأوا ينقلـون      فأخرجها ابن عطية والسيوطي من ذلك؛ ألن الذين نقلوا اللغة           

وخـالفهم ابـن خلـدون فجعلهـا     . لغة العرب قد خالطوا غيرهم من األمم؛ ففـسدت ألـسنتهم        
معيارهم في االحتجاج بلغات القبائل األخرى من حيث الصحة والفساد؛ ثم اتفـق ابـن عطيـة                 

يـه  وابن خلدون على فصاحة خزاعة، والفارابي والسيوطي تبعا له على فـصاحة طـيء، وعل          
  .يكون إجمالي العدد المذكور عندهم جميعا هو أربع عشرة قبيلة وفرعا

ونرى أيضا أنّهم جميعا لم يعتمدوا في ذلك على رواية منقولة عـن أصـحاب الـشأن                 
من أوائل اللغويين أو نحاتهم؛ وإنّما سبيلهم في ذلك كله االجتهاد، وهـو اجتهـاد مبنـي حتمـا        

ايات كتلك التي أضـفناها، والتـي كانـت تـدعو إليهـا             على ضوء ما وقع في أيديهم من رو       

                                         
  .١١٣ أبو العباس المبرد الفاضل،) ١(
  .١٦٤/ ١المزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي ) ٢(
، المزهر في علوم اللغـة، جـالل الـدين          ٢٠٥/ ٣، معجم البلدان، ياقوت الحموي      ١/٨٨العمدة في محاسن الشعر     : ينظر) ٣(

  .٢/٤١٠السيوطي، 
   .١/٨٨في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ، والعمدة ١٩فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب األصمعي ) ٤(
  .٤٠٨/ ١نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب أبو الحسن األندلسي ) ٥(
   .٣٠/٣٦٥تاج العروس، مرتضى الزبيدي، : ينظر) ٦(



– 

  )٥٧٣٨(

مناسبات خاصة، كسؤال يطرح على علمائنا، أو إشادة منهم بأفـصحها، ولـم تـأت بغـرض                 
بل إنّنـا رأينـا  كـل واحـد مـن           . بيان القبائل التي أخذوا عنها والقبائل التي لم يأخذوا عنها         
طبيعة القضية أو الفكـرة التـي كـان         هؤالء ينطلق في نصه من منطلق مغاير لآلخر، تحكمه          

  . بصددها؛ مما يحتم علينا البحث في هذه المسألة ويستوجب إعادة النظر فيها
ويتضح لنا أيضا أن النص الذي نسبه السيوطي للفارابي يختلف إلى درجة كبيـرة جـدا     

 وفي هـذا نأخـذ علـى      . عما هو موجود في كتاب الفارابي، وأن شبهه بنص ابن عطية أقرب           
 وهـو   -من رجعوا إليه من الباحثين ونسبوه للفارابي رأسا دون رجوع منهم إليه فـي كتابـه                 

مطبوع  ــ  نأخذ عليهم إجحافهم بحق األمانة العلمية، ومـا تقتـضيه مـنهم مـن رجـوع                    
  .بالحقيقة أو الفكرة إلى مصادرها وعرضها عليها والتثبت منها

ن محمد الكيالني في بحثها المتقـدم ذكـره؛    وهنا أيضا نخالف ما ذهبت إليه الباحثة إيما       
مـن  ) تقصد مـا ورد عنـد الـسيوطي   (من أنّه ال تناقض بين ما ورد في مطلع نص الفارابي     

: " نعت قريش بالفصاحة، وبين ما جاء في آخره من عدم األخذ عن حاضرة الحجـاز؛ قالـت                
 الذين ُأخـذت عـنهم      فتكون قريش بذلك من بعض كنانة     " ،  "ذلك أن قريشا من كنانة من جهة        

؛ إيمانا منها بأن كنانة من القبائل التي ذكرها الفـارابي، وبالتـالي فقـريش مفهومـة                 )١("اللغة  
وليس كذلك؛ ألن الفارابي لم يذكرها، ولو أنّها رجعت إلـى المـصدر األصـلي               . ضمنيا منها 

يـة، لعلمـت    لما وقعت في هذه الفوضى، بل لو اطلعت على ما ورد في مقدمة تفسير ابن عط               
  .يقينا أن قريشا خارجة عنده عن ذلك نصا، وأن السيوطي قد تأثر به في ذلك

وعموما فإن الذي نراه نحن في هذه القضية ويظهر لنا من تلـك المناقـشة أن أقـرب                  
هذه النصوص إلى المنطق وأكثرها مساغا وقبوال هما نصا الفـارابي وابـن خلـدون، ولكـن                 

أخذ مما جاء عند الفارابي عدم قطعه بأن األخذ كان حـصرا فـي تلـك                بالجمع بينهما معا، فن   
القبائل التي ذكروها، ونأخذ مما قاله ابن خلدون جزمه بفصاحة الحواضر العربيـة أثنـا أخـذ                 
اللغة، تلك التي كانت في وسط الجزيرة العربية كقريش وثقيـف؛ وذلـك أن هـاتين النقطتـين        

ضم ألوانا مختلفة من الشواهد واللغات التـي تكـاد تتنـاول            تؤكدهما كتب اللغة والنحو، فهي ت     
جميع لغات القبائل العربية المختلفة، وهو أيضا ما يؤكده منهج القرآن الكريم الـذي أخـذ مـن          

                                         
  .١٢٢ و ١٢٠االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي، إيمان محمد الكيالني، ص : ينظر) ١(



 

 )٥٧٣٩(

كل تلك اللغات أفصحها، ولم يستثن منها لغة قط، فكان لذلك جديرا بأن ينسبه ربنا إلـى لـسان             
بلـسان عربـي   : (ى أي لغـة ممـا ذكروهـا، فقـال تعـالى     هذه األمة العربية كافة، وليس إل     

  ].١٩٥: الشعراء)[مبين
وعلى ذلك أيضا كان يقوم منهج علمائنا في أخذهم اللغة وجمعهـا، فكـانوا يـستهدفون              

: به تلك اللغات العربية كافة، ولكن في ضوء ذلك المعيار الذي ثبت لنـا فـي المبحـث األول                  
هم كانوا يرمون من وراء هذا المنهج إلـى وضـع قواعـد             وهو معيار السالمة اللغوية؛ ذلك أنّ     

كلية تحمي هذا اللسان الجمعي المبين، الذي لم يكن لسان تمـيٍم وحـدها وال قـيس وال كنانـة          
وال غيرها مما ذكروها، ولو أنهم كانوا قد اقتصروا في أخذ اللغة على تلك القبائل فقـط ، لمـا           

ن؛ ألنهم عندئذ كـانوا سيـضعون لنـا قواعـد تمثـل        كان استقام لهم أمر، وال انضبط لهم شأ       
  . خصائص تلك اللهجات وظواهرها، ال خصائص ذلك اللسان العربي المشترك العام

أما ماعدا ذلك مما جاء عند هذين الرجلين، ومن باب أولى ما جاء عنـد ابـن عطيـة                   
لتـي أخرجوهـا مـن    والسيوطي، فأننا نخالفهم فيه جملةً؛ لما فيه من إجحاف بحق تلك اللغات ا  

الفصاحة، دون أي سند لهم في ذلك عن أوائل النحويين أو اللغويين، والمبحث التالي هـو مـا                  
  .             سيؤكد لنا حقيقة ما قالوه بشأنها أو ينفيه عنها



– 

  )٥٧٤٠(

  المبحث الثالث
  القبائل التي أخرجتها النصوص عن دائرة الفصاحة واالحتجاج بلغتها

إذا كان قد ثبتَ لنا من المبحث األول أن المعيار الذي كان تؤخذ به اللغـة هـو معيـار     
السالمة اللغوية، وفي المبحث الثاني أنّه لم يرد نص عن أوائل النحـويين أو اللغـوين يقطـع                  

بأن األخذ كان محصورا في تلك القبائل التي وردت بها النصوص عن المتأخرين، فإنّنـا فـي                  
حث سنتناول القبائل التي أخرجتها تلك النصوص عن االحتجاج بلغتها، وجزمـت بـأن            هذا المب 

  . اللغة لم تؤخذ عنها أثناء التدوين
ولن نتناولها كلها؛ ألن ذلك يتطلب رسالة علمية، بل رسائل متخصـصة بكـل قبيلـة،                

بمواصـلة هـذا   وإنما نتناول بعضا منها، حسب ما جمعناه من مادة عنها؛ إشارةً منّا للمهتمـين      
  .الطريق، وتقليب النظر فيه؛ وصوال إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس في هذه القضية

وعمـدتنا  . قريش ، وهوازن وألفافها، وربيعـة     : والقبائل التي سنقتصر عليها هنا، هي     
في ذلك  ــ  إلى جانب الروايات الواردة في فصاحتها  ــ  كتـب النحـو التـي ضـمت                      

ثيرة تعود إلى شعراء هذه القبائل الذين عاصروا أوائـل النحـويين واللغـويين           شواهد شعرية ك  
  .      في العصر األموي تحديدا: في مرحلة تدوين اللغة أو قبلها بقليل، أي

  :قريش: أوال
أجمع علماؤنا بكـالم العـرب، والـرواة ألشـعارهم،          : " قال ابن فارس في الصاحبي    

وكانـت  ... م أن قريشا أفصح العرب ألـسنة، وأصـفاهم لغـة       والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالّه   
قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود مـن العـرب تخيـروا مـن                  
كالمهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى كالمهم؛ فاجتمع ما تخيروا مـن تلـك اللغـات إلـى                 

  . )١("أفصح العرب نحائرهم وسالئقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك 
إنّنا نفهم من هذا أن حضرية قريش ومخالطتها لغيرها لـم تكـن مفـسدة، بـل كانـت          
" السبب األول في فصاحتها، وذلك عكس ما ذهب إليه ابن عطية والـسيوطي فيهـا؛ ذلـك أن              

حضارتها كانت عامال ذا تأثير إيجابي على لغتها، في حين كان عامـل الحـضارة لغيرهـا ذا                
لبي على لغات القبائل األخرى، وهذا مقبول؛ ألن الفعل قد ينتج عنه أثـران متناقـضان         تأثير س 

                                         
  .٢٨الصاحبي، ابن فارس ) ١(



 

 )٥٧٤١(

. ــ  أحيانا  ــ  أحدهما يسير مع المؤثِّر وفـي اتجاهـه نفـسه، واآلخـر يـسير ضـده                     
. )١"(فحضرية قريش لم تكن حادثة، بل كانت عقيدة ناضجة على درجة مـن الـوعي كبيـرة                  

ارتفعـت قـريش فـي الفـصاحة     : " لى كل اللغات حتى قالوا    ومن هنا سمت لغتها وارتفعت ع     
عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، وكسكسة ربيعة، وكشكشة هوازن، وتضجيع قـيس، وعجرفيـة              

  .)٢("ضبة 
وال ينبغي أن نفهم من ذلك أن المراد به فصاحتها في حقبتها األولـى، ال واقعهـا مـن          

وكانت هذه الحواضر في مـدة النبـي     : " ن عطية الفصاحة عند تدوين اللغة وأخذها، كما قال اب       
؛ ألن المبرد في كتابه الفاضل نَـص علـى أن           )٣("صلى اهللا عليه وسلّم سليمة ؛ لقلة المخالطة         

أفصح الناس سافلة قـريش، وعاليـة تمـيم    : سمعت أبا عمرو بن العالء يقول : " األصمعي قال 
وهو أعرف الناس بلغـات العـرب وأيـامهم    ، وهذه شهادة من أبي عمرو بن العالء  ــ   )٤("

إنّه ال يروي إال عن أشياخ العـرب، مـن حرشـة الـضباب فـي الـبالد                  : )٥(حتى  قيل عنه   
الكلدات، وجناة الكمأة في مغاني البداة، الذين لم يأكلوا شيراز األلبان ، ولم يجعلوا الثمـر فـي                  

 تـزال فـي أوجهـا مـشرقة، وأن          الثّبان  ــ  يتأكد لنا منها أن فصاحتها في عهده كانت ال            
األخذ عنها كان قبل غيرها، ألنّها كانت معيارهم في االنتقـاء والتّخيـر للفـصيح مـن تلـك                   
اللغات التي اتسمت بخصائص لهجية مشينة خلت منها لغة قـريش، ولهـذا كـان أبـو حـاتم                   

أحـب  : " يقـول السجستاني يفضلُها على ما سواها، ويقيس فصاحة غيرها بنسبة قربها منها، ف           
  .)٦("األلفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش، ثم أدناهم من بطون مضر 

ومن الغريب أن تلك النصوص قد أجمعت أو كادت تجمع على فصاحة كنانـة، لكنّهـا                
أخرجت قريشا، مع أن قريشا  فرع عنها، فإن سلّمنا  بأنّها كانت حاضرة، والحاضـرة مظنـة                  

                                         
  .١٢٢االحتجاج بلغة كنانة وهذيل، إيمان محمد الكيالني، ص ) ١(
، والخـصائص،  ٢٢٩/ ١، وسر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بـن جنـي،   ٨١مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، ص  ) ٢(

  . ٢/١١أبو الفتح عثمان بن جني، 
  .٤٦/ ١المحرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، ) ٣(
   ١١٣الفاضل، أبو العباس المبرد، ) ٤(
  .٦٥  ــــ ٦٤رسالة الغفران، أبو العالء المعري، ص : ينظر) ٥(
  .١/٢٨٥البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ) ٦(



– 

  )٥٧٤٢(

، فإن تلك أيضا كانت جارة، وأيضا غيرها من القبائل التـي ذكروهـا كـانوا                االختالط والفساد 
جيرانا لقريش، والجوار عندهم يقدح بالسلب في اللغة؛ لما يلزم عنه من تأثر اللـسان وانقيـاده               

  !. للمسموع من اآلخر، فكيف إذن سلمت الفصاحة لتلك اللغات رغم هذا الجوار؟
عطية أنّه صرح بأن سبب فصاحتها مخالطتهـا فـي          بل من التناقض الذي وقع فيه ابن        

اللسان كنانة وثقيفا وخزاعة وهذيال؛ لقربهم من مكة وتكرارهم عليها، وأن هـذه الجملـة هـي          
التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، ثم بعد ذلـك أخرجهـا مـن الفـصاحة؛             

 األعاجم ففـسدت لغتهـا، ولـم يخـرج          ألنها كانت حاضرة، وقد كثر فيها السبي والتجار من        
  ! معها تلك القبائل التي كانت تجاورها وتختلط بها 

وفي التكملة للجواليقي عن الفراء ما يؤكد لنا أن فصاحة هـذه الحواضـر كانـت مـا                  
واعلم أن كثيرا مما نهيتك عـن الكـالم بـه، مـن     : " تزال في أوجها، فقد جاء فيه قول الفراء   

) ... رأيـتُ رجـالنِ   : (كره الكالم، لو توسعت بإجازته لرخَّصتُ لك أن تقول        شاذِّ اللغات ومست  
ولكن وضعنا ما يتكلم به أهل الحجاز، وما يختاره فصحاء أهل األمصار، فـال نجيـز ألهـل                  

وأشباهه ، ممـا ال نحـصيه مـن القبـيح            ... )١(السالم عليِكم :  الحضر والفصاحة أن يقولوا   
ؤكد أن ما وضعه الفراء كان مختَاراً مما يتكلم بـه أهـل الحجـاز     فهذا النص ي  . )٢("المرفوض  

وفصحاء أهل األمصار، وأن أهل الحضر كانوا لعهده أهل فصاحة؛ فهو من ثَم ال يِجيـز لهـم                  
  .   ذلك القبيح المستكره المرفوض الذي عرفتْ به تلك اللهجات

هدت بلغـة قـريش علـى لـسان      وإذا ذهبنا نتصفح كتب النحو فإننا سنجدها قد استـش         
سـنة مـن بعـد    ) ١٥٠(شعرائها الذين عاشوا خالل هذه الفترة االحتجاجية التي حددوها بــ        

  .اإلسالم
عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، المتوفى فـي حـدود   : وأهم من نقف عنده منهم    

ـ ٩٣( : " يـضا إنّه حجـة، وقـال أ    : ، فقد قال عنه األصمعي    )٣(، من طبقة جرير والفرزدق    ) ه

                                         
  .١٩٧/ ٤يقصد بكسر الكاف، وهي لهجة ألناس من بكر بن وائل، ذكرها سيبويه في الكتاب، ) ١(
  . ٥غلط به العامة، الجواليقي، ص تكملة إصالح ما ت) ٢(
  .٥/٥٢، واألعالم، خير الدين الزركلي، ٢٤٢  و ٧٠/ ١األغاني، أبو الفرج األصفهاني، : ينظر) ٣(



 

 )٥٧٤٣(

ولذلك استـشهد لـه     . )١("هو حجة   : سمعت أبا عمرو بن العالء يحتج في النحو بشعره، ويقول         
  :سيبويه وغيره بكثير من شعره، وإليك بعضا منها

  هل تَعِرف اليوم رسم الدّار والطَّلَلَا       كما عرفتَ بجفِْن الصّيقَِل الِخلَلَا 
   )٢(وَأهلُهم          بالكاِنسيِة نَرعى اللَّهـو والغَزالي دار لمروةَ إذْ َأهِلـ    

  )٣(فَواِعِديه سرحتَي مالٍك          أو الربا بينهما أسهلَا:    وقوله
  )٤(إذا هي لم تَستَك ِبعوِد أراكٍَة     تُنُخَِّل، فاستاكتْ به، عود إسِحِل:     وقوله
  )٥(ُل فدون بعِد غٍد        فمتى تقوُل الدار تَجمعناأما الرحي:    وقوله
ومن ماِلٍئ عينيه مـن شـيِء غيـِرِه     إذا راح نحـو الجمـرِة الِبـيض                     :    وقوله

  )٦(كالدمى
  )٧(لَعمرك ما أدري وإن كنتُ دارياً      بسبٍع رمين الجمر أم بثَماِن:      وقوله
  )٨( فكان نَصيري دون من كُنتُ أتَِّقي     ثالثُ شُخوٍص كاِعباِن ومعِصر:    وقوله

، وهو قرشي، من بنـي عـامر بـن          )هـ٨٥ت  (ومنهم أيضا عبداهللا بن قيس الرّقيات       
  :ومما استشهدوا به له قوله. )٩(إن شعره حجة: لؤي، قال عنه األصمعي

  )١٠(ا في مفاِرِق الرّأِس ِطيبالن تراها ولو تأملتَ إلّا          وله
  )١١(تبكيهم دهماء معِولةً            وتقوُل سلْمى وآ رِزيتيه:       وقوله
   )١(ال بارك اُهللا في الغواِني هْل         يصِبحن إلّا لهن مطَّلب:      وقوله

                                         
   .١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب األصمعي، ص ) ١(
  .٤٨٩، وملحقات ديوانه ١/٢٨٢الكتاب، سيبويه، ) ٢(
  . ٣٤١ ، وديوانه ٢٨٣ ــــ ٢٨٢/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٣(
   ٤٩٠، وملحقات ديوانه ٧٨/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .٣٩٤، وديوانه ١٢٤/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٥(
   .٤٥١، وديوانه ١٦٥/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٦(
  .١٧٥/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٧(
   .٩٢، وهو في ديوانه ١٤٨/ ٢، والمقتضب، أبو العباس المبرد، ٥٦٦/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٨(
، ١١٠ ــــ    ٨١/ ٥األغاني، أبو الفرج األصفهاني،     : وينظر. ١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب األصمعي ص         ) ٩(

  .١٩٦/ ٤األعالم، خير الدين الزركلي، 
  . ١٧٦، وهو في ملحقات ديوانه ١/٢٨٥الكتاب، سيبويه، ) ١٠(
  .٩٩، وهو في ديوانه ٢/٢٢١الكتاب ) ١١(



– 

  )٥٧٤٤(

  :هوازن وألفافها: ثانيا
ة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بـن خـصفة           هوازن من كبرى قبائل العرب، نسب     

، وفيها بطون كثيرة، يجمعهم ثالثة أجـرام، كلهـم لبكـر بـن              )٢(بن قيس بن عيالن بن مضر     
هوازن، وكلهم جاءت النصوص والروايات واألخبار تؤكـد فـصاحتهم واالحتجـاج بلغـتهم،               

بنو سعد بـن بكـر فهـم    بنو سعد بن بكر، وبنو معاوية بن بكر، وبنو منبه بن بكر؛ فأما   : وهم
وأمـا بنـو منبـه بـن     . أظآر النبي صلى اهللا عليه وسلم، أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب           

بكر فمنهم ثقيف، وهم بنو قيس بن منبه، بطن عظيم متسع، كانت مـواطنهم بالطـائف قريبـا                  
من مكة، وفي أرضهم كانت تقام سوق عكاظ يوما في الـسنة، يقـصدها العـرب مـن كـل                    

نـصر بـن معاويـة،      : وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة، منهم          . األقطار
وجشَم بن معاوية، ومواطنهم كانت بالسروات، وسـروات جـشَم متـصلة بـسروات هـذيل،                
ومنهم أيضا بنو سلول بن مرة بن صعصعة بن معاويـة، وبنـو عـامر بـن صعـصعة بـن            

نميـر، وربيعـة، وهـالل،      :  بطـون أربعـة      معاوية، وهم جرم كبير من أجرام العرب، لهم       
كالب، وكعب، وبالدهم كانت بـأرض نجـد المواليـة          : وسوأة، وأشهر بطون ربيعة بن عامر     

  . )٣(لتهامة
فهوازن ببطونها وألفافها تلك كانت من أفصح العرب ، وهي أيضا من قبائـل الوسـط                 

 بكنانـة وقـريش مـن    التي كانت تختلط  في بعض بطونها بتميم من أرض نجد ، وفي بعضها    
أرض تهامة ، ومعظم منازلها كانت مع هذيل بالسروات العاليـة مـن جبـال الحجـاز التـي                   

  . تتواتر النصوص واألخبار بفصاحتها 
أحـدهما اتفقـوا   : ولكننا نجد أن تلك النصوص قد أسقطتها ولم تذكر منهـا إال بطنـين         

اسـتثناء ابـن خلـدون، وهـم     على فصاحته ، وهم بنو سعد بن بكر، واآلخر أخرجوه منهـا ب   
  .ثقيف

                                                                                                     
   .٩٩ ، وهو في ديوانه ١٤٢/ ١ ، والمقتضب، أبو العباس المبرد، ٣١٤  ـــــ ٣١٣/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ١(
   .٢٦٤/ ١جمهرة أنساب العرب، ابن حزم األندلسي : ينظر) ٢(
  .٣١١  ــــ ٣٠٩/ ٢تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، : ينظر) ٣(



 

 )٥٧٤٥(

وحتى ال نطيل في الكالم، إليك ما جاء في فصاحتها عامة وفي فصاحة بطونهـا تلـك                 
بأسمائها خاصة، عن أهل الشأن األوائل ممن قولهم في هذا  حجة معتبرة ومقدمـة علـى مـا                   

  . جاء في تلك النصوص
 اهللا عنهمـا أنّـه      روى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي            

منها خمس بلغة العجز من هـوازن، وهـم الـذين يقـال             : نزل القران على سبع لغات    : )١(قال
سعد بن بكر، وجشَم بن بكر، ونـصر بـن          : عليا هوازن، وهم خمس قبائل أو أربع، منها       : لهم

وأحسب أفصح هؤالء بني سعد بن بكر؛ لقول الرسـول صـلى            : قال أبو عبيد  . معاوية، وثقيف 
، )٢("أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بـن هـوازن                : " اهللا عليه وسلم  

أفصح العرب عليـا هـوازن،    : وكان مسترضعا فيهم، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العالء          
القبائل المذكورة  ــ  عليا هـوازن، أمـا سـفلى تمـيم فبنـو      : وسفلى تميم، فهذه  ــ أي   

قال أبو عمرو بن العالء أفصح الـشعراء ألـسنا وأعـربهم  أهـل     : صمعي قال وعن األ . دارم
وعـن أبـي زيـد األنـصاري     . )٣ (هذيال، وبجيلة، وثقيفا، وأزد شنوءة : السروات، وذكر منهم  

: ولـست أقـول   : قـال . أفصح الناس سافلة العالية، وعالية السافلة ، يعني عجز هـوازن          : قال
ال : " وقال عمر بـن الخطـاب  . )٤(قالت العرب : إال لم أقلقالت العرب، إال ما سمعت منهم، و   

اجعلـوا الممِلـي    : " وقال عثمان بن عفـان    . )٥("يملين في  مصاحفنا إال غلمان قريش وثقيف         

                                         
، والبرهان في علوم القرآن، بـدر  ٣٢ والصاحبي، أحمد بن فارس     ،٢٤٥فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سالم،        : ينظر) ١(

، والمزهر في علوم اللغة، جـالل الـدين   ١٦٩/ ١، واإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي،   ١/٢٨٣الدين الزركشي،   
  .١٦٧/ ١السيوطي، 

 القرآن، أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم،      ، وفضائل ١٤٠/ ١غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سالم،        : ينظر هذا الحديث  ) ٢(
 ، والصاحبي، أحمد بن فـارس،  ١٣، ومجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب،    ١/١١، والفائق في غريب الحديث، الزمخشري،       ٢٠٤
، والمزهر في علوم اللغـة، جـالل   ٢٨٣/ ١ ، والبرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  ٢٠١ / ٥، وربيع األبرار    ٣٢

المغني عن حمل األسفار، زيـن الـدين        : وضعفه أصحاب الحديث مع اعتبارهم صحة معناه، ينظر       . ١٦٧/ ١وطي،  الدين السي 
   .٤/١٤، والتلخيص الحبير، ابن حجر العسقالني، ١/٦٣٥العراقي،

فـي  ، والمزهـر  ٢٠٥/ ٣، ومعجم البلدان، ياقوت الحموي ٨٨/ ١العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني،      : ينظر) ٣(
  .٤١٠/ ٢علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، 

  .٤١٠/ ٢ ، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ١/٨٩العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ) ٤(
  .١٦٧/ ١، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ٣٢الصاحبي، أحمد بن فارس ) ٥(



– 

  )٥٧٤٦(

سألت رجال من سعد بـن بكـر        : " وقال أبو عمرو بن العالء    . )١("من هذيل والكاتب من ثقيف      
وبنو سعد بن بكر بـن هـوازن أفـصح         . " )٢( "وكان من أفصح الناس   ... من أهل ذات عرق     

  . )٣("العرب، فهم من األعجاز 
بل إن األزهري وهو من علماء القرن الرابع يؤكد لنا أن هـوازن مـن القبائـل التـي           
استمر األخذ عنها إلى ذلك الحين، وقد فعل هو ذلك بنفسه فدون عنهـا ألفاظـا كثيـرة؛ حـين         

وكان القوم الذين وقعت فـي سـهمهم        : " يقة سليمة، فقال  لمس في منطقها  فصاحة أصيلة وسل      
يتكلمـون بطبـاعهم   ... عربا، عامتهم من هوازن ، واختلط بهم أصـرام مـن تمـيم وأسـد               

البدوية، وقرائحهم التي اعتادوها، وال يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فـاحش، فبقيـت فـي                
بعـضهم بعـضا ألفاظـا جمـة،        واستفدت من مخاطبتهم ومحـاورة      ... إسارهم دهرا طويال    

  .)٤("ونوادر كثيرة، أوقعت أكثرها في موقعها من الكتاب 
هذا فيما يتعلق بالروايات التي جاءت في فصاحة هوازن وبطونها وأخذ اللغـة عنهـا ،                
أما مصداق ذلك فهو كتب النحو، فقد استشهد سيبويه والمبرد بشعر أميـة بـن الـصلت وهـو      

  ثقفي، والحارث بن كَلدة الثقفي وغيرهم        من ثقيف، وبشعر أبي محجن ال
  :ربيعة: ثالثا

، وربيعة ومضر أخوان، وأشـهر القبائـل   )٥(نسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان  
صالحة آل غنيم ، فنـسبت بنـي        : ووهمت هنا الباحثة  .  أسد، وضبيعة : التي تنتسب إلى ربيعة   

إلى أسد بن ربيعة هذا، وهو خطأ؛ والـصحيح أنهمـا        ) ماجستير(دبير وبني فقعس في رسالتها      
، أمـا أسـد بـن    )٦(بطنان من أسد بن خزيمة من مضر، وتلك من أفصح القبائل كما تقدم معنا   

                                         
  .١٦٧/ ١، والمزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ٣٢الصاحبي، أحمد بن فارس ) ١(
، ١٢/١٦١، والجامع ألحكام القرآن، أبو عبـد اهللا القرطبـي،           )درأ: مادة (٤٩/ ١الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري،      ) ٢(

  ).درأ (١/٧١ولسان العرب، جمال الدين ابن منظور، 
  .٥/ ٥العقد الفريد، ابن عبد ربه ) ٣(
  .٨/ ١اللغة، أبو منصور األزهري،  تهذيب ) ٤(
  .٢٩٢/ ٢جمهرة أنساب العرب، ابن حزم األندلسي، ) ٥(
  .٤٤، صالحة آل غنيم، ص "أصواتا، وبنية : اللهجات في الكتاب لسيبويه" رسالتها : ينظر) ٦(



 

 )٥٧٤٧(

وقـد دخلـوا فـي عبـد        : " عبيـدة قال أبو   . جديلة، وعنزة، وعميرة  : " ربيعة ، فتنتسب إليه   
  .)١("القيس

 ، وكان من بني أحمس الشاعر المـسيب بـن   بنو أحمس ، وبنو الحارث  : ومن ضبيعة   
  .علس خال الشاعر األعشى ، أعشى بكر ، والمتلمس  ، وهو جرير بن عبد المسيح  

بكر بن وائل، وتغلـب بـن وائـل،      : ، وقد اشتهر منهم   " وائل  " بنو  : ومن ربيعة أيضا  
مـرو بـن   ع: ومن أشهر شعرائهم عمومـا . وبنو حنيفة وهم أهل اليمامة ، ويشكر، وبنو عجل    

كلثوم التغلبي، وكليب، ومهلهل بن ربيعة التغلبي ، والقطامي، واألخطل، وكعـب بـن جعيـل                
بن قمير بن عجرة التغلبي، وليلى بنت عامر أخت الوليد بن عامر مـن بنـي صـفي، وهـي                   

  :)٢(القائلة
  أيا شجر الخابور مالك مورقا      كأنك لم تجزع على بن طريف

 الشاعر، وأعشى بنـي تغلـب، وعميـرة بـن جعـل             ومنهم أيضا األخنس بن شهاب    
األغلـب  : الشاعر، والحارث بن حلِّزة اليشكري، وسويد بن أبي كاهل، والراجزان الـشهيران           

  .العجلي، وأبو النجم العجلي، والعباس بن األحنف من بني حنيفة، وغير هؤالء كُثُر
       ة والعدد، وهـي مـن   ففي ربيعة كان فحول الشعراء ومصاقع الخطباء، وفيها كانت العد

القبائل العربية التي نزل بها القرآن، والقرآن ال يتخير إال أسمى اللغـات فـصاحة، وأعالهـا                 
نزل بلغة قـريش، وهـذيل، وتمـيم، واألزد،         : وقال أبو حاتم السجستاني   : " بيانا؛ ففي اإلتقان  

  . )٣("وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر 
     ة، والشعر ديوان العرب، وأفـصح العـرب أكثـرهم     ولها السبق في قول الشعر والتَّقْدم

المهلهـل،  : وكـان شـعراء الجاهليـة فـي ربيعـة، أولهـم           : " شعرا وشعراء، قال ابن سالم    
والمرقشان، وسعد بن مالك، وطرفة بن العبد، وعمرو بـن قميئـة، والحـارث بـن حلِّـزة،                  

                                         
  ٣٨نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، )  ١(
  .٣٠٦/ ٢ األندلسي، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم: ينظر) ٢(
  .١٦٩/ ١اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، ) ٣(



– 

  )٥٧٤٨(

 ثم آل ذلك إلـى تمـيم،   ...والمتلمس، واألعشى، والمسيب بن علس، ثم تحول الشعر في قيس         
  )١("فلم يزل فيهم إلى اليوم 

وقد أخرجت تلك النصوص كما رأينا ربيعة من دائرة الفصاحة حين ٌأخذت اللغـة عـن        
تغلبا وبكرا وبنـي حنيفـة، وأجمعـت        : قبائل العرب، وبعضها سمى لنا بطونا منها ، فذكر لنا         

وم أو الـسريانيين أو األنبـاط،       على أن سبب ذلك هو مجاورتها لألعاجم من الفـرس أو الـر            
ونسيت أن هذا الجوار كان حاصال ومستمرا من قبـل أن يـشرع العلمـاء فـي أخـذ اللغـة                   
وتدوينها بآماد طويلة ال يعلم متى أولها، فإذا كان ذلك هو ما قـدح فـي لغـة هـؤالء ومنـع                     

اشـوا فـي    اللغوين من أن يأخذوا اللغة عنهم، فهو أيضا يقدح في لغـة المتقـدمين، ممـن ع                
عصور االحتجاج األولى؛ ألنهم كانوا مجاورين أيضا ، لكن ذلك لم يقع ؛ فـإن النحـويين قـد        

  .أخذوا بشعر أولئك الشعراء الذين مضى ذكرهم، واحتجوا به في كتبهم
ونحن هنا سنقتصر على ذكر ثالثة من متأخري شعراء ربيعة المحـتج بـشعرهم فـي                

 شعرائها الجاهليين وأصحاب المعلقات منهم فلـن نـذكرهم،          كتب النحو، أما أولئك الفحول من     
  .األخطل، والقُطامي، وأبو النجم العجلي: وهؤالء الثالثة هم

أما األخطل؛ فهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارفة، من بني تغلـب، نـشأ علـى                  
  . ) ٢()هـ٩٠(المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، وتوفي 

كـان أبـو عمـرو      : هود لهم بالفصاحة، قـال األصـمعي      وهو أيضا من الشعراء المش    
لو أدرك األخطل من الجاهلية يوما واحـدا مـا قـدمت عليـه جاهليـاً وال                 : " يفضله، ويقول 

أي الثالثـة أشـعر؟ يعنـي جريـرا، والفـرزدق،           : " ، وسئل يونس بـن حبيـب      )٣("إسالميا  
أبـو عمـرو بـن      : من هم؟ قال  : لقي. اتفقت العلماء على أن أشعرهم األخطل     : قال. واألخطل

  . )٤("العالء، وعبداهللا بن أبي إسحاق، وميمون األقرن، وعنبسة الفيل، وعيسى بن عمر

                                         
كتاب فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريـب األصـمعي ص           : ، وينظر ٤٠/ ١طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي،       ) ١(

  .٨٨ ــــــ ٨٦/  ١، والعمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني ١٨
  .٥/١٢٣، واألعالم، خير الدين الزركلي، ٢٩٠/ ٨غاني، أبو الفرج األصفهاني،  األ: ينظر) ٢(
  .١٣فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب ألصمعي، ص ) ٣(
  .٥/٢١٢ربيع األبرار ونصوص األخبار، الزمخشري ) ٤(



 

 )٥٧٤٩(

وأما القُطاميّ فهو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد، من جشم بن بكر التغلبـي، كـان                  
ه كـان فـي     من نصارى تغلب في العراق قبل إسالمه، ولُقِّب بصريع الغواني؛ ألن جّل شـعر             

  .)١() هـ١٣٠(الغزل، وتوفي نحو 
و أما أبو النّجم العجلي فهو الفضل بن قدامة العجلي، من بني عجـل مـن بكـر بـن                    

كـان ينـزل    : أبو عمرو بن العـالء    : وائل، كان من أشهر الرجازين في العصر األموي، قال        
 ٢()هـ١٣٠(سواد الكوفة وهو أبلغ من العجاج، توفي( .  

ما تتضمنه كتب النحو من شواهد شعرية لهؤالء الشعراء الثالثة، وهـم كمـا             وال يخفى   
نرى من وفاتهم لم يكونوا في العصر الجاهلي وال في مطلع العـصر اإلسـالمي وإنّمـا فـي                   

سنة بعد ظهور اإلسالم، ومنهم كما مـر فـي   ) ١٥٠(أواخر مرحلة االحتجاج التي حددوها بـ     
بل أن يسلم، وبالتالي فإن ما ذكرتـه تلـك النـصوص التـي       ترجمتهم من نشأ على المسيحية ق     

أخرجت بكرا وتغلبا وربيعة بعمومها من القبائل التـي أخـذت عنهـا اللغـة ، وعلَّلَـتْ بـه                    
  .إلخراجها؛ يتناقض مع هذا ؛ ألن لغة هؤالء الشعراء تمثّل لغة قبائلهم

ـ             صر عليهـا، منهـا     وهذه طائفة يسيرة من شواهدهم الشعرية مما في كتب النحـو نقت
  :لألخطل قوله

  )٣ (وكرار خلِْف المحجرين جواده       إذا لم يحاِم دون ُأنْثى حليلُها
  ) ٤(أبِني كُلَيٍب إن عمي اللذا            سلَبا الملوك وفكَّكَا األغلَال:        وقوله
  )٥(       َأظْفَره اُهللا فَلْيهِنئ له الظَّفَرإلى إماٍم تُغَاِدينَا فواِضلُه     :        وقوله
  )٦(ولقد أبيتُ من الفتاِة بمنزٍل         فأبيتُ ال حِرج وال محروم:       وقوله
  )٧(كُروا إلى حرّتَيكم تعمرونهما        كما تكر إلى أوطانها البقَر:      وقوله

                                         
  .٥/٨٨، واألعالم، خير الدين الزركلي، ٢١/ ٢٤األغاني، أبو الفرج األصفهاني، : ينظر) ١(
  .٤/١٩٦، واألعالم، خير الدين الزركلي، ١٩٨ ــــ  ١٨٣/ ١٠األغاني، أبو الفرج األصفهاني، : ينظر) ٢(
  .٢٣٥، وديوان األخطل ١/١٧٧الكتاب، سيبويه، ) ٣(
  .٤٤، وديوان األخطل ١/١٨٦الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .١٠١، وديوانه ١/٣١٧الكتاب، سيبويه، ) ٥(
  .٨٤، وديوانه ٣٩٩/ ٢ و ٢/٨٤الكتاب، سيبويه، ) ٦(
  .١٠٨، وديوانه ٩٩ ــــ ٣/٩٨الكتاب، سيبويه، ) ٧(



– 

  )٥٧٥٠(

  :ومنها للقُطامي قوله
  )١(تَبتَِغيه فوافقتْه         على دِمِه ومصرِعه السباعا       فكَرتْ 

  )٢(كَم نالَني منهم فَضالً على عدٍم          إذْ ال أكاد من اإلقتاِر أحتَِمُل:    وقوله
  )٣(وخَير األمِر ما استقبلتَ منه            وليس بأن تَتَبعه اتِّباعا:    وقوله

  :نجم العجلي قولهومنها ألبي ال
  )٤ (قد أصبحت أم الِخياِر تَدعي      علي ذنباً كلُّه لم أصنَِع

  )٥(يْأتي لها من َأيمٍن وأشْمِل:           وقوله
  )٦(في لَجٍة َأمِسك فُالناً عن فُِل:           وقوله
  )٧(َأقَب ِمن تَحتُ عريض ِمن عُل:          وقوله
   )٨(فَقَربن هذا وهذا أزِحلُه:                 وقوله     
  )٩(يا ناقُ ِسيري عنَقاً فسيحا         إلى سلَيمان فَنَستَِريحا:     وقوله

: " بل إن سيبويه يحكي  كثيرا في كتابه عن لغة تغلب وبكر ابني وائـل، فيقـول مـثال     
مـن  : وقال أنا س من بكـر بـن وائـل         " ،  )١٠("وهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من تميم          

جـابر  : ومما جاء منجزما باالستفهام قوله وهو رجل من بنـي تغلـب           " ،  )١١("أحالِمِكم، وِبِكم   

                                         
  .٤٥، وديوانه ١/٢٨٤الكتاب، سيبويه، ) ١(
  .٦، وديوانه ١٦٥/ ٢الكتاب، سيبويه،  ) ٢(
  ٤٠، وديوانه ٤/٨٢الكتاب، سيبويه، ) ٣(
  .٨٥/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .٦٠٧/ ٣ و٣/٢٩٠ و ١/٢٢١الكتاب، سيبويه، ) ٥(
  .٣/٤٥٢ و ٢٤٨/ ٢اب، سيبويه، الكت) ٦(
  .٢٩٠ ــــ ٢/٢٨٩الكتاب، سيبويه، ) ٧(
  .١٨٠/ ٤الكتاب، سيبويه، ) ٨(
  .٣٥ ــــ ٣٤/ ٣الكتاب، سيبويه،  ) ٩(
   .١١٤ ـــــ  ١١٣/ ٤الكتاب، سيبويه، ) ١٠(
  .٤/١٩٧الكتاب، سيبويه، ) ١١(



 

 )٥٧٥١(

... ردن، ومـدن  : وزعم الخليل أن أناسا من بكـر بـن وائـل يقولـون        "  ،   )١(..." بن حنى   
  .م إلّا مرة واحدةولم يستضعف سيبويه لغته. )٢(... "رد، ومد : جعلوه بمنزلة

شعر ونثرا؛ نسلِّم بما جـاء فـي تلـك    : فكيف إذن بعد هذا الفيض الهادر من لغة ربيعة 
أوليس لغة كل قبيلة إال هذه الـشواهد واللغـات المحكيـة            ! النصوص من عدم أخذ اللغة عنها؟     

  في كتب االحتجاج؟
ا وكان الجوهري صاحب الصحاح  ــ على الرغم من تـأخره  ـــ  ممـن لمـسو         

وشـافه  " هذه الفصاحة الباقية، فشافه باللغة أعراب ربيعة والحجاز، كما جـاء فـي ترجمتـه                
وحكى ذلك هو فـي مقدمـة صـحاحه         . )٣("باللغة العرب العاربة، وطوف بالد ربيعة ومضر        

أما بعد، فإنّي قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هـذه اللغـة               : " لكنّه لم يسم أحدا، فقال    
  .         )٤("لعرب العاربة في ديارهم بالباديةومشافهتي بها ا... عد تحصيلها في العراق رواية ب... 

 إذن من كل ما تقدم معنا في هذا المبحث يتبين لنا أن هذه القبائل لم تكن خارجة عـن                   
الفصاحة حين دونت اللغة ؛ ألن لغة شعرائها الـذين عاصـروا أوائـل النحـاة خـالل فتـرة        

سنة؛ نجدها حاضـرة بقـوة فـي كتـب          ) ١٥٠( حتجاج التي حددوها من بعد االسالم بـ        اال
وهـذا يعنـي   . النحو األولى، فضال عن الروايات واألخبار التي أوردناها فـي تعـضيد ذلـك        

ضرورة إعادة النظر في تلك النصوص التي قطعت بخروجها عـن الفـصاحة وعـدم تلقّـي                 
سليم بكل ما ورد فيها، ال سيما فيمـا يتعلـق بهـذه القبائـل     اللغة عنها، كما يعني أيضا عدم التّ 

ولغاتها، وأن تكون النظرة إليها عند التعامل معها أو االستدالل بها من بـاب االسـتئناس بهـا                  
ال القطع، ال سيما وأنّه قد ثبت لنا من خالل هذا المبحث والذي قبله أنّه لم يـصل إلينـا شـيء     

حويين واللغوين ما يؤيدها في فحواهـا ومحتواهـا، وتحديـدا           عن أصحاب الشأن من أوائل الن     
ذلـك ألن العكـس   . فيما يتعلق منها بهذه القبائل التي أخرجتها عن دائرة الفصاحة واالحتجـاج      

  . هو الذي ثبت لنا فيها كما تقدم معنا في هذا المبحث

                                         
  .٩٥/ ٣الكتاب، سيبويه،  ) ١(
  .٥٣٥/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٢(
  .١/٤٤٦غية الوعاةـ، جالل الدين السيوطي، ب) ٣(
  .١/٣٣الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، ) ٤(



– 

  )٥٧٥٢(

   البحثنتائج
  : أهمها، وهي     تمخض هذا البحث عن نتائج كثيرة، نقتصر هنا على ذكر

 ــ  أثبت البحث أن المعيار الذي أخذت في ضوئه اللغة عن القبائل العربيـة هـو                  ١
معيار السالمة اللغوية ، وليس البداوة أو البعد عن العجم أو القرب من قـريش أو غيـر ذلـك               
مما ذكروه، وأن تلك السالمة اللغوية التي عولوا عليها هي التـي مثلهـا القـران فـي أعلـى                

  .هاصور
 ــ  وكشف البحث عما بين تلك النصوص التي وردت عـن المتـأخرين بتعيـين              ٢ 

القبائل التي أخذت عنها اللغة والتي لم تؤخذ عنها من تناقض، وأنّها جميعهـا لـم تـستند فـي          
ذلك على رواية منقولة عن أحد من اللغويين أو النحـويين األوائـل الـذين اضـطلعوا بهـذه                   

 جاء عن هؤالء اللغويين والنحويين، وكذلك ما هو موجود فـي كتـب              المهمة، بل إن بعض ما    
 .النحو ــ يتعارض مع ما في تلك النصوص

 ــ  وكشف البحث عن أن ما نسبه السيوطي للفارابي مـن تعيـين للقبائـل التـي                   ٣
أخذت عنها اللغة والقبائل التي لم تؤخذ عنها؛ يختلف إلى درجة كبيـرة جـدا عمـا هـو فـي       

كتاب الفارابي نفسه، وأن السيوطي ربما تأثر في ذلك بما جاء في مقدمـة تفـسير                األصل في   
ابن عطية، وبالتالي فإن االعتماد عليه من قبل الباحثين ونسبتهم له إلـى الفـارابي رأسـا دون          

  .رجوع منهم إلى األصل يعد جورا عليه وتقويال له ما لم يقله
قبائل التي أخرجوها عن الفصاحة عنـد أخـذ    ــ  وأثبت البحث أن كثيرا من تلك ال      ٤

اللغة كانت ال تزال في أوج سالمتها وفصاحتها، بل إن منها ما عدوه معيارا لهـم فـي األخـذ          
كقريش، مؤكدا ذلك بما ثبت في كتب النحو من استشهاد بأشعار شعراء تلـك القبائـل، ممـن                  

  .عاشوا خالل مرحلة التدوين أو قبلها بقليل
 البحث على أن الحواضر العربية، وتحديـدا قريـشا وثقيفـا، كانـت ال           ــ  وأكد    ٥

سـنة بعـد اإلسـالم؛ فـي عـز فـصاحتها       ) ١٥٠(تزال خالل مرحلة االحتجاج المحددة بـ    
وسالمتها، وأن ما جاء في تلك النصوص يمكن حمله على ما بعد هذه الفترة، إذ كـاد يقتـصر                

  .األخذ فيها على البوادي العربية



 

 )٥٧٥٣(

 وأثبت البحث االحتجاج بلغة ربيعة وأخذ اللغة عنها خالل مرحلـة االحتجـاج،      ــ   ٦
خالفا لما ذهب إليه ابن عطية وابن خلدون والسيوطي فيها، وذلك من خـالل الوقـوف علـى                  
شعر شعرائها الذين عاشوا خالل تلك الفترة وما يحكى من لغتهـا فـي أمـات كتـب النحـو                    

  .األولى
ك النصوص، وتحديدا ما جاء عند ابن عطيـة والـسيوطي    ــ  وأظهر البحث أن تل     ٧

وابن خلدون من تسمية القبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة والتعليل لهـا؛ تفتقـر فـي ذلـك إلـى           
الدليل الذي يؤيدها، إذ لم يثبت لنا شيء عن أوائل النحويين واللغويين أنّهـم سـموا لنـا شـيئا      

  .من تلك القبائل التي لم تؤخذ عنها
ـ  ٨ ـ  وأكد البحث على أن التعامل مع تلك النصوص ينبغي أن يكـون فـي إطـار                  

االستئناس بها  ال القطع ، وأن التسليم بكل ما جاء فيها ممـا ينـافي الحقيقـة العلميـة التـي                      
  . تقتضي التدقيق والتمحيص والتثبت من كل ما قيل أو يقال

الجـادة فـي هـذه     ــ  وأخيرا يوصي البحث بضرورة المزيـد مـن الدراسـات           ٩
القضية، السيما فيما يتعلق بالقبائل التي أخرجتها تلك النـصوص عـن الفـصاحة والتـي لـم             

           .يتطرق لها هذا البحث



– 

  )٥٧٥٤(

  قائمة المصادر والمراجع
أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن األنباري، نزهـة األلبـاء فـي طبقـات           . ١

ــح ــاء، ت ــسامرائي. د: األدب ــراهيم ال ــاء إب ــار، الزرق ــة المن ، ٣ األردن، ط -، مكتب
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومـسائلها                . ٢
محمد علي بيـضون، دار الكتـب   : أحمد حسن بسج، الناشر: وسنن العرب في كالمها، تح 

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١العلمية، ط 
محمـد  :  علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تـح أبو الحسن جمال الدين   . ٣

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٦، ١أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
عبد الحميـد  : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط األعظم، تح       . ٤

  .م٢٠٠٠هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
السيد عبد المقـصود    :  علي بن محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون، تح         أبو الحسن  . ٥

  . بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد األندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهليـة العـرب،                 . ٦

  . م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢نصرت عبد الرحمن، مكتبة األقصى، عمان، . د: تح
إبـراهيم  : عباس أحمد بن علي القلقشندي، نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، تح           أبو ال  . ٧

  .هـ١٤٠٠، ٢اإلبياري، دار الكتاب اللبنانيين، بيروت، ط 
عبدالـسالم محمـد هـارون، دار       : أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، مجالس ثعلب، تـح          . ٨

  .م١٩٦٠المعارف، مصر،
عبـد العزيـز الميمنـي، دار الكتـب         : ل، تـح  أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الفاض       . ٩

  .م١٩٩٥، ٢المصرية، القاهرة، ط 
محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب،      : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح        . ١٠

  .بيروت
علي حـسن   : أبو العالء أحمد بن عبداهللا بن سليمان التنوخي المعري، رسالة الغفران، تح            . ١١

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ية، بيروت، فاعور، دار الكتب العلم
  .محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح . ١٢



 

 )٥٧٥٥(

   حسن هنداوي، دار القلـم، دمـشق،       : أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة اإلعراب، تح         . ١٣
  .م١٩٨٥، ١ط 

سامي بن محمـد  : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تح     . ١٤
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٢سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 

أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني، األغاني، تحقيق وإشراف لجنة من األدباء، الـدار               . ١٥
  .م١٩٨٣، ٦ بيروت ، ط -التونسية للنشر، ودار الثقافة 

تخـريج أحاديـث    أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، التلخيص الحبيـر فـي               . ١٦
  .م١٩٨٩/هـ ١٤١٩، ١لرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور اإلفريقي، لـسان العـرب، دار        . ١٧
  . هـ١٤١٤، ١٣صادر ــ بيروت، ط 

أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقـب بمرتـضى الزبيـدي، تـاج                . ١٨
  .  واهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهدايةالعروس من ج

علـي محمـد    : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحـديث، تـح             . ١٩
  .البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة

عبد األميـر   : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ربيع األبرار ونصوص األخيار، تح           . ٢٠
  .م١٩٨٠/هـ١٤١٢، ١ألعلمي للمطبوعات، بيروت، ط مهنا، مؤسسة ا

، ٣عبـد الـسالم هـارون، ط        : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تـح           . ٢١
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

محمـد أبـو    : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي، طبقات النحويين واللغويين، تح           . ٢٢
  .٢الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 

أحمد يوسف نجاتي، ومحمـد علـي       : زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تح       أبو   . ٢٣
  .نجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر

أبو زيد عبد الرحمن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي، تاريخ ابن خلدون، دار إحيـاء    . ٢٤
  . التراث العربي، بيروت

: م بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، األنـساب، تقـديم وتعليـق            أبو سعد عبد الكري    . ٢٥
 .عبداهللا عمر البارودي، دار الجنان



– 

  )٥٧٥٦(

طه محمد الزيتـي،  : أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي، أخبار النحويين البصريين، تح        . ٢٦
  . ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده، مصر

. ش: ملك بن قريب األصمعي، كتاب فحولة الشعراء، تحقيـق المستـشرق    أبو سعيد عبد ال    . ٢٧
                   ، ٢صــالح الــدين المنجــد، دار الكتــاب الجديــد، بيــروت، ط : تــوري، قــدم لهــا

  . م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة،       . ٢٨

  .هـ١٤٠٧، ١المصري،  جمعية إحياء التراث اإلسالمي، الكويت، ط محمد : تح
   مهـدي المخزومـي،   . د:  العين، تـح   أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  كتاب         . ٢٩

  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. دو
ـ                 . ٣٠ رآن، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبداهللا بن بهادر الزركشي، البرهان في علـوم الق

  م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط : تح
سمير البخاري،  : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن فرح القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تح             . ٣١

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، 
 محمـد شـاكر،     محمود: أبو عبد اهللا محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح           . ٣٢

  .دار المدني، جدة
أبـو عبـد    : أبو عبداهللا عالء الدين الحنفي، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تـح             . ٣٣

الرحمن عادل بن محمد، و أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،              
  . م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢، ١ط

محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب      : حأبو عبيد القاسم بن سالم الهروي، غريب الحديث، ت         . ٣٤
  .هـ١٣٩٦، ١العربي، بيروت، ط 

مـروان  : أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا الهروي، فضائل القرآن للقاسم بن سالم، تح       . ٣٥
، ١، ط ) بيـروت -دمـشق  (العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابـن كثيـر            

  م ١٩٩٥- هـ ١٤١٥
محمـد  : ق القيرواني األزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحأبو علي الحسن بن رشي    . ٣٦

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٥محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط 
مفيد محمد قميحـة، دار     : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح            . ٣٧

  .م١٩٨٣/هـ ١٤٠٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 



 

 )٥٧٥٧(

أنطـون صـالحاني، بيـروت،      : األخطل، ديوان األخطل، تـح    أبو مالك غياث بن غوث       . ٣٨
  .م١٩٨١

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب                  . ٣٩
، ١عبــد الــسالم عبــد الــشافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط : العزيــز، تــح

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
محمد عوض مرعب، دار إحيـاء  : أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، تهذيب اللغة، تح      . ٤٠

  .م٢٠٠١، ١التراث العربي، بيروت، ط
عز الـدين   : أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تكملة إصالح ما تغلط به العامة، تح             . ٤١

  .التنوخي، دمشق، المجمع العلمي
أحمـد  : ، تح )تاج اللغة وصحاح العربية   (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح         . ٤٢

  .م١٩٧٨/هـ١٤٠٧، ٤عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط عبد الغفور 
أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،                . ٤٣

عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجـر للطباعـة والنـشر           . محمود محمد الطناحي، و د    : تح
  .هـ١٤١٣، ٢والتوزيع، ط 

محـسن مهـدي، دار   : رخان الفـارابي، الحـروف، تـح   أبو نصر محمد بن محمد بن ط     . ٤٤
  .م١٩٧٠المشرق، بيروت، 

إيمان محمد أمين الكيالني، االحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضـوء صـحيفة أبـي نـصر          . ٤٥
  . م٢٠٠٧، )١(، العدد )٣٤(الفارابي، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج 

محمـد أبـو   : ي، اإلتقان في علوم القرآن، تحجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط     . ٤٦
  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عبـد  : جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، االقتراح في أصول النحـو، تـح               . ٤٧
  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٢الحكيم عطية، وراجعه عالء الدين عطية، دار البيروني، ط 

فـؤاد علـي    : ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة، تح           جالل الد  . ٤٨
  .م١٩٩٨، ١منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة،                . ٤٩
 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ــ لبنان: تح



– 

  )٥٧٥٨(

الل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع،                ج . ٥٠
  .عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر: تح

، ١٥خير الدين بن محمد بن محمود الزركلي، األعالم، دار العلم للماليـين، بيـروت، ط                 . ٥١
  .م٢٠٠٢

أشـرف عبـد المقـصود،    : ، تحزين الدين عبد الرحيم العراقي، المغني عن حمل األسفار    . ٥٢
  .م١٩٩٥-ه١٤١٥مكتبة طبرية، الرياض، 

شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي، معجم البلدان، دار صـادر،                 . ٥٣
  م ١٩٩٥بيروت، الطبعة الثانية، 

أصـواتا وأبنيـة، رسـالة      : صالحة راشد غنيم آل غنيم، اللهجات في الكتـاب لـسيبويه           . ٥٤
  .هـ١٤٠٣-١٤٠٢ أم القرى، مكة، ماجستير، جامعة

محمـد يوسـف نجـم،    :  عبد اهللا بن قيس الرقيات، ديوان عبد اهللا بن قيس الرقيات، تـح      . ٥٥
  .م١٣٧٨بيروت، 

محمـد محيـي   : عبداهللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، شرح ابن عقيل، تـح         . ٥٦
  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢٠الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط 

محمد محيي الدين، مكتبـة الـسعادة،       : عمر بن أبي ربيعة، ديوان عمر بن أبي ربيعة، تح          . ٥٧
  .م١٣٧١

بـاكوب بـارث، ليـدن،      : عمير بن شييم بن عمرو التغلبي القطامي، ديوان القطامي، تح          . ٥٨
  .م١٩٠٢

، )٢٠٣(دراسة لغوية، مجلة األسـتاذ، العـدد   : ميساء صائب رافع عبود، لهجة قبيلة كنانة    . ٥٩
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣

 
 

  



 

 )٥٧٥٩(

  
  
  
  
  
  
  :الملخص

عند النحـاة وتبيـان     ) تكافؤ األدلة (        هدف هذا البحث هو الوقوف على مصطلح        
وقد وجدت أن استعمال هذا المصطلح      . مدى حجيته في االستدالل على األحكام النحوية      

سماع : عند النحاة كان صدى الستعماله عند األصوليين الفقهاء حاله حال أدلة النحو من            
 إال أن هذا المصطلح كان مذموما عنـد األصـوليين           ،جماع واستصحاب حال  وقياس وإ 

  . ألنه يفضي إلى الشك واالرتياب ـ في مسائل االعتقاد خاصة ـالفقهاء 
 ثم الوقوف على التعـارض      ،  وقد اقتضت طبيعة البحث ذكرا موجزا ألدلة النحو تلك        

ود أدلة في مسألة واحـدة لعـالم         ثم بينت حال األحكام النحوية عند ور       ،والترجيح بينها 
  .  متناقضة أو متكافئة،واحد أو أكثر

  وقد اتخذت منهج االستقراء الناقص والمنهج التحليلي لسبر غـور هـذا الموضـوع              
، واألخفـش األوسـط   )ه١٨٠(وقد وجدت أن النحاة المتقدمين كـسيبويه   . والتدليل عليه 

) ه٣٩٥( وأن ابن جنـي      ،هذا االسم قد استعمال هذا المصطلح دون أن يسمياه ب       ) ه٣١٥(
 ثم تتبعت هذا المصطلح فوجدته مستعمال       ،)الخصائص(هو أول من أشار إليه في كتاب        

حيث أوردا أدلة لمسائل    ) ه٧٩٠(، والشاطبي )ه٦٤٦(علم الدين السخاوي    : عند اإلمامين 
  .ها في ثنايا البحثنحوية بعينها حكما بتكافئها عرضتُ

  ).فؤ األدلة، األحكام النحوية، أدلة النحوتكا: (الكلمات المفتاحية
  

 
 

  أستاذ النحو والصرف المشارك ـ كلية اآلداب
 جامعة الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية 

  



– 

  )٥٧٦٠(

حجِة األدلَّتكافُؤ (ةُي (حاِة النُّعند  
  :مقدمة

 والصالة والسالم على سيدنا محمـد أحـسن مـن نطـق             ،     الحمد هللا رب العالمين   
  : وبعد،بالضاد

  تذخر كتب النحو بمصطلحات في أصول النحو ينضوي تحت كثيـر منهـا مباحـثُ               
 خطاهـا وحـذَتْ   تْ فترسم،ن أكثرها محاكاة لمباحث سبقتها في أصول الفقه     أصولية كا 

مـن المـصطلحات   ) تكافؤ األدلة(وكان مصطلح .  صدى لتلك الدراسات   فكانتْ ؛هاحذو
التي قل النظر فيها وغُض الطرفُ عنها؛ وذلك البتعاد أهل أصول الفقه عنهـا كونهـا                

وب من سبقهم من األصوليين الفقهاء فـأوردوا   وقد ترسم النحاة در،مذمومة في االعتقاد  
 هفي كتاب ) ه٣٩٣( من فعل ذلك العالم الفذ ابن جني         ل وكان أو  ،هذا المصطلح في كتبهم   

 األخفش األوسط كان ممن أولع بـه  حيث أومأ إليه إيماءةً خاطفة وذكر أن      ) الخصائص(
تتبع هذا الموضوع   لما يحمل من ذهن ثاقب ومعرفة واسعة بلغات العرب؛ فدفعني ذلك ل           

  .عند  النحاة
ـ  ِة بأدلَّ فَرع   وقد اقتضت طبيعة البحث أن أُ      سـماع وقيـاس وإجمـاع    : ن النحـو ِم

واستصحاب حال، ثم أقف على حال تكافئها في حالة التعارض أو حالة التـساوي مـع                
ة ذلك في األحكام النحويةبعضها وحجي.  

هج االستقراء الناقص لرصد مسائل هـذا   على منـ في هذا البحث  ـوقد اعتمدت       
 منه        ـالموضوع محب ضا ذلك بالمنهج التحليلي الذي يجلي ما غَموكـان مـن أهـم      . ر

 وكتـابي أبـي     ، والخصائص البن جني   ،الكتاب لسيبويه : المصادر التي اعتمدت عليها   
دلة فـي   المسائل الحلبيات والمسائل الشيرازيات، وكتاب لمع األ      ): ه٣٧٧(علي الفارسي   

 وكتاب المقاصد الشافية للشاطبي وغيرها من الكتب التي         ،)ه٥٧٧(النحو البن األنباري    
  .أغنت هذا البحث وأثرته



 

 )٥٧٦١(

  :تمهيد
  على طرائق تعبيرها وجدوا أن هذه       ها ووقف النحاةُ  معت العربية من مظانِّ       بعد أن ج 

 ،باط أحكام نحوية منها   تن فقاموا باس  ؛اللغة الشريفة تنتظم وفق قواعد وأسس متينة السبك       
أدلـة  : ( ثم قاموا بوضع أصـول أسـموها       ،ووضعوا الشواهد على كل قاعدة مستنبطة     

 فتكامـل بـذلك الـصرح       ؛حكموا من خاللها على صحة تلك القواعد من عدمه        ) النحو
 فـإن   ،وإذا كان سيبويه قد ذكر في كتابه بعض هذه األصـول          . وُأحِكمتْ قواعد البنيان  

 فاتفقوا على   ؛قات أتوا من بعده أفردوا لها مؤلفات كثيرة فصلوا القول فيها          هناك علماء ث  
 ، والقيـاس  ،الـسماع :  إال أن الغالب منها أربعـة      ،بعضها واختلفوا على بعضها اآلخر    

  .)١( واستصحاب الحال،واإلجماع
  :أدلة النحو

ى الطريـق يدلُّـه    وقد دلَّه عل   ،هو ما يستدل به   : والدليل لغة . جمع دليل :          األدلة
هي أصولُه التي تفرعت منهـا فروعـه   : فتكون أدلة النحو : واصطالحا. )٢(داللةً وِداللةً 

  .)٣(وفصولُه
ما ثبت من كالم العرب ممن يوثق بفـصاحته،  : " وهو األصل األول، ونعني به :السماع
ـ ـ وكالم نبيه  ،كالم اهللا تعالى وهو القرآن الكريم: فشمل  قبـل  ـلم   صلى اهللا عليه وس

  .)٤(نظما ونثرا: بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين
. )٥(إذا قدرتُـه  : مصدر قايستُ الشيء بالـشيِء مقايـسةً وقياسـا        :  القياس لغة  :القياس

وهو ِمن األدلَِّة المعتبرِة علـى الحكـِم        . )٦(هو إلحاق الفرع باألصل بجامع    : واصطالحا

                                         
) ت. ال(ينظر الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، الناشر دار الكتاب العربـي، بيـروت         .١

، ومعه )هـ٥٧٧(وينظر اإلغراب في جدل اإلعراب ألبي البركات عبدالرحمن كمال الدين ابن األنباري . ١/١٨٩،١١٧
   .٤٥م، ص١٩٧١هـ ــ ١٣٩١ ٢تحقيق سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط) لمع األدلة في أصول النحو(كتاب 

التاريخ العربي، بيروت، طبعة جديـدة    ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة       )هـ٧١١(ينظر لسان العرب البن منظور       .٢
 ) .دلل(م ١٩٩٩هـ ـــ ١٤١٩ ٣اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي، ط

  .٨٠ينظر لمع األدلة في أصول النحو البن األنباري ص .٣
له وشرحه ووضع   ، قدم   )هـ٩١١(االقتراح في علم أصول النحو لإلمام جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي               .٤

فهارسه الدكتور صالح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا لبنان، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنـشر        
  .٣٩م، ص٢٠١١هـ ـ ١٤٣٣ ١والتوزيع، ط

  .٩٣ينظر لمع األدلة في أصول النحو البن األنباري ص .٥
 .ينظر المصدر السابق  .٦



– 

  )٥٧٦٢(

 وللقيـاسِ . )٧("بل هو معظم أدلَِّة النَّحِو والمعوُل في غالِب مساِئلِه عليه         "وأقواها  النَّحوي  
: والثالـث . فرع، وهو المقيس  : والثاني. َأصٌل، وهو المقيس عليه   : أربعةُ أركاٍن، األولُ  

كْمح. ٨(علةٌ جامعةٌ :  والرابع( .       ا، بل مطَّردشاذ ألَّا يكون عليه يجب ا فـي    والمقيسا شائع
ما ِقيس على كالِم العرِب فهو      ): "ه٢٤٧(أما المقيس، فقد قاَل فيه المازني       . كالم العرب 

  .)٩("ِمن كالِم العرِب
  :اإلجماع

جعلَـه جميعـا    : َأجمع َأمـره، أي   : يقاُل. هو أن تَجمع الشيء المتفرقَ    : اإلجماع لغةً    
علـى حكـٍم    )١١(البصرة والكوفة : ِإجماع نُحاة البلدين  : واصطالحا. )١٠(بعدما كان متفرقًا  

على المنـصوص،           . نحوي والمقيس خالفَ المنصوصطَ ألَّا يحجةً شَر يكون واإلجماع
  . )١٢ (وإن لم يكن كذلك فال يكون إجماعهم حجةً

 إلى الصحبِة، وكـلُّ     دعاه: استَصحب الرجلَ :  جاء في لسان العرب    :استصحاب الحالِ  
 هبحشيًئا فقد استَص بمعنـاه اللغـوي   . )١٣(ما الزم االستـصحاب هـو  : وعلى هذا يكون

اللفظ على ما يستَِحقُّه في  إبقاء حاِل: "فهو: أما اصطالحا. مالزمةُ الشيِء مع االستمرار
 األنباري هو أول مـن ذكـر     وإذا كان ابن   .)١٤("األصِل عند عدِم دليِل النَّقِل عن األصلِ      

هذا المصطلح في كتاب فإن الدكتورة خديجة الحديثي تذهب إلى أن سيبويه استدل بـه                
  .)١٥(في مواضع كثيرة من الكتاب وإن لم يصرح بذلك

قد شاع استخدامه عند النحاة للوقوف على قبول األحكام         ) الدليل، واألدلة (  إن مصطلح   
المذهب أو رده، بناء على رجحان هذه األحكام بوجـود   النحوية أو ردها، أو نصرة هذا       

، ...ِمن  أضـعف األدلـة     : هذا الدليل أو ذاك؛ لذك نرى عبارات في كتب النحاة، نحو          

                                         
  .٧٣االقتراح للسيوطي ص .٧
  .٧٤در السابق صينظر المص .٨
  .٨٣ينظر االقتراح للسيوطي ص .٩

 ) .جمع(ينظر لسان العرب البن منظور   .١٠
  . ٦٩، واالقتراح للسيوطي ص١/١٨٩ينظر الخصائص البن جني  .١١
  .١/١٨٩ينظر الخصائص البن جني  .١٢
 ) .صحب(ينظر لسان العرب  .١٣
  .١٤١لمع األدلة في أصول النحو البن األنباري ص .١٤
م، ١٩٧٤، )٣٧(و في كتاب سيبويه، الدكتورة خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت رقم        ينظر الشاهد وأصول النح    .١٥

   .٤٥٣ص



 

 )٥٧٦٣(

، واستـصحاب الحـاِل أحـد األدلـة        ...ومن عدل عن األصِل افتقر إلى إقامِة الـدليل        
ا نًـا  ذلك بقي مرته    ادعى أمرا وراء   فمن،  ...ِ المذكورة األدلِة ِلموهو من ج  ،  ...المعتبرة
وعليه فإما يترجح دليل على دليل؛ فينحاز العالم لهذا الـرأي أو        . )١٦(الخ...الدليل،بإقامة  

ذاك، أو تتساوى األدلة أو تتكافأ؛ فيقول العالم بالقولين معا لحجيتهما عنـده، وهـو مـا            
  . سنقف عنده في هذه البحث بعون اهللا 

  :التَّرجيح بين األدلَِّةالتَّعارض و
       ضالفعِل   : التَّعار ردصم)ضارتَع ( ُقـالالـشيئان   : ي ضـارال  : تَعإذا تقـاب)١٧( .

بمعنى أن يدلَّ كلُّ دليـٍل منهمـا        . )١٨(هو تقابُل الدليلَيِن على سبيِل الممانعة     : واصِطالحا
    ِليَل اآلخرخالفُ الدكٍم يعلى ح .لُغَةً والتَّر أخُوذٌ ِمن قولهم  : ِجيحإذا     : م ،الِميـزان ـحجر

. )٢٠(وقُوع الرجحاِن بـين الـدليلَيِن المتعاِرضـين       : واصِطالحا. )١٩(ثَقُلَتْ كَفَّةُ الموزون  
والتَّعارض والتَّرجيح مصطَلحان منقوالن ِمن أصوِل الفقِه، ِإذْ إن الفقهاء كانوا يلجـؤون           

إذا ما كان هناك تَعارض بينَها، ثم قص النحـاةُ أثـر الفقهـاِء؛     رجيِح بين األدلَِّةإلى التَّ
والتَّعارض والتَّرجيح ال يكونان إال فـي       . فبحثوا عن التَّعارِض والتَّرجيِح بين أدلَِّة النَّحو      

  .السماِع والقياِس من أدلَّة النَّحو
   في حكٍْم نَحوي واحٍد، فأيهما نرجح؟انإذا ورد عن عاِلٍم قوالِن متضاد ـ

  ).ُأخْت(، و)ِبنْت(هناك رأيان لسيبويه في تاء : مثال
تـاء ُأخـت    ...فمما يبين لك أن التاء فيه زائـدة       : "يقوُل سيبويه : قال إنَّها للتَّأنيثِ  : األول

  .)٢١("وِبنت وِثنتين وِكلتا؛ ألنَّهن لَِحقْن للتَّأنيِث

                                         
، )ه٥٧٧(ينظر اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن األنبـاري                  . ١٦

  .٢/٧١٩، ٣٠٠، ١/١١٢، )ت. ال(لفكر، ومعه كتاب االنتصاف تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، دار ا
تحقيق محمود األرناؤوط وياسين الخطيـب،      ) هـ٧٠٩(ينظر المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البجلي شمس الدين              . ١٧

 .٤٩٥م ص٢٠٠٣ ١مكتبة السواوي للتوزيع، ط
ـ ٧٩٤(بن بهادر الزركشي ينظر البحر المحيط في أصول الفقه، ألبي عبداهللا بدر الدين محمد بن عبداهللا     . ١٨  ١، دار الكتبـي، ط )هـ

 .٨/١٢٠م، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
ينظر التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج الدين العارفين بن علي بن زيـن العابـدين                       . ١٩

 .٩٥م ، ص١٩٩٠ ١ عبدالخالق ثروت، القاهرة ط٣٨، عالم الكتب )هـ١٠٣١(الحدادي بن المناوي ثم القاهري 
 .ينظر المصدر السابق . ٢٠
ــ   ٣١٦ ـ  ٤/٣١٥م، ١٩٨٨ ٣اهرة، طالكتاب، سيبويه، عمرو بن عثمان، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، الق . ٢١

٣١٧. 



– 

  )٥٧٦٤(

كلُّ مذكٍَّر سمي بثالثِة َأحرٍف لـيس فيـِه         : "يقوُل سيويه :  قاَل إنَّها ليستْ للتَّأنيثِ    :الثاني
وإن سـميتَ  ....حرفُ التَّأنيِث فهو مصروفٌ كائنًا ما كان أعجميا، أو عربيا، أو مؤنثًـا    

ـ            اء وألحقتَهـا ببنـاِء   رجالً ِبِبنْت، أو ُأخت صرفْتَه؛ ألنَّك بنَيتَ االسـم علـى هـذه التَّ
، وتأول الرأي الثَّـاني حتـى ال   )٢٣(وابن ِجنِّي يبرر لسيبويه رَأييِه المختلفَين   . )٢٢("الثَّالثة

        رتبعهذا ي َل الرأيان على التَّضاد؛ ألنمحايذلـك،         غمز عـن هفي العاِلِم؛ وسيبويه منز 
ان ومتكافئان ولكن في حال التضاد، كما سـيأتي         وإذا كان األمر كذلك؛ فالقوالن متساوي     

  .عن سيبويه في قاِبِل الصفحات بعوِن اِهللا
  :، ولم يعلِّْل أحد القوليندان إذا ورد عن عالٍم واحٍد قوالن متضاـ

فقد ذهب سيبويه مرةً إلى أنَّها حرفٌ من حـروِف الجـر،    . النَّاِصبةُ للفعلِ ) حتى: (مثال
لقيتُ القوم حتى عبِداِهللا لقيتُـه، وجِعـَل        : سماء الجر، ومثََّل لذلك بقوله    فهي تعمُل في األ   
  ):كامل(منه قول الشاعر 

 لَهحخَفِّفَ ري حيفَةَ كَيِلِه ألقاها    ألقى الصحتَّــى نَع اد٢٤(والــز(  
بقـول  وذهب في موطٍن آخر ِمن الكتاب إلى أنَّها حرفٌ ناصب للفعـِل، ومثـل لـذلك      

والذي يجب أن يذكر هو أن سيبويه عنـدما ذَكَـر ِعـدةَ             . )٢٥(ِجْئتُك حتى تَفْعلَ  : العرب
      الفعَل في نحو قولك       ) حتى(الحروِف النَّاصبِة للفعِل لم يذكر أن ها، وإنَّما ذكرمع : جئتُك

ـ     ه الجمِع بين القولين    ووج. )٢٦()حتى(مضمرةً وجوبا بعد    ) أن(حتى تَفعَل؛ إنَّما نُِصب ب
والقوَل الثاني أن الفعـَل     . حرفُ جر ) حتى(أن القوَل األوَل صريح بأن      : عند ابن جني  

ونائبـةً  ) أن(عوضا ِمن   ) حتى(، وصارتْ   )أن(ولم تَظْهر هناك    ) حتى(لما انتصب بعد    
وِمن هنا نُالحظُ أن    . )٢٧()أن(لــ، وإن كان في الحقيقِة      )حتى(عنها، نُِسب النَّصب إلى     

سيبويه لم يعلِّْل أحد القولين؛ ولكنَّه عضد الرأي األوَل بشاهٍد ِشعري فصيٍح؛ فكان هـو               

                                         
 .٢٢١ـ٣/٢٢٠المصدر السابق  .٢٢
  .١/٢٠٠ينظر الخصائص البن جني  .٢٣
، منـشورات   ٣٢٧لمس الضبعي ملحقات ديوانه ص    والبيت للمت . ٤/٢٣١،  ٣/٦،  ٢/٣٨٣،  ١/٩٧ينظر الكتاب لسيبويه     .٢٤

معهد المخطوطات العربي التابع لجامعة الدول العربية ملحقات ديوانه برواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي، عنـي                 
 .٣٢٧م  ص١٩٧٠هـ ـــ ١٣٩٠بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي 

  .٣/٥ينظر الكتاب لسيبويه  .٢٥
  .٣/٦بق ينظر المصدر السا .٢٦
 .١/٢٠٤ينظر الخصائص البن جني  .٢٧



 

 )٥٧٦٥(

لذلك يمكـن   . )٢٨("وكلُّه عربي ...وقد يحسن الجر في هذا    : "اَأللْيقَ بمذهِبِه؛ لذلك قاَل فيه    
  . على مسألة واحدة ولكن في اتجاه التضاد أن نعتبر هذا من باب تكافؤ األدلة

 غَير أنَّه نَص في أحِدهما على الرجوِع عـن          دانوإذا ورد عن عاِلٍم قوالن متضا      ــ
  .القوِل اآلخَر؛ فيْؤخَذُ بالقوِل األخير ويطَّرح القوُل األوُل ِمن رأِيِه

  ):رجز(في قوِل الشاعر ) من(ذهب سيبويه إلى أن العاِئد على : من ذلك
  إذا لم يِجد يوما على من يتَِّكْل          إن الكريم وَأِبيك يعتَِمْل 

ونـسب هـذا   . إن لم يِجد يوما على من يتَِّكُل عليـه    : هو محذوفٌ وأن التقدير عنده هو     
وذهب يـونس إلـى أن      . )٢٩("إن هذا ليس ِبحد الكالِم وفيه ضعفٌ      :"الرأي للخليل، وقال  

ا        : التَّقديرتَفِهمسًئا، ثم يبتدُئ فيقوُل مأ شَييوم ِجدلم ي إن :        لَـى هـذا َأميتَِّكُل؟ َأع نعلى م
    يتَّكل(على هذا؟ ويكون (    للقافية كِّنس ا إال أنَّهمرفوع)سـيبويه؛       . )٣٠ دوقد خَطَّـأ المبـر

     إليه يونس إلى ما ذهب الِخزانة  . )٣١(وذهب إلـى رأِي  : "قال صاحب بيذه دالمبر وكان
وِمـن هنـا يمِكـن أن       . )٣٢("يونس وذَكَره في كتاٍب في الرد على سيبويه ثُم رجع عنه          

ِة إن آراء النَّحويين تَتَغَير ِبتَغَيِر الزمِن؛ فيكون للنَّحوي أكثر ِمن رأٍي في المـسَألَ             : نقوَل
الواِحدِة؛ فقد يرى في مرحلٍَة ِمن حياِتِه رأيا ثم يرِجع عنه في وقٍت آخـر؛ وهـذا مـا                   

  .حصَل مع المبرِد
  :إذا تكافأ دليالن أو أكثر عند عالٍم واحٍد في حكٍْم نَحِوي ـ

اِوي :   الكُفْءسوالم ئانِ . النَِّظيراثَال: وتَكَافَأ الشَّيكَافََأةً وكَ. تَمم افََأه :    كَاِفُئـهي وكَافََأه ،اثَلَهم
  َأي ،كَاِفُئهه: فهو ما. )٣٣(مساِوييعتدَل قياسان فـي المـسَألِة الواحـدِة أو          : واصطالح أن

  .)٣٤(خبراِن يختلفان على شيٍء واحٍد
                                         

 .١/٩٧الكتاب لسيبويه  . ٢٨
 ، والبيت من الخمسين التي لم يعرف لها قائل ورد في خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب لعبـدالقادر            ٣/٨١ مصدر السابق ال . ٢٩

م، ١٩٩٧هــ ـ   ١٤١٨ ٤، تحقيق وشرح عبدالسالم محمد هارون، الناشر مكتبـة الخـانجي القـاهرة، ط   )هـ١٠٩٣(البغدادي 
١٠/١٤٥.  

 .١٠/١٤٥ينظر خزانة األدب  . ٣٠
 .المصدر السابق . ٣١
 .نفسهالمصدر السابق  . ٣٢
  ).كفأ(ينظر لسان العرب  . ٣٣
: ، وأضـاف إليهـا األب     )هـ٦٥٢(مجد الدين عبدالسالم بن تيمية      : ينظر المسودة في أصول الفقه آلل تيمية، بدأ بتصنيفها الجد          . ٣٤

: ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشـر       )هـ٧٢٨( االبن الحفيد أحمد بن تيمية       ، ثم أكملها  )هـ٦٨٢(عبدالحليم بن تيمية    
 .١/٤٤٦، )ت. ال(دار الكتاب العربي 



– 

  )٥٧٦٦(

 في الدرِس النحـوي؛       وعلى ما يبدو فإن هذا المصطلح يعد أثرا ِمن آثاِر الدراساِت الفقهيةِ           
         ِمن المصطلحاِت النحويِة بالمصطلحاِت الفقهيِة كما تقدم ثم إنِني لم أجـد هـذا       . إذ تأثر كثير

: المصطلح ـ فيما اطلعتُ عليه ِمن المصادر ـ إال عند ابِن جني وبعض العلماء كاإلمـامين   
اِبرةً ونـسب القـوَل ِبـِه       علم الدين السخاوي والشاطبي، حيثُ أشار ابن جني إليه إشارةً ع          

على أنَّنا وجـدنا أثـرا لمثـِل هـذا          . )٣٥(واإلكثار منه في المسائِل النحويِة لألخفِش األوسط      
  .المصطلِح عند سيبويه دون أن يسميه بهذا المسمى، كما سيأتي بعوِن اِهللا
إذْ كانوا يوِردونَه عند      وقد شاع استعماُل هذا المصطلِح عند الفقهاِء وأصحاِب العقيدِة؛          

سـماٍع، وِقيـاٍس، وإجمـاٍع؛     : تَعرضِهم ألدلِة المسألِة الفقهيِة أو العقَِديِة الواحـدِة مـن         
ال يجوز أن يعتدَل قياسان في المـسألِة الواحـدِة أو خبـراِن             :"فاستنبطُوا أحكاما، فقالوا  

ر واآلخر اإلباحةَ، بـْل ال بـد ِمـن          يختلفاِن على شيٍء واحٍد؛ بأن يوجب أحدهما الحظ       
              تْ عنْـهخَفي إليها، وإن جتهِد صارظهرتْ للم ِة في َأحِدِهما؛ فإنجوِد المزيوو   أن جـب

بْل إن تكافَؤ األدلِة َأشد نُكرانًا ِعنْد أهِل العقيدِة؛ ألنَّها تُفِْضي إلـى             . )٣٦("يجتهد في طلِبها  
 المعتقَِد؛ لذلك ذهبوا إلى عدِم جوازِه في ُأصوِل الديِن، وفـي أدلـِة              الشك واالرتياِب في  

 وأسماِئِه والقضاِء والقدِر خاصةً، وجوزوه في دالئـِل  ــ سبحانه   وصفاِت اهللا  التوحيِد
إن المجتهـد إذا أداه     : وقـالوا . الصالِة والصياِم والحج والزكاة ال غيـر      : الفُروِع، مثل 

تهاده إلى َأمرين متناقضيِن؛ فَيجب عليه أن يقلِّد غيره، وال يجوز له أن يتخيـر أحـد           اج
 أن أبـا الحـسِن األشـعري        )٣٨()ه٧٢٨(وقد ذكر ابن تيميـةَ      . )٣٧(اَألمريِن دون اآلخر  

 الكـالِم؛ ألن تلـك       خَصصه ألدلِة ِعلـمِ    )٤٠()تكافُِؤ األدلَّةِ ( صنَّفَ ِكتابا في     )٣٩()ه٣٢٤(
  .)٤١(الصناعة التي يحسن الكالم فيها

                                         
 .١/٢٠٦ينظر الخصائص البن جني  .٣٥
 .١/٤٤٦المسودة في أصول الفقه آلل تيمية  .٣٦
 .١/٤٤٧ينظر المصدر السابق  .٣٧
شقي الحنبلي شيخ اإلسالم حافظ مفسر فقيه محـدث بدمـشق           الحراني الدم ) هـ٧٢٨(هو أحمد بن عبدالحليم بن تيمية        .٣٨

 ).ت. ال(، مكتبة المثنى ـ بيروت دار إحياء التراث العربي ١/٢٦١ينظر معجم المؤلفين لعمر كحالة . ومصر
متكلم تنسب إليه الطائفة األشـعرية  ) أبو الحسن(هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن عبداهللا األشعري اليماني البصري            .٣٩

  .٧/٣٥ بالبصرة وسكن بغداد ورد على المعتزلة والمالحدة والخوارج، ينظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ولد
 .فتشت عن هذا الكتاب في كثير من المظان ولكنني لم أجد له أثرا .٤٠
لناشر ، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ا)هـ٧٢٨(ينظر مجموع الفتاوى البن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني        .٤١

   .٤/٢٨م، ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 



 

 )٥٧٦٧(

 وما ـ  والذي يجب أن نُنَبه إليه أيضا أن تكافَؤ األدلِة ال يكون إال في السماِع والقياِس  
 ــ كما تقدم   الترجيح بينها من أدلِة النحِو حالُه حاُل تعارِض األدلَِّة وـيتبعه من علة  

لهمافهو ِصنْو .   
  . حذفُ حرِف الجر بين االطِّراِد والشُّذُوِذ: المسألةُ اُألولى

. ضربتُ زيـدا :      ِمن المعلوم أن الفعَل المتعدي هو ما يِصُل إلى مفعوِلِه بنفِسِه، نحو     
 قام زيـد،  : والفعُل الالزم هو ما ال مفعوَل لَه، أو ما يِصُل إلى مفعوِلِه بحرِف جر، نحو              

: على نزِع الخافِض، نحـو    ) زيدا(وقد يحذفُ حرفُ الجر هذا؛ فينتِصب       . ومررتُ بزيدٍ 
  ):وافر(مررتُ زيدا، ومنه 

  )٤٢(كَــالمكُم علــي إذًا حـرام    تمرون الديار ولم تَعوجوا 
ياِر:   أيبالد ونا قوُل الشَّاِعِر . تمرضكامل(ومنه أي:(  

به نلَد تْنَهِسُل معالكَفِّ ي ز    لَبَل الطَّريقَ الثَّعسا عفيه كَم  
أي :    لَبَل في الطَّريِق الثَّعس؛         . )٤٣(كما عنْقـاسهذا الحذفَ شاذٌّ ال ي الجمهوِر أن ومذهب

ياسا ، فيجوز حذفُه قِ   )أن، وأن (أما حذفُ حرِف الجر مع      . )٤٤(فهو مقصور على السماعِ   
عجبتُ ِمـن أن يعطُـوا      : عِجبتُ أن يعطُوا الديةَ، أي    : مطِردا، بشرِط َأمِن اللبِس، نحو    

واختلفَ النحـاةُ فـي حركَـِة    . عِجبتُ ِمن أنَّك قائم: عِجبتُ أنَّك قائم، َأي : الديةَ، وكذلك 
  .الفعِل عند حذِف حرِف الجرمع ) أن، أو أن(المصدِر المنْسِبِك ِمن 

ـ  فذهب الخليُل والكسائي وسيبـ  إلى أنَّهما فـي محـلِّ نَـصٍب؛    ـ في أحِد رْأييه  ويه 
  ): بسيط(وحجتُهم في ذلك السماع عن العرِب، ومنه 

 همَأطْع رهاِق الدالِعر بتَ حآلَي    وِة السيفي القَر ْأكُلُهي ـبوالحس  

                                         
ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق الدكتور أحمد سليم الحمصي والدكتور محمد أحمد قاسم، منشورات دار  .٤٢

، وصدر البيت فـي     ٤١٦يوانه ص والبيت لجرير د   . ٢٧٣م، ص ١٩٩٠ ١جروس للنشر والتوزيع، طرابلس، لبنان، ط     
  .هـ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، دار بيروت للطباعة والنشر .....)أتَمضون الرسوم وال تُحيا: (الديوان

 :ترتيب وتعليق   الشعراء الهذليون  :المؤلف،  ديوان الهذليين  ، والبيت لساعدة بن جؤبة،      ١/٣٥،٣٦ينظر الكتاب لسيبويه     .٤٣
 - هــ  ١٣٨٥ جمهورية مـصر العربيـة،   -ار القومية للطباعة والنشر، القاهرة  الد:الناشر، محمد محمود الشنقيطي  

  .١/١٩٠ م، ١٩٦٥
  .٢٧٣ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٤٤



– 

  )٥٧٦٨(

ريدالِعراقِ   : ي با       ...آليتَ على حمجـرور الذي كان االسم نُِصب ا حذفَ حرفَ الجرفلم
"وأن ،أن مع هذا هو الحكم يكون أن ٤٥("فيجب(ِع الخَاِفِض: ، أيعلى نَز وبمنص أنَّه.  

صدر المنْسِبك ِمن  إلى أن المـ في قوِلِه الثَّاِني  ـ وذهب األخفشُ األوسطُ، وسيبويه  ـ
) وأن ،أن (رلِّ جحا، ومنـه  . في مذلك أيض دَؤيعن العرب ي ِمعما س في ذلك أن تُهجوح

  ):طويل(قول الفرزدق 
  إلــي وال ديٍن ِبها أنا طَاِلبه    وما زرتُ سلْمى أن تَكُون حِبيبةً 

أي :  ى ألنلمرتُ سبيبةًوما زح بالكسِر، فهو معطوفٌ علـى  ) دين(ـف. )٤٦( تكون ِويرم
وما زرتُ سلمى ِلكوِنها حبيبةً إلـي، وال   : ، أي )تكون(والفعل  ) أن(المصدِر المَؤوِل ِمن    

 ـفلمـا رأى سـيبويه    : "، وقد ذهب إلى هذا الرأِي سيبويه كما ذكرنا؛ وِمن هنا....ديٍن
كافَؤ األدلِة، وأن السماع ورد بالوجهيِن وال وجه لترجيِح وجٍه على آخر؛  تـرحمه اُهللا  

  .)٤٧("جوز كُلَّ واحٍد ِمنْهما
  .جواز حذِف عامِل الحاِل: المسألةُ الثَّانيةُ

ِجئـتُ  : راكبا، أي : كيفَ ِجئتَ؟ فتقولُ  :     يحذفُ عامُل الحاِل إذا دلَّ عليه دليٌل، يقالُ       
) بلَـى قَـاِدِرين   . َأيحسب الِْإنسان َألَّـن نَجمـع ِعظَامـه         : (منه قولُه جلَّ ثناُؤه   و. راكبا

؛ )قـادرين (قبَل الحاِل   ) نجمعها(فأضمر  . )٤٨(بلَى نَجمعها قادرين  : والتَّقدير. ٣،٤:القيامة
  ):طويل(الفرزدِق وِمثُْل ذلك قول . )٤٩(المذكور قبُل) نَجمع(ألنَّه دلَّ عليه الفعُل 

  )٥٠(وال خَــاِرجا ِمن ِفي زور كَالِم    على حلْفٍَة ال َأشِْتم الدهر مسِلما 
ا: (فقولُهتَِمُل وجهين...) وال خَاِرجحي:  
للمستقبِل وحـلَّ اسـم     ) يخْرج(، فأضمر الفعَل    ...)وال يخرج خُروجا  : (أنَّه أراد : األوُل
  ) وال أشـِتم  : (على قوِلـهِ  ) وال يخْرج (، وعطفَ   )خروج(محلَّ المصدِر   ) خارج (الفاعِل

                                         
 .٩٥والبيت للمتلمس الضبعي ديوانه  ص. ٢٧٣، صالمصدر السابقينظر  .٤٥
لفرزدق ديوانه، شرحه وضبطه وقدم له األستاذ علي فاعور، دار والبيت ل.  وما بعدها١٥٤، ٣/٢٩ينظر الكتاب لسيبويه  .٤٦

   .٧٨م، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ١الكتب العلمية، بيروت، ط
ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر دار التراث بالقاهرة، دار مصر             .٤٧

 .  الهامش ٢/١٥٣م، ١٩٨٠هـ ـــ ١٤٠٠ ٢٠للطباعة بالقاهرة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط
  . ٣٤٢، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٤٨
، تحقيق محمد علي الـريح هاشـم، راجعـه طـه     )هـ٣٨٥(ينظر شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي       .٤٩

  .١/١١٩م، ١٩٧٤هرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة عبدالرؤوف سعد، الناشر مكتبة الكليات األز
  . ٥٣٩البيت للفرزدق ديوانه ص .٥٠



 

 )٥٧٦٩(

ـ ـ  حلَفْتُ بعهِد اِهللا ال أشِتم الدهر مـسِلما،  : ، كأنَّه قاَل)عاهدتُ( الذي هو جوابا للقسم 
والمصدر قـد   . )٥٢(وإلى هذا الرأي كان يذهب سيبويه     . )٥١(وال يخرج ِمن ِفي زور كالمِ     

قُـْل َأرَأيـتُم ِإن     : (غاِئر، قاَل تعـالى   : ماء غَور، أي  : يقع في موِضِع اسِم الفاِعِل، يقالُ     
  .)٥٣(غائرا: ، أي٣٠:الملك) َأصبح ماُؤكُم غَوراً

؛ فنفـى  )جاوال أشِتم وال خار: (في موضِع الحاِل، أي   ) وال أشِتم : (أن يكُون قولُه  : الثَّاني
 ريدنِْف المستقبَل، يـِه    : ما في الحال ولم يشاتٍم وال خـارٍج مـن ِفي لَفَ، وهو غيرح إنَّه

وإلى هذا الوجِه كان يذهب عيسى بن عمر؛ ألنَّـه لـم يكُـن              : "قاَل سيبويه . زور كَالمِ 
يه الوجهيِن جميعـا    وقد أجاز سيبو  : "قال يوسفُ ابن أبي سعيد    . )٥٤("يحِملُه على عاهدتُ  
فلما تكافََأ الدليالن والقياس يجيز التعليلَين، قال سـيبويه بهمـا           . )٥٥("والكالم محتَِمٌل لهما  

  .جميعا
  .تقديم الحاِل على صاحِبها المجروِر بحرِف جر: المسألةُ الثالثة

      ا ومجرورا ومنصوبالحاِل يأتي مرفوع صاحب ا، نحو     ِمن المعلوِم أن :   زيـد جـاء
وجمهور النَّحويين يجيـز تقـديم      . ضاحكًا، وضربتُ هندا مجردةً، ومررتُ بهنٍد جالسةً      

جاء ضاحكًا زيد، وضـربتُ مجـردةً       : الحاِل على صاِحِبها المرفوِع والمنصوِب، نحو     
  لحاِل أما تقديم ا. )٥٦(هندا؛ ألن العامَل فيها في الحالتَيِن هو الفعُل

  :على صاحِبها المجروِر بحرِف جر، فقد اختلفَ النُّحاةُ فيه
مررتُ جالسةً بهنٍد؛ ألن العامَل في الحاِل عندئٍذ        :  فذهب الجمهور إلى منِعِه، فال يقالُ      ـ

 الجـاِر  ـوأجاز األخفشُ تقديم الحاِل على شبِه الجملـِة   . )٥٧(يكون معنِويا وهو ضعيفٌ

                                         
  .١/١١٩، وشرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي ١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥١
 .١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥٢
م، ٢٠١٠ ٣عـة حـسن، دار المعرفـة، بيـروت، ط         ينظر الكامل في اللغة واألدب لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق جم           .٥٣

   .٨٣،٨٤ص
  .١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥٤
  .١/١١٩ينظر شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي  .٥٥
 .٣٣٠ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٥٦
روف التمني والظرف والجار والمجرور الذي العامل المعنوي هو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء اإلشارة وح .٥٧

، تحقيق )هـ٣٨١(ينظر العلل في النحو ألبي الحسن محمد بن عبداهللا المعروف بابن الوراق          ). استقر(ضمن هنا معنى    
  .٢٢٨م، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ١مها مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ دار الفكر دمشق ط



– 

  )٥٧٧٠(

، وابن مالٍك إلـى جـواِز ذلـك     األخفش في قوله الثانيوذهب. )٥٨( قياسأـوالمجروِر  
) ِبيِميِنـهِ  مطِْويـاتٌ  والسماواتُ: ( ومنه قراءة النصب في قوله تعالى      .لوروِد السماِع ِبهِ  

  ):طويل( ومنه )٥٩(بالنصب على الحال...) مطوياٍت: (، فقرأ عيسى بن عمر٦٧:الزمر
رب كَان ا لَِئناِديص انمياِء هالم د    بِبــيا إنَّـها لَحِبيــبح إلــي  

حاالن مـن   ) هيمان، وصاديا (فــ،  )٦٠(اا إلي هيمان صادي    الماء حبيب  لئن كان برد  : أراد
  .  وهو الياء) إلى(الضميِر المجروِر بــ

   لَّ شَأنُهالْ    : (ومنه قولُه ج لَكُم الَِّذي سخَّر تَغُـوا ِمـن         اللَّهِلتَبِرِه وِفيِه ِبَأم الْفُلْك ِريِلتَج رحب
  ونتَشْكُر لَّكُملَعِلِه وِفـي             . فَض ِإن نْهِميعاً مِض جا ِفي الَْأرماِت واوما ِفي السلَكُم م خَّرسو

ونتَفَكَّرٍم ياٍت لَّقَولَآي ١٢،١٣: الجاثية) ذَِلك.  
في اآليِة الكريمِة حاٌل قد تقدمتْ علـى       ) جميعا(إلى أن   ) ه٥٣٨(زمخشري  ــ فذهب ال  

 صاحِبها المجروِر بحرِف جر)ن في اآليِة)ِمنْهيجيز وجهنا فهو ي؛ وِمن ه:  
هي جميعا ِمنْه، ويكون المعنـى      : خبرا لمبتدٍأ محذوٍف، والتقدير   ) ِمنْه(أن يكون   : األوُل
هأنَّ: عندكاِئنَةً ِمنْه هذه اَألشْياء سخَّر ه.  

مـا فـي    : والتقـدير ...) مـا فـي الـسموات     (خبرا للمبتـدِأ    ) ِمنْه(أن يكون   : الثَّاني
وعلى الوجهين فقد تقدمتْ الحاُل على صـاحِبها المجـروِر          . )٦١(جميعا ِمنْه ...السموات

     ئٍذ معنويوالعامُل فيها عند ،لُسي   . بحرِف الجرهـذان     : "قال أبو حيان األنْد وال يجـوز

                                         
   .٣٣٦لفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص ينظر شرح ابن عقيل على أ .٥٨
أبي عبداهللا الحسين بن أحمد بن حمدان، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، ) هـ٣٧٠(ينظر القراءات الشاذة البن خالويه  .٥٩

، ألبي إسـحاق    )شرح ألفية ابن مالك   (وينظر المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية         .  ١٣١م، ص ٢٠٠٢األردن  
محمد إبـراهيم البنـا،   .عبدالرحمن العثيمين، د .د(، تحقيق مجموعة من األساتذة      )هـ٧٩٠(هيم بن موسى الشاطبي     إبرا

، الناشر معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التـراث          )السيد تقي .سليمان العايد، د  .عبدالمجيد قطامش، د  .عياد الثبيتي، د  .د
  .٣/٤٧٧م، ٢٠٠٧ـ هـ ١٤٢٨ ١اإلسالمي بجامعة أم القرى ـ،مكة المكرمة، ط

. د تحقيق،  )هـ٦٧٢(محمد بن عبد اهللا الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال الدين             الفوائد البن مالك  شرح تسهيل   ينظر   .٦٠
 -هــ   ١٤١٠ (١ ط ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعـالن      :، الناشر محمد بدوي المختون  . عبد الرحمن السيد، د   

، والبيت لعروة بن حزام ٣٣٠ل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص وينظر شرح ابن عقي،٢/٣٣٨) م١٩٩٠
 .٣/٢١٢،٢١٤، )هـ١٠٩٣(من بني عذرة كما في خزانة األدب لعبدالقادر البغدادي 

ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار اهللا،                   .٦١
   .٤/٢٨٨هـ ، ١٤٠٧ ٣لكتاب العربي، بيروت طالناشر دار ا



 

 )٥٧٧١(

               وهو الجار ا إذْ ذاك حاٌل، والعامُل فيه معنويجميع هان إال على قوِل األخفِش؛ ألنالوج
مهوِر...والمجرورعلى مذهِب الج ٦٢("وال يجوز(.  

           في إجازِة تقديِم الحاِل على صاحِبها المجروِر بحرِف جر ماعالس ا وردوفي الرأي   فلم ،
  .تكافََأ الدليالن، أجاز الوجهين في اآلية الكريمةوالثَّاني عنده أنَّه قياس؛ 

  .االختالفُ في إعراِب األسماِء الستَِّة: المسألةُ الرابعة
  : ذهب الكوفيون إلى أن األسماء الستَّةَ معربةٌ من مكانَينـ

ء عالماِت إعراٍب في حالِة الرفِع والنَّصِب والجـر،         أن تكون الواو واأللفُ واليا    : األول
  .هذا أبوك، ورأيتُ أباك، ومررتُ بأبيك: فتقول
التي قبَل الـواِو واأللـِف      ) الضمةُ والفتحةُ والكسرةُ  (أن تكون الحركاتُ الثالثُ     : الثَّاني

  والياِء، هي عالماتُ 
؛ )هذا َأبو : (ا لك، ومررتُ بأٍب لك، األصُل فيه      هذا َأب لك، ورأيتُ أب    : فقولُنا. اإلعراب

ولكن استثقلوا اإلعراب على الواو؛ فأوقعوه على الباِء وحذفوا الواو؛ فكانـت الـضمةُ              
عالمة للرفِع، والفتحةُ عالمة للنَّصِب، والكسرةُ عالمة للجر؛ فدلَّ على أنه معرب مـن              

  .)٦٣(مكانَين
 إلى أنَّها معربةٌ من مكاٍن واحٍد، والواو واأللفُ والياء هي حروفُ             وذهب البصريون  ـ

وذهب ابن يعيش إلى أن سيبويه كان يـرى أن اإلعـراب فيهـا مقَـدر                . )٦٤(اإلعراب
الضمة والفتحة والكسرة على الواِو واأللِف والياِء، كما يقَدر فـي األسـماِء             : بالحركاِت
  .)٦٥(المقصورِة

َل عن األخفِش أنَّه كان يرى ما يراه البصريون ِمن أنَّها معربةٌ بالحروِف في أحِد                ونُقِ ـ
ليـستْ  ) الواو واأللـف واليـاء    (كان يرى أن هذه الحروفَ      : وفي القول الثَّاني  . قَولَيِه

                                         
، تحقيق صدقي محمـد جميـل، دار الفكـر،  بيـروت     )هـ٧٤٥(البحر المحيط ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي      .٦٢

  .٩/٤١٧هـ، ١٤٢٠
   .١٩، ١٨، ١/١٧ينظر اإلنصاف البن األنباري  .٦٣
   .١/١٧ينظر المصدر السابق  .٦٤
، عنيت بطبعه إدارة الطباعة المنيرية بمصر لصاحبها محمد عبده )هـ٦٤٣(ينظر شرح المفصل لموفق الدين ابن يعيش  .٦٥

  .١/٥٢، )ت. ال (١٠أغا الدمشقي، شارع الكحكيين غرة



– 

  )٥٧٧٢(

، بحروِف إعراٍب، ولكنَّها دالئُل اإلعراِب، كالواو واأللف والياء فـي التَّثِْنيـِة والجمـعِ             
  .)٦٦(وليستْ بالِم فعٍل

 في ـاإلعراب إنما يدخل الكالم  " ومن ذهب إلى أنها معربة من مكان واحد احتج بأن 
 لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس والفرقُ بين المعاني المختلفة بعـضها مـن   ـاألصل  

. )٦٧("بعض من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك وهذا المعنى يحصل بـإعراب واحـد             
والراء ) زيد(لو كانت حروف إعراب كالدال من       "ب إلى أنها دالئل وحجته أنها       ومن ذه 

لما كان فيها داللة على اإلعراب فلما كان ها هنا هذه األحرف تدل علـى               ) عمرو(من  
وِمن هنا يمكـن أن   . )٦٨("اإلعراب دل على أنها دالئل اإلعراب وليست بحروف إعراب        

   .يه هاتان العلتان قال بالرأيين جميعا  لما تكافأت لدإن األخفش: نقوَل
  .الممنوع ِمن الصرِف: المسألةُ الخامسة

ما اجتمع فيه علَّتان،    : األوُل:     من المعلوم أن الممنوع ِمن الصرِف يقسم على ِقسمين        
 وجد فيه ِعلَّـةٌ  ما: الثَّاني. إبراهيم وإسماعيل؛ فتمنَعه من الصرِف للعلميِة والعجمةِ     : نحو

لَيلى : ما كان آِخره ألفَ تأنيٍث، نحو     : األول: واحدةٌ تقوم مقام ِعلتين، وهو بدوِرِه ِقسمان      
، )مفَاِْعل، ومفَاِْعيل : (ما كان على ِصيغَتَي منْتَهى الجموع على وزنِ       : والثَّاني. وحمراء

بعد ألِف تكسيِرِه ثالثةُ أحـرٍف      : د، والثَّاني مساِْج: بعد ألِف تكسيِرِه حرفٌ، نحو    : األول
جمع التكـسيِر الـذي   : أي) صيغةُ منتهى الجموع(ومعنى . قناديل: أوسطُها ساكن، نحو  

ينتهي الجمع عنده، وال يجوز جمعه مرةً ثانيةً؛ كما مثلنا، إذْ هناك أسماء تُجمع مـرتَيِن،     
وهنـاك  . )٦٩(كْلٍُب، ثم يجمع على َأكَاِليب، ونَعم وأنعام وأناعيم       كَلْب، فيجمع على أَ   : نحو

أسماء ملحقةٌ بصيغتَي منتهى الجموِع هاتَيِن، وهي أسماء يكون وزنُها ممـاثالً لـوزن               
صيغٍة من الصيِغ الخاصِة بها مع ِداللِتها على مفرٍد، سواء أكان هـذا االسـم عربيـا                 

    غير منقوالً       َأِصيالً أم الً أمتَجرعلٍَم، م غير ا أم٧٠(َأِصيٍل، علَم( .    فمثاُل العربي الفـصيح

                                         
  .ليست بالم الكلمة: ، أي١/٥٢، وشرح المفصل البن يعيش ١/١٧ينظر اإلنصاف البن األنباري  .٦٦
  .١/٢٠ينظر اإلنصاف البن األنباري  .٦٧
  .٢٢ـ  ــ١/٢١ مصدر السابقالينظر  .٦٨
على كافية ابن الحاجب، طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة تصحيح )هـ٦٨٦( ينظر شرح الرضي األسترباذي  .٦٩

م، ١٩٩٦ ٢وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، دار الكتب الوطنيـة، بنغـازي ليبيـا ط                 
١/١٤٥ .  

   .٤/٢١٤، )ت. ال (١٣ينظر النحو الوافي لعباس حسن،  دار المعارف، ط .٧٠



 

 )٥٧٧٣(

وقـد  ) شَـراِحيل : (ومثاُل األعجمي العلَم المعرب   . اسم قبيلٍة عربيةٍ  ) هوازن: (المرتجُل
: لـم ومثـاُل األعجمـي المعـرِب غيـِر الع      . استعملَه العرب علَما سِمي ِبِه ِعدةُ رجالٍ      

 عـد فكلُّ اسٍم  ِمن هذه األسماِء ي. بصورِة الجمِع اسم نَِكرةٌ مفْرد مؤنثٌ لِإلزاْرِ  ) سراِويل(
ملْحقًا بصيِغ منتهى الجموِع يجري عليِه حكْمه ِبشَرِط أن يكون داالً على مفرٍد، وجاريا              

 ملحقاٍت؛ ألنَّها تدلُّ على مفرٍد، مـع        وإنَّما كانت هذه األلفاظُ   . )٧١(على وزٍن ِمن أوزاِنها   
                نقوٍل ِمـنٍع، أو ممِة إال ِلجفي العربي موِع، وهذه ال تكونى الجنتهغَةُ مصيغَتَها ِصي أن

مفَاِْعـل أو   (فلو سمينا شخصا على وزن ِإحدى ِصـيغَتَي منتَهـى الجمـوِع             . )٧٢(جمٍع
  : اسم امرأٍة مثالً، ففيه وجهاِن عند النُّحاِة) يلسراِو: (، نحو)مفَاِْعيل
هذه سراويُل، ورأيتُ سراويَل، ومـررتُ بـسراويَل،       : يمنع من الصرِف، فتقولُ   : األول

وأما سـراويل   : "يقوُل سيبويه . )٧٣(وإليه ذهب سيبويه ووافقَه المبرد، وكذلك أكثر النُّحاةِ       
ي ُأعِرب كَما ُأعرب اآلجر إال أن سراويل أشْبه ِمن كالِمهم مـاْ             فشيء واحد وهو أعجم   

وذهب السيرافي إلى أن ِشعر العرِب يـدلُّ علـى         . )٧٤("ال ينْصِرفُ في نكرٍة وال معرفةٍ     
  ):طويل(مذهِب سيبويه هذا، ومنه قوِل الشَّاعِر 

  تًى فَاِرِسي في سراِويَل راِمح ذَب الرياِد كأنَّه     فيمِشي ِبها
مفَاِْعـل،  (وذهب الذي منَع هذا الجمع الـذي علـى          . )٧٥(فتًى رامح عليه سراويل   : أراد

ِمن الصرِف؛ أنَّه ال نظير لَه في أبِنيِة الواِحِد، وساِئر الجمـوِع لهـا نَظَـاِئر،      ) ومفَاِْعيل
  .)٧٦(وفُلوس، نِظيره في الواِحِد جلُوس. تابِكالب، نظيره في الواحِد ِك: نحو

علَما لزواِل السبِب، وهو    ) سراويل(وإليه ذهب األخفشُ، فكان يصِرفُ      . يصرفُ: الثَّاني
ونقَل األشموني عن األخفِش أنَّه كان يـرى        . )٧٧(الجمع، ولزواِل العجمٍة عنْه بعد تعريِبه     

                                         
  .٥٥٧ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس ص . ٧١
 .٤/٢١٥ينظر النحو الوافي لعباس حسن  . ٧٢
ـ ٢٨٥(، والمقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبـرد     ٣/٢٢٩ينظر الكتاب لسيبويه     . ٧٣ ، تحقيـق محمـد عبـدالخالق    )هـ

قاف، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسـالمي، القـاهرة           عضيمة، جمهورية مصر العربية، وزارة األو     
 .١/١٥٠ ،، وشرح الرضي األسترباذي على كافية ابن الحاجب٣/٣٢٦م ١٩٩٤

 .٣/٢٢٩الكتاب لسيبويه  . ٧٤
ي وعلي سيد   ، تحقيق أحمد حسن مهرل    )هـ٣٦٨(ينظر شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرافي، الحسن بن عبداهللا بن المرزاب              . ٧٥

، عني بتحقيقـه الـدكتور عـزة      ٤٨، والبيت لتميم بن مقبل ديوانه ص      ٣/٤٩٦م،  ٢٠٠٨ ١علي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط      
 ...) .أتى دونها ذب: (وما في الديوان. م١٩٩٥حسن، دار الشرق العلربي، بيروت ـ حلب 

 .٣/٤٩٣ينظر شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرافي  . ٧٦
  .٣/٤٩٦، وشرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرافي ٣/٣٤٥ب للمبرد ينظر المقتض . ٧٧



– 

  )٥٧٧٤(

، )الـسماع (ِعلَّةُ النَّقِْل عـِن العـربِ     : تكافَأ الدِليالن عند األخفِش، وهما    فلما  . )٧٨(القولَين
  .وِعلَّةُ زواِل الجمِع عنه بعد تعريِبِه، قاَل بالقولَيِن جِميعا

  .االشتغاُل: المسألةُ السادسة
 بغيِر حـرِف          ينقسم الفعُل على الزٍم ومتَعد، والمتعدي هو الذي يِصُل إلى مفعوِلهِ          

ويجوز أن يتقدم المفعـوُل ِبـِه       . )٧٩(ضربتُ زيدا، والالزم هو ما ليس كذلك      : جر، نحو 
ويجوز أن يِحلَّ محلَّه    . زيدا ضربتُ، دون أن يِحلَّ محله شَيء      : على فعِلِه المتعدي، نحو   

        سوي ،النصب إليه، يعمُل فيه الفعُل الموجود عائد ِميرض       ذلـك تَغنى بهذا الضميِر عـن
وهـذا األسـلوب يـسمى عنـد النُّحـاِة          . )٨٠(زيـدا ضـربتُه   : المفعوِل المتَقَدِم، نحـو   

المشتغَُل ِبـِه،   : الثاني. المشتِغل، وهو العاملُ  : األول: ، وفيه ثالثةُ أمورٍ   )االشتغال(بــ
المشغُوُل عنه، وهو االسم المتقدم     : الثالث. وهو الضمير الذي حلَّ محلَّ المفعوِل المتقدم      

  : يجوز في االسِم المتقدِم أمران:وحكم االسِم الساِبِق في االشتغاِل .على الِفعِل
  .زيد ضربتُه: أن نعِربه مبتدًأ، والجملةُ بعده خبره، نحو: األوُل
  :لنُّحاةُ في العامِل فيه عند نصِبِهوقد اختلفَ ا. أن نَعِربه مفعوالً به مقدما: الثَّاني

ــ فذهب جمهور النُّحاِة إلى أن ناِصبه ِفعٌل مضمر وجوبا؛ ألنَّه ال يجمع بين المفـسِر           
زيدا ضـربتُه،   : والمفسِر، ويكون الفعُل المضمر مواِفقًا في المعنى لذلك المضمِر، نحو         

أي :  برا ضتُ زيدبرض٨١(تُه( .           فـعالر األخفـش أجـاز أن األزهري خُ خالدونقَل الشَّي
والنصب في االسِم المشغوِل عنه، إذا وقع بعد حرِف عطٍف وتقدم ذلك العاِطفَ جملـةٌ،            

وإنَّمـا يجيـز   : قال. )٨٢(زيد ضربتُه وعمرا أكرمتُه، وزيد ضربتُه وعمرو َأكْرمتُه  : نحو
وقـد علَّـَل ابـن      . )٨٣(زيدا ضربتُه وعمرا أكرمتُه   :  ذلك في النَّصِب فقطْ، نحو     سيبويه

: زيد ضربتُه وعمرا أكرمتُه، فقال    : الوراق ما ذهب إليه األخفشُ في حالِة النَّصِب، نحو        

                                         
ـ ٩٠٠(، لعلي بن عيسى أبو الحسن نور الدين األشـموني  ٣/١٥١ينظر شرح األشموني على ألفية ابن مالك   .٧٨ ، دار )هـ

  .٣/١٥١م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ١الكتب العلمية، بيروت، ط
 .٢٧٠رابلس، صينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، ط .٧٩
 .٢/١٢٤ينظر النحو الوافي لعباس حسن  .٨٠
 .٢٦٣ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٨١
ينظر شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، للشيخ خالد بـن عبـداهللا الجرجـاوي                    .٨٢

  .١/٤٥٤م، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ١ ط، الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت،)هـ٩٠٥(األزهري 
 .ينظر المصدر السابق .٨٣



 

 )٥٧٧٥(

"              تَ ما بعدرقد وإن ،ِل الكالِم، وشغلتَ الفعَل بالضمألنَّك بدأتَ باالسِم في أو   الواِو كأنَّـه
؛ ليكون ما بعـد الـواِو الفعـَل كمـا أن     )عمرو(معطوفٌ على الهاِء اخِْتير النَّصب في  

فإن قدرتَ ما بعد الواِو اسما مبتدًأ بمنزلِة المعطوِف عليـه   . المضمر محموٌل على الفعلِ   
فعالر تَ واخِتيرفَعا تكافأت العلتان لد. )٨٤("رأجاز الوجهيناألخفش األوسطى فلم .  

  ): هيهاتَ(القوُل في : المسألة السابعة
  :رْأييِن مخْتَِلفَين) هيهاتَ(كان أبو علي الفارسي يرى في 

: مبني علـى الفـتِح، يقـال   ) صه، ومه(، مثل )بعد: ( أنَّها اسم ِفعٍل ماٍض بمعنى     :األول
  ):طويل(فاعٌل، ومنه قوُل جرير ) زيد(و. بعد زيد: هيهاتَ زيد، أي

هاتَ ِخلٌّ بالعقيِق نُواِصلُهيوه     ِقيقُ وأهلُههاتَ العيهاتَ هي٨٥(فَه(  
إذا ُأِريـد   ) سحر( أنَّه ظَرفُ زماٍن وأنَّها معربةٌ منصوبةٌ بالفتحة، فهي مثُل كلمِة            :الثَّاني

: قـال أبـو علـي   . يوِم الجمعِة، فهي غير متَـصرفةٍ ِجْئتُك سحر  : بها يوما معينًا، نحو   
واألول جعلوه األولى واألقيس، ألن هذه األسماء الموقعة موقع الفعـل يغلـب عليهـا               "

وكذلك القول اآلخر وجيه وهو أن هذه األسماء المسمى         ... البناء، لوقوعها موقع المبني   
كما جاز الظرف من أسمائها في      دونك، ووراءك، ف  : بها األفعال، بعضها ظروف كقولك    

أنـا  : "وعندما سِئَل أبو علي عن ذلك قـال       . )٨٦("األمر، كذلك يجوز أن يكون في الخبر      
ُأفِْتي مرةً بكَوِنها فعالً كَصه ومه، وُأفِْتي مرةً ُأخْرى بكوِنهـا ظَرفًـا؛ علـى قـدِر مـا              

ما ظَهر ألبي علي مشابهتها ألسماِء      عند: ومن هنا يمكن القولَ   . )٨٧("يحضرني في الحالِ  
وعندما وجد أن بعض    . األفعاِل َأفْتَى بكوِنها مثلها، وعضد ذلك عنده ورود السماِع بذلك         

أسماِء األفعاِل تُستعمُل ظُروفًا معربةً شبهها بها؛ فكانتْ في الحـالتَيِن مِقيـسا وَأقْـيس؛               
إذا تساوى رأيـان    : وعليه يمِكن أن نستنتج   . ن عنده قال بهما جميعا    وعندما تكافَأ الدليال  

                                         
 .٢٦٦، وينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص١٧٧العلل في النحو البن الوراق ص .٨٤
حسن هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، فهرست .، تحقيق د)هـ٣٧٧(ينظر المسائل الشيرازيات ألبي علي الفارسي  .٨٥

  ).هيهات(بدل ) أيهات( وفيه ٣٨٥والبيت لجرير ديوانه ص. ٥٢٩، ١/٥٢٨م، ٢٠٠٤ ١ الملك فهد الوطنية، طالمكتبة
علي جابر المنـصوري،  .، دراسة وتحقيق د)هـ٣٧٧(ينظر المسائل العسكريات في النحو العربي، ألبي علي الفارسي       .٨٦

لفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس،      وينظر شرح ابن عقيل على أ      . ٩١،  ٩٠م، ص ١٩٨٢ ٢مطبعة جامعة بغداد، ط   
 .٣٠١ص

 .١/٢٠٦الخصائص البن جني  .٨٧



– 

  )٥٧٧٦(

في القوِة لعالٍم واحٍد في مسألٍة ماْ وجب االعتقاد أنَّهما له؛ وربما الذي دعاه للقوِل بهمـا                 
  .)٨٨(هو نفسه الذي دعاه لالعتقاِد بهما

  .برا للمبتدأ وقوع الظرف أو الجار والمجرور خ: المسألة الثامنة
زيد عندك، وزيـد    : قد يقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا للمبتدأ نحو                      

ولما كان الظرف وحرف الجر مع مجروره ال بد لهما مما يتعلقان بـه مـن                . في الدار 
ك،  عنـد زيد كائن: فعل أو اسم فاعل ظاهر أو مقدر فإن هذا المقدر هو الخبر، والتقدير            

واجب الحذف ال يظهر أبـدا فكـأنهم   ) كائن، استقر (وهذا المقدر   .  في الدار  د استقر وزي
عوضوا الظرف والجار والمجرور منه فلو أظهروا هذا المعوض لكـان جمعـا بـين               

  .)٨٩(العوض والمعوض منه
  :   وقد اختلف النحاة في هذا المحذوف على فريقين

 * فذهب جمهور   هذا المق   البصريين إلى أن والتقدير )استقر( هو فعل    در ، :زيد  اسـتقر  
عندوقد احتجوا بحجج منها. )٩٠( في الدارك، وزيد استقر:  
 وإنمـا  ، في العمل لألفعال ألن األصَل؛ في الظرف والجار والمجرور     الفعل يعملُ   أن ـ

اسملذلك تقدير الفعل أولى من تقدير اسم الفاعل؛ عن الفعل الفاعل فرع .  
جـاء الـذي   :  نحو ، عندما يقع الظرف والجار والمجرور صلةً      نقدير الفعل يتعي   ت  أن ـ

  .)٩١(مالً ج تكون الموصوالت أن وحقُّ،عندك، جاء الذي في الدار
زيد كائن عندك،   : وذهب األخفش األوسط إلى أن هذا المحذوف هو اسم الفاعل، نحو          * 

        وقد احتج هـؤالء بحجـج      . )٩٢(اوزيد مستقر في الدار، ونسب هذا الرأي لسيبويه أيض
  :منها

  .ـ أن كل موضع وقع فيه الظرف أو الجار والمجرور صالح لوقوع اسم الفاعل فيه

                                         
 .١/٢٠٥ينظر المصدر السابق  .٨٨
  . ٢/٦ينظر المقاصد الشافية للشاطبي،  .٨٩
  .١/١٩٧، واإلنصاف البن األنباري ٤/١٦٦ينظر المقتضب للمبرد  .٩٠
بن عصفور اإلشبيلي، قدم له ، أبي الحسن علي بن مؤمن       )هـ٦٦٩(ينظر شرح جمل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي         .٩١

إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،        .ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، إشراف د      
 .١/٣٢٧م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ١بيروت، ط

  .١١٠، وشرح ابن عقيل دار جروس، طرابلس، ص١/٤٢١ينظر الكتاب لسيبويه  .٩٢



 

 )٥٧٧٧(

ـ وأن المقدر إذا كان فعالً فهو جملة واسم الفاعل مفرد والمفرد أصل وأنه مغٍن عـن                 
  .)٩٣(تقديره

  :يتهوهناك فريق ثالث أجاز الوجهين، منهم ابن مالك؛ لذلك قال في ألف* 
ناوين معنى كائن أو استقر     ٩٤(وأخبروا بظرٍف أو بحرِف جر(  

التي تفيد التخيير بين الوجهين، ومنهم ابن عصفور اإلشبيلي الذي نقـل            ) أو( فاستعمل  
عنه الشاطبي كذلك اختيار التخيير بين التقديرين بناء على تعادل المذهبين وتكافؤ األدلة             

  .)٩٥("حيح عنديهو الص": قال ابن عصفور: وقال
  .فعل أو حرف ) ليس: (المسألة التاسعة

فعل ماض جامد ناقص يعمل عمـل       ) ليس( إلى أن    )٩٦(ذهب جمهور النحاة            * 
 نفي:  ومعناه ،ليس زيد قائما  :  وهو يفيد النفي، نحو    ، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر    ؛)كان(
ـ حـال، وإذا قُ وعند اإلطالق تكون لنفي ال  . ها بخبرها  اسمِ صاِفاتِّ ـيد فتُـذكر   الـزمن 

  :ة منهاِتها بأدلَّوقد استدل هؤالء على فعلي. ا غدا قائمليس زيد:  على ذلك، نحوالقرينةُ
لستُ ولستُما ولستُن وليسا    :  أن ضمائر الرفع تتصل بها كما تتصل باألفعال، فتقول         ـ١

ا وضـربتن وضـربا وضـربوا       ضربتُ وضـربتم  : وليسوا وليست ولسن، كما تقول    
  .)٩٧(وضربتْ وضربتَ

الذي بمعناها، فال   ) ما( ال يجوز أن تقع جوابا للقسم كما يجوز ذلك مع حرف النفي              ـ٢
  .)٩٨(واِهللا ما زيد قائما: ، فتقول)ما(واِهللا ليس زيد قائما، ويجوز ذلك مع : تقول

اطب، كما حال ذلك مع األفعـال،       ها بضمير المتكلم والمخ    يسكَّن آخرها عند اتصالِ    ـ٣
  .)٩٩(ضربتُ، وضربتَ: لستُ ولستَ، كما تقول: فتقول

                                         
  .٢/١٣ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  .٩٣
  .٢/٣ينظر المصدر السابق  .٩٤
  .١/٣٢٧، وينظر شرح جمل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي ٢/١٣ينظر المصدر السابق  .٩٥
 وما بعدها، وشرح ابن عقيل دار جروس، طـرابلس،          ١/١٦٢، واإلنصاف البن األنباري     ٢/٣٧ينظر الكتاب لسيبويه     .٩٦

   .١٣٤ص
عبدالحسين الفتلي، الناشر .، تحقيق د)هـ٣١٦(بن سهل ابن السراج ينظر األصول في النحو، ألبي بكر محمد بن السري  .٩٧

   .١/٨٣،٨٢، )ت. ال(دار الرسالة، بيروت، 
محمد الدالي، تقديم .، تحقيق د)هـ٦٤٣(ينظر سفر السعادة وسفير اإلفادة، لعلي بن محمد أبو الحسن علم الدين السخاوي  .٩٨

  .٢/٨٠٨م، ١٩٩٥ ـــ هـ١٤١٥ ٢شاكر الفحام، الناشر دار صادر، بيروت، ط.د
  .٢/٨٠٧ينظر المصدر السابق  .٩٩



– 

  )٥٧٧٨(

) مـا (ا  زيد ليس قائما، أم   :  نحو ،ها عليها  اسمِ  فيها الضمير الغائب عند تقديمِ      يستتر ـ٤
:  حتى تأتي بضمير الفصل، فتقـول      ،زيد ما قائما  : ال يجوز معها ذلك، فال تقول     فالنافية  
  .)١٠٠( هو قائمازيد ما

) مـا (ليس قائما زيد، وال يجوز ذلـك مـع          :  يجوز تقديم خبرها على اسمها، نحو      ـ٥
  .)١٠١(ما قائما زيد: النافية، فال تقول

إلـى  ) ه٣٧٧(وأبو علي الفارسي    ) ه٣١٦(وذهب جماعة من النحاة منهم ابن السراج        * 
مية غير العاملة واستدلوا علـى       التمي )١٠٢(النافية) ما(تغليب الحرفية عليها؛ وأنها بمنزلة      

  :ذلك بأدلة منها
بلغة تميم من حيث العمل، فقد نقل سيبويه عن بعض العرب           ) ما(بمنزلة  ) ليس( أن   ـ١
مـا الطيـب إال المـسك؛     : بالرفع، كما يقولـون   ) ليس الطيب إال المسك   : (هم يقولون أنَّ

ليس فيهـا   ) ليس(ان، و حدثٌ مجرد وزم  :  كل فعل فيه شيئان    ـ٢ .)١٠٣()ليس(فيهملون  
 كـان فيـه     ه ليس بفعل وإن    فثبت أنَّ  ؛وأخواتها) كان(حدثٌ كباقي األفعال الناقصة مثل      

ليس( اختصت   ـ٣ .)١٠٤( الشبه بالفعل  بعض (    تْبنفي الحال كما اختـص)  النافيـة  ) مـا
ـ  بين اسمها وخبرهـا ) إال( إذا توسطت    ـ النافية) ما( لم يكن في     ـ٤ .)١٠٥(بذلك  إال ـ

: ، فقـال فالن يتهددك: ه قيل له حكي عن بعض العرب أنَّ ـ٥ .)١٠٦()ليس( فكذلك   الرفع؛
فأتى بياء المتكلم وحدها من غير نون الوقاية، ولو كان فعالً لوجـب        ) عليه رجالً ليسي  (

  .)١٠٧(أن يؤتى بنون الوقاية كسائر األفعال

                                         
 .نفسه المصدر السابق  .١٠٠
  .١/١٦٣ينظر اإلنصاف البن األنباري  .١٠١
حسن هنـداوي،   .، والمسائل الحلبيات ألبي علي الفارسي، تحقيق د       ١/٩٣،٩٤ينظر األصول في النحو البن السراج        .١٠٢

، واإلنصاف البـن األنبـاري   ١/٢١٠م، ١٩٨٧ـ هـ ــ١٤٠٧ ١الناشر دار القلم دمشق ـ دار المنارة بيروت، ط 
١/١٦١. 
   .١/١٦١ ، وينظر اإلنصاف البن األنباري ١/١٤٧ينظر الكتاب لسيبويه  .١٠٣
  .٢١٠ينظر المسائل الحلبيات ألبي علي الفارسي ص .١٠٤
  .٢١٠ينظر المصدر ص .١٠٥
  .٢١١نفسه صينظر المصدر السابق  .١٠٦
  . ١/١٦١ينظر اإلنصاف البن األنباري  .١٠٧



 

 )٥٧٧٩(

 ذهبـوا   ،يتها وحرفيتها ى النحاة كثرة ما تفرع عنها من األدلة على فعل         أ  ومن هنا لما ر   
 بل . )١٠٨( هل هي فعل أو حرف     ، سبب ذلك هو تعارض هذه األدلة وتكافؤها فيها        إلى أن

 مكانته في صناعة النحو يحكى أنـه قـام      رإن العالم الجليل أبا بكر ابن السراج على قد        
  .)١٠٩( هل هي فعل أو حرف؟،)ليس(أربعين سنة يتردد في 

 التـي   ـ ةُ األصلي  األلفُ حذفُ تُ ،معتل العين ومزيده  مصدر الرباعي   : المسألة العاشرة 
  ؟  المصدر الزائدةُ صيغِة أم ألفُـ هي عين الكلمة

 وهـرب  ، وجلـس جلوسـا    ،ذهب ذهابا :  نحو ، مصادر األفعال الثالثية سماعية    دع    تُ
  فهي قياسية ال يتوقف في اسـتعمالها علـى         ،ا مصادر ما فوق الثالثية    أم. الخ...هروبا
 وعلَّـم  ،قـدس تقديـسا  : ، نحـو )تَفِْعيـل (فمصدره ) فَعل( على  فإن كان الفعلُ  . السماع
، )إفْعـال (فمصدره من الصحيح العين علـى       ) أفْعل( على   وإن كان الفعلُ  . الخ...تعليما
معتـل  ) أفْعـل ( الذي علـى     وإن كان الفعلُ  . الخ  ... وأعطى إعطاء  ،رم إكراما كَْأ: نحو

ه يجب فيه نقل حركة العـين إلـى الحـرف           أيضا، إال أنَّ  ) إفْعال(ه على   فمصدر ،العين
: فيقـال . أقام وأبان، استقام واسـتبان    : الساكن الصحيح قبلها وقلب هذه العين ألفًا، نحو       

 ثم نقلت حركـت الـواو إلـى         ،أقْــوم: وأصل أقام . إقامة وإبانة، واستقامة واستبانة   
) إقاامـة : (ثم إذا جئنا بمصدره أصبح    . ألفًا) الواو(وقلبت  ) فالقا(الحرف الساكن قبلها    

ومن هنـا   . )١١٠(األلف األصلية المنقلبة عن الواو، وألف صيغة المصدر الزائدة        : نيبألفَ
  :فقد اختلف النحاة باأللف المحذوفة على فريقين

ة ألـف صـيغ   ( الزائدة   )١١١(فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف هو األلف الثانية        * 
  :موا أدلة على ذلك منهاوقد قد) المصدر

١. أن          كان الزائـد لمعنـى،       حذف الحرف الزائد أولى من حذف الحرف األصلي وإن 
إنَّه إذا اجتمع في التصغير حرف أصلي وحرف زائد؛ فالزائـد هـو             : والدليل على ذلك  

         أن التاء فـي     .٢ . بأصل التركيب  لُِّخالمحذوف سواء أكان لمعنى أم ال؛ ألن حذفه ال ي
                                         

  .٢/٨٠٧دة للسخاوي ينظر سفر السعا .١٠٨
 .ينظر المصدر السابق  .١٠٩
 ١ينظر المنصف البن جني شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المـازني، الناشـر دار إحيـاء التـراث القـديم، ط             .١١٠

ـ ٦٨٦(، وينظر شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك لبدر الدين محمد بن مالـك   ٢٩١م، ص ١٩٥٤هــ  ١٣٧٣ ، )هـ
  .٣١١م، ص٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢٠ ١لناشر دار الكتب العلمية، طتحقيق محمد باسل عيون السود، ا

  .٢٩١ ، والمنصف البن جني ص٤/٨٣ينظر الكتاب لسيبويه  .١١١



– 

  )٥٧٨٠(

لم توجد عوضا عن حرف أصلي وإنما جاءت عوضا عن          ) أقام إقامة، واستقام استقامةً   (
، )زنـاديق (؛ فيأتون بالتاء عوضا عن يـاء        )زنادقة: (حرف زائد؛ أال ترى أنهم يقولون     

ـ      ينَأن الساكِ . ٣ .ولم توجد قط التاء عوضا عن حرف أصلي        رك ن إذا التقيا في كلمة ح
  .)١١٢(حذف الثاني؛ فكما تحرك الثاني كذلك يرد وانطلقَ: هما، نحوالثاني من

 ومن أدلته على ـ عين الكلمة ـوذهب األخفش إلى أن المحذوف هو األلف األولى  * 
  :ذلك
،  عين الكلمة هي التي لحقها اإلعالل في الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل            أن ـ١

    ـ٢ .ل بالحذف   ـهي التي ينبغي أن تُع األول من الساكنين هو الـذي يحـذف إذا           أن 
 أن العـين هـي   ـ٣ .قال وخاف وباع : فْ وِبع منقُْل وخَ: التقيا في كلمة واحدة، نحو    

 أِق: ذفت في التي ح واس فكذلك حذفت في تَم ،ومـن هنـا قـال     .)١١٣(إقامة واسـتقامة : قم
  .)١١٤("والحاصل ههنا أن األدلة متكافئة": الشاطبي

  .؟ )فَعلَل (و، أ)لفَعـفَـ(ب وزنه بـكَـكَ: مضعف الرباعي نحو: ادية عشرةالمسألة الح
 ، وأجـوف ،مثـال : معتل وصحيح، والمعتل علـى :        من المعلوم أن الفعل ينقسم على    

والـصحيح  .  ووعـى  ، وحوى ، وغزا ، وقال ،وعد:  ولفيف مفروق ومقرون، نحو    ،وناقص
،  ومـر    ، وقرأ ،جلس: لثالثي والرباعي، نحو   ومضعف ا  ، ومهموز ،سالم: بدوره ينقسم على  

  . ف ـكَـفْـوكَ
، فالحروف كلها أصـول ولـيس فيهـا    )مر، ومدد: (  فإن كان المضاعف حرفًا واحدا نحو    

  . على حرفين  تبقى الكلمةُه ال يجوز أنحرف زائد؛ ألنَّ
  :نيسمسم وسلسل وكفكف، فإنه على قسم:  حرفين، نحو  وإن كان المضاعفُ

سمس وسلس؛ فإنه ال يفهم معناه والحالـة   : ما ال يفهم معناه إذا سقط حرف منه، نحو        : ألولا
  .ه  حروِف على تأصيل جميِعحاِةهذه، فال خالف بين النُّ

ـ لَملَم: فعل أمر منـ لَمِلم  : ما يفهم معناه حتى لو سقط حرف منه، نحو: الثاني  : بمعنـى  
  ضم وجمع بعض     ـة، وصـخرةٌ     : ملمومة بمعنـى   كتيبةٌ: قال الشيء على بعض، إذ يلَملَمم 

  :لم، وكفَّ؛ ومن هنا قال ابن مالك:  إذ يقال،كَفْكَفَ:  من أمٍر فعُل،وكَفِْكفْ. ملْمومة 

                                         
   .٩/٣٢٩،٣٢٨،٣٢٧ينظر في كل ذلك المقاصد الشافية للشاطبي  .١١٢
  .٩/٣٣١،٣٣٠،٣٢٩ينظر المصدر السابق  .١١٣
  .٩/٣٣١نفسه المصدر السابق  .١١٤



 

 )٥٧٨١(

  )١١٥(واحكم بتأصيِل حروِف ِسمِسِم     ونحِوه والخُلْفُ في كلَمِلِم
  . على النوع الثاني الخالفَأن: أي

كبكـب  :  معناه إذا سقط حرف منه، نحـو       قطُسلف النحاة في ما ال ي       ومن هنا فقد اخت   
  :وصرصر وصلصل على فريقين

 الحرف الثالث الذي سـقط هـو        من البصريين إلى أن   ) ه٣١٠(فذهب الكوفيون والزجاج    * 
: كبكـب :  فـي  فاألصُل.  من ثالثة أحرف   ن أصل الكلمة مكو    وأن ،)تكرار فاء الكلمة  (زائد  
بتُ الرجَل على وجهه   : ( من  ألنه ؛كبب؛ إال أنهم استثقلوا اجتماع ثالث بـاءات؛ فأبـدلوا          )كب

  :قال الفرزدق. من الباء الوسطى كافًا، واإلبدال في كالم العرب كثير في االستعمال
  )١١٦(ِلفْن ما ظَـن الغَـيور المشَفِْشفُـموانع لألسراِر إال ألهِلها     ويخْ

 إال أنهـم    ،شَفَّتْه الغيرةُ وشَفَّه الحزن   :  المشَفَّفُ؛ ألنه من قولهم    :في المشفشف : واألصل
) كَبكَـب ( لذلك فـإن وزن      .)١١٧(استثقلوا اجتماع ثالث فاءات؛ فأبدلوا من الوسطى شينًا       

   ) .َلـفَـعـفَ: (عندهم هو
نحوها  أحرف هذه الكلمة و     كلَّ  وذهبوا إلى أن   ،وقد رد البصريون حجة الكوفيين هذه     * 

 هـو    الثالـثَ   الحرفَ إن: أصلية، وسقوط الحرف الثالث منها ال دليل فيه؛ ألنه إذا قيل          
 الزائد فعند    ذلك يلزم القائل أمر خروجه عن باب واسع في العربية هو باب        : أحدهما: ني

 فكل حرف منه أصول، فـالقول   ،سبط وسبطر : تقارب األلفاظ مع اختالف موادها، نحو     
  .يخرجه عن هذا الباببزيادة الساقط 

ـ بدخوله في ما ال نظير له وهو تكرير فاء الكلمة وحـدها فيكـون وزن كَ               : الثاني ب كَ
) بـكَــبــكَ( وعليه أوجبوا أن يكون وزن       .)١١٨(وهذا البناء مرفوض  ) فَـعـفَـل(

  ).عــلََلـفَ: (عندهم هو
مذهبين على اآلخـر لتكـافؤ       ال  عند الفريقين لم يرجح أحد      مالك األدلةَ  ى ابن أ   ولما ر 
  . )١١٩(هذه األدلة

                                         
  .٨/٨٣٣،٨٣٢ ، والمقاصد الشافية للشاطبي ٦٨٤ صينظر شرح ابن عقيل دار جروس، طرابلس، .١١٥
  .٣٨٣البيت للفرزدق ديوانه ص .١١٦
  .٢/٧٨٩،٧٨٨ينظر اإلنصاف البن األنباري  .١١٧
  .٨/٣٤٤،٣٤٣ ، والمقاصد الشافية للشاطبي ٢/٧٩٢السابق المصدر ينظر  .١١٨
  .٨/٣٤٨ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  .١١٩



– 

  )٥٧٨٢(

  أهم النتائِج التي توصَل إليها البحثُ
من النُّحـاِة هـو ابـن ِجنِّـي فـي كتـاِب            ) تكافؤ األدلَّة ( إن أولَّ من ذَكَر مصطَلَح       ـ

  .الخصائص، وهو مصطلح مأخوذٌ من األصوليين الفقهاء
 من أدلة ـ وما يتبعه من علة  ـالسماع، والِقياِس  :  فيال يكون إال) تكافَؤ األدلَّة( إن ـ

  .النحو
وإن لم يسمه بهذا االسـِم؛ كمـا   ) تكافؤ األدلة( دلَّلْنا على أن سيبويه استعمَل مصطلح    ـ

  .كان ذلك منه مع استصحاِب الحاِل، كما ذكرت ذلك الدكتورة خديجة الحديثي
، يحـدو  )تكافؤ األدلة(رأينا أن فيها    ء الناقص لمسائل     إن اعتمادنا على منهج االستقرا     ـ

؛ فضالً عـن  ـ كما ذكر ذلك ابن جني  ـبنا إلى اعتبارها ظاهرةً عند األخفِش األوسِط  
  .قوِل سيبويه بها، وأبي علي الفارسي وإن لم يصرحا بذلك

طلح عنـدما    على هذا المص   ا صراحةً  إن اإلمامين علم الدين السخاوي والشاطبي نص       ـ
، ومن هنا فإنَّنا يمكن أن نقـول إن حجيتَهـا     على مسائل نحوية بعينها     متكافئة وجدا أدلة 

    .عند النحاة توازي االعتقاد بها 



 

 )٥٧٨٣(

  ثبت المصادر والمراجع
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمـضمون  . م٢٠٠٠. األزهري، خالد بن عبداهللا  ـ

  . بيروت- ، دار الكتب العلميةولىالطبعة األالتوضيح في النحو، 
شرح الرضي األسترباذي على كافية ابن الحاجب،       . م١٩٩٦ .األسترباذي، محمد بن الحسن    ـ

، منشورات جامعة قار يونس، بنغـازي،   الطبعة الثانية تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،      
 . بنغازي ليبيا- دار الكتب الوطنية

قـدم لـه    ،  شرح جمل الزجاجي  . م١٩٩٨). ه٦٦٩( األشبيلي، علي بن مؤمن ابن عصفور        ـ
إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي    .ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، إشراف د      

  . بيروت-بيضون، دار الكتب العلمية
 ، الطبعة األولى  شرح األشموني على ألفية ابن مالك،      .م١٩٩٨ .األشموني، علي بن عيسى    ـ

  . بيروت-دار الكتب العلمية
اإلنصاف في مسائل الخالف بـين     ). ت.ال). (ه٥٧٧(ن األنباري، عبد الرحمن كمال الدين     اب ـ

ومعه كتاب االنتصاف تأليف محمد محيي الدين عبدالحميـد،      النحويين البصريين والكوفيين  
  .بيروت-دار الفكر

اإلغراب في جدل اإلعراب ومعه كتـاب       . م١٩٧١.  عبدالرحمن كمال الدين   ،ابن األنباري  ـ
 . بيروت-دار الفكر ، الطبعة الثانية، تحقيق سعيد األفغاني،) األدلة في أصول النحولمع(

البحر المحيط، تحقيـق صـدقي محمـد         .هـ١٤٢٠. محمد بن يوسف  أبو حيان    ،األندلسي ـ
 . بيروت-  دار الفكر بدون رقم الطبعة، جميل،

لعرب، تحقيق وشـرح    خزانة األدب ولب لباب لسان ا     . م١٩٩٧.  عمر البغدادي، عبدالقادر  ـ
  .القاهرة -، مكتبة الخانجي الطبعة الرابعةعبدالسالم محمد هارون، 

مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بـن        . م١٩٩٥. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم     ـ
  . المدينة المنورة-  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بدون رقم الطبعة، قاسم،

أحمد تقـي  ابن تيمية،   .  عبدالحليم بن عبدالسالم   ابن تيمية، .  الدين عبدالسالم  ابن تيمية، مجد   ـ
  الدين عبدالحميـد،   يالمسودة في أصول الفقه آلل تيمية، تحقيق محمد محي        ). ت.ال(. الدين

  .بيروت- دار الكتاب العربيبدون رقم الطبعة، 
 بـدون رقـم    النجـار، الخصائص، تحقيق محمد علي  ). ت.ال(. ابن جني، أبو الفتح عثمان     ـ

  .بيروت- دار الكتاب العربيالطبعة، 



– 

  )٥٧٨٤(

بي عثمان المـازني،  المنصف شرح كتاب التصريف أل. ١٩٥٤. أبو الفتح عثمان  ابن جني،    ـ
  .بيروت- دار إحياء التراث القديمالطبعة األولى،

  بدون رقـم الطبعـة،      أصول النحو في كتاب سيبويه،    والشاهد  . م١٩٧٤. الحديثي، خديجة  ـ
  .الكويت–)٣٧( رقم بوعات جامعة الكويتمط

دار الكنـدي  بدون رقم الطبعـة،   ت الشاذة،   االقراء. م٢٠٠٢ .ابن خالويه، الحسين بن أحمد     ـ
  .األردن  إربد– للنشر والتوزيع

، دار   الطبعة األولـى   البحر المحيط في أصول الفقه،     .م١٩٩٤. الزركشي، بدر الدين محمد    ـ
  .القاهرة-الكتبي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي   . هـ١٤٠٧ . محمود بن عمر   الزمخشري، ـ
  . بيروت- دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثةوجوه التأويل، 

 تحقيق محمد الدالي، تقديم     ،سفر السعادة وسفير اإلفادة   . م١٩٩٥. السخاوي، علي بن محمد    ـ
  .بيروت - دار صادرالطبعة الثانية،شاكر الفحام،

 تحقيق عبدالحسين الفتلـي، دار  ،األصول في النحو). ت.ال. (السراج، محمد بن السري  ابن   ـ
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Abstract. 

 The aim of this study is to investigate and understand the term “equal evidence” 

among grammarians, and to show the strength of its reasoning as a tool in syntactic 

judgments. I have found out that the use of this term comes as a result of its use by 

earlier scholars just like any other grammatical evidences, such as syllogism, consensus, 

and co-occurrence. However, the term “equal evidence” was unwelcomed by the earlier 

scholars especially when it comes to issues of belief as it can lead to doubtfulness and 

skepticism.  

 The nature of the research requires showing a short summery of these 

evidences, then an attempt to show the conflict and preponderance between them. I have 

also clarified the syntactic rules used when we have a set of evidences used for one 

single issue whether these were equivalent or contrasted evidences.  

 In my research, I have implemented an inductive and  analytical approach to 

deeply analyze and explore this topic. My study shows that some earliest syntacticians 

like  Sibawih (١٨٠ H), and Al-Akhfash Al-awsat (٣١٥ H) had used this term without 

really naming it. I have also shown that it was Ibn Jeni (٣٩٥ H) who was the first 

syntactician to refer to this term in his book (Alkhasais "The Characteristics). Further, I 

traced the use of this term and found out that it was used by the two imams, Alamu 

Addin Al-Sakhawi (٦٤٦ H), and Al-Shatabi (٧٩٠ H); they both have provided evidence 

for syntactic issues which they judge to be equal. I have made their discussion and the 

evidence clear throughout my study. 
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(Equal evidences, syntactic rules, syntactic evidences) 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقَدمةٌ 

الحمهللاِ د  ر  الع ِمالَبين  و ،الةُالص و السالم لَ ع ى رصلى اهللا عليه وسـلم     –  اهللاِ وِلس-  ،
وى أَ لَعصهاِبح  ِه بيتِ آِل، و  و ،ى كُ لَع اِ ِنلِّ م تَّبع تَنَّ سه ثَى أَ فَتَاقْ ورـ  إِ ه ـ  لَ ى يِمو  ين الـد  ، 

فَِإن االشِْتغَاَل ِبطَلَِب الِعلِْم والتَّفَقُِّه ِفي الديِن ِمن َأجلِّ المقَاِصِد وَأعظَِم الغَايـاِت               : وبعـد
                 ـرَأموِص ِكتَاِبـِه ، ونُص كَِثيٍر ِمن ِفي ِكيمالح ِه الشَّاِرعِإِلي بنَد اِت ، ِلذَِلكمهلَى المُأوو

نَبي  الَى      –صلى اهللا عليه وسلم      –هوا كَافَّـةً        :  ِبه ، فَقَاَل تَعنِْفرِلي ْؤِمنُونالْم ا كَانمو ﴿
              ِهموا ِإلَيعجِإذَا ر مهموا قَونِْذرِلييِن ووا ِفي الدتَفَقَّهطَاِئفَةٌ ِلي مقٍَة ِمنْهكُلِّ ِفر ِمن لَا نَفَرفَلَو

 ي ملَّهلَع  ونذَرالتوبة( ﴾) ١٢٢(ح (    قَاَل النَّبيـِرِد   "  : -صلى اهللا عليه وسلم      –، وي نم
النَّـاس  "  : - أيضا -صلى اهللا عليه وسلم  – ، وقَاَل    )١("اُهللا ِبِه خَيرا يفَقِّهه ِفي الديِن       

 ، وهذا ِمما يـدلُّ علـى        )٢("ِإذَا فَِقهوا   معاِدن ِخيارهم ِفي الجاِهِليِة ِخِيارهم ِفي اِإلسالِم        
َأهميِتِه وِعظَِم شَْأِنه ، ِمما كَان لَه َأكْبر اَألثَِر في َأن يعتني ِبه َأهُل اِإلسالِم تَلَقِّيا وِدراسـةً               

 ما تَرِمـي ِإلَيـه ِمـن التوافـق          ، وقَد َأدى هذَا ِبدوِره ِإلَى ِحفِْظ َأحكَاِم الشَِّريعِة ، وبيانِ          
واالنسجام مع األعراف والعادات المختلفة من جهٍة ، وتحقيـق المقاصـِد والمـصالِح              

  .أخرى  الشرعية المعتبرة علَى مر العصوِر واَألزماِن من جهٍة

                                         
/ ٣٩ص / ١ج / من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين: باب/ العلم: كتاب/  البخاري في الجامع الصحيحرواه - ١

  .١٠٣٧: رقم/ ٧١٨ص / ٢ج / النهي عن المسألة: باب/ الزكاة: كتاب/ ، ومسلم في صحيحه٧١: رقم
يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من ذكر : (قول اهللا تعالى: باب/ المناقب: كتاب/  البخاري في الجامع الصحيح  رواه - ٢

  .٣٣٠٤: رقم/ ١٢٨٨ص / ٣ج )/ وأنثى

 
 

 
  المدرس بقسم الشريعة اإلسالمية 

   جامعة الفيوم- كلية دار العلوم
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آن ويعد باب البيوع َألْصقَ األبواب الفقهية بحياة الناس وشؤونهم ، وقد تناول القر
والسنة هذه البيوع مجملَةً ، وذلك بالرغِْم ِمن أهميتها وكثرة متعلَّقاتها من جهٍة والتغير 
الدائم والمستمر فيها من جهٍة أخرى ، وإنَّما ذلك حتَّى يتْرك للدارسين والباحثين مجاٌل 

 ، ويساير واسع في االجتهاد والتجديد واستنباط األحكام بما يتفق مع مصالح الناس
 ؛ إذ األصل في المعامالت - بما ال يخالف نصا خاصا صريحا –النوازل والمستجدات 

 ، فينتظم المجتمع اإلنساني دون إهمال مقاصد التشريع الكلية واألدلة الخاصة )١(اإلباحة
من جهٍة ، مع مراعاة أعراف البشر ونوازلهم وما عمتْ به البلوى في مجتمعاتهم من 

  . أخرى جهٍة
ومن أجل ذلك أحببت أن أضيف جهدا بحثيا في هذا الجانب ، فكان هذا البحث ، والذي 

 ، "َأحكَام رد المِبيِع بعد القَبِض ِفي الِفقِْه الِْإسلَاِمي ِدراسةٌ ِفقِْهيةٌ مقَارنَةٌ " : بعنوان 
 البائع والمشتري - ة البيع بين الطَّرفين ويتلخَّص موضوع البحث في أنَّه إذا تَمتْ عملي

 ، وقَبض المشتري المبيع ، فهل - شرعا وعرفًا – )٢( بعقٍد صحيح ومعاملٍة سليمة–
  .هناك ما يِجيز للمشتري رد المبيع ؟ ، وما األحكام الفقهية المتعلِّقة بذلك ؟ 

 - بعقٍد صـحيٍح  – رد المبيع بعد قبضه      تَبين أن  – قديما وحديثًا    –وباستقراء كتب الفقه    
  :يكون بثالثة أسباب 

  .الرد بسبب الترويج التجاري من قبل البائع أو المنِْتِج : األول 

                                         
قاعدة فقهية عظيمة ، وهي تمثل قضية كلية جامعة ذات عالقٍة وطيدة " األصل في المعامالت اإلباحة  " - ١

في (القاعدة الكلية المستمرة الراجحة ، : ، أي ) األصل(لية ، ومعنى القاعدة أن بمعامالت الناس الما
المعامالت المالية ، فهي تشمل العادات والبيوع والعقود التي تتعلَّق بالمعاملة المالية التي : ، أي ) المعامالت

الترك ، وويرفَع اإلثم والحرج وعدم الجواز والتخيير بين الفعل أو : ، أي ) اإلباحة(جرت بين العاقدين ، 
   .المؤاخذة في اآلخرة 

 جاريةٌ على أصل الجواز ، إال إذا – بشتى صورها وأنواعها -فأي معاملٍة تدور بين العاقدين : وبناء عليه      
 يخرج عن هذا األصل ، يجب أن جاء دليٌل صحيح صريح يصرفها عن أصل اإلباحة ، فالذي يريد أن

طبعة دار / صالح بن غانم السدالن. د) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: (انظر  [ .لَب منه الدليل يطْ
   ] .١٢٦ص / بلنسية

 ال يحلُّ – نجسا أو حراما – أو المباع –أن يكون المبيع : فال يتضمن العقد ما يجعله باطالً أو فاسدا  ، مثل  - ٢
 خالية من الغرر  تلك المعاملة أن تكون- من ِقبِل البائع –  ويقصد بالمعاملة السليمة ،-االنتفاع به شرعا 

   .   يخفيه البائع عن المشتري– ينقص من قيمته –أال يوجد بالمبيع عيبا : الغش والخداع ، مثل  وأ
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   .- محلِّ العقد –الرد بسبب العيب الحادث في المبيع : الثاني 
  " .اإلقالة " الرد بسبب النَّدم من قبل أحد العاِقدين : الثالث 

  :وقد جاء هذا البحث في أربعة مباحث 
  . التعريف بالمصطلحات ، وبيان لزوم عقد البيع : المبحث األول 

  :وتضمن مطلبين 
  .التعريف بمصطلحات البحث : المطلب األول 
  .لُزوم عقِْد البيِع : المطلب الثاني 
  . رد المبيع بسبب الترويج التجاري : المبحث الثاني 

  :ثة مطالب وتضمن ثال
  .تعريف الترويج : المطلب األول 
  .حكم البيع مع ِاشِْتراِط أو بذِْل رد المبيع ترويجا للسلعة :المطلب الثاني 
  .المدة الزمنية المحددة للرد الترويجي التجاري : المطلب الثالث 
  .رد المبيع بسبب العيب : المبحث الثالث 

  :وتضمن ثالثة مطالب 
  .تعريف العيب : المطلب األول 
  .شروط العيب الذي يثبت به رد المبيع : المطلب الثاني 
  .أثر العيب الحادث في رد المبيع : المطلب الثالث 
  .رد المبيع بسبب اإلقالة : المبحث الرابع 

  :وتضمن أربعة مطالب 
  .تعريف اإلقالة : المطلب األول 
  .قالة مشروعية اإل: المطلب الثاني 
  .حقيقة اإلقالة : المطلب الثالث 
  .شروط صحة اإلقالة : المطلب الرابع 

  :الخاتمة 
  .وتتضمن النتائج التي توصل إليها البحث 
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  :المبحث األول 
  التعريف بالمصطلحات ، وبيان لزوم عقد البيع

   :المطلب األول
   :التعريف بمصطلحات البحث

   :تعريف الرد : أوالً
:  يرده ردا وتَردادا ، فهو راد والمفعول - من الرجوِع واِإلعادِة ، ِمن رد الشَيء : لغةً 

 دودرإلى ما كان عليه ، ومن ذلك :  ، أي - م هعجعليه قوله ، أي : َأر در : هعراَج
    .)١(ال رجعةَ فيه: كَلَام ال يرد ، أي : فيه ، وقيل 
  :اصطالحا 

استرجاع الشيء ، فيرجع كلُّ طَرٍف بما بذََل ، فيرجع :  في االصطالح الفقهي - ١
   .)٢(المبيع إلى البائع ، والثمن إلى المشتري

تمكين المشتري من إرجاع المبيع ، وأخذ ثمنه ، أو :  في االصطالح التسويقي - ٢
 من شراء سلعة أخرى متى إبداله ، أو تقييد ثمنه لحساب المشتري ، بحيث يتمكن

   .)٤)(٣(شاء

                                         
طبعة مكتبة لبنان /  خاطرمحمود: تحقيق / لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) مختار الصحاح: ( انظر - ١

/ إلبراهيم مصطفى وآخرون) المعجم الوسيط( ، ٣٦٧ص / مادة ردد)/ م١٩٩٥ –ه ١٤١٥: (سنة )/ بيروت(
   .٣٣٧ص / ١ج / رده: مادة / طبعة دار الدعوة

                    )/م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨(ة الثانية الطبع/ طبعة دار النفائس/ لمحمد رواس قلعجي) معجم لغة الفقهاء: ( انظر - ٢
  .٦١ص 

: الطبعة األولى / طبعة مكتبة لبنان/ لنبيه غطاس) معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال: ( انظر - ٣
   .٤٧٤ص )/ م١٩٨٠(

   :يفَرق بين الرد الترويجي التسويقي ، وخيار الشرط بأمرين  -  ٤
لق ال عالقة له بتجريب السلعة واختبارها ، وإنَّما هي ميزةٌ إضافية من قبل أن الرد الترويجي شَرطٌ مط : أولهما     

 األصل في خيار الشرط فإنَّه يتمثل في ا ، أمئها في شرا المستهلكبائع السلعة أو منتجها بقصد ترويجها وترغيب
دفع بذلك عن نفسه مغبة الغش أن المشتري قد يكون غير خبيٍر بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى هذا الشرط ؛ لي

  .والخديعة ، وقد يكون خبيرا ، ولكنه يريد أن يختبر السلعة حتى يرى ما إذا كانت تحقِّق الغرض أم ال 
عقد ، وإنَّما تبذله ال غير مشترط في  مشترطًا في عقد البيع ، وقد يكونأن الرد الترويجي قد يكون : ثانيهما     

 للمستهلك ترويجا لمنتجاتها وتنشيطًا للحركة التجارية الخاصة بها ، أما - بعد البيع –بائع الشركة المنتجة أو ال
   . ذلك الخيار  الرد وفْقَخيار الشرط ، فإنَّه يجب أن يكون مشروطًا في عقد البيع ، وإال سقط حقَّ المشتري في



 

 )٥٧٩٣(

   :تعريف البيع : ثانيا
عرضه للبيع ، والبيـع ضـد       :  مصدر باع الشيء يبيعه بيعا ، وأباع الشيء أي           :لغةً  

 صـلى اهللا  –قوله :  ، وقد يطلق على الشراء ؛ ألنَّه من األضداد ، ودليل ذلك  )١(الشراء
، أي  )٢("أخيه ، وال يبع على بيع أخيـه    ال يخطب الرجل على خطبة      "  : -عليه وسلم   

 :              شْتَِري على شراء أخيه ، فإنَّما وقع النهي على المـشتري ال علـى البـائع ؛ ألنال ي
شَـراه ،  : اشتريته ، وباع الشيء يبيعه بيعا ومِبيعا : ِبعتُ الشَيء بمعنى    : العرب تقول   

وذلك أن  
   .)٣(نا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمنِافسخ هذا البيع وأ: يقول للبائع 

أصل واحد ، وهو بيع الشيء ،       : الباء والياء والعين     : " - رحمه اهللا    –قال ابن فارس    
 ا ، والمعنى واحدالشرى بيع يمما س٤("ورب( .   

قيـدا فـي   " الرضـا   " - رحمـه اهللا   –هو مبادلة ماٍل بماٍل ، وزاد ابن الهمام         : وقيل  
ى اللغوي ، بينما استبعد بعضهم قيد المال في المبادلة ، فالبيع عندهم مقابلة شـيٍء                المعن

   .)٥(بشيٍء ، سواء كان ماالً أم ال

                                         
وِمن  ﴿:  ، وهو من األضداد ، قال تعالى -ضا  أي–من شرى الشيء يشريه إذا باعه وإذا اشتراه      :  الشراء   - ١

يبيعها ، وقـال  : أي ) البقرة (﴾ )٢٠٧(النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللَِّه واللَّه رءوفٌ ِبالِْعباِد         
. بـاعوه   : أي  ) يوسف (﴾) ٢٠(اِهِدين  وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة وكَانُوا ِفيِه ِمن الز         ﴿: تعالى  

/ قاسم بن عبد اهللا بن أمير علي القونوي   ل) أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء       : (انظر  [
   ] .٢٠٢ص )/ ه١٤٠٦(الطبعة األولى )/ جدة( طبعة دار الوفاء أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق 

:  رقم /١٩٧٥ص / ٥ج .../ ال يخطب من خطب أخيه : باب/ النكاح: كتاب/  صحيحه رواه البخاري في- ٢
/ ١٣٨ص / ٤ج .../ تحريم الخطبة على خطبة أخيه : باب/ النكاح: كتاب/ ، ومسلم في صحيحه ٤٨٤٨٠

  .٣٥٤٢: رقم
/  األولىالطبعة/ طبعة دار صادر/ لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري) لسان العرب: ( انظر - ٣

   .٢٣ص / ٨ج / بيع: مادة 
طبعة دار / عبد السالم محمد هارون: تحقيق/ ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) مقاييس اللغة: ( انظر - ٤

   .٣٢٧ص / ١ج )/ م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩: (تاريخ/ الفكر
عة دار الفكر طب)/ ه٦٨١ت  (كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ل)شرح فتح القدير: ( انظر- ٥

  .٧٢ ص /٧ ج)/ بيروت(



– 

  )٥٧٩٤(

  : اصطالحا 
   .)١(مبادلة المال بالمال بالتراضي:  عند الحنفية -
   .)٢(عقد معاوضة على غير منافع ، وال منفعة لذَّة:  عند المالكية -
   .)٣(مقابلة مال بمال على وجه مخصوص:  عند الشافعية -
   .)٤(مبادلة مال بالمال تمليكًا وتملكًا:  عند الحنابلة -

أنَّه مقيد بكلمة التراضي بين المتعاقدين في عقد البيع ، مما           : يؤخذ على تعريف الحنفية     
 –لخـدري   ما رواه أبو سعيد ا    : يجعل الذي يتم باإلكراه ال يعد بيعا ، وحجتهم في ذلك            

إنَّما البيـع عـن     "  : - صلى اهللا عليه وسلم      –قال رسول اهللا    :  قال   –رضي اهللا عنه    
  . ، وعليه فإن هذا التعريف غير جامٍع ألنواع البيع من الصحيح والفاسد )٥("تَراٍض 

، فالتقييد بالتراضي ؛ إلخراج بعض الفاسـد ،          : " .... - رحمه اهللا    –قال ابن عابدين    
و بيع المكره غير مرضي ؛ ألنَّه إذا كان المراد تعريف مطلق البيـع يكـون غيـر                  وه

جامع ؛ لخروج هذا منه ، وإن أريد تعريف البيع الصحيح ، فليس بمانع لـدخول أكثـر      
   .)٦("البياعات الفاسدة فيه 

د على غيـر    ؛ ألنَّه عق  " وال متعة لذَّة    : " أنَّه مقيد بقولهم    : ويؤخذ على تعريف المالكية     
االنتفاع باللذَّة ، بقصد إخراج عقد النكاح من تعريف البيع ، وهذا القيد ال داعي لـذكره                 

                                         
طبعة دار المعرفة )/ ه٩٧٠ – ٩٢٦(لزين الدين ابن نجيم الحنفي ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ( انظر - ١

  .٢٧٧ص / ٥ج )/ بيروت(
محمد عبد القادر : تحقيق / ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي) البهجة في شرح التحفة : ( انظر - ٢

  .٤ص / ٢ج )/ م١٩٩٨ –ه ١٤١٨: (الطبعة األولى )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / ينشاه
طبعة دار الكتب العلمية /  الشافعيلزكريا األنصاري) أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ( انظر - ٣

  . ٢ص / ٢ج )/ م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٢: (الطبعة األولى / محمد محمد تامر. د: تحقيق )/ بيروت(
ألبي الحسن علي بن ) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ( انظر - ٤

طبعة دار إحياء التراث العربي / محمد حامد الفقي: تحقيق / )ه٨٨٥ – ٨١٧(سليمان المرداوي 
   .٢٥٩ص / ٤ج )/ بيروت(

محمد . قال أ/ ٢١٨٥: رقم/ ٧٣٧ص / ٢ج / بيع الخيار: باب/ التجارات: كتاب/  رواه ابن ماجه في السنن- ٥
 " .صحيح : " وقال األلباني "/ في الزوائد إسناده صحيح ، ورجاله موثَّقون : " فؤاد عبد الباقي 

 لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي )حاشية رد المحتار على الدر المختار: ( انظر - ٦
                             / ) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: (الطبعة الثانية )/ بيروت(لفكر طبعة دار ا)/ ه١٢٥٢ت (الحنفي 

   .٦ص / ٥ ج



 

 )٥٧٩٥(

في عقد البيع ؛ ألن عقد النكاح خارج بطبعه دون ذكره ؛ إذ إنَّـه ال يعـد معاوضـة ؛                 
  .ليكون بيعا 

  أنه أضاف قيد التمليك والتملك ؛ حيث إن: ويؤخذ على تعريف الحنابلة 
التمليك والتملك مقصودان في البيع ؛ إذ إن خلو البيع منهما يصح بدون ذكرهمـا فـي                 

  . يعد عبثًا ، فال يصح بدونهما - التمليك والتملك –العقد ، وخلو البيع من هذا القصد 
   :تعريف القبض : ثالثًا
: ر واألرض، أي أخذه بقبضة يده ، وقَبض الدا:  قَبض الشيء قبضا ، أي :لغةً 

   .)١(أعطاه إياه: حازها ، وقَبضه المال ، أي 
  :اصطالحا 

أن يخلي : التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفًا وعادةً حقيقةً ، أي :  عند الحنفية - ١
البائع بين المبيع والمشتري على وجٍه يتمكن المشتري من التصرف فيه ، فيجعل البائع 

   .)٢( والمشتري قابضا له ، وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائعمسلما للمبيع ،
   .)٣(االستيالء وحيازة الشيء:  عند المالكية - ٢
   .)٤(نقل ما ينْقَُل ، والتخلية عما ال ينقل:  عند الشافعية - ٣
  ،يحصل القبض فيما ينقل بالنقلقبض كُلِّ شيٍء يكون بحسبه ، ف:  عند الحنابلة - ٤
وفيما قدر بكيل أو غيره ،  وفي العقار ونحوه بالتخلية  ،يما يتناول باليد بالتناولوف

   .)٥( قبض كل شيء بالتخلية مع التمييزنإ :، وقيل بتوفيته به 
التخلية بين العاقد : "  أن يعرفَ القبض بأنَّه – من خالل التعريفات السابقة –ويمكن 

  " .يه من التصرف فيه بال مانع حسب العرف والعادة والمعقود عليه على وجٍه يتمكن ف
                                         

  .٥٦٠ص / قبض: مادة ) مختار الصحاح: ( انظر - ١
)/ ه٥٨٧ت ( بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ألبي ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ( انظر - ٢

   .٢٤٨ص / ٥ج )/ م١٩٨٢: (سنة )/ بيروت (طبعة دار الكتاب العربي
طبعة / محمد بو خبزة: تحقيق / لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي) الذخيرة: ( انظر - ٣

   .١٢ص / ٥ج )/ م١٩٩٤: (الطبعة األولى )/ بيروت(الغرب اإلسالمي 
بي بكر ابن السيد أل)  قرة العين بمهمات الدينإعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح: (انظر - ٤

  .٣٩ص / ٣ج )/ بيروت(طبعة دار الفكر / محمد شطا الدمياطي
لعبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن تيمية ) المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ( انظر - ٥

  .٣٢٣ص / ١ج )/ ه١٤٠٤: (نة س)/ الرياض(طبعة مكتبة المعارف )/ ه٦٥٢ – ٥٩٠(الحراني 



– 

  )٥٧٩٦(

   : المطلب الثاني
   :لُزوم عقِْد البيِع

 على أن عقد البيع الِزم ، فال يِحقُّ ألحد – رحمهم اهللا –اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية 
من  باستثناء ما إذا تَض–رد المبيع :  وبالتالي – )١(العاقدين فسخه والرجوع عنه

 ، وقد استدلُّ الفقهاء بلزوم عقد البيع -  ، فإنَّه يملك الرجوع بحكم ذلك الخيار )٢(ِخيارا
  :بما يأتي 

يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأوفُوا ِبالْعقُوِد ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ الَْأنْعاِم ِإلَّا ما [ :  قال تعالى - ١
م رغَي كُملَيتْلَى عيكُمحي اللَّه ِإن مرح َأنْتُمِد ويِحلِّي الص  

 ِريدا يالمائدة( ] )١(م. (  
 َأمر بالوفاء بالعقود ، وعقد البيع ال – سبحانه وتعالى – أن اهللا :وجه الداللة من اآلية 

   .)٣(يتحقق الوفاء به إال بتحصيل مقصوده ، وهو ثبوت البيع ولزومه
يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا َأن تَكُون [ :  قال تعالى - ٢

  ) .  النساء( ] )٢٩(ِتجارةً عن تَراٍض ِمنْكُم ولَا تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيما 
 علَّقَ إباحة أكل األموال في – سبحانه وتعالى –  أن اهللا:وجه الداللة من اآلية 

التجارات بالتراضي ، فدلَّ ذلك على أنَّه إذا وِجد التراضي لَِزم العقد ؛ ألنَّه رتَّب على 
   .)٤(العقد مقتضاه ، وهو التصرف في المعقود عليه ، والتصرف فرع الثبوت واللزوم

                                         
   .٢٥٤ص / ٥ج )/ دمشق -سوريا (طبعة دار الفكر / وهبة الزحيِلي. د.أ) الِفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه: ( انظر - ١
  :تعريف الخيار  - ٢

 اصطفاه إذا: اختار الشيء على غيره : االصطفاء واالنتقاء ، يقال : اسم مصدر من االختيار ، أي :      لغةً 
 : -  واستخار –فَوض إليه أن يختار أحدهما ، واستخار أحدهما : وفَضله على غيره ، وخَايره بين األمرين 

  .ِاخْتَر ما ِشْئتَ : طَلَب الِخيرةَ أو الِخيار ، وأنت بالخيار ، أي 
و حقُّ العاقد في نسخ العقد أو ه: هو طلب خير األمرين من إمضاء العقد أو فسخه ، وقيل :      اصطالحا 

عبد . د) الخيار وأثره في العقود: (انظر . [ إمضائه ؛ لظهور مسوٍغ شرعي ، أو بمقتضى اتفاٍق عقدي 
  ] .٤٣صفحة ) / م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥(الطبعة الثانية ) / الكويت(طبعة مطبعة مقهوي / الستار أبو غدة 

  تحقيق/ بي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبليأل) اللباب في علوم الكتاب: ( انظر - ٣
الطبعة )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود وش. ش :       

  .١٦٢ص / ٧ج )/ م١٩٩٨ –ه ١٤١٩: (األولى 
طبعة إدارة القرآن والعلوم / انيمحمد تقي عثم: تحقيق / لظفر أحمد العثماني التهانوي) إعالء السنن: ( انظر - ٤

   .٨ص / ١٤ج )/ ه١٤١٨: (سنة )/  كراتشي–باكستان (اإلسالمية 



 

 )٥٧٩٧(

تَبايعتُم ولَا يضار كَاِتب ولَا شَِهيد وِإن تَفْعلُوا فَِإنَّه وَأشِْهدوا ِإذَا  [ ... : قال تعالى - ٣
  فُسوقٌ ِبكُم واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه ِبكُلِّ شَيٍء

 ِليمالبقرة ( ])٢٨٢(ع. (  
توثيق العقد ، ولو لم  أمر باإلشهاد ل– سبحانه وتعالى – أن اهللا :وجه الداللة من اآلية 

   .   )١(يكن الزما لما احتاج إلى توثيق ؛ إذ إن عدم اللزوم يسِقطُ معنى التوثيق
كان حبان بن منقذ رجالً ضعيفًا :  قال – رضي اهللا عنهما – عن عبد اهللا بن عمر - ٤

ار  الخي-  صلى اهللا عليه وسلم –، وكان سِفع في رأسه مامومة ، فجعل له رسول اهللا 
 : -  صلى اهللا عليه وسلم –فيما يشتري ثالثًا ، وكان قد ثَقَُل لسانه ، فقال له رسول اهللا 

  . )٢("لَا ِخلَابة : ِبع وقُْل " 
 صلى اهللا عليه – أن البيع لو لم يكن الزما ، لما وجهه النبي :وجه الداللة من الحديث 

   .)٣(قد البيع عقد الزم إلى اشتراط ذلك ، فعِلم بذلك أن ع–وسلم 
 صلى اهللا عليه وسلم –أن رسول اهللا  : - رضي اهللا عنهما – عن عبد اهللا بن عمر - ٥
   .)٤("المتبايعان كلُّ واحٍد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا  " : قال –

بايعين  جعَل الخيار للمت-  صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي :وجه الداللة من الحديث 
   .)٥(قبل التفرق ، فإذا تفرقا بطَُل الخيار ولَِزم البيع ، فدلَّ ذلك على أنَّه عقد الزم

  
  

                                         
   .٥/٢٨٤) البحر الرائق: ( انظر - ١
: " وعلق عليه الذهبي بقوله/ ٢٢٠١: رقم/ ٢٦ص / ٢ج / البيوع: كتاب/ أخرجه الحاكم في المستدرك - ٢

، والبيهقي في السنن ٢١٧: رقم/ ٥٤ص / ٣ج / البيوع: كتاب/ ، والدار قطني في السنن"صحيح 
/ ٥ج / الدليل على أن ال يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثالثة ليال: باب/ البيوع: كتاب/ الكبرى

 .١٠٢٣٨: رقم/ ٢٧٣ص 
عبد اللطيف : تحقيق / لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي) االختيار لتعليل المختار: ( انظر - ٣

/ ٢ج )/ م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: (الطبعة الثالثة )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / مد عبد الرحمنمح
   . ١٣ص 

: رقم/ ٧٤٣ص / ٢ج / البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: باب/ البيوع: كتاب/  البخاري في الجامع الصحيحرواه - ٤
٢٠٠٥.  

  .٥/١٣٤) بدائع الصنائع: ( انظر - ٥



– 

  )٥٧٩٨(

   :المبحث الثاني
  رد المبيع بسبب الترويج التجاري 

   :المطلب األول
   :تعريف الترويج

والتزيين  على السرعة والظهور واالنتشار – في اللغة - " الترويج "  يدور معنى :لغةً 
راجت : عجَل ، ويقال : أسرع ، وروج به ، أي : راج األمر روجا ، أي : ، يقال 
أفشاها ونشرها : إذا فَشَتْ تعامل الناس بها ، ويقال روج أخبارا كاذبة ، أي : الدراهم 
ن كالمه روج فال: دام وانتشر ، ويقال : راج الغبار على رأس البعير ، أي : ، ويقال 

   .  )١(إذا زينَه وأبهمه فال تُعلَم حقيقته: 
  :اصطالحا 

   :)٢(ذكرت كتب التسويق معنيين للترويج
  . هو مجموع األعمال التي تقوم بها الشركة ؛ لزيادة مبيعاتها :المعنى العام : أولهما 
  : المعنى الخاص : ثانيهما 

مبيعات عدا اإلعالن ، وأعمال البيع هو تلك األعمال التي يقصد بها زيادة حجم ال
  .سهانف

  .عملية اتصال بهدف البيع : وقيل 
الجهود التي تبذلها المنشأة ، وبغرض إحداث تأثير معين في سلوك المستهلكين : وقيل 

يتطابق مع المتطلبات التسويقية ، من حيث زيادة المبيعات من جميع السلع أو الخدمات 
كين جدد ، أو زيادة معدل الطلب الحالي ، أو تقليل أو بعضها عن طريق جذب مستهل

  .الطلب بالنسبة لسلعة معينة ، وتحويله إلى سلعة أخرى 
اتصال بالعمالء ، والمشترين المرتقبين بغرض تعريفهم ، وإقناعهم بالسلع ، : وقيل 

  . ودفعهم إلى شرائها 

                                         
  .٢٨٥ص / ٢ج / روج: مادة ) عربلسان ال: ( انظر - ١
الطبعة )/الرياض(طبعة مكتبة الملك فهد الوطنية / لمحمد عبد اهللا عبد الرحيم ) التسويق المعاصر: ( انظر -  ٢

طبعة المطبوعات / طلعت أسعد عبد الحميد. د) التسويق مدخل تطبيقي( ، ٣٠٥ص )/ ه١٤٠٩: (األولى 
  .٣٦٥ ص )/القاهرة(الجامعية مكتبة عين شمس 



 

 )٥٧٩٩(

خدمات التي تكون بعد أن التعريف الخاص للترويج ال يدخل فيه ال: ويتبين مما سبق 
 في علم –وغير ذلك من الحوافز ، فالترويج ... عقد البيع ، كالرد والضمان والصيانة 

هو ما يخلق الرغبة لدى المستهلك أو العميل وينميها ، :  في معناه الدقيق –التسويق 
 في –بحيث يصير جاهزا للشراء ، أما ما بعد ذلك فال يدخل في مفهوم الترويج 

   .- صطالح الخاص اال
 ويقصد بالترويج في البحث محل الدراسة ، هو ما جاء في معناه العام ، فالترويج هو
كلُّ ما يقوم به البائع ، أو المنِْتج من أعمال تُعرف بالسلع ، أو الخدمات وتحثُّ عليها 

ل عقد ، وتدفع إلى اقتنائها وتملكها من صاحبها بالثمن ، سواء أكانت تلك األعمال قب
      .البيع أو بعده

   :المطلب الثاني
  حكم البيع مع ِاشِْتراِط أو بذِْل 

   :رد المبيع ترويجا للسلعة
  تمكين المشتري من إرجاع المبيع ، وأخذ: سبق أن بينَّا أن الرد الترويجي هو 

عة أخرى ثمنه ، أو إبداله ، أو تقييد ثمنه لحساب المشتري ، بحيث يتمكن من شراء سل
  .متى شاء 

  : إنَّه عند تدقيق النظر سنجد أن الرد الترويجي للمبيع له صورتان : وفي واقع األمر 
   :  ِاشِْتراطُ أو بذُْل رد المبيع وأخذ ثمنه : الصورة األولى

وتُعد هذه الصورة للرد الترويجي في حكم خيار الشرط ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه 
  : على رأيين - يار الشرط خ:  أي –

  :الرأي األول 
 من جواز – الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة –ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

  : ، وحجتهم في ذلك ما يلي -جواز اشتراط الرد :  وبالتالي – )١(خيار الشرط

                                         
ألبي عبد اهللا محمد بن ) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل( ، ٥/١٥٧) بدائع الصنائع: ( انظر - ١

                      / ٤ج )/ بيروت( دار الكتب العلمية بعةط )/ ه٩٥٤ت ( محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي 
طبعة دار الفكر )/  ه ٤٥٠ت ( يب الماوردي ألبي الحسن علي بن حب) الحاوي الكبير( ، ٣١٠ص 

                  ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلي ) المبدع ( ،١١٨ص / ٥ج )/ بيروت(
    .٦٧/ ٤ج )/ ه١٤٠٠: (سنة )/ بيروت(طبعة المكتب اإلسالمي )/ ه٨٨٤ – ٨١٦(



– 

  )٥٨٠٠(

 رجالً ضعيفًا كان حبان بن منقذ:  قال – رضي اهللا عنهما – عن عبد اهللا بن عمر - ١
 الخيار -  صلى اهللا عليه وسلم –، وكان سِفع في رأسه مامومة ، فجعل له رسول اهللا 

 : -  صلى اهللا عليه وسلم –فيما يشتري ثالثًا ، وكان قد ثَقَُل لسانه ، فقال له رسول اهللا 
   .)١("ال ِخالبة : ِبع وقُْل " 

 للمشتري اشتراط الخيار – عليه وسلم  صلى اهللا– أن النبي :وجه الداللة من الحديث 
   .)٢(، فدَل ذلك على جوازه

ال :  ومن قال حين يبيع أو يبتاع"  : -  رحمه اهللا – بما قاله ابن حزٍم :وقد أجيب عنه 
، إن شاء رد بعيٍب أو بغير  ، بما في خاللهن من األيام ، فله الخيار ثالث لياٍل خالبة
، وإن شاء  ، وإن شاء أمسك ، أو بغبن أو بغير غبن خديعة، أو بخديعة أو بغير  عيٍب
، فإن قال لفظًا غير  .....، ولزمه البيع  ، فإذا انقضت الليالي الثالث بطل خياره أمسك

 ، أو ال عيب ، أو ال مكر ، أو ال كيد ، أو ال غشَّ ال خديعة:  ، لكن أن يقول ال خالبة
، لم يكن له الخيار المجعول لمن  أو نحو هذا. ....، أو على السالمة  ، أو ال ضرر

  . )٣("ال خالبة :  قال
ال :   أي– يعطي حقَّ الخيار لمن نطق بهذا اللفظ -  رحمه اهللا – ابن حزٍم إن :أقول 

، أما الجمود فإنَّه  ، وهو كالم في غاية الجمود والتناقض ، دون من اشترطه -خالبة 
وبين غيرها من )  ال خالبة (نَّص بتفريقه بين لفظة يتمثل في الوقوف على ظاهر ال
:  ، وأما التناقض فهو يتمثل في إثباته الخيار لمن قال األلفاظ التي تحمل نفس المعنى

ال خالبة مع عدم اشتراطه في موضٍع آخر بدعوى أنَّه شرط ليس في كتاب اهللا وال في 
  . -  صلى اهللا عليه وسلم –سنَّة رسوله 

 صلى اهللا عليه وسلم –أن رسول اهللا  : - رضي اهللا عنهما –اهللا بن عمر  عن عبد - ٢
   .)٤("المتبايعان كلُّ واحٍد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا " :  قال –

                                         
  ..... . سبق تخريجه - ١
: الطبعة األولى )/ بيروت(طبعة دار الفكر /  ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي)المغني: ( انظر - ٢

  .٩٧ص / ٤ج )/ ه١٤٠٥(
) /  ه ٤٥٦ت  ( بي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهريأل )المحلى: ( انظر - ٣

  . ٤٠٩ ص /٨  ج/ )م ١٩٨٤(  دار الفكر للطباعة والنشر بعةط
 ..... . سبق تخريجه - ٤



 

 )٥٨٠١(

 أثبت الخيار للمتبايعين – صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي :وجه الداللة من الحديث 
 إذا كان البيع بيع خيار ، فدلَّ ذلك على أن اشتراط –  أيضا–قبل التَّفرق ، وبعده 

   .)١(الخيار جائز
هو قطع الخيار ، وإمضاء البيع قبل التفرق :  بأن المراد ببيع الخيار :وقد أجيب عنه 

، فالحديث أثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا ، فإن اختارا ، أو أحدهما إمضاء البيع 
ا أو في حق أحدهما ، ويشهد لهذا المعنى بعض روايات قبل التفرق لزم في حقهم

قال :  بهذا المعنى ، ففي بعض الروايات – في الحديث –الحديث التي فسرت االستثناء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما "  : - صلى اهللا عليه وسلم –النبي 

قال النبي :  ، وفي رواية أخرى )٢("أو يكون بيع خيار : اختر ، وربما قال : لصاحبه 
 فكل واحد منهما بالخيار ما لم  ،إذا تبايع الرجالن "  :- صلى اهللا عليه وسلم –

وإن ، أو يخير أحدهما اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، يتفرقا وكانا جميعا 
  . )٤)(٣( "ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، تفرقا بعد أن يتبايعا 

عن رسول : عن كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده  - ٣
 االًلَ حمرا حطًرا شَلَِّإ مِهِطورى شُلَ عنومِلس الم":  قال - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
  . )٥("ا امر حلَّحوَأ

                                         
 ) / ه ٨٥٢ت ( ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) فتح الباري ( :  انظر - ١

عبد العزيز بن باز ومحب الدين : تحقيق ) / ه  ١٤٢٠) ( مصور عن الطبعة السلفية ( ط دار الفكر 
  .٣٢٧ص / ٤ج / الخطيب

  .٢٠٠٣: رقم/ ٧٤٣ص / ٢ج / كم يجوز الخيار؟: باب/ البيوع: كتاب/ ع الصحيح رواه البخاري في الجام- ٢
/ ٧٤٤ص / ٢ج / إذا خَير أحدهما صاحبه بعد البيع: باب/ البيوع: كتاب/  رواه البخاري في الجامع الصحيح- ٣

  .٢٠٠٦: رقم
              طبعة مكتبة اإلرشاد /يلإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النوو) المجموع شرح المهذب : (  انظر - ٤

   .٢٤٥ص / ٩ج / محمد نجيب المطيعي: حققه وعلَّق عليه وأكمله بعد نقصانه / ) السعودية –جدة ( 
: كتاب/ ، والترمذي في السنن٧٩٤ص / ٢ج / أجر السمسرة: باب/ اإلجارة: كتاب/  رواه البخاري معلقًا- ٥

هذا حديث حسن : " وعلق عليه بقوله / ١٣٥٢: رقم / ٦٣٤ ص /٣ج / الصلح بين الناس: باب/ األحكام
/ ، والدار قطني في السنن٢٣٠٩: رقم / ٥٧ص / ٢ج / البيوع: كتاب/ ، والحاكم في المستدرك" صحيح 

: رقم/ ٤٠٩ص / ١١ج / ، والطبراني في المعجم الكبير٩٨: رقم / ٢٧ص / ٣ج / البيوع: كتاب
١٣٥٠٧.                =  



– 

  )٥٨٠٢(

 في بيوع المسلمين ،  أن شرط الخيار من الشروط الجارية:وجه الداللة من الحديث 
   .)١(وهو ال يحلُّ حراما ، وال يحرم حالالً ، فهو شرط جائز ال حرج فيه

 بأنَّه حديث ضعيف ، لم تَِصح إسناد روايٍة منه ، فال يصح االحتجاج :وقد أجيب عنه 
   .)٢(به

هو ما يجعله  بأن الحديث جاء من طُرٍق عدة ، يشُد بعضها بعضا ، و:وتُعقِّب ذلك 
   .)٣(حسنًا صالحا لالحتجاج به

واعلم أن أقوى ما ،  : " ... -  رحمه اهللا – اإلجماع على جوازه ، قال النووي - ٤
   . )٤("يحتج به في ثبوت خيار الشرط اإلجماع ، وقد نقلوا اإلجماع فيه ، وهو كاٍف 

ن حزمٍ إلى عدم  بأنَّه إجماع منقوض بخالف الظاهرية ، حيث ذهب اب:وقد أجيب عنه 
جواز خيار الشرط مطلقًا ، وأن عقد البيع مع خيار الشرط فاسد وباطل ، كما أنَّه قد 

   .)٥(اشتراط الخيار للبائع إلى عدم جواز -  رحمهما اهللا –ذهب ابن شبرمة والثوري 
                                                                                                     

 أئمة الحديث في الحكم على هذا الحديث ، فذهب بعضهم إلى تضعيفه ، قال ابن القطان في وقد اختلف=       
لم ) : " ٢/٨٠تنقيح التحقيق (، وقال الذهبي في " وأسانيدها ال يحتَج بها ) : " ٢/٣٢٤الوهم واإليهام (

، وعلَّق ) ٧/٣٧٠حلى الم(، وابن حزٍم في ) ٦/٥٥٢البدر المنير (، وضعفه ابن الملقن في " يصح هذا 
؛ ألن راويه كثير  وأنكروا عليه ": بقوله ) ٢٥٨بلوغ المرام ص (ابن حجر على تصحيح الترمذي له في 
   " .، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف ضعيف

المقاصد (وي في  ، فقال السخا- وهو الراجح –       بينما صححه آخرون من أئمة الحديث بمجموع طرقه 
عارضة (، وقال ابن العربي في " فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث ) : " ٦٠٦الحسنة ص 

، " ، ومقتضى القرآن وإجماع األمة على لفظه ومعناه قد روي من طرق عديدة") : " ٦/١٠٣األحوذي 
واحد منها ضعيفًا ، فاجتماعها من هذه األسانيد وإن كان ال) : " ٤/٨٦الفتاوى الكبرى (وقال ابن تيمية في 

حديث صحيح بمجموع ) : " ٦/٤١٤السلسلة الصحيحة (، وقال األلباني في " طرق يشد بعضها بعضا 
   " . طرقه 

مصطفى بن أحمد العلوي ، : تحقيق / البن عبد البر) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ( :  انظر - ١
)/  ه ١٣٨٧( : سنة / )المغرب ( طبعة وزارة عموم األوقاف اإلسالمية / كريومحمد بن عبد الكبير الب

  .١٠ص / ١٤ج 
  .٨/٣٧٠) المحلى: ( انظر - ٢
 ه١٤٢٦: ( الطبعة الثالثة / ط دار الوفاء/ ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )مجموع الفتاوى: ( انظر - ٣

   .١٤٧ ص /٢٩ ج/ )م ٢٠٠٥ -
   .٩/١٨١) وعالمجم: ( انظر - ٤
  .٨/٣٧٠) المحلى: ( انظر - ٥



 

 )٥٨٠٣(

  :الرأي الثاني 
 الرد عدم جواز:  وبالتالي – )١(ما ذهب إليه الظاهرية من عدم جواز خيار الشرط

  : ، وحجتهم في ذلك ما يلي - الترويجي 
ما " :  قال – صلى اهللا عليه وسلم – عن النبي – رضي اهللا عنها – عن عائشة - ١

ا ليست في كتا باهللا ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا بال رجال يشترطون شروطً
   .)٢( ... "فهو باطل

 ليس -الرد الترويجي : خل معه  ويد– أن اشتراط الخيار :وجه الداللة من الحديث 
 فهو شرط -  صلى اهللا عليه وسلم –من الشروط التي جاءت في كتاب اهللا وسنة نبيه 

  .باطل 
من البرهان على بطالن كلِّ بيٍع يشترط فيه " .....  : -  رحمه اهللا –قال ابن حزم 

 -  عليه وسلمصلى اهللا  –، أو لهما أو لغيرهما قول رسول اهللا  خيار للبائع أو المشتري
، من اشترط شرطًا ليس في  ما بال أقواٍم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اهللا : (

، وكان اشتراط الخيار  ) ... ، وشرط اهللا أوثق كتاب اهللا فهو باطٌل، كتاب اهللا أحقُّ
صلى اهللا  –، وال في شيٍء من سنَّة رسول اهللا  المذكور شرطًا ليس في كتاب اهللا تعالى

، فكلُّ عقٍد لم  ، وإذ هو باطٌل ، فوجب بطالن الشرط المذكور يقينًا  ...- لم عليه وس
، فوجب بطالن البيع الذي عقد  ، فال صحة له بال شك يصحح إالَّ بصحة ما لم يصح

  . )٣("على شرط الخيار 
 عندما اشترط - صلى اهللا عليه وسلم –قاله النبي  بأن هذا الحديث :ويعتَرض عليه 

، وكان النبي  ل بريرة على عائشة حين أرادت شراءها وإعتاقها أن يكون الوالء لهمأه
 قد أخبر أن الوالء لمن أعتق، فظاهر نص الحديث يدلُّ على - صلى اهللا عليه وسلم –

 متجه إلى من اشترط شرطًا مخالفًا لما نص -  صلى اهللا عليه وسلم –أن إنكار النبي 
  . ، وال خالف في بطالن مثل هذا الشرط هعليه اهللا أو رسول

                                         
  .٨/٣٦٨) المحلى: ( انظر - ١
: رقم/ ٧٥٩ص / ٢ج / إذا اشترط شروطًا في البيع ال تحل: باب/ البيوع: كتاب/  رواه البخاري في صحيحه- ٢

٢٠٦٠.  
  .٨/٣٧٨) المحلى: (انظر  - ٣



– 

  )٥٨٠٤(

 لَا " :  قال-   صلى اهللا عليه وسلم-  عن النبي-  رضي اهللا عنه –هريرة عن أبي  - ٢
   .)١( "يتَفَرقُ الْمتَباِيعاِن عن بيٍع ِإلَّا عن تَراٍض

ق عن البيع  نَهى عن التفر- صلى اهللا عليه وسلم – أن النَّبي :وجه الداللة من الحديث 
قبل التراضي ، وهذا يدل على أنه ال يجوز اشتراط الخيار بعد المجلس ؛ ألن بقاء 

   .)٢(الخيار بعد التفرق ينافي التراضي
 بأن خيار الشرط ال ينافي التراضي ؛ ألنه ال يثبت في العقد إال برضا :وقد أجيب عنه 

حدهما ثم تفرقا ، فقد تفرقا عن  ، فإذا شرطاه أو شرطه أ-  البائع والمشتري –العاقدين 
  .تراٍض 

 إن إثبات خيار الشرط ينافي مقتضى عقد البيع ؛ ألن مقتضاه نقل ملك البائع ، - ٣
وإيقاع ملك المشتري ، واشتراط الخيار ال يحصل به ذلك ، فال يصح اشتراطه ؛ ألنه 

   .)٣(يمنع من تَرتُِّب آثار العقد عليه
لم مختلفون في انتقال الملك زمن خيار الشرط، فمنهم مـن   بأن أهل الع :وقد أجيب عنه    

قال بانتقال الملك ، ومنهم من جعله موقوفًا إلـى انقـضاء مـدة الخيـار ، أو اختيـار           
اإلمضاء أو الفسخ ، فعلى القول األول ينتفي ما ذكروه من منافاة مقتضى العقد ، وعلى                

انع من االنعقاد ، وهو اشتراط الخيـار  القول الثاني يكون انتقال الملك موقوفًا ؛ لوجود م   
   .)٤(، وهذا ال يبطل العقد ، وال ينافي مقتضاه

  :الترجيح
 الحنفية ، – جمهور الفقهاء - يرى البحث أن ما ذَهب إليه أنصار الرأي األول 

جواز اشتراط :  وبالتالي – من جواز خيار الشرط –والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة 
 األصل في العادات والمعامالت اإلباحة و الراجح واألولى باالختيار ؛ إذ إ ه–الرد ن

   .حتى ينص دليٌل شرعي من الكتاب أو السنة على التحريم

                                         
هذا حديث : " وعلق عليه بقوله / ١٢٤٨: رقم/ ٥٥١ص / ٣ج / البيوع: كتاب/  رواه الترمذي في السنن- ١

وعلق / ١٠٩٣٥: رقم/ ٥٣٦ص / ٢ج / ، وأحمد في المسند" حسن صحيح : " وقال األلباني "/ غريب 
  " .إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين : " األرنؤوط المحقق بقوله شعيب عليه 

  .٨/٣٧٩) المحلى: ( انظر - ٢
  .٨/٣٧٩) المحلى: ( انظر - ٣
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير ) نهاية المحتاج: ( انظر - ٤

  .١٥ص/٤ج )/م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤: (سنة )/ بيروت(طبعة دار الفكر )/ ه ١٠٠٤ت ( بالشافعي الصغير 



 

 )٥٨٠٥(

عبادات :  تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان: "  - رحمه اهللا –قال ابن تيمية 
، فباستقراء أصول الشريعة نعلم  ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم يصلح بها دينهم

، وأما العادات فهي  أن العبادات التي أوجبها اهللا أو أحبها ال يثبت األمر بها إالَّ بالشرع
، فال يحظر  ، واألصل فيها عدم الحظر ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه

،  األمر والنهي هما شرع اهللا؛ وذلك ألن  - سبحانه وتعالى –منه إالَّ ما حظره اهللا 
، فما لم يثبت أنَّه مأمور به كيف يحكم عليه بأنَّه  والعبادة ال بد أن تكون مأمورا بها

   .)١(! "؟ وما لم يثبت من العادات أنَّه منهي عنه كيف يحكم على أنَّه محظور، ؟  عبادة
 منها إالَّ ما حرمه اهللا ر، فال يحظ فاألصل في العادات والمعامالت العفو واإلباحة

، وهو  - عز وجلَّ –، وإن تحريم شيٍء منها بغير دليٍل يعد افتراء على اهللا  ورسوله
ولَا تَقُولُوا ِلما تَِصفُ َألِْسنَتُكُم الْكَِذب هذَا حلَاٌل وهذَا حرام [ :  ، قال تعالى منهي عنه

 ] )١١٦(ِذب ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللَِّه الْكَِذب لَا يفِْلحون ِلتَفْتَروا علَى اللَِّه الْكَ
، وحرموا ما  ، وقد ذم اهللا المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به اهللا) النحل(

 نَِصيبا فَقَالُوا هذَا وجعلُوا ِللَِّه ِمما ذَرَأ ِمن الْحرِث والَْأنْعاِم[ :  ، قال تعالى لم يحرمه
 وِللَِّه فَه ا كَانمِصُل ِإلَى اللَِّه وفَلَا ي كَاِئِهمِلشُر ا كَانكَاِئنَا فَمذَا ِلشُرهو ِمِهمعِللَِّه ِبز

 ونكُمحا يم اءس كَاِئِهمِصُل ِإلَى شُراألنعام( ] )١٣٦(ي. (  
كلُّ شرٍط :  لضابط الشرعي الذي دلَّ عليه النصا: "  - رحمه اهللا – قال ابن القيم 

   .)٢("، وما لم يخالف حكمه فهو الزم  خالف حكم اهللا وكتابه فهو باطٌل
اشتراط رد المبيع وإبداله بمبيٍع آخر ، أو تقييد ثمنه لحساب  : الصورة الثانية

   : متى شاء– بدالً عنه –المشتري ألخذ مبيٍع آخر 
 فيها ؛ فهناك من يلحقها بخيار الشرط ، فيجعل حكمها الجواز مثل هذه الصورة مختلف

 ، وهناك من - وقد بينا ذلك بالتفصيل في حكم الصورة األولى –الصورة األولى 

                                         
/ محمد حسنين مخلوف: تحقيق/ يبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانأل )الفتاوى الكبرى: ( انظر - ١

   .٥ ص /٤ ج/ )ه ١٣٨٦(  دار المعرفة بعةط
 دار بعةط )/ ه ٧٥١ت ( لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  ) عن رب العالمينإعالم الموقعين: (انظر  - ٢

  .٤٣١ ص /٣ ج/ الجيل



– 

  )٥٨٠٦(

 – )١(لقد اختلف الفقهاء في حكم خيار التعيين: يلِْحقُها بخيار التعيين ، وفي واقع األمر 
  : على رأيين –... مبيع وإبداله بمبيٍع آخر وهو ما يعني اختالفهم في رد ال

  :الرأي األول 
ما ذهب إليه الحنفية ، والمالكية ، وبعض الحنابلة من جواز خيار التعيين ، وحجتهم 

قياس خيار التعيين على خيار الشرط ، بجامع أنهما شُِرعا لدفع الغبن عن : في ذلك 
ه ، وربما ال يستطيع المشتري صاحبه ، بحيث يختار ما هو األرفق به واألوفق ل

االختيار بنفسه ، ويحتاج لالستعانة برأي غيره في ضوء اطالعه على ما تخصصت 
فيه رغبة المشتري ، وقد ال يمكِّنه البائع من حمِل السلعة إليه إال بالشراء كيال تبقى 

  أمانة في يده بل مضمونة على
   .)٢(لشرط ، فَِقيس عليهالمشتري ، ومن هنا اقترب الغرض فيه من خيار ا

  :الرأي الثاني 
 ِمن عدم جواز – من الحنفية –ما ذهب إليه الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وزفر 

  :  ، وحجتهم في ذلك )٣(خيار التعيين
ما " :  قال – صلى اهللا عليه وسلم – عن النبي – رضي اهللا عنها – عن عائشة - ١

ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا ، ت في كتا باهللا بال رجال يشترطون شروطا ليس
   .)٤( ... "فهو باطل

                                         
 على أحدهما شائعا خالل مدٍة معينٍة ، هو حقُّ العاقد في تعيين أحد األشياء التي وقع العقد:  خيار التعيين - ١

ونحو ... بعتك أحد هذه األثواب الثالثة ، ولك الخيار أيهما شئت : أن يقول البائع للمشتري : وصورته 
  ] .٥٧٨) الخيار وأثره في العقود: (انظر  [ .ذلك 

طبعة دار إحياء التراث /  الهندوجماعة من علماء)  ه ١٠٧٠ت ( لنظام الدين ) الفتاوى الهندية(:  انظر -  ٢
محمود بن أحمد بن الصدر ل) الميحط البرهاني( ، ٥٤ص / ٣ج )/ ه١٤٢٣: (الطبعة األولى )/ بيروت(

) مواهب الجليل( ، ٦٢٩ص / ٦ج / دار إحياء التراث العربيطبعة / الشهيد النجاري برهان الدين مازه
   .٤/٣٠٢) اإلنصاف( ، ٤/٤٢٤

) /  ه ٦٢٣( ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ) ز في شرح الوجيزفتح العزي(:  انظر - ٣
ألبي محمد عبد ) الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل (  ، ٤١ص / ٤ج / طبعة دار الكتب العلمية
 )المحلى( ، ٧٥ص / ٢ج / )بيروت(طبعة المكتب اإلسالمي / ) ه ٦٢٠ت( اهللا بن قدامة المقدسي 

٨/٣٧٨.  
  ..... . سبق تخريجه - ٤



 

 )٥٨٠٧(

رد المبيع وأخذ مبيٍع :  ويدخل معه – أن اشتراط االختيار :وجه الداللة من الحديث 
 صلى اهللا – ليس من الشروط التي جاءت في كتاب اهللا وسنة نبيه - آخر بديالً عنه 

  . فهو شرط باطل - عليه وسلم 
من البرهان على بطالن كلِّ بيٍع يشترط فيه " .....  : -  رحمه اهللا –ن حزم قال اب

 -  صلى اهللا عليه وسلم –، أو لهما أو لغيرهما قول رسول اهللا  خيار للبائع أو المشتري
، من اشترط شرطًا ليس في  ما بال أقواٍم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اهللا : (

، وكان اشتراط الخيار  ) ...  أحقُّ، وشرط اهللا أوثقكتاب اهللا فهو باطٌل، كتاب اهللا
صلى اهللا  –، وال في شيٍء من سنَّة رسول اهللا  المذكور شرطًا ليس في كتاب اهللا تعالى

، فكلُّ عقٍد لم  ، وإذ هو باطٌل ، فوجب بطالن الشرط المذكور يقينًا  ...- عليه وسلم 
، فوجب بطالن البيع الذي عقد  شك، فال صحة له بال  يصحح إالَّ بصحة ما لم يصح

  . )١("على شرط الخيار 
عندما اشترط أهل – صلى اهللا عليه وسلم –قاله النبي  بأن هذا الحديث :ويعتَرض عليه 

 –، وكان النبي  بريرة على عائشة حين أرادت شراءها وإعتاقها أن يكون الوالء لهم
، فظاهر نص الحديث يدلُّ على  ء لمن أعتق قد أخبر أن الوال- صلى اهللا عليه وسلم

 اشترط شرطًا مخالفًا لما نص ِن متجه إلى م-  صلى اهللا عليه وسلم –أن إنكار النبي 
  . ، وال خالف في بطالن مثل هذا الشرط عليه اهللا أو رسوله

لى اهللا عليه ص - نَهى رسوُل اللَِّه "   : قَاَل– رضي اهللا عنه – عن َأِبى هريرةَ - ٢
   . )٢( " وعن بيِع الْغَرِر ، عن بيِع الْحصاِة- وسلم

 أن المشتري إذا قام بشراء مبيٍع مع اشتراط رده وأخذ مبيٍع :وجه الداللة من الحديث 
 يفضي إلى الغرر وجهالة المبيع ؛ حيث إن – عاجالً أو آجالً –بدالً منه بثمنه 

بديل السلعة لَِزمه أن يأخذ سلعة أخرى من السلع التي يتَِّجر فيها المشتري إذا اختار ت
  .  عن بيع المجهول والغرر – صلى اهللا عليه وسلم –البائع ، وقد نهى النبي 

لم يختر  أن الجهالة في المبيع منتفية ؛ إذ إن المبيع معلوم فيما إذا ب:ويعتَرض علَيِه 
اختار رد السلعة فإن المشتري سيعقد على سلعة معلومة له المشتري التبديل ، أما إذا 

 ، وعلى التسليم بأن في المبيع جهالة ، -  حينئٍذ - وللبائع في وقت التبديل ، فال جهالة 
                                         

  .٨/٣٧٨) المحلى: ( انظر - ١
  .٣٨٨١: رقم/ ٣ص / ٥ج / بطالن بيع الحصاة: باب/ البيوع: كتاب/  رواه مسلم في صحيحه- ٢



– 

  )٥٨٠٨(

فإنها جهالة غير مؤثرة ؛ ألن القاعدة في الجهالة التي تمنع من صحة العقد أن تكون 
   .)١(ذلك ، فهي جهالة يسيرة غير مؤثرةمؤدية إلى القمار والغرر ، وهذه التؤدي إلى 

أن هذا الشرط قد يتضمن إكراه المشتري على شراء ما ال يرضاه ؛ الستنقاذ ثمـن                 -٣
سلعته المردودة ، فال يكون بذلك قد حصل منه التراضـي الـذي تبنـى عليـه عقـود       

] ن تَراٍض ِمنْكُم    إالَّ َأن تَكُون ِتجارةً ع    [ ...: - تعالى   -المعاوضات ، كما في قول اهللا       
المنازعات والتشاجر واالختالف ؛ لعـدم وجـود الـسلع التـي     ، بل قد يؤدي ذلك إلى   

  .يرغب المشتري في شرائها 
 بأن اإلكراه على الشراء الذي تضمنه العقد في حال اختيار المـشتري             :ويعتَرض عليه   

المعاوضات ؛ وذلك ألن هـذا      تبديل السلعة ليس إكراها ينافي التراضي الذي تبنى عليه          
الشرط قد رضي به المشتري ، والتزم به أوالً دون إكراه ، فلزوم الوفاء به ال يـسمى                   
إكراها ، ثم إن للمشتري إمساك السلعة التي رضيها أوالً ، فإذا اختار تبديلها ، فإنـه ال                  

السلعة المـردودة  يلزم بأخذ سلعة معينة ، بل له اختيار ما شاء من سلع البائع بقدر ثمن           
، فهو ال يأخذ بديالً إال بتراٍض منه ومن البـائع ، وبـذلك ينتفـي اإلكـراه والتنـازع             

  .واالختالف 
  :الترجيح

 الحنفيـة ، والمالكيـة ، وبعـض    -يرى البحث أن ما ذهب إليه أنصار الـرأي األول          
راط رد المبيـع    جواز اشت :  وبالتالي   –الحنابلة من جواز خيار التعيين أو بيع االختيار         

  : هو الراجح واألولى باالعتبار ؛ وذلك لما يأتي –وأخذ مبيٍع آخر بدالً عنه 
 صورة من صور خيـار      – أو بيع االختيار     –إنَّه عند التدقيق نجد أن خيار التعيين         -١

الشرط ، وقد تبين جواز خيار الشرط ، فاألدلة التي تُجوز خيار الشرط تُـرجح جـواز          
  . يار التعيين ، وهي أدلةٌ قوية في محلِّ النزاع خ
شرعي من  اإلباحة حتى ينص دليٌلو  العفون األصل في العادات والمعامالتإ - ٢

الضابط الشرعي الذي : "  - رحمه اهللا –قال ابن القيم  ، الكتاب أو السنة على التحريم
وما لم يخالف حكمه فهو  فهو باطٌلكلُّ شرٍط خالف حكم اهللا وكتابه :  دلَّ عليه النص ،

                                         
 )/ ه٥٩٥ت ( رشدألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(:  انظر - ١

   . ١٣٠ص / ٢ج )/  ه ١٤١٠( مان طبعة دار اإلي



 

 )٥٨٠٩(

 وقد تبين عدم ورود حديٍث خاص صريح في منع خيار التعيين ، فيبقى على )١("الزم ، 
  .اإلباحة 

عبد الستَّار أبو . أن خيار التعيين يحقق مصلحة شرعية معتبرة تتمثل فيما ذكره د - ٣
الخيار ينْتَفَع به كثير من دون أن وقد أشار بعض الفقهاء المحدثين إلى أن هذا : " غدة 

يعرفوا أنهم يمارسونه ، فالسيدة من السيدات ربما ال تستطيع الذهاب بنفسها إلى بائع 
 ، فتوكِّل من يشتري لها ما تريد منه على أن يكون بالخيار بين - مثال –الحِلي 

ة منها ، وكثيرا ما يشتري قطعتين أو ثالثة من النوع الذي تريد ، ثم لها أن تختار واحد
الخادم لسيده شيًئا من اثنين أو ثالثة ثم يختار أهل البيت واحدا منها ، فالحاجة ماسة 
إليه ، ال سيما بعد أن تعددت الصناعات أصنافًا وألوانًا بدرجات متفاوتة في الجودة 

    .)٢("يعسر إحصاؤها 
   :المطلب الثالث

ة المحدمنية الزالترويجي التجاريالمد ددة للر:   
  :اختلف الفقهاء في المدة الزمنية للرد الترويجي على ثالثة آراء 

  : الرأي األول 
  ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية ، والليث بن سعد ، واألوزاعي من عدم

  :يلي  ، وحجتهم في ذلك ما )٣(صحة اشتراط الخيار مدة تزيد عن ثالث أيام بليالها
كان حبان بن منقذ رجالً ضعيفًا :  قال – رضي اهللا عنهما – عن عبد اهللا بن عمر - ١

 الخيار -  صلى اهللا عليه وسلم –، وكان سِفع في رأسه مامومة ، فجعل له رسول اهللا 

                                         
   .٣/٤٣١) إعالم الموقعين: ( انظر - ١
   .٥٨٦ص ) الخيار وأثره في العقود: ( انظر - ٢
طبعة دار  )/ ه٥٣٩ت ( لعالء الدين محمد السمرقندي ) تحفة الفقهاء( ، ٥/٤٩٨) شرح فتح القدير: ( انظر -  ٣

ألبي إسحاق ) المهذب(  ،٤٥ص / ٢ج )/ م١٩٩٤ -ه ١٤١٤: (الطبعة الثانية )/ بيروت(الكتب العلمية 
الطبعة /  دار الكتب العلميةبعةط)/  ه ٤٧٦ت ( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي 

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (  ، ٣١٧ص / ١ج / )م ١٩٩٥ - ه ١٤١٦ (  :األولى
/ ٢ج / )بيروت( دار الفكر بعةط)/  ه ٩٧٧ت ( يب الشربيني لمحمد بن أحمد الشربيني المعروف بالخط

  .٤٣ص 



– 

  )٥٨١٠(

 : -  صلى اهللا عليه وسلم –فيما يشتري ثالثًا ، وكان قد ثَقَُل لسانه ، فقال له رسول اهللا 
   .)١("ال ِخالبة : قُْل ِبع و" 

 وقَّت له الخيار ثالثًا ، -  صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي :وجه الداللة من الحديث 
  . فدلَّ على عدم صحة الزيادة عليها 

 ذلك جائز في ثالثة أيام لم  : " - رحمه اهللا –قال ابن عبد البر ا ورد الحديث بأنفلم
   .)٢("يجز أن تزاد على ذلك 

 في – رضي اهللا عنه – عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنَّه كلَّم عمر بن الخطاب - ٢
 -  صلى اهللا عليه وسلم –ما أجد لكم شيًئا أوسع مما جعل رسول اهللا : البيوع فقال 

 -  صلى اهللا عليه وسلم –لحبان بن منقذ أنَّه كان ضرير البصر فجعل له رسول اهللا 
   .)٣(ذ ، وإن سخط تركعهدة ثالثة أيام إن رضي أخ

 رحمه – بأنَّه حديثٌ ضعيف ، فال يصح االحتجاج به ، قال ابن حجر :وقد أجيب عنه 
   .)٤("فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف  : " -اهللا 
أن رجالً اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل :  عن أنس بن مالك - ٣

   .)٥("إنَّما الخيار ثالثة أيام " : البيع وقال  -  صلى اهللا عليه وسلم –النبي 
 بأنَّه حديث ضعيف ، فال يصح االحتجاج به ؛ إذ في إسناده أبان بن :وقد أجيب عنه 

متروك الحديث ، ترك الناس  : " -  رحمه اهللا –أبي عياش ، قال عنه اإلمام أحمد 
   .)٧("متروك الحديث : " - رحمه اهللا – ، وقال ابن حجر )٦("حديثه منذ دهٍر 

                                         
 ..... . سبق تخريجه - ١
سالم محمد عطا ومحمد علي : تحقيق/ ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري) االستذكار: ( انظر -  ٢

   .٤٨٥ص / ٦ ج)/ م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١: ( الطبعة األولى)/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / معوض
: كتاب/  ، والبيهقي في السنن الكبرى٢١٦: رقم/ ٥٤ص / ٣ج / البيوع: كتاب/  رواه الدار قطني في السنن- ٣

  .١٠٢٤٢: رقم/ ٢٧٤ص / ٥ج / الدليل على أن ال يجوز شرط الخيار: باب/ البيوع
   .٤/٣٣٨) فتح الباري: (انظر  - ٤
  .ولم أجده فيه / وقد عزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه/ ٥٤٠ص / ٦ج /  أورده ابن الملقن في البدر المنير- ٥
بي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد أل) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : ( انظر  - ٦

 /٢ ج/ ) م ١٩٩٥ – ه ١٤١٦ (  :الطبعة األولى/ ط مؤسسة قرطبة/ ) ه٨٥٢ت (بن حجر العسقالني 
   .١٦٥ص 

 .المرجع السابق : نظر  ا- ٧



 

 )٥٨١١(

من " :  قال – صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي – رضي اهللا عنه – عن أبي هريرة - ٣
  ابتاع شاةً مصراةً فهو بالخيار ثالثة أياٍم ، إن شاء أمسكها

  . )١("، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمٍر 
 حدد مدة الخيار في -  وسلم  صلى اهللا عليه– أن النبي :وجه الداللة من الحديث 

التصرية بثالثة أيام ، فدلَّ على اعتبار تحديد المدة في الخيار عموما ، وأنَّها ال تزيد 
  .عن الثالثة 

 أن شرط الخيار في البيع مناٍف لمقتضى العقد ، وجاء جوازه بالنص للضرورة - ٣
 ا بالثالث ، فيبقى على ما جاء به النصدمقي.  

  :لرأي الثاني ا
ما ذهب إليه المالكية من أن مدة خيار الشرط ليس لها قدر محدد في نفسه ، وإنَّما تقدر 

 ، وحجتهم في ذلك ما )٢(مدة كلِّ مبيٍع بحسبه ، وذلك وفق ما تقتضيه الحاجة والعرف
  :يلي 

محدودا بزمان  أن ما يفهم من الخيار هو اختبار المبيع ، ولذلك يجب أن يكون ذلك - ١
  .إمكان اختبار المبيع ، وذلك يختلف بحسب كلِّ مبيٍع 

إنما الخيار بشرط كشهر في دار وال يسكن ،  : " .... - رحمه اهللا –قال الدسوقي 
، وكثالثة في … وكجمعة في رقيق واستخدامه ، وكثالثة في دابة ، وكيوم لركوبها 

   .)٣("… الثوب 
العيب ؛ إذ إن خيار الشرط يستحق به الرد ، فلم يقصر  القياس على خيار الرد ب- ٢

  .على ثالثة أيام كخيار الرد بالعيب 
  :الرأي الثالث 

ما ذهب إليه الحنابلة ، والقاضي أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن أبي ليلى ، 
وأبو ثور ، وإسحاق بن راهويه ، وابن المنذر ، والطحاوي إلى جواز اشتراط الخيار 

                                         
   .١٥٢٤: رقم/ ١١٥٨ص / ٣ج / حكم بيع المصراة: باب/ البيوع: كتاب/  رواه مسلم في صحيحه- ١
طبعة / )ه ١٢٣٠ت( لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ( انظر - ٢

لمحمد بن محمد بن خليل ) قضية الحكميةالفواكه البدرية في األ( ، ٩١ص / ٣ج )/ بيروت(دار الفكر 
   .٨٣ص / ٢ج / )مصر (  مطبعة النيل بعةط)/  ه ٩٣٢ت ) ( ابن الغرس الحنفي ( المعروف بـ 

   .٣/٩١) حاشية الدسةقي: ( انظر - ٣



– 

  )٥٨١٢(

 ، وحجتهم )١( دون نظٍر لماهية المبيع-  قصرت أم طالت –دة معلومة يتفقان عليها م
  :في ذلك ما يأتي 

يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأوفُوا ِبالْعقُوِد ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ الَْأنْعاِم ِإلَّا ما [ :  قال تعالى - ١
يِحلِّي الصم رغَي كُملَيتْلَى عيكُمحي اللَّه ِإن مرح َأنْتُمِد و  ِريدا يالمائدة( ] )١(م. (  

 إذا تـضمنه    - دون نظٍر إلى مدته      – أن شرط الخيار في البيع       :وجه الداللة من اآلية     
  .العقد داخٌل في العقود المأمور بالوفاء بها 

 -صلى اهللا عليه وسلم      –قال رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنه     – عن أبي هريرة     -٢
   .)٢("المسِلمون ِعنْد شُروِطِهم " : 

 داخـل فـي     – وإن طالـت     – أن شرط الخيار مدة معلومة       :وجه الداللة من الحديث     
 ، إذ إنَّه شرط لم يحـل حرامـا ،           - في معامالتهم    –الشروط المشروعة بين المسلمين     

ون مدة الخيار ترجع إلـى مـا يتفـق عليـه            ولم يحرم حالالً ، فدلَّ ذلك على جواز ك        
  .العاقدان 

 صلى اهللا عليه وسلم     –أن رسول اهللا     : - رضي اهللا عنهما     – عن عبد اهللا بن عمر       -٣
   .)٣("المتبايعان كلُّ واحٍد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا " :  قال –

 أطلق جواز شرط الخيار     - وسلم    صلى اهللا عليه   – أن النبي    :وجه الداللة من الحديث     
   .- صلى اهللا عليه وسلم –دون تقييد بمدٍة معينة ، وال يجوز تأخير البيان في حقِّه 

أنَّه بـاع جاريـةً وجعـل     : " - رضي اهللا عنهما  – ما روي عن عبد اهللا بن عمر         -٤
   .)٤("الخيار إلى شهرين 

                                         
 ه ٦٨٢ – ٥٩٧( لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ) الشرح لكبير: ( انظر-  ١

  :الطبعة األولى)/ السعودية ( ط دار هجر / وكذلك مطبوع مع المقنع واإلنصاف،  دار الكتب العلمية بعةط)/ 
 ، ٦٥ص / ٤ ج/ محمد عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق)/ م ١٩٩٣ - ه ١٤١٣( 
 اهللا محمد بن عبد اهللا لشمس الدين أبي عبد) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (  ، ٤/٣٦٤) اإلنصاف(

                )/ ه ١٤٢٣ (  :سنة)/ بيروت( دار الكتب العلمية بعةط)/  ه ٧٧٢ – ٧٢٢( الزركشي المصري الحنبلي 
   .٤/٣٢٧) فتح الباري( ، ٦/٣) البحر الرائق( ، ٥/١٥٧) بدائع الصنائع( ، ٤٠٦ص / ٣ج 

 ..... . سبق تخريجه -  ٢
  ..... . سبق تخريجه -  ٣
ولم أجده في غيره من كتب "/ غريب جدا : " وعلق عليه بقوله/ ١٠ص / ٤ج / أورده الزيلعي في نصب الراية - ٤

  .السنة والتخريج 



 

 )٥٨١٣(

 - رضـي اهللا عنهمـا     –د اهللا بن عمر      أن الصحابي الجليل عب    :وجه الداللة من األثر     
استعمل هذا الخيار بمدٍة معلومة زادت على ثالثة أيام ، مما يدل على جواز ذلـك ، ال                  

  .سيما وقد عِرفَ عنه شدة تحريه إصابة السنة في أموره كلِّها 
ـ               :ويعتَرض عليه    ث  بأنه أثر موضوع ، فال يصح االحتجاج به ؛ إذ لم يقف عليه البح

   .)١("غريب جدا : " بقوله  – رحمه اهللا –في كتب السنة ، ولذلك علَّق عليه الزيلعي 
 أن شرط الخيار إلى مدة معلومة حقٌّ يعتمد على الشرط ، فيرجع في تقـديره إلـى              -٥

  .مشترطه كاألجل 
  :الترجيح

األمـة   : " -   رحمه اهللا  –اتفق الفقهاء على جواز شرط الخيار ثالثة أيام ، قال النووي            
 ، وهذا يعني اتفاقهم على جـواز كـون          )٢("مجمعةٌ على جواز شرط الخيار ثالثة أيام        

شرط الخيار أقل من ثالثة أيام ، إالَّ أنَّهم اختلفوا في الحـد األقـصى للمـدة الجـائزة                   
ويرى البحث أن ما ذهـب       ،   - كما تبين    –ومقدارها في خيار الشرط على ثالثة آراء        

 الحنابلة ، والقاضي أبو يوسف ، ومحمد بـن الحـسن ،             –إليه أنصار الرأي الثالث     
 من جواز اشتراط الخيـار مـدة        -وابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، وإسحاق بن راهويه           

 دون نظٍر لماهيـة المبيـع هـو الـراجح     - قصرت أم طالت –معلومة يتفقان عليها   
  :، وذلك لما يلي  واألولى باالعتبار

  . قوة أدلتهم من المنقول والمعقول  :أوالً
  : أنَّه يمكن الجواب عما ذهب إليه أنصار الرأي األول كما يلي  :ثانيا

  :  يجاب عن الحديث األول بما يلي -١
 أنَّه ليس في الحديث بأي وجٍه من الوجوه المنع من الزيادة على ثالثـة أيـام ، فلـم           -أ

   المدة المقدرة التي أرشد-م  صلى اهللا عليه وسل–يجعل النبي 
  .حبان إليها حدا فاصالً بين ما يجوز من المدة وما ال يجوز 

 أن ظاهر الحديث يدلُّ على أن هذه المدة المقدرة فيه ثابتة لهذا الرجل ومـن كـان                -ب
مـدة  بصفته ، إذا لم يشترط مدةً للخيار ؛ ألنَّه كان يخدع في البيوع ، فجعل له هـذه ال                  

                                         
              طبعة دار الحديث / ألبي محمد عبداهللا بن يوسف الحنفي الزيلعي ) نصب الراية ألحاديث الهداية( : انظر - ١

  . ١٠ ص /٤ ج/ لبنوريمحمد يوسف ا: تحقيق) ه ١٣٥٧( 
  .٩/١٩٠) المجموع: ( انظر - ٢



– 

  )٥٨١٤(

 قصرت عن ثالثة أيام أو زادت       –بمجرد العقد ، أما إن اشترطت مدة معلومة في العقد           
  .   ، فليس في الحديث ما يمنع من ذلك -
 أن التحديد بثالثة أيام كان كافيا مناسبا لغالب السلع التي كانت محلَّ شراء حبان بن                -ج

 كالـدار ،    –، أما غيـر تلـك الـسلع          -وغير ذلك   ....  كاألطعمة ، والثياب     –منقذ  
  . فإن التقييد بثالثة أيام غير كاٍف الختبارها -وغير ذلك .... والسيارة ، والمصانع 

 على  –بأنهما ضعيفان من جهة الرواية والسند       :  يجاب عن الحديثين الثاني والثالث       -٢
  . ، فال يصح االحتجاج بهما -نحو ما تبين 

  :  التصرية بأمرين  يجاب عن حديث-٢
 أن األيام الثالثة في التصرية تكفي لمعرفة العيب ، بينما ال تكفي في معرفـة عيـب        -أ

  .وغير ذلك ... غيرها من المبيعات كالدار والسيارة 
 أن خيار الشرط يختلف عن الخيار في المصراة ، فخيار الشرط للمتعاقدين جميعـا           -ب

  .للمشتري فقط ، أما خيار المصراة فهو 
بأن التحديد بمدٍة تزيد عن ثالثة أيام ينافي مقتضى العقد مردود بأنَّـه ال              :  أن قولهم    -٣

ينافي مقتضى العقد لتقييده بمدٍة معلومة ، أما إذا لم يقيد بمدٍة وشُِرطَ حقُّ الخيار أبـدا ،                  
  .  نا فإنَّه حينئذ يصح االعتراض بذلك ، وهو ما لم يوجد ه

  : أنه يمكن الجواب عما ذهب إليه أنصار الرأي الثاني بأمرين  :ثالثًا
 يختلفون فيما بينهم اختالفًا بينًا فـي        – فضالً عن عوام المجتمعات      – أن أهل العلم     -١

تقدير الحاجة التي يتحقق تقدير شرط الخيار بها ، وقد عِهد في الشارع أنـه ال يـربط                  
الخفية غير المنضبطة ، فإن ذلك يؤدي إلى االختالف والتنازع ، وهذا            األحكام باألمور   

  .مما يأباه الشارع وينهى عنه 
 أن ما تشهده العصور المتأخرة من تطوٍر سريٍع هائـٍل فـي كثـرة إنتـاج الـسلع        -٢

واإلفراط في تنوعها ، يجعل العرف غير قادٍر على تحديد مدة اختبار كثيٍر من الـسلع                
  . لفة للوقوف على جودتها المخت

  
  
  
  



 

 )٥٨١٥(

   :المبحث الثالث
    :رد المبيع بسبب العيب

   :المطلب األول
   :تعريف العيب

عاب الشيء وعابه يِعيب عيبا إذا صار ذا عيٍب ، وعيبتُه وعيبه وتَعيبـه وِعبتُـه        : لغةً  
متَاع مِعيب ومعيوب ، وقد يكـون العيـب       : نسبه إلى العيِب ، وجعله ذا عيٍب ، ويقال        

 َأما الـسِفينَةُ فَكَانَـتْ   ﴿: حائط مِعيب أو معيوب ، ومن ذلك قوله تعالى    : ماديا ، مثل    
 سِفينٍَة غَصبا  ِلمساِكين يعملُون ِفي الْبحِر فََأردتُ َأن َأِعيبها وكَان وراءهم مِلك يْأخُذُ كُلَّ           

: ، وقد يكون معنويا ؛ حيث يوصف القول بأنـه مِعيـب ، ويقـال                ) الكهف (﴾) ٧٩(
   .)١(عاب بعضهم بعضا: تَعايب القَوم أي 

   .)٢(معايب: عيوب وأعياب ، والمعابة ، والجمع : العيب والعاب ، والجمع : واالسم 
 هو النقيصة أو الوصمة ، أو ما يخلـو          - أو العاب أو العيبة      - فإن العيب : وبناء عليه   

  .  عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا 
  : اصطالحا 

   .)٣(ما أوجب نقصان القيمة في عادة التجار:  عند الحنفية -
ـ          :  عند المالكية    - ا فـي  ما يثبت بسببه نَقْص يخالف ما التزم به البائع شـرطًا أو عرفً

   .)٤(زمان ضمانه
كلُّ ما في المعقود عليه من منقص العين أو القيمة تنقيصا يفوت بـه              :  عند الشافعية    -

   .)٥(غرض صحيح ، إذا غلب في المبيع عدمه
                                         

 - ه ١٣٩٨: ( سنة )/بيروت(طبعة دار الفكر / لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي) القاموس المحيط: ( انظر - ١
   .١٥٢ص / ١ ج)/ م ١٩٧٨

إبراهيم . مهدي المخزومي ود. د: تحقيق/ ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي) العين: ( انظر - ٢
  .٢٦٣ص / ٢ج / طبعة دار مكتبة الهالل/ السامرائي

طبعة / ألبي بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الزبيدي) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري(:  انظر - ٣
   .٢٢٦ص / ٢ج )/ م ١٩٤٤( مصطفى البابي الحلبي 

طبعة دار الكتب / حمد بن عبد اهللا المالكيألبي عبد اهللا م) حاشية الخرشي على مختصر خليل(:  انظر -  ٤
   .١٥٥ص / ٣ج / )ه ١٣١٧( الطبعة الثانية / العلمية

  .١٢/٢٩٨) المجموع: ( انظر - ٥



– 

  )٥٨١٦(

   .)١(نقيصةٌ يقتضي العرف سالمة المبيع عنها غالبا:  عند الحنابلة -
رى به أو باع به ما ال يتغابن النـاس          كلُّ ما حطَّ من الثمن الذي اشت      :  عند الظاهرية    -

   .)٢(بمثله
  :التعريف المختار 

  كلُّ آفٍة مذمومٍة منقصٍة للعين أو المالية أو الرغبـة فيـه            : " أرى أن يعرف العيب بأنه      
  )٣(" . ، اقتضى العرفُ سالمة المبيع عنها غالبا -المبيع :  أي –

                                         
   .٤/٤٠٥) اإلنصاف: ( انظر - ١
   .٩/٧١) المحلى: ( انظر - ٢
  :أما العيب في القانون  - ٣

اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة : " أن العيب هو من القانون المدني المصري على ) ٣١٣(     نصت المادة 
العـدد  / مجلة المحاماة / م١٩٤٨-٤-٨: حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ      : انظر  " . [ السليمة للمبيع   

   ] .٣٧٥ص )/ م١٩٤٩ – ١٩٤٨(من مجلد ) ٤(و) ٣(
  :     بيان ومقارنة 

 تعريفًا شرعيا ؛ إذ إن ذلك التعريف مأخوذ عن الـشريعة            – في القانون المصري     – يعد تعريف العيب     -١    
مـا  : "  العيب بأنـه  – رحمه اهللا – ؛ حيث عرف الكمال بن الهمام - وخاصة مذهب الحنفية    –اإلسالمية  

  " .تخلو منه أهل الفطرة السليمة مما يعد نقصا 
المرض في الحيوانات ، والتسوس في : ا عادةً ، مثل      إن العيب آفةٌ عارضة تصيب محلَّ العقد يخلو منه         -٢    

، ... األخشاب ، والعفَن في الفاكهة ، وضعف األساس في البناء ، وعيوب الـصنع فـي اآلالت الحديثـة      
فجميع هذه العيوب ال تقتضي الفطرة السليمة وجودها في محلِّ العقد ، وال يرضى بها المتعاقد في العادة ؛                 

هو عدمها ، إال أن هذا الكالم ال يعني بالضرورة وجود سالمة السلعة سالمة كليـة ، فهنـاك                  ألن الغالب   
شوائب قد تصيب محلَّ العقد ، ومع ذلك ال تعد عيوبا بالمعنى المتعارف عليه ، فيجـري العـرفُ علـى                    

 والفساد في بعض أفراد    التسامح فيها كاألتربة والحصى اليسير في الحبوب ، والقليل من القش في القطن ،             
  .وغير ذلك ... اللوز أو الجوز وتسوس التمور 

 يجب عدم الخلط بين رداءة الشيء وتعيِبه ، فاألشياء التي توجد في أصل فطرتها السليمة ولو كانت على         -٣    
مة ، فاألصل األدنى واألعلى ، تعتبر من قبيل الجودة والرداءة ال من قبيل العيب والسال: وجوٍه مختلفة مثل 

في السلع أنها تتفاوت في الجودة ، ففيها الجيد والمتوسط والرديء ، فالرداءة ليست عيبا عند الفقهاء ، ولو                   
أنها تعتبر عيبا في اللغة ؛ ألنَّها حالةٌ طبيعية معتادة ، فهي من األوصاف الدنيا التي توصف بها الـسلع ،                     

راجع إلى أن القيم تختلف باختالف األوصـاف ، ولـيس لكـون    وإذا كان ِسعر الشيء الجيد ، فسبب ذلك      
الرداءة عيبا ، فالكبر والصغر يختلفان في القيمة ، ولكن ال يمكن القول أن صغر الشيء يعتبر عيبا فيـه ،      

  =        .بل قد نجد حاالت يكون فيها الصغير أجود بكثير من الكبير 



 

 )٥٨١٧(

   :المطلب الثاني
   :)١(ت به رد المبيعشروط العيب الذي يثب

 العيب خفيا ، بحيث ال يكون العيب ظاهرا ال يخفى على الناس في العـادة    أن يكون  -١
 مثقوبا ثقبا فاحـشًا ،   – محل البيع    –أن يكون الثوب    :  مثل   –، وكان المشتري مبِصرا     

 بوجـود   اعالم المشتري    مكسورا ، فإذا كان    – محل البيع    –أو أن يكون زجاج السيارة      
 مـع  - قدامه على الشراءإ ألنذلك ؛ و فال خيار له    أو عند التسليم    العيب في وقت العقد     

ثـم علـم   ، وكذلك إذا لم يعلم بالعيب عند العقد ،  بذلك ئه رضا يدلُّ على – العلم بالعيب 
 ألن تمـام الـصفقة       ؛  فقبضه للمبيع مع علمه بالعيب دليل على الرضا        عند التسليم ،  به  

  .  كالعلم عند العقدالتسليم فكان العلم عند  ، بالقبضمتعلق
 أن يكون العيب مؤثِّرا في المبيع ، بحيث يؤِدي ذلك إلى نقٍص في القيمة أو في - ٢

 يفوت بانعدامها أو –العين أو في المنفعة أو في صفٍة مقصودٍة مشترطة في المبيع 
ال أثر له ، فإنَّه ال يثبت حقُّ الرد فإذا كان العيب يسيرا  ، )٢( غَرض صحيح–نقصها 

 ، إال أن نجاسته تزول بالغسل ، امتنجس، فيجده   مستعمالًاثوبأن يشتري : به ، مثل 

                                                                                                     
 والرداءة له أهمية بالغةٌ من الناحية العملية ؛ إذ –اآلفة :  بمعنى – العيب إن التمييز بين: وفي واقع األمر =     

إن العيب يجعل البائع ملزما بضمانه دون حاجٍة إلى وجود شرٍط بذلك في العقد حسب فقهاء الشريعة الغراء 
ريعة أو القانون ؛ ألنهـا    ، أما الرداءة في الشيء فال يترتب عنها أي التزاٍم على عاتق البائع سواء في الش               

مجرد أوصاٍف يحتمل وجودها عادة في المبيع ، وعليه فإن البائع غير ملزٍم بضمانها إال إذا وِجـد شـرط         
صريح في العقد على عدم وجودها ، ففي هذه الحالة نطبق عليها أحكام فوات الوصف أو خيار الوصـف                   

  .حسب تعبير فقهاء الشريعة 
المصري مع الشريعة اإلسالمية الغراء في أن مناطَ العيب هو نقص القيمة ، وهو ما يعني               يتفق القانون    -٤    

أنَّه آفة تصيب المبيع ، وتنقص من قيمته ، بحيث يترتب عنها نشوء الحق في الضمان أو الخيار ، وحتى لو 
قص القيمة إلى أهـل الخبـرة   كانت هذه اآلفة لم تُحِدثُ نقصا في المبيع أو في منفعته ، ويرجع في تقدير ن      

   .بطبيعة الحال 
                 لمحمد بن علي الحصكفي ) الدر المختار شرح تنوير األبصار( ، ٥/٢٧٦) بدائع الصنائع: ( انظر - ١

حاشية ( ، ٤٧ص / ٥ج )/ ه١٣٨٦: (الطبعة الثانية )/ بيروت(طبعة دار الفكر )/ م١٦٧٧ –ه ١٠٨٨ت (
طبعة دار الفكر / يوسف البقاعي: تحقيق/ ألبي الحسن المالكي) ية الطالبكفا( ، ٣/١٠٨) الدسوقي

) المبدع( ، ١/٢٨٤) مغني المحتاج( ، ١/٢٨٤) المهذب( ، ١٩٥ص / ٢ج )/ ه١٤١٢: (سنة )/ بيروت(
   . ٤/٤٠٤) اإلنصاف( ، ٤/٩١

  . صغيران عليه شراء شاٍة لألضحية مقطوعة األذن ، أو شراء ثوٍب أو حذاٍء ، فبان أنهما: مثل  - ٢



– 

  )٥٨١٨(

 تُعد ال -   حينئٍذ– فإن النجاسة،  وال يؤدي ذلك إلى النقص من قيمته أو عينه أو منفعته
عيبا يريسير ال أثر ألنه ؛ به الثوبد ومثل زالته بال مشقةإيمكن و  له ، عيب ،                
أن يشتري سيارة ، فيجد أن مساحات الزجاج األمامي تحتاج إلى تبديل أو  : - أيضا –

  .صيانة ، فهذا العيب ال يعد مؤثرا ، فال يحق للمشتري الرد به ؛ لعدم تأثيره 
 ، فإذا تبرأ البائع ِمن كُلِّ عيٍب يجده يبأال يكون البائع قد اشترط البراءة من الع - ٣

 ، فإنَّه ال يثبت للمشتري حقُّ الرد بالعيب ، ولكن - بعد القبض –المشتري في المبيع 
ال يصح هذا االشتراط إال إذا كان ذلك العيب مما ال علم للبائع به ، ويستدلُّ لذلك بما 

، ِدرهٍم باع غُلَاما لَه ِبثَماِن ِماَئِة   عبد اللَِّه بن عمرَأن: " عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه ثبت 
  ، ِبالْغُلَاِم داء لَم تُسمِه ِلي : الَِّذي ابتَاعه ِلعبِد اللَِّه بِن عمر فَقَاَل ،وباعه ِبالْبراءِة

فَّانِن عب انثْما ِإلَى عمُل فَقَاَل ،فَاخْتَصجِه  : الرمسي لَم اءِبِه دا ودبِني عاعب  ، دبقَاَل عو
 فَقَضى عثْمان بن عفَّان علَى عبِد اللَِّه بِن عمر َأن يحِلفَ لَه لَقَد  ، ِبعتُه ِبالْبراءِة :اللَِّه

هلَمعي اءا ِبِه دمو دبالْع هاعب، فََأب دبالْع عتَجارِلفَ وحي اللَِّه َأن دبى ع،  هاعفَب هِعنْد حفَص 
 ، فهذا الحديث يدلُّ على صحة اشتراط )١( "عبد اللَِّه بعد ذَِلك ِبَألٍْف وخَمِس ِماَئِة ِدرهٍم

مه ، فال ينفعه البراءة من العيب ، إذا لم يعلم به البائع ، أما العيب الذي يعلمه ويكت
   )٢(.اشتراط البراءة فيه 

                                         
قال الطَّريفي / ٢٢٧١: رقم/ ٨٨٥ص / ٤ج / العيب في الرقيق: باب/ البيوع: كتاب/  رواه مالك في الموطأ- ١

  " .إسناده صحيح  ): " ١٩٢ ص التحجيل(في 
  :لقد اختلف الفقهاء في حكم البيع مع اشتراط البراءة من العيوب على أربعة آراء : في واقع األمر  - ٢

ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية في قول ، والحنابلة في رواية من صحة البيع مع اشـتراط              : لرأي األول ا     
  .البراءة من العيوب ، سواء كان البائع على علٍم به أم ال 

ن ما ذهب إليه المالكية في قول ، والشافعية في القول الراجح عندهم ، والحنابلة في رواية م              : الرأي الثاني      
  .صحة البيع مع اشتراط البراءة من كلِّ عيٍب ، شريطة عدم علم البائع به 

ما ذهب إليه المالكية في قول ، والشافعية في قول عندهم ، والحنابلة في رواية ، وابن أبـي     : الرأي الثالث      
خبـر البـائع   ليلى ، والثوري ، وإسحاق بن راهويه من صحة البيع مع اشتراط البراءة من العيب الـذي ي    

 ، وهـو مـا   - قبل العقد -المشتري به ، فال يصح للمشتري رد المبيع بعيٍب أخبره به البائع وأوقفه عليه       
  .يعني عدم جواز البراءة العامة من العيوب 

ما ذهب إليه المالكية في القول المشهور من صحة البيع مع اشتراط البراءة مـن العيـب ،           : الرأي الرابع      
  =    .ال تصح البراءة من العيوب ليس البائع على علٍم بها : يطة علم البائع به ، أي شر



 

 )٥٨١٩(

  :المطلب الثالث 
   :أثر العيب الحادث في رد المبيع

 أو  – ، ويعنَى البحث بالعيب الحـادث فـي المبيـع            )١( وحادثٍ )١(ينقسم العيب إلى قديمٍ   
 بعـد  – ابتـداءا  –العيب الموقوف عليه أو الحادث      :  بعد القبض ، ويقصد به       –المباع  
  .القبض 

                                                                                                     
طبعة دار الكتـب    )/ ه ١٧٩ – ٩٥( لمالك بن أنس    ) المدونة الكبرى   (  ،   ٦/٧٢) البحر الرائق : (انظر  [ =    

) مغنـي ال( ،   ١٢/٣٧٢) المجمـوع (،   ٣٣٥ص  / ٣ج  / )ه ١٤١٥ (  :الطبعة األولـى  )/ بيروت(العلمية  
٤/١٢٩. [   

 رضي اهللا عنه  –والذي يترجح هو الرأي الثاني ، ومما يؤيد ذلك األثر المروي في قضاء عثمان بن عفان                      
 لم يحكـم   – رضي اهللا عنه     – ؛ إذ إن عثمان      - رضي اهللا عنهم     – بين عبد اهللا بن عمر وزيد بن ثابت          –

 لم يكن علـى علـٍم   – رضي اهللا عنهما –من ابن عمر بفساد شرط البراءة من العيب ، ولكنه أراد التثبت       
بالعيب قبل البيع ، فدلَّ ذلك على أن البائع إذا اشترط البراءة من العيب ، وأقره المشتري ، ولم يكن البائع                     

بـائع  على علٍم بالعيب ، صح الشرط ، وبِرَئ منه ، وسقط حقُّ المشتري في الرد بالعيب ، بينما إن عِلم ال                  
   .  بالعيب فكتمه لم يصح الشرط ، ولم يبرأ منه ، وثبت للمشتري حقُّ الرد بالعيب

  : إن العيب القديم له أربع صور  - ١
   :العيب الذي يوجد في المبيع قبل إبرام العقد : الصورة األولى     

  .ه يعد عيبا قديما يثِْبتُ الخيار      اتفق الفقهاء على أن العيب إذا كان حادثًا قبل إبرام العقد ، فإنَّ
وَأما شَرطُ الْعيِب الْموِجب ِللْحكِْم البيع ِبِه فَهو َأن يكُون حاِدثًا قَبَل َأمِد التَّبايِع  : " - رحمه اهللا –     قال ابن رشٍد 

   ] .٢/١٤١) بداية المجتهد: (انظر  [  ... " .ِباتِّفَاٍق
   :العيب الذي يوجد في المبيع عند إبرام العقد : صورة الثانيةال     

 على أن العيب إذا كان حادثًا عند أو وقتَ إبرام العقد ، فإنَّه يعد عيبا قـديما يثِْبـتُ           - أيضا   –     اتفق الفقهاء   
  .الخيار 

  وقت العقدا سواء كان العيب موجودالرد جاز له إذا ظهر بالمبيع عيب قديم : " - رحمه اهللا –     قال الحصني 
 ...  ،  ـ  كفاية األخيار: (انظر " . [  له بالعيب الموجود وقت العقد فباإلجماع        أما جواز الرد غايـة  لِّفي ح 
 علي عبد الحميـد     :تحقيق/ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي         ل) ختصاراال

   ] . ٢٤٤ص )/ م ١٩٩٤: ( سنة )/ دمشق(طبعة دار الخير / نبلطجي ومحمد وهبي سليما
 اختلف الفقهاء    :-التسليم  :  أي   –العيب الذي يحدث في المبيع بعد العقد ، وقبل القبض            : الصورة الثالثة      

   :في ما إذا كان العيب طارًئا على المبيع بعد العقد ، وقبل القبض ، هل يثبت به الخيار أم ال ؟ على رأيين
ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية من أن العيب إذا كان طارًئا على المبيع بعد العقد ، وقبـل                   :      الرأي األول   

  =  .القبض ، أنَّه يثبت به الخيار ، بحيث يكون البائع مسؤوالً عنه ، ويثبت الضمان للمشتري 



– 

  )٥٨٢٠(

  :وذلك له أربع صور 

                                                                                                     
ِبالْمستَْأجِر كان هذا عيبا  فإذا حدثَ الْعيب: " ... ) ٤/١٩٦بدائع الصنائع ( في – رحمه اهللا –قال الكاساني =     

 حدثَ بعد الْعقِْد قبل الْقَبِض وهذَا يوِجب الِْخيار في بيِع الْعيِن كَذَا في الِْإجارِة فَلَا فَرقَ بينَهما من حيثُ الْمعنَى
فإن ابتاع شيئا وال عيب به ثم حدث ، ) : " ... ١/٢٨٤المهذب ( في  – رحمه اهللا    –، وقال الشيرازي    ... " 

 فثبت  ،ن المبيع مضمون على البائع أل ؛ كان حدث قبل القبض ثبت له الرد     نفِإ،  به عيب في ملكه نظرت      
   ... " .له الرد بما يحدث فيه من العيب كما قبل العقد

ة من التفريق بين المبيع المثلي والقيمي ، فإذا كان المبيع مثليا ما ذهب إليه المالكية ، والحنابل:      الرأي الثاني 
:  أي – ، فإن البائع يضمن العيوب الحاصلة قبل التسليم ، بينما إذا كان المبيع قيميا -معينًا بالذات  :  أي   –

حيث إذا حدثَ عيب في  ، فإن البائع ال يضمن إال العيوب الحاصلة عند العقد ، ب -معينًا بالنوع أو الوصف     
  . ، فإن البائع ال يضمنه - أو عنده –المبيع القيمي بعد العقد وقبل التسليم 

حدوثُ الْعيِب بعد الْعقِْد وقَبَل الْقَبِض كَالْعيِب قبل ) : " ٤/٤١٥اإلنصاف ( في – رحمه اهللا –     قال المرداوي 
الْباِئِع كَالْمِكيِل والْموزوِن والْمعدوِد والْمزروِع والثَّمرِة على رؤوس النَّخِْل ونَحِوِه الْعقِْد ِفيما ضمانُه على 

، وقال جماعةٌ لَا َأرشَ إلَّا َأن يتِْلفَه آدِمي فَيْأخُذَه منه ، على الصِحيِح من الْمذْهِب قَدمه في الْفُروِع وغَيِرِه 
ابحِه الَْأصلَيعِب وذْهِحيِح من الْمطْلَقًا على الصشْتَِري ماِن الْممِض من ضِب قبل الْقَبيوثُ الْعدحو . "               

   ] .٣/١٢٣) حاشية الدسوقي : (- أيضا –انظر [ 
 – قال البجيرمي  :- تسليم عند ال:  أي –العيب الذي يحدث في المبيع عند القبض  : الصورة الرابعة     

 ألن يد البائع  ؛ والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض ، ولم يبينوا حكم المقارن للقبض : " ...-رحمه اهللا 
ا فال يرتفع ضمانه إال بتحقق ارتفاعهاعليه حس، ا وهو ال يحصل إال بتمام قبض المشتري له سليم . "                

 دار طبعة/ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعيل) يب على شرح الخطيبتحفة الحب: (انظر [ 
   ] .٣٣٦ص / ٣ج  )/ م١٩٩٦-هـ ١٤١٧ : (الطبعة األولى )/ بيروت(الكتب العلمية 

 ، فإنَّه ينْظَر إلى ما اتفق عليه العاقدان من - مثالً –إذا كان المبيع مما يحتاج إلى تحميله لنقله : أقول      
 هو المسؤول عن النقل فإنَّه يضمن - البائع أو المشتري –ولية نقل المبيع ، فإن اتفقا على أن أحدهما مسؤ

 .    ن إلى ما يقرره العرف بشأن ذلك ، بينما إن لم يتفقا فإنهما يعودا- أو القبض –العيب الحادث أثناء التسليم 
حتمل أن يكون قديما عند البائع ، ويحتمل أن يكون حدثَ وهناك قسم ثالث ، وهو العيب المشكوك فيه ، في - ١

فإن لم يعرف أهل العيب حادث ، ) : " ... ٩/٧٢المحلى ( في – رحمه اهللا –قال ابن حزم عند المشتري ، 
 إال -اه وأنا أدري فيه هذا العيب ويبرأ يإأم كان قبل البيع فليس على المردود عليه إال اليمين باهللا ما بعته 

،  ألن الصفقة بيع  ؛- أي ادعاء المشتري –  فيرد ،- أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع
   ."وقد أحل اهللا البيع فال يجوز نقضه بالدعاوى وال بالظنون 



 

 )٥٨٢١(

 أن يقف المشتري على العيب بعد حيازته له ، ويتبين أن ذلك العيب  :الصورة األولى
   .)١(كان موجودا قبل قبضه للمبيع ، أو كان بسبب سابق على القبض

   في تلك– على أن المشتري يثبت له الخيار – رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء 
 أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه في مقابل الحصول  ، فيجوز للمشتري- الصورة 

   .)٢(عليه
واتفقوا على أن مِن اشترى شيًئا ، ولم يبين له البائع  : " - رحمه اهللا –قال ابن حزٍم 

، فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن ، ... ، فوجد به عيبا ... العيب 
   .)٣(... " إن أحب وإن له أن يمسكه

  :وقد استدلَّ الفقهاء بما يأتي 
 مِن ":  قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم -  ي َأن النَِّب- رضي اهللا عنه – عن َأِبى هريرةَ - ١

 الَ اشْتَرى شَاةً مصراةً فَهو ِبالِْخياِر ثَالَثَةَ َأياٍم ِإن شَاء ردها وصاعا ِمن طَعاٍم
اءرم٤("س(.   

 للمشتري رد الشاة – صلى اهللا عليه وسلم – فقد جعل النبي :وجه الداللة من الحديث 
  صلى اهللا عليه وسلم-  إثبات النبي : " -  رحمه اهللا –بعيب التصرية ، قال ابن قدامة 

   .)٥( " الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب-
 َألَا ُأقِْرُئك ِكتَابا  : قَاَل ِلي الْعداء بن خَاِلِد بِن هوذَةَ : وهٍب قَاَلِن الْمِجيِد بعبِد عن - ٢

فََأخْرج ِلي ِكتَابا ،  بلَى  : قُلْتُ :قَاَل –صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  -كَتَبه ِلي رسوُل اللَِّه 

                                         
 بسبب –تري فيمرض الكلب عند المش ،  قد قام صاحبه بتحصينه بمصٍل فاسٍدٍةاسر ِحبلْأن يشتري كَ:  مثل - ١

 – حينئٍذ – آثار المرض ، فإن للمشتري  عليهتظهر، حتَّى يستمر مرضه ويزداد  و-حقنه بالمصل الفاسد 
قُّ الرد ؛ ألنثَ عند البائع سببحدقبل القبض –  المرض ح  - .   

، وإما أن يمسكه مع العيب  إن المشتري يثبت له الخيار ، فإما أن يرد المبيع ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن - ٢
 ، واألرش هو نسبة الفرق بين قيمة - إن رِضي البائع بذلك –دون مقابٍل على ذلك ، أو مقابل أرش 

  .المبيع سليما ، وقيمته معيبا 
ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات: ( انظر - ٣

   .٦٤ ص )/بيروت(طبعة دار الكتب العلمية )/ هـ ٤٥٦ت ( دلسي القرطبي الظاهري األن
  ..... . سبق تخريجه - ٤
   .٤/٢٧٥) المغني: ( انظر - ٥



– 

  )٥٨٢٢(

 صلَّى اللَّه علَيِه -  بِن هوذَةَ ِمن محمٍد رسوِل اللَِّههذَا ما اشْتَرى الْعداء بن خَاِلِد":
لَّمسو -ِلمسِلِم الْمسالْم عيثَةَ بلَا ِخبلَا غَاِئلَةَ وو اءةً لَا دَأم ا َأودبع ى ِمنْه١( " اشْتَر(.   

وِفي هذَا  : " ... - رحمه اهللا – قال القاضي أبو يوسف :وجه الداللة من الحديث 
تَنِْصيص علَى َأن الْبيع يقْتَِضي سلَامةَ الْمِبيِع عن الْعيِب ، ووصفُ السلَامِة يفُوتُ ِبوجوِد 

رتَخَياِتِه يفَو ِب ، فَِعنْدياِتِه  ؛الْعفَو ِعنْدِع ، ويِقيقَِة الْباِخٌل ِفي حا دضالر ا  ِلَأنضنْتَِفي الري
   .)٢( "فَيتَضرر ِبلُزوِم ما لَا يرضى ِبِه

 الَ ":  قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم - عن َأِبى حرةَ الرقَاِشى عن عمِه َأن رسوَل اللَِّه  - ٣
ِلٍم ِإالَّ ِبِطيِب نَفٍْس ِمنْهسِرٍئ ماُل امِحلُّ م٣( "ي(.   

 أن الثمن المقبوض في المبيع ، إنما يكون عن طيب نفس :ة من الحديث وجه الدالل
المشتري إذا كان ذلك المبيع سليما ، فلما تَبين عيبه انتفى الرضا ، وصار الثمن 

  .  المقبوض حراما ، والمخرج من ذلك يكون بإثبات الخيار له 
مة لما كانت هي األصل في  السالفألن؛  : " ... - رحمه اهللا –قال ابن الهمام 

 وألن العادة أن القصد إلى ما هو متحقق من كل  ؛المخلوق انصرف مطلق العقد إليها
 دفع الحاجة على التمام به يكون والناقص معدوم من وجه فال ينصرف إليه  ألن ؛وجه

 فيتخير،  ولما كان القصد إلى السالم هو الغالب صار كالمشروط  ،إال بذكره وتعيينه
عند فقده كي ال يتضرر بإلزام ما لم ير٤( " بهض(.   

                                         
: وعلق عليه بقوله / ١٢١٦: رقم/ ٥٢٠ص / ٣ج / الشروط: باب/ البيوع: كتاب/  رواه الترمذي في السنن- ١

   ." حسن  : " ، وقال األلباني" هذا حديث حسن غريب " 
) /  ه ٧٨٦ – ٧١٤( ألكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ) شرح العناية على الهداية(:  انطر - ٢

   .٣٦ص / ٣ج / ) ه ١٣١٣ (  :الطبعة األولى/ طبعة األميرية 
له أصل " : علق عليه الذهبي بقوله / ٣١٨: رقم/ ١٧١ص / ١ج / العلم: كتاب/  رواه الحاكم في المستدرك- ٣

شعب ( ، والبيهقي في ٨٩: رقم/ ٢٥ص / ٣ج / البيوع: كتاب/ في الصحيح ، والدار قطني في السنن
البدر (قال ابن الملقن في / ٥٤٩٢: رقم/ ٣٨٧ص / ٤ج / قبض اليد على األموال) ٣٨: (باب)/ اإليمان
  " . صحيح : " ، وقال األلباني " وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا ) : " ٦/٦٩٣المنير 

   .٦/٣٥٦) شرح فتح القدير: ( انظر - ٤



 

 )٥٨٢٣(

 أن يقف المشتري على العيب بعد حيازته للمبيع ، ولكن بعد إحداث  :الصورة الثانية
أو نحوه ، وذلك كالبطيخ ، والرمان ... تغيير أو نَقٍْص في ذات المبيع من كسٍر أو شقٍّ 

  .)١(ونحو ذلك ... ، والبيض ، واللوز ، والجوز 
  :لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الرد بذلك العيب على ثالثة آراء : وفي واقع األمر 

  : الرأي األول 
 الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في الرواية المشهورة ، –ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

 ، ونحو ذلك...  ِمن أن من اشترى بطيخًا أو بيضا أو لوزا أو جوزا –والظاهرية 
فوجده فاسدا ، فإنَّه يثبت له حقُّ الرد ، فيلزم البائع برد الثمن ، وال شيء على 

  .المشتري 
القثاء وولَو اشْتَرى مْأكُولًا في جوِفِه كَالِْبطِّيِخ والْجوِز  : " -  رحمه اهللا –قال الكاساني 

 فَهذَا في الَْأصِل لَا يخْلُو عن  ،سره فَوجده فَاِسداوالِْخياِر والرماِن والْبيِض ونَحِوها فَكَ
  ،وِإما إن وجد الْبعض فَاِسدا والْبعض صِحيحا، إما إن وجده كُلَّه فَاِسدا ، َأحِد وجهيِن 

َأصلًا فَالْمشْتَِري يرِجع على الْباِئِع ِبجِميِع فَِإن كان ِمما لَا ينْتَِفع ِبِه ، فَِإن وجده كُلَّه فَاِسدا 
 ِلَأنَّه بيع ما ليس ِبماٍل وبيع ما ليس ِبماٍل لَا ينْعِقد  ؛ِلَأنَّه تَبين َأن الْبيع وقَع باِطلًا؛ الثَّمِن 

 رح َأنَّه نيتَب ا ثُمدبى عِإ، كما إذَا اشْتَرلَِة ليس له ومِبِه في الْج اِلانِْتفَاع ِكنما يكان ِمم ن
 َأن شَرطَ الرد َأن يكُون الْمردود وقْتَ الرد على ...ولَنَا ، ... َأن يرده ِبالْعيِب ِعنْدنَا 

دوجِض ولم يقْتَ الْقَبِف الذي كان عليه وص؛الْو تَع ِر ِلَأنَّهاِئٍد ِبالْكَسٍب زيِبع بي،  در فَلَو 
 دطُ الرشَر مدِن فَانْعيبيا ِبعِعيبم دعليه لَر ،لُها قَوَأمو:  مِر فَنَععلى الْكَس لَّطَهس اِئعالْب 

يكُون هو ِبالْكَسِر متَصرفًا في ِملِْك فَ، لَِكن ِبمعنَى َأنَّه مكَّنَه من الْكَسِر ِبِإثْباِت الِْملِْك له 
وِإن وجد بعضه ،  ِليكُون ذلك منه دلَالَةَ الرضا ِبالْكَسِر  ،نَفِْسِه لَا في ِملِْك الْباِئِع ِبَأمِرِه

اِئِع ِبجعلى الْب ِجعرا يكَِثير كان الْفَاِسد إن نْظَرِض يعالْب ونا دفَاِسد رظَه ِن ِلَأنَّهِميِع الثَّم
 دفْسِر يطََل في ذلك الْقَداٍل وإذا بليس ِبم َأنَّه نيتَب اِطلًا ِلَأنَّهِر الْفَاِسِد بفي الْقَد قَعو عيالْب َأن

 كان قَِليلًا فَكَذَِلك في وِإن، في الْباِقي كما إذَا جمع بين حر وعبٍد وباعهما صفْقَةً واِحدةً 

                                         
  إال بالتجربة واالختبارمبيعات معينٍة تلك العيوب التي ال يوقَفُ عليها في :هذه الصورة   في ويدخل- ١

، وال يوقف على ذلك إال بعد تغيير في المبيع من  تصنيعها عدم إتقان يتمثل في ؛ ألن سببها واالستكشاف
 على أن يتم ذلك في فترٍة يسيرة يقرها العرفُ أو حسب االتفاق بين العاقدين –مال واختبار وتجربٍة استع

     . - إن وِجد –بحيث يتمكن المشتري خالل تلك الفترة من اكتشاف العيب 



– 

  )٥٨٢٤(

ِبشَيٍء  الِْقياِس وفي اِلاسِتحساِن صح الْبيع في الْكُلِّ ولَيس له َأن يرد ولَا َأن يرِجع فيه
   .)١( "ِلَأن قَِليَل الْفَساِد فيه ِمما لَا يمِكن التَّحرز عنه

،  ، والبطيخ ، كالرانج ترى ما مأكوله في جوفهإذا اش : " -  رحمه اهللا –وقال النووي 
، إن لم  ، نظر ، فكسره فوجده فاسدا ، والبيض ، والفندق ، واللوز ، والجوز والرمان

، رجع  ، والبطيخة الشديدة التغيرشيء يكن لفاسده قيمة كالبيضة المذرة التي ال تصلح ل
   .)٢( ... "بجميع الثمن

ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء  "  :- رحمه اهللا –وقال ابن حزٍم 
مساك سواء كان مما يمكن التوصل إلى أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو اإل

 ألن الغبن ال يجوز وال يحل إال برضا  ؛معرفته أو مما ال يمكن إال بكسره أو شقه
 والبائع إن  ،بالباطلالمغبون ومعرفته بقدر الغبن وطيب نفسه به وإال فهو أكل مال 

واهللا تعالى قد حرم ذلك ، كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه 
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن  [: بقوله 

اٍض ِمنْكُم٣( "وجود الرضا إال عبد المعرفة بما يرضى بهوال يمكن  ، ] تَر( .   
  : الرأي الثاني 

ونحو ... ما ذهب إليه المالكية ِمن أن من اشترى بطيخًا أو بيضا أو لوزا أو جوزا 
ذلك ، فوجده فاسدا ، فإنَّه ليس له حقُّ الرد ، إال إذا اشترط رده بذلك ، أو جرى 

  .ك العيب العرف على رد المبيع بمثل ذل
 بما ال يطلع عليه إال بتغير للمبيع من كسر أو دوال ر : " - رحمه اهللا –قال الصاوي 

قثاء وبطيخ ووجود فساد  نشر أو ذبح كسوس خشب وفساد جوز ولوز وبندق ومر
باطن شاه بعد ذبحها إال لشرط فيعمل به وترد وال قيمة للمشتري على البائع عند عدم 

   .)٤( ... "طالرد إذا لم يشتر
                                         

  .٥/٢٨٤) بدائع الصنائع: ( انظر - ١
عادل أحمد عبد : تحقيق)/ ه ٦٧٦ت  (  النووي شرفنمحي الدي ) وعمدة المفتينروضة الطالبين: ( انظر - ٢

  . ١٤٤ ص /٣ ج)/ بيروت( طبعة دار الكتب العلمية / محمد معوضيعلوالموجود 
  .٤/٢٧٢) المغني : (- أيضا –، وانظر  ٩/٧٣) المحلى: ( انظر - ٣
على أقرب المسالك مطبوع مع الشرح الصغير /  المالكي الصاويألحمد بن محمد) حاشية الصاوي: ( انظر - ٤

              / ٣ج / الدكتور مصطفى كمال وصفي: تحقيق)/ مصر(طبعة دار المعارف / إلى مذهب اإلمام مالك
  .٩٥ص 



 

 )٥٨٢٥(

  : الرأي الثالث 
ما ذهب إليه الحنابلة في الرواية الثانية ِمن أن من اشترى بطيخًا أو بيضا أو لوزا أو 

ونحو ذلك ، فوجده فاسدا ، فإنَّه ليس له حقُّ الرد مطلقًا ؛ ألنَّه ليس من البائع ... جوزا 
 ال يمكنه الوقوف عليه إال بكسره تدليس وال تفريط ؛ لعدم معرفته بعيب المبيع ، وكونه

   .)١(، فجرى مجرى البراءة من العيوب
  :الترجيح

تُعد هذه الصورة من المسائل االجتهادية البحتة ؛ إذ لم يأِت دليٌل شرعي صحيح صريح 
 بما يجري به – في هذه الصورة –يرجح رأيا على آخر ؛ ولذلك أرى أن يؤخذ 

  " . المعروفُ عرفًا كالمشْروِط شَرطًا : " ة العرف والعادة ؛ عمال بقاعد
 ، وعيب - عند المشتري –أن يجتمع في المبيع عيب حادث ابتداءا  : الصورة الثالثة 

  .قديم تبين له ، لم يكن على علٍم به وقت البيع 
  :لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الرد بذلك العيب على رأيين : وفي واقع األمر 

  :رأي األول ال
ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في رواية ِمن أن المشتري ليس له حقُّ 

عن ما ثبت :  أرش العيب القديم ، وحجتهم في ذلك - من البائع -الرد ، وإنَّما يأخذ 
 لَا " :  قَاَل– ى اللَّه علَيِه وسلَّمصلَّ - َأن رسوَل اللَِّه  عمِرو بِن يحيى الْماِزِني عن َأِبيِه

ارلَا ِضرو رر٢( "ض( .  
  :الرأي الثاني 

 ، والحنابلة في الرواية الثانية ِمن أن - في ظاهر مذهبهم –ما ذهب إليه المالكية 
المشتري مخير بين رد المبيع فيأخذ الثمن ويرد أرش العيب الحادث عنده ، وبين 

              عن َأِبى هريرةَما ثبت : بيع وأخذ أرش العيب القديم ، وحجتهم في ذلك إمساك الم
 مِن اشْتَرى شَاةً ":  قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم -  ي َأن النَِّب-  رضي اهللا عنه –

ا ِمناعصا وهدر شَاء اٍم ِإناِر ثَالَثَةَ َأيِبالِْخي واةً فَهرصماءرماٍم الَ س٣( " طَع(.   

                                         
  .٤/٤٢٤) اإلنصاف: ( انظر - ١
ص              / ١ج /  ، وأحمد في المسند٢٨٨: رقم/ ٧٧ص / ٣ج / البيوع: كتاب/ الدار قطني في السنن رواه - ٢

) ٢/٤٣٨خالصة البدر المنير (وقال ابن الملقن في / "حسن : " شعيب األرنؤوط المحقق . قال أ/ ٢٨٦٧: رقم/ ٣١٣
  " .جسن : وقال ابن الصالح : " 

  ..... . سبق تخريجه - ٣



– 

  )٥٨٢٦(

  :الترجيح
 من المسائل االجتهادية البحتة ؛ إذ لم يأِت دليٌل شرعي - أيضا –تُعد هذه الصورة 

 بما – في هذه الصورة –صحيح صريح يرجح رأيا على آخر ؛ ولذلك أرى أن يؤخذ 
  " . المشْروِط شَرطًا المعروفُ عرفًا ك: " يجري به العرف والعادة ؛ عمال بقاعدة 

أن يقبض المشتري المبيع بعقٍد صحيٍح ومعاملة سليمة ، ويدخل في  : الصورة الرابعة
  .حيازته ، ثم يحدث فيه عيب بفعل المشتري 

  :لقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين : في واقع األمر 
   :الرأي األول 

 ِمن أن –الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية  الحنفية ، و–ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
ما :  ، وحجتهم في ذلك )١( بعد القبض ال يثبت به الرد– ابتداءا –العيب الحادث للمبيع 

 – صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - َأن رسوَل اللَِّه  عن عمِرو بِن يحيى الْماِزِني عن َأِبيِهثبت 
    .)٢( " لَا ضرر ولَا ِضرار" : قَاَل

السالمة المشروطة في العقد  أن رد المبيع يثبت لفوات صفة :وجه الداللة من الحديث 
، وفي هذه الصورة استلم المشتري المبيع سليما ، فال ضمان على البائع في هذه الحالة داللة

  . أنَّه ال ضرر ، وال ضرار –شرعا  –، ويعد إلزامه بالضمان إضرارا به ، وقد تقرر 
  :الرأي الثاني 

ما ذهب إليه المالكية ِمن أن العيب الحادث في المبيع يثبت به الرد بضمان العهدة ، 
 ، -وإن لم تشترط – مشترطة أم أن العادة جرتْ باعتبارها )٣(سواء أكانت العهدة

  : ، وحجتهم في ذلك )٤(ثالثة أيام: ومقدارها 
كان حبان بن منقذ رجالً ضعيفًا ، :  قال– رضي اهللا عنهما – عن عبد اهللا بن عمر - ١

 الخيار -  صلى اهللا عليه وسلم –وكان سِفع في رأسه مامومة ، فجعل له رسول اهللا 
                                         

 عون المعبود( ، ٨/٣٨٠) المحلى( ، ٤/١١٢) المغني( ، ٣/٤٦٤) روضة الطالبين( ، ٥/٢٧٥) بدائع الصنائع: ( انظر - ١
الطبعة الثانية )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / محمد شمس الحق العظيم آباديألبي الطيب ) شرح سنن أبي داود

   .٣٠١ ص /٩  ج)/م١٤١٥(
  ..... . سبق تخريجه - ٢
هي خاصة وتكون في الرقيق ، و: عهدة السنة : هي تَعلُّقُ المبيع بضمان البائع مدة معينة ، وهي قسمان :  العهدة - ٣

وتكون فيما عدا المذكور في عهدة السنة ، مما يدخله خيار : الجنون والجذام والبرص ، وعهدة الثالث : بأمراض 
   ] .٢/١٤٢) بداية المجتهد: (انظر  [ .العيب 

 طبعة دار /ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري المعروف بالمواق) التاج واإلكليل: ( انظر -  ٤
  .٤٧٣ص / ٤ج )/ بيروت(الكتب العلمية 



 

 )٥٨٢٧(

 : -  صلى اهللا عليه وسلم –فيما يشتري ثالثًا ، وكان قد ثَقَُل لسانه ، فقال له رسول اهللا 
  . )١("لَا ِخلَابة  : ِبع وقُْل" 

فَلَما اُستُخِْلفَ عمر بن  : " ... - رحمه اهللا – قال مالك :وجه الداللة من الحديث 
إنِّي نَظَرتُ ِفي بيوِعكُم فَلَم َأِجد لَكُم شَيًئا ِمثَْل الْعهدِة الَِّتي جعَل رسوُل : الْخَطَّاِب قَاَل 

 ِلِحبان بِن منِْقٍذ الْعهدةَ ِفيما اشْتَرى ثَلَاثَةَ َأياٍم ثُم قَضى ِبها -  ه علَيِه وسلَّمصلَّى اللَّ -اللَِّه 
   .)٢( "عبد اللَِّه بن الزبيِر

 ، بسبب ما عِلم -  رضي اهللا عنه – بأنَّه حِديثٌ خاص بحبان بن منقذ :وقد أجيب عنه 
  .من حاِلِه 

٢ -عن الحسن عن سمرة بن جندب قال  ما ر صلى اهللا عليه –قال رسول اهللا : ِوي 
   .)٣("عهدةُ الرِقيق ثالثة أيام  : " -وسلم 

 صلى اهللا عليه – ما رِوي عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اهللا - ٣
   .)٤("عهدةُ الرِقيق ثالث ليال : "  قال –وسلم 

 بأنهما حديثان ضعيفان ، فال يصح االحتجاج بهما :لحديثين السابقين وقد أجيب عن ا
 ألن الحسن لم يسمع من  ؛أما الحديثان فساقطان : " - رحمه اهللا –، قال ابن حزٍم 

 وال  ،وال سمع من سمرة إال حديث العقيقة فصارا منقطعين ، ا قطعقبة بن عامر شيًئ
   .)٥( "حجة في منقطع
والحسن لم يصح له السماع من عقبة بن عامر ذكر  : " -حمه اهللا  ر–وقال المنذري 

، وقد وقع فيه   فهو منقطع- رضي اهللا عنهما -، وأبو حاتم الرازي  ذلك ابن المديني
،  ، وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده وفيه عهدة الرقيق أربع ليال  االضطراب– أيضا –

                                         
  ..... . سبق تخريجه - ١
  .٣/٣٣٩) المدونة: ( انظر - ٢
قال / ٣٥٠٨: رقم/ ٣٠٣ص / ٣ج / في عهدة الرقيق: باب/ اإلجارة: كتاب/  رواه أبو داود في السنن- ٣

/ ٧٥٢ص / ٢ج / دة الرقيقعه: باب/ التجارات: كتاب/ ، وابن ماجه في السنن" ضعيف : " األلباني 
إسناده : " شعيب األرنؤوط . قال أ/ ١٧٤٢٣: رقم/ ١٥٢ص / ٤ج /  ، وأحمد في المسند٢٢٤٤: رقم

 " .ضعيف 
/  ، والبيهقي في السنن الكبرى٢١٩٨: رقم/ ٣٥ص / ٢ج / البيوع: كتاب/  رواه الحاكم في المستدرك- ٤

  . ١٠٥٣٣: رقم/ ٣٢٣ص / ٥ج / ما جاء في عهدة الرقيق: باب/ البيوع: كتاب
  .٨/٣٨٠) المحلى: ( انظر - ٥



– 

  )٥٨٢٨(

عن سمرة أو  :، وقال فيه أيضا  ربعوأخرجه ابن ماجه في سننه وفيه ال عهدة بعد أ
   .)١( ... "عقبة على الشك فوقع االضطراب في متنه وإسناده

سمعت أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن : "  عن عبد اهللا بن أبي بكر قال - ٤
   .)٢("إسماعيل يعلمان الناس عهدة الثالث وعهدة السنة ، يخطبان به على المنبر 

 أنها تدلُّ على أن ما أصاب المبيع في األيام الثالثة : واآلثار وجه الداللة من األحاديث
  .فهو من ضمان البائع ، فللمشتري الحقُّ في رده 

              بأنَّه لم يِصح حديثٌ أو أثر في العهدة ، قال أحمد بن حنبل :وقد أجيب عن ذلك 
 : -  رحمه اهللا –ال ابن رشد  ، وق)٣("ليس في العهدة حديث صحيح  : " -  رحمه اهللا –
، ... وِكلَا الْحِديثَيِن ِعنْد َأهِل الِْعلِْم معلُوٌل ، فَِإنَّهم اخْتَلَفُوا ِفي سماِع الْحسِن عن سمرةَ " 

نَّها لَو صحتْ وَأما ساِئر فُقَهاِء الَْأمصاِر فَلَم يِصح ِعنْدهم ِفي الْعهدِة َأثَر ، ورَأوا َأ
مخَاِلفَةٌ ِللُْأصوِل ، وذَِلك َأن الْمسِلِمين مجِمعون علَى َأن كُلَّ مِصيبٍة تَنِْزُل ِبالْمِبيِع قَبَل 

سماٍع ثَاِبٍت قَبِضِه فَِهي ِمن الْمشْتَِري ، فَالتَّخِْصيص ِلِمثِْل هذَا الَْأصِل الْمتَقَرِر ِإنَّما يكُون ِب
 كُوني لٍَد ِإلَّا َأنا ِفي كُلِّ بى ِبهقْضي َأن نْهِن عتَيايوى الرداِلٍك ِفي ِإحم فَ ِعنْدعذَا ضِلهو ،

 ،ك َأثَر ذَِلك عرفًا ِفي الْبلَِد ، َأو يشْتَرطَ ، وِبخَاصٍة عهدةُ السنَِة ، فَِإنَّه لَم يْأِت ِفي ذَِل
سَألْتُ ابن ِشهاٍب عن عهدِة السنَِة والثَّلَاِث ، : ورِوي عِن الشَّاِفِعي ، عِن ابِن جريٍح قَاَل 

  ما: فَقَاَل 
   .)٤( "عِلمتُ ِفيها َأمرا ساِلفًا

 -  رحمه اهللا –نْصاِري يحيى بن سِعيٍد الَْأ أنَّه عمل أهل المدينة ، وهو حجةٌ ، قال - ٥
 لَم تَزْل الْولَاةُ ِبالْمِدينَِة ِفي الزماِن الَْأوِل يقْضون ِفي الرِقيِق ِبعهدِة السنَِة ِمن الْجنُوِن  ":

   .)٥( ... "ويقْضون ِفي عهدِة الرِقيِق ِبثَلَاِث لَياٍل،  ... والْجذَاِم والْبرِص

                                         
   .٩/٣٠١) عون المعبود: ( انظر - ١
/ ٢١١ص / ٣ج / عهدة الثالث والسنة: باب/ البيوع في التجارات والسلم: كتاب/  رواه مالك في الموطَّأ- ٢

  .٧٩٥: رقم
 – ٥٠٨( بن محمد بن الجوزي عبد الرحمن بن عليألبي الفرج ) التحقيق في أحاديث الخالف: ( انظر - ٣

)/ ه١٤١٥: (سنة )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / مسعد عبد الحميد محمد السعدني: تحقيق)/ ه٥٩٧
  . ١٨٢ص / ٢ج 

  .٢/١٤٢) بداية المجتهد: ( انظر - ٤
  .٦/٢٧٩) االستذكار: ( انظر - ٥



 

 )٥٨٢٩(

والرواية عن عمر بن عبد العزيز  : " - رحمه اهللا – بما قاله النووي :أجيب عنه وقد 
،  وكذلك الرواية المذكورة عن يحيى بن سعيد االنصاري  ،في قضائه بذلك ضعيفة

ه لم يكن فيما مضى نَّإ: وبقية ما ذكروه مع كونه ليس بحجة معارض بقول عطاء 
   . )١("شيء وال عهدة في االرض ال من هيام وال من جذام 

  :الترجيح
 الحنفية ، والشافعية –جمهور الفقهاء يرى البحث أن ما ذهب إليه أنصار الرأي األول 

 بعد القبض ال يثبت – ابتداءا – ِمن أن العيب الحادث للمبيع –، والحنابلة ، والظاهرية 
دهو الراجح واألولى باالعتبار ، وذلك ألمرين به الر ، :  
 مجاب عنها بما يدلُّ على ضعف – المالكية –أن أدلة أنصار الرأي الثاني  : أولهما

  .مذهبهم 
 مخالف لألصول العامة في – المالكية –أن مذهب أنصار الرأي الثاني : ثانيهما 

 بعد قبضه – ابتداءا –الشريعة اإلسالمية ، والتي تقضي بأن العيب الحادث في المبيع 
لم يقل من  : " - رحمه اهللا –قال ابن عبد البر لمشتري ال يثبت الرد ، وحيازته من ا

وسلفه في ذلك ،  الثالث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك ةأئمة الفتوى باألمصار بعهد
وأما القياس على سائر العروض من ، ا أهل بلدة فهي عنده مسألة اتباع لهم أيض

من سائر العروض والمتاع فاإلجماع منعقد على أن الحيوان إال الرقيق وغير الحيوان 
وهذا أصل وإجماع ينبغي أال   ،وبان به إلى نفسه فمصيبته منه، ما قبضه المبتاع 

 -  فيجري  ، أو يكون قاضي البلد أو األمير فيه يحمل عليه ،يرغب عنه إال بالشرط
  . )٢( "فينفذ،  قضى بما قد اختلف فيه العلماء  مجرى قاٍض- حينئٍذ

                                         
   .١٢/١٣١) المجموع: ( انظر - ١
 . ٦/٢٧٩) االستذكار: ( انظر - ٢



– 

  )٥٨٣٠(

  :المبحث الرابع 
  رد المبيع بسبب اإلقالة

   :المطلب األول
   :تعريف اإلقالة

أزال : أقال اهللا عثرته ، أي : مطلق الرفع والفسخ واإلزالة ، ومن ذلك قولهم : لغة 
فَسخَه ، وتقايل : تجاوز عنه وصفح ، وأقال البيع أو العهد : ورفع اهللا عثرته ، وقيل 

يستقيل كُلُّ واحٍد منهما صاحبه : صفقتيهما ، وتركتهما يتقايالن ، أي تفاسخا : البيعان 
   .)١(تتاركا: ، وقد تقايال بعد ما تبايعا ، أي 

  :اصطالحا 
   .)٢(رفع البيع: رفع العقد السابق بلفظ ، وقيل : رفع العقد ، وقيل : عند الحنفية 
   .)٣(ترك المبيع لبائعه بثمنه: عند المالكية 

   .)٤(رفع العقد المالي بوجٍه مخصوص: عية عند الشاف
   .)٥(فسخ العقد ورفع له من أصله: الرفع واإلزالة ، وقيل : عند الحنابلة 

   :التعريف المختار 
رفع عقد هي :  ، أو يقال رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفيناإلقالة هي 

   .المعاوضة المالي الالزم للمستقبل باتفاق العاقدين
أن اإلقالة تَِرد على العقد الصحيح الخالي من الخيار ، ودون اإلخالل : وبيان ذلك 

بااللتزامات الناشئة عند العقد ، أو وجود عيٍب ، وسببها نَدم المتعاقدين أو أحدهما على 
صفقة البيع المبرمة بينهما ، فإذا ندم أحدهما بعد إبرام العقد ، ويرغب في فسخه 

                                         
ألبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، الملقب ) تاج العروس من جواهر القاموس(:  انظر - ١

   .٣٠٦ص /٢٠ج / قيل: مادة )/ وتبير(ط دار إحياء التراث العربي  )/ ه ٨١٦ت ( بمرتضى الزبيدي 
طبعة دار الكتاب / يلعي الحنفيلفخر الدين عثمان بن علي الز) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ( انظر - ٢

   .٧٠ص / ٤ج )/ ه ١٣١٣: ( سنة ) / القاهرة(اإلسالمي 
طبعة / ألحمد الدردير العدوي المالكي) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك: ( انظر - ٣

   . ٢٠٨ص / ٣ج )/ القاهرة(دار المعارف 
/ البن حجر الهيتمي وعبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي) اجحواشي تحفة المنهاج بشرح المنه: ( انظر -  ٤

   .٣٩٢ص / ٤ج )/ م١٩٣٨ –ه ١٣٥٧: ( سنة / طبعة المكتبة التجارية الكبرى
   .٢/١٠١) الكافي: ( انظر - ٥



 

 )٥٨٣١(

والتخلص منه ومن تبعاته دون أن يكون هناك ما يلزم العاقد اآلخر والرجوع عنه 
بقبول هذا الرجوع ، بحيث إن رِضي بذلك انفسخ العقد ، ورد كلُّ واحٍد منهما ما قبضه 

 مستمدة من –اإلقالة :  أي –لآلخر ، فينتهي العقد بذلك ، وتنتهي جميع آثاره ، فهي 
 ويغلفها الرضا الكامل بين المتعاقدين ، برجوع كُلٍّ من سماحة الدين ويسر تعاليمه ،

  .العوضين لآلخر 
   :المطلب الثاني

   :مشروعية اإلقالة
 على جواز اإلقالة ، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة – رحمهم اهللا –أجمع الفقهاء 

  :واإلجماع والمعقول 
  :من الكتاب : أوالً 

لَِّذين آمنُوا لَا تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا َأن تَكُون يا َأيها ا[ :  قال تعالى - ١
 اٍض ِمنْكُمتَر نةً عارفاألصل في المعامالت الجائزة ) النساء ( ])٢٩(... ِتج ، :

استحقاق مال الغير برضا صاحبه ، وبما أن اإلقالة تكون عن تراٍض بين البائع 
  . ، فإنَّها تكون من المتاجر المشروعة المباحة والمشتري

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير [ :  قال تعالى - ٢
 ونتُفِْلح لَّكُمألن األمر  ؛فاآلية تدل بعمومها على مشروعية اإلقالة، ) الحج ( ])٧٧(لَع 

  .  أن إقالة النادم من فعل الخيرشك ر، وال ورد بفعل الخيفيها 
  :من السنة : ثانيا 

 صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه – عن أبي هريرة - ١
- : "م اِد نَاَلقَ َأنما بيتَعاُهللااَلقَ َأه ثْ عتَرهي والِقم يا)١( "ِةام نما  ، فقد تَضلحديث ترغيب

وحثا على اإلرفاق بالمسلمين بإقالة من احتاج إليها ، دون أن يكون قبولها ملزما 
   .)٢(للطرف اآلخر ، وذلك بوعد المِقيِل بإقالة عثرته يوم القيامة

                                         
 /٦ج / من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا: باب/ البيوع: كتاب/  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى-  ١

: رقم/ ٤٠٤ص / ١١ج / اإلقالة: باب/ البيوع: كتاب/  ، وابن حبان في صحيحه١٠٩١١: رقم/ ٢٧ص 
 رحمه اهللا –وقال ابن دقيق العيد "/ إسناده صحيح على شرط مسلم : " شعيب األرنؤوط . قال أ/ ٥٠٢٩

 " .على شرط الشيخين )  : " ٢/٢٢٨كشف الخفاء ( في –
   .٤/٢٣٩) المغني: ( انظر - ٢



– 

  )٥٨٣٢(

صلى اهللا عليه  -أن رسول اهللا  : -   رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللا - ٢
،  )١( " وإذا اقتضى ، وإذا اشترى ، سمحا إذا باع رجالً رحم اهللا ": قال -  وسلم

فالحديث يدلُّ على أن من مقتضيات السماحة في البيع والشراء أن يتوافر عنصر 
 أن يتوافر عنصر االختيار لكلٍّ -  أيضا –الرضا عند انعقاد العقد ، والسماحة تقتضي 

  .دم من أحدهما من العاقدين بالرجوع عنه وفسخه ، إذا ظَهر النَّ
 صلى اهللا عليه –قال رسول اهللا :   قال– رضي اهللا عنهما - النعمان بن بشير  عن - ٣

 مثَُل الْمْؤِمِنين ِفى تَوادِهم وتَراحِمِهم وتَعاطُِفِهم مثَُل الْجسِد ِإذَا اشْتَكَى ِمنْه ":  -وسلم 
  مبدأ التعاون والتواد ، فمن مقتضيات )٢( "لسهِر والْحمىعضو تَداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبا

ومن قبيل ذلك اإلحساس ،  المسلم بأخيه المسلم ويتألم أللمهبين أفراد المجتمع أن يحس 
   .وطلب أن يفسخه،   البيع أن يقيل المسلم أخاه إذا ندم على عقد:
الرحمن  أنه سمعها   بنت عبدعن أمه عمرة الرحمن عن أبي الرجال محمد بن عبد - ٤

 فعالجه - صلى اهللا عليه وسلم –ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول اهللا :  تقول
،   فسـأل رب الحائط أن يضع لـه أو أن يقيله ،وقام فيـه حتى تبين لـه النقصان

 -  صلى اهللا عليه وسلم –، فذهبت أم المشتري إلى رسول اهللا  فحلف أن ال يفعـل
  "اري خََلعفْ ال يى أنلََّأ تَ" : - صلى اهللا عليه وسلم –، فقال رسول اهللا  ك لهفذكرت ذل

رسول  يا: " فقال  -  صلى اهللا عليه وسلم –، فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول اهللا 
،   وصف اإلقالة بأنها من أفعال الخير- صلى اهللا عليه وسلم –النبي ف  ،)٣( "اهللا هو له

  . وذلك دليل على مشروعية اإلقالة، ستحب لإلنسان أن يبادر إليه وفعل الخير ي
  :من اإلجماع : ثالثًا 
   .)٤( على مشروعية اإلقالةأهل العلمجمع فقد أ

  :من المعقول : رابعا 
إذا كان للعاقدين الحق في إتمام عقد البيع ، فإن لهما الحقَّ في فسخه إذا نَِدما أو أحدهما 

   .)٥( ، فَشُِرعتْ اإلقالةعلى ما أقدم عليه

                                         
   .١٩٧٠: رقم/ ٧٣٠ص / ٢ج / السهولة والسماحة في الشراء: باب/ البيوع: كتاب/  رواه البخاري في صحيحه- ١
  .٦٧٥١: رقم/ ٢٠ص / ٨ج / تراحم المؤمنين: باب/ البر والصلة واألدب: كتاب/  رواه مسلم في صحيحه- ٢
   .٢٣٠٠: رقم/ ٨٩٧ص / ٤ج / ر والزرعالجائحة في بيع الثما: باب/ البيوع: كتاب/  رواه مالك في الموطَّأ- ٣
  .٢/١٠١) الكافي: ( انظر - ٤
   .٢/١١) االختيار: ( انظر - ٥



 

 )٥٨٣٣(

   :المطلب الثالث
   :حقيقة اإلقالة

 على ثالثة -  هل هي فسخ أم بيع ؟ - في حقيقة اإلقالة - رحمهم اهللا –اختلف الفقهاء 
  :آراء 

  :الرأي األول 
  –ما ذهب إليه الشافعية ، والحنابلة في الرواية المشهورة ، ومحمد بن الحسن 

  : ، وحجتهم في ذلك ما يلي )١(إلقالة فَسخٌ ، ينحلُّ بها العقد مطلقًا ِمن أن ا- من الحنفية 
من " :  قال -  صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي -  رضي اهللا عنه – عن أبي هريرة - ١

   .)٢("أقال نادما أقاله اهللا تعالى يوم القيامة 
وليست بيعا ال لغةً ، ي  أن اإلقالة فسخ عقد البيع لندم المشتر:وجه الداللة من الحديث 

  .وال شرعا 
ورفع العقد فسخه ؛ وألن البيع ،  أن معنى التصرف شرعا ما ينبئ عنه اللفظ لغةً - ٢

، ألن البيع إثبات ، فإذا كانت رفعا ال تكون بيعا ، فيختلفان حكما ، واإلقالة اختلفا لفظًا 
  .خًا على هذا التقدير فكانت اإلقالة فس، وبينهما تَنَاٍف ، والرفع نفي 

فدل ذلك على ، وبيع السلم ال يجوز قبل قبضه ،  أن اإلقالة تجوز في السلم إجماعا - ٣
  .أنها فسخ ؛ إذ لو كانت بيعا لما جازت في السلم 

  .فكانت كالرد بالعيب ،  أن اإلقالة تحصل بلفظ ال ينعقد به البيع - ٤
  :وقد أجيب عنه بأمرين 

  .وال ينحصر انعقاده بلفظ معين ، وبالمعاطاة ،  يعقد بالقول  أن البيع:أولهما 
   قياس اإلقالة على الرد بالعيب غير مستقيم ؛ ألن اإلقالة يشترط:ثانيهما 

أما الفسخ للعيب فال يعتبر فيه رضا ، وال يمكن أن تتم إال بذلك ، فيها رضا العاقدين 
  .فالقياس فاسد : وبناء عليه ، وال يتوقف عليه ، الطرف اآلخر 

                                         
) الروايتين والوجهين( ، ٤/١٢٤) المبدع( ، ٣/١٥٠) روضة الطالبين( ، ٩/٢٥٦) المجموع: ( انظر - ١

)/ هـ ٨٤٥ت (  أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء للقاضي
 -هـ ١٤٠٥(الطبعة األولى )/ الرياض(طبعة دار المعارف / عبد الكريم بن محمد الالحم. د: تحقيق
  .٣٥٩ص / ١ ج)/ م ١٩٨٥

  ..... . سبق تخريجه - ٢



– 

  )٥٨٣٤(

  :الرأي الثاني 
 – من الحنفية –ما ذهب إليه المالكية ، والحنابلة في رواية ، والظاهرية ، وأبو يوسف 

ِمن أن اإلقالة بيع في حقِّ العاقدين وغيرهما ، إال إذا تعذَّر جعلها بيعا ، فإنَّها تكون 
  : ، وحجتهم في ذلك ما يلي )١(فسخًا

نى البيع مبادلة المال بالمال ، وهو أخذ بدٍل وإعطاء بدٍل ، وقد وجد ذلك في  أن مع- ١
اإلقالة ، فكانت بيعا لوجود معنى البيع فيها ، حتى وإن تلفَّظَ بلفظ اإلقالة ؛ ألن العبرة 

  .في العقود للمعاني ال لأللفاظ 
   .ي رجوع عن المبادلة وإنما ه ، مبادلة مال بمال ليستأن اإلقالة ب:ويعتَرض عليه 

 عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه ، فلما – في اإلقالة – أن المبيع - ٢
  .كان األول بيعا ، فكذلك الثاني 

 ، بينما - من قبل المشتري –المبيع خرج من البائع مرغوبا فيه أن  ب:ويعتَرض عليه 
   .- شتري بأخذه  بعد ندم الم–عاد إلى البائع مردودا 

 أن الفسح في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراٍض ، واإلقالة ال - ٣
  .تتم إال بالتراضي ، فتكون بيعا 

الرد :  بأن الفسخ في العقود قد يكون عن اختيار وتراٍض مثل :ويعتَرض عليه 
يار وتراٍض من العاقدين ، وكذلك الترويجي للمبيع وأخذ ثمنه ، فإنَّه فسخٌ عن اخت

  .اإلقالة ، فليس هناك ما يمنع من كونها فسخًا 
 أن اإلقالة لو كانت فسخًا لجازت بعد تلف المبيع ، وال تجوز بعد تلفه ، فظهر أنَّها - ٤

 عيب.  
  :الرأي الثالث 

 ، وحجتهم )٢(اما ذهب إليه الحنفية من أن اإلقالة فسخ في حقِّ العاقدين ، بيع في غيرهم
  :في ذلك ما يلي 

                                         
لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ) معالم السنن(  ،٤/٢٥١) حاشية الدسوقي( ، ٦/٤٢٧) مواهب الجليل: ( انظر - ١

  ،١٢٢ص / ٣ج / ) م ١٩٣٣ - ه ١٣٥٢ (  :الطبعة األولى)/ حلب(ط المطبعة العلمية  )/ ه ٣٨٨( البستي 
أبو الزهراء حازم : تحقيق)/ ه٧٦٢ – ٧١٧(ألبي عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي ) الفروع وتصحيح الفروع(

  .٩/٣) المحلى(،  ١٢٢ص / ٤ج )/ ه١٤١٨(طبعة دار الكتب العلمية / القاضي
)/  ه ١٣٩٨( الطبعة األولى / طبعة دار المعرفة)/  ه ٤٨٣ت ( لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي ) المبسوط(:  انظر - ٢

  .٢/١٥) االختيار( ، ٦/٤٨٧) شرح فتح القدير( ، ٣٥٣ص / ٧ج 



 

 )٥٨٣٥(

استدل أبو حنيفة لقوله بأن اإلقالة فسخ بين المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث بمثل  - ١
ا في حق الثالث فألن معنى البيع ما استدل به القائلون بأن اإلقالة فسخ أما كونها بيع

ا لوجود معنى الة بيعمبادلة المال بالمال وهو أخذ بدل وإعطاء بدل وقد وجد فكانت اإلق
، والعبرة للمعنى ال للصورة إال أنه ال يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في  البيع فيها

ا في حق ا في حقهما بيع فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخً ؛حق العاقدين للتنافي
ه ال يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد إنَّف  ، وهذا ليس بممتنع ،الثالث

   .فمن شخصين أولى،  ومعصية من وجه  ،طاعة من وجه
 أن لفظ اإلقالة بنبئ عن الفسخ ، ومعناها ينبئ عن البيع ؛ لكونها مبادلة المال - ٢

بالمال بالتراضي ، والجمع بين كونها فسخًا وبيعا أولى ؛ وذلك عمالً بالقاعدة التي 
 لم يمكن أهمل إعمال الكالم أولى من إهماله متى أمكن" تقضي بأن فإنَّه ال "  ، فإن ،

يصح إهمال الكالم واعتباره أجوفًا بال معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو معنى 
مجازي ، وإعمال الكالم يفترض بالضرورة حمله على المعنى الحقيقي أو المجازي ، 

 –خ ، فهي تنبئ فإن تعذَّر ذلك أهمل ، وبناء عليه يمكن حمل اإلقالة على البيع والفس
 عن البيع فهي – أيضا – عن الفسخ فتكون فسخًا في حقِّ العاقدين ، وتنبئ –ابتداءا 

بيع في حقِّ الغير ، والركون إلى كون اإلقالة فسخًا فقط فيه إهمال شديد للجانب اآلخر 
الة  إقصاء للجانب اآلخر ، فإعمال الكالم في اإلق– أيضا –، واعتبارها بيعا فقط فيه 

  .أولى من إهماله ، فتأكَّد بأنها فسخ وبيع 
،  ا لالشتراكفال تحتمل معنى آخر نفي،  تنبئ عن الفسخ واإلزالة أن اإلقالة - ٣

 ألن فيها نقل ملك  ؛ا في غير العاقدينوإنما جعل بيع،  اللفظ واألصل العمل بحقيقة
من حافظةً على حقه م ا في حق غير العاقدفجعلت بيع  ،بإيجاب وقبول بعوض مالي

   .إسقاط حق غيرهما إذ ال يملك العاقدان، اإلسقاط أو الرجوع 
بعد :  أي – أن كون اإلقالة فسخ في حقِّ المتعاقدين ، يجعلها باطلةً بوالدة المبيعة - ٤

 متعذر لحقِّ الشرع ؛ حيث – حينئٍذ – ؛ ألن الولد زيادةٌ منفصلة ، والفسخ - القبض 
 – هنا –م المشتري بإعادة الزيادة مع األصل ، وال يمكن اعتبار اإلقالة يترتب عليها ظل

  .بيعا ؛ ألن معناها ضده 
  :وقد أجيب عن ذلك بأمرين 



– 

  )٥٨٣٦(

كالرد بالعيب  أن ما كان فسخاً في حق المتعاقدين كان فسخاً في حق غيرهما : أولهما
   .)١(والفسخ بالخيار

 ألن األصل  ؛لنسبة إلى شخص دون شخصأن حقيقة الفسخ ال تختلف با : ثانيهما
   . )٢(اعتبار الحقائق

  :لترجيح
 الشافعية ، والحنابلة في الرواية –يرى البحث أن ما ذهب إليه أنصار الرأي األول 

 من أن اإلقالة فسخ هو الراجح واألولى -  من الحنفية –المشهورة ، ومحمد بن الحسن 
  :باالعتبار ، وذلك لما يلي 

 – صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي -  رضي اهللا عنه –ما ثبت عن أبي هريرة : أوالً 
 -  صلى اهللا عليه وسلم – ، فالنبي "من أقال نادما أقاله اهللا تعالى يوم القيامة " : قال 

رتَّب األجر على الرد ، ولو كانت اإلقالة بيعا لما ثبت له األجر ، فدلَّ ذلك على كونها 
 . اإلقالة فسخًا يجعلها ال تصح إالَّ بالثمن األول دون زيادٍة وال نقصان فسخًا ، وكون

أن اإلقالة هي الرفع واإلسقاط واإلزالة ، وهما غير البيع ؛ إذ هو عقد ، وهي : ثانيا 
  .رفع له ، فهما ضدان ، ومن ثم ال يحصل أحدهما بلفظ اآلخر ، فهي فسخٌ 

   :المطلب الرابع
   :إلقالةشروط صحة ا

، وهي صالحية الشخص   أهلية األداء- هنا – باألهلية ويراد:  أهلية المتقايلين - ١
، فإذا كان أحد المتقايلين ال تعتبر  لصدور التصرفات المعتبرة منه في نظر الشارع

،  أن يشتري سيارة من آخر ثم يجن أحدهما: ، ومثال ذلك  ال تصح اإلقالةفتصرفاته 
  . )٣( ألنه ليس بأهل لإلقالة ؛ا، فإن طلبه يعتبر لغو طلب اإلقالةيثم   ،أو يصاب بالعته

، فكذا   وذلك ألن العقد في األصل تم بين العاقدين بالتراضي:  رضا المتقايلين- ٢
    .، فإنها ال تصح ، فلو أكره المتقايالن أو أحدهما رفعه يكون بالتراضي

                                         
  .٤/٢٣٩) المغني: ( انظر - ١
 .المرجع السابق :  انظر - ٢
)/ ه ٨٣٤ت ( دين محمد بن حمزة بن محمد الفناري لشمس ال) فصول البدائع في أصول الشرائع: (انظر  - ٣

ه ١٤٢٧: (الطبعة األولى )/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / محمد حسين محمد حسن إسماعيل: تحقيق
  .٣٠٣ص / ١ج )/ م٢٠٠٦ –



 

 )٥٨٣٧(

 ألن  ؛، فمنها رضا المتعاقدين حتها وأما شرائط ص: " -  رحمه اهللا –قال ابن نجيم 
، وأما رفع ما ليس بالزم فلمن له الخيار رفعه بعلم صاحبه ال  الكالم في رفع عقد الزم

   .)١("برضاه 
  :   اتحـاد المجلس- ٣

  : في هذا الشرط على رأيين  بأن اإلقالة فسخون الفقهاء القائلاختلف
   :الرأي األول 

بلة في رواية من اشتراط اتحاد المجلس في اإلقالة ، ما ذهب إليه الشافعية ، والحنا
  ، فحضورهما شـرط ليتحقق ال تصح مع غيبة أحد العاقدينبحيث 

   .العـلم بها
، هذا   وال تصح إال بحضور المتعاقدين : قال أصحابنا : "-  رحمه اهللا –قال النووي 

   .)٢( "هو المذهب وبه قطع الجماهير
 اإلقالة لما افتقرت إلى رضا المقيل افتقرت إلى : " - رحمه اهللا –وقال أبو يعلى 

 أقلتك فإنه  :-   بعد غيبته-  فقال اآلخر ،أقلني ثم غاب: ولو قال أحدهما ..  .حضوره
   .)٣( "ال يجوز

   :الرأي الثاني 
تصح ما ذهب إليه بعض الحنابلة من عدم اشتراط اتحاد المجلس في اإلقالة ، بحيث 

   . في مجلس واحدولو لم يحضر العاقدان
ولو تقايال مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه : "  - رحمه اهللا –قال ابن رجب الحنبلي 

، وإن قلنا هي  ، فإن قلنا هي فسخ صح  أقلتك :وقال على الفور، اإلقالة فدخل الدار 
   .)٤( "بيع لم يصح

                                         
  .٦/١١٠) البحر الرائق: ( انظر - ١
  .٩/٢٠٠) المجموع: ( انظر - ٢
 أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن للقاضي) ئل الخالفية بين األئمةالتعليق الكبير في المسا: ( انظر - ٣

طبعة دار النوادر / محمد بن فهد الفريح: تحقيق)/ هـ ٤٥٨ت ( خلف المعروف بـ ابن الفراء 
  .  ٢٤٠ص / ١ج )/ الرياض(

)/ ه٧٩٥ت (ي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلألبي الفرج ) القواعد في الفقه اإلسالمي: ( انظر - ٤
)/ م١٩٧١ -هـ ١٣٩١: ( األولى الطبعة/ طبعة مكتبة الكليات األزهرية/ طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق
   .٤١٢ص 



– 

  )٥٨٣٨(

ألولى باالعتبار هو الراجح وا أن القول بعدم اشتراط اتحاد مجلس اإلقالة يترجحوالذي 
  :، وذلك لما يأتي 

  .  أن الفسخ رفع عقد كالطالق فال يتوقف على الحضور- أ
، فال يشترط اتحاد  - البيع :  مثل – ال يغتفر في غيره  أن الفسخ يغتفر فيه ما-ب

  . المجلس
،  ، وإنما برضاهما  أن الشارع لم يعتبر جواز الفسخ بحضورهما في مجلس واحد- ج

  . ولو مع عدم اتحاد المجلسوالرضا يتحقق 
    :- دون زيادٍة أو نقصان –  أن تكون بمثل الثمن األول- ٤

  : في هذا الشرط على رأيين – رحمهم اهللا –اختلف الفقهاء 
   :الرأي األول 

والحنابلة في رواية من ، والشافعية  ، - عدا محمد بن الحسن –ما ذهب إليه الحنفية 
  :  ؛ وحجتهم في ذلك )١(من األول دون زيادة أو نقصانأن اإلقالة ال تصح إال بالث

 قال – صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي -  رضي اهللا عنه – ما ثبت عن أبي هريرة - ١
 ، فهذا الحديث يدلُّ على كون اإلقالة )٢("من أقال نادما أقاله اهللا تعالى يوم القيامة " : 

  .ح إالَّ بالثمن األول دون زيادٍة وال نقصان فسخًا ، وكون اإلقالة فسخًا يجعلها ال تص
صلَّى اللَّه علَيِه  -َأن رسوَل اللَِّه  عن عمِرو بِن يحيى الْماِزِني عن َأِبيِه ما ثبت - ٢

لَّمسقَاَل– و  : "ارلَا ِضرو ررا بطالب اإلقالةا وإرفاقً إحسانً ، فاإلقالة تتضمن)٣( " لَا ض 
 ، وهو ما ، والضرر غير جائز ا به ضررقُِحلْ، مما ي من حقه صِقتُنْ، والزيادة عليه 

  .نص عليه الحديث الشريف 
   :الرأي الثاني 

ما ذهب إليه المالكية ، والحنابلة في رواية ، ومحمد بن الحسن  ِمن أن اإلقالة تجوز 
  :  ، وحجتهم في ذلك )٤(بأقل أو أكثر من الثمن األول

                                         
/ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي) كشاف القناع( ، ٣/١٥٠) روضة الطالبين( ، ٥/٣٠٦) بدائع الصنائع: ( انظر - ١

  .٢٨٩ص / ٣ج )/ ه ١٤٠٢: ( سنة )/ بيروت(الفكر طبعة دار / هالل مصيلحي ومصطفى هالل: تحقيق
 ..... . سبق تخريجه - ٢
  ..... . سبق تخريجه - ٣
   .٤/١٢٣) الفروع( ، ٤/٢٥١) حاشية الدسوقي( ، ٧/٣٥٤) المبسوط: ( انظر - ٤



 

 )٥٨٣٩(

من " :  قال – صلى اهللا عليه وسلم – أن النبي - رضي اهللا عنه – عن أبي هريرة - ١
   .)١("أقال نادما أقاله اهللا تعالى يوم القيامة 

فإذا ، ويشترط لها رضا العاقدين ،  أن اإلقالة شرعت للرفق :وجه الداللة من الحديث 
اخلة في اإلقالة التي يحث عليها تمت اإلقالة بزيادٍة أو نقص حسب ما اتفقا عليه فهي د

وهل تكون بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فال وجه ، ولم يرد فيه صفة اإلقالة ، الحديث 
  .لتقييده بذلك 

: واإلقالة في اللغة والعرف تعني ،  بأن الحديث جاء بلفظ اإلقالة :وقد أجيب عنه 
و النقص عن الثمن الذي ِبيع ورد المبيع ، وهو ما يعني عدم جواز الزيادة أ، الفسخ 

   .)٢(به
ويدفع إلى ، هو أن يشتري السلعة : وذلك أن العربون ،  القياس على بيع العربون - ٢

  .واإلقالة بعوٍض مثله،  فهو هبة وإال، البائع مبلغًا ؛ ليكون من الثمن إن رضي السلعة 
  عن بأنه قياس مع الفارق ؛ حيث يختلف بيع العربون :وقد أجيب عنه 

ألن صاحب العينة استعاد سلفته ، ولو قيس على بيع العينة لكان قياسا صحيحا ، اإلقالة 
   .)٣(أو أكثر من الثمن األول، وكذلك في اإلقالة بأقل ، بأقل من ثمنها 

فلما كان األول بيعا فكذلك ،  أن المبيع عاد إلى البائع على الوجه التي خرج عليه - ٢
فتجوز بأكثر أو أقل من الثمن الثاني ، فاإلقالة بيع ، .  

 بأنه لو سلِّم أن اإلقالة بيع ، فإن ذلك ال يعني إباحة أن تكون بأكثر أو :وقد أجيب عنه 
وال تجوز بأقل من الثمن األول أو أكثر ، أقل من الثمن ، وذلك مثل التولية  ، فهي بيع 

   .)٤(باتفاق
، والشافعية  ، - عدا محمد بن الحسن –فية والذي يترجح عندي ما ذهب إليه الحن

والحنابلة في رواية من أن اإلقالة ال تصح إال بالثمن األول دون زيادة أو نقصان ؛ 
وذلك لقوة أدلتهم ، ومناقشة أدلة أنصار الرأي الثاني بما يدلُّ على ضعف مذهبهم ، 

                                         
  ..... . سبق تخريجه - ١
  . ٣/٢٤٨) كشاف القناع: ( انظر - ٢
الطبعة / طبعة دار ابن الجوزي)/  ه ١٤٢١( حمد بن صالح العثيمين لم) الممتع شرح زاد المستقنع(:  انظر -  ٣

  .٣٨٥ص / ٨ج )/  ه ١٤٢٢: ( األولى 
  .٤/٢٢٦) المغني: ( انظر - ٤



– 

  )٥٨٤٠(

 إذا كانت بأقل أو أكثر  بأن اإلقالة تبطل- أيضا –ويمكن مناقشة أنصار الرأي الثاني 
  :من الثمن األول بأمرين 

  .فبطل كبيع درهٍم بدرهمين ، أنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل  : أولهما
فإذا شرط زيادة أو نقصانًا أخرج ، أن القصد باإلقالة رد كل حق إلى صاحبه  : ثانيهما

  .فبطل كما لو باع بشرط أن ال يسلم ، العقد عن مقصوده 
   :يكون المبيع قائما وموجودا وقت اإلقالة  أن - ٥

يشْتَرطُ لصحة اإلقالة أن يكون المبيع قائما وموجودا وقت اإلقالة ، بحيث إن كان هالكًا 
لم تصح اإلقالة ، وهالك المبيع إما أن يكون حقيقةً أو حكما ، فالحقيقي كموت الحمار 

 أما الحكمي فكأن يكون المبيع طائرا ، فطار وال يعلم  ،- مثالً – إذا كان محال للبيع –
   .)١(مكانه ، فيغدو المبيع غير مقدور التسليم

ويستوي في ذلك أن يكون المبيع قائما وقت اإلقالة ثم هلَك قبل الرد على البائع ، فتبطل 
   .- أيضا –اإلقالة بذلك 

 -  رحمه اهللا –ة تصح في باقيه ، قال ابن الهمام هذا وإن هلَك بعض المبيع ، فإن اإلقال
   .)٢("ولو هلَك بعض المبيع جازت اإلقالة في الباقي ؛ لقيام البيع فيه : " 

                                         
  .٢/٧٣) تبيين الحقائق: ( انظر - ١
   .٥/٢٥١) شرح فتح القدير: ( انظر - ٢



 

 )٥٨٤١(

  الخاتمة 
  :النتائج 

الرد : األول :  يكون بأحد أسباب ثالثة – بعقٍد صحيٍح - إن رد المبيع بعد حيازته - ١
  .اإلقالة : حادث ، والثالث العيب ال: الترويجي ، والثاني 

 إن الرد الترويجي هو تمكين المشتري من إرجاع المبيع ، وأخذ ثمنه ، أو إبداله ، - ٢
  .أو تقييد ثمنه لحساب المشتري ، بحيث يتمكن من شراء سلعة أخرى متى شاء 

  : يفَرق بين الرد الترويجي التسويقي ، وخيار الشرط بأمرين  - ٣
 الرد الترويجي شَرطٌ مطلق ال عالقة له بتجريب السلعة واختبارها ، وإنَّما  أن:أولهما 

 في  المستهلكهي ميزةٌ إضافية من قبل بائع السلعة أو منتجها بقصد ترويجها وترغيب
 األصل في خيار الشرط فإنَّه يتمثل في أن المشتري قد يكون غير خبيٍر ا ، أمئهاشرا

ة فيحتاج إلى هذا الشرط ؛ ليدفع بذلك عن نفسه مغبة الغش والخديعة بالسوق أو بالسلع
، وقد يكون خبيرا ، ولكنه يريد أن يختبر السلعة حتى يرى ما إذا كانت تحقِّق الغرض 

  .أم ال 
 غير مشترط  مشترطًا في عقد البيع ، وقد يكون أن الرد الترويجي قد يكون:ثانيهما 

 للمستهلك ترويجا - بعد البيع –ه الشركة المنتجة أو البائع عقد ، وإنَّما تبذلالفي 
 ا خيار الشرط ، فإنَّه يجب أنلمنتجاتها وتنشيطًا للحركة التجارية الخاصة بها ، أم

  . ذلك الخيار  الرد وفْقَيكون مشروطًا في عقد البيع ، وإال سقط حقَّ المشتري في
  من قبل البائع أو المنتج ولرجوع المشتري إن اشتراط رد المبيع أو بذله - ٤

األصل في العادات والمعامالت العفو   جائز شرعا ؛ إذ إن – بقصد الترويج - بالثمن 
، وإن تحريم شيٍء منها بغير دليٍل   منها إالَّ ما حرمه اهللا ورسولهر، فال يحظ واإلباحة

ولَا تَقُولُوا ِلما [ :  ، قال تعالى  عنه، وهو منهي - عز وجلَّ –يعد افتراء على اهللا 
 ونفْتَري الَِّذين ِإن لَى اللَِّه الْكَِذبوا عِلتَفْتَر امرذَا حهلَاٌل وذَا حه الْكَِذب تَِصفُ َألِْسنَتُكُم

 ونفِْلحلَا ي لَى اللَِّه الْكَِذباهللا المشركين الذ) النحل( ] )١١٦(ع ين شرعوا من ، وقد ذم
وجعلُوا ِللَِّه ِمما ذَرَأ [ :  ، قال تعالى ، وحرموا ما لم يحرمه الدين ما لم يأذن به اهللا

ِمن الْحرِث والَْأنْعاِم نَِصيبا فَقَالُوا هذَا ِللَِّه ِبزعِمِهم وهذَا ِلشُركَاِئنَا فَما كَان ِلشُركَاِئِهم فَلَا 
 ] )١٣٦( اللَِّه وما كَان ِللَِّه فَهو يِصُل ِإلَى شُركَاِئِهم ساء ما يحكُمون يِصُل ِإلَى

  ) .األنعام(



– 

  )٥٨٤٢(

 إن اشتراط رد المبيع وأخذ مبيٍع آخر بدالً عنه جائز شرعا ؛ إذ إنَّه من قبيل خيار - ٥
احة ، كما أنه  جائز ؛ وذلك الستصحاب أصل اإلب– أي خيار التعيين –التعيين ، وهو 

يحقق مصلحة شرعية معتبرة تتمثل فيما إذا لم تستطع سيدة من السيدات الذهاب بنفسها 
 ، فتوكِّل من يشتري لها ما تريد منه على أن يكون بالخيار -  مثال –إلى بائع الحِلي 

ما بين قطعتين أو ثالثة من النوع الذي تريد ، ثم لها أن تختار واحدة منها ، وكثيرا 
يشتري الخادم لسيده شيًئا من اثنين أو ثالثة ثم يختار أهل البيت واحدا منها ، فالحاجة 
ماسة إليه ، ال سيما بعد أن تعددت الصناعات أصنافًا وألوانًا بدرجات متفاوتة في 

  .الجودة يعسر إحصاؤها 
نَّهم اختلفوا في الحد اتفق الفقهاء على جواز شرط الخيار ثالثة أيام فأقل ، إالَّ أ - ٦

 ، -  كما تبين –األقصى للمدة الجائزة ومقدارها في خيار الشرط على ثالثة آراء 
 قصرت أم –والذي يترجح هو جواز اشتراط الخيار مدة معلومة يتفق المعاقدان عليها 

  . دون نظٍر لماهية المبيع -طالت 
 - المبيع :  أي –المالية أو الرغبة فيه  العيب هو كلُّ آفٍة مذمومٍة منقصٍة للعين أو - ٧

  .، اقتضى العرفُ سالمة المبيع عنها غالبا 
أن يكون خفيا ،  : - بعد حيازته – يشترط في العيب الذي يثبت به رد المبيع - ٨

   . أال يكون البائع قد اشترط البراءة من العيبومؤثرا ، و
 إذا تبين وجوده في – بعد حيازته –المبيع  اتفق الفقهاء على أن العيب الحادث في - ٩

أن المشتري يثبت له الخيار ، فيجوز له : المبيع قبل قبضه أو بسبب سابق على القبض 
  .رد المبيع وأخذ ثمنه 

 اختلف الفقهاء فيما إذا وقف المشتري على العيب بعد حيازته للمبيع ، ولكن بعد -١٠
أو نحوه ، وذلك كالبطيخ ، ... يع من كسٍر أو شقٍّ إحداث تغيير أو نَقٍْص في ذات المب

 ، - كما تبين –ونحو ذلك على ثالثة آراء ... والرمان ، والبيض ، واللوز ، والجوز 
وحيث إنَّه لم يأِت دليل صحيح صريح يرجح رأيا على آخر ، فهي مسألة اجتهادية 

المعروف : " مال بالقاعدة بحتة ، فقد ترجح لدى البحث الرجوع للعادة والعرف ؛ ع
 فيما إذا اجتمع في – أيضا –، وهذا ما ترجح لدى البحث " عرفًا كالمشروط شرطًا 

 ، وعيب قديم تبين له ، لم يكن على علٍم - عند المشتري –المبيع عيب حادث ابتداءا 
  .به وقت البيع 



 

 )٥٨٤٣(

 ومعاملة سليمة ، ودخل  اختلف الفقهاء فيما إذا قبض المشتري المبيع بعقٍد صحيٍح-١١
 ح لدى البحث أنبفعل المشتري على رأيين ، وقد ترج بيثَ فيه عدح في حيازته ، ثم

  . المشتري ال يثبت له الرد بذلك 
رفع عقد :  اإلقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين ، أو يقال -١٢

  .تفاق العاقدين المعاوضة المالي الالزم للمستقبل با
 على - هل هي فسخ أم بيع ؟ -  في حقيقة اإلقالة - رحمهم اهللا – اختلف الفقهاء -١٣

 – ، وقد ترجح لدى البحث ما ذهب إليه أنصار الرأي األول - كما تبين –ثالثة آراء 
 من أن - من الحنفية –الشافعية ، والحنابلة في الرواية المشهورة ، ومحمد بن الحسن 

  .قالة فسخ اإل
أهلية المتقايلين ، ورضا المتقايلين ، وأن تكون :  تصح اإلقالة بأربعة شروط -١٤

 ، وأن يكون المبيع قائما وموجودا وقت - دون زيادٍة أو نقصان –بمثل الثمن األول 
  .اإلقالة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٥٨٤٤(

 فهرس المصادر والمراجع
عبد : تحقيق / بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيلعبد اهللا ) االختيار لتعليل المختار  ( -)١(

  .)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: (الطبعة الثالثة )/ يروتب(طبعة دار الكتب العلمية / اللطيف محمد عبد الرحمن
طبعة دار الكتب العلمية / لزكريا األنصاري الشافعي) أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ( -)٢(
  ) .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٢: (الطبعة األولى / رمحمد محمد تام. د: تحقيق )/ بيروت(
ألبي بكر ) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (  -)٣(

  ) . بيروت(طبعة دار الفكر / ابن السيد محمد شطا الدمياطي
طبعة إدارة القرآن / محمد تقي عثماني: تحقيق / لظفر أحمد العثماني التهانوي) إعالء السنن  ( -)٤(

  ) . ه١٤١٨: (سنة )/  كراتشي–باكستان (والعلوم اإلسالمية 
طبعة  )/ ه ٧٥١ت ( لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ) إعالم الموقعين عن رب العالمين  ( -)٥(

 .دار الجيل 
الحسن علي ألبي ) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  ( -)٦(

طبعة دار إحياء التراث العربي / محمد حامد الفقي: تحقيق / )ه٨٨٥ – ٨١٧(بن سليمان المرداوي 
  ) . بيروت(
لقاسم بن عبد اهللا بن أمير علي ) أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء  ( -)٧(

 ) .ه١٤٠٦(الطبعة األولى )/ جدة( الوفاء  طبعة دارأحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق / القونوي
طبعة دار )/ ه٩٧٠ – ٩٢٦(لزين الدين ابن نجيم الحنفي ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ( -)٨(

  ) .بيروت(المعرفة 
                 بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ألبي ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ( -)٩(

  ) .م١٩٨٢: (سنة )/ بيروت(طبعة دار الكتاب العربي / )ه٥٨٧ت ( 
               ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ( - )١٠(

  ) . ه ١٤١٠( طبعة دار اإليمان  )/ ه٥٩٥ت ( 
محمد عبد :  تحقيق/ تسوليألبي الحسن علي بن عبد السالم ال) البهجة في شرح التحفة  ( - )١١(

  ) .م١٩٩٨ –ه ١٤١٨: ( الطبعة األولى)/  بيروت (طبعة دار الكتب العلمية / القادر شاهين
ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري المعروف ) التاج واإلكليل  ( - )١٢(

 ) .بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / بالمواق



 

 )٥٨٤٥(

طبعة دار / لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي) حقائق شرح كنز الدقائق تبيين ال ( - )١٣(
  ) . ه ١٣١٣: ( سنة ) / القاهرة(الكتاب اإلسالمي 

طبعة دار الكتب العلمية  )/ ه٥٣٩ت ( لعالء الدين محمد السمرقندي ) تحفة الفقهاء  ( - )١٤(
 ) . م١٩٩٤ -ه ١٤١٤: (الطبعة الثانية )/ بيروت(

 أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد للقاضي) التعليق الكبير في المسائل الخالفية بين األئمة (  - )١٥(
طبعة دار النوادر / محمد بن فهد الفريح: تحقيق)/ هـ ٤٥٨ت ( بن خلف المعروف بـ ابن الفراء 

  ) .الرياض(
دادي اليمني ألبي بكر بن علي بن محمد الح) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري  ( - )١٦(

  ) .م ١٩٤٤( طبعة مصطفى البابي الحلبي / الزبيدي
طبعة دار / ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المالكي) حاشية الخرشي على مختصر خليل  ( - )١٧(

 ) . ه ١٣١٧( الطبعة الثانية / الكتب العلمية
)/ ه ١٢٣٠ت( سوقي لشمس الدين محمد بن عرفة الد) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ( - )١٨(

 ) . بيروت(طبعة دار الفكر 
 لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين )حاشية رد المحتار على الدر المختار  ( - )١٩(

   .) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: (الطبعة الثانية )/ بيروت(طبعة دار الفكر )/ ه١٢٥٢ت (الدمشقي الحنفي 
مطبوع مع الشرح الصغير على أقرب / الصاوي المالكيألحمد بن محمد ) حاشية الصاوي  ( - )٢٠(

  .الدكتور مصطفى كمال وصفي : تحقيق)/ مصر(طبعة دار المعارف / المسالك إلى مذهب اإلمام مالك
طبعة دار الفكر )/  ه ٤٥٠ت ( ألبي الحسن علي بن حبيب الماوردي ) الحاوي الكبير  ( - )٢١(
  ) .بيروت(
الطبعة ) / الكويت(طبعة مطبعة مقهوي / عبد الستار أبو غدة . د) ود الخيار وأثره في العق ( - )٢٢(

  ) .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥(الثانية 
)/ م١٦٧٧ –ه ١٠٨٨ت (لمحمد بن علي الحصكفي ) الدر المختار شرح تنوير األبصار  ( - )٢٣(

 ) . ه١٣٨٦: (الطبعة الثانية )/ بيروت(طبعة دار الفكر 

/ محمد بو خبزة: تحقيق / حمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافيلشهاب الدين أ) الذخيرة  ( - )٢٤(
 ) . م١٩٩٤: (الطبعة األولى )/ بيروت(طبعة الغرب اإلسالمي 



– 

  )٥٨٤٦(

لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ( - )٢٥(
                     : سنة )/ بيروت (طبعة دار الكتب العلمية)/  ه ٧٧٢ – ٧٢٢( الزركشي المصري الحنبلي 

 ) . ه ١٤٢٣( 

/ ألحمد الدردير العدوي المالكي) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك  ( - )٢٦(
 ) . القاهرة(طبعة دار المعارف 

               – ٧١٤( ألكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ) شرح العناية على الهداية  ( - )٢٧(
 ) . ه ١٣١٣: ( الطبعة األولى )/ مصر(طبعة األميرية ) /  ه ٧٨٦

طبعة دار الفكر )/ ه٦٨١ت (لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ) شرح فتح القدير  ( - )٢٨(
  ) .بيروت(
               مقدسي لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ال) الشرح الكبير  ( - )٢٩(

 . طبعة دار الكتب العلمية )/  ه ٦٨٢ – ٥٩٧( 

                أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف للقاضي) الروايتين والوجهين  ( - )٣٠(
طبعة دار المعارف / عبد الكريم بن محمد الالحم. د: تحقيق)/ هـ ٤٥٨ت ( بـ ابن الفراء 

  ) .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(بعة األولى الط)/ الرياض(
عادل : تحقيق)/ ه ٦٧٦ت  ( محي الدين شرف النووي) روضة الطالبين وعمدة المفتين  ( - )٣١(

  ) .بيروت( طبعة دار الكتب العلمية /أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
طبعة دار / محمد شمس الحق العظيم آباديألبي الطيب ) عون المعبود شرح سنن أبي داود  ( - )٣٢(

  ) .م١٤١٥(الطبعة الثانية )/ بيروت(الكتب العلمية 
محمد حسنين : تحقيق/ ألبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني) الفتاوى الكبرى (  - )٣٣(

  ) .ه ١٣٨٦( طبعة دار المعرفة / مخلوف
طبعة دار إحياء / لهندوجماعة من علماء ا) ه ١٠٧٠ت ( لنظام الدين ) الفتاوى الهندية (  - )٣٤(

  ) . ه١٤٢٣: (الطبعة األولى )/ بيروت(التراث 
)  ه ٦٢٣(كريم بن محمد الرافعي القزويني ألبي القاسم عبد ال) فتح العزيز في شرح الوجيز (  - )٣٥(

  . طبعة دار الكتب العلمية / 
: تحقيق )/ه٧٦٢ – ٧١٧(ألبي عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي ) الفروع وتصحيح الفروع  ( - )٣٦(

 ) . ه١٤١٨(طبعة دار الكتب العلمية / أبو الزهراء حازم القاضي



 

 )٥٨٤٧(

                     لشمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري ) فصول البدائع في أصول الشرائع  ( - )٣٧(
بعة الط)/ بيروت(طبعة دار الكتب العلمية / محمد حسين محمد حسن إسماعيل: تحقيق)/ ه ٨٣٤ت ( 

 ) .م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧: (األولى 
)٣٨( -)  وأدلَّتُه اإلسالمي الِفقْه  (د.أ .ِلييحة الزبهطبعة دار الفكر / و) دمشق-سوريا  . (  
ابن الغرس ( لمحمد بن محمد بن خليل المعروف بـ ) الفواكه البدرية في األقضية الحكمية  ( - )٣٩(

 ) . مصر ( النيل طبعة مطبعة )/  ه ٩٣٢ت ) ( الحنفي 

 طبعة دار بلنسية/ صالح بن غانم السدالن. د) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها  ( - )٤٠(
  .)السعودية(
)/ ه٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ألبي الفرج ) القواعد في الفقه اإلسالمي (- )٤١(

 - هـ ١٣٩١: ( األولى الطبعة/ زهريةطبعة مكتبة الكليات األ/ طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق
  ) .م١٩٧١

                ألبي محمد عبد اهللا بن قدامة المقدسي ) الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل  ( - )٤٢(
 ) .بيروت(طبعة المكتب اإلسالمي / ) ه ٦٢٠ت( 
مصيلحي ومصطفى هالل : تحقيق/ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي) كشاف القناع (  - )٤٣(

  ) .ه ١٤٠٢: ( سنة )/ بيروت(طبعة دار الفكر / هالل
سنة )/ بيروت(طبعة دار الفكر / يوسف البقاعي: تحقيق/ ألبي الحسن المالكي) كفاية الطالب  ( - )٤٤(

 ) . ه١٤١٢: (

ة طبع)/ ه٨٨٤ – ٨١٦(ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلي ) المبدع  ( - )٤٥(
 ) . ه١٤٠٠: (سنة )/ بيروت(المكتب اإلسالمي 

الطبعة / طبعة دار المعرفة)/  ه ٤٨٣ت ( لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي ) المبسوط (  - )٤٦(
  ) . ه ١٣٩٨( األولى 

 طبعة مكتبة /لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي) المجموع شرح المهذب  ( - )٤٧(
  .محمد نجيب المطيعي : حققه وعلَّق عليه وأكمله بعد نقصانه / )ية  السعود–جدة ( اإلرشاد 

: الطبعة الثالثة / طبعة دار الوفاء/ ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني) مجموع الفتاوى  ( - )٤٨(
  ) .م ٢٠٠٥ - ه١٤٢٦( 
القاسم   بن أبيلعبد السالم بن عبد اهللا) المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  ( - )٤٩(

  ) .ه١٤٠٤: (سنة )/  الرياض (طبعة مكتبة المعارف )/ ه٦٥٢ – ٥٩٠(بن تيمية الحراني 



– 

  )٥٨٤٨(

                    بي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهريأل) المحلى  ( - )٥٠(
  ) . م ١٩٨٤( طبعة دار الفكر للطباعة والنشر )/  ه ٤٥٦ت ( 
طبعة دار / لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه) المحيط البرهاني (  - )٥١(

 . إحياء التراث العربي 

ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  )مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات  ( - )٥٢(
 ) .بيروت(العلمية طبعة دار الكتب )/ هـ ٤٥٦ت ( بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

ط المطبعة العلمية  )/ ه ٣٨٨( لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ) معالم السنن  ( - )٥٣(
  ) .  م ١٩٣٣ - ه ١٣٥٢: ( الطبعة األولى )/ حلب(
 –ه ١٤٠٨(الطبعة الثانية / طبعة دار النفائس/ لمحمد رواس قلعجي) معجم لغة الفقهاء (  - )٥٤(

 ) .م١٩٨٨
الطبعة )/ بيروت(طبعة دار الفكر / ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي) المغني (  - )٥٥(

 ) . ه١٤٠٥: (األولى 

لمحمد بن أحمد الشربيني المعروف ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ( - )٥٦(
 ) . بيروت(طبعة دار الفكر )/  ه ٩٧٧ت ( بالخطيب الشربيني 

/ طبعة دار ابن الجوزي)/ ه ١٤٢١( لمحمد بن صالح العثيمين ) لممتع شرح زاد المستقنع ا ( - )٥٧(
  ) . ه ١٤٢٢: ( الطبعة األولى 

)/  ه ٤٧٦ت ( ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي ) المهذب  ( - )٥٨(
  ) .م ١٩٩٥ -ه ١٤١٦: ( الطبعة األولى / طبعة دار الكتب العلمية

ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ( - )٥٩(
 ) . بيروت(طبعة دار الكتب العلمية  )/ ه٩٥٤ت ( الحطاب المالكي 

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي ) نهاية المحتاج( - )٦٠(
 ) .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤: (سنة )/ بيروت(طبعة دار الفكر )/ ه ١٠٠٤ت ( صغير الشهير بالشافعي ال

  
  



 

 )٥٨٤٩(

  
  
  
  
  

  
  
  

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
  المقدمة

  ..الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
  :أما بعد 

 أن قـيض لهـا      – أمة اإلسالم والقرآن     –فمن نعم اهللا عز وجل على هذه األمة         
يعلموا الناس سـنن الـدين      علماء مخلصين ليحملوا شعلة العلم ، ويرفعوا راية القرآن و         

وشعائر اإلسالم ، وهم ورثة األنبياء الذين ورثوا عنهم العلم وورثـوا القـرآن الكـريم                
الذي اصطفاه اهللا سبحانه وتعالى لهذه األمة ، وكان من حق العلماء على هذه األمـة أن              
يعرف لهم قدرهم ، ويوفي لهم حقهم من التعريف بهم ، وحفـظ مـآثرهم وآثـارهم ،                  

  .فضائلهم  ر ـإظهار عملهم ومكانتهم ، وإبراز جهودهم وأعمالهم ، ونشو
وفي العصر الحديث أصبح لزاماً على طالب العلم أن يكتبـوا تـراجم العلمـاء               
المعاصرين ويحفظوها لمن بعدهم ، وخصوصاً العلماء الذين لم يستوفوا المكانـة التـي        

  .يستحقونها من الدراسة والبحوث 
حاول جاهداً تسليط الضوء على أحد هؤالء األعالم الذين أفنـوا   وفي هذا البحث أ   

العلـم ، أال   أعمارهم في تعليم القرآن الكريم ، ونشر القراءات والتجويد بـين طـالب        
 رحمه اهللا رحمة واسعة ، وأرجـو        » أحمد بن إسماعيل السنديوني      «وهو اإلمام العالم    

الرشاد، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم علـى  من اهللا التوفيق والسداد ، وأستلهمه الصواب و       
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 
 

 
 

  
  



– 

  )٥٨٥٠(

  :سبب اختيار الموضوع 
كان الشيخ أحمد بن إسماعيل السنديوي أحد علماء األمـة فـي علـم القـراءات      
والتجويد وغيرها من العلوم الشرعية ، ويعتبر هذا اإلمام أحد القالئل الـذين تجـردوا               

ء في أواخر القرن الرابع عشر الهجري والثلث األول من القرن الخامس            للقراءة واإلقرا 
" ترجمة مختصرة له في كتاب      فرد له ترجمة وافية ، إال       لم ت عشر الهجري ، ومع ذلك      

  .للدكتور إلياس برماوي" إمتاع الفضالء بتراجم القراء 
 علـى  فأحببت أن أفرد للشيخ الكبير ترجمة وافية في بحث مستقل لنتعرف فيهـا      

  .جوانب من حياة هذا اإلمام ونعرف بعضاً من مناقبه ومآثره 
  : خطة البحث 

  :اشتمل البحث على مقدمة وثالثة فصول كما يلي
   وخطة البحث ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع،،مقدمةال 

  : حياة الشيخ السنديوني وفيه:الفصل األول
 .اسم الشيخ  - ١
 .والدته  - ٢
 .صفاته  - ٣
 .أوالده  - ٤
 .سته نشأته ودرا - ٥

 :جوانب من سيرة الشيخ السنديوني العلمية وفيه: الفصل الثاني
 .الوظائف التي توالها  - ١
 .رحالته  - ٢
 .شيوخه  - ٣
 .تالميذه  - ٤

 :مكانة الشيخ السنديوني العلمية ومنهجه في اإلقراء، وفيه: الفصل الثالث
 .مناقبه ومزاياه  - ١
 منهجه في اإلقراء - ٢
 .وفاته  - ٣

 .الخاتمة 



 

 )٥٨٥١(

   .مصادر الترجمة
محفوظـة  اعتمدت في البحث على ما اطلعت عليه من وثائق          المصادر فقد   لقلة  و
"  فـي كتـاب      ورد من ترجمته     الجامعة اإلسالمية ، وما       إرشيف  في سنديونيللشيخ ال 

أفدته من ترجمة الشيخ لنفسه شخصياً أثناء قراءتي عليه رحمـه         ، وما   " إمتاع الفضالء   
إلياس الشيخ  ه التربوية معهم ، ك    ف من مواق  ما ذكروه من   من طالب الشيخ     اهللا، وما أفدته  

  .ر معاذ سيف وغيرهمدكتو وال،برماوي ، الدكتور محمد صالح أبو زيد



– 

  )٥٨٥٢(

  :األول الفصل
  السنديوني الشيخ حياة

  :وفيه
   .الشيخ اسم  -١
   .والدته  -٢
   .صفاته  -٣
   .أوالده  -٤
   .ودراسته نشأته  -٥

  :مه ونسبتهاس) ١ (
أبـو  : عامل العالمة ، واألستاذ الفهامة الشيخ الفاضـل         هو اإلمام العالم الكبير ال    

المـصري نزيـل    )١(محمد أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم مكَّتي السنديوني   
  .المدينة المنورة 

نسبة الى مكة المكرمة كما أخبرني الشيخ رحمه اهللا بنفـسه ، فكـان          ): مكَّتي(و  
  " .ترجع أصولنا الى مكة المكرمة " يقول 

  : والدته ) ٢(
 قليبوبية ، إحدى قرى مركـز قليـوب التـابع           )٢(ولد الشيخ أحمد بقرية سنديون    

ر العربية ، وذلك    ـلمحافظة القليوبية ، وهي إحدى المحافظات الشمالية بجمهورية مص        
في يوم األربعاء العاشر من شهر ربيع الثاني عام اثنين وخمسين وثالثمائة وألف مـن                

هـ ، والموافق الثاني من شـهر أغـسطس عـام ثالثـة             ١٠/٤/١٣٥٢الهجرة النبوية   
  .)٣(وثالثين وتسعمائة وألف من الميالد

  :صفاته ) ٣(
رة ، كـث اللحيـة ،       ـر ، أبيض البش   ـكان رحمه اهللا وسطاً بين الطول والقص      

  .متوسط البنية 

                                         
 .كما ورد في إجازة الشيخ لطالبه رحمه اهللا )١(
 ١/٣٣١نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق  )٢(
  ١/٢٨إمتاع الفضالء  )٣(



 

 )٥٨٥٣(

  وكان رحمه اهللا تعلوه الهيبـة والوقـار ، وعليـه سـمات الـصالحين ، دائـم                  
الحجـة ،    ة ، وصاحب دعابة ونكتة ، حاضر الجواب ، سريع البديهة ، قوي              االبتسام

محب للناس صغيرهم وكبيرهم ، ويحب طالبه ويتواضع لهم ، ويحب نفعهم وفائدتهم ،              
 أن ترى مثله، ابتلي رحمه اهللا بضعف فـي          ذا جلد وصبر على طلب العلم وتعليمه، قلَّ       

لي بالسكر، وبعض الجروح في أصـابع       بصره وأجرى بعض العمليات في عينيه، وابت      
  .رجله ، رحمه اهللا وجزاه اهللا عن اإلسالم خير الجزاء 

  :أوالده ) ٤(
محمد وهو االبن األكبر كان معه      : رزق الشيخ رحمه اهللا بسبعة أوالد، ابنين هما       

 الـشريف ،     أثناء إقامته بالمدينة النبوية ، وعمل بمجمع الملك فهد لطباعة المـصحف           
  .رية ، إضافة الى خمس بناتـ في وزارة التربية والتعليم المصكان معلماًومصطفى و

  :نشأته ودراسته ) ٥(
نشأ الشيخ أحمد رحمه اهللا في أسرة رقيقة الحال، وحفظ القـرآن الكـريم فـي                

 وحـدثني الـشيخ     )١(صغره في أحد الكتاتيب، وكان هذا الكتاب بعيداً عن قريته وبيته،          
 في هذه الفترة من عمره، فأخبرني أنه كان يقطـع المـسافة             رحمه اهللا قصةً حصلت له    

البعيدة للذهاب الى الكتاب الذي يدرس فيه، وكان طريقه الى الكتاب من خالل البـساتين   
والغيطان الشاسعة، وذات مرة وهو راجع الى البيت في المساء رفـسه حمـار علـى                

ـ              ضربة جـاءت علـى     صدره فرمى به في األرض ، ولكن من لطف اهللا بالشيخ أن ال
مصحف الشيخ الذي كان يحمله على صدره ، وكانت سبب نجاته بعد لطـف اهللا عـز                 

  )٢(.وجل، فكان الشيخ رحمه اهللا يرى أن ما حصل له من بركة القرآن الكريم
ثم التحق الشيخ بمعهد القراءات التـابع لألزهـر، ودرس بـه القـرآن الكـريم             

اذة، ودرس به الرسـم والـضبط والفواصـل         بالقراءات العشر الكبرى، والقراءات الش    
هــ الموافـق    ١٣٨٨ عـام    منـه ، وتخـرج    ةوغير ذلك من علوم العربية والـشرعي      

 ثم التحق الشيخ بمعهد شيوخ وإدارة المعاهد الدينية األزهرية وتخرج منهـا             )٣(م،١٩٦٨
، وحصل على الشهادة من المعهد نفسه، ثم التحق بكلية الدراسات اإلسالمية والعربيـة              

                                         
 .من إفادة الشيخ )١(
  . إفادة الشيخ من )٢(
  .من الوثائق المحفوطة في سجالت الجامعة اإلسالمية )٣(



– 

  )٥٨٥٤(

دة ، ودرس فيها األصول والفقه والنحو والصرف والحديث والعقي        رلجامعة األزه  التابعة
هــ الموافـق   ٢٨/١٠/١٣٩٢والتفسير وغير ذلـك ، وتخـرج فيهـا يـوم الثالثـاء         

  )١(.م٥/١٢/١٩٧٢

                                         
  .من الوثائق المحفوظة بالجامعة اإلسالمية )١(



 

 )٥٨٥٥(

  :الثاني الفصل
  العلمية السنديوني الشيخ سيرة من جوانب

  :وفيه
  
   .توالها واألعمال التي الوظائف - ١
  . رحالته - ٢
   .شيوخه - ٣
   .تالميذه - ٤

  : الوظائف واألعمال التي توالها الشيخ أحمد رحمه اهللا ) ١ (
بمجرد أن تخرج الشيخ أحمد رحمه اهللا من كليـة الدراسـات اإلسـالمية عـام              

م عين في العام نفسه مديراً للمعهد الديني في قليوب، ثم عمل مدرساً بالمـدارس               ١٩٧٢
 القراءات في شبرا ، وظل فيه حتى انتقـل الـى            االبتدائية األزهرية ، ودرس في معهد     

هــ الموافـق    ١٣٩٨المدينة المنورة ، ودرس الشيخ في حلقات األوقاف ، وفي عـام             
اإلسـالمية ،   م انتقل الشيخ رحمه اهللا الى المدينة المنورة ليعمل فـي الجامعـة            ١٩٧٨

وباشر عمله بتـاريخ   )١(وعين مدرساً للقرآن والتجويد في المعهد الثانوي التابع للجامعة،      
هـ، وبقي في الجامعة اإلسالمية قرابة ثمان سنين، حتى رغب مجمـع         ١٣٩٨/ ١١/١١

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف االستفادة من خبرة الشيخ الفاضل فـي تـصحيح              
المصاحف ، وعلمه الواسع في القراءات وعلوم القرآن، فانتقل الشيخ رحمـه اهللا إلـى               

هـ ليعمل من حينها مراقباً عامـاً ومـصححاً فـي إدارة            ٩/١١/١٤٠٦المجمع بتاريخ   
  .)٢(هـ١٤٢٦مراقبة النص حوالي عشرين سنة حتى عام 

وخالل إقامة الشيخ في المدينة عمل الشيخ مدرساً في حلقـات تحفـيظ القـرآن               
الكريم في المدينة المنورة ، فعمل مدرساً في مسجد العصبة في حي قباء ، ثم مدرسـاً                  

هـ لينتقل مقرئاً في ركن اإلقـراء  ١٤١٥حيلي بالحرة الغربية ، حتى عام      في مسجد الر  
هـ ، ويحدثني الـدكتور محمـد       ١٤٢٦في مقر الجمعية الرئيسي ، وبقي فيه حتى عام          

  :صالح أبو زيد قصة انتقاله الى المقر الجمعية فيقول 
                                         

  .من الوثائق المحفوظة بالجامعة اإلسالمية )١(
  .من الوثائق المحفوظة بالجامعة اإلسالمية )٢(



– 

  )٥٨٥٦(

زيـارتي  أثناء عملي موجهاً في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة ، وأثنـاء             " 
للشيخ في حلقته بالمسجد لفت انتباهي سعة علم الشيخ ونبوغه ، والحظـت أن غالـب                
طالب الشيخ هم صغار السن الذين ال يتناسبون مـع علمـه وكبـر سـنه ، فـذكرت                   
للمسؤولين في الجمعية أمر الشيخ ، وأشرت عليهم باالستفادة من علم الشيخ ومكانتـه ،               

  )١(". ركن اإلقراء في الجمعية فاستجابوا لطلبي ونقل الشيخ الى
  وكان الشيخ رحمه اهللا يحفظ هذا الفـضل والمعـروف للـشيخ محمـد صـالح               

  ." أنت السبب في نقلي الى هذا المكان فجزاك اهللا خيراً: "زيد ، ويقول له  أبو 
  :رحالته ) ٢(

انتدب الشيخ رحمه اهللا لقراءة القرآن الكريم وإمامة المسلمين في بعـض الـدول         
سيراليون وكينيا فـي    : قبل وزارة األوقاف المصرية ، ومن الدول التي انتدب اليها           من  

  .)٢(أفريقيا ، وسيريالنكا والهند في آسيا ، وفرانكفورت في ألمانيا وكندا
  : شيوخه ) ٣(

 .الشيخ حسن عبد السالم حسن أبو طالب رحمه اهللا  - ١
 .الشيخ عامر السيد عثمان رحمه اهللا  - ٢
 .لب رحمه اهللا الشيخ علي أبو طا - ٣
 .الشيخ علي بدوي رحمه اهللا  - ٤
 .الشيخ أحمد الزيات رحمه اهللا  - ٥
 .الشيخ محمد بن عبد المنعم بن علوان المسلمي رحمه اهللا  - ٦
 .الشيخ عبد العظيم الخياط رحمه اهللا  - ٧
 .الشيخ محمد يونس رحمه اهللا  - ٨
 .الشيخ رزق خليل حبة  - ٩

 والـضبط والرسـم ،      وهؤالء الشيوخ درس عليهم علم القـراءات والفواصـل        
   .)٣(وبعضهم درس الشيخ عليه في معهد القراءات

                                         
  .من إفادة الدكتور محمد أبو زيد )١(
  ١/٢٩إمتاع الفضالء )٢(
  . ، وإجازات الشيخ رحمه اهللا١/٢٩إمتاع الفضالء )٣(



 

 )٥٨٥٧(

  :تالميذه ) ٤(
أمضى الشيخ أحمد رحمه اهللا في اإلقراء أكثر من خمسين عاماً كما حدثني بذلك              
، ولذلك من الصعوبة حصر جميع طالب الشيخ ، ولكن سنذكر بعضاً من طالبه علـى                

  : ومنهم )١(سبيل المثال ال الحصر،
 .الشيخ زكريا حسيني رحمه اهللا  - ١
 .الشيخ الدكتور إلياس أحمد حسين البرماوي  - ٢
 .الشيخ غازي بنيدر الحربي  - ٣
 .الشيخ أحمد فال  - ٤
 .الشيخ أسامة مصطفى الجمعة  - ٥
 .الشيخ مالك جليدان  - ٦
 .الشيخ محمد األمين يوسف  - ٧
 .الشيخ أبو إسماعيل الفلسطيني  - ٨
 .الشيخ محمد السوري  - ٩

 .الشيخ عبد اهللا ناجي  -١٠
 .الشيخ خالد لطيف الهبيدي  -١١
 .الشيخ محمد أحمد برهجي  -١٢
 .الشيخ طلحة زكريا حسيني  -١٣
 .الشيخ سيدي أحمد ولد سيدي محمد  -١٤
 .الشيخ المشتبى ولد المصطفى  -١٥
 .الشيخ خالد العوفي  -١٦
 .الشيخ صالح المغربي  -١٧
 .الشيخ حمد عوض فاضل اليمني  -١٨
 .الشيخ أبو أنس الليبي  -١٩
 .الشيخ حمدان الكويتي  -٢٠
 . خالد شجاع الكويتي الشيخ -٢١
 .الشيخ عماد رشدي خليل  -٢٢

                                         
  .، وإجازات الشيخ لطالبه رحمه اهللا١/٣٠إمتاع الفضالء )١(



– 

  )٥٨٥٨(

 .الشيخ سالم علوي معال الحميدي  -٢٣
 .الشيخ عبد الرحمن يوسف أحمد شاهين  -٢٤
 .الشيخ الصادق بن محمد بن إبراهيم  -٢٥
 .الشيخ محمد اهللا سلطان أحمد  -٢٦
 .الشيخ عابد بن مصري البالدي  -٢٧
 .الشيخ يحيى زكريا حسيني  -٢٨
 .الشيخ صالح العسولي  -٢٩
 .مد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا األحمري الشيخ مح -٣٠
 .الشيخ محمد حبيب أحمد مختار  -٣١
 .الشيخ عبد اهللا مصري مبهج البالدي  -٣٢
 .الشيخ مصطفى محمد األمين  -٣٣
 . حسن بن محمد الجهني -٣٤



 

 )٥٨٥٩(

  :الثالث الفصل
  اإلقراء في ومنهجه العلمية السنديوني الشيخ مكانة

  :وفيه
  .مناقب الشيخ ومكانته العلمية  -١
  .اإلقراء في هجهمن  -٢
   .وفاته  -٣

  : الشيخ ومكانته العلميةمناقب) ١ (
               كان الشيخ أحمد السنديوني آية في الحفظ ، وكان السامع يعجب لحفظه مع كبر

سنه ، وكان يحفظ من المنظوم الشيء الكثير ، ومن ذلـك حفظـه للـشاطبية                
وناظمـة  والدرة المضية وطيبة النشر وعقيلة أتراب القصائد ومورد الظمـآن           

 )١(.الزهر ونفائس البيان وغيرها
                ، كان الشيخ كثير االطالع ، واسع المعرفة ، يحب مطالعة الكتـب واقتنائهـا

وكان في بداية طلبه العلم يستعير الكتب وينسخها بيده ، ولم يستطع تـصويرها         
بسبب قلة ذات اليد في ذلك الزمن ، وهذا االعتكاف علـى الكتـب ونـسخها                

 .اليها كان السبب في ضعف بصره ومداومة النظر 
                  ، كان الشيخ مهتماً اهتماماً بالغاً فـي تحريـر القـراءات ، وعـزو الطـرق  

وال يوجد له نظير في ذلك إال نادراً ، وكان الشيخ يحفظ كتاب الروض النظير               
، وكتاب فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم ، كالهما للمتولي ، وكتاب              

 .ر البن الجزري ـزميري ، ويستظهر غالب كتاب النشبدائع البرهان لأل
                 كان الشيخ قوي الحجة ، سريع البديهة ، حاضر اإلجابة ، ال يجرؤ أحد علـى

مناظرته لفصاحته ، ومع ذلك فإنه كان رجاعاً إلـى الحـق والـصواب ، وإذا      
ظهر له الخطأ في رأيه فإنه يرجع عن رأيه ويـستغفر اهللا ، وكـان المـشايخ                 

   ويعرفـون لـه مكانتـه ، وحـدثني الـشيخ إليـاس عـن الـشيخ                  يعظمونه
 )٢(.هذا أستاذنا: عبدالحكيم خاطر رحمه اهللا أنه قال عنه

                                         
  .أفدناه من الشيخ إلياس برماوي حفظه اهللا )١(
  .أفدناه من الشيخ إلياس برماوي شخصيا )٢(



– 

  )٥٨٦٠(

 :منهج الشيخ في اإلقراء) ٢(
               أمضى الشيخ أكثر من خمسين عاماً من حياته في تعليم القرآن الكريم ، وإقراء

د الشيخ يجد وقتاً لراحتـه  طالبه ، وكان وقته عامراً وممتلئاً بكل مفيد ، وال يكا       
إال قليالً ، ويتمثل برنامجه اليومي بالذهاب صباحاً إلـى مجمـع الملـك فهـد             
لطباعة المصحف الشريف إلى قبيل العصر ، وأحياناً ال يجد الوقـت فينتظـر              
عند باب بيته لتأخذه السيارة إلى درسه في الجمعية ، فيجلس لإلقراء من بعـد               

وحين طلب منه الطالب أن يـشرح لهـم مـتن           العصر حتى صالة العشاء ،      
الشاطبية اتفق معهم على درس بعد العشاء ، وكان هذا دأبه طـوال األسـبوع               

 .الجمعة   عدا يوم 
           كان للشيخ منهج متميز في التـدريس ، وطريقـة مختلفـة عـن غيـره فـي           

لجلوس له  اإلقراء ، ومما يتميز به الشيخ أنه كان ذا جلد وصبر على اإلقراء وا             
الساعات الطوال ، مع الدقة وشدة المالحظة علـى الطالـب ، وكـان الـشيخ             
يستوفي األوجه كلها في القراءات مهما تكررت ، وكان متأثراً بـشيخه عـامر          

 .السيد عثمان في قراءة الكتب وتحرير المسائل وغير ذلك 
          ازة الطالـب  كان رحمه اهللا ينتقد الذين يتساهلون في اإلقراء، ويتساهلون في إج

 .)١(الغير متمكن أو المتساهل
 ٢(وكان رحمه يأخذ بأقوال الشيخ الضباع ويتبنى منهجه(. 
                من المعروف عن الشيخ أنه كان يحب طالبه كثيراً ، ويحب الفائدة لهم وكـان

يكرر المسألة كلما وردت حتى يحفظها الطالب ويعقلها ، وكان يـأمر طالبـه              
اء بما يقوله لهم ، وكان يقرئ من يجيئـه أوالً           بالبحث في الكتب ، وعدم االكتف     

وهكذا ، ويحب أن يكون تلميذه أحسن منه ، وهذا منه غاية التواضع واألدب ،               
أنت صـرت   : " أول كتبه    وحدثني الشيخ إلياس برماوي أنه قال له حين طبع          

، وهـذا دليـل علـى       "بعـدي    أنت خليفتي من    : " ، ويقول له    " أحسن مني   
 .اهللا تواضعه رحمه 

                                         
 .أفدناه من الدكتور محمد أبو زيد شخصيا )١(
 . أبو زيد شخصياأفدناه من الدكتور محمد )٢(



 

 )٥٨٦١(

               لم يكن للشيخ رحمه اهللا مؤلفات بسبب انشغاله باإلقراء ، ولكنه أملى على أحد
طالبه ، وهو الشيخ محمد األمين مذكرة في تحرير رواية ورش عـن نـافع ،              

. ، ولعل الشيخ يطبعها في كتـاب بـإذن اهللا        )١(وهي مليئة بالفوائد والتحريرات   
وكتـاب  " الدر المـصون  "لف كتابيه   كذلك ذكر لي الشيخ إلياس حفظه اهللا أنه أ        

بما علمه الشيخ أحمد رحمه اهللا ، فأخذه الشيخ إلياس وصـاغه            " إرواء الظمآن "
 .بطريقته فجزاهما اهللا خيراً 

                     س الشيخ كثيراً مـن الكتـب وقـرأ عليـه طالبـه منهـا ومـن ذلـكدر :  
ر البـن   ـكتاب إرشاد المريد الى مقصود القصيد للضباع ، وشرح طيبة النش          

الناظم ، وشرح طيبة النشر للنويري، وكتاب هداية المريد إلـى روايـة أبـي               
 .سعيد، وكتاب منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء لألشموني وغيرها

  :وفاته ) ٣ (
وبعد عمر طويل حافل بالعطاء ، وعامر بالخير ونفع الناس ، توفي الشيخ أحمـد    

لحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام ألف        بن إسماعيل السنديوني ، وذلك يوم االثنين ا       
وأربعمائة وثالث وثالثين من الهجرة النبوية ، الموافق الخامس من شهر مـارس عـام            

ر للميالد ، عن عمر يناهز الواحدة والثمانين عاماً رحمه اهللا رحمـة             ـألفين واثني عش  
   .واسعة وجعل علمه وعمله في ميزان حسناته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه

                                         
  .وعندي نسخة مصورة منها )١(



– 

  )٥٨٦٢(

  الخاتمة
وفي آخر المطاف أحمد اهللا عز وجل وهو أهل للحمد والثناء ، وأرجو من خالل               
هذا البحث أن أكون قد كتبت ترجمة مناسبة للشيخ أحمد ، وقدمت تعريفاً وافياً به ، ألن                 
معرفة أمثاله من النوابغ سبب لشحذ الهمم وتشجيع النفوس للتأسـي بهـم ، واالقتـداء                

  .لعلم والمعرفة بسيرتهم في طلب ا
وأوصي الباحثين بتقديم الدراسـات والبحـوث لترجمـة العلمـاء المعاصـرين          
وخصوصاً من الذين لم يلقوا حقهم من الدراسة والترجمـة ، وهـؤالء كثيـر ممـن ال      

  .يعرف عنهم سوى القليل 
وما كان هذا البحث ليخرج بهذه الحلة لوال فضل اهللا سبحانه وتعالى ثم بفـضل               

عي وساعدني فيه ، وأخص بالشكر شيخي وأستاذي الدكتور إليـاس أحمـد         من تعاون م  
 وأشكر  ، وشيخي الدكتور محمد صالح أبو زيد ، والشيخ الدكتور معاذ سيف             ،برماوي  

أيضاً األستاذ رمزي بن رجاء الصاعدي الموظف في أرشـيف الجامعـة اإلسـالمية،              
 دقة المعلومات عن الـشيخ      والذي قام مشكوراً بتصوير بعض الوثائق التي ساهمت في        

المترجم له ، فجزاهم اهللا خيراً واهللا أعلم وأكرم ، وصلى اهللا وسلم على سـيدنا محمـد              
  .وعلى آله وصحبه أجمعين 



 

 )٥٨٦٣(

  قائمة المراجع
 اإلفادة المباشرة من الشيخ أحمد بن إسماعيل السنديوني رحمه اهللا.  
 إجازات الشيخ أحمد السنديوني رحمه اهللا. 
 رحمه اهللا الشيخ أحمد السنديونيبإفادات طال .  
      القَرن الثاِمن الِهجري عداء ِفيما بالء بتَراِجم القرالفُض إليـاس بـن    للشيخ كتاب إمتاَع

: الطبعـة  دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع     : الناشر أحمد حسين البرماوي  
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، 

     اق اآلفاق، لمحمد بن محمـد بـن عبـداهللا الحـسني             كتاب نزهة المشتاق في اختر
 .هـ١٤٠٩هـ، طبعة عالم الكتب بيروت ٥٦٠ت

 الجامعة اإلسالمية الوثائق المحفوظة ب. 
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  :لمقــدمةا
 مسرحية... المسرحي األدب في الموازي النص سيميائية ( البحث هذا يدرس

 الحوار تغلف التي النصوص أنماط الموازي بالنص ونقصد، )أنموذجاً الملوك قهوة
 يوظفه الذي الكاتب صوت وتمثل وتأطره، المسرحي بالنص وتحيط معه، وتتداخل
 العرض ذلك على سيطرته خالله من ويحقق ارئ،الق ذهن في متخيلة مسرحة لتحقيق

  .المسرحي نصه تفسير في ويتحكم الخيالي،
 النصية السيميائية لتلك علمي تأسيس من تحاوله ما خالل الباحثة وتنتفع

 إيزاكروف من كل وأعمال العامة السيميائيات في وبيرس دوسوسير، من كل بأعمال
  . المسرحية السيميائيات في توسوبويا توماسو ماري وجين جلوبينتا وساندا

 المصري للكاتب) الملوك قهوة مسرحية (للدراسة متناً الباحثة واختارت
 إمكانات من تأليفها طبيعة تتيحه لما وذلك). ١٩٩٩  –١٩٢٨ (الخولي لطفي المعاصر

 تدرس لم كونها عن فضال الموازي؛ بالنص بارزة عناية من فيها لما للدراسة واسعة
  . سيميائية دراسة -   علمي حد ىعل -  قبل من

  : يأتي فيما السابقة الدراسات نوجز أن يمكن تقدم، ما على وبناء
  : المسرح سيميائية في دراسات: أوال

 المصرية الهيئة والمسرح، اللغة: العالمات علم إلى مدخل، العال أبو الدين عصام - ١
  . ٢٠٠٥، للكتاب العامة

 المصرية الهيئة، الحكيم توفيق دراما في التلقي آليات، العال أبو الدين عصام - ٢
 . ٢٠٠٧ للكتاب، العامة

 المصرية الهيئة رومان، ميخائيل نصوص في المسرحي الفعل، شحاته حازم - ٣
 . م٢٠١٤، للكتاب العامة

 

 
 

 
  مسش عين جامعة – ماجستير باحثة
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 بيننا الدراسة متن اختالف عن فضال السابقة؛ الدراسات تلك على ويالحظ
  :مايأتي

 يكتب لم المسرحي النص أن هو أساسيا أمبد اعتمدت السيميائية دراساتهم إن
 كير من المستمدة العرض سيميائية على االعتماد ذلك عن ونتج العرض، أجل من إال

 دين، والكسندر وستانسالفسكي هيلتون، جوليان إلى أوبرسفيلد،باإلضافة وآن إيالم،
  . المسرحي واإلخراج العرض بقضايا عني ممن وغيره

 الداللة في استخدمت وإن عرضا، الموازي لنصل السابقة الدراسات تطرقت
 إلى يرجع المسرحي للنص تقسيم على معتمدة، اللغوية غير النصوص مصطلح  عليه

  . خالصة سيميائية اهتماماتهما تكن ولم انجاردن، ورومان اسلن، مارتن
  :يأتي فيما وتتثمل ؛ الخولي لطفي لمسرح نقدية دراسات: ثانيا

 المصرية الهيئة الستينيات، في االجتماعية حوالتالت مسرح، راغب نبيل- ١
  . ١٩٩٠، للكتاب العامة

  . التحليل في االجتماعي المنهج تنتهج دراسة أنها ابتداء عنوانها من ويتضح
 أنوار ترجمة، مصر في الحديث العربي المسرح بدوي، مصطفى محمد - ٢
  . ٢٠١٦ بمصر، للترجمة القومي المركز، عبدالخالق

  . الفنية الخصائص فى التعمق دون التاريخى المنهج تعتمد ةدراس وهى  
 المعاصر، العربى المسرح أدب في الفني البناء تطور الورقي، السعيد- ٣
  . م٢٠٠٠ الجامعية، المعرفة دار، االسكندرية

  . التاريخي التطور وتتبع الفنية، الخصائص رصد بين ما وتجمع
 لدراستها) الملوك قهوة مسرحية (السابق الموضوع الباحثة اختيار ويرجع

  : يأتي ما إلى الموازي بالنص تعنى سيميائية دراسة
 المسرح في الديداسكاليا/الموازي بالنص الخاصة السيميائية الدراسات ندرة

 تقدم لم التي الدراسات تلك سوى المعاصر، المصري األدبي النقد في نجد فال العربي؛
 مقدمات على نتائجها ترتبت وبالتالي متهافتاً، أو سكامتما علميا تأسيسا النقدي للمصطلح

  . خاطئة
 مسرحيا عرضا بوصفه المسرحي العمل إلى ينظرون العرب الدارسين جل إن

  . المسرح خشبة فوق تعرض أن أجل من كتبت نصوصا بوصفه - األقل على أو - ابتداء
 دارسالم التعليمية المؤسسات خالل من تقديمها يتم المسرحية النصوص إن
 يعرض ما قلة ويالحظ والتحليل، للقراءة أدبية نصوصا بوصفها مصر، في والجامعات
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 بالقياس وغيرها، الرقابة ألسباب راقياً؛ فنيا أو تجاريا أكان سواء المسرح، خشبة على
 أرجاء في األدباء يكتبها ؛ مسرحية نصوص من المسرحي األدب في ينتج ما كثرة إلى

   . مصر
 بالنص العناية يستلزم مقروءا أدبا بوصفه المسرحي النص على التركيز إن

  . الموازي
 بتقديم األول القسم يعنى: رئيسين قسمين إلى تقسيمه البحث منهجية واقتضت

 العالمة تخلقها التي الذهنية للصورة العرض خالل من الموازي للنص علمي تأسيس
 بيرس األمريكي الفيلسوف بها عني التي واأليقونية دوسوسير، لسانيات في اللغوية

 عند الموازي النص ونظرية، جلوبينتا وساندا، إيزاكاروف عند الديداسكاليا ونظريات
  .بوياتوس عند الكالمية الغير األفعال ونظرية توماسو، مارى جين

 الكاشفة السيميائية بالمقاربة بالتطبيق الخاص الدراسة من الثاني بالقسم وعني
  .للمسرحية التفسير وتوجيه، متخيلة مسرحة خلق يف الموازي النص دور عن



– 
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  : السيميائية و خلق المسرحة المتخيلة : الفصل األول 
يعتمد هذا البحث على المنهج السيميائي في الكشف عن الطبيعة الخاصة 

 –بالنص األدبي المسرحي، إذ يركز على دور ما يسمى بالنصوص الموازية 
حي و تفسيره، و تحقيق سيطرة الكاتب عليه، و خلق الديداسكاليا في فهم النص المسر

 للمسرحية لدى الملتقي من خالل آليات Imaginary representationتمثيل خيالي 
  .متعددة، أهمها العالمة و تقسيمها الثنائي عند دي سوسير، و الثالثي عند بيبرس

 يتحول النص األدبي مع السيميائية إلى نظام من العالمات، يسهم النص
 في خلق المعنى و تفسير النص، و يعلي من دور القارئ في -  من خالله- الموازي 

تلقيه و فك شفرته المستخدمة في الموقف االتصالي، الذي يقوم فيه الكاتب بدور 
المرسل، و تتمثل الرسالة اللغوية في النص المسرحي، الذي يمثل الغاية و الهدف، 

م محتوى الرسالة، عن طريق فك تلك الشفرة، الذي ال يكتمل إال بجهد القارئ في فه
 خلق معادل فني ذهني، - في هذه الحالة- وعندئذ تنجح الرسالة في تحقيق هدفها و هو

  .أو ما يمكن التعبير عنه بكونه صورة ذهنية مماثلة للعرض المسرحي 
ويقتضينا ذلك أن نتوقف بالتأمل و الفحص و الدراسة لنشأة السيميائية 

دهما لغوي، و اآلخر الفلسفي، و كالهما يكمل اآلخر و يسهم في تشكيل أح: باتجاهين
  .صورة السيميائية 

  :سوسير والصورة الذهنية 
لسنا بحاجة إلى مسرحة النص من أجل أن نعرض " يقول باتريس بافيس 

الفضاء المسرحي، فقراءة النص تكفي لتمنح القارئ صورة للفضاء المسرحي؛ فهي 
 ذلك -  في عقل القارئ- فكيف إذاً يحقق النص المسرحي ) ١"(نوع من العرض 

يتحقق ذلك من خالل كون النص نظاما سيميائيا من . العرض أوالمسرحة المتخيلة
العالمات اللغوية، و قد أوضح دو سوسير في نظريته العالقة بين اللغة و العقل، عند  

في عقل المتلقي، ومن شرحه لفكرة العالمة اللغوية، و قدرتها على خلق صورة ذهنية 
هذا السبيل تأتي إسهامات دو سوسير الحقيقية في مجال السيمياء، وبعبارة أدق ما أسماه 

  .دو سوسير نفسه بالسيميولوجيا عندما قدم تصوره لطبيعة العالمة اللغوية
لم يسلم تصور دو سوسير للعالمة من النقد و التشكيك في صحة انتسابه 

  نقد صموئيل ويبر الذي رأى أن نظرية اعتباطية العالمة الحقيقي إليه لعل أشهرها
بدأ ويبر تحليله لدوسوسير بدحض أصالة فكرة . " اللغوية قديمة قدم الحضارة الغربية

اعتباطية العالمة لديه، و أوضح أنها قديمة قدم الثقافة الغربية، و تظهر ضمنا في 
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اصة كتابة العبارة، كما كتابات أفالطون، و واضحة صريحة  في كتابات أرسطو خ
 signifierدال : أوضح أن نموذج أرسطو قد توقع بالفعل تقسيم دو سوسير للعالمة 

) ٢"( و هو الصورة الذهنية signifiedوهو العالمه المكتوبة أو المنطوقة و مدلول 
وزاد األمر سوءا مالحظة ياكبسون التي تشير إلى  مساهمة دو سوسير بالمتواضعة في 

 حيث ميز الرواقيون stoicsفارجع مصطلحات دو سوسير للرواقيين " سيمياء مجال ال
، )٣ )"(signified( المدلول semainomenon )  signifier( الدال semainonبين 

و بالتالي تم تفريغ نظرية دو سوسير من المضمون والمصطلحات بالبحث في جذورها 
 من دوسوسير في توسيعه و شرحه وعلى الرغم مما سبق إال أنني انتفعت.التاريخية

  .لكيفية عمل العالمة لتحقيق التواصل االجتماعي
و هو صورة سمعية عقلية تتحقق : و تنقسم العالمة عند دي سوسير إلى دال

من خالله صورة عقلية أخرى هي المدلول، فالعالمة بشكلها الثنائي عند دو سوسير 
جود المادي و يكسبها وجودا مجردا تتخلى عن الموضوع المادي، مما يرفعها عن الو

الوجود العقلي للدال يتجلى واضحا من " يكشف جانبا من العملية العقلية لالنسان و
خالل تعريف دي سوسير له كصورة صوتية؛ فالدال عند دي سوسير ليس الصوت 

، فال )٤"(المادي، لكنه األثر النفسي للصوت ذلك االنطباع الذي يصنعه في حواسنا
العقل البشري أن يستقبل الصوت و يحوله إلى صورة ذهنية بشكل مباشر ؛ يستطيع 

، sound imageفالبد أن يحوله أوال من خالل عملية فسيولوجية إلى صورة صوتية 
وهذه الصورة الصوتية هي الدال، أما المدلول فهو الفكرة أو التصور الذهني الذي 

ي سوسير تجعله يتخلى عن يثيره الدال؛ فالطبيعة الثنائية للعالمة عند د
الموضوع،وبشرح العالمة يتضح الجزء األول من عملية القراءة النصية المسرحية التي 

  .يحول فيها القارئ النص إلى مجموعة من الصور الذهنية
لكن اللغة ال توجد منفصلة فهي اجتماعية بطبيعتها ؛ألن هدفها تحقيق التواصل 

علم يدرس حياة اإلشارات "يولوجيا بأنها ويظهر هذا من تعريف دي سوسير للسيم
و يشرح دي سوسير التواصل عن طريق العالقات اللغوية بوصفه ) ٥"(ضمن المجتمع

الصورة الذهنية تثير / فالفكرة " لدائرة الكالم، التي تستوجب وجود أكثر من شخص 
عها و هذه الظاهرة السيكولوجية تتب) أ(الصورة الصوتية التي ترتبط بها في دماغ 

عملية فسيولوجية،إذا يرسل الدماغ إشارة مناسبة للصورة إلى األعضاء المستعملة 
، )ب(إلى أذن الشخص ) أ(إلنتاج األصوات؛ فتنتقل الموجات الصوتية من فم الشخص 

،ولكن بأسلوب )ب(وهذه عملية فيزيائية محضة، ثم تستمر الدائرة عند الشخص 



– 
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 الدماغ،و هو إرسال فسيولوجي للصورة معكوس، إذ تسير اإلشارة من األذن إلى
و يتم في الدماغ الربط السيكولوجي بين الصورة والفكرة؛ فإذا تكلم الشخص . الصوتية

  ).٦"(متبعا خط السير نفسه ) أ(بدأ فعل جديد من دماغه إلى دماغ الشخص ) ب(
هي النقطة ) الكاتب ( فقد جعل دي سوسير الصورة الذهنية في عقل المرسل 

ى التى تبدأ بها دائرة الكالم، لتنتهى بتحقيق الصورة الذهنية ذاتها لدى الملتقي األول
،و ذلك من خالل العالمات اللغوية، و هي النص خاصة النص الموازي، ألنه )القارئ(

الناطق بصوت الكاتب، لذا فهو الجزء القادر على توصيل الصورة الذهنية للمؤلف 
ي نقل تفسير الكاتب للنص إلى القارئ،و بذلك يحكم بشكل مباشر إلى القارئ، و بالتال
؛ فعندما تستخدم اللغة كوسيلة للتواصل تنتهج اللغة " الكاتب سيطرتة على تلقي النص

منهج أي كود اعتباطي؛ فيتم تشفير الفكرة في عقل المتحدث و تحويلها إلى لغة يفك 
ن المستمع في نهاية شفرتها بعد ذلك المستمع، و بذلك تنتهى الفكرة ذاتها في ذه

المطاف،و يكون التواصل ناجحا لدرجة أن الفكرة التي بدأنا بها في ذهن المتحدث، 
هذا التطابق المتحقق من ) ٧"(والفكرة التي أنتهينا عندها في ذهن الملتقي متطابقه تماما

خالل العالمات اللغوية يمثل سببا واضحا الستخدام النص الموازي من قبل الكاتب 
عندما نقدم من خالل البحث الوظائف و التصنيفات الخاصة بالنص الموازي  خاصة 

إن اللغة ... واحدة من أفضل التعبيرات التي قدمها عالم اللغة السويسري دي سوسير "و
 تمكننا أن نشفر الفكرة بترجمتها - بشكل اعتباطي-- تتكون من عالمات تمثل أفكارا 

 عليها في صورة أصوات عندما يتم استالمها إلى نظام من العالمات، و يمكن التعرف
) . ٨"(بواسطة متحدث اللغة نفسها، فأنه يفك شفرتها مرة أخرى للفكرة األولى ذاتها

نالحظ عبارة متحدث اللغة نفسها، فالبد أن يشترك الكاتب و القارئ في نفس اللغة حتى 
  .تتم عملية الترجمة وفك الشفرة

  :بيرس و األيقونية 
ير إلى أن العالمة بطبيعتها الثنائية االعتباطية قادرة على خلق توصل دو سوس

 triadic relationصورة ذهنية لدى الملتقي، أما بيرس بتصوره للطبيعة الثالثية 
للعالمة؛ فقد استطاع أن ينتقل بفكرة الصورة الذهنية إلى مرحلة أكثر عمقا، فقال 

و سأعرض نظرية بيرس لتوضيح تلك بأيقونية الصورة الذهنية التي تخلقها العالمة، 
  .الفكرة

م ١٩١٦إذا كانت جهود دو سوسير أو دروسه في اللسانيات التي نشرت عام 
بعد وفاته بقرابة ثالث سنوات، تعد األساس الذي انبنت عليه السيميولوجيا، فأدق 
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بالمبشر بالسيميائية، فمشروعه " وصف لدور دو سوسير هو وصف جورج مونان له
) . ٩"(هو مجرد هيكل خارجي غير متبوع بمنهج تطبيقي أو تنظير متكامل السيمائي 

فإن الرافد الثاني لدراسة العالمة في الدرس النقدي المعاصر، يرجع إلى جهود تشارلز 
م، و أنتجت بحوثه ما يسمى ١٩١٤ – ١٨٣٩ساندرز بيرس الذي عاش ما بين عامي 

ف إلى شمولية معرفية وميتافيزيقية، أما سيميائية فلسفية كانت تهد" بالسيميوطيقا و هي
ربطها باللغة؛ فيعود الفضل في ذلك إلى جهود ياكبسون، ودراسة إيكو ألقسام العالمة 

  ) .١٠"(عند بيرس، مما جعلها تحتل مكانة متميزة في السيميائية النصية
 dyadicكذلك يمكن القول إذا كانت العالمة عند دو سوسير ذات طابع ثنائي 

tradition فقد اشتهر دي سوسير بثنائياته المعروفة أو بتفكيره اللغوي عبر الثنائيات؛ ،
فإن العالمة عند بيرس ذات طبيعة ثالثية، و هذا أهم ما يميز جهود الفيلسوف 
األمريكي عن جهود دو سوسير عالم اللغة األوروبي، و تعريف بيرس للعالمة في 

حل محل شئ ما بالنسبة لشخص ما من هي شئ ما ي"منطوقه العام غامض؛فالعالمة 
و من هذا التعريف تظهر الطبيعة الثالثية للعالمة؛ فقد أضاف بيرس ) ١١"(زاوية ما 

 real،و ليس موضوعا حقيقيا semiotic objectالموضوع و هو موضوع سيميائي 
object و أعاد تسمية الدال؛ فأطلق عليه الممثل ،representamen كما أعاد تسمية،

فجاءت تسمية المصطلحات مفسرة لدورها  . interpretantلول؛ فأصبح المؤول المد
وتتضح العالقة بين العناصر الثالثة من خالل . الذي تقوم به في العملية السيميائية

بكل ما في الموضوع ( الموضوع ) أو يوضع موضع ( الممثل يمثل " شرح دلودال 
موضوع الذي ال يمكن أن تتحقق قراءته هذا ال) أي ما هو موجود أمامنا : من معنى 

  ).١٢(|" إال بفضل المؤول) تمثيله أو معناه أو داللته (
وفي إطار إعجاب بيرس بالصورة الثالثية للعالمة الذي وصل إلى درجة 
االستحواذ، فقد رسم العديد من النماذج و الرسوم التي حاول من خاللها أن يثبت أن 

ميائية ذات طبيعة ثالثية، على هذا النحو قسم بيرس الكون بما يحتوى هو عالمات سي
  .األيقونة، و المؤشر، و الرمز : نظام العالمات إلى ثالثة أقسام

   :العالمة األيقونية
وهي العالمة التي تكون فيها العالقة بين الدال و الموضوع عالقة مشابهة 

 في كتاب يعالج  الفرنسية المستعملةicone هي ترجمة للكلمة iconفكلمة أيقونة "
الرسم البيزنطي ؛ فكل شئ كما يكتب بيرس سواء كان صفة، أو شخصا موجودا، أو 
قانونا،هو أيقونة لشخص آخر، بشرط أن يكون شبيها بهذا الشئ، و أن يستعمل كعالمة 



– 
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لهذا الشئ ؛فكل لوحة أيقونة، و كل رسم بياني، أو تخطيطي أيقونة، و إن كان الشبه 
  ). ١٣"(مجرد تماثل

وتختلف العالمة األيقونية في تجلياتها و طريقة عملها في النص عن تلك 
الرؤية التقليدية المرتبطة بها في العرض المسرحي، والتي قدم لها كير إيالم شرحا 

و تنقسم األيقونة أيضا إلى ثالثة أقسام معتمدة على اختالف درجات التشابه . مفصال 
  From mimicity to parralism .من التشابه الكلي حتى التوازي

  :Imageالصورة 
وأوضح تجلياتها البورتريه، و تحقق التشابه بالمشاركة في صفات الموضوع ؛ 

تشابه ( فتخلق بينها و بين موضوعها العديد من القواسم المشتركة، فهي عالقة محاكاة 
 :onomatopoeia،وتظهر في اللغة في األنوماتوبيا  )mimic resembelmceمقلد  

وهي محاكاة أصوات الطبيعة، وكذلك في الرمزية الصوتية، والنص المسرحي عندما 
  .mise en pageيعبر عن موضوعه خالل شكل الطباعة 

   diagram : النموذج
وأوضح تجلياته الخرائط، و مخططات المباني، و تظهر في النصوص التي 

ح العالقة بين أجزاء تشابه فيها البنية اللغوية بنية المحتوى الذي تقدمه ؛ فتوض
 syntagmaticموضوعه من خالل انعاكسها في بنية أجزائه، و مثاله العالقة األفقية  

في الخطاب عندما تتوافق مع الترتيب الزمني والسببي الذي وضع فيه الحدث، و يظهر 
  veni . vide . viciذلك في المثال الذي ذكره ياكبسون في كلمة يوليوس قيصر 

،حيث نرى تتابع الكلمات، و هي عالمات لغوية يتوافق مع )، انتصرت أتيت، رأيت(
  .ترتيب الحدث 

  :metaphorاالستعارة 
) حبي( وتنبني على التوازي، ومثالها حبى وردة؛ فهي تشير إلى موضوع وهو

  .١٤باإلشارة إلى التوازي بين حبي و شئ آخر هو الوردة 
 بالتدريج من الصورة إلى وبناء على ما سبق فإن العالقة المباشرة تقل

  .النموذج، و تقل أكثر من النموذج إلى االستعارة 
وبعد توضيح أجزاء األيقونة ننتقل إلى الطريقة التي تعمل بها على مستوى 
النص المسرحي، فمن أجل أن يحقق النص األيقونية يستعين في ذلك بالرمز، والمؤشر 

ول للداللة مكونة من عالمات رمزية بسبب طبيعته اللغوية؛ فاللغة في المستوى األ
باالضافة إلى العالمات االشارية الممثلة في الضمائر و أسماء العلم التي تمثل مكونا 
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ليست فقط  ) verbal( فكل عالمة أيقونية كالمية "رئيسيا للجملة وفقا للقواعد النحوية 
اصر مؤشرية ، و تحتوي أيضا على عن)(Symbol أيقونة،و لكنها في الوقت نفسه رمز

indexical) " ؛ فيصبح ضروريا لشرح كيف تستطيع اللغة خلق أيقونة في ذهن )١٥
  .الملتقي أن نقوم بشرح كل من المؤشر و الرمز 

   :indexالعالمة اإلشارية / المؤشر 
وهي العالمة التي تكون فيها العالقة بين الدال و الموضوع عالقه سببية 

هو ارتباط الدخان بالنار؛ فالقرينة ترتبط بالموضوع منطقية، والمثال المتداول لها 
بسبب المجاورة؛ فهي التعبير الكامل عن الثانوية، و أمثلتها الحروف التي أقرؤها في 
تحليل ما، و التي تحيلني على الرسم البياني خارج النص، و هذا الضمير،و هذه الصفة 

  .١٦البسيطة، و هذا االسم العلم، و هذه اللواحق 
   symbol:زالرم

يشير إلى سيمياء دال تكون عالقته مع الشئ المدلول اعتباطية تماما أو "
وأوضح تجل لها يتمثل رموز اللغوية، وتعود تلك الفكرة النمطية إلى ) .١٧" (عرفية

دي سوسير و رأيه عن اعتباطية العالمة اللغوية، لكن بيرس طور العالمة اللغوية 
  . فلم يقصر اللغة على الرمز فقطبنقلها إلى تحقيق فعل األيقنة،

مما سبق نجد أن فكر بيرس بطبيعته الفلسفية قد تحظى اعتباطية العالمة 
اللغوية عند دو سوسير؛ فلم تعد العالقة بتلك الدرجة من اليسر، ممثلة في دال ومدلول، 
أي صورة سمعية، و صورةعقلية، بل طور بيرس مفهوم الصورةالعقلية؛ فجعلها في 

المة  أيقونية، و جعل من عملية التواصل بين المرسل و المستقبل ثالث مراحل ذاتها ع
من األيقونية؛ ألن بيرس ال ينظر للعالمة اللغوية بصفتها لغة فقط، و لكن يمتلك بيرس 
رؤية أوسع بأن كل فكرة هي عالمة لفكرة أخرى؛ فأصبحت األيقونة تستخدم في 

ادل بين الكاتب كمرسل و القارئ كمتلق، ولم تعد التحليل األدبي؛ لتدل على الفهم المتب
  .مقصورة على التشابه الشكلي

   : المرحلة األولى و الثانية لأليقونية
إنتاج اإلشارة األيقونية في عقل المستمع والمرسل، عندما تثار صور " وهي

توقف سوسير عند فكرة إنتاج الصورة الذهنية من خالل ) ١٨"(مألوفة داخل الذهن 
مة اللغوية، لكن بيرس وضح أن الصورة الذهنية التي تخلقها العالمة اللغوية هي العال

 mental في ذاتها عالمة قادرة أن تثير مدلوالت داخل عقل المتلقي ؛فهي كصورة 
image –واأليقونة بطبيعتها صورة؛ ففعل األيقنة يتم من خالل المشابهة بين الصور  - 



– 
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رة أخرى، هذه الصورة األخرى موجودة بالفعل في قادرة أن تكون عالمة أيقونية لصو
ذهن المتلقي القارئ، تراكمت من خالل الخبرات الحياتية،و التجارب الشخصية، 
والتفاعل مع البيئة،و المجتمع المحيط به، وهذه العملية أيضا تحدث في ذهن المرسل 

فالصورة هنا وهو الكاتب، فكما وضح دو سوسير أن دائرة الكالم تبدأ بصورة ذهنية؛ 
ألن السيميائية اللغويةعند بيرس ليست فقط "أيضا أيقونة لصور مألوفة لدى المرسل 

 كلمات وجمل، و لكن أيضا المفاهيم و الصور العقلية التي تثيرها تلك العالمات
فالصورة العقلية التي يثيرها الرمز اللغوي هي أيقونة للصورة العقلية ). اللغوية(

خل عقل المؤول القادر على تفسير ذلك الرمز اللغوي، في مثال تلك الموجودة بالفعل دا
الصورة التي يثيرها المشهد التوراتي في جملة قايين يقتل هابيل في عقل المؤول هي 
أيقونة للصورة التي البد أنها كانت موجودة من قبل كخلفية ثقافية في ذاكرته قبل أن 

  ) .١٩"(يتمكن من فهم معنى الجملة
لموازي المسرحي قادر من خالل العالمات اللغوية على أن يخلق فالنص ا

صورا ذهنية،هذه الصور تكون عالمة أيقونية لصور موجودة بالفعل داخل عقل المتلقي 
تم تكوينها من خالل الخلفية الثقافية الخاصة بمجتمعه باإلضافة إلى المعلومات التي 

  . ث مع الكاتب عند تشفير النص أيضااكتسبها من العالم النصي الدرامي، وهذا ما يحد
فاأليقونة لكي تنشأ في ذهن المتلقي تستخدم عالمات لغوية، و العالمات اللغوية 

و في احتواء اللغة على أسماء األعالم، والضمائر، تتحول تلك . بطبيعتها رمزية
 -  كما يظهر من تعريف المؤشر المدرج سابقا -العالمات الرمزية إلى مؤشر 

  ) .المسرحية في هذا البحث(هذا المؤشر معناه من وجوده في سياق شارح له ويكتسب 
تلك العالمات المؤشر و الرمز تكون صورة أيقونية، معتمدة في تفسيرها على 
صورة أخرى موجودة في ذهن المتلقي نتيجة خبرات سابقة موجودة في ثقافته، 

 في العالم الخيالي لألدب، الذي فاألنشطة المعرفية مثل القراءة تتطلب أن ندخل أنفسنا"
ينبني فيه المعنى بواسطة تفسير القارئ للعالمات اللغوية، و بذلك يخلق القارئ العالمة 
األيقونية عن طريق حل شفرة العالمات، فيصبح نشاط القارئ في خلق المعنى يشابه 

ي عمل المحقق الذي يحاول أن يحل لغز جريمة قتل، فعلى الرغم من أن األدلة ه
تستدعي سيناريوهات متعددة عن طريق استدعاء العقل ) مؤشر ( عالمات إشارية 

للصورة وإعادة  بنائها عن طريق وضعها في سياق يستطيع من خالله أن يرى 
  ) .٢٠"(موتيفات متوقعة و خطوط تطور، و ذلك بمقارنتها بقضايا مشابهة 
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   : المرحلة الثالثة و األخيرة
وازي بين األيقونة في ذهن المتلقي و األيقونة في ذهن الكاتب، هي مرحلة الت

التي تصبح من خاللها الصورة في ذهن المتلقي أيقونة للصورة في ذهن الكاتب، و هذا 
هناك نوع من التوازي بين رسالة المتحدث و تفسير المتلقي،  "Nothما يؤكده كالم 

  ).٢١"(تواصل ناجحا فاألخيرة البد أن تكون أيقونة لألولى؛ ليكون ال
ونستنتج من تفسير بيرس لأليقونة أن النص المسرحي الديداسكالي قادر على 
خلق أيقونة في ذهن القارئ، هذه األيقونة بدورها هي عالمة أيقونية لتلك األيقونة 
الموجودة في عقل الكاتب عند استخدامه للعالمات اللغوية؛ بهدف خلق الفضاء 

تي تتحرك داخله، فانتقال فكرة األيقونة للنص األدبي من المسرحي، و الشخصيات ال
  .الفنون المرئية أعطاها بعدا أوسع يختلف عن التشابه الظاهري المادي 

كما أسهم في تطوير فهم القارئ للنص المسرحي عن طريق الديداسكاليا، فمن 
اتب يعلم خالل فعل األيقنة يقدم النص الموازي تفسيرا متعمقا للنص المسرحي ألن الك

األبعاد النفسية للشخصيات،و دوافعها للفعل، و عدم الفعل، كما يملك رؤية بانورامية 
 حيث الموازي المسرحي النص خالل من عنها يعبر الرؤية هذه للفضاء المسرحي،

   . شفرتها يفك أن القارئ يستطيع لغوية عالمات في بتشفيرها يقوم
 جزئين من يتكون " المسرحي النص ألن الكاتب صوت هو الموازي والنص

 أساسي التمييز هذا و المسرحية التوجيهات و الحوار هما ينفصالن ال لكنهما مختلفين
 ليتكلم يكتب لكنه ، المسرح في نفسه عن يتكلم ال المؤلف أن كيف نري أن لنا يتيح ألنه

 الجزء هو ذاتياً المؤلف فيه يكون الذي النصي والجزء .... عنه عوضاً آخر شخص
   ) . ٢٢ " . ( المسرحية اإلرشادات من ؛ فقط يتألف الذي

 الكاتب صوت هي إذن الموازي النص أوسع بمعني أو المسرحية اإلرشادات
 علي وبالتالي ، النص علي يسيطر أن خالله من يحاول ؛الذي المسرحي النص في

 الشخصياتو الفضاء يخلق المتعددة بأقسامه الموازي فالنص للقارئ المتخيلة المسرحة
 المسرحيات في خاصة الشخصيات كذلك و المكان و الزمان أوصاف علي يحتوي ألنه

   . الحوار علي يثقل أن دون المباشر صوته لتصبح -  تحديدا  الواقعية – الحديثة
 ، الكتابة لحظة في ينتجها ، الكاتب ذهن في العرض من نوعاً تمثل واأليقونة

 ذهن في العرض من نوعاً لتخلق ، ديداسكالياال الموازي النص خالل من ويشفرها
 مجرد ليس والعرض. الكاتب ذهن في األول للعرض أيقونة هو العرض ذلك ؛ المتلقي
 العرض بكلمة المسرحية الدراسات في ذلك عن يعبر للمسرحية تفسير هو بل صورة



– 
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 زيالموا النص وبتتبع والقارئ الكاتب ذهن في العرضان يتوازى وبالتالي ؛ ترجمة
 النص مسرحة إلى باإلضافة ، للنص "  authentic " متعمقة رؤية أو لتفسير نتوصل
 لنظريات اآلتي تحليلنا خالل من هذا سيظهر الكاتب، سيطرة يحقق ذهني عرض وخلق

   .المسرحي الموازي النص لنظرية وتطورها الديداسكاليا
 بيرس وصف " بقوله  Noth قدمة ما هو الفكرة تلك عن تعبير أفضل ولعل

 إشارات بعمل يقوم المرسل بأن الرسالة ومستقبل مرسل بين األيقونية من النوع هذا
 ذكريات إلي ترجع، مألوفة صورة المتلقي ذهن في تثير اإلشارات هذه بعض للمتلقي،
 الظروف عن منفصلة اآلن تكون أخري ومشاعر وروائح ومتذوقات وأصوات ورؤي

 هذه استدعاء علي قادر أيضا والمرسل ...... رةم ألول فيها حدثت التي األصلية
 ذلك يفعل أن يستطيع المتلقي أن ويفترض أوصغير كبير بمجهود عقله في الصور
 ذهن في وجودها المتوقع الصورة أيضأ ولكن ، الظاهرة الكلمات فقط ليست ... بالمثل
 عقل في شابهةم لصورة أيقونة نقول كما أو بالتشابه، عالمة أيضاً تكون سوف المتلقي
  ).٢٣ "(المرسل
   :الموازي النص / الديداسكاليا نظريات : الثاني الفصل

  :الثــانوي النـص
 علي يطلق ، األدبي المسرحي للنص مستويين بين انجاردن رومان يميز

 النص الثاني المستوي علي ويطلق ،  main text الرئيسي النص االول المستوي
 لكل تعريفه خالل من بينهما الفرق انجاردن ضحويو . secondary text الثانوي
   : اآلتي النحو علي منهما

 على الممثل بها ينطق التي، الجمل متوالية أو النص هو : الرئيسي النص"
 صورة في األداء خالل من ترجمته يتم الذي النص من الجزء أي المسرح، خشبة
 إرشادات من الشخصيات به تنطق ماال فهو الثانوي النص أما) .١ "(مونولوج أو حوار

 خشبة علي تحقيقها ويتم العرض إلي تحويل حالة في النص من إزالتها ويتم مسرحية
 خالل الجسدية وسلوكياته الممثل صوت ونغمه المسرحي المنظر خالل من المسرح
     ) .  ٢ ( العرض

 الرئيس الهدف عن فكرته مع النصيين للمستويين انجاردن تعريف ويتفق
 تعلي التي التراتبية هذه ترجع لذلك ، مسرحي عرض هيئة علي يتحقق أن هوو للنص،

 مهمشاً ثانوياً الديداسكالي النص وتجعل الرئيس النص فتسميه الحواري النص قدر من
 فمركزية ، النقدية الدراسات في العرض ومركزية النص مركزية بين الصراع إلى
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 الذي الجزء هو الحوار ألن ، لثانويا النص مقابل في الحوار قيمة من أعلت العرض
 للمخرج تنتصر أيضاً وبذلك المسرح، خشبة على لفظي بشكل الممثل لسان علي يتحقق

 في المخرج لرأي يخضع ثانوياً أمراً إرشاداته من تجعل حيث المؤلف مع صراعه في
   . رفضه أو به األخذ

 أو دتسا قد ثانوي ونص رئيس نص إلى القسمة هذه أن أيضاً ويالحظ
 التراتبية لهذه العربية الدراسات تبني أن مع ) ٣ ( العربية الدراسات في انتشرت
 ، فقط المسرحي األدبي النص بدراسة قامت الدراسات تلك ألن وانتقاد غرابة موضع

 أكثر مقروء مصر في المسرح أدب أن إلى باإلضافة مسرحية لعروض تحليالً تقدم ولم
   . والجامعات المدارس في صوصكن يدرس ألنه معروضاً؛ منه

 ليست للنص المستويين هذين بين والكيفية الكمية العالقة "أن إلي باإلضافة
 قد أو. الحوار / الرئيسي النص عن الثانوي النص يزيد نصوصاً هناك فإن ثابته،
 حيث ، هندكه مسرحيات وبعض بيكيت لصموئيل كلمات بال فصل مسرحية مثل يختفي
   ) .       ٤ " ( الثانوي بالنص يسمى ما على كلياً االعتماد وتم أزيل أو ارالحو منها انتفى

 حيث ، للدراما التاريخي والتطور الثانوي النص ازدهار بين عالقة فهناك
 تاريخ الباحثة عرض من بعد فيما سيتضح كما الحديثة الدراما في أهميتها تزداد

 ليست ، بي الخاص المسرحي النص ان:"يونيسكو بقول ذلك على وندلل . الديداسكاليا
 من البد، )مشهدية إرشادات ( مسرحية إرشادات عن عبارة أيضاً ولكنه ، فقط حوار

   ) .  ٥ ( مهمة ألنها للنص مماثل بشكل احترامها
 تحاول مضللة قسمة مستويين إلى المسرحي النص قسمة أن نالحظ سبق مما

 لفهم ضروري الديداسكالي النص أن مع اآلخر لصالح المستويين أحد دور تطمس أن
 الواعي القارئ ان حيث القارئ لدي درامي مسرحي فضاء وخلق وتفسيرها المسرحية

 فكرة فشل إن . ذهنه في عرض إلى ويحوله الديداسكالي النص شفرة يفك أن يستطيع
 طبيعة يناسب أفضل تقسيم إلي الحاجة أثبتت ، المسرحي النص تقسيم فيه انجاردن

  . الديداسكاليا نظرية ظهرت ولذلك ، مكوناته بين التكامل ويراعي لمسرحي،ا النص
   .التاريخ و النشأة: الديداسكاليا

 ألن وذلك ، المسرح لظهور األولي للبدايات مصاحبة الديداسكاليا تظهر لم
 المسرح كان وكذلك. دينية طقسية بدايته وكانت عرض، هيئة في بدأ قد المسرح
 فيها يكون دينية بأعياد ارتبطت خاصة مهرجانات في عروضه متقد الذي اليوناني
 حتى الوضع ذلك واستمر الرئيس الممثل األوقات بعض وفي المخرج هو المؤلف
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 ألن ... المسرحية االرشادات علي شكسبير وال اإلغريق يعتمد فلم " شكسبير عصر
 إلي مباشرة تحدثي أن إمكانه في وكان مسرحياته، إنتاج أثناء حاضراً كان كليهما

 اعتمد لذلك المسرحي، االنتاج عن إبعادهم تم الحديث العصر في الكتاب لكن ، الممثلين
  ).٦"(المسرحية اإلرشادات عبر النص خالل من سيطرتهم فرض علي الكتاب

 الهرم رأس علي المخرج ليصبح ، المخرج لصالح المؤلف إزاحة تمت وقد
 المخرج هيمنة كانت وإذا العرض في ألولا والمتحكم المسرحي العمل إنتاج في

 هذا تجاه المؤلف فعل رد فإن المؤلف أبعدت قد ، العرض طبيعة في وتحكمة وسطوته
 في وتأكيدها للضياع المعرضة سلطته ؛الستعادة الديداسكاليا وضع في تمثل الموقف
 ؤلفالم فأراد له؛ ترجمة أو للنص تفسير هو العرض ألن ذلك المخرج، سلطة مواجهة

 وتصبح ، لرؤيته منفذ مجرد المخرج يصبح وبذلك ورؤيته؛ تفسيره يفرض أن
 هو طويل لوقت المسرحية الدراسات سيشغل مرير صراع في فعالة أداة الديداسكاليا

   . والمخرج المؤلف بين الصراع
 الخامس القرن نهاية فقبل " الطباعة بظهور أيضاً الديداسكاليا ظهور ارتبط

 يبحثون الذين المدينة مسئولو وكان المسرحية النصوص إيجاد صعبال من كان عشر
 مبعوثاً أن ويذكر المسرحي للنص نسخه لعمل يرتبوا أن عليهم كبير لعرض نص عن

 مسرحية من نسخه علي ليحصل ١٤٥٢ عام باريس إلي  Abbeville من ذهب
  ). ٧ "(نفسه الكاتب من جريبان ألرنول الشغف

 حاجه هناك تكن لم عشر الخامس القرن نهاية حتى أنه القول يمكن ولذلك
 العاديين؛ للقراء متاحة تكن لم ذاتها المسرحية النصوص ألن ؛ موسع بشكل للديداسكاليا

 النصوص، بعرض مرتبطة بسيطه إرشادات مجرد الموجودة الديداسكاليا كانت ولذلك
 للقارئ، مفيداً الكتاب يكون أن الهدف وأصبح الوضع تغير الطباعة ظهور مع ولكن
 تفسيرالنص القارئ على لتسهل ؛ بوضوح الظهور في الديداسكاليا أخذت هنا ومن

  .ذهنه في عرض إلى تحويله على وتعينه المسرحي
 فكرة بروز في كبير أثر المسرحية أعماله ونشره جونسون بن لظهور وكان

 الفخم عنوانال تحت مسرحياته جونسون بن نشر فعندما " الوجود إلى الديداسكاليا
works  يقدم كان مسرحية وإرشادات بورولوج و إهداء علي واحتوت ١٦١٦ سنة 

 الدرامي والشكل جونسون بن كتاب فجاء) ٨ " ( مبتكرة منهجية فكرة مرة ألول بذلك
 تؤثر المقروءة المسرحية " المشهورة عبارته في صاغها التي نظريته مؤكداً لمسرحياته

 يشبه عرضاً القراءة فتصبح) ٩ "(الممثلة المسرحية تؤثره لذيا نفسه بالقدر العقل في
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 الخاصة typography الطباعة تقنيات طريق عن وذلك ، مسرحي عرض حضور
 األجناس عن يميزه مائل بشكل يطبع أو أقواس بين يوضع حيث الديداسكالي بالنص
 يتخيله ضعر علي تحتوي للمسرحية الصامته المنفردة القراءة "  األخرى األدبية
 عين بواسطه ورؤيته وسماعه انتاجه يتم خطاب فكل ، ذهنه داخل يتلقاه أو القارئ
  ).  ١٠"(داخليتين وأذن

 لو كما النص يقرأ القارئ أن " براغ سيميائي أحد فلترسكي زعم المقابل وفي
). ١١ "(خشبة وال ممثلون ثمة وليس فقط لغة سوي أمامه يملك ال حيث قصيدة كان

 للغة السيميائية القدرات أهمل قد ، سيميائيا كونه من الرغم عل فلترسكي أن ويالحظ
   . المتلقي ذهن في العرض خلق في

 الموافقة أستطيع ال إنني " بقوله ايزاكاروف السابق القول علي اعترض وقد
 حال بأية مماثل الدرامي النص أن أظن ال ألنني ، متعددة السباب الكالم هذا مثل علي
 ففي يختلف؛ والكالم االشارة فنظام والشعري السردي النص من لكل الاألحو من

 من دائماً موجود صوته فإن الصدارة للشخصيات الكاتب أعطي ولو حتي المسرح
 له ألنه  stereophonic األخري النصوص بخالف الدرامي فالنص الديداسكاليا خالل
  ).١٢ "(للشخصيات وأخرى للكاتب واحدة: قناتين

 طبيعة إلى ترجع ، الديداسكاليا إزدهار في أسهمت أخرى أسبابا اكهن ولعل
 الدرامية المذاهب في واضحاً يظهر ،الديداسكاليا دور فإن نفسه؛ المسرحي النص

 يوجد ال إنه: " بقوله للدكتوراه رسالته ختام في جالبي تيري وضحه ما وهذا، الحديثة
 العناية ازدادت فقد ... هنا إليه شارةاال يمكن الديداسكاليا من تماماً خال مسرحي نص

 مسرحيات ظهور مع المسرحي األدبي النص تغرق لتكاد حتي المعاصر المسرح في به
 جنباً تسير الدرامي النص كتابة أصبحت الحالي عصرنا ففي . وهندكه بيكت صمويل

 القارئ عقل في للنص الخيالية المسرحة تحقيق في الكاتب رغبه مع جنب إلي
  ) .١٣ "(المسرح خشبة علي المستقبلية رحةوالمس

 عديدة أسباب يبرره الحديثة الدراما في الديداسكالي النص ظهور ازدياد ولعل
 ؛ العالمية الحرب بعد ما ومذاهب) ويونج فرويد (النفس علم علماء ظهور منها

 . يةالنفس و الروحية اإلنسان أزمة عن تعبيرا و عمقاً أكثر الدرامية الشخصية فأصبحت
 وتناقض المفارقة تخلق التي تلك  خاصة ؛ المستقلة الديداسكاليا بظهور ارتبطت كما

 إثراء كان كما رئيسا، دورا فيها اللغة تيمة لعبت التي العبث مسرحيات مثل النص
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 أجزاء فهناك ؛ واضحاً سهالً وجعله، الحوار عن العبء تخفيف في رغبة الديداسكاليا
  . الديداسكالي بالنص فيستعين ، قدرته من أكبر العاطفية حمولةال فيها تصبح الحوار من

   .النظريات :الديداســكاليا
 ويالحظ ، واإلرشاد التعليم تعني يونانية كلمة من مشتقه الديداسكاليا كلمة إن

 دور الديداسكاليا تعطي التي االصطالحية الداللة مع يتفق للكلمة اإلشتقاق األصل أن
 ألجزاء االهتمام بتوجيه المسرحية تحليل في تسهم التي ، ةالمسرحي اإلرشادات
  ) ١٤  .(حواراً ليست التي األجزاء إلي اإلنتباه تلفت آخر أوبمعني تعلم، التي المسرحية

 فتناسب ، العصور عبر مختلفة معاني أكسبه الديداسكاليا مصطلح قدم ولعل
 كان ، القديمة اليونانية العصور ففي "الدرامي؛ بالنص الخاص التطور مع استخدامه

 الدرامي الشاعر تعليمات تقدم الديداسكاليا كانت لذلك العرض بغرض يكتب النص
 تلك المسرحية تسبق التي المختصرة المالحظة في فتمثلت الالتين عند أما ، للمؤدين
 الكلمة وعادت .. العرض ووقت المسرحية منشأ عن معلومات تعطي التي الوريقة
 مع يتوافق أكبر بتوسع ولكن، )١٥ "(عشر التاسع القرن في خرىأ مرة للظهور

   . الحديثة بالدراما المرتبطة التطورات
 الدرامية العصور في وداللته المصطلح استخدام لتاريخ عرضنا أن وبعد

 أن بعد الحديث العصر في مؤخراً ظهرت التي الديداسكاليا نظرية سنعرض ، القديمة
 ولكليهما ، والممثل للمخرج موجه ثانوي كنص رؤيتها بسبب طويلة لفترة تجاهلها تم

 لنظرية المؤسسة الدراسات جاءت أن إلى، تجاهله أو به األخذ في الحرية مطلق
  .الثمانينات أواخر في جلوبينتا وساندا إيزاكاروف من كل يد علي الديداسكاليا

 ليس نص لك فهي بحوار، ليس ما كل "بانها الديداسكاليا إيزاكاروف ويعرف
 اإلرشادات بذلك الديداسكاليا وتشمل ، المسرح خشبة على ينطق أن به المقصود
 تعين التي واإلرشادات المتحدث يحدد الذي االسم مثل -  إشارة وكل ، المسرحية

   ) ١٦". ( الحوار فيه ينطق الذي المكان
 بل ليالديداسكا النص هو ما يحدد لم عاماً تعريفاً قدم ايزاكاروف أن ويالحظ

 مبهمة فكرة لدينا فخلق ، واستثنائه  ديداسكاليا ليس هو ما نفي على تحديده في يعتمد
 أربعة علي وقصرها الديداسكاليا أنماط بتحديد ذلك تدارك ولكنه الديداسكاليا طبيعة عن

 هو المسرح خشبة على التحقق بجعل النجاردن السابق الخطأ كرر أنه كما أنماط،
   . التقسيم معيار
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     : األول النمط
 خارج هو ما علي النمط هذا ويركز ،  extratextual مصطلح عليه أطلق"و

 من النوع لهذا ايزاكاروف ويقدم، ) ١٧" ( preface المقدمة مثل المسرحي النص
 مسرح بذكر فيبدأ المسرحي؛ بالنص عالقته تطور بتاريخ مرتبطا تعريفا الديداسكاليا

 بندرة تميز الذي الكالسيكي للمسرح كممثلين وصالخص وجه علي وكورني راسين
 طريقة على للتعليق الخارجية الديداسكاليا استخدم ولكنه. نصية الداخل الديدسكاليا

 المسرح الحياء تهدف كانت مسرحياته أن خاصة للقارئ المقدمة لألحداث معالجته
 الكتاب بواسطة قبل من تناولها تم موضوعات فقدمت الالتيني؛ و االغريقي الكالسيكي
  sujetالخطاب على التعليق منها الهدف فكان  "األساطير على اعتمدت أو اإلغريق

 األحداث ترتيب وهي fabula مقابل في للقارئ تقديمها يتم كما األحداث ترتيب وهو
 مرتبطة وكورني راسين مالحظات كانت فقد، الشخصيات عالم في حدوثها لطريقة وفقاً

  ). ١٨"(مسرحياتهم مصادر على أدخلوها التي والتغيرات اتهممسرحي في باألحداث
 الكالسيكي المسرح عن اختلف قد الحديث المسرح أن ايزاكاروف الحظ وقد

 يقدم عندما "عشر السابع القرن في الفرنسية الدراما كتاب عند ظهرت بطريقتين؛األولى
 مشكلة عن لةطوي محاضرة وربما بحث أو مقالة في تتمثل pretext نصية سابقة

 theبرنارد شو لمسرحيته  . مقدمة لذلك األوضح والمثال أواجتماعية سياسية
doctors`dilemmaالتي استغرقت صفحات عديدة تربو على المائة صفحة  ،

فالمقدمة عند برنارد ) . ١٩"(خصصها للحديث عن الرعاية الصحية وأخالقيات المهنة
عن العالم الدرامي، وانطلقت لتعبر عن شو أخذت من النص الموضوع فقط بعد عزله 

رأيه دون ربطه بأحداث المسرحية، فالمقدمة هنا استخدمت كمنبر للتعبير عن الرأي 
وقد رأى إيزا كاروف أن هذا النوع من المقدمات له ارتباط . مستغلة النص المسرحي 
  .وال يمثل نوعاً من التكامل معه ، هامشي بالنص المسرحي 

والتي ال تربط ، خير من الحواشي الخاصة بالمؤلف ويتمثل النوع األ
ويمثل هذا النوع من الحواشي اختالفاً واضحاً يميز . بموضوع المسرحية، بل بإنتاجها 

ويتضح . كتاب الدراما المعاصرة عن كتاب الدراما الفرنسية في القرن السابع عشر 
 الطريقة التي يتم  لجينت  حيث أوضح خاللهاthe maidsذلك في مسرحية الخادمات 

بها عرض المسرحية على خشبة المسرح؛ مؤكدا على الجانب األدائي للنص ؛ فكانت 
ويوضح إيزاكاروف سبب . تعليقاته موجهة لمصمم اإلضاءة و المخرج و الممثل 

 ليست – بخالف مقدمة جينيت –ألنها من وجهة نظره ، تسميتها بالخارج نصيه 
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ة أي نص آخر مكتوب بواسطة كاتب المسرحية ؛ سواء ديداسكاليا حقيقية، ولها مكان
  )٢٠".(مالحظات " كتاب يونسكو :مثل ، كانت تعليقات مكتوبة أو مقابالت وحوارات 

   :والنمط الثاني
، )٢١( )autonomousالديداسكاليا المستقلة(وأعطاه إيزا كاروف مصطلحا هو

 يقصد بها أن ترشد وعدها إرشادات مسرحية زائفة ألنها توجه قراءة النص و ال
العرض أو تقديم النص المسرحي على الخشبة، و ذكر لها مثالين مضحكين ؛ أحدهما 

المثال األول من .مستمد من المسرح اإلنجليزي، واآلخر مستمد من المسرح الفرنسي 
، ويقدمه الكاتب فيما يشبه السرد الروائي، الذي )أزمة طبيب ( مسرحية برنارد شو 

لم تعرف أبداً ، ثم قاطعهم دخول خادمة عجوز :" الكاتب عندما يقوليأتي على لسان
فلها بشرة غجرية،لم تغسل وجهها ، المتاعب والمشاغل والقلق بخصوص جمال شكلها 

يمكن تشذيبها ، وليس لها شارب أو لحية تقليدية ، وال يمكن تنظيفه بأي منظف ، أبداً 
وكانت .. كانت تحمل خرقة. أنحاء الوجهنبتت لحيتها غالبا من شامات منتشرة في ... 

ويبدو واضحا من خالل األوصاف ". عندما تتحدث ألي شخص نادراً ما تنظر إليه
لدقيقة التي تقدمها تلك الفقرة التي يصفها ايزاكاروف باألقرب للسرد الروائي استحالة 

يل من تحقيقها على خشبة المسرح فهي موجهة حتما لخيال القارئ الذي يحتاج للتفاص
  .أجل خلق الشخصية بشكل واضح تحل معه محل الحضور المادي للممثل 

):" المغنية الصلعاء( وثمة مثال آخر من األدب الفرنسي، قدمه من مسرحية 
داخل منزل برجوازي انجليزي، مقاعد وثيرة انجليزية، سهرة انجليزية، السيد سميث 

ليزيين، يدخن غليونا انجليزيا، انجليزي، جالس على مقعد انجليزي، ينتعل خفين انج
  .."ويقرأ جريدة انجليزية 

فالتأثير  .parodic didascaliaولعله أوضح مثال للديداسكاليا الساخرة 
حيث إن آلية ، الكوميدي لهذه الكلمات، هومن أجل القارئ ؛ألنها تختفي في األداء 

دورها في إقناع القارئ وتؤدي ، الكوميديا تنبع من العالقة بين الديداسكاليا والحوار 
فتكرار كلمة انجليزي تتضح من خالل القراءة فقط مهما حاول . أكثر من المشاهد 

المشهد تحقيق المنظر والديكور االنجليزي؛ فكيف يوصل للمشاهد كل هذه التفاصيل 
االنجليزية الساخرة لذلك يتأكد وجودها كديداسكاليا مستقلة من خالل استعصائها على 

ى خشبة المسرح؛ فلجأت العديد من العروض كمسرحية المغنية الصلعاء إلى التحقق عل
إظهارها عن طريق صوت الراوي في بداية المسرحية ولم تستطع التخلص من صوت 

  . الكاتب وسمة القراءة المرتبطة به كنص ديداسكالي مستقل
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ي وهناك أنواع أخرى من الديداسكاليا المستقلة المتحررة من طابعها اإلشار
ولعل . للعرض المسرحي، وهدفها األساسي التسلية، وهي بالتالي موجهة إلى القارئ 

  الكاتب ايريك ساتي ؛ حيث gnosiennesأطرف مثال لها يمكن أخذه من مسرحية 
ال تذهب بعيداً، فتح :" وجه مالحظاته بشكل طريف إلى القارئ مباشرة حيث يقول

بل إنها قد ، لى القارئ وليست تابعة للحوار فمن الواضح تماما أنها موجهة إ". دماغك
) الكراسي(تتعارض معه، وتقدم معلومات مخالفة له تماما ومثلها أيضا في مسرحية 

ليونيسكو ؛ حيث يرد الحوار اآلتي على لسان الرجل العجوز يوجهه إلى السيدة العجوز 
  ". اي بالطبعال يوجد ش:"فيأتي التعليق من اإلرشادات. سميراميس،  إشربي شايك –

أولها الديداسكاليا :ونالحظ مما سبق أن الديداسكاليا المستقلة تقع في ثالثة أنواع
الشبيهة بالسرد الروائي فهي تقع إسهاب في األوصاف التي تجعل من تحققها أمرا 
مستحيال، و النوع الثاني الديداسكاليا الساخرة التي تظهر من المفارقة التي تخلقها 

 للديداسكاليا في ذاتها،أو في عالقتها مع الجمل الحوارية ويكون تحققها الجمل المكونة
صعبا اال من خالل الراوي على المسرح،  وهو ما يعيدنا لفكرة النص مرة أخرى وإلى 

أما النوع الثالث فهو تلك الديداسكاليا التي تحاول خلق عالقة مباشرة . صوت الكاتب
  .م المسرحيبين الكاتب و القارئ خروجا عن العال
   :النمط الثالث من الديدا سكاليا

وهو عكس النمط الثاني و يوضح إيزا كاروف  ندرة وجوده أو استخدامه في 
هي تلك الديداسكاليا التقنية وغيرالموجهة "المسرح، لكنه مع ذلك يرفض تجاهله،و

 وتتم صياغتها في صورة مصطلحات تقنية، الهدف منها صنع unreadableللقارئ 
ومن الواضح أن . comedieض المسرحي فقط كما مسرحية صمويل بيكيت العر

  )٢٢" .(المخاطب بتلك اإلرشادات المسرحية هومدير الخشبة والمصمم وفني اإلضاءة
: وفضالً عن تلك األنماط السابقة من الديداسكاليا التي أوضحها إيزاكاروف 

 autonomousلمستقلة والديداسكاليا اextratextualالديداسكاليا خارج النص  
  .unreadableوالدايداسكاليا التقنية 

وهذا "،Normal وهو الديداسكاليا العادية،  لتكتمل الصورة نمطا رابعا أضاف 
؛ و لم يعرض له إيزا كاروف نماذج ) ٢٣" (النمط موجه إلى كل من القارئ والمخرج

  .محددة معتمدا على وفرة نماذجه في معظم  المسرحيات 
ن ايزاكاروف تدارك غموض التعريف الخاص بالديداسكاليا  عن ويالحظ أ

وقد اختار أن يقدم تقسيماً يجعل المتلقي محوراً للنص ، طريق تحديده ألقسامها 



– 
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، الديداسكالي؛ ألن تقسيمه يضع في االعتبارعملية االتصال السيميائية من خالل النص 
  . وأن هدف النص هو خلق المعنى لدى الملتقي

م إيزاكاروف بموقع الديداسكاليا وتحديد مكانها في بنية النص حتى فلم يهت
 لم يكن الهدف Extratextual عندما اختار أن يسمي النمط األول من الديداسكاليا

ولكن توضيح هامشية دورها في ، وصف مكان وجودها في مقدمة العمل المسرحي 
، ديداسكالي مع الحوار خلق معنى العمل وتفسيره ؛ فهو يصف تفاعل محتوى النص ال

وهو ، وهذا ينطبق أيضا على النمط الثاني .والدور الذي يمثله ذلك التفاعل لدى الملتقي
فهي ، الديداسكاليا المستقلة التي تكتسب تسميتها وفقاً لوظيفتها في عملية اإلتصال 

وكذلك ، موجهة للملتقي فقط، وذلك بسبب المحتوى النصي وليس موقعها في النص 
  .يداسكاليا التقنية  الموجهة للمخرج، و الديداسكاليا العادية الموجهة لكال المتلقيين الد

الحاجة إلى  تظهر، ونظراً الهتمام التقسيم الديداسكالي إليزاكاروف بالمتلقي
وهذا ما ستقدمه ، تصنيف يوضح موقع النص الديداسكالي بالنسبة للنص المسرحي

  .ساندا جلوبينتا
التي تتيح للقراء ، اإلضافات الشارحة"بأنها ) الديداسكاليا(ينتا تعرف ساندا جلوب

الذي وضع  فيه الكاتب الحوارات ، معرفة المتحدث في الحوار ومعرفة السياق العام 
واألفعال الدرامية،كيما تساعد القارئ على تخيل األفعال غير الكالمية التي تتقاطع مع 

وكيف يضاف ، بع بها الحوارات بعضها بعضاًوالطريقة التي تت، الحوار أو تحل محله 
الحوار إلى الحوار اآلخر  في بنية أكبر، وكيف يفترض لتلك القطعة من المسرحية أن 

  ) ٢٤".(تتشكل في الذاكرة وتستقر في الذهن
ويالحظ أن سانداجلوبينتا قدمت تعريفا للديداسكاليا أكثروضوحاً مما قدمه 

ونه التعريف األول الذي يوضح النص الديداسكالي سابقها إيزاكاروف باإلضافة إلى ك
بربطه بالنص المسرحي المقروء بعيدا عن الخطأ الذي وقع فيه سابقيها انجاردن وكذلك 

وقد قامت جلوبيتنا بتصنيف أشكال الديداسكاليا إلى ، إيزا كاروف بربطه بالعرض  
  -:ثالثة أنماط علي النحو اآلتي 

   : الديداسكاليا الكبرىmacrodiascalia:  النمط األول 
، تؤثرفي المسرحية كلها بتأطير النص " وكما يبدو من اصطالحها نجد أنها 

والعنوان الفرعي، ، وذلك ألنها تحتوي العنوان الرئيس ، القارئ للنص  وتوجيه تفسير
الشخصيات، واألبعاد الدرامية التي تشير إلى الزمان والمكان في المسرحية  وقائمة

؛ فهي ترتبط ) ٢٥)" (ر القارئ أين ومتي وقعت أحداث المسرحية بشكل عام التي تخب(
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بالمعلومات التي ترسم الفضاء العام للنص المسرحي و التي تواجه القارئ منذ العتبة 
األولى بدخوله العالم ؛ فهي تمنح معلومات ثابتة كالعنوان و قائمة الشخصيات، 

  . مان العام للمسرحية ومعلومات يمكن تطويرها، مثل المكان والز
  : mesodidascaliaالنمط الثاني  الديداسكاليا المتوسطة

الفصول والمشاهد ودخول الشخصيات وخروجها،وهي تؤثر في "وتتمثل في 
المسرحية كلها من خالل تنظيم الوحدات المكونة لها ؛خاصة حركة المسرحية الداخلية 

يه،وهذا النمط من الديداسكاليا ينظر مثل االنتقال من منظر آلخر، ومن فصل إلى مايل
فهي تحقق الوظيفة التي تقوم بها الستارة ، ) ٢٦" (إليها القارئ دائماً كإشارات منظرية 

في المسرح من خالل تقديمها للحركة الداخلية ؛ ألن قارئ المسرحية يصعب عليه 
ية معرفة دخول و خروج  الشخصيات من خالل الحوار فقط، على الرغم من محدود

تعاقب الزمن والمكان في المسرحية إال أنها تتكامل مع الديداسكاليا الكبرى في رسمه 
  .وتطويره على امتداد الفصول و المشاهد في المسرحية 

   : microdidascaliaالديداسكاليا الصغرى : النمط الثالث 
ولذلك ، تتحدد خصائصها في عالقتها بالحوار وأشكال الديداسكاليا األخرى "و

ضاحكاً أو حتي داخل ديداسكايا × ترتبط باإلشارات المنظرية داخل السطر، مثال 
؛ فهي تحكم فقط شخصية )بتلهف (أخرى؛ وبالتالي تحكم السطر فقط،مثال تحدث 

وتخبر القارئ أو الممثل كيف يجب أن تنطق ، المتحدث في ذلك السطر من الحوار
). ٢٧".(األقل تأثيراً؛ فتأثيرها محدود ومقيدومن كل أنواع الديداسكاليا نجد أنها .الكلمات

وهذا النوع من الديداسكاليا يساعد القارئ على تحديد انفعاالت الشخصية عند النطق 
  . بالحوار؛ فتكشف عن أعماق الشخصية ؛ فهي إما عناصر أو حركات مصاحبة للتلفظ 

وصغرى، كبرى، : ويالحظ أن األقسام الثالثة للديداسكاليا هي أسماء ألحجام
ومتوسطة ؛ فتسميتها مرتبطة بعالقتها مع النص،ليس كمحتوى،ولكن  كبنية مقسمة إلى 
وحدات ؛ فهي إما تغلف النص كبنية كبرى وذلك في حالة الديداسكاليا الكبرى،أو تغلف 

،وذلك في الديداسكاليا المتوسطة، أو تدخل ) المشهد –الفصل (إحدى وحداته المكونة له 
  .ي حالة الديداسكاليا الصغرىفي نسيجه؛ كما ف

  structureيالحظ إذن أن تقسيمات ساندا تدخل في عالقة مع النص كبنية 
خالفاً لتقسيمات الديداسكاليا الخاصة بإيزا كاروف؛ المرتبطة بمحتوى النص 
 الديداسكالي في عالقته بمحتوى النص المسرحي الحواري؛ و قدرته على خلق تأثير



– 

  )٥٨٨٦(

كما نجد أن ساندا لم تأت على ذكر العرض . تضاد للمتلقيأومفارقة،أو كوميدي،
  .المسرحي ؛ فنظريتها للديداسكاليا نصية خالصة  

و من أهم .تتعدد الوظائف التي تقوم بها الديداسكاليا في خدمة النص المسرحي،
  :تلك الوظائف التي أوضها إيزاكاروف ليكمل بها نظريته، ما يأتي 

  )٢٨ (nominative function الوظيفه اإلسمية-
وتتحقق في جميع النصوص المسرحية؛ ألن أي نص درامي البد أن يقدم قدراً 

مصحوبة (ولو ضئيال من المعلومات الديداسكالية؛ مثل هوية المتحدث؛ فهوية المتحدث 
تحقق الوظيفة اإلسمية ؛ ألن االسم يؤثرفي رسم ) أو غير مصحوبة بمعلومات إضافية 

فاستخدام األسماء غير .ث يقترح سمات معينة للشخصية؛الشخصية والحوار؛ حي
المعقولة يعطي معلومات عبثية،ويجعل الشخصية مدعاة للضحك؛ فاالسم في المسرحية 
يخلق أفق توقع لما قد يصدرعن أقوال أو أفعال للشخصية؛ فشخصية تحمل اسما 

  .مضحكا ال  يمكن أن نأخذ أقوالها و أفعالها على محمل الجد
ظيفة االسمية أن مجرد وجود االسم سواء في قائمة الشخصيات أو توضح الو

فهو يستحضر كل المعلومات المرتبطة . قبل الجمل الحوارية، يخلق أفق توقع
بالشخصية، و التي أوجدها العالم الدرامي للنص؛ ففي كل مرة يواجه القارئ النص 

  .استنتجها من الحوار يستدعي معه الصورة التي كونها من خالل النص الديداسكالي و 
فهو يدل على البيئة . باإلضافة إلى اإليحاءات المرتبطة باالسم في ذاته

والمحيط الذي نشأت فيه الشخصية حيث يمكننا بسهولة تمييز األسماء العربية عن 
الغربية أو أن يتعمد الكاتب أن يمنح شخصياته اسما معبرا عن دورها خالل المسرحية 

سماء العربية المعبرة عن صفات أو وظائف مثل استخدام اسم هناك العديد من األ.
قرني في مسرحية سكة السالمة ؛ ليؤدي لدالالت و أفق توقع للقارئ يبدأمنذ قراءة 

  .االسم في قائمة الشخصيات 
وكذلك استخدام الدراما التعبيرية لألسماء العامة للداللة على التجريد كالمرأة 

سم في تحديد المدرسة التي تنتمي إليها المسرحية في بعض والرجل، كما تسهم داللة اال
 stockاألحيان،و قد يلجأ الكاتب الستخدام أسماء مرتبطة بشخصيات نمطية مشهورة 

characters وبالتالي يستحضر االسم شخصية جاهزة بكل صفاتها ووجودها من ،
  . ي أزياء مميزة و سمات جسمانية خاصة مثل شخصيات الكوميديا دي الرت
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  )٢٩ :( addresse functionوظيفة المخاطب 
تعرف المتكلم ؛ فإن هذه الوظيفة ، فإذا كانت الوظيفة السابقة أي اإلسمية 

، وتعني أن شخصية ما تخاطب شخصية  )x to y( تعرف المخاطب، فتأخذ شكل 
وتعني حديثاً  ) aside( ،وتعني أن  الشخصية تخاطب نفسها  )x to himself(أخرى 

فتقوم بتظيم عملية التحاور بين الشخصيات داخل المسرحية؛ فالقارئ ال يرى . انبياًج
االشخاص على خشبة المسرح ليعرف من المقصود بالجملة الحوارية لذلك قام النص 

وتلتقي هذه الوظيفة مع تقسيم ساندا للديداسكاليا .الديداسكالي بتحقيق تلك الوظيفة
  .الصغرى المشتملة داخل الحوار

  :melodic function) الوظيفة النغمية : (الوظيفة الثالثة 
تعد الوظيفة النغمية من أهم الوظائف في اإلرشادات المسرحية؛ نظراً ألن 
العالمات في النص المسرحي عالمات لغوية مكتوبة؛ فطريقة الكالم تصبح غامضة 

   .paralanguageعلى القارئ، فتحتاج إلى وصف طريقة الكالم و التوصيل 
 ذات طبيعة نغمية واحدة، وإنما تتفاوت في الترتيل  - غالبا –فليس الحوار  

وطبقات الصوت والموقف االنفعالي للمتحدث معبرا عما يدور بداخله من عواطف 
والطريقة الغالبة أن تقدم اإلرشادات المسرحية االسم . سواء عن وعي أوغير وعي 

متبوعة بوصف لحالها؛ متضايقاً،أو  × متبوعاً بصفة أو ظرف أو جملة حالية؛ نجد
وهي . منزعجاً،أو سعيداً،أو صوت منخفض، أوبمرارة، أوهامسا، أو بالدموع في عينيه

  . ايضا تشبه وظيفة المخاطب في دخولها تحت مظلة الديداسكاليا الصغرى
يوضح لنا درجات سيرالحدث ، ويالحظ أن تتبع طرق األداء لشخصية معينة

وبتتبع تلك السمات األسلوبية التي تتضمنها اإلرشادات .ة معينة أو نموه في مسرحي
المسرحية نستنتج نمط الشكل المسرحي لنص معين؛ فمن الطبيعي أن عددا كبيرا من 

و ترتبط  ) ٣٠.(تلك اإلرشادات السابقة يعد سمة مميزة للفارس أو الميلو داراما 
ة اللغة في تطور الحدث ؛ ففي مسرحيات العبث بالوظيفة النغمية العتمادها على تيم

مسرحية الدرس يتم تبادل القوة و السيطرة بين األشخاص عن طريق اللغة، و من 
  .  خالل توضيح الوظيفة النغمية المرتبطة بالجمل الحوارية لكل شخص في المسرحية

   :locativeالوظيفة المكانية : الوظيفة الرابعة 
 الذي تحدث خالل locationالمكان وتتعلق هذه الوظيفة الرابعة بطبيعة " 

ومن السهل تحديد مكانها في السيناريو؛ ألنها  تقع في البداية .  فضائه األفعال الكالمية
. قبل الحوار ؛ ففي المسرحيات الطويلة متعددة المناظر يقدم المكان في بداية الفصل
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ان واحد تدور  مك-  في الغالب–فإنه يكون لها ، وإذا كانت المسرحية ذات فصل واحد 
  ) ٣١".(ويقدم عادة في بداية الفصل أو المسرحية، خالله األفعال الكالمية 

ويتالقى شرح ايزاكاروف للوظيفة المكانية لتقسيمات ساندا ألنماط الديداسكاليا 
الكبرى و المتوسطة حيث ذكر ايزاكاروف أماكن وجود الديداسكاليا الموضحة للوظيفة 

  .   المكانية خالل النص 
 في إيجاز أو بطريقة -  في الغالب- ويالحظ إيزاكاروف أن هذا الوصف يقدم

مختصرة، توضح مع ذلك المنظر في بداية الفصل أو المسرحية، و تذكر قطع األثاث 
ومع ذلك نشاهد في مسرح برنارد شو اشتمال المنظر ، المنسقة خالله بشكل مكثف دال
قسيمه السابق لألنماط ؛ فكم التفاصيل و يناقض هنا ت. أوالمكان على تفاصيل كثيرة 

  .الموجودة في الديداسكاليا يرجع إلى طبيعة المتلقي المنشود، ونوع المسرحية 
و يوضح أنها أقل أهمية ،كما  يدرج تحت هذه الوظيفة أيضاً إرشادات الضوء 

ففي تلك المسرحيات القديمة،  نجد " في النصوص المسرحية فيما قبل القرن العشرين ؛
  ) .٣٢" (إلرشادات ساذجة، ال تتعدى ذكر الوقت من اليوما

   : scenographic function)الوظيفة السينوغرافية( الوظيفة الخامسة 
كما ترتبط ، وهي مرتبطة بأداء الممثل، وتشمل الحركة واإليماءة والمحاكاة "

  .أيضا بمظهر الممثل من مكياج وشعر ومالبس
؛ فهي تتعلق بأداء visual codes مرئية وتتسم هذه الوظائف بأنها شفرات

 مصاحبة للخطاب أو تحل محله، kinesicالممثل، وتنقسم إلى حركات جسدية 
  ) .٣٣" (وتعبيرات الوجه  التي تصاحب الخطاب أو تحل محله

و لذلك يمكن االعتراض على هذه الوظيفة ؛ بسبب إلحاقها بالعرض فقط، 
طها بالخشبة يتعارض مع فكرة كونها مكملة لما فتسميتها بالوظيفة السينوغرافية و رب

في خيال القارئ ؛ فهي قبل أن تكون سمات للممثل، هي سمات للشخصية الخيالية 
فهي أكثر فائدة و أقرب للقارئ؛ ألن .المتاحة للقارئ، و ذلك من أجل فك شفرتها 

ن المخرج يفك شفرتها ليعيد تشفيرها مرة أخرى، وذلك عن طريق العرض معبرا ع
وتقسيم الوظيفة السينوغرافية لحركات . رؤيته غير ملزم بنقلها أو تطبيقها بشكل كامل

  .للتواصل ) بوياتوس ( جسدية و حركات الوجه يوجهنا الستخدام نموذج 
نالحظ أن ما أطلق عليه إيزاكاروف وظائف الديداسكاليا هو تقسيم آخر،يلتقي 

أما االختالف . ناحية توجهه للمرسل إليه مع التقسيم السابق في استهدافه للمتلقي من 
فيتمثل في أن هذه الوظائف توضح كيف تساهم الديداسكاليا في رسم الفضاء المسرحي 



 

 )٥٨٨٩(

ومساعدة القارئ على فهم النص و تفسيره ؛ فكل وظيفة من وظائف الديداسكاليا تفتح 
  . المكان أفق توقع للمتلقي، و تساعده على تحديد أبعاد الشخصية، و خلق بانوراما

ويمكن دمج التصنيفين معا فمثال الديداسكاليا التي تستهدف تحقيق الوظيفة 
و كذلك الوظيفة النغمية ؛ فقد .المكانية، قد تكون ديداسكاليا عادية أو مستقلة، أو تقنية 

حدد إيزاكاروف منذ البداية في التصنيف األول أنواع المتلقي، ثم قسم بعد ذلك 
وظيفة التي تحققها للمتلقين باألضافه الى تحديده ألماكن تواجدها الديداسكاليا حسب ال

  .في النص بالمثل كما فعلت ساندا في تقسيمها، ولكن بتوسع أكبر 
   :paratext النص الموازي

على الرغم من تطور نظريات الديداسكاليا، وتعدد تقسميتها؛ إال أنها لم 
، ي،ولم تعرف حدوده بشكل واضحتستطيع أن تغطي الجسم المركب للنص الديداسكال

وكان ذلك من األسباب التي ساقها جين ماري حينما وضع مصطلح النص الموازي 
ليحل محل مصطلح الديداسكاليا، وهذا ما الحظته بالفعل من تعريفات سانداجلوبينتا 

فهي إما تعرف ، وإيزاكاروف ؛حيث جاءت التعريفات غير محددة بشكل كامل 
 أو تكتفي بتقسيمه إلى بنى نصية، دون أن تضع تقسيما يعرف الوظائف والمتلقي،

  .عناصره ليساعد الدارس على التطبيق بشكل أسهل
هو مصطلح اقترحه " وتعريف النص الموازي كما واضحه باتريس بافيس 

عندما قسم النص المسرحي إلى نص ، توماسو ليتجنب التراتبية التي وضعها انجاردن 
ف توماسو النص الموازي بقوله  النص الموازي هو النص رئيسي ونص ثانوي، ويعر

المطبوع بشكل مائل أو بأي نوع آخر من الحروف يميزه بصريا عن أجزاء العمل 
ويتكون من العنوان وقائمة الشخصيات والتعليمات ، األخرى ويغلف الحوار المسرحي 

رحية للمخرج المسرحية الزمنية والمكانية و أوصاف الديكور وتوجيهات كاتب المس
ويتضمن أيضا تعبيرات الوجه و المصاحبات النصية . وللممثل حول كيفيه العرض

peritext كالمقدمة preface وعكسها postface وهي مقالة توضح في نهاية الكتاب 
  ) ٣٤." (باإلضافة إلى اإلهداء

وقد اشتهر مصطلح النص الموازي بارتباطه بجينيت، الذي دخل مجال البحث 
من خالل بحثه الشامل المتوالي عن الشعرية أوالبيوطيقا ؛أي ، صوص الموازية في الن

أو الخصائص األدبية،أو ما يجعل من رسالة لفظية ، البحث عن قوانين الخطاب األدبي 
مدخل لجامع (ففي ختام كتابه ، أثرا فنيا على حد التساؤل المشهور لرومان ياكبسون

يصرح ، ة من خالل خصائص الجنس األدبي الذي عني فيه بإيجاد الشعري) النص



– 

  )٥٨٩٠(

أي أن أعرف  ، في الواقع ال يهمني النص حاليا إال من حيث تعاليه النصي " بالقول 
  ) ٣٥". (كل ما يجعله في عالقة خفيفة أو جليه مع غيره من النصوص

  palimpsestesوتبنى جينيت في المرحلة التالية التي أصدر فيها كتابه أتراس 
كل مايضع النص في عالقة "ويوضحه بقوله ، عرية هو التعالي النصي موضوعا للش

  ).٣٦" (ظاهرة أوخفية مع نصوص أخرى
يهمنا منها ، ثم يذكر أنواع المتعاليات ويجعلها متمثلة في خمسة أنواع 

النمط الثاني منها وهو النص الموازي أو التوازي النصي ، ألغراض بحثنا الحالي 
)paratext . ( بعد أن –جيرار جينيت لهذا النوع من التعالي النصي وقد خصص 

بكتاب مستقل أطلق عليه ، ضمن الخمسة أنواع السابقة في كتابه أطراس –ذكره 
العنوان الرئيس، والعنوان :  فصل فيه أنواعه التي يشتمل عليها، مثلseuils) عتبات(

والصور، ، والهوامش،والمالحق، والفاتحة، الفرعي، والمقدمة، واإلهداء،والتنبيهات 
وتكون ، والنقوش، وغيرها من توابع النص أو المتممات له مما يلحقه المؤلف أوالناشر 

  . بعيدة أو قريبة من النص األصلي ، له عالقة خفية أو ظاهرة 
تشمل شبكة من العناصر " ويالحظ أن هذه األنماط من النصوص الموازية 

فتجعله قابال للتداول إن لم ،  وتحيط به التي تصاحب النص، النصية والخارج نصية 
فعلى األقل ضمن مسار تداولي ال ينزاح كثير عن ، يمكن وفق مقصدية المؤلف 

يمثل سياجا أو أفقا يوجه القراءة ويحد من ، فالنص الموازي بهذا المعني . دائرتها 
  ) ٣٧." (من خالل ما يساهم في رسمه من آفاق انتظار محددة ، جموح التأويل 

يطلق على األول : ثم يصنف جينيت األنواع السابقة تحت نوعين رئيسين
 يشمل كل ما ورد في peritextأو ) الموازي النصي الداخلي(اصطالح أو ما يسمى 

، والفاتحة النصية أوالتصدير،والمقدمة، محيط الكتاب أو دائرة من الغالف و العنوان 
  ). عتبات(ألحد عشر األولى من كتابه وغير ذلك مما عني جينيت بتحليله في الفصول ا

، وأطلق على النصوص الموازية الخارجية التي تسهم في قراءة النص األصلي
ومذكرات ، مما يقع خارج دائرة الكتاب من شهادات وإعالنات ، والكشف عن طبيعته 

  .  epitextوغيرها مصطلح 
ان جين وال يعرف الكثيرون أن هذا المصطلح استخدم في المسرح على لس

ماري توماسو بتقسيمات مختلفة تتالقى مع جينيت في بعضها بقدر ما يلتقي النص 
السردي بالنص المسرحي، وتتميز نظرية جين ماري توماسو بإظهار أقسام النص 

  .الموازي المسرحي المرتبطة بخصوصيته كجنس أدبي مميز 



 

 )٥٨٩١(

تاريخ استخدام والعالقة بين الكاتبين تتضح من القصة التي ذكرها جين ماري ل
اقترح جيرار جينيت استخداما لمصطلح النص الموازي يختلف عن " المصطلح فيقول 

وفي محادثة لنا معه بشأن  ، ١٩٧٨استخدمنا له في محاضرة له في الرباط عام 
وافق . استخدام مصطلح النص الموازي في التوجه المسرحي الذي أعطيناه للمصطلح 

وبناء على تلك المحادثة اعتبرنا أنفسنا مخولين ، حينيت على مالئمة استخدامنا 
باستخدام مصطلح النص الموازي دون أن نشعر أننا نرتكب سرقة أو اختطاف 

وقد اقترحنا أيضا ، لمصطلح جديد، ذلك ألننا نستخدمه في تدريسنا للمسرح منذ سنوات 
الجمهور مثل تسمية السابقة النصية على سلسلة النصوص التي يثيرها تأثير العمل في 

)  ٣٨)"(post face(المقاالت التي توضع في بداية المسرحية كمقدمة أو في نهايتها 
وقد أصبح تعريف جين ماري  للنص الموازي متداوال في قواميس المسرح األجنبية 

  .منسوبا إليه دون ذكر لجينيت و تعريفه للنص الموازي مثل قاموس باتريس بافيس 
و أقسام النص الموازي بناء على ترتيب دخول وقد نظم جين ماري توماس

القارئ لعالم  المسرحية على النحو اآلتي، و يساعد ذلك في جعلها التقسيم األيسر 
  .واألسهل في التطبيق 

  : العنــوان) ١
ويتلقي توماسو وجينيت في وظيفة العنوان، فال يمكننا تصور أي نص بدون 

فالنص مثل الطفل الذي يحتاج السم . للنص عنوان يحقق علي األقل الوظيفة االسمية 
العنوان "حتي يتم تحدد هويته ويتحول االسم إلى عالمة تشير إليه، ويوضح توماسو أن 

الرئيس في اختياره، وتكوينه، وتنظيمه، وترتيبه، يدعو إلى سلسلة من التحليالت التي 
 تؤكد أن صنع توضح الحقل العام للعمل ومعناه، كما يذكر المقولة القديمة التي

  )٣٩". (ميلودراما جيدة يتوقف على اختيار العنوان
أما جينيت فقد توسع في دراسة نظرية العنوان، وقام بتقسيمه،حسب الموقع إلى 

وعنوان فرعي وهو العنوان الشارح للعنوان ، وهو اسم المسرحية ، عنوان رئيس 
"  المؤشر الجنسيgenre indicationويضيف  إلى نظريته في العنونة . الرئيس 

لكن وجوده مهم في النص )  (٤٠" (ووجوده اختياري. ويكون ملحقا بالعنوان الرئيس
  ).موضوع الدراسة ألنه يحدد ارتباط القصة القصيرة بالمسرحية كنص مواز 

  )٤١:  (قسم جينيت العناوين إلي قسمين 
ير إلى وهي العناوين التي تش: thematic titles عناوين تيماتية موضوعاتية

  : وتنقسم إلى . مضمون النص وموضوعه 



– 

  )٥٨٩٢(

 Literal titlesتعين بشكل مباشر وغير مجازي التيمة :  عناوين حرفية
  .أو المكان، و كذلك الشخصية الرئيسة، أوالموضوع الرئيس للعمل

 Synecdoche and metonymyوهي :  عناوين المجاز المرسل والكناية
بموضوعات هامشية وليست مركزية في عناصر مرتبطة عن طريق المجاز والكناية 

  . النص
metaphoric title وتستفيد من القوة الرمزية لعناصر :   العناوين االستعارية

  .العنوان 
ironic titleوهي عناوين إما تناقص النص أو تكون غير :  العناوين الساخرة

  . ريةمتصلة بالموضوعة الخاصة بالنص اتصاال ظاهرا، ويعبرعن نية استعا
 وهي العناوين التي تشير إلى الشكل rhematic titles:: عناوين خطابية 

  . والجنس األدبي 
  )٤٢: (وظائف العنوان هي 

وتهدف إلى تحديد هوية العمل وتمييزه بدرجات مختلفة :  وظيفة تعريفية- ١
  .وهي وظيفة إخبارية تشترك فيها جميع العناوين ، عن األعمال األخرى

أو موضوعاتيا،أو ،  العنوان خطابيا –ويكون فيها : ية  وظيفة وصف- ٢
مختلطا، أوغامضا معتمدا على السمات الموجودة في الوصف،والتي تكون جزئية، 

  . أوانتقائية، فهي تحدد نوع الخطاب السائد في النص 
ألن تأثيرها ليس دائما قصديا،وهي ترتبط بالوظيفة :  وظيفة إيحائية - ٣

  . الوصفية
  . وهي التي تهدف الى جذب القارئ : إغرائية  وظيفة - ٤

وباتخاذ مسيرة القارئ في الدخول للعالم النصي نجد أن العقبة التالية اإلهداء، 
ولم يقدم لها جين ماري تعريف خاصا، وربما يرجع هذا إلى أنها ليست مكونا بنائيا 

وإنما خاصا بالنص المسرحي ؛ولكن يشترك فيه النص المسرحي مع النص السردي 
أما جينيت فقدم لإلهداء تحليال مفصال نستعين به ، أتى على ذكره بشكل هامشي 

  . إلكمال نظرية جين ماري
  :اإلهــداء 

، هو أحد األمكنة الطريفة للنص الموازي : " يمكن تعريف اإلهداء بالقول 
فيما ، التي ال تخلو من أسرار تضئ النظام والتقاليد الثقافيين لمرحلة تاريخية محددة 

  ) ٤٣" (تعضد حضور النص وتؤمن تداوليته 



 

 )٥٨٩٣(

  :ونستنتج من التعريف السابق ما يأتي 
خاصة إذا كان ،  يرتبط اإلهداء بثقافة العصر الذي ينتمي إليه المهدي - ١

ولعل هذا االرتباط كان وراء االستقصاء أو التتبع الذي ، منتجا ثقافيا مثل العمل األدبي 
يخ اإلهداء وأنماطه المنفصلة والمتصلة، وغير ذلك من قام به جيرار جنيبت لتار

فإن كان المهدي يقدم عمله إلى شخصية . وسه التي تغيرت من عصرإلى عصر طق
ذات سلطان أو مكانة سياسية، يتلقي منها الدعم المادي ؛ فقد تطور اإلهداء، وصار من 

زية، يعلن من خالله الممكن تقديمه إلى هيئة أو مؤسسة أو منظومة قيمية،أو فكرية رم
و يمثل حضور تلك األشكال الجديدة للمهدى إليه ضربا من الكفالة الفكرية ،انتماءه إليها 
  )٤٤.(أو الجمالية 
 التركيز على الخصائص التداولية لإلهداء ؛ ولذلك عني جينيت بالتأكيد - ٢

ي وذلك فضال عن حضور لكل من المهد، على حضور القارئ في كل عملية اإلهداء 
نوعين  ، إن كل فعل إهداء يستهدف على األقل بالتوازي :"والمهدى إليه ؛ يقول جينيت

وهناك القارئ أيضا،الذي يكون حاضرا ، من المرسل إليه،هناك المهدى إليه طبعا 
، فالقارئ اليكون فقط act public: مع حدث اإلهداء كفعل عمومي ، بشكل ضمني 

  ) ٤٥".(بل معنيا أيضا ، شاهدا 
وأوضح وظيفته ، وأوالها عناية كبيرة،  عني جينيت بوظائف اإلهداء - ٣

يحمله اإلهداء من معنى للمهدى إليه، والعالقات التي "الداللية التي تتمثل فيما 
سيستنتجها من خالله، أما الوظيفة التداولية، وهي وظيفة مهمة ؛ ألنها تنشط الحركة 

م، محققة قيمتها االجتماعية، وقصديتها التواصلية بين الكاتب وجمهوره الخاص والعا
فقد نظر جينيت إلى ) ٤٦". (في تفاعل كل من المهدي والمهدى إليه) التواصلية(النفعية 

وله دوره في ، له دالالته المستمدة من ثقافة العصر ، اإلهداء بوصفه نصا مستقال 
  . تحقيق العملية التواصلية بين المؤلف وجمهوره 

اسو بتوضيح عناصر النص الموازي المرتبطة بالمسرح، اهتم جين ماري توم
وهذا ما يميزه عن جينيت الذي وضح العتبات النصية التي تشترك فيها معظم 

ومن عناصر النص الموازي المميزة .النصوص، دون االلتفات إلى الجنس األدبي 
  .للنص المسرحي دون غيره من النصوص األدبية و التي وضحها جين ماري توماسو 

   :قائمة الشخصيات - ٤
وهي الطريقة التي ينظم بها الكاتب : " و يعرفها جين ماري توماسو بقوله 

تقديم الشخصيات في بداية المسرحية، وهذا الترتيب ليس اعتباطيا فله دالالت رمزية 



– 

  )٥٨٩٤(

وأخرى ترتبط بترتيب الشخصيات كعنصر من عناصر البناء ) ٤٧(،"واجتماعية 
  .خصيات رئيسة وشخصيات ثانويةالدرامي للمسرح من حيث هي ش

تتعلق بعمر الشخصية ، وهذه القوائم قد تكون مختصرة، أو مصحوبة بتفاصيل 
ومالبسها، وهي أكثر أهمية للقارئ مقارنة بالمخرج ؛ ألن القارئ يستطيع العودة إليها 

أما المخرج فيستخدمها لمعرفة عدد .في أي وقت،و خاصة عند ظهور شخصية جديدة 
  ) .cast( وبالتالي لتحديد عدد الممثلين المطلوبين الستكمال الفريق الشخصيات،

وهي أيضا من العتبات المرتبطة بالقارئ للنص أكثر من المشاهد للعرض؛ 
ألن المشاهد قد ال تتاح له فرصة اإلطالع على القائمة إال في بعض األوقات، من 

  .نات الخاصة بالعرض على بعض البياخالل منشور يوزع على الحضورأحيانا يحتوي
؛ فهي تتيح للقارئ التعرف على الشخصيات الئحة الشخصيات كثيرة ووظائف

وتقدم ، يةقبل أن يدخل إلى العالم الدرامي،وتوضح صالت القرابة والعالقات االجتماع
  .؛ فتذكر تفاصيل مرتبطة بالعمر والسمات الجسمانيةبطاقة هوية للشخصية

 خالل العصور المتعددة، وإن كانت تشترك فقد تطور  شكل الئحة الشخصيات
بصفة عامة في الحرص على ذكر الشخصيات كلها، أو على األقل الشخصيات 

ففي العصر الكالسيكي كان . التي ستلعب دورا رئيسا خالل المسرحية ، المعروفة 
الترتيب معتمد على التراتبية االجتماعية؛ فكان يتم ذكر الملك في أعلى قائمة 

فكان الترتيب ، ؛ ارتباطا بنظام الملكية في ذلك العصر، ثم تليه طبقة النبالء الشخصيات
مرتبطا بما هو خارج عالم النص؛  قائما علي تراتبية النظام االجتماعي بصرف النظر 

أما الشخصيات من العامة؛ فكانت تحظى .عن الدور الفني الذي تقوم به الشخصية 
  )           ٤٨.(على إلى األسفل بترتيب مرتبط بدورها في النص من األ

الحديث، وتراجع  ومع االنتهاء من العصر الكالسيكي واالنتقال إلى العصر
زادت اإلرشادات المسرحية،وتناسبت طرديا معها زيادة المعلومات ، النظام الملكي

حتى تحولت الالئحة إلى .الموجودة في قائمة الشخصيات المنظمة وفقا لعالم المسرحية 
تتضمن معلومات حول العمر والطباع والمظهر الخارجي ( حول كل شخصية نشرة

  ).وامتد ذلك إلى الدوافع الداخلية 
ومع توسيع الئحة الشخصيات، أصبح من الممكن من خاللها معرفة "

وقد يضيف الناشر الئحة بأسماء ) ٤٩". (الصراعات بين الشخصيات وكذالك التحالفات
و إن كانت تحدد أفق التوقع للقارئ في رسمه ،خصيات الممثلين مرافقة لالئحة الش

  . فتطغى الصورة النمطية للمثل على أوصاف الشخصية. للشخصية 



 

 )٥٨٩٥(

  :اإلرشادات الزمنية والمكانية في  بداية المسرحية - ٤
الجمل القصيرة التي تظهر مباشرة بعد قائمة  "-  كما يعرفها توماسو-وهي

وهذه اإلرشادات .  والمكان العام لتطورهالشخصيات لتشيرإلى زمن بدايه الحدث
القصيرة والعامة يتم تناولها وتضخيمها في النص الموازي الذي يسبق كل فصل، ويتم 
تفصيلها بشكل أكبر داخل الفصل ذاته،كلما حدث تطور أو تعديل في زمان ومكان 

الكبرى وهذا التقسيم يذكرنا بتقسيم ساندا جولبينتا للديداسكاليا ). ٥٠" (المسرحية
والمتوسطة منها، والذي هاجمه جين ماري في البداية حينما استبدل مصطلح 

 يظهر أن نظرية -من خالل هذا الشرح-الديداسكاليا بمصطلح النص الموازي، لكن
النص الموازي، و إن كانت أوضح في التقسيمات ؛إال أنها تتفق في جزء كبيرمن 

  .مضمونها مع نظرية الديداسكاليا
   : ازي الديداسكاليالنص المو - ٥

يشير بها توماسو لتلك اإلشارات واإلرشادات المعطاة من الكاتب، والموزعة 
في تلك اللحظة . في أماكن مختلفة من النص الحواري خاصة في أماكن ذروة الحدث

يبدو النص الحواري عاجزا عن تحمل كل الشحنة الدارمية؛ فيستخدم العناصر الموازية 
  .بالديداسكالية لإلسها

هذه المؤشرات التي تتألف من عناصر متنوعة تتواجد جنبا إلى جنب مع 
النص الحواري لتشكل بنية، و على الرغم من مظهرها المتباين تنتمي بشكل أساسي 
إلى نطاق الحركات الجسدية والشفرات المكانية، و علم األصوات، هذه الديداسكااليا 

توضيح الجوانب النفسية للشخصية في بسبب طبيعتها المركبة يستخدمها الكاتب في 
  ) .٥١(موقف معين
ال يختلف شرح توماسو عن تقسيم ساندا للديداسكاليا الصغرى، واستخدامها، و

وأشار بشكل واضح إلى طريقة تحليلها ؛ ليرجح لنا بشكل غير مباشر دراستها عن 
  . طريق سيميائية األفعال غير الكالمية من خالل نموذج بوياتوس 

قائمة ساندا ؛ألن العنوان و تشابه نظرية توماسو مع نظرية يالحظو
الشخصيات و االرشادات الزمانية و المكانية األولى تنتمي إلى الديداسكاليا الكبرى عند 
ساندا، في حين ينتمي تضخيم تلك االشارات المكانية و الزمانية في مقدمة كل فصل 

ص الموازي الديداسكالي فهو يتشابه بشكل إلى الديداسكاليا المتوسطة، أما ما أسماه بالن
كبير مع الديداسكاليا الصغرى،إذن ما يميز نظرية النص الموازي لتوماسو هو تقسيم 

  .نظريته بذكر العناصر البنائية للنص مما يجعلها نظرية قابلة للتطبيق بشكل يسير



– 

  )٥٨٩٦(

   :الكالمية غير األفعال نظرية
، الديداسكالي الموازي النص أن الموازي للنص تصنيفه ضمن ماري جين ذكر

 الكالمية، غير األفعال ضمن تصنيفها يمكن لكن متنوعة، عناصر من يتألف الذي
 واألفعال،Proxemics المكانية والشفرات ،Kinesics الجسمية الحركات إلى وتنقسم

  . Paralinguistics للتلفظ المصاحبة
، والوجه الجسم ركاتح السينوغرافية للوظائف شرحه في إيزاكاروف ذكر كما

 األفعال Paralanguage عليه يطلق ما النغمية للوظيفة تعريفه في قدم وكذلك
 للنوع جلوبينتا ساندا تصنيف في الكالمية غير األفعال ذكر تكرر كما للتلفظ المصاحبة

 من إليه نخلص ما إلى باإلضافة الصغرى، الديداسكاليا وهو الديداسكاليا من الثالث
   . مسرحية إرشادات جلها أن الديداسكاليا ةطبيع دراسة

 المصاحبة الحركات لتوضيح تستخدم، كالمية غير أفعال هي اإلرشادات وهذه
 وتفسير المسرحي الفضاء خلق على القارئ لتساعد، الحوار نطق وطريقة للحوار
 بتطبيقه قام الذي بوياتوس تصنيف على الكالمية غير األفعال دراسة في ونعتمد،النص

 للنصوص المتكرر استخدامه الحظ ألنه، ورواية مسرح من األدبية النصوص لىع
 للتطبيق كتبه سلسلة من جزء فأفرد، الكالمية غير األفعال عن نظريته لشرح المسرحية

   . المسرحي األدب خاصة، األدبي
 الديداسكالي الموازي النص في الموجودة الكالمية غير األفعال دراسة تضيف

 الوظيفة اقتصار فكرة من التخلص في تسهم للنص؛فإنها المسرحي لنقدل آخر بعداً
 غير األفعال قراءة كيفية للقارئ وتوضح، فقط العرض على والنصية السينوغرافية

 جديدة أبعاداً ؛فيكتشف خاللها من الشخصية تطور ورؤية، وتفسيرها الكالمية
 المكانية االنتقاالت اللخ من، المسرحي الفضاء أبعاد عن تكشف أنها كما،للشخصية
  .المسرحية في الحدث تطور على وتأثيرها

   : التالي النحو علي بوياتوس نظرية ونستعرض
، إرادي وغير واع غير بشكل أو إرادي واع بشكل الجسدية الحركات تنبني

 بالتلفظ مرتبطة ألفعال أومصاحبة منفردة الجسدية الحركات تكون أن ويمكن
Paralanguage من الرغم وعلى .  أوغيرمقصودة مقصودة اتصالية قيمة وتمتلك 

 الفصيلتين من شاملة فصيلة إلى االنتماء عن تخرج ال فإنها، وانقسامها وكثرتها تنوعها
   : اآلتيتين



 

 )٥٨٩٧(

   Free  Kinesics : الحرة الجسدية الحركات  :األولي الفصيلة - ١
 أجزاء من أكثر أو عضو بواسطة تنفيذه يتم فعل" أي تحتها بوياتوس ويدرج

 أجزاء من آخر جزء أي لمس دون منه Space الفراغ في ذلك يتم أن بشرط الجسم،
 بشئ التقيد عدم تعني فالحرية معناها عن يعبر ومنطوقها ،)٥٢"(آخر شئ أي أو الجسد
 بالوظيفة وألحقها سابقا إيزاكاروف ذكرها وقد. للوجه تعبيرات معظمها في وهي آخر

 اإلنسان وجه فصفحة الدرامية؛ الشخصية بواطن إظهار على قادرة وهي، السينوغرافية
  . الجمود وضع وجهه يتخذ عندما حتى إرادي ال بشكل فعله ردود عن تعبر

   :Bound الموجهة الجسدية الحركات : الثانية الفصيلة - ٢
 يلمس أو، بعضها األيدي فيه تلمس وضع أو حركة أي "تحتها بوياتوس ويدرج

 مادي آخر أوشئ، غيره جسد من أو، نفسه الشخص جسد من خرآ جزءا جزء أي
 العالمات إلى الجسمية الحركات من الضرب هذا وينقسم، )٥٣" (بشري أوغير

   : اآلتية السيميائية
   :Self adaptors للذات موجهة حركات   - ١
، له حسية حاجة ليلبي، نفسه بلمس الشخص فيها يقوم التي العالمات هي"و

، جسدي ألم عن الناتج الفعل ورد، وتجميله، الجسد وتنظيف، البرد من يناليد حك مثل
 باليدين التصفيق: مثل كتمه، أو شعور وإظهار، الجسم عن ضار شئ عن األذى ودفع
، معين انفعال عن تعبر التي التصرفات وبعض، الضحك عند الفم وتغطية، الفرحة من
 تلك كل) ٥٤" (أوغيرذلك ددهتر ليظهر شفتيه اإلنسان يعض كأن، ما عاطفة أو

    . عنها التعبير عن الحوار يعجز للشخصية أنماطا و أبعادا تظهر الحركات
   :Alter adaptor signs غيري فعل - ٢

 االتصال من جسدي ضرب على تعتمد التي اإلشارات أو العالمات" وهي
 أو ادعةمخ تكون أن ذلك في ويتساوى، مقصود غير أو مقصوداً أكان سواء باآلخرين

 العقوبة وتحقيق العداء تظهر أو،شخصين بين واالنتماء الحميمية تقوي، صادقة
 األشخاص وتطمئن تهدئ أن أو، العفيف أوغير العفيف بالحب التظاهر أو، الجسدية
 بل حر غير فعال التحديق اعتبار هنا نالحظ و) . ٥٥"(التحديق لحظات وتشمل، القلقين
 يشبه فعال فتحدث تتالقى عندما خاصة تواصال لتشك النظرات ألن للغير موجه

   . ماديين شيئا بين االصطدام



– 

  )٥٨٩٨(

 Body adaptor-للجسد موجه فعل٣:  
 بالجسد عالقتها في وحميمية ارتباطاً األكثر واألشياء الممتلكات بها يقصد" 

 أوسلبياً إيجابياً تأثيراً قصد بغير أو بقصد االجتماعي التفاعل في وتؤثر، اإلنساني
 و اجتماعية دالالت خلق على قدرتهما و اإلنسان ومشرب بمأكل ترتبط فهي) ٥٦("

 بالمالبس أيضا تتصل كما، المشاركة حالة في باآلخرين أو بالشخصية مرتبطة نفسية
 ال عما للتعبير كثيرا الدرامي الكاتب يستخدمها و التواصل عملية خالل تحققه وما

  :)٥٧ (وأمثلتها  . به التصريح يستطيع
   :nutritional التغذية منتجات - ١

 خالل من – وعي بغير أو بوعي سواء يظهر الذي والشراب الطعام مثل
   . ومزاجنا النفسية وحالتنا، االجتماعية ومكانتنا - سلوكنا

   :Pseudo nutritional الزائفة التغذية منتجات - ٢
 والقات، الفريقيةا الكوال،  )العلك ( اللبان ومضغ التبغ تدخين  تحتها ويندرج

 والثقافية، االجتماعية، وأبعادها الشخصية خصائص يعكس مما وغيرها اليمني،
 وتستمد االجتماعية، األحكام من واسعة سلسلة وتخلق والقلق، االضطراب من،والنفسية
 تؤدي كما، السجائر وتدخين البايب تدخين بين الفرق :مثالً المجتمع ثقافة من داللتها
 ؛ ذلك وغير المشاركة حالة في العالقات وتقوية اإلنساني، االتصال ياتعمل في دوراً
   .ذلك وغير التدخين في شخصين مشاركة : مثال

   : واإلكسسوار المالبس - ٣
 باإلضافة المجوهرات، من وغيرها والقالئد، والحقائب،،األحذية على وتشتمل

 مزاجها عن شفوتك الشخصية، سلوك تحدد فهي ؛ والوشم والمكياج العطر إلى
 تؤثر وكما.  مجتمعها في تؤديه الذي االجتماعي الدور عن وكذلك، الجمالي وتفضيلها

 مع اآلخرين تعامل طريقة في لها؛أي المصاحبة السلوكيات في األشياء تلك
 المالبس فنوع. رخيصة أو ؛غالية أشياء من يستعمله ما قيمة إلى صاحبها؛بالنظر

 المجتمع، خالل من مستمدة داللة ذات واتساعها هاطول حيث من إرتدائها وطريقة
   . المتلقي إلى مماثلة دالالت وترسل

   :Object adaptor لألشياء موجه فعل - ٤
 والهاتف، والنظارة، القلم،: مثل أشياء، من الشخصية تستخدمه ما بها ويقصد"

 وإرشادات رسائل – الجسدية الحركات – للتصرفات مصاحبتها خالل من ويتخلق
 التدين، إظهار في المسبحة واستخدام، )٥٨"(التحية في القبعة استخدام: مثل إضافية،



 

 )٥٨٩٩(

 المتعددة بدالالته المحمول بالهاتف اللعب وكذلك، بالمخاطب المباالة عدم إظهار أوحتى
 ليس فالتواصل، بيئتها في الموجودة باألشياء بعالقاتها الشخصية الكاتب فيظهر. 

 اإلنسان فيتصرف الفعل رد مأمونة الجمادات أن نالحظ بل موحده البشر على مقصورا
   .بأريحية شخصيته عن خاللها من يعبر و، أكبر بحرية معها

   : ـاثاألث - ٥
 ،الكرسي: مثل لألثاث، المتعددة القطع أن، ذلك وراء من بوياتوس ويقصد

 عن وماتالمعل من كثير عن تكشف قد، معها تعاملنا طريقة واألسرة،وكذلك واألرائك،
 النفسية، وتكويناتها، الشخصية هذه مزاج عن ما رسالة بإيصال تقوم أو،الشخصية

 في أماناُ أكثر أننا يشعرنا الذي المكتب؛ خلف الجلوس:مثل والثقافية،،واالجتماعية
  ) . ٥٩ (معينين زوار وجود

   :الشخصية أشياء من أخرى أنواع
 أثناء الحديقة سور سةومالم، بعنف صفحاتها وقلب الصحيفة ثني مثال"

  ). ٦٠ " (والرمال والصخور،،الحشائش : البيئية المكونات وكذلك، المشي
   :الجسمية الحركات أقسام
  ) : ٦١ (اآلتي النحو علي المسرح مجال في الجسدية الحركات تقسم ويمكن

   :  gestureاإليماءة - ١
 ةوحرك،الرأس حركة مثاله الواعية اإلدارية الحركات فقط تشمل وال

 تلك أيضا تشمل وإنما، األطراف وحركات،والحملقة والتحديق، الوجه،والنظر،
 غير انعكاسية فعل ردود – الغالب في -  تتمثل قد التي، اإلرادية غير الحركات
 أو الواعية الحركات تلك تكون وقد عاطفة، أو انفعال بسبب االرتعاش: مثال مقصودة،

، اللغة عن مستقلة حتى أو معه متبادلة أو له مصاحبة أو بالنص متصلة الواعية غير
 غير أو العين بطرف والنظرة،والغمزة االبتسامة،: مثل للتواصل، أساساً تشكل كلها

 ورفع، الرأس وإمالة بعظمة باليد التلويح بواسطة العرض: الرفض ومثال، المباشرة
 بالمواقف ترتبط كما . المجتمع ثقافة من دالالتها الحركات تلك وتستمد الحاجب،
 السابق األقسام إلى اإليماءة تنقسم و. المسرحي النص داخل أو الحياة في المتعددة

   .   األشياء و بالجسد ومرتبطة وغيرية حرة : توضيحها
  : manner الســلوك - ٢

 ويختلف المتعددة، المواقف خالل المجتمع من تعلمه يتم ما على ويقتصر
 من تعلمه يتم حيث اجتماعيا، دائما ويحدث ،واعيا قصدا -بعامة– كونه في السابق



– 

  )٥٩٠٠(

: مثال الكالم، تبادل أثناء أو، لها ومصاحبة المواقف سياق مع متفقة وتحدث . المجتمع
 الطعام تناول وسلوكيات،المشي طريقة وكذلك، وخلعها المالبس ارتداء سلوكيات
 اظم،أوالتع على المتعددة بدالالتها الجلوس طريقة، والسالم والسعال والضحك
 من ذلك وغير، بعض فوق بعضها األرجل أو األيدي ووضع االعتدال، أو،التواضع

 أيضا وينقسم. المجتمع ثقافة وطبيعة ،اإلجتماعية بالمكانة االرتباط ذات السلوك أنماط
   . السابقة األقسام إلى -اإليماءة تنقسم كما –

  )٦٢ (-:Paralanguageاألفعال المصاحبة للتلفظ 
وت اإلنساني ت غير الكالمية والتعريفية، التي تصف الصوهي الصفا
ومن خاللها ندعم أونناقض البناء .  وكذلك الصمت،)تاآلآل(واألصوات المستقلة 

ووجودها ضروري للنص الحواري  . الجسمانية المتزامنة والمتناوبةاللفظي والحركات
قارئ يعرف طريقة فال. فهي تحقق الوظيفة النغمية التي ذكرها إيزاكاروف من قبل 

  .تلفظ الحوار من خاللها فالنص الحواري ال يظهرها 
 وهي المعرفات األساسية للشخصية، :primary qualities: الصفات األولية 
النمط العادي، وما هو أعلى، وما هو أدنى، مثل حجم : وتنقسم إلى ثالثة أنماط 

 .الصوت، والنغمة، واإلنفعال، والسرعة واإليقاع 
 مثل التحكم في التنفس، - :qualifiers غير الثابتة للصوت الصفات )١

 .والتحكم في الحنجرة
مثل الضحك، والبكاء،والتنهد مع  - :differentiatorsالمميزات  )٢

  .الكلمات، وهي ال يمكن معرفتها إال من خالل الوصف
  : تطور الشخصية من خالل األوصاف غير اللغوية

يلجأ الكاتب المسرحي إلى مخزونه اللغوي؛ ليخلق من خالله األفعال غير 
اللغوية التي تصاحب أفعال الشخصيات وحواراتها وتتعدد تلك األوصاف ؛ فمنها 

  .الموجه لوصف األصوات، أو حركات الجسم كله 
ويلجأ الكاتب إلى ذلك من أجل بعث الحياة في الشخصية وإكسابها سمة التفرد 

عن النمطية، فضالً عن اإليهام بواقعيتها وإكسابها المصداقية الكافية للقبول بها والبعد 
من المتلقي، فلكي تصبح الشخصية كائنا فنياً حياً له مصداقيته،ال يتعمد الكاتب تقديمها 
دفعة واحدة بوصفها شخصية جاهزة، ولكن يتعمد أن يجعلها مثل الدال الفارغ الذي ال 

نتهاء العمل األدبي؛ فنراها تنمو من خالل العمل األدبي وتتطور تكتمل داللته إال با
  .بتطوره



 

 )٥٩٠١(

وتبدو المقدرة الفنية للكاتب من خالل تقديمه للشخصية،و إيهامنا بصدق 
 - وجودها أو بواقعيتها، ويستطيع التحكم في ذلك من خالل لغة الجسد أوتلك الشفرات 

 التي تقدم عبر لغة الكاتب - Linesic , paralangeالعناصر الجسدية واللغوية 
الخاصة أو أسلوبه واألوصاف التي يسبغهاعلى الشخصيات، وإن كانت تلك األفعال في 

  .الحقيقة، ليست عناصر لغوية، وال يجب النظر إليها كذلك 
ويالحظ أن تلك العناصر أو  الشفرات الجسدية، يوظفها الكاتب المسرحي، 

   -:لتحقيق أوإنجاز الوظائف اآلتية 
  :initial definitionلتعريف اإلبتدائي األول للشخصية ا

خصيصية أو عدة خصائص مميزة " ويوضح بوياتوس أن ذلك يتم بواسطة 
لفظية أو غير لفظية ؛ تؤدي دورها في خلق الصورة األولى للشخصية، ويالحظ أنها 

ة ويتمثل ذلك في إضاف.  سمات أخرى- خالل تطور المسرحية - سينضاف إليها الحقاً
اإليماءات المميزة، وطرائق الكالم المتميزة المتفاوتة وفق المواقف المتعددة، وكذلك 
طريقة تناول الطعام في ارتباطها بالثقافة االجتماعية، وكذلك طريقة التحية، والتعبيرات 
المعينة لإلنسان التي تعطينا الصورة األولى الشخصية، والتي يستمر الكاتب في إضافة 

   ) .٦٣" ( ئص، من أجل إظهار الشخصية وتقديمها على نحو فني غيرها من خصا
يبدأ التعريف االول للشخصية في المسرحية من قائمة الشخصيات التي تعطي و

تصف فيها  static bodily characteristics في الغالب سمات جسمانية ثابتة
صفاتها، واكتفت الشخصية، حتى ولو لم تقدم القائمة بطاقة هوية الشخصيات، ولم تذكر 

بذكر األسماء ؛ فاالسم بقدرته على خلق الوظيفة االسمية،كما قال إيزا كاروف،قادر 
على خلق أفق توقع لسمات الشخصية ومواصفاتها، كما يسهم التعريف األولي 
للشخصية الذى يحاول الكاتب من خالله تعريف القراء بالشخصية في توضيح سماتها 

  .د التي سيبني عليها فيما بع
في " ويتمثل  : progressive definitionالتقديم النامي المتطور  - ٢

الخصائص التي تضاف إلى الشخصية بشكل تدريجي، يشبه ما يحدث الحياة الحقيقية، 
فال تقدم خصائص الشخصية دفعة واحدة باستعجال في بداية القصة، ولكن تتم إضافة 

تصنع  بذلك صورة مفصلة خصيصة إلى خصيصة أخرى سابقة لها، فتكملها، ف
من خالل الخصائص النفسية واالجتماعية والمحددات الثقافية )  بورترية( للشخصية 

  ). ٦٤" (التي تساعد القارئ في مالحظة تطور الشخصية 



– 

  )٥٩٠٢(

وبالتأكيد ال تكتمل صورة الشخصية في ظهورها األول ؛ألن الشخصية 
ل حديثها، لكن الكشف المسرحية ال تظهر من خالل الوصف فقط،وال حتى من خال

الحقيقي لها يكون عن طريق األفعال غير الكالمية،التي تحدث مصاحبة للحوار أثناء 
تطوير الحدث؛ سواء أوصاف حركات الجسد أو الصوت فتكشف عن أعماق 

  .الشخصية، وإال سوف يختل البناء الدرامي للمسرحية
  - :subsequent identificationالتحديد الالحق للشخصية  - ٣

وتتحقق بواسطة خصيصة أو عدة خصائص، تكرر للمرة األولى عند نقطة ما 
في المسرحية حيث يكون القراء في حاجة إلى تحديد بعض الشخصيات وتمييزها؛ ربما 
ألنهم بدأوا يخلطون بينها، أو حدث لهم تشوش وعجز عن متابعة بعض الشخصيات، 

الل تلك الوظيفة الحفاظ على ويحاول الكاتب خ. خاصة في المسرحيات الطويلة 
السمات غير اللفظية المحددة للشخصية ؛ فبواسطة تلك اإلضافة يؤكد الكاتب وصفه 
للشخصية،كأن تكون متفائلة مثالً، وبذلك يؤكد تجربة القارئ الخاصة بالشخصيات، 

  ) .٦٥(ومدى تلقيها على نحومما يقترب مما قصده الكاتب 
  - :recurrent identification التعريف المتكرر - ٤

 .و يتمثل في تكرار سمة معروفة بالفعل لعدة مرات؛ بما يكفي لغرض تأكيدها 
  )٦٦. (وهي في معظمها محددات ثقافية، وبالتالي يراها صفات ال يمكن تجاهلها 



 

 )٥٩٠٣(

  الموازي النص خالل من الملوك قهوة مسرحية :الثاني الباب
 ورسم المسرحي القضاء خلق على الموازي النص قدرة حول التطبيق يتمحور

 التفسير إلى باإلضافة الخيالية المسرحة بذلك فيحقق، خالله من تتحرك التي،الشخصيات
   . للنص المتعمق

 المسرحي الفضاء أن ونالحظ الديداسكاليا أنماط تتبع خالل من ذلك ويتحقق
 يف األيقونية فكرة خالل من قبل من ذلك أوضحت وقد الدرامي الفضاء عن يختلف
 الحيز"هو:بقولهstage space  بافيس باتريس يعرفه كما   المسرحي فالفضاء . النص

 ).١("المسرح خشبة على ملموس بشكل الجمهور يدركه الذي stage space المسرحي
 ؛ به معنيين غير هنا نحن و.  المخرج بواسطة العرض خالل من يتخلق فضاء فهو
   . النصي فضاءال سيمياء دراسة على ينصب اهتمامنا ألن

 النص على معتمدا القارئ يخلقه فضاء فهو الدرامي  النصي الفضاء أما
 وصف بتقديم اهتموا الذين الواقعية، كتاب عند خاصة الكاتب رؤية محققا الموازي
   .ابسن النرويجي الكاتب منذ للفضاء مفصل

 ظهور أن دراستنا موضوع ؛) ٢) (الملوك قهوة مسرحية ( في ويتضح 
 يتجسد متوسطة، و، صغرى و، كبرى بأنواعها الديداسكاليا خالل والشخصيات نالمكا

 قصيرة عبارات فى جاء الذى الحوار، على عبئا اإلرشادات تلك تشكل أن دون واضحا
  . غالباً العامية وباللغة الواقع، من وقريبة وحيوية

 ضاءالف رسم على باقتداره الخولي لطفي للكاتب المسرحي النص هذا ويمتاز
  . األحداث لمكان اسم إلى يشير الذي) الملوك قهوة( بالعنوان ابتداء المسرحي

   ـوانالعنـ
 ما أول فهو النص، عالم إلى خاللها من تدلف التي األولى النصية العتبة هو

 األولى الصفحة إلى العنوان انتقل حيث الحديث؛ العصر في الكتاب بداية في يطالعنا
 فمع العمل، مؤلف بإمضاء مصحوبا المسرحية نهاية في قديما وجوده من بدال،والغالف

 العتبة ليمثل النص؛ بداية إلى العنوان نقل ضروريا أصبح وازدهارها الطباعة ظهور
  .النص مالمح أولى المؤلف خاللها من يقدم التي األولى

 على تعتمد اسمية، جملة) الملوك قهوة (المسرحية هذه في العنوان ان ويالحظ
 بداية - نفسه الوقت في - ولكن لألحداث؛ مسرحا فقط ليس فالمكان المكاني، نالمكو
 يمكن ال األحداث في بطوليا رمزيا دورا سيعلب لها، ومحركا األحداث منها تنطلق
  .إنكاره



– 

  )٥٩٠٤(

 بإسناد الصراع عن معبرة  الجغرافية الوظيفة) الملوك قهوة ( عنوان ويقدم 
 من المنافر الثاني بالشق الشعبية الدالالتو الشعبي باالستعمال المرتبطة) قهوة(

 داخل رواده عن معبرا بالمقهى الخاص المسمى هذا يكن فلم ؛)الملوك( العنوان
) الملوك قهوة (السابقة التسمية ولتلك، الفقيرة الدنيا الطبقة من فروادها المسرحية؛

 والسمة ،األسمى الهدف هم الملوك أن مؤداها رؤية عن تعبر فهي طبيقية، دالالت
 عن يصدر أن يريد التسمية بهذه المقهى فإن عنها، يعبر أن المقهى يريد التي المميزة

 معبرا ليس المقهى عنوان فإن وبالتالي، الملوك مقهى بل العليا، الطبقة مقهى أنه نفسه
  .العنوان من بداية الكاتب يبرزه أن أراد التضاد وهذا مضمونها، عن

 تأييدا يكرس - األولى النصية العتبة من -وازيالم فالنص النحو هذا وعلى
  .الطبقات صراع وهي للعمل الرئيسة أوالتيمة للموضوعة

 فالشق العنوان، من بداية تظهر للعمل، الرئيسة التيمة هو الطبقي والصراع
 بداللتها (القهوة المسرحية خالل الفني العالم في ويقف الثاني، الشق يناقض من األول

  .الملوك اجهةمو في) الشعبية
 بفنية منه التزاما -المباشر التصريح بعدم الخولي لطفي أسلوب وارتباط 

 فالتسمية) العمال  مقهى (من بدال) الملوك قهوة( تسمية المقهى على يطلق جعله -العمل
 مألوف، وغير طبيعي، غير لكونه المفاجأة يحقق أسلوبيا، تصرفا وتمثل التوقع، تكسر
 لمصر، رمزا المقهى كانت وربما المقهى، يمتلك من في كمني المشكلة جوهر ولعل
 إلى األقرب كان لذا العمال من وروادها أصحابها أن من الرغم على للملوك؛ ملك أهي

 نهاية في سيتحقق ما هذا و، العمال قهوة تكون أن الذهن إلى المتبادر الطبيعي
  . المسرحية

 الحل، تغييره يمثل بل، حيةالمسر داخل كثيراً) الملوك قهوة (اسم وتتكرر
 بدال) العامية (بداللتها العنوان في) قهوة( كلمة واستخدام المسرحية، في مرغوبة ونهاية

 بين العنوان منذ المسرحية داخل الصراع يؤكد الفصحى، الدقيقة،) مقهى(كلمة من
  .والملوك الشعبية، معانيها بكل القهوة

  :الملوك قهوة فى العنوان وظائف
 أربعة في يظهر حيث سلطة يمنحه الكتاب بداية في العنوان وجود ولعل  

 العنوان، صفحة وعلى الغالف، صفحة على) الملوك قهوة (العنوان ظهر وقد، أماكن
 وجاءت، مرات ظهرعدة أنه اى الملوك، قهوة مسرحية فى المختصرة العنونة وخالل
 أعفاه وقد. له لمصاحبةا القصيرة والقصة المسرحي النص بين لتفصل الرابعة المرة



 

 )٥٩٠٥(

 أو الزمن بفعل للتآكل يتعرض أن أو العنوان، انحراف تحت ينزل  أن من صغره
  .التداول

، جينيت وصفه الذي لذلك مشابها تواصل نموذج يخلق العنوان أن ويالحظ
) المتلقي (المعنون أن من الرغم وعلى، إليه معنون -عنوان - معنون عن عبارة وهو
 خاصا دورا له فإن ؛ جينيت أوضح كما وغيرهم والباعة راءالق يشمل حيث عام،

 الكتشاف محاولة في تأويليا نشاطا له بالنسبة يستدعي فهو النص؛ لقارئ بالنسبة
  .العنوان وظائف يحقق و، النص

  ) :التحديدية( التعيينية الوظيفة
 الكتاب تحديد تفيد الوظيفة وتلك الكتاب، اسم هو العنوان أن المعروف ومن 

 فى وتتوافر كتاب، ألى تتوافر الوظيفة وهذه أخرى، كتب بأي خلطه دون نفسه
 نصوص سائر عن يميزها فالعنوان ؛ مطبوع نص إنها الملوك،طالما قهوة مسرحية
 لطفي مؤلفات سائر عن المسرحية هذه تتميز الحالة هذه في أي األخرى، المؤلف
  .األخرى الخولي

 فوجود فاعال؛ مكانا كونه خالل من اإليحائية الوظيفة أيضا العنوان حقق وقد 
 الشخصيات دفع الذي الصمود مكان يمثل جعله القصر، طريق في عقبة المقهى ذلك
 الشخصيات؛ من اعتراضا أكثر البداية منذ المسرحية في المكان كان فقد الثورة؛ إلى

  .عليه الثورة إلى الشخصيات ويدفع القصر يناقض ؛فهو
   :اإلغرائية الوظفية

 فارتباط. المضمون تحديد وهي، الثانية الوظيفة خالل من قائمة وظيفة وهي
 جذب مصدر يجعله،سياسية دالالت له أو الطبقي الصراع على قائم بموضوع الكتاب
  . للقراء

 يحدد جنسيا؛ مؤشرا يعد فإنه كعنوان،) الخولي لطفي مسرح ( إلى وبالنظر
 كنص قصيرة قصة أضاف الخولي لطفي إن حيث خاصة، أهمية هنا وله األدبي، النوع
 وتبعية القصيرة، القصة على المسرحية هيمنة ليثبت العنوان هذا وجاء للمسرحية، مواز

  . بذاته مستقال كيانا بوصفها إليها النظر وعدم للمسرحية القصيرة القصة
  }ــداءاإلهــ{

ائية وأثره يمثل اإلهداء ضرباً من ضروب النصوص الموازية، له داللته السيمي
في توجيه القارئ، وخلق الفضاء المسرحي المتخيل في ذهن القارئ؛ خاصة أن اإلهداء 



– 

  )٥٩٠٦(

  جاء موجهاً لمؤسسة مسرحية؛ فكان إهداء "قهوة الملوك "فى مسرحية 
  : فى فاتحة مسرحيته على النحو اآلتي ) لطفي الخولي ( 

لمسرحي الفضاء ا) لطفي الخولي( ؛ فتخطى الكاتب إلى مسرحنا القومي
األدبي إلى الفضاء المسرحي الخاص بالعرض، وفرض سلطته ككاتب بشكل مضاعف 
على القارئ ؛ ففي المرحلة األولى استخدم النص الموازي لخلق الفضاء الدرامي 
النصي، وفي المرحلة الثانية أراد أال تتخطى مخيلة القارئ حدود الفضاء المسرحي 

اء العرض الذي يسمح للقارئ بتخيله بالمسرح للعرض الفضاء الذي حدده ،قفد حدد فض
  .القومي 

وعند توجيه الكاتب إهداءه لمؤسسة؛فهذا يدل على محاولته ربط النص بتلك 
وقد عرضت . المؤسسة، ويمثل إعطاء رمزياً للمؤسسة القومية قدراً من ملكية النص 

كتابتها، في التي انتهى المؤلف من ،المسرحية على المسرح القومي في السنة نفسها 
  .م ١٩٥٩ – ١٩٥٨الموسم المسرحي 

/  أما كلمة القومي ؛فإنها تثير دالالت متعددة تتناقض مع العتبة النصية األولى
خاصة كلمة الملوك، وتوحي كلمة القومي أيضاً بانتصار الهدف } قهوة الملوك {العنوان 

  .ية االشتراكي في أرض الواقع، وتومئ إلى تحقيق أهداف شخصيات المسرح
؛ فلم )مسرحنا(الملكية الجماعية الواردة فى قوله " نا"ويفيد إستخدام الضمير 

ويالحظ . يكتب مثالً المسرح القومي، بل أضاف ضمير الملكية الجماعية إلى الشعب 
أيضاً أن اإلهداء هنا إهداء إلى مؤسسة، وليس إهداء إلى شخص فرد، ولذلك فاإلهداء 

ل يشمل القارئ أيضا؛ال بوصفه قارئا فقط للمسرحية، ولكن ال يشمل المهدى إليه فقط، ب
 .}اإلهداء{ بوصفه شريكاً في الملكية ؛ فهو مقصود أيضاً بتلك الرسالة اللغوية 

 :}كلمة المؤلف { 
قد أراد بها أن تناقض تقليداً يستهجنه ؛ وهو ) لطفي الخولي ( يمكن القول إن 

 يكلف ناقداً أو صديقاً بكتابة تعليق على أن يعتمد الكاتب على مقدمة يكتبها هو أو
) لطفي الخولي(المسرحية ؛ يقدم المؤلف إلى القراء فارضا سلطته على النص، فإذا بـ 

  :يثبت دعائم ما يرفضه، ويحذو حذوه؛ فقد بدأ مسرحيته بكلمة اشتملت على ما يأتى 
ي في غير عرف لطفي الخولي العمل األدبي بأنه كائن حي، والكائن الح: أوالً 

إن حركتة الذاتية في المجتمع، ... حاجة إلى مقدمات تحلل وتشرح عند مواجهته الحياة 
والتجاوب المتبادل بينه وبين الناس، وبينه وبين ظروف عصره،هي وحدها التي تفصح 



 

 )٥٩٠٧(

عن لونه وتكشف مراميه، و أهدافه و تحدد وضعه و مواقفه من اإلنسان و الحياة و 
  " .الفن على السواء 

تعدى لطفي الخولى  الرافض لفكرة التعليق على النص حدود الحديث عن 
مسرحيته؛ فقدم من خالل وعيه بالنظرية األدبية تعريفا لألدب على نحو يربطه 
بالمذهب الواقعي، ويستثني غيره من أنواع األدب؛ فما قدمه لطفي الخولي من تعريف 

  .ب الواقعي في األدب الذي اعتمد على المذه) لوكاتش(يقترب من تصورات 
 وأثناء رفضه لتقديم تفسير للعمل األدبي أصر على ربط مسرحيته بظروف 

فحدد بذلك وبإمضائه في . العصر، وأكد أنه ال يمكن تفسيرها إال باالستتناد إلى ذلك 
وعندما ربط التفسير . تفسير القارئ  بربطه بالعصر١٩٥٨نهاية الكلمة مؤرخا بعام 

بظروف العصر، يكاد تقريباً أن يحدد تفسير المسرحية، ووضح الصحيح للمسرحية 
  .سماتها الرئيسة 

ويتدخل الكاتب للمرة الثانية في محاولة منه لتوجيه المسرحية، وإظهار ضرباً 
من الوصاية على القارئ، حيث يضيف إلى عمله المسرحي قصة قصيرة ؛ يعرفها 

 الحياة والصراع؛ إذ يقدم لنا الهيكل نفذت إليه) قهوة الملوك( بأنها تخطيط لمسرحية 
  .الذي بنيت عليه المسرحية 

 بقراءة القصة القصيرة ابتداء،ويذكر أن - مقدماً أسبابه المنطقية -وينصحنا 
م، في حين صدرت المسرحية ١٩٥٦وجودها الفني سابق لوجود المسرحية ؛ فقد كتبت 

وإن كانت تبريراته . خر ويبرر ما فعله بأنه فهرس ولكنه من نوع آ. م ١٩٥٨عام 
تجعلنا ندرك أنها نواة المسرحية ونقطة انطالقها؛ فهي مساوية لعمل البرولوج في 

  .المسرحيات اليونانية، التي كان يقوم فيها الكورس بسرد األحداث الماضية للجمهور 
وبعد كل اإلرشادات التي قدمها لطفي الخولي،والتي تمثل وصاية على تفسير 

يبدو !"  واآلن افعلوا ما يحلو لكم:" ورؤيته، يختتم إنكاره ما صنع بقولهالقارئ للنص 
أن  لطفي الخولي  كان حذرا من أن يمثل دور الديكتاتور على القراء ؛ فطريقته في 
كتابة كلمته، توحي بفكرة الحرية والديمقراطية ؛ ذلك الهاجس الذي يمكننا تتبعه في 

  ! ها مخالفة لما أعلنه بظاهر القولالكلمة في مجملالمقدمة،و خالل المسرحية،وإن كانت 
  :قائمة الشخصيات 

وهي قائمة مفصلة موجهة إلى القارئ بشكل أساسي؛ حيث إنها ال تظهر في 
ثماني عشرة شخصية، ) قهوة الملوك( وعدد الشخصيات في قائمة مسرحية . العرض 

ت أخرى ثانوية وكأنها تنقسم بالتساوي إلى تسع شخصيات رئيسة،  وتسع شخصيا



– 

  )٥٩٠٨(

مجموعة " وإن كانت الشخصيات الثانوية تحتوى على فئات أو أنماط اجتماعية مثل .
الذي يحمل اسم علم، وهو ) خليل( ماعدا " مجموعة من المعزين" و "من نساء الحي 

  ).أم خليل(يشير إلى ارتباطه بشخصية رئيسة سابقة في القائمة هي
 ذكر -في الغالب-يتعمد ) طفي الخولي ل(ويالحظ أن التقسيم الذي امتاز به 

الشخصيات متتابعة؛ وفق األهمية المسرحية أو الدور الفني الذي تلعبه خالل 
األحداث،وبالتالي فإنها ليست هيراركية طبقية؛ ألن أهمية الشخصية ودروها الفني 

ويالحظ أن هذا الضرب من .خالل المسرحية هو الذي يختار لها موقعها في القائمة 
يتناسب مع فكرة قائمة الشخصيات في الدراما ) لطفي الخولي (ترتيب الذي اتبعه ال

الحديثة ؛ فلم تعد قائمة الشخصيات طبقية ؛نظراً لتغيير ظروف العصر، والتحول من 
  .الملكية إلى الجمهورية 

 بتعدد المعلومات -كما أشرنا سابقاً- كما تمتاز القائمة في الدراما الحديثة 
الشخصيات؛ فهي بطاقة هوية الشخصيات، وهذا ينطبق أيضاً على قائمة المقدمة عن 
  ) .لطفي الخولي (شخصيات 

التي ندرك أهميتها منذ مقدمة ) بدوي أفندي ( تبدأ قائمة الشخصيات بشخصية 
وتقدم القصة القصيرة .المؤلف ؛ ألنها عنوان قصته القصيرة التي وجهنا إلى  البدء بها 

وتعريف بدوي أفندى في قائمة الشخصيات يضيف قليال من . صيةتعريفاً مفصالً للشخ
المعلومات الجديدة، ويؤكد بعض المعلومات السابقة، ومع ذلك تظل جل المعلومات 
المفصلة عن الشخصية موجودة في القصة القصيرة، واإلضافة التي تقدمها القائمة 

" لثالثين من عمره فهو رجل في الخامسة وا" لشخصية بدوي أفندي هي تحديد عمره 
واهتمت القائمة بتوضيح عالقة هذه الشخصية بغيرها من . أي أنه من جيل الشباب 

عمله غامض، الكل يعتقد أنه ) "لطفي الخولي (الشخصيات ؛ ففي خانة الوظيفة يذكر 
  " .تاجر 

أنه تاجر دموع، ولكنه ) بدوي أفندي ( حقيقة عمل )  لطفي الخولي( لم يذكر 
ار فكرة غموض عمله بالنسبة للشخصيات المحيطة به ؛ فهو يستخدم أصر على تكر

القائمة لينسج من خاللها العالقات بين الشخصيات، ويؤكد على بعض العالقات التي 
  .استنتجها القارئ من خالل القصة القصيرة 

، )شهدة( وتكون الجملة التالية أيضاً خالقة لعالقة أخرى؛ فهو يسكن عند المعلم
) أم خليل( بينه وبين :"قة المستأجر بصاحب المنزل، أما الجملة األخيرة فتنشأ عال



 

 )٥٩٠٩(

؛ فإنها تخلق عالقة بينه وبين شخصية أخرى في قائمة الشخصيات، وهي " عالقة ود 
  ).أم خليل(

نجد مبررات عالقة الحب ) بدوي أفندي (ومن خالل النظر إلى بطاقة تعريف 
بدوي (بذلك تظهر أول  عالقة ود وتفاعل بين و.بينهما؛ من سن الشباب وحكم الجيرة 

  .وأحد سكان الحارة ) أفندي
وتوضح قائمة الشخصيات أيضاعالقات الصراع كما توضح عالقات الود، 

، وأن )المعلم شهدة(يسكن في غرفة على سطوح منزل ) بدوي أفندي(فعندما تذكر أن 
) بدوي أفندي (قع بين عالقة ود ؛فإن ذلك ينبئ عن صراع متو) أم خليل(بينه وبين 

  ) .المعلم شهدة(و
خالل القائمة، بأنه صاحب القهوة، وصاحب المنزل ) المعلم شهدة ( وتعريف 

يومئ إلى ذلك الصراع، كما يكشف عن ) أم خليل ( و ) بدوي أفندي( الذي يسكن فيه 
ما، إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة؛ صاحبة الملكية إلى حد ) المعلم شهدة ( انتماء 

. الذي يبدو من الطبقة الدنيا، التي ليست لديها أية ملكية ) بدوي أفندي (بالمقارنة مع 
وباإلضافة إلى الصراع المتوقع بين المالك والمستأجر، هناك صراع متوقع على 

صاحب ) المعلم شهدة(الساكن،و ) بدوي أفندي ( ، سيدور بين )أم خليل ( المرأة
  .سب ودها المنزل، الذي يسعى أيضاً لك

بدوي ( وثمة صراع آخر نتوقعه من خالل القائمة، وهو ما سيدور بين 
رجل معاش، تخطى "الذي يظهرمن وصفه خالل القائمة أنه ) ناشد أفندي (، و)أفندي

ويظهر بينهما خالل المسرحية صراع ". ينافس بدوي أفندي .. الخامسة و الستين عاماً
في قائمة ) لطفي الخولي ( العمال؛ حيث يذكرها حول كتابة العرائض ألهل الحي ونقابة

ويالحظ إصرار المؤلف على ذكر الرقم خمسة، فنجده يظهر خالل تحديده . الشخصيات
  .ألعمار ثالث شخصيات 

وكما تظهر قائمة الشخصيات عالقات العداوة تظهر أيضاً عالقات المودة، 
األرملة؛ ) "أم خليل(عالقة بين فهي الوجة الثاني لها وهي أيضاً مترتبة عليها ؛ فهناك 

أيضاً،وتسكن بمنزل المعلم ) بدوي أفندي ( وهى جارة " صغيرة السن التي ترعى طفلها
  .شهدة المواجه للمقهى؛ فهي عالقة المحبة وسبب العداوة 

،فإن  المعلومات التي قدمتها القائمة عنه تكسر )سيد ( أما عن شخصية 
فنتوقع أن يكون تابعاً أميناً للمعلم شهدة، لكننا " لقهوة صبي ا" المتوقع، ألنها تذكر أنه 

  .نفاجأ بوصفه أنه صديق بدوي أفندي وشريكه عم موسى 



– 

  )٥٩١٠(

بتحديد عمر الشخصيات جميعاً، ماعدا الشاويش ) لطفي الخولي( اهتم 
 رمزاً أكثر من كونه واقعاً؛ فقد اقتصر تقديمه على -مما يجعله يبدو نمطا) عفيفي(

؛  أبعاداً كثيرة، ولم يضف له الكاتب خالل القائمة،"مخبر في البوليس السري"القول بأنه 
  .ربما ال يريد الكاتب أن يمنح هذه الشخصية قدرا من الوجود اإلنساني 

بدوي أفندي، { أما سائر الشخصيات، فقد أوضحت القائمة أنها في سن الشباب 
ئ المؤلف من طرف خفي إلى ؛ ربما يوم}أم خليل، سيد، الريس حنفي، األستاذ سليم 

ارتباط الشباب بالتفكير في التغيير والقدرة على تحقيقه ؛ فحتمية التغيير مرتبطة بإرادة 
الشباب واألعمار الصغيرة،تشير إلى تمتعها بالصحة الجيدة، على الرغم من معاناتهم 

  .الشديدة من الفقر 
فيما –ا قدمت ولم تقتصر قائمة الشخصيات على تقديم أعمارها فقط، وإنم

 مهن الشخصيات، ويالحظ أنها مهن بسيطة مما يحترفه أبناء الطبقة الدنيا -قدمت
والطبقة البرجوازية الصغيرة التي لها ملكيات صغيرة، وال يختلف عنها سوى األستاذ 

. سليم  المحامى  المتعلم، فهو يمثل االختالف الوحيد بين شخصيات  قهوة الملوك  
وإن كان يخون ذلك ) الشاويش عفيفي ( المتدني.النتماء الطبقيويتشارك معهم في ا

  .االنتماء بأن يقوم بالتجسس عليهم لصالح البوليس والوشاية بهم 
 خالل قائمة الشخصيات يحتفظ لشخصياته باأللقاب التي –ويالحظ أن المؤلف 

فالن (ومن تلك األلقاب . تميزها، وربما تحدد دروها الفني فضال، عن طبيعة عملها 
صبي ) سيد(، ما عدا )شاويش (وغيره ) ريس عمال (وثالثا ) معلم(وآخر ) أفندي

القهوة فليست لديه ملكية، وليس موظفاً سابقاً انتهت خدمته بالمعاش أو السجن ليستحق 
لقباً، وال يؤهله لحيازة لقب كونه صغير السن، فلو كان كهالً أو شيخاً ألغدق عليه أهل 

  .اً لسنه الحي لقباً احترام
 بأنهم – خالل القائمة –ويالحظ أن اختيار المؤلف لرواد القهوة ووصفهم 

مجموعة من العمال  ينبئ عما سيكون لهم من دور في تحريك أحداث المسرحية بما 
يتفق مع مصالحهم وأوضاعهم الطبقية ؛ مع مالحظة أن األفكار الثورية واليسارية 

ألوساط العمالية، ويزيد من توقعنا السابق ما  في ا- في الغالب-واالشتراكية تروج 
رئيس نقابة : الريس حنفى : "تذكره المقدمة عن إحدى شخصياتها على النحو اآلتي 

  " .عمال مصنع افتتح حديثاً
وتكتسب القائمة أهمية كبيرة ألنها قادرة على فتح أفق توقع أمام القارئ، 

اها الفني أيضا، ويالحظ أن كل لطبيعة المسرحية من خالل شخصياتها وربما لمستو



 

 )٥٩١١(

أما الشخصيات الثانوية فقد . الشخصيات الرئيسة قد أسبغ عليها المؤلف أسماء أعالم 
اقتصر في تقديمها على ذكر وظائفها، ربما أنها ال تمتلك وجوداً أو أبعاداً خارج 

  .}خليل الصغير ابن أم خليل { وظيفتها باستثناء شخصية 
 فال توجد إال شخصية – على أهميتها –ات النسائية كما نالحظ ندرة الشخصي

  .}أم خليل { نسائية واحدة من الشخصيات الرئيسة وهي شخصية 
وثمة مالحظة لها أهميتها، وهي ان هذه القائمة وإن كانت تنبئ بالصراع داخل 

  أن تتنبأ بالصراع بين الطبقات، ألنه ال–الطبقة الواحدة، إال أنها لم تستطع بشكل كاف 
يوجد بينها شخص واحد ينتمي إلى الطبقة العليا، مما يجعل الصراع أمرا متوقعا بين 

مهندس البلدية على (  ممثلة في موظفي الدولة –أما الطبقة العليا .أفراد الطبقة الدنيا
 فإنهم يمثلون اليد الباطشة التي تستخدمها الدولة في قهر أبناء طبقتهم –) سبيل المثال 
  .ومن دونهم 

ائمة الشخصيات عند  لطفي الخولي  تمثل المعنى الحقيقي لفكرة العتبة ق
النصية؛ ألنها تفتح أفق توقع كبير لدى القارئ، وتساعد على دخول النص مصحوباً 
ببانوراما مفصلة عن عالقات الشخصيات وتنظيمها داخل الفضاء المسرحي المتخيل؛ 

  . في المسرحة الخيالية فهي جاهزة بعد كل هذه المعلومات للقيام بدورها
  :شخصية  بدوي أفندي  من خالل النص الموازي 

  ):بدوي أفندي وشريكه (القصة القصيرة : أوالً 
 هو العتبة األولى للنص، وعنوان القصة القصيرة –كما قلنا سابقاً –العنوان 

حيث " جملة اسمية، مثل العنوان الرئيس للمسرحية، ولكنه يركز على المكون الفاعل 
يكون العنوان في هذه الحالة، حامالً اسم الشخصية قد يكون هو بطل الراوية، أو هو 
الضحية، وفي كلتا الحالتين هو شخصية مبأرة ورئيسة، تكون محورا ترتبط به 

  ).٣"(الشخوص األخرى
ة حال ستتناول شخصية فمن  العنوان يمكننا إدراك أن القصة القصيرة، بأي

صة القصيرة  وحدة االنطباع  ووحدة التأثير والتركيز ؛ فطبيعة الق)بدوي أفندي(
، إذا نحن أمام نص يحقق أبعاد شخصية  بدوي أفندي مع تشكيل فضاء (الزمني 

الحارة، في الكادر المرتبط  ببدوي أفندي وهو غرفة معيشته، فال توجد شخصية في 
  ).القصة القصيرة (باإلضافة إلى مؤشر للجنس األدبي . الفراغ 



– 

  )٥٩١٢(

ظ أن زمان القصة القصيرة يوم واحد، يوم موجود داخل زمان ويالح
 Flashالمسرحية ؛ فهي لم تتناول أحداثاً سابقة للمسرحية إال عن طريق الفالش باك 

Back الذي تم توظيفه خالل تلك المساحة الزمنية الضيقة لسرد الماضي .  
 تتناولها وقد استخدم مرة واحدة لتوضيح أبعاد شخصية بدوي أفندي، التي لم
وبإستثناء .المسرحية عن طريق  المونولوجات، و كيف آل به الحال إلى تاجر دموع 

والفالش باك على الرغم من . حتى نهاية الحدث– تعاقبياً –ذلك، فقد سار الزمن  خطياً 
أنه يفتقد حرارة اللحظة الواقعية؛ إال أنه يكون ناجحا ؛إذا جعل دوافع الشخصية معقولة 

  .ا بالنسبة لن
يمكن أن نعد وصف بدوي أفندي  في القصة القصيرة،هو الوصف األول 
اإلبتدائي الذي يصاحب الشخصية عند ظهورها ألول مرة، فال نجد لبدوي أفندي وصفا 
جسدياً في المسرحية،وإنما نجد وصفه في القصة القصيرة فحسب، وبالطبع في قائمة 

لكاتب التامة على رسم الشخصية، الشخصيات حيث جاءت مفصلة دقيقة؛ تؤكد مقدرة ا
و تدعيم التيمة المرتبطة بالنص ؛ فمن هذه األوصاف ما يصعب تحقيقه على خشبة 
المسرح؛ فالسمات الشخصية لمالمح الوجه يمكن تقريبها، لكن ال يمكن أن توجد بالدقة 
ذاتها، فذلك أمر يصعب وجوده، ويجعلها ديداسكاليا مستقلة في بعض األوقات، خاصة 

ند اعتبارناً للقصة القصيرة ديداسكاليا في محل البرولوج،وهي القصة التي تكون في ع
  .البداية، وتقرر السياق، وتعطي معلومات عن الخلفية 

وتظهر خالل القصة القصيرة الصفات الجسمانية لبدوي أفندي، وال تظهر هذه 
ة التي الصفات من خالل السرد الوصفي، ولكن من خالل األفعال غير الكالمي

 عرك بأصابعه أرنبة -فرك عينيه الضيقتين في إلحاح " يستخدمها لتطوير الحدث؛ مثال
ضيق العينيين، "، ومن خالل هذه األفعال ترسم صورة بدوي أفندي في خيالنا، فهو"أنفه 

  " .أرنبة أنفه مفلطحة،الشفتان غليظتان، جسده منتفخ مثل كيس القطن، حاجباه كثيفان
كلية لبدوي أفندي لم يذكرها لطفي الخولي في المسرحية وهذه الصفات الش

على اإلطالق، وال في قائمة الشخصيات، على الرغم من وصفه المفصل للمعلم شهدة، 
وناشد أفندي، وأم خليل؛ ربما وجد فيما ذكر خالل القصة القصيرة ما يكفي لبيان 

  العضوي بين القصةشخصية بدوي أفندي بجوانبها المتعددة، كما يثبت ذلك االرتباط
  .القصيرة والمسرحية؛ ودورها كنص مواز لها 

وفضالً عما سبق نالحظ أن وصف بدوي أفندي يؤكد التيمة التي يطرحها 
الكاتب من خالل صورة الرجل الذي يعمل عمالً ال يعرق فيه، بل يعيش متطفال على 
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وهو شخص .  عليها الطبقة العليا،التي سرقت رزقه، وترمي له الفتات بدال من الثورة
؛ فتلك المواصفات تسهم بشكل كبير في خلق المعنى؛ فهي "متهدل، غير وسيم"

  .مواصفات شخص ينتمي إلى الطبقة الدنيا، ال تعوزه الصحة للقيام بعمل حقيقي 
ونجد باإلضافة إلى الصفات الجسدية المذكورة بشكل مباشر لبدوي أفندي، 

أضافها من خالل التعريف المطور هناك صفات أخرى تحقق تطور الشخصية 
 حيث تقدم معلومات جديدة مع تطور الحدث ؛  progressive definitionللشخصية 

ليس بالضرورة أن تقدم بشكل مباشر ؛ لكن يمكن استنتاجها من خالل تفسير مواقف 
  .التواصل غير اللغوي في القصة القصيرة 

و المقدمة للمسرحية أن ويالحظ أنه منذ بداية القصة القصيرة الممهدة أ
شخصية بدوي أفندي منفردة وحيدة ؛ تفتقد التواصل مع بيئتها ومحيطها، وتكسر 

  .توقعاتنا عن صورة البطل الذي يمثل الطبقة الشعبية 
لطفي ) تيمة(وتوضح أننا لسنا أمام صورة البطل المخلص، وهذا يتوافق مع 

قي ؛ حيث ال وجود للبطل الخولي عن توحد قوى الشعب في مواجهة صراعها الطب
ووفق ذلك ال يصلح بدوي أفندي الذي يعيش على هامش الطبقات، متطفالً أو .الفرد

  .وال تؤهله صفاته الجسمانية أيضا لذلك . طفيليا عليها أن يكون صورة للبطل الشعبي
 تكشف الحركات الجسدية لبدوي أفندي  عن الكثير من السمات السلبية وكذلك

انفراد تلك الشخصية وعزلتها ؛فإن حركاته الجسدية في مجملها تنتمي إلى لشخصيته؛ منها 
؛ فتلك "نفهفرك عينيه،عرك أرنبة أ:"  مثلself adaptorما يسمى حركات موجهة للذات 

التصرفات تهدف إلى تحقيق نوع من اإلرضاء الذاتي، ويتبعها الكثير من األمثلة للحركات 
  .تحقيق أدنى تواصل مع أي إنسان آخر  الجسدية الموجهة إلى الذات، دون 

ونالحظ أن كثيراً من الحركات الجسدية لبدوي أفندي، تنتمي إلى ما يسمى 
 ؛ منها ما يعبر عن االنفعاالت التي تجول بخاطره؛ free gestureباإليماءات الحرة 

  ".أرعش حاجبيه، وأجفل عينيه :"فيتقلص وجهه كرد فعل عليها؛ مثل 
الكالمية الغيرية ؛ فيغلب عليها أن تكون تواصالً مع األشياء أما حركاته غير 

object adaptor ؛  ففي تعامله مع "يغلق الحنفية بإحكام، ويفتح النافذة بحرص " فهو
بيئته المحيطة الممثلة في مسكنه المملوك للمعلم شهدة صاحب البيت، يتضح لنا من 

 وإن كان ذلك - صاحب البيت خالل تلك التصرفات إنه يسعى إلرضاء المعلم شهدة
 وهذا يندرج -يتضاد مع ما يدور داخله من مونولوج يدعي لنفسه فيه بطوالت عظيمة

 .  في الدراما الحديثة خاصة- الديداسكاليا -هذا أيضاً ضمن وظائف النص الموازي 



– 
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ويعد سببا رئيساً من أسباب توظيفها؛ فإنها ليست موجودة لتأييد المعلومات الموجودة 
  . ي الحوار فقط ؛ لكنها قد تضيف معلومات تناقض تلك المعلومات المصرح عنهاف

فاألفعال غير الكالمية لبدوي أفندي تناقض ما تصرح به الشخصية خالل 
ال تتجاوز   alter adaptor ويالحظ أيضا أن حركاته الجسدية الغيرية . المونولوج

ولكن تلك النظرة .  يظهر مشاعرهالنظرات الحادة الغاضبة؛ فهو يحاول من خاللها أن
أو هذا النوع من األفعال غير الكالمية الغيرية، يعبر عن الكبت؛ حيث تحل لغة الجسد 

  .محل ما ال يقدر أن يعبر عنه بالكالم 
أما األفعال غير الكالمية الذاتية الجسدية المرتبطة بالمالبس التي يوردها لطفي 

:" ق، يسهم في رسم طبيعة تلك الطبقة كقوله الخولي؛فإنها مرتبطة أيضاً بوصف دقي
... جذب من تحت حشيتها بنطلوناً كالحاً، الزالت آثار من اللون الرمادى عالقة به

في ضوء ظروف العصر -يكشف " يرتدى قميص أرزق، ويعلق بياقته رباطاً أسوداً 
  . عن دالالت متعددة - والطبقة 

لطبقة الدنيا، باإلضافة إلى ذكره أن قد كان ذلك الفعل بديالً عن المكواة لدى ا
مما يدل على قدم " الزالت به آثار من اللون الرمادي، كالح "لون البنطلون 

البنطلون،وفقر الشخصية؛على الرغم من ارتدائها المالبس االفرنجية،التي ترتبط بوصفه 
  .أفندي حكومة مفصول

ألحذية السوداء، يستخرج ثالث فرد من ا" وتكتمل صورة الفقر من خالل قوله 
... تنوعت كثافة اللون وخطوط الشكل في كل منها، وضع قدمه اليسرى في إحداها 

كل ذلك الوصف للمالبس يوضح الطبقة االجتماعية، " وجرب الفردتين األخيرتين 
  .ويرسم في ذهن القارئ صورة دقيقة للشخصية 

 الحياة في فوجود تلك التفاصيل الدقيقة، واستخدام الفعل في وصفها يبعث
وتكتمل الصورة بقميص بدوي أفندي األزرق، رباط عنقه . الشخصية خالل ذهن القارئ

فاللون األسود وهواللون الغالب على مظهر . األسود، وجاكتته السوداء، وحذائه األسود 
  .بدوي أفندي، يمنحنا مستويات متعددة الداللة باختالف المتلقي خارج العالم الدرامي وداخله

لقي خارج العالم الدرامي، وهو القارئ تتضافر لديه لخلق صورة قاتمة فالمت
لشخصية بدوي أفندي، وتقوي انطباعات الكآبة عنه، كما تشير إلى نوع التجارة غير 

  .المشروعة التي يمارسها ؛فهو تاجر دموع
ثم على مستوى تلقي شخصيات المسرحية في الحارة؛ فإنها تؤكد غموض 

أما بالنسبة .  في خلق انطباع الكآبة المرتبطة بتلك الشخصيةشخصيته، وتسهم أيضاً
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وفي، كما أنها من لشخصيات المسرحية في العزاء؛ فهي تعطي انطباع الحزن على المت
بدوي أفندي أما بالنسبة لشخصية .ولها ارتباطات عميقة بالثقافة المصرية رسميات العزاء،

  . المناسبة أوالالئقة ألداء الدوررتدي المالبسفهو كالممثل عليه أن ينفسه؛ فهي عدة الشغل؛
وربما بسبب الوحدة أو للتعبير الفني عنها بوصفها الملمح البارز لشخصية بدوي 
أفندي، وقد كرره الكاتب عدة مرات بهدف تأكيده، نجد أن بدوي أفندي يكثرمن الحديث مع 

تفسيرات لهذه العادة أو وتتعدد ال. وهي عادة يفسرها الراوي بأنها نتاج السجن. النفس 
  .الخصيصة النفسية، فقد تولدها الوحدة، وتتزايد مع القهر، وعدم القدرة على البوح

وإذا كانت عملية االتصال لها طرفان أساسيان ؛ هما المرسل و المستقبل، فإن 
في هذه الحالة يكون المرسل هو المستقبل، و تصبح الكلمات ال تؤدي إلى تطور الحدث 

رد صدى ألفكار شخصية بدوي أفندي ؛ الذي اليزال حبيس سجنه، وهذا ما ؛ فهي مج
يتجلى خالل المسرحية؛ حيث تبدو تيمة السجن واضحة بكل أبعادها اللفظية و الوصفية 

سنتين سجن يا : "،يقول )فالش باك ( من خالل ما تقوم به الشخصية من استرجاع 
مجانا إزاي يا بدوي دي ...ة هناك عشت نايم آكل شارب على حساب الحكوم.حلو 

  ".السنة بجنيه أعوذ باهللا 
انعزال بدوي أفندي يوضح استمرار شخصيته داخل السجن ؛ فمن خالل و

هدئة الذات و تحقيق حاجة أفعاله التي ترتبط بذاته  و تمثل اتصاال داخليا يهدف إلى ت
و االتصال بجسده  كذلك من خالل أفعاله التي تعبر عن االتصال باألشياء، أو. في نفسه

  .مع ندرة األفعال الموجهة إلى اآلخر، حيث تتلخص في الردود المقتضبة والنظرات 
على أن بدوي أفندي قد حكم على نفسه بالسجن حتى خارج السجن ؛ فحديث 

 كان من خالل -  بالتأكيد –بدوي أفندي ليس من خالل شخصيته الحقيقية،لكن حديثه 
ادل معهم الحديث،هم من يتعاملون مع هذه الشخصية ومن يتب.بدوي أفندي الممثل 

  .الظاهرة، وعلى هذا النحو نالحظ أن تجارته قد أسهمت في خلق سجنه 
ماذا تبقى لبدوي أفندي ليسعى إليه ؟ يجيب عن هذا السؤال لطفي الخولي من : ثم 

عال خالل ما منحه لبدوي أفندي من أفعال الجسد؛ خاصة ما ينتمي منها إلى نمط  األف
األفعال و –" يربت على بطن المتهدل داخل البنطلون:" مثال self adaptorالموجهة للذات 

أغرق بدوي أفندي قطعة من البقسماط في كوب " الذاتية المرتبطة بالجسد من خالل التغذية
 مخاطباً إياها –وكذلك عندما نجده يبذل الوعد لبطنه ". الشاي لحظات ثم انتشلها في رضى

  ".بغدوة كباب ونيفة تنحبس بشيشة على روح المرحوم"يزة عليه؛بقوله   وهي عز–



– 
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وكذلك من خالل حركات الجسد المرتبطة بوسائل التغذية المزيفة أيضاً 
pseudo مثل السجائر، وتتعدد أنواعها حسب المآتم، ما بين مصري وانجليزي 

أيا وعدي : " ندييقول بدوي أف. وأمريكاني، ولذلك دالالت اجتماعية وطبقية متعددة
  ".على الالكى سترايك 

ويدعم مثل هذا الحديث إلى السجائر تيمة السجن التي حبست شخصية بدوي أفندي 
  .نفسها داخله؛ ألن السجائرهي عملته المتداولة في السجن ذي األسوار،والسجن الواسع 

تتشابه القصة القصيرة مع المسرحية في محدودية المكان؛ فال تحدث فيها 
الت كبيرة مقارنة بالرواية، ولكن نظراً لكونها ذات طبيعة سردية أيضا، يجعلها ذلك تنق

  .قادرة على تحقيق الوصف بشكل أكبر من المسرحية، وأكثر عناية به منها
وقد استغل لطفي الخولي تلك اإلمكانية لتقديم شكل الحارة بمنظور آخر، يغطي 

فاعلية في رسم الفضاء المسرحي ككل، فضاءها بشكل كامل، محققا ما لهذا الوصف من 
 – الدنيا –وتدعيم التيمة الرئيسة للعمل، وهي صراع الطبقات ومناقشة أحوال تلك الطبقة 

المطحونة، وصراعها الداخلي فيما بين أفرادها، وصراعها الخارجي فيما بينها وبين غير 
  .ن معيشته هامن  الطبقات، كما أنها تسهم في رسم صورة بدوي أفندي؛ فهي مكا

 الذي ينذكرنا بصوت الكاتب في –تبدأ القصة القصيرة بصوت الراوي 
 فيصف لنا المكان، بداية من حجرة بدوي أفندي التي يستأجرها من المعلم –الديداسكاليا 

لطفي (ويالحظ أن تلك الحجرة يتردد ذكرها في المسرحية دون أن يقدم الكاتب . شهدة
  .نه سبق أن قدم لها وصفاً في القصة القصيرة وصفا لها ؛ ربما أل) الخولي 

ويأتي وصف الغرفة من خالل سرد األحداث و األفعال الغير كالمية الموجهة 
؛ فنستنتج منها أن "وهب يغادر الكنبة التي استلقى عليها : " لألشياء، مثال قول الراوي

 الخشبية، وفتحه، قفز في لهفة إلى باب حجرته" بدوي أفندي اليملك سريراً،ومثال قوله 
  ".فبان أمامه سطح المنزل المتهدم 

 ويالحظ أن المكان سواء في المسرحية أو في القصة القصيرة، ليس مجرد 
خلفية،وإنما هو العب رئيس في األحداث؛ وإن كان يتوارى قليالً في القصة ؛لتظهر 

  .شخصية بدوي أفندي 
ركة الشخصية في وعلى هذا النحو تتكشف لنا مالمح المكان من خالل ح

غرفة خشبية،تقوم فوق سطح منزل متهدم، لها نافذة " فضائه؛ فبدوي أفندي يسكن في
خشبية، تظهر منها الحارة الملتوية المتربة، وأسطح المنازل المجاورة، ينام بداخلها 
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وخارج الغرفة الخشبية نجد ساعته المبتكرة، ذلك البرميل الصدئ بجوار .على كنبة
  ". السطح حنفية الماء في

 وتجلى من خالل هذا التقديم إبداع لطفي الخولي في رسم المكان والزمان، 
وتصوير الشخصية خالقاً لها صورة ذهنية بالغة الدقة، قادرة على توضيح تيمات 

  .المسرحية وتدعيمها 
وكانت تلك الغرفة هي المكان الوحيد الذي وصفه لطفي الخولي في  القصة، 

وهذا . ى أو منزل األكابر في العزاء، اللذين قدمهما في المسرحية فلم يقدم وصفا للمقه
يوضح البعد التكاملي بين القصة القصيرة والمسرحية،وارتباطهما القوي؛فالوصف الذي 

  .ذكر في واحدة منهما ال يتكرر في اآلخر 
وقد حدثت بعض االنتقاالت السريعة في المكان في مدار ذلك اليوم الواحد؛ 

 االماكن التي تدور خاللها أحداث القصة و بالتالي أحداث المسرحية؛ فقد ربما لتظهر
نزل بدوي أفندي، وجلس على المقهى، وذهب منه إلى العزاء،حيث التقى شريكه في 

  .المستقبل عم موسى، ثم  عاد بدوي مرة أخرى إلى المقهى 
سبب وتظهر األحداث نفسها في المسرحية، ولكن يختلف التقديم الفني لها؛ب

اختالف الجنس األدبي؛ فتختلف نسبة الحوار إلى نسبة السرد، كما تزداد مساحة 
  . المونولوج في القصة القصيرة؛ لتستوفي غرضها في رسم جميع جوانب  الشخصية 

  :المسرحية خالل من أفندي بدوي
 الجسمية مالمحها وتوضيح أفندي بدوي شخصية تقديم في الخولي لطفي اعتمد

 في أخرى مرة تكراره يحاول لم ولذلك القصيرة، القصة في قدمه ما على والنفسية
 في يحدث الذي أفندي، بدوي شخصية على الطارئ التحول على وركز. المسرحية

 الفصول وتدعم تغطي التي القصيرة القصة زمن خارج األول المشهد الثالث الفصل
 يؤكد مما م؛١٩٤٦ عام لتاليا اليوم لصباح الزمان بتحديد يبدأ الفصل هذا ألن السابقة،

  .لها موازيا نصا بوصفها والمسرحية القصيرة القصة بين عضوية عالقة وجود
 لوجوده التالي اليوم منذ المسرحية خالل أفندي بدوي شخصية في التحول يبدأ

 السجن دخوله في تسببت كالمية؛ غير أفعاالً التحول بسبب القصيرة القصة في فنيا
 أفندي بدوي "الديداسكالي النص يذكر. الشخصية تغيير في بدوره السجن  /المكان ليقوم

 منها فتساقط بسرعة، المنضدة فوق من الجريدة يتناول وارتباك عجلة في قائما ينهض
  ". وتصفحها تلقفها إلى عفيفي الشاويش فيسارع األرض على المنشورات



– 

  )٥٩١٨(

 خالل من أفندي بدوي شخصية سيغير الذي المشهد الخولي لطفي يرسم
 وهو حر، بسلوك فتبدأ الديداسكالي؛ الموازي النص في الموجودة الكالمية غير األفعال
) فعل موجه لألشياء( موضوعي غيري فعل ثم وارتباك، عجلة في بسرعة الوقوف

object adaptor  بسحب أفندي بدوي قام اإلرتباك، على يدل الذي الفعل خالل فمن 
 object موضوعي غيري فعٌل فيحدث المنشورات منها فتتساقط بسرعة الجريدة

adaptor عنه، ويبلغ يتناول المنشورات عفيفي،الذي الشاويش المرة هذه به يقوم لكن 
  . السجن إلى لينتهي به ويمسك

 أفندي بدوي فتحول أفندي؛ بدوي شخصية في انقالب نقطة الحادث هذا ويمثل
 الدنيا من مسدودة ونفسي السجن دخلت أنا" المكان وفعل الديداسكالي النص على معتمد
 أفندي بدوي فيتحول". عيني في حلوة والدنيا دي النوبة السجن من وخرجت فيها، واللي
 يقول. السابقة شخصيته في الموجودة الوحدة معالم عنه وتختفي جديد، شخص إلى

 ائيةنس وزغاريد بشرية ضجة تصاحبه شرقية موسيقى عزف يسمع "الديداسكالي النص
 " بعدها ويرد "مصطلعا الحارة منافذ أحد إلى يجري سيد. فشيًئا شيًئا الضجة تقترب
 من هو األول الديداسكالي النص "موسى وعم خليل أم مع الحارة في يظهر أفندي بدوي
 خالل من إال عنها التعبير يمكن ال التي  paralaguage المصاحبات اللغوية نمط

 من خروجهم عند المعتقلين وكل أفندي ببدوي رحيبالت عن تعبر اللغوي، الوصف
  .  وذلك عن طريق وصف الموسيقى و الضجة المرحبة الحارة، في وظهورهم السجن،

 مثل آخرين بأشخاص متصلة كالمية غير أفعال في أفندي بدوي يظهر وكذلك
 شخصية في الواضح التغيير على هذا ويدل. المعتقلين وسائر موسى وعم خليل أم

 أنا "قوله ذلك عن يعبر السجن تجربة بعد عليه طرأ الذي التحول على بل أفندي بدوي
 دي النوبة السجن من وخرجت فيها واللي الدنيا من مسدودة نفسي وأنا السجن دخلت
 بقوا كلهم والناس كمان وجهي في وبتضحك عيني في حلوة الدنيا بس إيه أقولك والدنيا

 صدقني إيه؟ قد الدولة وروبابكية فالصورة وسبحةأب بكره كنت أنا شوف.. آدمين بني
.. أثر له معدش قبلي من الكره بخروا السجن وجدعان السجن وأهل السجن أقولك لما

 مالحظة أفندي بدوي شخصية على طرأ الذي التغيير ويلقى". زينا غالبة طلعوا دول
 ده: "يقول عندما القهوة صبي) سيد (الولد تبئير عنها يعبر به، المحيطة الشخصيات من

  ".ده العمايل فيك عمل اللي سجن مش سحر كان الزم
 الموجودة الكالمية الغير األفعال خالل من الحوار في الموجود الكالم ويتأكد

 زفة خالل من يدخل لكنه منفردا أفندي بدوي يعد فلم الديداسكالي؛ الموازي النص في



 

 )٥٩١٩(

 أفندي بدوي نظرات تعد لم. سللنا ومصاحبا بالزغاريد ومصحوبة بوجوده مرحبة
 بالكالم مرتبطة وغيظ حقد نظرات alter adaptor للغير  الموجهاألفعال غيرالكالمية 

 تسعفه ال أفندي بدوي "بالكالم مصحوبة ودية تواصل نظرات أصبحت لكنها المحبوس
 الحديث في غيره ويقاطع سليم، األستاذ إلى نجده نظرات يرسل فيضطرب، اإلجابة؛

 يتبادل "أفندي، بدوي في أخرى مرة النظرات وتتكرر. التواصل في رغبة اسحم في
 حديثه أيضا ويتزامن بل" الحديث مواصلة على يشجعه الذي سليم األستاذ مع النظرات

  ).واحد وقت في موسى وعم سيد وبدوي (األخرى الشخصيات حديث مع
 - المثال سبيل على-  ده؛فنج السجن بعد إليه الناس نظرة وتغيرت أفندي، بدوي تغير

 manner alter بالسلوك الموجه للغير يسمى ما عبر الناس مع ويتواصل القهوة إلى يدخل
adaptor قليلة بأسطر بعدها ثم طويالً يتعانقان أفندي وبدوي سيد "الديداسكالي النص يقول " 

 األخرى؛ اتالشخصي مع الحديث يتبادل أيضا ونجده" أخرى مرة يتعانقان وسيد أفندي بدوي
 يعبر ديداسكالي بنص مصحوبا أفندي ناشد رد ويكون الصحة عن ويسأله أفندي ناشد فينادي

 أفندي بدوي بمبادرةمأخوذًا "االستغراب على دالة حرة ايماءة خالل من دهشته عن
  . اآلخرين مع الحديث عادته من ليس أفندي بدوي ؛ألن"بتحيته

 من عدد إليه فيتقدم طيبا؛ صدى لحارةا شخصيات مع أفندي بدوي تواصل ويلقى
 بوجوده فرحتهم عن واإلعالن السجن من بخروجه بالترحيب الحارة وسكان القهوة رواد
 شخصية من وانقالبها أفندي بدوي شخصية تحول على تدل إيجابية أمارات وتبدو. بينهم
 حنفي، الريس على ضاحكًا يقبل "أفندي فبدوي. جماعية إيجابية شخصية إلى سلبية منفره

 نافذة من يطل "أفندي بدوي نرى ثم ،"وجهيهما على جديته تبدو خافت، حديث بينهما ويتصل
 مع فيها يشترك أفعال في كثيرا ويظهر ؛"فمه في طعام من شيًئا يمضغ وهو خليل، أم

 ممثلي ضد ثورتهم الحارة أهل مشاركًا أفندي ببدوي المسرحية لتنتهي آخرين؛ أشخاص
  .الجديد السرايا طريق أجل من والقهوة البيوت هدم يحاولون لذينا البلدية؛

 الحي أهل ثورة أمام هؤالء تراجع فيزداد البلدية؛ ممثلي ضد تتحمس فالناس"
 ملك ال خلفهم تزأر واألصوات النوافذ من بالقلل ترميهم والناس هاربين يجرون ثم... 
 ؛"ودودة نظرات يتبادلون حنفي الريسو أفندي وناشد شهدة والمعلم أفندي وبدوي اهللا إال

 العالقات عن التعبير في للنظرات السيميائي بالتوظيف الخولي لطفي اهتمام ونالحظ
 فعل الثورة الجماعي من ويظهر التواصل؛ في دورها تؤدي النظرات وتلك. اإلنسانية

 ويبد ومعه يتحرك شهدة المعلم"خالل حركة الشخصيات المتزامنة لتحقيق هدف واحد 
 تتوافق أفندي بدوي حركة لكن ؛"أفندي ببدوي يتعلق موسى عم. حنفي والريس أفندي



– 

  )٥٩٢٠(

 من الرغم على منها جزءا أفندي بدوي ويصبح الثورة، عن وتعبيره الحدث تطور مع
  ".الحي بأهل للحاق موسى عم من ينفلت وهو "منعه موسى عم محاولة

 لسيرة تؤرخ نديأف لبدوي الجسمية الحركات في التغيير أن ويالحظ
 التحديق يعدو اآلخرين مع التواصل يكن ولم وحرة ذاتية حركات كانت فقد الشخصية،

gaze بها مر التي السجن تجربة بعد تغيرت لكنها السلبية، والعالقة الكبت على الدال 
 مع التواصل في باالرتباك مرتبط كالمي غير فعل نتيجة أيضا كانت وقد أفندي بدوي

 alter الحركات الموجهه للغير نوع من أفندي بدوي حركات حولتوت اآلخرين،
adaptor السلبية دائرة من والخروج اآلخرين مع اإليجابي التواصل عن تعبر التي 

 أن أراد التي الخولي لطفي تيمة يؤكد مما اآلخرين، مع والتفاعل االحتكاك دائرة إلى
  .حقها على للحصول الشعب قوى بين بالتفاعل المسرحية خالل من يوضحها

 خالل من المسرحية داخل الشخصية حركة الخولي لطفي رسم وقد
 النفسية بأبعادها الشخصية رسم خالل من الخيالية المسرحة بذلك محققًا الديداسكاليا،
  .عليها والتأكيد السمات بعض وتكرار الشخصية وتطوير والجسدية، واالجتماعية

  :المـــكان
 سانداجلوبيتا لتسمية وفقًا الكبرى الديداسكاليا ىيسم بما المسرحية تبدأ

macrodidascalia، االبتدائي الوصف ماري جين يسميه ما أو Initial 
Description، وتخلق عام، بشكل وزمانها المسرحية مكان تغلف التي الديداسكاليا تلك 

 قبل الزمن عناصر بذكر المسرحية وتتميز معينة، زمانية بحقبة المرتبطة األفكار تلك
–الزمان " العصر، مع يتوافق بما المتخيل الفضاء شكل في لتتحكم المكان؛ عناصر
 حارة صغيرة –المكان . ١٩٤٦ التاسعة من صباح يوم من أيام الخريف عام الساعة

  .."من حواري القاهرة الشعبية بحي عابدين 
 إنتاج في الموازي النص فاعلية نثبت أن الدراسة هذه من هدفنا كان ولما

 يبدأ بالحارة الذي المكان بوصف نبدأ لذا ؛ لدى القارئ الذهنية الصورة وخلق المعنى؛
 للمسرحية، الكلي البناء مع العميق توحده لتظهر وتنقالته تطوره ونتابع ؛والقهوة
  .المكان تنقالت خالل من الحوار عنها يعبر التي التيمة تدعيم على وقدرته

   :القهوة: أوالً
 تحقيق هنا، المسرحية / األدبي العمل في للمكان المفصل الوصف يستهدف ال

 يستهدف ولكن عابدين، حي حواري أحد تفاصيل بذكر الجغرافية أو التاريخية الدقة
  .للمسرحية كفضاء المكان هذا وجود يخلقها التي األفكار استخالص



 

 )٥٩٢١(

 دور ءابتدا يأخذ حيث البطولة، دور له المسرحية هذه في الفضاء أن ويالحظ
 – المكان وألن األساسية التيمة ويظهر للصراع، ويمهد ،)العنوان (الرئيسة العتبة

 يكون لذا البشر، خالل من يكون الحوار ؛ألن الحوار في المشاركة يمكنه ال – بطبيعته
 في تشييده لكن المسرح، خشبة فوق بتشييده المسرحي العرض خالل واضحا ظهوره

  .الديداسكاليا / الموازية النصوص خالل من يتم ماإن المقروء،النص المسرحي 
 خيالهم في وتحقيقه القراء، أعين أمام المكان إظهار في الخولي لطفي برع وقد

 القصيرة، القصة خالل من وصفه تم قد الخاص الكادر وألن الديداسكاليا؛ خالل من
 وتحدده م،العا للمكان دقيق بوصف المسرحية تبدأ ثم ومن أفندي، بدوي حجرة وهو
 شعبية حارة وهو واحدا كادرا منه وتختص الشعبية، األحياء أحد وهو عابدين، بحي

 بدعا ليست الحارة هذه أن الجملة بشبه الوصف هذا ويفيد ،...."حواري من "صغيرة
 المماثلة، الشعبية الحارات جل تمثل ولكنها فريدا، أنموذجا وليست القاهرة حارات بين
  .الجانبين منتظمة غير قة؛ضي صغيرة، فهي

 عن تعبر التي المفارقات، صنع في المكان تقديم في الخولي لطفي ويعتمد
 الحقيقي الضيق ألن ،"الجانبين منتظمة غير ضيقة "الحارة بوصف يكتفي فال جوهره؛
 يكون عندما ضيقا يبدو ال فالمكان ساكنيه، عدد مع متناقضا يكون عندما يظهر للمكان
 عليهم يغلب بالمارة؛ رويدا رويدا تزدحم: "اآلتي الوصف السابق قوله يتبع كلذل فارغًا،

 للمكان الطبيعية بالجغرافيا مرتبط وليس به، مرتبط بالفقر، مبرر ضيق هو إذًا". الفقر
  .مكة شوارع شأن –

 بين المفارقة في أخرى مرة التضاد فيظهر المكان، سكان من – المارة ويصف
 يغفل فلم تتهادى؛ التي – الحارة في – النساء وخطوات يعة،السر العمال خطوات
) اللف المالية (ترتدي التي الشعبية المرأة فهي الحارة؛ في المرأة صورة رسم المؤلف

 فالحركة الحركية، اإلشارات تلك تفسير يوضح فالتضاد. دالل في وتسير السوداء،
 الخطوة من فكل البطالة، من انوع تظهر المتباطئة والحركة العمل، على تدل السريعة
 في وتشير free Manars الحر السلوك يسمى ما إلى تنتمي المتثاقلة والخطوة السريعة

 خليل أم على ينطبق ال هذا كان وإن بعامة؛ الحارة في الحياة إيقاع إلى – المقام هذا –
 في – المسرحية خالل – دورا اليها الخولي لطفي سند التي أو خياطة تعمل التي

 المرأة صورة بين مفارقة فثمة الحارة؛ منازل إزالة في لرغبته والتصدي الملك مقاومة
 الخولي لطفي كان ربما العمال، لطبقة تنتمي التيبشكل عام وبين النموذج أم خليل 

  .خليل أم إيجابية إبراز خالل من الحارة نساء إنصاف يحاول



– 

  )٥٩٢٢(

 الخاصة الحارة – فنيال للمكان الرسم يكتمل السكان وصف خالل ومن
 من مالبسهم؛ تنوعت مهما الفقر؛ سمات الحي هذا سكان على وتظهر. بالمسرحية

 الحرة، األعمال من ما بنوع تشتغل فئة وترتديه ؛)الجلباب البلدي(البلدية المالبس
 طبقة إلى فقط ينتمون الحالة هذه في وهم ،)الحكومة موظفي (األفندية مالبس وكذلك
  .الموظفين وصغار العمال

 األوصاف مستخدما – المسرحي الحدث مكان – المقهى وصف المؤلف يبدأ ثم
 عندما الشعبية في يوغل ولعله الشعبي، للمقهى غالبة سمة ومازالت كانت التي التقليدية
 يبدأ معتمدا على الوصف األولي الثابت مقهى،و كلمة من بدالً بقهوة المكان يصف

قهوة (على واجهته الفته كتب عليها .  من الحارة مقهى بلديايحتل الركن األيمن"للمكان 
 بالجدار الخلفي بته عليها وعلى األرفف المثتوتتصدره منصة من رخام صف) الملوك
ويظهر من خالل الوصف أن المقهى هو مجرد مقهى تقليدي ال تربطه أيه صلة ..." 

  .  مادية بموضوع الالفتة الذي يصفه بقهوة الملوك
 أفعاالً إليها أضاف بل للمكان، الثابتة للخصائص بالوصف المؤلف ِفيكت ولم

 عند الخيالية المسرحة في للمساهمة المكان رسم في الحركة ث، لبكالمية غير
 السلوكية الجسمية الحركات ضمن ويندرج".القهوجي يد تتخاطفها "وصفه ويفيد.القارئ

 هذا على المترددين كثرة لىع ليدلل manner object adaptor باألشياء المرتبطة
  . static الثابت الوصف على حركة ويضفي المقهى،

 يبدأ حيث الفني؛ المكان رسم في الخولي لطفي عند الوصف دقة وتظهر
 يدخنون "الجالسين، وصف بعدها ليردف الحارة، رصيف ثم الداخلية المقهى بساحة
 الخارج، من القريبة المقاعد يف يكون ما غالبا للشيشة التدخين ألن ؛"والجوزة الشيشة
 التركيبة خالل من يوحي) يدخنون (الفعل على الدالة الحال صورة في تقديمه ولكن

 صورة تقديم يريد فالكاتب الفعل، بها يمارسون التي الجماعية بالطبيعة – النحوية
 حراك لوجود مناسبة البيئة حيث القهوة؛ في الموجودة البشرية التكتالت أو للجماعات
 أشخاص فيه يلتقي مكان من القهوة تحولت حين بالفعل تحقق ما وهذا سياسي؛

  .للثورة مكان إلى ذلك غير أو الشيشة يدخنون متباعدون
 manner بالجسم المرتبط السلوك يسمى ما على معتمدا الكاتب يظهر ثم

body adaptor على يركز حين المقهى يرتادون من ونوعية الشعبية الطبقة طبيعة 
 وبطريقة. تجمل أو تكلف ما دون مسموع عال بصوت والقهوة الشاي ارتشافهم فعل

 الدنيا، الطبقة إلى ينتمون القهوة رواد أن ليؤكد، .standard القياسي للسلوك منافية



 

 )٥٩٢٣(

 ،"والجوزة الشيشة يدخنون "أنهم يذكر عندما أخرى مرة الحارة أهل سلوكويظهر 
 التغذية الزائفة ضمن تقع أشياء نحو الموجه body adaptor يسمى ما وعبر

peusdo الوقت، ذلك في معين اجتماعي بمستوى ترتبط والتي والجوزة، الشيشة مثل 
 مع تماما يتعارض الذي األمر الدنيا، الطبقة إلى المنتمين من الحارة سكان في يتمثل
 يرغ األفعال خالل من المؤلف وصف فقد الملوك، قهوة عنوان تحمل التي الالفتة

  .وروادها القهوة زبائن الكالمية
 ومكانًا، الناس لتجمع مكانًا غيرها أو الحارة هذه في بعامة المقهى كان وإذا

 – الحارة هذه في – الشعبية القهوة خلو يالحظ فإنه وتداولها، األخبار الستماع أيضا
 منها شتى دالالت له المؤلف من للراديو التجاهل ذلك ولعل الراديو، جهاز وضع من
 نابعة وليست دائرة أضيق في الناس ظروف من نابعة الثورة أن يبرز أن يحاول أنه
  .واألخبار األفكار بث خالل من

 المسرحية في مهم دور وللسجائر السجائر، لبيع صغير محل القهوة ويالصق
 الزائفة بالتغذية المرتبطة الجسدية األفعال نوع إلى تدخينها وينتمي،كبيرة وداللة

pseudo nutiration .  
 في ونجده صاحبه؛ المعلم صورة تقديم خالل من إال المقهى صورة تكتمل ال

 يبدو "بلدية بمالبس القسمات فيه ذابت منتفخ، وجه يعلوه الجسم، ممتلئ المسرحية هذه
: بقوله يصفهم الذين العمال لمظهر مخالفًا أفندي، بدوي مثل الجسمية أوصافه خالل من

 بدوي مثل – لكونه ذلك يرجع ربما". نحيف عامل "بقوله منهم كال ويصف يهرولون"
  .للمقهى ملكيته باستثناء حقيقيا؛ أو حيويا، عمالً يمارس ال – تماما أفندي

 ذلك ويتدرج صفراء، مسبحة أصابعه بين يحرك أنه الخاصة مالمحه ومن
 الفعل اولهذ ،object adaptor manner السلوك الموجه لألشياء يسمى ما تحت

 يدل كبيرا ذهبيا خاتما المعلم ارتداء مع الخاص تراسله أصفر اللون ولذلك دالالته،
 على داللة مظهرهويزداد . أمواله واستعراض بغناه التباهي في واضحة رغبة على

 على الصفراء المسبحة داللة تبهت عندئذ الذهبية؛ ساعته إليه تضيف عندما الثراء؛
  .الثراء على الشائعة لداللته أصفر هو ما كل حبه إلى بالقياس التدين،

 المسرحية؛ في الوجود من نمطان له فسيد سيد، بوصف القهوة صورةوتكتمل 
 كونه في يتمثل واآلخر مكوناتها، من مكونًا أو القهوة، وحدات من وحدة بوصفه األول
 ومريلة جلبابب "static الساكنه صفاته خالل من المؤلف ويقدمه أفندي، لبدوي صديقًا

 الفقر، طابع عليها ويضفي مالبسه، يميز ما المؤلف يذكر ثم..". الوسط في والجيب



– 

  )٥٩٢٤(

 صورة سيد بوصف فتكتمل ،"مختلفة بقع عليها تظهر. الشيء بعض بالية وهي: "فيقول
  .فقير حي في الشعبي المقهى

 باالعتماد مكاني، عنصر وهو المقهى، تقديم في يكتفي ال المؤلف أن ويالحظ
 لروادها، الكالمية غير األفعال أيضا إليه يضيف لكنه ،static الساكن الوصف على

  .به العابرة وللشخصيات
 من يحصله ما منها شتى، مفارقات يحقق المقهى / المكان أيضا أن ويالحظ

 والمهمشين الفقراء من روادها إلى بالنظر) الملوك قهوة (الساخر العنوان خالل
 دناءتها من الرغم على المادي ووجودها موقعها يأتي كبرى؛ ارقةمف وثمة. واألدنياء
  .طبقتين وبين بناءين بينهم فاجعا تضاد لتشكل! القصر طريق في وحقارتها

 ثنائية ويشكالن األول الفصل في المكان مع الثاني الفصل في المكان يتناقض
 الرأسمالي المجتمع / ياالعل للطبقة ممثال واألبهة بالفخامة يتسم العزاء فسرادق ضدية؛

 مخالف آخر عالم في وتعيش الدنيا، الطبقة استغالل وعلى الثروات، على سيطر الذي
  .ذكره السابق الفقراء لعالم تماما

 التناقض، بإبراز ؛ الكاتب فيه عني الذي المكان؛ وصف خالل من جليا ذلك ويظهر
 العامة من ليسوا فهم عليها سيجل من أما ،"مذهبة الكراسي: "اآلتي النحو على فيصفه

 لهم رجال "السائد التعبير مع ذلك وليتناسب ؛"والوقار األناقة تثقلهم رجال" لكن والفقراء
  .الوقار وافتعال األناقة من كم هو الثرية الطبقة هذه وزن أثقل ما أن ويالحظ". وزنهم

 من الجسدي الوزن في شهدة، والمعلم أفندي بدوي أثقل ما جنس عن ويختلف
 الطبقة أبناء صراعات وتبرز الحارة، أبناء بين الطبقية تظهر وكما. شابهها وما الشحوم
) العليا بالطبقة (يتعلق فيما جلية واضحة الطبقة أيضا تبدو النسبي، تفاوتها في الواحدة

 على الطبقة هذه تحافظ أو تحرص حيث ،"الخيزران واألخرى المذهبة الكراسي حيث
 يذكر أن فيه يفترض الذي العزاء في حتى بارزة؛ قائمة الطبقات ينب الفروق تظل أن

  .والفناء بالنهاية،
 يجلس التي هي العليا فالطبقة ؛)الطبقية (لفكرة مكرسة جاءت العزاء صورة لكن

 الدرجة جمهور بالتأكيد فهم المذهبة؛ الكراسي وسط بالتأكيد تكون فجلسته المقرئ؛ ابتداء إليها
  .القرآني االستماع في VIP الخاصة األولى الدرجة عدمقا حيث األولى،

 فرغم ضخامة الصوان اتساعه ليبرز الشارع من جزء يتبقى هذا كل وبعد
 المنازل تسكن الغنية، الطبقة فهذه نور؛ عمود لرصيف باإلضافة الى تسع هناك ميظل

  .مضاءة المنزل غرف فجل ، واإلضاءة بالكهرباءواسعة الغرف حيث الحديثة،



 

 )٥٩٢٥(

 المتضادة، الثنائية طرف يمثل الفقير، الحي مقابل في الفخم المكان هذا يقفو
 اآلخر المكان فقر يبرز المكان هذا ثراء فإن ؛)األشياء تتميز بأضدادها (يقال وكما

 واحد، شعب يسكنه واحد، بلد في فكالهما المكانين؛ بين ما، صراع ويكمن. ومعاناته
 المكانين أحد من جعلت التي الطبقية التفرقة وىس االختالف ذلك يبرر ما يبقى فال

  . المهمشون يسكنه هامشًا، اآلخر من وجعلت مركزا
 لوحاته خالل من ويصبح المسرحية في الظاهرة التيمة المكان يعكس وبذلك

  .الطبقتين بين الدائر الصراع تبرز مرآة القارئ خيال في المرسومة
 طرفي الكاتب قدم فقد المكان، في الثةالث بالنقلة يرهص الثاني المكان وظهور

 و المنازل السرادقالحارة في مواجهة / المقهى : -  المكان خالل من – الصراع
 كل انتماء إلى يرجع بينهما الصراع سبب لكن. القهوة يقدم كليهما أن مع ،الحديثة
 ية،رأسمال وأخرى تعاني، العمال، من – فقيرة طبقة لألخرى؛ مخالفة طبقة إلى منهما
  .العطاء في التفكير حتى وترفض السابقة، الطبقة تسرق ألنها تتمتع ثرية،

 / السابقين المكانين بين الصراع بإبراز عني أن بعد الكاتب أن ويالحظ
 الفضاء لتدعيم له،مستخدما ومواجها لآلخر مقابالً منهما كال وقدم السابقتين، الطبقتين

لفضاء يستطيع القارئ رؤية جوانب الصراع بين ورسم التيمة أمام القارئ؛ فمن خالل ا
الطبقات بمفهوم أعمق من مجرد جدال حواري بين األشخاص وذلك من خالل الصورة 

  .دياسكالياأليقونية التي تتولد في ذهنه من خالل النص الموازي ال
 أن يحدث التغير وينعكس على تطور المكان في البد عرض المؤلف لمكانين وبعد
  .   للقيام بالثورة والتغييردة في أوقات متعدسكانه ان المكان يكون حافزا لالمسرحية بل

 وهي العودة للمكان المكان في الثالثة بالنقلة الثالث الفصل الكاتب يفتتح ولذلك
الحارة . مكان الفصل األولنفس: المكان:" الثالث الفصل مفتتح في يقول عندمااألول 

وأخرى . ض العبارات المعادية لالستعمارو الحكومةنالحظ بع. الشعبية ومقهى الملوك 
 الملوك، ومقهى الشعبية، الحارة األول، الفصل مكان نفس.." تمجد الكفاح و الشعب 

 فقد – آنفًا إليه المشار االنتقال عن الناتج الفعل رد بعد – يختلف المرة هذه المكان لكن
 تمجد عبارات وضعت تعمار،واالس للحكومة الرافضة العبارات زينته المكان؛ تغير

 للمكان العودة الحدث بوسع يكن فلم. والطلبة للعمال الوطنية واللجنة والشعب الكفاح
  .ثورة حدوث في يتمثل تغيير، بدون أخرى مرة

 ماحدث وإال القوة، في يتقاربان الطرفان وهذان طرفين، من له البد صراع أي
 المقهى"ات الرافضة على جدرانه نجد  على ثورة المكان المقهى والعبارفردا الصراع



– 
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 يرهص المكان في التغير هذا وأن البد ،بعد هجمة من البوليس" الرواد من خال
  .أفندي بدوي على القبض يتم األول المشهد الثالث الفصل هذا فخالل. الصراع بتصاعد

 المقبولة غير الطبقية األوضاع على المقهى ورواد الحارة سكان ثار ما وإذا
 بقاء عن للدفاع المضيئة الواسعة والشوارع القصر، سكان يهب أن الفعل رد كان ،منهم

  .المقهى ويخلو الحكومة، فتهجم وثباته؛ الطبقي الوضع
 أفعال ردود عن ليعبر ؛ الديداسكاليا أي الموازي النص المؤلف ويوظف

 فيظهر يوم، ١٥ لمدة الزمان في نقله حدوث بعد: يأتي ما فيذكر الثائرة؛ الدنيا الطبقة
ر ثورة تلك الطبقة على أوضاعها في وصف التطور الذي يلحق بالمكان المقهى مسا

يعكس رغبتها في تحقيق التغيير من خالل تسلسل النصوص الديداسكالية التي توضح و
  . انزال الالفتة المعبرة عن سلطة الطبقة العليا و تحكمها في الطبقة الدنيا

  "المقهى مامأ ويضعه سلما يستحضر سيد"
  ".المقهى من جانب في ويتركها إنزالها، في ويبدأ الالفتة، نزع من ينتهي سيد"
  "سيد إلى ويتجه المقهى إلى عامل يدخل"
  "بها ويذهب الالفتة يرفع العامل"

 Manner الموجهة لألشياء األفعال طائفة إلى تنتمي السابقة التصرفات أنويالحظ 
object adaptor ا – ترمز التي الفتةبال الرتباطهاالعليا والطبقة الملك سلطة إلى – ضمني 

 وكذلك الثورة، على يدل حدث وما الفقراء، ويرتاده الدنيا، الطبقة بالفعل تمتلكه مكان على
 وفكرتها المسرحية أحداث يدعم المكان فتغير أيضا؛ عليها يدل لألحداث المصاحب التغيير

  .بها المحمل الرمزية ريقط عن لها تفسيرا ويقدم الرئيسة،
 صراع في المسرحية تيمة يقوي الذي المكانين بين والصراع األحداث وتتوالى

 مهندس يظهر" وذلك عندما يصف النص الديداسكالي ظهور ممثلي القصر الطبقات،
 يظهر" المختلطة واألوراق الخرائط من مجموعة يحملون البوليس جنود ومعه البلدية
 طريق في تقف ألن) والقهوة البيوت (المكان إزالة أجل من الحارة في السرايا ممثلوا
 أجل من للرفض يتحمسون إنهم الثورة في رئيسيا دورا المكان يلعب الجديد، السرايا
 تراجع فيزداد البلدية ممثلي ضد تتحمس الناس" الموازي النص من ذلك ويظهر المكان
  ...".الحي أهل ثورة أمام هؤالء

  :اآلتي النحو على وتفسيرها، دفعها في الديداسكاليا تسهم اث،األحد وتتابع
  "لمقدمه سيد فيهلل الجديدة الالفتة يحضر الخطاط"
  ".العمال قهوة: الجديد باسمها تبين التي الالفتة تعليق في ينهمكان والخطاط سيد"



 

 )٥٩٢٧(

  ".بإعجاب لالفتة وينظر السجائر بائع محل عند ويقف مسرعا، يعود حنفي الريس"
  "وثقة اعتزاز في ساق على ساقًا واضعا استرخاء في الزرقاء بمالبسه يجلس العامل"

 المسرحية بنص ديداسكالي مما يدل على أهميته لتفسير المسرحية وخلق تنتهي
 عنوانًا تحمل القهوة فأصبحت ساكنيه، بانتصار المسرحي المكان انتهىفضائها 
 الدنيا الطبقة انتصار ويؤكد العمل جملهم عنوان فهو، )العمالقهوة  (فهي اشتراكيا
  .المكان تملك في الحق صاحبة

 ما لتؤكد الديداسكاليا، خالل من )السجن موضوعة( تقديم إلى المؤلف يعمد
  :اآلتي الحوار خالل من مفرداتها فتظهريعبر عنه بدوي أفندي من خالل الحوار 

 هناك... أبدا... سجنال وبره السجن جوه بين فرق فيه إن يعني تفتكر أنت هو"
  .برضه موجود وهنا... ورجليك إيدك حوالين الباب، على... الزنزانة في تشوفه الحديد

  !موجود) مقاطعا: (سيد
  ".اإلخفا طقية البس إيه؟ بس... موجود طبعا
 في يشير فإنه المحسوس؛ المادي الوجود ذي السجن إلى يشير سبق ما كان وإذا

 فيقدمه الحارة، في يقيم حيث إلى أفندي بدوي يتبع الذي حقيقيال السجن إلى نفسه الوقت
 يفتحها وعندما – الضوء بمرور التسمح– خشبية نافذة ذات ضيقة خشبية غرفة ساكنًا المؤلف
  .والبرميل السطح خالل من الشمس شروق يدرك وهو مظلمة، فالغرفة بحذر؛

 ،والتيobject adaptor manar إلى تنتمي بحذر عملية فتح الشباك ووصف
  .الشباك في مشكلة هناك أن المؤلف أوضحت

 فالسجن لتشملها، إليها السجن فكرة امتداد تؤكد بطريقة الحارة المؤلف قدم ثم
 بالحارة فإذا خارجه، أو السجن داخل سواء ذاتها الشخصية تعيشه كانت ما هو الحقيقي
 في يظهر: "المؤلف قولي السجن، لتحقق جدرانها تطبق الجانبين منتظمة غير الضيقة
 الحارة من الخروج يستطيع ال... سوداء جاكتة يرتدي أفندي بدوي المنزل باب فرجة
  .تسدها الطماطم عربة أن لدرجة الضيق شديدة فالحارة". الطماطم عربة بسبب

 تتحول حيث السجن؛ بنية هي المكان على المسيطرة البنية أن سبق مما يتضح
 وعدم بنائها، طريقة بفعل – مفتوحا مكانًا كونها من غمالر على – خاللها الحارة
  . االنغالق إلى وتميل تنحرف ألنها متوازية، صفوف في مبانيها استقامة

 بدور تقوم تحريكها، صاحبها يرفض التي) الطماطم عربة (نهايتها في ونجد
 من اله المؤلف تصوير في الحارة فتتحول الحارة؛ من الخروج لمنفذ التام اإلغالق

  .المسرحية داخل تماما، مغلق مكان إلى األولى، بطبيعته مفتوح مكان



– 
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  اتمةالخــ
 األدبي النص تحليل في السيميائي المنهج من اإلفادة الدراسة هذه استهدفت

) الملوك قهوة ( مسرحية في الموازي النص دراسة على بالتركيز وذلك المسرحي،
  : يأتي فيما الدراسة إليها توصلت التي جالنتائ أهم إيجاز ويمكن، الخولي للطفي

 ذهن في المتخيلة، المسرحة بها تتم التي الكيفية النظري التأسيس أوضح
 مخيلة في تتخلق ذهنية صورة بخلق يقوم الذي الموازي، النص بواسطة القارئ،
 مخيلة في يدور لما مشابهة أو مماثلة أيقونة إلى المقروء النص يتحول عندما، القارئ

 . كاتبال
 - األيقنة فعل (األيقونية الثالثة المراحل توضيح طريق عن ذلك إثبات وتم

  )األيقونة صنع
 يقدم كان إذا المسرحي األدبي النص أن وهي للباحثة المهمة المالحظة مع

 عد الذي المتحاورة؛ الشخصيات صوت هما تراتبية، أو بينهما مفاضلة دون قناتين عبر
 ضربا  المسرح بسببها وعد المسرحي، النص بها يمتاز هيمنةم سمة التقليدي النقد في
  . المؤلف شخصية عن يتباعد الذي الموضوعي األدب من

  األيقونية حقل السيميائية؛ألن بالدراسة اآلن جديرة أراها التي هي الثانية والقناة
 الذي الموازي، بالنص يسمى فيما يبرز الذي الكاتب، صوت وهي خاللها، من يتحقق

 فعل عليه أطلق ما وهو القارئ، مخيلة إلى لديه الذهنية الصورة نقل بواسطته حاولي
  . األيقونة صناعة أو األيقنة،

 متجاوزة الموازي، النص - الديراسكاليا لنظريات متمعقا عرضا الباحثة قدمت
 عند التراتبية الثنائية القسمة مرحلة وهي العربية الدراسات عندها توقفت التي المرحلة

 أقل، مرتبة في تضعه به يلتحق وما األول، النص الحوار من تجعل التي انجاردن،
   . العرض سيميائية من بذلك وتقترب دوره وتهمل

 المنهجية، أدواتها وأوضحت،ولنظرياتها للديداسكاليا تاريخاً الباحثة قدمت - ٣
 أن ثبتتأ التي المجال هذا في الباحثين جهود بين المقارنة خالل من ومصطلحاتها

 التقسيمات أوضح لكن إيزاكاروف، جهود من كانت لها قدمت التي النظريات أعمق
  .توماسو مارى جين إلى تنتمى التي تلك للتطبيق قابلية وأكثرها

 وتخليصها المقروء المسرحي النص سيميائية دراسة ابتداء تتغي الباحثة كانت
  . العرب الدارسون حبائلها في وقع التي العرض سيميائية شوائب من بها يعلق ما

  ): الملوك قهوة (مسرحية للديداسكاليا السيميائية المقاربة كشفت
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 وبما التناقض، على القائمة االسمية الطبيعة ذو): الملوك قهوة (العنوان- ١
 الدرامي للفضاء البطولة إعطاء على ودالالت بالصراع، وإيحاءات دالالت من يحمل

   .الدنيا ةالطبق من ساكنيه مع وتعاطفه
  . الكاتب انتماءات وأوضح الثورة بانتصار أرهص الذي اإلهداء- ٢
 من نستنبطه ما مع المعلنة أهدافها وتناقض قراءتها ويالحظ المؤلف كلمة - ٣

  . خطابها
 علمي حد على مرة ألول إذ متميزاً، فنيا صنيعا وتمثل القصيرة القصة - ٤

 الدرامي، بنائها عن يستغني ال سرحي،الم للنص موازيا نص لتكون قصيرة، قصة تقدم
  . خاللها من إال صحيح نحو على المسرحية إدراك القارئ يستطيع ال وكذلك

 عالمات عن تكشف فإنها، تقليدية مقدمة ليست وهي: الشخصيات قائمة - ٥
  . والود الصراع

 فقد وتنوعها، كثرتها ويالحظ المسرحية خالل الموازية النصوص أنماط - ٦
 الكبرى، الثالثة األنماط على خاللها واعتمد جميعا، الديداسكاليا أنماط بها وردت

 في وتفسيرها المكان، تطورات ورصد الدرامي، الفضاء خلق في المتوسطة، الصغرى،
 عند الدرامي للفضاء المكاينة الوظيفة محققة للمسرحية الرئيسة بالموضوعة عالقتها

  . إيزاكاروف
 تحليل خالل من وتحوالتها أفندي، دويب شخصية طبيعة عن الكشف وتم
  . اللغوي غير للتواصل بوياتوس نموذج طريق عن الديداسكاليا،
 رسم وهو مسرحه يميز ما أهم صنع في الديداسكاليا على المؤلف اعتمد فقد
 من قدماه األحداث، في المهمة التنقالت حتى، الفضاء وكذلك وتحوالتها الشخصيات

  . الديداسكاليا خالل
 العامل الديداسكاليا خالل من فيها وردت جملة آخر أن بل خاتمتها ءتوجا

  .وثقة اعتزاز في ساق على ساقا واضعا استرخاء في الزرقاء بمالبسه يجلس
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إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات             
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا               

  :وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه أما بعد
رغـم أن الحـق     لحـق والباطـل،     إن من سنن في هذا الكـون الـصراع بـين ا           

 فمـا وافـق     ، عالمـات ودالئـل شـرعية       له واضح وضوح الشمس في رابعة النهار     
 إال أن أهـل     ، وما خالفـه ونابـذه وعانـده فهـو الباطـل           ،شرع اهللا ودينه فهو الحق    

 وإلبـاس الحـق بعـض لبـوس ومظـاهر           ،الباطل يحاولون إلباس باطلهم ثوب الحق     
َل الِْكتَـاِب ِلـم تَلِْبـسون الْحـقَّ ِبالْباِطـِل وتَكْتُمـون الْحـقَّ         يا َأه{:  قال تعالى  الباطل

 ونلَمتَع َأنْتُمولهـذا أرسـل اهللا الرسـل مبينـين وداعـين إلـى            ٧١/آل عمـران    } و ،
الحق، والمقلب في التاريخ يجـد كيـف األنبيـاء وأتبـاعهم دافعـوا الباطـل بـالحق            

هـذه ملكـة سـبأ    :  النور فعلـى سـبيل المثـال      حتى أخرجوا الناس من الظلمات إلى     
الـذي كـان حبـراً مـن أحبـار      ، وها هو عبد اهللا بـن سـالم    اتبعت سليمان   

    .اليهود يتبع الرسول 
فحين يحضر الحق عند من له قلب ال زيغ فيه وعقل سليم تجده ينصاع لـه، ولهـذا     

دراسة التحول إلى   كان التحول إلى الحق في التاريخ كثير، وقد خصصت بحثي هذا في             
  .مذهب أهل السنة في التاريخ اإلسالمي

التحوالت إلى مذهب أهل السنة والجماعـة       : (ومن هنا استمددت دراستي هذه وهي     
ت بعض العلماء من مذاهب البدعة إلى طريقة أهـل          التي تبحث تحوال  ) الدوافع واآلثار 
ي والرازي نماذج لهذا    وقد اخترت كال من األشعري والحويني والغزال      . السنة والجماعة 

 .التحول
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  البحثمشكلة: 
،  إلى قيام الـساعة    ، الصراع بين الحق والباطل    : في هذا الكون    التي سنها  من سنن اهللا   

 في البدعة ثم أراد اهللا      زتكان مما سلف من هذه األمة رموز بر       و رؤوس وأتباع؛    ولكٍل
  .لهم الهداية فأصبحوا أعالماً للسنة

 .رهاأثلتلك التحوالت العقدية، ودوافعها، وفجاء هذا البحث يتعرض 
 حدود البحث 

دراسة ألبرز التحوالت العقدية من المذاهب المنحرفة إلـى مـذهب أهـل الـسنة               
 .والجماعة، من القرن الثالث وحتى القرن السادس في تاريخ األمة اإلسالمية

 لحات البحثطمص 
  )١( . أي االنتقال من حال إلى حال:التحول

  )٢( .ة والمعتقد الذي يذهب إليه الطريق:مذهب
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
 .الكشف عن القدرة اإلقناعية ألدلة أهل السنة والجماعة . ١
بيان أن تصحيح األفكار ليس عيبا، بل العيب هـو أن نـستمر علـى             . ٢

 .الخطأ ونستكبر على الحق
 .تحديد المكون الفكري للمتحولين قبل التحول وبعده . ٣
 أهداف البحث 
 .ان أسباب التحول إلى مذهب أهل السنةبي . ١
 .مناقشة األفكار التي تحولوا عنها . ٢
 .الوقوف على أثار هذا التحول . ٣
 أسئلة البحث 
 ما األسباب التي دفعت إلى التحول لمذهب أهل السنة؟ . ١
 ما األفكار التي تحولوا عنها؟ . ٢
 ما اآلثار التي نتجت عن هذا التحول؟ . ٣

                                         
  .٢٠٩ : صلمجمع اللغة العربية،" المعجم الوسيط ")١ (
 .٣١٧: لمجمع اللغة العربية، ص" المعجم الوسيط) "٢ (



 

 )٥٩٣٧(

 منهج البحث 
 .المنهج االستقرائي والمنهج التحليلي: ذه الدراسةأعتمد بإذن اهللا خالل ه

 إجراءات البحث 
  :سأعتمد بإذن اهللا على مجموعة من اإلجراءات إلنجاز البحث منها

 .أقرأ وأجمع حول التكوين الفكري للمتحولين قبل التحول . ١
 .أقف على أسباب التحول إلى مذهب أهل السنة . ٢
 .أناقش أثر هذا التحول . ٣
المتعارف عليه أكاديمياً في عزو النصوص وتخريج األحاديـث   المنهج العلمي    أتبع . ٤

  .ذلكوالتعريف بالشخصيات وما إلى 
 التصور المبدئي للبحث :  
وخاتمـة مـشتملة علـى أهـم النتـائج           ،وفـصلين  وتمهيد،   مقدمة،ويشتمل على   

  .والتوصيات
o ،مصطلحات البحـث،    مشكلة البحث، الحدود  :  وفيها المقدمة ،

 اختياره، أهدافه، أسئلة البحث، منهج البحث،       أهمية الموضوع وأسباب  
  .إجراءات البحث

  :التحول الفكري أسباب ومظاهر: التمهيد
 تقلب االنسان أمر بدهي . ١
 زيادة الخبرات واالحتكاك بالمخالف . ٢
 تغير الواقع الثقافي . ٣
 أنواع التحول الفكري . ٤
 :من مظاهر التحول الفكري المقبول . ٥

 اإلسالم بعد الكفر  -  أ
 تغيير الفتوى  - ب
 ير المذهب الفقهيتغي  - ت
 التحول من مذاهب أهل األهواء إلى مذهب أهل السنة  - ث
 :دوافع التحول إلى مذهب أهل السنة: الفصل األول

 :الدوافع العامة للتحول إلى مذهب أهل السنة: المبحث األول



– 

  )٥٩٣٨(

  قوة أدلة مذهب أهل السنة وجالؤها: المطلب األول
  وسطية مذهب أهل السنة واعتداله: المطلب الثاني
 ضعف أدلة الفرق المنحرفة ومغالطتها: المطلب الثالث
  الدوافع الخاصة للتحول إلى مذهب أهل السنة: المبحث الثاني

  :نماذج من التحوالت إلى مذهب أهل السنة: نيالفصل الثا
  ).من االعتزال إلى أهل السنة( أبو الحسن األشعري :المبحث األول
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول

  مراحل التحول:  الثانيالمطلب
  مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثالث
  ).من األشعرية إلى أهل السنة( أبو المعالي الجويني :المبحث الثاني
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
 مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني
  )لسنةمن الفلسفة والتصوف إلى أهل ا(أبو حامد الغزالي : المبحث الثالث
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
 مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني

  )من الفلسفة واإللحاد إلى أهل السنة( الفخر الرازي :رابعالمبحث ال
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
 مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني
o النتائج والتوصيات: الخاتمة. 
o المراجع 
o  وياتالمحتفهرس 

  
  
  
  
  
  



 

 )٥٩٣٩(

  :التمهيد
  التحول الفكري أسباب ومظاهر

  تقلب االنسان أمر بدهي: أوال
يعد التحول الفكري ظاهرة بدهية في حياة العلماء والمفكرين عامة، وقد قال الشاعر             

  : قديما
ــسيه    ــسان إال لن ــمي اإلن ــا س   وم

  
  وال القلــــب إال أنــــه يتقلــــب  

، ولـذلك قـال     )١("ال ومقلب القلوب   ":وقد كان عامة قسم النبي صلى اهللا عليه وسلم          
 :قـال الراغـب   ،  )٢("وترجـع  تنزع خاصية وله يتقلب كاسمه القلب إن: " الطرطوشي

  .)٣("تقليب اهللا القلوب صرفها عن رأي إلى رأي"
  زيادة الخبرات واالحتكاك بالمخالف: ثانيا

ات تتغيـر   ويزيد التحول الفكري بزيادة الخبرة واالحتكاك باآلخرين، بل إن المجتمع         
مقدراتها وتوجهاتها جزئيا وأحيانا كليا بزيادة خبرتها واحتكاكها بغيرها، فكيف بـالفرد؟            
ومن أهم األمثلة على ذلك دراسة العقيدة اإلسالمية، فقد كانت العقيدة سهلة سمحة علـى          

 الغـزو  بعـد  ثـم  "يد السلف قبل دخول اإلسالم فارس والروم واالحتكاك الثقافي بها،           
 فـي  والسفسطة والتمنطق الجدل كثر،  اإلسالم ألمة والهندي والفارسي اليوناني الفلسفي

 إلـى  الفقهـاء  بعـض  فاضطر. التوحيد قضايا من وغيره والصفات األسماء موضوع
 بالتشبيه الموهمة الصفات بتأويل. العقيدة على حفاظاً نفسه، ضد وتوظيفه التيار مجاراة
 يـصعب  عميقـة  هـوة  فتحت الخطوة هذه ولكن. القريب المعنوي المجاز من بضرب
 فـي  المغـرق  االعتزالـي  والتفكيـر  بالفلسفة المتأثر المغالي التأويل هوة هي،  ردمها

  . )٤("التعطيل
وعلى النقيض من ذلك الحضارة الغربية التي ظلت متخلفة حتى احتكاكها بالحضارة            

ـ  فبعـد "اإلسالمية من خالل معبر األندلس فتحولت إلى حضارة فاعلـة             الغـرب  أثرت
 يعد الذي للحضارة الشامل المفهوم السابقة بمفاهيمه استبدل اإلسالمية العربية بالحضارة

                                         
 .٦٦١٧ رقم :أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في مواضع منها)  ١(
 .١٨٦ :صللطرطوشي، " سراج الملوك")  ٢(
  ).١/٣١٩( ، للسيوطي"تنوير الحوالك")  ٣(
 .٢١:ص، لطَّرسوسيل "ا يجب أن يعمل في الملكتحفة الترك فيم")  ٤(



– 

  )٥٩٤٠(

 كافـة  وطبقاته بفئاته الشعب حضارة أنها أي العربية، الحضارة سمات من أساسية سمة
 الغـرب  منـه  أفـاد  للحضارة الشمولي المفهوم وهذا... طبقة أو نخبة حضارة وليست

  . )١("الحديثة وحضارته نهضته في وانعكس
  تغير الواقع الثقافي:          ثالثا

ومن أسباب التحول الفكري تغير الواقع الثقافي للفرد، ولعل من أهم األدلة على ذلك              
ما يحدث من أثر لالبتعاث في نفس المبتعث نتيجة لتغير الواقع الثقافي، ويكفي التمثيـل               

  :في البداح، وتتلخص أحمد بن عزيزعبد ال. بالتغيرات العقدية التي فصلها د
 مهـم  وجانب،  العقيدة أصول من أصٌل هو الذي (والبراء الوالء جانب إضعاف -١"

  ).المتينة المستقلة شخصيته وتكوين المسلم لحماية
 وسـائل  تتناقلها التي الوقائع بعض إلى هذا في واستُند: النصرانية في الدخول - ٢

 باألديـان  وتـأثرهم  اإلسـالم  شـباب  بعـض  تنصر ألخبار خرواآل الحين بين اإلعالم
  .األخرى

  :المفاهيم هذه ومن، الباطلة الفكرية بالمفاهيم  التشبع- ٣
 ما دع (المحرفة المقولة في والمتمثل،  والحياة الدين بين للعالقة الكنسي المفهوم - أ

   للدين دةالفاس العلمانية النظرة هي وهذه، )لقيصر لقيصر وما، هللا هللا
 كتابـات  فـي  واضحةٌ النقطة وهذه،  العملية الحياتية الممارسات عن خارجا باعتباره

  .وغيرهم الصحف كتاب من باالبتعاث تأثر من بعض
 الجـابري  محمد: يتزعمه الباب وهذا،  للمعرفة مصدرا باعتباره الوحي رفض - ب
  .وغيرهم العظمة وعزيز القمني وسيد العظم جالل وصادق أركون ومحمد
 طـول  مع طبيعي الزم فهي،  دليل إلى تحتاج ال وهذه،  وتقليدهم بالكفار  التشبه - ٤
  . )٢("بينهم واإلقامة المكث

 :من مظاهر التحول الفكري المقبول:         رابعا
وإذا كان للتحول الفكري ألوانا بعضها مقبول سائغ وبعضها فاسد، فيهمني في هـذا              

  :فمن ذلك. ع التحول المقبول ألنه ذو عالقة بموضوعيالتمهيد أن أذكر بعض أنوا

                                         
 )٠٩٢bohoth/bohoth/bohoth/old/org.brob://http.htm: آمنة عامر الكفيشي، موقع. د)  ١(
  )٢٣٨٤٩tafsir/net.tafsir.vb://http/ملتقى أهل التفسير : موقع)  ٢(



 

 )٥٩٤١(

   وهذا مشهور في كل عصر، ومن اهمها العـصر          :اإلسالم بعد الكفر 
النبوي الكريم حيث كان الرجل يتفكر في دين اإلسالم ويقارن بينه وبين مـا هـو                

 . )١(عليه من الكفر فيختار اإلسالم
تمثيل إسالم المفكـر والـصحفي      وفي العصر الحديث تتكرر هذه القصص ويكفينا لل       

 أشـهر  أحد "مكة إلى الطريق" ، والتي ضمنها كتابه   )فايس ليوبولد(األوروبي محمد أسد    
 إلـى  رحلته الكتاب ويتضمن م،١٩٣٢ سنة حتى لسيرته ترجمة على احتوى الذي كتبه

  .)٢(اإلسالم إلى اهللا هداه وكيف اإلسالمي خصوصا القدس ومصر، ثم مكة، المشرق
وهو مشهور أيضا ونالحظه في كتب الفقه، ولعل من أشهره ما نسب            : الفتوىتغيير  

 ببغـداد  الـشافعي  اإلمام كان القديم والجديد، فقد  : إلى اإلمام الشافعي من أن له مذهبين      
 يعلـم  الحرام المسجد في حلقة له واتخذ،  ١٨٩ سنة مكة موطنه إلى ذهب ثم فيها وتفقه
 الفقـه  فـي  متعـددة  اجتهـادات  لـه  وكانت ،١٩٨ ةسن بغداد إلى عاد ثم ويفتي الناس

 وفي،  ٢٠٤ سنة توفي أن إلى فيها وبقي ١٩٩ سنة أواخر مصر إلى  ثم سافر  .وأصوله
  .)٣("كتبه تصنيف وأعاد، اجتهاداته من كثيرا غير األربع السنوات هذه

   وهذا كثير في تاريخ العلماء، ولعل اإلمام أبـا          :تغيير المذهب الفقهي 
 من أشهر األمثلة عليه، فقد كان شافعيا ثـم تحـول لمـذهب أبـي       جعفر الطحاوي 

 بـن  أن محمد   المزني ترجمة في "اإلرشاد" كتاب في الخليلي علي أبو ذكر. حنيفة
. حنيفـة  أبي مذهب واخترت خالك، خالفت لم: للطحاوي قلت: قال الشروطي أحمد
 فلـذلك  حنيفة، أبي كتب في النظر يديم ]يقصد المزني [خالي   أرى كنت ألني: فقال

   )٤(.إليه انتقلت
 وأشـهب  القاسم ابن فيها سمع رحلة له كان: وكذلك ابن رزيق تلميذ محمد بن القاسم     

 الفقـه  وكان - األوزاعي مذهب إلى أوالً يذهب وكان المدنيين، من وغيرهم وهب وابن
                                         

 .٢/٧٥٩قصة إسالم الطفيل الدوسي في أسد الغابة االستيعاب البن عبد البر : راجع مثال)  ١(

 ٥٦٠ فـي  وبيـروت  ببغداد "الجمل منشورات" الكتاب طبع عدة طبعات من أشهرها الطبعة التي أصدرتها        )  ٢(
 .صفحة

أصحابه وأنصاره في نشر    -أصوله وفقهه -حياته وعصره ( في مذهبيه القديم والجديد       اإلمام الشافعي  :انظر)  ٣(
وأصـل الكتـاب دراسـة      . بدون اسم للناشر  ،  ي األندونيس يللدكتور أحمد النحراو  ) آثاره العلمية وكتبه  -مذهبه

 .للحصول على درجة الدكتوراه بجامعة األزهر

 )٢١١/ ٢(لليافعي، "  الزمانمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث")  ٤(



– 

  )٥٩٤٢(

   .)١("مالك مذهب إلى تحول ثم - عليه أغلب
  .)٢("الشافعي مذهب إلى تحول "":قال الرافعي: وأبو المظفر السمعاني

        وهذا هو الذي    :السنة التحول من مذاهب أهل األهواء إلى مذهب أهل
  .يقوم عليه بحثي إن شاء اهللا

                                         
 .٢١٧:البن حيان القرطبي، ص" المقتبس من أنباء األندلس")  ١(
 )٤/١١٩(ألبي القاسم القزويني، " التدوين في أخبار قزوين")  ٢(



 

 )٥٩٤٣(

  دوافع التحول إلى مذهب أهل السنة: ولالفصل األ
   الدوافع العامة :المبحث األول
  الدوافع الخاصة: المبحث الثاني

وخصوصا إذا كان تحوال فكريـا عميقـا مثـل    ال بد لكل تحول من أسباب ودوافع،     
 .التحول من مذهب قضى المرء فيه شطرا من عمره مفتنعا ومنافحا إلى مـذهب آخـر            

وفي موضوعنا هذا سأحاول تبين دوافع تحول من نحن بصددهم، وهي دوافـع عامـة               
  :واخرى خاصة بكل منهم، وهو موضوع المبحثين التاليين

 :الدوافع العامة: المبحث األول
وهي كمـا  . وهي تتعلق في جملتها بمزايا طريقة أهل السنة وعيوب الطرق المبتدعة    

  :يلي
  : قوة أدلة مذهب أهل السنة وجالؤها: أوال

وواضـحة  . فهي سهلة الفهم والتناول   . ألنها كتاب وسنة وآثار عن الصحابة والسلف      
 الـدليل  يطلبون كمح كل وفي أمر كل في فهم العلم، على قائم فمنهجهم" الداللة قويتها،   

 لـم  الـذين  وكـذلك  كتبوا، الذين أجمعين السنة علماء أن نجد ولهذا والسنة، الكتاب من
 رحمـه - البر عبد بن قال. والجماعة السنة أهل من جميعاً أنهم نجد سبقوهم؛ بل يدونوا

 كتـاب  في منصوصا جاء ما إال وأسمائه، اهللا صفات في كله، االعتقاد في ليس": -اهللا
 ذلك في اآلحاد أخبار من جاء وما األمة، عليه أجمعت أو ، الرسول عن صح أو اهللا،
  )١("فيه يناظر وال له يسلم نحوه أو كله

 وإن وحفظـاً،  لهـا  تدويناً السنة على حرصاً الطوائف أكثر والجماعة السنة وأهل" 
 يـسلم  وال- بباطل حقاً ليخلط أو نفسه في هوى لخدمة فهو بها يهتم من غيرهم من وجد
 وتـالوة،  حفظـاً  وجـل  عز اهللا بكتاب يهتمون فإنهم والجماعة السنة أهل أما -ذلك من

 عن فضالً- الضعيف فالحديث وتضعيفاً، وتصحيحاً وفهماً حفظاً النبي بسنة ويهتمون
 أو الخيـاالت  أو اآلراء أو الكـشوفات  عن فضالً به، يعمل وال به يعتد ال -الموضوع
 وهـو  الصحيح، وبالمنهج بالبصيرة يتميزون إذاً فهم. غيرهم ليهاع يعتمد التي المنامات

 تـشهد  لـم  الذين الثقات الرجال أولئك بواسطة ، اهللا رسول عن الـمتلقى العلم منهج

                                         
  ).٢/٩٤٢(،  البن عبد البر"جامع بيان العلم وفضله)  "١(



– 

  )٥٩٤٤(

  . )١("واالستنباط والفهم والدقة والضبط الحفظ في مثلهم اإلطالق على األمم من أمة
ت، وذلك يجعل النفس لـه أميـل        وهو يقوم في أساسه على ترك الجدال والخصوما       

 فـي  والخصومات الجدل من وصريح واضح موقف للسلف كان"وقبولها له أدعى، فقد     
 علـى  النكيـر  شـددوا  التي البدع، من فيها والتمحل الكالم عدوا حتى االعتقاد، مسائل

 بلـدنا  أهـل  يـزل  ولـم  أكرهه، الدين في الكالم":  أنس بن مالك وقال. )٢("مقترفيها
 أحـب  وال ذلك، أشبه ما وكل والقدر، جهم رأي في الكالم نحو عنه، وينهون ه،يكرهون
 أحـب  فالسكوت وجل، عز اهللا وفي اهللا، دين في الكالم فأما عمل، تحته فيما إال الكالم
وقـد  . )٣("عمـل  تحته فيما إال اهللا دين في الكالم عن ينهون بلدنا أهل رأيت ألني إلي،

رة جعل معتقد الشخص عرضة للجدال والخصومات أذ        أدرك عمر بن عبد العزيز خطو     
  ..)٤("التحول يكثر :قال أو الشك أكثر للخصومات غرضا دينه جعل من: "يقول

   :السلف في مسائل اإلعتقاد اتفاق: ثانيا
 الحق أهل هم الحديث أهل أن على يدل ومما": -اهللا رحمه- األصبهاني اإلمام يقول

 مـع  وحـديثهم،  قـديمهم  آخـرهم،  إلى أولهم من فةالمصن كتبهم جميع طالعت لو أنك
 مـن  قطرا منهم واحد كل وسكون الديار، في بينهم ما وتباعد وزمانهم، بلدانهم اختالف
 طريقـة  على يجرون واحد، ونمط واحدة وتيرة على االعتقاد بيان في وجدتهم األقطار؛

 فـيهم  تـرى  ال احـد، و ونقلهم واحد، ذلك في قولهم فيها، يميلون وال عنها، يحيدون ال
 ونقلوه ألسنتهم على جرى ما جميع جمعت لو بل قل، وإن ما شئ في تفرقا وال اختالفا،

 الحـق  على وهل واحد، لسان على وجرى واحد، قلب عن جاء كأنه وجدته سلفهم، عن
  . )٥("هذا؟ من أبين دليل

                                         
ســــفر الحــــوالي   .د "خــــصائص مــــنهج أهــــل الــــسنة والجماعــــة    )"١(

١١٠٧٢٢=audioid?php.Fulltxt/audio/net.islamweb.audio://http( 

، لاللكـائي "  الـسنة  اعتقـاد أهـل  شرح أصـول " ؛)١/٥٥(،  "سنن الدارمي "؛  ٧٣:، ص  لآلجري "الشريعة")  ٢(
البـن  " القران العظـيم  تفسير  " ؛٥١:ص ،الصابونيسماعيل  بي إ  أل "عقيدة السلف وأصحاب الحديث   "؛  )٤/٦٣٤(

 ).٣/٤٥٨(البن حجر العسقالني، " اإلصابة في تمييز الصحابة"؛ )٧/٣٩٠(كثير، 
 )٢/٩٣٨(البن عبد البر، "  وفضلهجامع بيان العلم")  ٣(
 )١/١٤٤(، لاللكائي" شرح أصول اعتقاد أهل السنة")  ٤(

     ).٢/٢٣٩(، لألصبهاني "الحجة في بيان المحجة")  ٥(



 

 )٥٩٤٥(

  : وسطية معتقد أهل السنة: ثالثا
 مـذهبين،  بين" السلف ة من الوسطية، فمذهب   يضاف إلى هذا ما تتميز به هذه العقيد       

 سۡلَـي  ﴿ :تعـالى  فقوله المخلوقات، مماثلة ونفي الصفات، إثبات: ضاللتين بين وهدى
وهـو  ﴿: وقولـه  والتمثيل، التشبيه أهل على رد ،]١١:الشورى[﴾١١ۖ ۡءشَي ۦِلِهۡكَِمث

ـ  النفي أهل على رد،  ]١١: الشورى [﴾بِصيرۡٱلسِميع ٱل   أعـشى،  فالممثـل  ل،والتعطي
 ومن أمثلة هذه الوسطية مـا    )١("عدماً يعبد والمعطل صنماً، يعبد الممثل: أعمى والمعطل

:  حيث يقـول   ،وصفاته وتعالى سبحانه اهللا أسماء طرحه الشيخ صالح بن حميد في باب      
 أهـل  وبين شاكلتهم، على ومن الجهمية من المعطلة بين ]أي اهل السنة والجماعة   [وسطٌ"

 نفسه، بها سمى التي وصفاته أسماءه هللا يثبتون والجماعة السنة فـأهل المشبهة، يلالتمث
 رسـوله  بها ووصفه نفسه، بها ووصف وسلم، عليه اهللا صلى محمد رسوله بها وسماه
 هللا أن فيثبتـون  الكيفية، في يفوضون لكنهم الحقيقة، على يثبتونها وسلم، عليه اهللا صلى
 وال وعظمتـه،  وجـلَّ  عز اهللا بجالل يليق كما حقيقة وتعالى، هسبحان عيناً، له وأن يداً،
   .)٢("الحمد وهللا ...ظاهر واألمر البتة، التشبيه الحقيقة إثبات من أبداً يلزم

  :ضعف أدلة الفرق المنحرفة: رابعا
  :وذلك راجع لما يلي

 أنهم يستبعدون أهم مصدر للتلقي واالستدالل وهو الكتاب والسنة . ١
ن هذا المصدر إعراضا تاما، وإن زعموا انهم يأخذون بـه، ومـن           فهم معرضون ع  

األدلة على ذلك كالم الرازي وهو يقرر مذهب األشاعرة فهو يجعل العقل حجة أوليـة،               
 .ويضع عشرة شروط لقبول النقل في االحتجاج

فأما أولية حجية العقل فألن العقل عنده أصل النقل، حتى إذا تعارضا فالعقـل هـو                
 النقل أو والعقل، السمع أو والعقلية، السمعية األدلة تعارضت إذا": ول الرازي المقدم، يق 

 يجمـع  أن فإما العبارات، من ذلك نحو أو العقلية، والقواطع النقلية الظواهر أو والعقل،
 الـسمع،  يقدم أن وإما جميعاً، يردا أن وإما النقيضين، بين جمع ألنه محال، وهو بينهما،

 هـو  الـذي  العقل في قدحاً ذلك كان عليه قدمناه فلو النقل أصل قلالع ألن محال، وهو
                                         

 .)٥/١٩٦( ،بن تيميةال "فتاوىالمجموع ")  ١(
  =حميد للشيخ صالح بن" الوسطية في منهج أهل السنة والجماعة)"٢(
=٢٧٧٥٨#٢٧٧٥٨=audioid&FullContent=page?php.index/oaudi/net.islamweb.audio://http(<  



– 

  )٥٩٤٦(

 والعقـل  النقـل  في قدحاً النقل تقديم فكان فيه، قدح الشيء أصل في والقدح النقل، أصل
 تعارضـا  إذا وأمـا  يفـوض  أن وإما يتأول أن إما النقل ثم. العقل تقديم فوجب جميعاً،

  )١(."ارتفاعهما نعيمت ولم بينهما الجمع امتنع الضدين تعارض
دم هذه األشياء مظنون ال معلوم      وع: "...وأما الشروط العشر لقبول النقل أصال فهي      

والموقوف على المظنون مظنون وإذا ثبت هذا ظهر أن الدالئل النقلية ظنية وأن العقلية               
هكذا خـرج  "جابر إدريس على هذا بقوله    .  ويعلق د  ،)٢(!!"قطعية والظن اليعارض القطع   

 بهذه النتيجة السيئة التي أسقط بها االحتجاج بصحيح المنقول في مسائل اإلعتقاد             الرازي
  )٣(!"وقدم عليها معقوالته التي وصفها بأنها قطعية وهي في الحقيقة وهمية خيالية

  :تناقض هذه الفرق . ٢
مختار بيان هذا التنـاقض وصـوره فـي          محمد بن حسن بنت عفاف. وقد تكفلت د  

 ،"الـسلف  عقيدة ضوء في نقدية دراسة العقيدة في والبدع األهواء أهل تناقض"دراستها  
 بعـض  الثـاني  ويمثل البابان الثاني والثالث منها محور موضوعنا، إذ ذكرت في الباب         

 بعـض  كإيراد االستدالل في: أوالً: والبدع األهواء أهل عند واالضطراب التلون مظاهر
 فـي : وثانيـاً . بلوازمها والقول فاسدة اعدقو وتقرير،  إبطالها يوجب ما إثبات ثم،  األدلة

 األصـول  بعـض  ثـم ،  اتفاقهم في والسبب األصول في السلف اتفاق فذكرت األصول،
 األهـواء  أهل  ومنهج ،والجماعة السنة أهل والبدع األهواء أهل فيها خالف التي الكبرى
 اهللا أسـماء : والجماعة السنة أهل عقيدة ضوء في ونقده اآلتية األصول تقرير في والبدع

 . المخالف مع التعامل – الصحابة – المسلمين عصاة – الرؤية – وصفاته
وكـذلك   القصد نقيض في والبدع األهواء أهل وقوع في الثالث الباب بينما خصصت 

 االعتماد وعدم،  والبدعة السنة بين والخلط،  المتناقضات بين المسائل، والجمع  الخلط في 
. الـسلف  من موقفهم في تناقضهم ثم،  والبدع األهواء هلأ قواعد في والقطع اليقين على
، النهايـة  فـي  واإلفـالس  بـالحيرة  والبـدع  األهواء أهل إقرار  ففي :الرابع الباب أما

   .شيء على ليس بأنه اآلخر منهم كل واتهم والنصارى باليهود فتشبهوا وانحرافهم
 بـين "معتزلة، فإنه ولعل أبا الحسن األشعري كان من أوائل من كشف تناقض فرقة ال 

                                         
  ١٧٢: صللرازي،" ساس التقديسأ")  ١(
 ١٧٠:، ص للرازي"محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين")  ٢(
 )٢/٤٥٦( ،جابر إدريس أمير. د"منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل")  ٣(



 

 )٥٩٤٧(

 وكـان  منهم، كان ألنه غيره، يبينه لم ما وفسادهم أقوالهم وتناقض المعتزلة فضائح من
 عـنهم  رجـع  إنـه  ثم ذكياً، وكان سنة، أربعين الجبائي علي أبي على الكالم درس قد

 الحـق  إلـى  أقرب ألنها كالب ابن طريقة الصفات في ونصر عليهم، الرد في وصنف
 وأقـوال  والحـديث  بالـسنة  خبيـراً  يكن لم فإنه غيرها، يعرف ولم ،قولهم من والسنة

  .)١( "وغيرهم والتابعين الصحابة
  .هذا بالنسبة ألهم الدوافع العامة لتحول من كان على مذهب من إلى أهل السنة

  :الدوافع الخاصة: المبحث الثاني
عض إلى جانب هذه الدوافع العامة نقل المترجمـون بعـض الـدوافع الخاصـة بـب      
  . المتحولين لطريق أهل السنة، وسأكتفي هنا باإلشارة إلى بعضها متمثال في األشعري

 :الدوافع الخاصة لتحول األشعري
ال بد أن يكون لرجوع األشعري عن االعتزال وتحوله لطريق السلف أسباب مقنعة،             
خصوصا أنه مالزم أبي علي الجبائي رأس المعتزلة وهو ايـضا نائبـه فـي الـدرس               

  .ناظرةوالم
  :وقد ذكرت المصادر أكثر من سبب يمكنني أن أذكرها وأعلق عليها

 تحير األشعري بعد وصوله إلى درجة عميقة في االعتزال بسبب أيراده بعـض              -١
           هو األشعري المشكالت الكالمية على شيخه الجبائي وعدم رده عليه بما يشفيه، فمع أن 

 بـن  أحمـد  عـساكر  ابـن  ينقل،  جبائيال علي أبي شيخها وتلميذ المعتزلة منهج خريج
 لمـا  اهللا رحمه الحسن أبا الشيخ إن :يقول أصحابنا بعض سمعت" :قال المتكلم الحسين

 يجـد  وال الدرس في أستاذيه على األسئلة يورد كان غاية وبلغ اإلعتزال كالم في تبحر
 :وهذا أمر طبعي، ألمرين، )٢("ذلك في فتحير شافيا جوابا فيها

ومـع عـدم   . ضطراب الذي أشرت إليه في مذاهبهم يدعو إلى التساؤل أن اال : األول
تثبت شيوخهم من مذهبهم لتناقض أدلتهم ال غرابة في عدم إجابتهم مما يـدعو التلميـذ                

وقد سطر لنا المترجمون له عدة من هـذه المنـاظرات، إال أنـي      . إلى الحيرة والتشكك  
سم مناظرة اإلخوة الثالثة، وهي كما      أكتفي بأشهرها وأكثرها تداوال وهي التي عرفت با       

  :يلي
                                         

 ).٥/٢٧٧(البن تيمية، " منهاج السنة")  ١(

  ٣٨,٩ :البن عساكر، ص "المفتري كذب تبيين")  ٢(



– 

  )٥٩٤٨(

  عباده؟ في األصلح أو الصالح رعاية اهللا على أتوجب: األشعري ـ
  .نعم: علي أبو ـ
 كافراً كان والثاني،  تقياً براً مؤمناً كان أحدهم: إخوة ثالثة في ما تقول : األشعري ـ
  حالهم؟ كيف فماتوا؛ صغيراً كان والثالث، فاسقاً
 ففـي  الصغير وأما،  الدركات ففي الكافر وأما،  الدرجات ففي الزاهد اأم: الجبائي ـ
  .السالمة أهل

  له؟ يؤذن هل الزاهد درجات إلى يذهب أن الصغير أراد إن: األشعري ـ
 طاعاتـه  بسبب الدرجات هذه إلى وصل إنّما أخاك إن: له يقال ألنّه،  ال: الجبائي ـ
  .الطاعات تلك لك وليس، الكثيرة
 وال أبقيتنـي  مـا  فإنّـك ،  منّـي  ليس التقصير: الصغير ذلك قال فإن: رياألشع ـ

  .الطاعة على أقدرتني
 وصـرت ،  لعـصيت  بقيـت  لو أنّك أعلم كنت: جّل وعال  الباري يقول: الجبائي ـ

  .مصلحتك فراعيت، األليم للعذاب مستحقاً
، حـالي  متعل فقد حاله علمت كما،  العالمين إله يا: الكافر األخ قال لو: األشعري ـ

  دوني؟ مصلحته راعيت فلم
  .مجنون إنّك: الجبائي ـ
  ١!!العقبة في الشيخ حمار وقف بل ال: األشعري ـ

يروي المترجمون لألشعري بعض الرؤى التي رآها قاده تأويله إياهـا إلـى             : الثاني
 شـيء  الليالي بعض في صدري في وقع: "ترك طريق االعتزال، فمن هذه الرؤى قوله      

 الطريـق  يهديني أن تعالى اهللا وسألت،  ركعتين وصليت فقمت،  العقائد من فيه كنت مما
 فقـال ،  األمر من بي ما بعض إليه فشكوت بالمنام  اهللا رسول فرأيت ونمت،  المستقيم
 القـرآن  فـي  وجدت بما الكالم مسائل وعارضت فانتبهت،  بسنّتي عليك:  اهللا رسول

  .)٢("ياًظهر ورائي سواه ما ونبذت، فأثبته واألخبار
 عبـد  وكذلك رؤيا يعدها بعض تالميذه سببا في تحوله، يروي ابن عساكر عن أبـي         

 رجـوع  بدء كان كيف يحكي أئمتنا من واحد غير سمعت: "يقول محمد بن الحسين اهللا
                                         

  ).٢/٣٢٣(درء التعارض : انظر)  ١(
 )٢/٣١٥(درء التعارض )  ٢(



 

 )٥٩٤٩(

 فـي  نائم أنا بينا :قال إنه اسماعيل بن علي الحسن أبي والتضليل الزيغ من المبرأ اإلمام
 علـي  يـا  :فقال سلم و عليه اهللا صلى المصطفى رأيت ضانرم شهر من األول العشر
 أزل ولـم  عظيم أمر علي دخل استيقظت فلما الحق فإنها عني المروية المذاهب أنصر
 العشر كان حتى ذلك خالف في األدلة إيضاح من عليه أنا ولما لرؤياي، مهموما مفكرا

  ..)١("مرتكأ  فيما فعلت ما :لي فقال المنام  في النبي فرأيت األوسط
وكـان األولـى    : "السبحاني التشكيك في هذه الرؤى بقولـه       جعفر وقد حاول الشيخ  

للمحقّق ترك نقل هذه المنامات، ألن العوام والسذج من الناس إذا أعوزتهم الحجـة فـي       
اليقظة، يلجأون إلى النوم فيجدون ما يتطلبونه من الحجج في المنـام، فـيمألون كتـبهم      

أضف إلى ذلك وجود التهافت بين المنامين، فإن األول يعرب عـن             .بالمنامات والرؤى 
ظهور الشك في صحة معتقداته قبل المنام وتزايده إلى أن أدى إلى التحـول والبـراءة                

مـن   بسبب الرؤيا، ولكن الثاني يعرب عن أن التحول كان فجائياً غير مسبوق بـشيء             
  .)٢( "ة من عمرهالشك والتردد في صحة المنهج الذي عاش عليه فتر

وأما وجود التهافـت    . مثل هذه الرؤى ال شرعا وال واقعا       في وقوع وال أرى غرابة    
لسبب الذي ذكره فأمر يحتاج إلى دليل؛ ألن اإلنسان يمكن أن يرى رؤيتين متفقتين فـي           

  .الغاية وإن اختلفتا في التفاصيل
ا ما هي إال ترجمـة  وعموما فالتحول ال بد له من دوافع واقعية، وهذه الرؤى وغيره   

  .لهذه الدوافع الواقعية، فال مانع من قبولها

                                         
  )١/٤٠(البن عساكر، " المفتري كذب تبيين")  ١(
 )٢/٢٣( للسحباني،" والنّحل الملل في بحوث")  ٢(



– 

  )٥٩٥٠(

  :نماذج من التحوالت إلى مذهب أهل السنة: نيالفصل الثا
  ).من االعتزال إلى أهل السنة( أبو الحسن األشعري :المبحث األول
  ).من األشعرية إلى أهل السنة(أبو المعالي الجويني : المبحث الثاني

  .)من الفلسفة والتصوف إلى أهل السنة( حامد الغزالي أبو: ثالثالمبحث ال
  .)من الفلسفة واإللحاد إلى أهل السنة(الفخر الرازي : رابعالمبحث ال

  )من االعتزال إلى أهل السنة(أبو الحسن األشعري : المبحث األول
  :وفيه ثالث مطالب

  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
   مراحل التحول:المطلب الثاني

  آراؤه بعد التحول: ب الثالثالمطل
  )من االعتزال إلى أهل السنة(أبو الحسن األشعري : المبحث األول

  ) م٩٣٦ -  ٨٧٤ / هـ ٣٢٤ - ٢٦٠(
  :اسمه ولقبه

على بن إسماعيل بن أبى بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل ابن عبد اهللا               وهو  
 عليه وسلم أبى موسى    بن موسى بن بالل بن أبى بردة ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا            

  .عبد اهللا بن قيس
  :تكوينه العلمي، وشيوخه

يقال أقام على االعتـزال   االعتزالي  وتبعه في،كان أوال قد أخذ عن أبى على الجبائ     
 وشرح صدره التبـاع  ، فلما أراده اهللا لنصر دينه،أربعين سنة حتى صار للمعتزلة إماما     

 ، ثم خرج إلى الجامع وصعد المنبـر       ،ا بيته خمسة عشر يوم    ي غاب عن الناس ف    ؛الحق
 ولـم   ، األدلة يفتكافأت عند   نظرت ي معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة ألن        :وقال
 فاستهديت اهللا تعالى فهداني الى اعتقاد ما أودعتـه فـي   ،شيء على شيءي  عند حيترج

لـع مـن    وانخ،عتقده كما انخلعت من ثوبي هذاا وانخلعت من جميع ما كنت    .كتبي هذه 
  . ألفها على مذاهب أهل السنة إلى الناسي ورمى به ودفع الكتب الت،ثوب كان عليه

ـ       ي،   زكريا الساج  ومن شيوخه غير الجبائي     ي،وروى أيضا عن أبى خليفـة الجمح
،  البـصريين  ي وعبد الرحمن بن خلف الضب     يوسهل بن نوح ومحمد بن يعقوب المقبر      

  .وهم من المحدثين



 

 )٥٩٥١(

كنت في جنب الشيخ أبى الحسن الباهلي كقطرة        :  اإلسفرايني قال األستاذ أبو إسحاق   
كنت في جنب األشعري كقطـرة فـي جنـب          : في جنب البحر، وسمعت الباهلي يقول     

  .البحر
  .أفضل أحوالي أن أفهم كالم أبى الحسن: وقال القاضي الباقالني

  :وفاته
قرب أنهـا سـنة    واأل،والصحيح أن وفاة الشيخ بين العشرين والثالثين بعد الثالثمائة      

  )١ (. وذكره أبو بكر بن فورك، وهو ما صححه ابن عساكر،أربع وعشرين
   :تالميذه ومصنفاته

 واألسـتاذ أبـو إسـحاق       ي،من اآلخذين عن الشيخ األستاذ أبو سـهل الـصعلوك         و
 واألستاذ أبو عبد اهللا بن      ي، والشيخ أبو زيد المروز    ، والشيخ أبو بكر القفال    ي،اإلسفراين

 والـشيخ  ي، اإلسـماعيل ي والحافظ أبو بكر الجرجاني،ر بن أحمد السرخس  وزاه ،خفيف
 وأبو الحسن عبد العزيز بن محمد       ي، العراق ي والشيخ أبو محمد الطبر    ي،أبو بكر األودن  

 وأبو عبـد اهللا     ،"النقاش" ي وأبو جعفر السلم   ،"الدمل"ـ   المعروف ب  ي،بن إسحاق الطبر  
  )٢(. وأبو منصور بن حمشادي،الزهري  وأبو محمد القرشي، الشافعياألصبهان

الـرد علـى   "و " إمامـة الـصديق  "بلغت ثالثمئة كتاب، منهـا      : قيلواما مصنفاته ف  
رسالة فـي   " و  " اإلبانة عن أصول الديانة     " جزان، و   " االت اإلسالميين مق"و  " المجسمة
ـ  " و " الرد على ابن الراوندي " و  " مقاالت الملحدين   " و  " اإليمان " و " ال خلـق األعم

اللمع في الـرد علـى أهـل    " و  " استحسان الخوض في الكالم     " و  " األسماء واألحكام   
  )٣(.يعرف باللمع الصغير" الزيغ والبدع 

  :آراؤه قبل التحول: المطلب األول
كان لنشأة األشعري في بيت الجبائي إمام المعتزلة في زمانه أثره البالغ على حياتـه               

عقيدة المعتزلة زمناً طويالً مالزما     ذهب االعتزال، وظل على     الفكرية، فقد استقى منه م    
، قال ابـن    لشيخه الجبائي حتى بلغ في علم الكالم حداً فاق فيه األقران وصار فيه إماما             

كان خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تالمذة أبي علي الجبائي وقـرأ عليـه أصـول                : "تيمية
                                         

  وما بعدها٣٤٧: للسبكي، ص" طبقات الشافعية: "انظر)  ١(

  .٣٦٨: للسبكي، ص" ت الشافعيةطبقا")  ٢(
 )٤/٢٦٣(للزركلي، " األعالم")  ٣(



– 

  )٥٩٥٢(

  .(١)"المعتزلة أربعين سنة 
 شـيخ   يشرب كـالم الجبـائ    "فإنه   ،عقيدة االعتزالية ومدافعا عنها   وكان داعيا إلى ال   

كان موافقا له فـي  ف (٢)" الكالم اليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم      فيالمعتزلة ونسبته   
  :وهياألصول الخمسة 

التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد واألمر بـالمعروف والنهـي            
   (٣).عتزالعتقاده قبل رجوعه عن االعن المنكر فهذا مجمل ا

في مصطلح المتكلّمين بأنّه العلم بـأن اهللا سـبحانه واحـد ال              فيعرف   :فأما التوحيد 
 ۦِلـهِ ۡكَِمـث  سۡلَـي ﴿ يشاركه غيره في الذات والصفات واألفعال والعبـادة وبالجملـة         

ـ             ١١:الشورى[﴾ۖۡءشَي اع ومن ثم يرى المعتزلة أن من التوحيـد اإليمـان بعـدم اجتم
  .قديمين، فوجب أن تكون صفات اهللا محدثة بزعمهم

تنزيهه سبحانه عما ال يليق به كالحاجة وكونـه جـسماً أو جـسمانياً،              ويدعون إلى   
  :  وعلى هذا تتفرع مسائل من أهمها– بزعمهم – عرضاً أو جوهراً أو غير ذلك

  وهي أن المعتزلة ينفون الـصفات الخبريـة        : مسألة الصفات
نها بما يخرجها عن معناها، فاليد هي القدرة، والعين العناية،          كلها، ويؤولو 

  .ناهيك بموقفهم مما يسمى صفات الذات. ومثل ذلك الساق وغيرها
    فهـم ينفونهـا بمـرة،    : مسألة رؤية الباري تعالى في اآلخرة

  .ويتأولون اآليات على أن المراد بها ينتظرون ثوابه
 حدثفهم يقولون بأنه مخلوق م: مسألة القرآن.  

 عن فعل القبيح فهو ال يفعله وال        – بزعمهم   – فمعناه عندهم أن اهللا منزه       :وأما العدل 
يقدر على فعله، ويجب عليه أن يفعل الحسن، وتتعلق به مسألة مهمة وهي مسألة خلـق               

وذلـك  . أفعال العباد ومؤداها أن اهللا لم يخلق فعل العبد وإنما الذي خلقه هو العبد نفـسه      
 من إشكالية عقلية طرحوها وهي إذا كان اهللا خالقا ألفعال العباد فكيف             من أجل الهروب  

  يعذبهم بها؟

                                         
 ).٦/٦٣١(البن تيمية، " الفتاوى الكبرى")  ١(
 ).٦/٥٢(البن تيمية، " مجموع الفتاوى")  ٢(
  .٢٩: ص،هادي أحمد عل طالبيل "أبو الحسن األشعري بين المعتزلة والسلف")  ٣(



 

 )٥٩٥٣(

فمؤداه عندهم أن اهللا يعذب الكافر والفاسق في النـار ويثيـب            : وأما الوعد والوعيد  
وال يجوز هللا أن يعفو عن الكافر أو الفاسق وال يجوز ألحـد أن              . المؤمن الطائع بالجنة  

  .يشفع فيهما
ليه مسألة مهمة هي مسألة الشفاعة في اآلخـرة فهـم ينفونهـا ويـردون               فتتفرع ع 

  .األحاديث المتواترة الواردة فيها
 أن صاحب الكبيرة ال يسمى مؤمناً، كما         ومؤداه عندهم  :وأما المنزلة بين المنزلتين   

فهو من حيث   . عليه جمهور المسلمين وال كافراً، كما عليه الخوارج، وإنّما يسمى فاسقاً          
  .إليمان والكفر في منزلة بين المنزلتينا

فمؤداه عندهم وجوب األمر بـالمعروف      : وأما األمر بالمعروف والنهي عن المنكر     
  :لكن يميزه امران. والنهي عن المنكر بدرجاته ومراتبه

  .وجوب الخروج على أئمة الجور ومنابذتهم بالسيف: األول
  . بالقوة على الناسالدعوة إلى مبادئهم التي سبقت وفرضها: والثاني

فهذه هي األصول التي اعتنقها األشعري قبل تحوله إلى مذهب أهـل الـسنة ودعـا      
  .إليها

  مراحل التحول: المطلب الثاني
مر األشعري بأطوار مختلفة نظراً الختالف البيئة التي نشأ فيها وتربى بينها حيـث              

 وتكاد المراجع كلهـا     "لبصرةا"عتزال  كان ربيبا لشيخ المعتزلة كما أنه نشأ في مدينة اال         
تتفق على أن األشعري نشأ معتزلياً ثم انتقل إلى المذهب الكالمي، ثم هداه اهللا إلى الحق                

أقـدم  هـو  و – "الفهرسـت "لنديم في   يقول ابن ا   .ورجع إلى مذهب أهل السنة والحديث     
ـ           ": -مصدر يذكر ذلك     ن أبو الحسن األشعري من أهل البصرة، كان معتزلياً ثم تاب م

القول بالعدل وخلق القرآن، في المسجد الجامع بالبصرة، في يوم الجمعة رقي كرسـياً،              
من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفـه نفـسي، أنـا    : ونادى بأعلى صوته  

فالن بن فالن، كنت قلت بخلق القرآن، وإن اهللا ال يرى باألبصار، وإن أفعال الشر أنـا                 
وكان فيه  . لع معتقد للرد على المعتزلة، وخرج بفضائحهم ومعايبهم       وأنا تائب مق  . أفعلها

    .)١("دعابة ومزح كبير

                                         
 .٢٣١: صالبن النديم،" الفهرست") ١(



– 

  )٥٩٥٤(

وقول ابن النديم هذا سار عليه معظم المؤرخين القدامى والمحدثين، إال أن الحـذاق              
منهم، وأهل الفقه والعلم بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل في أطواره فكان أوالً معتزلياً، ثـم    

  . وسطاً بين االعتزال وأهل السنة، وأخيراً رجع إلى عقيدة السلفسلك طريقاً
  :وعلى هذا فاألطوار التي مر بها األشعري ثالثة كما يلي

  :الطور األول
  . كما سبقكان فيه معتزلياً يقول بقولهم ويأخذ بأصولهم حتى صار إماماً لهم

  :الطور الثاني
وفـي هـذا   . حديث ولماَّ يلحق بهـم خرج فيه على المعتزلة ومال إلى أهل السنة وال 

إن كالم اهللا تعـالى     : وزاد عليه قوله  . )١(الطور سلك طريقة عبد اهللا بن سعيد بن كالب        
ال يتصف باألمر والنهي والخبر في األزل لحدوث هذه األمور وقدم الكـالم النفـسي،               

  .وإنما يتصف بذلك فيما ال يزول
فات الالزمة به ونفى أن يقوم بـه مـا          فأثبت ابن كالب قيام الص    : "ويقول ابن تيمية  

يتعلق بمشيئته وقدرته من األفعال وغيرها ووافقه على ذلك أبو العباس القالنسي وأبـو              
  .)٢("ري وغيرهم عالحسن األش

  . السلف المثبتون، والمعطلة النفاة:والمراد بالصنفين في كالم ابن تيمية
 - فيما بين يدينا من كتـب  - وأنا أرى أن خير كتاب يمثل هذا الطور عند األشعري   

، ذلك أن األشعري يهاجم فيه المعتزلـة  "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع     "هو كتاب   
هجوماً شديداً، ويدخل معهم في مناقشات جدلية تصل إلى حد التعقيد أحياناً، فهـو بهـذا    

ام أحمـد   يتخلص من مذهب االعتزال ويرد عليه ويفنده، ومع هذا نجد أنه ال يذكر اإلم             
وال يشيد بمذهبه كما فعل في اإلبانة، كما أنه لم يتعرض لذكر كثير من الصفات التـي                 

  .يؤمن بها السلف كالوجه واالستواء، ويتكلم عن نظرية الكسب بإسهاب
فلذا أمكن القول بأنه كان في هذا الطور وسطاً بين السلف كاإلمام أحمد بـن حنبـل                 

وأبو الحسن لما رجع عـن مـذهب        : "ى ذلك في قوله   والمعتزلة، وقد أشار ابن تيمية إل     
المعتزلة سلك طريقة ابن كالب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى اإلمام أحمـد   

                                         
 .وهو من المتكلمين الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، ولكنهم أقرب من غيرهم نسبياً)  ١(

 .)٢٤١ / ١(البن تيمية، " درء تعارض العقل والنقل")  ٢(



 

 )٥٩٥٥(

  )١("كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كاإلبانة والموجز والمقاالت وغيرها
ويالحظ أن ابن تيمية هنا ذكر طورين لألشعري دون أن يفصل بينهمـا ويوضـح،               

  .إن كان يفرق بين طريقة ابن كالب ومذهب اإلمام أحمدو
ها األشعري على طريقة ابن كـالب بعـد         ي ولكني لم أقف على تحديد للمدة التي بق       

  .البحث والتحري، ولكن الثابت عنه أنه انتقل إلى مذهبه
وال شك أن األشعري كان يعيش مرحلة حرجة في تلك الفترة التي سبقت رجوعـه               

 بعد إعالنه خروجه من االعتزال، حتى إنه اعتزل الناس خمسة عـشر  إلى منهج السلف  
يوماً في بيته، خرج بعدها بالقرار الذي أعلنه على الناس في المسجد الجامع بالبـصرة               

من عرفني فقد عرفني ومن لم      : في يوم الجمعة، حيث رقى كرسياً ونادى بأعلى صوته        
كنت أقول بخلق القرآن، وأن اهللا ال يـرى     يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فالن بن فالن،         

  باألبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة
ويالحظ من هذا القرار أن األشعري يعلن براءته صراحة من المعتزلة وينص علـى    

  .بعض العقائد التي خرج عليهم فيها، وسلك فيها سبيل أهل الهدى والرشاد
، فقـد كانـت     طة تحول األشعري هذه هي أهم شيء حدث له في تاريخ حياتـه            ونق

نصرا على المعتزلة إذ يرد عليهم من هو عارف بطرقهم الكالمية ومـذاهبهم، عـارف          
ومن وقت اإلعالن بدأ األشـعري  : "بطرقهم الكالمية ومذاهبهم، يقول محقق رسالة الثغر 

كل ما أوتي من لسان وبيان حتى صـار  يدافع عن عقائد أهل السلف ويحارب المعتزلة ب    
  . )٢("شجى في حلوق المعتزلة

كان لها أثر كبير في نصرة مذهب السلف أهل السنة والجماعة ودحض الباطـل      كما  
الذي كان عليه قبل ذلك، وخاصة بعد ما حرر نفسه بالرجوع الكامل إلى مذهب اإلمـام               

  :أحمد بن حنبل، وكان ذلك في طوره األخير وهو
  الثالثالطور 

هو الذي أعلن فيه األشعري انتسابه إلى اإلمام أحمد كما ذكر ذلك في مقدمة كتابـه                
اإلبانة، وتصريحه بذلك يدل على أنه وقف على كتب اإلمام أحمد، واستقى منها كثيـراً               
في العقيدة، وهذا يظهر في كالمه على الصفات ومطابقته لكالم اإلمام أحمد وذلك مثـل               

                                         
 ).٢/١٦(البن تيمية، " درء تعارض العقل والنقل")  ١(

 .٣٧:  صألبي حسن األشعري،" رسالة أهل الثغر" :انظر)  ٢(



– 

  )٥٩٥٦(

  . صفة الكالم
ـ   -اختلف العلماء والباحثون  "أنه يجدر اإلشارة إلى أمر وهو أنه        إال    ى بعد اتفاقهم عل

 بعـد تحولـه بطـور أو        ي هل مـر األشـعر     -الطور األول الذي هو طور االعتزال     
  :طورين؟، ويمكن تحديد األقوال كما يلي

 بقي على طور واحد، وأنه في هذه المرحلة تـابع     - بعد تحوله  -أن األشعري : األول
الب، لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة، نشأ عنهـا مـا                ابن ك 

يسمى بالمذهب األشعرى، وهذا قول األشعرية، أما كتاب اإلبانة فإما أن يتغافلوا عنـه،              
" التفـويض "أو يقولوا بإثباته، لكنهم يفسرون مافيه من اإلثبات بأن ذلك جاء على طريقة          

  .القول بتأويل بعض الصفاتوأن هذا ال يتعارض مع 
إن : وهذا القول يقول به أيضا بعض العلماء من غير األشاعرة، وهـؤالء يقولـون             

 طريقة ابن كالب، فبقيت عليه بقايا من مذهب االعتزال، أما كتـاب          ىاألشعري سار عل  
 االستدالل بالنـصوص،    فياإلبانة فيرون أنه مع أنه يقرب فيه كثيرا من مذهب السلف            

ا أثبت فيه هو مذهبه قبل ذلك، ولذلك فليس فيه مـا يعـارض كتبـه الـسابقة،         إال أن م  
ـ لم يركز عليها في ك "اللمع" والمباحث التي ركز عليها في كتاب      اب اإلبانـة، فلـيس   ت
  .دل على رجوعه عن مذهب ابن كالبيبينهما تعارض، وليس في اإلبانة ما 

ل بمرحلة واحدة، ويختلفان فـي      مر بعد االعتزا  ي  فهذان رأيان يتفقان في أن األشعر     
  .التفسير والتحليل

  :أن األشعري بعد تحوله مر بطورين: الثاني
  . طريقة ابن كالبى طور التوسط والسير عل-أ

 منهاج أهـل الـسنة    ى وطور اإلثبات والتخلي عن طريقة ابن كالب والسير عل         -ب
  .(١)""اإلبانة"والجماعة كما في 

 ال يعتمد على أدلة متكاملة فهم ينظـرون إلـى           - في نظري    –إال أن الرأي األول     
بعض آرائه التي وافق فيها ابن كالب وال ينظرون إلى كتاب اإلبانة نظرة فاحصة، بـل       

  .إلى رسالته إلى أهل الثغر التي ال مجال بعدها لخالف في أنه مر باألطوار الثالثة
 يـسندها نقـل أو      وأما تشكيكهم في نسبة كتاب اإلبانة إليه فهو محض افتراضات ال          

  عقل؛
                                         

 ).١/٣٧٨(لعبد الرحمن المحمود، " موقف ابن تيمية من األشاعرة")  ١(



 

 )٥٩٥٧(

  :فقد نقل عنها كبار العلماء مثل
رحمـه  -وقد ذكر الـشافعي  : "قال" االعتقاد" اإلمام البيهقي صاحب السنن في كتابه     

 ما دل على أن ما نتلوه في القرآن بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونكتبـه فـي مـصاحفنا     -اهللا
 بأن أرسل به رسوله صلى اهللا       يسمى كالم اهللا عز وجل وأن اهللا عز وجل كلم به عباده           

  .)١("عليه و سلم وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتاب اإلبانة
ولم يزل كتـاب     : "يقول "تبيين كذب المفتري  "واإلمام ابن عساكر فقد أثنى عليه في        

اإلبانة مستصوبا عند أهل الديانة وسمعت الشيخ أبا بكر احمد بن محمد بن إسماعيل بن               
بشار البوشنجي المعروف بالخر كردي الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه           محمد بن   

ان اإلمام أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري قـال مـا                
كان يخرج إلى مجلس درسه إال وبيده كتاب اإلبانة ألبي الحـسن األشـعري ويظهـر                

  . )٢("اإلعجاب
معتقده على وجهه باألمانة، ونجتنب أن نزيد فيـه أو          فال بد أن نحكي عنه       : "...قال

 ثم  )٣ (...."ننقص منه تركاً للخيانة، لتعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة            
  .نقل الكتاب برمته

 وكتاب االبانـة مـن أشـهر        : "يقول" العلو للعلي الغفار  "والحافظ الذهبي في كتابه     
  . )٤("تصانيف أبي الحسن األشعري

 فقـال فـي     مراحل تحول أبي الحـسن     - رحمه اهللا    -قد أوضح الحافظ ابن كثير      و
ذكروا للشيخ أبي الحسن األشـعري     "الطبقة الثالثة من كتابه طبقات الفقهاء عند الشافعية         

  :ثالثة أحوال
  .حال االعتزال التي رجع عنها ال محالة: أولها

حيـاة، والعلـم، والقـدرة،      ال: إثبات الصفات العقلية الـسبعة وهـي      : والحال الثاني 
واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقـدم والـساق،         

  .ونحو ذلك

                                         
 .١٠٧:ص للبيهقي،" االعتقاد") ١(

 .٣٨٩ : صالبن عساكر، "تبيين كذب المفتري")٢(
 ).٣٨٩-٣٨٠: (صالبن عساكر، " بيين كذب المفتريت")  ٣(
 .٢١٩: صللذهبي، " العلو للعلي الغفار")  ٤(



– 

  )٥٩٥٨(

إثبات ذلك كله من غير تكييف وال تشبيه جرياً على منوال الـسلف،             : والحال الثالث 
  )١("وهي طريقته في اإلبانة التي صنفها آخراً

 في نقاط    بعد تحوله عن المعتزلة    منهج األشعري " هرةمحمد أبو ز  " الدكتور   ويلخص
  :أربع كما يلي

 أنه يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد، ويحتج بكل وسـائل                - ١
  .اإلقناع واإلفحام

 أنه يأخذ بظواهر النصوص في اآليات التي يظن أنها توهم التشبيه من غير أن               - ٢
 هللا وجهاً ال كوجه العبيـد، وأن هللا يـداً ال تـشبه أيـدي                يقع في التشبيه، فهو يعتقد أن     

  .المخلوقات
 أنه يرى أن أحاديث اآلحاد يحتج بها في العقائد وهي دليل إلثباتها وقـد أعلـن        - ٣

  .اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث اآلحاد
 أنه في آرائه كان يجانب أهل األهواء جميعاً ومنهم المعتزلة ويجتهـد فـي أال                - ٤

  .ا وقع فيه كثير من المنحرفينيقع فيم
وقد سلك األشعري في االستدالل على العقائـد        : "ثم عقب أبو زهرة على ذلك بقوله      

مسلك النقل ومسلك العقل، فهو يثبت ما جاء به القرآن الكريم والحديث الـشريف مـن                
أوصاف اهللا ورسله واليوم اآلخر والمالئكة والحساب والعقاب والثـواب ويتجـه إلـى              

  )٢("… ة العقلية، والبراهين المنطقية يستدل بها على اهللا سبحانه وتعالى األدل
  آراؤه بعد التحول: المطلب الثالث

منهج األشعري في المسائل الدينية واالعتقاديـة مـن         " فوقية حسين "حددت الدكتورة   
خالل كتبه وخرجت منها بعدة أصول سار عليه األشعري في كتبه، وهي فـي جملتهـا          

  :تي عليها السلف الصالح وهي كما يلياألصول ال
  .إعطاء األولوية للنص المنزل قرآناً كان أم سنة: األصل األول
  .تفسير القرآن بالقرآن: األصل الثاني
 .تفسير القرآن بالحديث: األصل الثالث
  .أخذه بما أجمع عليه السلف قبله: األصل الرابع

                                         
 )١/٢٠٥(كثير، البن " طبقات الشافعية")  ١(

 ).١٦١-١٦٠:(لمحمد أبو زهرة، ص" ابن تيمية حياته وعصره" )  ٢(



 

 )٥٩٥٩(

 لنا أن نزيله عـن ظـاهره إال      أن القرآن الكريم على ظاهره وليس     : األصل الخامس 
  .بحجة

  .االعتقاد واليقين بأن اهللا خاطب العرب بلغتهم: األصل السادس
  .مراعاة مناسبة النزول: األصل السابع
   )١(مراعاة الخصوص والعموم: األصل الثامن

والناظر في هذه األصول يتبين له أنها أصول سليمة لفهم القرآن والـسنة والـسائر               
بع لطريق الهدى والرشاد وهو ما صار عليه األشـعري أخيـراً بعـد              عليها ال شك مت   

  .عودته إلى مذهب السلف، ولقد اتبع هذه األصول في كتابه اإلبانة ورسالة أهل الثغر
هذا هو منهج األشعري الذي سلكه وسار عليه بعد رجوعه عن االعتزال والكالبيـة              

هج وذلـك بـسبب نـشأته األولـى         مع ميوله إلى النزعة الكالمية في تأييده لهذا المـن         
االعتزالية وقيامه بالدفاع عن العقيدة اإلسالمية ضد من انحرفوا عنها مـن المتكلمـين،              

   (٢).فكان البد له من سلوك طريقتهم في الرد عليهم ألنهم ال يقتنعون بأدلة النصوص
هـل  رسـالته إلـى ا  "و" اإلبانة عن أصول الديانة"ومن مؤلفاته في هذا الطور كتاباه       

  ".الثغر
قولنا الذي نقـول  :"  ما يعتقده ويدين به حيث قال   "اإلبانة"في كتابه   األشعري  ذكر  فقد  

به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب اهللا ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمـد صـلى    
اهللا عليه وسلم، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحـن بـذلك               

 نضر اهللا وجهـه     -وبما كان يقول به أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل             معتصمون،  
 قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ ألنه اإلمام الفاضـل،          -ورفع درجته وأجزل مثوبته     

والرئيس الكامل، الذي أبان اهللا به الحق، ودفع به الضالل، وأوضح به المنهاج، وقمـع               
 وشك الشاكين، فرحمة اهللا عليه مـن إمـام مقـدم،             الزائغين، غبه بدع المبتدعين، وزي   

  .وجليل معظم، وكبير مفهم
أنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وبما جاءوا به من عند اهللا، ومـا              : وجملة قولنا 

رواه الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال نرد من ذلك شـيئا، وأن اهللا عـز                   
 صمد، لم يتخذ صاحبة وال ولدا، وأن محمـدا عبـده            وجل إله واحد ال إله إال هو، فرد       

                                         
 .)١٣٠-١١٠: (صألبي حسن األشعري،  " عن أصول الديانةاإلبانة": انظر)  ١(

 .٤٠:صألبي الحسن األشعري، " أهل الثغررسالة ")  ٢(



– 

  )٥٩٦٠(

وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتيـة ال ريـب      .ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق    
وأن اهللا تعالى استوى على العرش على الوجه الذي          .فيها، وأن اهللا يبعث من في القبور      

ستقرار والـتمكن والحلـول   قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن الممارسة واال  
واالنتقال، ال يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في            
قبضته، وهو فوق العرش، وفوق كل شيء، إلى تخوم الثرى، فوقية ال تزيده قربا إلـى                
العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى،              

ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهـو علـى     وهو مع   
  . إلخ ما ذكر(١).كل شيء شهيد

وهذا هو معتقد أصحاب الحديث األوائل، وهو معتقد اهل الـسنة مـن العلمـاء لـم      
  .يختلف أحد عنه

وأما رسالته إلى أهل الثغر بباب األبواب فهي رسالة صغيرة لكنها تحـوي مجمـل               
:  وقد وجهها ألهل ثغر باب األبواب بناء على طلبهم ذلك منه، يقول في بدايتها               اعتقاده،

أما بعد أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر بباب األبواب حرسكم اهللا بسلطانه وأيـدكم               "
 بمدينة السالم من خيـر نعـم    ىبنصره فقد وقفت على ما ذكرتموه في كتابكم الوارد عل         

كم فأسرني وكثر هللا عز وجل عليه شكري ورغبت إليه تعـالى  اهللا عليكم واستقامة أحوال  
ومجتهدا في تمام ما أوالكم وإسباغ نعمة علينا وعليكم وهو تعالى ولي اإلجابة وحقيـق               

  .لجميل الموهبة
ووقفت أيدكم اهللا على ما ذكرتموه من أحمادكم جوابي عـن المـسائل التـي كنـتم                 

بع وستين ومائتين ووقوع ماذكرته فكم فيها       أنقذتموها إلي في العام الماضي وهو سنة س       
الموقع الذي حمدتموه وعرفتم وجه الصواب فيه وإعراضكم عمن ألقى تلـك المـسائل              

  واحتال في بثها عندكم 
وحمدت اهللا عز وجل على حراستنا وإياكم من شبه الملحدين في دينه والصادين عن              

حبله والمقيمين على الوفاء بعهـده      اتباع رسله وسألته أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين ب        
  إنه ولي ذلك والقادر عليه 

ووقفت على ما التمستموه من ذكر األصول التي عول سلفنا رحمة اهللا عليهم وعليها              
وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلها واتباع خلفنا الصالح لهم في ذلك وعـدولهم عمـا                

                                         
 ).٢١-٢٠:(ألبي حسن األشعري، ص" اإلبانة عن أصول الديانة")  ١(



 

 )٥٩٦١(

روا إلى مخالفة الكتاب والسنة بهـا  صار إليه أهل البدع من المذاهب التي أحدثوها وصا        
وما ذكرتموه من شدة الحاجة إلى ذلك فبادرت أيدكم اهللا بإجابتكم إلى ما سـألتموه لمـا                 
أوجبه من حقوقكم والكرامة لكم وذكرت لكم جمال من األصول مقرونة بـأطراف مـن               

م الحجاج تدلكم على صوابكم في ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه مـن مخـالفته               
وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهـم ومفـارقتهم بـذلك األدلـة                 
الشرعية وما أتى به الرسول منها ونبه عليها وموافقتهم بذلك لطرق الفالسفة والصادين             

  .عنها والجاحدين لما أتت به الرسل عليهم السالم منها
من حـق نعـم اهللا فـيكم     لكم وسائر من تأمل ما ذكرته نصحا لما يوجب على           آولم  

وأرجوه من نيل الثواب بإجابتكم مستعينا في جميع ذلك باهللا عز وجل وتوكال عليه وهو               
  . )١("حسبي ونعم الوكيل

وقد احتوت الرسالة على واحد وخمسين إجماعا حكاها األشعري على مجمل اعتقاد            
الـة إلـى مقدمـة    السلف بتفاصيل جزئياته بما ال يحسن اإلطالة بتفصيله، وأكتفي باإلح        

  .الدكتور عبد اهللا الجنيدي للرسالة
 

                                         
  ).١٣٥ –١٢٧: (ألبي الحسن األشعري، ص" رسالة أهل الثغر")  ١(



– 

  )٥٩٦٢(

  ).من األشعرية إلى أهل السنة( أبو المعالي الجويني :المبحث الثاني
  :وفيه مطالبان
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
  آراؤه بعد التحول: المطلب الثاني
  ).من األشعرية إلى أهل السنة( أبو المعالي الجويني :المبحث الثاني

  ) م١٠٨٥ - ١٠٢٨ / هـ ٤٧٨ - ٤١٩(
  :اسمه ولقبه

، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بـن عبـد اهللا بـن حيويـة الجـويني                   
  . إمام الحرمين أبو المعالي،النيسابوري

   :تكوينه العلمي، وشيوخه
 ،ثامن عشر المحرم سـنة تـسع عـشرة وأربعمائـة    الولد في    ولد الشيخ أبي محمد   

وذلك أن أباه اكتسب من عمـل يـده   ،  ال بل من قبل مولده     ،من صغره واعتنى به والده    
  .ماال خالصا

 وكان والده يعجب به ويسر لما يرى فيه من مخايل           ،أخذ اإلمام في الفقه على والده      
ثـم  ، وجد واجتهد في المذهب والخالف واألصولين وغيرهـا   ،   وأمارات الفالح  ،النجابة

 فأقعـد مكانـه فـي     ؛مع ذلك من األئمة المحققين     وهو   ،توفي والده وسنه نحو العشرين    
 فكان يدرس ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهقي حتى حصل األصول عنـد               .التدريس

قـال عبـد الغـافر    .  وكان يواظب على مجلسه ،أستاذه أبي القاسم اإلسكاف اإلسفرايني    
ء معـدودة   وقد سمعته يقول في أثناء كالمه كنت علقت عليه في األصول أجزا :الفارسي

  .وطالعت في نفسي مائة مجلدة
 ويبكر كل يوم قبل االشتغال بدرس نفسه إلى         ،وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل     

 ويقتبس من كل نوع مـن العلـوم مـا           ، يقرأ عليه القرآن   ،مسجد أبي عبد اهللا الخبازي    
 ،فقهـة  وما كان يدخل له علـى المت       ، وينفق ما ورثه   ، مع مواظبته على التدريس    ،يمكنه

 ،لتقي باألكابر مـن العلمـاء  فاخرج إلى بغداد   ثم    ويواظب عليها،  ،ويجتهد في المناظرة  
ثـم توجـه إلـى       ، وشاع ذكره واسمه   ،ودارسهم وناظرهم حتى طار ذكره في األقطار      

ثم عاد إلى   ،   وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم           الحج،
 وأقعـد   ،بنيت له المدرسة النظامية بنيسابور    ف ،طان ألب أرسالن  نيسابور بعد والية السل   



 

 )٥٩٦٣(

قال الباخرزي فـي    ،  )١ ( وبقي على ذلك قريبا من ثالثين سنة غير مزاحم         ،للتدريس فيها 
الفقه فقه الشافعي، واألدب أدب األصـمعي، وفـي الـوعظ الحـسن             ":  يصفه "الدمية"

  .)٢("البصري
 سعد عبد الرحمن بـن  و وأب،حمد المزكي حسان محمد بن أ وأبو ، والده ومن شيوخه 
 سـعد عبـد     و وأب ، عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن يحيى المزكي        و وأب ،حمدان النصروي 

  وغيـرهم  ، عبد الرحمن محمد ابن عبد العزيز النيلي       و وأب ،الرحمن بن الحسن بن عليك    
  .، وكلهم من أصحاب الحديث)٣ (وأجاز له أبو نعيم الحافظ

  :وفاته
 ليلة األربعاء بعد صالة العتمة الخامس والعشرين من شهر ربيـع       )٤(بورتوفي بنيسا  

   )٥(اآلخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة
  :مصنفاته وتالميذه

العقيـدة النظاميـة فـي      " و  " غياث األمم والتياث الظلـم    " له مصنفات كثيرة، منها     
" مطلب في دراية المذهب   ال نهاية" في أصول الفقه، و     " البرهان  " و  " األركان اإلسالمية 

"  اإلرشـاد " في أصول الدين، على مذهب األشاعرة، و        " الشامل  "  و   ،في فقه الشافعية  
  .)٦("مغيث الخلق " في أصول الفقه، و " الورقات " في أصول الدين، و 

 وإسماعيل بن أبـي صـالح   ، وأبو عبد اهللا الفراوي، زاهر الشحامي:ومن تالمذتـه  
  .)٧( وغيرهم،المؤذن
ن خالل ترجمة أبي المعالي نالحظ أنه يتميز بحدة الذكاء حتى وصـفه الـذهبي               م

كان هذا اإلمام مع فرط ذكائه وإمامتـه فـي الفـروع وأصـول              : " فقالبفرط الذكاء،   
  .)٨(..".المذهب وقوة مناظرته

                                         
 .وما بعدها) ٥/١٦٥(للسبكي، " طبقات الشافعية")  ١(

 ).٤/١٦٠(للزركلي، " األعالم")  ٢(

 ).٥/١٧١(للسبكي، " طبقات الشافعية")  ٣(

 ).٤/١٦٠(للزركلي، " األعالم")  ٤(

 )٥/١٨١(للسبكي، " طبقات الشافعية")  ٥(

 ).٤/١٦٠(للزركلي، " ماألعال")  ٦(

 ).٥/١٧١(للسبكي، " طبقات الشافعية")  ٧(

 )٤٧١ /١٨( للذهبي،" سير أعالم النبالء")  ٨(



– 

  )٥٩٦٤(

ولذا كانت حياتـه  . وهذا الذكاء والعقل جعله يلحظ الفكرة فإذا اعتنقها دافع عنها بقوة         
  :ية متدرجة في الوصول إلى الحق بحيث يمكن إجمالها فيالعلم

 طور ما قبل التحول إلى طريقة السنة واهلها .  
 ومرحلة التحول إلى طريقة أهل السنة. 

  :وذلك من خالل المطلبين التاليين
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول

 كالميـة   وهذه المرحلة تتميز بدفاع الجويني عن العقيدة األشعرية ولكـن بطريقـة           
تشوبها الفلسفة في بعض مالمحها، والشك أن الجويني قد تأثر بالفلسفة لطول مداومتـه              

 –مطالعة كتبهم، بقي ان أقول إن الجويني تأثر بالفالسفة في عباراته وصوغه لألدلـة                
  : فمن مظاهر هذا التأثر–وإن كان لم يقل بأقوالهم 

 :نقوله عنهمكثرة  - ١
أقـصى إفـضاء   : "اإلنسان بأحكام اإللهيات وحقائقهـا يقول في مسألة إحاطة     : فمثال

إن مـا  : العقل إلى أمور جميلة منها، والدليل القاطع في ذلـك علـى رأي اإلسـالميين       
ال يتناهى، وعبـر    ايتصف به حادث، وموسوم بحكم النهاية، يستحيل أن يدرك حقيقة م          

حتمله من العقـل    تصرف اإلنسان في المعقوالت بفيض ما ي      : األوائل عن ذلك بأن قالوا    
عليه، ويستحيل أن يدرك الجزء الكل، ويحيط جزء طبيعي له حكم عقلي بما وراء عالم               

 .)١("الطبائع، وهذه العبارات وإن كانت مستنكرة في اإلسالم، فهي محومة على الحقـائق    
  .وال شك أن المقصود باألوائل هم الفالسفة ألنهم كانوا يعبرون عنهم بهذا

 :مصطلحات في كتبهالتحديد الدقيق لل - ٢
فهو قبل أن يبدأ في الكالم في أي باب يبدأ بتعريف المصطلحات والتعريفات، وتأخذ              

 قسطاً كبيراً من كتبه، وهذا المنهج الذي سلكه الجويني ظهـر            - أحياناً   -هذه المقدمات   
جلياً في كتب متأخري األشعرية، حيث يصل األمر أن تبلغ المقدمات أكثر مـن ثلثـي                

بل أن يدخل المؤلف في المقصود من الكتاب وهو البحث في اإللهيـات، ومـن     الكتاب ق 
     )٢(.كتاب لمع األدلة وكتاب اإلرشاداألمثلة على ذلك

                                         
 .)١/٣١(للجويني " البرهان")  ١(

 وما بعدها) ٥: ص( اإلرشاد ؛، وما بعدها)٧٦: صب، من أول الكتا(مثالً لمع األدلة : نظرا)  ٢(



 

 )٥٩٦٥(

فقد اقتـرب كثيـراً     كما تأثر بالمعتزلة وإن لم يكن معتزليا،         - ٣
جمهـور شـيوخه فـي المـذهب        ل هم في بعض الوجوه، منها مخالفته     من

 هم تأول معكصفة اليد والعين والوجه     ،  صفاتلا هم بعض إثبات في   األشعري
أداه إلى النزوع إلى تأويـل الجميـع،    كاالستواء األمر الذي    صفات أخرى 

ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجـه صـفات ثابتـة             : "يقول
 والـذي يـصح     ،للرب تعالى، والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل        

قدرة وحمل العينين على البصر وحمـل الوجـه         عندنا حمل اليدين على ال    
 .(١) "على الوجود

  ):الشامل( و)اإلرشاد( ا قبل التحول كتابءهومن أبرز الكتب التي تحمل أرا
دلـة  أهذا، ولما رأينا    "ففي كتابه اإلرشاد يقرر سبب تأليفه وأهمية علم العقيدة بقوله           

ا الكتب المبسوطة المحتويـة علـى       والفين التأييد ألسبابالتوحيد عصاما للتسديد ورباطا     
القواطع الساطعة والبراهين الصادعة ال تنهض لدركها همم أهل هذا الزمان وصـادفنا             
المعتقدات عرية عن قواطع البرهان رأينا ان نسلك مسلكا يشتمل على األدلـة القطعيـة             

  . )٢("والقضايا العقلية متعليا عن رتب المعتقدات منحطا عن جلة المصنفات
في هذا الكتاب يدافع عن معتقد األشاعرة دفاعا شديدا، سواء ضد المعتزلـة أم              وهو  

  :ضد المثبتين للصفات اإللهية، وأكتفي بمثالين لذلك
  :، وهو يرد على المعتزلة ويحاول إثباتهامسألة الكالم النفسي: األول
ـ            : "يقول وات قد أنكرت المعتزلة الكالم القائم بالنفس، وزعموا أن الكالم هـو األص

المتقطعة، والحروف المنتظمة، ونصوا كالماً قائماً بالنفس سوى العبارات اآليلـة إلـى             
  .الحروف واألصوات

وربما يثبت ابن الجبائي كالم النفس، ويسميه الخواطر، ويزعم أن تلـك الخـواطر،           
وذهـب الجبـائي إلـى أن       . ويزعم أن تلك الخواطر، يسمعها ويدركها بحاسة الـسمع        

طعة على مخارج الحروف ليست بكالم، وإنما الكالم الحروف المقارنـة           األصوات المتق 
  . لألصوات، وهي ليست بأصوات ولكنها تسمع إذا سمعت األصوات

وذهب أهل الحق إلى إثبات الكالم القائم بالنفس، وهو الفكر الذي يدور فـي الخلـد،        
                                         

 ١٥٥: صللجويني،" اإلرشاد")  ١(

 .، المقدمةللجويني" اإلرشاد"    )٢(



– 

  )٥٩٦٦(

  . وتدل عليه العبارات تارة وما يصطلح عليه من اإلشارات ونحوها أخرى
والدليل على إثبات الكالم القائم بالنفس، أن العاقل إذا أمر عبده بأمر، وجد في نفـسه   
اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا، ثم أنه يدل على ما يجده ببعض اللغات وبضروب              

   )١("من اإلشارات أو برقوم تسمى الِكتْبة
 المناظرة كأنه يناظر     فهو يدافع عن التأويل بطريقة     :مسألة الصفات : والمثال الثاني 
  :المثبتين للصفات

، فالوجه  ]٥:طه[ ﴾ الرحمن علَى الْعرِش استَوى      ﴿: فإن استدلوا بظاهر قوله   : يقول
 ﴾ۡ ۚكُنـتُم  نَمـا يَأۡ  وهو معكُم  ﴿: معارضتهم باي يساعدوننا على تأوليها، منها قوله تعالى       

. ]٣٣:الرعـد [ ﴾ۡ ۗكَـسبت  ِبماۢ ِسۡنَف كُلِّ علَٰى ِئمٓقَا هوۡ َأفَمن﴿:وقوله تعالى ،]٤:الحديد[
فنسألهم عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنا باإلحاطة والعلم، لم يمتنع منا حمـل                
االستواء على القهر والغلبة، وذلك شائع في اللغة، اذ العرب تقول استوى فـالن علـى                

  .)٢(..."على الرقابالممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى 
 يراه المخرج من التعارض بـين اآليـات      فالجويني في هذه المرحلة مولع بالتأويل     

اعلموا ارشدكم اهللا أن من أعظم اركان الدين        : "حتى جعله من أعظم أركان الدين، يقول      
نفي التشبيه وقد افتتن فيه فئتان وابتلى عليه طائفتان، فغلت طائفة ونفت جملة صـفات               

 ظنا منهم أن المصير إلى اثباتها مفض إلى التشبيه والى ذلك صار مـن اثبـت                 اإلثبات
الصانع من الفالسفة، واليه مال بعض الباطنية فزعموا أن القديم ال يوصـف بـالوجود               

لـيس  : ولكن يقال انه ليس بمعدوم وكذلك ال يوصف بكونه حيا عالما قادرا بـل يقـال               
 صفات اإلثبات التـي ثبتـت للمحـدثات         بميت وال عاجز وال جاهل وطردوا في جملة       

لو وصفنا الرب بشيء منها مع اتصاف الحوادث بهـا اقتـضى ذلـك              : أسماؤها وقالوا 
واختلف هؤالء في وصف الرب بالقدم واإللهية وسائر الصفات التي يختص بها            . تشبيها

  "....وال يشاركه في أسمائها المحدثون
إن رام السائل إجراء االستواء على ما       : "، يقول وهو يذم التفويض واإلثبات للصفات    

ينبىء عنه في ظاهر اللسان وهو االستقرار فهو االلتزام للتجسيم وإن تشكك فـي ذلـك              
كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم وإن قطع باستحالة االستقرار، فقد زال والذي              

                                         
 ).١٠٥ – ١٠٤:(للجويني، ص" اإلرشاد")  ١(

 للجويني" اإلرشاد ") ٢(



 

 )٥٩٦٧(

مميز فـال   (قطعاً  وإذا أزيل الظاهر     .دعا إليه من إجراء اآلية على ظاهرها لم يستقم له         
بعده في حمل اآلية على محمل مستقيم في العقول مـستقر فـي موجـب الـشرع،            ) بد

إلى اللبس واإليهـام     واإلعراض عن التأويل حذارا من مواقعه محذور في االعتقاد يجر         
وتعريض بعض كتاب اهللا تعـالى       ستزالل العوام وتطرق الشبهات إلى أصول الدين،      او

  .)١(" ..لرجم الظنون
  : في النص السابق يتضح ما يليو
  إيجابه للتأويل وكونه حتماً ) ١(
  . منعه للتفويض إذ البد من تحديد معنى لآلية بما يتفق مع العقل) ٢(
 )أي التفـويض (التأويل وترك اآلية بدون تحديد معنى اإلعراض عن   ن  تقريره أ ) ٣(

وتطـرق  ! الل العـوام إذ التفويض يؤدي إلى اسـتز ، يجر إلى محاذير كثيرة في العقيدة  
  . على حد قول الجويني!وتعريض القرآن للظنون! الشبهات إلى أصول الدين

ومثل هذه الطريقة تبين لنا أن التأويل كان هـو موقفـه الـصريح والواضـح وأن                 
  .التفويض في نظره له مخاطره على العقيدة كما سبق

 فـي تأويلهـا قـوالن        وألبي المعالي الجـويني    ":قولهوقد أشار إلى هذا ابن تيمية ب      
أولهما في اإلرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع الـسلف              

أول من اشـتهر  وهو يرى أن الجويني أن (٢) "على تحريمه وأنه ليس بواجب وال جائز
أبو المعالي الجويني، فإنه نفى الصفات الخبرية، وله في تأويلهـا،           ] الصفات[عنه نفيها   

رجع عن ذلك، وحرم التأويـل وبـين        ) الرسالة النظامية (رشاد أولها، ثم إنه في      ففي اإل 
بل أبو المعالي الجويني،    : " وفي موضع آخر قال    ،) ٣(".إجماع السلف على تحريم التأويل    

ونحوه ممن انتسب إلى األشعري، ذكروا في كتبهم من الحجج العقليات النافية للـصفات       
ب واألشعري وأئمة أصحابهما، كالقاضي أبـي بكـر بـن           الخبرية ما لم يذكره ابن كال     

الطيب وأمثاله، فإن هؤالء متفقون على إثبـات الـصفات الخبريـة، كالوجـه واليـد                

                                         
 ).٤٢-٤١: ( صللجويني،" اإلرشاد")  ١(

 .٨٥: صالبن تيمية،" تدرك على مجموع الفتاوىالمس")  ٢(

 ).١٨-٢/١٧( البن تيمية،" درء تعارض العقل والنقل")  ٣(



– 

  )٥٩٦٨(

  )١(."واالستواء
هلموت كلوبفر ونشره نشرة يـصفها      . أما كتابه الشامل فقد حقق الجزء األول منه د        

  .شار وبعض تالميذهمحمد علي الن. ، ثم نشره كامال د٢بأنها غير دقيقة. د
 عن أفكار الجويني في مقدمته الضافية لهـذا الكتـاب   هلموت كلوبفر . ويهمنا كالم د  

وبعد وفاة األشعري بمدة نزيد على مائة عام نجح الجويني في أن يجمع حولـه               : "فيقول
وقد سار الجويني في اهم افكـاره علـى نهـج          . أتباع المذهب األشعري ومنهم الغزالي    

ماه هو بنفسه في مؤلفاته تابعه في أن اهللا سبحانه وتعالى هو خالق كـل               كما س ) شيخه(
األشياء ومنها افعال العباد وتابعه في أن اإلنسان عاجز في يـد اهللا وامـام قدرتـه وال                  

دراك الخير والشر ما لم يستند إلى الشريعة بدون الـوحي االلهـي   إيستطيع بنفسه حتى  
ى طريق الرشاد وال يستطيع العقل وحده باي حـال  الذي يرشد اإلنسان من أول األمر إل     

رادة إذ أن كل مـا يقـع        واهللا ال يتصف بالعلم فحسب وإنما أيضا باإل       . أن يصدر حكما  
وصفة اإلرادة كجميع صفات اهللا قديمة وهكذا أيضا كالم         . بسبب واحد هو ان اهللا يريده     

لمجاز فقط إذ أن الحبـر      اهللا ازلي والمصحف المكتوب إنما يعتبر كالم اهللا على سبيل ا          
   )٣("...والورق حادثان

ويكفي أن أورد مثاال واحدا من معتقده في الكتاب وهو نكيره على الطائفتين النافيـة               
فذهب بعضهم إلى التمنع من إثباتها حسما للبـاب، وذهـب      : "للصفات والمثبتة لها يقول   

ات الثابتة للحـوادث، إذ     آخرون إلى إثباتها، وصاروا إلى أن إثباتها يخالف إثبات الصف         
وليس يلزم ذلك فيمـا يخـتص بـه    . في إثباتها لزوم اشتراك القديم والحادث في الصفة     

  . اإلله من الصفات، فهؤالء أدتهم ظنونهم في نفي التشبيه إلى التعطيل
وغلت طائفة من المثبتين، فاقتربوا من التشبيه، واعتقدوا ما يلزمهم القـول بمائلـة              

ثـم اختلفـت    . جـسم : فذهب ذاهبوا إلى أن الرب سبحانه وتعالى      . لهالقديم صنعه وفع  
الوجود، وصار آخرون إلى أن الجـسم       : أن معنى الجسم  : فزعم بعضهم /مذاهب هؤالء   

وذهـب بعـض   . هو القائم بالنفس وقد مال إلى هذين المذهبين طائفـة مـن الكراميـة       

                                         
البـن تيميـة،    " جامع المـسائل  : "وانظر أيضا ). ٢٤٩-٥/٢٤٨( البن تيمية، " والنقلدرء تعارض العقل    ")  ١(
)٥/٧٩.( 
  .علي سامي النشار لطبعته من الشامل. مقدمة د: ينظر)  ٢(
 . لطبعته من الشاملهلموت كلوبفر. مقدمة د: ينظر)  ٣(



 

 )٥٩٦٩(

  . )١("المجسمة إلى وصف الرب تعالى بحقيقة أحكام األجسام
مع موافقة الجويني لألشعري في مجمل اعتقاده، فقد نقلـت عنـه أراء فـي هـذه          و

المرحلة تشير بأنه كان يخالفه في مسائل، مثل ما نسب إليه من إنكـار لخلـق أفعـال                  
أنكر مـسألة خلـق األفعـال، وأن اإلنـسان          : "جعفر السحيباني عنه  . العباد، إذ يقول د   

كون أفعال العباد مخلوقة يعـد إحـدى دعـائم          عرفت أن القول ب    مسلوب االختيار، وقد  
ولو كان هـذا مذهبـه      . العقيدة األشعرية، وقد قال أبو المعالي بدور اإلنسان في أعماله         

كما نسبه إليه الشهرستاني فما معنى المناظرة التي دارت بينه وبين أبـي القاسـم بـن                 
  في مسألة أفعال العباد؟» برهان

إن وجدت آية تقتـضي ذا فالحجـة        : فقال أبو المعالي  هل للعباد أعمال؟    : قال القاسم 
 ومد بها صـوته     ]٦٣:المؤمنون[  ولَهم َأعماٌل ِمن دوِن ذَِلك هم لَها عاِملُون         ﴿ لك، فتال 
 لَِو استَطَعنَا لَخَرجنَا معكُم يهِلكُون َأنْفُسهم واللَّـه         ﴿ :و قوله »هم لها عاملون    « وكرر  

فأخذ أبو المعالي يـستروح إلـى       .  أي كانوا مستطيعين   ٤٢:التوبة[﴾ م ِإنَّهم لَكَاِذبون  يعلَ
 واهللا إنّك بارد وتتأول صريح كالم اهللا لتصحح بتأويلك كـالم األشـعري            : فقال. التأويل

  .وأكلّه ابن برهان بالحجة فبهت
فـي أفعـال    ولعل هذه المناظرة ونظائرها دعته إلى العدول عن نظرية األشـعري            

  )٢(.العباد، واالنسالك في خط القائلين باالختيار لإلنسان
وهذه المسألة لم أجد من نسبها للجويني غيره، وكالمه يدل على أنه استنباط منـه ال               

  .نقل، بل إن مناظرته هذه تؤكد أنه كان يدافع عن هذا القول
ظهـر   أقرر أنـه ي وبعد هذا العرض آلرائه قبل تحوله عن عقيدة التأويل يمكنني أن  

 األشـعرية ثـم ألـف       آلراءلي واهللا أعلم أن الجويني جعل اإلرشاد والشامل خالـصاً           
  .التي عبرت عن تحولهالنظامية 

  آراؤه بعد التحول : المطلب الثاني
أشرت في المبحث األول إلى أسباب تحول العلماء من المتكلمين إلى مـذهب أهـل               

قال أبـو المعـالي علـى       جمون يذكرون قصة هي     السنة، وبالنسبة ألبي المعالي فالمتر    
يـا أسـتاذ    : ، فقال الهمداني  -يريد به نفي العلو واالستواء    -كان اهللا وال عرش     : المنبر

                                         
 .٨٠للجويني، ص" اإلرشاد")  ١(

  )٢/٣٢٠(، لسبحانيل" بحوث في الملل والنّحل")  ٢(



– 

  )٥٩٧٠(

 أخبرنا عن هذه الـضرورة   - يعني ألن ذلك إنما جاء في السمع       -دعنا من ذكر العرش     
 قلبه ضرورة تطلـب     إال وجد من  ) يا اهللا (التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارفٌ قط          

فلطـم  : العلو ال يلتفت يمنة وال يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة مـن قلوبنـا؟ قـالوا               
  .١حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل: الجويني على رأسه وقال

 وأؤكد هنا أن القصة التي تذكر هذا السبب هي مجرد إشارة إلى السبب الظـاهري               
هو مجرد ترجمة لما كان يتلجلج فـي صـدر أبـي            للتحول، وأن هذا السبب الظاهري      
وقادته هذه التساؤالت إلى إعادة النظر في قناعاتـه  . المعالي من تساؤالت حول مايعتقده   

بحيث بدأ يتأملها من جديد ليصل إلى بلورة علمية لمعتقد يخالف الكثير مما كان يعتقـده           
  .ويدافع عنه

 ما اقتنع به دون بعض على حـسب  وقد تكون مؤلفاته في هذه المرحلة ناطقة ببعض     
  .ما سيأتي

النظاميـة فـي األركـان      " أسماه   ه الذي  كتاب في هذه المرحلة  يعتقده   ملة ما يضم ج و
ويظهر أنه كتاب كبير في مختلف العلوم اإلسالمية إال أن الذي وصلنا منـه            ،"اإلسالمية

 شيخه ابي حامـد     حتى االن هو رواية اإلمام أبي بكر ابن العربي الفقيه المالكي له عن            
الغزالي تلميذ الجويني، وهي نسخة تكتفي بمسائل العقيدة دون الفقه، ألن الفقه الذي فيها              

يقول ال شيخ محمد زاهد الكـوثري فـي   . )٢(شافي المذهب على حد اعتذار ابن العربي   
 النظامية في األركـان   "ومن آثار هذا اإلمام العظيم الخالد الذكر        : "مقدمة نشرته للنظامية  

 كما يسميه في مقدمة كتابه هذا الحتوائها علـى العقديـة واحكـام الـصالة                "اإلسالمية
وقد افردوا قسم العقيـدة عـن بـاقي         . والصيام والزكاة والحج التي بنى عليها اإلسالم      

 كما في األصل المنقول من خط القاضي أبي بكر          "العقيدة النظامية "االقسام نسخا فسموه    
 األصل في آخره قال الشيخ اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهللا             بن العربي حيث قال ناسخ    
تركت باقي الكتاب ألنه على مذهب الشافعي رضي اهللا عنه          (بن العربي رضي اهللا عنه      

                                         
 .)٤/٤٤(البن تيمية، " مجموع الفتاوى": انظر ١)(
، ضمنه "نظام الملك"نسبة إلى الوزير " النظامية في األركان اإلسالمية"ألف أبو المعالي الجويني كتابا سماه       )  ٢(

مباحث العقيـدة  ) هــ٥٤٣(عقائد اإلسالم وأحكام الصالة والصيام والزكاة والحج، ثم فصل أبو بكر بن العربي        
العقيدة " –" عقيدة النظامية في األركان اإلسالمية    "لهذا الكتاب عن مباحث األحكام وجعلها في كتاب مستقل سماه           

 .٣: صللجويني،" النظامية في األركان اإلسالمية



 

 )٥٩٧١(

ثـم  ...  لعبد الوهاب المالكي البغدادي رضي اهللا عنـه "التلقين"وكان ما ذكر منه مقداره     
علق نفيس ال نظير له في بابه فـي جـودة   وأما قسم العقيدة منه ف : يمضي الكوثري قائال  

البيان واالحتواء على أسرار لم يدونها المؤلف في غير هذا الكتاب الذي خص به مؤلفه               
ذلك الوزير الخطير نظام الملك فال يستغني عنه أهل مذهب من المـذاهب الن العقيـدة               

  .(١)"مشتركة بينهم
ا إمام الحرمين عن معتقده األول      ومن أهم مباحث هذه العقيدة النظامية التي رجع فيه        

مبحث التأويل إذ أنه قرر فيها خالف ما كان يراه تماما من أهميـة التأويـل ووجـوب               
  .المصير إليه، وذلك بعبارات صريحة ال تقبل التأويل

      اختلفـت مـسالك   : "يقول فيها مبينا اختالف مسلك الناس في ظواهر النصوص
اب والسنّة، وامتنع على أهل الحقّ فحواهـا،        العلماء في الظواهر التي وردت في الكت      

فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في القرآن، وما يصح من الـسنن، وذهـب أئمـة                
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى       السلف إلى االنكفاف عن التأويل وإجراء     

  .)٢("الرب تعالى
  .لى السلفوهذا مشعر قوي بتحوله عن التأويل ألنه يعزو التفويض إ

            والـذي  : "ثم يتبع ذلك بما يؤكد مسلكه ومأخذه، وهو اختيار هذا المذهب فيقول
نرتضيه رأياً، وندين اهللا به عقداً، أن اتّباع سلف اُألمة حجة متبعة، وهو مستند معظم               

على ترك التعرض لمعانيها،     وسلم عليه  اهللا  صلى الشريعة، وقد درج صحب الرسول    
 صفوة اإلسالم المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا ال يـألون جهـداً       ودرك ما فيها وهم   

 .)٣("في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها
     بخـالف مـا   -ويستدل لهذا المنهج باستحالة كون التاويل منهجا صحيحا البتة 

فلو : " فيقول هنا  -و ما سبق  كان يقول به منه هو الطريق الذي ال يجوز غيره على نح           
                                         

  .مقدمة الكوثري للجويني،"  في األركان اإلسالميةالنظاميةالعقيدة ")  ١(
 في عرضه لمصنفات الجويني يختزل العرض لهذه العقيدة ألنها تاويمحمد صالح الدين المس ويالحظ أن األستاذ    

إمـام  : يراجـع . (تحتوي على تركه التأويل وتنفيره منه وهذا مخالف لمعتقد األشاعرة الذين يرى األستاذ رأيهم            
   لألستاذ محمد صالح الدين المستاوي  حياته وآثاره: هـ٤٧٨/ هـ ٤١٩الحرمين عبد الملك الجويني 

http://www.mestaoui.com  
  .٤/٢٤٦البن القيم، " إعالم الموقعين")  ٢(
 .٥/١٠١مجموع الفتاوي )  ٣(



– 

  )٥٩٧٢(

كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً ألوشك أن يكـون اهتمـامهم بـه فـوق                 
اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على اإلضراب عـن            

 ".التأويل، كان ذلك قاطعاً بأنّه الوجه المتبع
          فحقّ على ذي الـدين     : "يقولثم يدعو إلى التفويض كما كان يدعو إلى التأويل ف

المحدثين، وال يخوض في تأويل المشكالت، ويكـل        أن يعتقد تنزه الباري عن صفات       
 ]٧٥:ص[﴾ ۖ  ِلما خَلَقْتُ ِبيدي    ﴿ :معناها إلى الرب، فليجر آية االستواء والمجيء وقوله       

وما صـح    ]١٤:القمر[﴾ ويبقَى وجه ربك     ﴿ و  ]٢٧:الرحمن[﴾ ويبقَى وجه ربك     ﴿و
 ".من أخبار الرسول، كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه
، إذ ذهـب  مسألة قدرة العبـد :    وهناك مسائل أخرى تراجع عنها في النظامية مثل 

ثم رجـع    ، أنه ال تأثير لها كما هو مذهب جمهور األشاعرة،         )١("اإلرشاد"و" الشامل" في
  . )٢(ا إلى أن لها تأثير"النظامية"في 

إال أن هذا التحول يعده العلماء والباحثون تحوال جزئيا ال كليا، فهـو تحـول إلـى                 
التفويض في المعنى ال في الكيف، وهو إعراض عن التأويل ولكنه ليس رجوعـا كليـا           
إلى طريقة السلف التي تقرر إثبات المعنى ال تفويضه وأما التفويض فيكون في الكيف،              

م يكن رجوعاً كامالً إلى مـذهب الـسلف فـي جميـع             ورجوع الجويني في النظامية ل    
  :المسائل العقيدة وعلم الكالم، والدليل على ذلك

  . ـ أن رجوعه بالنسبة للصفات كان إلى التفويض، وليس هذا مذهب السلف١
ـ أن الجويني أبقى على بعض المسائل وعرضها كما هي في مذهب األول ومنها              ٢

ومنع حلول الحوادث التـي هـي مـسألة الـصفات     مسألة حدوث األجسام، وكالم اهللا،   
االختيارية، والرؤية بال مقابلة، كما أنه أول بعض الصفات مثل المحبة أولها بـاإلرادة،              
وفي اإليمان ذكر أوالً أنه التصديق، ثم ذكر عند الكالم على زيادة اإليمـان ونقـصانه                

هذا غير بعيـد    : " كان، وقال إنه معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألر      : قول السلف 
  .)٣("، لكنه ذكر بعده القول اآلخر؛ إنه التصديق، ولم يرجح بينهما"في التسمية 

                                         
 .)٢٠٨: (، واإلرشاد ص)١٨٢: (الشامل ص)  ١(

 .)٥١-٤٣: (النظامية ص: نظرا)  ٢(

 )١/١٢٢(لعبد الرحمن المحمود، " موقف ابن تيمية من األشاعرة")  ٣(



 

 )٥٩٧٣(

كان بداية انطالق إلى إتقان فهـم عقيـدة الـسلف           " النظامية"ولكن ال شك ان كتاب      
 علـى أنـه   – عدا السبكي –ومراجعة لمعتقد األشعرية، وقد اجتمع المؤرخون للجويني   

  .ي آخر حياته من عقيدة األشعرية جملةتبرأ ف
 أخبارا تدل على هذا المعنى بصراحة، منها ما رواه عـن            فقد ذكر الذهبي في سيره    
قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً ثم خليت أهل االسـالم     ": السمعاني عن أبي جعفر قال    

ـ              ل بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهـى أه
االسالم كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر مـن التقليـد واآلن فقـد            
رجعت إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، فـأموت               

ال إلـه إال اهللا،  : على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة االخالص   
  . )١("فالويل البن الجويني

لألشـاعرة  يتعـصب  رجوعه عن علم الكالم ال ينـازع فيـه إال مـن          كذلك خبر   و
دخلت على أبـي    ": ذكر الحافظ الذهبي أن أبا الفتح الطبري قال       ، فقد   وعلومهم الكالمية 

اشهدوا على أنني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأنـي  : المعالي في مرضه فقال  
  .)٢(" أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور

، إذ "النظاميـة "ولعل ذلك كان له أثر في بعض مصنفاته كالغياثي، الذي صنفه بعـد       
 :، يقـول  أن اإلمام ينبغي له جمع الناس على طريقة السلف وإلزامهم بهـا           فيه  يرى  أنه  

جمع عامـة   والذي أذكره اآلن الئقاً بمقصود هذا الكتاب، أن الذي يحرص اإلمام عليه             "
 الســــابقين قبل أن نبغت األهواء وزاغـت اآلراء         ـفالخلق على مذهــب السل   

 ينهون عن التـــعرض والتعمـــق  فـي المـشكالت واإلمكـان فـي          وكانوا  
مالبسة المعضالت واالعتناء بجمع الشبهات وتكلـف األجوبـة عمـا لـم يقـع مـن                 

 عمـا تعـرض لـه       -رضـي اهللا عـنهم    -وما كانوا ينكفون  : إلى أن قال  ... السؤاالت
عن ِعي وحصر، وتبلد في القرائح، هيهات، وقد كانوا أذكى الخالئق أذهانـا      المتأخرون  

وأرجحهم بياناً؛ ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الـشبهـــات داعيـــة الغويـــات،            
وسبب الضالالت، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم اآلن به مبتلون، وإليه              

  .)٣(ك فهو األسلممدفعون، فإن أمكن حمل العوام على ذل
                                         

 )٣٣٢ /٧(، "تاريخ اإلسالم"؛ )١٨/٤٩١(للذهبي، " سير أعالم النبالء")  ١(

 )١١/٥٠٩( للذهبي،" سير أعالم النبالء")  ٢(

وفي هـذا الكتـاب   : ، قال)١/٤٤٢(المحمود . نقال عن د، )١٩١-١٩٠: ( ص، للجويني،"غياث األمم في التياث الظلم " ) ٣(
  .ملة المسؤولية أمام اهللا، هاجم المأمون بسبب تساهله مع المعطلة، وترجمته لكتب األوائل، وح)١٩٤-١٩٣: ص(



– 

  )٥٩٧٤(

  )من الفلسفة والتصوف إلى أهل السنة(أبو حامد الغزالي : المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان
  آراؤه قبل التحول: المطلب األول
  مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني

  )من الفلسفة والتصوف إلى أهل السنة( أبو حامد الغزالي : المبحث الثالث  
  ) م١١١١ - ١٠٥٨ / هـ ٥٠٥ - ٤٥٠ (

  :اسمه ولقبه
فيلـسوف،  : محمد بن محمد بن محمد الغَزالي الطوسي، أبو حامد، حجـة اإلسـالم         

مـن  (أو إلى غَزالـة   ) عند من يقوله بتشديد الزاي    (متصوف، نسبته إلى صناعة الغزل      
   )١(.لمن قال بالتخفيف) قرى طوس

  :تكوينه العلمي، وشيوخه
وكان والده يغزل الصوف ويبيعه فـي دكانـه         ،   سنة خمسين وأربعمائة   ،ولد بطوس 

 فلما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف مـن أهـل                ،بطوس
 ،فلما مات أقبل الصوفي علـى تعليمهمـا     . لهماليعلمهما ويكفلهما مقابل ما تركه       ،الخير

مـا قـوت   ه فحصل ل؛طلبة العلمفالتحقا بمدرسة مع  وما كان خلفه والدهما،  إلى أن فنى    
  .وعلم معا

 كلمتـه شـهد بهـا       ، وفارس ميدانه  ، وإمام أهل زمانه   ، أبو حامد أفقه أقرانه    وأصبح
  . وأقر بحقيتها المعادى والمحالف،الموافق والمخالف

ثم إن الغزالي قدم نيسابور والزم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع في المـذهب           
وفهم كـالم     والفلسفة وأحكم كل ذلك    والخالف والجدل واألصلين والمنطق وقرأ الحكمة     

   أرباب هذه العلوم وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاويهم
  وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبا أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها

وكان شديد الذكاء سديد النظر عجيب الفطرة مفرط اإلدراك قـوي الحافظـة بعيـد               
وكان إمام الحرمين يصف     ة جبل علم مناظرا محجاجا    الغور غواصا على المعاني الدقيق    

   الغزالي بحر مغدق وإليكا أسد مخرق والخوافي نار تحرق:تالمذته فيقول
  ببغدادلفه في مدرسته ثم لما مات إمام الحرمين خر

                                         
 ).٥/٢١(للزركلي، " األعالم")  ١(



 

 )٥٩٧٥(

فقدم بغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ودرس بالنظامية وأعجب الخلق حـسن             
  سانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة وأحبوهكالمه وكمال فضله وفصاحة ل

وأقام على التدريس وتدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والتصنيف مدة عظيم الجـاه       
زائد الحشمة عالي الرتبة مسموع الكلمة مشهور االسم تضرب به األمثال وتـشد إليـه               

دم والجاه وترك كل    الرحال إلى أن عزفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض ما فيها من التق            
فخرج إلى الحج فـي ذي القعـدة سـنة ثمـان       ذلك وراء ظهره وقصد بيت اهللا الحرام      

وثمانين واستناب أخاه في التدريس ودخل دمشق في سنة تـسع وثمـانين فلبـث فيهـا            
ثم عاد إلى دمشق واعتكـف بالمنـارة         ثم توجه إلى بيت المقدس فجاور به مدة        ،ايسير

وأخذ يجول في البالد فدخل منهـا إلـى   ها فارقثم  . إقامتها كانت   الغربية من الجامع وبه   
ثم رجع إلى بغداد وعقد بهـا مجلـس          مصر وتوجه منها إلى اإلسكندرية فأقام بها مدة       

 ومن أشهر وأهم مـن تلقـى   الوعظ وتكلم على لسان أهل الحقيقة وحدث بكتاب اإلحياء        
والزمـه   ي الجويني إمام الحـرمين     المعال وأبشيخه    علم أصول الفقه وعلم الكالم     عليهم

فترة ينهل من علمه ويأخذ عنه حتى برع في الفقه وأصوله، وأصول الـدين والمنطـق               
وكان الجويني ال يخفي إعجابه بـه،        .والفلسفة وصار على علم واسع بالخالف والجدل      

 ابـن  ، قـال  "بحـر مغـرق   "بل كان دائم الثناء عليه والمفاخرة به حتى إنه وصفه بأنه            
 مغـرق،  بحـر  الغزالي يقول تالمذته يصف كان الجويني المعالي أبا أن بلغني": جارالن

   .)١("تحرق نار والخوافي مخرق، أسد إلكيا
  :وفاته

 انتقل إلى رحمة اهللا تعالى يوم االثنين رابع عشر جمـادى اآلخـرة سـنة خمـس                 
  )٢(وخمسمائة

عبد اهللا بن محمـد بـن   ي من أشهر تالمذته أبو بكر بن العربي وأبو المعال        :تالمذته
  .٣علي بن الحسن الهمذاني الميانجي

                                         
 )١١/٦٢(للذهبي " تاريخ اإلسالم) "١(

 ).٦/١٩١(للسبكي، " طبقات الشافعية")  ٢(

 .)١٢٣ / ٤(ألعالم للزركلي  )٣(



– 

  )٥٩٧٦(

  :مصنفاته
االقتـصاد  " و   "تهافت الفالسفة   "، و   "علوم الدين    إحياء" منها. له نحو مئتى مصنف   

مقاصد الفالسفة  "و   ،"معارج القدس في أحوال النفس      " و   "محك النظر    " و "في االعتقاد   
 فـي   "الوقـف واالبتـداء     "نسبته إليه كالم، و      وفي   "المضنون به على غير أهله      " و   "

فـضائح  "، و "بدايـة الهدايـة  " و "المنقذ من الضالل "و  ،   في الفقه  "البسيط  "التفسير، و   
التبر المسبوك فـي نـصيحة      "و  . ويعرف بالمستظهري، وبفضائح المعتزلة    ،"الباطنية  
هو آخر تآليفـه،  :  قيل"ن  منهاج العابدي " كتبه بالفارسية، وترجم إلى العربية، و        "الملوك  

المستـصفى  " في أصول الفقه، و " خ –شفاء العليل   "و   ،"إلجام العوام عن علم الكالم      "و  
 في فروع   " ط –لوجيز  ا" و   " خ –المنخول من علم األصول     "، و   " ط –من علم األصول    

  .)١ (في نحو أربعين مجلدا:  كبير، قيل"ياقوت التأويل في تفسير التنزيل"الشافعية، و 
 ويعد أبو حامد الغزالي من أشهر األعالم في الفقه واألصول والتـصوف والفكـر              

 الفقهيـة  والموسـوعية  الفلـسفية  الريـادة  بين الغزالي اإلمام فقد جمع . اإلسالمي بعامة 
 وشـدة  العقل وإعمال الحجة وقوة األفق وسعة بالذكاء اتسم الروحية، الصوفية والنزعة
 العلـوم  تلـك  في رائدا ليكون أهله ذلك كل الذهن، وروحض الرأي شجاعة مع التبصر،
 فـي  يحكمـه  وأصوليا، وصوفيا وفقيها فيلسوفا الغزالي فكان المتباينة؛ والفنون المختلفة

 والفكـر  الواعيـة  والبصيرة الناضج والعقل الوافر العلم من محكم إطار العلوم تلك كل
 الموسـوعيين  العـرب  أعالم من واحدا وأصبح جميعا، فيها الريادة له فصارت الراشد،

  .المعدودين
جمع اإلمام الغزالي بين الريادة الفلسفية والموسوعية الفقهية والنزعة الـصوفية           وقد  

الروحية، اتسم بالذكاء وسعة األفق وقوة الحجة وإعمال العقـل وشـدة التبـصر، مـع               
مختلفـة  شجاعة الرأي وحضور الذهن، كل ذلك أهله ليكون رائدا فـي تلـك العلـوم ال        

والفنون المتباينة؛ فكان الغزالي فيلسوفا وفقيها وصوفيا وأصوليا، يحكمه في كـل تلـك              
العلوم إطار محكم من العلم الوافر والعقل الناضج والبصيرة الواعية والفكـر الراشـد،              
فصارت له الريادة فيها جميعا، وأصـبح واحـدا مـن أعـالم العـرب الموسـوعيين                

  .المعدودين

                                         
 )٢٣-٧/٢١(للزركلي، " األعالم")  ١(



 

 )٥٩٧٧(

جمته وحياته يتحقق من أنه مر بمراحل حتى وصل إلى طريقـة أهـل              والمتتبع لتر 
السنة واقتنع بها، فقد كان على طريقة الفالسفة، ثم تحول إلى التصوف ومكث في هـذا                

  .الطريق حتى اخريات حياته، ثم انتهى إلى االهتداء لطريق السلف
  :ولذا يتعين أن أدرسه في هذين المطلبين

  :التحولآراؤه قبل : المطلب األول
: تميزت هذه المرحلة باهتمامه بآراء الفالسفة، ويلخص المازري هذه الفتـرة بقولـه       

 فيـه  صنف فإنه الدين، أصول هو الذي الكالم علم وأما بأصوله، منه أعرف بالفقه هو"
 علـوم  قـرأ  ألنه وذلك استبحاره، عدم لسبب فطنت ولقد فيها، بالمستبحر وليس أيضاً،
 المعـاني،  علـى  جـرأة  الفلـسفة  قراءة فأكسبته األصول، فن في استبحاره قبل الفلسفة
 شـرع  حكـم  لها وليس خواطرها، مع تمر الفالسفة ألن الحقائق، على للهجوم وتسهالً
 عكـوف  له كان أنه أصحابه بعض وعرفني. تتعبها أئمة مخالفة من يخاف وال يزعها،

 خـاض  قد فيلسوف ومصنفها رسالة، وخمسون إحدى وهي الصفاء، إخوان رسائل على
 أهـل  قلـوب  في وحسنها الفلسفة، وذكر العلمين، بين ما فخرج والنقل، الشرع علم في

  . )١("يذكرها وأحاديث عندها، يتلو بآيات الشرع
مؤثرا في توجه العلماء المسلمين الـى المنطـق،         " خالد كبير عالل  "ويجعله الدكتور   

تنافـسوا  و  الصوريلعلم على المنطق أقبل كثير من أهل ا     -أي الغزالي – بتأثير منه "فـ  
والشك أن مـا فعلـه   . (٢)فيه، وقد أحصيت لهم أكثر من ثالثين كتابا صنفوه في المنطق     

 بين أهـل العلـم      وانتصار كبير لها في تغلغلها      للفلسفة اليونانية،  كبيرةهؤالء هو خدمة    
  . )٣(" الفكر اإلسالمي و غزوه تأثيرها على فيالمسلمين، و

شـيخنا أبـو حامـد بلـع     ((: لميذه أبو بكر بن العربي المالكي المغربي     قال عنه ت  و 
دخل أجوافهم فلم يخـرج  ((،وفي رواية أخرى  ٤))الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم فما استطاع     

  .(١)))منها

                                         
 ).١١/٦٢(للذهبي، " تاريخ اإلسالم)  "١(
: ٢، ج٩٨٥، ٨٩٣، ٧٥٩، ٦٧٢، ٦٠٢، ٦٧١،  ٥٧١:  ص ١:المصدر السابق، ج  : يفةحاجي خل : انظر مثال )  ٢(

 .١٦٤٢، ١٦١٢، ٥٢٣، ١٤٨٩، ١١٨٢، ١١٥١، ١٠٥٥: ص
 .١٦:، ص"مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خالل العصر اإلسالمي")  ٣(
  )١٤٢ص  / ٣ج  (- حاشية السندي على النسائي )٤(



– 

  )٥٩٧٨(

وقد بلغت المؤثرات الفلسفية في آراء الغزالي إلى أنه يرد حديثا من أجل انه يخالف               
 تكذيب فيجب نقال صحيحة غير الزيادة هذه الغزالي حامد بوأ قال: "قول الفالسفة، يقول  

 من عليه قام لما حق والكسوف الخسوف باب في الفالسفة قول ان على ذلك وبنى ناقلها
 بينـه  األرض بتوسط ضوئه انمحاء عن عبارة القمر خسوف أن وهو القطعية البراهين

 بهـا  محيطة والسماء كرة واألرض الشمس من نوره يقتبس أنه حيث من الشمس وبين
 كـسوف  وأن الـشمس  نـور  عنـه  انقطع األرض ظل في القمر وقع فإذا الجوانب من

 العقـدتين  في اجتماعهما عند وذلك والشمس الناظر بين القمر جرم وقوع معناه الشمس
  ".واحدة دقيقة على

لة ويعد كتاب مقاصد الفالسفة من مؤلفاته التي تبين معرفته بالفلسفة، وقد جعله بمنز            
فإن الوقوف علـى فـساد المـذاهب قبـل          : "المقدمة للرد عليهم بتهافت الفالسفة، يقول     

اإلحاطة بمداركها محال بل هو رمي في العماية والضالل فرأيت أن أقدم على أن بيـان     
تهافتهم كالما وجيزا مشتمال على حكاية مقاصدهم من علـومهم المنطقيـة والطبيعيـة              

لحق منها والباطل بل ال أقصد أال تفهيم غاية كالمهم مـن            وااللهية من غير تمييز بين ا     
غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد وأورده علـى   

مقاصـد  "سبيل االقتصاص والحكاية مقرونا بما اعتقدوه أدلة لهم ومقصود الكتاب حكاية      
م الرياضـيات والمنطقيـات     وهو اسمه وأعرفك أوال أن علومهم أربعة أقـسا        " الفالسفة

  .)٢("والطبيعيات وااللهيات
  .ثم شرع يبين مقاصدهم في كل من هذه العلوم

: قلـت : "وال شك أن هذه الفترة كانت مئنة لدخوله في أخطاء كثيرة حتى قال الذهبي          
 كتبـه  تأمـل  وشكوك، ومن  الفلسفة في ودخول تواليفه في وتناقض كثير غلط للغزالي
 قـدره  وجاللة علومه سعة على اآلثار من البضاعة مزجي وكان. بالعجائ رأى العقلية

  . )٣("وعظمته

                                                                                                     
 ).١٢/٢٢٩(، بن كثيرال" البداية والنهاية"؛ )١٩/٣٢٨ (،ر العسقالنيالبن حج" سير أعالم النبالء")  ١(

مطبعـة  / م١في المنطق والحكمة اإللهيـة والحكمـة الطبيعيـة ط         ) ٣-٢:(للغزالي، ص " مقاصد الفالسفة )  "٢(
 .مصر/السعادة

  ).١/٣٥٤٠(للذهبي، " تاريخ اإلسالم)  "٣(



 

 )٥٩٧٩(

  آراؤه بعد التحول: المطلب الثاني
، "المنقذ من الضالل  "يروي لنا الغزالي تحوله عن الفلسفة إلى التصوف في كتابه           

 فقد سألتني أيها األخ فـي الـدين، أن أبـثّ إليـك غايـة العلـوم       : "فيبدأ كتابه بقوله 
رارها، وغائلة المذاهب وأغوارها، وأحكي لك ما قاسيته في استخالص الحق مـن             وأس

 بين اضطراب الفرق، مع تباين المسالك والطرق، وما استجرأت عليه من االرتفاع عن
ـُته          حضيض التقليد، إلى يفَاعٍ     االستبصار، وما استفدته أوالً من علم الكالم، وما اجتَويـ
 القاصرين لَدرك الحق على تقليد اإلمام، وما ازدريتـه ثالثـاً            ثانياً من طرق أهل التعليم    

من طريقة التصوف، ومـا انجلـى لـي فـي      من طرق التفلسف، وما ارتضيته آخراً
صرفني عن نشر العلم ببغداد،  تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق، من لباب الحق، وما

لمدة، فابتـدرت إلجابتـك     بعد طول ا   إلى معاودتي نيسابور   مع كثرة الطلبة، وما دعاني    
مطلبك، بعد الوقوف على صدق رغبتك، وقلت مـستعيناً بـاهللا ومتـوكالً عليـه،      إلى

  .)١("منه، وملتجئاً إليه ومستوثقاً
ثم إني ابتدأت بعلـم الكـالم، فحـصلته          "  هو بقوله  أما علم الكالم فوجده كما يعبر     

 أن أصنف، فصادفته علماً     وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت        
وافياً بمقصوده، غير واٍف بمقصودي؛ وإنما المقصود حفظ عقيدة أهل السنة وحراسـتها    

على لسان رسوله عقيـدة هـي    إلى عباده) تعالى(فقد ألقى اهللا . عن تشويش أهل البدعة
القرآن واألخبار، ثـم ألقـى    الحق، على ما فيه صالح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته
بـها وكادوا يشوشون عقيدة     الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة، فلهجوا       

بكـالم   فأنشأ اهللا تعالى طائفة المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة السنة. الحق على أهلها
نـشأ   مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة، على خالف السنة المأثورة؛ فمنه

إليه، فأحسنوا الذب عـن  ) تعالى(د قام طائفة منهم بما ندبـهم اهللا ولق. وأهله علم الكالم
ما أحدث مـن   السنة، والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة، والتغيير في وجه

البدعة؛ ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم، واضطرهم إلـى             
وكان أكثـر   .  مجرد القبول من القرآن واألخبار     إما التقليد، أو إجماع األمة، أو     : تسليمها

قليل النفع  وهذا. خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم
من ال يسلم سوى الضروريات شيئاً، فلم يكن الكالم في حقي كافياً، وال لـدائي                في حق 

                                         
  )١٠٨-١٠٧: (للغزالي، ص" المنقذ من الضالل") ١(



– 

  )٥٩٨٠(

 فيه وطالت المـدة،     نعم، لما نشأت صنعة الكالم وكثر الخوض      . الذي كنت أشكوه شافياً   
      بالبحث عن حقائق األمور، وخاضوا في      ) عن السنة (تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب

ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهـم، لـم          . واألعراض وأحكامها  البحث عن الجواهر  
فـي   بالكلية ظلمـات الحيـرة   يحصل منه ما يمحق يبلغ كالمهم فيه الغاية القصوى، فلم

بل لست أشك فـي حـصول   ! ق؛ وال أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري    اختالفات الخل 
  .)١(!"ذلك لطائفة ولكن حصوالً مشوباً بالتقليد في بعض األمور التي ليست من األوليات

ثم إني ابتدأت، بعد الفراغ من علم       : " وأما الفلسفة فقد دخل فيها لسبب ذكره بقوله       
ال يقف على فساد نوع من العلوم، مـن ال يقـف            الكالم، بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً، أنه       

يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم، ثم يزيد عليه ويجـاوز   العلم، حتى على منتهى ذلك
يمكـن أن   غوره وغائله، وإذ ذاك عليه صاحب العلم من درجته، فيطلع على ما لم يطلع
 عنايته وهمته إلى    ولم أر أحداً من علماء اإلسالم صرف      . يكون ما يدعيه من فساده حقّاً     

  ".ذلك
وهؤالء ......الدهريون: الصنف األول " ثم قسم الفالسفة إلى ثالثة انواع كلهم كفار،         

  .هم الزنادقة
ألن أصل اإليمان هو اإليمان باهللا  وهؤالء أيضاً زنادقة: الطبيعيون :والصنف الثاني

  . هباهللا وصفات وهؤالء جحدوا اليوم اآلخر، وإن آمنوا. واليوم اآلخر
طاليس على أفالطون وسقراط، ومن كـان    رد أرسطا .... اإللهيون: والصنف الثالث 

قبلهم من اإللهيين، رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم؛ إال أنه استبقى أيـضاً مـن          
، فوجـب   ]للنــزع منهـا    [كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنـزوع عنـه       ] رذاذ [رذائل

 ٣ والفـارابي  ٢ من المتفلسفة اإلسالميين، كابن سـينا      ]عيهممتب [تكفيرهم، وتكفير شيعتهم  
  .٤وغيرهم

                                         
 )١٢٥-١٢١: (للغزالي، ص" المنقذ من الضالل"  )١(

القانون (الطبيب والفليسوف، صاحب كتاب ) فارسي األصل) ( هـ٤٢٨-٣٧٠( هو أبو الحسين علي ابن سينا  ٢
  .في الفلسفة) النجاة(وكتاب ) الشفا(وكتاب ) في الطب

اب الموسيقى الكبير وكتب المشهور صاحب كت) تركي األصل(الفليسوف ) هـ٣٣٩-٢٦٠( أبو نصر الفارابي  ٣
لم يشتهر في عصره، ولكنـه  .  ألفه الفارابي يزعم أبن سينا أنه لم يفهم ارسطو حتى قرأ شرحه الذ          . في الفلسفة 

  .اشتهر بعد ابن سينا
  .١٦ - ١٥:للغزالي، ص" المنقذ من الضالل" )٤(



 

 )٥٩٨١(

 ثم إني، لما فرغت من هـذه العلـوم، أقبلـت            : "ثم يذكر توجهه للتصوف بعد ذلك     
طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل؛ وكـان حاصـل    طريق الصوفية وعلمت أن بـهمتي على

وصـفاتها الخبيثـة، حتـى    المذمومة  والتنـزه عن أخالقها. النفس علومهم قطع عقبات
  .)١("وتحليته بذكر اهللا) عالىت(إلى تخلية القلب عن غير اهللا ) بـها(يتوصل 

إنما يدرك بالذوق، من سلوك طريق التـصوف؛ ألن      "ويرى أن معظم خواص النبوة      
فإن كان للنبي خاصـة    . هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم، ولواله لما صدقت به          

: وذج، وال تفهمها أصالً، فكيف تصدق بـها؟ وإنما التصديق بعد الفهم          ليس لك منها أنم   
وذلك األنموذج يحصل في أوائل طريق التصوف فيحصل به نوع من الـذوق بالقـدر               

فهذه الخاصية الواحدة تكفيك    ). إليه(الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس         
  . )٢("لإليمان بأصل النبوة

" ن الفلسفة إلى التصوف، والذي يقول فيه أحـد الدارسـين   هذا هو ملخص طريقه م  
تحول الغزالي من الفلسفة إلى التصوف بعد أن استقر في وعيه ووجدانه أن الـصوفية               
هم السابقون لطريق اهللا تعالى، خاصة أن سيرتهم أحسن الـسير، وطـريقتهم أصـوب           

  .الطرق، وأخالقهم أزكى األخالق
وقد سجل ذلك بشكل مفـصل فـي          في الفكر والتأمل،   لقد كان هذا بعد معاناة كبيرة     

، ولكنه خرج من تلك التجربة بجرعة كبيرة مـن الـشك           "المنقذ من الضالل  "كتابه القيم   
جعلته يشك في كل شيء حتى مهنة التدريس التي أعطاها حياتـه كلهـا، وحقـق مـن       

  .شيء من ذلكخاللها ما بلغه من المجد والشهرة والجاه، فلم تعد لديه الرغبة في أي 
المتسم بالصغر في الحجم، والكبيـر      "فكتاب المنقذ من الضالل عند بعض الدارسين        

. من أهم اآلثار القيمة التي حبرها اإلمام الغزالي في مسيرته العلمية          "يعد  " في المضمون 
فله أهمية خاصة في التعرف على خالصة قواعد البحث العلمي التي توصل إليها أبـو               

.                                          )٣("ثناء رحلته المعرفية في الوصول إلى الحقيقة العلمية اليقينيةحامد الغزالي أ

                                         
 .١٧٠:للغزالي، ص" المنقذ من الضالل")  ١(

 .١٨٥:لي، صللغزا" المنقذ من الضالل")  ٢(

العربـي  : للباحـث " المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل لإلمام أبي حامد محمد الغزالـي     )  "٣(
ــاحي  ــة    –الربـ ــوث العقديـ ــات والبحـ ــعري للدراسـ ــسن األشـ ــي الحـ ــز أبـ   - مركـ

٥٨١١=C?aspx.Article/ma.achaari.www://http(، 



– 

  )٥٩٨٢(

ولست بصدد نقد هذا الطريق ألنه ال يدخل في موضوعنا، وإنما نتلمس خطواته في              
طريقه من الفلسفة إلى أهل السنة، التي يعد تحوله مـن الفلـسفة إلـى التـصوف أول                  

ها وأكثرها نتاجا علميا، فقد ألف في هذه المرحلة موسـوعته العلميـة التربويـة               مراحل
وهو أشهر من أن يعرف به فقـد اهـتم بكتبـه            .  وهو من أهم كتبه    "نإحياء علوم الدي  "

 والمسلمون وغيرهم ما بين مترجم ومعرف ومختـصر وشـارح           ،المشارقة والمغاربة 
  . ومثن وناقد

تـشمل المعتقـد األشـعري       وضمنه عشرين قاعدة     "قواعد العقائد "كما صنف كتابه    
ابتداء من خلق العالم والكالم عن واجب الوجود حتى إثبات نبوة النبي محمد صـلى اهللا          

  .عليه وسلم
. وهو في هذا الكتاب أشعري لم يخرج عن منهج أبي الحسن والجويني، كما يقول د              

 الفلسفة والكالم والتصوف    والغزالي مع ما ُأوتي من مواهب كبيرة في        ":جعفر السحابي 
وغير ذلك، غير أنّه يقتفي أثر إمامه األشعري ويلتقـي معـه فـي كثيـر مـن اآلراء                   

وعدد السحباني جملـة مـن   . )١("والمباني، وإليك قسماً من آرائه في كتاب قواعد العقائد     
  .العقائد في هذا الكتاب مقارنا إياها بآراء األشعري والجويني فلم تخرج عنها

أمـور   أن تصوف الغزالي كان مشوبا بالتفلسف على رغم تبرؤه منه، مـع           والحق  
شحن الغزالي كتابه اإلحياء بالكذب علـى رسـول اهللا     ": تنكر، قال أبو بكر الطرطوشي    

. صلى اهللا عليه وسلم، فال أعلم كتاباً على بسطة األرض أكثر كذباً على رسول اهللا منه               
. كتساباًا إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة        ثم شبكه بمذاهب الفالسفة، ومعاني رسائل     

فليس نبي في زعمهم أكثر من شخص فاضل، تخلـق بمحاسـن األخـالق، وجانـب                
سفاسفها، وساس نفسه، حتى ملك قيادها، فال تغلبه شهواته، وال يقهره سوء أخالقه، ثـم            

  . )٢("وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق. ساس الخلق بتلك األخالق
بعد انتقاله من علم الكالم لم يشف من حيرته وشـكه، بـل زاد مـرض                " فالغزالي  

و حامد الغزالي في الرد عليهم وتنفير الناس مـن علـم            أبوقد ألف   ... الشطح الصوفي 
 ومـن  "فيصل التفرقة بين اإليمان والزندقـة " و "إلجام العوام عن علم الكالم    "الكالم كتابه   

 من مـذهب الـسلف وابتعـاد عـن مـذاهب            يقرأ هذين الكتابين يجد اقتراب الغزالي     
                                         

  .)٢/٣٢٧( للسحباني،" والنّحل الملل في بحوث")  ١(
 .)٦٢ /١١ (للذهبي، "اإلسالم تاريخ")  ٢(



 

 )٥٩٨٣(

  .)١("المتكلمين
ولذا لم تكن هذه المرحلة هي نهاية المطاف في حياة الغزالي، على الرغم من انهـا                
أكبر مراحل حياته العلمية والفكرية واثراها، لكن في أخريات حياته تغيرت نظرته إلـى     

 وجه الحق وحده، ويعلـم      العلم والفكر، ويبدو أنه وجد التصوف ال يشفي غلة لمن يريد          
أنه مالق ربه بمعتقد إما صحيح أو خاطئ، ولذلك روي أنه في أخريات حياتـه توجـه              

ـ      روي أنه أقبل فـي أواخـر عمـره علـى           "شطر السنة وعلوم الحديث ومذاكرتها، ف
األحاديث الصحاح، فاتخذ لنفسه معلمين يحفظ عليهما الصحيحين، وكان يسمع في آخر            

 من أبي سهل محمد عبداهللا الحفـصي، وسـنن أبـي داود مـن           حياته صحيح البخاري  
 آخـر   -الغافر الفارسـي    عبد –ويحكي تلميذه    .)٢("القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي    

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالـسة أهلـه           ": مراحل حياته قائالً  
لكل فـي ذلـك الفـن       ومطالعة الصحيحين اللذين هما حجة اإلسـالم ولو عاش لسبق ا         

  .بيسير من األيام
ثم عاد إلى بلده طوس فأقام بها، وابتنى رباطاً، واتخـذ داراً حـسناً،           ": قال ابن كثير  

ويقـال  ... وغرس فيها بستاناً أنيقاً، وأقبل على تالوة القرآن وحفظ األحاديث الصحيحة          
  .)٣("إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث والتحفيظ للصحيحين

أن هذه المرحلة لم يكن لها أثر يذكر في مصنفاته ألنه لم يعـش بعـدها طـوال                  إال  
 على أحسن األحـوال، وهـي      – نحسب   –وبحسبه أن اهللا ختم حياته      . ليصنف أو يعدل  

قـال شـيخ    .حال االلتزام بطريق السلف والبراءة من فتن اهل االهواء بشتى مـذاهبهم       
  : اإلسالم
عقلية متابعة لألشعري وأصحابه وتـارة ينفيهـا أو   وأبو حامد تارة يثبت الصفات ال  " 

يردها إلى العلم موافقة للمتفلسفة وتارة يقف وهو آخر أحواله ثم يعتصم بالسنة ويشتغل               
  .)٤("بالحديث وعلى ذلك مات

                                         
 .٩٦٢ :، صجابر إدريس علي أميرل "منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل")  ١(
  .)٤/١١٠( ،لسبكيل " الشافعيةطبقات" :انظر)  ٢(
 ).١٢/١٧٤(  كثير،البن" البداية والنهاية")  ٣(

 .)٣/٢٤(البن تيمية، " درء تعارض العقل والنقل)  "٤(



– 

  )٥٩٨٤(

  )من الفلسفة واإللحاد إلى أهل السنة( الفخر الرازي :رابعالمبحث ال
  :وفيه مطالبان
  لتحولآراؤه قبل ا: المطلب األول
  مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني

  )من الفلسفة واإللحاد إلى أهل السنة(  الفخر الرازي :رابعالمبحث ال
  ) م١٢١٠ - ١١٥٠ / هـ ٦٠٦ - ٥٤٤(

  :اسمه ولقبه
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي العالمة سلطان المتكلمين في زمانـه               

بكري التيمي الطبرستاني األصـل ثـم الـرازي ابـن     فخر الدين أبو عبد اهللا القرشي ال   
المفسر المتكلم، صاحب المـصنفات المـشهورة والفـضائل الغزيـرة        خطيبها الشافعي 

  .المذكورة
  :تكوينه العلمي، وشيوخه 

اشتغل أوال على والده اإلمام ضياء الدين عمرو، وهو من تالمـذة محيـي الـسنة                 
سمناني، فاشتغل عليه مدة، ثم عاد إلى الـري،         البغوي، ثم لما مات والده قصد الكمال ال       

فاشتغل على المجد الحنبلي صاحب محمد بن يحيى الفقيه أحد تالمذة الغزالـي، وأتقـن           
 وكان له مجلـس     .علوما كثيرة، وبرز فيها، وتقدم وساد، وقصده الطلبة من سائر البالد          

انين العربي، والتركـي،  كبير للوعظ، وكان يتكلم كالما جيدا، وله تمكن من الوعظ باللس      
وكان يحضره الناس على اختالف أصنافهم، ومذاهبهم ويجيء إلـى مجلـسه األمـراء              

  .واألكابر والملوك، ويحصل له مكان مجلسه رقة، ويظهر خشوعا
  :مصنفاته

تفسيره المشهور، وله تفسير الفاتحة فـي مجلـد         : صنف في فنون كثيرة، فمن ذلك     
 ، وله مناقب الشافعي الذي فيه من الحكايات الغرائب،        مفرد، وله شرح األسماء الحسنى    

وشرح المفـصل والمحـصول فـي      وقد شرح الوجيز أو أكثره، وله شرح سقط الزند،        
أصول الفقه والمنتخب، وله األربعون في علم الكالم، ونهاية العقول والمطالب العاليـة،             

ـ          ر ذلـك مـن     وتأسيس التقديس، وكتاب الملخص، وشرح اإلشارات في األصول وغي
المصنفات المبتدعة، ومنها ما ذكره القاضي شمس الدين ابن خلكان، وهو كتاب الـسر              

إنه إنما صنفه ألم الملك خوارزم، وأنها       : المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، وقد قيل      



 

 )٥٩٨٥(

أعطته على ذلك جعال، فعمله صناعة لتمكنه في العلوم، ومنهم من أنكر أن يكون مـن                
  .لممصنفاته، واهللا أع

 )١(.انت وفاته بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وست مائة ك:وفاته
 إلـى  كـالم  إلـى  فلسفة من األفكار في وتقلب وذكاء عقل صاحب الرازي كان وقد
 السلف لطريق والتسليم كله هذا ترك إلى أخرياته في اهتدى ثم فلسفية صوفية

 آراؤه قبل التحول: المطلب األول
الفكرية تجعلنا ال نتبين خطا واحدا فـي أي مرحلـة مـن             إن حياة الرازي العلمية و    

مراحلها، وسبب ذلك أنه استطاع أن يمزج المعارف المختلفة بعضها بـبعض، فخلـط              
الكالم بالفلسفة، وخلط الفلسفة بالتصوف، وخلط ذلك كله بالتفـسير، يقـرر ذلـك ابـن        

 بموضـوع  الكالم معل مسائل المتكلمين من المتأخرون خلط ثم: "خلدون في مقدمته يقول 
 مـسائل  في الحكماء ترتيب غيروا ثم واحد فن كأنها فصارت بمسائلها ومسائله االلهيات

 أتبعـوه  ثـم  العامـة  االمور في الكالم قدموا واحدا فنا وخلطوهما وااللهيات الطبيعيات
 ابـن  االمـام  فعلـه  كما العلم اخر إلى وتوابعها بالروحانيات ثم وتوابعها بالجسمانيات

 الكـالم  علـم  وصـار  الكالم علماء من بعده من وجميع المشرقية المباحث في يبالخط
 ومـسائلهما  موضـوعهما  مـن  الغرض كأن بها محشوة وكتبه الحكمة بمسائل مختلطا

 مـن  بالفلسفة الكالم لبسوا الذين: " وأورد هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال        )٢("واحد
  . )٣("هؤالء فيه يقع أنه يظن المصونة اراألسر من يعدون تجدهم المتكلمين أكابر

 فـي  وأما تفسيره فيراه ابن تيمية قد جمع كل شيء إال التفسير، كما ذكر الـصفَِدي              
 ويفسر ذلك الشيخ محمد حسين الذهبي حيث يصف تفـسيره           ،)٤("بالوفيات الوافي" كتابه

 الكـون  علوم وفي الكالم، علم في بموسوعة يكون ما أشبه فالكتاب.. وبالجملة : "إجماال
 الكتـاب  أهميـة  من تُقَلِّ كادت حتى عليه غلبت التي هي الناحية، هذه أن إذ والطبيعة،

                                         
 .٧٧٨:البن كثير، ص" طبقات الشافعيين")  ١(

. دلـ  " اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته    : "؛ وراجع أيضا  )٦٥٣ /١(،   البن خلدون  "ديوان المبتدأ والخبر  )  "٢(
 .٩٠ ص ،طه جابر العلواني

 .)٦٣-٤/٦٢(البن تيمية، " مجموع الفتاوى)  "٣(
 .)٤/١٧٩(للصفدي " الوافي بالوفيات)  "٤(



– 

  )٥٩٨٦(

ويعزو وجود اآلراء الفلسفية في تفسير النيسابوري إلى نقلـه       . )١("الكريم للقرآن كتفسير
. يةالفلسف واآلراء الكونيات في النيسابوري سلكه الذي المسلك وهذا: "من الرازي فيقول  

 منـه  لخَّـص  الـذي  الـرازي  الفخـر  تفسير في جاء لما صدى إال الواقع في هو ليس
 مفـاتيح  تفـسيره  فـي  سلك"، وهذا هو عين مالحظة الزرقاني الذي يرى أنه   )٢("تفسيره
 اسـتدالالتهم  نمـط  على اإللهيات مباحث في أدلته فصاغ اإللهيين الحكماء مسلك الغيب
 بـالنقض  لـشبههم  تعرض وكذلك السنة أهل أصول افقيو بما تهذيبها مع ولكن العقلية
 فـي  فـتكلم  الكونيات في الطبيعيين طريقة سلك أنه المواضع، كما  من كثير في والتفنيد
 وغير اإلنسان أجزاء وفي والنبات الحيوان وفي واألرض السماء وفي واألبراج األفالك

  .)٣("ذلك
ذه المرحلة نمطا مـن الفكـر    ولكن يمكن أن نتبين في هذا الخضم الذي تميزت به ه          

وهو الفكر الفلسفي، إذ تبنى الرازي فيه مقوالت الفالسفة حتى وصل بـه الحـد إلـى                 
فأما تبنيه آلراء الفالسفة فهو واضح عنـد كـل مـن            . اإللحاد في بعض كتبه وعباراته    

  :ترجموا له، ومن هذه اآلراء
 أهـل  مـن  كثير ولق وهذا" :قال ابن تيمية  : فقط دون الروح   البدن بمعاد القول 
 لـيس  أنه على ذلك فبنوا وغيرهم األشعرية من وافقهم ومن والقدرية الجهمية من الكالم

 جـزء  أو كالحياة بالبدن يقوم عرض الروح أن ظنوا بل البدن فارق بعد تبقى روح فينا
 لألبـدان  المفارقـة  األرواح تكون أن فأنكروا والداخل الخارج كالنفس البدن أجزاء من

 إنـه  قال المعتزلة وبعض كاألشعرية القبر عذاب هؤالء من أثبت من ثم معذبة وأ منعمة
 . )٤("الموت بعد النفس بقاء وإنكار يعذب أو فينعم البدن أجزاء من جزء في حياة تخلق
          األدلة تعارضت إذا": "تقديم العقل مطلقا حتى حين تعارضه مع األدلة السمعية 

 والقواطـع  النقليـة  الظـواهر  أو والعقل، النقل أو ،والعقل السمع أو والعقلية، السمعية
 بـين  جمـع  ألنه محال، وهو بينهما، يجمع أن فإما العبارات، من ذلك نحو أو العقلية،

 النقـل  أصل العقل ألن محال، وهو السمع، يقدم أن وإما جميعاً، يردا أن وإما النقيضين،

                                         
 .)١/٢١٠(للذهبي " التفسير والمفسرون)  "١(
  .)١/٢٣٢(للذهبي " التفسير والمفسرون)  "٢(
 .)٩٧/ ٢(للزرقاني، " مناهل العرفان") ٣(
 .)٢٦٨/ ٢ (،البن تيمية" الصفدية)  "٤(



 

 )٥٩٨٧(

 الـشيء  أصل في والقدح النقل، أصل هو الذي العقل في قدحاً ذلك كان عليه قدمناه فلو
 إما النقل ثم. العقل تقديم فوجب جميعاً، والعقل النقل في قدحاً النقل تقديم فكان فيه، قدح
 ولـم  بينهمـا  الجمـع  امتنع الضدين تعارض تعارضا إذا وأما يفوض أن وإما يتأول أن

 الـرازي  علـه ج قـد  الكـالم  وهذا: "قال شيخ اإلسالم معقبا على هذا ". ارتفاعهما يمتنع
 ال ومـا  السالم عليهم أنبيائه وكالم تعالى اهللا كتب من به يستدل فيما كليا قانونا وأتباعه
 تعـالى  اهللا صفات في والمرسلون األنبياء به جاءت بما االستدالل ردوا ولهذا به يستدل
 بعـضهم  يضم وقد يعارضها العقل أن هؤالء وظن بها أنبأوا التي األمور من ذلك وغير

 األدلـة  فـي  هذا قولهم على الكالم بسطنا وقد اليقين تفيد ال السمعية األدلة أن ذلك إلى
 .)١("الموضع هذا غير في السمعية

عـصام  . وهذه الفترة هي التي صنف فيها كتبه الفلسفية الخالـصة، فقـد عـدها د              
 : "الزفتاوي من اوائل مصنفاته التي ال يشوبها شيء كثير من علـوم أخـرى، يقـول                

 تقسيمها إلى أربـع     ي من خالل نسق زمان    ي من خالل استعراض مؤلفات الراز     ويمكن
 :مجموعات
 كتب فلسفية ليس فيها من علم الكالم إال أقوال قليلـة متنـاثرة كالمباحـث                -أولها  

المشرقية، والملخص فى الحكمة والمنطق، وشرح اإلشارات والتنبيهات، وشرح عيـون         
   .)٢("الحكمة

 سـحر  النجـوم،  أسرار كتاب له إن" :حيث قال " الميزان" في الذهبي كتابا له   وذكر
 وثمانين ثمان سنة المتوفى الملطي محمد بن سريج الدين زين للشيخ رد وعليه .صريح

وذكـر  : " قال ابن خلـدون    ،)٣("الرازي انفضاض في البازي انقضاض" وسماه وسبعمائة
السر المكتوم وأنه بالمشرق    لنا أن االمام الفخر بن الخطيب وضع كتابا في ذلك وسماه ب           

يتداوله أهله ونحن لم نقف عليه واالمام لم يكن من أئمة هذا الشان فيمـا نظـن ولعـل                   
  .وهذا يدل على شكه فيه أيضا، (٤) "االمر بخالف ذلك

                                         
 .)١/٧(يمية، البن ت" درء تعارض العقل والنقل)  "١(
  :  موقعه الشخصي على الشبكة– عصام الزفتاوي .منهج التصنيف الكالمى عند األشعرية )٢(

ttps://sites.google.com/site/esamanas/home(  
 ).٤/٤٢٦(البن حجر العسقالني، " لسان الميزان")  ٣(

 ).١/٦٦٠( البن خلدون، "ديوان المبتدأ والخبر")  ٤(



– 

  )٥٩٨٨(

 سـماه  كتابـا  المـشهورين  بعض فيه وصنف: "وقد ذكره ابن تيمية مبهما اسمه قال      
 والـصابئين  الهنـد  من المشركين مذهب على ومالنج ومخاطبة السحر في المكتوم السر

  . )١("وغيرهم العرب من والمشركين
 عبـد اهللا   وأبو الباب هذا في صنف ممن وغيرهم: "فأظهر قال  لكنه عاد في الصفدية   

 والطلـسمات  الـسحر  في المكتوم السر سماه الذي كتابه في ذكر قد الخطيب بن محمد
  . )٢("كثيرة أمورا ذلك في النجوم ومخاطبة

  مراحل تحوله وآراؤه فيها: المطلب الثاني
وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة تركه للفلسفة وانشغاله بنصرة المذهب األشعري           

  :مع شوب فلسفة في استدالالته
 يتطور االتجاه النقـد "وقد كان أهم خصائص معالجته لعلم الكالم في هذه المرحلة هو         

 ي التـصنيف الفلـسف    فـي  عامة، وعلى منهجـه      يفكرأثّر بوضوح على منهجه ال    ي  لديه، والذ 
 على محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين، رغـم         ي الكالم ي خاصة، فال يقوم منهج الراز     يوالكالم

ـتوعب الـراز    م،  خلط الفلسفة بعلم الكال   ي   ف يأن الشائع أنه قام بدور رئيس       أول األمـر    يفقد اس
ـا       ي  دخل هذه الفلسفة ف   الفلسفة المشائية اإلسالمية، ثم كان أول من أ        ـأعطى اتجاه علم الكـالم، ف

   )٣(.هجديدا ل
 في المباحثة، فقد انتقـده  يقة السلفولكن هذا االتجاه الجديد ال يرضي أهل العلم بطر     

شيخ اإلسالم بشدة ولخص أهم معايبه في مصنفاته، بل جعله أدنى من طريقة المعتزلـة             
 حقـه  الربوبية توحيد يوفوا لم فإنهم لبابا هذا في مقصرون"في بيان التوحيد، فالمعتزلة    

 والكراميـة  األشـعرية  وأئمة وشيوخهم المعتزلة فأئمة هذا ومع اإللهية،   بتوحيد فكيف
 وأمثـال  واآلمدي كالرازي األشعرية متفلسفة من الربوبية توحيد تقرير في خير ونحوهم
 عـن  الكـالم  أبعد هوو وأمثاله سينا كابن الفالسفة بتوحيد ذلك خلطوا هؤالء فإن هؤالء

  . )٤("وذويه أرسطو قدمائهم كالم من خيرا كان وإن التوحيد في التحقيق

                                         
 .)٢/٣٠١(  البن تيمية،"الصراط اقتضاء")  ١(

 .)١/١٧٢( البن تيمية، "الصفدية")  ٢(

ـ د" فخر الدين الرازي)  "٣(  .فتح اهللا خليف. ل
 .)٣/٢٩٥(البن تيمية " منهاج السنة النبوية)  "٤(



 

 )٥٩٨٩(

وهو في هذه الفترة يناهض الفلسفة ويعارضها، فهو يروي هذه الصبغة لطريقته في              
 إلـى  تـشوقنا  الكالم علم بتحصيل اشتغالنا ابتداء في نحن وكنا... : "هذه المرحلة بقوله  

 اهللا وفقنـا  حتـى  ذلـك،  في العمر من صالحا شطرا فصرفنا ليهم،ع نرد كتبهم معرفة
 المباحـث  وكتـاب  العقـول  نهايـة  ككتاب عليهم الرد تتضمن كتب تصنيف في تعالى

 شرح تتضمن بأسرها الكتب وهذه... اإلشارات شرح وكتاب الملخص وكتاب المشرقية
 الموافقـون  اعتـرف  وقـد  المخـالفين،  وسـائر  الفالسفة شبهات وإبطال الدين أصول

  ..)١("... المصنفات هذه مثل والمتأخرين المتقدمين من أحد يصنف لم أنه والمخالفون
البن سينا يقـول فـي      " عيون الحكمة "وأورد مثاال واحدا على ذلك وهو نقده لكتاب         

  دقيقه وجليله وجملة تفصيله،    ي مخالف لمقتضى هذا الكتاب ف     يإن: "... مقدمة شرحه له  
   )٢("...غير مبنى على المنهج القويم... ابوأن هذا الكت... 

كما أنه تختفي فيه كثير من اآلراء التي تابع فيها الفالسفة، كالمثال الذي ذكرته آنفا،               
 علـى   "فأصبح منهجه الكالمي يقوم     . وهو تقديم العقل مطلقا حتى إذا تعارض مع النقل        

ـ        (دعم المنهجية الخبرية     ، وتجعـل   )وده أو عدمـه   القائمة على كل ما أخبر اهللا عن وج
ء غيره يكون برهانا عليه، فهو يـؤثر        يواجب الوجود هو البرهان على الكل، وليس ش       

طريقة النزول من الخالق إلى المخلوق انطالقا من تسليمه بأن اإلقرار بوجود الـصانع              
  . )٣("اقل الالزم لجبلة كل عيكاألمر الضرور

  :ولكنه منهج ينصر فيه األشعرية في آرائهم مثل
 فقـال   ،مجاز عليها الكالم لفظ داللة وجعل :الكالم مسمى عن الحروف إخراج 

 الدالـة  الحروف وعلى بالنفس القائم المعنى على باالشتراك يقال الكالم اسم إن: الرازي
 بغيـر  قام ما أن صح إذا فإنه المعتزلة على دليلهم أصل به أفسدوا قالوه الذي وهذا عليه
 بمحل قام إذا الكالم إن: قولهم في المعتزلة على حجتهم بطلت ةحقيق له كالما يكون اهللا
 حقيقة كالمه وهو غيره في خلقه مخلوق الكالم إن يقال أن حينئذ وجاز عليه حكمه عاد

                                         
 .)٦٢٣ - ٦٢٢: (محمد صالح الزركان، ص. د لـ "وآراؤه الكالمية والفلسفيةي فخر الدين الراز)  "١(
 ٦٢١: (محمد صالح الزركان، ص   . لـ د "  وآراؤه الكالمية والفلسفية   يفخر الدين الراز  : "نظرا ؛)١/٤٠)  "(٢(
-٦٢٢(. 
 – نقال عن عـصام الزفتـاوي   ٦: محمد العريبى، ص.لـ د "يالمنطلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الراز   )  "٣(

 ).مصدر سابق



– 

  )٥٩٩٠(

 هـي  الشجرة تكون أن واألئمة السلف ألزمهم حيث المعتزلة لزم ما الشناعة من ولزمهم
  .)١()ناأ إال إله ال اهللا أنا إنني(: لموسى القائلة
         ولذلك جابهـه شـيخ اإلسـالم       : أن اهللا تعالى ليس في السماء وال فوق العرش
 فـوق  نفـسه  اهللا يكون ألن الجاحدين من ونحوه الرازي أن فليعلم كذلك كان اذا: "بقوله
 ومخالفون صدق لسان األمة في لهم الذين وأئمتها األمة سلف لجميع مخالفون هم العالم
 الكراميـة  مثل والمتكلمين والصوفية الحديث وأهل الفقهاء نم الصفات يثبت من لعامة

 ذلـك  على يوافقونه الذين ولكن أصحابه وأئمة األشعري هم الذين واألشعرية والكالبية
 المتـأخرين  فـي  وهـم  األشعرية من وطائفة للصفات المنكرون والمتفلسفة المعتزلة هم

 مـن  وطائفة والصوفية الفقهاء من هؤالء اتبع من وكذلك المتقدمين في منهم أكثر منهم
  .  )٢("الحديث أهل

ـ       : "وهكذا يمكن القول بأن الرازي      مبـدأ أمـره     يقد مر بمراحل متعاقبة، فقد كان ف
 فـي متكلما، ثم تفلسف، ثم توقف، ثم عاد إلى علم الكالم مع رواسب فلسفية، ثم نـزع                 

جـاه إلـى التمـسك    أخريات أيامه إلى اإلعراض عن الفلسفة وعلم الكالم جميعـا واالت    
  )٣("مبطريقة القرآن الكري

وهذه المرحلة األخيرة هي آخر مراحله، وهي التي سأتناولها بإيجاز، ألنهـا كانـت             
في آخر حياته، فإن مترجمي الرازي يتفقون على أنه قرر ترك علم الكالم كلـه ونـدم                 

 فـن  في علمه غزارة مع وكان": كثير ابن عليه ورام العقيدة الصافية من كل شائبة، قال       
 وأنـه  موته عند وصيته ذكرت وقد الفائز، هو كان العجائز مذهب لزم من: يقول الكالم
 الالئـق  المراد وجه على ورد ما وتسليم السلف طريقة إلى فيها الكالم مذهب عن رجع

  . )٤("سبحانه اهللا بجالل

                                         
 .)٦/٦٢٥(البن تيمية، " الفتاوى الكبرى: "انظر)  ١(

 ).٣/٤٢٤(البن تيمية، " ان تلبيس الجهميةبي")  ٢(
 حيث كان -محمد صالح الزركان، موجها نظره .األستاذ الدكتور محمود قاسم فيما نقله عنه د ذهب إلى ذلك)  ٣(

 فى المسائل الفلسفية والكالمية إنما هو ناتج عن التطور ولـيس عـن              ي إلى اختالف آراء الراز    -مشرفا عليه   
:  صي عند الـراز ي والكالميالزركان براهينه على القول بتطور الموقف الفلسف   . قدم د  التعارض والتناقض، ثم  

)٦٢٦-٦١٨.( 
 ).٧/٦٨(البن كثير، " البداية والنهاية)  "٤(



 

 )٥٩٩١(

لم يقل ذلك وندمه على االشتغال بعلم الكالم ثابت ومؤكد، قرره أكثر مؤرخيه، وأنه 
فقط في أثناء احتضاره وال هو مجرد وصية كتبها، وإنما هو قرار اتخذه وهو يمشي 

 السلطان عند مرة وعظ"على األرض، ومن أدلة ذلك نقل اإلمام الذهبي في تاريخه أنه 
 إن: وقيل .وبكى بالكالم أشتغل لم ليتني: يقول الرازي الفخر سمع يا: فقال الدين شهاب
 سلطانك ال العالم سلطان يا: فقال الدين شهاب السلطان عند مرة وعظ الرازي الفخر
  . )١(السلطان فأبكى " اهللا إلى مردنا وأن يبقى الرازي تلبيس وال يبقى

 نجـم  وال شك أن هذا األمر كان يتلجلج في صدره فترة من الزمان، فقد قال اإلمـام      
 مؤلـف  اآلمدي، الدين تاج يأنشدن قال الدمياطي، الدين شرف أنشدني" :الواسطي الدين

  :لنفسه الدين فخر اإلمام أنشدني قال ،"الحاصل"
ــال ــدام العقـــول عقـ   نهايـــة إقـ

  
ــالل  ــالمين ضـ ــعي العـ ــر سـ   وأكثـ

  وأرواحنا فـي وحـشة مـن جـسومنا          
  

ــال  ــا أذى ودبــ ــل دنيانــ   وحاصــ
  ولم نستفد مـن بحثنـا طـول عمرنـا           

  
ــه ــا في ــوى أن جمعن ــالوا: س ــل وق   قي

   رأينـا ودولــة وكـم مــن رجـال قــد    
  

  فبــادوا جميعــاً مــسرعين وزالــوا   
  وكم مـن جبـال قـد علـت شـرفاتها            

  
ــال  ــال جبـ ــاتوا والجبـ ــال فمـ   رجـ

  .وهذا دليل على ان هذه المعاني كانت تدور برأسه وتتلجلج في صدره طويال  
  ": أقسام اللذات"كما أنه قال في آخر كتابه 

 عليال تشفى وال غليال تروي رأيتها فما ةالفلسفي والمناهج الكالمية الطرق تأملت لقد"
 ﴾ ِإلَيِه يصعد الْكَِلـم الطَّيـب        ِإ﴿: اإلثبات في أقرأ القرآن، طريقة الطرق أقرب ورأيت

لَيس كَِمثِْلـِه    ﴿ :النفي في وأقرأ ]٥:طه[﴾ الرحمن علَى الْعرِش استَوى      ﴿ ]١٠:فاطر[
 ء٢("ماعرفت مثل عرف تجربتي مثل جرب  ومن]١١:الشورى[﴾شَي(.  

 علـي  بن بكر أبي بن إبراهيم وأما وصيته المشهورة فهي طويلة وقد أمالها لتلميذه       
 وصية مرضه شدة في وأملى: "اإلصفهاني، ذكرها بطولها ابن أبي أصيبعة وغيره، قال       

 الحـادي  األحـد  يـوم  فـي  وذلك اإلصفهاني، علي بن بكر أبي بن إبراهيم تلميذه على
                                         

 .)١٣/٥٩(للذهبي، " تاريخ اإلسالم)  "١(
 .٢٦٣للرازي، ص" أقسام اللذات")  ٢(



– 

  )٥٩٩٢(

 العيـد  يـوم  توفي أن إلى مرضه وامتد وستمائة، ست سنة المحرم شهر من رينوالعش
 نـسخة  وهـذه ،تعالى اللّه رحمه ربه جوار إلى وانتقل المذكورة، السنة من شوال غرة

  . وذكرها..." الرحيم الرحمن اللّه بسم الوصية
واعلم أن بعد التوغل فـي هـذه المـضايق، والتعمـق فـي      " : "وهي التي قال فيها  

الستكشاف عن أسرار هذه الحقائق رأيت األصوب واألصلح في هـذا البـاب طريقـة      ا
القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق واالستدالل بأقسام أجـسام الـسموات             
واألرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم مـن غيـر خـوض فـي                

 الـرحمن   ﴿ ]١٠:فـاطر [ ﴾ يصعد الْكَِلم الطَّيب      ِإلَيهِ ِإ﴿: اإلثبات في أقرأ ...التفاصيل،
 ]١١:الشورى[ ﴾لَيس كَِمثِْلِه شَيء     ﴿ :النفي في وأقرأ ]٥:طه[ ﴾علَى الْعرِش استَوى    

  .)١("ماعرفت مثل عرف تجربتي مثل جرب ومن
 أنـي  فاعلموا : "ومن أهم ما ورد بها فيما يخص موضوعنا قول الرازي رحمه اهللا           

 سـواء  وكيفيـة  كمية على أقف ال شيئاً شيء كل في أكتب فكنت للعلم محباً رجالً كنت
 هـذا  إن لـي  المعتبرة الكتب في نظرته الذي أن إال سميناً أو غثاً أو باطالً أو حقاً كان

 واألغـراض  المتحيـزات  مماثلـة  عـــن  منـزه مدبر تدبير تحت المحسوس العالم
 والمنـاهج  الكالميـة  الطـرق  اختبـرت  ولقد والرحمة والعلم القدرة بكمال وموصوف

 يـسعى  ألنـه  العظيم القرآن في وجدتها التي الفائدة تساوي فائدة فيها رأيت فما الفلسفية
 المعارضـات  إيـراد  في التعمق عن ويمنع تعالى للّه بالكلية والجالل العظمة تسليم في

 المـضايق  تلك في وتضمحل شيتتال البشرية العقول بأن العلم إال ذاك وما والمناقضات
  .)٢("الخفية والمناهج العميقة

 وجـوب  مـن  الظاهرة بالدالئل ثبت كلما أقول فلهذا : "ثم يتوصل من هذا إلى قوله     
 الذي هو فذاك والفعالية والتدبير واألزلية القدم في الشركاء عن وبراءته ووحدته وجوده
 ورد مـا  فكل والغموض الدقة إلى فيه مراأل انتهى ما وأما به تعالى اللّه وألقى به أقول
 كمـا  فهو الواحد للمعنى المتبعين األئمة بين عليها المتفق الصحيحة واألخبار القرآن في

                                         
، ١/٨٩درء التعـارض    : ية في مواضع كثيرة منها    وصيته نقل منها هذا النص وغيره شيخ اإلسالم ابن تيم         ) ١(

عيون األنباء في طبقـات     : وكذلك. ٢٧٢-٥/٢٧١، منهاج السنة النبوية     ٩/٢٢٥،  ٥٦٢ ،٥/١١مجموع الفتاوي   
 .٤٦٦األطباء البن أبي أصيبعة ص

 .مصدر سابق: عيون األنباء)  ٢(



 

 )٥٩٩٣(

 أكـرم  أنـك  علـى  مطبقين الخلق أرى إني العالمين إله يا أقول كذلك يكن لم والذي هو
 إن وأقول علمك فاستشهد ببالي خطر أو قلمي به مر ما فلك الراحمين وأرحم األكرمين

 علمـت  وإن أهلـه  أنا ما بي فافعل حق إبطال أو باطل تحقيق به أردت إني مني علمت
 فلـتكن  الصدق أنه وتصورت الحق هو أنه اعتقدت ما تقرير في إال سعيت ما إني مني

 الضعيف تضايق أن من أكرم وأنت المقل جهد فذاك حاصلي مع ال قصدي مع رحمتك
  .)١(..."حوبتي وامح زلتي واستر وارحمني فأغثني الزلة في الواقع

وأؤكد ما ذكرته من أنه كان قد اتجه فعال إلى طريق الحق قبـل وفاتـه، وأن هـذه               
الوصية تأكيد لهذا وتتويج له ال أنها إنشاء لتوبة كمـا قـد فهـم بعـض المتـرجمين                    

 سـنة  يناالثن يوم الفخر مات وقد" :حجر ابن اإلمام والدارسين، ولذلك يقول الحافظ قال    
 تـدل  بوصـية  وأوصى الحسين بن عمر بن محمد واسمه هراة بمدينة مائة وست ست
 مـا  علـم  األلفاظ هذه على وقف ومن: "وكذلك قال الصفدي  . )٢("اعتقاده حسن انه على
  . )٣("المطهرة الشريعة واتباع الدين ويقين االعتقاد صحة من اإلمام هذا عليه كان

 فيـه  ذكـر  مفيـد  كتاب وهو"من آثار هذه المرحلة، " أقسام اللذات"وربما كان كتابه   
 الخياليـة  واللـذة  واللبـاس  والنكاح والشرب كاألكل أقسام ثالثة أنها وبين اللذات أقسام

 العلـوم  كلـذة  العقليـة  واللـذة  ونحوهـا  والترفع والنهي واألمر الرياسة كلذة الوهمية
لـذة   أشرفها وأن أنواعها ذكر وقد"،  )٤("األقسام هذه من واحد كل على وتكلم والمعارف

  . )٥("إليه الحاجة وشدة معلومة لشرف اإللهي العلم العلم وأشرف والمعرفة العلم
  رحم اهللا الرازي وغفر له

ونـسأل اهللا لنـا الـسداد    . ورحم اهللا أهل السنة ومن هداه اهللا إليها من أهـل العلـم    
  .والثبات حتى الممات. والرشاد

 
  

                                         
   .٢٦٣ أقسام اللذات )١(
 ).٤/٤٢٩(، البن حجر العسقالني" لسان الميزان)  "٢(
 ).٤/١١٧(لصالح الدين الصفدي، " الوافي بالوفيات) "٣(

  ).٢/٣٠٥(البن القيم، " اجتماع الجيوش اإلسالمية)  "٤(
 ).٦٦٥/ ٢(البن القيم، " الصواعق المرسلة)  "٥(



– 

  )٥٩٩٤(

 الخاتمة
وإن . وفقني للتطواف في مدائن المعرفة والوقوف على خزائن العلـم         الحمد هللا الذي    

كنت لم اهتبل الفرصة ألتزود ولكن لعل اهللا يوفقنا لألفـضل واألوعـب فـي مـستقبل      
فقد أتاح لي هذا البحث أن أتعرف على بعض المتحولين من العلمـاء لطريـق               الزمان،  

فقـد  . خبرهم ودرسهم بعنايـة  السنة الغراء، وذلك من خالل مصنفاتهم ثم مصنفات من          
وركزت على التحـول    . بدأت بتمهيد بينت فيه أسباب التحول الفكري ومظاهره المتعددة        

ثـم جـاء   .  المحمود كاإلسالم بعد الكفر وتغير المذهب الفقهي أو الفتوى بعد االقتنـاع          
الفصل األول ليتعرف على دوافع هذا التحول ومقرراته العامة، ثم الخاصة ببعض مـن              

  .حولوا إلى السنةت
وال بد من طرح نماذج حية لهذا التحول وأقطابه وهم من أسـاطين الفلـسفة وعلـم         

فاخترت أربعة من كبار العلمـاء هـم االشـعري والجـويني      .  الكالم والفقه واألصول  
فدرست مباحث الفصل موقف كل منهم قبل تحولـه ومـاذا كـان             . والغزالي والرازي 

وعرفت بأشهر مؤلفـات    . له وآراءه بعد التحول إلى السنة     طريقه ومنهجه، ثم كيفية تحو    
كل منهم قبل التحول وبعده حتى يستبين منهجهم ويعرف الفرق بين مؤلفاتهم ومقاصدها             

  .وما فيها من الصواب والخطأ
لقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة أال يغتر اإلنسان بفكره فقد يرجع عنه ولـو قبـل        

ج الدراسة أن تحول العالم ال يأتي فجأة وإنما يمـر بمراحـل             لكن من نتائ  . وفاته بساعة 
ولذلك لم أرتض االكتفاء ببعض التفسيرات التـي       . من التصفية الفكرية قبل اتخاذ القرار     

تعزو التحول من بعضهم إلى علة طارئة أو موقف عارض وإن لم أرفضها رفضا تاما                
  .ولكن وضعتها في سياقها الطبيعي

ه البحث هو االهتمام بمواطن القوة في عقيدة الـسلف الـصالح            إن من أهم ما يقترح    
فأتمنى أن يكون كل مزية مـن       . ومزاياها الكثيرة التي لم تدرس بصورة مكثفة وواعبة       

رفع الحرج، التيـسير  : المزايا موضع دراسة مستقلة كما يفعل في دراسة مزايا الشريعة      
  .الخ

ختلف في نسبته ألحد علماء الـسنة او        وكذلك اتمنى قيام دراسات توثيقية جادة لما ا       
فقد صادفني الكثير من مشكالت التوثيق في       . غيرهم ممن يهمنا دراسة فكرهم وعقائدهم     



 

 )٥٩٩٥(

خصوصا وأن الـشبكة العنكبوتيـة اآلن أصـبحت         . بعض تراث من اخترتهم الفكري    
  .مصدرا من مصادر المعرفة عند الكثيرين حيث يكتب فيها كل من له رأي أو هوى

  .لموفق والهادي إلى السبيلواهللا ا



– 

  )٥٩٩٦(

  المصادر والمراجع
  :الكتب

 طالبي، رسالة مقدمة إلـى      يادي أحمد عل  ه" أبو الحسن األشعري بين المعتزلة والسلف      .١
جامعة الملك عبد العزيز، كليـة   قسم الدراسات الشرعية لنيل درجة الماجستير في العقيدة   

  .هـ١٣٩٩: الشريعة، مكة
و الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسـماعيل    أب. اإلبانة عن أصول الديانة    .٢

فوقيـة حـسين    . د: تحقيق. بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري           
  .هـ١٣٩٧، ١دار األنصار، ط : القاهرة. محمود

 .دار الفكر العربي: القاهرة. محمد أبو زهرة. ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه .٣

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم              . ش اإلسالمية اجتماع الجيو  .٤
، ١مطـابع الفـرزدق التجاريـة، ط        : الرياض. عواد عبد اهللا المعتق   : تحقيق. الجوزية
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨

 .هـ١٣٢٨ مصر –مكتبة كردستان العلمية . أساس التقديس للرازي .٥

 اهللا بن محمد بن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبد. االستيعاب في معرفة الصحاب .٦
  .هـ١٤١٢ بيروت – دار الجيل -تحقيق علي محمد البجاوي. القرطبي

أحمـد بـن    . االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث           .٧
أحمـد  : تحقيـق . الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي         

  .هـ١٤٠١، ١ر اآلفاق الجديدة، ط دا: بيروت. عصام الكاتب
دار العلم  . خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي           . األعالم .٨

  . م٢٠٠٢مايو / ، أيار ١٥للماليين، ط 
لإلمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بان . إعالم الموقعين عن رب العالمين .٩

 .١٩٧٣ بيروت، -  دار الجيل -وف سعد طه عبد الرء:  تحقيق- قيم الجوزية 
أصـحابه  -أصـوله وفقهـه   -حياته وعـصره  (اإلمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد        . ١٠

بدون للدكتور أحمد النحراوى األندونيسى،     ) آثاره العلمية وكتبه  -وأنصاره في نشر مذهبه   
 .وأصل الكتاب دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بجامعة األزهر. للناشر اسم

تقي الدين أبو العباس أحمد بن      . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم      . ١١
عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي                  



 

 )٥٩٩٧(

 -هـ  ١٤١٩،  ٧دار عالم الكتب، ط     : بيروت. ناصر عبد الكريم العقل   : تحقيق. الدمشقي
  .م١٩٩٩

مطبعة برايل . بنجري. ديابر ود. د:  تحقيق وتقديم–الفخر الرازي . أقسام اللذات .١٢
 .م٢٠٠٦

  مؤسسة النشر اإلسالمي. بحوث في الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني .١٣
  .التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة

دار . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي   . البداية والنهاية  . ١٤
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧فكر، ال

عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بـن محمـد الجـويني، أبـو     . البرهان في أصول الفقه  . ١٥
. صالح بن محمـد بـن عويـضة       : تحقيق. المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين     

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط : بيروت
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم    . ميةبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكال       . ١٦

. بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمـشقي               
  .هـ١٤٢٦، ١مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط  .مجموعة من المحققين

عبد اهللا محمد بن أحمد بـن       شمس الدين أبو    . تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     . ١٧
دار الغرب اإلسالمي، ط    . الدكتور بشار عواد معروف   : تحقيق. عثمان بن قَايماز الذهبي   

 . م٢٠٠٣، ١
ثقة الدين، أبـو القاسـم      . تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري          . ١٨

، ٣اب العربـي، ط     دار الكت : بيروت. علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر        
  . هـ١٤٠٤

إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحـد ابـن   .تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك  . ١٩
عبد الكريم محمد مطيع الحمـداوي،      : تحقيق. عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين الحنفي     

  .٢ط
افعـي  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبـو القاسـم الر           . التدوين في أخبار قزوين    . ٢٠

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، . عزيز اهللا العطاردي: تحقيق. القزويني
 .مكتبة وهبة: القاهرة. الدكتور محمد السيد حسين الذهبي. التفسير والمفسرون . ٢١



– 

  )٥٩٩٨(

. عبد الرحمن بن أبي بكر، جـالل الـدين الـسيوطي          . تنوير الحوالك شرح موطأ مالك     . ٢٢
  . هـ١٩٦٩ - ١٣٨٩المكتبة التجارية الكبرى، : مصر

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بـن               . جامع المسائل  . ٢٣
. محمد عزيـر شـمس  : تحقيق. أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي        

  . هـ١٤٢٢، ١ط . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه        الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رس       . ٢٤

محمد زهير  : تحقيق. محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي      . صحيح البخاري = 
  .هـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط . بن ناصر الناصر

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـم              . جامع بيان العلم وفضله    . ٢٥
دار ابـن  : المملكة العربيـة الـسعودية  . أبي األشبال الزهيري  : قيقتح. النمري القرطبي 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١الجوزي، ط 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علـي      . الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة        . ٢٦

محمـد بـن   : تحقيق. القرشي الطليحي التيمي األصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة     
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢دار الراية، ط : الرياض. دي عمير المدخليربيع بن ها

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن    . درء تعارض العقل والنقل    . ٢٧
الـدكتور  : تحقيـق . عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي           

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط       : وديةالمملكة العربية السع  . محمد رشاد سالم  
  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١، ٢

. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبـر               . ٢٨
. عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشـبيلي              

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٢دار الفكر، ط : بيروت. خليل شحادة: تحقيق
عبد : تحقيق. أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري     . رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب      . ٢٩

عمادة البحث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية،        : اهللا شاكر محمد الجنيدي المدينة المنورة     
  .هـ١٤١٣

:  مـصر  .أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي         . سراج الملوك  . ٣٠
  .م١٨٧٢هـ، ١٢٨٩من أوائل المطبوعات العربية، 



 

 )٥٩٩٩(

. شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي            . سير أعالم النبالء   . ٣١
، ٣مؤسسة الرسالة، ط    . مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط      : تحقيق
  . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥

دار العـرب   . هلموت كلوبفر . تحقيق د . حرمين الجويني الشامل في أصول الدين إلمام ال      . ٣٢
  ).ت.د(للبستاني 

دار . علـي سـامي النـشار     . تحقيق د . الشامل في أصول الدين إلمام الحرمين الجويني       . ٣٣
  .م١٩٩٩ بيروت –الكتب العلمية 

أبو القاسم هبة اهللا بن الحـسن بـن منـصور          . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      . ٣٤
، ٨دار طيبة، ط : السعودية. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي    . لاللكائيالطبري الرازي ا  

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣
  . القاهرة–مكتبة األنجلو المصرية . شرح عيون الحكمة للرازي .٣٥
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بـن أبـي      . الصفدية . ٣٦

ة ابن  بمكت: مصر. محمد رشاد سالم  : تحقيق. حنبليالقاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ال      
  .هـ١٤٠٦، ٢تيمية، ط

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد        . الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة       . ٣٧
دار العاصمة،  : الرياض. علي بن محمد الدخيل اهللا    : تحقيق. شمس الدين ابن قيم الجوزية    

  .هـ١٤٠٨، ١ط 
محمود . د: تحقيق.  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي        .طبقات الشافعية الكبرى   . ٣٨

، ٢هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ط         . عبد الفتاح محمد الحلو   . محمد الطناحي، د  
  .هـ١٤١٣

.  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي.طبقات الشافعية .٣٩
  .١سالمي، ط دار المدار اإل. عبد الحفيظ منصور: تحقيق

. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي   . طبقات الشافعيين  . ٤٠
 هـ  ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية،  . د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب        : تحقيق

  . م١٩٩٣ -



– 

  )٦٠٠٠(

ن شمس الدين أبو عبد اهللا محمد ب    . العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها        . ٤١
: الرياض. أبو محمد أشرف بن عبد المقصود     : تحقيق. أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي     

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١مكتبة أضواء السلف، ط 
 دار مكتبة –نزار رضا . عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي أصيبعة تحقيق د .٤٢

  .م١٩٦٥ بيروت –الحياة 
 بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجـويني، أبـو   عبد الملك. غياث األمم في التياث الظلم    . ٤٣

مكتبـة إمـام    . عبد العظيم الـديب   : تحقيق. المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين     
  .هـ١٤٠١، ٢الحرمين، ط 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن  . الفتاوى الكبرى البن تيمية  . ٤٤
دار الكتب العلمية،   .  ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي     عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد      

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١ط 
محمد صـالح الزركـان، دار الفكـر        . وآراؤه الكالمية والفلسفية، د   ي  فخر الدين الراز   . ٤٥

  . القاهرة–العربي 
أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغـدادي المعتزلـي الـشيعي              . الفهرست . ٤٦

 هـ  ١٤١٧،  ٢دار المعرفة، ط    : بيروت. إبراهيم رمضان : تحقيق. النديمالمعروف بابن   
  . مـ١٩٩٧ -

: تحقيـق . أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني. لسان الميزان  . ٤٧
، ٢مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات، ط        : بيـروت . دائرة المعرف النظامية في الهنـد     

  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠
عبـد  : تحقيـق . دين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة   تقي ال . مجموع الفتاوى  . ٤٨

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،      : المدينة النبوية . الرحمن بن محمد بن قاسم    
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

طه : للرازي تقديم . محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين        . ٤٩
  ).ت.د( القاهرة –ت الزهرية مكتبة الكليا. الرؤوف سعد عبد

أبو محمـد عفيـف     . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان           . ٥٠
، ١دار الكتب العلميـة، ط      : بيروت. الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي         

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧



 

 )٦٠٠١(

اس أحمد بن عبد الحلـيم      تقي الدين أبو العب   . المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم      . ٥١
  . هـ١٤١٨، ١ط . محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: تحقيق. بن تيمية الحراني

 دار  -خالد كبير عـالل     . د. مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خالل العصر اإلسالمي        . ٥٢
  ٢٠٠٨ –المحتسب 

ابن حيان القرطبي، حيان بن خلف بـن حـسين بـن حيـان       . المقتبس من أنباء األندلس    . ٥٣
المجلس األعلى  : القاهرة. الدكتور محمود علي مكي    :تحقيق. األموي بالوالء، أبو مروان   

  ـ.ه١٣٩٠للشؤون اإلسالمية، 
مطبعة عيسى البابي الحلبي    . محمد عبد العظيم الزرقاني   . مناهل العرفان في علوم القرآن     . ٥٤

 .٣وشركاه، ط 
الـدكتور عبـد    : تحقيق. يأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس      . المنقذ من الضالل   . ٥٥

  .دار الكتب الحديثة: مصر. الحليم محمود
اعتنـى بــه محمـد    . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي     . المنقذ من الضالل   . ٥٦

  .  نشر موقع الفلسفة اإلسالمية- شذا رائق عبداهللا - و-إسماعيل حزين 
ن أبو العباس أحمد بن عبـد       تقي الدي . منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية        . ٥٧

الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحرانـي الحنبلـي           
، ١جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، ط          . محمد رشاد سالم  : تحقيق. الدمشقي
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 -أضواء السلف / أمير ط جابر إدريس   .د" منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل       . ٥٨
  . هـ١٤١٩الرياض 

: الريـاض . عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمـود       . موقف ابن تيمية من األشاعرة     . ٥٩
  . م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥، ١مكتبة الرشد، ط 

أحمـد  : تحقيـق . صالح الدين خليل بن أيبك بـن عبـد اهللا الـصفدي        . الوافي بالوفيات  . ٦٠
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠اء التراث، دار إحي: بيروت. األرناؤوط، وتركي مصطفى

  :المواقع اإللكترونية
ــة  . ٦١ ــسنة والجماع ــل ال ــنهج أه ــي م ــطية ف ــد " الوس ــن حمي ــالح ب ــشيخ ص  =لل

=http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audi

oid=٢٧٧٥٨#٢٧٧٥٨(<  



– 

  )٦٠٠٢(

ــة   . ٦٢ ــسنة والجماعـ ــل الـ ــنهج أهـ ــصائص مـ ــوالي  .د" خـ ــفر الحـ سـ
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=١١٠٧٢٢( 

  )/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٣٨٤٩ملتقى أهل التفسير : موقع . ٦٣
: آمنة عامر الكفيشي، موقع. د .٦٤

http://brob.org/old/bohoth/bohoth/bohoth٠٩٢.htm( 
٦٥ . http://christopherhurtado.com  
. د. قة ألقيت في صالون أ     ور -للشيخ سعد شرف    " حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد الغزالي      . ٦٦

ــافي   ــان دروزه الثقـ ــق   -أفنـ ــيس الموافـ ــوم الخمـ  -م ١/١١/٢٠٠٧ يـ
http://www.afnanculturalsalon.org/salon_kalimat/٥٧.htm(  

" المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل لإلمام أبي حامد محمـد الغزالـي               . ٦٧
  -ي للدراسات والبحوث العقديـة   مركز أبي الحسن األشعر–العربي الرباحي : للباحث
٥٨١١=C?aspx.Article/ma.achaari.www://http(،  

  :  موقعه الشخصي على الشبكة– عصام الزفتاوي .منهج التصنيف الكالمى عند األشعرية .٦٨
ttps://sites.google.com/site/esamanas/home(  

 
 
  



 

 )٦٠٠٣(

  
  
  
  

  
  :المقدمة

وأظهر بهم كـل سـنة      ، الحمد هللا الذي رفع قدر العلماء وجعلهم على حفظ وحيه أمناء          
  .وقمع بهم كل بدعة

. النبي الممجد حبيب اهللا محمـد     ، وأوفى األوفياء   ، والصالة والسالم على أعلم األنبياء      
، حقيقـة   وأجـّل   ، الذين كانوا على أحسن طريقـة       ، وعلى آله وأصحابه أعلم الخليقة    

  .وبالعلم قد عملوا، تعلموا وعلّموا
  :أما بعد

وهو الـذكر الحكـيم والـصراط    ، ونوره المبين ، فإن القرآن الكريم هو حبل اهللا المتين  
المبعوث إلـى  ، نرل به الوحي األمين بلسان عربي مبين على الرسول الكريم    ، المستقيم  
مجالس للتـدبر والتـذكر     اتخذوا  ف،  فاصطفى منهم تعالى من قام بخدمة كتابه      ، خير أمة 

وعرفت عـنهم آداب فـي القـراءة        ، وانبرى لتعليمه األئمة الثقات   ، والعمل واإلصغاء 
  . واإلقراء

رغبـت أن أبحـث   ، ولما كانت المدرسة التركية من المدارس البارزة في علم القراءات       
  .   في هذا الموضوع فأسأل اهللا التوفيق والسداد

  :أهمية الموضوع
وع مهم يتصل بكتاب اهللا عز وجل وكل موضوع يتصل بكتـاب اهللا أولـى                موض – ١

  .بالبحث من غيره
  . التذكير بأهمية مدارس القراءات– ٢
  . الوقوف على جهود العلماء في خدمة كتاب اهللا ونشر علومه– ٣
  . أن المدرسة التركية من أهم المدارس التي اهتمت بقراءات القرآن الكريم– ٤

  :لموضوعأسباب اختيار ا
  .  الرغبة في خدمة كتاب اهللا عز وجل– ١

 
 

  



– 
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  . التعرف على المدرسة التركية ونشأة القراءات فيها– ٢
  .. التعرف على رجال القراءات في المدرسة التركية– ٣
  . جمع ما يتعلق في هذا الموضوع في مكان واحد ليقرب على طالبه-٤

  :الدراسات السابقة
وهو بحـث  ، مصطفى أقدمير   : تقديم الدكتور . ي تركيا تاريخ علم القراءات ومؤسساته ف    

والذي عقد في مدينة    ، مقدم للمؤتمر العالمي األول للقراءات القرآنية في العالم اإلسالمي        
  .مراكش المغربية

  :المشكالت التي واجهتني في البحث 
 الجمع: ( فهي إما كتب قيد التحقيق مثل       ، قلة المراجع المتخصصة في هذه الموضوع       

ذخر األريـب لمحمـد   ( أو غير محققة مثل ) بين وجوه القراءات لعبد اهللا اإلسالمبولي  
والـذي  ) سياحتنامة ألوليـا جلبـي      ( أو غير مترجمة للعربية مثل كتاب       ) أمين أفندي   

كما أن أغلـب الكتـب غيـر        ، وصف فيه المدارس ودور القراء بشكل دقيق في تركيا        
طلبها من المواقـع المتخصـصة للكتـب ويتـأخر          متوفرة على شبكة اإلنترنت ويلزم      

  .وصولها
  :منهجي في كتابة البحث

 جمعت المعلومات من الكتب التي تتحدث عن القراءات فـي تركيـا و اهتمـامهم                – ١
  .بتدريسها

  . اعتمدت على المصادر التاريخية والتراجم وغيرها من المصادر التي تخدم البحث-٢
  . برواية حفص عن عاصم كتبت اآليات بالرسم العثماني-٣
   خرجت األحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد-٤
  . عزوت اآليات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم اآلية بعد اآلية مباشرة-٥
 ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في البحث عدا رجال قراءات المدرسة التركية عبر             -٦

  .القرون
فإن تكرر لـم أنبـه عليـه    ، ع يرد فيه العلَم أترجم للعلَم بإيجاز وذلك في أول موض      -٧

  . مكتفية بذكر رقم صفحته في فهرس األعالم في أول موضع ورد فيه
  . لم أذكر ترجمة للقراء العشرة الوارد ذكرهم في البحث وذلك لشهرتهم-٨

  .  كتبت تاريخ الوفاة بجانب كل قارئ في ترتيبهم عبر القرون– ١٠
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جع أورد اسم الكتاب كامالً مع اسم مؤلفه ثـم أكتفـي             عند كتابة المصادر والمرا    -١١
  .  بذكره مختصراً

(  كتبت بعض المواضيع الجانبية بخط مغاير لتمييزهـا وذلـك ألهميتهـا مثـل                – ١٢
  ... ) وتعريف اإلسناد ، تعريف الطبقة

 . عزوت األقوال  إلى مصادرها– ١٣
ذكرها في البحـث فـي أول    ذكرت نبذة موجزة عن أسماء البلدان المهمة الوارد        – ١٤

 . موضع لها 
  . التزمت بعالمات الترقيم التي تخدم البحث– ١٥
  اقتصرت في الفهرس على األعالم المترجم لهم الوارد ذكرهم فـي البحـث دون    -١٦

  .الموجودين في القرون
  . ذيلت البحث بالفهارس العلمية  التي تخدمه-١٧

  :أقسام البحث
  .وفهارس عامة، وخاتمة ، ثة مباحثقسمت البحث إلى مقدمة و  ثال

  :وتحتوي على: المقدمة
 والمنهج المتبـع     والدراسات السابقة،  عنوان البحث وأهميته، وأسباب اختيار الموضوع،     

  .في البحث، وخطة البحث
  : وفيه ثالثة مطالب، القراءات في تركيا: المبحث األول
  التعريف بالدولة التركية: المطلب األول
  نشأة علم القراءات في تركيا: يالمطلب الثان

  أنشطة ابن الجزري العلمية في بورصا: المطلب الثالث
  :وفيه مطلبان، منهج اإلقراء في المدرسة التركية: المبحث الثاني
 دار – المدرسـة    – اإلقـراء    –المنهج  : ( التعريف بالمصطلحات التالية  : المطلب األول 

  )القراء 
 القراءات في تركيامنهج إقراء علم : المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان، طبقات رجال القراءات في تركيا: المبحث الثالث 
  نبذة يسيرة عن اإلمام ابن الجزري: المطلب األول
  طبقات رجال القراءات في المدرسة التركية: المطلب الثاني



– 
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  .وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث: الخاتمة
   فهرس المراجع-
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   األولالمبحث
  القراءات في تركيا

  المطلب األول
 )١(التعريف بالدولة التركية

كمـا أن   ،  الجمهورية التركية هي دولة تقع في الشرق األوسط ذات تراث ثقافي قـديم            
كمـا  ،  موقعها  على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلدا ذات أهمية كبيرة               

 التي تصل البحر األسـود ببحـر       - مرمرة   أن وقوع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر     
 ومـؤثرا علـى      في أراضيها مما يجعل موقعها استراتيجياً      -إيجة وتصل آسيا بأوروبا     

وقد كانت تركيا مركزا للحكم العثمـاني حتـى عـام           . الدول المطلة على البحر األسود    
 علـى يـد مـصطفى كمـال         ١٩٢٣م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام         ١٩٢٢

  .)٢(تاتوركأ
التي حرص المسلمون على فتحهـا وبـذلوا فـي          . قديماً باسم بالد الروم   عرف  وكانت تُ 

وبدأت الممالك والمدن تسقط في أيـديهم الواحـدة تلـو           ، سبيل ذلك أرواحهم وأموالهم     
 خـالل  اُألمـوي  العهـد  أوائل  هدفاً للمسلمين منذ   )٣(وقد كان فتح القسطنطينية   . األخرى
 )٤(.سفيان أبي بن معاوية خالفة

                                         
إسماعيل أحمـد يـاغي     . الحديث اإلسالمي التاريخ في العثمانية الدولة ، ١/٤٩٩ابن األثير   . الكامل في التاريخ  : ينظر)  ١(

العـالم  . ٢٣ – ٥أكمل الدين إحسان أوغلـي ص  . الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. لدولة العثمانيةقيام ا: الفصل األول 
  .١٥فتحي يكن ص . اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر الهجري

في إلغاء الخالفة كان سبباً ، ه بمدينة سالونيك التي كانت خاضعة للدولة العثمانية١٢٩٩مصطفى كمال أتاتورك ولد سنة     )  ٢(
مـات عـام   . أسس الجمهورية التركية بتطبيق سياسة تغريب وعلمنة جذرية، اإلسالمية وقطع كل صلة لتركيا باإلسالم     

  .١٥العالم اإلسالمي والمكائد الدولية ص ، مقال موسى بن ذاكر الحربي على موقع صيد الفوائد: ينظر. ه١٣٥٦
 أو البيزنطيـة  الدولة عاصمة أضحت ثم ، البوسفور مضيق على الميالد قبل السابع القرن في بنيت قديمة يونانية مدينة)  ٣(

 بنائها جدد الذي ) األول قسطنطين ( الروماني اإلمبراطور إلى نسبة ) قسطنطينية ( وسميت ، الشرقية الرومانية الدولة
وهي إسطنبول . ه ٨٥٧ن محمد الثاني سنة فتحها السلطا . له مقرا واتخذها إليها روما مدينة من وانتقل للميالد ٣٢٤ سنة
الروض المعطار في ، ٢/٢١٤موقع اإلسالم . تعريف باألماكن الواردة في كتاب البداية والنهاية البن كثير      : ينظر. حالياً

  .٣/٣٩٧ياقوت الحموي . معجم البلدان. ٤٨١محمد عبد المنعم الحميري ص . خبر األقطار
 بـن  عتبة بنت هند وأمه مناف، عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان أبي واسم. سفيان أبي بن معاوية)  ٤(

 معاوية عن روى وقد. الفتح مسلمة من وأخوه وأبوه هو كان الرحمن عبد أبا يكنى مناف، عبد بن شمس عبد بن ربيعة
 بدمـشق   ه ٦٠ سنة رجب من النصف في وتوفي. مسلماً وسلم عليه اهللا صلى النبي ولقيت القضية يوم أسلمت: قال أنه

  .١/٤٤٤ابن عبد البر . االستيعاب في معرفة األصحاب: ينظر. بها ودفن



– 
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العثمـاني   العهد في بالنجاح تكللت أن إلى العباسي، العهد المحاوالت خالل  واستمرّت 
  . هـ ٨٥٧ سنة )١(على يد السلطان محمد الثاني بن مراد العثماني

الخالفـة   لحظيرة المدينة هذه لضم اإلسالميّة المحاوالت خاتمة القسطنطينيّة فتح وشكَّل
 اإلمبراطوريّـة  أبعـد  حـدٍ  وإلـى  البيزنطيّة، اإلمبراطوريّة نهاية الحدث اهذ شكَّل كما

  .الرومانيّة
 ولمـا  أوروپّـا،  فـي  اإلسالمي التوغل أمام وحاجزا عائقًا تُشكُِّل كانت المدينة أنّ ذلك

 ضـربةٍ  مـن  التخوّف دون فتوحاتهم في قُدما المضي العثمانيين بإمكان أصبح سقطت
  .أهدافهم عن ثنيهمتُ خلفيّة
 إلـى   )٢(أدرنـة  مدينـة  مـن  ملكه عاصمة الثاني محمد السلطان نقل الفتح، تمام وبعد

 أبو «أو بالفاتح السلطان ، ولُقِّب »اإلسالم تخت «أي »إسالمبول «وسمِّيت القسطنطينيّة،
  . »الفتح
 الـصعيد  فعلـى  والعـالمي،  اإلسالمي الصعيدين على مهمّا حدثًا القسطنطينيّة فتح كان

وهـي قولـه عليـه الـصالة        : صلى اهللا عليه وسلم      الرسول بشارة تحققت اإلسالمي
 )٣("الْجيشُ ذَِلك الْجيشُ ولَِنعم َأِميرها الَْأِمير فَلَِنعم الْقُسطَنِْطيِنيّةُ لَتُفْتَحنّ:" والسالم

 للجهاد قويّا ومحركًا ودافعا يةاإلسالم االنتصارات من لسلسلة تتويج بمثابة ذلك وكان  
 خاتمـة  المـؤرخين  مـن  العديد اعتبره العالمي الصعيد وعلى األوروبية، الممالك ضد

  .الحديثة العصور وفاتحة الوسطى العصور

                                         
 ولد. وفاتحها القسطنطينية وصاحب الروم ملك الدين محيي السلطان عثمان، بن بايزيد بن محمد بن مراد بن هو محمد )  ١(

. نظم العقيان في أعيان األعيان: ينظر. ه٨٨٦ ةسن ومات. وخمسين خمس سنة أبيه موت بعد السلطنة وولي.  ه٨٤٠ بعد
  ٥٩جالل الدين السيوطي ص 

 القـسم  في وتوجد تحصينات عدة فيها أقام الذي البيزنطي اإلمبراطور وهو) أدريان (مدينة أي) بوليس أدريانا (واسمها)  ٢(
تعريف باألمـاكن   :  ينظر .سطنطينيةالق فتح وقبل) بورسه (مدينة بعد العثمانية الدولة عاصمة وكانت تركيا من األوربي

  .١/٢٣الواردة في كتاب البداية والنهاية 
المعجـم  ، ١٢/٤٢٢أحمد بن حنبـل   . مسند اإلمام أحمد  : ينظر. والطبراني في معجمه  ، أخرجه اإلمام أحمد في مسنده      )  ٣(

  . ٢/٢٤أبو القاسم الطبراني . الكبير للطبراني
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  المطلب الثاني
  نشأة علم القراءات في تركيا

ـ  من خالل البحث لم أتوصل إلى ما يدل على وجود علم القراءات في          دوم تركيا قبـل ق
وذكر أن القراءة في عصره في الشام والحجاز والـيمن           إلى األناضول    )١(ابن الجزري 

ولعل ذلك لعجمة أهلها فلـم تكـن تلـك    ، ومصر هي قراءة أبي عمرو ولم يذكر تركيا  
  .)٢(البالد مبرزة في القراءة

 محمـد  بن علي بن وقد يكون أول نشاط لعلم القراءات في تركيا هو درس الشيخ مؤمن           
الذي تتلمـذ    ، )٣(وخطيبها الروم شيخ، الخطيب الفلكاباذي الرومي محمد بن أجمعين بن

وأخذ إجازة منـه     والتيسير الشاطبية على يد ابن الجزري وقرأ عليه القراءات  بمضمن        
 فـاعتنى بهـا     )٥( في زمن السلطان بايزيد بن مـراد       )٤(وقد قدم إلى بورصا   ، في دمشق 

  . وجعله خطيباً في عمارة أبيه
سبب قدوم ابن الجزري إلى األناضول هو تسلمه دعوة شخصية من السلطان بايزيـد              و

وقد كان هذا السلطان من خيار ملوك األرض يحب العلم والعلماء ويكرم أهل             ، بن مراد 
  .القرآن

وتوجه ابن الجزري إلى بالد الروم بسبب ما وقع له من الفتن في الديار المصرية حتى                
قام عند تلميذه مؤمن بن علي الرومي الذي عرف بـه عنـد       وصل إلى مدينة بورصا وأ    

السلطان بايزيد الذي خرج من بورصا الستقبال ابن الجزري خـارج المدينـة ويتلقـاه               
  .بالتقدير واالحترام

                                         
   من هذا البحث ٢٢ينظر ترجمته ص )  ١(
  .١٣٥بقلة ص أيمن. د. القراءات علم تسهيل: ينظر)  ٢(
 من صيت محقق فاضل وخطيبها الروم شيخ ،الخطيب الفلكاباذي الرومي محمد بن أجمعين بن محمد بن علي بن مؤمن)  ٣(

  .٤١٩الجزري ص  ابن. القراء طبقات في النهاية غاية: ينظر. ه٧٩٩مات سنة . والخير الدين أهل
: ينظر. ال الغربي من تركيا في منطقة مرمرة بين إستانبول ومنطقة إيجة وكانت عاصمة للدولة العثمانية                تقع في الشم  )  ٤(

مقـال  ، سهيل صابان. د. بورصا بين الماضي والحاضر،  ٣٦٢تعريف باألماكن الواردة في كتاب البداية والنهاية ص    
  . ه١٤٢٥ في شوال ٣٤٠منشور في مجلة الفيصل عدد 

( الـذي معنـاه     ) يلدِرم  ( لقب بــ   ، ان بايزيد بن الملك المجاهد مراد بن الملك الغازي ُأرخان بن عثمان             هو السلط )  ٥(
 ه ٨٠٥ُأسر في معركته مع تيمور وبقي في سجنه حتى توفي سنة       ، إلقدامه وانقضاضه المفاجئ على العدو      ) الصاعقة  

عبـد الملـك    . م العوالي في أنباء األوائل والتـوالي      سمط النجو ، ٥/٧٧السخاوي   الدين شمس. الالمع الضوء: ينظر. 
  . ٢/٣١٤العصامي المكي 



– 

  )٦٠١٠(

فأهداه المماليـك والجـواري     ، فاجتمع ابن الجزري بالسلطان وكان قد سمع به قبل ذلك         
 له مائتي درهم في كل يوم وسـاق لـه عـدة             ورتب، وبالغ في إكرامه واإلحسان إليه    

  )١(خيول
ووجد عنده مستقراً فعمل على نشر القراءات والحديث وهنالك انتفع بعلمه خلق كثيـر،              

  .)٢(وبها ألف كتابه النشر في القراءات العشر وأتمه في سنة تسع وتسعين وسبعمائة
  )٣ (.هوحينما استقر بهذا المقام الطيب أهله لحقه أوالده وأحضرت كتب

 الذي اصطحب معه ابن الجـزري بهـدف         )٤(ثم كانت الفتنة العظيمة من ِقبل تيمورلنك      
وهكذا يكون قد انتهى مرحلة بقاء ابن الجـزري فـي   ، االستفادة من هذا العلم في بالده    

 )٥(األناضول التي دامت سبع سنوات
  المطلب الثالث

  أنشطة ابن الجزري العلمية في بورصا
زري إلى بورصا افتتح السلطان بايزيد دار القراء المجـاور للجـامع            بعد قدوم ابن الج   

،  للخدمة ووضعها في تصرفه وخصص له راتباً مرتفعاً ومخصصات إضـافية           )٦(الكبير
  .وبذلك هيأ الشروط المناسبة لنشر علومه

وهذا يعني أن تدريس علـم       .)٧(وبهذا يكون قد تم تأسيس أول دار للقراء عند العثمانيين         
  . عاماً تقريباً من تأسيس الدولة العثمانية٩٦ءات قد بدأ رسمياً بعد القرا

وكان من بين الطالب الذين درسهم أبناء السلطان بايزيد ويوضح ابـن الجـزري هـذه     
  : النقطة قائالً

                                         
   .٣/٢٨٧ابن حجر العسقالني  . الغمر بأبناء العمر  إنباء، ٥٤محمد ابن الجزري ص . جامع أسانيد ابن الجزري: ينظر)  ١(
  ٢/٤٦٩ الجزري ابن. العشر القراءات في النشر)  ٢(
  .١/٥٦غاية النهاية : ينظر)  ٣(
وهو قائـد   ، األعرج: ولنك، الحديد: ومعنى تيمور بلغتهم  ، واشتهر باسم تيمورلنك  ، صهر الملوك : تعني باللغة المغولية  )  ٤(

ابن تغري  . النجوم الزاهرة في ملوم مصر والقاهرة     : ينظر.  ه   ٨٠٧مات سنة   ، أوزبكي ولد في إحدى قرى مدينة كش      
  .٢/٣١٤سمط النجوم العوالي ، ٣/٤٠٩بردي 

  .٥٨جامع أسانيد ابن الجزري ص : ينظر ) ٥(
بناه يلدريم بايزيد بعد االنتصار الذي حققه في معركة نيغبولي بـين  ، هو أكبر جوامع بورصا وأعظمها وأكثرها جماعة   )  ٦(

  .٦بورصا بين الماضي والحاضر ص : ينظر.  م١٤٠٠ – ١٣٩٨أعوام 
  .  من هذا البحث١٥ينظر التعريف ص )  ٧(



 

 )٦٠١١(

وموسـى أن  ، ومـصطفى ، سلطان محمـد : وأمر السلطان أوالده الثالثة الصغار وهم " 
حتـى تعلـم مـنهم أميـر        ، ون إلي كل يوم إلى منزلي     فكانوا يأت ، يالزموني لالشتغال 

وشيئاً مـن العلـوم الدينيـة       ، وكثيراً من الفقه  ، وأمير موسى العربية والنَّحو   ، مصطفى
  .)١("وصاروا يكلموني بالعربية أحسن من أوالدي العرب وأصح

وأيضاً انتفع أوالد السلطان بايزيد بولد ابن الجزري أبي بكر أحمـد المعـروف بـابن                
، الكامـل محمـد   : وهـم ، لما دخل بالد الروم وأحضرا كثيراً من كتب أبيـه         ، )٢(لناظما

وصار متولِّي الجامع األكبـر البايزيـدي بمدينـة     ، واألشرف عيسى ، والسعيد مصطفى 
  .)٣(بورصا

وفي فترة وجود ابن الجزري في بورصا وإلى جانب أنشطته التدريسية قام بتأليف كتب              
  :هذه الكتب هيو. قيمة في علم القراءات

 )النشر في القراءات العشر (  - ١
وابتدأت في تأليفه في أوائل شهر ربيع األول سنة تـسع           : " قال ابن الجزري رحمه اهللا      

وتسعين وسبعمائة بمدينة بورصا وفرغت منه في ذي الحجة الحرم من السنة المذكورة             
")٤(.  

أنه ما من كتاب وال مـصنَّف       : ومن أبرز آثار الكتاب في علم القراءات أنه لو قال قائل          
حتى الكتب التي ألفت في عصر مصنفه بعد        ، في علم القراءات بعده إال وهو عالة عليه       

وهو الحكم والفصل فـي     ، فهو المعتمد في علم القراءات بال منازع      . لكان صادقاً ، تأليفه
 إال وهـي    فما من قراءة متواترة في يومنا هذا      ، القراءات في القراءات المتواترة والشاذة    

  .)٥(وهذا ما ال يمكن إطالقه على كتاب آخر، مثبتة فيه
 ) طيبة النشر في القراءات العشر (  - ٢

 ه  ٧٩٩انتهى من كتابة هذه المنظومة التي تتألف من ألف بيت في نفس العام أي عـام                 
  في بورصا

                                         
  .٥٨يد ابن الجزري ص جامع أسان)  ١(
لى الروم بكثير من كتبه وأقام      ‘لحق والده   ، بكر أبو الجزري بن يوسف بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد)  ٢(

  .٥٦غاية النهاية ص : ينظر. مات بعد والده بقليل. عنده يفيد ويستفيد
  .٢٨طاشكبري زاده ص .  العثمانيةالشقائق النعمانية في علماء الدولة، ٥٦غاية النهاية ص : ينظر)  ٣(
  .٢/٤٦٩النشر في القراءات العشر )  ٤(
  .٦٤ص ) رسالة ماجستير ( محمد الشنقيطي . دراسة وتحقيق د. النشر في القراءات العشر: ينظر)  ٥(



– 

  )٦٠١٢(

  .)١("وحفظها جماعة كثيرة وقرأ علي بمضمونها خلق : " قال ابن الجزري 
منهم من نقل بعض مؤلفاته إلى اللغة التركية        ، ثير ابن الجزري في تركيا     ومن ضمن تأ  

  :مثل
 الذي قـام بـشرح      )٢(ه٩٦٩ سنة   ىالشيخ محمد بن عمر المعروف بقورد أفندي  المتوف        

  .ويد باللغة التركيةجالمقدمة في الت
 الذي ترجم الحصن الحـصين إلـى التركيـة وسـماه            )٣(ى بن عبد الكريم   يوالشيخ يح 

    .)٤() الجنانمصباح(

                                         
  .٥٧جامع أسانيد ابن الجزري ص : ينظر)  ١(
كشف الظنون عن أسامي الكتـب      : ينظر. بالقسطنطينية حيةالفت الزاوية مشيخة وتولي جفي، بازار تاتار بلدة من أصله)  ٢(

  .١١/٨٩عمر كحالة . معجم المؤلفين، ٢/١٧٩٩حاجي خليفة . والفنون
  .لم أقف له على ترجمة)  ٣(
  .١/٦٦٩كشف الظنون : ينظر)  ٤(



 

 )٦٠١٣(

  المبحث الثاني
  :منهج اإلقراء في المدرسة التركية وفيه مطلبان

  المطلب األول
 التعريف بالمصطلحات التالية

  ) دار القراء – المدرسة – اإلقراء –المنهج (
قبل الشروع في الكالم على منهج اإلقراء بالمدرسة التركية جـدير بنـا ذكـر بعـض                 

  :مبحثالمصطلحات المهمة في هذا ال
 تعريف المنهج: أوالً

نهج وأنهـج   . الطريق الواضح : الطريق الواضح البين ، والمنهج والمنهاج       : النهج لغة   
   . بيناً واضحاًلغتان، ونهج الطريق سلكه، واستنهج الطريق صار نهجاً

 بمعنى وضح واستبان وصـار       ونهوجاً يقال نهج الطريق نهجاً    والنهج الطريق المستقيم  
أبنتـه  : بينـه وسـلكه  ونهجـت الطريـق          : نهج الطريق : ويقال.   بيناً   نهجاً واضحاً 
  .وأوضحته 
 سـورة   [ وِمنْهاجاً   ِشرعةً ِمنكُم جعلْنَا  ِلكُلٍّ  الطريق الواضح وفي التنزيل   : والمنهاج  

  )١ (]٤٨:المائدة 
الخطة المرسومة وهي محدثة ومنـه منهـاج الدراسـة، ومنهـاج التعلـيم              : والمنهج  

 )٢(ونحوهما، وجمعه مناهج
  :معنى القراءة واإلقراء والفرق بينهما: ثانياً

 ، واقتـرأ  قرأ  : سيبويه قال . المقرُئ فالن : قيل ومنه . إقراء يقرئه غيره أقرأ :)قرأ(
 ، وقرآنـاً  قراءة الكتاب وقرأت . مقروءة وصحيفة . واستعاله قرنه عال بمنزلة بمعنى
    مقرئ فهو القرآن أهوأقر . القرآن سمي ومنه

 والسور واآليات والوعيد والوعد والنهي واألمر القصص جمع ألنه قرآنا القرآن وسمي
. القـراءة  مـن  افتعال : واالقتراء ،والكفران كالغفران مصدر وهو  بعض إلى بعضها

                                         
  .١٥٢٦ ص محمد الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس، ٢/٣٨٣ابن منظور اإلفريقي  . لسان العرب: ينظر)  ١(
  .١١ص  القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق /د . العلمية الرسائل وكتابة العلمي البحث منهج: ينظر)  ٢(



– 

  )٦٠١٤(

 مـن  ذلـك  ونحـو  ، وقار وقريت ، قرآن : فيقال  تخفيفاً منه الهمزة تحذف وقد: قال
 )١(التصريف

وكانت القراءة في عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بمعنى تعليم تالوة القـرآن مـع                
  .  تعليم تالوة لفظ القرآن مع تعليم معنى اللفظ الّذي يحتاج إلى تعلّمهواإلقراءتعليم معناه 

  :  في عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم جزءانواإلقراءوكان لمعنى مادة القراءة 
  .              للفظ وتعليمهاأ ـ تعلم تالوة ا

  . ب ـ تعلم معنى اللفظ وتعليمه
تعلـم تـالوة   : وكان اإلقراء في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستعمل في معنيـين  

وأصبح بعد انتشار تعلم القرآن يستعمل في أحـد المعنيـين   . اللفظ ، وتعليم معنى اللفظ      
  .)٢(  التي تحتاج إلى تفسيراآلياتوهو تعليم معنى 

  المدرسة: ثالثاً
أصل يدل علـى خفـاء وخفـض        ) س  ، ر  ، د  ( مادة المدرسة   : تعريف المدرسة لغة  

درست الحنطة وغيرهـا    : ويقال، الدرس بمعنى الطريق الخفي   : ومن ذلك قولهم  . وعفاء
ويقـال  . لعدم تعهده بالحفظ والصيانة   ، عفا  : درس المنزل : ويقال. في سنبلها إذا دستها   

  .)٣(لطول مدة استعمالها، أخلقه: الثوبدرس : أيضاً
  )٤ (.ذهللا بكثرة القراءة حتى خف حفظه عليه من ذلك: ودرس الكتاب يدرسه درساً

وأن معنـى تدارسـوا     . الرياضة والتعهـد للـشيء    : وذكر ابن األثير أن أصل الدراسة     
  )٥(درس يدرس درساً ودراسة : ويقال. اقرأوه وتعاهدوه لئال تنسوه : القرآن

هي المؤسسة العامة التي أنشأها المجتمع لتتـولى تربيـة الـنشء            : رسة اصطالحاً المد
 )٦(.وطرق العمل والتفكير والقيم االجتماعية والدينية، الجديد على المعارف والحقائق

                                         
  .١٩١ – ١٨٧تاج العروس ص ، ١/١٢٨لسان العرب : ينظر)  ١(
  .١/١٤٨السيد مرتضى العسكري  . القرآن الكريم وروايات المدرستين :نظر ي)  ٢(
  .٢/٢٦٧ابن فارس . ةمعجم مقاييس اللغ: ينظر)  ٣(
  .٣٩٣٤تاج العروس ص : ينظر)  ٤(
  .٢/١١٣أبو السعادات ابن الجزري . النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٥(
  .١٥٢إبراهيم ناصر ص . مقدمة في التربية: ينظر)  ٦(



 

 )٦٠١٥(

هي المدارس التي اعتنى فيها العلماء والمشايخ المتصدرون بتعليم : أما مدارس اإلقـراء  
  .)١(ِوفق ما أخذوه عن مشايخهم، بقراءاته ورواياته طالبهم كتاب اهللا عز وجل 

  دار القراء: رابعاً
هو المكان الذي كان يتم فيه تعليم القرآن وتحفيظه قبل العهد العثمـاني أي فـي عهـد                  

دار ( أو ) دار القـرآن   ( أو) دار الحفـاظ    ( وكان يعـرف باسـم      ، السالجقة وقرمان 
  ).القراء

والمدرسـة  ، )٢(اج عمر بن كويـك للحفـاظ فـي قونيـة          و منها دار سعد الدين بن الح      
  .)٣(الفرحونية في قونية

وأصـبحت دار القـراء   ) دار القـراء  ( وفي العهد العثماني تم تأسيسه وتسميته باسـم   
مدرسة اختصاصية تعني في مراحلها األولى تعليم العلوم الالزمة لتالوة القرآن بـشكل             

  . تجيد كتعليم مخارج الحروف وعلم القراءا
  : منهج التعليم في دار القراء

كان قد تم افتتاح أول دار للقراء في عهد العثمانيين من ِقبل السلطان بايزيد بالقرب مـن          
  . الجامع الكبير ببورصا

وأصبحت المدارس التي تقدم التعليم األساسي جزءاً من نظام التعلـيم عنـد العثمـانيين       
 عند بلوغ الطفل عمر أربـع أو سـت          )مدارس الصبيان   ( وتسمى هذه المدارس بــ     

أو ) مكتـب   (  أو المدارس ويـسمى      سنوات كان يرسل إلى مكان بالقرب من المساجد       
  .)٤(ليباشر بنهل العلوم هناك) معلم خانة (

وفي مدارس الصبيان التي كانت تقدم العلوم األساسية حيث يحتل القـرآن مكانـه فـي            
  .كتابة والعلوم الدينية وقواعد اللغة العربيةكما تدرس ال، مقدمة الدروس التي تقدمها

                                         
 يوسف بن مصلح :بحث مقدم من الدكتور  . مدارس القراء في عصر ابن الجزري من خالل كتابه جامع األسانيد          : ينظر)  ١(

  .٩٤٠الردادي ص 
 سـكْنَى  وبأقْصرى وبها بالروم، اإلسالم مدن أعظم من. خفيفة تحت من مثناة وياٍء مكسورة، ونون السكون، ثم بالضم)  ٢(

  .٣/٤٥٠معجم البلدان : ينظر. الجامع جنب في التي بالكنيسة الحكيم أفالطون قبر وبها: الهروي ابن قال. ملوكها
أثر األوقاف في النهضة التعليمية في مدارس األناضول في عصر سلطنة سالجقة الروم دراسة وثائقية من خالل     : ينظر)  ٣(

فاطمة يحي زكريا الربيـدي ص  . بحث في المجلة األردنية للتاريخ واآلثار العدد الثالث. الوقفيات والسجالت السلجوقية  
١١٩.  

يلماز أوزتونـا    . تاريخ الدولة العثمانية  . ١٩مصطفى أقدمير  ص     . د. ياتاريخ علم القراءات ومؤسساته في ترك     : ينظر)  ٤(
٢/٤٨٨  



– 

  )٦٠١٦(

والطالب الذي يتمم مدرسة الصبيان أو الذي يكمل العلوم األساسية ينتقل إلى دار القراء              
ثم ينتقل إلى دار القراء ذات مستوى  أعلـى درجـة          ، ذات المستوى الدنيا ليكمل الحفظ    

  . ويستمر هنا ليتعلم فيها علوم القراءات
 )١(ء في بورصا أصبحت إسطنبول مركزاً للعلم بعد فتحها بفترة  قـصيرة    وبعد دار القرا  

حيث أصبح من عادة السالطين العثمانيين افتتاح دور للقراء في مناطق مختلفة وتعيـين             
. لعلماء القراءات البـارزين   ) شيخ القراء   ( موظفين للعمل في هذه الدور ومنح عنوان        

  . هذه الدوروتأسيس أوقاف وتعيين مخصصات بغرض خدمة
ودار ، وسعدي جلبـي  ، ومدرسة محمود باشا  ، دار السلطان سليمان  : وأشهر دور القراء  

  )٢ (.قراء مفتي زاده
أما فـي دروس   ،  البن الجزري في دروس التجويد     )٣( وكان يتبع كتاب المقدمة الجزرية    

وطيبة ابن  ، سبع والمتعلقة بعلم القراءات ال    )٥( للشاطبي )٤(القراءات فيتبع القصيدة الالمية   
 المتعلقة بـالقراءات  )٦(والدرة المضيئة البن الجزري، الجزري المتعلقة بالقراءات العشر  

 يـتم  كـان  وغالبـاً  شـرحها  مع تدريسها يتم كان التي الثالث المؤلفات وهذه ،الثالث
 ويطلب أيضاً متابعة مؤلفات اإلمام الشاطبي وابن الجـزري ككتـب        ، للطالب تحفيظها
  . )٧(دراسية 

                                         
   ٢٥الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ص : ينظر. ه٨٥٧ وذلك عام )  ١(
  .٢١تاريخ علم القراءات ومؤسساته في تركيا ص : ينظر)  ٢(
  .وهي منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه)  ٣(
  .سماة حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبعالم)  ٤(
 وثالثـين  ثمـاني  سـنة  ولـد  الضرير، الرعيني الشاطبي أحمد خلف بن ِفيره بن القاسم محمد أبو هو الشاطبي اإلمام)  ٥(

 النهاية غاية: ينظر. األقطار في المشتهرين األعالم أحد كان وخمسمائة تسعين سنة وتوفي األندلس  بشاطبة وخمسمائة
 الـدين  صـالح  . بالوفيـات  الوافي، ٢٣٨ ص محمد الذهبي . الكبار على الطبقات واألعصار    القراء معرفة، ١/٢٨٤

  .٢/٧٠ الصفدي
  .الدرة المضية في القراءات الثالث)  ٦(
  .٣٠ - ٢٩ ص تركيا في ومؤسساته القراءات علم تاريخ: ينظر)  ٧(



 

 )٦٠١٧(

  المطلب الثاني
  منهج إقراء علم القراءات في تركيا

ويمكن إيجاز منهاج علماء القراءات األتراك في إقراء القـراءات العـشر الـصغرى،              
 )١(وطرائق التلقي واألخذ عندهم، بما قاله أحد علمائهم، وهو الشيخُ محمد أمـين أفنـدي        

اعلم أن طريق الـسبعة   " )٢ (:لخالنفي مقدمة كتابه عمدة ا من علماء القرن الثاني عشر
المتداول عند المشايخ األبرار في هذه األزمنة واألعصار، عبارة عمّا تـضمنه كتـاب              
التيسير لإلمام أبي عمرو الداني، والقصيدة الالمية لإلمام الـشاطبي المـسماة بحـرز               

ث البـررة،  األماني، وطريق العشرة كنايةٌ عما تضمنه التحبير في قراءات األئمة الـثال      
 بهم القراءات السبعة إلى العشرة مع مضمّن القصيدة الالمية الموسـومة بالـدّرة              مكمالً

 –واعلـم  كالهما لإلمام شمس الدين محمد بن الجزري الذي هو لعيـون القـراء قـرّة،    
 أنّ للجمع والترتيب في القراءات السبعة والعشرة بين القراء الحـذاق المهـرة،              -أيضاً

يق التقريب في أقطار المسلمين في الجمـع والترتيـب طـريقين بـالتلقي              وكذا في طر  
بطريق مصر موسـوم، وأصـول      : المسمّى بطريق إسالمبول، والثاني   : والقبول، األول 

كال الطريقين مقبول عند أهـل  و   :إلى أن قال. كلِّ منهما بين أئمة القراء متبين ومعلوم
شهوراً بين المشايخ المتقدمين بطريق التيـسير،       ولقد كان الطريق األول م     األداء ومتبع، 

 )٣(التيـسير أن يتخـذ    :  ألن القاعدة فـي األول     ،والثاني بطريق الشاطبية بين النحارير    
، واألصل في الطريق    في الشاطبية والدرة أداء ونقالً      أصال، ويضمّ إليهما ما    )٤(والتحبير
 لتيـسير والتحبيـر إليهمـا موافقـاً    في ا وضمِّ ما اتخاذ الشاطبية والدرة أصال، : الثاني  

، ثم اشتهر األول بعد حدود ألف بطريق إسـالمبول موسـوماً           .ألصول المشايخ النبالء  
وسبب تسمية األول بطريق إسالمبول بـين األئمـة         .والثاني بطريق مصر شايعاً معلوماً    

ميذه وأخصّ تال  )هـ  ٩٦٦ت(  )٥(النقاد والفحول أنّ صهر الشيخ ناصر الدين الطبالوي       

                                         
بن صالح اإلستانبولي الرومي الحنفي االمام بجامع أبي أيوب األنصاري مات سنة محمد أمين ابن رئيس القراء عبد اهللا      )  ١(

  .٢/٢٢٦إسماعيل باشا البغدادي . هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ينظر. ه١٢٧٥
  .٩ – ٥عمدة الخالن في إيضاح زبدة العرفان ص : ينظر)  ٢(
  . عمرو الدانيالتيسير في القراءات السبع لإلمام أبو)  ٣(
  .تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجزري)  ٤(
. ه٩٩٦مات سـنة  . وهو شيخ العلّمة شحاذة اليمني، ناصر محمد بن سالم الطبالوي الشافعي أحد العلماء األفراد بمصر  )  ٥(

  .٢٨٢/ ٢إلياس البرماوي . د. إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري: ينظر



– 

  )٦٠١٨(

المتفق على فضله عند كّل ناقل وراوي األسـتاذ المحقـق المقـري أحمـد المـسيري               
؛ لما رحل إلى دار الخالفة العلية قاصدا لنشر الفيوضات الجليـة بالتمـاس              )١(المصري

، وتوطَّن بالمدينة المنـسوبة إلـى       )٢(الصدر الشهيد النبيل المعروف بمحمد باشا الطويل      
ليه رضوان الباري، وصار إماماً بالجامع المنسوب إلـى         جناب أبي أيوب األنصاري ع    

السيد المشار إليه متوسالً إلى اهللا تعالى بما لديه، تصدر لنشر علم القـراءة لمـن الزم                 
مجلسه بأتم التوقير، وأقرأهم علي طريق كتاب التيسير وعلى طريـق الـدرة والطيبـة            

ة الملك الغفور، ودفن خارج تربة      إلى أن انتقل سنة ست وألٍف إلى رحم        والنشر الكبير؛ 
الوزير المذكور؛ فانتشرت تلك الطريق منه في دار الملك وسائر بالد الروم، فمذ تلـك               

وسبب تلقيب الطريق الثـاني   .األيام اشتهرت طريقته بطرق إسالمبول بين األئمة الفهوم  
دين عـن  بطرق مصر بين األئمة األخالف في هذه األزمنة بال خالف أن اآلخذين المسن         

إمام الفنِّ ابن الجزري علَِم القرآن على طريق الشاطبية بالترتيل واإلتقان تفرّقـوا فـي               
البالد اإلسالمية، وقطن كثير منهم في الحرمين المحترمين وبالد اليمن وإقليم المغـرب             
والديار المصرية والشامية؛ فأقرؤوا جماعة بهـذا الترتيـب المعتـاد، ونـشروا علـم               

 تلك البالد، ثم بعد سنين تصدّر في مصر إلقراء كالم الرب الغنيِّ الشيخ              الوجوهات في 
، وهو من اآلخذين من الشيخ ناصر الدين الطـبالوي، وللـشيخ            )٣(الكبير شحاذة اليمني  

أحمد المسيري في درجة اإلسناد مساٍو؛ فأقرأ جماعةً كثيرةً على هـذا الطريـق بـأتمِّ                
بين المصريين والمغاربة، وصـارت سـيرته إلـى         التحقيق و التدقيق، فانتشر طريقه      

  .األقطار ذاهبة
 واشتهر ذلك الطريق بطريق مصر منذ تلك األعوام، وانتشر بذلك االسـم إلـى يـوم                

  .القيام
ولقد أخذ بعض رجال طريق إسالمبول طريقه حين رحلوا حاجِّين إلى تلك البالد، أخْـذَ             

قين مأخوذان باألخذ والمـشافهة مسلـسالً   التبرك كما هو عند األعالم معتاد، فكال الطري       

                                         
صهر الشيخ محمد الطبالوي مـات      ، إمام جامع أبي أيوب األنصاري      ، أحمد بن محمد أبو عبد اهللا المسيري المصري       )  ١(

  .١/٣٢٧الحلقات المضيئات : ينظر. ه١٠٠٥شهيداً ودفن بخارج تربة محمد باشا عام 
 مراد، السلطان وزير ثم سليم، السلطان وزير مث منه، أحسن وزرائه في يكن ولم قيل ،سليمان السلطان وزير باشا محمد)  ٢(

 غائبة عليه وصلي بالقسطنطينية، شهيداً مات األموي بالجامع القراء على وغيرها الفراديس، باب خارج الطاحون وقّف
  . ١/٣٩٣النجم الغزي . الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ينظر. ه٩٧٨ سنة رمضان تاسع الجمعة يوم دمشق بجامع

  .١/٣٢١الحلقات المضيئات : ينظر. ه٩٩٧شحاذة اليمني أبو عبد الرحمن الشافعي المصري مات قبل )  ٣(



 

 )٦٠١٩(

 منبـع   -ثم إن اإلمام النحرير واألستاذ الكبير     ... معنعناً عن إمام الفن ابن الجزري ملقَّناً      
، رحل في حـدود سـنة ثمـان         )١( الشيخ علي المنصوري   -الفيض المعنوي والصوري  

فتحفـل  ،  والبلية وثمانين بعد األلف من السنين إلى دار الخالفة العلية حميت عن اآلفات           
لنشر علم القراءة على طريق مصر للطالبين؛ فالزم مجلسه جمّ غفيـر مـن اآلخـذين                
الراغبين، فأقرأهم بكمال اإلتقان والتوضيح، وألف كتبا حاوية على مـا اختـاره مـن                
الوجوه فصار في هذا الفن من أصحاب الترجيح، فشاع كال الطريقين في بالد الـروم،               

بطريق مصر كما هو عند أهل الفن متواتر        : ريق إسالمبول، والثاني  موسوماً بط : األول
ولكل من الطريقين مسالك معتبرة بأخذ بعض الوجوه وترك بعضها على مختار             .ممعلو

المشايخ البررة، فيخالف بعض صاحب المسلك بعضاً في بعض الفروع مـن الوجـوه،              
لمتقدمون صرّحوه، واآلخـر    به ا  فالبعض يعمل بظاهر عبارات المأخذ المعتبرة على ما       

ألنّ ، يعمل باألحوط في اإلقراء، ويترك ما فيه ضعف واضـطراب عنـد أهـل األداء              
 بل المقصود عند المحققين إقراء الطالـب ببعـضها،          ،استيفاء كل الوجوه ليس بواجب    

وتنبيهه على األخرى صوناً أللفاظ النظم عن المعايب، فكل يقرئ كما أخذ عن شـيخه                
 والمشهور مـن المـسالك        وزيادة، هذا هو الواجب في اإلقراء واإلفادة       من غير نقص  

  .المأخوذة في هذه البالد في كال الطريقين مسلكان مأخوذان على السداد
 ففي طريق إسالمبول مسلك صاحب االئتالف الشيخ عبد اهللا المعروف بيوسف أفنـدي             

وفـي طريـق مـصر مـسلك      .كما قرأ وأفاد )٣(، ومسلك الشيخ أحمد الصّوفي   )٢(زاده
ومـسلك الـشيخ عطـاء اهللا     )٤(صاحب المتقن الشيخ محمّد النُعيمي الشهير بكتاني زاده   

  " الذي منّ اهللا عليه بالشهادة)٥(النجيب
أما طريق اسـالمبول  : "  فبينه الشيخ محمد أمين في عمدة الخالن  منهج طريق إسالمبول  أما  

تداء باإلسـتعاذة والبـسملة وكـذا بـين الـسورتين      فهو باختيار تقديم وجوه الوصل في االب   
                                         

شيخ القراء باألستانة وأثرى المكتبة العلمية بمؤلفاتـه المفيـدة فـي التجويـد      ، علي بن سليمان بن عبد اهللا المنصوري      )  ١(
السيد بن أحمد عبـد  .  المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات الحلقات، ٢/٤٤٧معجم المؤلفين   : ينظر. والقراءات والنحو 

  .٢/٢٧٥الرحيم 
، ويوسـف أفنـدي   ، المعروف بعبداهللا حلمي ويوسف زاده    ، عبد اهللا بن محمد بن يوسف بن عبد المنان الحنفي الرومي          )  ٢(

  .٢/٢١٠متاع الفضالء إ: ينظر. ه١١٦٧مات سنة . من المشتهرين بالقراءة واإلقراء في الديار التركية. واألماسي
  .١/٢٥٠الحلقات المضيئات : ينظر. ه١١٧٢أحمد أفندي القسطموني الصوفي رئيس القراء في إستانبول مات سنة )  ٣(
الحلقـات  : ينظـر . ه١١٦٨أبو طاهر محمد بن مصطفى بن إبراهيم بن أحمد النعيمي المعروف بابن الكتاني مات سنة     )  ٤(

  ١/٢٦٦المضيئات 
  . عمدة الخالن صفحة إسناد المؤلف: ينظر.  لم أقف له على ترجمة.  النجيب المنصوريعطاء اهللا)  ٥(



– 

  )٦٠٢٠(

وبتقديم الوصل على السكت لآلخذين بهما مع ترك البسملة بـين  ، للمبسملين بينهما من األجلّة  
وبتقديم الصلة على اإلسكان وتخصيصها بقصر المنفصل لقالون بـال          ، السورتين في األداء  

وبتقديم الطـول   ، صل برواية الناقلين  وبتأخير اإلسكان مع تخصيصه بالمد له في المنف       ، مراء
وبتأخير النقـل  ، وبتقديم السكت في الهمز المنكر لخلف وقفاً ووصالً   ، لورش في البدل واللين   

وبالمراتب األربع في المدات علـى المراتـب        ، عن التحقيق والسكت لحمزة وقفاً ال موصالً      
  )١("وغير ذلك من األصول المرعية المألوفة ، المعينة المعروفة 

أما طريق مصر فبتقديم وجوه القطع والسكت على        : "  فبينه بقوله  منهج طريق مصر  أما  
وبتقديم اإلسكان على الصلة مع أخذ كليهما بالقصر والمـد لقـالون بخـالف              ، الوصل

، وبتأخير الطول عن التوسط لورش في اللين والبدل       ، الطريق األول في الفرع واألصل    
وبتقديم تحقيق الهمـز المنكـر      ، ط بعكس الطريق األول   وبتقديم قصر البدل على التوس    

، وبالمرتبتين فـي المـدات تـارة   ، وبتقديم النقل مطلقاً لحمزة حين يوقف  ، وصالً لخلف 
  )٢("وتارة أخرى بالمراتب األربع وغير هذه المذكورات

ـ   )٣(أما مناهجهم في إقراء الكبرى فيبينه الشيخ عبد اهللا بن صالح اإلسالمبولي   ي بقوله ف
الطرق المأخوذة المقروءة اآلن فـي   : " )٤ ()الجمع بين وجوه القراءات ( مقدمة كتابه       

واألسـتاذ الـشيخ    ، بلدنا إلى ثالثة مآخذ وهو ما أخذ أستاذنا الشهير بيوسف أفندي زادة           
، من المخالفة ألستاذه يوسف أفنـدي زادة       )٥(ثم ظهر ما زعمه اإلزميري      ، المنصوري

  ) ثة لئال يخلط بينهم فجمعت الطرق الثال
القـصيدة  ( أما في وقتنا الحالي فيتم تدريس علم القراءات من المتون المـذكرة وهـي               

   .)٦ ()الالمية للشاطبي و الدرة المضية البن الجزري

                                         
التدقيق في القراءات وتقويمها والعمل على تمييز كل رواية على : وهذا ما يسمى بالتحريرات وهي. ٥عمدة الخالن ص )  ١(

  . ٣رير أوجه القرآن لإلزميري ص عمدة العرفان في تح: ينظر. حدة من طرقها الصحيحة وعدم خلط رواية بأخرى 
  .٥عمدة الخالن ص )  ٢(
: " وذكره الشيخ محمد أمين في كتابه بقوله، عبد اهللا بن صالح األيوبي والد الشيخ محمد أمين صاحب كتاب عمدة الخالن)  ٣(

  .ينظر عمدة الخالن صفحة إسناد المؤلف. ه ١٢٥٢مات سنة " . والد الشارح وإسناده 
أثر المدرسة : عبد الرحمن بن مقبل الشمري بعنوان : ومن موقع الدكتور  . قلت كالمه من ملتقى أهل التفسير     ن. مخطوط)  ٤(

  .التركية في نشر القراءات العشر الكبرى
. ه١١٥٦مات سنة ، من أشهر علماء القراءات والتجويد بعد ابن الجزري، مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد اإلزميري)  ٥(

  .٢/٣٩١ضالء امتاع الف: ينظر
  .٤٧تاريخ علم القراءات ومؤسساته ص : ينظر)  ٦(



 

 )٦٠٢١(

  المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان، طبقات رجال القراءات في تركيا
  المطلب األول

  )١(نبذة يسيرة عن االمام ابن الجزري
 ثـم  الدمـشقي  العمري يوسف بن علي بن محمد بن محمد بن محمد هو: مه ومولده اس

 صـالة  بعـد  الـسبت  ليلة التراجم كتب عليه أجمعت فيما الجزري ابن  ولد .الشيرازي
 ، وسـبعمائة  وخمـسين  إحـدى  سنة رمضان شهر من والعشرين الخامس في التراويح

  .بدمشق السوريين بين القصاعين خط داخل
 إلى نسبة وهي الراء، وكسر والزاي الجيم بفتح بالجزري واشتهر شيخنا عرف: نسبته
 مـسيرة  بينهمـا  الموصل فوق التركية السورية الحدود على بلدة وهي عمر ابن جزيرة
 لهـا  فـشق  ، واحـدة  جهة من إال دجلة نهر بها يحيط هالل شكل على وهي أيام ثالثة
  .األربع جهاتها من الماء بها فأحاط ، خندق

 والرهـا  وحـران  وسـنجار  الموصل : بالد عدة إلى بفتحتين: الجزري :"السيوطي قال
  .)٢("عمر ابن وجزيرة بكر وديار ..والرقة

 فـي  لـضلوعه  المماليك بمقرئ وعرف الدين، بشمس الجزري ابن يلقب: لقبه وكنيته 
ـ  ويكنـى   )٣(األعظم باإلمام شيراز في ولقب المماليك، ببالد إقرائه وكثرة القراءة  أبيب
  .أبنائه أحد الخير وأبو ، الخير
فحفـظ القـرآن سـنة    ، نشأ المصنف رحمه اهللا تحت رعاية والديه في دمـشق     : نشأته
 الجـزري  ابن يقف ولم، ه٧٦٥وصلى به سنة  ، وهو في الثالثة عشرة من عمره     ، ه٧٦٤
 قـراءة  أفردها بعدما دمشق قراء على القراءات يجمع راج بل للقرآن حفظه مجرد عند
، ه٧٦٨ سـنة  الـسبع  القراءات جمع وأتم وستين ست سنة وذلك رواية، ورواية ةقراء

 الفقه ودراسة الحديث طلب في جد وتجويدها القراءات تعلم على حرصه إلى وباإلضافة
                                         

 بـن  الحي عبد. ذهب من أخبار في الذهب شذرات، ٣٨٥غاية النهاية ص    : اعتمدت في ترجمته على المصادر التالية     )  ١(
 البـدر ، ٧/٤٥ األعـالم    .٥٤٩  ص السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد. الحفاظ طبقات، ٢٠٦-٧/٢٠٤الحنبلي   عماد

 مطبع  محمد.د.  الجزري ابن اإلمام القراء شيخ، ٢/٢٥٧الشوكاني  علي بن محمد. السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع
  .الحافظ

  ١/٢٠٤جالل الدين عبد الرحمن السيوطي . لب اللباب في تحرير األنساب)  ٢(
  .٧/٢٠٦  الذهب  شذرات.٨/٢٤٧الغمر بأبناء العمر   إنباء)  ٣(



– 

  )٦٠٢٢(

 شـيئاً  يتـرك  ال جعلـه بالقراءات شغفه أن  غير  .والبيان المعاني وتحصيل واألصول
  . قراءات من عنده ما عليه سمع إال بشيخ يسمع وال وأخذه، إال بالشام منها

)  ه   ٨٣٣(  انتقل ابن الجزري إلى رحمة اهللا سنة ثـالث وثالثـين وثمانمائـة                 :وفاته
فرحمه اهللا رحمة واسـعة وجـزاه عـن    . ودفن بدار القراء التي أنشأها، بمدينة شيراز  

  )١(. المسلمين خير الجزاء
  المطلب الثاني

  التركيةطبقات رجال القراءات في المدرسة 
:  وهـي تعريف الطبقة في اللغـة    جدير بنا   ، قبل الشروع في استعراض طبقات الرجال     

وتـستعمل بمعنـى المرتبـة      ، الجيل بعد الجيل أو القوم المتشابهون في سن أو عهـد            
  . )٢(والدرجة

  .)٣(هو عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ: وتعريفها اصطالحاً
تتبعت فيها كتاب الحلقات المضيئات من      ، بتها على حسب القرون   أما طبقات الرجال فرت   
وابتدأتها بالقرن  ،  وكتاب الشقائق النعمانية  ، وكتاب غاية النهاية  ، سلسلة أسانيد القراءات  

  :السابع لعدم توصلي لقراء قبل ذلك
  : القرن السابع

  ه٦٨٤محمد بن محمد بن أبي عيسى موسى الشيخ صائن الهذلي شيخ بالد الروم ت 
  :القرن الثامن

  ه ٧٥٠أحمد بن محمد أبو العباس الزواوي المغربي القسطنطيني ت 
  ه٧٤٩أحمد بن سعيد بن عمر السيواسي نسبة إلى سيواس ت ، شهاب الدين أبو العباس

محمد بن أحمد بن شهريار بن محمد األصبهاني األصل التبريزي المولـد كـان حيـاً                
  ه٧٩٨

  : القرن التاسع
مات بعـد   ، بكر أبو الجزري بن يوسف بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد

  .أبيه بقليل
  .ه٨٩٣أحمد بن إسماعيل الكوراني ت 

                                         
  .٣٨٦/ ١ية النهاية غا: ينظر)  ١(
  .١/٥٦٧: ينظر المعجم الوسيط)  ٢(
  ٨٨ صعبد المنان راسخ. ينظر معجم اصطالحات األحاديث النبوية  ) ٣(



 

 )٦٠٢٣(

  ه٨٣٢شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري ت 
  ه٨٣٣محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري ت 

  :القرن العاشر
 ه٩٨٣ستانبولي ت خير اهللا حمد اهللا أفندي بن خير الدين اإل

  :القرن الحادي عشر
  .ه١٠٠٥أحمد بن محمد أبو عبد اهللا المسيري المصري إمام جامع أبي أيوب ت 

  .ه١٠٩٧شعبان بن مصطفى المعروف بشعبان أفندي خطيب أيا صوفيا ت 
  .ه١٠٥٠محمد بن أحمد العوفي ت 

  .ه١٠٤٤محمد بن جعفر الشهير بأوليا أفندي الحنفي ت 
  .ه١٠٩٧إمام جامع السلطان سليمان كان حياً ، محمد الببائي

  :القرن الثاني عشر
  .ه١١٢٠إبراهيم البكتاشي ت 

  .ه١١٧٢أحمد أفندي القسطموني الصوفي رئيس القراء في إستانبول ت 
  .ه١١٧٣حامد بن عبد الفتاح البالوي الرومي كان حياً 

  .ه١١٣٤شيخ آيا صوفيا ت ، سليمان فاضل بن أحمد
  .ه١١٦٧ بن يوسف الرومي اإلسالمبولي الشهير بيوسف أفندي زادة ت عبد اهللا بن محمد

  .ه١١٣٤علي بن سليمان بن عبد اهللا المنصوري شيخ القراء باألستانة ت 
  .ه١١٥٠محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زادة ت 

  .ه١١٧٣كان حياً ، محمد أمين أفندي التوقاتي 
  .ه١١٦٨ محمد النعيمي الشهير بابن الكتاني ت

  .ه١١٥٥مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد اإلزميري الرومي ت 
  .)١(مصطفى بن الحسن بن يعقوب اإلسالمبولي

  .ه١١٣٠محمد بن يوسف بن عبد الرحمن األماسي ت
  .ه١١٨٩نعلي زاده إبراهيم الرومي ت 

  :القرن الثالث عشر
ي بتركيا مات بعـد  أحمد حفظي بن محمد الكانقري الحنفي إمام جامع الشيخ محمد كيالن     

  .ه١٢٨٣

                                         
  .٣٠تاريخ علم القراءات ومؤسساته في تركيا ص : ينظر. من القرن الثاني عشر)  ١(



– 

  )٦٠٢٤(

   )١(يوسف إمام زادة، أحمد الرشدي
  .ه١٢٦٥اإلمام شلبي بن شلبي الطنتدائي األحمدي المالكي كان حياً 

  .ه١٢٧٥محمد أمين ابن رئيس القراء عبد اهللا بن صالح اإلستانبولي ت 
مصطفى بن محمد اإلسالمبولي الشهير بموقِّت أفندي إمام جـامع الهدايـة مـات بعـد        

  .ه١٢٥٧
  .ه١٢٢٩مصطفى بن فيض اهللا أفندي ت 

  :القرن الرابع عشر
  .ه١٣٠٧أحمد خلوصي بن علي اإلسالمبولي المعروف بحافظ باشا ت 

  .ه١٣٣٤محمد المكي بن مصطفى النفطي التونسي القسطنطيني مات بالقسطنطينية 
  :)٢(القرن الخامس عشر

  القراء رئيس افندي محمود الشيخ
  تزجان مصطفي والشيخ 
  دميركان مصطفي والشيخ 
  باكديل رمضان والشيخ 

  :ممن ذكروا في الكتب ولم أقف لهم على وفاة
  حسن بن علي الوديني خطيب جامع السلطان بايزيد 

  حسين بن حسين بن مراد األرضرومي 
  سليم أفندي إمام جامع نور عثمانية بدار السلطة العثمانية

  شعبان بن مصطفى المعروف بشعبان أفندي 
  ر بن خليل البوليوي البستاني الشهير بقرة زادة عم

  علي بن عثمان بن حجر العجمي الرومي اإلستنبولي 
  محمد أفندي الشهير بجلبي أفندي

  الشيخ ولي الدين الخطيب بجامع محمود باشا 
 يوسف بن عبد المنان جد يوسف أفندي زادة 

                                         
  ٣١ا ص تاريخ علم القراءات ومؤسساته في تركي: ينظر. من القرن الثالث عشر)  ١(
  ذكروا في موقع ملتقى أهل التفسير )  ٢(



 

 )٦٠٢٥(

  الخاتمة
وأن عمل البشر معرض للـنقص      ،  وحده وفي الختام فإنني على يقين تام بأن الكمال هللا        

  .والخلل فما كان من تمام فمن اهللا ربي له الحمد والشكر
  .وما كان من خلل أو تقصير فمن نفسي والشيطان

وأسأل اهللا صاحب الجود واإلنعام أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنـا               
  .ليهإنه ولي ذلك والقادر ع، بما علمنا ويزدنا علماً

  :وقد خلص البحث إلى عدة نتائج
 .أن النشأة الفعلية لعلم القراءات كانت بقدوم ابن الجزري إلى بورصا - ١
 .اهتمام الدولة العثمانية بدار القراء وإكرامهم ألهل القرآن - ٢
جهود القراء في نقلهم للقراءة من ِمصر إلى ِمصر وهذا ما مررنا به في منهج                - ٣

 .طريق مصر وطريق إستانبول
) النـشر   ( لعلماء القراءات األتراك جهود في نشر كتاب ابـن الجـزري            أن   - ٤

 .ولهم مؤلفات في ذلك) بالتحريرات ( بطريقتهم وهي ما تسمى 
اهتمام العلماء باإلسناد وحرصهم على تلقي القرآن الكـريم باألسـانيد العاليـة          - ٥

  .الصحيحة
  :كما أن التوصيات التي خلصت إليها هي

ام بهذا الموضوع أكثر والتوسع في البحث في مـدارس  على طالب العلم االهتم  - ١
 القراءات 

المبادرة إلى تحقيق المخطوطات النفيسة واإلسهام في نـشرها لتحقيـق النفـع              - ٢
 .لطالبي هذا العلم الشريف



– 

  )٦٠٢٦(

  فهرس المراجع
 . القرآن الكريم - ١
. نفتحي يك : العالم اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر الهجري تأليف          - ٢

 .مؤسسة الرسالة،  بيروت –
أثر األوقاف في النهضة التعليمية في مدارس األناضول في عصر سـلطنة سـالجقة         - ٣

فاطمة يحي زكريا . د. الروم دراسة وثائقية من خالل الوقفيات والسجالت السلجوقية       
 .م٢٠١١ . ٣: العدد، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار . الربيدي 

محمد علي  : تحقيق. يوسف عبد اهللا عبد البر    : تأليف. األصحاباإلستيعاب في معرفة     - ٤
 .الطبعة األولى ، ه١٤١٢دار الجيل . البجاوي

 .الطبعة الخامسة عشر، دار العلم. خير الدين الزركلي : تأليف. األعالم - ٥
إليـاس أحمـد    : تأليف. إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري           - ٦

دار الندوة العالميـة للطباعـة   . محمد تميم الزعبي : يم فضيلة المقرئتقد، البرماوي  
 .والنشر

، عبد الحميـد خـان    . د: تحقيق، ابن حجر العسقالني  :تأليف. إنباء الغمر بأبناء العمر    - ٧
  دائرة المعارف العثمانية الطبعة األولى

 دار  .محمد بن علـي الـشوكاني     : تأليف. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       - ٨
 ٢: عدد المجلدات، الكتاب اإلسالمي

. مقال منشور في مجلة الفيـصل  ، سهيل صابان  . د. بورصا بين الماضي والحاضر    - ٩
 .ه١٤٢٥شوال  ، ٣٤٠: العدد

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،       : تأليف. تاج العروس من جواهر القاموس     -١٠
 .يعدار ليبيا للنشر والتوز. الملقّب بمرتضى الزبيدي

. عـدنان محمـود سـليمان     : ترجمة، يلماز أوزتونا   : تأليف. تاريخ الدولة العثمانية     -١١
  تركيا–مؤسسة فيصل للتمويل . محمود األنصاري . د: مراجعة وتحقيق

، م  ٢٠٠٤ بيـروت    –جورج تامر   . د: ترجمة. تيودور نولدكه : تأليف. تاريخ القرآن  -١٢
 الطبعة األولى



 

 )٦٠٢٧(

بحث مقـدم   . مصطفى أقدمير   . د: إعداد. ي تركيا   تاريخ علم القراءات ومؤسساته ف     -١٣
والذي عقد في مدينـة     ، للمؤتمر العالمي األول للقراءات القرآنية في العالم اإلسالمي       

 .مراكش المغربية
أيمـن  : تأليف. تسهيل علم القراءات الجامع لكل من طريقي الشاطبية والدرة والطيبة    -١٤

 .الطبعة األولى، ه ١٤٣٠، وفمحمد فهد خار: قدم له فضيلة الشيخ. بقلة 
 موقع اإلسالم: مصدر الكتاب . تعريف باألعالم الواردة في البداية والنهاية البن كثير -١٥

مكتبـة  . علي حسن البواب  . د: تحقيق، ابن الجزري : تأليف. التمهيد في علم التجويد    -١٦
 الطبعة األولى ،  الرياض–المعارف 

أحمد بـن حمـود     : دراسة وتحقيق ، يابن الجزر : تأليف. جامع أسانيد ابن الجزري    -١٧
 دار المأثور . الرويثي

الجامع المسند الصحيح المختصر من ُأمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلّم وسـننه      -١٨
: تحقيـق . محمد إسماعيل البخاري    : تأليف). صحيح البخاري (وأيامه، الشهير ِباسم    

عـدد  . أللـوى الطبعـة ا ، ه١٤٢٢، دار طوق النجـاة  . محمد زهير ناصر الناصر  
  ٩المجلدات 

. السيد بن أحمد عبد الـرحيم     : تأليف. الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات        -١٩
 .طبع على نفقة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن ببيشة

محمـد  : تحقيـق . ابن حجر العسقالني  : تأليف  . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة      -٢٠
 الطبعة الثانية. لمعارف العثمانية مجلس دائرة ا، عبد الحميد ضان 

نقلـه  ، أكمل الدين إحسان أوغلي     : إشراف وتقديم . الدولة العثمانية تاريخ وحضارة      -٢١
 مركز . صالح سعداوي: إلى العربية

 الناشر  ياسماعيل احمد ياغ  : تأليف  .  الحديث     يسالم التاريخ اإل  ي ف ة العثماني ةالدول -٢٢
 .الثانيةالطبعة ،  م١٩٨٨. مكتبه العبيكان : 

،  بغـداد  –غانم قـدوري الحمـد   . د: تأليف. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية      -٢٣
 .الطبعة األولى، ه١٤٠٢

المحقق ، محمد بن عبد المنعم الِحميري      : تأليف  .الروض المعطار في خبر األقطار       -٢٤
،  طبع على مطابع دار الـسراج      - بيروت   -مؤسسة ناصر للثقافة    ، إحسان عباس : 

 ١: عدد األجزاء .  م١٩٨٠ - ٢: الطبعة 



– 

  )٦٠٢٨(

خالد : تحقيق، محمد المتولي : تأليف. الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير         -٢٥
 .ه١٤٢٥. حسن أبو الجود

دار ، شـوقي ضـيف  : تحقيـق . أبو بكر بن مجاهـد     : تأليف. السبعة في القراءات     -٢٦
 الطبعة الثانية ، ه ١٤٠٠،  القاهرة –المعارف 

أيمن . د: تأليف. سانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية        السالسل الذهبية باأل   -٢٧
 دار نور المكتبات . سويد 

عبـد الملـك بـن حـسين     : تـأليف . سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي    -٢٨
 .القاهرة  المكتبة السلفية.  العصامي

د الحنبلي  شهاب الدين أبي الفالح ابن عما     : تأليف. شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٢٩
  دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وتحقيق، 

أحمد بن مصلح الـدين الـشهير   : تأليف. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية   -٣٠
 . بيروت–دار الكتاب العربي . بطاشكبري زادة

 روت بي–دار الفكر . محمد مطيع الحافظ: تأليف. شيخ القراء اإلمام ابن الجزري -٣١
. محمـد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي         : تأليف. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     -٣٢

 منشورات دار مكتبة الحياة
 بيروت . دار الكتب العلمية. جالل الدين السيوطي: تأليف. طبقات الحفاظ -٣٣
 محمد أمين أفندي : تأليف. عمدة الخالن في إيضاح زبدة العرفان  -٣٤
 مصطفى عبد الرحمن اإلزميري : تأليف . عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن -٣٥
  موقع الوراق: مصدر الكتاب .ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القراء تأليف  -٣٦
 –دار الكتـب العلميـة   . مجد الدين محمد الفيروزآبـادي   : تأليف. القاموس المحيط    -٣٧

 بيروت
 التوحيـد   شركة، سيد مرتضى العسكري    : تأليف. القرآن الكريم وروايات المدرستين    -٣٨

  . بيروت–للنشر 
 –عبد الرحمن الجبرتـي     : تحقيق. علي بن محمد األثير     : تأليف. الكامل في التاريخ   -٣٩

 .المطبعة األزهرية، القاهرة 
صالح الدين خليل بن أيبـك بـن عبـد اهللا الـشافعي     : تأليف. كتاب الوافي بالوفيات   -٤٠

 ه١٣٦٩مطبعة وزارة المعارف،  : إسطنبول، تركيا . الصفدي



 

 )٦٠٢٩(

مـصطفى عبـد اهللا القـسطنطيني       : تأليف.  الظنون عن أسامي الكتب والفنون     كشف -٤١
 . بيروت–دار الفكر . الرومي حاجي خليفة

نجم الدين محمد بن محمـد الغـزي ؛       :تأليف. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة     -٤٢
 .وضع حواشيه خليل المنصور

محمد أحمد عبد   : تحقيق، ابن حجر العسقالني  : تأليف، لب اللباب في تحرير األنساب     -٤٣
   بيروت –دار الكتب العلمية . أشرف أحمد عبد العزيز، العزيز

أحمـد فـارس    : قدم له العالمة اللغوي   . ابن منظور اإلفريقي    : تأليف. لسان العرب  -٤٤
محمد بـك الحـسيني كبيـر       : الشدياق وصححه جماعة من العلماء بإشراف العالمة      

 مصححي مطبعة بوالق
 تأثرهـا   –عصر ابن الجزري من خالل كتابه جـامع األسـانيد           مدارس اإلقراء في     -٤٥

 يوسف مصلح الردادي . د:   مقدم البحث-وتأثيرها
: المحقـق ،أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني   : تأليف. ـمسند اإلمام أحمد بن حنبل     -٤٦

د عبد اهللا بـن عبـد المحـسن    : إشراف.  عادل مرشد، وآخرون   -شعيب األرنؤوط   
  هـ١٤٢١األولى، : الطبعة. ةمؤسسة الرسال، التركي

_ دار ابـن حـزم      . عبد المنان راسـخ   : تأليف. معجم اصطالحات األحاديث النبوية    -٤٧
 .بيروت

  بيروت مكتبة خياط–ياقوت الحموي : تأليف. معجم البلدان -٤٨
حققه وخـرج أحاديثـه     ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني       : المعجم الكبير تأليف   -٤٩

 .حمدي عبد المجيد السلفي
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي . عمر رضا كحالة: تأليف. معجم المؤلفين -٥٠
مكتبـة  ، عفيف البهنـسي    . د: تأليف. معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين       -٥١

 .لبنان
. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا بـن فـارس           :  تأليف.  معجم مقاييس اللغة   -٥٢

 . طهران–كتب العلمية دار ال. تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون
محمد بن أحمـد بـن عثمـان       : تأليف. معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      -٥٣

 تركيا. مركز البحوث اإلسالمية . آلتي قوالج : تحقيق. الذهبي
  األردن -، إبراهيم ناصر . د: تأليف. مة في التربية دمق -٥٤



– 

  )٦٠٣٠(

 وهو من أول الكتـاب      (منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم األصول            -٥٥
. تقديم السالم محمد أحمد الشنقيطي    . رسالة دكتوراة   ) إلى نهاية باب إفراد القراءات      

 ه١٤٢١،  إبراهيم الدوسري: إشراف فضيلة الدكتور
الدكتور موفق بن عبـد اهللا بـن        : منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية، تأليف       -٥٦

األولـى،  : كرمة، دار التوحيد للنشر، الطبعـة     عبد القادر، جامعة أم القرى، مكة الم      
 .م ٢٠٠٧-ه١٤٢٨

وزارة الثقافـة  . ابن تغري بـردي  : تأليف. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة   -٥٧
  القاهرة–واإلرشاد القومي 

 دار الفكر. علي الضباع: تحقيق، ابن الجزري : تأليف. النشر في القراءات العشر -٥٨
 المكتبة الشاملة. جالل الدين السيوطي: تأليف. ان نظم العقيان في أعيان األعي -٥٩
. أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري      : تأليف. النهاية في غريب الحديث واألثر     -٦٠

المكتبـة  ، ٥: عدد األجزاء   ،  محمود محمد الطناحي   -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق  
 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت ، -العلمية 

. إسماعيل باشـا البغـدادي   : تأليف.  وآثار المصنفين   هداية العارفين أسماء المؤلفين    -٦١
 .م١٩٥٥وكالة المعارف الجليلة 

زهيـر  : قرأه وقرظه . ذياب بن سعد الغامدي   : تأليف. الوجازة في األثبات واإلجازة      -٦٢
 الطبعة األولى ، دار قرطبة للنشر والتوزيع. الشاويش

  : المواقع اإللكترونية التي استفدت منها في البحث
  . الشيخ محمد األمين على موقع ملتقى أهل الحديثموقع
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  . موقع ملتقى أهل التفسير

  .موقع صيد الفوائد
  



 

 )٦٠٣١(

  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :تمهيد
 على اللفظ، وهو األقوى، واألكثر، واألفصح، األصل في الكالم أن يكون محموالً

وفيه تحصل المطابقة من حيث اإلعراب، واإلفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، 
مل على والتأنيث، وغير ذلك، ولجؤوا إلى التأويل فيه حفاظاً على أصل  المعنى، والح

اللفظ أولى؛ لتطابق اللفظين، وتساوى معنييهما؛ ألن العرب تختار مطابقة األلفاظ 
  .وتحرص عليها، كما أن اللفظ أقوى لظهوره في الكالم

وإنما كان ...«: وهو أقوى من الحمل على المعنى، وقد أوضح الرضي هذا بقوله
 المعنى؛ إذ هو وصلةٌ إلى كذلك؛ ألن اللفظ أقرب إلى تلك العبارة المحمولة عليها من

  .)١(»المعنى
  .)٢(»وإنما كان مراعاة اللفظ أولى؛ ألنه األكثر في كالم العرب« :وقال المرادي

ولهذا كانت القاعدة عند النحاة أن الحمل على اللفظ أفصح وأكثر، وللسبب نفسه 
لفظ يحمل على المعنى، وحمله على ال ما« :كان الباب الذي عقده المبرد تحت عنوان

  .)٣( »دأجو
ما أظن ": وأما البدل من المضمر في نحو«: "يةشرح الجزول"قال الشلوبين في 

منه؛ ألن البدل إنما هو حمل على المعنى، ال أجود   فالنصب،" إال زيداكأحداً يقول ذ

                                         
 .٣/٥٦ شرح الكافية، )١(

  .٢٠٧ شرح التسهيل، )٢(
 .٣/٢٨١ المقتضب، )٣(

 
 

 
  محاضر بكلية العلوم واآلداب

   رابغ- جامعة الملك عبد العزيز 
  



– 

  )٦٠٣٢(

كاتباع األثر مع وجود ،  مع وجود الحمل على اللفظعلى اللفظ، والحمل على المعنى
  .)١( »العين

رص النحويون على تحقيق المطابقة اللفظية الظاهرة؛ ألنها مطلب مهم وقد ح
ينبغي أن يراعى قدر اإلمكان، مالم يكن هناك مانع يمنع من اإلتباع على اللفظ، وقد 

المكسورة إن " ِإن"نص أكثر النحاة على أن الحمل على اللفظ أولى، ومن ذلك تابع اسم 
  ]الطويل: [خبر، كقولهكان نسقاً، جاز رفعه بعد استكمال ال

  )٢(ببة واَأليِجفإن لنا األم النَّ
ويجوز «:  بالمطابقة اللفظية ألنها األصل، قال ورأى السيوطي النصب قائالً

  ]الرجز[: )٣(قوله، ك وهو األصل والوجه،نصبه
ــع ـ إن الربيـ ــود والخَريفَــ   ا الجـ

  
ــدا َأ   ــي ــى العِب وفبيــص   )٥(»)٤(ااس وال

  
ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ، وهو «: ول الرضييقو

  .)٦(»اإلعراب األرجح لقصد المشاكلة في ظاهر

                                         
)٣/٩٩٧ )١. 

  :  تمام البيت)٢(
ُأمو وهَأب نِْجبي لَم كي نلفَم الــــنـــه      فإن ــيــجــنــا األمــبة واألب.  

  .٣/٢٣٩، همع الهوامع، ١/٣٤٣، أوضح المسالك، ١/٥١١ شرح الكافية الشافية، :والبيت بال نسبة في
ذات : وامرأة منجاب، ولدت النجباء، فهي منجبة ومنجاب، أنجبت المرأة: يقال، من نجب ينجب نجابة: النجيبةو

  .١/٧٤٨، )نجب(لسان العرب : ينظر. أوالد نجباء
، على اسم الفاعل بمعنى المنجبة) فَِعيل(والعرب تجري أوزان بعض المشتقات على بعض، فهنا حمل آخر هو حمل 

 .بديع السماوات واألرض: وفي القرآن، أبوهلم ينجب : بدليل
 وهو أبو محمد رؤبة بن العجاج، وهو وأبوه راجزان مشهوران، كل منهما له ديوان رجز ليس فيه ، رؤبة بن العجاج)٣(

 وفيات األعيان، :ينظر. شعر سوى األراجيز، وهما مجيدان في رجزهما، وكان بصيراً باللغة بحوشيها وغريبها
٣٠٤-٢/٣٠٣.  

: ينظر.وليلة صاِئفة، حار: ويوم صاِئف، أصيافٌ وصيوفٌ: الصيف من األزمنة معروف، وجمعه: لصيوفاوا
  .٩/٢٠٠،)صيف(لسان العرب 

  .١٧٩في ديوانه  )٤(
 .٢/١٤٥، والبيت من شواهد سيبويه، ٣/٢٣٩ همع الهوامع، )٥(
  ٣/٤١١ ، شرح الكافية)٦(



 

 )٦٠٣٣(

 ألن اللفظ كما قال ؛فالحمل على اللفظ أولى وآكد من الحمل على المعنى اإذً
فكانت ، وأما المعنى فخفي راجع إلى مراد المتكلم، هو المشاهد المنظور إليه: السيوطي

  .مراعاة اللفظ أولى
  : المقصود بالحمل على اللفظ

يفهم مما أورده النحاة من أمثلة على ظاهرة الحمل على اللفظ أن المقصود به 
  : أمران

 فإنه يتوجب أن تعطى الكلمة الثانية حكم الكلمة ، أنه إذا ُألحقت كلمة بكلمة أخرى
إلفراد والجمع والتثنية، األولى الموضوع لها أصالة، من حيث التذكير والـتأنيث، وا

حكم كلمة ) واحدة(، أعطى )M  )  (  '  &L)١ : ومثال ذلك قوله تعالى
  .! آدموفأوردها مؤنثة على لفظها، مع أن النفس هنا مقصود بها بن،"نفس"
  الحركة اإلعرابية الظاهرة، أو المقدرة على الكلمة، وفي هذه الصورة تلحق الكلمة

 ]الرجز[:)٢(ة عليها، وتأخذ حركتها اإلعرابية الظاهرة، كقولهالمحمولة بالكلمة المحمول
يكَاحماِر الوثُ عنع ـ الِدبِلم٣(ك(  

حمالً على لفظ المنادى، وإن كان منصوب المحل على ؛ "الوراث"فقد روي برفع 
 .)٤( لفعل محذوف بهأنه مفعول

حكم من حيث هو أن يكون للشيء «: السالم حامد في تعريفــه عبد. وقال د
                   ظاهر اللفظ، وحكم آخر من حيث المعنى، فإذا روعي في االستعمال حكم ظاهر 
اللفظ سمي هذا حمالً على اللفظ، وإذا روعي حكم المعنى سمي هذا حمالً على 

 .)٥(»المعنى

                                         
سورة : ، الثالث١٨٩ :سورة األعراف، آية: ، الثاني١ :سورة النساء، آية: ول وردت في ثالثة مواضع من القرآن، األ)١(

  .٦ :الزمر، آية
 . رؤبة بن العجاج)٢(
  :  وتمام البيت.١١٨في ديوانه )٣(

 مِلك      ميراثَ أحساٍب وجوٍد منسفكـياحكَم الواِرثُ عن عبِد ال
  .٢٨٢ظاهرة قياس الحمل، :  ينظر)٤(
  .٣١لداللة،  الشكل وا)٥(



– 

  )٦٠٣٤(

  : عند ابن هشامفي األسماء المبهمة مسائل الحمل على اللفظ 
وتحمل عليه، فإن أخذها بظاهر اللفظ ، ي بالمعنى، وتعتد بهإذا كانت العرب تحتف

ال يقل عن أخذها بالمعنى، بل لعل اللفظ عندهم أولى من المعنى عند اجتماعهما، وابن 
من ذلك أنه جعل العطف على اللفظ هو  م يغفلوا جانب اللفظ، لهشام من النحاة الذين

مال الخبر النصب حمالً على  قبل استك"إن"األصل، وأوجب في المعطوف على اسم 
: اللفظ ال غير، وجعل الجر في تابع المضاف إليه اسم الفاعل هو األصل والوجه فقال

 زيٍد هذا ضارب": وإذا أتبع المجرور؛ فالوجه جر التابع على اللفظ، فتقول«
ي  وما ذلك إال لمراعاته اللفظ الظاهر، واعتباره، وكان من أكثر األمثلة الت؛)١(»"وعمرٍو

ذكرها وعدها من صور الحمل على اللفظ، األسماء المبهمة، وهذا شأن ماله لفظ 
 قالومعنى، ويجوز في هذه األسماء مراعاة اللفظ مرة، ومراعاة المعنى مرة أخرى، 

 تفرد على اللفظ ،وكذلك عامة األسماء المبهمة، الدالة على الكثرة«: أبو علي الفارسي
  .)٢ (»...وتجمع على المعنى

  :  كال وكلتا- ١
مثنيان معنى، مضافان أبداً لفظاً ومعنى إلى كلمة واحدة  وهما اسمان مفردان لفظاً،

:  ونحو،)٣(Lِكلَۡتا ٱلَۡجنََّتیِۡنM: معرفة، دالة على اثنين، إما بالحقيقة والتنصيص نحو
Mَأَحُدُھَمٓا َأوۡ ِكَلاُھَماL)مشتركة بين " نا" فإن ؛"كالنا ": وإما بالحقيقة واالشتراك نحو،)٤

  ]الرمل[: )٥( أو بالمجاز كقوله،االثنين والجماعة
ــك و    ِإن ِللْخَيــــِر وللــــشَِّر مــــدى ــا ذَِلـ ــوِكلَـ ــه وقُجـ   )٦(ْلبـ

؛ ألنه مثنى في المعنى، لعوده على "ذلك"إلى مفرد لفظاً وهو"ِكلَا"حيث أضاف
  .الخير والشر: اثنين، وهما

                                         
 .١/١٩٤ أوضح المسالك، )١(
 .٥٤ المسائل العضديات،)٢(
  .٣٣: سورة الكهف ، آية )٣(
  .٢٣:  سورة اإلسراء ، آية)٤(
، وكان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهرب إلى نجران، وهو أحد شعراء قريش المعدودين عبداهللا بن الزبعرى )٥(

وقد سجل في شعره حادثة .، فأمر له بحلة بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبيفقال حسان فيه أبياتاً، فلما
الفيل، وحرمة مكة ومنعتها، وتحدث عن حرب الفجار، وبالء بني المغيرة فيها، والشاهد السابق قاله يوم أحد وهو 

  .٢٠٥-٢٠٤،  أعالم شعراء المدح النبوي معجم:ينظر. مشرك
  . ٤١ ص،في ديوانه )٦(



 

 )٦٠٣٥(

ليهما مباشرة، وفي اإلشارة، وفي الخبر ونحوه، ولذلك يجوز في الضمير العائد ع
كال الرجلين ": أن يكون مفرداً باعتبار لفظهما، وأن يكون مثنى باعتبار معناهما، تقول

كال "« :واعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، قال ابن هشام، "سافر، أو سافرا
ك يعود الضمير عليهما مفرداً  فلذل؛ عند البصريين مفردان لفظاً، مثنيان معنى"وكلتا

  .)١ (»وهو األكثر
 ِكلَۡتا ٱلَۡجنََّتیِۡن M: في اإلفراد نحو قوله تعالى، "كال وكلتا"ويجوز مراعاة لفظ : قالو

  ]البسيط[: )٣(وقد اجتمعا في قوله، ومراعاة معناهما وهو قليل، )٢( Lَءاَتتۡ ُأُكَلَھا
ــا ِحــ اهلَِك ــنيم ج دــس ــهنَي بير ال ــ    ام ــلَقْ َأدقَ ــا وِكع ــِهيفَنْا َألَ مــا ر   )٤(ياِب

لجاز، " أتتا: "باإلفراد حمالً على اللفظ، ولو أعاده على المعنى فقال" آتت: "فقال
  ". ذهباالزيدان: "كما تقول

 LِكلَۡتاM :  ألنه جعل ذلك لقوله؛"آتتا: " ولم يقل،فجعل الفعل واحد«: قال األخفش
  .)٥ (»"آتَتَا":  لقالLِكلَۡتاM:  معنى قولهفي اللفظ، ولو جعله على

  : وفي قول الشاعر
ــاهلَِك ــا ِح ــنيم ج دــس ــاهنَي بير ال ــ    م ــلَقْ َأدقَ ــا وِكع ــِهيفَنْا َألَ مــا ر   ياِب

 كال الفرسين، حين جد الجري بينهما :كالهما، أي: قاليشير إلى فرسين تسابقا ف
، "أقلع": ولم يقل، "قد أقلعا": قالفأي منتفخ، ، "رابي"أي توقفا عن المجاراة، و، "أقلعا"

  .)٦(ومراعاة اللفظ، ، ففي البيت مراعاة المعنى"رابيان": ولم يقل، "رابي": وقال
  .)٧ («باالنفراد" راب"بالتثنية وقوله " أقلعا"والشاهد في قوله «:  قال ابن هشام

                                         
  .٦٥ تخليص الشواهد، )١(
  .٣٣ : سورة الكهف، آية)٢(
  : ورواية األنساب، الفرزدق المطبوع وليس في ديوان،١٣/٩٣، نسبه البالذري في أنساب األشراف للفرزدق)٣(

 دج نما ِحيالجري بينهما        قـَِكلَاه دـــلَا وِكــا َأقْلَعم   ا راِبــــيَأنْفَيهـِ
 .٦٦، تخليص الشواهد، ١/٢١٠، أسرار العربية، ٣/٣١٧د الخصائص، شواهالبيت من و

 .٢٦٩مغني اللبيب، : ينظر)٤(
 .٢/٤٣٠ن، آ معاني القر)٥(
 .١/٦٨تفسير العثيمين، :  ينظر)٦(
 .٦٧ تخليص الشواهد، )٧(



– 

  )٦٠٣٦(

" رابي"عاة اللفظ في ، وقوى مرا"أقلعا"وقد ضعف ابن جني مراعاة المعنى في 
وكال أنفيهما ": وقوله،  ضعيف؛ ألنه حمل على المعنى"كالهما قد أقلعا": فقوله»: فقال
  .)١ («ألنه حمل على اللفظ ، قوي؛"يراب

كالهما محب لصاحبه؛ ألن معناه : في نحوعند ابن هشام تعين مراعاة اللفظ وت
  ]الطويل[: )٢(وقوله، " منهماكٌل"

ــلَِك ــا غَانَ ــ يِن عِخ َأنــه ح ــايي   )٣(ايــاِنغَ تَدشَــا َأتنَــا ِمذَ ِإننحــو    هتَ
كّل منا ":  هنا متعين، ألن معناها"الَِك"على أن مراعاة لفظ واستشهد به ابن هشام 

  ".غني عن أخيه
، لزم الجمع "غنيان"، أو "محبان"كالنا:وتعين اإلفراد هنا؛ ألنه لو ثني الخبر فقيل

 في خبر واحد، وفي اإلفراد السالمة من ذلك، فكان متعيناً، وألن بين تثنيٍة وإفراٍد
التثنية أو مراعاة المعنى يلزم منه أال يكون أحدهما محباً،أو غنياً عن اآلخر، بل كالهما 

، والمقصود اإلخبار بأن كل واحد "غنيين عن أخيهما"،أو "محبين لصاحبهما"معاً يكونان 
  ".أخيهغني عن "و" محب لصاحبه"منهما 
حكم اآلخر بالنسبة إليه، ال كان كل واحد منهما محكوماً عليه بأنه متى : ضابطهو

  .)٤(إلى ثالث، تعين اإلفراد
كالنـا سـعيد    : "فـي مثـل   ،  ويتعين اإلفراد ومراعاة اللفظ   : عباس حسن . يقول د 

ن ثنـي والتنقـل بـين اال  ،  على المبادلـة   من كل حالة يكون المعنى فيها قائماً      ،  ."..بأخيه
وحدهما، دون نظر إلى غيرهما، فينسب إلى كل واحد منهما المعنى الذي ينـسب إلـى               

 من داللة المبادلة والتنقل بينهمـا؛ إذ المـراد          اآلخر، دون االكتفاء بذكر المعنى مجرداً     
، وفي قول   "كالنا حريص على مودة صاحبه    ": ، وكقولنا "كل واحد منا سعيد بأخيه    ": منه

  .)٥("كل واحد منا غني": أي... كالنا غني: الشاعر

                                         
  .٣/٣١٧ الخصائص، )١(
عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب في الكامل ، ولعبد اهللا بن معاوية بن ١٣/١٤٣ منسوب لألبيرد الرياحي في األغاني، )٢(

 ،، ومغني اللبيب٦٥، وبال نسبة في تخليص الشواهد، ١٥/١٣٧، وللمغيرة بن حبناء التيمي في لسان العرب، ١/١٧٢
٢٧٠. 

  .٢٧٠مغني اللبيب، :  ينظر)٣(
  .٧٥٦شرح التسهيل للمرادي، :  ينظر)٤(
  .١/١٢٥النحو الوافي، :  ينظر)٥(



 

 )٦٠٣٧(

  :كـــل- ٢
 في جواز الحمل على اللفظ تارة، وفي الحمل على المعنى "كال وكلتا"ونظير 

  ".كل"أخرى 
M  p  o:  نحو قوله تعالى،اسم موضوع الستغراق أفراد المنكر: وهي   n

qL)١(،نحو، والمعرف المجموع  :Mا َوُكلُُّھمۡ َءاِتیِھ َیوَۡم ٱلِۡقَیَٰمِة َفرًۡدL)وأجزاء )٢ ،
  .)٣(كل زيد حسن:  نحو،"المفرد المعرف"

إنما يرجع ذلك إلى أن لفظها مفرد، ، ومراعاة معناها، "كل"ومراعاة لفظ »
¾  ¿  M : ، التي روعي لفظها في قوله تعالى"جميع"ـ  فهي ك؛ومعناها جمع

ÀL)٤(وروعي معناها في قوله تعالى ، :MW  V  U  T         S  RL)٦ («)٥(.  

ومراعاة ، )٧(Lَوُكلُُّھمۡ َءاِتیِھ َیوَۡم ٱلِۡقَیَٰمِة َفرًۡداM : قوله تعالى"كل"ومن مراعاة لفظ 
  .)٨(MÐ    Ï  ÎL : معناها

 مرةو، ظف يحمل مرة على الل؛ ولهذا جميعمعناهو، لفظ واِحد"كل"»: قال ابن سيده
اء به القرآن ك قد جل ذوكل، "بوناِههم ذَلُّكُ "و"كُلُّهم ذاهب: "معنى، فيقالعلى ال
  .)٩(«والشعر

في الحمل على اللفظ تارة،  -كال وكلتاأي نظير -ونظيرهما »: نباريوقال األ
مجموعا في ،  في اللفظ فإنه لما كان مفرداً؛"كلٌّ"وفي الحمل على المعنى أخرى 

كل القوم : "وتارة على المعنى، كقولهم، المعنى، رد الضمير إليه تارة على اللفظ
M   Ä  Ã  Â: ، وقد جاء بهما التنزيل، قال اهللا تعالى"كل القوم ضربتهم "، و"ضربته   Á

                                         
          ، سورة العنكبوت، ٣٥ : آية، سورة األنبياء،١٨٥ :ة مواضع من القرآن الكريم، سورة آل عمران، آية وردت في ثالث)١(

  .٥٧ :آية
  .٩٥ : سورة مريم، آية)٢(
  .٢٥٥مغني اللبيب، :  ينظر)٣(
  .٤٤ : سورة القمر، آية)٤(
 .٣٢ : سورة يس، آية)٥(
 . ١،٢/٣٤٤ دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ق)٦(
  .٩٥: سورة مريم، آية )٧(
  .٨٧ : سورة النمل، آية)٨(
  .٥/٢١٣ المخصص، )٩(



– 

  )٦٠٣٨(

Ê   É  È      Ç  Æ  ÅL)فقال، )١ : MÈL ،ًعلى اللفظ، وقال باإلفراد حمال 
بالجمع حملًا على المعنى، إال أن الحمل  MÏLفقال ، )٢(MÐ    Ï  ÎL : تعالى

  .)٣ (»"كال، وكلتا"على المعنى في أكثر من الحمل ، "كل"على المعنى في 
إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً ، إليه وجعل ابن هشام معناها هو معنى المضاف

وأن معناها بحسب ما تضاف ،  حكمه اإلفراد والتذكير"كل"واعلم أن لفظ »:  قال،وتأنيثاً
  .)٤ («إليه

 لذلك ؛إليه بعدهافعند مراعاة معناها يلزم إعادة الضمير إليها على حسب المضاف 
 حيث عاد ؛)٥(Ms  r  q  p   o   nL : جعل من مراعاة معناها قوله تعالى

، )٦(Mq  p  o  nL : الضمير إليها مفرداً مذكراً، ومفرداً مؤنثاً في قوله تعالى
  ]الطويل[: ومثنى في قول الفرزدق

ــا   مه ــٍل وِإن حــلِّ ر ــي كُ ــلُّ رِفيقَ ــا قَو    وكُ ــاطَى القَنَ ــواِنتَع ــا َأخَ ماه٧(م(  
 مؤنثاً ومجموعاً، )٨(M  ²    ±  °  ¯        ®L :  مذكراً، في قوله تعالىومجموعاً
  ]الطويل[:)٩(في قول الشاعر

ــا  ــِصيب فَِإنَّهـ ــصيباٍت تُـ ــّل مـ   )١٠(ِسِوى فُرقِة اَألحبـاِب هينَـةُ الخَطْـبِ           وكُـ
  

                                         
  .٩٣ : آية سورة مريم،)١(
  .٨٧ : آية سورة النمل،)٢(
 .٣٦٦/٢ اإلنصاف في مسائل الخالف، )٣(
  .٢٥٨ مغني اللبيب، )٤(
  .١٣ : سورة اإلسراء، آية)٥(
 .١٨٥:  سورة آل عمران، آية)٦(
أن كل صاحبين في كل رحل كاألخوين وإن نزغ : ومعناه ، أي تحارب قوماهما بالرماح: قناوتعاطى ال. ٦٢٨ ، في ديوانه)٧(

وال ، فالسفر يؤلف بين القلوب من كل رفيقين، وحملهم على النزال والطعان، وأوضع خاللهم، الشيطان بين عشيرتيهم
  . يعكر عليهما اشتعال نار العداوة والبغضاء بين قوميهما

 .٥٣ : آية سورة المؤمنون،)٨(
 وهو من شعراء العصر األموي، شاعر من العشاق المتيمين، اشتهر بحب لبنى بنت الحباب الكعبية، كان ، قيس بن ذريح)٩(

رضيعاً للحسين بن علي بن أبي طالب، أرضعته أم قيس، وأخباره مع لبنى كثيرة جداً، وشعره عالي الطبقة في التشبيب 
  .١٨٩٣لشعراء العرب،  معجم ا:ينظر. ووصف الشوق والحنين

  :، وفي ديوانه٥٩ ،في ديوانه )١٠(
لُّكُوِل ماِتمالز اِنمو جها ِستُدفُ      ىو ة اَألقَرحاِببه ِب الخطْةَنَي .  



 

 )٦٠٣٩(

: قالنى مع النكرة عند ابن مالك،  إلى نكرة، تعين اعتبار المع"كل"فإن أضيفت
 إلى نكرة، تعين اعتبار المعنى، فيما له من ضمير وأخبار وغير "كل"وإن أضيف »

كل امرأة  "و، "كل رجال أتوك فأكرمهم "، و"كل رجلين أتياك فأكرمهما": ذلك، فتقول
Mq : ومنه قوله تعالى، "أتتك فأكرمها   p  o  nL»)١(.  

  .)٢(«وأشعار العرب تدل له، ن شواهد الكتاب العزيز فإ؛وهو حق»: قال السبكي
من وجوب مراعاة معنى ، ورد أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك: قال ابن هشام

  ]الكامل[: النكرة، بشاهد من بيت عنترة الذي يقول فيه
ــدرهمِ     جــادتْ علَيــِه كُــلُّ عــيٍن ثَــرةٍ     ــلَّ حديقٍةكالـ ــركْن كُـ   )٤)(٣(فَتـ

اعتباراً لما أضيفت ، "فتركت"فلو كان على ما قالوا لكان التركيب »: أبو حيانقال 
  .)٥(« مكرمون فاضٍل رجٍلكلُّ: إليه من النكرة، فعلى بيت عنترة يجوز

إما مراعاة معنى النكرة، أو : وجهين وعليه فإن أبا حيان يرى مراعاة معناها من
 "كل رجل"مضاف إليه على اعتبار  المفهوم من مجموع المضاف وال"كل"ى مراعاة معن

  .فدل على جواز كل رجل فاضل مكرمون:  لذلك قال؛"جميع"بمعنى كل الرجال كـ
كل فرد من : ، أي"رجل"ليه كل وهو إمراعاة لمعنى ما أضيفت ، "فاضل"فراد إب

: أي، "كل رجل"مراعاة لمعناها في نفس األمر، ، "مكرمون" وبالجمع ،الرجال فاضل
  . مونكل الرجال مكر

يعني -ال يلزم على بيت عنترة جواز التركيب الذي ذكرهبأنه واعترضه السبكي 
؛ ألن الضمير في بيت عنترة يعود على العيون التي دل -كل رجل فاضل مكرمون

                                         
 .٣/٢٤٥ شرح التسهيل، )١(
  .٣٠ أحكام كل، )٢(
  : وفي الديوان.١٩٦في ديوانه )٣(

  .كالدرهمجادت عليها كل بكر حرة   فتركن كل حديقة 
، )عين(لسان العرب : ينظر. هو المطر يدوم خمسة أيام أو ستة أو أكثر ال يقلع: وقيل، مطر أيام ال يقلع: والعين

لسان العرب : ينظر. سحابة تأتي من قبل قبلة أهل العراق: عين ثرة: وقيل، غزيرة الماء، وثرثارة: وثرة. ١٣/٣٠٥
الحديقة حفرة تكون في الوادي : وقيل، فقد أحدق به، يء وأحاط بهكل شيء استدار بش: والحديقة. ٤/١٠١، )ثرر(

، )حدق(لسان العرب : ينظر. وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة، وكل وطيء يحبس الماء في الوادي، تحبس الماء
 .  فصار كدور الدرهم، أن الماء لما اجتمع استدار أعاله: والمعنى. ١٠/٣٩

  . ٢٦١، مغني اللبيب: ينظر)٤(
  ١٢/٧٩ التذييل والتكميل، )٥(



– 

  )٦٠٤٠(

قالوه؛  وإذا كان كذلك،لم يحصل نقض ما، "عين"، وال يعود على "كل عين: "عليها قوله
أما ، وإنما يتعين ذلك إذا كان في جملتها، "كل"لى ألنهم إنما تكلموا في عود الضمير ع

: في جملة أخرى فيجوز عود الضمير عليها وعلى غيرها مما هو في الجملة، ثم قال
 ألنه لو أعاده على ؛"كل عين"ولم يعده على ، وإنما أعاد عنترة الضمير على العيون

ك، فأعاده على كان الترك منسوباً لكل واحدة، وليس كذل، "تركت": كل عين وقال
،  عن مجموع العيون ال عن كل واحدةئناش،  ليعلم أن ترك كل حديقة كالدرهم؛العيون

  .)١(والجود منسوب إلى كل واحدة
فإن المراد أن كل »: نص عليه ابن هشام في تخريجه لبيت عنترة فقال وهذا ما

  .)٢(« وأن مجموع األعين تركن،فرد من األعين جاد
، إلى مجموع العيون ال "الترك"ع على اعتبار نسبة الحكم عاد الضمير بالجم: أي
  .أفرادها

 إذا أضيفت "كل"والعجب من أبي حيان أنه خالف النحاة في أن »: قال شهاب الدين
  .)٣(«...جادت: إلى نكرة قد ترد للكل المجموعي ال بمعنى كل فرد مستدالً بقول عنترة

بن مالك على إطالقه، وال قول أبي  فال يرى االلتزام بقول ا؛وخالفهما ابن هشام
حيان بجواز الصورتين على سبيل االختيار المطلق، وإنما قيد المسألة بنسبة الحكم، فإن 

أي كل واحد، وإن كان إلى ، "كل رجل يشبعه رغيفان": كان إلى كل فرد فاإلفراد، نحو
الذي و» :أي مجموع الرجال، قال، "كل رجل يشبعهم رغيف":  نحوالمجموع فالجمع

إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد ، وأن المضافة إلى المفرد، يظهر لي خالف قولهما
  .)٤(«أو إلى المجموع وجب الجمع، وجب اإلفراد

 ةيوضح أن خالفهم في كون المضاف، "وأن المضافة إلى المفرد: "وفي قوله
كان هذا " كل " نكرة، وسبب ذلك أن المفرد النكرة إذا سبق بلفظ العمومفرداًم"كل"إليه

والمفرد اليكون في معنى جمع إال إذا »:المفرد في معنى الجمع، قال ابن عصفور
  .)٥(«كل رجل: نحو،اقترن به لفظ عموم

                                         
  .٣٩- ٣٨أحكام كل، :  ينظر)١(
  .٢٦١ مغني اللبيب، )٢(
  .٦/٢١ حاشية الشهاب، )٣(
 .٢٦١ مغني اللبيب،)٤(
  .١/٥٠٢ شرح الجمل،)٥(



 

 )٦٠٤١(

 مضافة إلى مثنى نكرة، أو مضافة إلى جمع لفظه ومعناه "كل"أما إذا كانت 
أو الجمع، ألن المثنى والجمع ال بد من أن يعود الضمير بالمثنى فال خالف؛ الجمع، 

: ، وال يجوز"كلُّ رجليِن قائمان":  وتقول،"قائم: "، وال يجوز" رجاٍل قائمونكلُّ": فتقول
، فيتعين مراعاة معنى النكرة، وهو الغالب عند سائر النحاة؛ ألن "قائمون"، أو "قائم"

  . عن التأويلالتصريح بالتثنية أو الجمع مغٍن
 ؛الحكم للفرد أو المجموع، ال يطرد أن ما نص عليه من نسبة  ابن هشامثم بين

فربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد، وقد أورد لذلك الشذوذ والخروج 
  : وضعه من قاعدة ثالثة شواهد على ما

  ] الرجز[: أولها
  .)١(رب الواِتيرِث كَاءمو كَلِّ كُنِم
احد، وكان على قياس مع إرادة الحكم على كل و، "كثيرات" فهنا جمع الضمير في 

  .فرادباإل، "كثيرة"قاعدته أن يقول 
هذا بطريق المجاز ال »: على المجاز، فقال" كثيرات" وخرج السبكي الجمع في

  .)٢(«الوضع األصلي
  ]الطويل[: هقول: ثانيها

ــصحه  ــك نُ ــب بمْؤِتي ــلُّ ِذي لُ ــا كُ مــبِ      و ــصحه ِبلَبي ــؤٍت نُ ــلُّ م ــا كُ م٣(و(  
مع فيه الضمير مع  أن يكون كالبيت السابق، ج فيه ابن عصفورأجاز: والشاهد فيه

على جعل ، "وما كل ذي لب بمؤتيك: "إرادة الحكم على كل واحد، وذلك في قوله
فلما أضيف إلى الضمير ، "مؤتين إياك: "أي أصله، جمعاً حذفت نونه لإلضافة"مؤتيك"

  .حذفت نونه
بالجمع، السيما وأن اإلفراد قد تأيد قوله على ابن عصفور واعترض الدماميني 

  .)٤("وما كل مؤت نصحه":  في عجز البيتوبقوله" نصحه: "بقوله

                                         
 شرح أبيات المغني،و، ٢/٥٤٢، وشرح شواهد المغني، ٢٦١مغني اللبيب، : في لم أهتد إلى تمامه وقائله، وهو بال نسبة )١(

٤/٢٢٧.عظيمةُ الس ،ماء٥/٤١ المخصص، :ينظر. نام وناقة كَو.  
 .٤٢ أحكام كل، )٢(
ما جعل في قلبه من : ولُب الرجل، خالصه وخياره: لُب كل شيء: وذي لُب.٤٥ ،في ديوانهالبيت ألبي األسود الدؤلي )٣(

  .  ١/٧٢٩، )لَبب(لسان العرب : ينظر. العقل
  .٣/١٠٥لبيب للخطيب، شرح مغني ال:  ينظر)٤(



– 

  )٦٠٤٢(

فإنه لم يأت ؛ والحمل على هذا ممنوع»: " المغنيأبياتشرح "قال البغدادي في 
 وال يخرج على النادر من غير ضرورة ،وهو نادر ذلك عن العرب إال في بيت كوماء،

  .)١(«ير متبادر إلى الذهنمع أنه غ  إليه،ئتلج
  ]المديد[:  تبكى إخوتها)٢(قول فاطمة الخزاعية: ثالثها

ــدا   ــدوا َأبــ ــوتي الَ تَبعــ   ِإخْــ
ــروا  ــاحي وِإن َأِمــ ــلُّ مــ   كُــ

  

ــدوا      ــد بِعـ ــِه قَـ ــى واللَّـ   وبلَـ
  )٣(واِردو الحـــوض الَّـــِذي وِردوا  

  
ر الشيء بمعنى كثر واشتد، بضمير أي كثروا، من َأِم: "أمروا": والشاهد في قولها

على " أمروا"الجمع مع إرادة الحكم على كل واحد، حيث عاد الضمير بالجمع في 
  .نقيض الميت"حي"المفرد 

 على نقيض الميت وهو الظاهر، فإن حملته "الحي"هذا إن حملت »: قال ابن هشام
¯  °  ±      ®M :  واجب مثله في"رواــأم"ع في ـ فالجم،"القبيلة"على مرادف 

  ²L)٥(")٤(.  
 إليه من أنه الخالف بينهم تيؤيد ما ذهب، "فالجمع في أمروا واجب": ولعل قوله

  .في مراعاة معنى النكرة المجموع في وجوب المطابقة من عود الضمير وغيره
وإن أمر وارد : "كان الحي من الحياة لقالت من القبيلة، ولو"الحي: "قال السبكي

  لما قررناه أن يطابق المضاف إليه، وجوز ابن جني والشنتمري؛"الحوض الذي ورد
حي هنا يحتمل أمرين »:ورجحاه لعمومه، قال ابن جني، أن يكون نقيض الميت

وأجود منه معنى أن يكون الحي الذي هو نقيض ، ...أحدهما أن يكون المراد به القبيلة:
ان كذلك، احتمل أن يكون ذا كإف، من شأنهم: أي، كل ذي حياة من أمرهم: أي، الميت

                                         
)٤/٢٢٨ )١.  
فاطمة بنت األحجم الخزاعية، لم يرد في ترجمتها سوى خبر إسالمها، وأنها من الصحابيات، وكانت من أكمل قومها  )٢(

 .١٦٤ شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم، :ينظر. أدباً، وأجرئهم لساناً
والجمع َأحواض ، مجتمع الماء:  والحوض.٢٦٢مغني اللبيب، ، و٦٤٤شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  :فيان البيت )٣(

  .٧/١٤١، )حوض(لسان العرب : ينظر. مجتمعه: وحوض الموت، وِحياض
فال ينجو أحد من ، فمصيرهم إلى ما صار إليه حال إخوتي، وإن تناسلوا وكثروا، أن كل قبيلة أو كل حي: ومعناها

 . الموت
 .٣٢ : سورة الروم، آية)٤(
  .٢٦٢غني اللبيب،  م)٥(



 

 )٦٠٤٣(

ألنه هنا جماعة ؛ "حي"وإن شئت على ،"كل" الضمير فيه عائداً على "أمرواوإن "قوله 
  .)١(«في المعنى، أي كل األحياء

" كل"اأضيفت فيه  مجموعة من اآليات ابن هشام بعد هذه الشواهد الشعريةثم أورد
الشذوذ الذي ورد في احترز بها عن ، ووعاد الضمير بالجمع، إلى مفرد في اللفظ

وألن اإلتيان بضمير الجمع مع ؛ األبيات السابقة، معلالً بأن القران ال يحمل على الشاذ
  .والحمل عليه عند وجود مندوحة عنه خالف األولى، إرادة الحكم على كل واحد قليل

  .)٣(«)٢(Mh   g  f  e  dL : وليس من ذلك قوله تعالى»: قال
مراعاة لمعنى األمة؛ ألنها اسم ) رسولهم(ي فهنا عاد الضمير بالجمع ف

جمع "ليس من و من األفراد، ألنها تشمل جمعاً ؛"مفرد في اللفظ جمع في المعنى")٤(جمع
، واستدل على "وهم كل فرد" إذ ليس المراد ؛"الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد

 على )ونيتل(حيث عاد الضمير بالجمع في ؛ )٥(M  ¥  ¤  £L : صحة قوله بآية
 إليها، فدل ذلك على أن معنى الجمع ثابت في كلمة "كل"األمة، مع عدم إضافة معنى 

  .إليها" كل" بغض النظر عن إضافة )أمة(
  .)٦(«عاد الضمير إلى لفظ أمة، )ِبرسوِلها: (وقرأ عبد اهللا»: قال أبو حيان

مة، ، رداً على األ)برسولها(وفي مصحف عبد اهللا بن مسعود»:قال ابن عطية
  .)٧(«وضمير الجماعة هو على معنى األمة ال على لفظها

  .)٨(M`  _   ̂  ]L : قوله تعالىمثله أيضاً و

                                         
  .٣١٠، التنبيه على شرح مشكالت الحماسة، و٢٣٠، وشرح أبيات المغني، ٤٩، ٤٨أحكام كل، :  ينظر)١(
 .٥ : سورة غافر، آية)٢(
 .٢٦٢ مغني اللبيب، )٣(
ل، وغنم، قوم، ورهط، ونفر، وإب: دل على ثالثة فأكثر، ولم يكن له مفرد من حروفه غالباً، وذلك نحو هو ما:  اسم الجمع)٤(

، ويميزه عن الجميع حينئٍذ، أن وزنه ليس من أوزان الجموع "رجٍل " و"ركٍْب": وقد يكون له مفرد من حروفه، مثل
، "فَعل "نتان بـو موز"لركْب، رج": ، ولكن كلمتي"راِجل" مفرده "الرجل"، و "راِكب" مفرده "الركْب"المعهودة، فـ 

ع، فيتعين إذن أن يكون اسم جمع ال جمع؛ ألن الجمع له صيغٌ معدودة، واسم الجمع على ، ليس من أوزان الجمو"فَعل"و
  .٥٢معجم المصطلحات النحوية والصرفية، : ينظر. خالفه

  .١١٣ : آية سورة آل عمران،)٥(
 .٩/٢٣٦ البحر المحيط، )٦(
 .٤/٥٤٧ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )٧(
  .٢٧ : سورة الحج، آية)٨(



– 

  )٦٠٤٤(

، )رجاالً: ( وهويم الجمعه قسألن؛ فليس الضامر مفرداً في المعنى»: قال ابن هشام
  .)٢(«)١("الباقر"و "كالجامل"اسم جمعبل هو 

فمنها : وهي جمع عن العرب" لفَاِع"وقد جاءت حروف على لفظ »: قال األزهري
  .)٥(«)٤( والباقر والحاضر)٣(الجامل والسامر

الجامل والباقر : قد يكون جمعاً، مثل" راِئالطَ"إن : ولو قال قائل»:وقال ابن سيده
  .)٦(«والضامر لجاز

للضامر؛ ألنه اسم لجماعة اإلبل، بدليل الجمع ) يأتين(فجعل ابن هشام النون في 
  .الجمع إنما يقابل بالجمع، و)رجاالً(قبله 

M  V  U  T : ونظيره، "كل نوع ضامر: "أو صفة لجمع محذوف أي»: ثم قال
X WL)أول فريق كافر: أي، نعت لمحذوف، مفرد لفظاً مجموع معنى) كافر ( فإن)٧ ،

  .)٨(« باإلفراد)كافر(يقل  ولوال ذلك لم
  .)٩(«وعلى إبل ضامرة يأتين»:  بـالقرطبي الموصوف المحذوفوقدر 

: إن جعلناها صفة فالمعنى»: -وفي كالمه ما يعضد قول ابن هشام- قال السبكي و
وأذن في الناس (؛ ألن قبله "على كل نوع من المركوب ضامر من اإلبل وغيرها"

وكل ، )من كل فج( بعده ومعلوم أن جميع الناس ال يأتون على كل فرد، وأيضاً، )بالحج
دليالً على إرادة الكثرة، والكثرة بتقدير  بعده له وماقب فرد ال يأتي من كل فج، فكان ما

M  Ô :  مثل قوله)يأتين: (الموصوف كما ذكرنا ظاهرة، وحينئذ يكون قوله   Ó     Ò
Ö  ÕL)كل ناقة ضامر"لم نقدر الموصوف كما ذكرناه وقدرناه على  ، ولو)١٠" ،

  .)١١(«فالشك أن المراد الجمع بالقرينة التي ذكرناها قبل وبعد

                                         
 .٤/٧٣ لسان العرب، :ينظر. جماعة البقر مع رعاتها: جماعة الجمال مع راعيها، والباقر:  الجامل)١(
  .٢٦٢ مغني اللبيب، )٢(
  .٤/٣٣٧، )سمر (لسان العرب: ينظر. الجماعة الذين يتحدثون بالليل: السامر والسمار )٣(
  .٤/١٩٩، )حضر (لسان العرب: ينظر. القوم النزول على ماء يقيمون به وال يرحلون عنه:  الحاضر)٤(
  .٤/٣٣٧ لسان العرب، )٥(
 .٥/٧٨ المخصص، )٦(
 ، ٤١ : سورة البقرة، آية)٧(
 .٢٦٣-٢٦٢ مغني اللبيب، )٨(
 ، ١٢/٤٠تفسير القرطبي، :  ينظر)٩(
 .٣٢ : سورة الروم، آية)١٠(
  .٤٢- ٤١ أحكام كل، )١١(



 

 )٦٠٤٥(

حمالً على ، )كل ضامر(ضمير ، )يأتين(الفهم أبو حيان فرأى أن النون في وخ
فالظاهر عود »: ، قال)ضامر( صفة لـ )يأتين ( و،المعنى؛ إذ المعنى على ضوامر

إال  ألن الغالب أن البالد الشاسعة ال يتوصل منها إلى مكة ؛)كل ضامر(الضمير على 
االً، وكل ضامر على معنى الجماعات وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل رج، بالركوب
  . )١(«والرفاق

وال ينفعه كونه ، "الرجال يأتين: "فعلى هذا يجوز أن يقال عنده»: قال السمين
 إذ ؛جاز ذلك لما اجتمع معه ما يجوز فيه ذلك: فيقال، اجتمع مع الرجال هنا كل ضامر

  .«يلزم منه تغليب غير العاقل على العاقل، وهو ممنوع
لم يراع معناها، إال في ، إذا أضيفت إلى نكرة "كل"وكان قد تقرر أن »: ثم قال
  ]الكامل[: قليل كقوله

ــرةٍ   ــيٍن ثَ ــلُّ ع ــه ك ــادتْ علي ــدرهمِ       ج ــٍة كال ــلَّ حديق ــركْن ك   فت
فيها مضافة لنكرة، وقد روعي معناها، وكان بعضهم "كل"وهذه اآلية ترده؛ فإن 

فهذه اآلية جملة : ، فقلت)٢( ألنه في جملتين؛ز ذلكأجاب عن بيت عنترة بأنه إنما جا
  .)٣(«)ضامر(صفة لـــ ، )يأتين( ألن ؛واحدة

  . في نفس األمر"كل" حيان بالحمل على معنىأبايشعر بموافقته  وفي كالمه ما
:  أال ترى أنه يقول؛ال يخالفهم في التخريج لو أنه يرى الضامر مفرداً وابن هشام

أو إلى المجموع وجب الجمع، فلو أنه ، فرادى كل واحد وجب اإلإن أريد نسبة الحكم إل
في بيت عنترة، على " العين"النطبق عليه ما انطبق على ،  مفرد)ضامر(يسلم بأن 

أساس أن كل ضامر مفرد سيركَب إلى الحج، وأن مجموع الضوامر سيأتين من كل فج 
ألنه يراه   الضامر مفرداً؛عميق، وبهذا يتضح أن ابن هشام إنما يخالفهم في اعتبارهم

وُأريد نسبة الحكم إلى ، وال يخالفهم في التخريج لو أن الضامر مفرد، "اسم جمع"
  .مجموع األفراد

، "كل" فعند ابن هشام ال يعود على ؛ولكن ثمة فرق بينهم في مرجع ضمير الجمع
جمع المستفاد ، وإنما يعود على ال"لو كان يراه مفرداً"وال على ما أضيف إليه إلفراده، 

                                         
  .٧/٥٠٢ البحر المحيط، )١(
  .ى أبي حيان في بيت عنترة السابق يشير إلى رد السبكي عل)٢(
  .٢٦٦-٨/٢٦٥ الدر المصون، )٣(



– 

  )٦٠٤٦(

وما أضيفت إليه بالحمل على ، "كل" فضمير الجميع يعود على ؛من الكالم على خالفهم
  . معناها في نفس األمر
[   ^  M ، وM  f  e  dL  :أي-من اآليتينلُ كَوأشْ: ثم قال ابن هشام

  _L -قوله تعالى  : M  D  C  B     A  @          ?  >   =L)٢)(١(.  
 اهتدى إلى هذه اآلية، الستغنى بها في -رحمه اهللا –ا حيان ثم بين لو أن أب

 ألن هذه اآلية من ؛االعتراض على كالم ابن مالك، ولم يكن بحاجة إلى بيت عنترة
وال حجة ألبي حيان في هذه اآلية :حيث ظاهرها أكثر موافقة لرأي أبي حيان، ثم قال

  .حتى لو أنه ظفر بها؛ ألن لها وجهاً آخر بينه
، مستأنفة أخبر بها عن حال المسترقين، ال صفة لكل )ونعماليس( جملة فجعل

فال يلزم وحينئذ »: فقالإذ ال معنى للحفظ من شيطان ال يسمع، ؛ حال منه  وال،شيطان
وإنما هو عائد إلى الجمع المستفاد من ، وال إلى ما أضيفت إليه، "كل"عود الضمير إلى 

  .)٣(«الكالم
ألن الشيطان مفرد لفظاً ومعنى، والحكم على كل  وأشكل؛ :قال»: قال الدسوقي

ن إ: وال يتأتى أن يقال هنا، )اليسمعون(: وقد جمع الضمير في قوله، فرد من أفراده
وال أنه جمع ، )ضامر: (جمع في المعنى، كما قيل في شيطان صفة لموصوف محذوف

  .)٤(«)ضامر ( و)أمة: (في المعنى كما قيل في
ه الجملة منقطعة عما قبلها، وال يجوز فيها أن تكون صفة وهذ: قال السمين

، من كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع: لشيطان على المعنى؛ إذ يصير التقدير
إذ   تحفظ من الشياطين؟مـِل:  لسؤال سائل أن تكون جواباًوال يجوز أيضاً ،وهو فاسد

فحذفت الالم وأن، فارتفع ، "لئال يسمعوا"، أصل الكالم: يفسد معنى ذلك، وقال بعضهم
  .فالفعل، وفيه تعس

                                         
  .٨-٧ :اآليتان سورة الصافات، )١(
 .٢٦٣ مغني اللبيب، )٢(
  .٢٦٣مغني اللبيب، :  ينظر)٣(
 .١/٢٨٨ حاشية الدسوقي، )٤(



 

 )٦٠٤٧(

، وأن تكون مستأنفة، وقد وهم أبو البقاء فجوز أن تكون صفة، وأن تكون حاالً
، وإن ، فهو فاسد أيضاً)١(إن عنى به االستئناف البياني، فاألوالن ظاهرا الفساد، والثالث

  .)٢(أراد االنقطاع على ما قدمته فهو صحيح
على ) اليسمعون: ( إلى أن ابن هشام والسمين خرجا قولهونخلص من هذا كله

االستئناف النحوي المؤذن باستقالل الكالم وانفصاله صناعياً عما قبله،ال االستئناف 
ِلـم تحفظ من الشياطين؟ فيجاب :البياني على تقدير سؤال؛ إذ ال معنى لسؤال سائل

لجمع المستفاد من الكالم على ؛ لفساد المعنى، وعاد الضمير إلى ا)اليسمعون(: بقوله
  .رأي ابن هشام

ووجه آيتين أخريين " بيت عنترة"وبذلك يكون ابن هشام قد وجه شاهد أبي حيان 
كل أمة، كل (: تشبهانه في الصورة قد يحتج بهما من يرى رأي أبي حيان وهما

، ثم وجه هذه اآلية التي هي أشكل من كل ماسبق ليصل ابن هشام إلى أن هذا )ضامر
  .!-رحمهما اهللا- كله ليس فيه حجة قطعية ألبي حيان 

 ،يجوز مراعاة لفظها:  فقالوا،مضافة إلى معرفة"كل"وإن كانت»:ثم قال ابن هشام
M  Â : ، وقد اجتمعتا في قوله تعالى"كلهم قائم، أو قائمون": نحو،ومراعاة معناها   Á

Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê   É   È      Ç  Æ  Å    Ä  Ã  
Õ  ÔL)٤(«)٣(.  

بالجمع ) أحصاهم: ( على لفظها، ثم قالباإلفراد حمالً)آتي(قوله : والشاهد فيه
  .حمالً على معناها

ولو جمع لجاز، وهذا ،  جعل مفرداً حمالً على لفِظها)كل( خبر )آِتي الرحمن(و
ح وال بد حينئذ من تأويل الموصول بالعموم، حتى تَِص،  موصولة)نم(على اعتبار أن 

                                         
 الواقع، ويطلب بهذا الثاني أن يكون الكالم السابق بفحواه كالمورد للسؤال، فينزل ذلك منزلة»:  قال السكاكي في تعريفه)١(

:  له، فينقطع عن الكالم السابق لذلك، وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع ال يصار إليه إال لجهات لطيفةوقوعه جواباً
مفتاح « إما لتنبيه السامع على موقعه، أو إلغنائه عن أن يسأل، أو لئال يسمع منه شيء، أو لئال ينقطع كالمك بكالمه

  .٢٥٢العلوم، 
« وموضع الجملة جر على الصفة، أو نصب على الحال، أو مستأنف»:  ونص العكبري.٩/٢٩٣الدر المصون، :  ينظر)٢(

 .٢/١٠٨٨التبيان في إعراب القران، 
  .٩٥ -٩٣ :، اآليات سورة مريم)٣(
 .٢٦٣ مغني اللبيب، )٤(



– 

  )٦٠٤٨(

نكرة موصوفة، تعينت مراعاة معنى النكرة عند ابن " نم"ولو كانت ،  إليه)كل(إضافةُ 
  .مالك والسبكي

  الرجِلكلُّ"و، " قائمون الرجاِلكلُّ: "وإطالق النحاة يقتضي أن يقول»: قال السبكي
ي  ال يقع على الواحد ف،"كل": وقد قال ابن السراج، ، وهو في الثاني بعيد جداً"قائمون

إلى المفرد "كل"وهذا يقتضي امتناع إضافة  معنى الجمع، إال وذلك الواحد نكرة،
  .)١(«التي يراد بها العموم  والالم،المعرف باأللف

بها القسم،  جملة أجيب) لقد أحصاهم (وجعل، وأوجب ابن هشام مراعاة اللفظ
عناها م" نم" و،"كل"ــ ال ل" نم"ــ وضميرها راجع ل، "كل"وليست خبراً عن 

  .الجمع
والصواب أن الضمير ال يعود إليها من خبرها إال مفرداً مذكراً على لفظها »: قال

 كلكُم ،يا عبادي: "قوله في مايحكيه عنه نبيه و، MÔ  Ó  Ò  ÑL: نَحو
، )٣("كل النَّاس يغْدو فبائع نَفسه فمعتقها َأو موبقها": وقوله : ،)٢("جاِئع ِإلَّا من أطعمته

  .)٦(«)٥("وكلنَا لَك عبد "،)٤("راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكمك"و
 وال تكاد ،وهذا هو المستقر من لسان العرب»: في قولهحيان هو بهذا موافق أبا و

 وإن كان ذلك يوجد في تمثيــل ،"كلهن قائمات" وال،"كلهم يقومون"تجد في لسانهم  
  .)٧(«كثير من النحاة

                                         
يد كل أجزائه، فأما إذا وليها اسم مفرد يقوم مقام ال يليها اسم علم إال أن تر" كل"»:  ونص ابن السراج.٥٤ أحكام كل، )١(

  .٢/٩٦األصول في النحو،« الجمع فال يكون إال نكرة
تحريم الظلم، : البر والصلة واآلداب، باب:  فيما رواه عن ربه، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي )٢(

  ).٤/١٩٩٤(، ٢٥٧٧: برقم
 ).١/٢٠٣(، ٢٢٣: فضل الوضوء، برقم: الطهارة، باب: مالك األشعري، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي )٣(
، ٨٥٣: الجمعة في القرى والمدن، برقم: الجمعة، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبداهللا بن عمر،كتاب)٤(

)١/٣٠٤(.  
، ٤٧٧: سه من الركوع، برقمما يقول إذا رفع رأ: الصالة، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري،كتاب)٥(

)١/٣٤٧.(  
 ٢٦٣ مغني اللبيب،)٦(
  .١٨١٩،  ارتشاف الضرب)٧(



 

 )٦٠٤٩(

، بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل "كلكم ذاهبون"في إثبات  ويحتاج»: وقال في البحر
  .)١(«عن العرب

 "كل" فلم أجده في شيء من مواقع -أي مراعاة المعنى-وقد طلبته : قال السبكيو
إن كل من في : ( بعد قوله)لقد أحصاهم(: وأما قوله تعالى المضافة إلى المعرفة،

الجملتين يجوز فيهما مثل ذلك في  وقد قدمنا أن ،فهي جملة أخرى) السماوات واألرض
النكرة فكيف المعرفة؟ وهذا مما يبين أن بيت عنترة ال ينقض القاعدة التي قالها النحاة، 

وال على ما " كل"ولكن الفرق بين الموضعين أن ضمير الجمع هناك ال يعود على 
لى  وإنما يعود على الجمع المستفاد من الكالم، وهنا يعود ع،أضيف إليه إلفراده

  .)٢(المضاف إليه ألنه جمع
 بأن ،وجوب مراعاة اللفظ في واعترض الدماميني على ابن هشام ومن وافقه

كل أمتي يدخلون »:  ففي صحيح البخاري قوله؛الضمير عاد عليها من خبرها جمعاً
" أمتي"إلى كل المضافة إلى " يدخلون" حيث عاد الضمير في ؛)٣(«الجنة إال من أبى

  .)٤(ير مفرد وهو غ،المعرفة
يجوز مراعاة اللفظ، : فإن قطعت عن اإلضافة لفظاً، فقال أبو حيان»:قال ابن هشام

، )٦(M2  1  0L :، وقوله)٥(M  ¸  ¶   µ  ´  ³L :نحو قوله تعالى
  .)٧(MH        G  FL :  نحو قوله تعالى المعنىمراعاةو

 ،رح بالمفردفيجب اإلفراد كما لو ص والصواب أن المقدر يكون مفرداً نكرة،
 وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب اإلفراد ولكن ،ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع

M  ¶   µ  ´  ³:  فاألول نحو، على حال المحذوف فيهمافعل ذلك تنبيهاً

                                         
  .٧/٣٠٤ ، البحر المحيط)١(
 .٥٤أحكام كل، :  ينظر)٢(
: ، برقماالقتداء بسنن النبي : االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ، كتاب عن أبي هريرة  أخرجه البخاري في صحيحه،)٣(

٦/٢٦٥٥(، ٦٨٥١( 
  .١/٢٩٠حاشية الدسوقي، : نظر ي)٤(
 .٨٤: ، آية سورة اإلسراء)٥(
 .٤٠: ، آية سورة العنكبوت)٦(
 .٥٤: ، آية سورة األنفال)٧(



– 

  )٦٠٥٠(

¸L)١(، Mr  q   pL)٢(، Mµ   ́  ³   ²   ±L)إذ التقدير كل أحد؛)٣ ، 
                 ، )٦(MÐ    Ï  ÎL ،)٥(M¾  ½  ¼   »L ،)٤(M  ¤  £  ¢L : والثاني نحو

 MH    G  FL)٨(« أي كلهم،)٧(.  
فالضمير راجع  ويجوز أن تقدره جمعاً معرفاً، يجوز أن تقدره مفرداً نكرة،: أي
  .وال تلتفت للفظها، لما تقدره

 نكرة،الالمفرد مع فراد واعترض شراح المغني على ابن هشام قوله بوجوب اإل
  .هب ابن مالكهو على مذ: قالوا

 فها هو بعد ذكـره شـواهد مراعـاة اللفـظ فـي نحـو                ؛ ولكني أرى غير ذلك   
ومثيالتهـا قـدر المحـذوف المنـوي         ،)قُْل كُلٌّ يعمـُل علَـى شَـاِكلَِتهِ       (: قوله تعالى 

فيه إشارة لقاعدته التي أراد بهـا نـسبة الحكـم إلـى كـل أحـد،                 ، و "كل أحد  ":بقوله
، إضـافة   "كلهـم "عناها قدر المحذوف فـي اللفـظ بــ          وبعد أن ذكر شواهد مراعاة م     

:  بعـد المعرفـة بقولـه       كـل  فـظ ل علـى مراعـاة      قوملى أنه احترز لمذهبه الذي ي     إ
 وإن كانـت المعرفـة لـو ذكـرت لوجـب            ،ويكون جمعاً معرفـاً فيجـب الجمـع       "

 فكان من باب أولى أن يبـين مذهبـه فـي النكـرة المفـرد وهـي مـوطن                    ،"اإلفراد
  .الخالف بينهم

:  أي،" على حال المحذوف فيهماولكن فعل ذلك تنبيهاً: "يعلل ذلك بقولههو ثم  
  .إفراداً منكراً أو جمعاً معرفاً: للفرق بين حالي المحذوفين

 ألنها ؛المقطوعة عن اإلضافة أن يكون خبرها جمعاً" كل"في   وأوجب السهيلي
M  ´  ³: همان القرآناسم في معنى الجمع، وزعم أنه لم يرد مفرداً إال في آيتين م

                                         
  .٨٤: ، آية سورة اإلسراء)١(
  .٢٨٥: ، آية سورة البقرة)٢(
  .٤١: ، آية سورة النور)٣(
 .١١٦: ، آية سورة البقرة)٤(
 .٣٣: ، آية سورة األنبياء)٥(
  .٨٧: ، آيةل سورة النم)٦(
 .٥٤: ، آية سورة األنفال)٧(
«  إذا حذف ما تضاف إليه، جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع، ومراعاة اللفظ فتفرد"كل "و»:  حياني ونص أب.٢٦٤ مغني اللبيب،)٨(

 .١/٥٨٢البحر المحيط، 



 

 )٦٠٥١(

¸  ¶   µL)١(و ، MÂ      Á  ÀL)يمة بقولهضواعترضه الدكتور ع. )٣)(٢ :
المقطوعة عن اإلضافة، جاء في آيات كثيرة، ال في " كل"وإفراد ضمير الخبر في »

 )٤(Mu   t  s  r  q  pL : آيتين كما زعم السهيلي، ومنها قوله تعالى
  .)٦)(٥(Mµ   ́ ³   ²    ±L : وقوله تعالى

  ": من وما "- ٣
 ماذا :وذا في نحو الطائية، وذو، وأي وما، يجوز في من،»: قال ابن هشام

أن تعيد الضمائر عليها مفردة مذكرة  إذا أطلقت على غير المفرد المذكر،، صنعت
  ..)٧(«وأن تجمع بين األمرين باعتبار لفظها، وأن تعيدها على حسب معناها،

  .)٨(MÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL : تعالىقوله " من"فمن مراعاة لفظ 
                    : ، ومن مراعاة معناها قوله تعالى"من"مفرد مذكر؛ مراعاة للفظ " يؤمن"ففاعل 

 Mî  í   ì  ëL)٩(.  
  ]الطويل[: وقول الفرزدق

ــشَّتَ ــع ــ عنِإ، فَ اهــِنتَد ــا تَى لَ   ىِننُوخُ
  

ـ  نَكُن مِ    ـ -ن  ثَل م ا ذِ ي ـ  -ئـب ي ١٠(باِنِحطَص(  
 وكالهما ضمير عائد إلى ،فالفاعل في اآلية واو الجماعة، وفي البيت ألف االثنين  

  .مراعاة لمعناها" من"
 واعتبار ،)١١(M  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }L : قوله تعالى" ما"ومن مراعاة لفظ 
  .)١٢(M²  ±  °  ¯L : معناها في قوله تعالى

                                         
 .٨٤: ، آية سورة اإلسراء)١(
 .١٤ : سورة ق، آية)٢(
  .٣٥٩هبه النحوي، أبو القاسم السهيلي ومذ: ينظر )٣(
 .٢٨٥ : سورة البقرة، آية)٤(
  .٤١: ، آية سورة النور)٥(
  .٣٥٦، ص٢،ج١ دراسات ألسلوب القرآن الكريم،ق)٦(
 .١٤٢ تخليص الشواهد، )٧(
 .٤٠ سورة يونس، آية )٨(
 .٤٢ سورة يونس، آية )٩(
  .الشعر العربي، من قصيدته التي يصف فيها لقاءه مع الذئب، وهي من عيون ٦٢٨ في ديوانه، )١٠(

 ....تعش فإن واثقتني: وفي ديوانه
 .٢٥ :سورة الرعد، آية: ، الثاني٢٧ :سورة البقرة، آية:  وردت في موضعين من القرآن الكريم، األول)١١(

  .٦١ : سورة البقرة، آية)١٢(



– 

  )٦٠٥٢(

" من وما"بـ ليس مخصوصاً  والمعنى أخرى، ،إن مراعاة اللفظ تارة
 فال فرق في ذلك بين ؛ بل هذا الحكم جائز في جميع أقسامهما،الموصولتين

فكان الواجب ذكرهما بالخصوص؛ ألن ، "االستفهاميتين"و " الشرطيتين"و " الموصولتين"
من "، وكالم ابن هشام متوجه إلى ستعمل إال موصوالًيأخواتهما من الموصوالت ال 

 وال يفهم من كالمه أن هذا الحكم لهما في الشرط واالستفهام ،لتين فقطالموصو" وما
  .؛ لذا كان االقتصار عليهماأيضاً

ويجوز فيما كان من الموصوالت للواحد واالثنين والجمع »: قال ابن عصفور
 فيعامل معاملة الواحد ،الحمل على اللفظ" من وما"والمذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو 

  .)١(« على المعنى فيكون الحكم على حسب المعنى الذي تريدالمذكر، والحمل
وابن هشام كجمهور النحاة في أن األصل مراعاة اللفظ؛ ألنه األكثر في كالم 

الحمل »: "الخصائص"العرب، والعرب تختار مطابقة األلفاظ وتحرص عليها، وفي 
  .)٢(«على اللفظ أقوى

في اللفظ مفردان صالحان للمثنى " من وما"و»: "شرح الكافية"قال الرضي في 
ما يعبر به عنهما يوالمجموع والمؤنث، فإن عني بهما أحد هذه األشياء، فمراعاة اللفظ ف

ألن اللفظ أقرب إلى تلك  من الضمير واإلشارة ونحوهما أكثر وأغلب، وإنما كان كذلك؛
  .)٣(«... إلى المعنىا من المعنى؛ إذ هو وصلةٌمالعبارة المحمولة عليه

من ذلك أن ابن هشام استحسن   وهو كثير،،يجوز فيهما مراعاة المعنى المرادو
¤  M :  من قوله تعالى)يتم(من خرج قراءة ابن محيصن بالرفع في قول    £  ¢  ¡

¥L)وأما قول بعضهم في قراءة ابن »: قال،بالجمع" يتموا "صلعلى أن األ)٤
 ألن الجمع ؛ فحسنلجمعبا"يتموا" أن األصل أنM¥  ¤  £  ¢  ¡L :)٥(محيصن

                                         
  .١/٦٣ المقرب،)١(
)٣/٣١٧)٢.  
)٣/٥٦ )٣. 

وقرأ مجاهد والحسن ، )الرضاعةَ(ونصب ، ونصب الفعل" َأتَم"لياء مضمومة من با) يِتم: (قرأ الجمهور. ٢٣٣ : سورة البقرة، آية)٤(
، بالياء مضمومة) يِتم: (وقرئ، )الرضاعةُ(ورفع ، ونصب الفعل" تَم"من ، بالتاء مفتوحة، )تَِتم: (وابن محيصن وأبو رجاء
المخففة ) أن(أو هي ، على رأي البصريين وابن هشام، المصدرية" ما"الناصبة حمالً على أختها ) أن(ورفع الفعل على إهمال 

، ٢٠٤، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: ينظر. شذ وقوعها موقع الناصبة على رأي الكوفيين، من الثقيلة
  . ٤٦، مغني اللبيب، ٥٠٥، الكامل في القراءات العشر

وذهب الزمخشري والرضي وأبوحيان إلى أن هذه ، راءة إلى ابن محيصن ذهب ابن هشام والسيوطي في اإلتقان إلى نسبة هذه الق)٥(
  .٢/٤٩٩،  البحر المحيط«وما سبيله هذا ال تبنى عليه قاعدة، والقراءة المنسوبة إلى مجاهد»: قال أبوحيان، قراءة مجاهد



 

 )٦٠٥٣(

ولكن أظهر منه قول الجماعة إنه قد ، )١(Mî  í   ì  ëL :مثل" من"على معنى 
  .)٢(«المصدرية" ما"الناصبة حمالً على أختها " أن"جاء على إهمال 

إذا " لقيت من أحبه: "يتعين اعتبار المعنى إن حصل بمراعاة اللفظ لبس فال تقولو
أعط من سألك ال من سألتك، فهذا :  هناك قرينة، وفي  نحوكان المراد أنثى، إال أن يكون

  .لئال يوقع في لبس وفهم غير المراد" مخافة اللبس"وأمثاله يجب فيه مراعاة المعنى 
 مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، وتترجح مراعاة المعنى إن تقدم ما  ابن هشاموأجاز

  ]الطويل [:)٣(دها سابق نحو إن عض-مراعاة المعنى-وراجحة أي »: قال،يعضد المعنى

  )٥(«)٤(وِإن ِمن النِّسواِن من ِهي روضةٌ
  .، لتقدم ذكر النسوان"هي"راعى المعنى، فأعاد الضمير بالتأنيث 

من : " لمراعاة المعنى في قولهمقو" من النسوان"»: قال صاحب التذييل والتكميل
  .)٦(«"هي روضة

؛ فيما اتصل ومراعاة اللفظ أولى، على السواء ومراعاة اللفظ ومراعاة المعنى 
 فيما اتصل بالموصول -مراعاة المعنى- ومرجوحة »:  ابن هشامبالموصول قال

  ]الطويل[:نحو
  .)١(«)٧(ِلَأمشَ ووٍبنُ جنا ِمهتْجسا نَمِل

                                         
 .٤٢ : سورة يونس، آية)١(
 .٧١٧ مغني اللبيب، )٢(
 . لجران العود)٣(
  وحصــتُا وهرـي غَياضرــ اليجِهـَ    تةٌضو رين ِه ماِنوسن النِّ ِمنِإو:ام البيت، وتم٤٤في ديوانه، )٤(

  حوصاتُا لَرهــي غَاضــي الرجهِيـــتَ    ةٌـضو رنهـنِْمـ فَواٍءــسَأ بنــسلَو: وفي ديوانه
  .وال شاهد على هذه الرواية

لسان العرب : ينظر. الموضع يجتمع إليه الماء يكثر نبته: وقيل، والبستان الحسن، رةاألرض ذات الخض: والروضة
 .٢/١٦٢، )روض(

 .٣٢ الجامع الصغير في النحو، )٥(
)٣/١٠٩ )٦.  
  : ، وتمامه٢٩في ديوانه  المرئ القيس )٧(

  ِلَأمشَ ووٍبنُن جا ِمتهجسا نَمـ ل           اهمس رفُع يم لَاِةرقْمـال فَحوِضتُفَ
  .وهو البيت الثاني من معلقته المشهورة

  .٢/٣٧٦، )نسج(لسان العرب : ينظر. نسجت الريح الربع إذا تعاورته ريحان طوالً وعرضاً: نسجتها
لم ينمح ولم يذهب : والمعنى، وكشف األخرى التراب عنها، اختالفهما عليها وستر إحداهما إياها بالتراب: ونسج الريحين

  .١٤، شرح المعلقات السبع للزوزني: ينظر. كشفت األخرى التراب عنها،  ألنها إذا غطتها إحدى الريحين بالترابأثرها؛



– 

  )٦٠٥٤(

والمقصود أن مراعاة معنى االسم الموصول تكون مرجوحة إذا فهم هذا المعنى 
لما نسجتها من جنوب وشمأل، فجاء بالضمير : لموصول كما في قولهمما يلي االسم ا

 أي الريح أو الرياح، فأنث ،"جنوب وشمأل ":العائد مؤنثاً على المعنى المفهوم من قوله
" ما"الضمير لتأنيث الريح، والراجح في مثل هذا أن يراعي اللفظ المذكر للموصول 

 ضرورة الوزن الشاعر أن يراعي لما نسجها من جنوب وشمأل، وقد ألجأت: فيقول
  .المرجوح بدالً من الراجح

ضمائر جاز في بعضها مراعاة اللفظ، وفي بعضها " من وما "وإذا اجتمع في
  .مراعاة المعنى، واألحسن البداءة بالحمل على اللفظ

M  Ð  Ï  Î: ويجتمع الحمالن فتقديم مراعاة اللفظ نحو»:  قال ابن هشام
Ò  ÑL)الطويل:[ى من تأخيرها نحو أول-، اآلية )٢[  

  )٤(«)٣(َأَأنْتَ الِهلَاِلي الَِّذي كُنْتَ مرةً سِمعنَا ِبه؟
M  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î: ففي اآلية السابقة وتمامها

Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ÙL)مل على لفظ )٥فأفرد الضمير في قوله؛"من" ح  : M  Õ
Ø  ×  ÖL،وعلى معناها فجمع في قوله  : MÞ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL قال ،

 أعني البداءة بالحمل على اللفظ ثم الحمل على -التركيبين  وهذا أحسن» :السمين
  .)٦(«- المعنى

  :وفي الشاهد الذي أورده ابن هشام
  ؟ها ِبنَعِم سةًر متَنْي كُِذ الَّياِللَ الِهتَنَْأَأ

مشتركاً، اللهم إال أن يقال موصوالً " الذي" إذ ليس ؛وفي تمثيله بذلك نظر: قالوا
  .مثله بالنسبة إلى العائد

بالخطاب المفهوم من قوله " كنت"استشهد به على مراعاة المعنى أوالً في العائد و

                                                                                                     
  .٣٢ الجامع الصغير في النحو، )١(
  .١١٢ : سورة البقرة، آية)٢(
  : ورد هذا البيت في مراجعه دون نسبة، وتمامه)٣(

  فُلّعمـ البيحراَأله ونا ِبعِمس        ةًر متَنْي كُِذ الَّياِللَ الِهتَنَْأَأ
  .واألرحبي الـمغَلَّب: وفي أخرى أيضاً،  واألريحي الملقب:واألرحبي المهلب، وفي أخرى:  وفي رواية

 .١/٣٣٧ ،، همع الهوامع٣٣ ،، الجامع الصغير في النحو١/٢١١ ،شرح التسهيل:  والبيت من شواهد
  .٣٣ الجامع الصغير في النحو، )٤(
  .١١٢ : سورة البقرة، آية)٥(
 .٧٤- ٢/٧٣ ، الدر المصون)٦(



 

 )٦٠٥٥(

" الذي كان"، ولو راعى لفظ الموصول بداءة لقال "سمعنا به"، ثم مراعاة اللفظ "أنت"
 ، والذي من الموصول الخاصباإلفراد والتذكير والغيبة، وهو األولى عند ابن هشام،

 واستشهد به ابن هشام في أن األصل في عائد جملة ،وليس من الموصول المشترك
ولكن إذا كان االسم الموصول خبراً  ، على لفظهاحمالًالصلة أن يكون ضمير غيبة، 

أأنت :  باسم موصول كما فياً موصوفاًعن مبتدأ هو ضمير متكلم أو مخاطب، أو خبر
، جاز أن يراعى في الضمير الرابط مطابقته للمبتدأ في التَّكلم أو ... كنتالهاللي الذي

: يراد بها المبتدأ" كنت"الخطاب، وجاز مطابقته السم الموصول في الغَيبة؛ فالتاء في 
 وال يحتاج ، وال تعود على اسم الموصول، وهو في هذه الحالة يعرب صفة،"أنت"

ولرابط يعود عليه من الصلة؛ اكتفاء بالتاء المراد بها المبتدأ؛ ألن المخبر عنه استغناء 
فضمير " الذي كان ":والمخبر به شيء واحد في المعنى، وإذا حمل على اللفظ فقال

" كنت" ، وإنما ساغ ذلك لوجود ضميرين "الذي"الصلة الغائب يعود على اسم الموصول 
فجاز في أحدهما مراعاة ، "االلتفات"وهذا ما يسمى في علم البالغة بـ، "سمعنا به"و 

 ثم المعنى حتى ال اللفظ وفي اآلخر مراعاة المعنى، وكان األحسن أن يراعي اللفظ أوالً
االقتصار على اعتبار المعنى ثم اللفظ فممنوع »:ونيمشْيكون إلباساً بعد بيان كما قال اُأل

بخالف اعتبار  ،كما نقله الفارسي عن النحويين، وعللوه بأنه يكون إلباساً بعد البيان
  .)١(«اللفظ ثم المعنى فإنه يكون تفسيراً

فظ أكثر وأولى من مراعاة المعنى،كان إذا اجتمع ولكون مراعاة الل":قال الرضي
M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À :قال تعالى،تقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكسالمراعاتان،

Í    Ì    Ë       Ê    É  È  ÇL)٣(«المعنى حمالً على)خالدين(لللفظ ثم قا على احمالً)٢(.  
 على )ينظر(وجاء »:)٤(M$  #  "  !L :وقال ابن عطية في قوله تعالى

على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على المعنى، وإذا الفعل  وإذا جاء ،)من(لفظ 
  .)٥(« ألن الكالم يلبس حينئذ؛جاء أوالً على معناها فال يجوز أن يعطف آخر على اللفظ

ومن : "د، لو قلتيوال يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توح»: ضاً وقال أي

                                         
  .١/٢٢٢ حاشية الصبان على شرح األشموني، )١(
  .١١ : سورة الطالق، آية)٢(
 .٥٨- ٣/٥٧ شرح الكافية، )٣(
  .٤٣ سورة يونس، آية )٤(
  .٣/١٢٢ المحرر الوجيز، )٥(



– 

  )٦٠٥٦(

  .)١(" لم يجز،"الناس من يقولون ويتكلم
وليس كما قال، بل يجوز أن تراعي المعنى »:  قول ابن عطية بقولهأبو حيانورد 

 فتعيد الضمير على حسب ما تريد من المعنى من تأنيث وتثنية وجمع، ثم تراعي أوالً
  .)٢(« مذكراًتعيد الضمير مفرداًاللفظ ف

وأجاز الكوفيون البدء بالحمل على المعنى ثم الحمل على اللفظ بشرط الفصل بين 
  .الحملين، وأجازه البصريون على إطالقه كما نقله السيرافي عنهم

 ،"من قامت وقعد: "ويجوز البداءة بالمعنى كقولك»: "الهمع" قال السيوطي في 
 - في غير شيء-الفصل بين الجملتين نحو من يقومون وشرط قوم لجوازه وقوع 

  .)٣(« وعِزي للكوفيين،وينظر في أمرنا قومك
  .)٤(« مع الفصلجاءإنما والسماع »: المرادي قال 

 إذا أدى اجتماعهما فيه إلى مخالفة الخبر - اجتماع الحملين-ويمتنع عند ابن هشام 
وز هنا الجمع بين الحمل على اللفظ  فال يج؛"من كان يقومان: "الفعلي للمخبر عنه نحو

  .والحمل على المعنى
إذا كان الضمير المحمول على اللفظ مخبراً عنه بما بعده، وأخبرت عنه بفعل لم 
يجز إال الحمل على اللفظ خاصة، أو كان محموالً على المعنى لم يجز إال الحمل على 

بالحمل على اللفظ في " كمن كان يقوم أخوا: "المعنى خاصة، وال تجمع بينهما، فتقول
 وال ،"كانا، أخواك"بالحمل على المعنى في " من كانا يقومان أخواك"، و"كان، يقوم"

للضمير " يقومان"بالحمل على اللفظ ثم المعنى لمخالفة " من كان يقومان أخواك: "يجوز
" يقوم" لمخالفة ؛على المعنى ثم اللفظ" من كانا يقوم أخواك" المفرد المستتر في كان، وال

  .لضميرها المثنى البارز، فتحصل مخالفة الخبر للمخبر عنه كما قرر ابن هشام
: لى مخالفة الخبر الفعلي للمخبر عنه بخالف قوله تعالىإويمتنع ما أدى »:  قال

 MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½L)٦(«)٥(.  
 الصفات التي  منوكان، هذا بخالف ما إذا كان الخبر غير فعلي كاالسم المشتق

                                         
  .١/٩٠،  المحرر الوجيز)١(
  .٦/٦٣ ،١/٨٩ البحر المحيط )٢(
)١/٣٣٩)٣.  
  .٢٠٦ شرح التسهيل، )٤(
  .١١١ : سورة البقرة، آية)٥(
  .٣٣ الجامع الصغير في النحو، ص)٦(



 

 )٦٠٥٧(

الحمل على اللفظ والحمل -فصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء، فإنه يجوز اجتماعهما ي
، " من كان قائماً أخواك: " تقول، وإن أدى ذلك إلى المخالفة المذكورة- على المعنى

ي ذهب إليه ابن هشام وعليه ذ، على اللفظ ثم المعنى، وهذا ال"من كان قائمين أخواك"و
½  ¾  ¿      M  Á  À : بخالف: ريين، لذلك احترز بقولهجملة الكوفيين وأكثر البص

ÂL.  
 اسم أخبر به على المعنى عن )هوداً(ـ  ف،)من كان هودا:(قوله: والشاهد فيه

: نحو" هائد" على أظهر األقوال جمع )هوداً(الضمير المحمول في كان على اللفظ، فإن 
ألوصاف الفارق بين مذكرها  من ا"هائد" و ،"بائر وبور"و" حائل وحول"و" عائد وعود"

  .)١(ومؤنثها تاء التأنيث
، ولم يجيزوا وإنما أجازوا المخالفة بين الخبر والمخبر عنه إذا كان الخبر اسماً

والمخبر عنه في الفعل  ذلك فيه إذا كان فعالً؛ ألن المحافظة على المناسبة بين الخبر
  .)٢(ة وهند شخص حسنزيد نسمة فاضل:  ولذا جاز أن يقال؛أقوى منها في االسم

والفرق أن الفعلي يبرز فيه ضمير الفاعل الذي هو عين المخبر عنه »: وقال العلوي
، فيتنافيان في اللفظ، بخالف االسمي فإنه يستتر "من كان يقومان"في الحقيقة، كاأللف في 

ى استتار عل" من كان تقوم أمك ":فلم ال يجوز: فيه، فالمخالفة فيه تقديرية ال لفظية، فإن قلت
 كحرف المضارعة في ، البد لهذا المستتر من دليل يدل عليه:الضمير في تقوم، قلت

  .)٣(«.. وتاء التأنيث في الماضي، والمدلول عليه في حكم الملفوظ،المضارع
 وقول ،وذهب ابن السراج إلى منع الجمع بين الحملين، والحجة عليه باآلية السابقة

  ]المتقارب[:الشاعر
َأوظَقَيم كَن م ِنكُنْ ِماني٤(اام(  

فحمل جمع نائم، وهو من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء، : فنيام
  ".منكم نياما " في حمل على المعنىثم" كان"اللفظ في أوالً على 

ويمتنع الجمع بينهما أيضاً إذا أدى حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى 
اص بالمذكر على المؤنث أو المؤنث على المذكر من الصفات التي لم إلى إيقاع وصف خ

 يخلو من أن يكون صفة المذكر والمؤنث من وهو اليفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء، 
                                         

  .٢/٦٩الدر المصون، :  ينظر)١(
  .١/٧٢٧ ،تسهيل الفوائد:  ينظر)٢(
  . ٧٩مخطوط السراج المنير في شرح الجامع الصغير، لوح )٣(
 .١/٣٥٩ ،، روح المعاني٢/٧٠ ،، الدر المصون١/٥٢٠ ،يطالبحر المح: والبيت من شواهد.  لم أهتد إلى تمامه وقائله)٤(



– 

  )٦٠٥٨(

 لما في ذلك ؛"عبد وأمة وشيخ وعجوز":  أوال يكون نحو،"أحمر وحمراء: "لفظ واحد، كـ
فاسم كان محمول على المعنى وخبرها " ريتكمن كانت أحمر أو شيخاً جا":  نحو،من القبح

 خبراً - وهما وصفان خاصان بالمذكر- " أحمر وشيخاً"محمول على اللفظ، وقد لزم إيقاع 
 فاسم كان فيها محمول ،"من كان حمراء أو عجوزاً أمتك: "عن المؤنث، وفي الثاني نحو

وهما وصفان -" زاحمراء وعجو"على اللفظ، وخبرها محمول على المعنى، وقد لزم إيقاع 
  . عن ضمير كان المذكر خبراً- خاصان بالمؤنث

من كانت أحمر، ومن كان حمراء : "وأجاز الفراء اجتماعهما في متفقي المادة نحو
 ،)١(التفاق صفة المذكر والمؤنث في الحروف األصول كاتفاق قائم وقائمة؛ "جاريتك

من كانت أحمر، ومن : "كما في عنه وصححه بعضهم، فيشمل باإليقاع المذكور جعله خبراً
 ،"من بدت أبيض" و ،"رأيت من بدت بيضاء: " وجعله حاالً نحو،"كان حمراء جاريتك

  ."من قامت األبيض"، و "من" على جعل البيضاء صفة لـ،"من قام البيضاء: "وصفة نحو
وأجاز هو والكسائي في مختلفي المادة إيقاع وصف المؤنث على المذكر دون 

  .)٢("من كانت شيخاً جاريتك"دون " من كان عجوزاً أمتك"وا العكس، فأجاز
ويمتنع ما أدى إلى إيقاع ماال يؤنث بالتاء من وصف خاص »: قال ابن هشام

من كان " جاريتك، ومن كانت أحمر أو شيخاً: بالمذكر على المؤنث أو بالعكس نحو
  .)٣(« أمتكحمراء أو عجوزاً

  : )٤( أل الجنسيـــة- ٤
 ألنه ال ؛جنسية، وإن كان معرفة لفظاً، فهو في حكم النكرِة معنىالمعرف بأل ال

                                         
 .١/٧٢٨تسهيل الفوائد، :  ينظر)١(
  .٨٠ مخطوط السراج المنير، لوح )٢(
 .٣٣ الجامع الصغير في النحو، )٣(
  : اتفق النحاة على كون المعرف بأل الجنسية معرفة لفظاً، واختلفوا في كونه معرفة معنى على مذهبين)٤(

  . عرفة لفظاً ومعنى، وهو مذهب جمهور علماء النحوأنه م: األول
فإنه من ِقبل »: ابن مالك الذي صرح به في شرح التسهيل، بقولهقبله أنه معرفة لفظاً، ونكرة معنى، وهو مذهب ابن هشام و: الثاني

  .١١٦- ١/١١٥شرح التسهيل، « بل المعنى نكرة لشياعهاللفظ معرفة، ومن ِق
  : تحتها، لسببيناسماء المبهمة، ولكني أدرجتهليست من األ" أل الجنسية"و

  .مشابهتها لألسماء المبهمة في جواز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى عند ابن هشام: األول
، لما كان من معانيها االستغراق والشمول واإلحاطة  بجميع أفراده إحاطة حقيقية، ال مجاز فيها وال مبالغة، "مرادفة  كل: "الثاني

، ومعناه ةمن هذا النوع لفظه معرف" أل"وهي من األسماء المبهمة، فجعل حكم ماتدخل عليه " كل"أن يحل محلها لفظة بحيث يصح 
  .فيشمل كل فرد من أفراد مدلولها" كل"معنى النكرة المسبوقة بـ

  . تحتهاا، جعلتهخاصةستغراق  في إفادة اإلحاطة والشمول واال"كل"لفظة ، وعامةفلما أشبهت األسماء المبهمة في جواز المراعتين 



 

 )٦٠٥٩(

M7  6 : يدل على معيٍن نحو قوله تعالى   5L)فالتعريف في أل ،)١ 
ما دخلت عليه معرفة لفظاً، نكرة معنى، ولذلك كانت الجملة بعد فالجنسية لفظي فقط، 

والجملة بعد المعرف بأل  ،ألن صاحبها معرفة محضة المعرف بأل العهدية حالية دائماً؛
  .الجنسية يجوز أن تكون حاالً مراعاة للفظ وأن تكون صفة مراعاة للمعنى

  ]الكامل[:)٢(ومثال ذلك قول الشاعر
ــسبني    ــيم ي ــى اللَِّئ ــر علَ أم ــد ــي       ولَقَ ــا يعِنيِن ــتُ لَ ــتَ قَلْ تُ ثُميــض فَم  

 ألنها محالّة بأْل ؛تعريفها اللفظيأن تكون حاالً باعتبار " يسبني"فيجوز في جملة 
، ويجوز أن تكون نعتاً للئيم باعتبار "على اللئيم ساباً إياي: "الجنسية، ويكون التقدير

  .)٣(" إيايعلى لئيم ساب: " ألنه لم يقصد لئيماً بعينه، فيكون التقدير؛معناها النكرة
 يوصف ممن ثَ ف،ومصحوب أل الجنسية في المعنى منكر مجموع»: قال ابن هشام

أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم "و، )٤(M ®  ¬  «   ª  ©  ¨L: بهما نحو
  .)٦(«)٥(M&  %    $     #   "  !L :  واألكثر مراعاة اللفظ نحو،"البيض

 ألنه في المعنى نكرةٌ، ؛ صفة لليل، باعتبار المعنى)نسلخ(جعل : الشاهد في اآلية
  .ريفٌ بأل الجنسية، وهو قريب من النكرة بأل؛ ألنه تعوإن كان معرفاً
جواز وصف مصحوبها " أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض": وفي قوله

  . بالجمع على المعنى" الِبيض"و" الحمر ":بالجمع مع كونه بلفظ المفرد فقال
لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع، واسم الجنس وصفه بالجمع »: قال السمين

  .)٧(«سائغ فصيح
فوصفوه  واعتبروا معنى المعرف بأل الجنسية دون لفظه،»: وقال في موضع آخر

أهلك الناس الدينار "و   على أحد األوجه،"بالرجل خير منك": بالنكرة الصريحة نحو
كل هذا روعي فيه المعنى دون اللفظ، وإن اختلف نوع . "الحمر والدرهم البيض

  .)٨(«المراعاة
                                         

 .٢٨ : سورة النساء، آية)١(
  .٣/٢٧٦ ،، وأوضح المسالك١٣٨،  مغني اللبيب: وبال نسبة في.٣/٢٤ ، منسوب لرجل من بني سلول في الكتاب)٢(
  .١/١٥٠جامع الدروس العربية، : ينظر)٣(
 .٣٧: ، آية سورة يس)٤(
  .١٦- ١٥ : اآليتان سورة الليل،)٥(
  .٣٨- ٣٧غير في النحو،  الجامع الص)٦(
  .١٠/٦٢٠ الدر المصون، )٧(
 .٩/٢٦٦ المصدر السابق، )٨(



– 

  )٦٠٦٠(

 للقاعدة النحوية، من أنه ال تنعت المعرفة بنكرة، ثم ه هدماًورده أبو حيان بأن في
وهو : ، قال"اللئيم شاتماً لي"، و"الليل منسلخاً منه النهار: "مل على الحال أيخرج الج

هدم للقاعدة النحوية من وجوب توافق النعت والمنعوت في التعريف والتنكير، وقد 
م إذا كانت جنسية جاز أن يوصف ذهب بعضهم إلى نحو من هذا، وأن األلف والال

، )١(M ®  ¬  «   ª  ©  ¨L : مصحوبها بالجملة، وجعل من ذلك قوله تعالى
  .)٢(وال يقوم دليل على إثبات هدم ما ذهب إليه النحويون

  .)٣(وجعل السيوطي من عالمات أل الجنسية صحة نعته بالجمع
!  "   #     $    %   M:  نحو قوله تعالىواألكثر مراعاة اللفظ»: قال ابن هشام

&L)٥(«)٤(. 
على اعتبار تعريفها " لألشقى"اسم موصول صفة " الذي"مجيء : والشاهد فيه

  .اللفظي
باب في الجمع بين األضعف واألقوى : "في خصائصه باباً بعنوان عقد ابن جنيو

  "في عقد واحد
 وقصد به الجمع بين الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في كالم واحد،

واعتبر الحمل على اللفظ أقوى من الحمل على المعنى،ثم بين بعد ذلك وجه الحكمة في 
أن يروك أن جميع كالمهم »: القوية والضعيفة في كالم واحد فقال" الجمع بين اللغتين"
نعم ، على ذكر منهم وثابت في نفوسهم- أحواله فيما ذكرنا وغيرهتوإن تفاوت-

رأيتهم، وقد جمعوا بين ما يقوى، وما يضعف في عقد وليؤنِّسك بذاك حتى إنك إذا 
، ولم يقدح أقواهما في أضعفهما، كنت إذا أفردت "يتحاموه ولم يتجنبوه"واحد، ولم 

الضعيف منهما بنفسه، ولم تضممه إلى القوي، فيتبين به ضعفه وتقصيره عنه، آنس به 
  .)٦(« الستعمالهوأقل احتشاماً

 
  

                                         
 .٣٧: ، آية سورة يس)١(
 .٢/١٧٨، البحر المحيط:  ينظر)٢(
  .١/٣١٠ ،همع الهوامع: ينظر)٣(
  .١٦-١٥ : اآليتان سورة الليل،)٤(
  .٣٧، الجامع الصغير في النحو)٥(
  .٣/٣٢٠الخصائص، :  ينظر)٦(



 

 )٦٠٦١(

  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 : المقدمة 
 . الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 

  : وبعد 
وهو جـزء مـن   " ) دراسة مقارنة"أحكام الترك في نفقة الزوجة ( فهذا بحث بعنوان       

ة فقهية مقارنة من كتـاب   أثر الترك في األحكام دراس    (أطروحتي للدكتوراه التي بعنوان     
، وقد اخترت نشر ما يتعلق بالنفقة؛ ألنه موضـوع حيـوي            )النفقات إلى كتاب اإلقرار   

يمس واقع األسرة التي هي اللبنة األولى لبناء المجتمـع، وإن الفقهـاء وإن كـانوا قـد          
اهتموا بالنفقة قديماً وحديثاً إال أن هناك جوانب منه يحتاج إلى طرحه بأسلوب عـصري   

المس حاجات الفرد والمجتمع، وذلك من خالل دراسة مسائله وبيان األثـر المترتـب              ي
  . عليه

  :   مباحث على النحو التاليوثالثةمقدمة، وتمهيد، : هذا البحث مكون من خطة 
  : أما التمهيد، يشتمل على 

  . تعريف الترك لغة واصطالحاً : أوالً 
  . أتر الترك في الحكم التكليفي : ثانياً 

  . ة مطلقاً الزوج على النفقة ترك : األول لمبحثا -
  .   ترك النفقة على الزوجة الناشز : الثاني المبحث -
  .   ترك النفقة على الزوجة المسافرة : الثالث المبحث -

  . الخاتمة 
  . الفهارس 

  

 
 

 
  



– 

  )٦٠٦٢(

  التمهيد
  :تعريف التَّرك لغة، واصطالحا: أوالً
طَرحـه وخلَّـاه،   : تَرك الشيء تركاً: ، يقال مصدر تَرك، وهو ودع الشيء وتخليته  :لغة

فارقته، ثم استعير لإلسقاط في المعـاني،       : رحلْت عنه، وتركْت الرجل   : وتركت المنزل 
لم يأِت بها، فإنه إسقاطٌ لما ثبـت        : إذا َأسقَطه، وترك ركعةً من الصالة     : ترك حقه : فقيل

خلفـه، واالسـم    : ترك الميت مـاالً   لم أغيره عن حاله، و    : شرعاً، وتركت البحر ساكناً   
  . )١(التَّركة

لم أقفْ على تعريف مستقل ومباشر للتَّرك عند األصوليين والفقهاء، إال مـا             : اصطالحا
أشار إليه بعض األصوليين في كتبهم، فمنهم من أشار إليه في السنة التَّركية، ومنهم من               

خذ عليها واختيار التعريف    وسأعرض أقوالهم مع بيان المآ    . ذكره ضمن الفعل ألنه كف    
  : المناسب لموضوع البحث

هو فعل ضد المتروك، وهو من أسماء اإلثبـات ال يقـع            : التَّرك:")٢(يقول الجويني  . ١
على النفي الصــرف، وكذلك ال يوصف به من ال يوجد منه مقــــدور وال             

  . )٣("ضده بأنه فاعـل أو تارك
أضداد الواجبات، كالقعود عند األمـر      التروك عبارة عن    :" بقوله )٤(ويعرفه الغزالي  . ٢

 . )٥("بالقيام، ثم يعصى بترك القيام بالقعود
. ويؤخذ على هذين التعريفين أنهما لم يتناوال تعريف التَّرك تعريفاً مباشراً وجامعـاً     

فالتعريف األول تناول التَّرك هل هو فعٌل أم ال؟ وأما التعريف الثاني فتناول التَّرك              
وذكر مثاالً عليه، وهذا ال يتناسب مع موضوع البحث؛ ألنـه ال            في الواجبات فقط    

                                         
، المعجـم  )١/٧٥(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر، أحمـد الفيـومي،            )ترك(لسان العرب، ابن منظور، مادة      :  ينظر )١(
  ).١/٨٤(لوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ا
البرهان في أصول الفقـه،  :  ه، له مؤلفات عديدة منها   ٤١٩ ترجمة أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا السنبسي الجويني، ولد سنة              )٢(

  .  ه٤٧٨ي سنة توف. والورقات في أصول الفقه، والعقيدة النظامية في علم الكالم، والكافية في علم الخالف والجدل وغيرها
، وفيـات  )١١/١٣٧(، سير أعالم النـبالء، شـمس الـدين الـذهبي،          )٥/٢٨٨(طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي،       : ينظر [

  )].٣/٣٤٢(األعيان، ابن خلكان، 
  ).٣٥( الكفاية في علم الخالف والجدل، عبد الملك الجويني، ص)٣(
الفـسلفة،  :  ه، كان له أثر كبير وبصمة واضحة في عدة علـوم، مثـل  ٤٥٠ ولد سنة   أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي،       )٤(

المستصفى، والمنخول، وروضة الطالبين وعمدة الـسالكين،  : والفقة الشافعي، وعلم الكالم، والتصوف، والمنطق، وله عدة مؤلفات منها  
  .  ه٥٠٥توفي سنة . واالقتصاد في علم االعتقاد وغيرها

  )].٦/١٩١(، طبقات الشافعية الكبرى، )١/٩٨(عيان، وفيات األ: ينظر[
  ).٣/٣٧٦(البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بهادر الزركشي، : ، وكذا)٢٠٧( المنخول، ألبو حامد الغزالي، ص ) ٥(



 

 )٦٠٦٣(

يقتصر على الواجب فقط، بل يتناول التَّرك في الواجب والمندوب والمبـاح ومـا              
 . يترتب عليه من آثار

اإلعراض عن فعل أمر مقدور عليه بقـصد أو بغيـر قـصد،     :"وعرفه قطب سانو   . ٣
ض عن فعلها مع قدرتـه علـى   األفعال التي أعر: ، أي ومنه متروكات الرسول    

الفعل كإعراضه عن االحتفال بمولده، وإعراضه عـن المواظبـة علـى صـالة              
  . )١("التراويح جماعة

، وهـذا خـارج   ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على تـروك النبـي             
 . موضوع البحث

ة ما  التَّرك عدم فعل المقدور بقصد أو بغير قصد، أو مفارق         :"وعرفه محمد البركتي   . ٤
 . )٢("يكون اإلنسان فيه

وهذا التعريف هو المختار؛ ألنه يتناسب مع التَّرك المراد به في هذا البحث، حيث              
يشمل هذا البحث ترك الواجب والمندوب والمباح، ولم يكن مقتصراً علـى تـرك              

  .الواجب أو تروك النبي 
  : أثر الترك على األحكام : ثانياً 

 : التَّرك في الواجب وأثره
} فإذا وجبت جنوبها    { : هو سقوط الشيء ووقوعه، ومنه قوله تعالى        : الواجب في اللغة  

ثـم  . )٣("فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى األرض بعـد النحـر         :"قال الطبري . ٣٦: الحج
لَـِزم،  : وجب الشيء يجـب وجوبـاً، أي      : يقال. استعمل في غير هذا المعنى، كاللزوم     

  . )٥(الثُّبوت: ومن معانيه. )٤(استحقَّه: وَأوجبه أيوأوجبه هو، وأوجبه اهللا، 
  . )٦("ما ذُم تاركُه شرعاً قصداً مطلقاً"هو: الواجب في االصطالح

فالواجب هو ما ترتب على تركه إثم، أو ذم، أو عقوبة، إال أن الواجب ينقـسم باعتبـار      
  : المكلف إلى قسمين

  . الواجب العيني . ١

                                         
  ).١٣٢( معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو، ص)١(
  ).٧٤( القواعد الفقهية، محمد عميم البركتي، ص)٢(
  ).٧/٥٨٥١( جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، )٣(
  ).وجب(، لسان العرب، مادة )١/٢٣١(الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، :  ينظر)٤(
  ).٤/٢٣٣(تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، : ينظر)  ٥(
  ).١/٥٢(لبيضاوي،  منهاج الوصول إلى علم األصول، عبد اهللا بن عمر ا)٦(



– 

  )٦٠٦٤(

 ). ةفرض الكفاي(الواجب الكفائي  . ٢
واألثر المترتب على تركه يختلف باختالف أقسامه، وسيتناول أثر التَّرك في كـل قـسم       

 : من أقسام الواجب على النحو اآلتي
  : أثر التَّرك على الواجب العيني -

هو الذي يتحتم فيه الطلب وال يجوز تركه، وأن تركه يترتب عليـه ذم              : الواجب العيني 
فوا في الواجب، هل هو كل ما ترتب عليـه عقوبـة، أم             غير أن العلماء اختل   . أو عقوبة 

  :  وذلك على قولين)١(يكفي فيه طلب الفعل؟
؛ ألن الذم عنده أعم من مجرد )٢( إن الوجوب إنما هو باإليجاب ال بالعقاب:القـول األول  

  . )٣(العقاب، فلو لم يحصل من مجرد تركه إال تسميته عاصياً العتبر ذلك ذماً له
  : أدلتهم 
 لو كان من شرط الوجوب تحقق العقاب على التَّرك، لكان حيث تحقق العفو لـم                إنه . ١

  . )٤(يتحقق الوجوب؛ وذلك باطل، على قول جواز العفو عن أصحاب الكبائر
إن ماهية الوجوب تتحقق عند المنع من اإلخالل بالفعل؛ وذلك يكفي في تحققه ترتُب               . ٢

 . )٥(لى التَّركالذم على التَّرك، وال حاجة إلى ترتب العقاب ع
 : يرد على هذين الدليلين

لو فرض ورود األمر الجازم من اهللا من غير وعيد على تركـه؛ لمـا كـان للحكـم                   "
  . )٦("بالوجوب معنى معقول في حقوقنا

  . )٧(إن من شرط تحقق الوجوب في الفعل ورود العقاب عليه: القول الثاني
  : أدلتهم 

وتركه في حقنا فال معنى لوصفه بـالوجوب، إذ ال  استدلوا على ذلك بأن ما استوى فعله  
نعقل وجوباً إال أن يترجح فعله على تركه باإلضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى التـرجيح               

  . )٨(فال معنى للوجوب أصالً
                                         

  ).١/١٨٥(البحر المحيط، :  ينظر)١(
  ).١/١٧٧(، البحر المحيط، )٢٠٦ص (المنخول، :  ينظر)٢(
  ).١/٩٢(المستصفى، أبو حامد الغزالي، :  ينظر)٣(
  ).٢/٢٠٢(المحصول، محمد الرازي، :  ينظر)٤(
  .المرجع السابق:  ينظر)٥(
  ).١/٩٢( البرهان، عبد الملك الجويني، )٦(
  ).٢/٥٢٢(، نهاية الوصول، )١/٢١٣(، المستصفى، )١/٩٢(البرهان، :  ينظر)٧(
  ).١/٢١٣(المستصفى، : ينظر) ٨(



 

 )٦٠٦٥(

  :يرد على هذا الدليل
بأن اهللا قد يعفو عن تارك الواجب فال يعاقبه، فال يصح قولكم باشتراط العقـاب علـى                 

  . )١(التَّرك
  :يجاب عنه

بأن العفو عارض وهو خالف األصل، وقد يـرد لـبعض األفـراد دون الكـل، ولـذا               
  . )٢(فالمقصود هنا العقاب على ترك جنس الواجب، والعفو عن بعضهم ال ينقض القاعدة

  : الراجح
هو القول األول، القائل بعدم اشتراط العقوبة في الواجب؛ وذلك لقوة أدلـتهم وسـالمتها           

رضة، وألن العقوبة ال يشترط فيها أن تكون باإليالم والعذاب الحـسي لتحقـق      من المعا 
وجوبها، فقد يكون حرمان العبد من الخير، أو بنقص درجة مما كان يستحقه، نوعا مـن   

  . )٣(أنواع العقوبة لتركه الواجب
  ): فرض الكفاية(أثر التَّرك على الواجب الكفائي  -

شارع فعله من كل مكلف على حـدة، بـل اكتفـى            هو ما لم يطلب ال    : الواجب الكفائي 
  . )٥(هو الذي إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين: وقيل. )٤(بإيجاد بعضه له

فالحكم في الواجب الكفائي مبني على غلبة الظن، فإذا ظن بعض المكلفين أن غيرهم قد               
 فهـل  ، ولكن ماذا لو أن غيرهم لم يقومـوا بـه،      )٦(قام بالواجب فقد سقط الوجوب عليه     

  يجب عليهم ويستحقوا بتركهم العقوبة، أم يسقط الوجوب عليهم؟ 
  : تحرير محل النزاع

اتفق األصوليون على أن الواجب الكفائي يسقط بفعل بعضهم، وعلى أنهم يأثمون جميعا             
  . )٧(في حال تواطئهم على تركه

  : واختلفوا في المخاطب في الواجب الكفائي هل هو الكل أو بعضهم؟ على قولين

                                         
  ).١/٣٣٤(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود األصفهاني، )١/١٧٧ (،البحر المحيط: ينظر) ١(
  ).١/١٧٦ (،البحر المحيط: ينظر) ٢(
  ).١١/٦٨٧ (، ابن تيميةمجموع الفتاوى،: ينظر) ٣(
، البدر الطالع في حل جمع الجوامـع، محمـد بـن أحمـد         )١/٢١٣(تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه،        :  ينظر )٤(

  ).١/١٣٩(المحلي، 
  ).١٨٦ص (القواعد والفوائد األصولية، عالء الدين ابن اللحام البعلي، :  ينظر)٥(
  ).١/١٤٩(سين البصري،  المعتمد في أصول الفقه، أبو الح:  ينظر)٦(
، شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريـس القرافـي،         )٢/٥٧٢(، نهاية الوصول،    )١/١٤٩(، المعتمد،   )٢/١٨٦(المحصول،  :  ينظر )٧(
  ).١٥٦ص(



– 

  )٦٠٦٦(

  . )١( إن المخاطب به كل المكلفين على التعيين، بشرط عدم قيام غيره به:القول األول
المقصود بالطلب لغة، إنما هو إحدى الطوائف، الذي هو قـدر مـشترك         :")٢(قال القرافي 

  . )٣("بينهما، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أو األمر لتعذر خطاب المجهول
  : أدلتهم

  : لوا بها ما يليمن األدلة التي استد
األصل في الواجب الكفائي أن الخطاب فيه للجميع، أما سقوط فعله عن بعـضهم إذا              .١

فعل اآلخربن فهذا رخصة من اهللا، وتخفيف على األمة كغيـره مـن الـرخص، ال                
ولو تـرك الجميـع الواجـب       . )٤(تنقص أصل األمر وكونه متناوالً لجميع المكلفين      

دليل على أن الوجوب متعين على كل شـخص بـشرط           وهذا  . الكفائي ألثموا جميعاً  
  . )٥(عدم قيام غيره به

 )٧(قال ابن السبكي . )٦(إن الواجب الكفائي يتحقق وجوبه على بعضهم دون الكل        : القول الثاني 
 . )٨("غير واجب على أحد بعينه؛ بشرط أال يقوم به غيره:"عن الواجب الكفائي بأنه

  :أدلتهم
لو كان على الكل لما سقط بفعـل بعـضهم؛ ألن           "جب الكفائي استدلوا على ذلك بأن الوا    

  . )٩("بعضهم اآلخر حينئذ يكون تاركاً للواجب، وتارك الواجب مستحقٌ العقاب
  :يرد عليه

بأن تركهم جميعاً له موجب عقاب بعضهم على قولكم، وعقاب مبهم ال يعقل، فلم يبـقَ                
  . )١٠(إنه واجب على الكل: إال أن نقول

                                         
  ).١/٢٤٣(البحر المحيط، :  ينظر)١(
أنوار البروق فـي أنـواء     : الكية، له مؤلفات عديدة    شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العالء البهنسي، المعروف بالقرافي، من أئمة الم              )٢(

  . هـ٦٨٤توفي . الفروق، شرح تنقيح الفصول، واالنتقاد في االعتقاد، وشرح التهذيب وغيرها
  )].١/٩٠(، األعالم، الزركلي، )١/١٨٨(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، البن مخلوف    [

  ).١٥٥ص ( شرح تنقيح الفصول، )٣(
  ).٣١٥ – ٢/٣١٢(التقريب واإلرشاد، أبو بكر محمد الباقالني، :  ينظر)٤(
  ).١/٢٩١(، مختصر منتهى السول واألمل، ابن الحاجب، )١/٤٦٢(التلخيص، عبد الملك الجويني، :  ينظر)٥(
  ).١/٢٤٥(البحر المحيط، :  ينظر)٦(
شرح مختصر ابن الحاجب، واإلبهاج في    شـرح المنهـاج،      :  أبو النصر تاج الدين عبد الوهاب السبكي، فقيه شافعي، له مؤلفات عديدة            )٧(

  .  هـ٧٧١توفي سنة . وجمع الجوامع وغيرها
  ) ].٢/٤٢٥(، الدرر الكامنة، أحمد بن حجر العسقالني، )٤/١٨٤(األعالم، : ينظر[
  ).١/٥٠٠( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، )٨(
  ).١/١٧٦( البحر المحيط، )٩(
  ).٢/١٥١(شرح مختصر المنتهى، عبد الرحمن اإليجي، :  ينظر)١٠(



 

 )٦٠٦٧(

  :الراجح
ول األول هو األقرب للصواب؛ ألن تكليف المبهم ممتنع، ويلزم منه سقوط الواجـب              الق

  . واهللا أعلم. على الكل
واألثر المترتب على ترك الواجب الكفائي يتبين فيما إذا تركه الجميع، فـإنهم يـأثمون               
جميعاً فيما لو تركوه من غير تواطئ عند القائلين إن الواجب فيه على الجميع، أمـا إذا                 

  . )١(تواطؤوا على تركه، فقد اتفق األصوليون على تأثيم الكل
فهل يجوز  . وينبني على هذه المسألة، مسألة حكم إجبار بعضهم حال ترك فرض الكفاية           

  إجبار التارك له على فعله؟ 
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة أقوال

، ويقـاتلهم علـى     )٢(ائي على فعله  إن لولي األمر إجبار تارك الواجب الكف      : القول األول 
  . )٢(تركه

  . )٣(ال يصح إجبار تارك فرض الكفاية على فعله: القول الثاني
إن لولي األمر إجبار آحاد الناس على الواجب الكفائي، إذا كان فيهم مـن          : القول الثالث 

 واهللا. وهذا القول هو األقرب للـصواب     . )٤(األهلية ما ليس في غيرهم إعماالً للمصلحة      
  . أعلم

  :التَّرك في المندوب وأثره
األثر، ومنه أثر الجـرح والجمـع أنـداب،         :  يدل على معان، منها    :المندوب في اللغة  

خاطر بها، وتدل على خفة في شيء، والـدعاء         : أندب نفسه، أي  : والخطر، ومنه قولهم  
في وخصه بعضهم بالدعاء إلى أمر خاص ألنه أنسب وأشهر          . )٥(ألمر ما واالستجابة له   

يقـال نـدب    : ، ويدل أيضاً على البكاء على الميت وذكر محاسنه        )٦(كالم العرب وأغلب  
 . )٧(بكى عليه وعدد محاسنه: الميت، أي

                                         
  ).١٥٦ص(، شرح تنقيح الفصول، )٢/٥٧٢(، نهاية الوصول، )١/١٤٩(، المعتمد، )٢/١٨٦(المحصول، :  ينظر)١(
  ).٢/٩١(، األشباه والنظائر، تاج الدين بن السبكي، )٢/٢٤٢(المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي، :  ينظر)٢(
  ). ١/٥٨٤( روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة، )٢(
 ).٢٠/١٢٦(المجموع شرح المهذب، يحيى شرف الدين النووي، :  ينظر)٣(

  ).٢/٧(، القواعد، تقي الدين الحصني، )١٠/٣٣(الذخيرة، :  ينظر)٤(
  ).ندب(لسان العرب، مادة :  ينظر)٥(
  ).١/٣٥٣(، شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي:  ينظر)٦(
  ).٢/٥٩٧(، المصباح المنير، )١/٢٢٣(، الصحاح، )٥/٤١٣(مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، :  ينظر)٧(



– 

  )٦٠٦٨(

  . )١("المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً:" هوالمندوب في االصطالح
ه عند العلماء، فـإن     قبل التطرق إلى أثر ترك المندوب، البد من تبيين أقسام المندوب ومراتب           

.  هذا التفاوت في مراتب المندوب له أثر في بيان حكمـه واألثـر المترتـب علـى تركـه                  
فالمندوب عند الشافعية والحنابلة يطلق ويراد به السنة، والمستحب، والنفل، والمرغب فيـه،             
فكلها تدل على معنى واحد؛ ألن درجات المندوب عندهم كلهـا متـساوية باعتبـار الحـد                 

، "ما ال عقاب علـى تركـه      :"لذا عند تعريفهم المندوب نظروا إلى تركه، فقالوا       . ابط لها الض
فكل ما حث عليه ولم ينه عن تركه؛ فهو مندوب ومستحب وسنة ونفل ومرغب فيه، وعلـى       

  . )٢(جائز وال يلحق تاركه إثم، وال ذم، وال عقوبة: هذا فإن حكم ترك المندوب عندهم
والمالكية وبعض الشافعية، إذ قسموا المندوب إلى درجات متفاوتـة،     وخالفهم في ذلك الحنفية     

وأطلقوا عليها تسميات متعددة؛ إشعاراً بأن المندوب ليس على درجة واحـدة فـي الطلـب،           
  . )٣ ()سنة، وندب، ونافلة، وتطوع، وفضيلة، ومرغب فيه(فسمي بـ 

ب، فيطلـق علـى مـا ظُـن         إن لفظ السنة يطلق أحياناً على ما هو أعم من المندو          : وقالوا
، وهذا يـدل علـى   )٤(، وذلك مأخوذ من السنَن وهي الطريقة وجوبه، وما داوم عليه النبي      

  . )٥(أن المندوبات ليست على ميزان واحد في الحث
  :  أثر التَّرك في السنة المؤكدة - 

حـرص  ما داوم عليه الصالة والسالم على فعله من المنـدوبات، أو            :"المراد بالسنة المؤكدة  
على فعله غير مرة، ألنها مأخوذة من السنن وهي الطريقة، ويقال للفعل المفعول مـرة أنـه                 

  . )٦("طريقة فاعله، وإنما يقال ذلك إذا تكرر منه
ويطلق بعض المالكية لفظ الوجوب على السنن المؤكدة؛ إشعاراً منهم على أن الطلـب فيهـا           

  . )٧(أقوى من بقية المندوبات

                                         
  ).١/٣١٠(، البرهان، )٢/١٦٠( اإلحكام، علي بن محمد اآلمدي، )١(
، حاشـية  )١/٣٥٤(روضـة،  ، شرح مختـصر ال )١/١٦٢(، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، )١/٢٩١(التقريب واإلرشاد، :  ينظر )٢(

  ).١/١٢٦(العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، 
، كشف األسرار شرح أصـول البـزدوي، عبـد العزيـز البخـاري،      )١/١٠٣(رد المحتار على الدر المختار، محمد بن عابدين،       :  ينظر )٣(
  ).١/٣٨٨ (، البحر المحيط،)٢٤٠ص (، إيضاح المحصول من برهان األصول، محمد المازري، )٢/٣١٠(
  ).٢/٣٨٦(، القواعد، محمد بن أحمد المقري، )٢/٦٣٦(نهاية الوصول في دراية األصول، صفي الدين محمد األرموزي، :  ينظر)٤(
  ).٩٣ – ٢/٩٢(األشباه والنظائر، البن السبكي، :  ينظر)٥(
  ).١/٤٢٠(شرح الكوكب المنير، تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار، :  ينظر)٦(
  ).٢/٣٩٠(القواعد، محمد المقري، :  ينظر)٧(



 

 )٦٠٦٩(

لسنة المؤكدة عند الحنفية والمالكية ليس كترك سائر المندوبات، فقد يترتـب     لذا نجد أن ترك ا    
، ونص بعض الحنفية على ترتـب اإلثـم         )١(على تركها اللوم والعتاب في الدنيا دون اآلخرة       

وحكمها أنه ينـدب إلـى      :"... )٢(على تركه وإن كان ليس كإثم تارك الواجب، قال البزدوي         
  . )٣("لحوق إثم يسيرتحصيلها ويالم على تركها مع 

والمنع من ترك بعض السنن المؤكدة قال به كثير من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلـة، وذلـك     
  . )٤(فال يقدح ذلك فيهرادهم بالتَّرك هو اإلصرار عليه،وإال فمن تركه مرة أو مرتين،أن م

  : أثر التَّرك في السنة غير المؤكدة - 
ترك المؤكدة وهذا في األصل، سواء كان التَّرك على سـبيل           ترك السنة غير المؤكدة ليس ك     

التكرار أو مرة دون أخرى، ولكن قد يختلف حكم ترك هذا المندوب بحسب مـا يعتـرض                 
فاألصل أن تـرك الـسنة غيـر        . هذا التَّرك من أحوال يأخذ حكم التَّرك فيها أحكاماً مختلفة         

  . )٥(أو كان التَّرك أحياناًالمؤكدة جائز مطلقاً، سواء كان على سبيل اإلصرار 
  :التَّرك في المكروه وأثره

مـن الكريهـة، وهـي الـشدة فـي      :  ضد المحبوب، أخذا من الكراهة، وقيل    :المكروه لغة 
 . )٦(الحرب

  . )٧( ما مدح تاركُه، ولم يذم فاعلُه:المكروه اصطالحا
مكروه ويريـدون بـه     إن مراتب المكروه تتفاوت كالمندوب، فيكثر عند الفقهاء إطالق لفظ ال          

ترك األولى، ويكثر إطالقهم له على ما كان النهي فيه مقـصوداً، أو كـان المنـدوب فيـه                  
فأما ترك صيام يـوم مـن األيـام، أو تـرك            . منضبطاً كترك صالة الضحى أو قيام الليل      

  . )٨(التصدق بصدقة من الصدقات لم يرد فيه دليل خاص، فال يقال إن تركها مكروه

                                         
، فتح الغفار بشرح المنار، زين الـدين بـن   )٢٦٤-٢/٢٦٠(شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مسعود التفتزاني، :  ينظر )١(

  ).٢/٤٣٧(، القواعد، للمقري، )٢٥٥ص (النجيم، 
كشف األسرار، وغناء الفقهاء، والمبـسوط، وغيرهـا، تـوفي    : ي، له مؤلفات عديدة علي بن محمد بن الحسين البزدوي، فقيه أصولي حنف    )٢(

  )].٤/٣٢٨(األعالم، الزركلي، : ينظر. [ هـ٤٨٢سنة 
  ).٢/٣٠٨( كشف األسرار، )٣(
  ).١/٤٢٠(شرح الكوكب المنير، :  ينظر)٤(
، أصـول  )١/٢٨٧(، إحكـام الفـصول،   )١/٣١٠(،  ، البرهـان  )١/١٦٢(، العدة فـي ًأول الفقـه،        )١/٢٨٧(التقريب واإلرشاد،   :  ينظر )٥(

 ).١/١١٥(السرخسي، أحمد أبي سهل السرخسي، 

  ).٢/٨١٨(المصباح المنير، :  ينظر)٦(
، اإلبهاج في شـرح المنهـاج، تقـي    )١/٦١(، نهاية السول في شرح منهاج األصول، عبد الرحيم اآلسنوي،        )١/١٢٣( اإلحكام، اآلمدي،    )٧(

  ).٦ص (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن علي الشوكاني، ، )١/١٦٢(الدين السبكي، 
  ).٣٠٣ – ١/٣٠٢(، البحر المحيط، )١/٣١١(البرهان، :  ينظر)٨(



– 

  )٦٠٧٠(

منهي عنه بنهي غير جازم غيـر       : رك األولى والمكروه كراهة تنزيهية، فاألول     فالفرق بين ت  
لذا فـالمكروه أقـوى فـي       . فمنهي عنه نهياً غير جازم بطريق مقصود      : أما الثاني . مقصود

  . )١(المنع من خالف األولى
  : التَّرك في المحرم وأثره

ذا يكثر في القـرآن المقابلـة      وما ال يحل انتهاكه؛ ول    :  الحرام ضد الحالل، وهو    :المحرم لغة 
  . ١١٦:النحل}لسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حراموال تقولوا لما تصف أ{:بينهما، كقوله تعالى

: األنبياء} وحرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون { :    ومن معانيه الواجب، كقوله تعالى    
  . )٣)(٢(يرجعون إلى الدنياواجب على أهل قرية أهلكناهم أنهم ال : فمعنى هذه اآلية. ٩٥

  . )٤( ما ذُم صاحبه شرعاً:المحرم اصطالحا
أما األثر في تركه، فالمجمع عليه أن اهللا إذا نهى عن أمر من األمور، فالنهي نهي تحـريم،                  

  . )٥("ما نهيتكم عنه فاجتنبوه:"فإن الواجب هو االنكفاف عنه وتركه؛ لقول النبي 
عنه تأكيداً للنهي، ويستفاد منه أن المنـاهي ال يعـذر أحـد              باجتناب ما نهى     فأمر النبي   

، كمـا ال يتـصور   )٦(بارتكابها بقوة الداعي والشهوات؛ بل أمر اهللا بتركها على كـل حـال        
  . )٧(امتثال اجتناب المنهي حتى يترك جميعه

  : التَّرك في المباح وأثره
أذن : ، ويقال أباح الرجـل مالـه      ظهر:  المعلن والمأذون، باح الشيء بوحاً، أي      : المباح لغة    

  . )٨(أقدموا عليه: في األخذ والتَّرك، وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس
  . )٩( ما فعل مأذون فيه من الشارع خال من مدح وذم:المباح اصطالحاً

إن مما يميز المباح عن غيره من األحكام التكليفية هو استواء طرفيه فـي الفعـل والتَّـرك،           
، فما ال يجب التزامه مـع عـدم   )١٠( التَّرك والزمه أال يكون واجباً، وال مأموراً به        فهو جائز 

  . اإلثم واألجر في فعله أو تركه فال يترتب على تركه شيء

                                         
  ).٢/٧٨( األشباه والنظائر، )١(
  ).٣/٣١٦(تفسير البغوي، :  ينظر)٢(
  ).٧٢ص(، المصباح المنير، )٥/١٨٩٥( الصحاح، )٣(
  )١/٣٨٦(ب المنير، شرح الكوك:  ينظر)٤(
، ومسلم، كتاب الفضائل، بـاب تـوقير   )٧٢٨٨(، رقم  أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا      )٥(

  ).١٣٣٧(النبي وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع، رقم 
  ).١/٢٥٥( زين الدين عبد الرحمن السالمي، جامع العلوم والحكم،:  ينظر)٦(
  ).١٣/٢٦١(فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، :  ينظر)٧(
  ).١/١٠٥(، المصباح المنير، )١/٢٢٤(القاموس المحيط، :  ينظر)٨(
  ).١/٤٢٢( شرح الكوكب المنير، )٩(
  ).١/٨٧(لموافقات، ، ا)١/٢٩٤(، البرهان، )٢/١٧(التقريب واإلرشاد، :  ينظر)١٠(



 

 )٦٠٧١(

  ة الزوجةفي نفق الترك
  : تعريف النفقة لغة، واصطالحاً: أوالً

 نَِفدت، وهو ما ينفـق  :نَفَقت الدراهم نَفْقاً:  اسم من المصدر نفق، يقال:النفقة في اللغـة  
من الدراهم ونحوها والزاد، وما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكـساء              

  . )١(نَفَقات وِنفَاق: والسكن والحضانة، وتجمع
  : النفقة في اصطالح الفقهاء

  .)٢("هي الطعام: وعرفاً. هي الطعام والكسوة والسكنى:"عند الحنفية -
 . )٣(" معتاد حال اآلدمي دون سرفما به قوام: "عند المالكية -
طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من أصـل وفـرع،            : "عند الشافعية  -

  . )٤("ورقيق وحيوان ما يكفيه
 . )٥("هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها: "عند الحنابلة -

 : من تجب لهم النفقة:  ثانياً
نفق تجاه الزوجة، واألقارب، والمماليك، وسنتناول كل نـوع مـن           تجب النفقة على الم   

  . أنواعها بالتفصيل في المباحث اآلتية، وسبب استحقاقهم لهذه النفقة
  :المبحث األول

  :ترك النفقة على الزوجة مطلقاً
  : حكم النفقة على الزوجة، وسبب استحقاقها: الفرع األول

 :  حكم النفقة على الزوجة: أوال
الفقهاء على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وقد ثبت وجوبه بالكتـاب والـسنة،              اتفق  

  : والدليل على وجوبها ما يأتي. واإلجماع، والمعقول
  : من الكتاب

  F G H    I   KJ L  M N  O  P  Q  R  S  TU  V  W ﴿: قوله تعـالى   . ١
X   Y  Z      [\  L ٧: الطالق. 

 . ٢٣٣: البقرة ª   «  ¬ L ©      ¨   §﴿: وقوله تعالى . ٢

                                         
  ).٢/٩٤٢(، المعجم الوسيط، )نفق(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)١(
  ).٥/٢٨٣(حاشية ابن عابدين، )٢(
  ).٢/٧٢٩( بلغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوي، )٣(
  ).٢/٣٤٥( حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب، زكريا األنصاري، )٤(
  ).٤/١٣٦( اإلقناع، شرف الدين موسى الحجاوي، )٥(



– 

  )٦٠٧٢(

  .     -  ,+  *  (     )     '  &  %  $ # "!  ﴿: وقوله تعـالى   . ٣
/  0  1  2  3  45L ٦: الطالق. 

 : من السنة
اتقوا اهللا في النساء، فـإنهن  : " خطب في الناس، فقالما روى جابر أن رسول اهللا      . ١

، ولهـن علـيكم     عوان عندكم، أخذتموهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمـة اهللا         
 . )١("نفقتهن وكسـوتـهن بالمعروف

أال إن لكـم علـى     :"قال رسول   :  قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمرو بن األحوص      . ٢
نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فأما حقُّكم على نسائكم، فال يوطئن فرشـكم مـن               

ليهن فـي  تكرهون، وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إ        
 . )٢("كسوتهن وطعامهن

 :اإلجماع
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كـانوا            : يقول ابن المنذر  

  . )٣(بالغين إال الناشز منهن
 :المعقول

إن الزوجة محبوسة المنافع على زوجها، وممنوعة من التصرف لحقه فـي االسـتمتاع             
ا يلزم اإلمام في بيت المـال نفقـات أهـل النفيـر؛             بها، فوجب لها مؤنتها ونفقتها، كم     

وألن النفقة تجب جزاء االحتباس، ومن كان محبوسـاً         . )٤(الحتباس نفوسهم على الجهاد   
لحق شخص؛ كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه، قياسا على القاضـي والـوالي               

  .)٥(والعامل في الصدقات
  : سبب استحقاق الزوجة للنفقة: ثانيا
  : لف الفقهاء في سبب استحقاق الزوجة للنفقة على ثالثة أقوالاخت

                                         
، رقـم  وأبو داوود، كتاب المناسك، باب صفة حج النبي      ). ١٤٧(، رقم الحديث    أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي        )  ١(

، بـاب سـنة     والدارمي، كتاب المناسـك   ). ٣٠٥٥( رقم الحديث    وابن ماجة، كتاب المناسك، باب حجة الرسول        ). ١٩٠٥(الحديث  
  ).١٨٥٠(الحاج، رقم الحديث

ابن ماجه، كتاب النكاح، بـاب حـق المـرأة    ). ١١٦٣( رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حق المرأة على زوجها، رقم الحديث   )٢(
  ).١٨٥١(على زوجها، رقم الحديث 

  ).٢٣١ / ٩(، المغني، )١/١١٩(اإلشراف، ابن المنذر، :  ينظر)٣(
  ).٧/١٤١(وما بعدها، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي، ) ٥٢٤/ ١٥(بو الحسن الماوردى  الحاوي الكبير، أ)٤(
  ). ٢٣٠ / ٩(، والمغني، )١٦/ ٤(بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساني، : ينظر)٥(



 

 )٦٠٧٣(

 ذهب الجمهور إلى أن سبب استحقاق الزوجة للنفقة هو التمكين التام مـن              :القول األول 
  . )١(نفسها بعد العقد الصحيح

 وهي ابنة ست    -رضي اهللا عنها  - عقد على عائشة     أن النبي   :" استدلوا بحديث  :أدلتهم
فدل ذلك علـى أن النفقـة إنمـا تجـب           . فق عليها إال بعد أن دخل بها       ولم ين  .)٢("سنين

  . )٣(بالتمكين ال بالعقد
 ذهب الحنفية إلى أن سبب االستحقاق هو الحبس الثابـت للـزوج عليهـا     :القول الثاني 

  . )٤(بالنكاح في العقد الصحيح
 حبـسها   استدلوا على ذلك بأن الزوجة ممنوعة من االكتساب بحقه، فكان نفـع           : أدلتهم

وألن من كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليـه      . )٥(عائداً إليه؛ فكانت كفايتها عليه    
  . )٦(لعدم تفرغه لحاجة نفسه كالقاضي والوالي

 ذهب الظاهرية إلى أن سبب استحقاق النفقة هو عقـد الـزواج، فيجـب               :القول الثالث 
  . )٧(للزوجة على زوجها النفقة من حين العقد

  :الراجح
حين عقد على عائشة رضـي اهللا        لقول األول هو الراجح واهللا أعلم؛ لفعل النبي            ا

عنها، فلو كانت النفقة حقاً لها من حين العقد أو االحتباس، لما منعها إياها عليه الـصالة         
والسالم، ولو كان أنفق عليها لنقل إلينا، ولما لم ينقل أنه أنفق عليها، دل هذا على عـدم                  

  . )٨(وجوبه

                                         
مجتهد، البـن رشـد،   ، بداية ال)٤/١٨٢(مواهب الجليل شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد اهللا المعروف بالحطاب، :  ينظر )١(
  ).٩/٢٣٠(، المغني، )٣/٤٣٥(، مغني المحتاج، الشربيني، )٢/٥٤(
 عائشة وقدومها المدينة وبنائـه بهـا، رقـم الحـديث      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزويج النبي            )٢(
  ).١٤٢٢(، ومسلم، كتاب النكاح، باب تزويج األب البكر الصغيرة، رقم الحديث )٣٨٩٦(
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمـد الـشربيني،   )٤/٧٧(حاشية عميرة، أحمد الرلسي الملقب بعميرة،     :  ينظر )٣(
)٣/٤٣٥.(  
  ).٣/٥٧٢(، حاشية رد المحتار، ابن عابدين، )٤/١٩٢(فتح القدير، :  ينظر)٤(
  ).٤/١٦(بدائع الصنائع، :  ينظر)٥(
  ).٣/٥١(ئق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، تبيين الحقا: ينظر)٦(
  ).٩/٢٤٩(المحلى، البن حزم، :  ينظر)٧(
  ).٤/٧٧(حاشية عميرة، :  ينظر)٨(



– 

  )٦٠٧٤(

  : األثر المترتب على ترك النفقة على الزوجة: رع الثانيالف
 : اإلثم . ١

نفقة الزوجة واجبة على زوجها كما سبق، بل هي من أعظم حقوقها عليه، فهو مطالـب         
بها شرعاً ومسؤول عنها أمام اهللا تعالى، ولهذا ال يجوز له االمتناع عنهـا أو المماطلـة    

 : بشيء منها فقد ترك واجباً، قال السرخـسي        في أدائها، فإن امتنع في إخراجها أو فرط       
 . )١("والواجب يستحق المرء بفعله الثواب، ويستحق بتركه العقاب"

كفى بالمرء إثمـاً أن يحـبس عمـن يملـك           :"إثم من يفعل ذلك، فقال     وقد بين النبي    
، )٣(يكفيه من اإلثم أن يضيع من يلزمه قوته من الزوجات واألقـارب       : والمعنى. )٢("قوته

وال يكون المرء آثماً إال بتـرك مـا         . فلو لم تكن النفقة واجبة لما ترتب على تركها إثم         
موجبه الوجوب واإللزام، فالدليل فيه ذم وزجر وتحذير من التقصير في النفقة، وتـرك              
النفقة على الزوجة وعدم إعطائها كفايتها معصية، والعصيان فيمـا يرجـع إلـى حـق       

  . )٤(الشرع سبب في العقاب
  :المتناع وعدم تمكينها لنفسها . ٢

األصل المتقرر في شرع اهللا أنه ال يجوز للزوجة أن تمتنع عـن فـراش زوجهـا دون      
رضـي  -، فعن أبي هريرة     )٥(عذر شرعي من حيض، أو إحرام بحج واجب ونحو ذلك         

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبـات           : "قال رسول :  قال -اهللا عنه 
إذا باتت المرأة هاجرة فـراش  :"وقوله . )٦(" لعنتها المالئكة حتى تصبح   غضبان عليها؛ 

هذا الحديث جاء لفظه صريحاً في الوعيد لمـن         .  )٧("زوجها لعنتها المالئكة حتى تصبح    
هجرت فراش الزوجية من غير عذر، ولكن ليس على إطالقه، فهو مقيد بالحاالت التي               

                                         
  ).١/١٧(أصول السرخسي، أحمد أبي سهل السرخسي، :  ينظر)١(
  ).٩٩٦( عنه، رقم الحديث  أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم)٢(
  ).٢/٢٦١(معالم السنن، حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي، :  ينظر)٣(
  ).١/١٢٣( أصول الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، )٤(
، ، المغنـي )٣/٤٣٦(، مغنـي المحتـاج،   )٢٤٦ص (، القوانين الفقهية، البن جـزي،  )٥٧٧-٤/٥٧٦(حاشية ابن عابدين،   :  ينظر )٥(
)١١/٤٠٩.(  
 أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء آمين فوافقت إحداهما األخرى غفر له مـا تقـدم     )٦(

  ).١٤٣٦(، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم الحديث )٣٢٣٧(من ذنبه، رقم الحديث 
، ومسلم، كتاب النكـاح، بـاب      )٥١٩٤( النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم الحديث             أخرجه البخاري، كتاب   )٧(

، والدارمي، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، رقـم         )١٤٣٦(، رقم الحديث    "مهاجرة:"تحريم امتناعها من فراش زوجها، بلفظ     
  ).٥٣٨-٥١٩-٤٦٨-٣٨٦-٣٤٨-٢/٢٥٥(، ومسند اإلمام أحمد، )٢٢٢٨(الحديث، 



 

 )٦٠٧٥(

أي بغير سـبب لـم      : ")١(ذلك قال ابن حجر   يشرع فيها الزوج دعوة زوجته للفراش، ول      
لو وجد سبب يمنع إجابتها، فإنه ال حرج عليها، وال تكـون         : معنى ذلك . )٢("يجز له ذلك  

 . داخلة في هذا الوعيد
ومن األسباب التي يجوز لها االمتناع عن فراشه إن أعسر الزوج بالنفقة، أو امتنع مـن               

: جاء في المجموع شرح المهـذب     .  أن تمتنع  اإلنفاق الواجب عليه، فحينئٍذ يجوز للمرأة     
وإن اختارت المقام بعد اإلعسار لم يلزمها التمكين من االستمتاع، ولها أن تخرج مـن               "

  . )٣("منزله؛ ألن التمكين في مقابلة النفقة، فال يجب مع عدمها
 فإذا كان االمتناع عن فراش الزوج جائزاً في حال إعساره عن النفقة، ففي حال امتناعه              

  . عن أدائها وهو قادر على ذلك من باب أولى
  : الخروج والسفر بدون إذنه . ٣

استئذان الزوجة عند الخروج من المنزل أو السفر أمر واجب، فمن حق الـزوج علـى                
 أنه  -رضي اهللا عنهما  -فقد روي عن ابن عمر      . )٤(زوجته أال تخرج من البيت إال بإذنه      

ما حق الزوج على زوجتـه؟  : يا رسول اهللا  ": وقالت رأيت امرأة أتت إلى النبي      : قال
حقه عليها أال تخرج من بيتها إال بإذنه، فإن فعلت لعنهـا اهللا، ومالئكـة الرحمـة،                 :قال

 . )٥("ومالئكة الغضب حتى تتوب أو ترجع
وهذا الحديث فيه داللة واضحة على عدم جواز خروج الزوجة بدون إذن الـزوج، وأنهـا                

  . اء اشترطوا في ذلك أال يوجد سبب يجيز لها الخروج بدون إذنهتأثم بفعلها، إال أن الفقه
وفي مسألتنا هذه قد وجد ما يجيز لها الخروج بدون إذنه وعدم اعتبـار لقولـه، وهـو                  
امتناعه وتركه النفقة على الزوجة؛ ألن الزوجة محبوسة في المنزل لحق زوجها ألجـل       

  . )٦(إنفاقه عليها، فإذا لم ينفق فال حق له في حبسها
                                         

 ه، تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحـديث، وشـهد لـه بـالحفظ     ٧٧٣ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ولد سنة     )١(
فتح الباري شرح صحيح البخـاري، واإلصـابة   : له العديد من المؤلفات  . كلمة إجماع بين العلماء   "حافظ"واإلتقان، حتى كان إطالق لفظ    

  .  ه٨٥٢توفي رحمه اهللا سنة . ة، تهذيب التهذيب، ونخبة الفكر، والعديد من المؤلفاتفي تمييز الصحاب
  )].٢/٦٢٠(، الجواهر والدرر، السخاوي، )١/٢١١(، طبقات الحفاظ، جالل الدين السيوطي، )١/١٧٨(األعالم، : ينظر[
  ).٩/٢٩٤( فتح الباري، ابن حجر، )٢(
  ).١٨/٢٧١(وي،  المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النو)٣(
، الفواكه والدواني على رسالة ابـن أبـي         )١/٣٤١(، الفتاوى الهندية، نظام وجماعة من علماء الهند         )٩/٤٦٩(فتح القدير،   :  ينظر )٤(

  ).١٦/٤١١(، المجموع، )٢/٤٨(زيد القيرواني، أحمد النفراوي، 
، من حديث عبد اهللا بن عباس، وذكره الهيثمي         )١٧٧ / ٢(، أخرجه البزار، كشف األستار      ..."ما حق الزوج على الزوجة    :" حديث )٥(

  . فيه حسين بن قيس، هو ضعيف، وبقية رجاله ثقات: وقال) ٣٠٧ / ٤(في مجمع الزوائد 
  ).٧/١٤١(المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، :  ينظر)٦(



– 

  )٦٠٧٦(

  : األخذ من ماله بغير علمه . ٤
إن الزوج الموسر إذا امتنع عن دفع ما يجب عليه من النفقة إلى زوجته، أو دفع إليهـا                  
أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه إن استطاعت، ويدل على ذلـك     

يا : "قالت أن هند    - رضي اهللا عنها     -حديث هند بن عتبة رضي اهللا عنها، فعن عائشة          
رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إال ما أخذته منـه وهـو ال           

 . )١("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ":فقال. يعلم
فظاهر الحديث دل على اإلذن للزوجة في األخذ من مال زوجها بغير إذنه فـي حـال                 

 أخذ تمام الكفاية بغير     - -ا  امتناعه عن النفقة أو إعطائها أقل من كفايتها، فرخص له         
علمه؛ ألنه موضع حاجة، فإن النفقة ال غنى عنها، وال قوام إال بها، فـإذا لـم يـدفعها                   
الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهالكها، فرخص لها أخذ قـدر نفقتهـا؛ دفعـاً             

  . )٢(لحاجتها
  : رفع أمره إلى الحاكم . ٥

ذ من مال زوجها في حال امتناعه عن النفقة         ذُِكر فيما سبق أن للزوجة الحق في أن تأخ        
إن قدرت على ذلك، ولكن في حال عدم قدرتها على األخذ من مال الزوج، فإنه يحـق                 

 . )٣(لها أن ترفع أمره إلى الحاكم، فيأمره باإلنفاق ويجبره عليه
  : معاقبته بالحبس . ٦

أمر الحاكم فيما   إن لم تقدر الزوجة على األخذ من مال زوجها، وامتنع الزوج عن تنفيذ              
أجبره عليه من دفع النفقة، فللحاكم أن يعاقبـه بـالحبس؛ ألن الحـاكم وِضـع لفـصل             

 . الخصومات، والحبس طريق إلى الفصل فتعين فعله
يحبس الممتنع عن أداء الحق حبس تضييق وتنكيل، وهو فـي           " :جاء في تبصرة الحكام   

ممتنع من أدائه، فـال خـالف   حق من عرف أنه قادر على أداء ما عليه من الحق وهو          
  . )٤("بين العلماء أن هذا يعاقب حتى يؤدي ما عليه

                                         
بغير علمه وما يكفيها وولـدها بـالمعروف،     أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ             :  متفق عليه  )١(

  ).١٧١٤(، ومسلم، كتاب األقضية، باب قضية هند، رقم الحديث )٥٠٤٩(رقم الحديث 
، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، محمـد         )٢٤/٣٨٠(، الشرح الكبير مع اإلنصاف،      )٧/١٦٢(المبدع شرح المقنع،    :  ينظر )٢(

  ).٣٨٧ – ٨/٣٨٦(بن علي الشوكاني، 
، والـشرح الكبيـر مـع اإلنـصاف،         )٣/٢٥٣(، وشرح منتهى اإليرادات، منصور البهوتي،       )٤/٣٣(الكافي، ابن قدامة،    :  ينظر )٣(
  ).٧/١٦٣(، والمبدع، )٢٤/٣٨١(
  ).٤/٨٠(، الفروق، أحمد القرافي، )٢/٣٠٦(تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام، إبراهيم علي ابن فرحون، :  ينظر)٤(



 

 )٦٠٧٧(

وهذا يفيد أن من امتنع عن أداء مـا         . )١("مطل الغني ظلم  :"ويدل على ذلك قول النبي      
وحـديث عمـرو   . يجب عليه وهو قادر يكون ظالماً، والظالم يستحق عقوبته لدفع ظلمه     

يدل علـى   . )٢("لي الواجد يحل عرضه وعقوبته    : "لقا بن الشريد عن أبيه عن النبي       
جواز معاقبة من امتنع عن أداء ما وجب عليه وهو قادر، والحبس عقوبة فجاز معاقبتـه   
به، وألن الغاية من عقوبته إلجاؤه إلى أداء ما وجب عليه، فيحبس حتى يؤدي ما عليه،                

  . )٣(أو يموت في الحبس
  : على الزوجةأخذ الحاكم من مال الزوج لينفق منه  . ٧

 -من مـال الـزوج    –إن صبر الزوج على الحبس ولم ينفق، فللحاكم أن يأخذ من ماله             
ويدفعه إلى الزوجة، هذا إن كان المال من جنس حقها كالدراهم، أو الدنانير، أو الطعام،               

؛ ألنه حق واجب عليه، فإذا امتنع من عليه ذلك من أدائه، وجب الدفع إلـى      )٤(أو الكسوة 
 . )٥(لدين، بل أولى؛ ألنها آكد من الدين، بدليل جواز األخذ بغير إذن المالكمستحقه كا

واختلف الفقهاء في بيع العروض والعقار إن لم يجد الحاكم غيرها لـدفع النفقـة، هـل                 
  : يبيعها أم ال؟ على قولين

،  إن لم يجد إال عروضاً، أو عقاراً فيبعها، ويدفع إليها من ثمنـه كالنقـدين           :القول األول 
  . )٦(وهذا قول الجمهور

 : واحتجوا بأدلة، منها
ولم يفرق بين كون المال دراهـم ودنـانير، وبـين           ". خذي ما يكفيك  :"قول النبي    . ١

  . كونها عروضاً أو عقاراً

                                         
، ومسلم، كتاب المساقاة، بـاب تحـريم مطـل          )٢٤٠٠(جه البخاري، كتاب االستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم الحديث            أخر )١(

  ).١٥٦٤(الغني وصحة الحوالة، رقم الحديث 
 كتـاب  )١٤٩٢( كتاب االستقراض، باب لصاحب الحق مقال، وسنن أبـي داوود ص     )١٨٨ ( البخاري واللفظ له معلَّقا ص     رجهأخ) ٢(

: قلـت . هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:  وقال،)٤/١٠٢ (ورواه الحاكم في المستدرك. ية، باب في الدين، هل يحبس به؟      األقض
يبيح ذكره والتظلم منه بين النـاس بمطلـه       : ومعنى يحل عرضه  . وتخريج البخاري له آنفا من باب التعليق ال اإلسناد كما هو واضح           

  . ل إللجائه إلى دفع الحقوظلمه، واإلغالظ له في القو
 ،المنهـاج شـرح صـحيح مـسلم    ، )٥/٦٢(، فتح البـاري ، )٥/٦٦(،، المنتقى)٣٢٦ / ٧ - ٤٧٢/ ٥(الهداية وفتح القدير  : ينظر    [

  ) ].٢٧٦ -٥/٢٧٥(، اإلنصاف، )٦/٥٨٩(، المغني، )١٠/٢٢٧(
  ).٢٨/٢٧٩(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، :  ينظر)٣(
  ).١١/٣٦٣(، المغني، )٤/٢٩(، بدائع الصنائع، )٢/٦٥٠(داية المبتدي، علي المرغياني، الهداية شرح ب:  ينظر)٤(
، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، الحـسين بـن          )٣/٤٩٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،       )٣/٤٣٣(بدائع الصنائع،   :  ينظر )٥(

  ).٢/٥٦٠(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد الزركشي، )٦/٣٥٣(الفراء، 
  ).٧/١٦٣(المبدع، ) ٢٤/٣٨١(، الشرح الكبير مع اإلنصاف، )٤/٣٣(الكافي، : ينظر)٦(



– 

  )٦٠٧٨(

وألن ذلك ماالً له، فتؤخذ منه النفقة كالدراهم والدنانير، وللحـاكم واليـة عليـه إذا                 . ٢
 . يرهامتنع بدليل واليته على دراهمه ودنان

 إن النفقة تكون من مال الزوج، فإن كان عقـاراً أو عرضـاً ال يفـرض                 :القول الثاني 
 . )١(الحاكم النفقة فيه، وال يبعها، بل يأمره أن يبيع بنفسه، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة

 : واحتجوا بأدلة، منها
البيـع  إن العروض تحتاج إلى البيع، وال يباع على الحاضر وال على الغائـب؛ ألن             . ١

  . )٢(عليه حجر عليه، وال يحجر على العاقل البالغ
 . )٣(ألن بيع مال اإلنسان ال ينفذ إال بإذنه أو بإذن وليه، وال والية على الرشيد . ٢

 :الراجح
القول األول، وهو قول الجمهور، ومفاده أن للحاكم بيع عقار الزوج وعروضـه إن لـم        

  . )٤( مال ومال، فكلها مال للزوجلم يفرق بين يجد غيره من المال؛ ألن النبي 
  : االستدانة . ٨

 طلب أخذ مال يترتب عليه شغل ذمة، سواء كان عوضاً في المبيـع، أو               :االستدانة هي 
 .)٤( سلم، أو إجارة، أو قرضاً، أو ضمان متلف

 إلى أن الزوجة لها االستدانة ولو بغير إذن، وترجـع عليـه بمـا               )٥(    ذهب الحنابلة   
 . استدانت

فيرون أن نفقة الزوجة تسقط باإلعسار إذا ثبت، أما إذا لم يثبت إعـساره               )٥(مالكيةأما ال 
  . فلها أن تستدين عليه

إلى أنه إن كان له مال غائب فإنه يجبر على االستدانة، فإن لم يستدن               )٦(وذهب الشافعية 
  . كان لها طلب الفسخ

                                         
  ).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع، :  ينظر)١(
  ).٤/٢١٠(، فتح القدير، )٢/٦٥٠(الهداية، :  ينظر)٢(
  ).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع، :  ينظر)٣(
  ).٢٤/٣٨٢(الشرح الكبير مع اإلنصاف، :  ينظر)٤(
  ). ٤/٣١٥(، المغني، )٥/٣٨(، تحفة المحتاج، )١٠/٤٩٨٠( بدائع الصنائع، :ينظر) ٥(
، مطالب أولي النهى فـي شـرح غايـة المنتهـى، مـصطفى      )٢٥٧-٣/٢٥٢(شرح منتهى اإليرادات، منصور البهوتي،    : ينظر) ٦(

  ).      ٦٤٩-٥/٦٤٦(الرحيباني، 
 ).  ٤/٢٠٢( مواهب الجليل، )٥(

  ).٧/٢٠٣(لمنهاج، شهاب الدين الرملي،  نهاية المحتاج إلى شرح ا)٦(



 

 )٦٠٧٩(

  : الفسخ . ٩
، أو التـصرف  )٢( العقد كأن لم يكـن    ، أو هو ارتفاع حكم    )١(حّل ارتباط العقد  : الفسخ هو 

 . )٣(وقلب كل واحد من العوضين لصاحبه، وهذا فيه معنى اإللغاء واإلبطال
إذا لم تفد هذه الخطوات بعدم استطاعة الزوجة األخذ من ماله، وصبر على الحبس، ولم               

  هما؟ يستطع الحاكم على أخذ ماله؛ فهل يحق للزوجة المطالبة بالفسخ ويفرق الحاكم بين
  :    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 يمنع التفريق بينهما ما دام الزوج موسراً، فيحبس حتى ينفق أو يمـوت،              : القول األول 
  . )٦(، وأصح القولين عند الشافعية)٥(، والظاهرية)٤(وهذا قول الحنفية

  : وأدلتهم
  . )٧(إن الفسخ في المعسر إنما كان بسبب عيب اإلعسار ولم يوجد هاهنا .١
إن الزوج الموسر في مظنة إمكان األخذ من ماله، وإذا امتنع في يوم فربما ال يمتنع                 .٢

 . )٨(في الغد بخالف المعسر
 . )٩(إن الزوجة متمكنة من خالص حقها، بأن يلزمه الحاكم الحبس وغيره .٣

، )١٠(يفرق القاضي بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك، وهو قـول المالكيـة            : القول الثاني 
 . )١٢(، ووجه عند الشافعية)١١(نابلةوالح

                                         
  ).١٣٥ص (األشباه والنظائر، البن نجيم، :  ينظر)١(
  ).٢/٢٧٥(، حاشية قيلوبي، شهاب الدين القليوبي، )٥/١٨٢(بدائع الصنائع، :  ينظر)٢(
  ).٣/٢٦٩(الفروق، للقرافي، :  ينظر)٣(
  ).٣/٥٨١(اشية ابن عابدين، ، ح)١/٥٥٢(، الفتاوى الهندية، )٤/٢٠٢(فتح القدير، :  ينظر)٤(
  ).١١/٣٢٦(المحلى، :  ينظر)٥(
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، )٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)٦(
  ).٢٤/٣٨٢(، الشرح الكبير، )١١/٣٦٤(المغني، :  ينظر)٧(
  .المرجع السابق:  ينظر)٨(
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، )٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)٩(
  ).٢/٤٦١(اشية الدسوقي، ح:  ينظر)١٠(
، اإلنصاف في معرفـة الـراجح مـن    )١٣/١٥٠(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي، )١١/٣٦٤(المغني،  :  ينظر )١١(

  ).٢٤/٣٨٢(الخالف، علي بن سليمان المرداوي، 
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، ) ٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)١٢(



– 

  )٦٠٨٠(

  :   أدلتهم
 واإلمساك بالمعروف هو القيـام      ،٢٣١: البقرة  )فََأمِسكُوهن ِبمعروفٍ ( :قال تعالى  . ١

، وأن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة          )٦(بما يجب لها من حق على زوجها        
يه الحاكم من أجـل     له أن يطلقها؛ فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلق عل           

  . )٧(الضرر الالحق لها في بقائها عند من ال يقدر على نفقتها
 كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم        -رضي اهللا عنه  -إن عمر بن الخطاب      . ٢

 لم يفرق بين الموسر والمعسر، ولـم  -رضي اهللا عنه-وعمر . أن ينفقوا أو يطلقوا  
. ال على صنف دون آخر لسأل وبـين يسأل عن حالهم، ولو كان التفريق ال يجوز إ   

 . )١("وهذا إجبار على الطالق عند االمتناع من اإلنفاق" :قال ابن قدامة
إن اإلنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال اإلعسار، بل هـذا أولـى                 . ٣

 . بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى
 الفسخ، فلم يفترق الحال بـين الموسـر والمعـسر،        جواز إن منع النفقة نوع تعذر     . ٤

كأداء ثمن المبيع، فإنه ال فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المـشتري معـسراً،                
 . وبين أن يهرب قبل أداء الثمن

 . )٢(إن في الصبر على االمتناع ضرراً أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته . ٥
 وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل       والذي تقتضيه أصول الشريعة   " :قال ابن القيم  

إذا كان ذا مال وترك اإلنفاق على امرأته، ولم تقدر على أخذ كفايتهـا مـن مالـه         
 . )٣(" لها الفسخ، فإنبنفسها وال بالحاكم

  :فوات األجر . ١٠
-إن النفقة على الزوجة واألوالد أعظم أجراً من جميع الصدقات، فعن أبـي هريـرة                 

دينار أنفقته في سبيل اهللا، ودينار أنفقته فـي          ":سول اهللا   قال ر :  قال -رضي اهللا عنه  
رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجـراً الـذي               

  . )٤("أنفقته على أهلك
                                         

  ). ١٠٠-٤/٩٩( القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن،)٦(
 ). ١/٢٠٠(أحكام القرآن، البن العربي، :  ينظر)٧(

 ).٢٤/٣٨٣( المقنع والشرح الكبير مع اإلنصاف، )١(

   ).١١/٣٦٤(المغني، :  ينظر)٢(
   ).٤/١٥٦(زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، :  ينظر)٣(
فقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقـتهم عـنهم، رقـم            أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل الن         )٤(

  ).٩٩٥(الحديث 



 

 )٦٠٨١(

أعظمها أجراً الـذي أنفقتـه علـى        : في رواية ابن أبي شيبة    - قال  :" ()١(قال النووي 
فقة في سبيل اهللا، وفي العتق، والصدقة، ورجح النفقة علـى           ، مع أنه ذكر قبله الن     )أهلك

  .)٢("العيال على هذا كله
فإذا أريد بالنفقة وجه اهللا، والتعفف، والتستر، وأداء الحق، واإلحسان إلى األهل وعونهم             

إذا أنفـق   :"، قال   )٣(بذلك على الخير؛ فإن هذا من أعمال البر التي يؤجر عليها المنفق           
  .  )٤("لى أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقةالمسلم نفقة ع

وكذلك يؤجر اإلنسان فيما ينفقه على نفسه إذا قصد بذلك التقوي على الطاعة والعبـادة،              
ابدأ بنفسك فتصدق عليهـا، فـإن    " : قال لرجل   أن النبي    -رضي اهللا عنه  -فعن جابر   

 ذي قرابتك   فضل شيء فألهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن            
  . )٥("شيء فهكذا وهكذا

  :ترك النفقة على الناشز:  الثانيالمبحث
  : تعريف النشوز، وبيان حكم النفقة فيها: الفرع األول

  : تعريف النشوز: أوال
نَـشَز الـشيء نَـشزاً    : من النَّشْز، وهو المكان المرتفع، كالنّشاز والنَّـشز، يقـال       : لغة

 .)٦(عصت زوجها وامتنعت عليه: مرأة وتَنْشُزارتفع، ونَشَزت ال: ونُشُوزاً
  : اصطالحاً

  . )٧(خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق: عند الحنفية -
 . )٨(خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة: عند المالكية -

                                         
ه، له العديد من المؤلفات كشرح مسلم، المجموع شرح المهـذب،  ٦٣١ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي، ولد سنة          )١(

  .  ه٦٧٦في سنة روضة الطالبين، األربعون النووية، أدب المفتي والمستفتي، وغيرها، تو
  ).٨/١٤٩(، األعالم، للزركلي، )٨/٣٩٦(طبقات الشافعية الكبرى، : ينظر[    
  ).٧/٨٢( شرح النووي على صحيح مسلم، ألبي زكريا النووي، )٢(
  ).٣/٣١٥(المنتقى شرح الموطأ، لإلمام الباجي، :  ينظر)٣(
، مسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب        )٥٣٥١(لى األهل، رقم الحديث     أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة ع       :  متفق عليه    )٤(

  ).١٠٠٤(فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين، رقم الحديث 
  ).٩٩٧( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم الحديث )٥(
  ).نشز(، القاموس المحيط، مادة )نشز(ان العرب، ابن منظور، مادة لس:  ينظر)٦(
  ).٢/٦٤٦(، الدر المختار، )٤/٢٢(بدائع الصنائع، :  ينظر)٧(
  ).١/٣٢٨(، جواهر اإلكليل، )٢/٣٤٣(حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، :  ينظر)٨(



– 

  )٦٠٨٢(

هو عصيان الزوجة لزوجها وتعاليها عما أوجـب اهللا عليهـا لـه،             : عند الشافعية  -
 . )١(يهاوارتفاعها عن أداء الحق الواجب عل

هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من طاعته مـن حقـوق          : عند الحنابلة  -
 . )٢(النكاح

 :    حكم النفقة على الناشز: ثانياً
  : اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الناشز على قولين

  .  إن نفقة الزوجة تسقط؛ ألن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها له:القول األول
، وحكى اإلجمـاع    )٦(، والحنابلة )٥(، و الشافعية  )٤(، والمالكية )٣(هب إليه الحنفية  وهذا ما ذ  

  . )٧(ذلك
أو . إال في حال إذا كانت الناشز حامالً، فال تسقط نفقتهـا؛ ألن النفقـة حينئـذ للحمـل              

مرضعة لولده وحاضنة له؛ فإن حق ولده ال يسقط بنشوزها، وكذا إذا لـم تخـرج مـن       
  . )٨(في السكنى؛ ألنه ليس له منعها من الخروجبيته، فال يسقط حقها 

  : واحتج الفقهاء على سقوط نفقة الناشز بما يلي
إن احتباس الزوجة في بيت زوجها واجب، فإذا خرجت مـن بيتـه بغيـر مـسوغ             . ١

  . )٩(شرعي، سقطت نفقتها، وكذلك إن خرجت عن طاعته
قبل تـسليمها إليـه، وإذا      إن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين، بدليل أنها ال تجب             . ٢

منعها النفقة كان لها منعه من التمكين، فإذا منعته من التمكين، كان له منعهـا مـن                 
 . )١٠(النفقة

 إن النفقة ال تسقط بالنشوز بعد التمكين، وهذا القـول قـال بـه بعـض                 :القول الثاني 
 .)١١(المالكية

                                         
  ).١٦/٤٤٥(المجموع شرح المهذب، :  ينظر)١(
  .)٣/١٣٧(الكافي، :  ينظر)٢(
  ).٢/٦٤٧(، الدر المختار، )٤/٢٤(بدائع الصنائع، :  ينظر)٣(
  ).٥/٥٥٢(، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )٢/٥١٤(حاشية الدسوقي، :  ينظر)٤(
  ).٤/٧٨(، حاشيتا قليوبي وعميرة، )٣/٤٣٦(مغني المحتاج، :  ينظر)٥(
  ).٥/٢٠٩(، كشاف القناع، )٧/٦١١(المغني والشرح الكبير، :  ينظر)٦(
  ).  ٩٧ص(اإلجماع، :  ينظر)٧(
  ).٦١٢-٧/٦١١(، المغني، )٢/٣٠٩(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جالل الدين بن شاس، :  ينظر)٨(
  ).١١/٤٠٩(، المغني، )٣/٤٣٦(، مغني المحتاج، )٢/٧٤٠(، الشرح الصغير، )٥/١٨٦(المبسوط، :  ينظر)٩(
  .المراجع السابقة:  ينظر)١٠(
  ).٤/٢٥٠(شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد الزرقاني، :  ينظر)١١(



 

 )٦٠٨٣(

  :واحتجوا على ذلك
  . )١(ا، فكذلك نفقتهاإن نشوزها ال يسقط مهرها وهو حق مشروع له

  : يرد عليهم بما يلي
  : إن قياس النفقة على المهر قياس مع الفارق لسببين

أن المهر يجب بمجرد العقد، ولذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الـدخول وجـب               : األول
المهر دون النفقة، أما النفقة فإنها تجب بتسليم الزوجة والتمكين، فال تجب قبل تـسليمها               

  .)٢(إليه
 . أن النشوز يسقط النفقة وال يوجب إعادة المهر: الثاني

  : الراجح
القول األول والذي يقضي بسقوط نفقة الناشز؛ لقـوة أدلـتهم وسـالمة حجـتهم مـن                 

  . المعارضة، وألن ذلك يتفق مع مقاصد الزواج
  : األثر المترتب على ترك نفقة الناشز: الفرع الثاني

  : عدم لزوم النفقة . ١
سبق أن نفقة الزوج على زوجته واجبة، وأنه يأثم عند امتناعه وتركـه لهـا،               ذُِكر فيما   

وهذا كله في حال تسليم الزوجة وتمكينها له وطاعته، وإذا لم يتحقق ذلك من الزوجـة؛                
لذا ال تلـزم نفقـة      . فإنها تكون حينئذ ناشز، والناشز قد أجمع الفقهاء على سقوط نفقتها          

، وال يأثم بتركه النفقة عليها ومنعهـا إياهـا؛ ألن           الزوج على زوجته في حال نشوزها     
  . النفقة إنما تجب بمقابل التمكين والطاعة، فإذا وجد منها ما ينافي ذلك فال تجب عليه

 على زوجتـه وامتناعـه بـدون مـسوغ     - عند وجوبها-فكما يأثم الزوج بتركه للنفقة      
ال يأثم علـى امتناعـه   شرعي، فإن نشوز الزوجة وعصيانها يسقط عنه هذا الوجوب، ف       

  . وتركه النفقة
  : اإلثم في ترك نفقة الناشز إذا كانت حامال أو مرضعا . ٢

إذا كانت الزوجة الناشز حامالً، أو حاضنة لولده، أو مرضعة له، فإن النفقـة ال تـسقط          
فإن امتنع عن إعطائها النفقة أو تركها فإنه يأثم على ذلك، ويعد ظالماً لهـا        . وتجب عليه 

ألن النفقة حق لولده إن كانـت حـامالً أو حاضـنة، فهـي تجـب للحمـل،                  ولولده؛  

                                         
  . ينظر المرجع السابق)١(
  ).٤١١-١١/٤١٠(المغني، :  ينظر)٢(



– 

  )٦٠٨٤(

 فهـذا   .٢٣٣: البقـرة  ª   «  ¬L  ©  ¨   § ﴿ :وللمحضون، لقوله تعالى  
 . حق لولده، وال يسقط حقه بمعصيتها

 كذلك إذا كانت مرضعاً، فنفقته عليها أجر على إرضاعها لولده، وهذا األجـر ملكتـه               
  . )١(ابلة االستمتاع، فال يزول بزوالهعليه باإلرضاع، ال في مق

  : حق السكن للناشز . ٣
إذا نشزت الزوجة، ولم تخرج من بيت زوجها؛ فإن لها حق السكنى ما لم تخـرج مـن         

فإذا أخرجها من بيتـه     . بيته، وليس له إخراجها، لذا فإن السكنى واجب عليه دون النفقة          
  4    3   2  1  0  / ﴿ :فهو آثم؛ ألنه منعها من حق لها، لقوله تعالى        

5  6  7  8  9:  L ١: الطالق . 
  : تأديب الزوجة وردعها . ٤

النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها، ولهـذا ينبغـي تقويمهـا وتأديبهـا            
   9  8 ﴿: لردعها عن االستمرار فيه، وقد ذُكرت طرق تأديبها فـي قولـه تعـالى             

  :;  <  =  >     ?  @A  B  C  D  E  
FL ورغم أن منع النفقة لم يذكر ضمن طرق التأديب والـردع، إال             .٣٤: النساء 

أنه يتضمن قوة ردع فاعلة، سيما حين تعتمد الزوجة في عيشها على نفقة الزوج، فـال                
 االستمرار في نشوزها فترة طويلة، وبخاصة إذا لم يكن هدفها منه هـو              -غالباً-يمكنها  

 .إلجاء الزوج إلى طالقها
قاطه عنها يعد جزاء لعدم طاعتها وإخاللها بواجباته، وهذا أيضا نـوع مـن              كما أن إس  

  . أنواع التأديب لها؛ للمحافظة على كيان األسرة وتحقيق مقاصد الزواج
لذا نص الفقهاء على أن إسقاط النفقة يستمر حتى تعود إلى طاعته؛ ألن إسـقاط النفقـة                

  . )٢( ويزول ذلك بعودتها وتمكينه منهابسبب خروجها عن يده، أو منعها له من التمكين،
  : األجر والثواب . ٥

سبق الحديث عن سقوط النفقة عن الناشز، وأنها ال تجب على الزوج في حال نشوزها،               
 أنفق عليها فإنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه؛ ألنه أنفق على من لم تجب عليـه    ولكن إن 

والصدقة من أفضل العبادات وأصـدقها التـي        . نفقته، فتكون بمثابة الصدقة واإلحسان    
عظمها الشرع؛ لفضلها وثوابها العظيم الذي ال يقتصر على اآلخرة فقط، بل يخلـف اهللا            

                                         
  ). ٦١٢-٧/٦١١(المغني، :  ينظر)١(
  ).٦١٢-٧/٦١١(المغني، :  ينظر)٢(



 

 )٦٠٨٥(

  Ï   ÎÐ   ﴿: وعمله وولده وصحته، قـال تعـالى       على عبده في دنياه وذلك في ماله      
Ñ  Ò  Ó  ÔÕ  Ö        ×L وال يخفى أن النفقة على األهـل وذوي         .٣٩: سبأ 

  . القربى أعظم درجات عند اهللا؛ لما فيها من صلة رحم، وزيادة في المودة بين األهل
  :ترك النفقة على المسافرة:  الثالثالمبحث

  : رةحكم نفقة المساف: الفرع األول
ال خالف بين الفقهاء في أن الزوجـة إذا سـافرت ألداء فريـضة             : تحرير محل النزاع  

واتفقوا علـى   . )١(الحج، أو ألداء العمرة، أو للنزهة أو للتجارة، والزوج معها فلها النفقة           
اعتبار الزوجة ناشزاً إذا سافرت مـن دون إذن زوجهـا لحاجـة نفـسها، أو لحاجـة                  

  . )٣(عن طاعة زوجها وتفويتها حق التمكين واالستمتاع بها؛ وذلك لخروجها )٢(غيرها
واختلفوا في وجوب النفقة لها في حال سفرها بدون إذنه ألداء فريـضة حـج، أو ألداء              

  : العمرة، وعدم سفر الزوج معها على قولين
، وأبـو   )٥(، وبه قـال الحنابلـة     )٤(وإليه ذهب المالكية  .  تجب للزوجة النفقة   :القول األول 

  . )٦(من الحنفيةيوسف 
  : أدلتهم

استدلوا على ذلك بأن الزوجة فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته، فلـم تـسقط                
نفقتها كصيام رمضان، وألن التسليم المطلق قد حصل باالنتقال إلى منزل الـزوج، ثـم              
فات بعارض أداء الفرض؛ وهذا ال يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل زوجهـا، ثـم                 

أمـا   .بخالف ما لو سافرت من دون إذنه ألداء حج تطوع أو نذر . صوم رمضان لزمها  
سفرها لحاجتها، أو أداء تطوع، أو نذر مطلق من دون إذن الزوج فإنه يعد نشوزا؛ ألن                
عذر الفرض قد انتفى، وألنها فوتت على الزوج حق االستمتاع بها إال أن يكون الـزوج       

  . )٧(مسافراً معها

                                         
، المغنـي،   )٩/٥٨٠(حاوي الكبير، الماوردي،    ، ال )٢/٥١٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،       )٤/٢١(بدائع الصنائع،   :  ينظر )١(
)٩/٢٨٧ .(  
  ). ٥/٤٧٤(، كشاف القناع، )٣/٤٣٧(، مغني المحتاج، )٥/٥٦٩(، مواهب الجليل، )٤/٣٨٥(شرح فتح القدير، :  ينظر)٢(
  ). ٩/٥٨٠(الحاوي الكبير، :  ينظر)٣(
  ). ٤/١٩٥(، حاشية الخرشي، )٥/٥٥٢(مواهب الجليل، :  ينظر)٤(
  ). ٢٤/٣٥٩(، اإلنصاف، )٥/٤٧٤كشاف القناع، :  ينظر)٥(
  ). ١/٥٤٦(الفتاوى الهندية، :  ينظر)٦(
  ). ٥/٤٧٤(، كشاف القناع، )٤/٢٠( بدائع الصنائع، )٧(



– 

  )٦٠٨٦(

 تجب النفقة عليها؛ ألن الزوجة إذا سافرت من دون إذن زوجها سـواء        ال: القول الثاني 
. ألداء فريضة الحج، أو ألداء العمرة، أو لحاجتها فإنها تُعد ناشزاً، والناشز تسقط نفقتها             

ولكن يشترط أال يملك زوجها تحليلها من هذا اإلحرام، فإذا كان يملك لم تعـد ناشـزاً؛                 
التحليل واالستمتاع، فإذا لم يفعل كان هو المفوت لحـق      ألنها في قبضته وهو قادر على       

  . )٢(، والشافعية)١(وهذا ما ذهب إليه الحنفية. نفسه في االستمتاع
  : أدلتهم

ستدلوا بأن وجوب الحج عندهم على التراخي، أما استمتاع الزوج بزوجته على الفور،             ا
  . فيقدم هذا حتى ولو كان الحج واجباً

فإن الزوجة قد فوتت على الزوج حق االستمتاع بهـا فيمـا لـيس              أما إذا كان تطوعا،     
  . )٣(بواجب، لذلك عدت ناشزاً في الحالتين، وغير مستحقة للنفقة

  : الراجح
وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا سافرت بدون إذنه ألداء الفريـضة وإن لـم يكـن                 

  .  الزوج معها؛ ألنها فعلت الواجب عليها في أصل الشرع في وقته
  : األثر المترتب على ترك نفقة المسافرة: لفرع الثانيا

  : يؤمر بالخروج معها والسفر لتأدية الفرض . ١
يؤمر الزوج بالخروج مع الزوجة ألداء فريضة الحـج أو ألداء العمـرة إن لـم يكـن                 

: يقـول   أنه سمع النبـي  -رضي اهللا عنه-للزوجة أحد غير زوجها، فعن ابن عباس   
يا رسـول   : ، فقام رجُل قال   "ة، وال تسافرن امرأة إال ومعها محرم      ال يخلون رجٌل بامرأ   "

اذهـب فحـج مـع      : "قـال . اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجـة        ! اهللا
 . )٤("امرأتك

أخذ بظاهره بعض أهل العلم؛ فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إن لـم          " :قال الحافظ 
خروج الزوج مع زوجته ألداء الحـج إذا لـم          فهذا دليل على وجوب     . )٥("يكن لها غيره  

  . )٦(يكن لها غيره، فلو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها
                                         

  ). ٤/٢٠(، بدائع الصنائع، )٢/٦٤٨(، رد المختار، )٤/١٩٨(فتح القدير، :  ينظر)١(
  ). ٦/٤٦٩(، روضة الطالبين، )٣/٤٣٧(، مغني المحتاج، )١١/٤٤٢(الحاوي الكبير، :  ينظر)٢(
  ).١٨/٢٤٣(المجموع شرح المهذب، :  ينظر)٣(
، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المـرأة  )١٨٦٢( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم الحديث              )٤(

  ). ١٣٤١(مع محرم إلى حج وغيره، رقم الحديث 
  ). ٤/٩٢(، ابن حجر العسقالني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري)٥(
  . المرجع السابق:  ينظر)٦(



 

 )٦٠٨٧(

  :  لزوم نفقة المسافرة بإذن زوجها . ٢
الزوجة المسافرة بإذن زوجها سواء كان لتأدية فريضة أو غيرها، وكان الزوج معهـا،              

، وال يجوز لـه     )١(الزوجة المقيمة معه  فإن نفقتها واجبة عليه، فيجب عليه ما يجب على          
 . منع النفقة عنها؛ ألن الزوجة سافرت بإذنه وهو معها

أما إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج سواء كان معها أو لم يكن معهـا، فإنهـا تعـد                   
، وكذلك تسقط النفقة لو سافرت بإذنه لحاجتها ولم يكـن           )٢(ناشزاً فتسقط نفقتها لنشوزها   

  . )٣(الستمتاع واالحتباس، وألنها غير ممكنة نفسها منه فتسقط نفقتهامعها؛ لفوات ا
  :الخاتمة

  : وفيه أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث 
  . نفقة الزوج على الزوجة واجبة، بالكتاب والسنة واإلجماع .١
إذا امتنع الزوج من النفقة على الزوجة فإنه يأثم علـى امتناعـه، ويحـق للزوجـة                 .٢

تناع عنه وعدم التمكين، كما يجوز لها الخروج وأخذ من ماله واالستدانة دون إذنـه              االم
  . وعلمه 

إذا ترك الزوج أو امتنع عن نفقة الزوجة، فاللزوجة رفع أمره للحاكم، وقد يعاقـب                . ٣
  . بالحبس، ويحق لها المطالبة بالفسخ 

كانت حامالً، ويثبت لها حـق      اتفق الفقهاء على أن الزوجة الناشز ال نفقة لها إال إذا            . ٤
  . السكن سواء كانت حامالً أم ال 

الزوجة المسافرة ألداء فريضة تجب لها النفقة سواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه،              . ٥
  . أما إذا كان سفرها لغير الفريضة فال تجب عليها إال إذا سافرت بإذن زوجها 

  

                                         
  ). ٩/٢٨٦(، المغني مع الشرح الكبير، )٣/٤٣٩(مغني المحتاج، :  ينظر)١(
  ). ٢٤/١٩٥(اإلنصاف، :  ينظر)٢(
  ). ٥/٤٧٤(، كشاف القناع، )٢/١٦٠(المهذب، ) ٤/٢٠(، بدائع الصنائع، )٢/٦٤٨(الدر المختار، :  ينظر)٣(



– 

  )٦٠٨٨(

  المراجعقائمة المصادر 
  التفسير : 
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعـة         : ، تحقيق    العربي أبو بكر بن  رآن،  أحكام الق   -١

 . م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤الثالثة، 
 دار عالم الكتب، الرياض،، هشام سمير البخاري: ، تحقيق الجامع ألحكام القرآن، محمد القرطبي     -٢

  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
، دار  أحمـد محمـد شـاكر     : طبري، تحقيق ، محمد بن جرير ال    جامع البيان في تأويل آي القرآن      -٣

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، : الطبعة الرسالة، 
 . م١٩٩٧ -ه١٤١٧دار الصابوني، القاهرة، الطبعة األولى، لصابوني،محمد علي اصفوة التفاسير،  -٤
  الحديث : 
محمد زهير، دار طوق النجاة، الطبعـة  :  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق       -٥

 . ه ١٤٢٢ولى، األ

 .  م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، دار طيبة، الطبعة األولى،  -٦

 .  سنن أبي داود، أبو داود سليمان األشعث، المكتبة العصرية، بيروت  -٧

حسن شلبي، دار الرسـالة، الطبعـة األولـى،    :  سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق       -٨
 .  م ٢٠٠١ -ه١٤٢١

 ذي سنن الترم -٩

 . دار الفكر، بيروت، د ط محمد فؤاد عبد الباقي،:ه، تحقيقسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماج -١٠

خالد السبع، دار الكتاب العربي، بيـروت،  -فؤاد زمرلي: سنن الدارمي، عبداهللا الدارمي، تحقيق    -١١
 .  م ١٩٨٧-ه١٤٠٧الطبعة األولى،

 .  دار الفكر، بيروت، د ط، د تي،فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالن -١٢

-ه١٤١٤المنهاج شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية،               -١٣
 .  م ١٩٩٤

محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة   : ي، تحقيق  الباج سليمانالمنتقى شرح الموطأ،     -١٤
 . م ١٩٩٩-ه١٤٢٠األولى، 

 . ه ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، بن القيمتهذيب السنن مع عون المعبود، ال -١٥

  أصول الفقه : 
 .د طل إلى تحقيق الحق من علم األصول،محمد بن علي الشوكاني،دار الفكر،بيروت،إرشاد الفحو -١٦

-ه١٤١٦اإلبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د ط،              -١٧
 . م ١٩٩٥



 

 )٦٠٨٩(

 . ، دار الكتب العلمية، د ط اآلمديعلي بن محمد اإلحكام،  -١٨

 .  م ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠األشباه والنظائر، زين العابدين بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  -١٩

-ه١٤١١األشباه والنظائر، تاج الدين بن السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولـى،          -٢٠
 . م ١٩٩١

       ، الطبعـة االولـى    خسي، دار الكتب العلمية، بيـروت،     أصول السرخسي، أحمد أبي سهل السر      -٢١
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤

 دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة      إيضاح المحصول من برهان األصول، محمد المازري،       -٢٢
 . األولى، د ت

صالح بن عويضة، دار الكتب العلميـة،       :  في أصول الفقة، عبد الملك الجويني، تحقيق       البرهان -٢٣
 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨ة األولى، الطبع، بيروت

-ه١٤١٤ط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، الطبعـة األولـى،              البحر المحي   -٢٤
 . م ١٩٩٤

بشير العمري، دار البشائر    -عبداهللا جولم : التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك الجويني، تحقيق        -٢٥
 . اإلسالمية، د ت 

  . م١٩٩٤ ، بيروت،دار الغرب، يق محمد حجيتحق،  أحمد بن إدريس القرافيالذخيرة، -٢٦

 . م ١٩٨٩-ه١٤٠٩، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، الزرقاءأحمد شرح القواعد الفقهية،  -٢٧

 . م١٩٩٨-ه١٤١٨التقريب واإلرشاد، أبو بكر محمد الباقالني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  -٢٨

 -هــ  ١٤٢٠، بيـروت ،  الكتب العلميةحاشية العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، دار      -٢٩
  . م١٩٩٩

طه عبدالرؤوف، شركة الطباعة الفنيـة      : شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق        -٣٠
 .  م ١٩٧٣-ه١٣٩٣المتحدة، الطبعة األولى، 

زكريـا  : المحقـق  ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مـسعود التفتزانـي        -٣١
  .  مـ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ى،الطبعة األول، بيروت، الكتب العلميةدار ، عميرات

نزيه محمد الزحيلي و: المحقق  شرح الكوكب المنير، تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار،  -٣٢
  .  مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ة،الطبعة الثاني، مكتبة العبيكان، حماد

مؤسـسة  ،   عبد المحسن التركي   عبد اهللا بن  : المحقق  شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي،       -٣٣
  .  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧األولى ، ، الرسالة

: الطبعـة   ،  بيـروت ،  عالم الكتب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي،            -٣٤
  .  هـ١٤١٩ - م ١٩٩٩، األولى

  .  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ،الثانية: العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، الطبعة   -٣٥



– 
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عبدالكريم الفضلي، المكتبـة    :  والفوائد األصولية، عالء الدين ابن اللحام البعلي، تحقيق        القواعد  -٣٦
 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠العصرية، 

                دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة،      كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري،         -٣٧
 . د ط

 .  ه١٩٣٦عة مصطفى حلبي، د ط ، ، مطبفتح الغفار بشرح المنار، زين الدين بن النجيم -٣٨

دار  محمد عبد السالم عبـد الـشافي      : تحقيق  المستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزالي،         -٣٩
 . ه ١٤١٣الطبعة األولى ، ، بيروت، الكتب العلمية

،  بيروت، دار الكتب العلمية، خليل الميس: تحقيق ، محمد بن علي بن الطيب البصري   المعتمد،   -٤٠
 . ه ١٤٠٣ ، الطبعة األولى

وزارة ،  تيسير فائق أحمد محمـود    . د: تحقيق  المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي،         -٤١
 . ه ١٤٠٥الطبعة الثانية ، ،  الكويت، األوقاف والشئون اإلسالمية

 . م١٩٩٣-ه١٤١٣اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، المكتبة العلمية، بيروت،  -٤٢

الطبعة ، بيروت،  دار الكتب العلمية،نهاج األصول، عبد الرحيم اآلسنوينهاية السول في شرح م  -٤٣
  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األولى 

صالح اليوسف وسعد :  تحقيقنهاية الوصول في دراية األصول، صفي الدين محمد األرموزي،:  -٤٤
 . م ١٩٩٦-ه١٤١٦السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

  كتب الفقه : 
 .  م ١٩٨٣ – ه ١٤٠٣م، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، األ -٤٥

علي بـن سـليمان     ،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل            -٤٦
  . هـ١٤١٩الطبعة األولى ،  بيروت،دار إحياء التراث العربي، المرداوي

الء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ع      -٤٧
 . م ١٩٩٦- ه١٤٠٦الثانية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،     -٤٨
 . م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥مصر، الطبعة الرابعة، 

 مـصر،  –ة الكبرى األميرية، بـوالق  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، المطبع    -٤٩
 .  ه ١٣١٥الطبعة الثانية، 

، محمد عبد السالم شاهين   : تحقيق ضبطه وصححه  ،  أحمد الصاوي ،  بلغة السالك ألقرب المسالك    -٥٠
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،  بيروت، دار الكتب العلمية

 . يم الترك وأثره في التقعيد األصولي، خالد أحمد السيف، رسالة ماجستير، جامعة القص -٥١
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علي معـوض، دار    -عادل الموجود : التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، الحسين بن الفراء، تحقيق         -٥٢
 . م ١٩٩٧-ه١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

علي معـوض، دار    -عادل الموجود : التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، الحسين بن الفراء، تحقيق         -٥٣
 . م ١٩٩٧-ه١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

 . جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل، محمد الخرشي، دار الفكر، بيروت، د ط، د ت  -٥٤

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد علـيش، دار الفكـر،                -٥٥
 . بيروت ، دت 

على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، شـهاب الـدين          : قليوبي وعميرة . حاشيتان -٥٦
مكتب البحوث والدراسات، دار : مد القليوبي، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيقأح

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الفكر، بيروت، 
علي معوض و عادل الموجود، دار الكتـب        : الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، تحقيق       -٥٧

 .  م ١٩٩٩ –ه ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 صفوة جوده، مكتبة القاهرة: لدرك لمسألة الترك، عبداهللا الغماري، تحقيقحسن التفهم وا -٥٨

 . م ١٩٧٩-ه١٣٩٩رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت،  -٥٩
: الطبعة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، شمس الدين ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد -٦٠

  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون 

دار الكتـب   ،  محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني      ،  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك      -٦١
 . ه١٤١١، د ط، بيروت، العلمية

 . شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، د ط، د ت  -٦٢

حميـد لحمـر، دار   : دين بن شاس، تحقيقعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جالل ال     -٦٣
 .  م٢٠٠٣-ه١٤٢٣الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

ه ١٤١٤الكافي في فقه أحمد بن حنبل، موفق الدين بن قدامة، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،   -٦٤
 .  م ١٩٩٤ –

 .  م ١٩٨٢-ه ١٤٠٢كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي، دار الفكر، بيروت،  -٦٥

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الفتاوى الهندية، نظام وجماعة من علماء الهند،  دار الفكر، د ط،  -٦٦

ـ ق، تح أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي     ،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        -٦٧ : قي
 . ، مكتبة الثقافة الدينية، د ط، د ترضا فرحات

 .  المكتب اإلسالمي، بيروت ودمشق، د ت المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن مفلح، -٦٨

 .  م ١٩٨٣ - ه١٤٠٩المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  -٦٩



– 
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محمد نجيـب المطيعـي، مكتبـة       : المجموع شرح المهذب، يحيى شرف الدين النووي، تحقيق        -٧٠
 . اإلرشاد، جدة 

 دار اآلفـاق الجديـدة،   – الجيـل  لجنة إحياء التراث، دار   : المحلى، ابن حزم الظاهري، تحقيق     -٧١
 . بيروت، د ط

 . ه ١٤٠٥المغني، ابن قدامة، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى ،  -٧٢

 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، دار الفكر، بيروت، د ت  -٧٣

لثالثـة،  مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد الخرشي، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة ا               -٧٤
 .  م ١٩٩٢-ه١٤١٢

 -هــ  ١٤٠٤، دار الفكـر للطباعـة  ، شهاب الدين الرملـي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     -٧٥
 .م١٩٨٤

طالل يوسف، دار إحياء التراث العربـي،  : الهداية شرح بداية المبتدي، علي المرغياني، تحقيق       -٧٦
 . بيروت، د ط، د ت

  كتب اللغة والتراجم : 
 . م ٢٠٠٢ركلي، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة، األعالم، خير الدين الز -٧٧

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، البن مخلوف، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة              -٧٨
 . م ٢٠٠٣-ه١٤٢٤األولى، 

الهنـد،  –الدرر الكامنة، أحمد بن حجر العسقالني، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر اباد              -٧٩
  . ١٩٧٢-ه١٣٩٢، الطبعة الثانية

مكتب التراث، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة         : القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق     -٨٠
 .  م١٩٩٥-١٤١٥الرابعة، 

 . لسان العرب، جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، د ت  -٨١

 . ة، بيروت، د ط، دت في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلميالمصباح المنير -٨٢

دار النموذجيـة،   -يوسف الشيخ، المكتبة العصرية   :  زين الدين الرازي، تحقيق    مختار الصحاح،  -٨٣
 . م ١٩٩٩-ه١٤٢٠بيروت، الطبعة الخامسة، 
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الحمد هللا رب العالمين، مدبر أمر خلقه أجمعين ، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا 
 محمد وعلى آله وصحة الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، يوم ال

  ...أما بعد . ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم
ون القرآن والسنه ويسعون إلى القدح و الطعن فإنه لم يخل عصر قط من أناس ينتقض

فيهما، إتباعا لهوى جارف في نفوسهم و استمساكا برؤى أمالها عليهم تعصبهم 
  .لمذاهبهم 

 أن يتصدى جماعة من أهل العلم لبيان فساد مذهب هؤالء والرد يوقد كان من البديه
من أجل الرد على " قرآن إعجاز ال " ِكتاِبهعليهم، وهكذا قام اإلمام الباقالني بتأليف

لذا أحببتُ أن يكون موضوع هذا البحث ، المشككين في القرآن وإعجازه وبيان شبههم 
  .الباقالني والرد على المشككين في القرآن من خالل كتابه إعجاز القرآن: بعنوان 
  : البحث مشكلة

  .ني عليها بيان الشبه التي أثيرت حول القرآن الكريم وإعجازه ، ورد اإلمام الباقال
  :أهمية البحث وأسباب اختياره

  :تتجلى القيمة العلمية للموضوع فيما يلي
 .اتصال الموضوع بكتاب اهللا عز وجل، وتعلّقه به غاية التعلق - ١
بالدفاع عن القرآن الكريم ويظهر ذلك من خالل رده على اهتمام اإلمام الباقالني  - ٢

 .الشبهات التي قيلت عن القرآن الكريم
 .مام الباقالني مليء بالفوائد التي ينبغي االعتناء بها وإظهارهاكتاب اإل - ٣
 من جميع النواحي، التي خلفها السلف العظيمأهمية دراسة المصنفات العلمية  - ٤

 .واستخراج ما فيها من فوائد

 
 

 
 محاضر بقسم الدراسات اإلسالمية

يبةجامعة ط  
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  :خطة البحث ومنهجي فيه
  :إلى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة اقتضت طبيعته أن يقسم

  .لغرض من البحث والخطة التي قام عليها البحث بينت ا:  ففي المقدمة 
خصص للتعريف باإلمام القاضي الباقالني من حيث بيان اسمه، نسبه، : والمبحث األول

  .مولده، شيوخه وتالميذه، آثاره ومؤلفاته، ذكاؤه وقوة لسانه، والدته ووفاته
  . إلى تأليفه للتعريف بكتاب إعجاز القرآن والسبب الذي دعا المؤلف: المبحث الثاني
 وبيان رد الباقالني لبيان الشبه التي أثيرت حول القرآن وإعجازه: المبحث الثالث

  .عليها
  .وذكرت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث : ثم الخاتمة
 من خالل تتبعي لجميع المنهج االستقرائياعتمدت في البحث على وقد   

رد الباقالني على هذه  لبيان منهج التحليلي والنقديال، ثم الشبهات الواردة في الكتاب
  .الشبهات

أسأل اهللا السداد والرشاد، وأن يلهمني اإلخالص في القول والعمل، فإن أصبت فذلك 
فضل من اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وصلِّ اللهم وسلم على عبدك ونبيك 

  .‘محمد
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  المبحث األول
  التعريف باإلمام الباقالني

  :سمه ا
القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الِبصِري البغْداِدي الباِقالَِّني  هو

المتكلم الفقيه، يكنى بأبي بكر، لقب بالبصري نسبة إلى البصرة ألنه ولد ونشأ بها ، 
 والبغدادي نسبة إلى بغداد ألنه رحل إليها وسكن بها ، والباقالني نسبة إلى الباقلي

وبيعه، ولد بالبصرة سنة ثمانية وثالثين وثالثمائة من الهجرة النبوية على صاحبها 
  . )١(أفضل الصالة وأزكى التحية

  :مذهبه 
، ولكنه قد )٢(كان على مذهب أبي الحسن األشعري مؤيدا العتقاده وناصرا لطريقته

لم الكالم ، وكان في علمه أوحد زمانه ، وأعرف الناس بع)٣(يخالفه في بعض األمور 
وأجودهم لساناً وأوضحهم بياناً ، وله مؤلفات كثيرة في الرد على الرافضة والمعتزلة 

وكان من كبار فقهاء المذهب المالكي ، وإليه انتهت ، )٤(والخوارج والجهمية وغيرهم 
، وكان موصوفا بجوده االستنباط وسرعة الجواب، وسمع الحديث، )٥(الرياسة في مذهبه

  . )٦(طويل في المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعةوكان كثير الت
  :شيوخه

تتلمذ الباقالني على مجموعة من العلماء كان لهم أكبر األثر في تغذية عقليته، وصقل 
وعنه أخذ علم الكالم والفقه ، ابن مجاهد الطائي: منهم، موهبته، وتنوع اهتماماته العلمية

الباهلي الذي أخذ عنه علم األشعري، المالكي وأصوله، والشيخ الصالح أبو الحسن 

                                         
لزركلي ل ألعالما ، ٢/٢٧٠بن خلكان ال وفيات األعيان،  ٣/٣٦٤ لخطيب البغدادي لاريخ بغدادت:  ينظر)١(
  .٨ ص حمد العمري ألبو بكر الباقالني ومفهومه لإلعجاز القرآنيأ ، ٢/٧٠٨لمرصفي ل هداية القاري؛ ٦/١٧٦
  .٢/٢٦٩ وفيات األعيان ؛ ٣/٣٦٤ اريخ بغدادت: ينظر )٢(
 .١٧/١٩٠ لذهبي لسير أعالم النبالء: ينظر )٣(
 .٣/٣٦٤ اريخ بغدادت: ينظر )٤(
 .١٧/١٩١ سير أعالم النبالء: ينظر )٥(
  .٢/٢٦٩ وفيات األعيان :ينظر )٦(



– 
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ومحمد األبهري المالكي، والحسين النيسابوري، وأبو بكر بن مالك، وأبو محمد بن 
  .)١(ماسي، والقطيعي وغيرهم 

  :تالميذه
، وقاضي )٢(الحافظ أبو ذر الهرِوي، وأبو جعفٍر محمد بن أحمد السمنَاني: حدث عنه

  .)٣(صوليالموصل، والحسين بن حاتٍم اُأل
فقد كان له في جامع المنصور ببغداد حلقة كبيرة، يتحلق فيها .. أما تالميذه فهم كثيرون

، ولكن من أشهرهم ما ذكرتهم المصادر القديمة وهم أبو )٤(مقدرو علمه وطالبو فضله
  .)٥(عبد اهللا األزدي، وأبو طاهر البغدادي اللذان هاجرا إلى القيروان ونشرا علمه هناك

  :وقوة لسانهذكاؤه 
، وله مواقف عديدة تدل على ذلك ، )٦(كان مضرب المثل بفهمه وذكائه وسرعة بديهته

ما روي أن الملك الملقب بعضد الدولة كان قد بعث القاضي أبا بكر ابن "ومنها 
الباقالني في رسالة إلى ملك الروم، فلما ورد مدينته عرف الملك خبره، وبين له محله 

فكر الملك في أمره وعلم أنه ال يكفر له إذا دخل عليه، كما جرى من العلم وموضعه، ف
رسم الرعية أن تقبل األرض بين يدي الملوك، ثم نتجت له الفكرة أن يضع سريره 
الذي يجلس عليه وراء باب لطيف ال يمكن أحدا أن يدخل منه إال راكعا؛ ليدخل 

يه، فلما وضع سريره في القاضي منه على تلك الحال، فيكون عوضا من تكفيره بين يد
ذلك الموضع أمر بإدخال القاضي من الباب، فسار حتى وصل إلى المكان، فلما رآه 
تفكر فيه، ثم فطن بالقصة فأدار ظهره، وحنا رأسه راكعا ودخل من الباب وهو يمشي 
إلى خلفه، وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه، ثم رفع رأسه ونصف ظهره، 

  .)٧("ينئذ إلى الملك فعجب من فطنته، ووقعت له الهيبة في نفسهوأدار وجهه ح
                                         

 أبو بكر الباقالني ومفهومه لإلعجاز القرآني؛ ١٧/١٩٠ سير أعالم النبالء ؛ ٣/٣٦٤ اريخ بغدادت: رينظ )١(
  .٩ص

 .٣/٣٦٤ اريخ بغدادت: ينظر )٢(
 .١٧/١٩١ سير أعالم النبالء: ينظر )٣(
  . المرجع السابق: ينظر )٤(
  .١٠ص أبو بكر الباقالني ومفهومه لإلعجاز القرآني: ينظر )٥(
 .١٧/١٩٠  أعالم النبالءسير: ينظر )٦(
  .٣/٣٦٤ اريخ بغدادت )٧(



 

 )٦٠٩٧(

  :آثاره ومؤلفاته 
ألف عددا كبيراً من الكتب الدينية ذات الصبغة الكالمية وكان أغلبها في الرد على 

الذي حدد فيه مفهومه لإلعجاز القرآني ، ) إعجاز القرآن (المخالفين، ومن أشهر كتبه  
هداية (و) الملل والنحل(و) دقائق الكالم(و) مناقب األئمة (و) فاإلنصا(ومن كتبه أيضاً 

البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة (و) تمهيد الدالئل (و) االستبصار(و) المرشدين
التمهيد، في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج (و) كشف أسرار الباطنية(و) إلخ 

  .)١(وغيرها من الكتب ) والمعتزلة 
رت كتب التراجم أن القاضي الباقالني كان يكتب في كل ليلة حوالي خمس وقد ذك

وثالثين ورقة من حفظه ، وقيل أيضاً أن مجموع ما كتبه وصل إلى سبعين ألف ورقة 
)٢(.   

  :وفاته
مات القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة 

 الحسن، ودفنه في داره بدرب المجوس، ثم نقل بعد ثالث وأربع مائة، وصلى عليه ابنه
ذلك فدفن في مقبرة باب حرب، ورثاه بعض شعراء عصره فقال يصفه محموالً 

  :ومقبوراً
  وانظر إلى القبر مايحوي من الصلف... انظر إلى جبل تمشي الرجــال به 

وانظر إلى درة اإلسالم في ... وانظر إلى صارم اإلسالم مغتمدا 
  )٣(الــصدف

                                         
 .٦/١٧٦ األعالم:  ينظر)١(
 .١٧/١٩٠ سير أعالم النبالء:  ينظر)٢(
  .١٧/١٩٢ سير أعالم النبالء ؛ ٢/٢٧٠ وفيات األعيان ؛ ٣/٣٦٤ اريخ بغدادت:  ينظر)٣(



– 

  )٦٠٩٨(

  المبحث الثاني
  التعريف بكتاب إعجاز القرآن للباقالني

الملحدين والمخالفين يعتبر كتاب إعجاز القرآن أول كتاب صنف في الرد على مزاعم 
من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم، لذلك بلغ بهذا الكتاب مكانة 

 كذلك من أجود وأفضل ما ، وهو يعتبرمرموقة، وشهرة ذائعة، لم يصل إليها أحد غيره
  .صنف في إعجاز القرآن الكريم على مر العصور 

وقد كان السبب الذي دعا المؤلف إلى وضع كتابه هذا سؤال بعض القريبين منه أن 
 وسألنا : "يضع لهم وللناس كتاباً يبين وجه اإلعجاز للقرآن الكريم ، يقول الباقالني 

قط الشبهات، وتزيل الشكوك التى تعرض سائل أن نذكر جملة من القول جامعة، تس
. فهامهم من الطعن في وجه المعجزةللجهال، وتنتهى إلى ما يخطر لهم، ويعرض أل

فأجبناه إلى ذلك، متقربين إلى اهللا عز وجل، ومتوكلين عليه وعلى حسن توفيقه 
 ونحن نبين ما سبق فيه البيان من غيرنا، ونشير إليه وال نبسط القول، لئال. ومعونته

 ، ونضيفيكون ما ألفناه مكررا ومقوال، بل يكون مستفادا من جهة هذا الكتاب خاصة
ما يجب وصفه من القول في تنزيل متصرفات الخطاب، وترتيب وجوه الكالم، وما 

 .)١(..."تختلف فيه طرق البالغة، وتتفاوت من جهته سبل البراعة

  :منهج اإلمام الباقالني في كتابه 
،  إلى فصول متوالية، كل فصل يرتبط بما بعده، ويوصل إليه أيضاالمؤلف كتابهقسم 

  . وجوه اإلعجاز القرآنيتبرزتناول في كل فصل منها ناحية من النواحي التي 
ذكر و، وأن معجزتها القرآن، فافتتح هذه الفصول بفصل تحدث فيه عن نبوة النبي 

، كلمين، وتفنيد مزاعمهم أنه خصص هذا الفصل للرد على المت في بدايتهالباقالني
في الفصل الثالث ، و في ذاتهمعجزة على أن القرآن داللة ال والفصل الذي يليه بين وجه

وما فيه من ، تضمنه اإلخبار عن الغيوب (:أن هذا اإلعجاز يرد إلى ثالثة أوجهبين 
ا ال  كان أميالقصص الديني وسير األنبياء مما روتْه الكتب السماوية مع أن الرسول 

أن ينفي الشعر ، ثم في الفصول التالية حاول الباقالني ) ثم بالغته، يقرأ وال يكتب

                                         
  .٥١  للباقالني ص إعجاز القرآن )١(



 

 )٦٠٩٩(

ثم ذكر الصور البيانية، والعناصر الجمالية التي يمكن أن يقع بها ، عن القرآنوالسجع 
  .إعجاز القرآن

 من دفاعه عن القرآن، انتقل إلى موضوع آخر وهو كيفية المؤلفبعد أن انتهى و
أهل اللغة ، ستعرض العناصر البالغية التي تناولها ، حيث الى إعجاز القرآنالوقوف ع

 الباقالني من موضع بالغي إلى آخر، ومن صورة شعرية فنية إلى أخرى، ينتقلظل و
 الضوء على ما فيها من أبعاد وظالل فنية، حتى أتي على كل العناصر البالغية ملقياً

 في ، ولكنهسبيل إلى معرفة أسرار اإلعجاز القرآنيوظنوا أنها ال، التي تناولها العلماء
هل ألبواب البديع فائدة في معرفة ،  هاماًضع أمام األذهان سؤاالًوآخر المطاف 

ال سبيل إلى معرفة إعجاز : "اإلعجاز؟ ويجيب على هذا السؤال إجابة صريحة فيقول
رج عن العرف، بل هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخألن ، ....القرآن من البديع

  .")١(التدرب والتصنع لهيمكن استدراكه بالتعلم و
نه ال يقف حيث ذكر فيه أ) كيفية الوقوف على إعجاز القرآن(ثم في الفصل الثامن بين 

عليه إالّ من عرف معرفة بينة وجوه البالغة العربية، وتكونت له فيها ملكة يقيس بها 
يستطيع التفريق بين شعر شاعر وآخر ، وللتأكيد على بحيث الجودة والرداءة في الكالم 

ليلمس .. ومن خطب الصحابة وغيرهم،  ورسائلهمن خطب الرسول ذلك ساق طائفة 
 ، وكذلك ذكر مجموعة من شعر العرب مثل القارئ فرق ما بين ذلك كله وبين القرآن

  .امرئ القيس وغيره 
ز وحقيقتـه ومـا يتعلـق بـه مـن      ثم في الفصول األخيرة من الكتاب تكلم عن اإلعجا   

  .)٢(أمور
   :وضع كتابه ألهداف هامة هيوالذي يظهر واهللا أعلم أن الباقالني 

 .إثبات أن القرآن الكريم معجز  - ١
 .بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم من وجهة نظره  - ٢
 .الرد على كل من أنكر القرآن أو إعجازه وأثار الشبهات حوله  - ٣

باإلضافة إلى كونه في إعجاز القرآن فإنه يعتبر كتاباً في وال يخفى أيضاً أن الكتاب "
النقد األدبي والموازنات الشعرية ، وهذا يدل على أن المؤلف كان ضليعاً باألدب 

                                         
  .١٩٦ إعجاز القرآن )١(
   .قالني ومفهومه لإلعجاز القرآنيالبا:  ينظر)٢(



– 

  )٦١٠٠(

وأصنافه ، وبالشعر والشعراء ، ومع ذلك يظل هذا الكتاب أفضل ما كتب في إعجاز 
 ، فجزاه اهللا عن نيته وما القرآن وكاتبه من المعدودين الذين تخصصوا في هذا المجال

  .)١(" عمله وما قدمه لإلسالم والمسلمين خيراً

                                         
 .٤٤ ، مقدمة المحقق، صإعجاز القرآن )١(



 

 )٦١٠١(

  المبحث الثالث
  الشبه التي أثيرت حول القرآن ورد الباقالني عليها

هذه أبرز الشبه التي أثيرت حول القرآن الكريم والتي وردت في كتاب إعجاز القرآن 
  :، ورد اإلمام الباقالني عليها 

  : الشبهة األولى 
  . عليه ، وأن اهللا بنى أمر نبوته التشكيك في كون القرآن هو معجزة نبينا محمد 

  :الرد عليها 
 أن نبوة محمد (للرد على هذه الشبهة أفرد اإلمام الباقالني فصالً في كتابه بعنوان 

حيث سرد فيه األدلة التي تدحض هذه الشبهة ، واستدل ببعض من ) معجزتها القرآن
ومن " وأن نبوته مبنية عليه، ر التي بينت أن القرآن معجزة نبينا محمد اآليات والسو

 £ ¢ ¡ � ~ { | } s t u v w x zy{ذلك قول اهللا تعالى 
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ¯® { ] ٥١-٥٠:سورة العنكبوت[ ،

فقد أخبر اهللا في هذه اآلية أن الكتاب آية من آياته وعلم من أعالمه وأن ذلك يكفي في 
يقوم مقام معجزات غيره ، وآيات من سواه من األنبياء صلوات اهللا عليهم ، الداللة و

 B C D E F HG I J K L M ON P Q R S{ :ويدل عليه قوله تعالى
T VU {] فدّل على أنه جعل قلبه مستودعاً لوحيه، ومستنزالً ] ٢٤:سورة الشورى

على تحقيق الحق لكتابه، وأنه لو شاء صرف ذلك إلى غيره ، وكان له حكم داللته 
وإبطال الباطل ، مع صرفه عنه، ولذلك أشباه كثيرة تدل على نحو هذه الداللة، فبان 

 على داللة القرآن ومعجزته ، وصار له من الحكم بهذا ونظائره أن بناء نبوة محمد 
في داللته على نفسه وصدقه أنه يمكن أن يعلم أنه كالم اهللا وهو بهذا يختلف عن الكتب 

  .)١(" فهي التدل على نفسها إال بأمر زائد ألن نظمها ليس معجز السابقة
  :لشبهة الثانية ا

 التشكيك في كون القرآن معجزة وأنه من عند اهللا تعالى ، وافترائهم على نبينا محمد 
  .)٢(أنه تقَوله

                                         
 .٦٦المرجع السابق، ص )١(
 .٧٠المرجع السابق، ص :  ينظر)٢(



– 

  )٦١٠٢(

  :الرد عليها 
  :خصص الباقالني فصالً كامالً للرد على هذه الشبهة حيث بين ما يلي

 العرب  أن القرآن الكريم وصل إلينا عن طريق النقل المتواتر وتعدى أرض:أوالً
وانتشر في بالد الروم والفرس، ووقف جميع المسلمين على جملته وتفصيله، وتظاهر 
القرآن بينهم حتى حفظه الرجال وتنقلت به الرحال، وتعلمه الكبير والصغير، ثم تناقله 
خلفٌ عن سلف، ثم مثلهم في كثرتهم، وهكذا حتى انتهى إلينا، وتواتره هذا يثبت أن 

  .)١(القرآن من عند اهللا 
بين المؤلف أن اهللا تعالى قد تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن في مواضع كثيرة : ثانياً

 , + * ( ) ' & % #$ " !{ من القرآن الكريم ومن ذلك 
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BA C D E F{] ولكنهم مع ذلك عجزوا عن ]١٤- ١٣:سورة هود ،
  .معارضته واإلتيان بمثله 

مما يدل على عجزهم أن اهللا تحداهم حتى طال التحدي وجعله دالله على صدقه : "ثالثاً
تباحة دماءهم وأموالهم وسبي ذريتهم، فلو كانوا قادرين ونبوته وتضمنت أحكامه اس

  .)٢("على تكذيبه لفعلوا وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم وأهليهم وأموالهم
اشتهر عن شعرائهم أنهم كانوا يتنافسون على الفصاحة والخطابة والذالقة : رابعاً

لى أنه في ويتفاخرون بينهم بذلك ومع ذلك تغافلوا عن معارضة القرآن وهذا يدل ع
  . )٣(غير مقدورهم أن يأتوا بمثل القرآن ألنه ليس من كالم البشر

  :الشبهة الثالثة
زعم بعض الناس أنه إن كان قد عجز أهل العصر األول عن اإلتيان بمثل هذا القرآن 
فليس أهل هذا العصر بعاجزين عنه ، ويكفي عجز أهل العصر األول في الداللة ألنهم 

   .)٤(غيرهمخصوا بالتحدي دون 

                                         
 .٧١المرجع السابق، ص :  ينظر)١(
  .٧٧ المرجع السابق، ص )٢(
  .٨٢المرجع السابق، ص : ينظر )٣(
  .٥٦المرجع السابق، ص :   ينظر)٤(



 

 )٦١٠٣(

  :الرد عليها 
  :رد عليها اإلمام الباقالني من وجهين 

أننا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين عن اإلتيان بمثله فمن بعدهم : أوالً"
أعجز ؛ ألن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول ، مما ال يزيد عليه 

اربوهم أو يساووهم، فأما أن يتقدموهم أو وأحسن أحوالهم أن يقفصاحة من بعدهم 
  .يسبقوهم، فال

 أنا قد علمنا عجز سائر أهل اإلعصار كعلمنا بعجز أهل العصر األول، والطريق :ثانياً
في العلم بكل واحد من األمرين طريق واحد، ألن التحدي في الكل على جهة واحدة، 

  .يختلفوالتنافس في الطباع على حد ، والتكليف على منهاج ال 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,{ :ولذلك قال اهللا تبارك وتعالى

  .)١("]٨٨:سورة اإلسراء[ }? < = > ; : 9 8
  :الشبهة الرابعة

زعم بعض أهل الكالم أنه ال يمكن أن تعلم الوحدانية بالقرآن ، وأن ذلك مما ال سبيل 
  .)٢(له إال من جهة العقل وال يصح أن تُعلَم بالسمع او الشرع

  :الرد عليها 
أن القرآن كالم اهللا ، وقد ثبت إعجازه وأن الخلق ال يقدرون عليه ، وثبت أن الذي أتى 

 ، وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدقاً، - كما ذكرنا سابقاً–يرهم ، وأنه ِصدق به غ
وليس إذا أمكن معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف بالسمع كذلك، وهذا يدل على 

  . )٣(بطالن قولهم
  :الشبهة الخامسة

ا قال بعضهم أنه ال سبيل إلى معرفة عجز الجن عن اإلتيان بمثل القرآن ، وقد يكونو
  .)٤(قادرين على ذلك ألنهم يقدرون على أمور دقيقة وخفية وغامضة ال نقدر عليها 

                                         
 .٣٢٦ لسابق، ص المرجع ا)١(
  .٧٢ المرجع السابق، ص:  ينظر)٢(
 .٧٣ المرجع السابق، ص:  ينظر)٣(
 .١٠٥المرجع السابق، ص :  ينظر)٤(



– 

  )٦١٠٤(

  :الرد عليها 
أن اهللا تعالى أخبر في كتابه أن الجن ال تستطيع أن تأتي بمثل القرآن في قوله : أوالً

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > {سبحانه 
  .)١(]٨٨:سورة اإلسراء[ } = < ?

 عن الشعراء أنهم تكلموا مع الجن وخاطبوهم ولهم أشعار معهم، مما يدل حكي: ثانياً
  .)٢(على أنهم مثل اإلنس في عجزهم عن معارضة القرآن 

  :الشبهة السادسة
 شاعر، وأنه أخذ من شعر العرب ، وأنه وجد في القرآن شعراً قولهم أن النبي 

   .)٣( ركثيراً، وأنه كذلك وجد في القرآن كالم موزون كوزن الشع
  :الرد عليها 

  :من عدة وجوه
أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن لو كانوا يعتقدونه شعراً لبادروا إلى  : أولها

معارضته؛ ألن الشعر مسخر لهم ومسهل عليهم ، فلما لم يفعلوا ذلك عِلم أنهم لم 
  .يعتقدوا بأنه من الشعر

ا كان على وزنه ال يكون شعراً وأقل الشعر ذهب العلماء إلى أن البيت الواحد وم: ثانياً
بيتان فصاعداً ، وقالوا ما كان على وزن بيتين ولكن اختلف روييهما وقافيتهما فليس 

   .)٤(بشعر ، وقالوا أيضاً أن الرجز ليس بشعر
الموزون في الكالم هو ما تساوت أجزاؤه في الطول والقصر والسواكن : ثالثاً

   .)٥(ليس بموزون  والقرآن ليس من هذا القبيلوالحركات فإن خرج عن ذلك ف
خصص الباقالني في كتابه فصالً كامالً للمقارنة بين شعر العرب وخطبهم وبين : رابعاً

القرآن الكريم؛ ليبين أنه ليس بمقدور أحد من البشر أن يأتي بمثل القرآن وأن أسلوبه 
  .يختلف عن األسلوب المتعارف عليه في الشعر والنثر 

                                         
  .المرجع السابق:  ينظر)١(
  .١٠٨ المرجع السابق، ص:  ينظر)٢(
  .١٢٢،١٢٨ المرجع السابق، ص:  ينظر)٣(
   .١٢٥المرجع السابق، ص :  ينظر)٤(
  .١٢٨ق، ص المرجع الساب:  ينظر)٥(



 

 )٦١٠٥(

  :ة السابعةالشبه
 b a { ذهب بعض الناس إلى إثبات السجع في القرآن ومما استدلوا به قوله تعالى

c{] حيث قدم هارون على موسى لدواعي السجع ولتساوي مقاطع ]٧٠:سورة طه 
 أن – في رأيهم –أفضل من هارون والمفروض الكالم مع أن المعروف أن موسى 

   .)١(يقدم عليه في الذكر 
  :الرد عليها 

  :هذا الزعم غير صحيح  وقد رد عليه المؤلف من عدة وجوه
لو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليبهم وكالمهم ، ولو كان داخالً فيها : أوالً

  .)٢(لم يقع بذلك إعجاز
ن انه سجع فهو وهم؛ ألنه قد يكون الكالم على مثال السجع وإن أن الذي يقدرو: ثانياً

لم يكن سجعاً ، ولو كان الذي في القرآن مما يزعمون أنه سجعاً لكان مذموماً مرذوالً ؛ 
ألن السجع إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان قبيحاً ، وللسجع منهج مرتب 

  .)٣(وكان خارجاً عن الفصاحة مضبوط متى اخل به المتكلم أوقع الخلل في كالمه 
أن ما ذكروه من تقديم هارون على موسى من أجل السجع فليس بصحيح؛ ألن : ثالثاً

الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى 
ز واحداً، من األمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة والبالغة وفي ذلك تنبيه على إعجا

  .)٤(القرآن الكريم
  :الشبهة الثامنة

فضلت " كان أفصح العرب كما ورد في الحديث الشريف ثبت أن النبي : قال بعضهم
، وكان صادقاً في قوله ، فهل )٥("الحديث... أعطيت جوامع الكلم : على األنبياء بست

   .)٦(يمكن أن يكون القرآن من نظمه لقدرته في الفصاحة على مقدار ال يبلغه غيره

                                         
 .١٣٠المرجع السابق، ص :  ينظر)١(
  .المرجع السابق:  ينظر)٢(
 .١٣٢ ،١٣١ المرجع السابق، ص:  ينظر)٣(
  .١٣٥المرجع السابق، ص :  ينظر)٤(
  .٣٧١، ص١ أخرجه اإلمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة ،ج)٥(
  .٣٥٨إعجاز القرآن، ص  : ينظر)٦(



– 

  )٦١٠٦(

  :الرد عليها 
 ورسائله وكالمه المنثور وبين القرآن قارن اإلمام الباقالني بين خطب الرسول 

الكريم وجعل ذلك في فصل كامل ليبين الفرق الواضح بينهما ، وأن القرآن ليس من 
  .)١(  وإنما هو كالم اهللا تعالىلفظ الرسول 

  :الشبهة التاسعة
من القرآن الكريم ألن ابن مسعود لم يكتبها في التشكيك في كون المعوذتين ليستا 

  .مصحفه 
  :الرد عليها 

أن ابن مسعود اعتمد على حفظ الكل للمعوذتين لذا لم يكتبها في مصحفه، ولو كان قد 
أنكر السورتين على ما ادعوا لكانت الصحابة تناظره على ذلك وكان يظهر وينتشر، 

 التكفير والتضليل، فكيف يجوز أن يقع وهذا أمر يوجب. فقد تناظروا في أقل من هذا
   .)٢(التخفيف فيه؟ وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف

  تم بحمد اهللا

                                         
  .٢١٤ المرجع السابق، ص:  ينظر)١(
   .٣٥٩ المرجع السابق، ص:  ينظر)٢(



 

 )٦١٠٧(

  الخاتمة
للباقالني في هذا البحـث، واسـتخراجي       ) إعجاز القرآن (من خالل دراستي لكتاب     

ئج يمكـن  ، توصلت إلى مجموعة من النتاللشبه التي أثيرت حول القرآن والردود عليها       
  :اختصارها فيما يلي

سبب تأليف الباقالني للكتاب هو كثرة األقاويل التي أثيرت حول إعجاز القرآن             . ١
  .الكريم

ناقش اإلمام الباقالني إعجاز القرآن من نواحي بالغية ونقدية ، ولـم يتطـرق               . ٢
  .إلى وجوه اإلعجاز األخرى 

  .ية أن اإلعجاز اختص به القرآن الكريم عن سائر الكتب السماو . ٣
  .كان الباقالني في نقاشاته صاحب أسلوب علمي قويم  . ٤
 .يعد كتاب إعجاز القرآن مصدراً من المصادر البالغية األساسية  . ٥
م لساناً ، وذلك يظهـر      هكان اإلمام الباقالني من أعلم الناس بعلم الكالم وأفصح         . ٦

  .بوضوح في كتابه إعجاز القرآن
كون قد وفقت في بحثي هذا ، فإن أصـبت          أرجو من اهللا العلي القدير أن أ      .. ختاماً  

فهو فضل من اهللا ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وصلى اهللا على نبينـا محمـد                  
  .وعلى آله وصحبه وسلم

 



– 

  )٦١٠٨(
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