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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

 



 

 )٥٩٣(

  
  
  
  
  : المقدمــة

  n الحمد هللا العزيز المنان، خالق اإلنس والجان، ومنـزل القرآن،
s  r  q  p   o )والسالم على النبي العدنان، وعلى آله  والصالة،)١ 

  .وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه
  :أما بعد

 القضاة، محمد عصام: لفضيلة الشيخ الدكتور، مقدم فهذا بحثٌ متواضع
المدرسة المغربية في : تحت عنوان)  طبقات القراء وأسانيدهم(: مادةتحقيقاً لمتطلبات 

  :، حيث تتكون خطّة البحث من اآلتي) القراءات وطبقات القراء فيها
 .  و خاتمة، و فهارس عامة،مقدمة، و تمهيد، و أربعة فصول

ار موضوع البحث، فأما المقدمة فتشتمل على أهمية البحث، وأسباب اختي
ومنهجية البحث، وأما التمهيد فقد تحدثت فيه عن التعريف بمدارس القراءات وطبقات 

 المدرسة المغربية نشأةُ(الناحية التاريخية : القراء، ثم تحدثت عن أربعة فصول أولها
سمات وخصائص : طبقات قراء المدرسة المغربية، وثالثها: ، وثانيها)هاوتسلسلُ

آثار المدرسة المغربية ومؤلفاتها، ثم ختمت البحث بذكر : بية، ورابعهاالمدرسة المغر
 .النتائج ثم ذكر الفهارس العامة

 : أهمية البحث وأسباب اختيار موضوع البحث
تتمثل أهمية البحث وأسباب اختياره في كون المدرسة المغربية غزيرة اإلنتاج 

كتبة القرآنية بالكثير من المنظومات العلمي، عظيمة الجهود في علم القراءات، أثْرت الم
والمؤلفات في علم القراءات ورسم المصحف وضبطه وحفظه، وخَرج من خالل هذه 
المدرسة أعالم جهابذة أسسوا مناهج خاصة في تعليم القراءات وتعلّمها، وأضافوا 

ها للمكتبة القرآنية مصنفات عظيمة النفع، لذا ومن أجل إظهار معالم هذه المدرسة وأثر

                                         
  ١٨٥:  البقرة)١(

 
 

  



– 

  )٥٩٤(

على القراءات ودورها في حفظ قراءة نافع براوييه ورش وقالون كُِتب هذا البحث الذي 
  .يعتبر غيض من فيض في إبراز الجهود العظيمة لهذه المدرسة المتميزة

 البحثمنهج :  
  : اآلتيبحثي المنهجفي كتابة ت سلك
 هملى أ، وجمع المادة العلمية بالرجوع إالوصفي التاريخي على المنهج العتمادا .١

 .الكتب
 . القرآنية، من مصحف المدينة المنورة بالرسم العثمانياتنسخ اآلي .٢
 .مختصرايذكر  عند أول ورود، ثم بعد ذلك ةً كاملالمراجع والمصادر  بياناتذكر .٣
 . األقوال لقائليهابةنس .٤
   .ترجمةً مختصرة ة األعالم ترجم .٥
قراء المدرسة بقات الترجمة ألعالم المدرسة المغربية في موضعها في فصل ط .٦

 .المغربية
 .فيها أهم النتائج رِك البحث بخاتمٍة، ذُتمخ .٧
 . البحث بفهرس الموضوعات والمراجعتذييل .٨

 .سأل العون والسداد، والتوفيق والرشاد، إنّه ولي ذلك والقادر عليهأواَهللا هذا 



 

 )٥٩٥(

  :التمهيد
  .التعريف بمدارس القراءات وطبقات القراء

 المغربية وطبقات القراء بها البد من إيضاح المصطلحات المدرسة عند بداية حديثنا عن
  .الواردة في عنوان البحث وهي التي مهدت  بها لهذا البحث

جماعةٌ من الفالسفة َأو  : ، وهيعليمتمكان الدرس والهي : فالمدرسة في اللغة 
  .ترك برُأي مشقالوا مذهبا معينًا ، أو اعتنقواالمفكرين َأو الباحثين  

  . على رأيه ومذْهِبه: أي ،فالن  مدرسة منهو  : ويقال
تنسب إلى أسماء القراء وقد تنسب إلى المنطقة الجغرافية قد  : والمدرسة في القراءات

   )١ (التي تأسست فيها المدرسة
 تمثل التي والفنية البنائية الخصائص مجموعة: فعند نسبتها للقراء تكون المدرسة هي*

  و تحدد اتجاهه األداء في اختياراته في ومناحيه القراءة أئمة من عتبرم إمام أسلوب
 ومدرسة بن بري، ومدرسة بن القاضي  واألدائي، كمدرسة الداني، والفكري العلمي
  ....وهكذا

 أو جهة في الناشئة المدارس فهي تضم مجموعة وعند نسبتها إلى المنطقة الجغرافية *
 مدرسة، اسم مجموعها على فيطلق متقاربة أو تشابهةم تركيبية أسس معينة على منطقة
 أو" القيروانية "أو" المشرقية "أو" المغربية المدرسة "فنقول نعمم حينما نريده ما وذلك

  "األندلسية"
اتجاه له خصائص مميزة ينادي بها :وقد عرف أحمد مكي األنصاري المدرسة بأنها 

وهذا التعريف ينطبق على مدارس فرد أو جماعة من الناس ثم يعتنقها آخرون ،  
القراءات من جهة أن لكل مدرسة شيوخ وأعالم قادوا هذه المدرسة وميزوها عن 

 )٢(.غيرها
  

                                         
، ١ط وآخرون،أحمد يوسف النجاتي     :، تحقيق زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراء            ، أ معاني القرآن )١(

  ٣٥٢، ص مصر،دار المصرية للتأليف والترجمة 
وزارة األوقاف ، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ -ى األول : مجلدات، الطبعة٥عبد الهادي حميتو، . قراءة اإلمام نافع عند المغاربة، د      )٢(

  ٢٤ص/ ١ج والشؤون اإلسالمية، المغرب



– 

  )٥٩٦(

 ،ومدراس القراءات تدور حول خمسة  مدارس أساسية قديمة وهي المدرسة الحجازية
رسة التي تندرج ضمنها المد–و العراقية والشامية، والمصرية، ومدرسة بالد األندلس 

 بسبب اطالق التسمية على دول المغرب اإلسالمي حديثاً  و ما بعد الشواطئ - المغربية
 .المغربية ببالد األندلس فيما بين القرن األول الهجري إلى القرن السابع الهجري

ومن المدراس الحديثة التي ترتكز في أصولها على هذه المدارس القديمة، المدرسة 
  .انية، والمدرسة التركية وغيرهاالهندية والمدرسة الموريت

  :أما طبقات القراء
  )٢(الكَثير: الجراِد ومن النّاس، من: ، والطّبقةَ)١(نوقوم متشابه: فالطبقة في اللغة

 المشايخ يِقولُ  -  ولو تقريباً –  في السن اشتركواجماعةهي : والطبقة في االصطالح
  )٣(. في التالقيشراكباإل اكتفواوربما ، بأن يكون شيوخ هذا شيوخ ذلك

  .فالمقصود بطبقات القراء هم جماعة القراء الذين كانوا في حقبة زمنية محددة

                                         
عبد اللطيف  : ، تحقيق  عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح         معرفة أنواع علوم الحديث،      )١(

  ٥٠٠ صهـ،١٤٢٣، دار الكتب العلمية، ١الهميم وماهر ياسين الفحل، ط
  ٥٠ص/ ٢٦ج  مجلداً،٤٠، طبعة الكويت، ٢، طالسيد مرتضى الزبيدي ، اهر القاموستاج العروس من جو)٢(
 ٩٤ ص، دار الكتب العلمية،١خليل المنصور، ط: ، محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيقظفر األمانيمختصر الجرجاني في  )٣(



 

 )٥٩٧(

  ).ها المدرسة المغربية وتسلسلُنشأةُ(الناحية التاريخية : الفصل األول
 الصحابة والتابعين في هذه ان لقد ك:تاريخ المدرسة المغربية في القرن األول: أوالً

 عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، أو وهلقرآن بالحرف الذي تلقاالفترة يقرؤون 
دخول  منذ )١(، وقد بدأ دخول القران إلى بالد المغرب عنه من قراء الصحابةوهتلق

  في المصادر التاريخية االسالميةن المتتبع ألخبار الفتوحات، وإاإلسالم وانتشاره بها
 بعد الذي تمكن عنه اهللا رضي العاص نب عمرو كان الحمالت هذه أولى يجد أن في

 إلى سار ثم الجزية، على أهلها فصالحه "برقة إلى الوصول من مصر بالد فتح إتمام
  )٢(".عنوة وفتحها فحاصرها طرابلس

 الرواية عنه وردت "وممن القراء، في المعدودين من بن العاص عمرو وكان
  ".القرآن حروف في

 بن اهللا عبد بقيادة افريقية على الثانية الحملة كانت وعشرين سبع سنة وفي
 ".وافتتحها فغزاها "مصر، على ـ عنه اهللا رضي ـ عثمان عامل سرح أبي بن سعد

 معاوية زمن إلى المغرب من الداخلية الجهات اتجاه في الفتح استمر وقد
 فتوغل ،"الهجرة من خمسين سنة المغرب على نافع بن لعقبة عقد حيث عنه، اهللا رضي

 افريقية إلى وصل أنه ذكروا وقد المنيعة والمعاقل الجيوب من تبقى ما إلتمام فتحال في
 )٣(الصحابة من عشر ثمانية عسكره في وكان المسلمين، من آالف عشرة في

 للمغاربة القرآن تحفيظ على العمل إلى البداية منذ الفاتحين همم توجهت وقد
  . مواألقالي الجهات في تعليمه وتعميم بينهم ونشره

ثم بعد ذلك توالت البعثات الجهادية للحفاظ على ثغور الدولة اإلسالمية وكان 
  .لهذا البعثات أثر كبير في مدرسة القراءة بتلك المناطق

  :فمن تلك البعثات
كان من رجال هذه البعثة  ه ، ٦٢ في واليته الثانية سنةبعثة عقبة بن نافع الفهري- ١

يد بن أبي منصور التابعي، وكانت له صحبة أبو منصور الفارسي القارئ والد يز

                                         
الذي يشمل ليبيا " االتحاد المغاربي"وم في  من الجدير بالذكر بيان  أن لفظ المغرب في هذا البحث يشمل األقطار الداخلة الي)١(

  .ولكني لن أتحدث عن موريتانيا باعتبارها مدرسة مستقلة". وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا
  ٣٣ص/ ١ج قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )٢(
  ٣٥ص/ ١ج قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )٣(



– 

  )٥٩٨(

على اختالف في ذلك بين العلماء، وقد ذكروا أنه كان فقيها قارئا للقرآن، متفننا 
في العلم، يروي عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، قدم 

  .افريقية وسكن القيروان إلى أن مات بها
اختار من جنده سبعة عشر رجال   الذي ه٩٧ المتوفى سنة عثة موسى بن نصير ب- ٢

  )١(.من القراء والفقهاء وندبهم إلى سائر الجهات يعلمون القرآن وشرائع اإلسالم
 قراء من جماعة عن يروي والرواية، العلم  إماماً في نفسه نصير بن وقد كان موسى

  )٢ (القراء الصحابة أحد الداري تميم أبرزهم ومن و فقهائهم، الصحابة
 لقد انتشر في هذه الفترة اختيار الناس :تاريخ المدرسة المغربية في القرن الثاني: ثانياً

 ١٠١للقراءات ومعرفة الروايات وتمحيصها، لذا فقد كان لبعثة عمر بن عبد العزيز ت 
ه، أكبر األثر في محاولة توحيد قراءة الناس في المغرب على قراءة بن عامر الشامي 

  .في تلك الفترة
إسماعيل بن عبيد اهللا من ضمن عناصر بعثة عمر بن عبد العزيز، وقد كان 

 والي عمر بن عبد العزيز الذي كانبن أبي المهاجر القرشي المخزومي ـ مولى لهم ـ
 . من حملة القراءة عن إمام أهل الشام في القراءة والذي يعدعلى افريقية والمغرب

وقال  رعيني المصريجعثل بن عاهان بن عمير أبو سعيد الوكان من بينهم 
  ."بعثه عمر بن عبد العزيز إلى المغرب ليقرئهم القرآن: "ابن حجر وغيره

و في أواسط هذا القرن عندما تحولت عاصمة الخالفة اإلسالمية الى العراق 
وكثرت رحالت طالب العلم والقراء إلى تلك المناطق انتشرت قراءة حمزة الكوفي في 

  .المغرب
اإلمام أبو محمد  أدخلها البالد أقدم منقراءة نافع،  فمن ثم بعد ذلك بدأ ظهور 

 مالك الفقية جمع بين الرواية عن اإلماموالذي ) هـ١٩٩ت(الغازي بن قيس القرطبي 
فقد رحل من قرطبة بعد منتصف القرن الثاني في إمارة عبد واالمام نافع المقرئ 

 قريش، فأقام بالمدينة الرحمن الداخل األموي أمير قرطبة واألندلس المعروف بصقر
مدة قرأ فيها على نافع ومالك وروى عنه الموطأ، وهو أول من دخل بالقراءة المدنية 

إلى المغرب، كما أنه عرض مصحفه على مصحف أ والمذهب المالكي ورواية الموط
                                         

  ٣٦ص/ ١ج قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )١(
  ٤٠ص/ ١ج قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )٢(



 

 )٥٩٩(

نافع وأهل المدينة ثالث عشرة أو أربع عشرة مرة كما ذكر ذلك أبو داود سليمان بن 
  . التنزيل في رسم المصاحفنجاح في كتاب

  : تاريخ المدرسة المغربية في القرن الثالث: ثالثاً
لقد بدأ في هذه الفترة التأليف في القراءات واالختيار فيها، فانتشرت قراءة نافع في 

 سحنون زمن في كان قد االنتشار هذا المغرب في هذا القرن وقد ذكر المؤرخون أن
 الجمهور لدن من عليها اإلقبال تزايد ثم الثالثة، ائةالم من األولى العقود في وربما
 سنة للقضاء سحنون والية عهد على وباألخص لصالحها، القضائية السلطة من بتدخل
  .أصحابه من للقضاء المتولين عهد على مداه بها األخذ بلغ ثم هـ ، ٢٣٤

 عليها في أفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالبأما :  "قال القاضي عياض
القديم مذهب الكوفيين، إلى أن دخل علي بن زياد وأبن أشرس والبهلول بن راشد، 
وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالك فأخذ به كثير من الناس ولم يزل يفشو 

  ).١(" إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه وفض حلق المخالفين
أن ابن طالب، أيام : ء والمقرئين طبقات القراذكر أبو عمرو الداني في كتابهوقد 

  .قضائه، أمر ابن برغوث المقرئ، بجامع القيروان أال يقرأ الناس إال بحرف نافع
 كما نقله ابن الجزري في حرف الميم من المجلد الثاني في غاية النهاية في أيضاًقال و

من وقته اعتمد أهل األندلس على رواية ورش، وصارت  و" :رسم محمد بن وضاح
   (٢)"هم مدونة، وكانوا قبل ذلك معتمدين على رواية الغازي بن قيس عن نافععند

خلت رواية ورش بصورة أقوى على يد أبي عبد اهللا محمد بن وضاح القرطبي وقد د
الذي رحل من قرطبة فدخل مصر، وقرأ برواية ورش على صاحبه أبي ) هـ٢٧٦ت(

 )هـ٢٣٤ت(األزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
ثم تتابعت الرحالت العلمية من المغرب واألندلس إلى منتصف القرن الثالث الهجري 

، فدخل )هـ٣٠٦ت(حيث رحل اإلمام الجليل أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن خيرون 
مصر، وقرأ على مشاهير رجال مدرسة ورش، ثم رجع فتعلق به أهل القيروان لإلقامة 

                                         
  )١٦٤/ ١ (المغاربة عند نافع اإلمام قراءة )١(
 أجـزاء،  ٣،  ١ في طبقات القراء، محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، براجستراسر، مكتبة بن تيمية، ط               غاية النهاية   )٢(

   ٢٧٥ص/٢ج



– 

  )٦٠٠(

ورحل إليه الناس، وانتشرت على يديه وأيدي طلبته عندهم، فتصدر هنالك لإلقراء 
  .رواية ورش

 على الغالب وكان افريقية أهل على نافع بقراءة قدم الذي وهو: "ـ الفرضي ابن  قال
  )١( .."الناس خواص إال لنافع يقرأ يكن ولم حمزة، حرف قراءتهم

  من القرن الثالث الهجري وحتى الزمن الحديث 
ة اعتمدوا في القراءِة قراءةَ نافع وفي الفقه مذهب االمام مالك من المعلوم أن المغارب

خذهم في القراءة بالرواية عن نافع المدني، وفي الفقه بالرواية عن مالك بن وقد استمر أ
وهكذا  بذلك أزيد من عشرة قرونوا وتمسك” الموطأ“أنس إمام دار الهجرة وصاحب 

 والقيروان واألندلس كما دخلت الرواية دخلت الرواية عن نافع في حياته إلى إفريقية
  . وفقه المذهب في حياته أيضا في وقت واحدأعن مالك في الموط

ومازال المغاربة يقرؤون بقراءة نافع حتى اآلن مع انتشار تعليم القراءات في 
المعاهد والجامعات بمختلف رواتها في الزمن الحديث، وهم يعتمدون على 

 في الجزائر بدأ إصدارهاي تافع برواية ورش والقراءة نل  الموافقةحفاالمص
 في دول المغرب العربي ة المتداوليحف ها المصه  وهذم، ١٩٠٥سنة 

قراءة نافع  الموافقة لحفاالمصفأهلها يعتمدون على   ،باستثناء ليبيا وتونس
  .عن نافعبرواية قالون 

  : ومن أبرز قراء المغرب حالياً
     شيخ اإلقراء بالمغرب األقـصى وهـو تلميـذ          بلسيالشيخ الدكتور عبد الرحيم النا

 .الشيخ الزيات
 السيد الراجي الكونتري وهو قارئ مقرئ جمع بين الرواية والدراية. 
              الحسن غرور مقرئ حافظ متقن يعمل في تدريس القراءات بمنطقـة الـشمارعية

 .قرب مدينة مراكش
 العشرةعبد الحميد الدمسيري وهو مقرئ حاذق كتب بيده رمزية القراء . 
            الشيخ المقرئ الحاذق الطاهر الحريري في زاوية سيدي الزوين قرب مـراكش  .

 .و هو من الحذاق الضابطين  وبنواحي وزات الشيخ أبو العجوز 

                                         
: ، تحقيـق  ن الفرضي ابب، عبد اهللا بن محمد بن يوسف المعروف         لس تاريخ علماء األند    ؛ و  ٢١٧ص/٢ غاية النهاية، ج    )١(

 ٧٩٩ص/٢ج ه، مكتبة الخانجي، القاهرة،١٤٠٨، ٢السيد عزت العطار الحسيني، ط



 

 )٦٠١(

      وله طلبة نجباء أبرزهم االستاذ ابن دحمان نفـع اهللا           -رحمه اهللا   –الشيخ الهاللي 
 .به

 ابط متقنالشيخ مصطفى البحياوي بطنجة وهو مقرئ نشط ض . 
  الشيخ علي الهاللي الحافظ المتقن. 
              االستاذ الدكتور عبد الحميد حميتو صاحب أكبر موسوعة في تاريخ قـراءة ورش

 .بالمغرب
 الفقيه القارئ عبد الرحمن بني حيدة، وهو من رعيل القراء المهرة في أسفي. 
          امعـات   فضيلة الدكتور التهامي الراجي الهاشمي حامل لواء هـذا العلـم فـي الج

 .المغربية
              كذلك فضيلة الشيخ الوقور والعالم الجليل والمقرئ الجامع بين الروايـة والدرايـة

والبحث والتحقيق األستاذ محمد بربيش استاذ كرسي القـراءات بمـسجد الـسنة              
  .بالرباط



– 

  )٦٠٢(

 .قراء المدرسة المغربيةطبقات : الفصل الثاني
 وظهرت مالمحها بعد استقرار تبين لنا مما سبق أن المدرسة المغربية تبلورت

قراءة نافع بطرقها  قراءة معتمدة عند المغاربة لذا سيسكون الحديث هنا مقتصراً على 
أبرز قراء المدرسة المغربية منذ تبلورها في أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن 

  .الرابع الهجري
  :مدرسة األقطاب: أوالً

 بصفة عامة وفي قراءة نافع بصفة خاصة، أوج بلغت المدرسة القرآنية في المغرب 
 المائة الرابعة مدارس أدائية وفنية في بدايات وانبثقت عنهاازدهارها وغاية كمالها، 

إشارة إلى ما توافر عند أصحابها من أعالم األئمة " مدارس األقطاب" بـتسمىمتمايزة 
صية العلمية، في عهد التأصيل والنضج من نبوغ خاص في الفن، وتكامل في الشخ

والتي كان رائدها أبي وسعة أفق في التعامل مع مذاهب األئمة وتوجيه مسائل الخالف 
   )١ ()هـ٣٠٦ت( عبد اهللا محمد بن عمر بن خيرون

 القراءة في أنماط ثالثة داخل وتبلور الرفيع القرائي النشاط هذا انصب وقد
 الفنية وأصولها ومنهجها هاطبيعت منها لكل كبرى مدارس ثالث تمثل والتأليف واألداء

  :وهي األدائية، ومقوماتها
 والتي استقل فيها كل إمام بطائفة من "التنظيرية "أو" القياسية "المدرسة

  : على عدد من الرواد و هم  االختيارات األدائية التي تعزى إليه، وتشمل
  )٢()ه٤١٣ت(سفيان القيرواني صاحب الهادي  محمد بن اهللا أبو عبد - ١

                                         
الفقيه رحل إلى العراق فسمع ببغداد من محمد بن نصر صاحب ،  المقرئ، القيروانيالمعافري  خيرونعمر بن محمد بن  )١(

و عبيد ،و أبي بكر أحمد بن يوسف المقرئ     ،وعلي بن المديني ثم دخل مصر وقرأ بها على محمد األنطاكي            ، يحي بن معين  
األداء و  فـي  القـراءات و كتـاب   في والتمام بتداءاال: ، من مؤلفاتهزرقبن رجاء وابي الحسن إسماعيل بن أبي يعقوب األ   

 ٢١٧ص/ ٢ج النهاية غاية:ينظر. المصحف رسم في والالمات األلفات
 أبـي  و ، لـورش  المهري محمد بن إسماعيل على القرآنية القراءات بمصر قرأ القيرواني، اهللا عبد أبو سفيان بن  محمد )٢(

 العباس وأبو القسطالني داود بن الملك وعبد القصري بكر عنه أبو القراءة ذالهواري، أخ سعيد بن يعقوب و غلبون ابن الطيب
شمس الدين أبـو عبـد اهللا   ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: ينظر. المهدوي، ألف كتاب الهادي في القراءات    

 صـالح  بالوفيات، الوافي ؛ ٣٨٠ ص / ١ ه، دار الكتب العلمية، ج ١٤١٧ ١، ط محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي       
   / ٣ ج  جزء، دار إحياء التراث، بيـروت، ٢٩ه، ١٤٢٠احمد األرناؤوط، : ، تحقيقالدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي      

  ١١٤ ص



 

 )٦٠٣(

القيرواني  القيسي مختار بن محمد بن طالب أبي بن مكي مدمح أبو - ٢
 )١( )ه٤٣٧ت(

  )٢() ه٤٤٠ت(المهدوي  وأبو العباس - ٣
 ) ٣() ه٤٦٥ت(القاسم الهذلي و  أبو - ٤
 )٤() ه٥١٤ت(بن بليمة الحسن علي و وأب - ٥
 )٥() ه٥١٦ت ( القاسم بن الفحامووأب - ٦

الغني الحصري  و من أهم أقطاب هذه المدرسة اإلمام ابي الحسن   علي عبد 
  .)٦()ه٤٨٨ت(

                                         
رحل إلى مـصر وإلـى     ، المقريء أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي              )١(

ابنه محمد بن مكـي و  : س لتلقي العلم، قرأ على أبو الحسن طاهر بن غلبون وعلى عبد الرحمن القشيري ، من تالميذه  األندل
محمد بن شريح الرعيني وأحمد بن محمد الكالعي، من مؤلفاته كتاب اإلبانة عن معاني القراءات وكتاب الكشف عن وجـوه    

 .٩ص/ ٢ج، غاية النهاية ٣٩٤ص/ ١جاء الكبار معرفة القر: ينظر. القراءات السبع وعللها وحججها
، رحل إلى األندلس و مصر ، قرأ على محمد بن سفيان وعلى         أحمد بن عمار بن أبي العباس اإلمام أبو العباس المهدوي          )٢(

ـ  : إسماعيل بن محمد المهري وأبي الطيب بن غلبون ، ومن تالميذه محمد الكتاني وموسى اللخمي، من مؤلفاته                 ل كتاب تعلي
  . ٩٢ ص / ١ ج القراء طبقات ؛ ٣٩٩ ص /١ ج الكبار القراء معرفة: ينظر. القراءات السبع وكتاب التعضيل في التفسير

 وطاف البالد في طلب القـراءات،  ، األستاذ الكبير والعالم الشهير،يوسف بن علي بن جبارة بن محمد ابو القاسم الهذلي        )٣( 
أخذ القراءات القرآنية عن أحمد بن علي ، ون شيخا، من آخر المغرب إلى باب فرغانة في هذا العلم ثالثمائة وخمسة وست      لقي

كتـاب  : ، من مؤلفاتـه   أبو العز القالنسي   و أبو بكر بن محمد بن زكريا األصبهاني      : س، من تالميذه  بن هاشم، واحمد بن نفي    
: ، خلف بن عبد الملك بن بشكوال، تحقيقندلس الصلة الصلة في تاريخ أئمة األ:ينظر. الهاديكتاب الوجيز، وكتاب الكامل، و

 في أخبار من ذهب، عبد الحي بن         شذرات الذهب   ؛   ٦٨٠ ص /٢ج  ه، مكتبة الخانجي،    ١٣٧٤ ١عزت العطار الحسيني، ط   
  .٣٢٤ص  /٣ج دار بن كثير، بيروت،  ه،١٤٠٦، ١جزء، ط١١محمود األرناؤوط، : أحمد العكري، تحقيق

 على أحمد بن النفيس وقرأ قرأ ، عني بالقراءات، رحل إلى مكة المكرمة ومصر،   بن بلّيمة الحسن بن خلف بن عبد اهللا      )٤( 
 الرحمن ه، وعبدأبو العباس أحمد بن الحطيئ: ، من تالميذه أبي بكر القصري    على القيروانوقرأ في   أبي معشر الطبري    على  

   ٢٦٢ص/ ١ج الكبار القراء معرفة: ينظر. راتتلخيص العبا: عظيمة من مؤلفاته بن الحسن وأبو عطية، بن اهللا خلف بن
، رحل إلى مصر في سبيل طلب العلم والقراءات، أخذ القـراءة  عبد الرحمن بن عتيق بن خلف أبو القاسم الفحام الصقلي       )٥(

 احمد بن الحطية و يحيى بن سعدون      : احمد بن النفيس وعبد الباقي الحمصي  وأبو الحسن نصر الفارسي، من تالميذه            : عن  
  ؛ ٤٧٢ ص /١ ج الكبار القراء معرفة: ينظر. التجريد لبغية المريد  : القرطبي ومحمد بن عبد الرحمن الطفيل ، من مؤلفاته        

  ٣٧٤ ص ،١ ج النهاية غاية
، تعلم القراءات في القيروان ورحل إلى األندلس ،         علي بن عبد الغني أبو الحسن الفهري القيرواني المعروف بالحصري          )٦(

الحسن بن خلف : بو بكر عتيق بن احمد التميمي وأبو علي الجلولي و عبد العزيز بن محمد البكري، من تالمذتهأ: من شيوخه
القصيدة الحصرية وكتاب في أصول األداء ومنظومة : بن بليمه وسليمان بن يحيى القرطبي و عبد المنعم الطنجي، من مؤلفاته

 أجزاء، ٧إحسان عباس، : مان، شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان، تحقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الز: ينظر. في الرسم
   .١/٣٣؛ قراءة اإلمام نافع ٣٣٢ص/٢ دار صادر، بيروت،ج



– 

  )٦٠٤(

 يث سلكوا ح الداني، عمرو أبي مدرسة بها ونعني" األثرية "اإلتباعية والمدرسة
أو " التيسير"مسلك أصحاب أبي عمرو الذين كانوا يقرأون ويقرئون بمضمن 

 )١()ه٧٣٠ت( ورائد هذه المدرسة هو علي بن محمد بن بري التازي "الشاطبية"
 يقرأ بها كل شمال إفريقيا سواء قراء قالون أو قراءالتي صاحب الدرر اللوامع 

 : ، واستمر تالميذ هذه المدرسة بالعناية بها على أكمل وجه ومن أبرزهمورش
 )٢()هـ٧١٨ ت (الشريشي الخراز إبراهيم بن محمد بن محمد اهللا عبد أبي - ١
 )٣ ()ه٧٤٣بعد  ( بن شعيب المجاصيمحمد أبي عبد اهللا  - ٢
 وهي المدرستين، بين وسطا منهجها في جاءت التي "التوفيقية "المدرسة ثم 

والتي من أهم ) ٤()ه٤٧٦ت(شريح صاحب الكافي بن اهللا عبد أبي اإلمام مدرسة
 )٥ ()ه٧٣٠ت(روادها اإلمام ابي الحسن علي بن عمر القيجاطي

                                         
أبـو  : ، نشأ بتازة ورحل إلى فاس، من شـيوخه    علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن التازي المعروف بابن بري             )١(

: فر احمد بن إبراهيم الغرناطي، أبو الربيع سليمان بن محمد الشريشي ، من تالميذهالحسن علي بن سليمان القرطبي و أبو جع
أرجوزة الدرر اللوامع في اصـل  : عبد المهيمن الحضرمي وأبو الحجاج يوسف المكناسي وأبو عبد اهللا المرسي، من مؤلفاته    

   ١٥٩-١٣٥ص/١ نافع ج قراءة اإلمام: ينظر. مقرأ االمام نافع وكتاب القانون في رواية ورش وقالون 
 كان  ،د بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا األموي الشريشي، المشهور بالخراز األندلسي الفاسي               مأبو عبد اهللا مح    )٢(

عمدة البيان فـي رسـم   :  و، من مؤلفاته أبو محمد بن أجطا الصنهاج:، من تالميذه متقنا للرسم والضبط نافعبارعا في مقرأ    
،  سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس          :الحصرية وشرح الدرر اللوامع ينظر    القران وشرح   

 و حمزة بن محمد الطيـب الكتـاني         عبد اهللا الكامل الكتاني   :  تحقيق الشريف أبو عبد اهللا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني         
  ٢٧٢-٢٧٠ص/ ٢، ج دار الثقافةهـ، ١٤٢٥، ١ط  أجزاء،٤آخرون، و
أبا عبـد  :  ، تعلم بتازة ورحل إلى فاس، من شيوخهأبو عبد اهللا محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي  هو   )٣(

أبو عبد اهللا بن اجروم المعروف : اهللا المالقي وأبو عبد اهللا محمد التسولي وابي الحسن علي بن سليمان القرطبي، من تالميذه            
القراء والقراءات فـي    : ينظر.  رح مود الظمآن وشرح الدرر اللوامع ومنظومة في غريب القران           ش: بالمنديل، من مؤلفاته  

  .٤٦، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ص١ه١٤١٠المغرب، سعيد أعراب، ط،
،  رحل إلى مصر وبغداد ومكـة،  محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح بن يوسف، أبو عبد اهللا الرعيني اإلشبيلي     )٤(

ابنه الخطيب أبو الحسن و عيسى   : احمد بن النفيس ومكي بن أبي طالب و احمد بن محمد القنطري، من تالميذه             :  شيوخه من
       /٢ غايـة النهايـة ج   ؛ ٤٣٤ ص /١معرفة القـراء الكبـار ج   : ينظر. كتاب الكافي وكتاب التذكير   : بن حزم، من مؤلفاته   

   .١٥٣ص 
قرأ القراءات علي أبيه وعلى أبي علي الحسين بـن  محقق ،   كامل ، ماهر اني القيجاطي علي بن عمر بن إبراهيم الكن     هو   )٥(

، حفيده محمد بن محمد بن علي بن عمر والخطيب محمد بن يوسف اللوشي           : ، من تالميذه  أبي األحوص وعبد اهللا بن مساعد     
 علمـاء  أعيان معرفة في المذهب لديباج؛ ا ٥٥٧ص/ ١ج القراء طبقات في النهاية غاية: ينظر. تكملة الشاطبية   : من مؤلفاته 

 نافع اإلمام ؛ قراءة١١٠ص/ ٢ محمد األحمدي، جزئين، دار التراث للطبع والنشر، ج      : المذهب، بن فرحون المالكي، تحقيق    
  ٤ص/١ج المغاربة عند



 

 )٦٠٥(

  :المدرسة األصولية: ثانياً
 ي تنظر إلى تعتبر هذه المدرسة بداية مدارس التحليل والدراسات المقارنة، الت

الرواية والحفظ من جهة ثم تأخذ في المدارسة والتحليل واختيار األقوى في 
الرواية واألداء، ومن اهم أقطابها أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد 

 .ترتيب األداء وبيان الجمع في اإلقراء صاحب كتاب )١()ه٧٣٠ت(األنصاري 
  :مدرسة الطرق العشر النافعية: ثالثاً

  :هذه المدرسة هم ورواد 
  ) ٢()ه٧٦١ت(محمد المصمودي المعروف بأبي عبد اهللا الصفار  - ١
 )٣()ه٨١٦ت( ميمون بن مساعد الفخار - ٢
 صاحب قصيدة المقدمة في النحو، ومنظومة في قراءة )٤()ه٧٢٣ت (آجرومبن  - ٣

 .اإلمام نافع وشرح للشاطبية

                                         
أبو : من شيوخه ، نزيل فاس وشيخ الجماعة بها،       بو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان األنصاري القرطبي          هو أ  )١(

أحمد بن محمد بن  : جعفر احمد بن إبراهيم الثقفي و أبو جعفر احمد بن عمر الجذامي  ومحمد بن احمد اللخمي، من تالميذه                  
 ،  أبو محمد عبد اهللا بن أحمد الشهير بابن مسلم القـصري  و محمد بن قاسم األنصاري الجياني    و  علي أبو العباس الزواوي   

 سـلوة األنفـاس     ؛ ١/٥٤٤غاية النهاية   :  وكتاب التجريد الكبير وكتاب  ينظر       طبقات المد وترتيبها   كتاب تبيين : من مؤلفاته 
٣/١٤٩  
ابي الحسن بن سليمان و ابي عبد اهللا بـن  : ، نشأ بمصمودة ورحل إلى مراكش، من شيوخه      محمد بن ابراهيم الصفار    هو )٢(

الزهر اليانع فـي مقـرأ   :  القيسي، من مؤلفاتهموسى بنليمان محمد بن س :  ، من تالميذه      أبو التقى صالح األموي    رشيد  و  
خير الـدين بـن     األعالم،  :  و تخريج الخالف بين أبي نشيط والحلواني وكتاب أرجوزة في قراءة ورش  ينظر              :اإلمام نافع 

  ٢٣٤ص/٤م، دار العلم للماليين، ج٢٠٠٢، ١٥، ط محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي
أبو عبد اهللا محمد بن سليمان القيسي وأبو عبد اهللا محمد الزيتـوني  : ، من شيوخه عد أبو وكيل المصموديميمون بن مسا  )٣(

أبو العباس احمد بن عبد اهللا الفياللي و أبو الحسن علـي بـن منـون        : وأبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا السماتي، من تالميذه         
 في أصل مقرأ اإلمام نافع وكتاب المورد الروي في ضبط قـول ربنـا   تحفة المنافع : الشريف والحسن بن منديل من مؤلفاته     

هـ، ١٤١٢، ١ أجزاء، ط١٠،  محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين      ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع    : ينظر. العلي
  ٣٤ص/ ٩دار الجيل، بيروت، ج

أبو عبد اهللا محمد بن القصاب وعبد الملك بن موسى      : خهالصنهاجي الفاسي، من شيو    عبداللّه داود أبو  بن محمد بن محمد )٤(
ابنه عبد اهللا بن محمد ومحمد بن إبراهيم الحضرمي ومحمد بن احمد الحسني، من : و محمد بن يوسف أبو حيان، من تالميذه      

ع وكتاب ألفـات    فرائد المعانيفي شرح حرز األماني ووجه التهاني وكتاب أرجوزة البارع في أصل مقرأ اإلمام ناف              : مؤلفاته
 ٦/٦٢ ؛ و شذرات الذهب ٣٣ص/٧األعالم، ج : ينظر. الوصل



– 

  )٦٠٦(

 ) ١()ه٩١٩ت(بن غازي المكناسي  - ٤
 )٢()ه١٠٨٢ت(يابي زيد عبد الرحمن بن القاض - ٥
 )٣()ه١١٣٧ت( ةالمنجرأبو العالء إدريس  - ٦
 )٤()ه١١٧٦ت(أبو زيد بن ادريس المنجرة   - ٧
  )٥()ه١٢١٤ت(و محمد بن عبد السالم الفاسي - ٨

                                         
محمد بن عيسى اللجـائي ومحمـد بـن         : المكناسي، من شيوخه   العثماني غازي بن محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو )١(

 بن عثمان الجزولي وأبو العباس أبو العباس الحباك الفاسي والحسن: ، من تالميذهالحسين التيجي وأبو عبد اهللا القوري القاضي
شر المثاني ألهـل القـرن      ن:  ينظر .القراءات في عقد الدرر  تفصيل و القرآن، رسم في الدرر تفصيل: الدقّون، من مؤلفاته  

م، مكتبة الطالـب،  ١٩٨٦، ١ أجزاء، ط٤محمد حجي وأحمد التوفيق،   : ، محمد الطيب القادري، تحقيق    الحادي عشر والثاني  
  ٣٤ص/ ٣الرباط، ج

 و الشيخ ابي عبد اهللا أبي العافية قاسم بن محمد بن والده :  القاضي، من شيوخهبن أبي القاسم أبو زيد سيدي عبد الرحمن  )٢(
أبو عبد اهللا محمد االفراني وموسى بن قاسم األصبهاني وإبراهيم بن : محمد التاملي وابي العباس احمد العرائشي، من تالميذه 

إليضاح لما ينبهم عن الورى في قراءة عالم أم القرى في قراءة ابن كثير المكي،               : ري، من مؤلفاته  علي بن منصور الهسكو   
  ١٢٣ص/١ ج شر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثانين: ينظر . وعلم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة

 علي بن قاسم المالكي وعبد الرحمن السالسي،   :هو أبو العالء ادريس بن محمد بن احمد المنجره، ولد بفاس، من شيوخه             )٣(
نزهـة  : محمد بن قاسم المرابط ومحمد بن عبد السالم السجلماسي، وكان  عالماً ماهراً بالقراءات، من مؤلفاته      : ومن تالميذه 

ر المثـاني  ينظر نش. الناظر والسامع في اتقان األداء واإلرداف للجامع وكتاب تقريب الكالم في تخفيف الهمز لحمزة وهشام        
  ٢٣٤ص/ ١ألهل القرن الحادي عشر والثاني ج

أبو الحسن علي العمراني : والده إدريس وأبو عبد اهللا المسناوي، من تالميذه: هو أبو زيد بن ادريس المنجرة، من شيوخه        )٤(
ينظـر  . ح الدالية حاشية الكبرى على الجعبري وكتاب المقاصد النامية في  شر         : و أبو العباس احمد الصنهاجي، من مؤلفاته      

  ١٣٤ص/ ١نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني ج
، مـن   بن عبد السالم بن العربي بن يوسف بن عبد السالم الفاسـي - فتحا -أبو عبد اهللا محمد بن عبد السالم بن محمد          )٥(

د بن طاهر الفاسي، وأبي عبد اهللا محمـد بـن     أبي عبد اهللا محم   و أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس المنجرة الفاسي،          :شيوخه
  ،ومن تالميذهالحسين الجندوز المصمودي  :نوسيد بن أحمد السوأبو عبد اهللا محم   الـشّيظمي كياطيد عبد اهللا الـسأبو محم  

 على وحاشية الدالية، شرح في الدانية والقطوف ، األماني لحرز المحاذي: السماتي، من مؤلفاته التّلمساني أحمد العباس وأبوو
  ٣٧٤ ص ،١ ج النهاية غاية  ؛٤٧٢ ص /١ ج الكبار القراء معرفة.  االتحاف وشذى البخوراألماني و لحرز الجعبري شرح



 

 )٦٠٧(

 .)١(سمات وخصائص المدرسة المغربية: الفصل الثالث
تختص المدرسة المغربية بخصائص وتتميز بمميزات تميزها عن بقية المدارس 

  :ومن أهمها
  .انفراد المدرسة المغربية بأسانيد خاصة الى الداني والى بن النفيس- ١
  ابتكار طريقة الجمع و الردفة- ٢
   االنفراد بجمع العشر الصغرى من طرق نافع العشرية- ٣
   استخدام الوقف الهبطي - ٤
   استخدام األنصاص والرموز- ٥
   انطالق تعلّم القران من الكتاتيب القرآنية- ٦

  :لتلك السمات والخصائصوفيما يلي توضيح 
انفراد المدرسة المغربية بأسانيد خاصة إلى اإلمام الداني وإلى اإلمام بن :  أوال

   .الجزري
من المعلوم أن غالب أسانيد هذا الزمن تمر باإلمام بن الجزري ومنه إلى 
الشاطبي إلى أن يصل السند إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن جبريل عليه السالم عن 

العزة عز وجل ولكن نجد أن المغاربة انفردوا بوجود إسناد فريد ال يوجد فيه بن رب 
الجزري وال الشاطبي ويتصل بالنبي صلى اهللا عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة 

  .عز وجل وهذا اإلسناد متصل باإلمام الداني واألمام أحمد بن النفيس
عن وهو أخذ :  -ه اهللا حفظ– محمد بن الشريف السحابيالشيخ إسناد : أوالً

شيخه الحاج عابد السوسي والشيخ عالل العشراوي وهما عن الشيخ إبراهيم الماسي 
عن الشيخ المهدي بن عبد القادر الشيظمي عن الشيخ سيدي محمد الزوين 

عن خاتمة ) هـ١٢٤٦ت (عن أبي عبد اهللا محمد التهامي األوبيري ) هـ١٣١١ت(
) ه١١٧٩ت(عن أبي زيد المنجرة  ) ه١٢١٤ت( اسي الحفاظ محمد بن عبد السالم الف
عن أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الهواري ) ه١١٣٧ت(عن والده أبي الوالء المنجرة 

عن أبي زيد ) ه١٠٨٢ت(عن الحافظ أبي زيد بن القاضي  ) ه١١٠٤ت( السرغيني 
) ه١٠١٨ت (عن أبي عبد اهللا الشريف المري ) ه١٠٢٩ ت(عبد الرحمان السجلماسي 
 ت (عن أبي عبد اهللا محمد بن أحمد غازي  ) ه٩٧٨ت (عن أبي القاسم الدكالي 

                                         
  هذا الفصل مختصر من قراءة االمام نافع ؛ القراءات والقراء في المغرب )١(



– 

  )٦٠٨(

عن أبي العباس أحمد ) ه ٨٨٧ ت (عن أبي عبد اهللا محمد بن الحسن الصغَير ) ه٩١٩
عن ) ه ٧٤٩ت (الفاللي عن أبي عبد اهللا محمد الفخار عن أبي العباس أحمد الزواري 

  )ه٧٣٠ت)أبي الحسن سليمان القرطبي
 .األول إلى اإلمام الداني والثاني إلى اإلمام ابن نفيس: وهنا يتفرع اإلسناد إلى قسمين

 األول إلى اإلمام الداني الثاني إلى اإلمام ابن نفيس

 اسماعيل الوليد أبي بن ابراهيم بن أحمد جعفر  أبي
  العطار

  حسنون بن محمد بكر  أبي
  القيسي مكي بن اهللا عبد محمد  أبي
  العرجاء بن أحمد بن اهللا عبد مدمح  أبي
  المصري الفرج بن علي بن العزيز عبد عدي  أبي
  نفيس بابن المعروف سعيد بن أحمد العباس  أبي
  التجيبي سيف بن بكر  أبي
  األزرق يوسف يعقوب  أبي
  ورش عثمان سعيد  أبي

 نافع  اإلمام

  
   الغافقي إبراهيم اسحاق أبي
  منشليون محمد بكر أبي
 الحصار عون بن علي بن حمدأ جعفر أبي

   هذيل بن علي الحسن أبي اإلمام
   نجاح بن سليمان داود أبي

   الداني عمرو أبي الحافظ
  الخاقاني إبراهيم بن خلف
  التجيبي أسامة بن أحمد
  النحاس إسماعيل اهللا عبد أبي
  األزرق عمرو بن يوسف يعقوب أبي
  ورش سعيد بن عثمان سعيد أبي
 المدني الرحمان عبد بن نافع رؤيم أبي

اإلمام نافع قرأ على سبعين من التابعين أهمهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
وشيبة بن نصاح وابن هرمز، عن عبد اهللا بن عباس عن أبي بن كعب عن رسول اهللا 

   (١).صلى اهللا عليه وسلم عن جبريل عليه السالم عن رب العزة جل جالله
سعود ألشيخ ومن تلك األسانيد إسناد ا: ثانياً ف بن  بو عبد اهللا فت بن ا

و حيث أخذ القراءة على المقرئ سيدي أبي عمرو عثمان بن أبي  : ّالعبيدي األ ا
القاسم بن العربي العياري وهو عن الشيخ محمد بن يالوشه الشريف، وهو عن الشيخ 

هو عن الشيخ محمد و محمد البشير التّواتي، وهو عن الشيخ محمد بن الرايس التونسي،

                                         
  موقع مقرأة الشيخ الشريف السحابي (١)



 

 )٦٠٩(

المشّاط األندلسي التونسي، وهو عن الشيخ حمودة إدريس، وهو عن الشيخ محمد 
الِحرقاني الصفاقسي، وهو عن الشيخ اإلمام علي النوري الصفاقسي، وهو عن الشيخ 
محمد األفراني السوسي المغربي، وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن القاضي، وهو عن 

هو عن الشيخ الحسن الدراوي، وهو عن الشيخ أحمد المنجور، الشيخ أحمد العرائشي، و
وهو الشيخ اإلمام محمد بن غازي، وهو عن الشيخ أبي عبد اهللا الصغير، وهو عن 
الشيخ أبي الحسن الوهري، وهو عن الشيخ أبي وكيل ميمون الفخار، وهو عن الشيخ 

عن الشيخ أبي جعفر أبي عبد اهللا اللخمي، وهو عن الشيخ أبي الحسن القرطبي، وهو 
بن الزبير وهو عن الشيخ الكمال الضرير أبي الحسن بن شجاع، وهو عن اإلمام 
الشاطبي، وهو عن الشيخ أبي عبد اهللا محمد النَّفْزي، وهو عن الشيخ ابن غالم الفرس، 
وهو عن اإلمام أبي دواد سليمان بن نجاح، وهو عن اإلمام أبي عمرو الداني، بأسانيده 

  .ومنها إسناده في قراءة نافع" التيسير في القراءات السبع"في أول كتابه المبسوطة 
  ابتكار طريقة جمع القراءات: ثانياً

من سمات المدرسة المغربية ابتكار طريقٍة يجمعون بها الروايات او الطرق 
المختلفة  في أواخر القرن الرابع،  وقد ذكر األستاذ سعيد أعراب أن المغاربة هم أول 

تكروا طريقة الجمع ، ولعل من أوائل من ارتاد هذه الطريقة اإلمام الداني فقد من اب
وقد ذكر بن الجزري ان بن مهران من األئمة )١(اهتم بالجمع و تحدث عن شروطه

  .الذين أقرؤا بالجمع
  .ويسمي االمغاربة جمع القراءات بالجمع و اإلرداف

دف بعضها على بعض في أن يجمع القارئ عدة قراءات ويرفهو  : فأما الجمع
  "هو باب عظيم الفائدة كثير النفع: " ، قال عنه بن الجزريختمة واحدة

فهو من لوازم طريقة جمع القراءات والمقصود به بداية الجملة : وأما اإلرداف
القرآنية التي يبتديء بها القاريء وينتهي عند نهايتها حسب الوقف الهبطي المتبع عند 

  .المغاربة
–جمع رواة اإلمام نافع : المدرسة المغربية على درجات أولهاوالجمع في 

جمع قراءة نافع وبن : جمع قراءة بن كثير المكي ونافع، وثالثها:  وثانيها- ورش وقالون
جمع القراءات : جمع القراءات السبع، وخامسها: كثير المكي وأبو عمرو، ورابعها
                                         

 ٩٨راءات في المغرب صالقراء والق )١(



– 

  )٦١٠(

ي جمع القراءات العشر و معها جمع العشرين أ: العشر من الشاطبية والدرة وسادسها
  .الطرق العشر النافعية 

وقد وضع المغاربة للجمع و اإلرداف ضوابط وقيود وألفوا فيها المتون 
  : والمؤلفات والتي من أهمها

 )ه٤٤٤(االختصار لإلمام الداني  - ١
 )ه٧٣٠(منظومة التكملة المفيدة لحافظ القصيدة للشيخ علي بن عمر القيجاطي  - ٢
 )ه٧٣٠( بيان الجمع في اإلقراء للشيخ علي بن سليمان القرطبيترتيب األداء و - ٣
نزهة الناظر والسامع في إتقان اإلرداف واألداء للجامع للشيخ إدريس بن  - ٤

 )١()ه١١٣٧(محمد المنجرة 
  انفراد المدرسة المغربية بجمع العشر الصغرى من طرق نافع العشرية: ثالثاً

ه األربع وطرقهم العشرة، والتي مما انفرد به المغاربة قراءة نافع بروات
القراءات العشر : وهي ما يسمونه. يأخذونها بمضمن كتاب التعريف لإلمام الداني

  الصغرى
  : و التصلية الحمدلة بعد التعريف كتابه أول في الداني اإلمام قال

 عبد أبي أصحاب بين االختالف تعالى اهللا شاء إن فيه أذكر كتاب هذا".. 
 عنه القراءة أخذوا الذين المدني نعيم أبي بن الرحمن بدع بن نافع الرحمن

  :أربعة وهم حكاية، الناس إلى وأدوها تالوة
  .)٢(األنصاري كثير أبي بن جعفر بن إسماعيل· ١
  .)٣(المسيبي محمد بن وإسحاق· ٢
  .)٤(المدني قالون مينا بن وعيسى· ٣

                                         
 ٥٦في المغرب، ص  القراء والقراءات )١(
 هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم المدني، كان مقرئ المدينة في زمانه ثم تحول )٢(

معرفـة  : ينظـر . ه١٨٠في آخر عمره إلى بغداد ونشر بها علمه، عرض على نافع، وتال عنه أبو عمر الدوري، توفي سنة  
 ١٤٨ص/١جغاية النهاية ص؛ ١/١٤٤الكبار جالقراء 

 هو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد المسيبي المدني، إمام جليل، قيم في قراءة نافع، ضابط لها، توفي سـنة                     )٣(
معرفة القراء  : ينظر.  سعدان ، قرأ على نافع وهو من ِجلّة أصحابه المحققين، وأخذ القراءة عنه ابنه محمد، ومحمد بن               ٢٠٦

  ١٤٣ص/١جغاية النهاية ؛ ١٤٧ص/ج١الكبار 
 هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي أبو موسى، قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم، لم يزل يقرأ على نافع              )٤(

: ينظر. ه٢٢٠اضي توفي سنة حتى مهر وحذق، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن هارون أبو نشيط، وإسماعيل الق   
 ٥٤٢ص/١ج غاية النهاية ؛١٥٦ص/١القراء الكبار جمعرفة 



 

 )٦١١(

  .")١( المصري ورش سعيد بن وعثمان· ٤
 :ثم قال الداني

ورش وقالون، فإني أذكر عنهما ثالث ] عن[كر عن كل واحد منهم روايتين، إال وأذ"
  .عشر روايات عنهم عن نافع روايات، فيشتمل الكتاب على

 بن أحمد ورواية)٢( عبدوس بن الرحمن عبد الزعراء أبي رواية: إسماعيل عن فأذكر
 صهبان بن العزيز عبد بن [عمر بن عمرحفص أبي عن وكالهما )٣(المفسر فرج

  ..إسماعيل عن )٤(]النحوي [الدوري] األزدي
 سعدان بن محمد ورواية ،)٥(إسحاق بن محمد] ابنه [رواية: المسيبي عن وأذكر

  .)٦(النحوي

                                         
 هو عثمان بن سعيد، أبو سعيد وقيل أبو القاسم وقيل أبو عمرو، القرشي موالهم القبطي المصري الملقب بورش، شـيخ                      )١(

ة في زمانه، ورحل إلى نافع بن أبي نعيم فعرض المحققين وإمام أهل األداء المرتلين انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالديار المصري
عليه القرآن عدة ختمات، عرض عليه داود بن أبي طيبة وأحمد بن صالح وأبو الربيع وعبد الصمد وأبو يعقـوب األزرق،                     

 ٤٤٧ص/١ج غاية النهاية و؛ ١٥٢ص/١ج معرفة القراء :هـ ينظر١٩٧توفي سنة 
لبغدادي، من جلة أهل األداء وحذاقهم، وأرفع أصحاب أبي عمر الدوري، قرأ  هو عبد الرحمن بن عبدوس، أبو الزعراء ا      )٢(

قرأت لنافع على أبـي  : ، قال ابن مجاهد-وهو أنبل أصحابه –عليه بعدة روايات، وتصدر لإلقراء مدة، قرأ عليه ابن مجاهد           
 غايـة النهايـة     ؛١/٢٣٨جراء  معرفة الق : ينظر.  هجري الزعراء نحوا من عشرين ختمة، توفي سنة بضع وثمانين ومائتين         

 ٣٣٧ص/١ج
 هو أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر البغدادي المقرئ المفسر، قرأ على الدوري بجميع ما عنده من القراءات، قرأ عليه    )٣(

  ٨٩ص/١ج غاية النهاية ؛٢٣٨ص/١ج القراء معرفة: ينظر. ه ٣٠٣زيد بن علي بن أبي بالل، توفي سنة 
ئ النحوي، شيخ العراق في وقته، قرأ على إسماعيل بن جعفر، وعنه أبو الزعراء وأحمد بـن                  هو حفص بن عمر المقر     )٤(

  ٢٣٠ص/١ جغاية النهاية؛ ١٩١ص/١ ج معرفة القراء:ينظر. ه٢٤٦فرح، توفي سنة 
 ، أخذ القراءة عرضا عن أبيه عن نافع، ولـه عنـه           ٢٣٦ هو محمد بن إسحاق المسيبي المدني أبو عبد اهللا، توفي سنة             )٥(٨

النهاية  غاية   ؛٢٠٦ص/١ ج معرفة القراء : ينظر. نسخة، روى القراءة عنه محمد بن الفرج وإسماعيل بن يحيى بن عبد ربه            
  ٨٨ص/٢ج
 هو محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي المقرئ، إمام كامل مؤلف الجامع والمجرد وغيرهما، وله اختيار               )٦(

وهو أجّل أصحابه وأثبتهم - عرضا عن إسحاق المسيبي، وعنه محمد بن أحمد بن واصل لم يخالف فيه المشهور، أخذ القراءة
 ١٢٧ص/٢جغاية النهاية ؛  ٢١٧ص/١جمعرفة القراء : ينظر.  ه٢٣١ وعبيد بن محمد المكتب، توفي سنة -فيه



– 

  )٦١٢(

 يزيد بن أحمد ورواية ،)١(هارون بن محمد نشيط أبي رواية: قالون عن وأذكر
  .)٣(القاضي إسحاق بن إسماعيل ورواية ،)٢(الحلواني

 عبد بن الصمد عبد ورواية ،)٤(األزرق يعقوب أبي رواية: شور عن وأذكر
  .)٦(األصبهاني الرحيم عبد بن] محمد [بكر أبي ورواية ،)٥(الرحمن

                                         
روى القراءة عنه عرضا  هو أبو جعفر الربعي الحربي البغدادي، أبو نشيط، مقرئ جليل، أخذ القراءة عرضا عن قالون،       )١(

أبو حسان أحمد بن محمد بن األشعث وعنه انتشرت روايته عنه أداء عن قالون وهي الطريقة التي في جميع كتب القراءات،           
  ٣٥٠٤ وص٢٣٨ص /٢ غاية النهاية جو ؛ ٢٢٢ص/١ج معرفة القراء الكبار :هـ ينظر٢٥٨توفي سنة 

فار األستاذ أبو الحسن الحلواني، إمام كبير صدوق عارف مـتقن ضـابط              هو أحمد بن يزيد بن أرداذ ويقال يزداذ، الص         )٢(
خصوصا في قالون وهشام، قرأ على قالون رحل إليه مرتين، قرأ عليه الحسن بن العباس الجمال ومحمد بن عمرو بن عون             

 ٦٩٧و ص١٣٦ص/١ج ؛ وغاية النهاية٢٢٢ص/١جمعرفة القراء الكبار : ينظر هـ٢٥٠الواسطي، توفي سنة 
 هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي أبو إسحاق األزدي البغدادي، روى القراءة عن قالون، وله عنه نسخة، روى )٣(

شمس الدين أبـو عبـد اهللا   ،  سير أعالم النبالء:هـ ينظر ٢٨٢القراءة عنه ابن مجاهد ومحمد بن جعفر الفريابي توفي سنة   
هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥، ٣ جزء، ط١٣شعيب األرناؤوط وآخرون،: ، تحقيقمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي

 ٧٥٤ و ص١٤٧ص/ ١، غاية النهاية ج٣٣٩ص/١٣ج
 هو يوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف باألزرق، ثقة محقق ضابط، أخذ القراءة عرضا                    )٤(

راء بمصر، روى القراءة عنه عرضا إسماعيل بن عبد اهللا النحاس وأبو وسماعا عن ورش، وهو الذي خَلفه في القراءة واإلق     
لزم ورشا مدة طويلـة  : ، توفي في حدود األربعين ومائتين، قال الذهبي -وهو آخرهم موتا-بكر عبد اهللا بن مالك بن سيف        

دي عبد العزيز سمعت أبا بكر وأتقن عنه األداء وجلس لإلقراء وانفرد عن ورش بتغليظ الالمات وترقيق الراءات، قال أبو ع  
إن ورشا لما تعمق في النحو، اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، فلما جئت : سمعت أبا يعقوب األزرق يقول: بن سيف يقول 

فقلدته مقرأ نافع : إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصا، وتدعني مما استحسنت لنفسك، قال! يا أبا سعيد: ألقرأ عليه، قلت له   
نازال مع ورش في الدار، فقرأت عليه عشرين ختمة بين حدر وتحقيق، فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا وكنت  

أدركت أهـل  : نسكنها في مسجد عبد اهللا، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه باألسكندرية، قال أبو الفضل الخزاعي   
غاية النهاية  ؛١٨١ص/١جمعرفة القراء الكبار : ينظر ال يعرفون غيرها، مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش     

  ٣٤٩ص/٢ج
 هو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، أبو األزهر العتقي المصري، صاحب اإلمام مالك، مشهور بالقراءة، متصدر                   )٥(

حمد بن سعيد األنماطي وبكر بـن  ثقة، أخذ القراءة عرضا عن ورش، وله عنه نسخة، وروى القراءة عنه عرضا وسماعا م       
معرفة القراء : ينظر هـ٢٣١ي سنة وفولمكان أبي األزهر اعتمد األندلسيون على قراءة ورش ت: قال الذهبي. سهل الدمياطي

  ٣٥١ص/١غاية النهاية ج١٨٢ص/١ج
يين، إمـام ضـابط    هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم، أبو بكر األسدي األصبهاني، صاحب رواية ورش عند العـراق         )٦(

مشهور ثقة، أخذ قراءة ورش عن أبي الربيع سليمان بن أخي رشدين وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة ومواس بن سهل،                 
وعامر الجرشي، وسمع القراءة على يونس بن عبد األعلى، وروى القراءة عنه إبراهيم بن عبد العزيز الفارسي، ومحمد بن               

 .١٥٠ص/٢ج ؛ غاية النهاية١/٢٢٢ جمعرفة القراء: ينظرهـ ٢٩٦أحمد الدقاق، توفي سنة 



 

 )٦١٣(

 جميع في األداء أهل كل يأخذ وبها األربعة هؤالء عن المشهورة هي الروايات وهذه
  . انتهى." األمصار

  استخدام الوقف الهبطي : رابعاً
المغربية بعلم الوقف و اإلبتداء أشد االهتمام ومن ذلك اعتمادهم لقد اهتمت المدرسة 

على الوقف الهبطي المنسوب إلى أبو عبد اهللا الهبطي الصماتي الذي أخذ عن اإلمام بن 
غازي، وعنه قيد الوقف، ويعتبر اإلمام الهبطي أول واضع لوقف القران بالمغرب منذ 

ف في حواضر المغرب وتونس القرن الحادي عشر حيث انتشر منهجه في الوق
  .والجزائر وليبيا، ومنهجه هو المعتمد في الوقف حتى اآلن

فقد حدد الوقف الهبطي المواضع التي يقف عليها القاريء ثم يستأنف القراءة من بعد 
الكلمة الموقوف عليها إلى المواضع التي يقف عليها ثانية، وهكذا إلى أن يقف وقوف 

   .انقطاع وينتهي من القراءة
  : أقسام٣وينقسم الوقف الهبطي إلى 

 .قسم وافق فيه غيره كاألنباري والداني وغيرهم وهو أكثره .١
 قسم  انفرد به ولم يوافق أحد ممن سبقوه  .٢
قسم تركه ولم يعتمده لتجانب الدليلين فيه، أو لترجيح أدلة الوصل عنده، أو  .٣

 .ألنه األصل والوقف طاريء
  :طيومن أبرز المؤلفات في الوقف الهب

نالحظ أنه ال يوجد مؤلف ألفه الشيخ الهبطي يضم مواطن وقفه إال أنه كان 
يملي على طالبه ويبين لهم أماكن الوقوف ويبين لهم وجه الوقف عليها والطالب 
يدونون لذا نجد عدد كبير من النسخ لهذا الوقف مع وجود فروق بينها من حيث الزيادة 

  .مكي والمدنيوالنقص وتقييد األنصاص واألرباع وال
 :وهناك دراسات اهتمت بهذا الوقف من أهمها

  تقييد وقف القرآن الكريم للهبطي - ١
  . قراءة اإلمام نافع عند المغاربة لعبد الهادي حميتو- ٢
 منهجية بن ابي جمعة الهبطي في اوقاف القرآن الكريم للشيخ ابن حنيفة - ٣

  .العابدين
  



– 
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  استخدام األنصاص والرمزيات:  خامساً
 عناية المغاربة بالقرآن الكريم عنايتهم برسمه وضبطه وعد أحزابه وأنصافه من

وأرباعه وأثمانه ووضعوا لذلك رموز تساعدهم على االحتفاظ به، ومن ذلك وضعهم 
  .لألنصاص واستخدام الرمزيات

عبارة عن قواعد منظومة، في أراجيز ينظمها العلماء لتالميذهم لتأطير : و األنصاص
أو كيفية أدائها، أو تأطير  رآنية الخارجة عن القياس في رسمها أو ضبطهاالكلمات الق

الكلمات المتشابهة في التقديم والتأخير والحذف واالثبات والزيادة واإلضافة، مع 
التنصيص على أماكن وجودها في القرآن الكريم إما بواسطة السور أو بواسطة 

  .األحزاب واألرباع واألثمان
  :مثال على ذلك

  :ل الناظمقو - ٧
  ماننسخ فليقاتل فضل وينته أينما باالتصال أربع في الذكر

فالبيت يحدد المواضع األربعة التي ذكرت فيها كلمة أينما متصلة، بذكر األرباع 
  .الموجودة فيها هذه الكلمة، أما في باقي المواضع فقد جاءت منفصلة

 م ترمز إلى دال عدده: ، لفظ٢معاً يرمز إلى رقم: قولهم لفظ : مثال آخر - ٨
 وهذا كله مستوحى من الحروف األبجدية أبجد هوز حطي كلمن ٤رقم 

 .صعفض قرست ثخذ ظغش
  انطالق تعلّم القران من الكتاتيب القرآنية: سادساً

ينطلق التعليم في المدرسة المغربية من الكتَّاب ويسميه المغاربة بالمسيد، وهو بيت 
علم قارئ حافظ، وأول مقررات الكتَّاب هو يتسع لعدد من المتعلمين ويشرف عليهم م

حفظ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع مع االعتناء بالرسم ومسائله واختالف علماء 
  .القرآن فيه فيثبتون الحفظ ويتعلمون الخط ورسم المصحف في آن واحد

أولها حفظ الحروف الهجائية عن طريق أحد التالميذ : وتكون الطريقة على مراحل
مكنين، ثانيها حفظ السور القصار بكتابتها على لوح خشبي وعرضها على المعلم، المت

  .ثالثها يتدرج الطالب في حفظ السور الطوال مقسمة حسب الربع أو النصف
يتعلم الطالب اعراب القران ثم الشكل والهجاء والخط الحسن والتوقيف : رابعها

  .والترتيل



 

 )٦١٥(

التدرج في تعلم رواية قالون ومعرفة طرقها، ثم قراءة بن كثير ثم قراءة أبو : خامسها
  .عمرو ثم السبع

  .وبذلك يتخرج الطالب وقد تعلم   العشر الصغير ثم الكبير وقد تعلم الرسم والعد 



– 
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 .آثار المدرسة المغربية ومؤلفاتها: الفصل الرابع
 منها ما هو منظوم ومنها ما لقد انتجت المدرسة المغربية كتباً ومؤلفات عديدة

 : هو مؤلف منثور ومن أهمها
 المؤلفات  ) أ
  هـ٣٠٦ت(  خيرونعمر بن محمد بن كتاب أصول األداء تأليف( 
 ه٤٢٩ت(حمد بن سفيان القيروانيم: ، تأليفكتاب الهادي في القراءات( 
  تحقيق )ه٤٣٧ت(، لمكي بن أبي طالب القيسي التبصرة في القراءاتكتاب   

 . م١٩٨٥ين رمضان سنة محيي الد. د
  بن الحسن  :، تأليف في القراءات بلطيف اإلشاراتتلخيص العباراتكتاب

 )ه٥١٤ت(بليمة 
 ه٤٦٥ت(يوسف بن علي بن جبارة الهذلي : كتاب الكامل، تأليف( 
 ه٥١٦ت( بن الفحام  عبد الرحمن بن عتيق:التجريد لبغية المريد، تأليف( 
 هللا محمد بن ابي الحسن علي بن عبد أبو عبد ا: كتاب تقريب المنافع تأليف

 ) ه٦٩٠ت(الحق األنصاري المعروف بابن القصاب 
 ه٧٣٠ت(علي بن سليمان األنصاري القرطبي : كتاب التجريد الكبير تأليف( 
 علي بن سليمان : كتاب ترتيب األداء وبيان الجمع في االقراء، تأليف

 )ه٧٣٠ت(األنصاري القرطبي 
  محمد المصمودي المعروف : اإلمام نافع ، تأليفكتاب الزهر اليانع في مقرأ

 )ه٧٦١ت(بأبي عبد اهللا الصفار 
 ابي زيد : كتاب الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع، تأليف

 )ه١٠٨٢ت(عبد الرحمن بن القاضي
 إدريس : كتاب نزهة الناظر والسامع في اتقان األداء و اإلرداف للجامع، تأليف

 )ه١١٣٧ت( ةالمنجر
 كتاب  إتحاف األخ األود المتداني بمحاذي حرز األماني ووجه التهاني، تأليف: 

 )ه١٢١٤ت(محمد بن عبد السالم الفاسي
 تأليف. كتاب شذا البخور العنبري على ن كنز العالمة أبي إسحاق الجعبري: 

 )ه١٢١٤ت(محمد بن عبد السالم الفاسي



 

 )٦١٧(

 ه٧٢٣ت(آجروم الصنهاجي محمد بن : كتاب التبصير في نظم التيسير، تأليف(  
 المنظومات وشروحها  ) ب

أبي الحسن علي بن عبد : ، تأليفالقصيدة الحصرية الرائية في قراءة نافع - ١
 الغني الحصري القيرواني

 )ه٧٣٠ت(علي بن سليمان األنصاري القرطبي : منظومة التعريف، تأليف - ٢
 )ه٧٣٠ت(علي بن محمد بن بري التازي: منظومة الدرر اللوامع، تأليف - ٣
  : )١(ومن أهم شروحها   - ٤
 محمد اهللا عبد ألبي اللوامع الدرر شرح في والبارع الناشئ لبغية النافع، القصد 

 على أجمعوا وقد). هـ٧١٨ سنة ت (الشريشي الخراز إبراهيم بن محمد بن
: بقول يكتفون الشراح نجد ما كثيرا ولذلك بري، ابن ألرجوزة شارح أول أنه
 بأكثر فاس في الخراز كتبه الذي الشرح هذا يريدون وهم األول، شارحه قال
 .الدرر ناظم وفاة قبل عاماً عشر ثالثة من

  إيضاح األسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع، في شرح الدرر و شرح
 )ه٧٧٨ت  (وياللوامع لمحمد بن محمد بن المجراد السال

 موسى بنمحمد بن سليمان : قصيدة الميمونة في نقط المصاحف، تأليف - ٥
 )ه٨١٠ت (القيسي

ميمون بن مساعد : منظومة تحفة المنافع في قراءة اإلمام نافع تأليف - ٦
 )ه٨١٦ت(الفخار

 )ه٩١٩ت(بن غازي المكناسي : أرجوزة تفصيل عقد الدرر ، تأليف - ٧

                                         
  ١٥٩ص/ ١ج المغاربة عند نافع  قراءة اإلمام)١(



– 
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 الخاتمة 
ويجعله علماً  أن ينفع بهذا البحث هسألنحمد اهللا تعالى على تيسيره، ون وأخيراً

  :والتي من أهمهاالبحث ي هذه الخاتمة بعض نتائج نافعاً، ثم إني أسجل ف
تعتبر المدرسة المغربية من أكثر المدارس أثراً على علوم القراءات، ومن  - ١

 .أهم سماتها انها حافظت على قراءة نافع من االندثار
 .للمدرسة القرآنية علوم قرآنية امتازت بها عن غيرها - ٢
بين المشارقة والمغاربة يختلف مفهوم القراءات العشر الصغرى والكبرى  - ٣

فالمقصود بها عند المغاربة ان الصغرى هي قراءة نافع بطرقه العشرية 
 .والكبرى هي القراءات العشر من نافع الى خلف العاشر

أن كتاب النشر البن الجزري لم يدخل للمغرب اال بعد تأليف بن القاضي  - ٤
ف القرن لكتاب االيضاح لما ينبهم عن الورى بسنين كثيرة في   منتص

 .الحادي عشر 
وفي الختام نسأل اهللا أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، وما كان فيه من 
صواب فهو بتوفيق اهللا وعونه، وما كان فيه من خطأ وسهو وخلل فهو منا ومن 

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم، الشيطان، واهللا تعالى أعلم



 

 )٦١٩(

 : ع المراج فهرس المصادر و
 القرآن الكريم - ١
م، ٢٠٠٢، ١٥، ط خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلياألعالم،  - ٢

 دار العلم للماليين
 ٤٠، طبعة الكويت، ٢، طالسيد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس - ٣

 مجلداً
، هـ١٤٢٢، ١تاريخ القراءات في المشرق وللمغرب، محمد المختار ولد أباه، ط - ٤

 المنظومة اإلسالمية للتربية والعلوم
: ، تحقيقن الفرضيابب، عبد اهللا بن محمد بن يوسف المعروف تاريخ علماء األندلس - ٥

 ه، مكتبة الخانجي، القاهرة١٤٠٨، ٢السيد عزت العطار الحسيني، ط
محمد : المذهب، بن فرحون المالكي، تحقيق علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج - ٦

 ئين، دار التراث للطبع والنشراألحمدي، جز
الشريف أبو ، سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس - ٧

عبد اهللا الكامل الكتاني و حمزة بن :  تحقيقعبد اهللا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني
  دار الثقافةهـ، ١٤٢٥، ١ط  أجزاء،٤آخرون، محمد الطيب الكتاني و 

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ، النبالءسير أعالم  - ٨
هـ، مؤسسة ١٤٠٥، ٣ جزء، ط١٣شعيب األرناؤوط وآخرون،: ، تحقيقالذهبي
 الرسالة

محمود :  في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري، تحقيقشذرات الذهب - ٩
 دار بن كثير، بيروت ه،١٤٠٦، ١جزء، ط١١األرناؤوط، 

عزت : ، خلف بن عبد الملك بن بشكوال، تحقيقة الصلة في تاريخ أئمة األندلسالصل -١٠
 ه، مكتبة الخانجي١٣٧٤ ١العطار الحسيني، ط

 ١٠،  محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -١١
 هـ، دار الجيل، بيروت١٤١٢، ١أجزاء، ط

سماعيل، م الشرعية، نبيل محمد إبراهيم اإللعلوعلم القراءات نشأته، أطواره، أثره في ا -١٢
 هـ، مكتبة التوبة، الرياض١٤٢١، ١ط



– 
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 في طبقات القراء، محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، براجستراسر، غاية النهاية -١٣
  أجزاء٣، ١مكتبة بن تيمية، ط

، دار الغرب اإلسالمي، ١ه١٤١٠القراء والقراءات في المغرب، سعيد أعراب، ط، -١٤
 بيروت

 - األولى  : مجلدات، الطبعة٥عبد الهادي حميتو، .راءة اإلمام نافع عند المغاربة، دق -١٥
 م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

خليل : ، محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيقظفر األمانيمختصر الجرجاني في  -١٦
 ، دار الكتب العلمية١المنصور، ط

، ن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراء زكريا يحيى بن زياد ب، أمعاني القرآن -١٧
  مصر،دار المصرية للتأليف والترجمة ، ١ط وآخرون،أحمد يوسف النجاتي  :تحقيق

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -١٨
 ه، دار الكتب العلمية١٤١٧ ١، طبن عثمان بن قَايماز الذهبي

عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف علوم الحديث، معرفة أنواع  -١٩
، دار الكتب ١عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، ط: ، تحقيق  بابن الصالح

 هـ١٤٢٣العلمية، 
محمد : ، محمد الطيب القادري، تحقيقشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثانين -٢٠

 م، مكتبة الطالب، الرباط١٩٨٦، ١ أجزاء، ط٤حجي وأحمد التوفيق، 
احمد : ، تحقيق صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفديبالوفيات، الوافي -٢١

  جزء، دار إحياء التراث، بيروت٢٩ه، ١٤٢٠األرناؤوط، 
: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان، تحقيق -٢٢

  بيروت أجزاء، دار صادر،٧إحسان عباس، 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد 

  .. وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وبعد 
فإن البحث في اللغة عند المفسرين له أهمية بالغة، ذلك أنهم شعروا منذ وقت 

اسة اللغوية خدمة لغرضهم في فهم القرآن مبكر بحاجتهم إلى كثير من وجوه الدر
الكريم وتفسيره واستخالص األحكام منه، ولهذا فإنني ال أبالغ إذا  قلت بأن إلمام 

  . المفسرين بكثير من مباحث علوم العربية قد يكون يناهز بحث اللغويين أنفسهم
والسبب في ذلك مرجعه إلى أن القرآن الكريم لما كان وارداً بلغة العرب 

نحوهم وتصريفهم على معهودها في النطق وبينة الكلمة وتركيب الجملة وداللة اللفظ، و
فإن فهمه ومعرفة تفسيره يحتم على المفسر المعرفة بهذه اللغة وبمعهودها، فما ال يتم 

  . الواجب المطلق إال به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب
ا ثروة وفيرة من المباحث والذي يطالع كتب التفسير يلحظ أنها حوت بين دفتيه

اللغوية كمعاني الحروف واالشتقاق والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيد 
  . والمجمل والمبين وغير ذلك من هذه الدالالت التي ال غنى للمفسر عنها

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد اختلف المفسرون في تفسير بعض اآليات 
ض المرجحات التي ترجح بين هذه اآلراء كالقراءات ولذا فكانوا يعتمدون على بع

  . وأسباب النزول والمكي والمدني وغير ذلك 
ولما كانت اللغة هي الركيزة الرئيسية التي اعتمد عليها المفسرون في الترجيح 

المرجح اللغوي (بين اآلراء الواردة وفي تفسير اآليات فقد جاء هذا البحث بعنوان 
ليلقي الضوء على دور اللغة وأثرها ) اسة نصية في كتب التفسيردر(وأثره في التوجيه 

 
 

 
  مدرس النحو والصرف 

   جامعة المنيا–كلية دار العلوم 
  



– 
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في الترجيح ، وذلك من خالل كتب التفسير المختلفة، ولقد اعتمدت في هذا البحث على 
  :  عشر كتاباً من كتب التفسير متنوعة ما بين القديم والحديث، وهيثمانية

  ). البحر المحيط( تفسير أبي حيان األندلسي - ١
  ). مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( الرازي  تفسير- ٢
  ). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( تفسير اآللوسي - ٣
  ). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون( تفسير السمين الحلبي - ٤
  ). النكت والعيون( تفسير الماوردي - ٥
  ). الجامع ألحكام القرآن( تفسير القرطبي - ٦
  ). رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز( تفسير الرسعني - ٧
  ). تفسير القرآن العظيم( تفسير ابن كثير - ٨
  ). الكاشف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل( تفسير الزمخشري - ٩

  ). فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير( تفسير الشوكاني -١٠
  ). أحكام القرآن(بي  تفسير ابن العر-١١
  ). دقائق التفسير( تفسير ابن تيمية -١٢
  ). التسهيل لعلوم التنزيل( تفسير ابن جزي الكلبي -١٣
  ). التحرير والتنوير( تفسير الطاهر بن عاشور -١٤
  ). البسيط في التفسير( تفسير الواحدي -١٥
  )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ـ تفسير الشنقيطي ١٦
  ).جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ـ تفسير الطبري ١٧
  ).المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ـ تفسير ابن عطية١٨

قواعد الترجيح بين المفسرين، دراسة "أن ثمة كتاباً بعنوان ى وتجدر اإلشارة إل
للدكتور حسن بن علي بن حسين الحربي، وهي في األصل رسالة " نظرية تطبيقية

ية قدمها صاحبها لنيل درجة الماجستير في التفسير في كلية أصول الدين بالرياض علم
التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد قسمها صاحبها إلى ثالثة فصول، 
عالج األول قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني، أما الفصل الثاني فعن قواعد 

ثار والقرائن، ثم جاء الفصل الثالث واألخير يتحدث عن الترجيح المتعلقة بالسنة واآل
  . قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب



 

 )٦٢٣(

  : وتختلف دراستي هذه عن سابقتها في أمرين
 أن الدكتور حسين الحربي اعتمد فقط على ثالثة تفاسير، وهي :أولهما

 عشر الطبري وابن عطية والشنقيطي، على حين اعتمدت في دراستي هذه على خمسة
  .باإلضافة إلى التفاسير الثالثة التي اعتمد عليهاكتاباً من كتب التفسير 

أن دراسة الدكتور حسين الحربي تتحدث عن قواعد الترجيح بصفة : ثانيهما
عامة سواء ما يتعلق باللغة أو غيرها، أما دراستي فقد ركزت على المرجحات اللغوية 

ولقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكون من فقط وأثرها في  التوجيه دون غيرها، هذا 
تمهيد وإحدى عشرة مسألة، حيث عرفت في التمهيد معنى الترجيح لغة واصطالحاً، 
وصيغه وأساليبه عند المفسرين، ثم جاءت المسائل لتتناول قواعد الترجيح اللغوية التي 

  : وقفت عليها من خالل هذه الدراسة وهي
  .السياقالترجيح بداللة - ١
  .الترجيح بداللة العموم - ٢
  .الترجيح بناء على الترتيب في الكالم- ٣
  . الترجيح بناء على تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية- ٤
  .خصوص السبببء على أن العبرة بعموم اللفظ ال الترجيح بنا- ٥
  . الترجيح بناء على أن األمر المطلق يدل على الوجوب- ٦
  . المطلق على المقيد الترجيح بناء على حمل- ٧
  . الترجيح بناء على حمل النصوص على الحقيقة ال المجاز- ٨
  .الترجيح بناء على أن االستقالل مقدم على القول باإلضمار- ٩

  .الترجيح بناء على عود الضمير إلى أقرب مذكور-١٠
  . الترجيح بناء على التصريف واالشتقاق-١١

كل المرجحات اللغوية عند المفسرين،  بقي أن أشير إلى أن هذه القواعد ليست 
ألن حصرها يحتاج إلى قراءة كل كتب التفسير الستخالص المرجحات التي اعتمدوا 

  . عليها
  
  
  



– 

  )٦٢٤(

  : معنى الترجيح:  التمهيد
في اللغة حول الثقل والرزانة والزيادة، قال ابن ) رجح(تدور مادة  

أي أثقله : وأرجح الميزانالوازن، ورجح الشئ بيده ونظر ما ثقله : الراجح:"منظور
  . )١("حتى مال

الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة  وزيادة، :"ويقول ابن فارس
  . )٢("إذا رزن وهو من الرجحان: رجح الشيء وهو راجح: يقال

قوم مراجيح في العلم، : إذا رزن، ومنه قولهم: ورجح الشئ، وهو راجح
اد جانب الموزون حتى مالت كفته وتحل مراجيح، إذا ز: ورجح الميزان يرجح رجاحاً

           أي غلب على غيره، ورجحت الشيء : أي ثقال األحمال، ومنه ترجح الرأي عنده
  )٣(. فضلته وقويته– بتشديد الجيم –

عِن ابِن  : " قال–ومنه جاء الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
فَكََأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كَِره ذَِلك : ويِريةَ برةَ قَاَلكَان اسم ج: عباٍس، قَاَل

ما : وخَرج بعدما صلى، فَقَالَتْ. فَسماها جويِريةَ كَراِهيةَ َأن يقَاَل خَرج ِمن ِعنِْد برةَ
: لَقَد قُلْتُ بعدِك كَِلماٍت لَو وِزن لَرجحن ِبما قُلِْت: " فَقَاَل. ِزلْتُ بعدك يا رسوَل اللَِّه قَاِئمةً

سبحان اللَِّه عدد ما خَلَقَ، سبحان اللَِّه ِرضا نَفِْسِه، سبحان اللَِّه ِزنَةَ عرِشِه، سبحان اللَِّه 
  . )٤("ِمداد كَِلماِتِه 

تقوية أحد الطريقين على اآلخر، ليعلم األقوى " هو وفي اصطالح األصوليين
  . )٥("فيعمل به ويطرح اآلخر

                                         
 . ٥/١٤٣) ر ج ح( لسان العرب، مادة -١
 . ٢/٤٨٩ معجم مقاييس اللغة ص -٢
 . ٢١٥ والمعجم الوسيط ص١/٢١٩المصباح المنير :  انظر-٣
: المتـوفى (مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بـن أسـد الـشيباني        -٤

 - هـ   ١٤٢١األولى،  : الطبعة،   عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة     -شعيب األرنؤوط   : ، تحقيق )هـ٢٤١
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد   :، وينظر )٢٣٣٣(١٧٣-٤ م،   ٢٠٠١

محفوظ الرحمن زيـن اهللا،     : ، تحقيق )هـ٢٩٢: المتوفى(الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي المعروف بالبزار          
بدأت (األولى، : ، الطبعة المدينة المنورة-وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي ،  مكتبة العلوم والحكم       

 ).٥٢١١(٣٧٩-١١، )م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨
 . ٥/٥٢٩ المحصول -٥



 

 )٦٢٥(

لم أعثر في كتب التفسير القديمة أو علوم القرآن : وفي اصطالح المفسرين
على تعريف للترجيح عند المفسرين، ولكن عرفه أحد المحدثين وهو الدكتور حسين 

اآلية لدليل أو قاعدة تقوية، أو لتضعيف أو تقوية أحد األقوال في تفسير : "الحربي بقوله
  . )١("رد ما سواه

إظهار الزيادة ألحد المثلين على اآلخر، بإثبات وصف :  في اللغة-والترجيح
أرجحت الوزن، إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته على كفة : فيه، من ذلك

إحدى العلتين على هو تقوية : السنجات، وضده التطفيف، فكذا ترجيح العلة على العلة
  .األخرى

 هو أن يقوى الظن الصادر عن إحدى األمارتين عند -  وأما الفائدة في الترجيح
تعارضهما، ولذلك ال يصح الترجيح من األدلة، ألن األدلة ال تتعارض، وألن األدلة ال 

  .تقتضي الظن، وإنما تقتضي العلم والتزايد في العلم
هو تقديم أحد األقوال المحتملة في تفسير والترجيح من وجهة نظر هذا البحث 

اآلية على غيره استناداً إلى مرجح لغوي كحمل المطلق على المقيد، أو عود الضمير 
إلى أقرب مذكور، أو غير ذلك من المرجحات اللغوية التي توصلت إليها في هذا 

  )٢(. البحث
   :الترجيح بداللة االسياق - ١

ساق يـسوق سـوقاً     [، والكلمة مصدر    ]س و ق  [السياق لغةً من الجذر اللغوي      
أن : ، وذكـر التهـانوي  )٣(؛ فالمعنى اللغوي يشير إلى داللة الحدث، وهو التتابع     ]وسياقاً

   )٤ (.السياق في اللغة بمعنى اإليراد

                                         
 . ٢٩ قواعد الترجيح عند المفسرين ص-١
الدكتور محمد زكي : ، حققه وعلق عليه) هـ٥٥٢( بذل النظر في األصول، العالء محمد بن عبد الحميد األسمندي -٢

موسوعة كشاف  : ، وينظر )٦٥١: ص( م،   ١٩٩٢ - هـ   ١٤١٢األولى،  : ة القاهرة، الطبع  –عبد البر، مكتبة التراث     
اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفـاروقي الحنفـي التهـانوي                   

 علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى. د: رفيق العجم، تحقيق. د: ، تقديم وإشراف ومراجعة)هـ١١٥٨بعد : المتوفى(
 .١/٤١٦. م١٩٩٦ -األولى :  بيروت، الطبعة–مكتبة لبنان ناشرون : عبد اهللا الخالدي، الناشر. د: العربية

ـ ١٤١٢، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،        ]سوقَ[ لسان العرب البن منظور، مادة       -٣ / هـ
 .٤١٦.م١٩٩٢

 .م١٩٧٧، ٢٧/ ٤لعامة للكتاب  كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، الهيئة المصرية ا-٤



– 

  )٦٢٦(

التتابع أو  [تمام حسان تأكيداً لهذه المعاني اللغوية التي تدل على          / يقول الدكتور 
تـوالي  : ، ومن ثم ينظر إليه من ناحيتين أوالهمـا        )التوالي(المقصود بالسياق   ]: "اإليراد

سـياق  (العناصر التي يتحقق بها التركيب والسبك، والسياق من هذه الزاويـة يـسمى              
توالي األحداث التي صاحبت األداء اللغـوي، وكانـت ذات عالقـة            : ، والثانية )النص

  )١ ()."سياق الموقف(باالتصال ، ومن هذه الناحية يسمى السياق 
في الدراسات اللغوية الحديثة من المصطلحات العصية       " السياق"ويعد مصطلح   

على التحديد الدقيق، وإن كان يمثل نظرية داللية مـن أكثـر نظريـات علـم الداللـة                  
]Semantics [ً٢( .تماسكاً وأضبطها منهجا(  

هو مجموع الظروف التي تحيط بـالكالم، أي أن         " سياق الحال "ومعنى ذلك أن    
ديد المعنى المقصود ال يتم إالَّ بمعرفة هذه الظروف، ويبـدو إدراك محقـق كتـاب                تح

الخصائص لهذه الظاهرة لدى أبي الفتح عثمان بن جني، حيث يقول في مقدمتـه لهـذا                
 ما فـي    – إذا صح إسنادها إليه      –ويبدو أن مرد هذه العادة عند ابن جني         : "... الكتاب

 في نفس السامع وتسديده، وهذا أمر باد في كتبه، فهـو            خُلقه وسجيته من توكيد المعنى    
يميل دائماً إلى اإلطناب والتكرار والتوسل إلى اإلقناع بكل ما في وسـعه، والريـب أن     
اإلشارة باليد أو الفم من هذه الوسائل النافعة، وكذلك سائر أحوال المتكلم مـن طالقـة                 

   )٣( ..."وجه، أو انقباضة، وما جرى هذا المجرى
  :ميـــة السياقأه

يقوم السياق في أحيان كثيرة بتحديد الداللة المقصودة من الكلمة فـي جملتهـا،        
ومن قديم أشار العلماء إلى أهمية السياق أو المقام وتطلبه مقاالً مخصوصاً متالئم معـه،   

؛ فالسياق متضمن داخل التعبير المنطوق بطريقـة مـا،          "لكل مقام مقال  "وقالوا في ذلك    

                                         
مطبعة ) الكتاب التذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلوم(تمام حسان، قرينة السياق، بحث قُدم في /  د-١

 .٣٧٥م، ص ١٩٩٣/ هـ١٤١٣عبير للكتاب 
ة األولـى،   محمد يوسف حلبص، البحث الداللي عند األصوليين، مكتبة عالم الكتب، الطبع          :  ينظر حول ذلك   -٢

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ٢٨ص 
صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، الجـزء        . محمد علي النجار، في تحقيقه لكتاب الخصائص      /  مقدمة األستاذ  -٣

 .م١٩٩٩، ١٥، ص ١األول، الطبعة الرابعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج



 

 )٦٢٧(

 النحاة على اللغة المنطوقة، فعرضوا للعالقة بين المـتكلم ومـا أراده مـن               ولذلك ركز 
  .معنى، والمخاطب وما فهمه من الرسالة، واألحوال المحيطة بالحدث الكالمي

كما أن الكلمة ال معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه، وربما اتحـد المـدلول                
، أو طبقاً ألحوال المتكلمين، والزمان      واختلف المعنى طبقاً للسياق الذي قيلت فيه العبارة       

  )١ (.والمكان الذي قيلت فيه
داللة سابق النص القرآني والحقه : والمقصود بداللة السياق في إطار هذا البحث فتعني

 على – كما يقول الزركشي – وهذه الداللة من األمور التي تعين )٢(على المعنى المراد
يين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد معرفة المعنى، حيث إنها ترشد إلى تب

 أي داللة غلط في نظيره، –وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الداللة، وهو 
  . )٣(وغالط في مناظراته

إذ ) مناهل العرفان في علوم القرآن(كذلك يقرر هذا األمر صاحب كتاب 
ومأثورات الصحابة وجب بالمعنى في الكتاب والسنة ) أي المفسر(إن لم يظفر : "يقول

  : عليه أن يجتهد وسعه فيما يأتي
 مراعاة التناسب بين السابق والالحق بين فقرات اآلية الواحدة، وبين - ١

  . اآليات بعضها وبعض
  . )٤(ة المقصود من السياقا مراع- ٢

وإذا ما رجعنا إلى كتب التفسير نجد أن المفسرين عنوا بداللة السياق، وجعلوه 
 ِإنَّه لَا ۚادعوا ربكُم تَضرعا وخُفْيةً  : "جوه الترجيح، فعند تفسير قوله تعالىمرجحاً من و

 تَِدينعالْم ِحبادعوا(والخطاب بـ : "يقول الظاهر بن عاشور) األعراف: ٥٥" (ي (
ه، وليس المشركون بمتهيئين خاص بالمسلمين، ألنه تعليم ألدب دعاء اهللا تعالى وعبادت

 هذا الخطاب وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم، وتنبيه على اهللا رضى اهللا عنهم لمثل

                                         
عنى النحوي الداللي، الطبعة األولى، القاهرة      مدخل لدراسة الم  "محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والداللة       /  د -١

 .٩٨م، ص ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
 ). المقدمة (١/٩ التسهيل البن جزى -٢
 . ٢/٢٠٠ البرهان في علوم القرآن -٣
 . ٦٠-٢/٥٩ مناهل العرفان -٤



– 

  )٦٢٨(

) األعراف: ٥٦" (إن رحمة اهللا قريب من المحسنين: "ومحبته وشاهده قوله بعده
  . )١("والخطاب موجه إلى المسلمين بقرينة السياق

م التسهيل لعلو(كذلك نجد ابن جزي الكلبي األندلسي ذكر في مقدمة تفسيره 
اثني عشر وجهاً للترجيح بين اآلراء الواردة في تفسير اآليات منها السياق، ) التنزيل

  . )٢("أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ويدل عليه ما قبله أو ما بعده: السادس: "فقال
وبناء على ذلك نجده في كثير من المواضع في تفسيره اعتمد على السياق 

وما نتنزل إال : "، من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالىللترجيح بين اآلراء التفسيرية
إذ ) مريم: ٦٤" (بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا

أي له ما قدامنا وما خلفنا، وما نحن ": له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك: "يقول
ال من مكان إلى مكان إال بأمر اهللا، وقيل ما فيه من الجهات واألماكن، فليس لنا االنتق

اآلخرة، وما بين ذلك ما بين : الدنيا إلى النفخة األولى في الصور، وما خلفنا: بين أيدينا
ما مضى من أعمارنا وما بقي منها، والحال التي نحن فيها، واألول :  وقيللنفختينا

   )٣(".أكثر مناسبة لسياق اآلية
ي تفسيره يرفض بعض األقوال في تفسير اآلية ألنها كذلك نجد أن ابن كثير ف

ومن كان غنياً فليستعفف ومن : "ال تتفق مع السياق، نقرأ ذلك عند تفسيره لقوله تعالى
سئل يحيى بن سعيد األنصاري : "، حيث قال)النساء: ٩" (كان فقيراً فليأكل بالمعروف
، فقاال ذلك في اليتيم إن "معروفومن كان فقيراً فليأكل بال: "وربيعة عن قول اهللا تعالى

كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شئ، وهذا بعيد من السياق، ألنه 
فليأكل "أي منهم " ومن كان فقيراً"يعني من األولياء " ومن كان غنياً فليستعفف: "قال

ل اليتيم إال وال تقربوا ما"أي بالتي هي أحسن، كما قال في اآلية األخرى " بالمعروف
أي ال تقربوه إال مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم " بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

  . )٤("منه بالمعروف

                                         
 . ٥/١٧١ التحرير والتنوير -١
 ). المقدمة (١/٩ التسهيل -٢
 . ٣/٧ نفسه -٣
 . ١/٤٣٠ تفسير ابن كثير -٤



 

 )٦٢٩(

كذلك اعتمد القرطبي في تفسيره على السياق كمرجح بين اآلراء الواردة في 
 أو قال كم لبثت قال لبثت يوماً: "تفسير بعض اآليات، نرى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

اختلف في القائل له كم لبثت؟ فقيل اهللا عز وجل، : "إذ يقول) البقرة: ٢٥٩" (بعض يوم
إن كنت صادقاً كما قال للمالئكة على ما تقدم، وقيل سمع هاتفاً من السماء : ولم يقل له

رجل مؤمن ممن شاهده من قومه : نبي، وقيل: خاطبه جبريل وقيل: يقول له ذلك، وقيل
 واألظهر أن – أي القرطبي –كم لبثت؟ قلت : ى من إحيائه، فقال لهعند موته وعمر إل

وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها "القائل هو اهللا تعالى لقوله في نفس اآلية 
  . )١(واهللا أعلم" لحما

  : الترجيح بداللة العموم - ٢
كّل ما : ذلك  العام الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، واستعمل عاما ، فمن 

عالك فأظلَّك فهو سماء، وكلُّ أرض مستوية فهي صِعيد، وكل حاجز بين شيئين فهو 
موبق، وكل بناء مربع فهو كعبة وكل بناٍء عال فهو صرح، وكلُّ ما ارتفع من األرض 

 غير ذلك من األمثلة وهي كثيرة جداً، وأما العام المخصوص فهو ما إلىفهو نجد، 
األصل عاما ثم خُص في االستعمال ببعض أفراده كالسبت فإنه في اللغة وضع في 

الدهر، ثم خُص في االستعمال لغة بآخر أيام األسبوع وهو فرد من أفراد الدهر وأمثلته 
  )٢ (.عزيزة الوجود 

العرب تفعل ذلك فتذكر الشيء على العموم ثم تخص منه األفضل :"قال الثعالبي
حاِفظُوا علَى الصلَواِت {: وفي القرآن. القوم والرئيس والقاضيجاء : فاألفضل فتقول

وإنما أفرد اهللا الصالة }  ِفيِهما فَاِكهةٌ ونَخٌْل ورمان{: وقال تعالى. ١} والصالِة الْوسطَى
الوسطى من الصالة وهي داخلة في جملتها وأفرد التمر والرمان من جملة الفاكهة وهما 

                                         
 . ٢٥٠-٢/٢٤٩ تفسير القرطبي -١
 البلغة إلى أصول اللغة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا الحـسيني البخـاري                    -٢

 -رسالة ماجستير من كلية التربية للبنات   (سهاد حمدان أحمد السامرائي     : ، تحقيق )هـ١٣٠٧: المتوفى(الِقنَّوجي  
 )١٢٠: ص( جامعة تكريت،  -، رسالة جامعية )تور أحمد خطاب العمرجامعة تكريت بإشراف األستاذ الدك



– 

  )٦٣٠(

من كَان {: تصاص والتَّفضيل كما أفرد جبريل وميكائيل من المالئكة فقالمنها لالخ
  )١("}عدواً ِللَِّه ومالِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل

  وأما ما وضع خاصاً لمعنى خاص، فاللعرب كالم بألفاٍظ، تختص به معان ال يجوز 
في الخير والشر ن وغيره، وفي اللّيل والنّهار وغير ذلكنقلها الى غيرها، تكونسوالح  :

تهديد، وظل أوبات فالن } أولَى لَك{فمن ذلك قولهم مكانَك كلمٍة وضِعت على الوعيد و 
يفعل كذا إذا فَعلَه نهاراً أو ليالً، ومن الخصائص في األفعال قولهم ظَنَنْتَني، وحِسبتني، 

ما : أدنى شك ومن الباب ما ال يقاُل إال في النفي كقولهموِخلْتُني، ال يقال إالّ فيما فيه 
  )٢ (.أي أحد، وهذا كثير: بها َأرم

 بالضم –أما مفهوم اللفظ العام في اللغة فهو شمول أمر بمتعدد، يقال عم الشئ 
، أما اصطالحاً فهو اللفظ )٣(عمهم بالعطية: أي شمل الجماعة، يقال:  عموماً–

:  كلفظ المطلقات في قوله تعالى)٤(له بحسب وضع واحدهالمستغرق لجميع ما يصلح 
جمع معرف بأل التي تفيد ) البقرة: ٢٢٨(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء، "

االستغراق، وهو موضوع وضعاً واحداً ليدل على أن جميع المطلقات داخل في هذا 
ارقة في قوله الحكم، وهو التربص بأنفسهن ثالثة قروء، وكذلك لفظ السارق والس

فإنه كذلك موضوع وضعاً ) المائدة: ٣٨" (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: "تعالى
واحداً ليدل على استغراق كل سارق وسارقة فكل من يصدق عليه هذا االسم استحق 

  . العقوبة التي هي قطع اليد

                                         
: حقيقت،  )هـ٤٢٩: المتوفى( فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي               -١

 .١/٢٢٣ ، م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى : عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبـي          :   وينظر .١/٢٢٣ ،  ه اللغة وسر العربية     فق: ينظر -٢

 بيـروت،  –فؤاد علي منصور، دار الكتـب العلميـة         : ، تحقيق )هـ٩١١: المتوفى(بكر، جالل الدين السيوطي     
 .١/٥٨٠م،  ١٩٩٨هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة

 . ٤٥٦ص ) عمم( مختار الصحاح، مادة -٣
 . ١/٥٦المنهاج للبيضاوي  -٤



 

 )٦٣١(

 هذا وتشتمل اللغة على مجموعة من األلفاظ تدل على العموم وتسمى بألفاظ
أسماء االستفهام والشرط وألفاظ التوكيد والنكرة في سياق النفي : العموم أو صيغة مثل

  . )١(وغير ذلك من هذه الصيغ) بأل(والجمع المعرف 
ومن المفيد أن نشير إلى أن المفسرين يرجحون الرأي الذي يقتضي العموم، 

 من شعائر اهللا فمن إن الصفا والمروة: "نلمس ذلك عند الواحدي في تفسيره لقوله تعالى
، )البقرة: ١٥٨" (حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوق بهما ومن تطع خيراً

بالطواف بهما، هذا على قول من ال : قال بعضهم" فمن تطوع خيراً" قوله: "حيث قال
أي زاد في الطواف بعد الواجب، ومنهم من : يرى الطواف بهما فرضاً، وقال البعض

على العمرة أي من تطوع خيراً فاعتمر فالعمرة تطوع وغير واجبة، حمل هذا النوع 
يعني به الدين كله، أي فعل غير المفترض عليه من " ومن تطوع خيراً: "وقال آخرون

طواف وصالة وزكاة ونوع من أنواع الطاعات، وهذا أحسن هذه األقاويل ألن قوله 
   .)٢("صيغته تدل على العموم" ومن تطوع خيراً: "تعالى

أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا : "كذلك نجد ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى
) األنعام: ١٢٢" (له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها

وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل : "يرجح الرأي القائم على العموم فقال ما نصه
لخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياه اهللا وجعل له نوراً رجالن معينان، فقيل عمر بن ا

                                         
شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال الدين                :حول ذلك انظر   -١
محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيـع        . عبد الرحمن السيد، د   . د: ، تحقيق )هـ٦٧٢: المتوفى(

شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي     : ، وينظر ٣/١٣٥،  )م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(األولى  : واإلعالن، الطبعة 
بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن                  

 : لبنان، الطبعـة   –الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت         : ، قدم له  )هـ٦٤٣: المتوفى(الصانع  
فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر . ، ومعاني النحو، د٤/٢٠٥ م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، 

، وفتح رب البريـة فـي شـرح نظـم           ٣/٣٠٣ م،   ٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠األولى،  :  األردن، الطبعة  –والتوزيع  
مساعد الحازمي، مكتبة األسدي، ، أحمد بن عمر بن )نظم اآلجرومية لمحمد بن أب القالوي الشنقيطي(اآلجرومية 

 .١/٥٨٠ م، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى، : مكة المكرمة، الطبعة
 . ٣/٤٤٣ البسيط -٢



– 

  )٦٣٢(

 وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو –يمشي به في الناس وقيل عمار بن ياسر 
  . )١("عمرو بن هشام لعنه اهللا، والصحيح أن اآلية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر

 أن العموم هو على) التسهيل(كذلك ينص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره 
أحد وجوه الترجيح في تفسير اآلية فجعله الوجه التاسع من وجوه الترجيح فقال ما 

تقديم العمومي على الخصوصي إن العمومي أولى ألنه األصل إال أن يدل دليل : "نصه
وكم قصمنا من قرية : "، وبناء على ذلك نراه عند تفسير قوله تعالى)٢("على التخصيص

هي : قال ابن عباس: "يقول) األنبياء: ١١" (أنا بعدها قوماً آخرينكانت ظالمة وأنش
) بختنصر(بعث اهللا إليهم نبياً فقتلوه، فسلط اهللا عليهم ) حضور: (قرية باليمن يقال لها

للتكثير فال يريد قرية ) كم(ملك بابل فأهلكهم بالقتل، وظاهر اللفظ أنه على العموم ألن 
  . )٣("معينة

ي الرأي على العموم في تفسيره، نرى ذلك عند تفسيره كذلك يرجح القرطب
) البقرة: ٣" (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون: "لقوله تعالى
فقيل الزكاة المفروضة روي عن . واختلف العلماء في المراد بالنفقة ههنا: "حيث يقول

 أهله، روي عن ابن مسعود، ألن نفقة الرجل على: ابن عباس لمقارنتها الصالة، وقيل
المراد صدقة التطوع، روي عن الضحاك، نظراً ألن الزكاة : وقيل.. ذلك أفضل النفقة

ال تأتي ال بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت 
جبة إنه الحقوق الوا: الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ اإلنفاق لم تكن إال التطوع وقيل

العارضة في األموال ما عدا الزكاة، ألن اهللا تعالى لما قرنه بالصالة كان فرضاً ولما 
  . )٤("عدل عن لفظها كان فرضاً سواها، وقيل هو عام وهو الصحيح

كذلك يعتمد الطبري على العموم كأداة من أدوات الترجيح عنده في التفسير 
: ٤" (مال أجلهن أن يضعن حملهنوأوالت األح"نقرأ ذلك عند تفسيره لقوله تعالى 

والصواب من القول فى ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى  : "حيث يقول) الطالق
وُأوالتُ األحماِل َأجلُهن َأن يضعن : ( عنهن، ألن اهللا جّل وعز، عم بقوله بذلك فقال

                                         
 . ٢/١٦٤ تفسير ابن كثير -١
 . ١/٩ التسهيل -٢
 . ٣/٢٣ نفسه -٣
 . ١٧٧-١/١٧٦ تفسير القرطبي -٤



 

 )٦٣٣(

 نلَهمالخبر به عن ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها) ح بل عم ،
وُأوالتُ األحماِل َأجلُهن َأن يضعن : ( جميع أوالت األحمال، إن ظن ظان أن قوله

 نلَهمفهو بالخبر عن حكم ) ح ،في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفى عنهن
ما ظن، وذلك أن المطلقة أولى بالخبر عنهن، وعن المتوفى عنهن، فإن األمر بخالف 

ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام 
 المطلقات، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أوالت األحمال المطلقات منهن
وغير المطلقات، وال داللة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر وال 

  . )١(. "ا بيناعقل، فهو على عمومه لم
  :الترجيح بناء على الترتيب في الكالم - ٣

تلتزم التراكيب النحوية نمطاً موحداً في جملها االسمية والفعلية، وقد يكون 
الخروج عنه أمراً ال يرضاه النحاة إال إذا توافرت القرينة الدالة على ذلك، وعليه فقد 

رتيب الكالن والتقديم والتأخير ، عقد النحاة أبواباً كثيرة عالجوا خاللها الرتبية وت
وحكموا على هذا الترتيب بالوجوب أحياناً وبالجواز أحياناً أخرى، وفي قسم ثالث 

  . جعلوا الرتبة حرة
قصد به إلى شيئين؛ " الترتيب"وحين عالج عبد القاهر الجرجاني مصطلح 

وإنما ، ا تماماوإن كانوا لم يعنوا به" "الرتبة: "ما يدرسه النحاة تحت عنوان: أولهما
ما يدرسه البالغيون تحت عنوان التقديم : وثانيهما، "فرقوا القول فيها بين أبواب النحو

ولكن دراسة التقديم والتأخير في البالغة دراسة ألسلوب التركيب ال للتركيب ، والتأخير
، مجال حرية الرتبة حرية مطلقة: إنها دراسة تتم في نطاقين أحدهما: أي، نفسه

وإذا فال يتناول التقديم والتأخير البالغي ما يسمى ، مجال الرتبة غير المحفوظة: واآلخر
في النحو باسم الرتبة المحفوظة؛ ألن هذه الرتبة المحفوظة لو اختلت الختل التركيب 

ومن هنا تكون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية تحدد معنى األبواب المرتبة ، باختاللها
، وظة في التركيب العربي أن يتقدم الموصول على الصلةومن الرتب المحف، بحسبها

                                         
يد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو     جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يز          =  تفسير الطبري    -١

الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث : ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 
والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعـالن،    

 . ٢٨/١٤٤ م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة



– 

  )٦٣٤(

والمعطوف بالنسق على المعطوف ، ويتأخر البيان عن المبين، والموصوف على الصفة
وصدارة ، والتمييز عن الفعل ونحوه، والبدل عن المبدل، والتوكيد عن المؤكد، عليه

وهذه الرتبة ، اواالستفهام والعرض والتحضيض ونحوه، األدوات في أساليب الشرط
ال يعمل ما بعدها "هي التي دعت النحاة إلى صوغ عبارتهم الشهيرة " صدارة األدوات"

وحرف ، ومن الرتب المحفوظة أيضا تقدم حرف الجر على المجرور، "فيما قبلها
، وحرف القسم على المقسم به، وأداة االستثناء على المستثنى، العطف على المعطوف
والفعل على الفاعل ، والمضاف على المضاف إليه، عول معهوواو المعية على المف

ومن الرتب غير المحفوظة في النحو رتبة ، وفعل الشرط على جوابه، أونائب الفاعل
ورتبة الفاعل ، ورتبة الضمير والمرجع، ورتبة الفاعل والمفعول به، المبتدأ والخبر

  .لمفعول به والفعلورتبة ا، ورتبة الحال والفعل المتصرف، والتمييز بعد نعم
، وتقوم الرتبة في كل ذلك قرينة من القرائن المتضافرة على تعيين معنى الباب

أن كانت الرتبة فعال بين القرائن المستخدمة " ضرب زيد عمرا"وقد سبق في إعراب 
بل إن الرتبة غير المحفوظة قد ، في تعيين معنى الفاعل؛ ألنه بعد الفعل بحسب الرتبة

ضرب موسى : وذلك في نحو، ى حفظها إذا كان أمن اللبس يتوقف عليهاتدعو الحال إل
وفي أخي أن يكون ، أخي صديقي؛ إذ يتعين في موسى أن يكون فاعال: ونحو، عيسى
وهي هنا تعتبر القرينة الرئيسية على ، محافظة على الرتبة؛ ألنها تزيل اللبس، مبتدأ

  )١ (.الباب النحوي

                                         
دراسات في علم اللغة كمال بـشر، دار غريـب   : ، وينظر)٢٠٨-٢٠٧: ص( اللغة العربية معناها ومبناها،  -١

الكتاب، عمرو بن : وللمزيد حول ذلك لدى النحاة القدامى ينظر٢٤٥-١للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،   
عبد السالم محمد هارون، : ، تحقيق)هـ١٨٠: المتوفى(قب سيبويه عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، المل

، والمقتضب، محمد بن ٧٨-٧٢-٥٦-٤٥-١ م ن ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، : مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة
محمـد عبـد    : ، تحقيق )هـ٢٨٥: المتوفى(يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد           

، واألصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي        ٦٩-٢ بيروت،   –. ظيمة، عالم الكتب  الخالق ع 
               بيـروت،  –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسـالة، لبنـان   : ، تحقيق)هـ٣١٦: المتوفى(المعروف بابن السراج   

: المتـوفى ( جالل الـدين الـسيوطي   ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر،       ٢٢-١
 .٣٦٣-١ مصر، -عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية : ، تحقيق)هـ٩١١



 

 )٦٣٥(

لى المفسرين، فنجد ابن جزي الكلبي ينص على وال يختلف األمر من النحاة إ
 – أي من وجوه الترجيح –الثاني عشر : "ما يؤكد كالم النحاة في مقدمة تفسيره ، يقول

  . )١("حمل الكالم على ترتيبه إال أن يدل دليل على التقديم والتأخير
ومن المفسرين الذين قالوا بأن القول بالترتيب راجح على القول بالتقديم 

فلما دخلوا على يوسف آوى : "تأخير الزمخشري، نجد ذلك عند تفسيره لقوله تعالىوال
: والتقدير: "إذ يقول) يوسف: ٩٩" (إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنين

ثم حذف الجزاء لداللة الكالم عليه، ثم . ادخلوا مصر آمنين إن شاء اهللا دخلتم آمنين
إن شاء "الحال وذي الحال، ومن بدع التفاسير أن قولهاعترض بالجملة الجزائية بين 

 " سوف استغفر لكم ربي: "من باب التقديم والتأخير وأن موضعها ما بعد قوله" اهللا
  . )٢("في كالم يعقوب، وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره) يوسف: ٩٨(

اذهب : "كذلك سلك هذا المسلك ابن جزي الكلبي عن تفسيره لقوله تعالى
: حيث يقول) النمل: ٢٨" (ابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعونبكت

أي تنح إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل عليها ": ثم تولى عنهم" قوله "
انظر ماذا يرجعون ثم : إن التقدير: من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة، وقيل

  . )٣("ب، واألول أحسنتول عنهم، فهو من المقلو
كذلك نجد الرازي يضعف القول بالتقديم والتأخير وذلك عند تفسيره لقوله 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين : "تعالى
قوله : " حيث يقول) المائدة: ١٠١" (ينزل القرآن تبد لكم عفا اهللا عنها واهللا غفور رحيم

عفا اهللا عما سلف من مسائلكم وإغضابكم : األول: عفا اهللا عنها، وفيه وجوه: الىتع
أنه تعالى ذكر أن تلك األشياء التي سألوا : الثاني. للرسول بسببها، فال تعودوا إلى مثلها

عنها إن أبديت لهم ساءتهم، فقال عفا اهللا عنها يعني عما ظهر عند تلك السؤاالت مما 
ال : في اآلية تقديم وتأخير، والتقدير: الثالث. في التكليف عليكميسؤكم ويثقل ويشق 

                                         
 التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي                     -١
 بيـروت،  –ار األرقم بن أبـي األرقـم     شركة د : الدكتور عبد اهللا الخالدي، لناشر    : ، تحقيق )هـ٧٤١: المتوفى(

 ١٩-١ هـ، ١٤١٦ -األولى : الطبعة
 . ٢/٤٨٦ الكشاف -٢
 . ٢/١٠١ التسهيل -٣



– 

  )٦٣٦(

تسألوا عن أشياء عفا اهللا عنها في اآلية إن تبد لكم تسؤكم وهذا ضعيف ألن الكالم إذا 
استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير، وعلى هذا الوجه 

  )١(" عن ذكرها ولم يكلف فيها بشيءفقوله عفا اهللا عنها أي أمسك عنها وكف
كذلك يرفض األلوسي القول بالتقديم والتأخير عند تفسيره لقوله تعالى 

ومن الناس من جوز كون :" إذ يقول) البقرة: ٩٦" (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة"
ِمن الَِّذين صفة لمحذوف معطوف على الضمير المنصوب في لَتَِجدنَّهم والكالم على 

 وال أظن يقدم - الذين أشركوا أحرص الناس-لتقديم والتأخير، أي لَتَِجدنَّهم وطائفة منا
 وإن كان معنى صحيحا في -على مثل ذلك في كتاب اهللا تعالى من له أدنى ذوق، ألنه

 إال أن التركيب ينبو عنه، والفصاحة تأباه، وال ضرورة تدعو إليه ال سيما على -نفسه
  .)٢("م والتأخير بالضرورةقول من يخص التقدي

  : ـ الترجيح بناء على تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية٤
فإن كان الواضع أهل اللغة، سميت :     الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إال ثالثة أقسام

حقيقة لغوية، كاألسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس، وإن كان أهل العرف، سواء كان 
فإن ] . الحافر[ا أو خاصا، سميت حقيقة عرفية، كالدابة بالنسبة إلى ذات عرفا عام

الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على األرض، وخصص أهل العرف بذات 
الفاعل والنقض مثال، وإن كان أهل : وكاصطالح النحاة والنظار، مثل] . الحافر[

  )٣(.وف في الشرعالشرع، سميت حقيقة شرعية، كالصالة في معناها المعر

                                         
التفسير الكبير، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين =  مفاتيح الغيب -١

 هــ،   ١٤٢٠ -الثالثـة :  بيروت، الطبعـة   –التراث العربي   ، دار إحياء    )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطيب الري    
١٢/٤٤٥. 
: المتوفى( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي -٢

 .١/٣٢٩ هـ، ١٤١٥ األولى،:  بيروت، الطبعة–علي عبد الباري عطية،  دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ١٢٧٠
ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء،      ) أبي القاسم ( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن            -٣

األولـى،  : محمد مظهر بقا، دار المدني، الـسعودية، الطبعـة        : ، تحقيق )هـ٧٤٩: المتوفى(شمس الدين األصفهاني    
لى التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاني         شرح التلويح ع  : ، وللمزيد ينظر  ١/١٨٥م،  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦

، والبحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد اهللا بـدر     ١/١٣٥بدون طبعة وبدون تاريخ،     : ، الطبعة )هـ٧٩٣: المتوفى(
             -هــ   ١٤١٤األولـى،   : ، دار الكتبـي، الطبعـة     )هـ٧٩٤: المتوفى(الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي         

 .٣/٨م، ١٩٩٤



 

 )٦٣٧(

ومن القواعد الهامة التي وضعها العلماء لفهم النص الشرعي أن اللفظ  يحمل أوال على 
 بعث لبيان الشرعيات، فإن لم يكن -صلى اهللا عليه وسلم - الحقيقة الشرعية؛ ألن النبي 

له حقيقة شرعية أو كان ولم يمكن الحمل عليها على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده 
 ألنه المتبادر إلى الفهم، فإن تعذر حمل على الحقيقة -عليه الصالة والسالم-

أن يكون أحد المعنيين مستعمالً في اللغة : "له و بق، ويؤكد ذلك الماوردي)١(.اللغوية
لى من حمله على  الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعي أوواآلخر مستعمالً في

  . )٢("المعنى اللغوي، ألن الشرع ناقل
ومن أبرز األمثلة التي قدم فيها المفسرون الحقيقة الشرعية على اللغوية قوله 

والمقام "حيث يقول الشوكاني ) البقرة: ١٢٥" (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: "تعالى
هو من قام يقوم، يكون مصدراً واسماً للموضع، : موضع القيام، وقال النحاس: في اللغة

ف في تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذي يعرفه واختل.. ومقام من أقام 
الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف، وقيل المقام الحج كله،روي ذلك عن عطاء 

الحرم كله مقام : ومجاهد، وقيل عرفة والمزدلفة، روي عن عطاء أيضاً، وقال الشعبي
  . )٣("إبراهيم، وروي عن مجاهد

ومقام : "ري عند تفسيره لهذه اآلية السابقة قائالًكذلك يؤكد هذا المعنى الزمخش
الحجر الذي فيه أثر قدميه، والموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه : إبراهيم

وعن عمر رضي اهللا عنه أنه سأل . قدميه، وهو الموضع الذي يسمى مقام إبراهيم
راه موضعه نعم، فأ: هل تدري أين كان موضعه األول؟ قال: المطلب بن أبي وداعة

عرفة والمزدلفة والجمار، ألنه قام في هذه المواضع : مقام إبراهيم: اليوم، وعن عطاء
  .)٤("الحرم كله مقام إبراهيم: ودعا فيها، وعن النخعي

                                         
 نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين -١
 .١/١٤٨م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األولى : لبنان، الطبعة-بيروت-، دار الكتب العلمية )هـ٧٧٢: المتوفى(
 محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن   = تفسير الماوردي    -٢

/  بيـروت  -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية       : ،تحقيق)هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي  
 .١/٣٩لبنان، 

 . ١/١٣٨ تفسير الشوكاني -٣
 . ١/١٨٤ الكشاف -٤



– 

  )٦٣٨(

عن أنس بن مالك : "وذهب الطبري  هذا المذهب عند تفسيره لهذه اآلية قائالً
يا رسول اهللا، لو : قلت: "عنهقال عمر بن الخطاب رضي اهللا : رضي اهللا عنه، قال

، ثم اختلف أهل )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (اتخذت المقام مصلى؟ فأنزل اهللا
، في مقام إبراهيم، عن ابن )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (التأويل في تأويل قوله
عن الحج كله مقام إبراهيم، و: ، قال)مقام إبراهيم: (في قوله: عباس رضي اهللا عنه
ألني قد جعلته إماماً : ، قال)واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: "(عطاء بن أبي رياح

: مقام إبراهيم: ، وعن الشعبي، مثله، وقال آخرون"فمقامه عرفة والمزدلفة والجمار
الحرم كله : ، قال)واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (في قوله: "الحرم، وعن مجاهد

الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع : مقام إبراهيم: ، وقال آخرون"مقام إبراهيم
بل مقام إبراهيم، هو مقامه الذي هو : بناؤه، وضعف عن رفع الحجارة، وقال آخرون

، فهم يصلون خلف )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: "في المسجد الحرام، عن الربيع
هو المقام : إن مقام إبراهيم: ئلون، وأولى هذه األقوال بالصواب عندنا ما قاله القا"المقام

المعروف بهذا االسم، الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا آنفاً عن عمر بن 
  . )١(الخطاب

  : ـ الترجيح بناء على أن العبرة بعموم اللفظ ال يخصوص السبب٥
ذهب جمهور العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فالحكم 

اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها كآيات اللعان الذي يؤخذ من 
والظهار والسرقة وغيرها، وفي الجانب المقابل ذهب بعض العلماء إلى أن العبرة 
بخصوص السبب ال بعموم اللفظ، فكل آية قاصرة على سبب نزولها ال تتعداه إلى ما 

بد من دليل آخر لغيره كالقياس سواه، فاللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص، فال
ونحوه حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة، ويتطابق السبب والمسبب تطابق 

  . )٢(السؤال والجواب
فاآلية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً "ويؤكد ابن تيمية ذلك بقوله 

اً بمدح أو ذم فهي فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبر
                                         

 . ٢/٥٢٢ تفسير الطبري -١
دراسات في علـوم القـرآن، محمـد بكـر     : وينظر .٨١-٧٩ص  ومباحث في علوم القرآن      ١/٣٩ اإلتقان   -٢

 . ١/١٧٠م، ١٩٩٩-هـ١٤١٩، دار المنار، الطبعة الثانية )هـ١٤٢٦: المتوفى(إسماعيل 



 

 )٦٣٩(

، ويؤكد هذا المعنى أبو حيان )١(متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان لمنزلته أيضاً؟
والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاً، فالعبرة به ال بخصوص : "األندلسي بقوله

  . )٢("السبب
والذي يطالع كتب التفسير يجد أن المفسرين اعتمدوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ 

صوص السبب، وجهاً من وجوه الترجيح بين اآلراء التي قيلت في تفسير اآلية، ال بخ
وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه ومن : "من ذلك الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى
وفي هذه اآلية : "حيث يقول) المائدة: ٤٧" (لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون

الوعيد والتهديد ماال يقادر قدره، وقد تقدم أن هذه اآليات وإن واآليتين المتقدمتين من 
نزلت في أهل الكتاب فليست مختصة بهم، بل هي عامة لكل من لم يحكم بما أنزل اهللا 

  . )٣("اعتباراً بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ويدخل فيه السبب دخوالً أولياً
اوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أشد الناس عد: "كذلك عند تفسير قوله تعالى

والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
ما : وعن عطاء قال: "حيث يقول) المائدة: ٨٢" (قسيسين ورهباناً وأنهم ال يستكبرون

ن هم ناس م: ذكر اهللا به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه، وعنه قال
الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك لهم، ولكن االعتبار بعموم اللفظ ال 

  . )٤("بخصوص السبب
كذلك نجد الشنقيطي في تفسيره يعد قاعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص 

ويوم بعض : "السبب مرجحاً من المرجحات للمعنى، نقرأ ذلك عند تفسيره لقوله تعالى
: حيث يقول) الفرقان: ٢٧" (يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليالالظالم على يديه 

من المشهور أن الظالم الذي نزلت فيه هذه اآلية هو عقبة بن أبي معيط وأن فالناً الذي "
ليتني : "أضله عن الذكر هو أمية بن خلف، وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة

                                         
: حقيـق ت، )هـ٧٢٨: المتوفى( مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني     -١

 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكـة العربيـة   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع    
 .  ١٣/٣٣٩م،١٩٩٥/هـ١٤١٦السعودية، 

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر الـدين األندلـسي                     -٢
 .١/٥٧١ هـ، ١٤٢٠: عة بيروت، الطب–صدقي محمد جميل، دار الفكر : حقيقت، )هـ٧٤٥: المتوفى(
 . ٢/٤٧ فتح القدير -٣
 . ٢/٦٨ نفسه -٤



– 

  )٦٤٠(

ته من قبيل التفسير ال القراءة، وعلى كل حال وهو على تقدير ثبو" لم اتخذ فالناً خليالً
فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر حتى مات 

  . )١("على ذلك يجري له مثل ما جرى البن أبي معيط
وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم : "وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى

الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما : "يقول الشنقيطي) البقرة: ٤١" (تعلمون
في التوراة، والباطل الذي لبسوا به الحق هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له 
كصفات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغيرها مما كتموه وجحدوه، وهذا يبينه قوله 

والعبرة بعموم اللفظ ال ) البقرة: ٨٥(" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض:"تعالى
  . )٢("بخصوص السبب

كذلك نرى القرطبي يرجح بين اآلراء معتمداً على هذه القاعدة أيضاً، نقرأ ذلك 
" يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا: "عند تفسيره لقوله تعالى

نوا يتنافسون في مجلس النبي صلى اهللا كا: قال قتادة ومجاهد: "إذ يقول) المجادلة: ١١(
المراد بذلك : عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم البعض قاله الضحاك، وقال ابن عباس

كان النبي صلى : مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب
 بعضهم اهللا عليه وسلم إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف األول، فال يوسع

، وقال "مقاعد للقتال"لبعض رغبة في القتال والشهادة فنزلت هذه اآلية، فيكون كقوله 
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصفة، وكان في المكان ضيق يوم الجمعة، : مقاتل

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يكرم أهل ببدر من المهاجرين واألنصار، فجاء أناس 
ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا في المجلس، فقاموا حيال النبي من أهل بدر فيهم 

صلى اهللا عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك 
قم يا فالن وأنت يا : على النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال لمن حوله من غير أهل بدر

أقيم، وعرف النبي صلى اهللا عليه فالن بعدد القائمين من أهل بدر فشق ذلك على من 

                                         
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الـشنقيطي                  -١
ـ ١٣٩٣: المتوفى  (                     - هــ    ١٤١٥ لبنـان،      –، دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع بيـروت               )هـ

 .٦/٤٥ مـ،١٩٩٥
 . ١/٣٥ أضواء البيان -٢



 

 )٦٤١(

ما أنصف هؤالء، وقد : "وسلم الكراهية في وجوههم، فغمز المنافقون وتكملوا بأن قالوا
  . )١("أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إلى المكان، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية

 قلت الصحيح في اآلية أنها عامة في: "ثم يعقب القرطبي على هذه اآلراء قائالً
كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير واألجر، سواء أكان مجلس حرب أو ذكر أو 

  . )٢("مجلس يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه
  :  الترجيح بناء على أن األمر المطلق يدل على الوجوب- ٦

ذهب جمهور العلماء إلى أن األمر المطلق يدل على الوجوب، والينصرف إلى 
وإذ قلنا : "من المعاني إال بقرينة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قوله تعالىغيره 

ما "فلما لم يسجد قال اهللا تعالى ) الكهف: ٥٠" (للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس
؟ وهذا استفهام توبيخ وإنكار، وهو إنما يتوجه على تقدير كون "منعك أالتسجد إذ أمرتك

أنت لم تلزمني بالسجود إلزاماً : يستحق تاركه الذم، وإال فله أن يقولاألمر للوجوب ل
فعالم اإلنكار والتوبيخ؟ فإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن األمر للوجوب، وكذلك 

  . )٣(؟ أي تركت موجبه وأصبحت عاصياً؟"أفعصيت أمري"قال اهللا له 
ا أمر التابع ولم يمتثل عد كذلك أطبق أهل اللغة على أن المتبوع أو المخدوم إذ

عاصياً يستحق الذم والعقوبة، وال يذم ويوصف بالعصيان إال من كان تاركاً لواجب، 
فلوال أن األمر في اللغة حقيقة في الوجوب وطلب الفعل على وجه الحكم واإللزام ما 

  . )٤(استساغوا ذلك
األمر "القاعدة وإذا ما رجعنا إلى كتب التفسير نلحظ أن المفسرين اعتمدوا هذه 

وجعلوها من المرجحات بين اآلراء الواردة في تفسير اآلية، " المطلق يدل على الوجوب
فكلوا منها وأطعموا : "نقرأ ذلك في تفسير الشنقيطي ،وذلك عند تفسيره لقوله تعالى

حيث رجح المذهب القائل بوجوب األضحية بناء على هذه ) الحج: ٢٨" (البائس الفقير
                                         

 . ٢٤٤-٩/٢٤٣ تفسير القرطبي -١
 . ٩/٢٤٤ نفسه -٢
. ٩٧-٩٤ وإرشاد الفحـول     ٥٧-١/٥٦ والمعتمد   ١٦٨-١/١٦٥ والمستصفى   ٦٢-٢/٦١المحصول  :  انظر -٣

ـ ٧٩٢: المتوفى(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني          شـرح  ومختصر السعد هو    ) [ ه
عبد الحميد هنـداوي، المكتبـة      : ، محمد بن عرفة الدسوقي، تحقيق     ]تلخيص مفتاح العلوم لجالل الدين القزويني     

 .٢/٤٤٤العصرية، بيروت،
 .  المصادر السابقة-٤



– 

  )٦٤٢(

ومن أدلتهم على وجوب األضحية ما رواه البخاري في صحيحه "ال ما نصه القاعدة، فق
من ذبح : "شهدت النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقال: عن جندب بن سفيان قال

" فليذبح"وقوله " فليعد"فقوله " قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح
عن  ند أهل األصول أن األمر المتجردكالهما صيغة أمر وقد قدمنا أن الصحيح ع

القرائن يدل على الوجوب ، وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة ورجحناه باألدلة الكثيرة 
  . )١()..."النور: ٦٣" (فليحذر الذين يخالفون عن أمره: "الواضحة كقوله تعالى

كذلك يرجح الشوكاني القول بوجوب المتعة للمطلقة بناء على هذه القاعدة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً : "ذلك عند تفسيره لقوله تعالىو

أي : ومتعوهن" قوله: "حيث يقول) البقرة: ٢٣٦" (بالمعروف حقاً على المحسنين
أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن، وظاهر األمر للوجوب ، ومن أدلة الوجوب قوله تعالى 

 المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم"
، وقال مالك وأبو عبيد "عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميالً

" إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة ال واجبة لقوله تعالى : والقاضي شريح وغيرهم
ين، ويجاب عنه بأن ، ولو كانت واجبة ألطلقها على الخلق أجمع"حقاً على المحسنين

" حقاً على المتقين"ذلك ال ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله في اآلية األخرى 
أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي اهللا 

  . )٢("سبحانه
كذلك ذكر القرطبي الخالف بين العلماء في هذه المسألة، ثم رجح المذهب 

والقول : "، وفي هذا يقول"أن األمر يفيد الوجوب"لقائل بوجوب المتعة بناء على قاعدة ا
، "ومتعوهن" أي وجوب المتعة أولى، ألن عمومات األمر باإلمتاع في قوله –األول 

وللمطلقات متاع، أظهر في الوجوب منه "وإضافة اإلمتاع إليهن بالم التمليك في قوله 
  . )٣("في الندب

                                         
 . ٥/٢٠١ أضواء البيان -١
 . ١/٢٥٢ فتح القدير -٢
 . ٣/٢٠٠ تفسير القرطبي -٣



 

 )٦٤٣(

  : يح بناء على حمل المطلق على المقيد الترج- ٧
أما اإلطالق :" عقد الثعالبي باباً تناول فيه الحديث عن المطلق والمقيد، جاء فيه

فأن يذكَر الشيء باسمه ال يقرن به صفة وال شرط وال زمان وال عدد وال شيء يشبه 
. ين زائداً في المعنىذلك، والتقيد أن يذكَر ِبقَِريٍن من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القر

هو : "، فهذا إنما شبهه بليث في شجاعته، فإذا قال"زيد لَيثٌ: "من ذلك أن يقول القائل
فإذا . سِلبها: وهو الغضبان الذي حِرب فريستَه، أي" الحِرب"فقد زاد " كالليِث الحِرِب

  ..)١("كان كذا كان أدهى له
اللفظ الدال على مدلول شائع في "هو  – كما يقول اآلمدي –واللفظ المطلق 

فالرقبة في اآلية جاءت مطلقة ) المجادلة: ٣" (فتحرير رقبة"، مثل قوله تعالى )٢("جنسه
المتناول لمعين أو "فتناول جنس الرقاب، أما المقيد فقد عرفه ابن قدامة بأنه هو اللفظ 

فتحرير "ه تعالى  كقول)٣("غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسة
؛ فالرقبة في اآلية جاءت موصوفة باإليمان، فال يجزئ )النساء: ٩٢" (رقبة مؤمنة

  . مطلق الرقاب للخروج من عهدة التكليف
إن عامة المفسرين يقررون حمل المطلق على المقيد، ويرجحون بهذه القاعدة 

: يره لقوله تعالىبين اآلراء الواردة في تفسير اآليات، مثال ذلك الشوكاني عند تفس
وتحريم مطلق : "حيث يقول) المائدة: ٣..." (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"

قل ال أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم : "الدم مقيد بكونه مسفوحاً، لقوله تعالى
  . )٤("حمالً للمطلق على المقيد) األنعام: ١٤٥" (يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً

                                         
: ، وللمزيـد ينظـر    )١٤٦: ص( وسـنن العـرب فـي كالمهـا           الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها      -١

ـ ٩١١: المتوفى(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي         :وينظر ، )هـ
 ، وشـرح    ١/٨م،١٩٩٨هــ   ١٤١٨األولى،  :  بيروت، الطبعة  –فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية       : تحقيق

التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد اهللا بن أبي بكـر بـن محمـد           التصريح على التوضيح أو     
-، دار الكتـب العلميـة       )هـ٩٠٥: المتوفى(الجرجاوي األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد         

 .  ١/٣٥١م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولى : لبنان، الطبعة-بيروت
 . ٢/١١١ اإلحكام في أصول األحكام -٢
 . ١٣٧لناظر ص  روضة ا-٣
 . ٢/٨ فتح القدير -٤



– 

  )٦٤٤(

نجد ) النساء: ٣٣" (وأمهاتكم الالتي أرضعنكم: "كذلك عند تفسيره لقوله تعالى
الشوكاني يجعل األحاديث الصحيحة التي ذكرها في تفسيره والتي بينت عدد الرضعات 

وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم : "مقيدة لإلطالق الوارد في هذه اآلية، فيقول
اع لغة وشرعاً، ولكنه ورد تقييده بخمس الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرض

  . )١("رضعات في أحاديث صحيحة
كذلك يرجح القرطبي المذهب القائل بأنه ال يجزئ في كفارة اليمين إال الرقبة 
المؤمنة حمالً على الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، نرى ذلك عند تفسيره لقوله 

إذ ) المائدة: ٨٩" (تهم أو تحرير رقبةفكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسو"تعالى 
ال يجوز عندنا إال إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره وال عتاقة : "يقول

بعضها، وال عتق إلى أجل، وال كتابة وال تدبير وال تكون أم ولد، وال من يعتق عليه 
سليمة غير إذا ملكه، وال يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في االكتساب، 

يجوز إعتاق الكافرة، ألن : معيبة خالفاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة، وقال أبو حنيفة
 أنها قربة واجبة فال يكون الكافر محالً – أي القرطبي –مطلق اللفظ يقتضيها، ودليلنا 

لها كالزكاة، وأيضاً فكل مطلق في القرآن فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في 
  . )٢(" الخطأالقتل

كذلك يرجح الشنقيطي بعض اآلراء التفسيرية بناء على قاعدة أن المطلق 
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم : "يحمل على المقيد، نرى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

يعني : قال بعض العلماء: "حيث يقول) آل عمران: ٩٠" (ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم
:  حضور الموت فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالىإذا أخروا التوبة إلى

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن "
وقد تقرر في األصول حمل المطلق على ) النساء: ١٨" (وال الذين يموتون وهم كفار

  . )٣("المقيد
، حيث ) البقرة: ٢٨٢" (دوا إذا تبايعتموأشه: " لقوله تعالىهكذلك عند تفسير

: يرى اشتراط العدالة في اإلشهاد على البيع حمالً للمطلق على المقيد، وفي هذا يقول
                                         

 . ١/٤٥٥ نفسه -١
 . ٣/٦١٩ تفسير القرطبي -٢
  . ١/٢٠٢ أضواء البيان -٣



 

 )٦٤٥(

اشتراط " وأشهدوا إذا تبايعتم: "ولم يبين اهللا تعالى في هذه اآلية، أعني قوله عز وجل"
" ون من الشهداءممن ترض"العدالة في الشهود، ولكنه بينه في مواضع أخرى كقوله 

، وقد تقرر في األصول )الطالق: ٢" (وأشهدوا ذوي عدل منكم"، وقوله )البقرة: ٢٨٢(
  . )١("أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع

  :  الترجيح بناء على حمل النصوص على الحقيقة ال المجاز- ٨
ما أقر في ": الحقيقة بأنها    تناول ابن جني في الخصائص الحقيقة والمجاز معرفاً

ما كان بضد ذلك، وإنما يقع المجاز : والمجاز، االستعمال على أصل وضعه في اللغة
فإن عدم هذه . االتساع والتوكيد والتشبيه: وهي، ويعدل إليه عن الحقيقة لمعاٍن ثالثة

: س في الفر-صلى اهللا عليه وسلم-األوصاف كانت الحقيقة البتة، فمن ذلك قول النبي 
أما االتساع فألنه زاد في أسماء الفرس التي . فالمعاني الثالثة موجودة فيه، " هو بحر"

حتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو ، ونحوها البحر، فرس وطرف وجواد: هي
لكن ال يفضي إلى ذلك إال بقرينة تسقط ، اتساع استعمل استعمال بقية تلك األسماء

  :لشاعروذلك كأن يقول ا. الشبهة
  وقد ثمد الجياد فكان بحرا... علوت مطا جوادك يوم يوم 

وإذا جرى إلى غايته كان ، فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرا: وكأن يقول الساجع
ولو عِرى الكالم من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر؛ لما فيه من . ونحو ذلك، بحرا

وهو ، أال ترى أن لو قال رأيت بحرا. التعجرف في المقال من غير إيضاح وال بيان
  )٢(".فلم يجز قوله؛ ألنه إلباس وإلغاز على الناس، يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه

لم :"وقد عقد أبو حيان في ارتشاف الضرب باباً عن الحقيقة والمجاز قال فيه
ر نر أحدا من النحويين وضع هذا الباب، وبعض أصحابنا وهو أبو إسحاق البهاري ذك

وصاحب النهاية ذكر من ) إمالء المنتحل في شرح كتاب الجمل(من ذلك شيًئا في كتابه 

                                         
 . ١/١٨٨٧ أضواء البيان -١
: الطبعة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب)هـ٣٩٢: المتوفى( الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي     -٢

 .)٤٤٤/ ٢(الرابعة، 



– 

  )٦٤٦(

الحقيقة ما استعمل في : ذلك شيًئا في كتابه، ونحن نلخص ما ذكراه في هذا الباب فنقول
  .)١("الموضوع له، أوال، والمجاز ما استعمل في غير الموضوع له أوالً

قيقة وال يجوز العدول به عنها ، وقد واألصل في الكالم أن يحمل على الح
جعل ابن جزى الكلبي حمل الكالم على الحقيقة أحد وجوه الترجيح االثنى عشر التي 

تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة : الثامن: "ذكرها في مقدمة تفسيره، فقال ما نصه
  . )٢("أولى أن يحمل عليها اللفظ عند األصوليين

 كتب التفسير وجدنا المفسرين اعتمدوا على هذه القاعدة ونحن إذا رجعنا إلى
وجعلوها وجهاً من وجوه الترجيح بين اآلراء التفسيرية، فها هو ذا ابن العربي عند 

عبر : هو حقيقة وقيل: قيل: "يقول) الزيتون: ١" (والتين والزيتون"تفسيره لقوله تعالى 
 ال يعدل عن الحقيقة إلى المجاز به عن دمشق أو جبلها أو مسجدها واألول أرجح ألنه

  . )٣("إال بدليل
ينقد ما قاله بعض " والتين والزيتون"كذلك نجد الشوكاني عند تفسيره لهذه اآلية 

هو التين الذي يأكله الناس، والزيتون الذي : قال أكثر المفسرين: "العلماء، فيقول
المسجد : لزيتونالمسجد الحرام، وا: التين: وقال الضحاك... يعصرون منه الزيت

: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، وقال قتادة: األقصى، وقال ابن زيد
الجبل الذي عليه بيت المقدس، وقال عكرمة : التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون

  . )٤("بيت المقدس: دمشق، والزيتون: التين: وكعب األحبار

                                         
 من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان أثيـر الـدين                     ارتشاف الضرب  -١

ـ ٧٤٥: المتوفى(األندلسي   رمضان عبـد التـواب،     : رجب عثمان محمد، مراجعة   : ، تحقيق وشرح ودراسة   ) ه
ه الصاحبي في فق:، وينظر)٢٣٧٣/ ٥( م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األولى، : مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة  : الناشر

اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي، أبـو الحـسين        
 .١/١٤٩م، ١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األولى : ، محمد علي بيضون، الطبعة)هـ٣٩٥: المتوفى(
 . ١/١٩ التسهيل -٢
، )هـ٥٤٣: المتوفى(افري االشبيلي المالكي  أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المع-٣

:  لبنان، الطبعـة   –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت         : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     
 .٤/٤١٤ م، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 . ٥/٤٦٤ فتح القدير -٤



 

 )٦٤٧(

وليت شعري ما الحامل لهؤالء : "ئالًثم يعقب الشوكاني على هذه األقوال قا
األئمة على العدول عن المعنى الحقيقي ، والعدول إلى هذه التعبيرات الفاسدة البعيدة 
عن المعنى، والمبنية على خياالت ال ترجع إلى عقل وال نقل، وأعجب من هذا اختيار 

سمعت : ء منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية، قال الفرالآلخرابن جرير 
هب أنك : جبال الشام، قلت: جبال حلوان إلى همدان، والزيتون: التين: رجالً يقول

  . )١("سمعت هذا الرجل فكان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة، وال هو نقل عن الشارع
ويستعجلونك : "كذلك سلك هذا المسلك ابن جزي الكلبي عن تفسيره لقوله تعالى

) الحج: ٤٧" (ده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدونبالعذاب ولن يخلف اهللا وع
 اآلخرةأن يوماً من أيام : المعنى: وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون: "إذا يقول

يدخل الفقراء الجنة : "مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
قيل المعنى إن يوماً واحداً من أيام و" قبل األغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة

العذاب كألف سنة لطول العذاب، فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة، 
وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إال أن األول أرجح، ألن 

  . )٢("األلف سنة فيه حقيقة
والوزن يومئذ : "وله تعالىكذلك نجد أن ابن عطية األندلسي عند تفسيره لق

يذكر الخالف بين العلماء ) األعراف: ٨" (الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
في المراد بالميزان الوارد في اآلية، ويرجح أنه ميزان حقيقي له عمود وكفتان، وفي 

أن ظواهر كتاب اهللا عز : أولها: وهذا القول أصح من األول من جهات: "هذا يقول
أن النظر في : وجهة أخرى.. جل تقتضيه وحديث الرسول عليه السالم ينطق بهو

الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب ال يفسد شئ منه وال تختل صحته، 
:  دون علة؟ وجهة ثالثةاةوإذا كان األمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجاز

 الشرع الذي لم يعرف إال سمعاً وإن فتحنا فيه وهي أن القول في الميزان هو من عقائد
باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار 

فميزان القيامة له عمود ... والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر 

                                         
 . ٤٦٥-٥/٤٦٤ نفسه -١
 . ٢/٤٣ التسهيل -٢



– 

  )٦٤٨(

فينبغي أن يجري في هذه األلفاظ إلى حملها على .. وازين الدنياوكفتان على هيئة م
  . )١("حقائقها

كذلك نجد القرطبي يرجح بين اآلراء بناء على هذه القاعدة  نرى ذلك عند 
وإذ قال موسى لقومة إنكم ظلمتم أنفسكم : "في قوله تعالى) العجل(تفسيره لكلمة 

: ثم قال تعالى:"حيث يقول القرطبي) بقرةال: ٥٤.."(باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
قال بعض أرباب المعاني عجل كل إنسان نفسه فمن أسقطه وخالف ) باتخاذكم العجل(

والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة عبدوه كما نطق به . مراده فقد برئ من ظلمه
  )٢("التنزيل

  : ـ الترجيح بناء على أن االستقالل مقدم على القول باإلضمار٩
إضمار األسماء، وإضمار : من سنن العرب اإلضمار، ويكون على ثالثة أضرب  

أال يا هذه "يريدون " أال يسلَِمي: "األفعال، وإضمار الحروف، فمن إضمار األسماء قولهم
فلما لم . أال يا هؤالء اسجدوا: بمعنى}  َألَّا يسجدوا ِللَِّه{وفي كتاب اهللا جّل ثناؤه ". اسلمي
فصار كأنه فعل مستقبل، ومثله " اسجدوا: "بقوله" يا"بل أضمرهم اتصلت " هؤالء "يذكر

  :قول ذي الرمة
  وال زال منهال ِبجرعاِئك القَطْر... أال يسلَِمي يا دار مي على الِبلَى 

كذبتم "من له إبل، و: أي" ما في حينا إال له إبُل: "فيقولون" من"ويضِمرون ِمن األسماء 
: أي}  وما ِمنَّا ِإلَّا لَه مقَام{: من شاب، وفي كتاب اهللا جّل ثناؤه: أي" بني شاب قَرناها

أال أي هذا الزاجري : (، ويضمرون الحروفَ فيقول قائلهم)٣(" هذا"ويضمرون . من له
ب اهللا جل بمعنى لقد، وفي كتا" واهللا لَكان كذا: "، بمعنى أن أشهد، ويقولون)أشهد الوغى

أضمر الالم، " قد"إال أنه لما أضمر . معناها لقد غلبت: قالوا} ألم، غُِلبِت الروم{: ثناؤه
اخْتَار موسى {إلى سيرتها، و: فقالوا}  سنُِعيدها ِسيرتَها الُْأولَى{: وفي كتاب اهللا جّل ثناؤه

همأي من قومه}  قَو .  

                                         
 . ٣٧٦-٢/٣٧٥ المحرر الوجيز -١
 .١/٤٠١تفسير القرطبي، =  الجامع ألحكام القرآن -٢
 )١٧٧: ص( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها -٣



 

 )٦٤٩(

}  فََأما الَِّذين اسودتْ وجوههم َأكَفَرتُم{: هللا جّل ثناؤهقال ا:     ومن باب إضمار األفعال
  )١(.اء، فلما أضمر القول أضمر الفاءفيقال لهم، ألن أما ال بد لها في الخبر من ف: معناه

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أنه متى أمكن حمل الكالم على غير إضمار 
متى أمكن حمل الكالم على غير إضمار وال افتقار كان  ":وال افتقار كما يقول أبو حيان

أولى أن يسلك به اإلضمار واالفتقار، وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، ال نسلك 
  . )٢("فيه إال الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف، وأسوغها في لسان العرب

مه كان الحمل على إذا دار بين الحذف وعد: "كذلك يؤكد الزركشي أن األمر
  . )٣("عدمه أولى، ألن األصل عدم التغيير

وهللا دره ابن جزي الكلبي حيث جعل تقديم االستقالل على اإلضمار وجهاً من 
 أي من وجوه –الحادي عشر : "وجوه الترجيح التي ذكرها في مقدمة تفسيره، حيث قال

  . )٤("لى اإلضمارتقديم االستقالل على اإلضمار إال أن يدل دليل ع: -الترجيح 
: وبناء على هذا المرجح نجد ابن كثير يرفض ما قيل في تفسير قوله تعالى

 قضي األمر واهللا، وأن قوله – أي في تفسيرها –وقيل المراد : "حيث يقول) ق: ١" (ق"
  : دلت على المحذوف من بقية الكلمة، كقول الشاعر" ق"جل ثناؤه 

  قلت لها قفي فقالت قاف
ير نظر، ألن الحذف في الكالم إنما يكون إذا دل دليل عليه، وفي هذا التفس

  . )٥("ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟
 يرجح ابن – تقديم االستقالل على اإلضمار –كذلك بناء على هذا المرجح 

" وجاء ربك والملك صفا صفا: "كثير الرأي الذي يتفق مع ذلك، في تفسير قوله تعالى

                                         
: الكتـاب : ، وللمزيد ينظـر   )١٧٨: ص( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها            -١

، والمقتضب، للمبـرد،    ٢٧٤-٢٠٩-٢/١١صناعة اإلعراب، ابن جني،   ، وما بعدها، سر     ١/٧٠الكتاب، لسيبويه، 
١/٢٦٤ 
 .١/٦١،  البحر المحيط -٢
، )هـ٧٩٤: المتوفى( البرهان في علوم القرآن، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي                 -٣

إحياء الكتب العربيـة عيـسى       م، دار    ١٩٥٧ - هـ   ١٣٧٦األولى،  : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة    : تحقيق
 . ٣/١٠٤البابى الحلبي وشركائه، 

 . ١/١٩ التسهيل -٤
 . ١/٢٢٣ تفسير ابن كثير -٥



– 

  )٦٥٠(

يعني لفصل : وجاء ربك: "ثبت مجئ ربنا سبحانه وتعالى فيقولحيث ي) الفجر: ٢٢(
القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على اإلطالق محمد صلوات 
اهللا وسالمه عليه بعد ما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً واحداً فكلهم يقول لست 

" أنا لها أنا لها" عليه وسلم فيقول بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى اهللا
فيذهب فيشفع عند اهللا تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه اهللا تعالى في ذلك، وهي 
أولى الشفاعات، وهي المقام المحمود، فيجئ الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما 

  . )١("يشاء والمالئكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً
 لفصل –بأنه مجئ حقيقي " وجاء ربك: "ير المراد بقولههكذا رجح ابن كث

أي " وجاء ربك" بأن المراد )٢( وليس كما ذهب إليه بعض العلماء–القضاء بين خلقه 
  .جاء أمره وسلطانه وقضاؤه بتقدير محذوف

وما ذهب إليه ابن كثير أكد عليه القرطبي من قبل في تفسير اآلية فقال ما 
عالى مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، كما قال إتيان اهللا ت: قيل: "نصه
وجاء ربك والملك صفاً صفاً، صفاً وليس مجيئه تعالى حركة وال انتقاالً وال : "تعالى

زواالً، ألن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً، والذي عليه جمهور أئمة 
ليس كمثله شئ وهو (وال يكيفون، ألنه يجئ وينزل ويأتي، : أهل السنة أنهم يقولون

  )٣(). السميع البصير
ذكر : "كذلك اعتمد ابن جزى الكلبي هذا المرجح  عند تفسيره لقوله تعالى

على أنه مفعول ) عبده(ونصب : "إذ يقول) مريم: ٢" (رحمت ربك عبده زكريا
عل فإنها مصدر أصيف إلى الفاعل، ونصب المفعول، وقيل هو مفعول بف) رحمت(لـ

رحمة عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف وفيه تكلف : مضمر تقديره
  . )٤("اإلضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد تهيئة له

                                         
 . ٤/٥١١ تفسير ابن كثير -١
 ٥/٤٤٠، وفتح القدير ٥/٤٨٠ لمحرر الوجيز ا:  انظر-٢
 .٧/١٤٥تفسير القرطبي، =  الجامع ألحكام القرآن -٣
 . ١/٤٧٧ التسهيل -٤



 

 )٦٥١(

  :  الترجيح بناء على عود الضمير إلى أقرب مذكور-١٠
ُل المعارف على رأي جمهور النحويين     : الضميروأعرفها ضمير المـتكلم   . أو 

  )١(والمخاطب، ويأتي بعدهما الغائب؛ ألن به حاجةً إلى لفٍظ يفسره
وهـو  . أما الكوفيون، فذهبوا إلى أن رتبتَه بعد العلم، يليه المبهم، ثم ذو الـالم             

أما ابن السراج، فيأتي الضمير عنده بعـد        .)٢(عند ابن كيسان أعرف المعارِف يليه العلم      
 مالك يعد األعرف متكلما، يليه المخاطب والعلم الخاص فـي           ،وعند ابن )٣(اسم اإلشارة   

  )٤ (. مرتبة متساوية، ثم الغائب السالم من اإلبهام
 واستشهد على   )٥ (. نكرةٌ مثله  - عند سيبويه  -والضمير إذا عاد على نكرٍة، فهو     

   )٦ (:ذلك بقول الشاعر
ــوِل   ــد حـ ــاِلي بعـ ــك ال تُبـ   فإنَّـ

       
  ــان ــي كـ ــارأظَبـ ــك أم ِحمـ    أمـ

نكرةٌ؛ ألنَّه عاد على نكرٍة غيِر مختـصٍة بـشيء،          ) كان(فالضمير المستتر في    
  ). ظبي(هي

وهذا الرأي للمبرد، فهو يوافق سيبويه في أن الضمير العائد على نكرٍة نكـرةٌ               
  :   )٨(في بيت الفرزدق اآلتي نكرةً) كان(؛ إذ جعل اسم  )٧(مثله

                                         
 .١٨٥/ ١حاشية الصبان :، وراجع ٣٣٣/ ٢  شرح الكافية-١
 .٢/٣٣٤شرح الكافية :  حول ذلك ينظر-٢
 .٢/٣٣٤ شرح الكافية -٣
 .١١٤/ ١شرح التسهيل :  حول ذلك ينظر-٤
وإعراب القرآن للنحاس ، ٢٧٢  وتخليص الشواهد ص    ٤/٩٤ والمقتضب   ١/٤٨ ِخداش بن زهير في الكتاب       -٥
، وهو لثروان بن فزارة في خزانـة األدب         ٩/٢٩١وخزانة األدب   ،  ٢/١٦٩ وشرح المفصل للخوارزمي   ٢/١٨٦
 وشرح المفصل البـن     ٣٧٩وجوه النصب   (وبال نسبة في المحلى   ) فانّك ال يضرك بعد عام    : (   وروايته ٧/١٧٧

 .٧٦٨ ومغني اللبيب٤/٢٠٢، ٣/٣١٤ وشرح الكافية  ٤/٣٣٩يعيش 
            ، وإعـراب القـرآن     ٤/٩٥ مع شرح المحقـق      ، والمقتضب ٤٩ – ٤٨/ ١الكتاب لسيبويه   :  حول ذلك ينظر   -٦
 .٧٦٨، ومغني اللبيب ص ١٨٦/ ٢
 .٤/٩٥المقتضب :  ينظر-٧
، ) وهو ليس في نسخِة دار الكتب العلمية،وال في نسخِة دار صـادر ھ١٣٥٤نسخة الصاوي (٤٨١ في ديوانه  -٨

وجـوه  (وبال نسبة في المحلى   . ٢٩٣،  ٢٩١،  ٩/٢٩٠، وخزانة األدب    ٤/٩٣، والمقتضب   ١/٤٩وهو في الكتاب    
 ٣/٢٨٧  وشـرح المفـصل للخـوارزمي    ٢/٣٧٥ و الخصائص ٢/١٨٦ وإعراب القرآن للنحاس  ٩٧) النصب

 .١/٢٢٥ وهمع الهوامع ٦٣٧ ومغني اللبيب ٤/٢٠١ وشرح الكافية ١/٤١١وشرح الجمل البن عصفور 



– 

  )٦٥٢(

  كَـان ـكْرانــا    أسجاغَـِة إذْ هرالم ابـن 
          

     ــساِكر ــشَّاِم أم متَ ــوِف ال ــا ِبج متَِمي  
:" ويعود الضمير على أقرب مذكور ، أكد ذلك ابن الحاجب في قول اهللا تعـالى        

إذ يرى ابن الحاجـب أن الـضمير     " واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين        
) من قبلـه  : ( األحسن أن يكون الضمير في قوله :" دى قال يعود على اله  ) من قبله   ( في

، والكاف نعت لمـصدر محـذوف؛       "هداكم  :" يعود على الهدى لما دل عليه قوله تعالى       
  )١ (.ذكراً مثل ما هداكم : أي

األصل في الضمير عودة إلى أقرب : "ويؤكد هذا المرجح الزركشي بقوله
  . )٢("مذكور

سرين يرجحون اآلراء الواردة في التفسير طبقاً وبناء على ذلك نجد عادة المف
فما : "لهذا المرجح، فعلى سبيل المثال نجد ابن جزي الكلبي عند تفسيره لقوله تعالى

) يونس: ٨٣" (آمن لموسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون ومأله أن يفتنهم
ن لموسى إال فما آم: "يرجح الرأي المبني على عود الضمير إلى أقرب مذكور فيقول

شبان وفتيان من بني إسرائيل : الضمير عائد إلى موسى، ومعنى الذرية: ذرية من قومه
إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على : آمنوا به على خوف من فرعون، وقيل

هذا من قوم فرعون، وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنته وامرأة خازنه، وهذا 
  . )٣("ل لهم ذرية، وألن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكوربعيد، ألن هؤالء ال يقا

كذلك رجح القرطبي بعض آرائه في تفسيره بناء على هذا المرجح، فمثالً عند 
ووصى بها إبراهيم . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين: "تفسيره لقوله تعالى

أي " وووصى بها إبراهيم"ى قوله تعال: "حيث يقول) البقرة: ١٣٢-١٣١..." (بنيه
وهو أصوب، ألنه أقرب " أسلمت لرب العالمين"بالملة، وقيل بالكمة التي هي قوله 

  . )٤("مذكور، أي قولوا أسلمنا

                                         
 .٢١١- ٢١٠ ص ١ كتاب أمالي ابن الحاجب، ج-١
 . ٤/٣٩ البرهان -٢
 . ١/٣٦١ التسهيل -٣
    .١٣٥   /٢ تفسير القرطبي -٤



 

 )٦٥٣(

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين : "كذلك عند تفسير قوله تعالى
 فمن تصدق به فهو واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص

حيث يرجح الرأي القائم على عود الضمير على أقرب ) المائدة: ٤٥.." (كفارة له
شرط وجوابه، أي تصدق : فمن تصدق به فهو كفارة له: قوله تعالى: "مذكور فيقول

هو كفارة للجارح فال يؤاخذ : بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق، وقيل
وعلى األول أكثر الصحابة ومن بعدهم وروى الثاني عن ابن . ..بجنايته في اآلخرة

  . )١()"من(عباس ومجاهد، واألول أظهر، ألن العائد فيه يرجع إلى أقرب مذكور، وهو 
وآتى المال على : "كذلك يعتمد أبو حيان هذا المرجح في تفسيره لقوله تعالى

عائد على المال، ألنه ) هحب(والظاهر أن الضمير في : "حيث يقول) البقرة: ١٧٧" (حبه
  . )٢("أقرب مذكور ومن قواعد النحاة أن الضمير ال يعود على غير األقرب إال بدليل

  :  الترجيح بناء على التصريف واالشتقاق-١١
صرفها من جهة : ، وتصريف الرياح)٣(رد الشيء من حالة إلى حالة: الصرفُ

   )٤ (. واآلياتوكذلك تصريف السيول والخيول واألمور. إلى جهة
هو علم بأصوٍل يعرف بها أحوال أبنيـة الكلمـة التـي ليـست              : واصطالحاً

  )٥ (.بإعراب
. األخذ في الكالم وفي الخصومة يمينا وشماال، مترك القصد: أما االشتقاق فهو

  )١ (.أخذه منه: واشتقاق الحرف من الحرف

                                         
 ٦/٢٠٨ تفسير القرطبي -١
 . ٢/١٣٥ البحر المحيط -٢
: المتـوفى ( المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب األصـفهانى                 -٣

  هـ١٤١٢-األولى: ، الطبعة دمشق بيروت-يةصفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشام : ، تحقيق )هـ٥٠٢
 .٤٨٢: ص
محمد عوض  : ، تحقيق )هـ٣٧٠: المتوفى( تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور            -٤

 )١١٤/ ١٢(تهذيب اللغة ( م، ٢٠٠١األولى، : الطبعة،  بيروت–مرعب، دار إحياء التراث العربي 
ضـبطه  : ، تحقيـق  )هـ٨١٦: المتوفى(لشريف الجرجاني   كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين ا         -٥

 )٥٩: ص(م،١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة–وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 



– 

  )٦٥٤(

واشتقاق .  فيه يمينا وشماالاألخذ: واشتقاق الكالم. بنيانه من المرتجل: واشتقاق الشيء
  )٢(.شقق الكالم إذا أخرجه أحسن مخرج: ويقال. أخذه منه: الحرف من الحرف

وعليه فإذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب اهللا، وأيد تصريف الكلمة أو أصل 
اشتقاقها أحد األقوال، فهذا القول هو أولى األقوال بتفسير اآلية، ألن التصريف 

   )٣(.ق يعيدان األلفاظ إلى أصولها فتتضح األلفاظ والمعاني المتفرعة منهاواالشتقا
ومن أمثلة الترجيح بناء على تصريف الكلمة واشتقاقها ما ذكره القرطبي عند تفسيره 

وهو : للبسملة، حيث ذكر االختالف في اشتقاق االسم على وجهين، فقال البصريون
: اسم ألن صاحبه بمنزلة المرتفع به، وقيل: لمشتق من السمو وهو العلو والرفعة، فقي

ألن االسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، وقيل إنما سمي االسم اسماً، ألنه عال 
الحرف والفعل، واالسم أقوى منهما باإلجماع، ألنه األصل، : بقوته على قسمي الكالم

مشتق من السمة وهي إنه : فلعلوه عليهما سمي اسماً، فهذه ثالثة أقوال، وقال الكوفيون
، واألول أصح، )وسم(العالمة، ألن االسم عالمة لمن وضع له، فأصل اسم على هذا 

ألنه يقال في التصغير سمي وفي الجمع أسماء، والجمع والتصغير يردان األشياء إلى 
  . )٤(وسيم وال أوسام: أصولهما، فال يقال

ة في تفسير اآلية بناء كذلك نجد ابن جزي الكلبي يرجح بين األقوال الوارد
لنعلم أي الحزبين : "على تصريف الكلمة واشتقاقها، نرى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

مفعول ) أمدا(فعل ماض، و) أحصى(و: حيث يقول) الكهف: ١٢" (أحصى بما لبثوا أمدا
تمييز، وهذا ضعيف، ألن أفعل من التي ) أمدا(اسم للتفضيل و) أحصى(به، وقيل 
  . )٥("يكون من فعل رباعي إال في الشاذللتفضيل ال 

                                                                                                     
، )هـ٣٩٣: المتوفى(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي               -١

ـ  ١٤٠٧الرابعـة   : الطبعـة ،   بيـروت  –عطار، دار العلم للماليين     أحمد عبد الغفور    : تحقيق               م، ١٩٨٧ -     هـ
)١٥٠٣/ ٤( 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقـى            -٢
 )١٨٤/ ١٠( هـ، ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(
 . ٢/١٥٣ قواعد الترجيح -٣
 .١٠١/ ١ تفسير القرطبي : ينظر-٤
 . ١/٤٦٠ التسهيل -٥



 

 )٦٥٥(

كذلك نجد ابن كثير يرجح بين اآلراء في تفسيره بناء على اشتقاق الكلمة 
: ٢٥" (فإنه كان لألوابين غفورا: ".. وتصريفها، نرى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

 :قيل" فإنه كان لألوابين غفورا"عن سعيد بن المسيب في قوله : "حيث يقول) اإلسراء
هم : وقال مجاهد.. الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ويصيبون الذنب ثم يتوبون

الراجعون إلى الخير، وقال عبيد بن عميد هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخفاء فيستغفر 
هو التائب من الذنب الرجاع : واألولى في ذلك قول من قال: وقال ابن جرير.. اهللا منها

  . )١("كره اهللا إلى ما يحبه ويرضاهمن المعصية إلى الطاعة مما ي
 هو الصواب ألن – أي ابن جرير –وهذا الذي قاله : "ثم يعقب ابن كثير قائالً

إن إلينا : "آب فالناً إذا رجع، قال تعالى: األواب مشتق من األوب، وهو الرجوع، يقال
ن سفره وفي الحديث الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رجع م" إيابهم

  . )٢("آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون: "قال
بناء على ) الكاللة(كذلك رجح الرسعني بين األقوال الوارد في تفسيره 

" وإن كان رجل يورث كاللة: "التصريف واالشتقاق، نرى ذلك عند تفسيرة لقوله تعالى
ختيار أبي بكر كثر أقوال الصحابة في تفسير الكاللة فا: "حيث يقولوا) النساء: ١٢(

  . الصديق رضي اهللا تعالى عنه أنها عبارة عمن سوى الوالد والولد، وهو الصحيح
اإلخوة : وقال عطية. بنو العم األباعد: ما عدا الولد، وقيل: الكاللة: وقال الحكم

من ال ولد له : كنت أرى أن الكاللة:  لما طُِعن–أنه قال : من األم، وروي عن عمر
  . من عدا الوالد والولد: خالف أبا بكر، الكاللةوأنا أستحي أن أ

ثالثة ألن يكون بينهن رسول اهللا : التوقف، وكان يقول: وروي عن عمر أيضاً
، ثم يعقب الرسعني على هذه )٣(الكاللة والخالفة والربا: لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها

  : والدليل على صحة قول أبي بكر وجوه: األقوال بقوله
  : التمسك باشتقاق لفظ الكاللة، وفيه وجوه: األول
كلت الرحم بين فالن وفالن؛ إذا تباعدت القرابة، وحملت فالن : يقال: األول

  . كاللة من هذا الوجه: عن فالن، ثم كَّل عنه؛ إذا تباعد، فسميت القرابة البعيدة
                                         

 . ٣/٣٦ تفسير ابن كثير -١
 . ٣/٣٦ نفسه -٢
 .  بتصرف٤٤١-١/٤٤٠ تفسير الرسعني -٣



– 

  )٦٥٦(

وا هذا ، ثم جعل)١(كّل الرجل كاللة وكالالً؛ إذا أعيا وذهبت قوته: يقال: الثاني
اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة، ال من جهة الوالد، وذلك ألن بين أن هذه القرابة 
حاصلة بواسطة الغير، فيكون فيها ضعف، وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالد في 

  . الكاللة، ألن انتسابه إلى الميت بغير واسطة
اإلكليل إلحاطته : الكاللة في أصل اللغة عبارة عن اإلحاطة، ومنه: الثالث
تكلل السحاب؛ إذا صار محيطاً : الكل، إلحاطته بما يدخل فيه، ويقال: بالرأس، ومنه

  . بالجوانب
من عدا الوالد والولد، إنما سمو بالكاللة؛ ألنهم كالدائرة : إذا عرفت هذا فتقول

يها المحيطة باإلنسان، وكاإلكليل المحيط برأسه، أما قرابة الولد فليست كذلك فإن ف
يتفرع البعض عن البعض، ويتولد البعض من البعض؛ كالشئ الواحد الذي يتزايد على 

  : نسق واحد، ولهذا قال الشاعر
  كالرمح أنبوباً على أنبوب     نسب تتابع كابراً عن كابر 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الوالد، وهي كاإلخوة واألخوات واألعمام 
فثبت بهذه الوجوه . صال، وإحاطة بالمنسوب إليهوالعمات، فإنها يحصل لنسبهم ات

   )٢(.أن الكاللة عبارة عن عمن عدا الوالد والولد: االشتقاقية

                                         
 .  بتصرف٤٤١-١/٤٤٠ تفسير الرسعني -١
 . ١/٤٤٢ تفسير الرسعني -٢



 

 )٦٥٧(

 :أهم النتائج
  :توصل البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية

 الترجيح من وجهة نظر هذا البحث هو تقديم أحد األقوال المحتملة في تفسير اآليـة         ـ  ١
على غيره استناداً إلى مرجح لغوي كحمل المطلق على المقيد، أو عود الـضمير إلـى                

  . أقرب مذكور، أو غير ذلك من المرجحات اللغوية التي توصلت إليها في هذا البحث
ـ يقوم السياق في أحيان كثيرة بتحديد الداللة المقصودة من الكلمة في جملتها، ومـن               ٢

 السياق أو المقام وتطلبه مقاالً مخـصوصاً مـتالئم معـه،            قديم أشار العلماء إلى أهمية    
؛ فالسياق متضمن داخل التعبير المنطوق بطريقـة مـا،          "لكل مقام مقال  "وقالوا في ذلك    

ولذلك ركز النحاة على اللغة المنطوقة، فعرضوا للعالقة بين المـتكلم ومـا أراده مـن                
طة بالحدث الكالمي، كمـا أن      معنى، والمخاطب وما فهمه من الرسالة، واألحوال المحي       

الكلمة ال معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه، وربما اتحد المدلول واختلـف المعنـى                
طبقاً للسياق الذي قيلت فيه العبارة، أو طبقاً ألحوال المتكلمين، والزمان والمكان الـذي              

  .قيلت فيه، وقد اعتمد المفسرون على السياق باعتباره مرجحاً لغوياً
شتمل اللغة على مجموعة من األلفاظ تدل على العموم وتسمى بألفاظ العموم أو ـ ت٣

أسماء االستفهام والشرط وألفاظ التوكيد والنكرة في سياق النفي والجمع : صيغة مثل
وقد أدرك المفسرون  يرجحون الرأي الذي  وغير ذلك من هذه الصيغ،) بأل(المعرف 

  .وابن كثير وابن جزي والقرطبي وغيرهميقتضي العموم، نلمس ذلك عند الواحدي 
 حمل الكالم على ترتيبه إال –ـ اتفق النحاة والمفسرون على أن من وجوه الترجيح ٤

أن يدل دليل على التقديم والتأخير، ومن المفسرين الذين قالوا بأن القول بالترتيب راجح 
  .على القول بالتقديم والتأخير الزمخشري والرازي وابن جزي

القواعد الهامة التي وضعها العلماء لفهم النص الشرعي أن اللفظ  يحمل أوال ـ من ٥
 بعث لبيان الشرعيات، فإن لم -صلى اهللا عليه وسلم-على الحقيقة الشرعية؛ ألن النبي 

يكن له حقيقة شرعية أو كان ولم يمكن الحمل عليها على الحقيقة العرفية الموجودة في 
ألنه المتبادر إلى الفهم، فإن تعذر حمل على الحقيقة  - عليه الصالة والسالم- عهده 

  .اللغوية، أكد ذلك المفسرون منهم الماوردي والزمخشري والطبري
ـ اعتمد المفسرون  قاعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وجهاً من وجوه ٦

  .الترجيح، منهم الشنقيطي والقرطبي



– 

  )٦٥٨(

ر المطلق يدل على الوجوب، والينصرف ـ اتفق النحاة والمفسرون على أن  أن األم٧
  .إلى غيره من المعاني إال بقرينة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

 ـ إن عامة المفسرين يقررون حمل المطلق على المقيد، ويرجحون بهذه القاعدة بين ٨
  .اآلراء الواردة في تفسير اآليات، مثال ذلك الشوكاني والقرطبي والشنقيطي

رون على حمل النصوص على الحقيقة ال المجاز وجعلوها وجهاً من ـ اعتمد المفس٩
وجوه الترجيح بين اآلراء التفسيرية،منهم ابن العربي، والشوكاني، وابن جزي، وابن 

  .عطية، والقرطبي
ـ  اتفق النحاة والمفسرون على أن  الترجيح بناء على عود الضمير إلى أقرب ١٠

  . والقرطبيمذكور، وهذا ما أشار إليه الزركشي،
ـ اعتمد النحاة والمفسرون على المرجح اللغوي المتعلق بالتصريف واالشتقاق في ١١

  .تفسير الكثير من اآليات وتوجيه المعاني المختلفة



 

 )٦٥٩(

  : أهم المراجع
ـ اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١

  .م١٩٧٨الطبعة الرابعة، 
ـ أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي ٢
محمد عبد القادر عطا، دار : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 
لعرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ـ ارتشاف الضرب من لسان ا٣

رجب عثمان محمد، : ، تحقيق وشرح ودراسة) هـ٧٤٥: المتوفى(حيان أثير الدين األندلسي 
 هـ ١٤١٨األولى، : مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مراجعة

  . م١٩٩٨ -
سري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ـ األصول في النحو، أبو بكر محمد بن ال٤
  . بيروت–عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان : ، تحقيق)هـ٣١٦: المتوفى(
ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر ٥

 –ر و التوزيع بيروت ، دار الفكر للطباعة و النش)هـ١٣٩٣: المتوفى (الجكني الشنقيطي 
   مـ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥لبنان،  

: تحقيـق ): ھ ٣٣٨أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل ت : (ـ إعراب القرآن ، النحاس  ٦
  . م١٩٨٨ – ھ ١٤٠٩زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة،

/ قيق الدكتور دراسة وتح) :  م٦٤٦ – ٥٧٠أبو عمرو عثمان ( ابن الحاجب  ـ األمالي،٧
  . م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩فخر صالح سليمان قداره، دار الجيل بيروت، دار عمار عمان، 

محمد يوسف حلبص،  مكتبة عالم الكتب، الطبعة األولى،  ـ البحث الداللي عند األصوليين،٨
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ٢٨ص 

د اهللا بن بهادر ـ البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عب٩
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤األولى، : ، دار الكتبي، الطبعة)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

ـ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير ١٠
 بيروت، –صدقي محمد جميل، دار الفكر : ، تحقيق)هـ٧٤٥: المتوفى(الدين األندلسي 

  . هـ١٤٢٠: الطبعة
  



– 

  )٦٦٠(

، حققه وعلق ) هـ٥٥٢(ـ بذل النظر في األصول، العالء محمد بن عبد الحميد األسمندي ١١
 -  هـ ١٤١٢األولى، :  القاهرة، الطبعة–الدكتور محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث : عليه

  . م١٩٩٢
ركشي ـ البرهان في علوم القرآن، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الز١٢

 -  هـ ١٣٧٦األولى، : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: ، تحقيق)هـ٧٩٤: المتوفى(
  . م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه١٩٥٧

ـ البلغة إلى أصول اللغة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا ١٣
سهاد حمدان أحمد السامرائي : ، تحقيق)هـ١٣٠٧: المتوفى(الحسيني البخاري الِقنَّوجي 

 جامعة تكريت بإشراف األستاذ الدكتور أحمد -رسالة ماجستير من كلية التربية للبنات (
  .ت. جامعة تكريت، د- ، رسالة جامعية )خطاب العمر

ابن ) أبي القاسم(ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن ١٤
محمد مظهر : ، تحقيق)هـ٧٤٩: المتوفى(د، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاني أحمد بن محم

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦األولى، : بقا، دار المدني، السعودية، الطبعة
  .ـ التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس١٥
مد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي ـ التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أح١٦

شركة دار : الدكتور عبد اهللا الخالدي، لناشر: ، تحقيق)هـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 
  . هـ١٤١٦ - األولى :  بيروت، الطبعة–األرقم بن أبي األرقم 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير = ـ تفسير الطبري ١٧
الدكتور عبد اهللا بن عبد : ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(الب اآلملي، أبو جعفر الطبري بن غ

المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد 
 هـ ١٤٢٢األولى، : السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة

  . م٢٠٠١ -
  .م١٩٩٣فسير القرآن العظيم البن كثير، دار الحديث، القاهرة، الطبعة السابعة، ـ ت١٨
النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب = تفسير الماوردي ـ ١٩

السيد ابن عبد المقصود بن : ،تحقيق)هـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
  .لبنان/  بيروت -علمية عبد الرحيم، دار الكتب ال

  



 

 )٦٦١(

، )هـ٣٧٠: المتوفى(ـ تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ٢٠
  .م٢٠٠١األولى، :  بيروت، الطبعة–محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : تحقيق

ـ جامع البيان عن تأويل أي القرآن البن جرير الطبري، تحقيق محمود شاكر، دار ٢١
  .ت.المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، د

. ألبي عبداهللا القرطبي، مراجعة وتخريج د) تفسير القرطبي(ـ الجامع ألحكام القرآن ٢٢
  .م٢٠٠٢محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث، . محمد إبراهيم الحفناوي، د

)  هـ٧٩٢: وفىالمت(ـ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني ٢٣
، محمد بن عرفة ]ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجالل الدين القزويني[

  .عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت: الدسوقي، تحقيق
محمد علي النجار ، / صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق األستاذ. ـ الخصائص٢٤

  .م١٩٩٩، ١٥، ص ١لعامة للكتاب، جالطبعة الرابعة، الهيئة المصرية ا
ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق أحمد محمد الخراط، ٢٥

  .هـ١٤٠٦دمشق، دار القلم، الطبقة األولى، 
ـ دراسات في علم اللغة كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ٢٦

الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر : ى النحاة القدامى ينظروللمزيد حول ذلك لد٢٤٥-١األولى،
عبد السالم محمد : ، تحقيق)هـ١٨٠: المتوفى(الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه 

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثالثة، : هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة
، دار المنار، )هـ١٤٢٦: المتوفى(ـ دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل ٢٧

  .م١٩٩٩- هـ١٤١٩الطبعة الثانية 
محمد السيد الجلنيد، مؤسسة علوم . ـ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق د٢٨

  .هـ١٤٠٤القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، 
تحقيق ) هـ٦٦١: ت(ـ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالرازق الرسعني، ٢٩

عبدالملك بن عبداهللا بن دهيش، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة األولى، . د.ودراسة أ
  .م٢٠٠٨

ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا ٣٠
علي عبد الباري عطية،  دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني األلوسي 

  . هـ١٤١٥األولى، : ، الطبعة بيروت–



– 

  )٦٦٢(

ـ شرح التسهيل البن مالك، تحقيق عبدالرحمن السيد ومحمد المختون، طبعة دار هجر، ٣١
  .هـ١٤١٠الطبعة األولى، 

ـ شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد ٣٢
ين المصري، وكان يعرف بالوقاد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري، زين الد

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى : لبنان، الطبعة-بيروت-، دار الكتب العلمية )هـ٩٠٥: المتوفى(
، )هـ٧٩٣: المتوفى(ـ شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٣٣

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة
أحمد السيد  : تحقيق):  هـ٦٨٦رضي الدين ت    : (اباذي  ـ شرح الكافية في النحو،، االستر     ٣٤

             ، وطبعـة دار الطباعـة العـامرة      )ت. د( و) ط  . د( أحمد ، المكتبة التوفيقيـة ، القـاهرة،         
  . هـ١٣١١

ـ شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو ٣٥
: المتوفى(الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع البقاء، موفق الدين األسدي 

:  لبنان، الطبعة–الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت : ، قدم له)هـ٦٤٣
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، 

ـ شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال ٣٦
محمد بدوي المختون، هجر . عبد الرحمن السيد، د. د: ، تحقيق)هـ٦٧٢: وفىالمت(الدين 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األولى : للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة
محمد : تحقيق):    هـ٦٨٦رضي الدين ت    : (ـ شرح شافية ابن الحاجب، االستراباذي       ٣٧ 

  .حميد، مطبعة حجازي بالقاهرةنور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد ال
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس بن ـ ٣٨

: ، محمد علي بيضون، الطبعة)هـ٣٩٥: المتوفى(زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين 
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األولى 

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو ٣٩
:  بيروت، الطبعة–أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين : ، تحقيق)هـ٣٩٣: المتوفى(

  . م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة 
، لمحمد )تفسير الشوكاني(ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٤٠

  .لفكر للطباعة والنشر والتوزيعبن علي الشوكاني، دار ا



 

 )٦٦٣(

نظم اآلجرومية لمحمد بن أب القالوي (ـ فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية ٤١
األولى، : ، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة)الشنقيطي

  . م٢٠١٠ -  هـ ١٤٣١
: المتوفى(ن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ـ فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد ب٤٢

الطبعة األولى : عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة: ، تحقيق)هـ٤٢٩
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

الكتاب التذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلية (تمام حسان،  بحث قُدم في  ـ قرينة السياق،٤٣
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣مطبعة عبير للكتاب ) دار العلوم

حسين بن علي الحربي، دار . ـ قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، د٤٤
  .م٢٠٠٨القاسم، الرياض، الطبعة الثانية، 

، )هـ٨١٦: المتوفى(كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ـ ٤٥
: لبنان، الطبعة–تب العلمية بيروت ضبطه وصححه جماعة من العلماء ، دار الك: تحقيق

  .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣األولى 
  .م١٩٧٧، ٢٧/ ٤ـ كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٤٦
ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، ٤٧

كتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ترتيب وضبط وتصحيح محمد عبدالسالم شاهين، دار ال
  .هـ١٤٢٤

ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري ٤٨
.  هـ١٤١٤ - الثالثة :  بيروت، الطبعة–، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى اإلفريقى 

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢والطبعة الثانية، 
: المتوفى(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني مجموع الفتاوى، ـ ٤٩

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : ، تحقيق)هـ٧٢٨
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

، )تفسير ابن عطية(األندلسي ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية ٥٠
  .م٢٠٠٧تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ـ المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي، منشورات جامعة اإلمام محمد بن ٥١
  .م١٩٧٩طه جابر فياض العلواني، . سعود اإلسالمية بالرياض، السعودية، تحقيق د



– 

  )٦٦٤(

ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ٥٢
:  بيروت، الطبعة–فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ٩١١: المتوفى(

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨األولى، 
أسد ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن ٥٣

 عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة - شعيب األرنؤوط : ، تحقيق)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 
  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األولى، : الرسالة، الطبعة

ـ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن ٥٤
محفوظ الرحمن زين : ، تحقيق)هـ٢٩٢: المتوفى(خالد بن عبيد اهللا العتكي المعروف بالبزار 

 المدينة المنورة، -اهللا، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي ،  مكتبة العلوم والحكم 
  .م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (األولى، : الطبعة

 –فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ـ معاني النحو، د٥٥
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ألولى، ا: األردن، الطبعة

التفسير الكبير، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي = مفاتيح الغيب ـ ٥٦
، دار إحياء التراث )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–العربي 
قرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ـ المفردات في غريب ال٥٧

 دمشق -صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية : ، تحقيق)هـ٥٠٢: المتوفى(
  .ه١٤١٢ –األولى : بيروت، الطبعة

ـ المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد ٥٨
  . بيروت–. محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب: ، تحقيق)هـ٢٨٥: توفىالم(

ـ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن ٥٩
: ، تقديم وإشراف ومراجعة)هـ١١٥٨بعد : المتوفى(محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

عبد اهللا . د: وج، نقل النص الفارسي إلى العربيةعلي دحر. د: رفيق العجم، تحقيق. د
  .م١٩٩٦ -األولى :  بيروت، الطبعة–مكتبة لبنان ناشرون : الخالدي، الناشر

محمد حماسة عبد اللطيف، / مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، د"ـ النحو والداللة ٦٠
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة األولى، القاهرة 

  



 

 )٦٦٥(

بي الحسن الماوردي، مراجعة السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، ـ النكت والعيون أل٦١
  .هـ١٤١٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

٦٢ ،ـ نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي
: نان، الطبعةلب-بيروت- ، دار الكتب العلمية )هـ٧٧٢: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين 

  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠األولى 
ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ٦٣

  . مصر–عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية : ، تحقيق)هـ٩١١: المتوفى(
  

    



– 

  )٦٦٦(

 



 

 )٦٦٧(

  
  
  
  
  

  
  
  

في القرآن الكـريم،    ) التَّرائب(و  ) الصلْب(تناول الباحثُ دراسةَ كلمتي     : ملخص البحث 
حيث بين موضع ورودهما في القرآن الكريم، وتأصيلهما اللغوي، وشواهدهما الشعرية،           
كما جمع أقوال المفسرين وأهل اللغة والطب الحديث في معناهما في القـرآن الكـريم،               

 وجواب بعضهم عن بعض، ثم ناقش األقـوال وأدلتهـا، مرجحـاً أن              وحجة كل قول،  
العظام األربعة العليا من قفـص صـدر    : أسفل ظهر الرجل، والتَّرائب هي    : الصلْب هو 

المرأة، فمنهما يتكون الماء الدافقُ لديهما، مورداً علة الترجيح، وأدلتـه، وفـق قواعـد               
رزاً أهميةَ التفسير اللغـوي، ومطابقـة ذلـك         الترجيح المعتبرة عند علماء التفسير، ومب     

  .المعنى لواقع الطب الحديث
 صلَب، صلْب، صالب، أصالب، تَرب، ترائب، تَِريبة، ماء دافـق،           :الكلمات المفتاحية 

  .فقرات الظهر، عظام القفص الصدري، تخلُّق الجنين
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  )٦٦٨(

Lights on the meaning of contentment and mater in the Koran 
Summary of the research: The researcher studied the words (steel) and 

(taxes) in the Holy Quran, where the location of their arrival in the Holy 

Quran, and their linguistic roots, and poetic evidence, and collected the 

sayings of the interpreters and the people of language and modern 

medicine in their meanings in the Koran, Some of them are made up of 

water, a source of weighting, and evidence, according to the weighting 

rules considered by the scholars of interpretation, and highlighted the 

importance of interpretation Language, and matching that meaning to 

reality Modern Medicine. 

Keywords: Solid, solid, hard, hard, soil, dirt, mist, water, flush, back 

vertebrae, rib cage bones, embryo. 
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  .بجامعة الملك سعود

- This is a research project that was supported by a grant from the 

research center for college of education, deanship of scientific research at 

king Saud University. 
 



 

 )٦٦٩(

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

ستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن         إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ون       
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 ورسوله ، صـلى اهللا وسـلم وبـارك      

  :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
تعلُّم كتاب اهللا تعالى وحفظه وتـدبره، والعمـل   : وقاتُفإن خير ما بِذلت فيه األ    

  .بما فيه؛ فهو أشرف كالم، ال تفنى عجائبه، وال تنقضي غرائبه وِحكَمه
علم غريب القـرآن؛ الـذي      : وإن من بين أهم العلوم المتعلقة بكتاب اهللا تعالى          

  .يعنَى ببيان األلفاظ التي يعسر على بعض الناس فهمها
ني سلفُ هذه األمة المباركة بعلم الغريب في القرآن الكريم، وأفردوا له            ولقد ع   

  .الكتب، وسطَّروه في ثنايا تفاسيرهم
ارتباطـه  : وإن مما يزيد من أهمية معرفة بعض معاني غريب القرآن الكـريم             

بعلم الطب الحديث، ومعرفة وجوٍه جديدٍة من اإلعجاز العلمي في القرآن الكـريم التـي            
  .ا أهَل العلوم الطبية المعاصرة، وهو ما يثبت أنه تنزيٌل من حكيم حميدسبق فيه
ولقد استوقفتني كلمتان وردتا في القرآن الكريم أشكل فهمهما على بعِض علماء              

التفسير من المتقدمين والمتأخرين، وبعِض علماء الطب الحديث، فـصارت لهـم فيهـا              
 تخطئة ما قاله المفـسرون فـي        صوالت وجوالت، مما حدى ببعض علماء الطب إلى       

ذلك؛ بحجة عدم مطابقته للواقع الطبي الحديث، ومن ثَم اسـتحدثوا أقـواالً رأوا أنهـا                
بل لقد زاد من دهشتي اختالفُ كلمة األطباء فـي ذلـك    . األوفق باآلية مع الواقع الطبي    

  .أيضاً، فقد ناقض بعضهم بعضاً وناقشه ورد عليه
مراغيالشيخ أحمد ال  حتى قال     

)١(
لقد حيرت هذه اآليةُ األلباب، وذهب فيهـا        «: 

المفسرون مذاهبَ شتى على قدر ما أوتي كلٌّ منهم من علم، وإن كان بعيداً عـن الفهـم    
»الصحيح والرأي السديد

)٢(
.  

                                         
يـة بجامعـة   أحمد بن مصطفى بن محمد المراغي، مفسر، من علماء مصر، وعمل أستاذاً للـشريعة والعرب  : هو الشيخ ) ١(

األعالم : انظر. (هـ بالقاهرة١٣٧١: ، ت »الوجيز في أصول الفقه   «، و »التفسير«: غوردون بالخرطوم، له كتب منها    
 ، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة، لوليـد الزبيـري وآخـرين               ١/٢٥٨للزركلي  

١/٤٠٨(. 
 .٣٠/١١٣ تفسير المراغي) ٢(



– 

  )٦٧٠(

لذا رأيت أن أفرد هاتين الكلمتين بالبحث والتمحيص، وأجمع األقـوال فيهمـا،               
فاةً، ثم أبين ما ترجح لدي فـي معناهمـا، وعلـة ذلـك            وأدرسهما دراسةً مفصلةً مستو   

  .الترجيح، وارتباطه بالواقع الطبي
  ).التَّرائب(، و)الصلْب: (تلكم الكلمتان هما  
  .سائالً اهللا تعالى التوفيق والسداد  

  :مشكلة البحث
في القرآن الكريم، من خالل جمع أقوال المفسرين        ) التَّرائب(و) الصلْب(معنى    

  .للغويين واألطباء في ذلك، وأدلتهم، ودراستها، وبيان الراجح منها، وعلة الترجيحوا
  :أهمية البحث

على أقـواٍل كثيـرة،     ) الترائب(و) الصلب( اختالف المفسرين سلفاً وخلفاً في معنى        -١
بين بعضها تضاد؛ وذلك لكونهما من غريب القرآن الكريم، مما يجعلهما حـريتَين بـأن         

  .س والتحليليفردا بالدر
علـى أقـوال عـدٍة      ) الترائب(و) الصلب( اختالف علماء الطب الحديث في معنى        -٢

  .أيضاً، بين بعضها تضاد، وهذا مما يزيد من أهمية إفرادهما بالدرس والتحليل
بأصل منشأ اإلنسان وخَلْقه، مما يضفي عليهما مزيـد         ) الترائب(و) الصلب( ارتباط   -٣

  .أهمية
، )الترائـب (و) الـصلب (ب الحديث لما حكاه لنا القرآن الكريم في          مطابقة علم الط   -٤

  .وهو دليل على وجٍه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في جانب خلق اإلنسان
الرجوع إلى لغة العرب عند بيان معاني الكلمات القرآنية؛ ألجل الترجيح بين             أهمية   -٥

  .األقوال، واستبعاد ما لم تدل عليه لغة العرب
) الـصلب (ود عدٍد من الشواهد الشعرية على بعض المعاني التـي قيلـت فـي         ور -٦
  .، مما يجعل المسألة ثريةً في النقاش)الترائب(و
تفرد بها بعض األطباء، ولم يقـل       ) الترائب(و) الصلب( وجود أقوالٍٍ عدٍة في معنى       -٧

  .الدرس، مما يجعلها مسترعيةً للنظر وبها أحد قبلهم من أهل التفسير واللغة
لها أثرها في التفسير، والرد على بعض األقـوال،         ) الصلْب( وجود قراءٍة شاذٍة في      -٨

  .وإن لم تصح القراءةُ بها



 

 )٦٧١(

 أهمية قيام المختص في علم التفسير بدراسة أقوال المفـسرين وأهـل اللغـة فـي                 -٩
ل المسائل الخالفية، وأدلة كل قول وحجته وجوابه عن أدلة مخالفيـه، وذلـك للوصـو              

للراجح منها، سواء بالجمع بينها إن أمكن، أو بتقديم بعضها على بعض، وفـق قواعـد                
فذلك ينمي مهارة النقد والتمحيص لديه، ويوسـع        . الترجيح المعتبرة عند علماء التفسير    

  .مداركه واطالعه
  :أهداف البحث

  ).الترائب(و) الصلب: ( جمع اآليات القرآنية التي وردت بها كلمتا-١
، )الترائـب (و) الـصلب (أقوال المفسرين وأهل اللغة والطب في بيان معنـى         جمع   -٢

  .وأدلة كل قول وحجته وجوابه عن مخالفيه
  . دراسة تلك األقوال دراسةً مقارنةً-٣
  . بيان الراجح بدليله، والجواب عما خالفه-٤
  . التأكيد على أهمية الترجيح بلغة العرب بين أقوال المفسرين-٥
  .همية الشواهد الشعرية في تفسير كلمات القرآن الكريم وآياته إبراز مدى أ-٦
  . إعمال قواعد الترجيح المعتبرة عند علماء التفسير حين مناقشة األقوال ونقدها-٧
  .االستفادة من القراءات الشاذة في باب التفسير، وإن لم تصح القراءةُ بها -٨
  . اإلنسان إبراز وجٍه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في خلق-٩

 بيان أهمية توافر شروط المفسر فيمن يتكلم في التفسير، وعدم فتح الباب أمام كل                -١٠
  .أحد
 إيضاح حكم استحداث قوٍل جديٍد في التفسير لم يقل به أحد من الـسلف وال أئمـة     -١١

  .اللغة
  . بيان أن اإلجماع في التفسير ال ينتقض بالقول الشاذ الضعيف-١٢

  :منهج البحث 
واالسـتنباط،  والجمع،   ، قائم على االستقراء   -بإذن اهللا -ي في هذا البحث     منهج  

  . للوصول إلى النتائج؛ والمناقشة، والتحليل،ثم الدراسة
الذي يجمع األقوال وأدلتها، ويدرسـها، ثـم يـرجح          : »التفسير المقارن «فهو من منهج    

  .بينها



– 

  )٦٧٢(

  :الدراسات السابقة
رض له المفسرون في سياق تفسير آيات       تع) الترائب(و) الصلب(تفسير كلمتي     

: كتب معاجم اللغة، ومثل ذلك    : سورة الطارق، وكذا من ألَّف في غريب القرآن، وأيضاً        
األلفاظ التي وردت مرةً واحـدةً      : من ألَّف في األلفاظ المفردة في القرآن الكريم، ككتاب        

ردة مرةً واحـدةً فـي القـرآن        األلفاظ الوا : في القرآن الكريم، لبالل السامرائي، وكتاب     
 - دراسة لغوية ومعجم، لشكيب الحلفي، ومفاريد األلفاظ فـي القـرآن الكـريم             -الكريم

خلق اإلنـسان  : دراسة لغوية، لمحمود عبداهللا يونس، وكذلك بعض كتب األطباء، ككتاب 
  الثوابت العلمية  -بين الطب والقرآن، للدكتور محمد علي البار، ومن علم الطب القرآني          

  .في القرآن الكريم، للدكتور عدنان الشريف، والقرار المكين، للدكتور مأمون شفقة
إال أن أياً منهم لم يستوعب األقوال وأدلتها في معنـى الكلمتـين، ويخرجهـا،                 

مدلِّالً، ومعلِّـالً، ومعِمـالً لقواعـد       : ويجمع شواهدها الشعرية، ويناقشها، ويرجح بينها     
كما في هذا البحـث     . بواقع الطب المعاصر على الوجه الصحيح     الترجيح، ورابطاً لذلك    

  . المفْرد عن هاتين الكلمتين
 الجامعات ومراكز البحـث   على فهارس مكتبات  بعد البحث واالطالع    كما أنني     

: بدراسٍة مفْردٍة عن هاتين الكلمتين، إال كتابـاً واحـداً هـو        العلمي لم أقف على من قام       
 العجائب في الصلب والترائب، للطبيب الـدكتور داود سـلمان           – أسرار خلق اإلنسان  (

  :، وقد قرأتُ كتابه ووجدت بين بحثي وبينه فوارق عدة، أهمها)السعدي
 لم يستوعب المؤلفُ كافةَ أقواَل المفسرين وأهل اللغة والطب، وإنما ذكر قليالً منها،              -١

  .بينما سعيتُ في هذا البحث إلى االستيعاب قدر الوسع
٢-               نجها تخريجاً علمياً بعزوها إلى مه من أقوال أهل التفسير المتقدمين لم يخرما ذَكَر 

قال بها من السلف وأهل التفسير بعدهم، وتخريجها من مصادر التخريج المعتبرة عنـد              
بينما بـذلتُ   . أهل االختصاص، وإنما نقلها نقالً مجمالً عن بعٍض قليٍل من كتب التفسير           

  . جهدي في التخريج والعزو إلى القائلين وإلى المصادر المعتبرةفي هذا البحث
  . لم ستوعب أدلةَ كل قول مع مناقشتها، كما في هذا البحث-٣
) الترائـب (و) الـصلب ( القول الذي رجحه المؤلف واستحدثه ونافح عنه في معنى           -٤

تم الرد عليه   مخالف لما توصلتُ إلى ترجيحه في هذا البحث مخالفةً تامةً، ومن هنا فقد              
  .وعلى أدلته بإسهاٍب في ثنايا هذا البحث



 

 )٦٧٣(

 بعيداً عن قواعد التفـسير      –لكونه طبيباً – صبغَ المؤلفُ كتابه ورأيه بالصبغة الطبية        -٥
) الـصلب (وأصوله وأقوال السلف وأئمة اللغة، ومن هنا خطَّأ فهمهـم جميعـاً لمعنـى         

 جهدي في هذا البحث ليصطبغ بـالمنهج        ، واستحدث قوالً جديداً، بينما بذلتُ     )الترائب(و
  ).التفسير المقارن(العلمي وفقاً لقواعد 

  .وعليه، فإني أرجو أن يكون هذا البحث إضافةً جديدةً للمكتبة القرآنية  
  :إجراءات البحث

  . جمع األقوال في المسألة وأدلتها–١
  . عزو األقوال ألصحابها من الصحابة والتابعين وغيرهم-٢
 - ما أمكـن  –مع وضعها لة األقوال وحجتها، وما أجاب به بعضهم بعضاً،  إيراد أد -٣

  .على هيئة فقرات مرقمة، ليسهل استيعابها، ومن ثم مناقشتها
وبيان الراجح، ووجـه التـرجيح،      لألقوال وأدلتها، ومناقشتها،     نٍةقار م  القيام بدراسةٍ  –٤

  .علمية للباحث في ذلك، بما يظِْهر الشخصيةَ الحسب قواعد الترجيح المعتبرة
 ِذكْر من قال بكل قوٍل من أصحاب كتب التفسير، والغريب، واللغة، والطـب؛ فـي         -٥

الهامش، وليس في صلب المتن؛ تفادياً لإلثقال، إال من دعت الحاجة لذكر اسـمه فـي                
 .المتن

  . عزو اآليات القرآنية إلى سورها–٦
  . من كتب القراءات تخريج القراءات القرآنية وعزوها ألصحابها–٧
  . تخريج األحاديث واآلثار من مصادر التخريج المعتمدة دون إسهاب–٨
  .  الحكم على اآلثار إن دعت لذلك حاجة البحث فقط–٩

  .؛ لشهرتهم الترجمة لألعالم بإيجاز سوى الصحابة والتابعين–١٠
  . تخريج األبيات الشعرية، وعزوها لقائليها، وذكر بحورها–١١

  :خطة البحث
يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس، على النحو              

  :التالي
والدراسات ومنهجه،  ، وأهدافه،   يتهأهممشكلة البحث، و  : تتضمن الحديث عن  و: المقدمة
  .وخطتهوإجراءاته، السابقة، 
  .كريمفي القرآن ال) الترائب(و) الصلب: (اآليات التي وردت فيها كلمتا:  وفيه:التمهيد



– 

  )٦٧٤(

  :وتحته مطلبان. ، وأدلتها)الترائب(و) الصلب( األقوال في معنى :المبحث األول
  .الصلب: المطلب األول
  .الترائب: المطلب الثاني
  . مناقشة األقوال، والترجيح:المبحث الثاني

  .وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع

  . لإليضاحوقد أرفقت بعض الصور في خاتمة البحث  
  . أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمواَهللا تعالى أسأل  

 .والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهللا على محمٍد وآله وصحبه وسلم



 

 )٦٧٥(

  التمهيد
  .في القرآن الكريم) الترائب(و) الصلْب(اآليات التي وردت فيها كلمتا : وفيه

تان إال في آيٍة واحدٍة فقط، جاءت في سياق الحـديث عـن             لم ترد هاتان الكلم     
أصل خلق اإلنسان من ماٍء دافٍق، واالستدالل بذلك على إمكان البعث بعد الموت، وهي              

قوله في  ) َأصالب(، كما ورد الصلْب بالجمع      )١(A   @  ?  >  =Z]  :قوله تعالى 
هـذا  ، وعليه سيكون محور      )٢( z      y  x  wZ  }]  :تعالى

  .واهللا أعلم. البحث هو آية الطارق، مع االستعانة بآية النساء في االستدالل والنقاش

                                         
  .٧ :الطارق) ١(
 .٢٣: النساء) ٢(



– 

  )٦٧٦(

  :وأدلتها) التَّرائب(و) الصلْب(األقوال في معنى :المبحث األول
  :وتحته مطلبان
  ):الصلْب: (المطلب األول

 أسـفل ظهـر      هـو  لب على أن الـص     المفسرون وأهل اللغة سلفاً وخلفاً     جمعأ  
  .)١(جلالر

  .)٣(»صلْب الرجل: ال خالف أن المراد بالصلب«: )٢(قال ابن القيم  
ــالى     ــه تع ــه قول . )٤( z      y  x  wZ  } ] :ومن

  .جمع صلْب: واألصالب
    

                                         
، ٢٤/٢٩٢، وجامع البيان للطبـري      ٣/٢٥٥، ومعاني القرآن للفراء     »صلب« ٥٢٥العين للخليل الفراهيدي، ص   : انظر )١(

، ٦/٤٣٠، والكشف والبيان للثعلبي »بصل« ١/١٧٨والصحاح للجوهري ، »صلب« ٢/٢٠٣٨ لألزهري تهذيب اللغةو
، وتفسير ٤/٤٦٥والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ، ١٢/٨١٩٤ لب إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طاوالهداية

ومعالم ، »صلب« ٢٩٤، والمفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني، ص ٦/٢٠٣القرآن ألبي المظفر السمعاني     
ومفـاتيح الغيـب    ،  ١٣٧١وزاد المسير البن الجوزي، ص    ،  ٤/٧٣٥للزمخشري  ، والكشاف   ٤/٥٩٤  للبغوي التنزيل

للقرطبي والجامع ألحكام القرآن ، »صلب« ٥١٧والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، ص، ٣١/١٢٩رازي لل
 واللباب في علوم ،٨/٤٤٩ألبي حيان والبحر المحيط ، ٢/١١٤٦وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ، ٢٢/٢٠٧

، والقاموس المحيط للفيروز أبادي، »صلب« ٨/٢٦٤ البن منظورلسان العرب ، و٢٠/٢٦٣الكتاب البن عادل الحنبلي 
وفتح القدير ، »صلب« ٢/١٤٨وتاج العروس للزبيدي ، ٩/١٤١ألبي السعود وإرشاد العقل السليم  ،  »صلب« ١٣٣ص

والجواهر في ، ٣٠٢-٧/٣٠١ومحاسن التأويل لأللوسي ، ٣٠٩-١٥/٣٠٨لأللوسي ، وروح المعاني ٥/٤١٩للشوكاني 
والتحريـر والتنـوير   ، ٣٠/٣٨٧٨وفي ظالل القرآن لسيد قطب     ،  ١٢٨-٢٥/١٢٧ي جوهري   تفسير القرآن، لطنطاو  

، وتفسير القرآن وإعرابـه وبيانـه       ٣/١٦٣٤، وزهرة التفاسير لمحمد أبو زهرة       ٢٦٤-٣٠/٢٦٢للطاهر بن عاشور    
الموضـوعي  ، والتفـسير  ٧/٣٩٠٧، وفتح الرحمن في تفسير القرآن للدكتور عبدالمنعم تعيلب  ١٠/٥٣٩لمحمد الدرة   

 .١٠٣-٩/١٠٢لسور القرآن الكريم، للدكتور مصطفى مسلم وآخرين 
 اإلمام شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية، عالم موسوعي، من أبرز تالميذ :هو )٢(

التبيان فـي أقـسام   «، و»خير العبادزاد المعاد في هدي    «: شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألّف في فنون شتى، ومن مؤلفاته         
، والذيل على طبقات الحنابلة البن ٥٢٤-١٨/٥٢٣البداية والنهاية : انظر. ( هـ٧٥١، ت »إعالم الموقعين«، و»القرآن
 ).٤٥٦، رقم٣٦٣، وطبقات المفسرين للداودي، ص٦٠٠، رقم١٧٩–٥/١٧٠رجب 

 .٢/٢٦٥ إعالم الموقعين عن رب العالمين) ٣(

 .٢٣: النساء) ٤(



 

 )٦٧٧(

  :ومنه كذلك قول الشاعر
  )١(تُنْقَُل من صاِلٍب إلى رِحٍم                إذا مضى عالَم بدا طَبقُ       

  .)٢(صلْب، وصلُب، وصلَب، وصلَب، وصاِلب، وصالَب: غاتوفيه ل  
       لُب(حيث قُرئت   : وقد قُِرئت في اآلية بقراءات ُأخَربضم الصاد والـالم،    ) الص

وهي قراءاتٌ شاذّة ال يقـرأ  . بكسر الالم) الصاِلب(بفتحهما، و ) الصلَب(و ، على الجمع 
  . )٣(بها

  ):التَّرائب: (المطلب الثاني
على  -)٤(وهي جمع تَريبة  -اختلف المفسرون وأهل اللغة في المراد بالترائب          

  :ةتسعأقوال، أهمها 
  : األولالقول 

روي عـن  . الدة من الصدرصدر المرأة، وخصوصا موضع القِ   : أن المراد بها  
وأبـي  ،  )٨(، والحسن البـصري   )٧( ، وعكرمة  )٦(، وسعيد بن جبير   )٥( ابن عباس 

                                         
 ، وأورده أبو بكر ابن األنباري في الزاهر   في مدحه للنبيالبيت من البحر المنسرح، وهو للعباس بن عبدالمطلب     ) ١(

، والقرطبي في الجامع ألحكام »بصل« ٢/٢٠٣٨، واألزهري في تهذيب اللغة ١٧٦-١/١٧٥في معاني كلمات الناس   
:  والعـالَم .»بصل« ٨/٢٦٤ابن منظور في لسان العرب  ، و٨/٤٤٠، وأبو حيان في البحر المحيط      ٢٢/١٧٥القرآن  

 .الحال: إذا مضى قرن جاء قرن، والطبق: القرن من الناس، والمراد

 والـدر المـصون   ،٨/٤٤٩، والبحر المحيط    ٢٢/٢٠٦والجامع ألحكام القرآن    ،  »صلب« ٢/٢٠٣٨ تهذيب اللغة : انظر )٢(
 .»صلب« ٢/١٤٨، وتاج العروس »صلب« ٨/٢٦٤لسان العرب ، و١٠/٧٥٤للسمين الحلبي 

). الـصاِلب : (بفتحهما، وكـذا  ) الصلَب: (بضم الصاد والالم، وقرأ اليماني    ) الصلُب: ( قرأ ابن عبلة وابن مقسم وعيسى      )٣(
، ٢/٦٩٩وإعراب القراءات الشواذ ألبي البقـاء العكبـري         ،  ١٧٢مختصر في شواذ القرآن البن خالويه، ص      : انظر

 .٨/٤٤٩والبحر المحيط 
غريب القرآن ألبي بكـر  :  وانظر. عن ابن عباس  ١٩٢١٤، ح ١٠/٣٤١٥  في تفسير القرآن العظيم    أورده ابن أبي حاتم   ) ٤(

 .»ترب« ٢/٢١٨لسان العرب ، و»ترب« ١/١٢٥والصحاح ، »ترب« ١/٤٣٢ تهذيب اللغة، و١٥٦السجستاني، ص
صدوق «في، عن ابن عباس، وهو ضعيف؛ إذ إن عطية عن عطية العو:  أولهما من طريقين عنه،٢٤/٢٩٣ أخرجه الطبري) ٥(

 الطريـق  ه يعضدلكن). ٤٦٤٩، رقم٦٨٠تقريب التهذيب البن حجر، ص(، وقد عنعن هنا   »يخطئ كثيراً، وهو مدلس   
. )الحسن( فيرتقي به إلى .عن عبداهللا بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: اآلخر

مقدمة تحقيق صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم عن : وسعاً عن هذا الطريق الثاني فيوانظر تفصيالً م
 .١٦٥، مسألة رقم ١٤٢كما ورد هذا األثر في مسائل نافع بن األزرق البن عباس، ص.  وما بعدها٢٤ابن عباس، ص

 .٢٤/٢٩٣أخرجه الطبري ) ٦(
 .٢٤/٢٩٣أخرجه الطبري ) ٧(
 .٥/٤٢٠، وفتح القدير للشوكاني ٢/٤١٠البصري تفسير الحسن  )٨(



– 

  )٦٧٨(

، ومعمر بـن أبـي   )١(سود العنسي، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمعمرو بن األ : عياض
  .)٢(حبيبة المدني

. )٣(»راقـي الصدر أسفل مـن التَّ «:  بقوله مجاهٍدتفسير: ويدخل في هذا القول     
 سـفيان الثـوري     وكذلك تفـسير  . ، فالذي أسفل منها هو الصدر     )٤(رقُوة في الحلق  والتَّ

، فما فوق الثـديين هـو الـصدر،         )٥ (»ائب فوق الثديين  الترائب للمرأة، والتر  «: بقوله
، )٦ (»هي ضلوع الـصدر   «:  إبراهيم بن عرفة   وأيضا قولُ . والصدر أسفل من التَّراقي   

 وهـذه  .)٧(إنها أربعة عن يمين الصدر، وأربعة عـن يـساره     : وقالوا في هذه الضلوع   
هي موضع تعليـق    الضلوع األربعة هي األضالع األربعة العليا من القفص الصدري، و         

  .)٩)(٨(القالدة
  . لبعضه، وهو موضع تعليق القالدة من العنقفهذا كله موافقٌ  
 المرأة جمهور المفسرين وأهل اللغة سـلفًا   صدرأن الترائب: واختار هذا القول    

  .)١٠(وخلفًا

                                         
 .٢٤/٢٩٤ا الطبري مأخرجه) ١(

 .ارة القلب، من هناك يكون الولدصع: الترائب:  وفيه قوله٢٤/٢٩٦أخرجه الطبري ) ٢(

 .٢٤/٢٩٤أخرجه الطبري ) ٣(

جائب فـي   ، وأسرار خلق اإلنسان، الع    »ترق« ٢/٢٢٢، ولسان العرب    »ترق« ١/٤٣٦تهذيب اللغة   : انظر) ٤(
 .٣٤الصلب والترائب، للدكتور داود سلمان السعدي، ص 

 .٢٤/٢٩٤أخرجه الطبري ) ٥(

 .١٢/٨١٩٤إلى بلوغ النهاية  في الهداية  بن أبي طالبعزاه إليه مكي) ٦(

 .جاء في التفسير: ، ولم يعزه ألحد معين، بل قال٥/٣١٢حكاه الزجاج في معاني القرآن ) ٧(

 .٣٦سان، العجائب في الصلب والترائب، ص أسرار خلق اإلن: انظر) ٨(

 .في المرفقات آخر هذا البحث) ١(انظر الصورة رقم ) ٩(

، ومعاني القرآن للفراء    ١٠١، ص »ترب  «للفراهيدي  » العين«، و   ٤/٦٥٩تفسير مقاتل بن سليمان     : انظر) ١٠(
، وجامع البيـان    ٤٤٩، وتفسير غريب القرآن البن قتيبة، ص      ٢/٢٩٤  ألبي عبيدة  ، ومجاز القرآن  ٣/٢٥٥

وإعـراب  ، ١٥٦وغريب القرآن ألبي بكر السجـستاني، ص     ،  ٥/٣١٢، ومعاني القرآن للزجاج     ٢٤/٢٩٦
، »ترب« ١/٤٣٢  لألزهري  وتهذيب اللغة  ،٢/٨٢٣ وأحكام القرآن لبكر القشيري      ،٥/١٨٧القرآن للنحاس   

، والكشف  »ربت« ١/١٢٥ والصحاح للجوهري    ،»ترب« ١٥٤ومعجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس، ص      
وتفسير المشكل مـن    ،  ١٢/٨١٩٦  إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب       والهداية،  ٦/٤٣٠والبيان للثعلبي   

=    ، وتفـسير القـرآن    ٤/٤٦٥، والوسيط في تفسير القرآن المجيـد للواحـدي          ٢٩٩غريب القرآن له، ص   



 

 )٦٧٩(

  :ومن حجتهم في ذلك
ـال الط  . عظام صـدر المـرأة    : الترائب:  أن هذا هو المشهور في اللغة      - ١ هـو  «: )١(بـري ق

 إجماع أهـل اللغـة   )٣(، ونقل الزجاج)٢ (»المعروف في كالم العرب، وبه جاءت أشعارهم 
أنـه  : والقاعـدة . )٦ (»هو المشهور من كالم العـرب  «: )٥(وقال الثعلبي  ،)٤(أجمعين عليه 

                                                                                                     
، »تـرب « ٧٩هاني، ص، والمفردات في غريب القرآن للراغب األصـف     ٦/٢٠٣ألبي المظفر السمعاني    =

، ١٩٦٧، ص  البن عطية  ، والمحرر الوجيز  ٤/٧٣٥للزمخشري  ، والكشاف   ٤/٥٩٤  للبغوي ومعالم التنزيل 
، والجـامع   ٣١/١٢٨للـرازي   ومفاتيح الغيب   ،  ٢/٢٨٤وتذكرة األريب في تفسير الغريب البن الجوزي        

والبحر المحـيط   ،  ٢/١١٤٦ي  وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاو    ،  ٢٢/٢٠٨للقرطبي  ألحكام القرآن   
والدر المصون للسمين الحلبي     ،٧٥ وتحفة األريب بما في القرآن من الغريب له، ص         ،٨/٤٤٧ألبي حيان   

، واللباب في علوم الكتاب البـن       ٣٤١، والتبيان في تفسير غريب القرآن ألحمد بن الهائم، ص           ١٠/٧٥٤
 ١/٣٢٣وتـاج العـروس للزبيـدي    ، ٩/١٤١ ألبي السعودوإرشاد العقل السليم   ،  ٢٠/٢٦٣عادل الحنبلي   

، والجواهر في تفـسير  ٣٠٩-١٥/٣٠٨لأللوسي ، وروح المعاني    ٥/٤١٩للشوكاني  وفتح القدير   ،  »ترب«
والتحريـر والتنـوير    ،  ٣٠/٣٨٧٨وفي ظالل القرآن لسيد قطـب       ،  ٢٥/١٢٨القرآن، لطنطاوي جوهري    

، وفتح الرحمن   ١٠/٥٣٩نه لمحمد الدرة    ، وتفسير القرآن وإعرابه وبيا    ٢٦٤-٣٠/٢٦٢للطاهر بن عاشور    
، والتفـسير   ٣٠، والقرار المكين للدكتور مأمون شـفقة، ص       ٧/٣٩٠٧في تفسير القرآن لعبدالمنعم تعيلب      

 .١٠٣-٩/١٠٢الموضوعي لسور القرآن الكريم 

أحد مـن  اإلمام أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، رْأس المفسرين، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه    :  هو )١(
أريخ ت«، و»الجامع في القراءات«، و»جامع البيان عن تأويل آي القرآن«أهل عصره، وصنف فأكثر، له التفسير    

، رقم ١٦٥–٢/١٥٩تأريخ بغداد للخطيب البغدادي    : انظر. (هـ٣١٠توفي ببغداد سنة    . ، وغيرها »األمم والملوك 
  ).٢٨٨٦، رقم ١٠٨– ٢/١٠٦، وغاية النهاية في طبقات القراء، البن الجزري ٥٨٩

 .١٢/٨١٩٦ إلى بلوغ النهاية الهدايةفي  ، ونحوه عند مكي بن أبي طالب٢٤/٢٩٦جامع البيان ) ٢(

أبو إسحاق، إبراهيم بن السِري، النحوي، الزجاج، كان يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو، ولزم المبرد،               :  هو )٣(
تاريخ بغـداد   : انظر. (هـ٣١١: ، وغيرها، ت  »ر النحو مختص«، و »االشتقاق«، و »معاني القرآن وإعرابه  «: له
  ).١٠، رقم١٥ –١٣، وطبقات المفسرين للداودي، ص٣١٢٦، رقم ٩٠ –٦/٨٧
 .٥/٣١٢معاني القرآن ) ٤(

: التفسير المسمى : أبو إسحاق، أحمد بن محمد النيسابوري الثعلبي، كان أوحد زمانه في علم القرآن، له             :  هو )٥(
ـ ٤٢٧: ، وغيرهما، ت  »عرائس في قصص األنبياء   ال«، و »الكشف والبيان « طبقـات المفـسرين    : انظـر . (هـ

  ).٥٩، رقم ٥١ –٥٠، وطبقات المفسرين للداودي، ص٧، رقم ٢٨للسيوطي، ص
 .٢٢/٢٠٨ ألحكام القرآنجامع القرطبي في ال: ، ونقله عنه٦/٤٣٠الكشف والبيان ) ٦(



– 

  )٦٨٠(

يجب حمل كالم اهللا تعالى على المعروف من كـالم العـرب، دون الـشاذ والـضعيف                 «
  .)١(»والمنكر

 حيث ورد فيها أن الترائب هي في صدر المـرأة،       ، العرب  جاءت أشعار  ذا المعنى للترائب   به - ٢
  :من ذلك قول الشاعر و.وهي موضع تعليق القالدة في عنقها

  )٢(وِمن ذَهٍب يلُوح على تَرِيٍب                           كَلَون العاج ليس ِبذي غُضوِن
  :وقال آخر

  )٣(رائِبها                            شَِرقاً به اللُّباتُ والنُّحروالزعفران على تَ
  :وقال آخر

  )٤(َأشْرفَ ثدياها على التَِّريِب                     لم يعدوا التَّفِْليك في النُّتُوِب
  :وقال غيره

ها مٍة                    ترائبفَاضم غير فَةٌ بيضاءفْههِلمنْججقُولةٌ كالس٥(ص(  
  :وقال غيره أيضاً

ٍة تتوقَّداعى في سالغَض رمنحرها                 ج تْ كأن ترائباً ِمند٦(وب(  

                                         
 .١/٢١٣  للدكتور خالد السبت، وقواعد التفسير٢/٣٦٩  عند المفسرين للدكتور حسين الحربيقواعد الترجيح) ١(
، والكـشف والبيـان     ٢٤/٢٩٦جامع البيـان    ، و ١٥٩البيت من البحر الوافر، وهو للمثقف العبدي، كما في ديوانه، ص          ) ٢(

٦/٤٣١. 
. لد المخزوميللحارث بن خا: للمخبل السعدي، وقيل: البيت من البحر الكامل، وهو ألبي بكر بن المسور الزهري، وقيل ) ٣(

، والثعلبي في الكشف والبيان ٢٤/٢٩٦ ،٢٢/٥٤٦ جامع البيان، والطبري في ٣/١٤٦وأورده الفراء في معاني القرآن 
، وأبو حيان في البحر المحيط      ٢٢/٢٠٨، والقرطبي في الجامع     ٨/٣٢٣، وأبو الفرج األصفهاني في األغاني       ٦/٤٣١
 .٢/٢١٨ »ترب«، وابن منظور في لسان العرب ٨/٤٤٧

، وابن ٢٢/٢٠٩، والقرطبي في الجامع     ١/١٢٥البيت من الرجز، وهو لألغلب العجلي، وأورده الجوهري في الصحاح           ) ٤(
 .النُّهود، وهو ارتفاعها: استدارته، والنُّتُوب: من فَلْك الثدي: والتَّفْليك. ٢/٢١٨ »ترب«منظور في لسان العرب 

، وأبو حيان فـي  ٢٢/٢٠٧، وأورده القرطبي في الجامع  ١٥في ديوانه، ص  البيت من الطويل، وهو المرئ القيس، كما        ) ٥(
. حسنةُ الخَلْق، ضامرة الخاصرة   : والمهفْهفَة. ٢/٢١٨ »ترب«، وابن منظور في لسان العرب       ٨/٤٤٧البحر المحيط   

 )١٣٧١المسير، صزاد . (الفضة: المرآة العاكسة، وقيل: والسجنْجل. عظيمة البطن مسترخية اللحم: والمفاضة
. ٢٢/٢٠٨، والقرطبي فـي الجـامع   ٦/٤٣٠البيت من الكامل، ولم أقف على قائله، وأورده الثعلبي في الكشف والبيان          ) ٦(

. شجر، وخشبه من أصلب الخشب، ولهذا يكون في فحمه صالبة، وجمره يبقى زمنـاً طـويالً ال ينطفـئ                 : والغَضى
  ).٣٦٥، ص »غضي«المصباح المنير للفيومي (



 

 )٦٨١(

  :وقال آخر أيضاً
  )١ (ضرجن البرود عن تَراِئبِِ حرٍة                 وعن َأعيٍن قَتَلْنَنَا كلَّ مقْتَِل

ه بعض المفسرين من كون الصلب هو أسفل ظهر الرجل والترائب هـي             ط ما استنب  -٣
ذلك جعلت المرأةُ أرقَّ على الولد وأحنى من األب؛         ألجل  : في صدر المرأة، فقالوا   

 ألن ماء    والقلب محل   المرأة من صدرها يقارب القلب،        الرجال من ظهورهم، وماء
. )٣(ارة القلـب  صع: الترائب: بةومنه قول معمر بن أبي حبي     . )٢(الرحمة والحنان 

  .صدر المرأة: يقوي أن الترائبفهذا 
حين سألته أم سلَيم رضي اهللا عنها عن المرأة ترى في منَامها مـا                حديث النبي    -٤

ـ أم فقالت ،»إذا رأت ذلك المرأةُ فلْتغتسل« :يرى الرجُل؟ فقال رسول اهللا       لَ سةم 
 ؟يكون الـشَّبه فَِمن َأين  نعم،  «:فقال نبي اهللا  وهل يكون هذا؟  :رضي اهللا عنها  

إن ماء الرجل غليظٌ أبيض، وماء المرأة رقيقٌ أصفر، فَِمن أيهما عـال أو سـبقَ        
  هل ذلك؟ إذا عال ماُؤهـا      «:  وفي لفظ  ،»يكون منه الشَّبإال ِمن ِقب هالشَّب وهل يكون

ه، وإذا عـال مـاء الرجـل ماءهـا َأشْـبه الولـد              ماء الرجل َأشْبه الولد أخوالَ    
، ق من ماء الرجل والمرأة معا     خلَ على أن اإلنسان ي    فهذا الحديث يدل  . )٤(»أعمامه

كـلٍّ  تكون وخروج    لآلية التي فصلت موضع      فيه تفسير و،  وليس من أحدهما وحده   
 5  6  7  8  9  :   3  4 ] اللذَين يخلَق اإلنسان منهما معاً       من هذين الماءين  

B   A   @  ?  >  =  <   ;Z)وهذا من تفسير القرآن بالسنة،      . )٥   وفيـه رد
 .، أو على المـرأة وحـدها   على الرجل وحده  معاً  على من قَصر الصلب والترائب      

فإن أحدهما ال يكفي لخلق اإلنسان، واهللا تعالى نص في اآلية الكريمـة علـى مـا              
  .هو الماءان معاًيخْلَق منه اإلنسان، و

  .وثمة أدلة وحجج أخرى لهذا القول ستأتي في ثنايا الرد على األقوال األخرى  
                                         

: ، وقال ٢٢/٢٠٨ وأورده القرطبي في الجامع      ٣/١٤٦٧البيت من الطويل، وهو لذي الرمة، كما في ديوانه          ) ١(
»نجربالحاء، أي: شققن، ويروى: ض ،نحرن: ضألقَي«.  

، ١٠/٣٠٩، وروح البيان، ألبي محمد حسن بن قاسم المـرادي           ٢/٨٢٣أحكام القرآن لبكر القشيري     : انظر) ٢(
 .١/٢١٨ المجالس ومنتخب النفائس، لعبدالرحمن الصفوري ونزهة

 .بق تخريجه قريباًس) ٣(

 .٧١٥، ٧١٠ ح،١٤٢ ،١٤١، كتاب الحيض، ص في صحيحهأخرجه مسلم) ٤(

 .٧-٥: الطارق) ٥(



– 

  )٦٨٢(

  : القول الثاني
وهذه الرواية عنه   . )١(روي عن مجاهد  . ما بين المنكبين والصدر   : أن الترائب 

أن الترائب أسفل من التراقـي؛ ألن الـصدر هـو           : تخالف الرواية المذكورة عنه سابقًا    
، فهي هنا غيـر     لتراقي، لكنه هنا حددها باألضالع الفاصلة بين المنكبين والصدر        أسفل ا 

  .الصدر، وإنما تجاوره
  : القول الثالث
فمنهـا  .  اليدان والرجالن والعينان من كل من الرجل والمـرأة          الترائب هي  أن

  .)٣(، والضحاك بن مزاحم)٢( روي عن ابن عباس. يكون الماء الدافق
أن الماء يخرج من البدن كله، وليس من موضع بعينـه،  : لقولفكأن معنى هذا ا    

، حيـث  )٤(ولذلك عد بعضهم هذا األمر هو حكمة غسل جميع البدن بعد خروج المنـي   
إن أعضاء وقوى كلٍّ من الرجل والمرأة تتعاون فـي تكـوين مـا هـو مبـدٌأ لتوالـد                

  .)٥(اإلنسان
أنهـا  – )٧( الصحيح المعروف منهـا    ، وبعيد عن  )٦( بأنه تحكُّم على اللغة    :وأجيب عنه 

  .لذلك ال يصح. –عظام صدر المرأة
  : القول الرابع

 من الرجل والمـرأة فـي أسـفل          واحدٍ خروج الماء من صلب كلِّ    : أن المراد 
 من الصلب والترائـب يعمـان الرجـل         فكلٌّ.  منهما، وهي الصدر   الظهر، وترائب كلٍّ  

  .والمرأة

                                         
 .٢٤/٢٩٤أخرجه الطبري ) ١(

لثابتة عنـه فـي    من طريق العوفيين الضعفاء؛ فال يصح، وال يقف أمام الرواية ا      ٢٤/٢٩٥أخرجه الطبري   ) ٢(
 .القول األول

 .٢/٩٥٢تفسير الضحاك بن مزاحم : ، وانظر٢٤/٢٩٥أخرجه الطبري ) ٣(

 .٢٢/٢١٠الجامع ألحكام القرآن ) ٤(

 .٧٩٧صفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف، ص) ٥(

 .١٩٦٧محرر الوجيز، صال) ٦(

 .٤/١٩٢تسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي ال) ٧(



 

 )٦٨٣(

 واختـاره بعـض المفـسرين       .)١( البـصري  روي هذا عن قتادة، والحـسن     
  .)٢(المعاصرين

، مَؤولين اآلية بأنهـا تتحـدث عـن         )٣( األطباء المعاصرين  اختاره بعض كما    
هو الماء  ) المني(فأصل الماء   . أصل ماء اإلنسان الذي يخْلَق منه، وليس عن الماء نفسه         

  .الذي يغذي الخصية والمبيض، وبالتالي يكون أساسا لهذا الماء
ـ           وال   لب الجنـين  خصية والمبيض إنما يتكونان من الحدبة التناسـلية بـين ص 

، فتتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط،        )ضلوع الصدر (ه   وترائب )الظهر(
وهي منطقة تجاور الكلى، واقعةٌ بين منتصف العمود الفقري ومقابل أسفل الضلوع فـي       

تصل إلى كيس الصفَن خارج الجـسم        تنزل الخصية تدريجيا حتى       بعد ذلك  ثم. الصدر
  .)٤(في أواخر الشهر السابع من الحمل، بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأةللذَّكَر 

كما أن تغذية الخصية والمبيض بالدماء واألعصاب تكون عبر شرايين ممتـدة              
، فشريان الخصية أو المبيض يأتي مـن الـشريان األبهـر            بين الصلب والترائب أيضا   

من بين الصلب والترائـب، كمـا أن        ) رطي البطني، وهو من أكبر شرايين القلب      األو(
وريد الخصية األيمن واأليسر وأوردة المبيض تصب كلُّها في نفس المنطقة بين الصلب             

فاألعصاب المغذّية للخصية والمبيض تأتي من المجموعة العصبية الواقعـة          . والترائب
  .تحت المعدة من بين الصلب والترائب

                                         
، ولم أقف لهما على إسناد، وهما يخالفان ما سبق نقلـه            ١٩٦٧ا ابن عطية في المحرر الوجيز، ص      أوردهم) ١(

 .لذلك فالرواية هذه عنهما ضعيفة. عن الحسن مسندا، وما سيأتي عن قتادة

وهبـة  والتفسير المنير ل  ،  ٧٩٧، و صفوة البيان لمعاني القرآن، ص      ١١٥-٣٠/١١٢تفسير المراغي   : انظر) ٢(
 .١٥/٥٥٥لزحيلي ا

، وآيات اهللا المبـصرة، لتوفيـق      ٩٩-٩٧إعجاز القرآن فيما تخفيه األرحام، لكريم نجيب األغر، ص        : انظر) ٣(
حقائق علمية «، ونشرة علمية من الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، بعنوان ٣٤علوان، ص

ق اإلنسان بين الطب والقرآن لمحمـد       ، وخل ٨، ص »في الكتاب والسنة أبهرت الغرب وأسلم بسببها الكثير       
 الثوابت العلمية في القرآن الكريم للدكتور عـدنان         -، ومن علم الطب القرآني    ١٢٤-١١٤علي البار، ص  
تفـسير قولـه    : ، ومقال للدكتور محمد دودح بموقع اإلسالم سؤال وجواب، بعنوان         ٨٠-٧٨الشريف، ص 

  ).يخرج من بين الصلب والترائب: (تعالى
www. islamqa.info/ar/answers  

  .٣٠/١١٣ تفسير المراغي )٤(



– 

  )٦٨٤(

 في أصل   بئمن مكاٍن واقٍع بين الصلب والترا     : أي) من بين (وعليه فإن معنى      
 ولهـذا قـال   .، ال أنه يخرج من نفس الصلب ونفس الترائب، بل من مكاٍن بينهما        الخلقة
  .)١ ()يخرج من الصلب والترائب: (، ولم يقلA   @  ?  >  =Z] : تعالى

مبيض هو مكون ماء المرأة     والخصية هي مكون ماء الرجل ونطفته، كما أن ال          
  .وما فيه من بويضات

 فهـي توضـح   .اآلية إنما تتحدث عن أصل تكوين هذه الخصية وهذا المبيض    ف  
كانا في مكـاٍن  ) المبيض(، ومكون ماء المرأة وهو    )الخصية(أن مكون ماء الرجل وهو      

ـ (وترائبهمـا  ) وهو أسفل الظهـر لكـل منهمـا     (واقع بين صلب الرجل والمرأة       ي وه
، فهي إنما أوضحت أين كان مكان مكون ماء الرجل والمرأة في أصل الخلقـة،          )الصدر

مـن  (فهذا معنـى  . ال أنها لبيان مكان خروج ماء الرجل والمرأة الذي يخْلَق منه الجنين  
  .عندهم) بين

  :وأجيب عن ذلك
 أصلُه متعدد،   ظاهرةٌ في أن هذا الماء الدافقَ المفرد      ) من بين : (داللة قوله تعالى   أن   -١

وهو صلب الرجل وترائب المرأة، فهو ممزوج منهما، ال أن اآلية تـدل علـى أن                
قولـه  : ومما يشهد لذلك ويقويـه . الماء يخرج من مكاٍن واقٍع بين الصلب والترائب     

، فهذا اللـبن وهـو مفـرد        )٢(B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9Z] : تعالى
ل منهما له مكونات عديدة تجتمع وتمتزج فـي         أصلُه متعدد، وهو الفرث والدم، وك     

إن اللبن يخرج من مكاٍن يقع وسطاً بين        : مكونات اللبن؛ ألن أصله منهما، ولو قيل      
الفرث والدم لكان ذلك قوالً ظاهراً بطالنه، فكذلك إذن في الصلب والترائب والماء             

بعـضه  يدل على االمتزاج، والقـرآن يفـسر        ) من بين (الذي يخرج منهما، فقوله     
  .)٣(بعضاً
) من الـصلب والترائـب    : (ولم يقل ) من بين : (وعليه، فإن احتجاحهم بأنه قال      
  .ضعيف

                                         
 .١١٨-١١٦ خلق اإلنسان بين الطب والقرآن، ص)١(

 .٦٦: النحل) ٢(

 .٣٩-٣٨، صأسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب) ٣(



 

 )٦٨٥(

ليخرجن من بين هذين خيـر كثيـر،        : جائز أن تقول للشيئين   «: )١(قال الفراء   
  .)٢ (»ومن هذين

 على تفسيرهم هذا بأن اآلية لبيان أصل مكان الخـصية والمبـيض عنـد الجنـين،      -٢
ن يخرج منهما الماء الدافق، فإن هذا غير ممكن؛ إذ ال وجود للماء الدافق عنـد                واللتا

الجنين، وال لإلنسان في مقتبل عمره، وإنما ذلك الماء المنَوي الدافق يتكون ويخـرج              
من البالغ فقط، فكيف يكون حديث اآلية عن أمٍر غير موجود أصالً حـسب المعنـى           

  .)٣(الذي ذهبوا إليه؟
والنخـاع الـشوكي   ) الصلب( أن إصابة الرجل المرضية في أسفل ظهره       ثبت طبياً  -٣

تجعله عاجزاً عن الجنس واالنتصاب والقذف واإلنجاب، وهذا يدل على أن الـصلب             
  .)٤(نفسه مصدر للذرية عند الرجل، فكذلك الترائب عند المرأة

هره عما كان    الرجل المكثر من الجماع يجد وجعاً في ظهره، وليس ذلك إال لخلو ظ             -٤
، فدل على أن الصلب هو أسفل ظهـر         )٥(محتبساً فيه من الماء، وال يقع ذلك للمرأة       

الرجل وليس المرأة، كما يدل على أن الصلب نفسه مصدر للذرية عنـد الرجـل ال                
  .وعليه فتكون الترائب للمرأة. المرأة

 األمهـات، وهـذا      ثبت طبياً أن الولد إذا كان من صلب أبيه فهو ابنه مهما اختلفت             -٥
  .)٦(يؤكد أن الصلب للرجل وليس للمرأة

 خالفهم أطباء آخرون فنفوا أن تكون األوعية الدموية المغذية للخـصية والمبـيض              -٦
  .)٧(واقعةً بين أسفل الظهر وأضالع الصدر

                                         
ـ      : هو) ١( : ة، لـه اإلمام أبو زكريا يحيى بن زياد األسلمي الكوفي، المعروف بالفراء، شيخ النحاة، وإمام العربي

 – ٢/٣٧١غاية النهاية   : انظر. (هـ٢٠٧: ت. ، وغيرهما »الجمع والتثنية في القرآن   «، و »معاني القرآن «
 .)٦٨١، رقم ٥٤٦ – ٥٤٥، وطبقات المفسرين للداودي، ص ٣٨٤٢، رقم ٣٧٢

 .٣١/١٢٩الرازي في مفاتيح الغيب : ، وعنه٣/٢٥٥معاني القرآن ) ٢(

 .٥٢ الصلب والترائب، صأسرار خلق اإلنسان، العجائب في) ٣(

، وأسرار خلق   ٧٨ الثوابت العلمية في القرآن الكريم، للدكتور عدنان الشريف، ص         -من علم الطب القرآني     ) ٤(
 .٥٠، صاإلنسان، العجائب في الصلب والترائب

 .٢٢/٢١٠الجامع ألحكام القرآن ) ٥(

 .٧٣، ص أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب)٦(

 .٥٢ار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب، صأسر) ٧(



– 

  )٦٨٦(

 كما خالفهم أطباء آخرون أيضاً فبينوا أن تلك األوعية الدمويـة المغذيـة للخـصية              -٧
  .)١(صدراً للحيوانات المنوية أو البيوضوالمبيض ليست م

  : القول الخامس
فالماء يخرج مـن بـين صـلب        . أن الترائب هي صدر الرجل، وليس المرأة      

  .)٣(، والحسن البصري)٢(روي عن قتادة. الرجل ونحره
  .)٤(واختاره بعض المفسرين  

  :وحجتهم في ذلك
١-      والـذي  )يخـرج (، وأنـه  )افقد(ق منه اإلنسان بأنه   لَخْ أن اهللا وصف الماء الذي ي ،

خروج دبه ويشاه سحي٥(ه هو ماء الرجل وليس المرأةقُفْه ود(.  
  :أجيب عن ذلك

ي المني دافقًا أطلق هذا     مس قِ  أن هذا من إطالق اسم البعض على الكل، فلما كان أحد           -أ
  .)٦(االسم على المجموع

 أنهما ماءين اثنين؛ المتزاجهما معـاً       اهللا تعالى جعلهما في اآلية ماء واحداً رغم        أن   -ب
  .)٧(في الرحم

 أنه ثبت أن الولد مخلوق من مجموع الماءين، وليس من ماء الرجل وحده؛ ألنـه ال        -ج
وقـد  . واآلية قد نصت على بيان ما يخلَق منه الولد، وهو الماءان معـاً            ،  )٨(يكفي
  . الدليل على ذلك عن النبي  ذكرفي القول األولتقدم 

                                         
 .المرجع السابق) ١(

 .٢٤/٢٩٥أخرجه الطبري ) ٢(
، ولم أقف له على إسناد، فهو ضعيف، ومخالف لما روي عن الحسن فـي            ٦/٢٤٦أورده الماوردي في النكت والعيون      ) ٣(

 .القول األول
،  البن سعديتيسير الكريم الرحمن، و٣٠٢-٧/٣٠١ التأويل للقاسمي ، ومحاسن٢/٢٦٥إعالم الموقعين البن القيم : انظر) ٤(

، وتفسير جزء عـم للـدكتور مـساعد الطيـار،      ١٥٢جزء عم، ص  - البن عثيمين     الكريم ، وتفسير القرآن  ٩٢٠ص
 .١١٥ص

 .١١٥، وتفسير جزء عم للدكتور مساعد الطيار، ص٩٢٠، وتيسير الكريم الرحمن، ص٣١/١٢٩مفاتيح الغيب ) ٥(
 .فاتيح الغيب، الموضع السابقم) ٦(
 .٢٢/٢٠٦الجامع ألحكام القرآن ) ٧(
 .مفاتيح الغيب، الموضع السابق )٨(



 

 )٦٨٧(

 أن ماء المرأة يوصف بأنه دافق أيضا، كما هو حال ماء الرجل، فاالندفاع فيه وفـي         -د
أصله منذ خروجه من المبيض إلى تمام التلقيح ثابت في الطب الحديث، وهذا مـن      

  .)١(دالئل إعجاز القرآن
  :أن للمرأة نوعين من الماء: وبيان ذلك

بل، وليس له عالقـة بتكـوين الجنـين       ماء لزج يسيل وال يتدفق، وهو ماء الِمه       : أولهما
سوى مساعدته في اإليـالج، وفـي ترطيـب الِمهبـل وتنقيتـه مـن الجـراثيم                 

  .والميكروبات
ماء يتدفق، وهو يخرج مرةً واحدةً في الشهر من حويصلة جراف بـالمبيض،             : وثانيهما

نـد  عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء األصفر من حافة المبيض فتنفجر ع           
تمام نموها وكماله، فتندلق المياه على أقتاب البطن، ويتلقَّف البوقُ وهو نهاية قنـاة              

البويضةَ فيدفعها دفعاً رقيقاً حتى تلتقي بالحيوان       ) ويدعى أيضاً قناة فالوب   ( الرحم  
وهذا الماء يحمل البويضة تماماً كما      . المنوي الذي يلقّحها في الثلث من قناة فالوب       

 الرجل الحيوانات المنوية وينقلهايحمل ماء.  
 :وعليه، فإن كـالً من ماء الرجل والمرأة يتدفقان، وكالهما يدخالن فـي قولـه تعـالى     

[;   :  9  8Z)٣)(٢(.  
  .)٤(ستعمل في الرجل، فهي عنده بمنزلة الثديين عند األنثىي) الترائب( أن لفظ -٢

حمل كـالم اهللا تعـالى       بأنه خالف األشهر في لغة العرب، ويجيب         :وأجيب عنه 
  .على المشهور من لغة العرب، كما تقدم آنفًا

 ال من جهتـين، فهـو إذن      واحدةٍ  أن ظاهر اللفظ يدل على أن الماء الدافق من جهةٍ          -٣
  .)٥(ماء الرجل

                                         
 .٣٢، ٣٠، وآيات اهللا المبصرة، ص٩٥-٨٦إعجاز القرآن فيما تخفيه األرحام، ص) ١(

 .٦:الطارق) ٢(

 .١٢٣، صخلق اإلنسان بين الطب والقرآن) ٣(

 .٩٢٠تيسير الكريم الرحمن، ص) ٤(

 .١٥٢ تفسير القرآن البن عثيمين، جزء عم، ص)٥(



– 

  )٦٨٨(

  : وأجيب
عام لم يخصص بماء الرجل دون المرأة، وقد قام الـدليل علـى      ) ماء دافق ( بأن لفظ    -أ

  ا، وأن كالً منهما يوصف بأنه دافـق  ق خلَأن الولد يوتقـدم بيـان   -من الماءين مع
  .-ذلك

في الخصية وما يتصل بها مـن الـصلب،         أساساً   ثبت طبيا أن ماء الرجل يتكون        -ب
يمتـد مـن جـوار    ) القناة الناقلة للمني (، حيث إن الحبل المنَوي      وليس من الصدر  

تهي بلقائـه مـع الغـدتين       الخصية إلى تجويف البطن، ثم يتجه إلى الحوض، وين        
 إلـى  -الموجـودة داخـل القـضيب   –المنَويتين لتكوين بداية القناة القاذفة للمنـي      

  .)٢(، فليس للصدر تعلّقٌ بذلك)١(الخارج
، )يخرج من الصلب والترائب   : (، ولم يقل  A   @  ?  >  =Z] : ه تعالى قال   أن -٤

: قيين، كما قال في اللـبن      خارجاً من بين هذين الملت      ماء الرجل   أن يكون  إذنفالبد  
  .)٤)(٣(B  A  @  ?  >  =Z]إنه يخرج 
  :وأجيب عن ذلك

إنما هي لبيان امتزاج هذا الماء الدافق في الـرحم مـن            ) من بين : (بأن داللة قوله    
وسبق بيـان   . صلب الرجل وترائب المرأة، كما أن اللبن ممزوج من الفرث والدم          

  .ذلك في الرد على القول الرابع
ليخرجن من بين هذين خير كثيـر،  : جائز أن تقول للشيئين   «: ق قول الفراء  كما سب   

  .)٥(»ومن هذين
 ماء الرجل خارج من الصلب فقط، وماء المرأة خارج من الترائب فقط، وعلـى            أن -٥

ال يحصل هناك ماء خارج من بين الصلب والترائـب، وذلـك علـى    : هذا التقدير 
  .)٦(خالف اآلية

                                         
، وأسس علم األجنة، للتهـامي  ١٩-١٨،  ١٠التطبيق والمدلوالت، لنوري الطيب وبشير جرار، ص      : تحليل المني : انظر) ١(

 .٧-٥عبدالمجيد، ص
 .في المرفقات آخر هذا البحث) ٣( الصورة رقم انظر) ٢(

 .٦٦: النحل) ٣(
 .٢/٢٦٥إعالم الموقعين ) ٤(
 .٣١/١٢٩الرازي في مفاتيح الغيب : ، وعنه٣/٢٥٥معاني القرآن ) ٥(
 .٣١/١٢٩مفاتيح الغيب ) ٦(



 

 )٦٨٩(

  ). الرابع(أجيب به عن دليلهم السابق وأجيب عنه بما 
  :القول السادس

فماؤه يخرج مـن بـين   . أن الترائب هي األضالع التي في أسفل صلب الرجل      
  .الصلب وتلك األضالع

  .)١(روي عن سعيد بن جبير  
من أن هذا خالف المشهور في لغة العـرب، وأن          : وما أجيب به عن القول السابق     

هي على امتزاج الماءين    ) من بين ( وأن داللة    ن مجموع الماءين،  الدليل ثابت في خلق الولد م     
  . يصلح جوابا عن هذا القول أيضامعاً في الرحم

  :سابعالقول ال
العظام الكائنـة بـين     : جلين من األعلى، أي   عظام أصول الر  : أن الترائب هي    

الر  جلين، وأنها للرالفقـري والعظـام   ل دون المرأة، فالماء يخرج ما بين أسفل العمود    ج 
عند الرجلجلينالتي بين الر .  

  :بحجج منهاواحتج لذلك ، )٢(ذهب إليه بعض المعاصرين  
كأنابيـب الخـصية،   ( أن معظم األمكنة والممرات التي يخرج منها السائُل المنـوي   -١

والحبل المنَوي، والقناتين الدافقتين، واإلحليل وأعصابه المـسؤولة عـن االنتعـاظ            
اء له، وغدة البروستاتا، التي يشكِّل إفرازها قسماً من الـسائل المنـوي،             واالسترخ

  .؛ تقع بين الصلب والترائب)وأسفل العمود الفقري
  :وأجيب عن ذلك

 أن ما ذكره من أمكنة تكون وخروج السائل المنوي عند الرجل، كلهـا تـدخل فـي                 -أ
صيٍة وغيرهـا ممـا   ؛ إذ إنه أسفل الظهر، ثم ما يتصل به بعد ذلك من خ    »الصلب«

ثبـت  ذكره، فاألصل هو الصلب، وقد سبق في الرد على القول الخامس بيان أنـه               
 يمتد من جوار الخـصية إلـى        »القناة الناقلة للمني  «الحبل المنَوي للرجل    طبيا أن   

تجويف البطن، ثم يتجه إلى الحوض، وينتهي بلقائه مع الغدتين المنـويتين لتكـوين     
كـل ذلـك    . )٣( إلى الخـارج   –الموجودة داخل القضيب  –ة للمني   بداية القناة القاذف  

                                         
 .٢٤/٢٩٦أخرجه الطبري ) ١(

 .١٢٣موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ليوسف الحاج أحمد، ص: انظر) ٢(

 .٧-٥، وأسس علم األجنة، ص١٩-١٨، ١٠التطبيق والمدلوالت، ص: تحليل المني: انظر) ٣(



– 

  )٦٩٠(

، وعليه، فالترائـب للمـرأة      )١(، وليس له تعلق بالترائب    »الصلب«داخل في معنى    
  .وليست للرجل

 ويجب حمل كالم اهللا     خالف المشهور في لغة العرب،     أن ما ذكره من معنى الترائب        -ب
  .تعالى على المشهور من لغتهم، كما سبق

  . الرجل والمرأة معاًأن الدليل ثابت في خلق الولد من مجموع ماء بيان سبق - ج
 تريـد بـذلك أنهمـا اشـتركا         »خرج األمر من بين زيٍد وعمرو     «:  أنك حين تقول   -٢

 يفيد بـأن الـصلب      A   @  ?  >  =Z] : وتعاونا على إخراجه، وقوله تعالى    
دي وظيفتـه، وبهـذا     والترائب تعاونا كجانبين على إخراج المني من مستقره ليـؤ         

إنه خرج من بين صلب الرجل كمركز عـصبي تناسـلي          «: المعنى يصح أن نقول   
 .»آِمر، وترائبه كمناطق لألعصاب المأمورة بالتنفيذ

هي على امتزاج الماءين معاً ) من بين(أن داللة   من  : رابع أجيب به عن القول ال     ماو  
  . يصلح جوابا عن هذا القول أيضافي الرحم
  :ثامنلالقول ا

عظام صدر المرأة السفلى في القفـص الـصدري، وليـست           أن الترائب هي      
العظام العليا األربعة من القفص الصدري، وأن الصلب هو أسفل ظهر المـرأة ولـيس               

 Z=]: الرجل، فكل من الصلب والترائب للمرأة فقط، كما أن الـضمير فـي قولـه              
  5  6  7  8  9  :   ;   >  3  4]: وليس إلى الماء الـدافق  ) اإلنسان(يرجع إلى   

B   A   @  ?  >  =Z      أن الجنين يكون عنـد تمـام       : ، ومن ثم فإن المراد في اآلية
) أسفل ظهرهـا  (واقعاً بين صلب المرأة     ) قبل الوالدة، وحين خروجه في الوالدة     (الحمل  

، واهللا تعالى يلفت نظرنا إلـى عمليـة الـوالدة           )أضالع صدرها السفلى  (وبين ترائبها   
لمعقَّدة، فإن أحد قطبي الجنين حينذاك يكون قريباً من الصلب، والقطب اآلخـر يكـون             ا

  .قريباً من الترائب
  .)٢ (ذهب إلى هذا بعض األطباء المعاصرين  

                                         
 .في المرفقات آخر هذا البحث) ٣( الصورة رقم انظر) ١(

 .٨٠القرار المكين للدكتور مأمون شفقة، ص ) ٢(



 

 )٦٩١(

  :ومما اعتُرض به عليه
أن أضالع القفص الصدري السفلية من أمام ال يصح اعتبارها مبـدًأ لخـطٍّ أو                 

ترتفع إلى أعلى لتتصل    ) ١٠،  ٩،  ٨(ن األضالع السفلى    محوٍر يقع فيه الجنين؛ وذلك أل     
        باألضالع التي فوقها بدل أن تمتد مستمرةً في مسار أفقي إلى أمام فتتصل بعظم القـص
الصدري الذي يتوسط الصدر من األمام ويمتد بصورة عموديـة، كمـا أن الـضلعين                

 فهمـا حـران ال   ال يمتدان ألبعد من جـانبي الـصدر،      ) ١٢،  ١١(األخيرين من أسفل    
  .)١(يتصالن من األمام بأي ضلع

وعليه فإن الجنين يمتد حقيقة إلى خط أعلى من األضالع السفلى فـي القفـص        
  .)٣)(٢(الصدري، حيث يصل إلى منتصف أضالع الصدر

  :تاسعالقول ال
المكونات الداخلية التفصيلية لماء الرجـل والمـرأة،        الترائب هي   الصلب و أن    

 الجـسدية لنطفـة الـذكر أو        )٤ ()الكروموسومات/ الصبغيات(كونات  الم: فالصلب هو 
) الكروموسـومات / الـصبغيات (المكونات  : والترائب هي .  صبغاً ٢٢األنثى، وعددها   

) المكونات الجـسدية  (ومن ثم فإن الصلب     .  في نطفة الذكر واألنثى    ١الجنسية، وعددها   
فهي التي تحدد جـنس     ) نات الجنسية المكو(هي أصٌل إليجاد الجسد ابتداء، أما الترائب        

  .ذكراً أم أنثى، فالصلب أصل، والترائب ثانوية بالنسبة له: الجنين بعد ذلك
وعليه، فإن محور اآلية يدور حول علم الوراثة بـالمعنى الحـديث الواسـع،                

وكيف يكون تحديد جنس الجنين ذكراً كان أم أنثى من خالل دراسـة مكونـات نطفـة                 
  .الرجل والمرأة

  .)٥(ذهب إلى ذلك بعض األطباء المعاصرين  

                                         
 .في المرفقات آخر هذا البحث) ١(انظر الصورة رقم ) ١(
 .٤١، ٣٥ أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب، ص )٢(
 .بحثفي المرفقات آخر هذا ال) ٢(انظر الصورة رقم ) ٣(
؛ ألن مكتشفيها قد رأوها بعد أن صبغوا الخلية، فبدت لهم في أشـكال             )صبغيات/ كروموسومات: (سميت تلك المكونات  ) ٤(

). صـبغيات (، ثم ترجموها للعربية فـسموها     )chromosomesكروموسومات  (مصبوغة، فسموها باللغة اإلنجليزية     
 .٧٥أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب، ص 

، وأسهب ٩٠-٦٥أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب، ص : وهو الدكتور داود سلمان السعدي في كتابه    ) ٥(
 .في االستدالل واالحتجاج لذلك



– 

  )٦٩٢(

  :ومما احتج به
في اآلية موافق بوجـٍه مـا للمعنـى         ) الصلب والترائب ( أن هذا المعنى في تفسير       -١

  .عظام الصدر العليا: أسفل الظهر، والترائب لغة: اللغوي لهما، فالصلب لغة
لمـرأة واحـد ال    ألن شكل ظهر الرجل وا-أ: وقد جاء الصلب في اآلية بلفظ اإلفراد   

الجسدية للنطفة، وجسد اإلنسان    ) الصبغيات( وألن الصلب هو المكونات      -ب. يختلف
الجسدية واحدة فـي شـكلها      ) الصبغيات( أن المكونات    -ج. واحد ذكراً كان أم أنثى    

الخارجي للرجل والمرأة، حيث إن شكلها عند علماء الطب الحديث قريب من شـكل              
)U (مزدوجاً أعلى وأسفل.  
 ألن شكل صدر المرأة يختلف عن شكل صـدر          -أ: نما جاءت الترائب بلفظ الجمع    بي

الرجل؛ بسبب تطور ونمو الثديين عند المرأة، فالثديان هما اللذان يصنعان االختالف            
في شكل الرجل عن المرأة من جهة الصدر، وموضع الثديين مقابلٌٍ لعظـام الـصدر           

 ولذا فإن المكونـات الجنـسية للنطفـة مـن     ،)كما هو المعنى اللغوي للترائب(العليا  
ذكر أو أنثى، ومن هنـا جـاءت الترائـب          : نوعين اثنين، وكذلك هو جنس اإلنسان     

) الترائب(الجنسية التي هي    ) الكروموسومات/ الصبغيات( أن المكونات    -ب. بالجمع
ر، للـذك ) Y: (في اآلية مختلفة في شكلها الذي رمز به ووضعه علماء الطب الحديث      

  .لألنثى، ومن هنا جاءت بالجمع) X(و
  .)١(وهذا من إعجاز القرآن الكريم

، فكمـا أن    )٢(B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9Z] :  أن ذلك كقوله تعـالى     -٢
: اللبن أصله الفرث والدم، ومكوناته مستخلصةٌ من مكوناتهما الكثيرة، فكـذلك هنـا            

/ الكروموسـومات (، وهـي  الماء الدافق مستخلص من مكونات الـصلب والترائـب    
  .)٣(الجسدية والجنسية) الصبغيات

 أن في القرآن الكريم كلماٍت لها معاٍن خاصـة أرادهـا اهللا تعـالى غيـر معانيهـا        -٣
فليس معناها في كتاب اهللا هو المعنى       ): النطفة: (المعروفة في لغة العرب، ومن ذلك     

الدودة المعروفة التـي    :  القرآن ال تعني في  ) العلَقة(القطرة من الماء، وكذلك     : اللغوي
                                         

 .٦٦، ٥٥ أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والترائب، ص )١(

  .٦٦: النحل) ٢(
 .٨٤ائب، ص أسرار خلق اإلنسان، العجائب في الصلب والتر)٣(



 

 )٦٩٣(

ال تعني قطعة اللحم الممضوغة، وهكذا في كل أطوار خلق          ) المضغَة(تمتص الدم، و  
  .اإلنسان جاءت معاني كلماته في القرآن الكريم مختلفةً عن معناها اللغوي العام

وعليه، فإن الصلب والترائب فـي القـرآن الكـريم إنمـا هـي كنايـة عـن             
الجسدية والجنسية في ماء الرجل والمرأة، وليس معناهـا         ) الصبغيات/ الكروموسومات(

  .)١(أسفل الظهر وأعلى الصدر: هو المعنى اللغوي
  :والترجيحاألقوال مناقشة :المبحث الثاني

واهللا -بعد استعراض األقوال وأدلتها وما أجيب به عن بعـضها، يظهـر لـي              
أسـفل  :  هـو المراد بالصلبمن أن ما أجمع عليه المفسرون وأهل اللغة   رجحان   -أعلم

  .ظهر الرجل
أنهـا  : ، فالقول الذي يظهر لي رجحانه في معناها هو القول األول          الترائبأما    

  : ألمور وذلك؛األضالع األربعة العليا في القفص الصدري للمرأة
  . قوة أدلتهم وصراحتها، وسالمتها من االعتراض-١
  .قول بعد قول رسول اهللا  الصحيحة، وال  ثبوت ما يؤيده من السنة-٢
 أنه قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأهل اللغة، وهو جـاٍر               -٣

، وقد أجمع أهل اللغة والتفسير المعتبرين على أن الصلب أسـفل            على أصول اللغة  
  .ظهر الرجل، فقولهم حجة على من خالفهم

، فالروايـات  ن البـصري  قوٌل غيره، وال عـن الحـس         لم يصح عن ابن عباس     -٤
  .األخرى عنهما لم تصح

ورود شواهده الكثيرة في شعر العرب، فال يعرفون للصلب والترائب في أشـعارهم        -٥
  .معنى غير ذلك

  . مخالفة باقي األقوال لألشهر من كالم العرب، لذا فهي ضعيفة-٦
 يجري في   ماء الرجل يخرج من صلبه أسفل ظهره ثم        موافقته لما ثبت طبياً من أن        -٧

مجراه إلى أن ينتهي بقذفه في رحم المرأة، وماء المرأة يصدر من ترائبهـا أعلـى       
صدرها ثم يجري في مجراه إلى أن ينزل في رحمها، حيـث يجتمـع مـع مـاء                  

  .وهذا من إعجاز القرآن الكريم. الرجل، ويتم التلقيح فيتخلّق الجنين
  .- عنه من أجوبةإضافة لما سبق- يجاب عن القول الرابع -٨

                                         
  .٨٢، ٨١-٨٠، ٧٩-٧٦ المرجع السابق، ص)١(



– 

  )٦٩٤(

ق منه اإلنسان، وليست عـن  لَخْ أنه خالف ظاهر اآلية، حيث إنها تصف الماء الذي ي        -أ
الخصية التـي يتكـون فيهـا مـاء الرجـل،           : أصل المكان الذي كان فيه كل من      

  .والمبيض الذي يتكون فيه ماء المرأة
ا  وهـذ  8Z  9  :   ;   >] فهذا التأويل بعيد ومتكلف ومخالف للظاهر من اللفظ           

، وليس ثمة إشارة إلى أصل المكان الذي كـان          B   A   @  ?  >  =Z  ]الماء  
  كل تفسير ليس مأخوذًا من داللة ألفاظ       «و  . ن لماء الرجل والمرأة   فيه العضو المكو

  .)١(»اآلية وسياقها فهو رد على قائله
ـ             -ب  رآن خالفهم في ذلك أناس غيرهم مهتمون بعلم الطب الحديث وعالقته بإعجاز الق

 الترائـب و عنـى الـصلب   تحديـد م   -أ :، فذهبوا إلى مذاهب أخرى فـي      الكريم
 كما خالفوهم فـي تحديـد موضـع         -ب). ٩،  ٨،  ٧(وموضعها، كما في األقوال     

 وفـي كـون تلـك       -ج. األعصاب واألوعية الدموية المغذية للخصية والمبـيض      
ا كله دليـل  فهذ. -وسبق بيان ذلك  -األعصاب مصدراً للحيوانات المنوية والبيوض      

على أنهم لم يبنوا أقوالهم على أساٍس متين، رغم أن كالً منهم يرى أن ما توصـل                 
إليه هو الموافق للواقع الطبي في جسم اإلنسان من خالل فحوصاته الطبية، ومـع              

  .ذلك خالف كلٌّ منهم اآلخر، فلو كان قولهم موافقاً للواقع لم يختلفوا
، فلم يتكبر علـى خالقـه       )ماء دافق (أصل خلقه وهو     أن في اآلية تذكيراً لإلنسان ب      -ج

تعالى، وبنكر إمكان البعث بعد الموت مادام مخلوقاً من هذا الماء الـضعيف، ثـم               
. خلقه اهللا تعالى أطواراً أخرى خلقاً من بعد خلق إلى أن استوى خلقُه وبلـغ أشـده      

بعد هذه اآلية هي فـي      فاآلية فيها إثبات الربوبية والبعث بعد الموت، واآليات التي          
ــضاً  ــى أي G      F  E  D    CZ ،[     Y  X  W   V          U  T  S]: ذات المعن

ZZ        حيث استدل تعالى بأصل خلق اإلنسان، وإحياء األرض بعد موتهـا علـى ،
  .)٢(إمكان البعث بعد الموت

هـو المـاء    ) افقماء د (فهذا المعنى لآليات والسياق العام للسورة إنما يتأتى إذا قلنا بأن            
الذي خُلق منه اإلنسان، وليس أصل المكان الذي كان فيه ذلك الماء عنـدما كـان                

                                         
 .٢/٣٤٩  عند المفسرينقواعد الترجيح) ١(

، ٣٠/٢٥٨، والتحريـر والتنـوير      ٣٨٧٩-٣٠/٣٨٧٨، وفي ظالل القـرآن      ٣١/١٢٦ مفاتيح الغيب : انظر) ٢(
 .١٠٣-٩/١٠٢والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 



 

 )٦٩٥(

اإلنسان جنيناً في بطن أمه قبل بلوغه شهره الثامن، فليس في ذكـر أصـل ذلـك                 
ومـن  . المكان داللةٌ على إمكان البعث بعد الموت، واالحتجاج على منكري البعث          

كالم في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخـروج           إدخال ال «أن  : القواعد المقررة 
  .، وال دليل هنا)١(»به عنهما إال بدليل يجب التسليم له

أعظم أثراً من تذكيره بأصل مكان تكـون        ) ماء دافق ( أن تذكير اإلنسان بأصل خلقه       -د
  .ذلك الماء الدافق أين كان

: ى، ومنها قوله تعـالى    ورد في آيات أخر   ) الماء( أن ذكر أصل خلق اإلنسان من        -هـ
[%  $  #  "     !Z)أين كان مكـان تخلّـق ذلـك المـاء              )٢ وليس فيها ذكر ،

  .المهين، فكذلك هنا، والقرآن يفسر بعضه بعضاً
نفسه مصدر للذرية لدى الرجـل،      ) الصلب( ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن          -و

قـرآن  ، وال )٣( z      y  x  wZ  }] : كما في قوله تعالى   
بل أرجو أن يخرج اهللا من أصـالبهم مـن يعبـد اهللا    «: وقوله. يفسر بعضه بعضاً 

إن اهللا خَلَق للجنة أهالً خَلَقَها لهم وهم فـي          «: ، وقوله )٤ (»وحده ال يشرك به شيئاً    
، وإذا كان الصلب نفسه مصدر الذرية عنـد الرجـل فكـذلك             )٥ (»أصالب آبائهم 

  .الواقع بين الصلب والترائب هو مصدر الذريةالترائب للمرأة، وليس المكان 
فماء الرجل يخرج من صلبه أسفل ظهره ثم يجري في مجراه إلى أن ينتهي بقذفه فـي                 

-قُرب موضع الثـديين     أة، وماء المرأة يصدر من ترائبها أعلى صدرها         رحم المر 
ات وهما من األعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامُل للبويض           

ثم يجري ماؤها في مجراه إلى أن ينزل في رحمها، حيث يجتمع             -التي منها النسل  
  .مع ماء الرجل، ويتم التلقيح فيتخلّق الجنين

                                         
 .١/١٢٥قواعد الترجيح عند المفسرين ) ١(

 .٢٠: المرسالت) ٢(

 .٢٣: النساء) ٣(

آمين، والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى   : أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم        ) ٤(
 من حديث عائشة    ٤٦٥٣، ح ٨٠٠، ومسلم، كتاب الجهاد، ص    ٣٢٣١، ح ٥٣٩غُفر له ما تقدم من ذنبه، ص      

 .رضي اهللا عنها

 . من حديث عائشة رضي اهللا عنها٦٧٦٨، ح١١٥٩اب القدر، صأخرجه مسلم، كت) ٥(



– 

  )٦٩٦(

بأن هذا القول لم يقـل   : -إضافة لما سبق في الجواب عنه     – يجاب عن القول السابع      -٩
أن : لقاعـدة به أحد من السلف وال من أهل اللغة، وإنما هو مما أحدثـه قائلـه، وا               

، فال يجوز اطِّراح أقوالهم وإحـداث       )١(»تفسير السلف مقدم على كل تفسير شاذ      «
خـصوصاً أن هـذا   قوٍل مخالف لقولهم؛ ألنهم أعلم بكتاب اهللا تعالى ممن تالهـم،     

، وفيه إيهام أن السلف لم يعلموا معنـى اآليـة علـى             القول لم يرد في اللغة أصالً     
  .الصواب

 عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفـسيرهم       َلد ع نم«: )٢(ن تيمية يقول شيخ اإلسالم اب   
إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً لـه                

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهـم كـانوا            ... خطؤه
، فمـن   ث اهللا بـه رسـوله       عذي ب أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق ال       

ر القرآن بخالف تفسيرهم، فقد أخطـأ فـي الـدليل والمـدلول             هم، وفس خالف قولَ 
  .)٣(»جميعاًً

  :-مضافاً لما سبق في الجواب عنه أيضاً– يجاب عن القول الثامن -١٠
أسفل ظهـر الرجـل،   :  أنه مخالف لما أجمع عليه أهل التفسير واللغة من أن الصلب    -أ

  . يعول عليه، وال ينتقض به اإلجماعلذا فال
 لم يقل به أحد من السلف، وإنما أحدثه قائلُه، وقولُه مخالف لكـل مـا روي فـي                    -ب

  .الصلب والترائب، فال يعول عليه؛ ألن السلف أعلم
المـاء  : ، وهو هنـا )٤ (»أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور  «:  من القواعد المقررة   -ج

8  9  :   ;    3  4  5  6  7] ولـيس اإلنـسان     الدافق، فهو الذي يخـرج،      
<Z وهذا الماء [B   A   @  ?  >  =Z.  

                                         
 .٢/٣٦٩قواعد الترجيح عند المفسرين ) ١(

اإلمام أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الدمشقي، شيخ اإلسالم، نبغ وألف فـي                  : هو )٢(
 ٧٢٨ساً بقلعة دمشق سـنة      معظم الفنون والعلوم، وسجن عدة مرات بسبب وشاية خصومه، وتوفي محبو          

 ٤، والذيل على طبقات الحنابلة، البـن رجـب          ٣٠٢ – ١٨/٢٩٥البن كثير   البداية والنهاية   : انظر(. هـ
 ).٤٠٩، رقم ١٦٠ – ١/١٤٤، والدرر الكامنة، البن حجر ٥٣١، رقم ٥٢٩ – ٤٩١/

 .٥٤-٥٣مقدمة في أصول التفسير البن تيمية، ص) ٣(

 .٢/٦٢١اعد الترجيح عند المفسرين ، وقو١/٤١٢قواعد التفسير ) ٤(



 

 )٦٩٧(

 ثبت عند جمهور أهل اللغة والتفسير أن الترائب هي عظام القفص الصدري األربعة              -د
  .العليا، وهذا ما أثبته الطب الحديث أيضاً، وليست العظام السفلى، فلم يقل به أحد

الترائب هما مصدر الذرية، وأن اآلية لبيان أصـل تخلّـق      سبق بيان أن الصلب و     -هـ
  .تحديد مكان الجنين: اإلنسان منهما، وليس المراد فيها

يجاب عن القول التاسع بما سبق ذكره في الـرد علـى القـول الرابـع                :  وأخيراً -١١
أسفل ظهر الرجـل، وأنـه مـصدر        : ، فكلها تثبت أن الصلب    )٥،  ٤،  ٣األجوبة  (

عظام صدر المرأة األربعة العليا، وهي مصدر المـاء عنـدها،           : بللذرية، والترائ 
: وليس الصلب المكونات الجسدية في الحيوان المنوي للرجل والمـرأة، والترائـب           

  :ويضاف إلى ذلك أيضاً. المكونات الجنسية لحيوانهما المنوي
  أن الصلب بإجماع السلف وأهل اللغة أسفل ظهر الرجل وحده، وليس هـو للمـرأة،           -أ

  .فمن خالف ذلك فال يعتبر قولُه، وال ينتقض به اإلجماع
  . الصلب باإلجماع أسفل ظهر الرجل، وليس مكونات حيوانه المنوي مع المرأة-ب
نفسه مصدر للذرية لدى الرجـل،  ) الصلب( ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن          -ج

ـ          وإذا كـان  . سنةكما سبق قبل قليل، وليس هو للمرأة، فقوله مخـالف للكتـاب وال
الصلب خاصاً بالرجل فتكون الترائب للمرأة، وليس المـراد المكونـات الجـسدية             

  .والجنسية لمائيهما
كما  يقول،   ) ١(جمع، بينما المكونات الجنسية لماء الرجل والمرأة عددها         ) الترائب (-د

بينما العظام األربعة العليا لقفص الـصدر جمـع، فهـي           . فال تتفق مع الجمع إذن    
  ).الترائب(ألوفق بلفظ ا
ذكراً أو أنثى فلم لم يأت      : انــان المراد بالصلب والترائب جنس اإلنس     ــ لو ك  -هـ

، )١(K  J  I  H     GZ  ] : ة باللفظ الصريح، كما في آيات أخـرى       ــفي اآلي 
[1  0  /  .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $ Z)٢(، [   O       P    

V U  T  SR  QZ)٣(    ،[ Y  `  _   ̂  ]  \  [  Z 

                                         
 .١٣: الحجرات) ١(

 .١٩٥: آل عمران) ٢(

 .١٢٤: النساء) ٣(



– 

  )٦٩٨(

  aZ)كَنّي عن ذلك بلفٍظ يغمض معناه الذي زعمه على الرسول             )١وكيف ي ، 
  والصحابة وأهل اللغة والتفسير سلفاً وخلفاً؟

 الترائب هي أضالع القفص الصدري داخل جسد المرأة، وليست شكل صدر المرأة             -و
ل العظمي وليس عن مظهـر  الظاهر من بدنها، فالحديث في اآلية إنما هو عن الهيك       

  .الجسد الخارجي
: ، كما سبق، وهو هنـا     »أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور     «:  من القواعد المقررة   -ز

الماء الدافق، فاآلية تتحدث عن مكان تكونه وخروجه، وليس الضمير عائـداً إلـى              
=  <  ?  @   ] وهذا المـاء     8Z  9  :   ;   > 3  4  5  6  7]: اإلنسان

B   AZ   إن اآلية تتحدث عن المادة التي يخرج منهـا جـسده،           : ، فال يقال إذن
  .ذكرا أم أنثى: ويتكون منها تحديد جنسه

 سياق اآليات ظاهر في أنه حديث عن مكان تكون وخروج الماء الدافق، وليس عن               -ح
ذكراً أم أنثى، فـذلك بعيـد   : مكوناته، وما ينتج عن تلك المكونات من تحديد الجنس 

إدخال الكالم في معاني ما قبله ومـا بعـده          «اق اآلية تماماً، وسبق بيان أن       عن سي 
  .، وال دليل هنا)٢(»أولى من الخروج به عنهما إال بدليل يجب التسليم له

 ما ذكره مـن أن الـصلب مفـرد؛ ألن شـكل المكـون الجـسدي فـي النطفـة                     -ط
 المكـون  ، والترائـب جمـع؛ ألن شـكل       )U(واحد  ) الصبغيات/ الكروموسومات(

أن هذه الرمـوز الطبيـة   / ١: لألنثى، يجاب عنه ) X(للذكر، و ) Y(الجنسي متعدد   
التي أوردها عن المكونات الجسدية والجنسية هي بغير لغة القرآن العربيـة، فـال              

ومن ثم فليست علة اإلفـراد للـصلب        . يحتكم إليها في تفسير القرآن العربي المبين      
نما ألن الصلب هو أسفل الظهـر، وهـو واحـد،        والجمع للترائب هي ما ذكره، وإ     

:  بـالجمع Z@]قُرئت / ٢. والترائب أربعة أضالع في أعلى الصدر فهي جمع       
 لكن يـستفاد منهـا فـي        –كما سبق بيانه  –وهي قراءة شاذة ال يقرأ بها       ) الصلُب(

التفسير، وفي الرد على المخالف كما هنا، ويمكن توجيه ذلك الجمع بأن أسفل ظهر              
  .ل عبارة عن عدة فقرات من آخر العمود الفقري، فهي جمعالرج

                                         
 .٩٧: النحل) ١(

 .١/١٢٥قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢(



 

 )٦٩٩(

موافقته للغة العرب التي نزل بها القـرآن،        :  من شروط اإلعجاز العلمي في القرآن      -ي
  .)١(وهذا ليس كذلك، حيث اعتمد على هذه الرموز بغير اللغة العربية

/ وموسـومات الكر( فال عالقة لها بشكل المكونـات        –على الراجح – الترائب للمرأة    -ك
  ).Y(الجنسية لنطفة الرجل ) الصبغيات

A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  ] :  ما استدل به من قياٍس علـى كقولـه تعـالى       -ل
BZ)لغةً،          : ، يجاب عنه  )٢ بأنه قياس مع الفارق؛ ألن معنى الفرث والدم معلوم

 من أن   :وفي اصطالح القرآن، ال يختلفان، ومن هنا قيل في تفسير اآلية ذلك القول            
فليس ) الصلب والترائب (اللبن مستخلص من المزج بين مكونات الفرث والدم، أما          

لهذا المعنى الذي ذكره أصل في اللغة وال في التفسير عند الـسلف واألئمـة، فـال      
يعول عليه إذن، إضافةً إلى أن اآلية إنما هي لبيان مكان تكـون وخـروج المـاء                 

وقد سـبق بيـان   . د، وليست عن بيان مكوناتهالدافق من هذين الموضعين من الجس   
إنما هو لبيان امتزاج ماء الصلب والترائـب معـاً،   ) من بين: (أن معنى قوله تعالى  
: جائز أن تقول للـشيئين    «: كما سبق نقل قول الفراء في ذلك      . فمنهما يتخلّق الجنين  

 لخروج  فالصلب والترائب مصدر  . (»ليخرجن من بين هذين خير كثير، ومن هذين       
  ).الماء، وليسا بياناً لمكوناته التحليلية الطبية

مكونات الحيوان المنوي التي تحدد جنس الجنـين        ): الترائب( ما ذكره من أن معنى       -م
ذكراً أم أنثى، وأنه بموجبها يختلف صدر المرأة عن الرجل بعـد البلـوغ، يجـاب      

ذي يتخلّق منه الجنين،    بأن اآلية تتحدث عن مكان تكون وخروج ماء المرأة ال         : عنه
وليس عن شكل صدرها إذا بلغت؛ فهذا المعنى الذي ذكره ال ينطبـق فيـه معنـى           

ال على الجنين األنثى، و وال عليها وهي في مقتبـل عمـره، وإنمـا إذا               ) الترائب(
بلغت فقط، حين يبرز صدرها، فكيف يكون حديث اآلية عن أمـر غيـر موجـود                

  ه؟أصالً حسب المعنى الذي ذهب إلي
) الترائـب : ( ذَكَر معنيين للترائب وربط بينهما، رغم أال رابط حقيقة بينهما، فقـال            -ن

أنها األضالع  : هي المكونات الجنسية لماء الرجل والمرأة، ثم ربطَه بالمعنى اآلخر         
، فكيـف   وهذان المعنيان ال يجتمعـان معـاً      . العلوية األربعة في قفصهما الصدري    

                                         
 .١٦١مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم، ص: انظر) ١(

 .٦٦: النحل) ٢(



– 

  )٧٠٠(

تكون الترائب داخل الحيوانات المنوية، وتكون في نفس الوقت أيضاً هـي عظـام              
  .الصدر؟ ال يمكن

 ما ذكره من أن الصلب أصٌل إليجاد الجسد، بينما الترائب ثانويـة فـي أهميتهـا                 -س
ثبـت فـي   / ١: بالنسبة له؛ ألنها لصنع الفرق بين الذكر واألنثى فقط، يجاب عنـه    

 فال  -كما سبق بيانه  - اإلنسان مكون من مائي الرجل والمرأة معاً         الكتاب والسنة أن  
اآليـة  / ٢. غنى ألحدهما عن اآلخر، ومن ثم فكلٌّ منهما أصل وليس فرعاً ثانويـاً            

، ولم تشر إلـى     )الصلب والترائب (بينت أن الماء يخرج من بين هذين الموضعين         
  .اة معاً في األهميةأن أحدهما أصل واآلخر فرع، فهما إذن على قدم المساو

 ما ذكره من أن في القرآن الكريم كلماٍت لها معاٍن خاصةٌ به أرادها اهللا تعالى غيـر      -ع
 نـزل   –كمـا سـبق   –بأن القرآن الكريم    : يجاب عنه . معانيها المعروفة في العربية   

بلساٍن عربي مبين، فال يمكن أن يكون شيء من معاني كلماته وآياته خارجاً عـن               
: لعربية ومنفكاً عنها تماماً، وإال فكيف يكون عربياً، لكن حاصل األمـر أصل اللغة ا 

أن تلك المعاني االصطالحية في القرآن لها أصل متعلق بمعناها اللغوي العام فـي              
: الدعاء، وفـي اصـطالح الـشرع      : اللغة العربية بوجٍه من الوجوه، فالصالة لغة      

 في القرآن الكريم استعمال الصالة      العبادة المعروفة، والدعاء جزء منها، ولهذا ورد      
، وكذلك مـا    )١(w  v  u      t   sr  qZ]: الدعاء: بمعناها اللغوي األصل  

ورد في القرآن الكريم من كلماتً تخص أطوار خلق اإلنسان، فلكـل منهـا تعلـق            
: قطرة الماء، بينما هي في اصـطالح القـرآن        : بالمعنى اللغوي العام، فالنطفة لغةً    

 التلقيح، وهي في الحقيقة قطرة ماء ملقّحة، وقد اعتـرف قائـل هـذا               البويضة بعد 
القول التاسع بأن لكلمات أطوار خلق اإلنسان في القرآن تعلقاً بمعناها اللغوي العام،             

فليس ثمة تعلقـاً بـين معناهمـا اللغـوي          ) الصلب والترائب (أما  . )٢(ال تنفك عنه  
: ر موضـعان محـددان فـي الجـسد    والمعنى الذي جاء به، فهما في اللغة والتفسي     

أعلى عظـام صـدر المـرأة، وليـسا         ): الترائب(أسفل ظهر الرجل، و   ): الصلب(
لشيٍء ما يخرج مـن جـسد الرجـل         ) كروموسومات/ صبغيات(مكونات تحليلية   

. ، فثمة فارق كبير بين هذا وذاك، وهما منفكـان         –كما يقول –والمرأة، وهو النطفة    
                                         

  .١٠٣: التوبة) ١(
 .٧٩-٧٨ئب في الصلب والترائب، صأسرار خلق اإلنسان، العجا) ٢(



 

 )٧٠١(

يه ال له؛ إذ يلزم وجود تعلق بـين المعنـى اللغـوي            وعليه، فإن دليله هذا حجة عل     
  .واالصطالحي للصلب والترائب كما في بقية أطوار الجنين التي أقر بها هو

 لم يقل بقوله هذا أحد من األطباء، وهذا دليل على أنه قـول ضـعيف، والمنقـول                -ف
  . عنهم خالفه

موضـعهما مـن     تحديدوالترائب  معنى الصلب و  وبناء على هذا االختالف في        
، فإن القول الذي يسلم من االعتراض       ، وخصوصاً أهل الطب    حتى بين المتأخرين   الجسد

أن سامعي القـرآن  : فالمتبادر«هو األول؛ ألنه األشهر في لغة العرب المخاطبين باآلية،  
  .)١(»نزل عليهم بلغتهم كانوا يعرفون معنى الكلمات وموضعها من الجسمالذين ُأ

، فأدلتهم أقوى، ومطابقة لواقع جـسد اإلنـسان         ي القول األول  وهذا ما يتحقق ف     
  .طبياً، وقد تم الجواب عن أدلة األقوال األخرى، وتبين ضعفها في الميزان

فماء الرجل يخرج من صلبه أسفل ظهره ثم يجري في مجراه إلى أن ينتهـي                  
ضـع  قُـرب مو بقذفه في رحم المرأة، وماء المرأة يصدر من ترائبها أعلـى صـدرها       

وهما من األعضاء المتصلة بالعروق التي يـسير فيهـا دم الحـيض الحامـُل          -الثديين  
ثم يجري ماؤها في مجراه إلى أن ينزل في رحمها، حيث            -للبويضات التي منها النسل   

  .واهللا أعلم. يجتمع مع ماء الرجل، ويتم التلقيح فيتخلّق الجنين

                                         
  .٢/٢٦٨التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ) ١(



– 

  )٧٠٢(

:الخاتمة
  :على من ال نبي بعده، وبعدالحمد هللا وحده، والصالة والسالم   
فـي القـرآن   ) الترائـب (و) الـصلب (فقد تناولت في هذا البحث معنى كلمتي          

  :الكريم، وتوصلت إلى نتائج أهمها ما يلي
=  <  ] :  لم ترد هاتان الكلمتان إال في آيٍة واحدٍة في القرآن الكريم هي قوله تعالى              -١

 A   @  ?Z)وله تعالى بالجمع في ق  ) الصلب( وقد ورد    .)١ : [  x  w
{  z      yZ )٢(.  

يراد بـه أسـفل ظهـر       ) الصلب( أجمع المفسرون سلفاً وخلفاً وأهل اللغة على أن          -٢
  .الرجل، فمنه يتكون ماؤه

  . ورد في شعر العرب ما يؤيد المعنى المذكور للصلب-٣
أن : األول:  وقف الباحث على قولين مخالفين لذلك اإلجماع فـي معنـى الـصلب             -٤
. أنه المكونات الجـسدية لنطفـة الرجـل والمـرأة        : لصلب أسفل ظهر المرأة، والثاني    ا

والقائل بكل منهما أطباء معاصرون وليسوا من أهل اللغة وال التفسير، وتم الرد عليهمـا   
  .في ثنايا البحث، ومخالفتهما ال تنقض اإلجماع؛ لضعف قوليهما

 من صلبه أسفل الظهر وما يتصل        ثبت في علم الطب الحديث أن ماء الرجل يخرج         -٥
يمتد من جوار الخصية إلـى  ) القناة الناقلة للمني  (به من خصية، حيث إن الحبل المنَوي        

تجويف البطن، ثم يتجه إلى الحوض، وينتهي بلقائه مع الغدتين المنَويتين لتكوين بدايـة              
 فـي رحـم    إلى الخارج، حيـث يقذفـه     -الموجودة داخل القضيب  –القناة القاذفة للمني    

وهذا مـن   . فال تعارض بين التفسير الصحيح للصلب وبين العلم الطبي الحديث         . المرأة
  . إعجاز القرآن الكريم

  . وقف الباحث على تسعة أقوال في معنى الترائب-٦
ما عليه جمهور المفـسرين سـلفاً       :  الذي ترجح لدى الباحث من األقوال التسعة هو        -٧

ئب هي األضالع األربعة العليا فـي القفـص الـصدري           وخلفاً وأهل اللغة من أن الترا     
  .فمنها يتكون ماء المرأة. للمرأة، فوق الثديين، وهي موضع تعليق القالدة من العنق

                                         
 .٧: الطارق) ١(

 .٢٣: النساء) ٢(



 

 )٧٠٣(

أعلـى صـدر    ( لم يرد في شعر العرب معنى للترائب غير هذا المعنى المـذكور              -٨
  ).المرأة

هـذا القـول، ومـا     وال عن الحسن البصري قوٌل غير    لم يصح عن ابن عباس       -٩
  .روي عنهما بخالف ذلك تبين ضعفه

 ثبت في علم الطب الحديث أن ماء المرأة يتكون أساساً من ترائبها فـي صـدرها           -١٠
وهما من األعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحـيض        -قُرب موضع الثديين    

ـ        -الحامُل للبويضات التي منها النسل     ى أن ينـزل فـي   ثم يجري ماؤها في مجـراه إل
 فـال تعـارض بـين       .رحمها، حيث يجتمع مع ماء الرجل، ويتم التلقيح فيتخلّق الجنين         

  .وهذا من إعجاز القرآن الكريم. التفسير الصحيح للترائب وبين العلم الطبي الحديث
١١-               أدلة القول الراجح سالمة من االعتراض، وتم الجواب عمـا استـشكله الـبعض 

  .األقوال األخرى من ضعف، وتم الرد عليها تفصيالًتجاهها، بينما لم تخل 
 منشأ اختالف المفسرين في معنى الصلب والترائب في اآلية، هـو كونهمـا مـن      -١٢

  .غريب اللغة
 اختلف األطباء المعاصرون في تحديد معنى وموضع الـصلب والترائـب مـن               -١٣

لم يبنوا أقـوالهم علـى      الجسد، فقال كلٌّ منهم قوالً يخالف اآلخر، وهذا دليل على أنهم            
أساٍس متين، رغم أن كالً منهم يرى أن ما توصل إليه هو الموافق للواقع الطبـي فـي                  
جسم اإلنسان من خالل فحوصاته الطبية، ومع ذلك خالف كلٌّ منهم اآلخر، فلـو كـان                

  . ومن هنا، بقي قول الجمهور هو الصحيح.قولهم موافقاً للواقع لم يختلفوا
ألطباء لقول المفسرين وأهل اللغة في معنـى الـصلب والترائـب             مخالفة بعض ا   -١٤

دفعهم إلى تأويلها بتأويالت بعيدة ال تصح لغةً، ولم تُنقل عن أحٍد سبقهم، وفيهـا تكلـف         
أنهم تكلموا في علم التفسير وهم ليسوا مـن أهلـه، فوقعـوا فـي               : ظاهر؛ وسبب ذلك  

  .مخالفات عدة لقواعد التفسير الصحيح وأصوله
همية الرجوع إلى لغة العرب وِشعِرها لبيان معاني الكلمات القرآنية، والتـرجيح             أ -١٥

بين األقوال، ومن ثَم استبعاد ما يقال من معاٍن لتلك الكلمات القرآنية مما لم يرد في لغة                 
u     t  sZ]العرب وِشعِرها؛ ألن القرآن نزل 

)١(
.  

                                         
  .١٩٥: شعراءال) ١(



– 

  )٧٠٤(

واالحتجاج على المخـالف، وإن لـم        يستفاد من القراءات الشاذة في باب التفسير         -١٦
بالجمع، حيث تشير إلى مجموعة الفقرات الـسفلى        ) الصلُب: (تصح القراءةُ بها، كقراءة   

  .من العمود الفقري للرجل، وهو الصلْب
  .وصلى اهللا على محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات



 

 )٧٠٥(

  :فهرس المصادر والمراجع
        علـي محمـد البجـاوي،      : أبي بكر محمد بن عبد اهللا، ت       : البن العربي  ن،أحكام القرآ  .١

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان: ط
 للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العالء القشيري البصري المـالكي،             أحكام القرآن،  .٢

 -)من أول سورة األنفال، إلى آخر الكتاب  (ناصر بن محمد بن عبد اهللا الماجد        / د: تحقيق
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عـام  -رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين   

  .هـ١٤٢٦ -١٤٢٥
، لإلمام أبي الـسعود محمـد بـن محمـد           إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       .٣

 .لبنان: م، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٨٣/ ١: العمادي، ط
داود سـلمان   /  للطبيـب الـدكتور    ئب في الصلب والترائب،   أسرار خلق اإلنسان، العجا    .٤

 .لبنان: هـ، دار الحرف العربي، بيروت١٤١٤/ ١: السعدي، ط
هـ، مطابع جامعة الملك ١٤٢٠التتهامي محمد عبدالمجيد، ط   / للدكتورأسس علم األجنة،     .٥

  .سعود بالرياض
محمد السيد أحمد   : ري، ت  ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين العكْب       إعراب القراءات الشواذ،   .٦

 .لبنان: هـ، عالم الكتب بيروت١٤١٧/ ١: عزوز، ط
/ ١: محمد أحمـد قاسـم، ط  / د:  ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، ت      إعراب القرآن،  .٧

 .لبنان: ، مكتبة الهالل، بيروت٢٠٠٤
:  ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت           إعالم الموقعين عن رب العالمين،     .٨

 .السعودية: هـ، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٢٣/ ١: شهور بن حسن آل سلمان، طم
 .م، دار العلم للماليين١٩٨٠/ ٥ لخير الدين الزركلي، ط األعالم، .٩
مكتب تحقيق دار   : ألبي الفرج علي بن الحسين األصفهاني، ت      ،  )كتاب األغاني (األغاني   . ١٠

  .لبنان: ربي، بيروت، دار إحياء التراث الع١: إحياء التراث العربي، ط
، معجم، ودراسة بالغية بيانية، لـبالل       األلفاظ التي وردت مرةً واحدةً في القرآن الكريم        . ١١

 .األردن: هـ، دار دجلة، عمان١/١٤٣٧: عبود السامرائي، ط
 دراسة لغوية ومعجم، للـدكتور شـكيب        -األلفاظ الواردة مرة واحدة في القرآن الكريم       . ١٢

 .األردن: ار المناهج للنشر والتوزيع، عمانم، د١/٢٠١٦: ط غازي الحلفي،



– 

  )٧٠٦(

أبي سعيد عبد اهللا بن عمر الشيرازي،   ) تفسير البيضاوي  (أنوار التنزيل وأسرار التأويل،    . ١٣
 .لبنان: م، دار صادر، بيروت٢٠٠١/ ١: ط

 .هـ، دار بلنسية، الرياض٢/١٤٢٤للدكتور توفيق علوان، طآيات اهللا المبصرة،  . ١٤
عادل أحمد عبـد الموجـود      :  محمد بن يوسف األندلسي، ت     : ألبي حيان  البحر المحيط،  . ١٥

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٢/ ١وعلى محمد معوض وآخرين، ط 
عبـد اهللا بـن عبـد       / د:  البن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر، ت        البداية والنهاية،  . ١٦

 .الرياض: هـ، دار عالم الكتب١٤٢٤/ ٢المحسن التركي، ط 
الفيـروز  (لمجد الدين محمد بن يعقوب ي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز،  بصائر ذو  . ١٧

 .لبنان: محمد علي النجار، دار الكتب العلمية، بيروت: ، ت)آبادي
        علـى شـيري،   : ، لمحمـد مرتـضى الزبيـدي، ت   تاج العروس من جواهر القاموس     . ١٨

 .لبنان: هـ دار الفكر، بيروت١٤١٤ط 
:  للخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت، ت           لسالم،تاريخ بغداد أو مدينة ا     . ١٩

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٥/ ٢: مصطفى عبد القادر عطا، ط
: ، ألبي العباس أحمد بن محمد بن الهائم المـصري، ت         التبيان في تفسير غريب القرآن     . ٢٠

/ ١: ، ط )القـرآن جامع البيـان فـي مفـردات        : ضمن مجموع (عبدالحميد هنداوي،   . د
 .الرياض: هـ، مكتبة الرشد، السعودية١٤٢٨

 .تونس: دار سحنون:  لمحمد الطاهر بن عاشور، طالتحرير والتنوير، . ٢١
:  ألبي حيان محمد بن يوسـف األندلـسي، ت         تحفة األريب بما في القرآن من الغريب،       . ٢٢

 .لبنان: بيروت: هـ، المكتب اإلسالمي١٤٠٨/ ٢: سمير طه المجذوب، ط
للدكتور نوري بن طاهر الطيب، وبـشير محمـود         التطبيق والمدلوالت،   : المنيتحليل   . ٢٣

 .هـ، مطابع جامعة الملك سعود بالرياض١٤٢٠جرار، ط
. د: ، ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجـوزي، ت         تذكرة األريب في تفسير الغريب     . ٢٤

 .الرياض: هـ، مكتبة المعارف، السعودية١/١٤٠٧: علي حسين البواب، ط
دار الفكـر،  :  ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن جزي الكلبـي، ط هيل لعلوم التنزيل،  التس . ٢٥

 .بيروت لبنان
هـ، دار  ١/١٤١٠: محمد عبد السالم أبو النيل، ط     / د: تتفسير اإلمام مجاهد بن جبر،       . ٢٦

 .مدينة نصر: الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر



 

 )٧٠٧(

هــ،  ١٤٢١/ ٢:  دروزة، ط لمحمد عزة التفسير الحديث، ترتيب السور حسب النزول،      . ٢٧
 .لبنان: دار الغرب اإلسالمي، بيروت

دار الحـديث،  : محمد عبد الرحيم، ط / د:  جمع وتوثيق ودراسة   تفسير الحسن البصري،   . ٢٨
 .القاهرة

محمـد شـكري أحمـد      /  جمع ودراسة وتحقيـق د     تفسير الضحاك بن مزاحم الهاللي،     . ٢٩
 .مصر: هـ، دار السالم، القاهرة١٤١٩/ ١: الزاويتي، ط

سمير مـصطفى  : ، للشيخ محمد رشيد رضا، تعليق)تفسير المنار(تفسير القرآن العظيم    . ٣٠
 .لبنان: هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٣/ ١: رباب، ط

، البن أبي حاتم أبي     والتابعين والصحابة تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول اهللا         . ٣١
هـ، مكتبـة  ١٤٢٤/ ٣: د الطيب، ط  أسعد محم : محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي، ت     

  .مكة المكرمة: نزار مصطفى الباز
مصطفى :  ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، تتفسير القرآن العظـيم،   . ٣٢

  .الرياض: هـ، دار عالم الكتب١٤٢٥/ ١: السيد وآخرين، ط
هـ، ١٤٣٠/ ١: محمد علي طه الدره، ط    /  للشيخ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه،     . ٣٣

 . بيروت-دار ابن كثير، دمشق 
هـ، دار ابـن  ١٤٢٣/ ١: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، طتفسير القرآن الكـريم،    . ٣٤

 .الجوزي الدمام، سور مفرقة
ياسـر  : منصور بن محمد التميمي المروزي، ت     : ألبي المظفر السمعاني  تفسير القرآن،    . ٣٥

 .الرياض: الوطنهـ، دار ١٤١٨/ ١: بن إبراهيم وغنيم بن عباس، ط
هــ،  ٢/١٤٢٧: ، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، طالتفسير اللغوي للقرآن الكـريم   . ٣٦

 .الدمام: دار ابن الجوزي، السعودية
هــ، دار الفكـر،     ١٣٩٤/ ٣: أحمد مـصطفى المراغـي، ط     :  للشيخ تفسير المراغي،  . ٣٧

  .لبنان: بيروت
علي حـسين البـواب،     . د: لمكي بن أبي طالب، ت    تفسير المشكل من غريب القرآن،       . ٣٨

 .الرياض: هـ، مكتبة المعارف١/١٤٠٦ط
/ ٢: وهبـة الزحيلـي، ط  /  في العقيدة والـشريعة والمـنهج، للـدكتور    التفسير المنير،  . ٣٩

 .سوريا: هـ، دار الفكر، دمشق١٤٢٤



– 

  )٧٠٨(

مـصطفى  ، د.أ:  لعدد من الباحثين، إشراف    التفسير الموضوعي لسور القرآن الكرين،     . ٤٠
 .ة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدةهـ، جامع١٤٣١/ ١: مسلم، ط

، للـدكتور محمـد راتـب    )تدبر آيات اهللا في النفس، والكون، والحياة  (:تفسير النابلسي  . ٤١
 .األردن: هـ، مكتبة الفرسان، عمان١/١٤٣٧: النابلسي، ط

  .هـ، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٢٧/ ٦: مساعد الطيار، ط/  للدكتورتفسير جزء عم، . ٤٢
إبراهيم محمد رمضان،   : ألبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، ت       رآن،  تفسير غريب الق   . ٤٣

 .لبنان: هـ، مكتبة الهالل، بيروت١/١٤١١ط
هــ، دار  ١/١٤٢٣: عبد اهللا محمود شـحاته، ط    :  ت تفسير مقاتل بن سليمان البلخي،     . ٤٤

 .لبنان: إحياء التراث العربي، بيروت
أبي األشبال صغير : العسقالني، تالبن حجر أبي الفضل أحمد بن على      تقريب التهذيب،    . ٤٥

  .الرياض: هـ، دار العاصمة١٤٢٣/ ٢: أحمد الباكستاني، ط
ريـاض  :  ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، ت ،)معجم تهذيب اللغة  (تهذيب اللغة    . ٤٦

  .لبنان: هـ، دار المعرفة، بيروت١٤٢٢ / ١زكي قاسم، ط 
بد الرحمن بن ناصر بن سـعدي،  ، للشيخ عتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان    . ٤٧

  .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة بيروت١٤٢٠/ ١: عبد الرحمن بن معال اللويحق، ط: ت
عبد اهللا بن :  ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تجامع البيان عن تأويل آي القرآن،      . ٤٨

  .الرياض: هـ، عالم الكتب١٤٢٤/ ١: عبدالمحسن التركي، ط
، ألبي عبداهللا محمد    بين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان      الجامع ألحكام القرآن، والم    . ٤٩

هــ، مؤسـسة    ١/١٤٢٧عبداهللا بن عبدالمحسن التركـي، ط     . د: بن أحمد القرطبي، ت   
 .لبنان: الرسالة، بيروت

الجواهر في تفسير القرآن الكريم، المشتمل على عجائب بـدائع المكونـات وغرائـب         . ٥٠
/ ١: محمد عبد السالم شاهين، ط    :  ضبط  لطنطاوي جوهري المصري،   اآليات الباهرات، 

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٥
مـن  نشرة علمية ، حقائق علمية في القرآن والسنة أبهرت الغرب وأسلم بسببها الكثير          . ٥١

الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، التابعـة لرابطـة العـالم             : إصدارات
 .اإلسالمي



 

 )٧٠٩(

هـ، ٣/١٤٠٢: محمد علي البار، ط   /  للطبيب الدكتور  ين الطب والقرآن،  خلق اإلنسان ب   . ٥٢
  .الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة

 ألبي العباس أحمد بن يوسـف بـن محمـد،    الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون،   . ٥٣
هـ، دار القلم،   ١٤٢٤/ ٢: أحمد بن محمد الخراط، ط    / د: المعروف بالسمين الحلبي، ت   

 .سوريا: دمشق
 لجالل الدين  عبد الرحمن بن أبي بكر، الـسيوطي،           الدر المنثور في التفسير بالمأثور،     . ٥٤

 .هـ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان١٤٢١/ ١: نجدت نجيب، ط: ت
 .هـ١٤٢٥/ ١٣:  للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، طدراسات في علوم القرآن، . ٥٥
هـ، معهد المخطوطات   ١/١٣٩١: في، ط حسين كامل الصير  :  ت ديوان المثقف العبدي،   . ٥٦

 .مصر: العربية، القاهرة
 .مصر: دار المعارف، القاهرة: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:  تديوان امرئ القيس، . ٥٧
: م، مؤسسة الرسالة، بيروت   ١/١٩٩٣: عبدالقدوس أبو صالح، ط   :  ت ديوان ذي الرمة،   . ٥٨

 .لبنان
 الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب        لإلمام زين الدين أبي   الذيل على طبقات الحنابلة،      . ٥٩

هــ، مكتبـة العبيكـان،    ١٤٢٥ / ١: عبد الرحمن سليمان العثيمين، ط    / د: الحنبلي، ت 
 .السعودية: الرياض

لعز الدين أبي محمد عبد الرازق بـن رزق اهللا          رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز،        . ٦٠
مكتبـة  : هــ، توزيـع   ١٤٢٩/ ١: عبد الملك بن دهيش، ط    / د.أ: الرسعني الحنبلي، ت  

 .مكة المكرمة: األسدي
ألبي محمد حسن بـن قاسـم المـرداوي المـصري     ،  )تفسير روح البيان  (روح البيان    . ٦١

: هـ، دار الفكر العربي، بيـروت     ١/١٤٢٨عبدالرحمن علي سليمان، ط   : المالكي، تحقيق 
  .لبنان

لبغـدادي،   لمحمود األلوسـي ا    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،        . ٦٢
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٢/ ١: ط، علي عبد الباري عطية: ضبط

 ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجـوزي،            زاد المسير في علم التفسير،     . ٦٣
 .لبنان: هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٣/ ١: ط



– 

  )٧١٠(

حـاتم  . د:  القاسـم األنبـاري، ت     ، ألبي بكر محمد بن    الزاهر في معاني كلمات الناس     . ٦٤
 .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٢: الضامن، ط

  .مصر: دار الفكر العربي، القاهرة:  لمحمد أبي زهرة، طزهرة التفاسير، . ٦٥
 أهميته، وأثره، ومناهج المفسرين في االستشهاد به،        :الشاهد الشعري في القرآن الكريم     . ٦٦

: هـ، دار المنهـاج، الـسعودية     ١٤٣١/ ١: ، ط للدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري    
 .الرياض

:  ألبي نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري، ت       ،)تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح   . ٦٧
 .لبنان: هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٨/ ١: شهاب الدين أبو عمرو، ط

: هــ، دار الـسالم    ١٤١٩/ ٢:  أبي عبد اهللا محمد بن إسـماعيل، ط        :صحيح البخاري  . ٦٨
 .الرياض 

هــ، دار   ١٤١٩/ ١: بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبي الحـسين، ط       صحيح مسلم    . ٦٩
 .الرياض: السالم

 جمعها واعتنـى بهـا     صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس،            . ٧٠
 .مصر: هـ،مكتبة السنة، القاهرة١٤١١/ ١: راشد عبد المنعم الرجال، ط: وحققها وخرجها

هـ، مطبعة المدني،   ١٤٣٠/ ٩: لحسنين محمد مخلوف، ط   لمعاني القرآن،   صفوة البيان    . ٧١
 .القاهرة، مصر

                  عبـد الـسالم عبـد المعـين،        : محمـد بـن علـي، ت      :  للـداودي  طبقات المفسرين،  . ٧٢
  .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١/١٤٢٢: ط

تـصوير  : لي محمد عمر  ع:  للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت       طبقات المفسرين،  . ٧٣
  .مصر: هـ، مطبعة الحضارة العربية، الفجالة١٣٩٦عن الطبعة األولى 

هـ، دار إحياء التـراث     ٢/١٤٢٦ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ط      العين،   . ٧٤
 .لبنان: العربي، بيروت

. ج:  البن الجزري، أبي الخير محمـد بـن محمـد، ت   غاية النهاية في طبقات القراء،     . ٧٥
  .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٢/ ٣: تراسر، طبرجس

 لنظام الدين الحسن بن محمـد بـن الحـسين القمـي             غرائب القرآن ورغائب الفرقان،    . ٧٦
هـ، مطبعـة مـصطفى البـابي       ١٣٨١/ ١: إبراهيم عطوة عوض، ط   : النيسابوري، ت 

 .مصر: الحلبي وأوالده، القاهرة



 

 )٧١١(

:  عبداهللا بن يحيى بن المبـارك اليزيـدي، ت         ، ألبي عبدالرحمن  غريب القرآن وتفسيره   . ٧٧
 .لبنان: هـ، عالم الكتب، بيروت١/١٤٠٥: محمد سليم الحسان، ط

أحمـد عبـدالقادر    : ألبي بكر بن محمد بن عبدالعزيز السجـستاني، ت        غريب القرآن،    . ٧٨
 .دمشق: م، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا١/١٩٩٣صالحبة، ط

هــ،  ١٤١٦/ ١: عبد المنعم أحمد تعيلب، ط    /  للدكتور لقرآن،فتح الرحمن في تفسير ا     . ٧٩
 .مصر: دار السالم، القاهرة

 لإلمام محمد بـن علـي   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،   . ٨٠
الريـاض  : دار عـام الكتـب    : لبنـان، تـصوير   : دار المعرفة، بيروت  : الشوكاني، ط 

 .سالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعوديةوزارة الشؤون اإل: هـ، توزيع١٤٢٤
  .مصر: ، دار الشروق، القاهرة١٤٠٠/ ٩:  لسيد قطب، طفي ظالل القرآن، . ٨١
أبي الوفاء نصر الهوريني،    :  لمحمد بن يعقوب، الفيروز أبادي، تعليق      القاموس المحيط،  . ٨٢

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٥/ ١: ط
  .مأمون شفقة/  الدكتور للطبيبالقرار المكين، . ٨٣
دارسة نظرية تطبيقية، للدكتور حسين بن علي الحربي،        قواعد الترجيح عند المفسرين،      . ٨٤

 .الرياض: هـ، دار القاسم، السعودية١٤١٧/ ١: ط
هـ، دار ١٤٢٦/ ١: جمعاً ودراسة، للدكتور خالد بن عثمان السبت، طقواعد التفـسير،    . ٨٥

 .مصر: ابن عفان، القاهرة
 لمحمود بـن    ئق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،       الكشاف عن حقا   . ٨٦

  .لبنان: بيروت: دار الكتاب العربي: مصطفى حسين أحمد، ط: عمر الزمخشري، ضبط
:  ألبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ت         الكشف والبيان في تفسير القرآن،     . ٨٧

 .لبنان:  بيروتهـ، دار الكتب العلمية،١٤٢٥/ ١: سيد كسروي حسن، ط
عادل :  ألبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، ت       اللباب في علوم الكتاب،    . ٨٨

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٩/ ١: أحمد عبد الموجود، وآخرين، ط
م، دار ٣/٢٠٠٤، ألبي الفضل محمد بن مكرم بـن منظـور المـصري، ط          لسان العرب  . ٨٩

 .لبنان: صادر، بيروت
هــ، دار القلـم،     ١٤٢٦/ ٣: مصطفى مـسلم، ط   /  للدكتور  في إعجاز القرآن،   مباحث . ٩٠

  .سوريا: دمشق



– 

  )٧١٢(

مكتبـة  : محمد فؤاد سـزكين، ط : ، ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، ت    مجاز القرآن  . ٩١
 .مصر: الخانجي، القاهرة

محمد فـؤاد عبـد     : ، لمحمد جمال الدين القاسمي، ت     )تفسير القاسمي (محاسن التأويل    . ٩٢
  .لبنان: هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤١٥/ ١: ، طالباقي

، ألبي الفتح عثمان بن جنـي       المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها        . ٩٣
عبـد الفتـاح إسـماعيل      / عبد الحليم النجار، ود   / علي النجدي ناصف، ود   : األزدي، ت 

  .مصر: هـ، وزارة األوقاف١٤٢٤/ ١: شلبي، ط
أبي محمد عبد الحق بن غالـب،       :  البن عطية  ز في تفسير الكتاب العزيز،    المحرر الوجي  . ٩٤

 .لبنان: هـ، دار ابن حزم، بيروت١٤٢٣/ ١: ط
 ألبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بـن خالويـه    مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،       . ٩٥

 .لبنان: يرجستراسر، وآثر جفري، عالم الكتب، بيروت. ج: الهمداني، ت
عبد : ، لإلمام أبي البركات عبد اهللا بن أحمد النسفي، عنايةيل وحقائق التأويلمدارك التنز . ٩٦

  .لبنان: هـ، دار المعرفة، بيروت١٤٢١/ ١: المجيد طعمة حلبي، ط
/ ١: محمد أحمـد الـدالي، ط     . د: ، ت مسائل نافع بن األزرق عن عبداهللا بن عباس        . ٩٧

 .بنانل: هـ، دار الجفان والجابي للطباعة والنشر، بيروت١٤١٣
 .مصر: هـ، دار الحديث، القاهرة١٤٢٤:  ألحمد بن محمد الفيومي، طالمصباح المنير، . ٩٨
محمد عبد اهللا النمر وآخرين،     :  ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت       معالم التنزيل،  . ٩٩

 .الرياض: هـ، دار طيبة١٤٢٣/ ١: اإلصدار الثاني، ط
عبد الجليل عبده   : سري الزجاج، ت  ، ألبي إسحاق إبراهيم بن ال     معاني القرآن وإعرابه   . ١٠٠
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  )١(الصورة رقم 
صورة للقفص الصدري، ويالحظ فيه أنه مكـون        

 يميناً وشـماالً، وتتـصل       ضلعاً مزدوجاً  ١٢من  
األضالع السبعة العليا بعظمة القَـص مباشـرة،        
وهي عظمة تتوسط القفص الصدري من األمـام،        

، ٨(األضالع السفلى   وتمتد بشكل عمودي، بينما     
ترتفع إلى أعلى لتتصل باألضالع التـي       ) ١٠،  ٩

فوقها بدل أن تمتد مستمرةً في مسار أفقـي إلـى           
    الـصدري، كمـا أن      أمام فتتصل بعظم القـص 

ال يمتدان  ) ١٢،  ١١(الضلعين األخيرين من أسفل     
ألبعد من جانبي الصدر، فهما حران ال يتـصالن         

  .من األمام بأي ضلع
كما يالحظ أن األضالع األربعة العليا هي موضع        

  ).الترائب(تعليق القالدة في عنق المرأة 
  

  )٢(الصورة رقم 
  

صورة للجنين قبيل خروجه مـن بطـن        
، ويالحظ امتداده من األعلى ليـصل       أمه

إلى منتصف القفص الصدري، وليس إلى      
أسفله فقط كما يقوله الدكتور مأمون شفقة       

  .في القول الثامن
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  )٣(الصورة رقم 
  

مكنة تكون وخروج الـسائل     صورة أل 
المنوي وعـروق االنتـصاب عنـد       

 »الـصلب «الرجل، وهي كلها فـي      
أسفل الظهر، ثم تتـصل بعـد ذلـك         

ية وغيرها إلى أن يـتم قـذف        بالخص
السائل المنوي عبر القناة الدافقة فـي       
القضيب، وليس لها أي تعلّق بالصدر      

 »الترائـب «، مما يثبت أن     »الترائب«
 للرجـل   »الـصلب «للمرأة وحدها، و  

  .وحده
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  : ملخص البحث
يهتم البحث بالتداخل األجناسي وقيمته الحجاجية في أحد األجناس األدبية في تراثنا 

وهذا . األدبي، وأعني السيرة الذاتية في األدب العربي حتى القرن العاشر الهجري
االهتمام يستخرج القيم التأثيرية الحجاجية المتزاج البنيتين والمستوى اإلقناعي بهما 

 إلى بنية أخرى يحمل منواال تأثيريا يحتاج – السردية –فالعدول من البنية األصل . معا
إلى فحصه، وبخاصة عندما نستحضر قيمة الشعر في الحس المشترك عند العرب في 
الفترة الزمنية المحددة للبحث، باإلضافة إلى انتشار منابره وسهولة تداوله وحفظه 

      وانتقاله بهذا المفهوم إلى السرد الذي يعد أقل قيمة منه .وقيمته في السياقات المختلفة
 سيضيف إلى األخير وجاهة خطابية تعلي شأنه عند المتلقي المعاصر الذي - آنذاك -

 والكوني الذي يبحث عن تأثير هذا - الشعرية  السردية –يفضل امتزاج البنيتين 
لذاتية  لهذا اإلجراء كان وتخصيص السيرة ا. االمتزاج على مستوى الخطاب كامال 

  . مطلبا مهما  إلظهار نتائج بحثية أكثر نجاعة وتركيزا
  :الكلمات المفتاحية

   التداخل األجناسي – الشعر – السيرة الذاتية – السرد القديم –الحجاج 

 
 

   كلية اآلداب–محاضر في قسم اللغة العربية 
  عة األميرة نورة بنت عبدالرحمنجام

  المملكة العربية السعودية
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Abstract 
The research is interesting about the interference between Literary 
homogeneity And the value in our literary heritage. And the 
Biography in Arabic literature until the tenth century .This interest  
extracted both the orbital influence values and the conjugative 
level.The change from the structure of the origin - the narrative to 
another structure carrying an effective modality needs to be 
examined, especially the value of poetry in common sense among 
the Arabs in the time period specified for the research.  In additional 
it is  spread,and easy to circulation, preservation and in different 
contexts.And the transfer of this concept to the narrative will add 
the   Literary-a rhetorical correctness to the modern recipient, who 
prefers mixing the two structures And the climate that is looking for 
the effect of this fusion at the level of the speech in full.Finally, the 
allocation of the curriculum vitae of this procedure was an 
important requirement to show more successful and focused 
research results. 
Key words:  
Arguments - old narratives - biography - poetry 
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  : المقدمة
 إطار ضمن له ومشاركته  السرد مع  ووجوده التخييلي، بمحتواه الشعر اشتهر   

 االمتزاج أو هذا ،١والخطابي  الشعري بين  امتزاجا  -غالبا -  يشكل واحد أجناسي
  تأثيرية سيرورة ذات  أجناسية تحوالت ويصنع السرد رتابة ويكسر الملل بدءا يمنع

    .  بها تكتفي أن دون لها، مقدمة التشويق تعتمدو والعاطفة، العقل تراعي
 النثر بحضور تحتفي ال الشعرية المدونات أن العربية  األدبية األعراف في ومعلوم  

 واضحة داللة ولهذا ،٢الشعر بحضور النثرية المدونات احتفاء بقدر بخاصة والسرد
   . العصور تلك في تأثير من له ما على
 كل قبل وهذا نصه، في  واستحضره  السيرة صاحب أنشأه ما هنا بالشعر وأعني     
 في – بعيد من ولو – ويدخل الشاعر، صورة إلى السارد صورة عن عدوال يعد  شيء

 بين األلفة من نوعا البدء في يوجد هوياتي عدوٌل تصوري في  وهذا العدول، حجاجية
 المتلقي عنه يعرفها التي يةالماقبل الصور من هي صورة الشاعر ألن والمتلقي؛ الكاتب

 أما األلفة، هذه تحقيق من جزء وهذا ، وترقبه النتظاره فهما إنشاؤها سيكون وعليه ،
 في  وتقدمه متلقيه عند األدبي الجنس هذا مكانة السارد فهم في فيتمثل الثاني الجزء

 الكاتب ينب  والتوافق األلفة على المبني الضمني التفاعل يضع وهذا األدبية، األعراف
 التداخل على القائم  الحجاج هيكل في  والمشتركة األولى المقدمةٌ  ومتلقيه  السيرذاتي

 أو كانت مشتركة المقدمات تتوالى وبعده ، النصوص في  والشعري السردي بين
    .مختلفة
 لعناصره واختزاال الوجدانية لقيمته استثمارا الشعري المنجز توظيف يعد ثم     

 تتقصد الخطاب في فاعلة  مؤثرات إلى وتحويلها – ولغوية وبالغية إيقاعية – المختلفة
 اقترنت وقد إليها، اإلضافة أو المتلقي نفس إلى  المسرودة المضامين إنفاذ -غالبا –

  .  خاص متلق إلى توجه عندما التأثيرية بأفعالها الشعرية الملفوظات بعض

                                         
 الخطابـة  وفي الخطابية، من يخلو ال الشعر فإن وإال ، جنسين من المكونة العامة األجناسية البنية عن أتحدث ١

   .شعرية  بعامة والنثر
  .  ١٤١ :النفس  ترجمة : ينظر ٢
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 توليد على قادرا يكون لن والسرد لشعرا بين التداخل هذا أن القول فضول ومن    
 له  تتسنى لن حجاجية بقوة ، وسيرفده١ ويخصبه السرد سيحور حتما لكنه جديد، جنس

  .التداخل بهذا إال
ما قيمة التداخل األجناسي بين :   والسؤال األهم الذي يحاول هذا البحث اإلجابة عنه 

  يات الحجاج؟ السرد والشعر في السيرة الذاتية القديمة وفاق تقن
  ، الجنسين بين التجاور بحجاجية  األول قسمين يهتم إلى البحث هذا    وقد قسمت

 البنية   الثاني يتولى بينما ، معا للجنسين المؤطرة  الخارجية البنية : أخرى وبعبارة
  .الشعرية المقطوعات أو للقصائد الداخلية

  ):الداللية – المنطقية ( شعرية السرد البنية - ١
 السردية - البنيتين بين التفاعل وطرائق الضام الهيكل  إلى هنا الحديث  وسينصرف   

 في  انخراطهما أشكال سيشمل وهذا ، واحدة حجاجية بنية  إلى وتحولهما – والشعرية
  . ذلك في -الشعر معلنات -  الموجهات ودور  وداللية منطقية بنية

  :والتداولية  المنطقية البنية-أ
  الشعري البيت أو الشعرية المقطوعة أو القصيدة اندراج على القائمة  يةالبن وهي   
 األفعال من سلسلة في - تداوليا – انخراطها أو والنتائج، المقدمات على قائم  معطى في

 التناوب وبهذا أخرى، تارة والتأثيري تارة اإلنجازي الفعل تتخذ  والتي ، الخطابية
 - حجة  على بناء وبعده قبله بالسرد عالقته وتظهر الخطاب في الشعر  حجاجية تتشكل
   .  لآلخر سببا – بمقتضاها – أحدهما فيكون ، السببية  -عالقة
 وتكون وجودها، وسبب الشعرية، الواقعة  قادح هي تكون قد السردية فالواقعة     
 حلر عندما قوله أسامة عند  ذلك شواهد ومن ، التأثيري فعلها أو نتيجتها هي الثانية

 ، صديقه رحيل عن راضيا يكن لم الذي أنر بن الدين معين صديقه وعن دمشق عن
   : أقول ذلك فعن :" يقول ، دمشق أهل مواجهة على يقو لم ولكنه

  الحمام أطواق مثل بجيدي             من طوق لك كم الدين معين 
  للكرام رقٌّ اإلحسان وفي               طوعاً اإلحسان لك يعبدني

  العصامي العظامي كنت وإن              انتسابي مودتك إلى صارف
  رام كل سوادي رمى إليك                   النتمائي بأني تعلم ألم

                                         
   .٩١ ) :القديمة النثرية األجناس من لنماذج قراءة مشروع (األدبية األجناس في التفاعل : ينظر ١
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  الحسام إعذار دون لقسر          شماسي يصحب لم أنت ولوال
   ١" الضرام إطفاء فكنت عليك         األعادي نار من خفت ولكن
   المعين أو الموجه أما ، عنه  وناتجا له السابق للسردي تابعا عريالش الملفوظ يظهر 

 بوصفه وظهر ، الشعر وبداية السرد نهاية جعله لقد ، "أقول ذلك فعن : " فقوله اللفظي
 أهل ثورة واقعة تسبقها ثانية مقدمة بوصفه السردي الملفوظ: الملفوظين بين  رابطاً
  . له نتيجة الشعري والملفوظ– اأيض - سردية وهي ، أسامة وجود على دمشق

 لهذا تأثير وأوضح ، المضارع صيغة اتخذ" أقول " البسيط اللغوي الفعل أن ونلحظ  
 في المضارع سمي ؛ولذلك -  معناه وتخليد الفعل استمرارية إظهار العدول من النوع

 يف شائع استعمال "وهو ،- فندريس حسب – التاريخي بالمضارع  وأمثاله السياق، هذا
 بأن يقولون ، خاصا سحراً المثقفون يجد وفيه التاريخي، بالحاضر يسمى  حيث الحكاية
 القارئ، عيني أمام جديد من يحيا المنظر ليجعل حتى أبلغ، أو تعبيراً أكثر الحاضر
 ولهذا الحال ؛ حكاية  هذا ويسمى٢"الحديث فيها دار التي اللحظة إلى بفكرنا ويرجع

 وجود هذا لنا ويكشف ، اآلخر لقول والمعين ، -  الماضي – قال للفعل مقابال جعله
   : النحو هذا على  الضدي التقابل
  )  الملفوظ تأثير انتهى(  ماضي فعل) : قال  (اللفظي الموجه + سردي + غيري ملفوظ
  )مستمر الملفوظ فعل )       ( أقول :  ( اللفظي الموجه + شعري + ذاتي ملفوظ
 التفاعلية قيمته وللحوار ، حوارية بنية  على قائمة  المختلطة ةالبني  هذه  أن ونلحظ
 عدل بل مباشرة، بينهما الحوار يتم لم الشاهد وفي والحجاج، التواصل ميدان في العالية

 فتجافيا صداقة ، قوة ضمنا تظهر  حجاجية قيمة ولهذا ، وسيط عبر الحوار إلى عنه
 يتركه عما بعدا ثم حواري، مبدأ وهو ، جهالو ماء حفظ : لسببين المباشر الحوار عن

 ليالئم الحوار؛  هذا من جزءا الشعر  جعل على حمله ما وهذا وأسى، حزن من الفراق
    . أخرى جهة من المضارع الفعل داللة ويالئم ،  جهة من السياق هذا

  :حالي وصف في وقلت : "  الكبر بعد حاله واصفا قوله ومثله
  الردا تمنيت أهواه كنت قد          المدى إلى الحياة من بلغت لما

                                         
  .٥٦: االعتبار ١
  ١٥/٢٧٦: والريحان الروح حدائق : ينظر ٢



– 

  )٧٢٢(

  ١ "اعتدى إذا الزمان صرف بها ألقى           منة مني العمر طول يبِق لم
 والشعري السردي الملفوظين كون حيث من ؛ سابقه عن الملفوظ هذا واختلف 

 إلى عائد وهذا الشعري، للملفوظ الموجه الفعل  زمن واختالف ذاتيين، ملفوظين
 كان ولذا األجل؛ ودنو والضعف الهرم عن الملفوظين في يتحدث إذ السياق؛ اختالف

 هما :يقول أن ولمعترض. السياقات من النوع لهذا  مالءمة أكثر الماضي الفعل
 ولكن ، بعامة الخطاب مستوى على نعم : أقول الثانية، كررت األولى ، مقدمتان
 النظر مجال هو وهذا لآلخر، اقادح أحدهما يكون أن تقتضي بخاصة بينهما العالقة

 في تتجلى  األدبيين الجنسين هذين من المركبة البنية هذه أو العالقة وهذه والفحص،
 فاعال الشعر يعد عمارة وعند ، الخطيب وابن  خلدون ابن ومثله كثيرا، عمارة سيرة
 في ذلك يظهر شعري السرد الملفوظ وهذا  أحداثها وصانع  الحكاية فواعل من مهما

   :قصيدة
  النّعِم  من أولتْ بما يقوم حمدا ... والهمِم العزم بعد للعيس الحمد

  الخطِم رتبةَ فيها اللخم تمنِّت ... يد للركاب عندي الحقَّ أجحد ال
قربن عدمزار ب رأيتُ حتى ... نظري من العز أمِم من العصر إمام  

والكرِم المعوف كعبة إلى وفدا ... والحرِم البطحاء كعبِة من ورحن  
  حرِم إلى إال حرٍم من سرتُ ما ... فرقته بعد أني البيتُ درى فهل

  نقِم ومن عفٍو من النقيضيِن بين ... سرادقُها مضروب الخالفةُ حيث
 األمراء وأعيان واألستاذون مراراً النشيد حال في يستعيدها وهو بالصالح وعهدي(...) 

 الخالفة ثياب من خلع على أفيضت ثم مذهب كل االستحسان في يذهبون والكبراء
 عند من لي أخرج قد األستاذين بعض وإذا دينار مائة خمس الصالح لي ودفع مذهبة
 إلى معي المال وحمل أخرى دينار مائة خمس الحافظ اإلمام بنت الشريفة السيدة

 أمراء وتهادتني قبلي، من ألحد تطلق لم رسوم الضيافة دار من لي وأطلقت منزلي،
 أهل سلك في ونظمني للمجالسة الصالح واستحضرني للوالئم منازلهم إلى دولةال

 األدب أهل أعيان من بحضرته ووجدتُ بره وغمرني صالته على وانثالت المؤانسة
   .٢ ... "الجليس الشيخ

                                         
  .٢٥٨ ) : س .م( االعتبار ١
   .٣٤: العصرية النكت ٢



 

 )٧٢٣(

 إلى وعاد إ، وعاد ، عنده ما بها زال بقصيدة الدين سيف فلقيت عوفيت ثم :" يقول
  ."١"عاداته أفضل

 الحجة، بنية في مقدمة هيئة على أتى الذي شعره ومن ، كسابقه خلدون ابن ومضى    
   :قوله
  ونحيبي عبرتي موقف وأطلن          تعذيبي وفي هجري في أسرفن   " 

 وأنشدته :" يقول ، لها مماثلة مقدمات بعدة القصيدة – المقدمة هذه وتُبعت .  ٢( ...) 
 واختلفت ٣ " منه شيء  اآلن يحضرني لم كثيرا، دتينالقصي هاتين غير أيامه سائر في

 يقتضيه ما على المبني المضمر الجانب لهما أراد إذ ؛  عمارة قصيدتي عن هنا النتيجة
 فانقبضت ... بمخالطته وانفرد هواه على مرزوق ابن غلب ثم : " التالي الملفوظ

 ومراسمه مخاطباته شاءوإن ، سره كتابة من فيه كنت ما على البقاء مع الخطو وقصرت
 مصاحبا كان خلدون ابن أن : -القصائد - المقدمات للتتابع  المستلزمة النتيجة   ٤"

 في القصيدة وتأتي الصحبة، هذه من جزءا تمثل قصائده وكانت ، له مخالطا للسلطان
 هذا تشكل عمارة قصائد من وكثير ، لنتيجة ومقدمة ، لمقدمة نتيجة األحايين بعض
   . النمط
  تسيير  في أثر ذات والوسط والنهاية البداية في الشعر معينات أو الموجهات وتبقى    

 التكويني مقامه  ورسم للمتلقي، معانيه وتوضيح ، سردي إطاِر في المندرج الشعر
 معاني بها المصرح  المعاني إلى يجمع  حجاجي رافد فهي  وعليه التلفظي، وسياقه

 النص سطح مستوى على تأثيرها لها يجعل وهذا ، -  وتضمينا استلزاما – مضمرة
   .  أخرى جهة من وتماسكه  جهة، من  وعمقه
 جنس ضمن الجنس هذا إنشاء ظروف أو  التكويني المقام تصف التي  الموجهات ومن

 السودان  ملك هدية وصول عند بها خاطبته قصيدة ومن  :"خلدون ابن قول  له مغاير

                                         
  .١٢٤ العصرية النكت ١
  .٨١: خلدون بابن التعريف ٢
  .٩٠: المرجع السابق٣
  المرجع نفسه  ٤



– 

  )٧٢٤(

 لهذه وصفياً بياناً الموجه هذا يظهر ،١ " الزرافة لمسمىا الغريب الحيوان وفيها ،
  :   النحو هذا على إنشائها  مقام  يبين القصيدة

  .خلدون ابن= القائل
  .خاطبته : في الغائب ضمير عليه والعائد ، سالم أبو السلطان = المتلقي 
  .الزرافة وفيها السودان ملك هدية وصول =والسبب 

   . كلها وليست ، قصيدة من بعض وهو : ومقداره دعاءاالست كيفية يشمل وكذلك
 قناة على يدل واستخدامها خاطبته، : قوله في والواضح التلفظي المقام ومثله  

: بـ – قراءتي خالل من – نصه في  والمراد ، المخطابة أو الخطاب وهي التواصل،
 لوجه؛ وجها المخاطب أمام القصيدة إلقاء عند أنشدته يستعمل بينما ، راسلته:  خاطبته
 والقصور اإلجادة بين توسطت بحور منه علي فانثال ، بالشعر نفسي أخذت ثم :" كقوله

  أضاف ٢"وسبعمائة وستين اثنتين سنة من النبوي المولد ليلة إياه أنشدته مما وكان ،
 ، أيضا التاريخي والزمن– نظره وجهة من – دينية مناسبة بوصفه الزمن السياق  هنا

 الخطاب وقائع ضمن وتنتظم لها يؤرخ واقعة هي فالقصيدة   عمارة؛  أيضا فعله وهذا
 في األدبي العرف في لقيمته  مجاراة المدونة داخل الشعر قيمة يرفع وهذا األخرى،

 حافٌل  والجمع ، جلوسه من الثاني اليوم في قصيدة فأنشدته: " عمارة يقول الوقت، ذلك
  . التأثيرية  وقيمتها  البدء اتموجه يخص فيما هذا ، "  أولها
 لها مقدمات إلى بتقسيمها بدءا وتقوم ، القصيدة داخل تنتظم أخرى موجهات ونجد    
: هو بعامة – الكبرى المقدمة -الضامن أو السند ويبقى ، المختلفة نتائجها سياق كل في
  . وجاهة ابالخط سيمنح  منه االنتقاء ودقة فحضوره ، التأثيري  مستواه للشعر أن بما
 مضمر ولهذا ، غيره وأترك  المهم القصيدة من  سأستدعي : العمل هذا ومضمن 

 وقد ، والسأم  الملل دواعي وكل اإلطالة عن والبعد التلقي جانب يراعي تواصلي
   .منها أذكره ما  هذا: يكون
 ه،رموز وإيضاح له الالحق أو  السابق الشعر بتفسير يقوم ما الموجهات تلك ومن     
 جليا يظهر وهذا  -  مختلفة موضوعات القصيدة  تشمل عندما- الخاصة سياقاته وبيان
  : "األخير قول ومن ، خلدون وابن الخطيب وابن  عمارة عند

                                         
 ٨٦: المرجع السابق  ١
 ٨١: المرجع السابق  ٢



 

 )٧٢٥(

  المعقل وتسطو بها ذؤيب يعدو ... ولقومه صولة لصولة كانت
  مهلهل  فهي بعد أحكموها ما ... التي في وتلحم تسدي ومهلهل
 عمه ابن هو: وذؤيب. الليل أبي أوالد أمير حمزة بن خالد بن صولة هنا بصولة المراد
 بن مهلهل بنو هم: ومهلهل. أحالفهم من العرب من فريق والمعقل. حمزة بن أحمد
      .١ (...) "وأحيائهم العرب وصف إلى رجعت ثم. وأقتالهم أنظارهم قاسم

  :الداللية البنية - ب
 واألبيات القصائد استدعاء في األهم القيمة األجناسي ورالتجا هذا في الداللي للرابط    

 الداللة تنجز معينة تراتبية في وانتظامها ذاته  التلفظي السياق في إنشائها أو الشعرية
 االمتزاج بهذا إال يكون ال  وتأثيرها تمامها أن السير أصحاب رأى والتي ، المرادة

  أو داللته إتمام في ذاتي السير دالسر ليشارك خصائصه بكل الشعر على واالعتماد
 المعنى تكرار على يقوم داللي  رابط أسامة وفي شعر وتفسيرها، توضيحها أو تكرارها

 األيام مر وأبالني ، التسعين ذروة توقلت فلما  : "... جزئيات إلى وتفريعه ذاته
 باألرض الضعف من ولصقت  المتالف الجواد ال المعالف كالجواد صرت والسنين

 وقلت ، أمسي على وتحسرت نفسي أنكرت حتى بعضي في بعضي الكبر من دخلو
   : حالي وصف في
  الردى تمنيت أهواه كنت قد       المدى إلى الحياة من بلغت لما
  اعتدى إذا الزمان صرف بها ألقى         منة مني العمر طول يبق لم

  دىالم شارفت حين وسمعي بصري   من الثقتان وخانني قواي ضعفت
  مقيدا مشيت إن وأمشي جبالً       حامل أني حسبت نهضت فإذا

  ومهندا أسمراً تحمل الحرب في      وعهدتها العصا كفي في وأدب
             ٢" بدا كما عاد وتم الكمال بلغ       مسهداً المهاد لين في وأبيت
 إنه أي٣ ؛"اشعر إخراجه وإعادة ، المعنى نفس في القول تقوية:" لـ هنا أتى الشعر
 الدالالت هذه على اتفاقهما ويظهر ، واالفتراق االتفاق بين الوصف وظيفة السرد يقاسم

 المقطع لهذا اختار إذ ؛ - بينهما الشاسع البون مع -  واإليقاع ، الضعف – الكبر: 
                                         

  .٢٥٦: خلدون بابن التعريف ١
 ٢٥٨:  تباراالع ٢
  .٩١ ): والسردي الشعري جدل ( الهجين النوع وشعرية األدبية األنواع تداخل : ينظر ٣



– 

  )٧٢٦(

 بجانبه والتوسل  السجع إلى اللجوء وهي ، كلها سيرته في نألفها لم طريقة السردي
 إلى لالنتقال التمهيد ومرحلة المالءمة مبدأ على مبني االختيار هذا علول اإليقاعي،

 الرتباط التنحي هذا يكون قد أو ، الموسيقي الجانب معالمه أبرز ضديد أجناسي فضاء
 إلى التحول الماتع الذكريات حديث بعد فأراد ، ذلك وشهرة بالعاطفة اإليقاعي الجانب

 الشعر يتولى وبعد ذلك المقام، بهذا تليق يرةمغا أسلوبية بطريقة المؤلم  الحاضر
 اشتهر التي  بالعاطفة مؤطرا دقائقه ويستقصي  الوصف بقية  أو االفتراق مواضع
 ، بالمفصل المجمل عالقة هي هاهنا والشعر السرد بين العالقة وباختصار . بها الشعر

 الواحدة الداللة ذات  الواقعة تقسيم وعلى ، التشويق على قائم تأثير الثنائيتين ولهاتين
 واقعتين إلى بدءا تقسيمهما بعد – فالتفصيل اإلجمال – أسلوبيتين واقعتين إلى

  .عالية حجاجية قيمة  شعرية السرد : البنية لهذه تصنع التحوالت وهذه أجناسيتين،
 األحداث تكرار من عمقا أكثر  آخر، حجاجي منوال ذو داللي بعد الشعر ولحضور    

  بالحدث كثيرا يهتم لن شاعر إلى يتحول عندما  السيرذاتي فالكاتب ، وحسب  السردية
 بن طرخان: لـ الصالح الملك صلب واقعة عن عمارة كقول ؛   بفلسفته اهتمامه بقدر
   : سليط

  عال وهو جذع فوق فأصبح                  وقدر منزلة علو أراد 
الشمال   على تطول ال يمينا             منه الجذع صليب على ومد   

         ١ " والضالل الغواية إلى دعاه               قلب لعتاب  رأسه ونكّس
 معاني وإلباسها مصلوبا الرجل  حال استنطاق بل المهم، هو الحدث نقل يكن لم     
 مقتضيات وفاق الحدث فلسفة  : بالمالءمة وأعني ، المالءمة مبدأ على تقوم  أخرى
 لهذا آن أما : وتقول ، أمه له تنظر فارس هو آخر سياق في مصلوبفال ،  السياق
 عندما بقية ابن الوزير في األنباري الحسن أبي  قول ذلك ومثل ، يترجل أن الفارس

    : مصلوبا رآه
   المعجزات إحدى أنت لحق     الممات وفي الحياة في  علو               

  "الةــــللص قيام وكلهم      خطيبا فيهم قائم كأنك               (...) 
 ستختلف وعليه تختلف، بالمصلوب المتكلم عالقة ولكن واحد، – تقريبا – الحدث
   .المقام وتقييم  الفلسفة

                                         
  ٤٧: العصرية  النكت ١



 

 )٧٢٧(

 بوصفه عنه يستغنى ال قسيما يجعله وهذا كاملة، الداللة يحمل ما الشعر من ونجد   
  كثيرا، خلدون ابن عند نجده وهذا ، -   الداللة في خلال يحدث حذفها رئيسة، بنية

 أخاطب نزار ابن  بالخارجي الظفر ذكر في قصيدة ومن :" كقوله  عمارة عند ومثله
  ١"الخليفة

 وهذا ، ذلك السرد يتولى وتوضيح تفسير عالقة بينهما الداللية العالقة تكون وعندما   
 على شاهدا يكون ما اكثير الشعر ألن ؛ بينهما المعيارية العالقة يالئم بل طبيعته، يالئم

 ذلك ومثال ، غامضه وتوضيح رموزه وفك تفسيره النثر يتولى بينما ، النثر مضامين
    :"خلدون ابن قول المدونة من

  المعقل وتسطو بها ذؤيب تعدو ... ولقومه صولة لصولة كانت
  مهلهل فهي بعد أحكموها ما ... التي في وتلحم تسدي ومهلهل
 عمه ابن هو: وذؤيب. الليل أبي أوالد أمير حمزة بن خالد نب صولة هنا بصولة المراد
 بن مهلهل بنو هم: ومهلهل. أحالفهم من العرب من فريق والمعقل. حمزة بن أحمد
  ٢: (... ) "وأحيائهم العرب وصف إلى رجعت ثم. وأقتالهم أنظارهم قاسم
 األشعار قاماتم إلظهار اهتمامه يتوجه ذاته الوقت في ومقامي داللي رابط وينعقد   
. فاسترضيته أشكره: عمارة : ذلك ومن المختلفة، وأغراضها الواحدة القصيدة أو

 التي أغراضه أو... ،والطرب والرهبة كالرغبة ؛ الشعرية دوافع الرابط هذا ويظهر
 أن  يعني وهذا . األغراض وبقية ، والتهنئة ، والرثاء ، كالمدح القصيد مقام تحكم
 معين انتظار بأفق وتأطيره الشعري للملفوظ  المتلقي تهيئة في تأثيرية قيمة للسرد

   .إنشاده ثم  إنشائه وخصائص غرض كل بأعراف المرتبط الثقافي المشترك يصنعه
 وهذا التلفظية، سياقاته إظهار في  السرد على يعتمد ملفوظ الشعري الملفوظ إذن   

 بالبنية كبيرا ارتباطا ومرتبطة الجنسين بين متبادلة الحجاجية القيمة أن إلى يقودنا
   . به خاصا حجاجا ينجز مهاجراً نصاً بوصفه  الخاصة الشعر وببنية ، بينهما الجامعة

   : -  الخاص الشعري السياق – الشعرية البنية - ٢
 الكاتب، هوية من وجزء الذاتي الملفوظ من جزء هو الموضع هذا في الشعر   

 ويقوم بعامة، الحاضن للخطاب الحجاجية القيمة ترفد الداخلية الحجاجية آلياته ودراسة
                                         

  ٦٠: النكت العصرية: ينظر  ١
  .٢٥٦:  خلدون بابن التعريف ٢



– 

  )٧٢٨(

 مكان فال ، حجاجي بناء كل يحكم الذي " االنتقاء قانون: بـ يسمى ما على - غالبا –
 ولهذا ؛ ومضمراتها الشعرية الموجهات عن سابقا تحدثنا وقد ،١"واالتفاق  للصدفة فيه

 االنتقاء على تقوم مقدمات إلى القصائد تقسيم في القانون هذا دور عن سبق بما سأكتفي
 – والداخلية – شعرية السرد – العامة البنية بين فالفصل الشعري، التوالي ال الحجاجي
 أو األشعار استدعاء قيمة إلى النهاية في يضاف  غير، ال إجرائي هو – الشعرية
                  أنجزت مفاهيم بوصفها ظهرت محاور بثالثة المطلب هذا في وسأهتم إنشائها

  .الموضع هذا حجاج بعض -  برأيي –
  :الشعري السنن - أ

 المدونة، هذه في قيمتها فرضت التي  المشترك الحس حجة ضمن هذا ويدخل   
 األدبي بالعرف  االهتمام عبر هنا وتظهر ، لغيرها تتسن لم تأثيرية مساحة وأوجدت

 تظهر أعرافية داتمفر من يتشكل المحور وهذا الخصوص، وجه على الشعر وتقاليد
 بعد  يقوم حجاجياً رافداً بوصفه قبلهم الشعراء لسنن ذاتيين السير الشعراء محاكاة
 وهذا ، األطالل على والوقوف  الظعائن عن والحديث النسيب على والقافية الوزن
 جليّ وهذا ، الخصوص وجه  على الجاهلي العصر في  الشعرية البنية يستدعي البناء
 على االختيار يقوم أال  : – السابق – االنتقاء قانون ينص وكما ن،خلدو ابن عند

  انتقاه ولماذا غيره؟ دون  الشعري النسق هذا اختيار سبب عن هنا  سنتساءل االعتباط
 ما  : اختصارا أكثر وبعبارة  العصر؟ هذا عن  أصحابه أبعد من وهو خلدون ابن

    ؟ االختيار هذا  حجاجية
 – عصره في الشعر بضعف عالقة ذا االنتقاء هذا كون :  ألقربا الجواب  أظن    
  المشترك في  النسق هذا بوجاهة ثم ، جهة من – األدب تاريخ في مشهور هو كما

 للقصيدة  األول البناء كانت  عربية شعرية هوية من جزءاً بوصفه واحترامه  الثقافي
 على القائم خطابه لفضاء رالشع من النوع هذا وبمالءمة ، ثانية جهة من العربية
 ،  ثالثة جهة من  الوقائعي المستوى على والمشرق المغرب بين  واالرتحال االنتقال

   . رابعة جهة من  الخطاب المستوى على والشعر  والرسائل السرد بين واالنتقال
 فضائه من المهاجر النص هذا جعل والخطاب الواقع في االرتحال فكرة  تتبنى إذن  

    :المشاكلة هذه وتبدو  ويالئمه، طبيعته يتمثل ضديد فضاء إلى سياألجنا
                                         

  .٣٩٢: العربي الشعر في الحجاج ١



 

 )٧٢٩(

    ١( ... )ونحيبي عبرتي موقف وأطلن          تعذيبي وفي هجري في أسرفن
 تجسد بالحرب ارتباطها بفعل :" عليمات يوسف . د يقول كما الظعينية والقصيدة      
 يهدد الذي والمتحول الطارئ نتيجة الجاهلي الشاعر تبناه معارضا  حجاجيا خطابا

 وحريته، حياته هددت التي والمتحوالت المخاطر من ينج لم وابن خلدون ،٢ "المجتمع
 أماكن في السلطوية والمؤسسات وبينه واألفراد، بينه متعددة جهات من حرب فهي

   .مختلفة وأزمنة ومتباعدة متفرقة
 يشكل االنتفاء وهذا ،٣اآلخر نةهيم أمام الذات بانتفاء تصريح هي الظعينة ورحلة    

 التي  األعرافية قيمته التقديم ولهذا – اآلخر – الجماعة بتقديم يهتم حجاجيا منواال
 النص هذا النص، ويعد لمتأمل إال تتكشف ال مضمرة بطريقة النصية  تأثيريته تصنع

                 موعوالمج المحبوبة غياب فإن ولذلك للجماعة، القهري التشتت " على داال وأشباهه
 حد على والمكان لإلنسان الحرب سببتها التي التدميرية للقوة بدهي نتاج هو ،( ... )

 أنواع من نوع ودسائس من مؤامرات حياته في خلدون ابن واجهه وما ،٤ "سواء
 وعلى قبله، الجاهلية الحروب  أفرزته كما الشعر من النوع هذا ذلك فأفرز ، الحرب

 في فاعليتها لها حجة وهي والجماعة الفرد بحجة توسل خلدون فابن التأويل هذا
 إرهاصات وتبدأ ، الزمن تقدم كلما تتضاءل الفاعلية تلك كانت وإن ، المدونة عصور

 ، الهجريين والتاسع الثامن القرن في وبخاصة الذات كتابات كثرة يفسر وهذا الفردانية،
  .٥ذواتهم عن الكتابة في سبقوهما ممن لقلي غير عددا والسيوطي الشعراني ذكر وقد

 فحص إلى تحتاج الشعرية  المقدمة ضمن مهمة مفردة النسيب يبقى الظعينة وبعد
    :قوله ذلك ومن المضمر، وحجاجها تأثيرها

  ٦"مأمون غير عليها قلبي زال ما      لؤلؤة كل مني الوجد وينهب         "
      

                                         
   .٢٥٦: خلدون  بابن التعريف ١
  .٧٢: الثقافي النسق ٢
 مرجع نفسه ال ٣
  ٧٥:المرجع السابق   ٤
 ٤: بنعمة والتحدث المنن لطائف: ينظر ٥
  .١٠١: خلدون بابن التعريف ٦



– 

  )٧٣٠(

   :وقوله
   الوجد زفرة بقلبي وهفت             زندي من األشواق يد قدحت             " 

 (...)            ١"الصد بمؤلم منه فاعتصمت                آمله كنت وصل ولرب  
 وألم  المحبوبة بعشق المحملة والنسيب  الوجد دالالت تحمل وغيرها األبيات هذه   

 الوصول وصعوبة لفراقا ومرارة الصبر كضعِف ذلك يتبع وما  وصدها عنها النأي
 مأموله على الحصول في طموحه يحاكي مضمرا معنى – تصوري في -  تشكل ؛ إليها
 جهده إليها سعى التي الوالية هي المحبوبة تلك أن : وأعني ؛ وملكاته قدراته يالئم الذي
 والتفاعل التواصل أن وأرى وبينها، بينه وحيل والسالطين األمراء قصور  بين متقلبا
 وتسخير عنها وبحثه – الوالية – محبوبته نحو لسعيه مؤكدا كان  األطالل وبين بينه

   :" يقول إليها، للوصول قدراته
       يناجيني ال رسما وأسأل فيهم       بعدهم ضاع صبرا أنشد وقفت         
  ٢"ويقصيني يدنيه والفكر وكيف           فألثمه شوق من الربع أمثّل        

   : "الطيف في ويقول
  ٣"يداويني ال عليال وللنسيم            زائره يعتاد ال وللطيف لي ما        

 من فترة  المنصب على يحصل  ألنه  ؛ إليه ذهبت ما يؤكد ، زائره يعتاد ال : وقوله
 في أن رأى حتى السالطين حاشية من الحساد  الجاه هذا وبين بينه يحول ثم الزمن
 موضع في ذاته المعنى ويكرر إليه، يطمح كان مما له السالمة فوالتألي للعلم انعزاله
   :" آخر شعري

  ٤"المسلّما الخيال ألقى بأن لي فمن                توهما إال يعتاد أن الطيف أبى 
 في تعمل  حجاجية لمضمنات العربية القصيدة  تقاليد تطويع - ذاته السياق وفي    
 خلدون ابن ويبذله بذله ما إلى إشارة لرحلةوا الراحلة وصف نرى – النص عمق

  :  " يقول مراده، إلى للوصول
   البرد بوشائع موشية                  حالية األعطاف ورقيمة      

                                         
 ٨٦: المرجع السابق  ١
 ١٠١: المرجع السابق  ٢
   .١٠٢: المرجع السابق   ٣
   .١٠٦:  المرجع السابق ٤



 

 )٧٣١(

     ١"والوخد بالنص إسآدها           وصلت تنائفا إليك قطعت(..) 
 الشعري السنن اله يؤسس التي للخطاب  الحجاجية الوجهة يالئم االستنتاج وهذا    

   . لتكوينها التأثيرية وروافده الخفية ودالالته المعيارية مفرداته ويقيض
  والجماعة الفرد بحجة مقترنة  ثانية مرة  -الدوكسا – المشترك الحس حجة وتطل   
 وغالبا  ، األصحاب إلى الخطاب توجيه في والظاهر الشعري   العرف مستوى  في

 عدد أقل يعطي إليهما الشاعر وإضافة وغيره القيس امرؤ فعل كما ؛ اثنين العدد  يكون
   :"األول يقول وعمارة، خلدون ابن التقليد بهذا احتفى وقد ، للجماعة

  ٢"لمجيب األسى يدعو لما فإني                 األسى فدعا تسعدا أال خليلي  
  : أيضا ويقول

  ٣"المكتّما الضمير اهابشكو تبيح             لوعة والحب نجواي صاحبي أيا" 
   : الثاني ويقول

  ٤ "كذاب وال أملي مخفق ال                    فإنني لقيت عما تسأال إن "
   : وأيضا

  ٥ "وجالل هيبة منعتني فقد                        نيابة لألجل قوال خليلي"
   : الجمع بصيغة خلدون ابن ويقول
     الوجد من جفوني فاستبكى تبسم         نجد علمي من النجدي  البارق سلوا    "

  ٦"بعدي مثلها من الشوق زفير فإن         الصبا مع منها األنفاس تنشقوا وال(...) 
 الوزن على العربي الكالسيكي الشعر في القائمة  اإليقاعية البنية أن شك وال           

 الشكلية المعايير من هيف إليه؛ واإلضافة المعنى تشكيل في قيمتها لها والقافية
 التجربة فرادة من ينبثق "وهو الفنون، من غيره عن الجنس هذا لحد  والضابطة

 أو العام السياق مع النص انسجام ومن ،  ثانيا الراسخة النص تقاليد ومن أوال، وذاتيتها

                                         
   .٨٩ المرجع السابق  ١
   .١٠٥: خلدون  بابن التعريف ٢
   .١٠٦ : مرجع السابق ٣
   ٣٦: العصرية النكت ٤
   .٥٩:  المرجع السابق ٥
   .٢٨٠: خلدون بابن التعريف ٦



– 

  )٧٣٢(

 فحسب بها يختلف ال ، متراكبة  متعاضدة تعمل الثالثية وهذه ، ثالثا المعيش الظرف
 والتسطح العمق من النصوص حظ أيضا بها يتحدد ولكن ، آخر نص عن ما نص قاعإي
  ١ "الخصوصية شديد إبداعي فعل فاإليقاع ... والفقر والثراء ،

 ، معلوم أمر هذا ألن ؛ الشعر في ليس ، التأثيري مستواه للوزن تجعل الصفات وهذه
 على وأوضحها ، التأثيرية ماتهمقو بكل يتوسل استدعاءه ألن ؛ الذاتية السيرة في ولكن

 جميع في هذا ويتجلى ، العربية والذائقة للتقاليد المالئم ، األجناسي المعيار هذا اإلطالق
 الشمول ثنائيتي على القائم الداخلي اإليقاع ذات عمارة قصيدة في أنه إال ؛ األشعار

 على قائما تأثيريا مستوى تشكل داللية وظيفة ذا اإليقاع صار إذ ؛ واضحا بدا فالتفصيل
   .االنتباه ولفت التشويق

  نَقَِم ومن عفٍْو من النّقيضيِن بين     سراِدقُها مضروب الخالفةُ حيث "
  ظُلَِم وِمن ظُلٍْم ِمن البغيضين تجلو                مقَدسةٌ أنوار ولإلمامِة 

  ِحكَِم وِمن حكٍْم ِمن فيينالخ علَى                 لنا تُنَص آياتٌ وللنُّبوِة
  ٢"كَرِم ومن بأٍس من الجزيلين مدح                 تَعلِّمنَا أعالم وللمكاِرِم

   . طويلة وهي
   ): التأثيرية – اإلنجازية  ( الخطابية األفعال - ب
 معاني والضام  شعري غرض على القائم المركب بالفعل  المحور هذا في وسأهتم  

 الموجهة باألغراض االهتمام  وسيكون ، المتلقي على وتؤثر اإلقناع  قيمة ترفع متعددة
  واالستعطاف ، المدح : وهي ، والمباشر الصريح التفاعل ذات  مخصوص متلق إلى
 في  -  غالبا -   واضحا سيكون لها التأثيري الفعل ألن ؛ والتهنئة ، -  االستجداء-

    .النص
  : المديح -١  

 الشعراء عمارة ويتصدر العطاء، في والطمع الرغبة عاطفة  نع الغرض هذا  وينبع
 هذا مستويات وتعدد  الصالح الملك وبخاصة القصيدة التي أنجزها لمدح ، هذا في

                                         
   .١١٨: الشعري النص حجاج في ١
  .٣٣: العصرية النكت ٢



 

 )٧٣٣(

التأثير على السامعين والملك الصالح بخاصة ، وانتقال تأثيرها إلى مقامات أخرى بعيدة 
  :"رى ومن المدح عنده قوله في قصيدة أخ١عن مجلس الصالح

  وكتاب سنّةُ سراها حادي     قصائدي الحطيم أرض من قصدتك      
      ٢"كذّاب وال أملي مخفقٌ ال               فإنني لقيتُ عما تسأال إن      

 به، ظنه وحسن افتراضه يحقق ويجعله حرج في الممدوح يضع القول بهذا إنه   
   : "ذلك بعد  – ذكر كما – ألنه ؛ الخذالن دروب عليه ويضيق

  ٣ "األرباب عندها عبيدا تغدو          التي العز قرارة وردت لكن
 يأتي التأثيري الفعل تجعل  الضيافة وحسن العطاء وافتراضات بالصالح ظنه حسن
  ٤"دينارا وسبعين ثالثة فيها فوجدت ، الخريطة إلي فألقى : " يقول ، افترضه لما موافقا

   وتتلخص ، المراد التأثيري الفعل صنعت  حجاجية آليات حيالمد الفعل هذا في جمع 
   التالي في
  .الغرض هذا يالزم شعري  عرف وهذا ،  إليه قطعها التي المسافة ذكر  -١ 
  .له الصالح عطاء على ،ورهانه الرحلة هذه نتيجة اآلخرين انتظار - ٢
٣ - الوزير كرم من متيقن شبه وجعله المادح الزم الذي الظن  حسن.   
    ".األرباب عندها عبيدا تغدو :" المقارنة حجة على القائمة  محاسنه ذكر - ٤

 ببغلة لي وأمر ثياباً على وخلع :" كقوله تأثيريا؛ فعال القصيدة تأتي قد المقابل وفي   
   :  أشكره فقلت  وذهب،

  نطاقي ضاقَ أواله ما شكِر عن      فإنني نداه عنّي شاكر من
٥"األعناِق على مؤونتُها ثقلت         أنها إال عليه تخفُّ منن   

   : " يقول ، عنان أبي السلطان مدح في الخطيب ابن فعل ومثله     
   مجيب خير منه نداءك لبى           بفارس الزمان على استعنت وإذا   
   جديب كل ساح يروض غيثٌ                    كفّه في الذي اهللا بخليفة    

  بمشوب صرفه يوما كان ما                  الذي المجد طينة من    المنتقى

                                         
  .٣٦: المرجع السابق ١
 ٣٦:  المرجع السابق  ٢

  جج

   .٣٧: المرجع السابق ٤
  .٥٧: المرجع السابق ٥



– 

  )٧٣٤(

   كثيب بأي وربت العلى شعب               توشحت حيث الحق عبد آل من
    وحروب محارب بين هللا              فمقامهم الورى سرج الشرى أسد

   خطوب وفّل مسغبة إنضاء             وأهله الحنيف الدين ناصر يا(...) 
   المرقوب بوعدك يتعلّلون                فإنهم فيك بنيه ظنون حقق       
  ١"مطلوب في لديك تخيب ال أن                ضامن ومجدك أندلس نادتك(...)  
 قصيدة مع اشتركت لغوية أفعال أو دالالت عدة على المركب  المدحي الفعل احتوى
   :منها ، الدالالت بعض في عمارة

  .بالممدوح لظنا حسن -١ 
   .الممدوح صفات تعداد  - ٢

   : يأتي فيما عمارة قصيدة دالالت عن وافترقت
  .فيها واالستطراد المدحية  الصفات تفصيل - ١
   ".أندلس نادتك :" الحمية إلثارة الرموز  استغالل - ٢
  .التأثيري وزنها الهوية ولهذه ،  الوراثية الهوية تزكية - ٣
  . بالحكمة األبيات مزج - ٤

  على حجاجيا  ثقال للشعر يجعل والنتائج المقدمات بين الشعري التنقل وهذا    
  .اإليقاعي واللغوي العاطفي ثم  المنطقي المستوى

  :االستعطاف  - ٢
 ابن عند ويكثر عليه وينهض ، العاطفي بالحجاج يتوسل الشعر من النوع وهذا    

 مستعطفا مهلكة يدي بين تهوخاطب: " عنان أبي للسلطان قوله ذلك ومن ، خلدون
   :أولها بقصيدة

  ٢ "أغلب للزمان صروف وأي                أعاتب لليالي حال أي على  
 فوعد  بتلمسان وكان ، لها وهشّ منه موقع لها فكان : " ذلك بعد تأثيرها ويظهر   

    . ٣ " بفاس حلوله عند عني باإلفراج

                                         
   ٤٧٤: سابق غرناطة المرجع ال أخبار في اإلحاطة ١
  .٧٧ ) : س . م ( خلدون بابن التعريف ٢
  .٧٨:  المرجع السابق ٣



 

 )٧٣٥(

 المتلقي على تأثيرا مجموعها صنع فردةم أفعال على المركب الفعل هذا احتوى    
 خمسة إال القصيدة أبيات نسي خلدون ابن وألن ؛ سماعها بعد عنه باإلفراج وعد الذي
 ثم والعتاب الشكوى: وهي ، مضمراً  وفعالً بهما صرِّح فعلين تُظهر وهي ،  منها

 أو المعنى هذا األبيات إنجاز ويضمن ، السجن خارج الحياة وإلى الحرية إلى التشوق
 ويخاطب  الشفقة  نوازع يثير  بملفوظ إال التأثير أو  النجاة إلى سبيل ال :  منه قريبا
   . السلطان قلب
   : الفطر بعيد حمو أبا السلطان مهنئا خلدون ابن يقول
  ١ "طالحا بينهن المطايا وقف           صباحا فحيهن الديار هذي  " 

  : التهنئة- ٣
 األغراض ضمن ويدخل ،٢خلدون وابن الخطيب وابن مارةع عند الغرض هذا وكثر

 من بينهم ما وتقوية ، الواحد المجتمع في األفراد بين االجتماعي للتواصل المجيرة
 وال ، وتستدعيه الشعري الشكل هذا تنشئ مقامات كانت واإلعذار فالعيد ؛ عالقات
 البنية ثم الداخلية تهبني مستوى على التأثير في الشعر من النوع هذا قيمة في مشاحة
   .بعامة شعرية السرد

   :المركبة األفعال - ٤
 على  األغراض ترتيب ويبنى ، شعري غرض من أكثر  القصائد بعض تجمع قد    

 وأمدحه، فيها أعاتبه قصيدة فأنشدته :" ... عمارة قول الشواهد ومن ، التأثير أساس
   :" أولها

   نثره الكواكب نظم من كان ولو         فخره أنت الذي المدح لك قليٌل       
   : واالستماحة العتاب في منها (...) 
  وبشره نداه معروف فوجهك              كرامة من عودتني بما فأنعم        
  حقره  الكرامة بعد به ولكن                تستفيدها ثروة بمثلي وليس       
  وجهره فيه العبد سرّ يسرك             وخدمة وداد من سابقات ولي(...)  
   وعمره     للثناء باع طال به                الذي بيتكم عمار عمارتكم        
   وفقره غناه يعزى جودكم إلى            غدا فقد الملوك دون تخيرتكم       

                                         
   .١٥٢: المرجع السابق  ١
  ٤٧٩ :  غرناطة أخبار في واإلحاطة ،١٠٤: خلدون بابن التعريف: ينظر ٢



– 

  )٧٣٦(

  وقشره  الثناء لب يستوي وما      به ترتضى الذي المدح لك وعندي(...) 
  . ١ "أحسنت: لي فقال   ...

 لكن ، المركزي الغرض كان العتاب أن من الرغم على العتاب على المدح قدم لقد
 ينتمي التي االجتماعية الطبقة اختالف على قائم فالتواصل ذلك؛ عليه يفرض المقام
 المقام هذا مثل في يأتي بالعتاب فالبدء – حسام عزالدين األمير – ومحاجه عمارة إليها
 تهيئة المدح كان ولهذا ؛ هباته وقطع نفوره وازدياد األمير كغضب ؛ عكسية جةبنتي

 تلك في القوم وجهاء وبخاصة إليه تميل النفوس أن ومعلوم الرئيس، القصيد لغرض
 المأل على صفاتهم بسببه تنتشر الذي اإلشهاري الحجاج من نوعاً بوصفه العصور
   . األبيات في عمارة أثاره المعنى اوهذ . ودانيهم الناس قاصي بين بها فيشتهر

 إظهار أو العتب مأزق اجتياز على الحجاجية قدرته تظهر مواقع األبيات وفي    
   :ومنه ، عليهم فضله

  .النفسية للتهيئة بالمدح البدء - ١
 وقع فقد ، ..."بيتكم عمار عمارتكم :" عليهم فضله يظهر أن قبل إليهم اسمه إضافة- ٢

   .أثيريت موقع في الجناس
 محترزا ، وخدمته محبته في  -ورفيقاً شاعراً بوصفه – بفضله تذكيره حاول - ٣

 سابقات ولي  : "الخدمة على الود ومقدما ، وجهرا سرا الوفي العبد: بـ ذاته بوصف
   . األمير غضب ويجنبه وقبوالً تأثيراً قال لما يجعل كله وهذا ، "وخدمة وداد من
 نابع فشعره ، بالمجبر يقارن ال والمختار مختارا، إليهم ىأت أنه  قصيدته في أظهر - ٣

 : مفاده مضمراً هذا في ولعل فيهم، يقول بما واقتناع الحال من سعة على صدق عن
    .باختياري أرحل وقد
 : وهي ، الخاصة الحاالت عبر للواقع المؤسسة الحجة على قائمة حقيقة له أبان ثم -
   . تريدون ما فاختاروا ، الناس بين  تعرفون وبه إليكم عائد وغناي فقري إن
 ومدح له مدحه بين  المقارنة على القائم اإلشهاري الحجاج من نوع إلى وانتهى - ٥

 شأنه من تعلي التي التخيير حجة هنا ويضمر ، "وقشره الثناء لب يستوي وما " غيره
  . محاجه وبين بينه الطبقي االختالف وتناسب

                                         
  .١١٨ :  العصرية النكت ١



 

 )٧٣٧(

 أن واستطاع ، وقيوده المقام هذا مقتضيات رغم يريد ما تمرير في نجح وأخيرا، لقد   
    .لقبوله سببا ليكون ؛ بالمدح العتب يؤطر

 القصيدة هذه اليوم ذلك أنشدته  " العباس أبي تونس لسلطان خلدون ابن قول ومثله  
   : إليه الكتاب بهدية وأستعطفه الشعر انتحال عن وأعتذر وفتوحاته سيره وأذكر أمتدحه

   معدل لألماني جنابك عن أو             مؤمل للغريب بابك غير هل      
   المتهلل العارض حيث والغيث                  المنى ومنتجع الدنيا متبوأ(...)
   : مدحه عن العذر في ومنها

   مشكل شيء فكل الطباع مني           وتبلدت فكرتي غاضت موالي       
  تجفل  والقوافي يشرد والنظم             بخاطري الكالم يعتلج فأِبيتُ(...)  

   : لخزانته المؤلف الكتاب ذكر في ومنها     
   يعدل من بفضلها يدين عبرا           وأهله الزمان سير  من وإليك      
     ١ "وتفصل عنهم فتجمُل غبروا           األلى أحاديث عن تترجم صحفا     

   : يةاألسلوب السمات -ج 
   :البالغية الصورة -١ 

الصورة في والماثل التخييلي للجانب المستقطبة الخطابات أكثر من قديما الشعر يعد 
 الحجاج أحضان في البالغية الصورة نشأت  " وقد ،٢بخاصة واالستعارة البالغية
 أفق هو ضيق أفق في وتختزل البالغة تنحسر أن قبل والتأثير اإلقناع لغاية موظفة

 المعاني تأدية في فاألصل الكالم، محسنات من محسن إلى الصورة وتنتهي بارةالع
 وعي العربي النقدي التراث وفي  عصيا التأثيرية المقاصد من كان ما إدراك  بالصور
 التصوير ظاهرة إلى الجاحظ تطرق فقد المصورة، التعابير في التأثيري البعد بأهمية

 وإلى ...  يسمع بما االفتتان من  للسامع يعرض عما الحديث في  سياق  والتمثيل
   . ٣ " الجرجاني أشار نفسها الـتأثيرية القيمة

                                         
   .٢٥٣: خلدون  بابن التعريف ١
 الوصـايا  : ينظر . الشعر الجسر هي واالستعارة للنثر الطبيعي الجسر هو المرسل المجاز أن جاكبسون يرى ٢

  .٢٥٦ : األدبية
  .٢٥٥:  المرجع السابق ٣



– 

  )٧٣٨(

 على إال يكون ال قولي وتحسين زخرف أنها على االستعارة دراسة أن شك وال   
 ؛ بالخطاب فيهتم الحجاج بينها ومن ، دراسته ونظريات الخطاب أما ، العبارة مستوى
 نتائج إلى تفضي  -بواسينو حسب – وهي ، الحجاجية ارةاالستع:  تسمى ولذلك

  . أثارته عما مختلفة وسمات
 على إال يكون ال قولي وتحسين زخرف أنها على االستعارة دراسة أن شك وال   

 ؛ بالخطاب فيهتم الحجاج بينها ومن ، دراسته ونظريات الخطاب أما ، العبارة مستوى
 نتائج إلى تفضي  -بواسينو حسب – وهي ، الحجاجية االستعارة:  تسمى ولذلك

 مقوم فهي – المنحسرة – العبارة في االستعارة دراسة أثارته عما مختلفة وسمات
 إال دورها تؤدي أن يمكنها وال بالمماثلة استداللية وطريقة ، الحجاج مقومات من رئيس

 حجاجيا تبطةمر االستعارة قوة وتعد القيم، من مجموعة على عام اتفاق من انطالقا
 مسار عبر نظره وجهة في تغييرا وتحدث المشترك، موضع إلى المتلقي باستدراج
 أهدافها أهم ومن النص، وانسجام الخطاب تنظيم عناصر من وتعد ، حيوي حجاجي

 ثوب في  المجرد وإخراج المتقبلين ذاكرة في الخطاب فينتقش ، للعيان العالم تمثّل
  .المحسوس

  واصال  حدا الصور فجعلت أموسي روث أما ، الشعور وتحريك األهواء استدعاء م
 جهة من آتية  بالثاني صلتها أن وترى – واللوغوس  الباتوس - والعقل العاطفة  بين

 تحوي وما صياغتها من فآتية بالعاطفة صلتها أما ، العقل ومخاطبتها المنطقية بنيتها
   . األداء بالغة من
 أروقة داخل الفهم بهذا تليق تأثيرية ننتظر يجعلنا حجاجيا الصورة لقيمة الفهم وهذا  

 الصور تلك ومن – تقدير أقل على – بعضها أو جزئياته تحقق بوظيفة وتقوم المدونة،
    :عمارة عند  االستعارة هذه
  ١"مهرق في مهرقا  الفصاحة ماء         غدا ما السماحة ماء ندى لوال" 
 وبالغ به اشتهر الذي الطمع خُلق ويالئم خطابه وجهة يوافق معنى مضمنها حمل  لقد
 – الممدوح – الخاص المتلقي عقل يخاطب : مضمن وهو ، -مر كما – إظهاره في

 ينجز إذ التفاعل؛ حتمية  إلى االستعارية الصورة هذه وتشير ، عمال ثم فهما ويتطلب
 من : المضمن هذا دومفا . النتيجة – الشاعر – عمارة وينجز  الحجة، مقدمة  الممدوح

                                         
  ٤٠: العصرية  النكت ١



 

 )٧٣٩(

 هذه وتقترب العقلي بالمستوى  يهتم التأويل وهذا المدح، عليه سيغدق العطاء يغدق
 النظر وعند الواقع،  لبنية  المؤسسة الحجج من وهي ، المثل  ضرب حجة من الحجة

 بين الرغبة نزعة  على يقوم األصل في الحجة منشأ أن نجد العاطفي الجانب إلى
 مختصرة وبعبارة ، والتمجيد بالثناء الذكر وانتشار  المدح وحب الالم حب : عاطفتي

استعارة  ثم ، الذات نوازع إلشباع للوصول اآلخر نوازع وإشباع المصالح تبادل: 
 توجد ودائما مهرقٌ، أنه سيما وال ، االرتواء  إلى – عاطفيا-   تشير الحالتين في الماء
 الراحة مشاعر يستدعي اإليحاء وهذا ، لماءا وجد حيثما والخصب  العيش ورغد الحياة

   : الخطيب ابن كقول عكسها؛ الظمأ ويستدعي ، والفرح
   ١ "ظمآن نُغبة لقياه من ألشتاق         قلى من منه نالني ما على  وإني"
 والظمأ االرتواء بنوازع االحتفاء حيث من السابقة الصورة تشبه   الصورة هذه 

 وهي ، الصورة غايات أهم أحد هي التي المجردة لمعانيا تمثل حسية نوازع بوصفها
 واشتياقه له محبته تظهر بالتشبيب ابتدأها وقد ، خلدون ابن إلى بها بعث رسالة ضمن
 واختالف. الظمأ بعض ترد جرعة تشبه سريعة رؤية  كانت ولو ، محبوبته لرؤية
   .ثيروالتأ اإليحاء  في اختالفا أوجد البيتين في  العاطفي السياق

 إيصال في فاقت أنها إال ٢ كثيرا تردد  أسامة شعر بها زخر التي الصور وتلك   
  وألنها ؛ ذلك تحقيق في الصور من عدٍد لتظافر  السردي؛ الجزء للمتلقي مشاعره

  . التأثير مجال في بعيدا جرت المتواصلين بين المشتركات بعض تمس
 فيتقن عند الصورة  تعريف هو هذاو ، مختلفة أشياء صور في نفسه أظهر لقد    

 تلك أشد ومن ،٣"آخر شيء هيئة على الشيء تشاهد أن هي "التعريف نص وهذا شتاين،
 من سهما التصوير هذا وينال االضطجاع، دائمة المكسال الغادة صورة : الصور
 بالمرأة نفسه الرجل يشبه وال ، المرأة على  الرجل قيمة ترفع التي  المشتركة المفاهيم

                                         
   .الماء من الجرعة : - وفتحها النون بضم – والنغبة. ١٢٤: خلدون بابن التعريف ١
 بـل  للعيان الصورة تمثيل همه يكن لم إذ ؛ بمحسوس محسوسا بل ، بمحسوس مجردا هاهنا أسامة يصور ولم ٢

 إلى الوصول مسافة بالصورة يختصر أن ذاته الوقت في ويحاول ، متلقيه إلى به يشعر  الذي األلم شعور إيصال
  .المتلقي فكر

  .٤٨١: القرآن  في الحجاج ٣



– 

  )٧٤٠(

 يظهر التشبيه وهذا ، مختلفة مشاعر تتنازعه متأزمة نفسية حالة إلى يصل عندما إال
  .الذات في عين الذات وانحطاط واليأس الحزن مشاعر انتصار

 همه يكن لم إذ ؛ بمحسوس محسوسا بل ، بمحسوس مجردا هاهنا أسامة يصور ولم
 في ويحاول ، متلقيه لىإ به يشعر  الذي األلم شعور إيصال بل للعيان الصورة تمثيل
   .المتلقي فكر إلى الوصول مسافة بالصورة يختصر أن ذاته الوقت

 في ويندرج خطابه وجهة يالئم الصورة هذه بناء أن نذكر أن القول فضول ومن  
  .... "  .  ظان يظن فال : " فلسفته وإيصال تأثيره تحقيق أروقة

 اآلليات بقية مع تشترك خطابية ةآلي الحجاج في الصورة أن نتأكد يجعلنا وهذا   
   .والتأثير اإلقناع  إستراتيجية إنجاز في األخرى

    : الجمعية  الملفوظات  - ٢
 بما أشعاره رفد ويحاول الجمع بألفاظ يهتم إذ ؛ بخاصة عمارة شعر في يكثر وهذا  

 من قيمته له منواال -نظري وجهة من – شعره في فكونت  حجاجية طاقة من تملك
 في عالية حجاجية قيمة له المفهوم وهذا ، الجماعة بمفهوم اتصاله ؛ عدة جوانب
 في دائما ، الفردي بالملفوظ مقارنة الملفوظات هذه قوة ثم  -كثيرا مر كما – المدونة

 مع يتواصل فهو ذلك، في تأثير خطابه لفضاء يكون ، وقد١الجمعي المدلول ذي الدال
 يهتم بدوي مجتمع في يعيش زبيد بادية في ذلك بلق  وكان واألمراء، الوزراء من جمع

 العنوان منذ سيرته في وجوده الجمعي الملفوظ فرض ولذلك ؛ والعتاد العدد في  بالكثرة
 أخبار في العصرية النكت : جمعي مدلول ذات العنوان مفردات فكل – األولى العتبة -

  .المصرية الوزراء
 بين   تمايزا يحدث حجاجياً بعداً بوصفها بالخطا بقية في الجمعية الداللة واستمرت

  :" قوله ذلك ومن بالجمع، والتأثير بالمفرد التأثير
   القُلُب عن أعاديها قلوب نابت          أرشية المران من المشِْرعون       
   ٢ "سحب من تنقض الوغى في صواعقٌ         أكفهم في المواضي لمع كأن(...) 

  

                                         
  القلة  لجموع تكون ال قوة الكثرة فجموع ، بينها تتفاوت الجمعية الملفوظات حتى بل ١
   .الصلبة الرماح: والمران. ٥٩: العصرية لنكت ٢
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 بأمثلة أتيت وقد الخطاب، في منتشرة الخصيصة هذه يجد سيرته ىعل والمطّلع    
  -  الشعري البيت – كامال الملفوظ يكون أن وأعني ، العنوان غرار على تسير

   :" يقول ذلك، على منه شطرا ويبني ذلك من يقلص وقد ، الجمع بألفاظ مشحونا
  ١" حجب في النقع سحاب من كواكب    تصحبه البدر سمو إليهم سما        

  .سيرته على عابرا اطالعا للمطلع تظهر جدا فكثيرة المنفردة الجمعية األلفاظ أما
   : البديعية المحسنات - ٣

 السابقة العصور فبين ، مختلفة عصورا وتشمل ممتدة للمدونة الزمنية المساحة     
 األدب طُوقَ والتي ، له التابعة العصور ثم الفن هذا تألق وعصور  البديع فن الزدهار

 في تفاوتا يصنع الزمني السياق واختالف المدونة، هذه مساحة تمتد ؛ البديع بأغالل فيها
   .  المحسنات هذه  حجاجية

 التواصلية كفاءاته ضمن  النهاية في تندرج  معجمية كفاءة المتالك الشاعر وإظهار  
 جميع فيها يشترك التي ةوالعام األولى المقدمة هي اللغوية القدرة إثبات على القادرة

 ؛ الحجاجية مقاصدهم في ذلك بعد الشعراء يتفرق ثم ، وغيرها المدونة في الشعراء
  جماليا بعدا يعطي عمارة عند المقابلة أو الطباق فكثرة ، نصوصهم لسياقات  وفاقا

 لدعم ضمنا  ويسير  العام الخطاب فضاء كبير حد إلى ويالئم ، ثانية مقدمة بوصفه
 الضديدين اجتماع إمكانية إثبات على تنهض لحجة المؤسسة  الحجاجية وجهته

 أو ، حجة البديعي المحسن هذا ليكون بال؛ ذا أمر إلنجاز تعاضدهما بل ، وتفاعلهما
   :" يقول والشيعي، السني اجتماع على سيميائية داللة  لنقل
   "اإلظالم وصهوة الصباح متن       راكبا السعادة به أتتك حتى

   :أيضاو
     ٢ "شكورها فإني النعمى كفر ومن       مذيعها فإني الحسنى كتم ومن" 

                                         
 ، العنـوان  غرار على تسير بأمثلة أتيت وقد الخطاب، في منتشرة الخصيصة هذه يجد سيرته على والمطّلع    ١

 منه شطرا ويبني ذلك من يقلص وقد ، الجمع بألفاظ مشحونا  - الشعري البيت – كامال الملفوظ يكون أن وأعني
  :"  يقول ذلك، على

  " حجب في النقع سحاب من كواكب    تصحبه البدر سمو إليهم سما        
  .سيرته على عابرا اطالعا للمطلع تظهر جدا فكثيرة المنفردة الجمعية األلفاظ أما

   .٧١:  المرجع السابق ٢



– 

  )٧٤٢(

    .السابقين بالمثالين سأكتفي ولهذا ؛ شعره في ظاهر وهذا 
   :الموسيقا -

   يوفر الذي للشعر األجناسي الحد فهي الحجاجية؛ والروافد المؤثرات أهم من تعد " 
 الوزن أي اإلطار؛  بموسيقا األمر تعلق إذا ؛ الخارجية البنية مستوى في  التكافؤ
 مستوى وفي ، وتتعاقب تتشابه وحدات سوى ليست والقافية التفعيالت باعتبار والقافية

 رد أو ، موازنة أو أجناس أو تصريع أو ترصيع إلى الشاعر يعمد حين الداخلية البنية
 بين وتوحد ، بيتال توقّع موسيقية مظاهر من ذلك إلى وما األعجاز على الصدور
 ،١ " التوحد النزوع يحدثها التي اللذة تحقيق في هام عنصر بالموسيقا فإذا ، أجزائه

 للفرق-  بصريا تأثيرا وتظهر والسرد الشعر بين تجمع عامة بنية في كله هذا واختزال
 عن المؤلف ينزاح عندما والفينة الفينة بين يحدث سمعيا وتأثيرا – الكتابتين هيئتي بين
 لتقبل المشاعر وتهيئة العاطفي التأثير مستوى على يكون كله وهذا ، الشعر إلى سردال

 بأجناس تنضيده ويكمل السرد، به ينهض الذي العام المعنى وبين بينه والربط المعنى
   .أخرى

  

                                         
 .١٢٦: العربي الشعر في الحجاج ١



 

 )٧٤٣(

  :الخاتمة
يظهر هذا البحث أن لحضور الشعر في السرد والسيرة الذاتية بخاصة قيمة تأثيرية 

ي من شأن السرد، وتختزل كل ما في الشعر من حجاج لتوظفه  معا في حجاجية تعل
بنية الخطاب في مستويات متعددة على مستوى البنية الضامة للجنسين وتعاضدهما في 

 تكامال أو تكرارا، ثم على -  الداللية والتداولية والمنطقية –تكوين معاني الخطاب 
. ها وسننها وصورها البالغية وموسيقاهامفردات: مستوى البنية الشعرية بكل مكوناتها 

وأخيرا ، على مستوى الحس المشترك واألعراف التواصلية التي تعلي شأن الشعر 
  . وتميل إلى استحضاره  في السياقات المختلفة



– 

  )٧٤٤(

  : المصادر والمراجع
 الخانجي مكتبة ، عنان محمد : تح الخطيب، بن الدين لسان ، غرناطة أخبار في  اإلحاطة- ١

  ت.،ب  القاهرة ، صرم ،
 ، لبنان بيروت ، اإلسالمي المكتب ، األشتر الكريم عبد : تح منقذ، بن أسامة  االعتبار،- ٢

  .م  ٢٠٠٣ ،٢ط
 الناصر عبد ، ) والسردي الشعري جدل ( الهجين النوع وشعرية األدبية األنواع  تداخل- ٣

  م٢٠١٢ ،١ط ، جدة ، السعودية ، -١٦٤ العدد -بجدة  األدبي النادي إصدارات ، هالل
 سعيد: تر راينولدز، دويت: تحر العربي، األدب في الذاتية السيرة – النفس  ترجمة- ٤

   هـ١٤٣٠ ،١ط المتحدة، العربية اإلمارات والتراث، للثقافة ظبي أبو هيئة الغانمي،
 المعارف دار ، خلدون بن الرحمن عبد ، وشرقا غربا ورحلته خلدون بابن التعريف - ٥

     ت. د ، ط. د ، سوسة ، تونس ، والنشر للطباعة
 ،بسمة ) القديمة النثرية األجناس من لنماذج قراءة مشروع (األدبية األجناس في  التفاعل- ٦

  م٢٠١٠ ،١،ط بيروت ، لبنان ، العربي االنتشار ، عروس
 ، مهدي هاشم : ،تح العلوي محمد القرآن، علوم روابي في والريحان الروح حدائق  تفسير- ٧

   .م١،٢٠٠١ط ، بيروت ، لبنان النجاة، طوق دار
 األردن، الحديث، الكتب عالم الدريدري، سامية) وأساليبه بنيته (العربي الشعر في  الحجاج- ٨

  .م٢٠٠٧ ،٢ط
 ،١ط ، المغرب ، الشرق أفريقيا ، عيد الباسط عبد محمد ، الشعري النص حجاج  في- ٩

   .٣٧:م٢٠١٣
اإلطالق، عبد الوهاب  على اهللا بنعمة التحدث جوبو في  لطائف المنن واألخالق-١٠

  .ت .، د٢عبد الحليم محمود ، عالم الفكر، القاهرة ، مصر، ط: الشعراني، تح 
        عليمات يوسف ، ) القديم العربي الشعر أنساق في ثقافية قراءة ( الثقافي  النسق-١١

  .  م ٢٠٠٩ ،١ط ، إربد ، األردن ، الحديث الكتب عالم
هرتيوغ  :   النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية، عمارة الحكمي اليمني، تح- ١٢ 

  . م١٩٩١، ٢درنبرغ مكتبة مدبولي، مصر ، القاهرة،ط
 البهلول، عبداهللا ، ) حجاجية أسلوبية دراسة : هجريا الرابع القرن  إلى (األدبية  الوصايا-١٣

  .م ٢٠١١ ،١ط ، بيروت ، ،لبنان العربي االنتشار



 

 )٧٤٥(

  
  
  
  
  

  
  
  

  المقدمة
أما .. الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  بعد، 
فإن التفكر في آيات اهللا الكونية عبادة تزيد اإليمان، وتورث الخشية، وتنبه القلـب مـن                

  . غفلته
 )١( َّ ىقيف  ىف يث ىث نث مث 7 8 ُّ أمر اهللا بها في كتابه الكريم 

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث  ُّ  7 8 مل فيها ودعا للتأ
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث يك ىك مك  لك
 خن 7 8 ُّ وذم اهللا المعرضين عن آياته الكونية . )٢( َّىك مك  لك
  . )٣( َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من

والنظر إلى المخلوقات العلوية والـسفلية علـى        «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
  . )٤ (»وجه التفكر واالعتبار مأمور به مندوب إليه

 جم يل ىل مل خل  8 ُّ والسحاب من آيات اهللا الباهرة قال سبحانه 
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم

                                         
  ). ١٠١(  سورة يونس آية )  ١(
    ). ١٩٠(سورة آل عمران آية )  ٢(
   ). ١٠٥( يوسف آية )  ٣(
  ).٣٤٣ /١٥(فتاوى شيخ اإلسالم )  ٤(

 
 

 
   بكلية التربية،أستاذ الدراسات القرآنية المساعد 

  ديةالمملكة العربية السعو، جامعة الملك سعود
  



– 

  )٧٤٦(

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  . )١ (َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض  ُّ وقال في سياق بيان قدرته سبحانه 
  . )٢ ( َّ حف جف

وهيته وربوبيته وآية علـى قدرتـه     وجعل اهللا السحاب في القرآن دليالً على أل       
 ألجل هـذا رأيـت أن   ،وأثراً من آثار رحمته، كما أنه سبحانه جعله آية لتخويف عباده  

أكتب بحثاً عن السحاب في القرآن الكريم يتضمن هذا البحث أسماء السحاب وأوصـافه              
  .ودالالته 

  : ومن أسباب اختيار الموضوع
 .  أحد لم يكتب فيه– حسب علمي -أن الموضوع  - ١
اشتمال القرآن الكريم على آيات السحاب في مواضع متعددة، بأسماء وصـفات             - ٢

 . متنوعة، وهذا ما يدعو إلى جمعها
 . أن هناك فوائد وعبر عند جمع آيات السحاب في القرآن الكريم - ٣

  :الدراسات السابقة
  .  من كتب في موضوع السحاب في القرآن الكريم– بعد بحث –لم أجد 

  : البحثأهداف
 . جمع آيات السحاب في القرآن الكريم - ١
 . بيان أسماء وصفات السحاب الواردة في القرآن الكريم - ٢
 . بيان دالالت ورود لفظ ا لسحاب في القرآن الكريم - ٣

  : أسئلة البحث
 ما أسماء السحاب في القرآن الكريم؟  - ١
 ما صفات السحاب في القرآن الكريم؟  - ٢
 م؟ ما دالالت ورود السحاب في القرآن الكري - ٣

                                         
  ).١٦٤( سورة البقرة ) ١(
  ). ١٢(سورة الرعد ) ٢(



 

 )٧٤٧(

  : منهج البحث
اتبعت في البحث المنهج االستقرائي من خالل جمع آيات السحاب في القـرآن             

  . الكريم لدراستها وتحليلها للوصول إلى نتائج
  . مقدمة، وثالث مباحث، وخاتمة، وفهارس: واشتمل البحث على الخطة التالية

 وأسـئلة   ، والدراسـات الـسابقة      ،وتشمل أسباب اختيار الموضوع     : المقدمة  
  . والمنهج المتبع في كتابة البحث وخطته ، وأهداف البحث ،البحث 

  . تعريف السحاب في اللغة : والتمهيد وفيه 
  :أسماء السحاب الواردة في القرآن، وفيه مطالب: المبحث األول

  . السماء: المطلب األول
  .المزن: المطلب الثاني
  .المعصرات: المطلب الثالث
  .امالتالح: المطلب الرابع

  .ا لغمام: المطلب الخامس
  : وفيه مطالب،صفات السحاب الواردة في القرآن الكريم : المبحث الثاني

  .السحاب المسخر: المطلب األول
  .السحاب الثقال: المطلب الثاني
  .السحاب المركوم: المطلب الثالث
  .السحاب المبسوط: المطلب الرابع

  .العارض: المطلب الخامس 
  :  دالالت ورود السحاب في القرآن الكريم:المبحث الثالث

  .الداللة على ربوبية اهللا وقدرته: المطلب األول
  .الداللة على رحمة اهللا تعالى: المطلب الثاني
  .الداللة على تخويف اهللا لعباده: المطلب الثالث

  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
  .الفهارس

 
  



– 

  )٧٤٨(

  التمهيد
  تعريف السحاب في اللغة

 والسحابة التي يكون فيها المطر، سميت بذلك        ،السحابة الغيم   : ن  جاء في اللسا  
  .)١(» وسحب،وسحاب ، والجمع سحائب ،النسحابها في الهواء

السين والحاء والباء أصل صحيح يدل علـى جـر شـيء            : )٢(قال ابن فارس    
 كأنـه ينـسحب فـي الهـواء         ، وسمي السحاب سحابا تشبيها له بـذلك       ،مبسوط ومده 

  .)٣("انسحابا
  المبحث األول

  :وفيه مطالبأسماء السحاب في القرآن الكريم 
  . السماء: المطلب األول
  .المزن: المطلب الثاني
  .المعصرات: المطلب الثالث
  .الحامالت: المطلب الرابع

  .ا لغمام: المطلب الخامس
  : السماء: المطلب األول 

 )٤(ر بعض المفسرينفقد فس" السماء"من أسماء السحاب التي جاءت في القرآن الكريم 
  .  بأنها السحاب)٥ ( َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ كلمة السماء الواردة في قوله تعالى 

من السماء أي من السحاب، ألن كل ما عـالك فأظلـك فهـو            : ")٦(قال الخازن 
  . )٧("سماء، ومنه قيل لسقف البيت سماء

                                         
  ). ١/٤١٦(لسان العرب )  ١(
وفيات األعالم : انظر ترجمته في ) هـ٣٧٥( توفي سنة ، من أئمة اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا ، سين أبو الح: هو )  ٢(

  ). ١٧/١٠٣(و سير أعالم النبالء ) ١١٨/ ١: (
  ). ١/١٤٢(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
ين النـواظر فـي علـم    ونزهة األع، ) ٤/٢٢٥(واأللوسي ) ١/٦٩(ومعالم التنزيل ،  )١/١٩٤(تفسير ابن كثير   : انظر)  ٤(

  )٣٥٨(الوجوه والنظائر 
  ) ١٩(سورة البقرة آية )  ٥(
: من أشهر كتبه ، لقب بالخازن ألنه كان أمينا لمكتبة في دمشق       ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم  الشيحي          : هو  )  ٦(

  )١/٢٦٧(فسرين لألدنروي طبقات الم: انظر ترجمته في ، ) هـ٧٤١(توفي سنة ، لباب التأويل في معاني التنزيل 
  ). ١/٢٨(تفسير الخازن )  ٧(



 

 )٧٤٩(

 حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّ ويقول ابن كثير عند تفسيره لقول اهللا تعالى 
  . )١ ("نزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب ها هناوأ.. " َّ خب

وأنزلنا :  َّ جم يل ىل مل خل ُّ : ويقول ابن جرير عند تفسيره لقول اهللا 
  .)٢ ()من السحاب الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم أيها الناس ماء 

ـُزن: المطلب الثاني    : المـــــــ
   : اب لفظ المزن وذلك في قوله تعالىومن األلفاظ التي وردت في القرآن بمعنى السح

  . )٣ ( َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ 
 وقيـل  ،السحاب عامة، وقيل الـسحاب، ذو المـاء     :  ومعنى المزن في اللغة     

  . )٤(" والجمع مزن ،المزنة السحابة البيضاء وواحدته مزنة
ة  ووجـه تـسمي    ،وورد لفظ المزن في القرآن مرة واحدة في سورة الواقعـة            

 والمزن هـو الـسحاب   ،السحاب بالمزن في هذا الموضع ألن السياق سياق تعداد للنعم     
  . الثقيل بالماء دون العذاب 

خصه بالذكر ألنه ألطف وأنظف، أو تذكيراً لهـم باإلنعـام           . : ")٥(قال  الرازي  
  . )٦(" والمزن السحاب الثقيل بالماء ال بغيره من أنواع العذاب ،عليهم

  : المعصرات : المطلب الثالث
 يت  ىت   ُّ :ومن أسماء السحاب المعصرات وجاء ذكر ذلك في قوله تعالى

  . )٧ (َّ مث زث رث

                                         
  ). ١/١٩٤(تفسير ابن كثير )  ١(
  ). ١٩/٢٧٩(تفسير ابن جرير )  ٢(
  . ٦٩-٦٨آية : سورة الواقعة)  ٣(
  ).٢/١٦٩(الصحاح للجوهري، )  ٤(
مـن  ، مفسر  ، عي  فقيه شاف ، الملقب فخر الدين    ، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن        ، أبو عبداهللا   : هو  )  ٥(

انظر ترجمته في وفيات ، ) هـ٦٠٦: (توفي سنة ، والمحصول في أصول الفقه ، أشهر كتبه مفاتيح الغيب 
  ). ٥/٢٠(و شذرات الذهب ) ٤/٢٤٨(األعيان 

  ). ٢٩/١٦٠(تفسير الرازي )  ٦(
  . ١٤آية : سورة النبأ)  ٧(



– 

  )٧٥٠(

 وقيـل إنهـا   ، فقيل إنها الـسحاب  ،واختلف أهل العلم في المراد بالمعصرات  
  )١(.  وقيل إنها السماء ،الرياح 

 رث يت  ىت: في قوله تعالى    ) من( والذي يظهر أن الخالف سببه أن       
  .، تحتمل أن تكون سببية وتحتمل أن تكون ابتدائية َّ مث زث

  .بسبب الرياح: قال إن المراد بالمعصرات الرياح أي : فمن قال إنها سببية 
  .قال إن المراد بالمعصرات السحاب: ومن قال إنها ابتدائية 

  .واآلية تحتمل القولين فكالهما صحيح
و قول غريـب كمـا   وأما ما روي عن الحسن بأن معنى المعصرات السماء فه      

                        )٢ (.ذكر ذلك ابن كثير وال دليل عليه 
 ُّ : السحاب ، كما قال  اهللا  تعالى : واألظهر أن المراد بالمعصرات :  قال ابن كثير 

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
  ).٣( من بينه: أي  َّ مصخص  حص مس خس

  : وذكروا في تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً
  . المعصرات السحائب بلغة قريش: األول
  .المعصرات السحائب ذات األعاصير فإن عصرتها نزل المطر: الثاني
  . )٤(التي شارفت أن تعصرها بالرياح فتمطر : الثالث

  : الحامالت:المطلب الرابع 
؛ وسبب تسميتها بذلك ألنها تكون مملوءة ومشبعة، )٥(من أسماء السحاب الحامالت

 خض ُّ  7 8 ورة الذاريات ـــي طبقاتها، وجاء ذكر ذلك في ستحمل الماء ف
  . )٦ (َّ مض

                                         
  ). ١٠/٣٣٩٤(و تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٤/١٥٣(جامع البيان : انظر )  ١(
  ). ٨/٣٠٣(تفسير ابن كثير )  ٢(
  ). ٨/٣٠٣(تفسير ابن كثير )  ٣(
  ).٣١/٩(تفسير الرازي : انظر )  ٤(
و مفـاتيح   ) ١٧/٣٠(وتفسير القرطبـي    ، )٢٢/٣٩١(و جامع البيان    ،)٣/٨٢(معاني القرآن للفراء    : انظر  )  ٥(

  ).٢٨/١٦٢(الغيب 
  . ٢آية : سورة الذاريات)  ٦(



 

 )٧٥١(

. الحمل: والوقر. أصل يدل على ثقل في الشيء     : الواو والقاف والراء  : والوقر  
  . )١(ويقال نخلة موقرة أي ذات حمل كثير

:  فقـال  ،فالحامالت وقرا: وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عن معنى        
  . المراد بالحامالت الرياح، وقيل )٢(السحاب

 ويـصح أن  ،ويظهر واهللا أعلم أن المراد بالحامالت يصح أن يكون الـسحاب      
يكون الرياح ، ألن اهللا أخبر في آيات أخر أن السحاب يحمل الماء الثقيل كما في قولـه                 

حتـى إذا أقلـت     :  وفي اآلية األخرى قال اهللا تعـالى         ،وينشئ السحاب الثقال    : تعالى  
  . ولما روي عن أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه،قاال سقناه لبلد ميت سحابا ث

 ومما يدل على أن الحامالت قد يراد بها الرياح أن اهللا سبحانه أخبر أن الرياح تحمل 
 مظ حط مض  خض حض جض ُّ : السحاب المثقل بالماء كما في قوله تعالى 

  . والقرآن يفسر بعضه بعضا  َّ مف  خف حف جف مغ جغمع جع
  : الغمام:خامسالمطلب ال

من أسماء  السحاب في القرآن الكريم الغمام، وجاء في أربعة مواضع اثنان منها في 
  مص  خص حص 7 8 ُّ :  وهما ،سياق تعداد النعم على بني اسرائيل 

  . )٤(في األعراف  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 7 8 ُّ  في البقرة )٣(َّ
 حف جف مغ جغ مع  ُّ :  وهما ، واثنان منها لوصف ما سيكون يوم القيامة 

 ،  َّ مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خف
 . َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت ُّ : وفي قوله تعالى 
  . )٥ (الغين والياء الميم كلمة تدل على ستر شيء لشيء): الْغَمام( ومعنى 

  . )٦ (ومنه الغمام لكونه ساتراً لضوء الشمس
   )٧(وقيل الغمام ما أبيض من السحاب

                                         
  ).٦/١٣٢(ييس اللغة، ابن فارسمعجم مقا)  ١(
  ). ١١/٧٠٧١(و الهداية إلى بلوغ النهاية ) ٢١/٤٨٣(و جامع البيان ) ٣/٢٣٤(تفسير عبدالرزاق )  ٢(
  . ٥٧آية : سورة البقرة)  ٣(
  . ١٦٠آية : سورة األعراف)  ٤(
  ).٤/٤٠٦(معجم مقاييس اللغة، )  ٥(
  ). ١/٦١٣(المفردات، األصفهاني، )  ٦(
  ). ٢/٩١(بيان، جامع ال)  ٧(



– 

  )٧٥٢(

د النعم على بني اسرائيل لكي يـؤدي وظيفتـه   ومناسبة مجيء لفظ الغمام في سياق تعدا    
في اآلية الكريمة، التي جاءت لتذكير بني اسرائيل بنعم اهللا عليهم؛ لعلهم يـشكرون أو يرجعـون                 

  . إليه ويخلصون له العبادة
فإن اهللا عز وجل قد من اهللا على بني إسرائيل بالعديد من النعم، وأجرى علـى              

 من اآليات والمعجزات، وكان من النعم التي أنعم اهللا           الكثير – عليه السالم    -يد موسى   
بها عليهم، أن جعل السحاب يظلهم من حر الشمس الحارقة في صحراء سـيناء فتـرة                

   وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام:  فقال،التيه
وأعلم أن هذا هو اإلنعام الذي ذكره اهللا تعالى، وظـاهر هـذه             :" يقول الرازي   

ثُم بعثْنَـاكُم مـن بعـِد       : ى أن اإلظالل كان بعد أن بعثهم ألنه تعالى قال         اآلية يدل عل  
    ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموم* امالْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عو   بعضه معطوف على بعض، وإن كـان ال 

  . )١("يمتنع خالف ذلك، ألن الغرض تعريف النعم التي خصهم اهللا تعالى بها
فـي  ) فـي (ان  : مجيء الرب سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام فمعناه          وأما  

 ألن اهللا عز وجل أعظم من ان يحيط به شيء مـن        ، وليست للظرفية    ،اآلية بمعنى مع    
  .)٢( وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي اهللا عز وجل ،مخلوقاته 

                                         
  ). ١/٢٩٣(، وانظر تفسير ابن جرير الطبري )٣/٩٣(تفسير الرازي )  ١(
  ). ٨/٢٢٩(مجموع فتاوى ابن عثيمين : انظر )  ٢(



 

 )٧٥٣(

  المبحث الثاني
  : وفيه مطالب ،أوصاف السحاب في القرآن الكريم 

  .السحاب المسخر: لمطلب األولا
  .السحاب الثقال: المطلب الثاني
  .السحاب المركوم: المطلب الثالث
  .السحاب المبسوط: المطلب الرابع

  العارض: المطلب الخامس 
 : السحاب المسخر: المطلب األول

 يل ىل مل خل 7 8 ُّ : جاء ذكر تسخير السحاب في آية سورة البقرة
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

 َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
والسحاب كله مسخر بأمر اهللا سبحانه وتعالى وقدرته، وهذه الصفة تشمل أنواع 

  . )١(أي المذلل: السحاب كلها، ومعنى السحاب المسخر
  : ووصف السحاب بهذه الصفة لوجوه

لهواء على خالف الطبع فال     أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه في ا          - ١
 . بد له من قاهر يقهره على ذلك

 . أنه سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة اهللا يمطر حيث شاء - ٢
 . )٢(أن اهللا يسخره إلى ما يشاء من األراضي واألماكن - ٣

  فعـن أبـي      ،وجاءت األحاديث لتبين كيف يسخر ربنا جل جالله الـسحاب           
بينا رجل بغـالة مـن      :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال رسول : هريرة رضي اهللا عنه قال    

األرض فسمع صوتاً في سحابة اسق حديقة فالن، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فـي               
حرة، فإذا أشرجة من تلك الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فغذا رجـل          

فـالن لالسـم    : سمك، قال يا عبد اهللا ما ا    : قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له       
إنـي سـمعت    : لم تسألني عن اسمي؟ فقـال     : الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد اهللا        

                                         
  ). ٤/١٨٢(مفاتيح الغيب : انظر)  ١(
  ).١/٤٧٥(و تفسير ابن كثير ، ) ١/٢١١(الكشاف للزمخشري : انظر)  ٢(



– 

  )٧٥٤(

: اسق حديقة فالن السمك فما تصنع فيها؟ قال       : صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول      
أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنـا وعيـالي ثلثـاً                

  . )١(د فيها ثلثهوأر
وفي هذا الحديث داللة واضحة على تسخير اهللا سبحانه للـسحاب وتـصريفه             

  . حيث شاء من األراضي واألماكن
  : السحاب الثقال:المطلب الثاني 

  . وصف اهللا سبحانه السحاب بالثقال في آيتين من القرآن الكريم
 مظ حط مض  خض حض جض ُّ : في سورة األعراف في قوله تعالى: األولى
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغمع جع
  . )٢( َّ حن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل

  جغ مع جع مظ حط مض  ُّ :في سورة الرعد في قوله تعالى: والثانية
  . )٣(َّحف جف مغ

جمع ثقيله، فيقال سحابة ثقيلة، وسحاب ثقال والـسحاب يكـون ثقيـل      : والثقال
  . )٤(تنقله بالرياحبمقدار ما في خالله من البخار، وعالمة ثقله قربه من األرض وبطء 

  . )٥(الذي فيه الماء: والسحاب الثقال: قال مجاهد
  : السحاب المركوم :المطلب الثالث 

  : ذكر اهللا هذا النوع من السحاب في موضعين من كتابه
 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق  ُّ :في سورة النور في قوله تعالى: األول
  . )٦ (َّ  هل مل
 جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ : لىفي سورة الطور في قوله تعا: والثاني
  .)٧( َّ خس حس

                                         
  ). ٤٥(الصدقة على المساكين، حديث رقم : د، بابالزه: رواه مسلم في صحيحه، كتاب)  ١(
  . ٥٧سورة األعراف آية )  ٢(
  . ١٢سورة الرعد آية )  ٣(
  ). ٢/١٥٤(و التحرير والتنوير ) ٢/٥١٨(الكشاف للزمخشري : انظر)  ٤(
  ).٤/٤٤٠(تفسير ابن كثير )  ٥(
  . ٤٣سورة النور آية )  ٦(
  . ٤٤سورة الطور آية )  ٧(



 

 )٧٥٥(

الراء والكاف والميم أصل واحد يدل على تجمع الـشيء    : ركم: "قال ابن فارس  
  . )١("ركمت الشيء إذا ألقيت بعضه على بعض، وسحاب مرتكم وركام: تقول

أي مجتمعاً، والركم جمعك شيئاً فوق شـيء،        : ثم يجعله ركاماً  : ويقول الرازي 
  . )٢(حتى تجعله مركوماً

  : السحاب المبسوط: المطلب الرابع
 مت خت حت جت  ُّ :جاء وصف السحاب بشكله المنبسط في السماء في قوله تعالى

  . )٣ ( َّ جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه المـاء فقـال            : " قال ابن كثير    

 إما من ماء البحر كما ذكره غير واحـد أو           َّ مث هت مت خت حت ُّ: تعالى
 أي يمده فيكثـره وينميـه       َّ جخ مح جح مج  حج ُّمما يشاء اهللا عز وجل      

ويجعل من القليل كثيراً ينشئ سحابة ترى رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تمـأل            
  . )٤(أرجاء األفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقاالً مملوءة

 )٥( الـسماء وبسط السحاب إما متصالً بعضه مع بعض، أو متفرقاً قطعاً في جو       
  . وكيف يشاء رب العالمين 

  العارض: المطلب الخامس 
 نث مث زث   ُّ :وصف اهللا سبحانه وتعالى السحاب بالعارض، حيث قال تعالى

  .  )٦( َّ  اكيق ىق يف ىف يث ىث
 والعـارض  )٧(هو السحاب، يعترض في األفق، أو في ناحية السماء    : والعارض

  . وهما يستقبلك، كالعارض من السحاب ونح: من كل شيء

                                         
  ).٢/٤٣٠( اللغة معجم مقاييس)  ١(
  ).٢٤/١٢( مفاتيح الغيب )  ٢(
  . ٤٨سورة الروم آية )  ٣(
  ). ٤٣٨-٣/٤٣٧(تفسير ابن كثير )  ٤(
  ). ٣/٤٨٥(انظر تفسير الزمخشري )  ٥(
  . ٢٤آية : سورة األحقاف) ٦(
ـ     )١/١١٠٦(وبصائر ذوي التمييز، الفيوز أبادي      ) ١/٥٥٩(المفردات، األصفهاني   )  ٧( ة ومعجـم مقـاييس اللغ

)٤/٢٨٧٨.(  



– 

  )٧٥٦(

  :  في وصف السحاب بالعارض ثالثة أقوال)١( وذكر الماوردي
  . ألنه أخذ في عرض السماء: أحدهما
  . ألنه يمأل آفاق السماء: الثاني
  . )٢(والعارض هو المار الذي ال يلبث وهذا أشبه. ألنه مار من السماء: الثالث

بهم، أتـاهم اهللا    فقوم عاد لما كذبوا نبي اهللا هودا عليه السالم وعتوا عن أمر ر            
بعذاب من حيث كانوا ينتظرون الخير بالمطر والسحاب بعد جفـاف أصـابهم، ولمـا               
تراءى ألبصارهم السحاب بادياً في األفق استبشروا الخير والماء والحياة والنماء، وذلك            

 فكان في هـذا  – عليه السالم –لطول عهدهم باألمان من العذاب الذي أنكروه على هود     
 فلما رأوه قالوا هـذا عـارض فيـه          ،، وريح تدمر كل شيء بأمر ربها      السحاب عذاب 

  . المطر لنا؛ لجهلهم بربهم وعذابه
ووصف اهللا هذا السحاب بالعارض، دون غيره من األوصاف لكونه كما ذكـر             
الماوردي في القول الثالث أن يمر هذا السحاب وال يلبث كما تعودوا فـي الواقـع، أن                 

  .أو يقلع في السماء ويذهبيأتي السحاب إما بالمطر 

                                         
وهو فـي  ، النكت والعيون : له مؤلفات نافعة منها     ، أبو الحسن القاضي    ، علي بن محمد بن حبيب الشافعي       : هو  )  ١(

 و طبقـات    ٨٣: طبقـات المفـسرين للـسيوطي ص      : انظر ترجمته في    ) هـ٤٥٠:( توفي سنة   ، علم التفسير   
  .١٩: المفسرين لألدنه وي ص 

  ). ٥/٢٨٣( الماوردي، النكت والعيون،: انظر)  ٢(



 

 )٧٥٧(

  المبحث الثالث
  : وفيه مطالب ،دالالت السحاب في القرآن الكريم 

  .الداللة على ربوبية اهللا وقدرته: المطلب األول
  .الداللة على رحمة اهللا تعالى: المطلب الثاني
  .الداللة على تخويف اهللا لعباده: المطلب الثالث

  درتهربوبية اهللا تعالى وق:المطلب األول 
إن عظمة اهللا تعالى وإنعامه على عباده ظاهرة في كل ما يمـر بالنـاس مـن                 

 ومن المظاهر التي تدل على ربوبية اهللا وقدرته إجراء الـسحاب حـين يـأمر    ،حياتهم  
  . سبحانه فيجتمع، ثم يسيره بأمره إلى حيث شاء سبحانه

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  ُّ : قال تعالى
 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف
  . )١(َّحن جن مم خم حم جم هل

قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد؟ ) وإلهكم إله واحد(لما نزلت : )٢(قال عطاء
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ فنزلت 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
  . )٣(َّ زب رب يئ

قالوا هـل   ) كم إله واحد  وإله(لما نزلت   : عن أبي الضحى قال   : )٤(قال القرطبي 
 فكأنهم طلبـوا آيـة       َّجم يل ىل مل خل  ُّ من دليل على ذلك؟ فأنزل اهللا       

  . )٥(فبين لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب ال بد له من صانع

                                         
  . سورة الرعد)   ١(
أدركت مئتين من أصـحاب     : قال عن نفسه    ، مفتي الحرم   ، من كبار التابعين    ، عطاء بن أبي رباح     ، أبو محمد   :هو  )   ٢(

  )١/٤٧٠(انظر ترجمته في نزهة الفضالء ، هـ ١١٤مات سنة ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١/١٧(والسيوطي في لباب النقول ) ١/٢٩(اب النزول أورده الواحدي في اسب)   ٣(
له مؤلفات نافعة مـن  ، عالم متقن متبحر في العلم ، العالم المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي           : هو  )   ٤(

  ) ٢/٦٦(انظر ترجمته في طبقات المفسرين ، هـ٦١٧: توفي سنة ، جامع أحكام القرآن الكريم: أشهرها 
معضل ولـه  : وقال ) ١/٩٩(والبيهقي في شعب اإليمان ) ٣/٢٦٩(وسبب النزول أورده ابن جرير في تفسيره     ) ٢/١٩٢(  تفسير القرطبي     ) ٥(

  . شاهد 



– 

  )٧٥٨(

 مت زت ُّ : وفي سورة النمل وعند تعداد أدلة ربوبية اهللا تعالى قال اهللا سبحانه
 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
  . )١ (َّنن من زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك

 مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ  ُّ :وفي سورة لقمان يقول اهللا
 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت

 جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض
  . )٢(َّ خك حك

  .والسماء في اآليتين المراد بها السماء كما سبق ذكره في أسماء السحاب
استئناف لالستدالل علـى الـذين دأبهـم    : (( آلية حول هذه ا)٣(قال ابن عاشور 

اإلعراض عن آيات اهللا، بأن اهللا هو خالق المخلوقات، فال يستحق غيـره ، تثبـت لـه           
. )٤())اإللهية، فكان ادعاء اإللهية لغير اهللا هو العلة لإلعراض عـن آيـات اهللا الحكـيم               

درتـه، وأنـه المـستحق      فجعل اهللا سبحانه إنزال الماء من السحاب من أدلة ربوبيته وق          
  . للعبادة

  رحمة اهللا بعباده : المطلب الثاني
وصف اهللا سبحانه نفسه بالرحمة، وهي رحمة عامة شاملة، شملت جميع خلقه            
وسمى اهللا نفسه بالرحمن وبالرحيم، وبين في كتابه أن رحمته وسعت كل شـيء وأنـه                

  . كتب الرحمة على نفسه
إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على أن : ")٥(يقول ابن القيم

الرحمة صفته، والثاني دال على أن اهللا يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل 

                                         
  . ٦٠سورة النمل آية )   ١(
  . سورة لقمان)   ٢(
لـه  ، تونـة   وشيخ جامع الزي  ، رئيس المفتين المالكيين في تونس      ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور      : هو  )   ٣(

  )٦/١٧٤(انظر ترجمته في األعالم ، هـ ١٣٩٣توفي سنة ، التحرير والتنوير : مؤلفات نافعة من أشهرها 
  ). ١٠/١١٠(التحرير والتنوير )   ٤(
وهو أشـهر  ، له مؤلفات نافعة ، المعروف بابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد         : هو  )   ٥(

  ) ٨/٢٨٧(شذرات الذهب : انظر ترجمته في ) هـ٧٥١(توفي سنة ، بن تيمية تالميذ شيخ اإلسالم ا



 

 )٧٥٩(

رحمن (، ولم يجيء قط )٢(ِإنَّه ِبِهم رءوفٌ رِحيم )١(َّهب مب هئ  ُّ : قوله
  . )٣("حيم هو الراحم برحمتهفعله أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ور) بهم

ومن دالئل رحمته بعباده تسخير السحاب لهم وما يحمله من غيث مبـارك يـروي بـه       
عطشهم ويسقي أرضهم لتنبت زروعهم وتخضر أشجارهم، إذ ال حياة للبشر واألنعـام             

  .)٤ (َّ نيمي زي ري ٰى ين  ىن ُّ : إال بالماء كما قال سبحانه
 بالقحط والجدب حتى إذا قنطوا وأصابهم اليأس وقد يبتلي اهللا عباده في بعض األزمنة

تداركهم اهللا برحمته فأزجى لهم السحاب ثم ساقه لهم فأنزل عليهم الغيث كما في قوله 
  َّ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ  ُّ سبحانه 
يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط : ذكر لنا أن رجالً قال لعمر بن الخطاب: " قال قتادة

 حص مس خس حس جس مخ جخ  ُّ ل عمر رضي اهللا عنه مطرتم، ثم قرأ الناس، فقا
  . )٥ (َّ حط مض خض حضجض مص  خص

ولهذا استقر في عقول الناس أنه عنـد الجـدب          : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
  . )٦("يكون نزول المطر لهم رحمة

 يق ىق يف ىف يث ُّ : واهللا سبحانه سمى الغيث نفسه رحمة كما في قوله تعالى
  . )٧ (َّ ىك مك  لك اك

أي المطر الذي ينزله اهللا فيحيي به العباد        ) وليذيقكم من رحمته  : "(قال ابن كثير  
  . )٨("والبالد

                                         
  . سورة ا ألحزاب)   ١(
  . سورة التوبة)   ٢(
  ). ١/٢٨(بدائع  الفوائد )   ٣(
  ). ٢٨(سورة األنبياء آية )   ٤(
  ). ١٩/٢٥(أورده الطبري في تفسيره )   ٥(
  ). ٢٠/٥٤(مجموع الفتاوى )   ٦(
  سورة الروم)   ٧(
  )٣/١٠٢(تفسير ابن كثير )   ٨(



– 

  )٧٦٠(

  تخويف اهللا لعباده:  الثالث طلبالم
 جاء هذا في قصة قوم ،تخويف اهللا لعباده :  من دالالت ورود السحاب في القرآن هو 

 ىث نث مث زث  ُّ :عاد التي ذكرها اهللا في سورة األحقاف في قوله تعالى 
  .  )١ ( َّ  اكيق ىق يف ىف يث

ودلت سنة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم أنه عليه الصالة والـسالم أنـه إذا               
  رأى سحابا خاف أن يكون عذابا وعرف ذلك من وجهه

كان إذا رأى غيماً    : فعن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم          
 اهللا أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحـوا؛         يا رسول : أو ريحاً عرف ذلك في وجهه، فقالت      

: فقـال : قالت! رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟           
يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العـذاب؛                 "

  )٢(). هذا عارض ممطرنا: (فقالوا
 ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّ :وتمام اآلية
 ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلمل يك
  .َّ مئ خئ  حئ جئ ييىي

فنبينا صـلى اهللا عليـه وسـلم هـو أعلـم الخلـق بـاهللا تعـالى وأشـدهم                    
له خشية، وأصـحابه رضـي اهللا عـنهم الـذين كـانوا معـه هـم خيـر النـاس،                      
وعصره أفضل العـصور، ومـع ذلـك فهـذا حالـه عنـد رؤيتـه للـسحاب فـي                    

ــف أن ــسماء، وكي ــة ال ــه الكراهي ــرف في ــر وتُع ــشريف يتغي ــه ال ــه :  وجه ألن
وال يـذهب عنـه ذلــك حتـى ينـزل المطــر أو     . يخـشى أن يكـون فيـه عــذاب   

  . ينجلي السحاب
بــل إنــه صــلى اهللا عليــه وســلم إذا كــان مــشتغالً بــشيء ولــو كــان 
صـالة تركــه إذا رأى ســحاباً أو هبــت ريـح وتوجــه إلــى اهللا بالــدعاء، تقــول   

ه كــان النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم إذا رأى ســحاباً عائــشة رضــي اهللا عنــ
وإن كـان فـي الـصالة، حتـى     . مقبالً من أفق مـن اآلفـاق تـرك مـا هـو فيـه             

                                         
  . ٢٤آية : سورة األحقاف) ١(
حديث ، التعوذ عند رؤية الريح والغيم :ومسلم باب  ) ٤٨٢٩(   حديث رقم  ، رواه البخاري في كتاب الوحي    ) ٢(

   ). ٢١٢٣(رقم 



 

 )٧٦١(

فـإن أمطـر    . »اللهم إنـا نعـوذ بـك مـن شـر مـا أرسـل بـه                «يستقبله، فيقول   
  )١(. »اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً نافعاً«: قال

                                         
سة الصحيحة  السل، إسناده صحيح   : وقال األلباني    )  ٣٨٨٩( حديث رقم   ،رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء         ) ١(

  .٢٧٥٨: برقم 



– 

  )٧٦٢(

  خاتمة البحث
  :اهالبحث إلى نتائج أهملقد توصلت من خالل هذا 

 .أن اهللا تعالى وصف السحاب في القرآن بأوصاف متعددة .١
 .تعالى سمى السحاب في القرآن بأسماء متعددةأن اهللا  .٢
  .أن إجراء السحاب فيه داللة على ربوبية اهللا تعالى وقدرته .٣
 ألن السحاب هو مقدمة ، على سعة رحمة اهللا أن إجراء السحاب فيه داللة .٤

 .ث المباركلنزول الغي
من دالالت ورود دل القرآن ودلت سنة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم أن  .٥

 تخويف اهللا لعباده : السحاب في القرآن هو 



 

 )٧٦٣(

  فهرس الكتب والمراجع
:  بيروت، الطبعة الخامسة عشرة-دار العلم للماليين: األعالم، لخير الدين الزركلي، ط .١

 .م٢٠٠٢
عصام ابن عبد المحسن : لحسن الواحدي، المحققأبو ا: أسباب نزول القرآن، المؤلف .٢

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢الثانية، :  الدمام، الطبعة–دار اإلصالح : الحميدان، الناشر
دار الكتاب العربي، : شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: بدائع الفوائد، المؤلف .٣

  .بيروت، لبنان
يوسف بن علي بن يوسف بن أبو حيان محمد بن : البحر المحيط في التفسير، المؤلف  .٤

: صدقي محمد جميل، الناشر: ، المحقق)هـ٧٤٥: المتوفى(حيان أثير الدين األندلسي 
 . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر

 تونس، –الدار التونسية للنشر : التحرير والتنوير، المؤلف ابن عاشور التونسي، الناشر .٥
 . هـ١٩٨٤: سنة النشر

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن : ، المؤلف)لغيبمفاتيح ا(تفسير الرازي  .٦
، )هـ٦٠٦: المتوفى(الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : الناشر
و بن أحمد، أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف .٧

 بيروت، –دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 
 . هـ١٤٠٧ -الثالثة: الطبعة

: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة، المؤلف .٨
 بيروت، –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠
  .م٢٠٠١األولى، : بعةالط

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر : جامع البيان، المؤلف .٩
مؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة
أحمد البردوني وإبراهيم : يقأبو عبد اهللا القرطبي، تحق: الجامع ألحكام القرآن، المؤلف .١٠

  .أطفيش



– 

  )٧٦٤(

مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، : الناشرتفسير ابن أبي حاتم  .١١
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥السابعة والعشرون، : الطبعة

أبو البركات النسفي، حققه : ، المؤلف)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  .١٢
األولى، : دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: بديوي، الناشريوسف علي : وخرج أحاديثه

 .م١٩٩٨-  هـ١٤١٩
شهاب الدين األلوسي، : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف  .١٣

األولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: علي عبد الباري عطية، الناشر: المحقق
  هـ ١٤١٥

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، أبو عيسى : فسنن الترمذي، المؤل .١٤
شركة مكتبة : أحمد محمد شاكر وآخرين، الناشر: ، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩: المتوفى(

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، :  مصر، الطبعة–ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
دار إحياء : الناشرمحمد فؤاد عبد الباقي، : ابن ماجه، تحقيق: سنن ابن ماجه، المؤلف .١٥

  .الكتب العربية
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود، المؤلف .١٦

محمد محيي الدين عبد : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِجستاني 
  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الحميد، الناشر

: ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: س الدينسير أعالم النبالء، لإلمام شم .١٧
 بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: شعيب األرناؤوط،  وآخرين، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٨

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢: م، الطبعة الثانية١٩٨١-ه١٤٠١: األولى
: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق: صحيح البخاري، المؤلف .١٨

 .هـ١٤٢٢األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناصر، الناشرمحمد زهير بن ناصر 
محمد ناصر الدين، : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف .١٩

             األولى، : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األلباني، الناشر
  .م٢٠٠٢-  هـ١٤٢٢

: محمود األرناؤوط الناشر: د العكري الحنبلي، حققهابن العما: شذرات الذهب لمؤلف .٢٠
  م١٩٨٦- هـ١٤٠٦األولى، :  بيروت الطبعة–دار ابن كثير، دمشق 



 

 )٧٦٥(

دار الكتب العلمية : شمس الدين الداوودي، الناشر: طبقات المفسرين للداوودي، المؤلف .٢١
 .جماعة من المحققين بإشراف الناشر: بيروت، تحقيق

سليمان بن صالح :  أحمد بن محمد األدنه وي، المحقق:طبقات المفسرين، المؤلف .٢٢
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األولى، : مكتبة العلوم والحكم السعودية، الطبعة: الخزي، الناشر

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي : العين، المؤلف .٢٣
السامرائي، د مهدي المخزومي، د إبراهيم : ، المحقق)هـ١٧٠: المتوفى(البصري، 

  . دار ومكتبة الهالل: الناشر
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة، المؤلف .٢٤

: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥: المتوفى(
  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف .٢٥
عبد : ، المحقق)هـ٥٤٢: المتوفى(عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي 

 - األولى :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : السالم عبد الشافي محمد، الناشر
 . هـ١٤٢٢

ي ومحمد علي أحمد يوسف النجات: أبو زكريا الفراء، المحقق: معاني القرآن، المؤلف  .٢٦
دار المصرية للتأليف والترجمة مصر، : النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر

  .األولى: الطبعة
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن، المؤلف .٢٧

شق دار القلم، الدار الشامية، دم: صفوان عدنان الداودي، الناشر: األصفهانى، المحقق
 . هـ١٤١٢-األولى: بيروت، الطبعة

عبد اهللا علي الكبير ومحمد أحمد حسب اهللا : ابن منظور، المحقق: لسان العرب المؤلف .٢٨
 .وهاشم محمد الشاذلي، نشر دار المعارف

: عالء الدين، المعروف بالخازن، المحقق: لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف .٢٩
  . هـ١٤١٥-األولى: تب العلمية بيروت، الطبعةدار الك: محمد علي شاهين، الناشر

أبو الحسن البغدادي، الشهير بالماوردي، : تفسير الماوردي النكت والعيون، المؤلف .٣٠
  .لبنان/بيروت-دار الكتب العلمية: عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: المحقق
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: قاعي، الناشرإبراهيم بن أبي بكر الب: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، المؤلف .٣١
  .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة

عالم : محمد، المعروف بالشريف االدريسي، الناشر: المؤلفنزهة األعين النواظر  .٣٢
   هـ١٤٠٩األولى، : الكتب، بيروت، الطبعة

أحمد بن محمد بن أبي : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس، شمس الدين .٣٣
 .   إحسان عباس، دار صادر بيوت:  تحقيق الدكتور،)ه٦٨١: ت(بكر بن خلكان
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  مقدمة

 هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا الحمد
        .محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم

  .وبعد
 فهو دليل على حكمة وأنفعها، العلوم أجل من الشرعية المقاصد علم فإن

 ورحمتها،  وبه يتضح عدل الشريعة وسماحتها،المولى تبارك وتعالى في التشريع
ويظهر به أنها من لدن حكيم خبير، يعلم ما يصلح أحوال العباد، وما يعود عليهم بالنفع 

 على تحقيقه وبناءفي معاشهم ومعادهم، وما يحقق الفائدة لهم في كل زمان ومكان، 
  . يمكن الحكم بثبات هذه الشريعة وأحكامها ورسوخها عبر العصور واألزمان

 بالبحث عن المقاصد والعلل في األحكام -  وحديثااقديم-  اهتم العلماء وقد
الشرعية وأصول الفقه، وكثر االستنباط فيها، وتعددت المؤلفات حولها، إال أننا نجد 
قصورا واضحا في الحديث عن المقاصد في علم العقيدة، كأن العقيدة ودراستها وتعلمها 

  .، وال غاية تهدف إليها مقصد من دراستها، وال ثمرة ترتجى منهاومعرفة أحكامها ال
لقد استقر في : " هذا المعنى يشير األستاذ عبد المجيد النجار، حيث يقولوإلى

الثقافة اإلسالمية مصطلح الشريعة على أن المقصود به هو األوامر والنواهي اإللهية 
المتعلقة بالسلوك العملي من حياة اإلنسان، وذلك في مقابل العقيدة التي هي األوامر 

واهي المتعلقة باإليمان تصديقا قلبيا بحقائق الغيب كما جاء بها الدين، وما يتفرع والن
 وبناء على ذلك فإن مصطلح مقاصد الشريعة ظل يتجه في بادئ لحقائق،عنها من ا

األمر إلى مقاصد األحكام المتعلقة بالسلوك، دون تلك المتعلقة باإليمان باعتبار أنها 
ت كثير من الدراسات المقاصدية على هذا المفهوم عقيدة وليست شريعة، وقد درج

للمقاصد، سواء من حيث التقرير النظري، أو من حيث ضرب األمثلة باألحكام 
ينبغي على ما نرى أن يكون مصطلح مقاصد الشريعة شامال ..... الشرعية العملية

 
 

   العقيدة والفلسفةمدرس
  بالقاهرة والعربية للبنين سالمية الدراسات اإلكلية

  



– 
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لية  األحكام الشرعية العمفيلمقاصد الدين عقيدة وشريعة، وإن كانت هذه المقاصد 
أبين، والحاجة إلى العلم بها أوكد لدوران االجتهاد عليها، وأما العقائد فإن مجال 

  .)١("االجتهاد فيها مجال محدود ضيق
كما يوضحها القرآن - غاب الحديث عن المقاصد العقدية الحقيقية وحين

 انصرف الباحثون والمتكلمون إلى الخوض في مقاصد ما أنزل اهللا بها من -الكريم
 من ورائها، وكان جل حديثهم في دفع ئل طا بتفريعات وإشكاالت التموان، واهسلطا

شبه ورد إشكاالت، أو االهتمام بفروع وتخريجات ال تثبت المقاصد الحقيقية في 
  .القلوب

 ما يقرن الحديث عن آيات االعتقاد كثيرا إلى القرآن الكريم نجد أنه وبالعودة
كما هو الشأن في حديثه عن - تعليل وبيان الحكمة ومسائل اإليمان وقضايا التوحيد بال

، ويظهر واضحا عناية القرآن الكريم بعرض قضايا العقيدة مقرونة -األحكام العملية
بمقاصدها التي وضعها المولى تبارك وتعالى، وآثارها على المسلم في سلوكه وأعماله، 

  .كعر، ويزن السلو المشايضبطواقتران العقيدة بما يحفظ العقل، ويطمئن القلب، و
 القرآن الكريم يدعو للتأمل في آياته، والغوص في معانيه ومراميه، والتأمل إن

  .في سياق عرضه ألحكام العقائد حتى نستخرج المقاصد الحقيقية للعقيدة اإلسالمية
 حديث القرآن الكريم عن قضايا االعتقاد يخاطب القلب فيخلعه من التعلق إن

ب العقل بفهم وإدراك ووعي، فيجمع بينهما لتحقيق مقصد بغير اهللا تعالى، ويخاط
  .العقيدة الحقيقي في كتاب اهللا تعالى

 وتنزيل ل،فمن القرآن الكريم تستفاد مقاصد الشارع الحكيم، من إرسال الرس"
 واألحكام، وتكليف المكلفين ومجازاتهم، وبعث الخالئق والحياة لعقيدةالكتب، وبيان ا

 جاء أن المقصد من الخلق هو عبادة اهللا تعالى واالمتثال له، فقد.... والكون والوجود 
  .)٢("وإصالح الخلق وإسعادهم في العاجل واآلجل، وقد دلت على هذا آيات كثيرة

 ،]والسنة القرآن في العقيدةمقاصد [ بحثا بعنوان أكتب هنا رأيت أن ومن
آن الكريم والسنة  في هذا البحث أن أعرض مقاصد العقيدة كما يصورها القرحاولأ

 الحقيقية للعقيدة اإلسالمية التي ينبغي أن المقاصد مستخلصا من هذا العرض ،النبوية

                                         
 .م٢٠٠٨، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية ١٥ الشريعة بأبعاد جديدة، الدكتور عبد المجيد النجار، ص مقاصد) ١(
 وزارة –، كتاب األمة ٧٠، ٦٩االجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجاالته، الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، ص ) ٢(

 . م١٩٩٨هـ سبتمبر ١٤١٩مادى األولى  قطر، الطبعة األولى، ج–األوقاف والشئون اإلسالمية 
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  .مؤلفون والتابيهتم بها الباحثون، ويدور في فلكها الك
 أقتصر على إيراد الِحكَم والمقاصد العامة دون التطرق للمقاصد وسوف

  .أو مبحث دون مبحث ، أو المقاصد الخاصة بحكْم دون حكْملجزئيةا
 ومبحثين وتمهيد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتم تقسيمه إلى مقدمة وقد

  .وخاتمة
 البحث، واألسباب التي دفعتني لكتابته، وخطة أهمية المقدمة فتناولت فيها أما

  . والدراسات السابقة،البحث
  . التمهيد فتحدثت فيه عن تعريف المقاصد عموماوأما
  : فيهفتناولت" مقدمات في مقاصد العقائد ": األولمبحث الوأما

 . مقاصد العقائدتعريف: أوال -
 . العقيدةد تحقيق مقاصأهمية: ثانيا -
 . غياب االهتمام بمقاصد العقيدةأثر: ثالثا -
 . التعليلومسألة مقاصد العقيدة بين العالقة: رابعا -

  .والسنةن  المبحث الثاني، فتحدثت فيه عن المقاصد العامة للعقيدة في القرآوأما
  . الخاتمة فتناولت فيها أهم النتائج المستخلصة من البحث والتوصياتوأما

  : السابقةالدراسات
 أكثر الدراسات التي تناولت المقاصد العقدية في القرآن الكريم والسنة تتبعت

  :النبوية، وكانت محصلتها كالتالي
د عبدو، طبعة محم:  مقاصد العقائد عند اإلمام الغزالي، تأليف الدكتور– ١

الشبكة العربية لألبحاث والنشر، وتناول فيه اشتمال العقائد على مقاصد ومصالح، 
وتناول جزئيات العقائد في أركان اإليمان في معرفة ذات اهللا تعالى وأسمائه وأفعاله 

  .والسمعيات، ثم حاول صياغة نظرية في مقاصد العقائد عند أبي حامد
 تاج الرؤوفعبد : إعداد عاشور، بن الطاهر الشيخ عند العقائد مقاصد -  ٢

 العلوم كلية اإلسالمية، العلوم في الماجستير درجة لنيل قدمت رسالة صوان، الدين
  .م٢٠١٧- ٢٠١٦ هـ١٤٣٨ – ١٤٣٧ الجامعي العام الجزائر، جامعة – اإلسالمية

يخ  فيها مفهوم علم المقاصد العقدية، وفائدته، والمقاصد العقدية عند الشوتناول
  . الطاهر بن عاشور، وبعض النماذج التطبيقية



– 
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 شيدخ، حجيبة:  الدكتورةإعداد المبارك، محمد كتابات في العقيدة مقاصد - ٣
 ٣٧ العدد الجزائر، اإلسالمية، للعلوم القادر عبد األمير جامعة مجلة في منشوربحث 

  .م٢٠١٦ هـ١٤٣٧: لعام
ية، في كتابات األستاذ محمد  فيه المقاصد العامة ثم المقاصد الجزئوتناولت

  .المبارك
 إعداد ودراسة، جمعا السالم عبد بن العز اإلمام عند العقائد مقاصد -  ٤

 العلوم كلية – الجزائر جامعة في ماجستير رسالة طيب، بو القادر عبد: الباحث
: ٢٠١٢ - هـ١٤٣٤: ١٤٣٣ الجامعي العام واألديان، العقائد قسم اإلسالمية،

  . م٢٠١٣
 فيها حقيقة مقاصد العقائد، ومقاصد العقائد عند العز بن عبد السالم، لوتناو

  .وآثار تفعيل الفكر المقاصدي في الجانب العقائدي
 ،)ودالالت أبعاد – ونماذج قضايا (القرآني القصص في العقدية المقاصد - ٥

  .العلمية الكتب دار الطويل، الزايدي الدكتور
دية وقضاياها، والمقاصد العقدية في القصص مفهوم المقاصد العق:  فيهوتناول

  .القرآني، وتجلياتها في الواقع
 مجلة – المدونة مجلة العساتي، حميد العقيدة، مقاصد إلى العقيدة من - ٦

 عشر، الثالث العدد بالهند، اإلسالمي الفقه مجمع عن تصدر محكمة فصلية فقهية
  .م٧/٢٠١٧

 رسالة الرب، أبو محمودمحمد : عدادإ الكريم، القرآن في العقائد مقاصد -  ٧
  .م٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ الدراسي العام األردن، – البيت آل منشورة بجامعة غير ماجستير

:  هذه الرسالة أكثر األبحاث قربا بموضوع البحث، وقد تناول فيها الباحثوتعد
التعريف بمصطلحات البحث، ثم تحدث عن مقاصد العقائد الخاصة في القرآن الكريم، 

  :لها من جهة مباحث علم العقيدةفتناو
  . العقائد في اإللهياتمقاصد -
 . العقائد في النبواتمقاصد -
 . العقائد في السمعياتمقاصد -

  . يتحدث عن المقاصد العامة للعقيدة، وهو موضوع البحثولم
  : عملي في البحث كالتاليوكان
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 واألحاديث التي تحدثت عن العقائد محاوال لآليات باستقراء قمت -  ١
  . بهالقةستخراج الحكم والغايات المتعا

 في استنباط الحكم العامة، والمقاصد الكلية للعقيدة اإلسالمية في اجتهدت – ٢
  .الكتاب والسنة

  .ِذكرها بعد موطنها إلى وعزوتها العثماني، بالرسم القرآنية اآليات كتبت - ٣
 إن دهاسن على وحكمت المعتمدة، مصادرها من النبوية األحاديث خرجت -  ٤

 هو ما إال أذكر أال اجتهدت وقد المعتبرة، المصادر من وذلك الصحيحين في تكن لم
  .به لالستشهاد صالح

 في بيان مواطن االنتفاع بهذه المقاصد للمسلم، حتى تكون غاية اجتهدت – ٥
  .البحث جامعة بين التقعيد العلمي، والتطبيق النظري

  .، إنه ولي ذلك والقادر عليه اهللا تعالى أن يكون نافعا في بابهأسأل
  وكتبه

   محمد محمد أحمد عثمانالتوابعبد / د
   العقيدة والفلسفةمدرس

   القاهرة– الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين كلية
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  تمهيد
  :  علم المقاصدتعريف

 تعريف علم المقاصد أعرض الوصول إلى تعريف خاص بمقاصد العقيدة، قبل
  ه؟إجماال، وما المقصود ب

 معروفا عند القدامى، -  الحاليبمفهومه- " مقاصد الشريعة" يكن مصطلح لم
األمور بمقاصدها، أسرار الشريعة، : لكنهم عبروا عن هذا المعنى بألفاظ أخرى، كقولهم

 ذلك من ومثل ،)١( مراد الشارع كذا، غرض الشارع كذاالعلل،المصلحة والحكمة، 
  .األلفاظ التي تؤدي هذا المعنى

  :د المحدثين فقد تنوعت تعريفات العلم، ومن أشهرها عنأما
 الوقوف هو الشريعة، مقاصد علم: " تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور- ١

  .)٢("معظمها أو التشريع أحوال جميع في للشارع الملحوظة والحكم المعانيعلى 
 منها، الغاية: الشريعة بمقاصدالمراد : " تعريف األستاذ عالل الفاسي– ٢

  .)٣("أحكامها من حكم كل عند الشارع وضعها التي رارواألس
 التي الغايات هي الشريعةمقاصد : " تعريف األستاذ أحمد الريسوني– ٣

  .)٤("العباد لمصلحة تحقيقها، ألجل الشريعة وضعت
 المقصودة للشارع في جميع الحكم: " حمادي العبيديلدكتور تعريف ا– ٤

  .)٥("أحوال التشريع
  :عاريف يستفاد منها هذه التوخالصة

 أن مقاصد الشريعة منها نوع عام ملحوظ في جميع أنواع التشريع، ال – ١
يختص بحكم معين، أو نوع خاص من أحكام الشريعة، بمعنى أنها تُراعى في جميع 

 خاصة تشير إلى الحكم والغايات التي وضعها مقاصدأبواب الشريعة أو أكثرها، ومنها 
                                         

، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة ٢٧: ٢٣محاضرات في مقاصد الشريعة، الدكتور أحمد الريسوني، : ينظر) ١(
 . م٢٠١٤هـ ١٤٣٥الثالثة 

 ابن الحبيب محمد: حقيق تالتونسي، عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمدمقاصد الشريعة اإلسالمية، ) ٢(
 .م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥ قطر، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة، طبعة ٢/٢١ الخوجة،

 .١٩٩٣ الطبعة الخامسة سالمي،، دار الغرب اإل٧مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، ص ) ٣(

هـ ١٤١٢ للكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، ، الدار العالمية٧نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ص) ٤(
 م١٩٩٢

 دمشق، الطبعة -، دار قتيبة للنشر والتوزيع، بيروت١١٩الشاطبي ومقاصد الشريعة، الدكتور حمادي العبيدي، ص) ٥(
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢األولى، 
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 باب معين، أو في أبواب متجانسة من فيم من أحكام الشرع الشارع الحكيم عند كل حك
  .أبواب التشريع

 علم المقاصد يتوقف على استقراء نصوص الشرع الحكيم في مختلف أن – ٢
 وقراءة هذه النصوص قراءة متأنية، والغوص حول المعاني الخفية، وال ،المجاالت

د بالمعرفة هنا مجرد يتأتى ذلك إال لمن تعمق في معرفة النصوص، وليس المقصو
 األلفاظ هر فليست العبرة هنا بظاني،الحفظ واالستظهار، وإنما المقصود النظر في المعا

  .فقط
 والنتائج المترتبة عليها، إنما ثار أن إدراك الحكم والمعاني الكامنة، واآل– ٣

فاسد  العباد، ودرء المالح على اإلنسان، وجلب مصعوديقْصد به تحصيل المنافع التي ت
  .في الدنيا واآلخرة

 ما من حكم من األحكام التي شرعها اهللا تعالى لعباده إال وينطوي أنه – ٤
 أو ،على مصالح مرجوة، أو يدفع مفاسد متوقعة، وليس معنى عدم إدراك الحكمة

 ا غاية األمر أن إدراك الحكم يتطلب التفات، غير موجودةأنها عن األفهام ئهاخفا
  . فاق للتأمل في مراد اهللا تعالى وفتحا لآللألذهان،



– 

  )٧٧٤(

   األولالمبحث
   في مقاصد العقائدمقدمات

  : مقاصد العقيدةتعريف: أوال
 وترجع ،"مقاصد العقيدة" تعريف منضبط لموضوع وضع الصعوبة من

 ألنه لم يزل في بواكيره األولى، مع جال، المؤلفات في هذا المندرةصعوبة ذلك إلى 
  .يب من الخوض فيهقلة االعتناء بأمره، والته

عند " مقاصد العقيدة" أعرض ما وقفت عليه من تعاريف لمصطلح وسوف
  .الباحثين، مرجحا منها التعريف المناسب

 وضع أحدهم مفهوما يدور حول هذا المركب االصطالحي : األولالتعريف
 يرمي الشارع الحكيم إلى تحققه من سلوكيات عملية ومنهجية من وراء ما: "فقال
١("ب العقائد اإليمانية بما يعود على المؤمن بصالح العاجل واآلجلتَشَر(.  

 أن الباحث هنا لم يحدد تعريفا اصطالحيا مباشرا، وإنما تحدث عن والمالحظ
  .مفهوم يدور هذا المركب االصطالحي الحديث حوله

 المفهوم يسير على منوال تعريف مقاصد الشريعة، باعتبار أنهما وهذا
  .ة واحدة، فإن تعذر التطابق في التعريفين، فال بد أن يتقاربايصدران من مشكا
األغراض واألسرار العقدية التي رام :  المقاصد العقدية هي: الثانيالتعريف

الشارع تحقيقها عند كل ركن من أركانها، أو هي المعاني واألهداف الملحوظة للعقيدة 
  .)٢(في كل أبوابها وأركانها، وفي كل جزء من أجزائها

 الباحث في هذا التعريف أنه ما من ركن من أركان العقيدة، وال جزء ويحدد 
 فيمن أجزائها، إال وله غاية ومقصد أراد الشارع تحقيقها، ويلحظها المسلم عند النظر 

  . العلل واألسباب
 في تعالى اهللا أودعها التي والحكم األسرار: العقيدة مقاصد : الثالثالتعريف

  .)٣( باعتبارها واألبصار القلوب أولي روأم اإلسالم عقيدة

                                         
 كلية العلوم اإلسالمية، قسم العقائد –الجزائر  العقائد عند اإلمام العز بن عبد السالم جمعا ودراسة، رسالة ماجستير في جامعة مقاصد) ١(

: ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٤: ١٤٣٣، العام الجامعي ٣٠عمار جيدل، ص : عبد القادر بو طيب، إشراف األستاذ الدكتور: واألديان، إعداد الطالب
 . م٢٠١٣

 ، دار الكتب العلمية، ٢٣الطويل، ص ، الدكتور الزايدي ) أبعاد ودالالت–قضايا ونماذج (المقاصد العقدية في القصص القرآني ) ٢(

 مجلة فقهية فصلية محكمة تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، العدد –من العقيدة إلى مقاصد العقيدة، حميد العساتي، مجلة المدونة ) ٣(
 .م٧/٢٠١٧الثالث عشر، 



 

 )٧٧٥(

 هذا التعريف إشارة إلى أن المقاصد التي هي األسرار والحكم هي ويتضمن
التطبيق والتنزيل العملي لالعتقاد، وأن اهللا تعالى أمر باستفراغ الجهد وبذل الوسع في 

ن مراد سبيل تحصيلها، وال يكون ذلك إال ألولي األلباب وأصحاب العقول الذين يفقهو
 على استخراج المقاصد والحكم إال بعد تحصيل جاسر وليس ألحد أن يت،اهللا تعالى

  .الملكات التي تعينه على ذلك
الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد :  العقائد هيمقاصد : الرابعالتعريف

 هي الغايات التي أوالمرجوة من أركان اإليمان جملة، ومن وضع العقائد تفصيال، 
  .)١(" العقيدة ألجل تحقيقها لمصلحة العبادوضعت

 التعريف إلى أن مقاصد العقائد منها ما هو إجمالي يعود إلى جملة ويشير
أركان اإليمان، ومنها جزئي أو تفصيلي، يرجع إلى كل جزئية من جزئيات العقيدة، 

  .وأن غرض العقيدة وحكمتها تحقيق مصالح العباد في الدارين
 العقيدة اإلسالمية االحكم واألسرار التي انطوت عليه هي : الخامسالتعريف

  .)٢(" في العاجل واآلجلنسانوالتي تحقق صالح اإل
 العقائد من أجل تحقيقها في آيات ِضعت هي الغايات التي و: السادسالتعريف

  .)٣("لمؤمن العملية على سلوك اآلثارالقرآن الكريم، أو النظر إلى ا
ار والنتائج العملية المترتبة على العقائد، والغايات  اهتم هذا التعريف باآلثوقد

  .التي تهدف العقيدة إلى تحقيقها في النفوس
 التعاريف السابقة كلها حول معان متقاربة تتضمن تدور :التعريف المختار
  : عدداً من الضوابط، أهمها

 . هذه الحكم واألسرار من وضع الشارع الحكيمأن -
 .من أركان العقيدة وأجزائها ملحوظة في كل ركن وجزء أنها -
 . وآثار عملية في حياة المسلمسلوكيات تهدف إلى تحقيق أنها -
 . تعود بالنفع على المؤمن في العاجل واآلجلأنها -

                                         
، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في العلوم ٥٠  العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشور، عبد الرؤوف تاج الدين صوان، صمقاصد) ١(

 .م٢٠١٧- ٢٠١٦هـ ١٤٣٨ – ١٤٣٧ جامعة الجزائر، العام الجامعي –اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية 

مية، ، بحث منشور في مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسال٢٩٨ ص شيدخ، حجيبة. دمقاصد الشريعة في كتابات محمد المبارك، ) ٢(
 .م٢٠١٦هـ ١٤٣٧، ٣٧الجزائر، العدد 

 األردن، غير منشورة العام –، رسالة ماجستير بجامعة آل البيت ٢٥ العقائد في القرآن الكريم، محمد محمود أبو الرب، ص مقاصد) ٣(
 .م٢٠٠٦ - ٢٠٠٥الدراسي 



– 

  )٧٧٦(

 المنوط بهم استخراج هذه الحكم واألسرار هم العلماء وأصحاب أن -
 .البصائر

اصد المق:  على هذه الضوابط يمكن صياغة تعريف يجمعها، فأقولوبناء
  :العقدية هي

 إلى ضبط المؤدية اإليمانية، العقائد واألسرار العامة المودعة في الحكم"
 باستخراجها أولوا ويناطالسلوك العملي للعبد، وتعود عليه بالنفع العاجل واآلجر، 

  ."األلباب والبصائر
 التعريف يتضمن الضوابط المشار إليها سابقا، ويجمع ما تفرق في هذه
ابقة، وال يبتعد كثيرا عن تعريف المقاصد الشرعية بصفة عامة، باعتبار التعاريف الس

  . مقصودة للشارع الحكيم- الشرعية والمقاصد العقديةالمقاصد–أن كليهما 
  : تحقيق مقاصد العقيدةأهمية: ثانيا

 فإنه كلما كان تحقيق العبد للعقيدة ظاهريا، ، ترسيخ العقيدة في القلوب– ١
واالقتناع العقلي واليقين القلبي، كان اعتقاده لها ظاهريا، يوشك أن يكتفي فيه بالدليل 

  .ينحل بأوهى شبهة أو اعتراض
 مراميها، وجال ذهنه في واستصحب إذا غاص العبد في معاني العقيدة، أما

 ويقينه ثابتا، وتعامل مع العقيدة ومسائلها ،مقاصدها، وتمثل أهدافها، كان اعتقاده راسخا
  .تسري في قلبه، فتنضبط بها الجوارح، وتتحرك بها الحياةكأنها روح حية 

 - خاصة في العصر الحديث- الهجمات الفكرية على المسلمين اشتداد – ٢
وتنوع وسائل وأساليب الغزو العقدي وفتنة المسلمين عن دينهم، بالتشكيك في الثوابت 

ن يستطيع العقدية تارة، وصرف المسلمين عن معالم وأصول الدين تارة أخرى، ول
 الشبهات، إال إذا كان عالما بدينه، عارفا هذه لوالتصدي هذه التحديات، هةالمسلم مواج

  . بمقاصده، وفي المقدمة من ذلك مقاصد العقيدة التي أراد القرآن تثبيتها في القلوب
 الغزو العقدي والفكري بدراية ووعي ال تتم إال بتمثل العقيدة، ليس مواجهة إن

يدة وحفظ أدلتها، وإقامة الحجة على المخالفين، وإنما يتم ذلك بمعرفة مجرد تعلم العق
  .مراد اهللا تعالى، ومحاولة إدراك الحكم والمعاني الكامنة وراءها

 وللعقل في مسائل االعتقاد، وهو التصديق اليقيني، ا أن للقلب حظكما – ٣
جوارح نصيبها،  فإن لل- تفهمها ووضوح الدليل والبرهان عليهاوهو- منها حظ عظيم 

 قوهو محاولة التخلق بما يصح لإلنسان أن يتصف به منها، وكذلك للسلوك واألخال
  .نصيب في هذا االتصاف والتخلق



 

 )٧٧٧(

 وواجب العبد تجاه ، لما تحدث أبو حامد الغزالي عن أسماء اهللا الحسنىولذلك
تها فقط، هذه األسماء، ذكر أن الذي يقتصر على حفظها، ومعرفة معانيها، واعتقاد ثبو

  .فإنه لم يحسن التعامل مع أسماء اهللا، ولم يأخذ حظه الوافر الكامل منها
 حظه من معاني أسماء اهللا الحسنى ال يعد ثالثة ة أن من نزلت درجوبين

اعتقاد ثبوت : فهم معناها في اللغة، وثالثها: سماع هذه األسماء، وثانيها: أولها: أمور
  .معناها هللا عز وجل

 إال وجل عز اهللا أسماء معاني من حظ له يكن لم من أناعلم : "ي الغزاليقول
 في معناه وجود بالقلب ويعتقد ووضعه، تفسيره معنى اللغة في ويفهم لفظه، يسمع بأن
 فإن ناله، بما يتبجح أن به يحسن ليس الدرجة، نازل الحظ، مبخوس فهو تعالى، اهللا

 رتبة وهذه األصوات، تدرك بها تيال السمع حاسة سالمة إال يستدعي ال اللفظ سماع
 وهذه العربية، معرفة إال يستدعي فال اللغة في وضعه فهم وأما فيها، البهيمة تشارك

 هللا معناه ثبوت اعتقاد وأما البدوي، اللغوي الغبي بل اللغوي، األديب فيها يشارك رتبة
 وهذه بها، يقوالتصد األلفاظ معاني فهم إال يستدعي فال كشف، غير من وتعالى سبحانه

 تلقاها المعاني هذه إليه ألقي إذا الكالم فهم بعد فإنه الصبي، بل العامي فيها يشارك رتبة
 وال غيرهم، عن فضال العلماء أكثر درجات وهذه عليها، وصمم بقلبه واعتقدها وتلقنها

 نقص ولكنه الثالث، الدرجات هذه في يشاركهم لم من إلى باإلضافة هؤالء، فضل ينكر
  .)١("الكمال ذروة إلى باإلضافة رظاه

 من علت درجته، وارتفع حظه من معاني أسماء اهللا الحسنى، فإنه يتجاوز أما
معرفتها على سبيل المشاهدة والمكاشفة، :  أولها،هذه الثالثة إلى حظوظ ثالثة أخرى

:  هذه الصفات مما يشوقهم إلى االتصاف بما يمكنهم منها، وثالثهااستعظام: وثانيها
  .لتخلق بالممكن من هذه الصفات والتحلي بمحاسنهاا

  :ثالثة تعالى اهللا أسماء معاني من المقربين حظوظ: " أبو حامديقول
 حتـى  والمـشاهدة  المكاشـفة  سـبيل  علـى  المعاني هذه معرفة: األول الحظ

 اهللا اتـصاف  لهـم  وينكـشف  الخطـأ،  فيه يجوز ال الذي بالبرهان حقائقها لهم يتضح
 الحاصـل  اليقـين  مجـرى  والبيـان  الوضـوح  فـي  يجـري  كـشافا ان بها وجل عز

 وكـم  ظـاهر،  بإحـساس  ال باطنـه  بمـشاهدة  يـدركها  التي الباطنة بصفاته   لإلنسان

                                         
 بسام: حقيق، ت٤٥ ص الطوسي، ليالغزا محمد بن محمد حامد أبو الحسنى، اهللا أسماء معاني شرح في األسنى المقصد) ١(

 .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ األولى الطبعة قبرص، – والجابي الجفان طبعة الجابي، الوهاب عبد



– 

  )٧٧٨(

 عليـه،  والتـصميم  تقليـدا،  والمعلمـين  اآلبـاء  مـن  المـأخوذ  االعتقاد وبين هذا بين
  .كالمية جدلية بأدلة مقرونا كان وإن

 على الجالل، صفات من لهم ينكشف ما ماستعظامه حظوظهم من: الثاني الحظ
 ليقربوا الصفات، تلك من يمكنهم بما االتصاف إلى يشوقهم االستعظام من ينبعث وجه
 المقربين بالمالئكة شبها بها االتصاف من فيأخذوا بالمكان، ال بالصفة قربا الحق من بها
 ويتبعه إال فها،واستشرا صفة باستعظام القلب يمتلئ أن يتصور ولن وجل، عز اهللا عند

 بذلك التحلي على وحرص والجالل، الكمال لذلك وعشق الصفة، تلك إلى شوق
  .الوصف

 بها، والتخلق الصفات، تلك من الممكن اكتساب في السعي: الثالث الحظ
  .)١("تعالى الرب من قريبا أي ربانيا، العبد يصير وبه بمحاسنها، والتحلي

لعقيدة هو األنفع، والذي يصل به العبد  هذا إشارة إلى أن تحصيل مقاصد اففي
  .إلى درجة الكمال

 يعتبر اإلمام الجويني التفطن إلى المقاصد دليل على التضلع في علوم ولذلك
 يتفطن لممن : " وأن عدم النظر للمقاصد دليل على عدم البصيرة، فيقول،الشريعة
  .)٢("ريعةالش وضع في بصيرة على فليس والنواهي األوامر في المقاصد لوقوع

 كل مسلم من يطلبها يشتمل على المقاصد العظيمة التي م القرآن الكريأن – ٤
  .كتاب اهللا تعالى، وفي المقدمة من ذلك المقاصد العقدية

 جملتها في ترجع الشرعية الدراسات في المعتبرة الشرعية المقاصد إن
 حتى العقدية،  وفي المقدمة من ذلك المقاصدالقرآن، نصوص إلى تضمينا أو تصريحا

 القرآن الكريم، وأنه لم نصوصاعتبر الفخر الرازي أن مقاصد العقيدة هي العمدة في 
  .ينزل إال لتقريرها

 اإللهيات،: أربعة أمور تقرير القرآن كل منوالمقصود : " الرازييقول
  .)٣("تعالى هللا والقدر القضاء وإثبات والنبوات، والمعاد،

                                         
 .٤٦، ٤٥المرجع السابق، ص ) ١(

عبد العظيم :  تحقيق الدكتورالمعالي، أبو إمام الحرمين الجويني يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبدالبرهان في أصول الفقه، ) ٢(
  .هـ١٤١٨ الرابعة الطبعة مصر، – المنصورة الوفاء،، دار ١/٢٠٦ الديب، محمود

 الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد ألبي الكبير، التفسير أو الغيب، مفاتيح) ٣(
 .هـ١٤٢٠ الثالثة الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار، ١/١٥٦ الرازي،



 

 )٧٧٩(

 العقيدة في بعثقيدة كما وردت في القرآن الكريم ي أن االهتمام بمقاصد الع– ٥
النفوس، ويعمل على إحياء األثر اإليماني في القلوب، فتعود للعقيدة مكانتها، وتتحقق 

  .الغاية من وجود اإلنسان
  : غياب االهتمام بمقاصد العقيدةأثر: ثالثا

  ألن،- شك على العملبال- إن غياب االهتمام بمقاصد العقيدة يؤثر – ١
العمل تابع لإليمان، فالعمل إنما يأتي تابعا لتحقيق العقيدة الصحيحة في القلوب، فإذا لم 
تتحقق العقيدة السليمة بمقاصدها في القلوب فال فائدة مرجوة من العمل حينئذ، ولهذا 

 عن األخالق اإلسالمية، نعلم تعادافإننا حين نجد قصورا في األعمال الصالحة، واب
 ستوعبكمن في أن صاحبها لم يحقق العقيدة كما ينبغي في قلبه، ولم يقطعا أن الخلل ي

هاِعمقاصدها، ولم يصل إلى غاياتها وأهدافها، ولم يِحكَم .  
 فإن أدائها، تصير العبادات صورة ال روح فيها وال حياة في القلب حين حين

بتعاد عن  ذلك يرجع في المقام األول إلى غياب آثار العقيدة عن القلوب، واالبسب
  .المغزى الحقيقي لها

 -  على الجانب الجدلي الكالمي فقط دة تناول قضايا العقياقتصار إن – ٢
 أفقد التناول - سواء في مجال إثبات العقائد أم في مجال دفع الشبهات ورد المطاعن

العقدي حيويته ومخاطبته للقلوب، وتأثيره على العقول، مما جعل المسلمين يتعاملون مع 
 وكأن المقصود منها جانب فلسفي ، العقيدة على أنها قضايا جدلية ال تأثير لهاقضايا

  .دفاعي فقط
 في غايتهم فإن أبا حامد الغزالي يعيب على المتكلمين الذين يقصرون ولذلك

 بالقلب ئهمتناول العقائد على الجانب الحجاجي فقط دون ما سواه، وأن عدم اعتنا
لى المعرفة والسلوك، يجعلهم من العوام في تناول وانكشاف العقيدة فيه، وأثرها ع

  .العقائد
 طريق في الحارس موقع منه موقعه وأن الدين، من حده المتكلمفليعلم : "يقول

 للمناظرة تجرد إذا والمتكلم الحاج، جملة من يكن لم للحراسة الحارس تجرد فإذا الحج،
 جملة من يكن لم وصالحه،قلب  البتعهد يشتغل ولم اآلخرة، طريق يسلك ولم والمدافعة،

 سائر فيها شاركه التي العقيدة إال الدين من المتكلم عند وليس أصالً، الدين علماء
 بصنعة العامي عن يتميز وإنما واللسان، القلب ظاهر أعمال جملة من وهي العوام،



– 

  )٧٨٠(

 علم يف إليه أشرنا ما وجميع وأفعاله وصفاته تعالى اهللا معرفة فأما والحراسة، المجادلة
  .)١("الكالم علم من يحصل فال المكاشفة

 عدم النظر في المقاصد الشرعية يؤدي إلى التشكيك في الحكمة أن – ٣
اإللهية، وهذا التشكيك إنما ينشأ من الجهل بمراد اهللا تعالى، وعدم البحث عن الغايات 

  .والمقاصد والحكم
ف بين الناس حول  إن عدم النظر في المقاصد العقدية مقدمة لشيوع الخال– ٤

  .مسائل العقيدة، فمعرفة المقاصد وسيلة تعصم من الخالف والشقاق
  : بين مقاصد العقيدة ومسألة التعليلالعالقة: رابعا
 يظهر أن مسألة المقاصد لها ارتباط بمسألة تعليل أفعال اهللا تعالى، وهي الذي

 اإلسالمية، فمن رقمسألة من المسائل التي أخذت حيزا من النقاش والخالف بين الف
 والتعليل في أفعال اهللا تعالى وشرائعه، أثبت المقاصد تبعا لذلك، والذين حكمةأثبت ال

ذهبوا إلى نفي الحكمة والتعليل مالوا إلى نفي المقاصد، ومرد اختالفهم في المسألة 
ى يرجع إلى قضية التحسين والتقبيح العقليين، فمن قال بهما أثبت العلة، ومن نفاهما نف

  . العلة
 من تضمنه وما ومحاسنه الشرع علل في تكلم منوكل : " ابن القيميقول

 كان لو إذ العقليين، والقبح الحسن بتقرير إال ذلك يمكنه فال المفاسد، ودرء المصالح
  .)٢("فقط والنهي األمر لغير ذلك إثبات في يتعرض لم والنهى األمر بمجرد وقبحه حسنه

  : أقوال، أهمها وحاصل اختالفهم يرجع إلى
  عدم التعليل:  األولالقول
 فريق إلى القول بأن أحكام اهللا تعالى وأفعاله غير معللة، وأنها تصدر ذهب

عن القدرة واإلرادة مجردة عن الحكمة والعلة وبهذا قال األشاعرة، وهو قول ابن حزم 
  .والظاهرية

 أن األشاعرة  كان ابن حزم ينفي العلة في األفعال واألحكام مطلقا، إالوإذا
ينفون العلة في األفعال، ويثبتونها في األحكام، أي ينفونها في باب العقائد، ويثبتونها في 

  .باب الفقه

                                         
 . بيروت–، دار المعرفة ٢٣ - ١/٢٢إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ) ١(
 الجوزية، قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد واإلرادة، العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح) ٢(
 .بيروت – العلمية الكتب دار، ٢/٤٢



 

 )٧٨١(

  Q À  Á    Â  Ã  Ä هــلنفس واصفا تعالى اهللاقال : " ابن حزميقول
Å  Æ  P]فيها يجري ال أفعاله وأن وبينه بيننا بالفرق تعالى فأخبر] ٢٣: األنبياء 

 بطلت فقد هذا، كان لم وأفعاله تعالى أحكامه من شيء عن نسأله أن لنا يحل لم وإذا ِلم؟
 ألجل كذا أمر فعل أنه عليه تعالى اهللا نص ما إال البتة، العلل وسقطت جملة األسباب

 الحكم لهذا السبب هذا كان لم يقول أن ألحد يحل فال عنه، يسأل مما أيضا وهذا كذا،
 أيضا، سببا غيره يكون أن دون سببا الشيء هذا جعل لم يقول أن وال لغيره، يكن ولم
  .)١("الدين في وألحد وجل عز اهللا عصى فقد السؤال هذا فعل من ألن

 الظاهرية نفي التعليل مطلقا، سواء في أحكام اهللا تعالى، أم في أفعاله، فمذهب
  .هللا تعالىوال يجوز السؤال عن العلة، أو البحث عن الحكمة، ومخالفة ذلك معصية 

 العلة في ي األشاعرة فالمشهور عنهم إثبات العلة في مسائل األحكام، ونفأما
  .التفرقة بين الفقه والعقيدة: جانب العقائد، أي

 واشتهر تعلل، ال تعالى اهللا أحكام أن المتكلمين عنالمشتهر : " السبكييقول
  .)٢("التعليل الفقهاء عن

 تعالى اهللا أحكام أن مجمعة الفقه أئمة: "مدي جانب األحكام الفقهية يقول اآلففي
   ،)٣("ومقصود حكمة من تخلو ال

 أو مضرة، دفع أو مصلحة، جلب إما الحكم شرع منالمقصود : "ويقول
 وربما واالنتفاع، الضرر عن تعالى الرب لتعالي العبد، إلى بالنسبة األمرين مجموع

  .)٤("لنفسه وموافق له مالئم ألنه للعبد مقصودا ذلك كان
  . في جانب أفعال اهللا تعالى فاألشاعرة ينفون التعليل مطلقاأما

 من فيه بما العالم خلق تعالى اهللا أن الحق أهلمذهب : " الشهرستانييقول
 سواء الفعل، على له حاملة لعلة ال واألنواع، الخلق وأصناف واألعراض الجواهر

 العلة تلك قدرت أو والضر، النفع ليقب ليس إذ نافعة، غير أو له نافعة العلة، تلك قدرت

                                         
 أحمد الشيخ: حقيق تالظاهري، القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن مدأح بن علي محمد أبو األحكام، أصول في اإلحكام) ١(

 .بيروت – الجديدة اآلفاق دار، ٨/١٠٣ شاكر، محمد
، ٣/٤١ السبكي، يحيي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي المنهاج، شرح في اإلبهاج) ٢(
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ بيروت،-  العلمية الكتب ارد
 عبد:  تحقيقاآلمدي، الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو األحكام، أصول في اإلحكام) ٣(

 .لبنان -دمشق - بيروت اإلسالمي، المكتب، ٣/٢٨٥ عفيفي، الرزاق
 .٣/٢٧١المرجع السابق ) ٤(



– 

  )٧٨٢(

 بل حامل، وال أفعاله في له غرض فال باعث، الفعل على يبعثه ليس إذ للخلق، نافعة
  .)١("لصنعه علة وال صنعه شيء كل علة

 ينفي العلة سواء كانت عائدة إلى اهللا تعالى، أو عائدة إلى الخلق، فال فهو
  .لغرض هللا تعالى في الخلق، وال باعث على الفع

 اآلمدي أن هذا مذهب المتكلمين وأكثر اإللهيين والفالسفة والحكماء، ويقرر
 اإلبداع يستند لغاية ال وأبدعه العالم خلق تعالى الباري أن الحق أهلمذهب : "فيقول
 لم وضر، ونفع وشر خير من أبدعه ما كل بل عليها، الخلق يتوقف لحكمة وال إليها،
 طوائف ذلك علىووافقهم ... عليه الفعل أوجب دلمقصو وال إليه، قاده لغرض يكن

  .)٢("المتقدمين الحكماء وجهابذة اإللهيين
 لم أن بعد صنعه العالم صانع إن تقولون فهل: قائل قال فإن : " الباقالنيويقول

 وخاطر أزعجه وغرض بعثه وباعث حركه ومحرك فعله إلى دعاه لداع يصنعه
 صنع تعالى إنه: قيل عنه؟ سألت مما لشيء ال صنعه أم منه، الحوادث وجود اقتضى
 أن عليه الدليل: قيل ذلك؟ على الدليل وما: قيل فإن. عنه سألت مما لشيء ال العالم

 الذي الحاجة ذي على وتجوز تكون إنما واألغراض والخواطر المزعجات الدواعي
 ليهع جازت من على إال يجوز ال أمر وذلك المضار، ودفع المنافع اجتالب منه يصح
 وحاجته به وصف من حدوث على دليل ذلك وكل والنفور، الطبع وميل واللذات اآلالم
 على الباعثة المحركة المزعجة األسباب وكذلك تعالى، القديم عن منتف وهو إليه،

 يخاف الذي والراجي للخائف وتخطر الجاهل وتنبه الغافل تحرك إنما األفعال
 ذلك، عن يتعالى واهللا واالنتفاع، الصالح هابإيقاع ويرجو األفعال بترك االستضرار

 وأخفى، السر ويعلم األمور، عواقب إليه تؤول وبما يكون، أن قبل يكون بما عالم ألنه
 تبعثه أن وال به، عالما يكن لم كالذي بباله، األمر خطور صفته هذه من على يجوز وال

  . )٣("أفعاله على والبواعث الدواعي
 في الفقه واألصول، ونفي التعليل جوازي الفرق بين  بدر الدين الزركشويعلل

 على الكالم في الحاجب ابننقل : "التعليل في مسائل االعتقاد، بالفرق بينهما، فيقول
                                         

 .٣٩٧الفريد جيوم، ص : وصححهنهاية اإلقدام في علم الكالم، عبد الكريم الشهرستاني، حرره ) ١(

 حسن: حقيق تاآلمدي، الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو الكالم، علم في المرام غاية) ٢(
 .القاهرة – اإلسالمية للشئون األعلى المجلس، طبعة ٢٢٤ ص اللطيف، عبد محمود

 المالكي، الباقالني بكر أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن محمد بن بالطي بن محمد الدالئل، تلخيص في األوائل تمهيد) ٣(
 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ األولى، الطبعة لبنان، – الثقافية الكتب مؤسسة، ٥١ - ٥٠ ص حيدر، أحمد الدين عماد: تحقيق



 

 )٧٨٣(

 باألصل ذلك واستشكل علة، من للحكم بد ال أنه على الفقهاء إجماع والتقسيم السبر
 غير األحكام ألن بينهما منافاة وال: قلت. بالغرض تعلل ال اهللا أفعال أن المشهور
  .)١("األفعال

 ُأجيب عن هذه التفرقة بين نفي التعليل في العقائد وإثباته في األصول بما وقد
أحكام اهللا مشروعة : قولهم في األصول: "، حيث قال- رحمه اهللا- ذكره األستاذ البوطي 

 على مراد واحد أفعال اهللا ال تعلل، غير واردين: لمصالح العباد، وقولهم في علم الكالم
لهم بالعلة، فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكالم هي العلة العقلية التي يقصدها 

 لذاته، والدليل على ذلك هو أن أساس علم الكالم هو لشيء وهي ما يوجب اسفة،الفال
فلسفة العقيدة اإلسالمية، ورد أباطيل الحكماء والفالسفة بنفس موازينهم التي يتداولونها، 
فال جرم أن مصطلحاتهم في البحث إنما هي عين مصطلحات المناطقة والحكماء، وأن 
قصارى همهم هو إبعاد التعليل الفلسفي عن أن يتسرب إلى خلق اهللا وأفعاله في أذهان 

 اهللا تعالى بالعلة عالولم يثبت حتى عند المعتزلة أنفسهم أنهم عللوا أف.... المسلمين 
  .الحقيقية المجردة

راد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها لألحكام في بحث األصول، فهو العلة  مأما
 تبدو لنا كذلك، إذ جعلها اهللا تعالى موجبة لحكم معين، بمعنى أنه أناط يالجعلية الت

فمطمح نظر علماء الكالم هو البحث في أصل الخلق من . وجوب ذلك الحكم بوجودها
الى ونفي صفات النقص عنه، ومطمح نظر حيث إثبات صفات الكمال هللا سبحانه وتع

األصوليين هو البحث فيما سنه من النظام والتشريع في الكون من حيث الخضوع 
  .)٢("لنظامه واألخذ بتشريعه

  التعليل:  الثانيالقول
 أن المعتزلة إال.  ذهب الجمهور، وأكثر الفقهاء، والمعتزلة، والكراميةوإليه

ى، وأن هذه الحكمة تعود إلى المخلوق، وهي نفعه يقولون بوجوب ذلك على اهللا تعال
واإلحسان إليه، وذلك بناء على أصلهم في القول بوجوب الصالح واألصلح على اهللا 

  .تعالى

                                         
 الطبعة الكتبي، دار، ٧/١٥٦ الزركشي، بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو الفقه، أصول في المحيط البحر) ١(

 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ األولى،
 بتصرف، مؤسسة الرسالة، ٨٨: ٨٦ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ص سالمية، المصلحة في الشريعة اإلطضواب) ٢(

 .بدون



– 

  )٧٨٤(

إن اهللا سبحانه ابتدأ الخلق لعلة، : لم يمتنع أن يقول: " يقول القاضي عبد الجبار
:  من قالولى هذا الوجه قتريد بذلك وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق، فبطل عل

إنه تعالى خلق الخلق ال لعلة، لما فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا ال لوجه تقتضيه 
  .)١("الحكمة

 بالغة اهللا تعالى إنما يكون بحكمة عن يصدر ما أن الجمهور يرون أن كل إال
 كلل الخالق وأنه شيء، كل على اهللا قدرة بعموم وأقروا أمره، أو فعله ذلك في سواء
 جل هو أوجبه ما إال عليه يوجبوا ولم عليه، شيء إيجاب عن تعالى اهللا فنزهوا شيء،
 ما بكل إال وعال جل يأمر لم وأنه فعل، كل في بالحكمة له أقروا كما نفسه، على وعال

  .قبيح هو ما كل عن إال ينه ولم حسن، هو
 جمهور يهعل فالذي اهللا، أفعال تعليل عن السؤالوأما : "  ابن تيميةيقول

 وهذا لحكمة، ويأمر لحكمة، يخلق تعالى اهللا أن - والخلف السلف من - المسلمين
 والكرامية المعتزلة من: الكالم أهل أكثر ذلك على ووافقهم والعلم، الفقه أئمة مذهب

  .)٢("وغيرهم
   الثانيالمبحث

  والسنة العامة للعقيدة في القرآن المقاصد
 واألحاديث النبوية التي تحدثت عن العقائد  استعراض آيات القرآن الكريممع

  .أمكنني استخالص بعض المقاصد العامة للعقيدة على النحو التالي
   إثبات الوحدانية ووجوب إفراد اهللا بالعبادة– ١

 إلى تحقيقه في النفوس من خالل آيات وأحاديث سالم أول مقصد سعى اإلإن
 تعالى بالقصد هبني عيها من وجوب إفراد هو إثبات وحدانية اهللا تعالى، وما ينئدالعقا

  .والتوجه، وعدم إشراك غيره في العبادة
 استدل القرآن الكريم على وحدانية اهللا تعالى بأدلة عقلية يمكن صياغتها فقد

  ¾  ½  ¼  «  Q °  ± ²   ³  ´ µ  ¶  ¸¹  º: بطريقة منطقية، قال تعالى
¿  P]٢٢: األنبياء[ ،  

                                         
النجار، محمد علي : المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي أبو الحسن عبد الجبار األسدابادي، تحقيق األستاذ) ١(

 ، ١١/٩٢طه حسين، جزء التكليف : إبراهيم مدكور، إشراف الدكتور: عبد الحليم النجار، مراجعة الدكتور: واألستاذ
 قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد:  تحقيقالحراني، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي الفتاوى، عمجمو) ٢(
 .م١٩٩٥ هــ١٤١٦ السعودية، العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف ةلطباع فهد الملك مجمع، طبعة ٨/٣٧٧



 

 )٧٨٥(

نه وتعالى أن الخلق ال يكون سدى، وليس إيجاد اهللا  أمر الخلق بين سبحاففي
   Q N  Oتعالى للمخلوقات عبثا دون حكمة، بل الحكمة مقصودة من الخلق، 

P  Q  R  S  T  U P]هذه الحكمة تتمثل في إفراده ]١٦: األنبياء ،
    ,  +  *  ()    '  &  %$  #  "  ! Qتعالى بالعبادة كما أمر، 

-.P]فقد رتب المولى تبارك وتعالى األمر بالعبادة على خلقه تعالى ، ]١٠٢:األنعام
  .كل شيء

 هذا المعنى واضحا حين أمر اهللا تعالى بالعبادة؛ ألنه الخالق، في قوله وجاء
  Q l  m  n  o  p  q  r  s  t  u: تعالى
v  w  P]٢١: البقرة.[  

 عن ذلك،  حكمة الخلق جلية في نفي العبث عن خلقه، وبيان أنه منزهوتظهر
  ~Q:  عز وجل، قال تعالىنه من العباد نفي الشرك عبةوأن غاية الخلق المطلو

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  § ¨  ©  ª  «¬  ®    
¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  

¾  ¿  À  Á  Â  Ã  ÄÅ  Æ  Ç  È   É Ê  P 
  ].١١٧- ١٥٥: المؤمنون[

 إال خلقكم إلى يدعنا ولم للعبث، خلقناكما م: " الزمخشري في تفسير اآليةيقول
 المعاصي، وترك الطاعات من المشاق ونكلفكم نتعبدكم أن: وهي ذلك، اقتضت حكمة

  . )١("المسيء ونعاقب المحسن فنثيب الجزاء، دار إلى التكليف دار من نرجعكم ثم
 مالحظة أن الزمخشري يشير إلى الحكمة بطريق القصر الذي يفيد مع
  .ى اهللا تعالى، كما هو قول المعتزلة في ذلكالوجوب عل

 لم: أي: " العلة من الخلق كما توضحها اآلية الكريمة، فيقوللبيضاوي اويبين
 على كالدليل وهو أعمالكم، على ونجازيكم لنتعبدكم، خلقناكم وإنما بكم، تلهياً نخلقكم
  .)٢("البعث

 جانب الربوبية في - ية  القرآن الكريم إلى غاية وحكمة اإلقرار بالوحدانويشير
 وأن المقصود منها هو العبادة هللا تعالى، ففي جانب الربوبية قال - األلوهيةوجانب

                                         
 الكتاب دار، ٣/٢٠٦ اهللا، جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف) ١(

 .هـ١٤٠٧ الثالثة الطبعة بيروت، – العربي
 عبد محمد: حقيق تالبيضاوي، الشيرازي محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين صرنا التأويل، وأسرار التنزيل أنوار) ٢(

 .هـ١٤١٨ األولى الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار، ٤/٩٧ المرعشلي، الرحمن



– 

  )٧٨٦(

  -    ,   +  *   ()   '  &  %  $  #  "  ! Q: الىـــــــتع
.  P]فرتب األمر بالعبادة على اإلقرار بربوبية اهللا تعالى]٦٥:مريم ، .  

، ]١٤:طه[Q '  (  )  *  +   ,      -   .P:  جانب األلوهية قال تعالىوفي
  . فرتب األمر بالعبادة على إلوهية اهللا تعالى على خلقه

  Q ²:  سبحانه بين حكمة ربوبيته على خلقه وألوهيته في قوله تعالىوجمع
³  ´  µ  ¶¸P ]٥١:آل عمران.[  

 ملحوظة في كثير من العقائد كما -وحدانية اهللا تعالى وعبادته-  الحكمة هذه
  Q D  E  F  G: أخبر القرآن الكريم، فهي الغاية من إرسال الرسل، قال تعالى

H  I  K  J  L  M   N  OP]وقال سبحانه]٣٦: النحل ، :Q !  "  
#  $  %  &  '  (   )  *   +   ,        -  .   /  0  P]٢٥:األنبياء.[  

: ز وجل حكمة ومقصد إنزال الكتب على رسل اهللا تعالى جميعا، قال عوهي
Q K  L       M  N  O  P  Q  R  S  T  U  P]٢: الزمر.[  

   تنزيه اهللا تعالى– ٢
 ه، وجل، وإثبات كل كمال وجالل لعز من أعظم مقاصد العقيدة تنزيه اهللا إن

  .ونفي كل معاني النقص عنه
   Q m  n  o  p  q  r   st  u  v   wx:  تعالىقال

y  z  {  |  }  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  
¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬®  ¯  °  

±  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸   ¹º  »   ¼   ½¾   
¿  À  Á  Â  Ã   ÄÅ  Æ      Ç       È   É   P]رالحش :
٢٤-٢٢.[  

 أثبتت اآليات صفات اهللا تعالى وأسماءه الحسنى، وكانت النتيجة بعد ذكر فقد
  .رضالصفات تسبيح المخلوقات جميعها في السماوات واأل

   Q o    p   q   r   s   t   u     v:  عز وجلوقال
w   x   y   z   {  P] ٣-١:األعلى[  

 يستحق ألجله بما تعالى وصفه لبيان مذكورة هاهناوالسورة : " الرازييقول
 فاعلم فهدى قدر والذي فسوى خلق الذي: تعالى قولهأما  ..... والتعظيم والثناء الحمد



 

 )٧٨٧(

 بعد يكون إنما بالتسبيح االشتغال: قال سائال فكأن بالتسبيح، أمر مال وتعالى سبحانه أنه
  .)١("فهدى قدر والذي فسوى خلق الذي: فقال الرب؟ وجود على الدليل فما المعرفة،

 القرآن أن من مقاصد إرسال الرسل اإليمان باهللا تعالى، والمداومة على وبين
  ¯  ®   ¬  » Q: تسبيحه عز وجل بكرة وأصيال، قال تعالى

°  ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹  
º  »   P]٩-٨:الفتح.[  

    Q ²  ³  ´ P: تعالى فقال اإلرسال فائدة بينثم : " الخازنيقول
 نصر: والتعزير وينصروه، ويقووه: يعني وتُعزروه إليهم، المرسل للناس فيه فالضمير

 التسبيح من وتُسبحوه والتبجيل، ظيمالتع: والتوقير وتعظموه،: يعني وتُوقِّروه تعظيم، مع
  .)٢("النقائص جميع من التنزيه هو الذي

 تمام معرفة اهللا وتنزيهه شكر اهللا تعالى على نعمه، وقد جعل اهللا عز ومن
  QÅ:  قال تعالىيم، ومعرفته للطريق القونسانوجل الشكر مقصدا، فهو غاية لهداية اإل

Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  P]فهداية اهللا تعالى اإلنسان ،]٣:اإلنسان 
  .مقصود منها أن يصل إلى شكر اهللا تعالى

 سبحانه أن تدبير األمر من السماء إلى األرض، وعلم اهللا تعالى، وخلقه وبين
اإلنسان على الترتيب المعروف الموصوف في القرآن، وتسوية خلقه أحسن ما يكون، 

  ] Q: تعالى العباد، فقال  ذلك منفعلمقصود منه شكر اإلنسان ربه، وقليل من ي
\       ]  e  d     c   b   a   `    _  ^    f           g  h  i  j  k  l  m   

n  o  p  q   r   s  t  u   v  w  xy  z      
{  |  }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  

«  ¬  ®    ¯   °±  ²  ³  ´  µ  ¶¸  ¹   º  
»  ¼  P]٩- ٥: السجدة[.  
  
  
  

                                         
 الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو الكبير، التفسير أو الغيب مفاتيح) ١(

 .هـ ١٤٢٠ الثالثة الطبعة بيروت، –العربي التراث إحياء دار، ١٢٨، ٣١/١٢٧ الري، خطيب الرازي
 بالخازن، المعروف الحسن، أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء التنزيل، معاني في التأويل لباب) ٢(

 .هـ١٤١٥ األولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار، ٤/١٥٥ شاهين، علي محمد: تصحيح



– 

  )٧٨٨(

   كسب الجزاء األخروي– ٣
 تعالى  نبيه وسنة من أعظم مقاصد العقيدة كما ورد في كتاب اهللا إن

تحصيل الجزاء األخروي، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي الغاية العظمى 
  .لالعتقاد، والمقصد األسمى للعمل في الدنيا

نعيم على اإليمان  رتب المولى تبارك وتعالى دخول الجنة، والفوز بالوقد
  . القرآنيةيات الصالحة في كثير من اآلالواألعم

    Q À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É    Ê       Ë        Ì:  تعالىقال
ÍÎ  Ï  Ð  Ñ  Ò   Ó  P] ١١:الطالق.[  

     ´  Q ©  ª  «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³:  أيضاوقال
µ  P]١٩:السجدة.[  

   ×  Q Ë  Ì  Í  Ï    Î  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö: وقال
Ø      Ù    Ú   Û  ÜÝ  Þ      ßP]٩:التغابن.[  

 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن شهدمن : " قال النبي عن  عبادة وعن
 مريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله، اهللا عبد عيسى وأن ورسوله، عبده محمدا وأن له،

  .)١("العمل من كان ما على الجنة اهللا أدخله حق، والنار حق والجنة منه، وروح
 أزواد فنفدت: قال مسير، في  النبي مع كنا: قال ، هريرة أبي وعن

 ما جمعت لو اهللا، رسول يا: عمر فقال: قال حمائلهم، بعض بنحر هم حتى: قال القوم،
 التمر وذو ببره، البر ذو فجاء: قال ففعل،: قال عليها، اهللا فدعوت القوم، أزواد من بقي
: قال بالنوى؟ يصنعون كانوا وما: قلت بنواه، النواة وذو: مجاهد وقال: قال مره،بت

 أزودتهم، القوم مأل حتى: قال عليها، فدعا: قال الماء، عليه ويشربون يمصونه كانوا
 غير عبد بهما اهللا يلقى ال اهللا، رسول وأني اهللا، إال إله ال أنأشهد : "ذلك عند فقال: قال

  .)٢("الجنة خلد إال فيهما، شاك
 أن الدرجات العلى من الجنة، والمنازل الرفيعة، والمكانة العالية يوم وبين

  #  "  ! Q:  تعالىلالقيامة إنما هي غاية لإليمان وعمل الصالحات، فقا
$  %  &  '   (  )  P]٢٩:الرعد.[  

                                         
  ".٣٢٥٢"، رقم )يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم(قوله "، باب "األنبياء"البخاري، كتاب : متفق عليه) ١(

 ".٢٨ "رقم، "قطعا الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل"، باب "اإليمان"كتاب :     مسلم
 ".٤٤"، رقم "النار على وحرم الجنة دخل فيه شاك غير وهو باإليمان اهللا لقي من"، باب "اإليمان"صحيح مسلم، كتاب ) ٢(



 

 )٧٨٩(

 بن متوقف على اإليمان باهللا تعالى، عن عمر جنة أن دخول ال وأخبر
 فالن: فقالوا ، النبي صحابة من نفر أقبل خيبر، يوم كان لما: قال ، الخطاب

كال، : " اهللا رسول فقال شهيد، فالن: فقالوا رجل، على مروا حتى شهيد، فالن شهيد،
 الخطاب، ابنيا : " اهللا رسول قال ثم" - عباءة أو- غلها بردة في النار في رأيته إني

 ال إنه أال: فناديت فخرجت: قال، "المؤمنون إال جنةال يدخل ال أنه الناس، في فناد اذهب
  .)١(المؤمنون إال الجنة يدخل

 أن معرفة أسماء اهللا تعالى الحسنى طريق موصل إلى دخول الجنة، عن وبين
 من واحدا إال مائة اسما وتسعين تسعة هللاإن : " قال اهللا رسول أن  هريرة أبي

  .)٢("الجنة دخل أحصاها
ريم أن بداية الخلق وإعادته مرة أخرى، ورجوع الناس جميعا  القرآن الكوقرر

  Q f: إلى اهللا تعالى يوم القيامة مقصود به إثابة الطائعين وعقاب العاصين، فقال
g  hi  j  k  lm  n  o  p  q  r  s  t  u  
v  w   xy  z  {  |  }  ~  �  ¡   ¢    
£  ¤  ¥  ¦  P] ٤:يونس.[  

 عذاب النار مقصد أصيل لإليمان باهللا تعالى، وما  على أن النجاة منوأكد
  }  Q o  p  q  r  s t  u  v  w  x  y   z: يتبعه من أعمال صالحة، فقال

|  }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦     §    ¨  ©   ª  «  ¬   ®   ¯  °  ±  
²  ³  ´  µ  ¶       ¸      ¹  º  »  ¼  ½¾  ¿ À   Á  P.  

ن عدم اإليمان باهللا تعالى ورسوله الكريم غايته عذاب النار  المقابلة فإوبمفهوم
  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  {   |  } Q: يوم القيامة، قال تعالى

¥P]على من يدعي األلوهية مع اهللا - بطريق األولى- العقاب ا، ويترتب هذ]١٣:الفتح 
  ^[   \  ]  Q S  T  U  V  W  X    Y  Z: تعالى ويشاركه في ملكه، قال

_b  a  `             P]٢٩:األنبياء.[  
 المقابل فإن من حقق التوحيد الكامل، وجانب الشرك، فهو آمن من عذاب وفى

 عفير له يقال حمار على  النبي ردفكنت :  قال معاذاهللا تعالى يوم القيامة، عن 

                                         
 ".١٨٢"، رقم "المؤمنون إال الجنة يدخل ال وأنه الغلول، تحريم غلظ باب"باب " اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ١(
  ".٦٩٥٧"، رقم " اسم إال واحدائةإن هللا ما"، باب "التوحيد"كتاب : البخاري: متفق عليه) ٢(

 ". ٢٦٧٧"، رقم "في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها"، باب "الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار"كتاب :     مسلم



– 

  )٧٩٠(

 اهللا: قلت". اهللا على العباد حق وما عباده على اهللا حق تدري هل معاذيا : "فقال
 وحق شيئا، به يشركوا وال يعبدوه أن عباده على اهللا حقفإن : "قال. أعلم ورسوله

 به أبشر أفال اهللا رسول يا: فقلت". شيئا به يشرك ال من يعذب أال اهللا على العباد
  .)١("فيتكلوا تبشرهمال : "قال الناس؟

 نبي القضاء من اهللا فرغ إذاحتى : ".....  في حديث طويل أبي هريرة وعن
 اهللا، إال إله ال أن يشهد كان ممن يخرج، أن أراد من النار من يخرج أن وأراد عباده،

 أن النار على اهللا وحرم السجود آثار بعالمة فيعرفونهم يخرجوهم، أن المالئكة أمر
 ماء له يقال ماء عليهم فيصب امتحشوا، قد فيخرجونهم السجود، أثر آدم ابن من تأكل

  .)٢(... "السيل حميل في الحبة نبات فينبتون الحياة،
   الهداية إلى الصراط المستقيم– ٤

 تحصيل الهداية، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور مقصد أصلى من إن
 فقد بين سبحانه أن النتيجة المباشرة ،مقاصد العقيدة في القرآن الكريم والسنة النبوية

 Q6  7  8  9 :  P: ال تعالىلإليمان باهللا تعالى هي هداية القلب واستقامته، ق
  ].١١:التغابن[

 بن الرحمن الهداية على اإليمان بربوبية اهللا تعالى، عن عبد  رتب النبي وقد
 صالته يفتتح  اهللا نبي كان شيء بأي ، المؤمنين أم عائشة سألت: قال ، عوف

 برائيل،ج رباللهم : "صالته افتتح الليل من قام إذا كان: قالت الليل؟ من قام إذا
 بين تحكم أنت والشهادة، الغيب عالم واألرض، السماوات فاطر وإسرافيل، وميكائيل،

 من تهدي إنك بإذنك، الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك
  .)٣("مستقيم صراط إلى تشاء

  Q r   s: ال تعالىــل وبعثتهم، قــة إرسال الرســ غايوهي
t  u  v  w  x  y  z    {    |  }  ~  �¡   ¢   £        ¤  ¥  

¦   §¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  

                                         
  ".٢٧٠١"، رقم "اسم الفرس والحمار"، باب "الجهاد والسير"كتاب : البخاري: متفق عليه) ١(

 ".٤٩"، رقم "النار على وحرم الجنة دخل فيه اكش غير وهو باإليمان اهللا لقي من"، باب "اإليمان"كتاب :     مسلم
  ".٦٢٠٤، رقم "الصراط جسر جهنم"، باب "الرقاق"كتاب : البخاري: متفق عليه) ٢(

 ".٢٩٩"، رقم " الرؤيةطريقمعرفة "، باب "اإليمان "تابك:     مسلم
 ".٢٠٠"، رقم "الدعاء في صالة الليل وقيامه"، باب "صالة المسافرين وقصرها"كتاب : صحيح مسلم) ٣(



 

 )٧٩١(

´  µ P ]فقد بينت اآلية أن اإليمان بالرسول الكريم ]١٥٨:األعراف ،
  .واتباعه ينتج الهداية على الطريق القويم

  }Q r  s  t  u  v       w  x  y  z: ز وجلــ عالــوق
|  }  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  

ª  «  P]فقد بينت اآلية الكريمة بطريق القصر أن مقصد إرسال ]٦٤:النساء ،
  .الرسول طاعة اهللا عز وجل

ال ــ بالرسل يقتضي السير على طريقهم، واالهتداء بهديهم، قواإليمان
  ].٩٠:األنعام[Q ¾  ¿  À  Á  ÂÃ  ÄÅ  P: تعالى

لية في غاية إنزال الكتب على رسل اهللا تعالى،  هذا المقصد بصورة جويتضح
 من الظلمات إلى النور، اسفقد بين تبارك تعالى إن إنزال الكتب من أجل إخراج الن

  Q4  5  6  7  8  9: الـــوهدايتهم إلى طريق اهللا تعالى، فق
   :;  <  =  >  ?  @  A  B P] وقال]١:إبراهيم ، :Q M  

N  O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y   Z  
[  \  ]  e  d  c  b  a         `  _  ^  

f   g  P] ١٦-١٥:المائدة.[  
 نزلت الكتب على رسل اهللا تعالى مفصلة مبينة من أجل هداية الخلق إلى وقد

  Q ?  @  A  B  C  D  E   F  G: اهللا تعالى، قال تعالى
H  I  P]وقال]٨٩:النحل ، :Q !  "  #  $  %  &  '  ()       

*  +  P]٥٢:األعراف.[  
 واضح في إنزال الكتب على كل األنبياء والرسل، فقد بين القرآن مقصد الوهذا

  QV: الكريم أن علة إنزال الكتاب على موسى عليه السالم هداية الخلق، قال تعالى
W  X  Y  Z  [  \  ]   P]٥٣:البقرة.[  

 لن ما فيكم تركتوقد : "ال  الهداية مرتبط باإليمان بكتاب اهللا تعالى، قودوام
  .)١("اهللا كتاب به، اعتصمتم إن بعده تضلوا

 مالزمتها له، إلنسان اإليمان بالمالئكة ما يبعث على الهداية إذا الحظ اوفي
  Q O  P  Q  R  S   T          U: وتسجيلها أعماله التي تصدر عنه، قال تعالى

V  W  X  Y  P]١٢-١٠:اإلنفطار.[  

                                         
 ".١٢١٨"رقم " حجة النبي"، باب "الحج"كتاب : صحيح مسلم) ١(



– 

  )٧٩٢(

 فإنهم بالقبائح، تقابلوهم فال كراما حفَظَة لمالئكةً عليكموإن : "ر ابن كثيقال
  .)١("أعمالكم جميع عليكم يكتبون

 المالئكة الكتبة، واإليمان بهم، دافع إلى ترك المعصية، والحياء من فمالحظة
وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها "اهللا تعالى، فهي دافع إلى االستقامة على الطريق، 

  .)٢("يا وترك المعصيةاستح
 البقاعي هذا المعنى عند تفسير اآليات، وأن المقصود بها أن اإليمان ويالحظ

 على لهمالمالئكة : "بالمالئكة يدفع إلى االستقامة على الطريق، والهداية الصحيحة، فقال
 فيراسخون .... حقير وال جليل منها عليهم يخفى ال بحيث فهم العلو، غاية أعمالكم
 على الجزاء ليقع العهود، بينكم الشهود يكتب كما الصحف في يكتبونها لكتابة،ا وصف

 يكون هل! والقطمير؟ النقير على بالجزاء تكذيب هذا مع يكونفكيف .... التحرير غاية
 همالً يتركهم رعية له يكون بملك علمتم وهل! عبثاً؟ أعمالكم من الذر مثاقيل إحصاء

  .)٣(!"عملوه؟ وما أيديهم في ما على يحاسبهم فال
 في لي قل اهللا، رسول يا: قلت: قال ، الثقفي اهللا عبد بن سفيان وعن

 باهللا، آمنت: قل: " قال -بعدك: معاوية أبو قال-  غيرك أحدا عنه أسأل ال قوال اإلسالم
  .)٤("استقم ثم

 أن اإليمان باليوم اآلخر وما يسبقه من أحداث سبب الستقامة  النبي ويبين
 كيف: "يقول كان  النبي أن ، الخدري سعيد أبيى طريق الهداية، عن العبد عل

 متى ينتظر سمعه، وأصغى جبهته، وحنى الصور، التقم قد الصور وصاحب أنعم
  .)٥("يؤمر

                                         
 دار، ٨/٣٤٤ سالمة محمد بن سامي:  تحقيقالدمشقي، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسير) ١(

 .م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة
علي :  المريد على جوهرة التوحيد، حققه وعلق عليه الدكتورحفةوري على جوهرة التوحيد المسمى تحاشية اإلمام البيج) ٢(

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى ٢٥٨جمعة،  ص 
 ، ٣٠٦-٢١/٣٠٥ البقاعي، بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم والسور، اآليات تناسب في الدرر نظم) ٣(

 .القاهرة -  اإلسالمي الكتاب دار

 ".١٥٤١٦"مسند أحمد، رقم ) ٤(
  "١١٦٩٦"مسند أحمد، رقم ) ٥(

، "٨٢٣"، رقم "الوكيل ونعم اهللا حسبنا: يقول أن الصور في النفخ انتظر لمن األمر ذكر"، "األذكار"    صحيح ابن حبان، باب 
 .بإسناد صحيح على شرط الشيخين



 

 )٧٩٣(

 المقابلة يقرر القرآن الكريم أن الضالل والبعد عن الهداية الحقة إنما وبطريق
Q \  ]  b: يكون بالكفر بأركان اإليمان، قال تعالى   a   `  _  ^       

    e  d   cf  g  h  P] ١٣٦:النساء.[  
   تزكية النفس– ٥

 العقيدة في القرآن الكريم والسنة النبوية عناية بالغة بالنفس نصوص اعتنت
 وبينت أن ، وتحسين األخالق، وتزكية الروحها،وأحوالها، وطرق تزكيتها وتهذيب

  .األنفسمقاصد العقيدة تهذيب األخالق، وتزكية 
 أن اإليمان الكامل ال بد أن يعتني باألخالق، ويشتمل على  النبي فبين

 أو-  وسبعون بضعاإليمان : " اهللا رسول قال: قال ، هريرة أبيمفرداتها، عن 
 الطريق، عن األذى إماطة وأدناها اهللا، إال إله ال قول فأفضلها شعبة، - وستون بضع

  .)١("اإليمان من شعبة والحياء
 رسول قال: قال ، هريرة أبي األخالق، عن ال اإليمان مرتبط بكمالوكم

  .)٢("خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنينأكمل : " اهللا
 كان  جانب اإليمان بالرسل أخبر المولى تبارك وتعالى أن بعثة النبي وفي

  ¼  «  Q ´  µ  ¶  ¸  ¹  º: من مقاصدها تزكية النفس وتطهيرها، قال تعالى
½  ¾  ¿      À  Á  Â  Ã  Ä  Å      Æ  Ç  È          

É  Ê  Ë  Ì  ÍÎ     P]فبين اهللا عز وجل أن مقصد إرسال ]١٦٤:آل عمران ،
  .لحكمةالرسول تالوة اآليات، وتزكية األنفس، وتعليم الكتاب وا

  $  #  "  ! Q:  مقصد إرسال الرسل جميعا، قال سبحانهوهذا
%  &  '      (  )  *  +  ,P]٢٥:ديدالح.[  

 أن تهذيب األخالق، وصيانة األنفس، وتطهيرها من دنس األخالق، وبين
  Q s  t  u  v: ورذائل العادات، من أهم مقاصد إرسال الرسل، قال تعالى

w  x   y      z  {  |  }   ~  �  ¡  ¢  £   ¤ P 
ألرض، ، فحماية األخالق، وتهذيب النفوس، واالبتعاد عن الفساد في ا]٣٦:العنكبوت[

  .من أهم غايات بعثة الرسل صلوات اهللا عليهم
                                         

 ".٥٨"، رقم "شعب اإليمان"، باب "اإليمان"كتاب : مسلم) ١(
  ".٤٦٨٢"، رقم "الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه"، باب "السنة"كتاب : أبو داود) ٢(

  ".١١٦٢"، رقم "ما جاء في حق المرأة على زوجها"، باب "أبواب الرضاع"كتاب :    الترمذي
 .، وهو صحيح"١٠١٠٦"   مسند أحمد، رقم 



– 

  )٧٩٤(

 أن من مقاصد بعثته تهذيب األخالق، وتحسينها، وتتميم مكارمها، عن  وبين
  .)١("األخالق صالح ألتمم بعثت إنما: " اهللا رسول قال: قال ، هريرة أبي

  اعتقاد المؤمن باليوم اآلخر، وما فيه من حساب وثواب وعقاب، ما يدفعهوفي
إلى االبتعاد عن األخالق السيئة، وتجنب الصفات القبيحة، واالتصاف بجميل األخالق 

  ±   °  ¯  ®  ¬    »  Q ¦  §  ¨  ©  ª: ومحاسن العادات، قال تعالى
²        ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »   ¼  ½  ¾  ¿    À  Á  Â   Ã   Ä   

Å   Æ   P]٦-١:المطففين.[  
 اآليات أن اعتقادهم بالبعث بعد الموت، وبالحساب  اهللا تعالى في هذهفبين

 ترك التطفيف، واالعتدال في سائر لىوالجزاء يوم القيامة ينبغي أن يكون دافعا لهم إ
  .األحوال

 فكيف القبائح، هذه أمثال على يتجاسر لم ذلك ظن من فإن : " البيضاوييقول
  .)٢("تيقنه بمن

 أن من تمام اإليمان حسن الخلق، وأن عالمة اإليمان باهللا تعالى اليوم  وبين
  هريرة أبياآلخر أن يكون حسن األخالق، فهو مقصد من مقاصد اإليمان، عن 

 كان ومن جاره، يؤذ فال اآلخر واليوم باهللا يؤمن كانمن : " اهللا رسول قال: قال
 أو خيرا فليقل اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان ومن ضيفه، فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن

  .)٣("ليصمت
 النبي أن  شريح أبي نقصان األخالق عند المؤمن ينقص اإليمان، عن وبقدر

قال اهللا؟ رسول يا ومن: قيل" يؤمن ال واهللا يؤمن، ال واهللا يؤمن، الواهللا : " قال :
  .)٤("بوائقه جاره يأمن الالذي "

                                         
  .، بسند صحيح"٨٩٥٢"مسند أحمد، رقم ) ١(

 ".٢٧٣"، رقم "حسن الخلق"   األدب المفرد للبخاري، باب 
 عبد محمد:  تحقيقالبيضاوي، الشيرازي محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر التأويل، وأسرار التنزيل أنوار) ٢(

 .هـ١٤١٨ األولى الطبعة ت،بيرو – العربي التراث إحياء دار، ٥/٢٩٤ المرعشلي، الرحمن
  ".٥٦٧٢"، رقم "من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره"األدب، باب "كتاب : البخاري: متفق عليه) ٣(

 ".٤٧"، رقم "الحث على إكرام الجار والضيف"، باب "اإليمان"كتاب :      مسلم
 ".٥٦٧٠"، رقم "وائقهإثم من ال يأمن جاره ب"، باب "األدب" كتاب : صحيح البخاري) ٤(



 

 )٧٩٥(

   التوازن النفسي– ٦
 في القرآن الكريم تحقيق التوازن النفسي للمؤمن، العقيدةمقاصد آيات  من إن

فيكون صاحب نفس سوية، من غير إفراط وال تفريط، ويظهر هذا واضحا في قول اهللا 
  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  � Q: تعالى في قضية اإليمان بالقضاء والقدر، يقول تعالى

§  ¨  ©  ª  «    ¬  ®  ¯  °  ±²  ³  ´  µ  ¶      ¸  ¹   º  »  ¼  
½  ¾    ¿  À  Á  ÂÃ   Ä  Å  Æ            Ç  È  ÉP] ٢٣-٢٢: الحديد.[  

 هذه اآلية الكريمة يبين المولى تبارك وتعالى نتيجة اإليمان بالقدر في حياة ففي
المسلم، وأن آثار ذلك تظهر في عدم التأسف واألسى على ما مضى وفات، وعدم 

  .يه بما يكسبه اإلنسانالبطر والفرح المبالغ ف
 كونها، قبل لألشياء كتابتنا وسبق علمنا بتقدم أعلمناكم: أي: " ابن كثيرقال

 لم أخطأكم وما ليخطئكم، يكن لم أصابكم ما أن لتعلموا وجودها، قبل الكائنات وتقديرنا
  .)١("لكان شيء قدر لو فإنه فاتكم، ما على تأسوا فال ليصيبكم، يكن

 وال الدنيا من فاتكم ما على تحزنوا لكيال بذلك اختبرناكم: أي: "اني الشوكوقال
 عن زائل وكل قريب، عن يزول ذلك فإن منها، أعطاكم: أي منها، آتاكم بما تفرحوا
 اهللا بقضاء الكل أن ومع فواته، على يحزن وال بحصوله، يفرح أن يستحق ال قريب

 للفرح بمستحق فليس محالة ال كائنا حصوله كان وما له، كتب ما أمر يعدو فلن وقدره،
  .)٢("فوته على للحزن وال بحصوله

 أن اإليمان بالقضاء والقدر ينتج السعادة في الدنيا، وأن السخط وترك  وبين
 قال: قال ، وقاص أبي بن عن سعد نيا،الرضا بالقضاء والقدر يوجب الشقاء في الد

 قضى بما رضاه آدم ابن ادةسع ومن اهللا، استخارته آدم ابن سعادةمن : " اهللا رسول
 عز اهللا قضى بما سخطه آدم ابن شقوة ومن اهللا، استخارة تركه آدم ابن شقوة ومن اهللا،

  .)٣("وجل
 القرآن الكريم أن اإليمان الحقيقي الذي ال يشوبه شائبة شرك حقيق أن وبين

    %  $  #  "  ! Q: يوصل صاحبه إلى األمن واألمان في الدنيا، قال تعالى

                                         
 .٨/٢٧تفسير ابن كثير، ) ١(

 – دمشق الطيب، الكلم دار كثير، ابن دار، ٥/٢١١ اليمني، الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد القدير، فتح) ٢(
 .هـ ١٤١٤ األولى الطبعة بيروت،

رقم : مسند أحمد. حديث غريب: ، وقال"٢١٥١"، رقم "ما جاء في الرضا بالقضاء"، باب "القدر"أبواب : سنن الترمذي) ٣(
"١٤٤٤." 



– 

  )٧٩٦(

 & '  (     )   *  +  ,P] اآلية في الظلم، والمقصود ب]٨٢:األنعام :
  ! Q: اآلية هذه نزلت لما: قال  اهللا عن عبد الشرك، كما ورد في حديث النبي 

"  #  $  % &    P اهللا رسول أصحاب على ذلك شق ، لم أينا: وقالوا 
: البنه لقمان قول إلى تسمع أال بذاك، ليس إنه: " اهللا رسول فقال بظلم؟ إيمانه يلبس

Q A  B    C  D  E  P")١( .  
 اهللا عز وجل أن الطمأنينة واألمان النفسي، واالبتعاد عن الوهن وأخبر

  ¢  ¡  �  ~  {  |   } Q: والضعف نتيجة لإليمان باهللا تعالى، قال عز وجل
£              ¤    ¥  P]١٣٩:آل عمران.[  

قفهم من المؤمنين، داع إلى تثبيت المؤمنين، قال  اإليمان بالمالئكة، ومواوأن
Q Y  Z  [  \  ]b: سبحانه   a  `  _  ^   P]١٢: األنفال.[  

  ½ Q:  فقالل،الى عن طريق ضرب المثـ وتعتبارك المولى اــوبينه
¾  ¿  À  Á   Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É   ÊË  Ì  Ï  Î  ÍÐ  

Ñ  Ò  P ]٢٩:الزمر.[  
 آلهة بين عقله تقسم في المشرك لحال تمثيل وهذا  ": الطاهر بن عاشورقال

 عبادته تردد وفي بعض، وغضب عنه بعضهم رضى من وشك حيرة في فهو كثيرين،
 أولى القبائل وبعض مختلفة فرغباتهم ضده، بها يغضب لعله آلهته، أحد بها أرضى إن

 ال ضائعا هو ويبقى ،Q 8   9  :  ;<  P: تعالى قال بعض، من األصنام ببعض
 ال مالكون فيه اشترك مملوك بحال أوزاع، وقلبه شعاع، فوهمه يعتمد، أيهم على يدري
 ويتدافعونه شتى، مهن في يتعاورونه فهم وتنازع، اختالف بينهم يكون أن من يخلون

 وال لحظة يستقل ال حقوقهم، أداء في تعبان إرضائهم، في حيران فهو حوائجهم، في
  .استراحة من يتمكن

 مؤمال بمرضاته، عارفا ربه، كلفه بما يقوم الموحد، المسلم حال تمثيل ويقابله
 مراد، عرف قد واحد، لمالك الخالص المملوك العبد بحال البال، مستقر وجزاءه، رضاه
 حق متبع كل في الحال وكذلك مجتمع، وقلبه واحد، ففهمه عليه، أوجبه ما وعلم مواله
 في لما مخالف والباطل والواقع، الوجود يف لما الموافق هو الحق فإن باطل، ومتبع

                                         
 ".٤٧٧٦: "رقم" ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم"، باب "التفسير: "صحيح البخاري، كتاب) ١(



 

 )٧٩٧(

 ومتبع أعماله، عليه يثقل ما وال باله، عليه يشوش ما يعترضه ال الحق فمتبع الواقع،
  .)١("وخطأ تناقض بين أعماله في ويتخبط الخطى، مزالق في به يتعثر الباطل

ه،  توازنه النفسي بسبب كفريفقد المقابل فإن الكافر المشرك باهللا تعالى وفي
:      Q 6   7  8  9: ويعيش الخوف الحقيقي نتيجة عدم إيمانه، قال تعالى   

;  <  =    >   ?  @  A  B   CD  P]١٥١:آل عمران.[  
 أثر هذا التوازن النفسي في تحرير النفس من الخوف مما سوى اهللا ويظهر

 اهللا تعالى،  توحيدففي.  بالتعلق باهللا تعالى، والخوف منه عز وجلواالطمئنانتعالى، 
  Q   ®¯  °  ±  ²: والحذر من الشرك، خوف من اهللا تعالى دون غيره، قال تعالى

³     ´  µ¶    ¸  ¹         º  »¼  ½  ¾  P]الكالمانتقال : " اآليةوفي ،]٥١:النحل 
 القرآن منزل اهللا أنه الواحد هذا تعيين إلى كلي وجه على اهللا وحدانية دليل تقرير من

 هز من االلتفات في لما بالرهبة اهتمام االلتفات هذا وفي. األصلية العقيدة قريرلت تحقيقا
  .)٢("المخاطبين فهم

 ولما لعجزه، يطيقه ال ما بقوتي به أوقعت يوحدني لمفمن : " البقاعييقول
 بدليل فطرة، كل في مركوزة وكانت عاقل، على يخفى ال مما الوحدانية كانت

 خالف مما بالخوف خاصة الرهبة وكانت والفتن، ائدوالشد المحن، عند االضطراب
 شيئاً تخافوا وال بذلك، مختصاً Q½P: تعالى فقال بها عبر العلم، فيه العاصي
 يتمكن ال فإنه أودعته وإن قدرة، ذلك من لشيء ليس فإنه غيره، وال صنم من غيري

  .)٣("وحدي إلي كله فاألمر إنفاذها، من

                                         
 محمد بن محمد بن الطاهر محمد، "المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير "والتنوير التحرير) ١(

 .هـ١٩٨٤ تونس، – للنشر التونسية الدار، ٤٠٢-٢٣/٤٠١التونسي عاشور بن الطاهر
  .١٤/١٧٤التحرير والتنوير، ) ٢(
 .١١/١٧٧ والسور، اآليات تناسب في الدرر نظم) ٣(



– 

  )٧٩٨(

المؤمن بوالية اهللا تعالى، ويفقد الكافر والية اهللا  باهللا تعالى يحصن فاإليمان
  Q Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Üتعالى، فال يجد له ناصرا من دون اهللا عز وجل،

Ý   Þ  ß  à   P]فاألصل أن اإليمان باهللا تعالى يجعل المؤمن متصفا ]١١:محمد ،
  Q Ä بالسكينة واالطمئنان، وأن الكافر دائما في قلق وحيرة واضطراب وخوف

Å  Æ  Ç  È     É  Ê  Ë  Ì  Í  Ï  Î  Ð  Ñ   Ò  ÓÔ  Õ  
Ö  ×  ØÙ   Ú           Û  Ü   P]٨١:األنعام.[  

  Q Î  Ï  Ð  Ñ:  واإليمان طريقان لتجنب الخوف، قال تعالىفاإلسالم
Ò  Ó  Ô   Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß   P]١١٢: البقرة[ ،

، ]١١٢:طه[Q É  Ê     Ë  Ì   Í       Ï  ÎÐ  Ñ  Ò   Ó  Ô  P: وقال
   Q <  =  >    ?  @   A   B  C  D  E:  قوله عز وجلنهوم

F  G    H  I  K  J  L  M  N     O  P   Q  R  S  T  
U  VW   X     Y      Z  [  \]d  c  b  a  `   _  ^    P 

  ].٥٥:النور[
 في ، وقد جعلها النبي  ذلك كله أن يحصل العبد على السعادة الحقيقيةونتيجة

 ، الديلي عباد بن ربيعةشهادة التوحيد وتحقيقها، وجعل الفالح متوقفا عليها، عن 
 يا: "يقول المجاز، ذي بسوق عيني بصر  اهللا رسول رأيت: فقال أسلم، جاهليا وكان
 عليه، متقصفون والناس فجاجها في ويدخل " تفلحوا اهللا، إال إله ال: قولوا الناس أيها
 اهللا إال إله ال: قولوا الناس أيها: " يقوليسكت، ال وهو شيئا، يقول أحدا رأيت فما

  .)١("تفلحوا
 أعظم مقاصد العقيدة أن يستشعر القلب حالوتها، ويتذوق سعادتها، فإذا ما ومن

  .آمن العبد باهللا تعالى ذاق طعم اإليمان في قلبه
 طعمذاق : "يقول ، اهللا رسول سمع أنه ، المطلب عبد بن العباس عن

  .)٢("رسوال وبمحمد دينا، وباإلسالم ربا، باهللا رضي من اإليمان
:  قال النبي عن  أنس عالمات ذوق حالوة اإليمان، فعن  النبي وحدد

 سواهما، مما إليه أحب ورسوله اهللا يكون أن: اإليمان حالوة وجد فيه كن منثالث "

                                         
 .، وإسناده حسن"١٦٠٢٣"مسند أحمد، رقم ) ١(

 ".٥٦"، رقم "ذاق طعم اإليمان من رضي باهللا ربا"، باب "اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ٢(



 

 )٧٩٩(

 في يقذف أن يكره كما الكفر في يعود أن رهيك وأن هللا، إال يحبه ال المرء يحب وأن
  .)١("النار

   هللا والخضوع لهالتحاكم – ٧
 من مقاصد آيات العقيدة في القرآن الكريم التحاكم إلى اهللا تعالى، ورد إن

  .األمر إليه، فهو الحكم العدل الذي يرجع األمر إليه
ية، وتحقيق  العالراتبه اإليمان التي تدل على كمال غايته، وبلوغ مفعالمة

   P] فشرط اإليمان باهللا تعالى أن يحكم اهللا ورسوله عند الخالف ،]٥٩:النساء 
 يما فزاع، وقد نفي اهللا تعالى اإليمان عن الذين ال يحكمون اهللا تعالى ورسوله والن

  ¸  ¶    Q ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  µيحدث من نزاع وشجار 
¹      º  »  ¼  ½   ¾  ¿  À  Á   P]٦٥:النساء.[  

هللا  األمر عند النزاع إلى اهللا تعالى، وهذه عالمة اإليمان، ودليل ألوهية افمرد
  Q Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ   Ç  È  ÉÊ  Ë  Ì  Íتعالى وربوبيته على خلقة 

  Ï  ÎÐ  Ñ   P] ١٠:الشورى.[  
 حتى أحدكم يؤمنال : " اهللا رسول قال: قال ، عمرو بن اهللا عبد وعن

  .)٢("به جئت لما تبعا هواه يكون
  Q ¸  ¹:  أن إنزال الكتاب على الرسل غايته تحكيمه فيما بينهم، فقالوبين

º     »  ¼  ½   ¾   ¿  À    Á  ÂÃ  P]وقال]١٠٥:النساء ، :Q O  P     

                                         
  ".١٦"، رقم "حالوة اإليمان"، باب "اإليمان"كتاب : البخاري: متفق عليه) ١(

 ".٤٣"، رقم "اإليمان حالوة وجد بهن اتصف من خصال بيان"، باب "اإليمان"كتاب : مسلم

 محمد: ق، تحقي"١٥"، رقم " النبي به جاء لما تبعا المرء هوى يكون أن يجب ما"كتاب السنة البن أبي عاصم، باب ) ٢(
  .هـ١٤٠٠ األولى الطبعة بيروت، – اإلسالمي المكتب األلباني، الدين ناصر
 صحيح، حسن حديث:  وقالالمقدسي، إبراهيم بن نصر الفتح ألبي) الحجة (كتاب إلى)  النوويةاألربعين (في النووي وعزاه
  . صحيح بإسناد الحجة كتاب في رويناه

 بكر أبي بن أنور الحالق، نورس محمد قصي: ِبِه عِني النووي، شرف بن يحيى نالدي محيي زكريا أبو النووية، األربعون
  .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠ األولى الطبعة بيروت، – لبنان والتوزيع، للنشر المنهاج دار، ١١٣ ص الشيخي،

  ".ثقات ورجاله وغيره سفيان بن الحسن أخرجه: " الحافظ ابن حجروقال
 محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي، العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح
 بيروت - المعرفة دار، ٢٨٩/ ١٣ الخطيب، الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد

 .ه١٣٧٩



– 

  )٨٠٠(

Q   R  S  T  U  V  W  X  Y  [Z   \  ]`  _  ^  a  b   
  e   d  cf  g  h  ij  k  l  m  n   oP] ٤٨:المائدة.[  

 أن ابتغاء الحكم عند غير اهللا مع وجود الكتاب الذي أنزله فيه تفصيل وبين
  Q `    e  d  c  b   a  f  g:  تعالى يدعو للتعجب، فقالحكم اهللا

h  i   jk  l  m  n  o   p  q  r  s   tu  v  w  x  
y  P]١١٤:األنعام.[  

 مقصد عام عند أنبياء اهللا تعالى ورسله أصحاب الكتب السماوية التي وهذا
عز وجل، قال  الحكم بين الناس، ورد األمر هللا - أيضا- نزلت عليهم، فغاية إنزالها 

  Q N  O  P  Q  R  S  T  U   V  W  X  Y  Z: تعالى
[  \  ]`  _  ^    a  P] ٢١٣:البقرة.[  

 أن غاية ومقصد اإليمان باهللا تعالى التحاكم إلى شرعه وأمره في كل ويبين
    : تعالىقالحاالت المسلم، وأن هذا طريق وعظ ونصح ال يستقيم عليه إال المؤمنون، 

Q T  U  V  W  X  Y  Z  [  \   ]a   ̀ _  ^  b  c  
    e  df  g              h  i  j  k  l  mn  o  p    q  rs   t  u  v  w  x  

P]٢٣٢:البقرة.[  
 السابقة أنهم تركوا التحاكم إلى اهللا تعالى، ألمم سبحانه وتعالى عن اوأخبر

نهم اتخذوهم أربابا من دون  على أواتبعوا أحبارهم ورهبانهم وأطاعوهم فكان ذلك دليال
   ©  ¨ Q:اهللا، فلم يحققوا اإليمان، ووقعوا في الشرك، قال تعالى

ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  
¹   º»  ¼  ½     ¾  ¿À  Á  Â  Ã   P  ]٣١:التوبة.[  

 بن عدي عن المراد باآلية الكريمة في الحديث الشريف،  بين النبي وقد
 عدييا : "فقال ذهب، من صليب عنقي وفي وسلم عليه اهللا صلى النبي تيتأ: قال حاتم،
   ©  ¨ Q: براءة سورة في يقرأ وسمعته، "الوثن هذا عنك اطرح

ª  «  ¬  ®  ¯ P  ، كانوا ولكنهم يعبدونهم، يكونوا لم إنهمأما : "قال 
  .)١("حرموه شيئا عليهم حرموا وإذا استحلوه، شيئا لهم أحلوا إذا

                                         
 ".٣٠٩٥"، رقم"ومن سورة التوبة"، باب "تفسير القرآن"سنن الترمذي، كتاب ) ١(



 

 )٨٠١(

   والمعاداةلمواالةا – ٨
 مقاصد العقيدة التي أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية تحقيق المواالة من

 ال تتحقق حتى يتحقق الوالء إليمانوالمعاداة، والمحبة هللا، والبغض هللا، وبين أن حقيقة ا
  النبي سمع أنه ، الجموح بن عمرووالبراء، والمحبة والبغض هللا تعالى، عن 

 هللا، أحب فإذا هللا، ويبغض هللا، يحب حتى اإليمان صريح حق العبد يحقال  ":يقول
 خلقي من وأحبائي عبادي، من أوليائي وإن اهللا، من الوالء استحق فقد هللا، وأبغض

  .)١("بذكرهم وأذكر بذكري، يذكرون الذين
 أبي أن اكتمال اإليمان إنما يكون بالحب في اهللا والبغض في اهللا، عن وبين

 هللا ومنع هللا، وأعطى هللا، وأبغض هللا، أحبمن : "قال نه أ اهللا رسول عن ، ةأمام
  .)٢("اإليمان استكمل فقد

 كنا: قال ، عازب بن البراءعن " أوثق عرى اإليمان،  النبي وعدها
 وما حسنة،: "قال الصالة،: قالوا ،"أوثق؟ اإلسالم عرى أي: "فقال  النبي عند جلوسا

 حسن،: "قال. رمضان صيام: قالوا" بها؟ هي وما حسنة،: "قال لزكاة،ا: قالوا" بها؟ هي
 هو وما حسن،: "قال الجهاد،: قالوا" به؟ هو وما حسن،: "قال الحج،: قالوا" به؟ هو وما
  .)٣("اهللا في وتبغض اهللا، في تحب أن اإليمان عرى أوثق إن: "قال" به؟

 حب اإليمانآية  ": قال النبي عن  عالمة على اإليمان، عن أنس وهو
  .)٤("األنصار بغض النفاق وآية األنصار

 تؤمنوا، حتى الجنة تدخلونال : " اهللا رسول قال: قال ، هريرة أبي وعن
 السالم أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم أوال تحابوا، حتى تؤمنوا وال

  .)٥("بينكم
 يكون بمعاداة أعداء اهللا  المولى تبارك وتعالى أن اكتمال اإليمان إنماوبين

  #  "  ! Q: تعالى مهما كانت قرابتهم، فالمعاداة مقصد من مقاصد اإليمان، قال تعالى

                                         
 ".١٥٥٤٩"مسند أحمد، رقم ) ١(
 .، والحديث صحيح"٤٦٨١"، رقم "الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه"، باب "السنة"كتاب : سنن أبي داود) ٢(
 .، وهو حديث حسن بشواهده"١٨٥٢٤" مسند أحمد، رقم )٣(

  ".١٧"، رقم "عالمة اإليمان حب األنصار"، باب "اإليمان"كتاب : البخاري: يهمتفق عل) ٤(
 ".٧٤"، رقم "اإليمان من عنه اهللا رضي وعلي األنصار حب أن على الدليل"، باب "اإليمان"كتاب :   مسلم  
 إفشاء وأن اإليمان، من المؤمنين محبة وأن المؤمنون، إال الجنة يدخل ال أنه بيان"، باب "اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ٥(

 ".٩٣"، رقم "لحصولها سببا السالم



– 

  )٨٠٢(

$  %  &   '    (   )  *  +  ,  -  .  /  0  1   2  
3  4  5  67  8  9   :  ;  <  =  >  ?@  A  

B   C  D  E  F  G  HI  K  J  L  NM   O  P  Q  RS   T      U  V  W  
X  Y   L]٢٢:المجادلة.[  

   والتماس الرزق من اهللالتوكل - ٩
 اإليمان باهللا تعالى حقيق أن يدفع صاحبه إلى اليقين باهللا تعالى، والتوكل إن

  Q `  e  d  c  b  a: واالعتماد عليه، وهذا مقصد لإليمان، قال تعالى
f    g                h  i  j  kl  m  n   o  p  q   P]١٢٣:هود.[  

 يجب التوكل على اهللا تعالى ألنه متصف بكل صفات الكمال والجالل، وإنما
 Q 6   7  8   9  :   ;  P: وألن من صفاته تعالى الحياة الدائمة، قال تعالى

  ].٥٨:الفرقان[
 يتوكل على اهللا تعالى من صح إيمانه، وقوي يقينه، فالتوكل عالمة وإنما

  +   *  (  )  '  &  %  $  #  "  ! Q  :اإليمان وشعاره، قال تعالى
,  -  .  /  0  12  3          4  5  6   7  8  9  ;:  <  =  >  

?   @  P]١١:إبراهيم.[  
  ].٢٣:المائدة[Q Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó                 Ô  Õ L:  تعالىوقال
 المقابل نعى اهللا تعالى على أقوام يبتغون الرزق والفضل من غير اهللا وفي

تعالى، فبين أن الرزق ال يكون إال من الخالق، فهو وحده الذي يستحق أن تتوجه إليه 
   Q Ê  Ë  Ì  Í    Ï  Î  Ð  Ñ  Ò  ÓÔ   Õ  Öاألنظار، وتطلب منه الحاجات، 

×  ØÙ  Ú  Û P]فكأم اآلية تشير إلى أن اهللا تعالى الخالق المتصف ] ٣:فاطر
  .ون سواهبصفات العظمة هو الذي يقدر على الرزق د

 على من يتوجه بالعبادة إلى غير اهللا تعالى ألنه يتوجه إلى غير قادر، ويعيب
  >  ;       :  Q 7  8  9: فال يجلب له نفعا، وال يدفع عنه ضرا، قال تعالى

  =>  ?@  A  B  C     D  E  F  G  H  I  K  J  L       M  
N  O  P  QR   S  TP] ق لتبتغي عنده الرزق ، فاهللا الخال]١٧:العنكبوت

  .ال عند غيره
 باهللا تعالى يعطي للعبد قوة بالتوكل على اهللا عز وجل، اإليمان أن  وبين

 قال: قال ، هريرة أبي عنوالمؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، 
 خير كل وفي الضعيف، المؤمن من اهللا إلى وأحب خير القويالمؤمن : " اهللا رسول



 

 )٨٠٣(

 أني لو تقل فال شيء، أصابك وإن تعجز، وال باهللا واستعن ينفعك، ما على احرص
  .)١("الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل، شاء وما اهللا قدر قل ولكن وكذا، كذا كان فعلت

 أن زوال الكرب بالتوكل على اهللا تعالى؛ ألنه ال إله إال هو،  النبي وعلمنا
 إلهال : "يقول الكرب عند يدعو   النبي كان: قال عنهما، اهللا رضي عباس ابنعن 

  .)٢("العظيم العرش ورب واألرض، السموات رب اهللا إال إله ال الحليم، العظيم اهللا إال
 دعوات: " النبي قال:  قال عبد الرحمن بن أبي بكره، عن أبيه وعن

 كله، شأني لي أصلح عين، طرفة نفسي إلى تكلني فال أرجو، رحمتك اللهم: المكروب
  .)٣("أنت إال إله ال

 اإليمان باهللا تعالى راحة نفسية لمن توكل عليه عز وجل، سواء في وفي
 عجبا: " اهللا رسول قال: قال ، صهيبمواطن النعمة إم في مواطن البالء، عن 

 شكر، سراء أصابته إن للمؤمن، إال ألحد ذاك وليس خير، كله أمره إن المؤمن، ألمر
  .)٤("له خيرا فكان صبر ضراء، هأصابت وإن له، خيرا فكان
   استحقاق الشفاعة يوم القيامة– ١٠

  مقاصد تثبيت العقيدة في النفوس أن يسعد صاحبها بنيل شفاعة النبي من
: قال أنه  هريرة أبييوم القيامة، فهي ال تتحقق إال لمن حقق التوحيد الخالص، عن 

 ظننتلقد : " اهللا رسول قال مة؟القيا يوم بشفاعتك الناس أسعد من اهللا رسول يا قيل
 على حرصك من رأيت لما منك أول أحد الحديث هذا عن يسألني أال - هريرة أبا يا-

 أو قلبه من خالصا اهللا إال إله ال قال من القيامة يوم بشفاعتي الناس أسعد الحديث،
  .)٥("نفسه

                                         
 ".٢٦٦٤"، رقم "في األمر بالقوة وترك العجز"، باب "القدر"تاب ك: صحيح مسلم) ١(
  ".٦٣٤٥"، رقم "الدعاء عند الكرب"، باب "الدعوات"كتاب : البخاري: متفق عليه) ٢(

 ".٢٧٣٠"، رقم "دعاء الكرب"، باب "الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار"كتاب :     مسلم
  ".٢٠٤٣٠"مسند أحمد، رقم ) ٣(

  ".١٠٤١٢"، رقم "ما يقول عند الكرب إذا نزل به"، باب "عمل اليوم والليلة"كتاب : كبرى للنسائي    السنن ال
 ".٩٧٠"، رقم "وصف دعوات المكروب"، باب "األدعية"كتاب :  ابن حبانصحيح

 ".٢٩٩٩"، رقم "المؤمن أمره كله خير"، باب "الزهد والرقائق"كتاب : صحيح مسلم) ٤(
 ".٩٩"، رقم "الحرص على الحديث"، باب "العلم"كتاب : صحيح البخاري) ٥(



– 

  )٨٠٤(

وحيد،  المولى عز وجل عن مستحق الشفاعة يوم القيامة أنه من حقق التوأخبر
 Q £  ¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  ª     «  ¬  ®      ¯  °  L:  قال تعالى،وشهد الشهادتين

  .)١(اهللا إال إله ال قاليعني : ، قال ابن عباس]١٠٩:طه[
  Q C  D  E  F  G  H   I  K  J  L  M  N  O:  تعالىوقال

P  Q   R  L] لهم ىارتضالذين : قال ابن عباس: "، قال الطبري]٢٨:األنبياء 
  .)٢("اهللا إال إله ال أن شهادة

 بالشفاعة لمن أتى بالتوحيد الذي ال يخالطه شائبة شرك يوم  وعد النبي وقد
 فتعجل مستجابة، دعوة نبيلكل : " اهللا رسول قال: قال ، هريرة أبيالقيامة، عن 

 اهللا شاء إن نائلة فهي القيامة، يوم ألمتي شفاعة دعوتي اختبأت وإني دعوته، نبي كل
  .)٣("شيئا باهللا يشرك ال أمتي من مات من
   الرحمة بالخلق– ١١

 من غايات العقيدة كما يقرر القرآن الكريم الرحمة بالخلق في كل أحوالهم، إن
وما  Q: فما أرسل اهللا تعالى رسله وال أنزل كتبه إال رحمة بالخلق جميعا، قال تعالى

 الرسل إنما هو ألجل الرحمة ال، فإرس]١٠٧:األنبياء [P  أرسلناك إال رحمة للعالمين
  .بالخلق أجمعين

 إنزال الكتب وغايته كما يقرر القرآن الكريم رحمة اهللا تعالى بعباده، ومقصد
 Qp  q    r  s  t      u  v  w  x  P: قال سبحانه

  QR  S  T  U ، وبين أن القرآن الكريم رحمة من اهللا تعالى ]١٥٥:األنعام[
V    W  X  Y       Z[  \    ]`   _  ^    P]وقال]٥٧:يونس ، :                

Q t  u  v  w  x  y   z  {  |}  ~  �  ¡    ¢  £  P 
  ].٨٢:اإلسراء[

                :  سبب لنيل رحمة اهللا تعالى، قال سبحانهقائد إن اإليمان بأصول العثم
Q 5   6  7           8  :  9;    <   =  >  ?  @  A  

B  C  D  E   F  G  H  I  K  J  L  M   N  

                                         
 الشافعي، البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو البغوي، تفسير أو القرآن، تفسير في التنزيل معالم) ١(
 .هـ١٤٢٠ األولى الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار، ٣/٢٧٥ المهدي، الرزاق عبد: حقيقت
 محمد أحمد:  تحقيقالطبري، جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد القرآن، تأويل في نالبيا جامع) ٢(

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة، ١٨/٤٢٩ شاكر،
 ".٣٣٨"، رقم "ألمته الشفاعة دعوة وسلم عليه اهللا صلى النبي اختباء"، باب "اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ٣(



 

 )٨٠٥(

O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y   
  Z[  \  ]a `  _  ^  b  e  d  c  f  g  

h   i   j    k  l  mn  o  p  q  L]١٥٧- ١٥٦:األعراف.[  
  . النبي، واإليمان بالكتب السماوية سبب لنيل رحمة اهللا تعالىفاتباع

   األمةوحدة – ١٢
قيق وحدة األمة، واعتصامها بكتاب اهللا، واجتماعها على كلمة سواء،  تحإن

مقصد من مقاصد العقيدة في القرآن الكريم، إذ هو مقصد إلرسال الرسل جميعا، قال 
  Q N  O  P  Q  R  S  T  U   V  W  X  Y  Z: تعالى

[  \  ]`  _  ^    a  e  d  c  b  f  g  h  i   j  k  l  m  
n  op  q  r   s   t  u  v  w  x  y  z{  |  }  ~  �      ¡  ¢  

£  P ]٢١٣:البقرة.[  
 سبحانه أن ما كان عليه األنبياء السابقون، هو ما شرعه اهللا مولى الويبين

Q I   J:  وغايته إقامة الدين، وعدم التفرق، واالجتماع، قال سبحانه،تعالى لنبيه   
  KL  M  N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W  X  Y  [Z  \  ]  

a   ̀ _   ^b  e  d                 c  f  g  h  ij   k  l  m  n  o  p  
q  r  s  P]١٣:الشورى.[  

 وعد من اهللا تعالى لألمة إن وفت به كانت النتيجة من اهللا عز وجل، فإذا وهذا
                : حانهآمنت باهللا تعالى، استخلفها اهللا في األرض ورزقها األمن في الدنيا، قال سب

Q <  =  >    ?  @   A   B  C  D  E   F  G    H  I  
  K  JL  M  N     O  P   Q  R  S  T  U  VW   X     Y      Z  

[  \]d  c  b  a   `   _  ^     P]٥٥:النور.[  
 أن اإليمان بالمالئكة يؤدي إلى االقتداء بهم في الوحدة واالصطفاف،  وبين

 رافعي أراكم ليما : "فقال  اهللا رسول علينا خرج: قال ، سمرة بن جابر عن
: فقال حلقا فرآنا علينا خرج ثم: قال" الصالة في اسكنوا شمس؟ خيل أذناب كأنها أيديكم

 عند المالئكة تصف كما تصفونأال : "فقال علينا خرج ثم: قال" عزين أراكممالي "



– 

  )٨٠٦(

 الصفوفيتمون : "قال ربها؟ عند مالئكةال تصف وكيف اهللا، رسول يا فقلنا" ربها؟
  .)١("الصف في ويتراصون األول

 اإليمان باهللا تعالى يعصم من الوحدة والتفرق، وأن الشيطان يسعى  وأخبر
 قد الشيطان إن: "يقول ، النبي سمعت: قال ، جابر عنلبث الفرقة بين المسلمين، 

  .)٢("بينهم تحريشال في ولكن العرب، جزيرة في المصلون يعبده أن أيس
   القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر– ١٣

 مقاصد التوحيد التي ال يتم إال بها القيام باألمر بالمعروف والنهي عن ومن
المنكر، فتحقيقه دليل على كمال اإليمان، وتضييعه دليل على ضعف اإليمان، عن 

 إليه فقام مروان، الصالة قبل العيد يوم بالخطبة بدأ من أول: قال شهاب بن طارق
 هذا أما:  سعيد أبو فقال هنالك، ما ترك قد: فقال الخطبة، قبل الصالة: فقال رجل،

 فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأىمن : " يقول اهللا رسول سمعت عليه، ما قضى فقد
  .)٣("اإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم

ل أن أخص صفات المؤمن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن  اهللا عز وجوبين
  Qa  fe  d   c  b  g  h  i: المنكر، فقال سبحانه

j  k     l  m  n  o  p  q   r  st  u  v  wx  
y  z  {   L ]٧١:التوبة[  

 أن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي صورة من  وبين النبي 
  اهللا رسول أن ، مسعود بن اهللا عبد الكامل، عن صوره يخرج صاحبه من اإليمان

 وأصحاب، حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة في اهللا بعثه نبي منما : "قال
 يفعلون، ال ما يقولون خلوف بعدهم من تخلف إنها ثم بأمره، ويقتدون بسنته يأخذون

                                         
 وإتمام السالم، عند ورفعها باليد، اإلشارة عن والنهي الصالة، في بالسكون األمر" ، باب "الصالة"كتاب : صحيح مسلم) ١(

 ".٤٣٠"، رقم "باالجتماع واألمر فيها والتراص األول الصفوف

 إنسان كل مع وأن ناسال لفتنة سراياه وبعثه الشيطان تحريش"، باب " صفة القيمة والجنة والنار"كتاب : صحيح مسلم) ٢(
 ".٢٨١٢"، رقم"قرينا

 األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن اإليمان، من المنكر عن النهي كون بيان"، باب "اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ٣(
 ".٤٩"، رقم "واجبان المنكر عن والنهي بالمعروف



 

 )٨٠٧(

 مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، ال ما ويفعلون
  .)١("خردل حبة اإليمان من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن

 اإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص أن المقرر عند أهل السنة ومن
بالمعصية، وقد بين األمام مسلم في صحيحه أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان ببا: " قالنمما يزيد به اإليمان حي
  .)٢("يزيد وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

                                         
 األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن إليمان،ا من المنكر عن النهي كون بيان"، باب "اإليمان"كتاب : صحيح مسلم) ١(

 ".٥٠"، رقم "واجبان المنكر عن والنهي بالمعروف
 األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن اإليمان، من المنكر عن النهي كون بيان"، باب "اإليمان" كتاب : صحيح مسلم) ٢(

 ".واجبان المنكر عن والنهي بالمعروف



– 

  )٨٠٨(

  الخاتمة
 يمكن النبوية والسنة هذا العرض الوجيز لمقاصد العقائد في القرآن الكريم بعد

  :استخالص بعض النتائج على النحو التالي
العقيدة مطلوب، كما هو منهج العلماء في  التماس الحكم والمقاصد في إن – ١

 قد اجتهدوا في بيان الحكمة والمقصد في ماءمسائل الفقه والشريعة، فكما أن العل
 بيان الحكم والمقاصد إلىالمسائل الفقهية، وتوسعوا في ذلك، فينبغي أن تتوجه األنظار 

  . في مسائل االعتقاد
 العقيدة مقرونة نصوصكر  والسنة النبوية بذ، القرآن الكريماعتنى – ٢

 ومخاطبته الوجدان ،بمقاصدها، والحديث عن آثارها العملية والسلوكية في حياة المسلم
  .القلبي واليقين العقلي على حد سواء

 إن االهتمام بمقاصد العقيدة يعطي كال من العقل والقلب والجوارح نصيبه – ٣
  .تعالى، والحكمة التي شرعهاوحظه من آيات االعتقاد على الوجه الذي أراده اهللا 

 ار ابتعاد المتكلمين ومن سى إن غياب االهتمام بمقاصد العقيدة أدى إل– ٤
على نهجهم عن الهدف األسمى الذي أراده اهللا تعالى، واالنشغال بقضايا جدلية ال تثمر 

  .يقينا، وال تضبط سلوكا
بوية الشريفة يبين  واألحاديث الن، تتبع آيات االعتقاد في القرآن الكريمإن – ٥

لنا بعضا من المقاصد التي شرعها اهللا تعالى للداللة على مراد اهللا تعالى من العقيدة، 
وقد ذكرت عشرة مقاصد منها، ومن تأمل وتدبر في القرآن الكريم والسنة النبوية 

  . المقاصد والِحكَممنتفتحت له أبواب 
 لبنة ينبني عليها حديث -على اختصاره-  اهللا تعالى أن يكون هذا البحث أسأل

  .موسع عن مقاصد العقيدة كما يعرضها القرآن الكريم والسنة النبوية
   اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل

  وكتبه
   محمد محمدالتوابعبد / د

   كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة– العقيدة والفلسفة مدرس
  



 

 )٨٠٩(

  ر المراجع والمصادفهرس
 بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي المنهاج، شرح في اإلبهاج – ١

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ بيروت،- العلمية الكتب دار السبكي، يحيي بن حامد
 االجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجاالته، الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، – ٢

 قطر، الطبعة األولى، جمادى األولى –والشئون اإلسالمية  وزارة األوقاف –كتاب األمة 
 . م١٩٩٨هـ سبتمبر ١٤١٩

 سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو األحكام، أصول في اإلحكام – ٣
 .لبنان - دمشق -بيروت اإلسالمي، المكتب عفيفي، الرزاقعبد :  تحقيقاآلمدي، الثعلبي

 القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حكام،األ أصول في اإلحكام – ٤
 . بيروت– الجديدة اآلفاق دار شاكر، محمد أحمد الشيخ:  تحقيقالظاهري،

  . بيروت– إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة – ٥
 محمد قصي: ِبِه عِني النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووية، األربعون -  ٦

 بيروت، – لبنان والتوزيع، للنشر المنهاج دار الشيخي، بكر أبي بن أنور الحالق، نورس
 .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠ األولى،الطبعة 

 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر التأويل، وأسرار التنزيل أنوار – ٧
 – العربي التراث إحياءر  داالمرعشلي، الرحمن عبد محمد:  تحقيقالبيضاوي، الشيرازي
 .هـ١٤١٨ الطبعة األولى بيروت،

 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو الفقه، أصول في المحيط البحر – ٨
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ األولى، الطبعة الكتبي، دار الزركشي،

 أبوالحرمين  إمام الجويني يوسف بن اهللا عبد بن الملك البرهان في أصول الفقه، عبد – ٩
 الطبعة مصر، – المنصورة لوفاء،عبد العظيم محمود الديب، دار ا:  تحقيق الدكتورالمعالي،
   .هـ١٤١٨ الرابعة

، "المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنىتحرير  "والتنوير التحرير – ١٠
 تونس، – للنشر التونسيةار  الدالتونسي، عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهرمحمد 
 .هـ١٩٨٤

:  تحقيقالدمشقي، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسير – ١١
 .م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة، محمد بنسامي 



– 

  )٨١٠(

 القاسم، بن عفرج بن محمد بن الطيب بن محمد الدالئل، تلخيص في األوائل تمهيد – ١٢
 – الثقافية الكتب مؤسسة حيدر، أحمد الدين عماد:  تحقيقالمالكي، الباقالني بكر أبو القاضي
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ األولى، الطبعة لبنان،

 أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد القرآن، تأويل في البيان جامع - ١٣
 هـ١٤٢٠ األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة ،شاكر محمد أحمد:  تحقيقالطبري، جعفر

  .م٢٠٠٠
 حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد، – ١٤

علي جمعة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة : حققه وعلق عليه الدكتور
  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢األولى 

 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود وأب داود، أبي سنن - ١٥
 – صيدا العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد:  تحقيقالسِجستاني، األزدي
  .بيروت

 عيسى، أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن - ١٦
  .م١٩٧٥ هـ١٣٩٥ الثانية الطبعة مصر، – لحلبيا البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

 الشيباني، مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر أبو السنة، - ١٧
  .هـ١٤٠٠ األولى الطبعة بيروت، – اإلسالمي المكتب األلباني، الدين ناصر محمد: تحقيق

 بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح - ١٨
،بدعستي، الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مالرسالة مؤسسة األرنؤوط، شعيب:  تحقيقالب – 

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٤ الثانية الطبعة بيروت،
 الشاطبي ومقاصد الشريعة، الدكتور حمادي العبيدي، دار قتيبة للنشر والتوزيع، – ١٩

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ دمشق، الطبعة األولى، -بيروت
 ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، – ٢٠

 .بتصرف، مؤسسة الرسالة، بدون
 سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو الكالم، علم في المرام غاية – ٢١

 – اإلسالمية ونللشئ األعلى المجلس طبعة اللطيف، عبد محمود حسن:  تحقيقاآلمدي، الثعلبي
  .القاهرة

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح - ٢٢
 وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي،

  .هـ١٣٧٩ بيروت - المعرفة دار الخطيب، الدين محب: طبعه على



 

 )٨١١(

 دار كثير، ابن دار اليمني، الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن  محمدالقدير، فتح – ٢٣
 .هـ ١٤١٤ الطبعة األولى بيروت، – دمشق الطيب، الكلم
 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف – ٢٤
  .هـ١٤٠٧ الثالثة الطبعة بيروت، – العربي الكتاب دار اهللا، جار
 الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء التنزيل، معاني في التأويل لباب – ٢٥
 بيروت، – العلمية الكتب دار شاهين، علي محمد:  تصحيحبالخازن، المعروف الحسن، أبو

 .هـ١٤١٥ األولىالطبعة 
:  تحقيق،الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين مجموع الفتاوى، تقي – ٢٦

 المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك طبعة مجمع قاسم، بن محمد بن الرحمنعبد 
  .م١٩٩٥ هــ١٤١٦ السعودية، العربية المملكة النبوية،

 الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع أحمد:  الدكتور، في مقاصد الشريعةمحاضرات -  ٢٧
  .م٢٠١٤هـ ١٤٣٥ القاهرة، الطبعة الثالثة، –

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، بن أحمد اإلمام مسند - ٢٨
 عبد بن اهللا عبد د: إشراف وآخرون، مرشد، عادل -  األرنؤوط شعيب: تحقيق الشيباني،
  .م٢٠٠١ هـ١٤٢١ األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن

 بن الحسين محمد أبو السنة، محيي البغوي، تفسير أو القرآن تفسير في التنزيل معالم - ٢٩
 التراث إحياء دار المهدي، الرزاق عبد:  تحقيقالشافعي، البغوي الفراء بن محمد بن مسعود
 .هـ١٤٢٠ األولى الطبعة بيروت،-  العربي

 المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي أبو الحسن عبد الجبار األسدابادي، تحقيق – ٣٠
إبراهيم مدكور، : عبد الحليم النجار، مراجعة الدكتور:  محمد علي النجار، واألستاذ:األستاذ

 . طه حسين: إشراف الدكتور
 الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد ألبي الكبير، التفسير أو الغيب، مفاتيح – ٣١

 الثالثة الطبعة ت،بيرو – العربي التراث إحياء دار الرازي، الدين بفخر الملقب الرازي التيمي
  .هـ١٤٢٠

 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد واإلرادة، العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح – ٣٢
 .بيروت – العلمية الكتب دار الجوزية، قيم ابن الدين شمس

 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة – ٣٣
 .م١٩٩٣الخامسة 



– 

  )٨١٢(

 عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد – ٣٤
 قطر، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة طبعة الخوجة، ابن الحبيب محمد:  تحقيقالتونسي،

 .م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥
بعة  الطسالمي، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، الدكتور عبد المجيد النجار، دار الغرب اإل– ٣٥

 .م٢٠٠٨الثانية 
 بحث منشور في مجلة شيدخ، حجيبة.  مقاصد الشريعة في كتابات محمد المبارك، د– ٣٦

 .م٢٠١٦هـ ١٤٣٧، ٣٧جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الجزائر، العدد 
 مقاصد العقائد عند اإلمام العز بن عبد السالم جمعا ودراسة، رسالة ماجستير في جامعة – ٣٧

عبد القادر بو طيب، :  كلية العلوم اإلسالمية، قسم العقائد واألديان، إعداد الطالب–لجزائر ا
 . م٢٠١٣: ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٤: ١٤٣٣عمار جيدل، العام الجامعي : إشراف األستاذ الدكتور

 مقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشور، عبد الرؤوف تاج الدين صوان، رسالة – ٣٨
 جامعة الجزائر، –ة الماجستير في العلوم اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية قدمت لنيل درج
 .م٢٠١٧-  ٢٠١٦هـ ١٤٣٨ – ١٤٣٧العام الجامعي 

 ماجستير بجامعة آل لة محمود أبو الرب، رسامحمد مقاصد العقائد في القرآن الكريم، – ٣٩
 .م٢٠٠٦ -٢٠٠٥ األردن، غير منشورة العام الدراسي –البيت 

، الدكتور ) أبعاد ودالالت–قضايا ونماذج (مقاصد العقدية في القصص القرآني  ال– ٤٠
 الزايدي الطويل، دار الكتب العلمية، 

 الغزالي محمد بن محمد حامد أبو الحسنى، اهللا أسماء معاني شرح في األسنى المقصد – ٤١
 األولىلطبعة  اقبرص، – والجابي الجفان طبعة الجابي، الوهاب عبد بسام:  تحقيقالطوسي،

 .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧
 مجلة فقهية فصلية – من العقيدة إلى مقاصد العقيدة، حميد العساتي، مجلة المدونة – ٤٢

 .م٧/٢٠١٧محكمة تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، العدد الثالث عشر، 
سالمي،  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب اإل– ٤٣

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، 
 بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم والسور، اآليات تناسب في الدرر نظم – ٤٤
 .القاهرة – اإلسالمي الكتاب دار البقاعي، بكر أبي
 .الفريد جيوم:  اإلقدام في علم الكالم، عبد الكريم الشهرستاني، حرره وصححهاية نه– ٤٥
 



 

 )٨١٣(

  
  
  
  
  
  

  
  :ملخص البحث

استدراكات اإلمام ابن الجزري التجويدية في كتابه التمهيد في علـم           ‹‹ :موضوع البحث 
   .››التجويد

  .إبراز أهم استدراكات ابن الجزري العلمية في التجويد ودراستها : أهداف هذا البحث
  .يقوم البحث على المنهج االستقرائي، والتحليلي : منهج البحث
) التمهيد في علـم التجويـد     (  المتتبع لتعقبات اإلمام ابن الجزري في كتابه         :أهم النتائج 

على من سبقه يدرك أن جلها كانت على العلماء وفي القليل النادر يذكر القـول مجـرد                 
 .عن القائل 

دراسة موازنة بين ما جاء عن اإلمام ابن الجزري فـي المـسائل             : أهم التوصـيات   
  . جاء عن العلماءالمتعلقة بالتجويد وبين ما

  .  استدراك ، ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد: الكلمات المفتاحيه

 
 

 
  في قسم الدراسات القرآنية أستاذ مشارك

   جامعة طيبة- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  



– 

  )٨١٤(

 المقدمة
إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا و سـيئات               
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا               

  : شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعدوحده ال 
لإلمام أبي الخير ابن الجزري قد ذاع صـيته         ) التمهيد في علم التجويد   (فإن كتاب     

في األمصار واشتهر ذكره في جميع األعـصار وممـا زاد الكتـاب قيمـة تعقبـات                  
  :سة تحت عنوانواستدركات نفيسة مبثوثة في الكتاب؛ لذا رأت الباحثة إفرادها بالدرا

  ››استدراكات اإلمام ابن الجزري التجويدية في كتابه التمهيد في علم التجويد‹‹
  مشكلة البحث

  اإلمام ابن الجزري له الباع الطويل في تأصيل كثير من المسائل المتعلقـة بعلـم      
، كمـا وأشـتمل الكتـاب تعقبـات       ) التمهيد في علـم التجويـد       ( التجويد ، في كتابه     

ات نفيسة ، ولما كانت تلك الجهود في االستدراكات مفرقةً في الكتاب ال جامع              واستدراك
  .  لها، وَألفيت شحاً وندرة ؛ نتج عن ذلك مشكلة البحث 

  مصطلحات البحث
 ١("علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختالفها معزواً لناقله ":التجويد(.  

  أهمية البحث وأسباب اختياره
ام ابن الجزري فهو شيخ القـراء؛ بـل خاتمـة الحفـاظ             المكانة العلمية لإلم   . ١

له علو الكعب بال منازع في علم التجويـد، تجلـى ذلـك فـي               .المحققـين
 .االستدراك على العلماء من خالل المسائل المتعلقة باالتجويد

األهمية البالغة لمؤلفات اإلمام ابن الجزري؛ إذ ما من كتاب وال مصنف فـي    . ٢
التمهيـد فـي علـم      : (هو عالة عليه، خاصة كتـاب     علم التجويد بعده إال و    

 ) .التجويد
طريقة التصحيح والتعقب المتنوعة التي حوت جملـة مـن التأصـيل فـي               . ٣

 . االستدراك على من جاء بعده ، أو من أقرانه

                                         
)١ (٤٩: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، الجزري.   



 

 )٨١٥(

تنوع موارد ابن الجزري وأصالة أصوله حين التعقـب واالسـتدراك، ممـا         . ٤
علماء، ولكتب التجويـد ال سـيما       حفظاً ألقوال ال  )التمهيد(يجعل ما في كتاب     

 .المفقود منها
  الدراسات السابقة

 بعد السؤال والتقصي في مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية،             
ومكتبة الملك فهد الوطنية؛ لم تعثر الباحثـة علـى رسـالة علميـة مخـصوصة فـي            

سوى ما  ) علم التجويد التمهيد في   : ( استدراكات اإلمام ابن الجزري التجويدية في كتابه      
تعرض له بعض الباحثين من  كتابات حول استدراكات ابن الجزري بشكل عام أو فـي           

  :، من ذلك ) النشر في القراءات العشر( كتابه 
 أحمد -  جمعاً ودراسة- )تنبيهات اإلمام ابن الجزري على أوهام القراء ( .١

 .الرويثي 
 جاء - رسالة دكتوراه–عزيزة اليوسف ) جهود ابن الجزري في القراءات ( .٢

 في القراءات النشر(فيه مبحث عن  االستدراكات بشكل عام في كتابه 
 ).العشر

مبدأ التصحيح والتضعيف عند ابن الجزري من خالل كتاب النشر في ( .٣
  .- رسالة دكتوراه - ، إبراهيم الهاللي )القراءات العشر

  أهداف البحث
 .ي التجويد ودراستها إبراز أهم استدراكات ابن الجزري العلمية ف . ٤
بيان موارد ابن الجزري وقيمتها العلمية في كتب التجويد مـن خـالل تعقبـه       . ٥

 .على العلماء 
بيان القيمة العلمية لمؤلفات هذا العلم النحرير؛ الذي قَعد وكشف اللثـام عـن               . ٦

التمهيد في علم   (كثير من المسائل المتعلقة بعلم التجويد، وذلك من خالل كتابه           
 ).يدالتجو

بيان رسوخ اإلمام ابن الجزري في هذا الفن من خالل إبراز التعقبـات فـي                . ٧
  .المسائل المتعلقة بالتجويد



– 

  )٨١٦(

  أسئلة البحث
  :كشف البحث عن إجابة جملة من األسئلة كان منها

 ما مكانة ابن الجزري بين العلماء المحققين في علم التجويد؟ . ١
مسائل أو هو جامع مقلد     هل اإلمام ابن الجزري مستقل في تصوره لبعض ال         . ٢

لمن سبقه من العلماء المتقدمين أو المعاصرين له دون تدقيق أو تمحيص في             
 المسألة ؟

  ما أهمية استدراكاته العلمية على من سبقه في علم التجويد؟ . ٣
  منهج البحث

 .يقوم البحث على المنهج االستقرائي، والتحليلي 
  إجراءات البحث

   :إجراءات البحث على النحو اآلتي
 جمع المادة العلمية؛ ومن ثم تبويبها، وتصنيفها وفق خطة البحث. 
  دراسة استدراكات ابن الجزري التجويدية. 
     توثيق المادة العلمية في البحث بحسب المنهج العلمي المتبع فـي البحـوث

 العلمية 
  حدود البحث

التمهيد في ‹‹استدراكات اإلمام ابن الجزري التجويدية في كتابه: اقتصرت الدراسة على
  . ››علم التجويد 
  خطة البحث 

  .وتتكون من مقدمة، وفصالن، وخاتمة، وفهارس
مشكلة البحث، ومصطلحات البحث، أهميـة البحـث وأسـباب          :  وتشتمل على  المقدمة

اختياره، الدراسات السابقة، أهداف البحث، أسـئلة البحـث، ومـنهج البحـث،             
  .إجراءات البحث، حدود الدراسة، وخطة البحث 

   :وتحته ثالثة مباحثاإلمام ابن الجزري مقرئاً، : الفصل األول
 .ابن الجزري اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده : المبحث األول
 .شيوخه، وتالميذه: المبحث الثاني
  . مؤلفاته العلمية، ووفاته: المبحث الثالث



 

 )٨١٧(

  :وتحته مباحثاستدراكاته التجويديه على من سبقه، : الفصل الثاني
  .تعريف االستدراك لغة واصطالحاً: ألول المبحث ا

  .ألفاظ االستدراك عند اإلمام ابن الجزري : المبحث الثاني 
  .استدراكه على العلماء . المبحث الثالث 
  .استدراكه على من لم يسمه: المبحث الرابع

  :الخاتمـة
  .وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات 
  :وأخيراً ذُيل البحث بفهرس يشتمل على

  .هرس المراجع والمصادرف



– 

  )٨١٨(

  اإلمام ابن الجزري مقرئا: الفصل األول
  المبحث األول

  .ابن الجزري، اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري أبو الخـير، شمس : هو

  .الدين 
ِريزوهي إلى اء، هذه النسبة إلى الجزيرة زبفتح الجيم والزاى وكسر ال: " والج

عدة بالد من ديار بكر، واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر، وعدة بالد 
  .)١("منها الموصل بين الدجلة والفرات

باإلمام األعظم  " )٢(شمس الدين، لقب في ِشيراز :  أبو الخـير، لقـبه:كـنيته  
  .)٣("شيخ اإلسالم " و بـ" 

ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان    ولد فيما حققه من لفظ والده في 
   .)٤(سنةٌ إحدى وخمسين وسبعمائة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق 

                                         
 ) . ٨٩١: ( رقم الترجمة٣/٢٦٩:  اآلنساب ، السمعاني) ١(
)٢ ( ازرينظر. ور معروف، وهو قصبة بالد فارسبلد عظيم مشه :  ِشي: ٥/١٦٩: معجم البلدان، ياقوت الحمـوي 

 . ١/٥٩٢: ،واألماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة، محمد بن موسى الحازمي
 .٩/٢٥٩:  الضوء الالمع، السخاوي) ٣(
 وينظـر مزيـد مـن       ٢٥١-٢/٢٤٧:   الترجمة كتبتها ابنته سلمى في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء            )٤(

، درر العقود الفريدة    ٩٤١،  ٨٧٣،  ٨٥٨،  ٨٥٥،  ٧٤٩،  ٣/٧٤٦: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك    :ترجمته
، كالهما لتقي الدين أحمد المقريزي، حوادث الزمـان ووفيـات           ١٠٩ -٣/١٠٧: في تراجم األعيان المفيدة   

، ٢٢٥ -٣/٢٢٢:  المؤسس للمعجم المفهرس،والمجمع١/٢٠٢: الشيوخ واألقران ، أحمد بن محمد الحمصي  
 ، جميعها  ٦/٥٠، ١/٣٣: ، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة٢٤٨ -٨/٢٤٥: وإنباء الغمر بأبناء العمر

، ذيـل  ٥٤٤، ٥٤٣: طبقات الحفـاظ -٩/٢٥٥: ألحمد بن علي بن حجر،والضوء الالمع ألهل القرن التاسع       
لدين عبد الرحمن السيوطي، طبقات المفـسرين، محمـد بـن علـي        ، لجالل ا  ٣٧٦: طبقات الحفاظ للذهبي  

، محمد ٢/٥٠٤: ، والقالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية     ١٢٢،  ١٢١: ،وقضاة دمشق ٦٥،  ٢/٦٤: الداوودي
، ٣٩٤، ٣٩٢، ١/١٨٨: بن علي بن طالون، مفتاح السعادة، ومصباح الـسيادة فـي موضـوعات العلـوم          

كالهما ألحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري       .٤٦٤،  ٤٦٣: دولة العثمانية والشقائق النعمانية في علماء ال    
،ديـوان اإلسـالم،   ٣٣٧، ٧/٣٣٦: زاده،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفالح عبد الحي بن العماد  

 .١١٥، ٢/١١٣: محمد بن عبد الرحمن بن الغزي
:  الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين      البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وتحفة الذاكرين بعدة         

=    أبـو   كالهما لمحمد بن علي الشوكاني،التاج المكلل من جـواهر مـآثر الطـراز األول،              ١٣٥،  ٢/١٣٤



 

 )٨١٩(

   :)١( في آخر إجازته لمحمد بن موسى المراكشي المكي– رحمه اهللا –قال 
   على الكبر)٢(]أضاحجي [ في دمشق وذا      قد قلت عام ] إذن [    ومولدي عام 

  لثاني المبحث ا
  شيوخه، وتالميذه

  :شيوخه: أوالً 
 أو )٣( أن شيوخ ابن الجزري زهاء ثالثمائة شـيخ طبقات صلحاء اليمن   جاء في كتاب  

  . يزيدون
  : فكان منهم 

١.  إبراهيم بن أحمـد بن عبد الواحـد الضـرير، أبو إسحـاق، الشـامي
فراوي، في لإلمام الص" اإلعالن : " قرأ عليه كتاب ) ٨٠٠-  ٧٠٩( الجريري 

للشهرزوري بالجامع " المصباح " تسع وستين وسبعمـائة بالقاهرة، و : سنة
 . )٤(األقمر من القاهرة

منبجـي، المعــروف بابن الطحان أحمـد بن إبراهيم بن داود بن محـمد ال .٢
قرأت عليه نحو ربع القرآن البن عامر، : " ، قال عنه ابن الجزري )٧٨٢: ت(

يه الفاتحة، وأوائل البقرة بالعشر، واستأذنته في اإلجازة والكسائي، ثم جمعت عل
لإلمام " كتاب الوجيز " ، وأخبرني بـ  ")٥(فتفضل وأجاز ولم يكن له بذلك عادة 

 .  )٦(األهوازي بقراءتي عليه بدمشق المحروسة 

                                                                                                     
،األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين ٣١٥: الطيب صديق بن حسن القنوجي=

نس الجليل بتاريخ القدس والخليل،  عبد الرحمن بن محمـد           ، األ ٧/٤٥: والمستشرقين، خير الدين الزركلي   
،فهرس ١١٦: ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد بن عثمان الكنوي        ١١٠،  ٢/١٠٩: مجير الدين الحنبلي  

، ١/٣٠٤: الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، عبد الحي عبـد الكبيـر الكتـاني             
  .١١/٢٩١: راجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضاكحالة،معجم المؤلفين ت٣٠٥

 

 .  تاريخ إجازة المذكور٨٢٦) أضاحجي ( ، ومجموع ٧٥١بحسب الجمل) إذن (  مجموع حروف كلمة ) ٢(
 . ٣٤٦:  طبقات صلحاء اليمن، للبريهي) ٣(
  .١/٩٢: ، النشر، ابن الجزري٢/٤٠١، ١/٥:غاية النهاية، ابن الجزري:  ينظر) ٤(

 

 .٤٢٩، ١٣٣، ١/٣٣: اية النهاية، ابن الجزري غ) ٥(
 .٤٢٩، ١/٣٣: ، غاية النهاية، ابن الجزري١/٨٠: النشر، ابن الجزري:  ينظر) ٦(



– 

  )٨٢٠(

، قرأ عليه  )٧٧٣: ت(ة المقدسي أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمر بن قدام .٣
  . )١(البن القاسم بن الفحام" مفردة يعقوب "

٤.  قال عنه ابن  )٧٧٦- ٦٩١(أحمد بن الحسين بن سليمان، أبو العباس الكفري ،
ا بالقراءات : " الجزريشيخنا قاضي القضاة، قرأت عليه جميع القرآن جمع

السبع وهللا الحمد، وكان كثير الفضل علي، وبشرني بأشياء وقع غالبها، وأرجو 
  . )٢("م بخير، وكان أجل من قرأت عليه من اهللا تعالى التما

٥.  أخذ عنه )٣( )٧٧٢: ت( عبد الرحيم بن الحسن بن علي، جمال الدين األسنوي 
  . )٤(الفقه

،  ) ٧٨٢-٦٩٨( عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم ، أمين الدين ابن السالر  .٦
 وهو أول شيخ انتفعت به والزمته وصححت عليه : " قال عنه ابن الجزري 

درسا وعرضا ، وتلوت عليه ختمة بقراءة أبي عمرو ، فأجازني " لشاطبية ا"
وأنا مراهق دون البلوغ بكثير ، وختمت بقراءة حمزة، وقصدت الجمع عليه 
فمنعني لسوء الوسائط، فقرأت عليه لنافع وابن كثير جمعا إلى أواخر سورة 

  .)٥(" الرعد 
ائغ، رحـل إليه، وقرأ عليه محمد بن عبد الرحمن بن علي شمس الدين بن الص .٧

          " التيسير " و " الشـاطبية " ختمـة جمعـا بالقراءات السبع بمضمن 

                                         
، ابن الجزري جهوده في علم الحديث وكتابه األحاديث األربعـون     ١/٣٩: غاية النهاية، ابن الجزري   : ينظر ) ١(

 .١٧٧: العليا، عبد الفتاح البزم
، ١/٧٢: ،والنشر، ابـن الجـزري  ٥٧١، ١٨٤،٢٤١، ١٤٧، ٤٩،  ٤٨/ ١: ة النهاية،ابن الجزري  غاي: ينظر) ٢(

 . ٧٦: ، وكفاية األلمعي، ابن الجزري١٤٩: ، وتحبير التيسير في القراءات العشر، ابن الجزري٢/٥٧، ٩٧
 .٣٥٦، ٢/٣٥٤: الدرر الكامنة، ابن حجر) ٣(
 ، وتذكرة العلماء فـي أصـول الحـديث،البن    ٢٤٨، ١٦٤ /٢، ١/٣٨٢: غاية النهاية، ابن الجزري  :  ينظر )٤(

  ١٧٠، ١٦٩، ١٠٢، ١٠١:  ، ومنجد المقرئين، ابن الجزري٦٨٤:الجزري، مصطفى سيليمي
، ٢٨٣، ١٧٣، ٢/١٥٥ ، ٤٨٣، ٤٨٢، ٣٨٧، ١٢٨، ١٠٧، ٥٣، ٤٨٢/ ١: غاية النهاية،ابن الجزري  : ينظر) ٥(

 .أ/٢٣ق: سانيد، ابن الجزري، وجامع األ١٣٣:، وأسنى المطالب، ابن الجزري٣٦٦



 

 )٨٢١(

إحدى وسبعين، فقرأ عليه : في تلك السنة، ثم رحل إليه ثانيا سنة" العنوان " و 
  .)١(جمعا للسبعة وللعشرة بمضمن عدة كتب

قال عنه ) ٧٧٦ -٧١٥(ن الدمشقي، محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن اللَّبا .٨
 في -  التيسر–شيخنا أبو المعالي قرأت عليه القرآن بمضمن : " ابن الجزري

  )٢(.ثمان وستين وسبعمائة: شهور سنة
٩.  التونسي يغمرقال عنه ابن  )٨٠٣-٧١٦( محمـد بن محمـد بن عرفة الو ،

بالحرم الشريف؛ اجتمعنا معه بالقاهرة وحججنا جميعا فاجتمعنا : " الجزري
فاستجزته تجاه الكعبة المعظمة فأجازني وأوالدي جميعا، ثم رجعنا إلى الديار 

 .)٣("المصرية فاجتمعت به كثيرا، وأنشدته وأنشدني 
فأمـا  : محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، والد ابن الجزري، قال عنه ابنـه    . ١٠

القرآن العظيم مـرات،     فإني قرأت عليه     – رحمه اهللا    –الشيخ األول فهو والدي     
 )٤(. وسمع من لفظي الروايات كرات

١١ .              قال عنه ابن الجزري ، شـيخنا  : " النصير محمد بن محمد بن إبراهيم الجزري
 )٥("قرأت عليه التيسير 

  :تـالميـذه: ثانياً 
أمتاز اإلمام ابن الجزري بكثرة من تتلمذ عليه، حتى جاوز عددهم الثالثمائة؛ فكان             

  : منهم
  .)٦(د بن محمود بن أحمد الحجازي، الضرير، قرأ عليه العشرأحم . ١
إسماعيل بن محمد بن محمد بمن محمد بن الجـزري، أبـو البقـاء، ولـد ابـن                   . ٢

٧(الجزري( . 

                                         
،ومنجـد المقـرئين، ابـن      ٣٨٠،  ٢٣٧،  ٩٠/ ١،  ٤٦،  ١٦٤،  ١٦٣/ ٢:غاية النهاية، ابن الجـزري    : ينظر) ١(

 .٩٧: ، وتحبير التيسير، ابن الجزري٦٧، ١/٦٥: ، والنشر، ابن الجزري٦٨، ٦٦: الجزري
  .٥٨: النشر، ابن الجزري) ٢(
 .أ،ب/٦٤أ، /١٦ق: ، وجامع األسانيد، ابن الجزري٢/٢٤٣: غاية النهاية،ابن الجزري: ينظر) ٣(
  .أ/٢٢ب، /٢١:ق:  جامع األسانيد، ابن الجزري) ٤(
 . ٢١٧، ١/١٣٣:  غاية النهاية، ابن الجزري) ٥(
 .٢/٢٤٨:  غاية النهاية، ابن الجزري) ٦(
 . ٣٦:  تقدم الكالم عليه ينظر) ٧(



– 

  )٨٢٢(

  .)١(بايزيد الكشي، قرأ عليه القراءات  . ٣
 . )٢(صفر شاه، تتلمذ عليه ببورصة، وأكمل عليه القراءات العشر .٤
 بن أحمد األصبهاني، أبو الحسن، من أخص  إبراهيمبن) ٣(طاهر بن عرب .٥

وغير ذلك من تصانيفه، " تقريبه " و " النشر " جميع كتاب : تالمذته،قرأ عليه
من غير توقف وال تلعثم، وسمع " طيبة النشر : " عرض عليه من حفظه كتاب

منه غير ذلك من األحاديث المسلسالت والعشاريات، وقرأ عليه أكثر صحيح 
 .) ٤( البخاري

عبيد اهللا الفراء ظهير الدين، طلب اإلجازة من ابن الجزري في جملة من المسائل  .٦
 .)٥(المتعلقة بعلم القراءات، وأجازه 

قرأ : " ، قال عنه ابن الجزري  ) ٧٩٠: ت ( علي بن حسين بن علي اليزيدي  .٧
علي ختمة جمعا بالعشر بمضمن الشاطبية والتيسير وقصيدي في الثالثة ثم أخرى 

ووليته على مدرستي، ولم يخلف بعده في هذا العلم مثله مع ...بعدة كتبجمعا 
 . )٦( "– رحمه اهللا - الدين والزهد وحسن الخلق ، واالستقامة 

٨ .         المقري ،التعزي ،قرأ عليه بعـض    )٨٧١: ت( علي بن محمد، النور الشرعبي ،
 . )٧(الروايات في مصر، ثم أكمل عليه العشر باليمن

ن محمد، الشهير بابن افتخار الهروي، قرأ عليه للعشرة بمدينـة           محمد بن محمد ب    . ٩
 . )٨(هراة

                                         
 .٢/٢٤٩:  غاية النهاية، ابن الجزري) ١(

 .٢/٢٤٩: ة النهاية، ابن الجزري غاي) ٢(
طاهر بن عزيز أبو " ، وتصحف فيها في موضع آخر إلى ١/٣٤٠": غاية النهاية "  كذا ورد في ترجمته في ) ٣(

، وهذا ما جعل الدكتور محمد مطيع الحافظ في كتابه يفرد له ترجمة مستقلة ظنا منه ٢/٢٥٠" : الحسين 
 . ٥٦: ي أصول الحديث، البن الجزري، مصطفى سيليميمقدمة   تذكرة العلماء ف. أنهما اثنان

 .١/٣٣٩،٣٤٠:  غاية النهاية، ابن الجزري) ٤(
 .أ/٧: ق:  المسائل التبريزية، ابن الجزري) ٥(
 .٢/٢٤٩، ١/٥٣٤:  غاية النهاية،ابن الجزري) ٦(
 .٢٤٢: ، وطبقات صلحاء اليمن، البريهي٦/٣١: الضوء الالمع، السخاوي:  ينظر) ٧(
 .٢/٢٥٠: غاية النهاية،ابن الجزري ) ٨(



 

 )٨٢٣(

 . )١(محمود بن إلياس بن عبد اهللا، قرأ عليه بالعشر بمدينة بورصة . ١٠
معين الدين بن عبد اهللا، بن قاضي كازرون، سافر معه إلى الحج، وقرأ عليه  .١١

 عليه في أثناء ختمة ألبي جعفر بالمدينة، وأخرى البن كثير بمكة، وكان يقرأ
  .)٢(الطريق قراءة عاصم فأتمها وحفظ أكثر الطيبة

مومن بن علي بن محمد بن أجمعين الرومي، الفلكاباذي، شيخ الروم وخطيبهـا               . ١٢
 ،" التيـسير   " ، و   "الشاطبية  " ، قرأ عليه القراءات بدمشق بمضمن        )٧٩٩: ت(

 ) ٧٨٣(سنة  " طار  التذكار في رواية أبان الع    " ومنظومتي في الثالثة، وقصيدي     
  .)٣("، وحقق وحصل 

 . )٤(يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي، قرأ عليه العشر . ١٣
  المبحث الثالث

  .مـؤلـفاته ووفاتــه
  مؤلـفاتـه: أوالً 
 الكثير من المؤلفات في شتى الفنون؛ غير أني - رحمه اهللا تعالى–صنف     

  :  اكتفي بما ألف في فن التجويد وهي على ما يأتي
، ٢٢٥، ١/٢٢٤" النشر " نص عليه في : ›هتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء  اال‹ -

والكالم هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به، وقد ألف األئمة فيها كتبا : " فقال
قديما وحديثًا، ومختصرا ومطوال أتيت على ما وقفت عليه من ذلك، واستقصيته 

وذكرت في أوله مقدمتين جمعت "  واالبتدا االهتدا إلى معرفة الوقف" في كتاب 
ولم أقف على ".  بهما أنواعا من الفوائد، ثم استوعبت أوقاف القرآن سورة سورة

  .الكتاب؛ ولعله مفقود

                                         
 .٢/٢٤٩:  غاية النهاية،ابن الجزري) ١(
 .٢/٢٥٠:  غاية النهاية، ابن الجزري) ٢(
 .٢/٣٢٤:  غاية النهاية، ابن الجزري) ٣(
         ،والنهاية في القـراءات الـثالث الزائـدة عـن العـشرة، ابـن              ٢/٢٤٨:  ينظر غاية النهاية،ابن الجزري    ) ٤(

 .١٥٦: الجزري



– 

  )٨٢٤(

وسماه ١/٢٠٩)النشر : ( ذكره ابن الجزري في كتاب : › التمهيد في علم التجويد ‹  -
لكتاب بتحقيق غانم قدوري ، طبع ا١/٣٩٥ ، وفي الغاية› التمهيد في التجويد ‹

 .حمد ، والكتاب مدار البحث عليه 
، وأخرى في غوتا ألمانيا برقم ١٠٥ منه نسخة في ميونخ برقم› قصيدة بالتجويد ‹ -

   .)١(، وأخرى في برنستون٥٥٥
 طيبة النشر في ‹ذكره النويري في شرحه لـ  : › كتاب في مخارج الحروف ‹ -

. ب.  خ٩٢٧ نسخة في المعهد الموريتاني  يوجد منها١/٣٥ : ›القراءات العشر 
 .)٢(› منظومة في مخارج الحروف ‹:  باسم ٣: أ، عدد األوراق

 نص على ذلك المؤلف عندما )٣(› المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه ‹ -
 ، أو )٦("مقدمة التجويد "  ، أو )٥("المقدمة الجزرية " ، وقد تسمى )٤(ترجم لنفسه 

منظومة المقدمة فيما يجب على " وطبعت باسم  .)٧(" في التجويد مقدمة الجزرية" 
   .)٨("قارئ القرآن أن يعلمه 

                                         
 . ٣٠: شيخ القراء اإلمام ابن الجزري، محمد الحافظ) ١(
 .٢١٧:  الفهرس الشامل) ٢(
مقدمة في ‹، وبعنوان ١١٠٩٦/٤:  حفظت في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، برقم) ٣(

مقدمة "سم، وفي دار الكتب المصرية با› تحفة القاري ‹،  وفي مركز جمعة الماجد جاءت بعنوان ›القراءات
  .وهوخطأ " في مخارج الحروف والصفات

 .٩/٢٥٧:وينظر الضوء الالمع، السخاوي. ٢/٢٥١: غاية النهاية، ابن الجزري) ٤(
 .١/١٣٠:غاية النهاية، ابن الجزري. ٢/١٧٩٩: كشف الظنون، حاجي خليفة) ٥(
 .١/٢٣٢: أثر األئمة القراء في الغرب اإلسالمي وانعكاسه، ميلود الضعيف) ٦(
" وذكرها مرة أخرى في نفس الموضع من الكتـاب    . ٦/١٨٨: هكذا جاء اسمها في هدية العارفين، البغدادي       ) ٧(

أثر األئمة القـراء فـي الغـرب        . ظنًا منه أنهما كتابين   " المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه        " باسم  
 ميلـود   -رسالة دكتـوراه  -ياإلسالمي وانعكاسه من خالل كتاب النشر في القراءات العشر، البن الجزر          

  .١/٢٣٤:الضعيف
 .جمعية القرآن بجدة: أيمن رشدي سويد، الناشر:  تحقيق) ٨(



 

 )٨٢٥(

  وفــاتـه: ثانياً 
 ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثالث – رحمه اهللا –توفي 

بمدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها، وكانت جنازته . وثالثين وثمانمائة
تبادر األشراف والخواص والعوام إلى حملها وتقبيلها، وقد اندرس بموته كثير مشهودة، 

   )١(.من مهام اإلسالم 

                                         
 .٢/٢٥١: غاية النهاية، ابن الجزري) ١(



– 

  )٨٢٦(

  استدراكاته التجويدية على من سبقه : الفصل الثاني
  المبحث األول 

  .تعريف االستدراك لغة واصطالحاً
وأدرك . فلحقته إذا طلبته : أدركْتُه: ، يقال ››درك  ‹‹من : االسِتدراك في اللغة

 الغالم :لُمبلغ الح . كَت الثمارت : وَأدرنَِضج . ك الشيءبلغ وقتَه: وَأدر . الثمن كوَأدر
لزمه ، وهو لُحوق معنوي: المشتري.  

ك القومارهم أولَهم: وتَدك. لحق آخركْته، وأصل التداركتُ ما فات وتدارواستَدر :
  .اسِتفْعال : ›› اسِتدراك ‹‹ ووزن )١(.ة من العلماءادركتُ جماع: اللحوق، يقال

وتدارك خطأ الرأي بالصواب، واستدركه، واستدرك عليه  " )٢(:قال الزمخشري
  )٣("قوله

تدارك الخطأ : أتبعه به، يقال: تدارك الشيء بالشيء: " وفي المعجم الوسيط
أه، أو أكْمل نَقصه، أو أصلح خَطَ: واستدرك عليه القول...بالصواب، والذنب بالتوبة

  . )٤("أزال عنه لَبساً
  )٥(.والمعنى األخير هو المقصود بهذه اللفظة في هذا المقام

                                         
 .١٦٣-١٦٢:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي)  ١(
المفصل "، و "الكشاف في التفسير  "قاسم الزمخشري، صاحب    محمود بن عمر بن محمد بن عمر، أبو ال        : هو)  ٢(

وكـان  . وغير ذلك من المصنفات المفيدة، وقد سمع الحديث، وطاف البالد، وجاور بمكة مدة            " في النحو 
: البداية والنهايـة، ابـن كثيـر   . هـ٥٣٨: يظهر مذهب االعتزال، ويصرح بذلك في تفسيره، توفي سنة      

 .٥٩٨-١٤/٥٩٦: ذهبي، سير أعالم النبالء، ال١٦/٣٣٥
 .١/١٢٩: أساس البالغة)  ٣(
: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجـار         / المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين    )  ٤(

١/٢٨١. 
ألبي "  على الصحابة- رضي اهللا عنها –جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة       " من أشهر ما ُألف في ذلك       )  ٥(

 رضي اهللا   -اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة      " شيحي البغدادي، وبنى عليه الزركشي كتابه       منصور ال 
عين اإلصابة فيما استدركته السيدة عائشة علـى  " ، ولخصه السيوطي، وزاد عليه" على الصحابة –عنها 

رسالة  – مقارنة   استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى دراسة نقدية         :  ينظر". الصحابة
ي، أبـو منـصور محمـد         الزاهر في غريب ألفاظ اإلمام الشافع       ١٢-١١: ، نايف الزهراني   -ماجستير
 .٢٧٦: األزهري



 

 )٨٢٧(

  المبحث الثاني 
  .ألفاظ االستدراك عند اإلمام ابن الجزري 

تعددت ألفاظ اإلمام ابن الجزري حال تعقبه واستدراكه على العلماء، فكانت على 
  :اآلتي
بن الجزري بنقل االستدراك عن العالم ، دون أن يتعرض بتصحيح أو  يكتفي ا:أوالً 

وبعض القراء يفخمون لفظهاٌ ذا جاورها ألف ، وال : " تضعيف وهو قليل ، بيانه قوله 
 : يفعلون ذلك في نحو     و    .   

  .)١("ئها   قال شريح في نهاية اإلتقان؛ وتفخيم لفظها على كل حال هو الصواب الستعال
وقال الداني في كتاب التحديد له، وقد جاء عن أبي عمرو والكسائي :"   وقال ايضاً 

وليس األمر كما زعم : قال المحققون" )٢("ماال يصح في األداء وال يؤخذ به في التالوة
  . )٣("أبو يوسف

، )٤(" وهذا الجواب أولى من غيره : "  يستدرك ابن الجزري على المسألة بقوله:ثانياً
وهذا قول حسن غير أني : قلت" ، و )٦(" هو خطأ "  و )٥(" زاد مكي األلف وهو وهم"و

فإنه خطأ ال يجوز، وكثيرا ما يقع القراء في " ، )٧("أختار أن تكون على خمسة أضرب
ال تكون القلقة إال في الوقف، : وقال لي شخص يزعم أنه إمام عصره" ، و )٨("مثل هذا
باإلخفاء أقول، قياساً " ، و )١٠("وهذا غريب وفيه توسع للعامة"، و )٩(! "سالماً : فقلت له

وأما من قال أنها بمعنى حقاً؛ فقد أجازه "...، و )١١("على مذهب أبي عمرو بن العال

                                         
 .١٢٩:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ١(
 .١٤٥:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٢(

 .١٧٨:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٣(
 .٩٢: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٤(
  .١٠٤:   التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٥(
 .١١٥:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٦(
 .١٢٨:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٧(
 .١٢٨:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٨(
 .١٣٠: ن الجزري التمهيد في علم التجويد، اب) ٩(
 .١٤١:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ١٠(
 .١٥٦:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ١١(



– 

  )٨٢٨(

في تعليل أبي عمرو نظر؛ "  و)٢("وغلط من قال به" ، و )١("بعض المفسرين، وهو وهم
وهذا : قلت " )٣(" كيف يحسن الوقف على بلىألنه إذا كان قادرين منصوباً على الحال 

قول : قلت " )٤("الذي قاله العماني ليس بشيء، والصواب هو الذي ذكرته أوالً 
والذي قاله اليقدح في كالم : قلت...هذا بعيد: السخاوي جيد، لكن قال أبو محمد مكي

  .)٥("السخاوي
  المبحث الثالث 

  استدراكه على العلماء 
ن الجزري تعقباته واستدراكاته القيمة على من سبقه، كثيراً منهـا              كان لإلمام اب  

كان ينص على اسم العالم المستدرك عليه، أكتفي في بيان ذلك ببعض من األمثلـة فـي       
  :الدراسة، وهي

  :االستدراك األول
وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء، ويكون النطق في  :اإلخفاء الشفوي  "

  وباً بالغنة، مثلهذه الحالة مصح          ،      
  ")تخرج من مخرج الباء، وهو المخرج الثاني عشر من مخارج : والميم  . ")٦

الفم ، وهي أخت الباء في الجهر والشدة ، غير أن الميم فيها غنة إذا سكنت تخرج من 
 بخروج النفس الحروف الرخوة، فلوال تلك الخيشوم مع نفس يجري معها، فشابهت

فاقهما في المخرج والصفات الغنة والنفس الخارج معها لكانت الميم باء ، ال ت
  .)٧("والقوة

                                         
 .١٩٣:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ١(
 .١٩٩:  التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٢(
 ٢٠٤: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٣(
 ٢٠٦: ي علم التجويد، ابن الجزريالتمهيد ف) ٤(
 ٢١٠: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٥(
 .٧٠: ، سالم صفوتفتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية) ٦(
  .٢٣٢: الرعاية، مكي القيسي) ٧(



 

 )٨٢٩(

  :موضع االستدراك
منهم من يظهرها  وإذا سكنت وأتى بعدها باء فعن أهل األداء فيها خالف،"    

خفائها ذهب جماعة، وهو مذهب عندها، ومنهم من يخفيها، ومنهم من يدغمها، وإلى إ
   .)١( "الداني: قال ابن مجاهد وابن بشر وغيرهما، وبه

  :قول المستدرك عليه
أجمع  : أحمد ابن يعقوب التائب:وقال، وإلى إدغامها ذهب ابن المنادي وغيره"    

وبه قال  القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيها باء في كل القرآن
   "(٢).مكي

وإذا سكنت الميم، وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة، : "       قال مكي بن أبي طالب
  : عند لقائها باء، نحو     ،          و         

       وشبه ذلك كثير في القرآن .  
 هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من      البد من بيان الميم الساكنة في

حركة، وإنما ذلك خوف اإلخفاء واإلدغام لقرب مخرج الميم من مخرجهن، ألنهن 
   .)٣("كلهن يخرجن من بين الشفتين

  :قول المستدرك
- وباإلخفاء أقول، قياساً على مذهب أبي عمرو بن العالء، قال شيخنا ابن الجندي    "

  الميم الساكنة إذا لقيت باء، والصحيح إخفاؤها مطلقاً، أي سواء واختلف في-رحمه اهللا
   كانت أصلية السكون كـ    أو عارضة كـ          مع  و

   )٤( "ذلك فال بد من ترقيقها وترقيق ما بعدها، إذا كان ألفاً
  : تحرير المسألة على اآلتي

 وهو بعينه الذي نص عليه الشاطبي في باب ؛ الراجح ما ذهب إليه ابن الجزريو
  :  أحكام النون الساكنة والتنوين، بقوله 

                                         
   .١٥٦: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ١(
  .١٥٦: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٢(
الجواهر المضية : ، وينظر٢٣٣، ٢٣٢: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، مكي بن أبي القيسي) ٣(

 .٢٨٧على المقدمة الجزرية، سيف الدين بن عطاء اهللا البصير، 
   .١٥٦: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٤(



– 

  )٨٣٠(

  وقلبهما ميمـاً لـدى البـاء وأخفيـا        
  

ــل    ــواقي ليكم ــد الب ــة عن ــى غن   عل
  

  : وقال ايضاً 
  وتسكن عنه الميم مـن قبـل بائهـا        

  
  )١(على إثـر تحريـك فتخفـى تنـزال          

  
وأما الميم فأخفاها " ربين في كلمة وفي كلمتينالحرفين المتقا:     قال الداني في باب

 : عند الباء إذا تحرك ما قبلها نحو، قوله      و       
وشبهه والقراء يعبرون عن هذا باإلدغام وليس كذلك المتناع القلب فيه وإنما تذهب 

 : نحو قولهالحركة فتخفى الميم فإن سكن ما قبلها لم يخفها     و  
       .  

  :قال ابن الجزري في الجزرية معززا مذهبه 
  وَأخِْفين َألِْميم إن تَسكُن بغنة لَـدى       

....  
  )٢(باٍء علـى المخْتـاٍر ِمـن َأهـِل اَألدا           

  
إن أتت الباء :  أمر بإخفائها إن سكنت لدى الباء أيوأما الميم الساكنة فإنه"     

من قول أهل األداء فالمضاف محذوف بمعنى أن : بعده على المختار من أهل األداء أي
أهل األداء اختلفوا في الميم إذا أتى بعدها  باء فبعضهم يخفيها مع الغنة وهو المختار، 

   .)٣("ا وبه قال الدانيوعليه العمل، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشير وغيرهم
لما كان اإلظهار شاقاً من حيث التلفظ بحرفين متقاربين " في توجيه اإلخفاء : قيل

جدا، ألنهما من حروف الشفتين، واإلدغام غير ممكن أيضا، لئال تذهب غنة الميم، 
فسلكت طريقة وسطًا بين اإلدغام واإلظهار، مع ما بينهما من المقاربة، فسكنت 

  .)٤(" يفًا للفظ، ومحافظةً على بقاء الغنةوأخفيت؛ تخف

                                         
   . ٣٤، ٢٣:  حرز األماني ووجه التهاني)١(
شرح المقدمة الجزرية، : ، وينظر ١٦: فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ابن الجزري        منظومة المقدمة   ) ٢(

  .  ٢١٥ -٢١٢: عصام الدين أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده
  .٢٢٦: الحوشي المفهمة البن الناظم) ٣(
  .١/٥٤٧: العقد النضيد شرح القصيد، السمين الحلبي) ٤(



 

 )٨٣١(

  االستدراك الثاني
  :موضع االستدراك

   )١(. "خطّأ ابن الحزري من قال بتفخيم األلف بعد حروف االستعالء
  :قول المستدرك عليه

وهي حروف اإلطباق، وقد : حروف التفخيم " -  رحمه اهللا-قال ابن الجزري" 
ن الكالم الالم والراء ، نحويفخم مثلها لبعض الحروف في كثير م    ،

   في قراءة ورش، و     و     وتفخيم اسم اهللا تعالى 
  : الزم إذا كان قبله فتحة أو ضمة، نحو   و ،      والطاء 

   .)٢("أمكن من أخواتها وزاد مكي األلف وهو وهم
  :ستدركقول الم
واحذر إذا فخمتها قبل األلف أن تفخم األلف معها، فإنه خطأ ال يجوز، وكثيراً ما "

يقع القراء في مثل هذا ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة، وهؤالء مصدرون في 
  زماننا، يقرئون الناس القراءات فالواجب

:  ها، يا، قال الجعبري: أن يلفظ بهذه كما يلفظ بها إذا قلت  
   ياك واستصحاب تفخـيم لفظهـا     وإ
  

  
  إلـــى األلفـــات التاليـــات فتعثـــرا

  

 وتفخيم األلف بعد حروف االستعالء خطأ - رحمه اهللا – وقال شيخنا ابن الجندي 
 وذلك نحو     و     و     و     و     

  .     ونحو ذلك ) غاب(و 
 )غلب: (ا إذا جاورها ألف ، وال يفعلون ذلك في نحووبعض القراء يفخمون لفظه

 و   .   
وتفخيم لفظها على كل حال هو الصواب : قال شريح في نهاية اإلتقان   

  .)٣(الستعالئها 

                                         
   .١٠٤: التمهيد في علم التجويد: ينظر) ١(
   .١٠٤: التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري) ٢(
  ،١٢٩-١٢٨:  التمهيد في علم التجويد، ابن الحزري) ٣(



– 

  )٨٣٢(

  : تحرير المسألة على اآلتي
من أن األلف مستفلة مطلقا ، ) التمهيد(        ماجاء عن ابن الجزري في كتابه 

من أن األلف تتبع ما قبلها تفخيماً وترقيقاً ؛ وفيما ) النشر( عليه في مخالف بما نص
أما األلف فالنطق بها  : " -رحمه اهللا-ورد عن اإلمام القسطالني البيان الشافي ، قال 

على حسب الفتحة قبلها ترقيقاً وتفخيماً هدا هو الصحيح كما قاله ابن الجزري، وأما 
 - واحذر تفخيمه: ه في سن البلوغ كما نبه هو عليهوهو مما صنفَّ) التمهيد(قوله في 

  :  إذا آتى بعد حرف من حروف االستعالء أو بعد الم مفخمة نحو-يعني األلف 
 و    و     في مذهب ورش، فتأتي بالالم مغلظة ، وباأللف ، 

فمعارض بما نص عليه . بجيد بعدها مرققة ، وبعض الناس يتبعون األلف الالم وليس 
األلف ال توصف بترقيق وال تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها، فإنها : في النشر من أن 

تتبعه ترقيقاً وتفخيماً؛ ثم قال وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف 
ابن المفخمة فهو شيء وِهم فيه، ولم يسبقه إليه أحد ، وقد رد عليه المحققون كالعالمة 

ونسب ) التذكرة والتبصرة؛ لمن نسي تفخيم األلف أو أنكره : ( بطْخان في مؤلف سماه 
من أنكر التفخيم إلى الجهل، وِغلَظ الطباع، وعدم االطالع، معلِّال جهله بدعواه ترقيق 

    و ،    تعذر غيرفي قراءة ورش بتغليظ الالم، وأن ترقيقها م 
) وحال(  فإنه ال يفرق بين ألف حرفان مغلظان وأما ِغلَظ طباعه،ممكن، ألنه اكتنفها 

وأما عدم اطالعه فإن أكثر النحاة نصوا على تفخيمها، وأيد ذلك بوقوف إمام ) طال(و
   .)١("النحو والقراءات في عصره أثير الدين أبو حيان عليه وتصويبه له واهللا اعلم 

  : االستدراك الثالث
 الخليل سبعة عشر مخرجاً، وعند سيبويه وأصحابه ستة       مخارج الحروف عند

وعند الفراء وتابعية أربعة عشر لجعلهم مخرج الذلقية واحداً، . عشر، إلسقاطهم الجوفية
فللحلق ثالثة مخارج لسبعة : ويحصر المخارج الحلق واللسان والشفتان ويعمهم الفم
  .رج لثمانية عشر حرفاً أحرف، وللشفتين الباء والميم والواو، واللسان عشر مخا

                                         
، وينظر النشر في القراءات العـشر، ابـن   ٣٧٩ -٣٧٨/ ١: الطائف األشارات لفنون القراءات، القسطالني ) ١(

 .٥٦٧-٣/٥٦٦: الجزري



 

 )٨٣٣(

      ويخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من االضراس، من اليسرى 
   .)١(صعب ومن اليمنى أصعب

  :موضع االستدراك
  ..."من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقاً في جميع كالمهم " ... 

  :قول المستدرك عليه 
 أن من العرب من يجعل الضاد ظاء وقد حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره" 

   .)٢(مطلقاً في جميع كالمهم
  .)٣("     وهذا غريب وفيه توسع للعامة 

  :قول المستدرك
وأما الضاد فتخرج من المخرج الرابع من مخارج        " - رحمه اهللا  -قال ابن الجزري  

الفم من أول حافة اللسان وما يليه من االضراس، وهي مجهورة رخوة مطبقة مـستعلية               
  .مستطيلة 

واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره ، والنـاس           
  .يتفاضلون في النطق به

فمنهم من يجعله ظاء مطلقاً، ألنه يشارك الظاء في صفاتها كلهـا ويزيـد عليهـا                
باالستطالة ، فلوال االستطالة واختالف المخرجين لكانت ظـاء وهـم أكثـر الـشاميين              

  .شرق وبعض أهل الم
        لـو قلنـا    : وهذا ال يجوز في كالم اهللا تعالى لمخالفة المعنى الذي أراد اهللا تعالى              

                  بالظاء كان معناه الدائمين وهذا خالف مراد اهللا تعـالى وهـو مبطـل 
 كقولـه   ) الهدى  ( بالضاد هو ضد      ) الضالل(للصالة ، ألن            

       و         ونحوه، وبالظاء هـو الـدوام كقولـه  :      
                   وشبهه، فمثال الذي يجعل الضاد ظاء في هذا وشبهه كالذي يبـدل الـسين 

                                         
  .١١٤، ١١٣: التمهيد في علم التجويد:  ينظر)١(
  :آما قول الشاعر:" حكى ابن جني أن من العرب من يبدل الظاء ضاداً قال ) ٢(

نقصه : أراد غائظ فأبدل الظاء ضاداًويجوز عندي أن يكون غائض غير بدل ولكنه من غاضه، أي           :       فقالوا  
  . باب الضاد١/٢٢٧: سر صناعة اإلعراب، ابن جني" ضمنيفيكون معناه أنه يتنقصني و يته

  .١٤١:  التمهيد في علم التجويد) ٣(



– 

  )٨٣٤(

 : صاداً في نحو قوله              و              فاألول من 
  .   والثاني من اإلصرار السر،

  : تحرير المسألة على اآلتي
 وجدت بعض الروايات في صدر القرن الثاني، بل ربما منذ القرن األول تبين أن :أوالً

ماذكره ابن جني صحيح وهو أن من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقاً والعكس، 
  : ومن ذلك

أمير المؤمنين أيظحى  يا أن رجالً قال لعمر بن الخطاب :" أورد السيوطي  -
انقطع :  قال – بالكسر  –إنها لغة : وما عليك لو قلت بظبي ، قال: بضبي ؟ قال

 .)١("العتاب وال يضحى بشيء من الوحش 
سمعت غير واحد من الفقهاء يقول إن الصالة ) : " ه١٥٤(قال أبو عمرو بن العال  -

 )٢(" ا بمعرفة اللفظغير جائزة خلف من ال يميز الضاد من الظاء ولم يفرق بينهم
وهذا النص  يدل على التباس صوت الضاد بالظاء واقع في ذاك العصر ولعله .

 .)٣(لغة 
 لم يقل ابن جني بجواز الخلط بين الحرفين في القراءة بل نقل حكاية عن بعض :ثانياً

  .العرب في اللغة 
 من مخرجه  ما قرره ابن الجزري من وجوب النطق بحرف الضاد نطقاً صحيحاً:ثالثاً

    .-  واهللا اعلم –مستوفي صفاته حين تالوة القرآن هو الصحيح الذي عليه العمل 

                                         
   .٥٦٣/ ١ المزهر في علم اللغة وأنواعها، ) ١(
  .٥٨:  التذكار في أفضل األذكار، محمد القرطبي) ٢(
: ، نضال الشريف- دراسة وصفية تاريخية- وينظر مزيد من الرويات كتاب صوت الضاد في اللغة العربية ) ٣(

٤٨-٤٧.  



 

 )٨٣٥(

  المبحث الرابع
  استدراكه على من لم يسمه

  االستدراك األول
  .االضطراب : القلقة لغة

  .)١(اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبره قوية: واصطالحا
وإنما سميت بذلك لظهور صوت ) جد بطق(اء قولك خمسة جمعها هج: حروف القلقة "

) قُطْب جد: "( منهم من جمع حروف القلقة في قولك)٢("يشبه النبرة عند الوقف عليهن
فنقلت كسرة الياء إلى الدال على نية الوقف ) قطب جدي(ويجوز أن يكون أصله 

 وهو القطب وعومل معاملة المنقوص فحذف الياء، فيكون فيه إشارة إلى قطب الجدي،
هو النجم الذي إلى جانب القطب، : والجدي. الشمالي الذي بين الجدي والفرقدين 

الواو والياء إذا سكتنا وانفتح : أي وحرف اللين، وهما) واللين: قوله ( تعرف به القبلة 
  )٣("ما قبلهما، سميا بذلك، لما فيهما من اللين القابل لمدهما كما في باب المد 

  :كموضع االستدرا
سواء ) قُطْب جد( أن القلقلة تقع في حروف – رحمه اهللا –بين اإلمام ابن الجزري 

  .كان الحرف متوسطاً أو متطرفاً أو كان الحرف سكونها الزماً أو عارضاً 
  :قول المستدرك عليه 

 وقال لي شخص يزعم أنه إمام "بعد أن بين أين تكون القلقلة قال ابن الجزري
   .)٤("سالماً : ، فقلت لهالقلقلة إال في الوقفال تكون : عصره

  قول المستدرك
وإذا سكنت الدال، وسواء كان سكونها الزماً أو عارضاً، فال : " قال ابن الجزري

كان من كلمة أو من بد من قلقلتها وبيان شدتها وجهرها، فإن كان سكونها الزماً، سواء 
ما النون فال بد من قلقلتها كلمتين وأتى بعدها حرف من حروف المعجم، ال سي

: ، نحو قوله وإظهارها، لئال تخفى عند النون وغيرها، لسكونها واشتراكهما في الجهر

                                         
  .١٤٥: غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل نصر) ١(
   .١٢٥، ١٢٤:الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، مكي بن أبي طالب القيسي) ٢(
   .٣٢: شرح طيبة النشر) ٣(
 ١٣٠:  التمهيد في علم التجويد) ٤(



– 

  )٨٣٦(

       و       و      و      و      
 و     كما يفعل كثير من وإياك إذا أظهرتها أن تحركها،  ... ونحو ذلك

  .العجم، وذلك خطأ فاحش
كان سكونها عارضاً فال بد من بيانها وقلقلتها، وإال ....وقال لي شخص يزعم

  .وإياك إذا تعمدت بيانها أن تشددها، كما يفعل كثير من القراء عادت تاء
 منهما، لصعوبة وإذا تكررت الدال وأتت مشددة وغير مشددة وجب بيان كٌل

 : كقولهالزم  فاإلظهار اللسانالتكرير على             ،     
           ،        و      و    

  )١(هـ .ا اونحوه، البيان الزم
  :وخالصة األمر 

وخـصص  : " لجزري، قـال النـويري     أن الراجح هو ما ذهب إليه اإلمام ابن ا     
ن القلقلة تظهـر    أ:  بظاهر قول بعض المتقدمين    جماعة متأخرون القلقلة بالوقف؛ تمسكاً    

ـ     فى الوقف على السكون، ورشحوا   يذلك بأن القلقلة حركـة، وصـادفهم أن القلقلـة ف
 شـدة : شدة الصياح، والقلقلـة   : القلقلة: ؛ لقول الخليل    أبين، وليس كذلك   يالوقف العرف 

   .الصوت
كباء :  وهى متوسطة :   لما ذكر الخمسة   :أبو الحسن شريح   وقال أستاذ التجويد      
         وقاف ،         وجـيم ،     كجـيم ودال   : ومتطرفـة        
      وقاف ،          وطاء          فالقلقلة  هنـا أبـين ، 

واهللا . وهو عين ما قاله أبو الحسن المبـرد        .انتهى. لوقف والمتطرفة من المتوسطة   من ا 
   .)٢(" أعلم

                                         
  .١٣١، ١٣٠: التمهيد  في علم التجويد) ١(
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، مكي بن أبي طالب :  وينظر٢٤٤: ، النويريشرح طيبة النشر ) ٢(

  .١٢٥، ١٢٤:القيسي



 

 )٨٣٧(

  الخـاتمـة
وفي الختام أحمد اهللا على ما يسر وأعان من إتمام هذا البحث؛ ثم أضـع أهـم                

  :نتاىج البحث وهي 
ـ             . ١ ي أثبتت هذه الدراسة أصالة موارد ابن الجزري وتنوعها حال تعقبه واستدراكه ف

 .المسألة 
على مـن   ) التمهيد في علم التجويد   ( المتتبع لتعقبات اإلمام ابن الجزري في كتابه         . ٢

سبقه يدرك أن جلها كانت على العلماء وفي القليل النادر يذكر القول مجـرد عـن           
 . القائل 

هناك بعض من  المسائل التي قررها ابن الجزري قبل أن يكمل العـشرين رجـع                 . ٣
 ) .النشر في القراءات العشر: (ك في كتبه المتأخرة مثلعنها؛ بل نص على ذل

ماجاء من مبحث ألفاظاالستدراك عند اإلمام ابن الجزري يعد معجماً جامعـاً لمـا               . ٤
التمهيد فـي علـم     ( ورد عن ابن الجزري من استدراكات  على العلماء في كتابه            

 ) .التجويد 
  : التوصـيات 

تصاص من طالب القراءات لم تطرق حتـى       هناك بعض المواضيع المقترحة ألهل االخ     
اآلن بتوسع وإفراد، وترى الباحثة أن يتوسع في دراستها وإفرادها في مؤلفـات، وهـي       

  : كما يأتي
 كتـاب  جمع استدراكات اإلمام ابن الجزري في علـم القـراءات مـن خـالل                . ١

 . )١("النشر"
 بالتجويـد   دراسة موازنة بين ما جاء عن اإلمام ابن الجزري في مسائل متعلقـة             . ٢

  .وبين ما جاء عن اإلمام أبي عمرو الداني أو مكي القيسي
   هذا واهللا سبحانه أعلى وأحكم، وصِل اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما 

وبارك على محمد وعلى آل . صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
  .د مجيدمحمد،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حمي

                                         
هناك دراسة مشابهة وهي مبدأ التصحيح والتضعيف في كتاب النشر، رسالة دكتوراه للباحث إبراهيم الهاللي،  )١(

ت في كثير من المسائل من العمق في البحـث ، واقتـصر              خل -نظري القاصر -غير أن هذه الدراسة في      
 . الباحث على ما جاء في العنوان من لفظة التصحيح والتضعيف دون غيرها 



– 

  )٨٣٨(

  فهرس المصــادر والمراجــع
عبد الفتاح . د: اإلبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب حموش القيسي، تحقيق -

 ].هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة، المكتبة الفيصلية، [إسماعيل شلبي، 

أبجد العلوم السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم، صديق بن حسن  -
 ].م١٩٧٨ الكتب العلمية، بيروت، دار[قنوجي، 

 ].دار ابن حزم[خليل السبيعي، : إتحاف األكابر بإسناد الدفاتر، محمد الشوكاني، تحقيق -

أحمد : أخبار الدول وآثار األول في التاريخ، أحمد يوسف القرماني، دراسة وتحقيق -
 ].م١٩٩٢- هـ١٤١٢الطبعة األولى، عالم الكتب، [ حطيط، فهمي سعد، 

 ].دار الفكر[ في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة -

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين، خير  -
 ]م١٩٨٤دار العلم للماليين، بيروت، [الدين الزركلي، 

عبد الرحمن السخاوي، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الحافظ شمس الدين محمد بن  -
 ].مكتبة ابن سينا[ محمد عثمان الخشت،: دراسة وتحقيق

الطبعة الثانية، [إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  -
 ].م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، بيروت، 

مكتبة [لدين الحنبلي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، عبد الرحمن بن محمد مجير ا -
 ].هـ١٩٧٣المحتسب، األردن، 

األطلس التاريخي للعالم اإلسالمي، ماليز روثقن، بمشاركة عظيم نانجي، نقله إلى العربية  -
 ].أكاديميا[ سامي كعكي،: واعتنى بخرائطه

األولى، : الطبعة[األنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني،  -
 ].١٩٦٢-١٣٨٢ئرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، مجلس دا

عبد اهللا . د: البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي، تحقيق -
 ].م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة األولى، دار هجر، [بن عبد المحسن التركي، 

الطبعة األولى، [ي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكان -
 ].م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، 

- ه١٤٠٦األولى، : دار الكتل العلمية، الطبعة[التذكار في أفضل األذكار، القرطبي،  -
 ].م١٩٨٦



 

 )٨٣٩(

المعهد العلمي الفرنسي للدراسات [عدنان درويش، : تاريخ ابن قاضي شهبة، حققه -
 ].١٩٧٧العربية، دمشق، 

: لقراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري، تحقيقتقريب النشر في ا -
 ].دار الحديث، بيروت[إبراهيم عطوة عوض، 

غانم : التمهيد في علم التجويد، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري، تحقيق -
 ].م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، [قدوري حمد، 

الطبعة األولى، دار [راءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، التيسير في الق -
 ].م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، 

مع تحقيق " كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني"الجعبري ومنهجه في  -
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية،[نموذج من الكنز،أحمد اليزيدي، 

 ].م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

تحفة األحباب وبغية الطالب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع "الجغرافيا اإلسالمية  -
معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في [، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، "المباركات

 ].م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣إطار جامعة فرانكفورت، جمهورية ألمانيا االتحادية، 

، أبو محمد القاسم بن فيره بن "الشاطبية"اني ووجه التهاني في القراءات السبع حرز األم -
الطبعة األولى، دار المغني، الرياض، [خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني األندلسي، 

 ].م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران، أحمد بن محمد الحمصي، تحقيق عمر عبد  -
 ]م١٩٩٩-هـ١٤١٩عة األولى، المكتبة العصرية، بيروت، الطب[السالم تدمري، 

فرغلي سيد . أ: الحواشي المفهمة، ابن الناظم، أول شرح للمقدمة الجزرية، تحقيق -
 ].مكتبة أوالد الشيخ للتراث[عرباوي، 

مكتبة [جعفر الحني، : الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي، تحقيق -
 ].يدان العتبةالثقافة الدينية، م

صالح : دور القرآن في دمشق، عبد القادر بن محمد النعيمي، صححه وعلق عليه وذيله -
 ].الطبعة الثالثة، دار الكتب الجديد، بيروت[الدين المنجد، 



– 

  )٨٤٠(

الذيل التام على دول اإلسالم للذهبي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد  -
الطبعة األولى، مكتبة دار العروبة، الكويت، [وة، حسن إسماعيل مر: السخاوي، تحقيق

 ].م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار ابن العماد، بيروت، 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي المالكي،  -
 - هـ ١٤١٠الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، [كمال يوسف الحوت، : تحقيق
 ].م١٩٩٠

ابن فهد المكي، : تذكرة الحفاظ لذهبي، ويليه لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، تأليفذيل  -
: ويتلوه ذيل طبقات الحفاظ لذهبي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تعليق

 ].دار الكتب العلمية، بيروت[محمد زاهد الكوثري

يد محمد بن جعفر الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، الس -
 ].مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة[

: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، مكي بن أبي طالب حموش القيسي، تحقيق -
 ].م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الرابعة، دار عمار، عمان، [أحمد حسن فرحات، . د

:  محمد األزهري، دراسة وتحقيقالزاهر في غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، ألبي منصور -
الطبعة األولى ، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، [الدكتور عبد المنعم طوعي بشناني، 

 ].م١٩٩٩-هـ١٤١٩

محب الدين أبي سعيد عمر : سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد الذهبي،تحقيق -
 ].م١٩٩٧-هـ١٤١٧الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت، [العمروي 

 الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، شذرات -
الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، [مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيق
 ].م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

مكتب قرطبة : شرح الشاطبية، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق -
الطبعة األولى، [، أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، للبحث العلمي وإحياء التراث

 ]مؤسسة قرطبة

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي  -
الطبعة األولى، دار الكتب [مجدي محمد سرور سعد باسلوم، .د: النويري، تحقيق وتقديم

 ]. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤العلمية، بيروت،



 

 )٨٤١(

شر في القراءات العشر، أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزري، شرح طيبة الن -
 ].م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، [

، أبو عبد اهللا محمد بن "الآللئ الفريدة في شرح القصيدة"شرح الفاسي على الشاطبية  -
الطبعة [يم موسى، عبد الرزاق بن علي بن إبراه: الحسين بن محمد الفاسي، تحقيق

 ].م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األولى، مكتبة الرشد، 

شرح المقدمة الجزرية، عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل طاش كبرى زادة،  -
 ].مكتبة أوالد الشيخ للتراث[فرغلي سيد عرباوي، .أ: تحقيق

آيت شرح وتوجيه منظومة الوقف واالبتداء فيما خالف فيه نافع باقي القراء، عبد الرحمن  -
 ].م٢٠٠٣الطبعة األولى، [لعميم، 

دار الفكر المعاصر، بيروت، [محمد مطيع الحافظ، .شيخ القراء اإلمام ابن الجزري، د -
 ]. دار الفكر، دمشق

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد  -
 ].م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة األولى، دار الجيل، [السخاوي، 

علي محمد عمر، : طبقات الحفاظ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق -
 ].هـ١٤١٥الطبعة األولى، مكتبة وهبة، القاهرة، [

طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي، عبد الوهاب بن عبدالرحمن البريهي  -
راسات والبحوث اليمني، مركز الد[عبد اهللا محمد الحبشي، : السكسكي اليمني، تحقيق

 ].صنعاء، دار اآلداب، بيروت

الطبعة [طيبة النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري،  -
 ].م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣األولى، دار السالم، القاهرة، 

العقد النضيد في شرح القصيد، أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد المعروف بالسمين  -
الطبعة األولى، دار نور المكتبات للنشر [أيمن رشدي سويد، . د: تحقيقالحلبي، 

 ].م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢والتوزيع، 

سلسلة [دمهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، : العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق -
 ].المعاجم والفهارس

الطبعة [جزري، غاية النهاية في طبقات القراء، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ال -
 ].م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 



– 

  )٨٤٢(

. د: فتح الوصيد في شرح القصيد، علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي، تحقيق -
الطبعة األولى، مكتبة الرشيد، الرياض، [موالي بن محمد اإلدريسي الطاهري، 

 ].هـ١٤٢٣

جمال السيد : دمة، أبو الفتح المزي، تحقيقالفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المق -
 ].مكتبة أوالد الشيخ للتراث[رفاعي، 

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التجويد،  -
 ]هـ١٤٠٦المجمع الملكي لبوحث الحاضرة اإلسالمية ،مؤسسة آل البيت، عمان، [

 والمشيخات والمسلسالت، عبد الحي بن عبد فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم -
 ].م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دار الغرب اإلسالمي، بيروت، [الكبير الكتاني، 

 ].م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧بيروت، [علي أبا حسين، . فهرس مخطوطات البحرين، د -

: فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن، إعداد عبد اهللا الحبشي، تحقيق -
 ].مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي[جوليان يوها نسين، 

مطبوعات مجمع [فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، وضعه صالح محمد الخيمي، -
 ].م١٩٨٣-هـ١٤٠٣اللغة العربية، دمشق، 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط، سعيد المرابطي،  -
 ].م٢٠٠٢والوثائق، الطبعة األولى، منشورات الخزانة العامة للكتب [

أبو . د: قصيدتان في تجويد القرآن، أبو مزاحم الخاقاني وعلم الدين السخاوي، تحقيق -
 ].هـ١٤٠٢الطبعة األولى، [عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، 

مطبوعات المجمع [صالح الدين المنجد، : قضاة دمشق، محمد بن علي بن طالون، تحقيق -
 ].العلمي العربي بدمشق

محمد أحمد : القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية، محمد بن علي بن طالون، تحقيق -
 ].مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق [دهمان، 

سعيد . د: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق -
 ].م١٩٧١مطبعة دار الكتب، [عبد الفتاح عاشور، 

سامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا المعروف بـحاجي خليفة، كشف الظنون عن أ -
 ].١٩٩٢-هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، [



 

 )٨٤٣(

الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ [لسان العرب، ابن منظور،  -
 ].م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩العربي، بيروت، 

عامر : مد بن محمد القسطالني، تحقيقلطائف اإلشارات لفنون القراءات، شهاب الدين أح -
 ].م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢القاهرة، [السيد عثمان وآخرون، 

: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق -
 ]دار المعرفة، بيروت[يوسف عبد الرحمن المرعش، .د

دار الكتاب [راهيم زهوة، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق أحمد إب -
 ].م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨العربي، بيروت، 

دار اليمامة [محمد الزاهي، : معجم الشيوخ، عمر بن فهد الهاشمي المكي، تحقيق وتقديم -
 ].للبحث والترجمة والنشر

دار احياء التراث [معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضاكحالة،  -
 ].العربي، بيروت

عبد السالم محمد : س اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق وضبطمعجم مقايي -
 ].مكتبة الخانجي، القاهرة [هارون، 

: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، أبو عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق -
ت، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيرو[أبو عبداهللا محمد حسن إسماعيل الشافعي، 

 ].م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

اإلولى، دار : الطبعة[المزهر في علم اللغة وأنواعها ، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي -
 ] .١٩٩٨- ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 

المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري،  -
 ].جمعية القرآن الكريم بجدة [

الطبعة [ ومرشد الطالبين، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري، منجد المقرئين -
 ].هـ١٤١٩األولى، دار عالم الفوائد، 

عبد القوي عبد : المنح الفكرية على متن الجزري، علي بن سلطان القاري، تحقيق -
 ].هـ١٤١٩[المجيد، 

 تَغري النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن -
 ]م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، [بردي األتابكي، 



– 

  )٨٤٤(

دار الكتب [النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري،  -
 ].العلمية، بيروت

 ]١٩٩٢-١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، [هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي،  -

صالح مهدي، : ت، تقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السالمي، حققه وعلق عليهالوفيا -
الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، سوريا، [الدكتور بشار عواد، : أشرف عليه وراجعه

 ].م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن خلّكَان، حققه -
  ].دار الثقافة، بيروت[إحسان عباس، 

  المخطوطات
 االهتداء في الوقف واالبتداء، منسوبة إلى ابن الجزري خطأ، ولم أقف على مؤلفها.  
 جامع األسانيد في القراءات، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري.  
 رسالة في بيان رسم الخط العثماني، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري.  

  جامعيةالرسائل ال
  النشر في القراءات "أثر األئمة القراء في الغرب اإلسالمي وانعكاسه من خالل كتاب

مقدمة إلى جامعة [البن الجزري، ميلود الضعيف، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة " العشر
-٢٠٠٠:شعيب الدكالي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجديدة، الدراسات اإلسالمية، عام

  ].م٢٠٠١
 الجزري، جهوده في علم الحديث وكتابه األحاديث األربعون العليا، عبد الفتاح بن ابن 

  ].أكاديمية العلوم، جمهورية أذربيجان، باكو[ رمزي البزم، رسالة دكتوراه،
  استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية في فتح الباري، هدى بنت محمد عبد الرحمن آل

  ].هـ١٤٢٥ -هـ١٤٢٤لملك سعود، الرياض، جامعة ا[عبد الجبار، رسالة ماجستير،
  ،استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى دراسة نقدية مقارنة  رسالة

جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب [ماجستير، نايف الزهراني، 
  ].١٤٢٧-١٤٢٦والسنة، 

 ت حسين اليوسف،  رسالة ماجستير، شرح الشاطبية لإلمام مال علي القاري، عزيزة بن
  ].هـ١٤٢٣جامعة الملك سعود، الرياض، [



 

 )٨٤٥(

  نضال أحمد الشريف، إشراف -  دراسة وصفية تاريحية–صوت الضاد في اللغة العربية 
  محمد البع، الجامعة اإلسالمية غزة

  ،مبدأ التصحيح والتضعيف عند ابن الجزري من خالل كتاب النشر في القراءات العشر
مقدمة إلى جامعة محمد األول كلية اآلداب والعلوم [ الهاللي، رسالة دكتوراه، إبراهيم

  ] .م٢٠٠٠: اإلنسانية، وجدة، الدراسات اإلسالمية، عام
  



– 

  )٨٤٦(

 



 

 )٨٤٧(

  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  . والصالة والسالم على من ال نبي بعده،الحمد هللا وحده 

  :أما بعد 
فقد بعث اهللا سبحانه وتعالى محمداً صلى اهللا عليه وسلم على حين فترة من الرسل 

                      7 8  ، ووضع اآلصار واألغالل التي كانت على األمم السابقة،بالحنفية السمحة 
 ومما تقرر في ،١٥٧: األعراف َّ  اك يق ىق يف ىف يث ُّ 

 وأداء ما كتبه اهللا سبحانه وتعالى على عباده ،الشريعة اإلسالمية رفع الحرج عن األمة
 ١٦ :التغابن َّ  مئ خئ حئ جئ 7 8 ُّ  ،من عبادات حسب االستطاعة

سبحانه وتعالى  فإذا صبر واحتسب أثابه اهللا ،وقد يبتلى المسلم في هذه الدنيا في جسده 
 وقد طُلب منا المشاركة في مؤتمر اإلعاقة الذي يقدم ، على ما يصيبه كما سيأتي بيانه

 وبيان كيف ،فيه بحوث عن اهتمام اإلسالم بالمعاق وأحكام العبادات الواجبة عليه
 وقد قسمته ،أحكام صوم وحج المعاق في الفقه اإلسالمي:  وكان من نصيبي،يؤديها

  : على النحو التالي ،ثين وخاتمةإلى تمهيد ومبح
  : وفيه ثالثة فروع ،التمهيد 

  .أنواع اإلعاقة : الفرع األول 
  .تعريف اإلعاقة : الفرع الثاني 
  .االبتالء من اهللا سبحانه وتعالى وأجر من صبر على ذلك: الفرع الثالث 

  : وفيه مطلبان ،أحكام صيام المعاق: المبحث األول 
  : وفيه فرعان ،"التخلف العقلي "، فاقد األهلية المعاق: المطلب األول 
  ".التخلف العقلي"المعاق فاقد األهلية مطلقاً : الفرع األول 
  :إذا شفي المعاق في شهر رمضان وفيه مسألتان : الفرع الثاني 

  .أن يبرأ المعاق فاقد األهلية أثناء الصوم: المسألة األولى 

 
 

  األستاذ المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية 
  )تخصص الفقه وأصوله(

   جامعة الملك سعود- كلية التربية 
  



– 

  )٨٤٨(

  .ه من الشهرقضاء المعاق ما فات: المسألة الثانية 
  : وفيه أربع مسائل ،المعاق المكلف : المطلب الثاني 
  .المعاق المستطيع : المسألة األولى 
  .المعاق الذي يتضرر من الصيام: المسألة الثانية 
  .كيفية اإلطعام: المسألة الثالثة 

  .إذا كان المعاق ال يستطيع اإلطعام: المسألة الرابعة 
  :معاق وفيه تمهيد ومطلبان أحكام حج ال: المبحث الثاني 

  .اشتراط االستطاعة في الحج: التمهيد 
  :  وفيه مسألتان،" التخلف العقلي"حج المعاق فاقد األهلية : المطلب األول 
  .حكم حج المعاق فاقد األهلية: المسألة األولى 
  .إحرام ولي المعاق عنه: المسألة الثانية 
  :ه أربع مسائل  وفي،حج المعاق المكلف : المطلب الثاني 
  ".األعمى"حج المعاق بصرياً : المسألة األولى 
  .حج المعاق حركياً: المسألة الثانية 
  .حكم النيابة في الحج عند العجز عنه بالنفس: المسألة الثالثة 

  ".األبكم"تلبية المعاق في النطق : المسألة الرابعة 
  .الخاتمة



 

 )٨٤٩(

يد ع،التم فر ثالثة   :ووفيھ

  :تعريف اإلعاقة : الفرع األول 
العين :  وعق ، وعوقه وتَعوقه،اإلعاقة من الفعل عاق يعوقُه عوقاً: في اللغة  : أوالً

  .والقاف أصل واحد يدل على الشَّق وإليه يرجع فروع الباب
  .الذي يعوق الناس عن الخير: والعوقة 

  .) ١(حبسه وصرفه عنه: يقال عاقه عن الشيء أي 
  :  االصطالحفي : ثانياً

تعددت تعاريف التربويين لإلعاقة بين مطول ال يصح تعريفاً وبين مختصر ال يعطي 
  .)٢(فهماً تقربياً لها

 غير أن أحوال المعاقين تدخل تحت ،أما الفقهاء فلم أجد أحداً منهم عرف اإلعاقة 
  .القدرة واالستطاعة واألهلية

إلنسان فيفقده القدرة على أداء دوره مرض يصيب ا: ويمكن أن تُعرفَ اإلعاقة بأنها 
  .)٣(الطبيعي في الحياة أو يفقده التكليف 

للتعبير عن مزيد من اإليجابية " ذوي االحتياجات الخاصة"وُأطلق على المعاقين 
  .والتفاؤل لهم ومراعاة لشعورهم 

  .)٤(ظهر هذا المصطلح في الربع األخيرة من القرن العشرين ميالدي
  ".التربية الخاصة: " التي يدرسون فيها في الجامعات وتسمى المدارس 

  :أنواع اإلعاقة : الفرع الثاني 
 وكذلك الجمعيات ،هناك إعاقات كثيرة فصل األطباء وأساتذة التربية الخاصة فيها 

الخاصة بالمعاقين ولها أنواع عديدة وتشعبات مختلفة مفصلة في الكتب المختصة لذلك 
إجماالً الذي له صلة بالبحث هو استطاعة المعاق وقدرته وسوف أذكر أهم أنواعها 

                                         
 ،) ٤/١٢٦٣( والـصحاح للجـوهري   ،)٤/٣( ومعجم مقاييس اللغة البن فارس ،)١/٦٢(يب اللغة لألزهري  تهذ:  ينظر   (١)

  ).٦٣٧( والمعجم الوسيط ،)٥/٣١٧٣(ولسان العرب 
) ١٣(راضي الوقفي .  وأساسيات التربية الخاصة د،)٢١(يوسف القريوتي وزمالؤه .المدخل إلى التربية الخاصة د:  ينظر (٢)

محمد خـصاونة  . د          والمدخل إلى التربية الخاصة  ،) ١٧(زيدان السرطاوي وزميله . ربية الخاصة دومقدمة في الت  
  ).١٧(وزميله 

  ).١٢(جمال الخطيب وزميله . المدخل إلى التربية الخاصة د:  ينظر (٣)
  ).١٧(راضي فوقية .  وقضايا معاصرة في التربية الخاصة د،)١٧(مقدمة في التربية الخاصة :  ينظر (٤)



– 

  )٨٥٠(

على أداء العبادات وفي بحثنا ندرس أثر اإلعاقة على صيام المعاق وحجه وأنواع 
  :اإلعاقات إجماالً وهي 

  :اإلعاقة العقلية : أوالً 
  :مفهوم اإلعاقة العقلية والتخلف العقلي

لعقلي ومن أفضلها تعريف الجمعية كثرت تعاريف المختصين في تحديد مفهوم التخلف ا
اإلعاقة العقلية انخفاض ملحوظ في القدرة : " حيث قالوا )١() م١٩٩٢(األمريكية عام 

: العقلية العامة يصحبه عجز في مجالين أو أكثر من مجاالت السلوك التكيفي التالية 
  ". المهارات االجتماعية، الحياة األسرية، العناية بالذات،التواصل

  :أسباب من أهمها ) التخلف العقلي(قة العقلية ولإلعا
  . االلتهابات والتسمم- ١
  . اإلصابات والعوامل الجسمية- ٢
  . اضطرابات عملية التمثيل الغذائي- ٣
  . األمراض الدماغية العامة- ٤
  . عوامل ما قبل الوالدة- ٥
  . االضطرابات الكروموسومية- ٦
  . اضطرابات الحمل- ٧
  .)٢( االضطرابات النفسية - ٨

  :اإلعاقة السمعية : ثانياً 
  :يتألف الجهاز السمعي من جزأين هما

  .األذن والجهاز السمعي
عجز في القدرة السمعية بسبب مشكلة في مكان ما في الجهاز : واإلعاقة السمعية هي 

 سواء في األذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية أو في العصب السمعي ،السمعي
  .) ٣(الموصل إلى المخ 

                                         
  ).٤٨(جمال الخطيب وزميله . المدخل إلى التربية الخاصة د:  ينظر (١)
 ،)٤١(زيـدان الـسرطاوي   .  ومقدمة في التربية الخاصة د ،)١٧٢(راضي الوقفي   . أساسيات التربية الخاصة د   :  ينظر   (٢)

يوسـف القريـوتي    . تربية الخاصة د   والمدخل إلى ال   ،) ٥٥-٤٥(جمال الخطيب وزميله    .  د ،والمدخل إلى التربية الخاصة     
  ). وما بعدها٤١(محمد خصاونة وزميله .  والمدخل إلى التربية الخاصة د،) وما بعدها٥١(وزمالئه 

  )١٣٤(جمال الخطيب .  والمدخل إلى التربية الخاصة د،)١٠٢(يوسف القريوتي . المدخل إلى التربية الخاصة د:  ينظر (٣)



 

 )٨٥١(

وهي من اإلعاقة الحسية التي تصيب حاسة السمع التي هي إحدى حواس اإلنسان 
  .)١(السمع والبصر والشم واللمس والذوق : الخمس 

  ".األصم: "ويسمى المعاق 
 ١٨: البقرة َّ مي خي حي جي يه  ىه  7 8 ُّ كما جاء في القرآن الكريم 

  .)٢(" فقدان حاسة السمع: الصمم : " قال الراغب 
  .)٣(سدت خروج مسامعه واألصم من ان

  :اإلعاقة البصرية : ثالثاً 
 سلك فهو يمشي حيثما آوته األعمى هو الذي ال يدرك حيث: "قال ابن األثير 

  .)٤("رجاله
  .)٥(هو الشخص الذي فقد اإلبصار في عينيه كلتيهما : ومعنى األعمى عند الفقهاء 

  : وعند األطباء وعلماء التربية الخاصة 
 هي ضعف في حاسة البصر يحد من قدرة الشخص على استخدامها اإلعاقة البصرية

  .بفعالية مما يؤثر سلباً في أدائه ونموه
  :ويطلقونها على فئتين 

  . المكفوفين - أ
  .)٦( المبصرين جزئياً -بـــ
  :اإلعاقة الجسمية : رابعاً 

  :وتفاصيلها كثيرة ومتشعبة يمكن إجمالها فيما يلي 
الشلل الدماغي، :  ، واضطرابات العمود الفقري، ومنه إصابة الجهاز العصبي - ١

 .، والصرع وغيرها والشلل المخي، والحبل الشوكي
 الورك والتهاببتر األطراف ، تشوهها ، والقدم : إصابة الهيكل العظمي ويشمل  - ٢

 .وعدم اكتمال نمو العظام ، وميالن وانحراف العمود الفقري وغيرها

                                         
  ).٩٩(يوسف القريوتي .  والمدخل إلى التربية الخاصة د،)١٩٠(زيدان السرطاوي . الخاصة دمقدمة في التربية :  ينظر (١)
  ). ٤٩٢( مفردات ألفاظ القرآن ص (٢)
  ).١/٣٢٤(الجامع ألحكام القرآن ص :  ينظر (٣)
  ).١/٥٠( النهاية في غريب الحديث (٤)
  ).٥٤(محمد الشماع . أحكام األعمى في الفقه اإلسالمي د:  ينظر (٥)
راضـي الـوقفي   .  أساسيات التربية الخاصـة د ،)١٥٠-١٤٥(يوسف القريوتي . المدخل إلى التربية الخاصة د   :  ينظر   (٦)
  ).١٦٦(جمال الخطيب .  والمدخل إلى التربية الخاصة د،)٣٥٧(



– 

  )٨٥٢(

وينتج عنه التشنج ، وعدم توازن الجسم ، وفقدان : ضمور وانحالل العضالت  - ٣
 .اإلحساس، والصرع والتخلف العقلي في الحاالت

 . )١( وتشمل إصابات الصدر والقلب وغيرهما:  اإلصابات الصحية - ٤
   :"البكم"إعاقة عدم النطق : خامساً 

  ١٨: البقرة َّ مي خي حي جي يه  ىه  7 8 ُّ 
 .)٢(ا فهم فهو أخرس، وقيل األخرس واألبكم واحدالذي ال ينطق وال يفهم ، فإذ: األبكم 

والتواصل، وهو " اضطراب النطق: "وعند األطباء وعلماء التربية الخاصة يسمونه 
فقدان كلي أو جزئي في اللغة االستقبالية أو االنفعالية أو التعبيرية أو كليهما، وذلك 

  .)٣( ناتجة عن حوادث أو نزيف ، أو جلطة دموية في الدماغ
  :التوحد : ادساً س

الذات التي تشير إلى االنطواء والتوحد : أي " autos"والتوحد ترجمة للكلمة اإلغريقية 
 . )٤( مع الذات

وتتنوع أعراض اضطرابات التوحد بين األطفال المصابين، لذلك اختلفت تعريفاته بين 
  .)٥( المختصين

  : )٦( فعرفه مجلس البحث الوطني األمريكي
من االضطرابات المتنوعة في الشدة ، واألعراض والعمر عند اإلصابة، طيف : بأنه 

 ).اإلعاقة الفكرية ، تأخر النطق ، والصرع(وعالقاته باالضطرابات األخرى 

                                         
مد حـضاونه  مح.، والمدخل إلى التربية الخاصة د  )٢٥٩-١٣٢(يوسف القريوتي   . المدخل إلى التربية الخاصة د    :  ينظر   (١)
الخطيب . ، والمدخل إلى التربية الخاصة د)٥٠٣-٢٥٦(زيدان السرطاوي . ، ومقدمة في التربية الخاصة د) وما بعدها١٤٩(
  ). وما بعدها١٠٣(

  ).١/٢٢٧(الجامع ألحكام القرآن :  ينظر (٢)
، )٢٢٧(محمد خصاونه .  الخاصة د، والمدخل إلى التربية)٣٣٧(يوسف القريوتي . المدخل إلى التربية الخاصة د:  ينظر (٣)

  ).٣١٦-٣٠٨(زيدان السرطاوي . ومقدمة في التربية الخاصة د
   ).١٦(إبراهيم العثمان وزمالئه . مدخل إلى اضطرابات التوحد د:  ينظر (٤)
هيم إبـرا . ، ومدخل إلى اضطرابات التوحـد د     )٣١٢(يوسف القريوتي وزمالئه    . المدخل إلى التربية الخاصة د    :  ينظر   (٥)

، والمدخل إلى التربية الخاصة  )٢٢٠(جمال الخطيب وزمالئه    . ، والمدخل إلى التربية الخاصة د     )٢٠-١٦(العثمان وزمالئه   
  ).٣٥٤(زيدان السرطاوي وزميله . ، ومقدمة في التربية الخاصة د)٢٥٢(محمد خصاونه وزميله . د

  ).٢٠(مالئه إبراهيم العثمان وز. مدخل إلى اضطرابات التوحد د:  ينظر (٦)



 

 )٨٥٣(

إعاقة تطورية شديدة تنجم عن اضطراب دماغي ويرافقها مدى ": وعرفه الخطيب بأنه 
للفظي ، والتفاعل واسع من المشكالت التطورية وخاصة في مجالي التواصل ا

 . )١(" االجتماعي
بحثنا هل معاق التوحد مكلف يستطيع الصوم والحج؟ هذا ما سوف في والذي له صلة 

  .نتحدث عنه في المباحث التالية
  .االبتالء من اهللا سبحانه وتعالى وأجر من صبر على ذلك: الفرع الثالث 

 ،م المعاق الصبر واالحتساب فيجب على المسل،اإلعاقة من االبتالء المكفّر عن صاحبه
 ،اإلعاقة من األمراض التي تصيب المسلم في الدنيا وهي من االبتالء واالمتحان له

 واحتسب ذلك رجاء لما ، إذا صبر المؤمن،فيرفع اهللا بها الدرجات ويحطّ بها الخطايا
وص  وقد جاءت النص، بل ويسلم أمره هللا ويرضى بقدر اهللا ،عند اهللا سبحانه وتعالى 

الكثيرة من القرآن الكريم تحث المؤمن المبتلى على الصبر واالحتساب والرضى 
  : وفيما يلي بعض النصوص ،والتسليم لخالقه سبحانه وتعالى

  :من النصوص الواردة في ذلك من القرآن  : أوالً
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين 7 8 ُّ 
 َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰر ٰذ ىييي

 ١٥٦ - ١٥٥: البقرة
ة في االبتالء ومن ذلك األمراض ومنها العاهات واإلعاقات فالمؤمن الذي واآلية عام

 ويمتثل أمر اهللا تعالى ينال ثناء اهللا ،يبتلى ببعض هذه األمراض ثم يصبر ويحتسب
  .) ٢(وغفرانه سبحانه وتعالى ورحمته 
أخبر اهللا عز وجل مع الذي ذكر أنه معطيهم على : " قال ابن جرير الطبري رحمه اهللا 

اصطبارهم على محنه تسليماً منهم لقضائه من المغفرة والرحمة أنهم هم المهتدون 
 والفاعلون ما استوجبوا به ،المصيبون طريق الحق والقائلون ما يرضي عنهم ربهم 

  ).٣("من الجزيل من الثواب

وبشر يا محمد الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة : أي : "وقال أيضاً 
 ، ويخافون عقابي ، ويرجون ثوابي ، ويستسلمون لقضائي ، فيقرون بعبوديتي فمني

                                         
  ).٢٠( المدخل إلى التربية الخاصة : ينظر (١)
  ).٢/٤٦٨( والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،)٢/٧٠٧(جامع البيان للطبري :  ينظر (٢)
  ).٢/٧٠٧( جامع البيان للطبري (٣)



– 

  )٨٥٤(

 وابتالئي إياهم بما وعدتهم أن ابتليهم به من ،ويقولون عند امتحاني إياهم ببعض محني 
الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وغير ذلك من المصائب التي 

دنا أحياء ونحن عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون إنا مماليك ربنا ومعبو: ممتحنهم بها 
  .)١("تسليماً لقضائي ورضاً بأحكامي

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من 7 8 ُّ 
 ١١: التغابن َّ ٍّ ٌّ  ٰى

هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اهللا : " قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .)٢(" فيرضى ويسلم بها
وفي اآلية ترغيب للمؤمن عند حلول المصائب؛ ألنه : "رحمه اهللا وقال ابن عاشور 

  .)٣(" يلزم من هدي اهللا قلب المؤمن عند المصيبة في الثبات والصبر على ما يصيبه
جاءت األحاديث النبوية التي تبين مدى ثواب المصاب في بدنه عند اهللا سبحانه  : ثانياً

  : ذلك وتعالى إذا صبر واحتسب وسلّم أمره هللا فمن
 عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول - ١

  .)٤() إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة: إن اهللا تعالى قال : (
دخلت على رسول اهللا وهو يوعك :  وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال - ٢

به أذى شوكة فما فوقها إال كفّر اهللا بها سيئاته كما ما من مسلم يصي.... : (فقال 
  .)٥() تحطّ الشجرة ورقها

عجباً : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  وعن صهيب رضي اهللا عنه قال - ٣
 وليس ذلك ألحد إال المؤمن إن أصابته سراء شكر ،ألمر المؤمن إن أمره كله خير 

  .)٦() ر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صب،فكان خيراً له 
أال : قال لي ابن عباس رضي اهللا عنهما :  وعن عطاء بن أبي رباح رحمه قال - ٤

هذه المرأة السوداء أتت للنبي صلى اهللا :  قال ،بلى : ُأريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت 
إن شئت صبرت : "قال .  فادع اهللا لي ،إني أصرع وإني أتكشف :  قالت ،عليه وسلم

                                         
  )٢/٧٠٦( جامع البيان للطبري (١)
  ).٢٣/١٢(جامع البيان .  رواه الطبراني بإسناده (٢)
  )٢٨/٢٨٠(لتحرير والتنوير  تفسير ا(٣)
  ).١٠٠١(ص ) ٥٦٥٣(فضل من ذهب بصره ح :  باب ، كتاب المرض ، أخرجه البخاري في صحيحه (٤)
  ).١٠٠١(ص ) ٥٦٤٨(أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل ح :  باب ،كتاب المرض، أخرجه البخاري في صحيحه (٥)
  )١٠٠٠: (ص ) ٧٥٠٠(المؤمن أمره كله خير ح :  باب ،لرقائق  أخرجه مسلم في صحيحه و كتاب الزهد وا(٦)



 

 )٨٥٥(

 فقالت إني أتكشف فادع ،أصبر : قالت "  وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك،لجنة ولك ا
  .)١(" اهللا لي أن ال أتكشف فدعا لها

وفي الحديث فضل من يصرع وأن الصبر على : "قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا 
 وأن األخذ بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة لمن علم من ،باليا الدنيا يورث الجنة 

  .)٢("الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدةنفسه 
 اهللا عليه وسلم وأنا صلىعادني رسول اهللا :  قالت  رضي اهللا عنهاعن أم العالء - ٥

أبشرى يا أم العالء فإن مرض المسلم يذهب اهللا به خطاياه كما تذهب : (مريضة فقال 
  .)٣()النار خبث الذهب والفضة

إذا ابتلى اهللا : ( اهللا عليه وسلم قال صلى أن رسول اهللا  رضي اهللا عنهعن أنس - ٦
 فإن ،اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل:  اهللالعبد المسلم ببالء في جسده قال 

  .)٤ ()وإن قبضه غفر له ورحمه ،شفاه غسله وطهره
عظم الجزاء مع (:  اهللا عليه وسلم أنه قال صلىعن أنس بن مالك عن رسول اهللا  - ٧

 ومن سخط فله ، فله الرضارضي فمن ،إذا أحب قوما ابتالهم إن اهللا ،عظم البالء
  .)٥ ()السخط

                                         
  ).٥٦٥٢(فضل من يصرع من الريح :  باب ، أخرجه البخاري في صحيحه و كتاب المرض(١)
  ).١٠/١٢٠(فتح الباري :  ينظر (٢)
رجه الطبراني فـي   وأخ–واللفظ له -) ٣٠٩٢( حديث ح ، باب عيادة النساء ،كتاب الجنائز :  أخرجه أبو داود في سننه   (٣)

 وأخرجه ابن األثير فـي جـامع   ،) ١٤١(ص ) ٣٤٠( حديث ح ،المعجم الكبير في أم العالء األنصارية امرأة زيد بن ثابت        
ص  ) ٧٣٤٤( حديث ح ،الباب العاشر من كتاب الفضائل في فضل المرض والنوائب والموت : األصول في أحاديث الرسول 

  ".صحيح) : "٣٥٠(بي داود ص قال عنه األلباني في سنن أ). ٥٨٣(
 قال عنه محقق مـسند  ،)٤٢٣٥(وح ) ٤٢٣٣( وأبو يعلى في مسنده ح   ،)١٩/٤٨٤)  (١٢٥٠٣( أخرجه أحمد في مسنده      (٤)

  )٧/٢٣٣(حسن  إسناده : عنه محقق مسند أبي يعلى :  قال ،وهذا إسناده حسن. صحيح لغيره) : ١٩/٤٨٤(اإلمام أحمد  
:  وأخرجه ابن ماجه في سننه       ،)٢٣٩٦( باب ما جاء في الصبر على البالء ح          ،كتاب الزهد : أخرجه الترمذي في سننه     (٥) 

 وأخرجه أحمد من طريق محمود بن لبيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  ،)٤٠٣١( باب الصبر على البالء ح       ،كتاب الفتن 
 والبيهقـي ح    ،)٢٣٦٢٣( وح ،)٢٣٦٤١(ح  ) إذا أحب اهللا قوما ابتالهم فمن صبر فله الصبر ومن جـزع فلـه الجـزع               : (
) ١٤٦( وحسنه األلباني في الصحيحة ح ،)٤/٦٠١(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه       : وقال عنه أبو عيسى     ). ٩٣٢٥(
 وقال محقق كتاب الجـامع لـشعب        ،)١٩/٤١(صحيح لغيره وهذا إسناد جيد    :  قال عنه محقق مسند اإلمام أحمد        ،)١/٢٧٦(

  ).٢٣٥-١٢/٢٣٤(إسناده حسن :  وعن رواية محمود ،س إسناده حسناإليمان عن رواية أن



– 

  )٨٥٦(

إن اهللا إذا : ( اهللا عليه وسلم قال صلىمعمر عمن سمع الحسن يرويه عن النبي وعن 
  .)١ ()أحب قوما ابتالهم

أي :  قلت يا رسول اهللا  : قالبن أبي وقاص رضي اهللا عنهعن مصعب بن سعد  - ٨
األنبياء ثم األمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن (  :الناس أشد بالء ؟ قال

 وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح ، اشتد بالؤهكان دينه صلباً
  .)٢ ()البالء بالعبد حتى يتركه يمشى على األرض ما عليه خطيئة

ل لتكون له عند إن الرج: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال  عن - ٩
  .)٣ ()اهللا المنزلة فما يبلغها بعمل فال يزال اهللا يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها

 عائشة أخبرته أن النبي صلى اهللا عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي  عن-١٠
لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال النبي : ويتقلب على فراشه فقالت له عائشة 

 نكبة من إن الصالحين قد يشدد عليهم وإنه ال يصيب مؤمناً: (وسلم   اهللا عليهىصل
  .)٤ ()شوكة فما فوقها إال حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة

                                         
عن معمر عن الحسن يرويه موقوفـاً  ) ٢٠٣١١ ، ١١/١٩٧( ورواه عبدالرازق في مصنفه     ،)٩٣٣٢( أخرجه البيهقي ح     (١)

  ).١٢/٢٣٨(إسناده في جهالة والحديث مرسل: قال عنه محقق كتاب الجامع لشعب اإليمان عن رواية معمر . على قوله
:  وأخرجه الدارمي في مسنده   ،)٢٣٩٨( باب ما جاء في الصبر على البالء ح          ،كتاب الزهد :  أخرجه الترمذي في سننه      (٢)

 وأخرجه أحمد في مسنده ،)٩٧٧٥( وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان ح،)٢٨٢٥( باب في أشد الناس بالء ح ،كتاب الرقائق 
وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صّل اهللا .   صحيحهذا حديث حسن: قال أبو عيسى ). ١٦٠٧(ح 

حسن :  قال عنه الشيخ األلباني في الصحيحة      ،)٤/٥٧(فاألمثل   عليه و سلم سئل أي الناس أشد بالء ؟ قال األنبياء ثم األمثل            
 رجاله رجال الشيخين ،إسناده حسن صحيح لغيره وهذا  :  وقال عنه محقق مسند اإلمام أحمد        ،)١/٢٧٤) (١٤٦( ح   ،صحيح

 والحـديث صـحيح ص   ،إسـناده حـسن   : وقال عنه محقق مسند الدارمي ) . ٣/١٥٩(غير عاصم بن بهدلة وهو صدوق    
)١٨٣٢.(  

 وأخرجه الحاكم   ،)٢٩٠٨( باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض ح          ،كتاب الجنائز   :  أخرجه ابن حبان في صحيحه       (٣)
هذا حديث : وقال عنه الحاكم في المستدرك ). ٩٣٩٢( وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب اإليمان ح ،)١/٣٤٤(في المستدرك 

 وقال عنه ،)٧/١٦٩(إسناده حسن :  قال عنه شعيب األرنؤوط في صحيح ابن حبان      ،) ١/٣٤٤(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه     
  ).١٢/٢٧٧(والحديث حسن . إسناده ضعيف: مختار الندوي في الجامع لشعب اإليمان 

 وأحمد في مسنده ،)٢٩١٩( باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض ح      ،كتاب الجنائز   :  أخرجه ابن حبان في صحيحه       (٤)
وقال عنه الحاكم هذا حديث ). ٩٧٣٢( والبيهقي في الجامع لشعب اإليمان ح ،)٤/٣٢٠( والحاكم في المستدرك ،)٢٥٢٦٤(ح 

 رجاله ثقات ،صحيح لغيره وهذا إسناده صحيح : قال عنه محقق مسند اإلمام أحمد  و،) ٤/٣٢٠(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه 
  وقال عنه محقـق كتـاب   ،)٤٢/١٥٧(رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن شيبة فقد روى له النسائي وأبو داود وهما ثقتان        

  ).١٢/٤٥٢(إسناده حسن : البيهقي 



 

 )٨٥٧(

ما (  : اهللا عليه وسلمىقال رسول اهللا صل:  قال  رضي اهللا عنه أبي هريرة عن-١١
ما عليه يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى اهللا و

  .)١()خطيئة
ففي النصوص السابقة من الكتاب والسنة تسلية وتعزية للمسلم المعاق وبيان ما أعده اهللا 
سبحانه وتعالى من الثواب واألجر في اآلخرة إذا صبر واحتسب وسلّم أمره هللا فهو من 

 َّ هث مث هت مت هب مب ُّ :  وقد قال تعالى عن الصابرين ،الصابرين
 ١٠: الزمر

كان يقال يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى : "ن عيينة رحمه اهللا قال سفيان ب
  .)٢("الطعام والشراب

والدالئل على أن المصائب كفارات كثيرة إذا : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا 
 فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو ،صبر عليها العبد أثيب على صبره

 وهي جزاء ،صيبة فهي فعل اهللا سبحانه وتعالى ال من فعل العبد أما نفس الم،الصبر
  .)٣(" اهللا للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها

                                         
كتاب :  وابن حبان في صحيحه،)٢٣٩٩(جاء في الصبر على البالء ح  باب ما ،كتاب الزهد:  أخرجه الترمذي في سننه   (١)

). ٩٣٧٧( والبيهقي حديث ،)٥٩١٢( وأبو يعلى في مسنده ح ،)٢٩١٣( باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض ح ،الجنائز 
 إسـناده حـسن  :  وقال عنه شعيب األرنؤوط في صـحيح ابـن حبـان   ،)٤/٦٠٢(قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح        

إسـناده حـسن   :  قال عنه محقق مسند أبي يعلـى  ،)٥/٣٤٩(حسن صحيح :  وقال الشيخ األلباني في الصحيحة     ،)٧/١٧٦(
)٥/٣٤٦.(  

  ).٦١( الصبر والثواب عليه البن أبي الدنيا (٢)
  ).٣٠/٣٦٣( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم (٣)



– 

  )٨٥٨(

و مطلبان: لاملبحث وفيھ املعاق صيام ام   :أح

  : وفيه فرعان ،" التخلف العقلي "،المعاق فاقد األهلية : المطلب األول 
  :اً المعاق فاقد األهلية مطلق: الفرع األول 

 ومن به مس جنون ، ومعاق التوحد الذي عنده نقص في العقل،ويشمل المتخلف عقلياً
إذا قرر األطباء الثقات أن هؤالء عندهم تخلف في العقل لم يبلغوا درجة التكليف فهم 

 وألنهم غير ، وال يجب عليهم لفقدهم األهلية باتفاق الفقهاء،غير مخاطبين بالصيام 
  .)١ (مكلفين أصالً

دليل على ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ال
 أو قال ،رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه: "عليه وسلم قال 

المصاب حتى " وفي رواية وعن ،) ٢ (" . وعن الصغير حتى يشب،المجنون حتى يفيق
  .)٣(" يكشف عنه

  .)٤(...."  يجب الصوم إال على المسلم البالغ العاقل القادر ال: "قال ابن مفلح 
في امرأة مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع –وقال الشيخ ابن باز رحمه اهللا 

إذا كانت تركت الصيام الختالل شعورها فإنه ال قضاء عليها؛ ألن ... رمضانات 
ومن اختل ..... شعور التكاليف الشرعية قد رفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها ال

   .)٥(" شعوره بأي نوع من األمراض فهو في حكم المجنون ال تكليف عليها
  : وفيه مسألتان،إذا شفي المعاق في شهر رمضان : الفرع الثاني 

   فهل يمسك ويقضي يومه؟،أن يبرأ المعاق فاقد األهلية أثناء الصوم : المسألة األولى
  .)٦(ء الشهر عليه صوم ما بقي من األيام اتفق الفقهاء على أن من أفاق أثنا

                                         
 والتوضيح شرح مختـصر     ،)٢/٤٩٤( والذخيرة   ،)١/١٢٥( واالختيار لتعليل المختار     ،)٢/٤٤٨(البحر الرائق   : ينظر  ) (١

 والمبـدع البـن مفلـح    ،)٦/٢٣٢( وكفاية النبيه شرح التنبيه ،)٣/٤٦٢( والبيان في مذهب اإلمام الشافعي       ،)٢/١٩٨(خليل  
 ).٢/٣٥٦(وشرح منتهى اإلرادات ) ٣/١٢(

 باب من ال يقع طالقه من ،نن الكبرى والنسائي في الس،)٢٦٦-٢/٢٥٤) (٩٥٦ ،٩٤٠(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ح ) (٢
- ٢/٤( وصححه األلباني في إرواء الغليل ،)٢٠٤٢( وابن ماجه ح ،)٤٤٠٣( وأبو داود ح ،)٥/٢٦٥) " (٥٥٩٦(األزواج ح 

 ).٢/٢٥٤" (صحيح لغيره: " قال محققو المسند ،)٧
 ).٢/٢٦٦) (٩٥٦(المسند ح ) (٣
 ).٣/١٢(المبدع البن مفلح : ينظر ) (٤
 ).١٥/٢٠٦( فتاوى ومقاالت متنوعة مجموع) (٥
 ،)٢/٢٠٠( والتوضيح شـرح مختـصر خليـل    ،)٢/٢٣٥( وبدائع الصنائع ،)٢/٤٤٨(شرح مختصر الطحاوي   : ينظر  ) (٦

 ).٦/٣٣٦( والشرح الممتع ،)٤/٥٦( ونهاية المطلب ،)٣/٢٠١(ومواهب الجليل 



 

 )٨٥٩(

  : فاختلف الفقهاء فيه على قولين،أما إمساك بقية يومه الذي أفاق فيه
 )١( وهو مذهب الحنفية ،يجب عليه أن يمسك يومه ويقضي ذلك اليوم : القول األول

  .)٢(والمذهب عند الحنابلة
 ومذهب ،)٣(لمالكية  وهو مذهب ا،يجب القضاء وال يجب اإلمساك : القول الثاني

  .)٥( ورواية عند الحنابلة ،)٤(الشافعية
  :دليل القول األول 

  .)٦( حرمة الشهر فيمسك عن الطعام والشراب ذلك اليوم - ١
 فإن المغمى عليه إذا أفاق وجب عليه اإلمساك وقضى ، قياسه على المغمى عليه- ٢

  .)٧(ذلك اليوم وهو محل اتفاق 
  .)٨(ال والحكم يزول بزوال علته  وقد ز، إنما أفطر لمانع- ٣

  :دليل القول الثاني 
من أكل أول النهار فليأكل : "استدلوا باألثر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  .)٩("آخره
 وال ، إنه أبيح له الفطر في أول النهار فله أن يستديمه إلى آخره كما لو دام العذر- ٢

  .)١٠(فائدة من إمساكه 
  .)١١( ولم يوجب اهللا على عباده صيام نصف يوم ،ي إنه أفطر بعذر شرع- ٣

  :القول الراجح 
 ولكن ال يجاهر أمام ، ولعدم الفائدة من إمساكه،الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته

  . واهللا أعلم،الصائمين

                                         
 ).٢/٢٣٥(بدائع الصنائع : ينظر ) (١
 ).٤/٢٨٤(الروض المربع : ينظر ) (٢
 ).٢/٢٠٠(التوضيح : ينظر ) (٣
 ).٤/٥٦( نهاية المطلب  :ينظر) (٤
 )٦/٣٣٦( والممتع ،)٤/٢٨٤(الروض المربع : ينظر ) (٥
 ).٤/٢٨٤(ينظر الروض المربع ) (٦
 ).٣/٧١٠( والبناية شرح الهداية ،)٢/٤٤٨(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (٧
 ).٦/٣٣٦(تع  والشرح المم،)٢٨٤(الروض المربع : ينظر ) (٨
 ).٤/٨٦) (٩٤٢٨(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح ) (٩

 ).٦/٣٣٥( والشرح الممتع ،)٢٨٥//٤(الروض المربع : ينظر ) (١٠
 .المرجعين السابقين: ينظر ) (١١



– 

  )٨٦٠(

أما إيجاب اإلمساك احتراماً للزمن فغير مسلم؛ ألن حرمة الزمن زالت بإفطاره أول 
  .النهار

  .على المغمى فغير صحيح الختالف اإلغماء عن الجنونوأما قياسه 
والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر ثم : "قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا 

  .)١(...." زال العذر أثناء النهار لم يلزمه اإلمساك بقية اليوم 
  :قضاء المعاق ما فاته من الشهر : المسألة الثانية 

مجنون ومن في حكمه إذا أفاق من زوال عقله هل يقضي ما مضى اختلف الفقهاء في ال
  :من الشهر ؟ على ثالثة أقوال 

 ورواية ، وهو مذهب الشافعي في الجديد،إنه ال يقضي ما فاته من الشهر: القول األول 
  .)٢(عند الحنابلة وهي الصحيح من المذهب 

 ورواية عند ،)٣(الكية  وهو مذهب الم،يلزمه قضاء ما فاته مطلقاً : القول الثاني
  .)٥( ورواية عند الحنابلة ،)٤(الشافعية

 وهو ، وإن جن بعضه يلزمه،إن جن جميع الشهر ال يلزمه القضاء : القول الثالث
  .)٦(مذهب الحنفية 

  :أدلة القول األول 
وهذا لم ١٨٥: البقرة َّ حئخئ  جئ يي ىي ني  ُّ :  قوله تعالى - ١

  .يشهد شيئاً من الشهر
فات في حال يسقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه كما فات في حال  إنه صوم - ٢

  .)٧( فلم يجب عليه ،فهو غير مخاطب في هذه األيام التي فاتته. الصغر
  .)٨( الصغير والكافر فلم يجب القضاء في زمانه قياساً على، إنه معنى يزيل التكليف- ٣

                                         
 ).٦/٣٣٦(الشرح الممتع : ينظر ) (١
 ).٤/٤١٥( والمغني ،)٦/٢٣٣( وكفاية النبيه ،)٣/٤٦٢(البيان :  ينظر ) (٢
 ).٣/٢٠١( ومواهب الجليل ،)٢/١٩٨(التوضيح : ر ينظ) (٣
 ).٦/٢٣٣(كفاية النبيه : ينظر ) (٤
 ).٤/٤١٥(المغني : ينظر ) (٥
 ).٣/٧١١( والبناية ،)٢/٣٦٨( وفتح القدير ،)٢/٤٤٨(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (٦
 ).٢/٤٤٨(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (٧
 ).٢/٤٤٨(والبحر الرائق ) ٨/ ٢/٤٤٢(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (٨



 

 )٨٦١(

  :دليل القول الثاني 
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ  ُّ : عالى أنه مرض فيدخل في عموم قوله ت

 .١٨٤: البقرة َّ يبرت ىب نب مب زب
  :دليل القول الثالث 

 .١٨٥: البقرة َّحئخئ  جئ يي ىي ني ُّ:  قوله تعالى - ١
 ثم أفاق ، فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر،وجه الداللة أن من جن قبل شهر رمضان

له؛ ألنه قضاه ك: فإن أفاق في شيء من الشهر .  ألنه لم يشهد الشهر،فال قضاء عليه
  .)١(شهد بعض الشهر وهو مكلف 

 ، وصيامه بعض الشهر بعد أهليته ليس فيه حرج عليه، إن اإلسالم نفى الحرج- ٢
  .)٢(فلزمه صيام ما فاته من بعض الشهر 

  :الترجيح 
 ورواية عند الحنابلة أن من أفاق من مرضه الذي أفقده ،القول الراجح هو قول الشافعية

 ال يلزمه قضاء ما ، وإعاقة التوحد،أو ما في حكمه من الصرع ،األهلية سواء الجنون
 ،فاته من صيام واجب؛ ألنه فاقد األهلية في دخول رمضان وما قبله من أشهر الصيام

  .فال نوجب عليه صياماً لم يوجبه اهللا سبحانه وتعالى؛ ألنه غير مخاطب قبل اإلفاقة
 ال تقف أمام األصل الذي هو ،توما استدل به أصحاب القول الثاني تعليالت وعموما

 وكذلك تفصيل الحنفية ال دليل عليه وهو غير مخاطب ،عدم التكليف لغير العاقل
  . واهللا اعلم،بالشهر حالة جنونه أو مرضه

  :المعاق المكلف : المطلب الثاني 
  : وفيه أربع مسائل، واإلعاقة الحركية ومن في حكمهم،ويشمل األعمى
  :ق المستطيع المعا: المسألة األولى 

 واالستطاعة شرط من شروط أداء العبادات دلت ،من شروط صيام رمضان االستطاعة
 .١٦: التغابن َّ  مئ خئ حئ جئ 7 8 ُّ عليها نصوص القرآن الكريم 

  .٢٨٦: البقرة َّ  جخمخ مح جح مج  حج مث ُّ : وقال تعالى 

                                         
 ).٢/٤٤٨(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (١
 )٣/٧١٠(البناية شرح الهداية : ينظر ) (٢



– 

  )٨٦٢(

 حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  7 8 ُّ و
  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج

 ١٨٥: لبقرةا َّ حض جض مص
 .)١(واشتراط القدرة واالستطاعة محل اتفاق بين علماء اإلسالم 

 ، واألصم،األعمى: ولذلك يجب الصيام على كل معاٍق ال يتضرر من الصيام مثل 
  . والمقعد ونحو ذلك، والمعاق حركياً كاألعرج وأشل األطراف،واألبكم

 ىه 7 8 ُّ ويدل على ذلك عموم النصوص الدالة على وجوب صوم رمضان 
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
  ١٨٣: البقرة َّ َّ

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  7 8 ُّ 
 ١٨٥: البقرة َّ حئخئ  جئ يي ىي ني زيمي

 وإقام ،بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهللا: "وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٢("  وحج البيت، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة،الصالة

  :المعاق الذي يتضرر من الصيام: ية المسألة الثان
  :وله حالتان 

أن تكون اإلعاقة عارضة ثم تزول فهذا حكمه حكم المريض يفطر  : الحالة األولى
  .ويقضي ما فاته من أيام أفطر فيها

  .)٣(وقد اتفق الفقهاء على إباحة الفطر للمريض والقضاء 
  .ا برئ يقضي وإذ،فأي مرض يضر بالمعاق فإنه كالمريض يباح له الفطر

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ  8 ُّ قوله : الدليل على ذلك 
 أن ظاهر اآلية يقتضي جواز اإلفطار لمن لحقه اسم ،١٨٥: البقرة َّ يبرت ىب

 إال أن المريض الذي ال يضره الصوم غير ،المرض سواء كان الصوم يضره أو ال

                                         
 والبيان في مـذهب     ،)٢/٤٩٦( والذخيرة   ،)١/٧٠٠( والتنبيه   ،)٣/٢٣٤( وفتح القدير    ،)٢/٢٣٤(بدائع الصنائع   : ينظر  ) (١

 ).٣/١١( والمبدع ،) ١/٢٦٠( العمدة  وشرح،)٦/٢٥٣( والمجموع ،)٣/٤٦١(اإلمام الشافعي 
 ).٢٩(ص ) ١١٤(بيان أركان اإلسالم حديث :  باب ، كتاب اإليمان،أخرجه مسلم) (٢
 والتنبيـه البـن   ،)٢/٣٥٠( وفتح القدير ،)٢/٤٤٦( وشرح مختصر الطحاوي ،)٣/١٣٨(اإلشراف البن المنذر   : ينظر  ) (٣

 ،)١/٢٥٤( وشرح العمدة البن تيمية ،)٣/٣٣٠( والنجم الوهاج    ،)٦/٢٥٨( والمجموع   ،)٢/٥١٦( والذخيرة   ،)٢/٧٣٢(بشير  
 ).٧/٣٦٧(والشرح الكبير 



 

 )٨٦٣(

 خاصة بالمريض  فبقيت بذلك أن اآلية،مرخص له في اإلفطار في قول أكثر أهل العلم
  .)١(الذي يضره الصوم 

  :المعاق الذي ال يرجى برؤه : الحالة الثانية
 فهذا يفطر ،إذا قرر أهل الخبرة من األطباء الموثوقين أن هذا المعاق ال يرجى برؤه 

  .)٢(باتفاق الفقهاء 
  :واختلفوا في اإلطعام على قولين 

 وقال به جمهور الفقهاء من الحنفية ،إنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً : القول األول
  .)٣(والصحيح عند الشافعية والحنابلة 

 وإن ،إن المعاق الذي به إعاقة مستديمة يسقط عنه الصوم واإلطعام : القول الثاني
  .)٤( وبه قال المالكية، وليس واجباً،أطعم فمستحب

  .)٥("  وأحب إلي أن يفعله إن كان قوياً،وال أرى ذلك واجباً: "وقال مالك 
  :دليل القول األول 

 ، إلحاق مريض اإلعاقة الذي ال يرجى برؤه بالشيخ الكبير والعاجز عن الصيام- ١
 ١٨٤: البقرة َّ رثزث يت ىت نت  مت زت 7 8 ُّ

ليست منسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ال : "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .)٦(" يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكيناً

كبر حتى كان ال يقدر " ما رواه مالك في الموطأ أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه - ٢
  .)٧(" على الصوم فكان يفتدي

                                         
 ).١/٢٥٩(أثر االستطاعة في األحكام الشرعية : ينظر )(١
 وعقد الجـواهر الثمينـة      ،)٢/٤٧١( والتوضيح   ،)٢/٤٩٢( والبحر الرائق    ،)٢/٤٤٦(شرح مختصر الطحاوي    : ينظر  ) (٢
 ).٢/٣٥٠( وشرح منتهى اإلرادات ،)٧/٢٦٧( واإلنصاف ،)٦/٢٣٧( وكفاية النبيه ،)٤/٤٣(ب  ونهاية المطل،)١/٢٥٤(

 والبيان فـي مـذهب      ،)٤/٤٣( ونهاية المطلب    ،)٢/٤٩٢( والبحر الرائق    ،)٢/٤٤٦(شرح مختصر الطحاوي    : ينظر  ) (٣
 ).٦/٣٢٥( والشرح الممتع ،)٧/٢٣٧( واإلنصاف ،)٣/٤٦٦(الشافعي 

 ).٣/٧٩( والمنتقى ،)٢/٢٧١(التوضيح : ينظر ) (٤
 ).٩/٣٣٠(االستذكار : ينظر ) (٥
 ).٧٦٦(ص ) ٤٥٠٥(ح ..." أياماً معدودات: " باب قوله تعالى ، كتاب التفسير،رواه البخاري) (٦
 ).٩/٣٢٤) (٦٨٩(الموطأ حديث ) (٧



– 

  )٨٦٤(

  :دليل القول الثاني 
 إذ غيره ال ، واألصل براءة الذمة مما عداه،إن الواجب عليه القضاء وليس قادراً عليه

 فيسقط عنه الصيام لعدم ،اإلطعام أو سنة توجب ،يثبت إال بدليل وال دليل من كتاب
  .)١( إذ من شروط الصيام القدرة وهو غير قادر ،القدرة

ليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية؛ ألنه لم يتوجه عليه : "قال ابن العربي 
  .)٢(" الخطاب فيفتدي بما لزمه

يح في النظر  وقد أكثروا فيها والصح،االحتجاج بهذا األقوال يطول: "قال ابن عبدالبر 
قول من قال أن الفدية غير واجبة على من ال يطيق الصيام؛ ألن اهللا تعالى لم يوجب : 

 والعاجز عن ،الصيام على من ال يطيقه؛ ألنه لم يوجب فرضاً إال على من أطاقه
 وأما ، كاألعمى والعاجز عن النظر ال يكلفه،الصوم كالعاجز عن القيام في الصالة

 وال ، وال سنة نقلها من تجب الحجة بنقله،اب مجتمع على تأويلهالفدية فلم تجب بكت
 والفرائض ال تجب إال من هذه الوجوه ،إجماع في ذلك عن الصحابة وال عمن بعدهم 

 فالواجب ال يجب فيها شيء إال بدليل ال تنازع فيه واالختالف عن السلف ،والذمة بريئة
 وحديث أنس بن مالك ،اس مختلفة والروايات عن ابن عب،في إيجاب الفدية موجود

 وهو الظاهر في األخبار عنه في ،يحتمل أن يكون إطعامه عن نفسه تبرعاً وتطوعاً
  .)٣(" ذلك

  :الترجيح 
إذا - فال يجب على المعاق الذي ال يستطيع الصيام ،الراجح واهللا أعلم عدم الوجوب

  .ى أن يطعم ولكن يستحب له إذا كان عنده مال قادراً عل-قرر األطباء ذلك
  :كيفية اإلطعام عند من يقول بوجوبه : المسألة الثالثة 

أن يصنع : األولى : أما كيفية اإلطعام فله كيفيتان : "قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا 
طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب األيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي اهللا 

 أو ،يطعمهم مد بٍر: ن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ قالوا أ:  الثانية ،عنه يفعله لما كبر
ولكن ينبغي في هذه الحال ...  ومد البر هو ربع الصاع النبوي ،نصف صاع من غيره

  .)٤(..." أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه
                                         

 ).٩/٣٣٠( االستذكار ،)٣/٧٩(المنتقى : ينظر ) (١
 ).٤/٢٣١(المسالك شرح موطأ مالك ) (٢
 ).٩/٣٣٠(االستذكار ) (٣
 ).٦/٣٢٦(الشرح الممتع ) (٤



 

 )٨٦٥(

  :إذا كان المعاق ال يستطيع اإلطعام : المسألة الرابعة 
ع اإلطعام فإنه يسقط عنه اإلطعام لعموم النصوص إذا كان المريض باإلعاقة ال يستطي

  .التي جاءت في ذلك 
 ١٦: التغابن َّ  مئ خئ حئ جئ 7 8 ُّ 

 وإذا أمرتكم بشيء فأتوا ،إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: "وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .)١(" منه ما أستطعتم

السائل الفقير وقد أسقط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفارة الجماع في رمضان عن 
 .)٢(الذي ال يجد ما يخرج 

ي الثا املعاق: املبحث ام   .أح

ومطلبان يد تم   :وفيھ

  :اشتراط االستطاعة في الحج  :التمهيد 
  .)٣(اتفق العلماء على اشتراط االستطاعة في الحج 

ــالى  ــه تعـ ــوم قولـ                َّ هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ : لعمـ
 ٩٧: آل عمران
  : أو شرط وجوب على قولين ،لفوا هل هي شرط أداءولكن اخت

صحة البدن تشترط لمباشرة الحج بنفسه وفقدها ال : إنها شرط أداء أي  : القول األول
 وقال ، وأجرة النيابة، فإذا عجز أقام من يحج عنه إذا كان عنده مال ،إسقاطهيؤثر في 

  .)٦( والحنابلة،)٥(الشافعية  وهو مذهب ،)٤( ومحمد بن الحسن من الحنفية ،به أبو يوسف

                                         
االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ح  :  باب ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  ،أخرجه البخاري في صحيحه   ) (١
 ).١٢٥٤(ص ) ٧٢٨٨(

 عليه فليكفـر حـديث   إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق:  باب ، كتاب الصوم  ،أخرج البخاري في صحيحه   )(٢
 ).٣١١(ص ) ١٩٣٦(

 أحكام القران البن العربي     ،)١/٢٦٦( وعقد الجواهر  ،)٢/٤٨٦(وفتح القدير   ) ٢/٤٨١(شرح مختصر الطحاوي    : ينظر  ) (٣
 ،)٥/٦( والمغنـي    ،)٤/١٢٨( ونهاية المطلب    ،)٣/١٧٤( واإلشراف البن المنذر     ،٣/١٢٠٧٩( والمناهل الزاللة    ،)١/٣٧٩(

 .)٣/٩١(والمبدع 
 ).٢/٤٨٦( وحاشية ابن عابدين ،)٢/٤٨٦(فتح القدير : ينظر ) (٤
 ).٧/١٥( وكفاية النبيه ،)٤/١٢٨(نهاية المطلب : ينظر ) (٥
 ).٥/٦( والمغني ،)٣/٩١(المبدع : ينظر ) (٦



– 

  )٨٦٦(

ن االستطاعة شرط وجوب أي إنه لو مرض مرضاً ال يقدر معه على إ : القول الثاني
 وهو ،نيب من يحج عنه وال يجب عليه أن ي،الحج سقط عنه الحج لعدم االستطاعة

  .)٢( ومذهب المالكية ،)١( وعليه العمل عند الحنفية ،مذهب أبي حنيفة
  :المسألة سبب الخالف في هذه 

 واألدلة ،الخالف في هذه المسألة مبني على الخالف في مسالة حكم النيابة في الحج
  .)٣( وسوف يأتي التفصيل فيها،لتين واحدةأعلى المس

  : وفيه مسألتان ،"التخلف العقلي"حج المعاق فاقد األهلية : المطلب األول 
  .في حكم حج المعاق فاقد األهلية: المسألة األولى 

التوحد والصرع الذي :  مثل ،لمعاق التخلف العقلي إذا كان المعاق ناقص األهلية حج ا
  .)٤( ألنه غير مخاطب بأصول الشريعة باتفاق الفقهاء ، فهذا ال حج عليه،يفقد معه عقله

 وعن المعتوه ، عن ثالث عن النائم حتى يستيقظرفع القلم: "قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٥ (" وعن الصغير حتى يشب،قأو قال المجنون حتى يفي

  .)٦( وال يجب عليه كالصوم والصالة،وألنه عبادة والمجنون ليس من أهل العبادات 
ومن كان مسلوب العقل أو مجنوناً فغايته أن يكون القلم : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يء  وال ش، وال صيامه، وال صالته، وال يصح إيمانه،قد رفع عنه فليس عليه عقاب 
  .)٧(" من عباداته وال فرائضه وال نوافله

أما شرائطه وأركانه فمنها العقل فال يجوز أداء الحج عن " : )٨(جاء في بدائع الصنائع 
  ".المجنون والصبي الذي ال يعقل كما ال يجب عليها

 وهو ، وهذا مذهب المدونة ،وكذلك المجنون المطبق : " )١(وجاء في مواهب الجليل 
  ".المذهبالمشهور في 

                                         
 ).٢/٤٨٦( وفتح القدير ،)٢/٤٨١(شرح مختصر الطحاوي : ينظر ) (١
 )٣/١٢٠٧(الزاللة والمناهل ) ١/٢٦٦(عقد الجواهر :  ينظر ) (٢
 ).١/٣٤٨(أثر االستطاعة في األحكام الشرعية : ينظر ) (٣
 وكفايـة النبيـه   ،)٤/١٨( والبيـان  ،)٣/٤٢٦( ومواهب الجليل    ،)٢/١٦٠( وبدائع الصنائع    ،)٤/١٢٣(المبسوط  : ينظر  ) (٤
  ،)٨/١٢( واإلنصاف ،)٣/٨٤( والمبدع ،)٧/١٧(

 )١٨(سبق تخريجه ص )  (٥
 ).٧/١٧(وكفاية النبيه ) ٤/١٨(ن البيا: ينظر ) (٦
 ).١٠/٤٣٥(مجموع فتاوى شيخ اإلسالم : ينظر ) (٧
٢/١٦٠) ((٨.( 



 

 )٨٦٧(

 ألن المجنون ال حج عليه لعدم ؛الشرط الثاني العقل : " )٢( في الحاوي الكبيروجاء في 
  ".تكليفه

 لكن ال تبطل ،ال يجب الحج على المجنون إجماعاً: الثانية  : ")٣(وجاء في اإلنصاف 
  وكذا إن عقده له الولي، وال يصح الحج عنه إن عقده بنفسه إجماعاً ،استطاعته بجنونه

  ".اقتصاراً على النص في الطفل
  .إحرام ولي المعاق عنه: المسألة الثانية 

  :تحرير محل النزاع 
سبق ذكر اتفاق الفقهاء على أن المجنون ومن في حكمه من المعاقين ال يجب  : أوالً

  . الحجهم وال يصح من، م ألنهم غير مخاطبين بالعبادات لعدم تكليفه؛عليهم الحج
 هل يحرم عنه وليه أو ال ؟ ،فقهاء في من اختل عقله فال يدرك األشياءاختلف ال: ثانياً 

  :على ثالثة أقول 
 ورواية ،)٤( وهو قول عند الشافعية، مطلقاً  المجنون ال تصح النيابة عن:القول األول 
  .)٥(عند الحنابلة
ند  وهو قول ع،)٦( قال به الحنفية ،عن المجنون مطلقاً تصح النيابة  : القول الثاني

  .)٨( ورواية عند الحنابلة ،)٧(الشافعية
 أما من ترجى ،)٩(تجوز النيابة عن المجنون المطبق :  فقالوا ،التفصيل  : القول الثالث

 وقال ، وال ينعقد عليه إحرام وليه ما لم يخف عليه الفوات ، فإنه ينظر وجوباً،إفاقته 
  .)١٠(به المالكية

                                                                                                     
٣/٤٢٦) ((١( 
٤/٥) ((٢.( 
٨/١٢) ((٣.( 
 ).١/٤٦٧( ومغني المحتاج ،)٧/١٦(كفاية النبيه : ينظر ) (٤
 ).٨/١٢(اإلنصاف : ينظر ) (٥
 ).٢/٤١٥( وفتح القدير ،)٢/٢٩٥(بدائع الصنائع : ينظر ) (٦
 ).١/٤٦٧( ومغني المحتاج ،)٧/١٦(كفاية النبيه : ينظر ) (٧
 ).٢/١٩٨( وكشاف القناع ،)٨/١٢(اإلنصاف : ينظر ) (٨
شرح الخرشـي  . " ولو ميز بين اإلنسان والفرس ، وال يحسن الجواب ،بأنه الذي ال يفهم الخطاب    : فسر المالكية المطبق    ) (٩

 ).  ٢/٢٨٨(على مختصر خليل 
 ).٢/٢٨٨( وشرح الخرشي على مختصر خليل ،)٣/٤٢٦(مواهب الجليل : ينظر ) (١٠



– 

  )٨٦٨(

 ومن ،صحة نيابة الولي في إحرامه عن المجنونن العلة في عدم إ : دليل القول األول
 ألن النص ورد في الطفل وهو قول صلى اهللا ؛في حكمه هي عدم ورود النص بذلك

  .)١("نعم ولك أجر: "ألهذا حج ؟ قال : عليه وسلم حينما سألته امرأة 
  .)٢( ألن العبادات توقيفية ال يدخلها القياس ،فال يقاس عليه المجنون ومن في حكمه 

 فكما ورد النص أن الصبي يحرم ،قياس المجنون على الصبي  : دليل القول الثاني
  .)٣( ومن ال يعقل ،عنه وليه كذلك المجنون

 فأن عبادته ، فالصبي تصح عبادته بخالف المجنون،بأنه قياس مع الفارق : يجاب عنه 
  .)٤(ال  تصح بحال 

  .)٥(ليالً لتفصيلهم فصل المالكية دون أن يذكروا د : دليل القول الثالث
 ومن في هو القول األول الذين قالوا بعدم صحة النيابة عن المجنون : القول الراجح

 وذلك لقوة مستنده ال ،الراجح القول األول: "قال الشيخ صالح الهليل .  مطلقاًحكمه
 أو المساجد لذا ينبغي أن ،سيما وأن المجنون ال يؤمن جانبه من اإلساءة إلى اآلخرين 

  ) .٦(" جنب أماكن العبادةي

   :أربع مسائل وفيه ،حج المعاق المكلف: المطلب الثاني 
  ".األعمى" اً يحج المعاق بصر: المسألة األولى 

  :اختلف الفقهاء في وجوب الحج على األعمى على قولين 
  .)٧(وقال به الحنفية في قول . إن األعمى ال حج عليه مطلقاً : القول األول

وأما األعمى فقد ذكر في األصل عن أبي حنيفة أنه الحج  : ")٨(الصنائع جاء في بدائع 
  ...". وإن وجد زاداً وراحلة وقائداً،عليه وبنفسه

                                         
 ).٥٦٤(ص ) ١٣٣٦( باب صحة حج الصبي ح ، كتاب الحج ،أخرجه مسلم ) (١
 ).٢٣٤( والنيابة في العبادات ،)٨/١٢( واإلنصاف ،)٧/١٧(كفاية النبيه : ينظر ) (٢
 ).٢٣٤( والنيابة في العبادات ،)١/٤٦١(مغني المحتاج : ينظر ) (٣
 .المرجعين السابقين: ينظر ) (٤
علماً إنني اطلعت على كتب حديثة ). ٢٣٤(النيابة في العبادات : ينظر " . لم أعثر لهم على دليل   : " صالح الهليل   . قال د ) (٥

 .الطبع لهم لم يذكروا فيها دليالً
 )٣٣٥(النيابة في العبادات ) (٦
 ).٢/٤٨٨( وحاشية ابن عابدين ،)٢/٤١٦(ير  وفتح القد،)٢/١٢١(بدائع الصنائع : ينظر ) (٧
٢/١٢١) ((٨.( 



 

 )٨٦٩(

هذا ظاهر ... األعمى ... فال يجب أداء الحج على : ") ١(وجاء في البحر الرائق 
  ...". وهو رواية عنه ،المذهب عن أبي حنيفة

  ".ال حج على األعمى وإن وجد قائداً : " )٢(وجاء في حاشية ابن عابدين 
 ووجود ،"الزاد والراحلة"إن األعمى يجب عليه الحج بشروط االستطاعة  : القول الثاني

 )٣(وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية . قائد يقوده ويهديه الطريق والمناسك
  .)٦(والرواية الثانية عند الحنفية )٥( والحنابلة )٤(والشافعية 

  . ..."وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم اإلحجاج " ...  )٧(:  في البحر الرائق جاء
يجب الحج على القادر على المشي كأعمى رجل له  : "... )٨(وجاء في حاشية الدسوقي 

  ."... وله مال يوصله وإال فال يجب عليه ، ولو بأجرة،قائد
 ألن ،يه إال أن يكون معه قائدوإن كان األعمى لم يجب عل : ")٩(وجاء في المجموع 

  ...". ومع القائد كالبصير،األعمى من غير قائد كالزمن 
اهل بالطريق أجرة مثله أي ويلزمه األعمى والج: " )١٠(وجاء في كشاف القناع 

  ...". القائد
  : أدلة القول األول 

  :استدل الحنفية بعمومات من الكتاب والسنة والمعقول 
 ٧٨: الحج َّ جتحت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ : قوله تعالى  -١

إن في إيجاب الحج على األعمى ومن في حكمه حرج بيناً ومشقة : وجه الداللة 
  .)١١(شديدة

                                         
٢/٥٤٥) ((١ .( 
٢/٤٨٨) ((٢ ( 
 ). ١/٢١٢( وإرشاد السالك ،)١/٢٦٨(عقد الجواهر : ينظر ) (٣
 ).٢/٢٨٦( وروضة الطالبين ،)٤/١٤ ( الكبيرالحاوي: ينظر ) (٤
 ).٥/٢٥٠( والفروع ،)٣/٣٦٨(اإلنصاف : ينظر ) (٥
 ).٢/٥٤٥( والبحر الرائق ،)٢/٤١٦( وفتح القدير ،)٢/١٢١(صنائع بدائع ال: ينظر ) (٦
 )٢/٥٤٥(البحر الرائق ) (٧
٢/٦) ((٨.( 
٧/٨٥) ((٩ .( 

٢/٣٨٢) ((١٠ .( 
 ).٢/١٢٢(بدائع الصنائع : ينظر ) (١١



– 

  )٨٧٠(

إن األعمى إذا وجد قائداً يقوده فهو مستطيع منفي الحرج عنه فليس : يمكن أن يناقش 
  . وألنه مستطيع بوجود القائد فهو مخاطب بوجوب الحج عليه،عليه حرج

 ألن اإلنسان إنما يعد قادراً إذا اختص بحالة ؛لف ال يعتبر قادراً بقدرة غيرهن المكإ - ٢
   .)١( ه وهذا ال يتحقق بقدرة غير،تهيء له الفعل متى أراد

 واألعمى ،بأن هذا تعليل مقابل النص الذي أوجب الحج على المستطيع: يناقش 
  . كالمرأة يشترط لها المحرم،مستطيع إذا وجد قائداً

  .)٢(الجهاد ك فوجب أال تلزم األعمى ،لحج عبادة تعلقت بقطع مسافة ن اإ - ٣
 قال تعالى ، ألن األعمى معذور عن الجهاد بالنص ؛بأن هذا قياس مع الفارق: يناقش 

  ١٧: الفتح َّ ّٰ ِّ ُّ  َُّّ: 
 فهو مستطيع ،بخالف حاله في الحج فإن النص أوجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً

   .بوجود من يقوده
  :ة القول الثاني أدل

  :استدل الجمهور باألدلة التالية 
ــالى  -١ ــه تعــ                     َّ هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ : قولــ

 ٩٧: آل عمران
 أو الجسم فلم ،إن االستطاعة عامة لكل استطاعة بمال : وجه الداللة من اآلية 

 ومعهم بالركو وال أعمى وال أعرج إذا كانوا مستطيعين ،تخصص اآلية من ذلك مقعد
  .سعة

 نس بن مالكأ فعن ،بالزاد والراحلة: ن النبي صلى اهللا عليه وسلم فسر السبيل إ - ٢
 مت خت حت  ُّ :  عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى رضي اهللا عنه

الزاد : " ما السبيل ؟ قال ،يا رسول اهللا : قيل : قال  ٩٧: آل عمران َّ هتمث
   .)٣(" والراحلة

                                         
 ).١٦٤( وأحكام األعمى في الفقه اإلسالم ص ،)٢/٤١٦(فتح القدير : ينظر ) (١
 ).١٦٤(فقه اإلسالم ص أحكام األعمى في ال: ينظر ) (٢
 والدار قطني في سننه واللفظ له كتـاب   ،)٤١٩( ص   ،)٢٨٩٧( باب ما يوجب الحج      ، كتاب المناسك  ،أخرجه ابن ماجه    ) (٣

ضـعيف سـنن   ). ٨١٧(في إيجاب الحج في الزاد والراحلة :  باب ، أبواب الحج   ، والترمذي   ،)٢/٢١٣) (٢٤١٣(الحج ح   
 والبيهقي ،)٢/٥٨) (١٦٥٥( باب السبيل الزاد والراحلة ، كتاب المناسك ،في المستدرك  وأخرجه الحاكم ،)٩٣ص (الترمذي 

 ضعيف سنن الترمذي ،حديث حسن :  قال الترمذي ،)٩/٦٢) (٨٦٩٧(بيان السبيل   :  باب   ، كتاب الحج    ،في السنن الكبرى    
=    ، قـال األلبـاني بعـد أن ذكـر    ) ٢/٨٥(المستدرك . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه   :  وقال الحاكم    ،)٩٣ص  (



 

 )٨٧١(

 فقد أصبح ، ومن يقوده ويهديه عند النزول والركوب، والراحلة،إن وجد الزادفاألعمى 
  . ألن األعمى يملك االستطاعة ؛ ولزمه الحج،مستطيعاً

 وأشبه جاهل الطريق ، إن األعمى قادر على الثبات على الراحلة فأشبه البصير - ٣
  .)١(ذا وجد القائد  فمن باب أولى األعمى إ، فهوالء  يجب عليهم الحج باالتفاق،واألصم

  :الترجيح 
 ومن الشروط الخاصة ،فرت الشروط االراجح أن الحج يجب على األعمى إذا تو

 ونجد ، وفي أراضي المناسك حتى يؤدي حجه ،باألعمى وجود قائد يقوده في الطريق
 وفي هذه األزمنة انتفت ،هناك علماء ودعاة غير مبصرين يحجون كل سنة دون مشقة

  . حينما تطورت وسائل النقل،فرالمشقة في الس
 ، فاآلية عامة ،حتج به أصحاب القول األول فهي عمومات وقياسات مع الفارق اأما ما 

 فمن صححه ،واختلف الفقهاء في االستطاعة حسب تصحيح الحديث السابق وضعفه
 ومن ضعفه جعل االستطاعة أعم إذ تشتمل الزاد ،قصر االستطاعة على الزاد والراحلة

  .) ٢( أما قياس الحج على الجهاد فال يسلم لوجود الفارق بينهما ،حلة وغيرهاوالرا
  .حج المعاق حركياً: المسألة الثانية 

 أو جزئياً أو مشلول ،اتفق الفقهاء على أن المعاق حركياً سواء كان مشلوالً كامالً
ج  وتمنعه من أن يؤدي مناسك الح،أو أي إعاقة ال يستطيع معها المشي ،الرجلين
  .)٣( أنه ال يجب عليه أداء فريضة الحج بنفسه ،والعمرة

  ...".فال حج على المريض والزمن والمقعد : " ... ) ٤(جاء في بدائع الصنائع 
وهللا : "فأما االستطاعة فإنها شرط في الوجوب لقوله تعالى  : " ... )٥(وجاء في المعونة 

 وهي عندنا القدرة على الوصول ، )٦(" على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيالً
  ..."مكن ذلك معه من قوة ومشي ومال أ وفعل المناسك بكل ما ،على البيت

                                                                                                     
 ، وليس في تلك الطرق ما هو حسن بل وال ضـعيف  ،أنه ضعيف بجميع طرقه وأسانيده  : طرق الحديث وحكم المختصين     =

 ) .٤/١٦٧(إرواء الغليل 
 ).١٦٧( وأحكام األعمى ،)٧/٥٩(المجموع : ينظر ) (١
 )١٦٨: ص (أحكام األعمى :  ينظر) (٢
 ).٢/٦٣٧( وحاشية ابن عابدين ،)٣/١٧٥(ى مذاهب العلماء اإلشراف عل: ينظر ) (٣
١٢١/ ٢) ((٤ .( 
٥٠٠/ ١) ((٥  .( 
 ).  ٩٧(آل عمران ) (٦



– 

  )٨٧٢(

مستطيع ببدنه واجداً للزاد والراحلة في : المستطيع اثنان  : " )١(وجاء في البيان  
  ...". ومستطيع بغيره ،المواضع التي جرت العادة بوجودها
والعاجز عن السعي لحج أو عمرة لكبر أو  " ... :وجاء في شرح منتهى اإلرادات 
  .)٢(... " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ...  مرض ال يرجى برؤه نحو زمانة

  :حكم النيابة في الحج عند العجز عنه بالنفس  : الثالثةالمسألة 
  :اختلف الفقهاء في حكم النيابة في الحج عند العجز عنه بالنفس على قولين 

 وعليه أن ينيب غيره إذا كان ،يجب الحج والعمرة على العاجز ببدنه  : ولالقول األ
) ٣( ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وبه قال أبو يوسف، ووجد من ينيبه ،قادراً بماله

  .)٦( والحنابلة )٥(وهو مذهب الشافعية ) ٤(وقول عند المالكية 
 ،ه وال يجب عليه أن ينيب غيرهال يجب الحج والعمرة على العاجز ببدن : القول الثاني

  .)٨( والقول المعتمد عند المالكية ،)٧(وهو المذهب عند الحنفية 
  :استدل أرباب القول األول بما يلي 

 ، ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما قالت جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع- ١
ت أبي شيخاً كبيراً ال يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده في الحج أدرك: ت فقال

وفي . )٩(" نعم: "يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال 
  .)١٠("فحجي عنه: "رواية 

اعترض الذين قالوا بعدم وجوب الحج على العاجز عن مباشرته : مناقشة المخالفين 
  :بنفسه على حديث الخثعمية من وجهين 

                                         
 ).٤/٢٥(البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) (١
٢/٤٢٥) ((٢.( 
 ).٣/١٠٨( والبحر الرائق ،)١/٢٤١٥(فتح القدير :  ينظر) (٣
 ).٢/٣١٦( والتوضيح ،)١/٢٦٨( والجواهر ،) ١٠/٧(القبس :  ينظر) (٤
 ).٢/٢٨٦( وروضة الطالبين ،)٤/١٤ ( الكبيرالحاوي:  ينظر) (٥
 ).٧/٣٠( والشرح الممتع ،)٢/٢٠٨(كشاف القناع :  ينظر) (٦
 ).٢/٤٩٠( وحاشية ابن عابدين ،)٢/٢٧٦(بدائع الصنائع :  ينظر) (٧
 ).٢/١٨ ( وحاشية الدسوقي،)٢/٣١٦( والتوضيح ،)١/٢٦٨(عقد الجواهر :  ينظر) (٨
 ، ومسلم كتاب الحج،)٢٩٩(ص ) ١٨٥٤( باب الحج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة ح ، كتاب الحج،رواه البخاري ) (٩

 )٥٦٣(ص) ١٣٣٤(باب الحج عن العاجز لزمنة وهرم ونحوهما ح 
 ).٥٦٤(ص) ١٣٣٥(عند مسلم ح ) (١٠



 

 )٨٧٣(

الخثعمية ليس مقصوده إيجاب الحج وإنما فيه الحث على قالوا إن حديث : الوجه األول 
 ولما رأى رسول اهللا صلى اهللا ، والنظر في مصالحهما وجلب المنفعة لهما،بر الوالدين

 وحرصاً ،عليه وسلم من المرأة انفعاالً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها 
  .)١(على إيصال الخير والثواب إليه أجابها إلى ذلك 

  .)٢( فال يعمم حكمه على غيرها ،أن حديث الخثعمية مخصوص بها : الوجه الثانية 
  :وقد أجيب عن هذه المناقشة من ثالثة أوجه 

أن ظاهر الحديث يدل على وجوب الحج على أبيها كما في رواية : الوجه األول 
  .)٣(فإن األمر للوجوب وال صارف يصرفه عنه " فحجي عنه"

يرد القول بأن معنى الحديث الحث على بر " أدركت أبي" المرأة قول: الوجه الثاني 
 ومعلوم أن المراد به اللزوم ، فقولها صريح في إدراك الفرض له،الوالدين لإليجاب

  .)٤( وصرف اللفظ عن ظاهره خالف األصل ، وهو الظاهر من النص،لإلنسان
 ألن األصل ؛حيحمخصوص بها غير ص" ن حديث الخثعميةإ " :قولهم: الوجه الثالث 

 والعبرة بعموم ،نص صحيح أن األثر خاص بالخثعميةب فلم يثبت ،عدم الخصوصية
 وال يوجد دليل يدل على ، حتى يثبت دليل على ذلك ،اللفظ ال بخصوص السبب

  .)٥(الخصوصية 
 ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى اهللا - ٢

:  أفحج عنها؟ قال ،إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت : الت عليه وسلم فق
 فاهللا أحق ،أقضوا اهللا " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ،نعم حجي عنها"

  .)٦("بالوفاء

                                         
 وأثر االستطاعة في    ،)٥/٢٢٩( والجامع ألحكام القرآن     ،)١/٣٧٩( وأحكام القرآن البن العربي      ،)١٠/٧(القبس  :  ينظر) (١

 ).٢٥٩ص ( والنيابة في العبادات ،)١/٣٥٢(األحكام الشرعية 
             والنيابـة فـي العبـادات       ،)١/٣٥٣( وأثر االستطاعة في األحكام الـشرعية        ،)٥/٢٣٠(الجامع ألحكام القرآن    :  ينظر) (٢
 ).٢٥٨ص (

 ).٢٥٨ص ( والنيابة في العبادات ،)١/٣٥٣(عة في األحكام الشرعية أثر االستطا:  ينظر) (٣
 .المرجعين السابقين:  ينظر) (٤
 ).٢٥٨( والنيابة في العبادات ص ،)١/٣٥٣(في األحكام الشرعية  أثر االستطاعة:  ينظر) (٥
 باب قضاء ، كتاب الصيام ومسلم في،)٢٩٩(ص ) ١٨٥٢( باب الحج والنذر عن الميت ح ، كتاب الحج ،رواه البخاري ) (٦

 ).٤٦٨(ص ) ١١٤٩(الصيام عن الميت ح 



– 

  )٨٧٤(

 ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سمع رجالً - ٣
:  قال ، أو قريب لي ،أخ لي : قال " من شبرمة ": قال ،لبيك عن شبرمة : يقول 

  .)١("  ثمم حج عن شبرمة،حج عن نفسك : " قال ،ال : قال " حججت عن نفسك؟ "
:  النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال  أتى أنه رضي اهللا عنه ما رواه أبو رزين العقيلي- ٤

 قال صلى اهللا ،الظعنيا رسول اهللا إن أبي شيخ كبير ال يستطيع الحج وال  العمرة وال 
  .)٢( "حج عن أبيك وأعتمر: "عليه وسلم 

  :وجه الداللة من هذه األحاديث 
دلت هذه األحاديث على وجوب الحج على غير المستطيع بنفسه وأنه يلزمه أن ينيب 

 ألن األوامر تحمل على الوجوب ما لم ؛من يحج عنه إذا كان العاجز مستطيعاً مالياً
 على العاجز ببدنه لم يلزمه رسول اهللا  الحج واجباًو لم يكن ألنه ل،يصرفها صارف

  .)٣(صلى اهللا عليه وسلم بالحج كما في هذه األحاديث 
  :أدلة القول الثاني 

  :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي 
 ٣٩: النجم َّ هن من خن حن جن مم  ُّ : قوله تعالى  -١

  .)٤(يرهيس له إال سعيه دون سعي غأخبر اهللا سبحانه وتعالى أن اإلنسان ل: وجه الداللة 
 ٩٧: آل عمران َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب  ُّ :  قوله تعالى - ٢

 فمن لم ،أن اآلية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت : وجه الداللة من اآلية 
  .)٥( ويدخل في ذلك استطاعة البدن ،له اآلية وتناتيستطع السبيل إليه لم 

 فال ، ألن الحج عبادة ال تدخلها النيابة مع القدرة ؛ والصوم قياس الحج على الصالة- ٣
  .)٦(تدخلها مع العجز كالصوم والصالة 
                                         

 باب الحج ، وابن ماجه كتاب المناسك ،)١/٣٤١(ص ) ١٨١١( باب الرجل يحج عن غيره ح ،رواه أبو داود في المناسك) (١
ـ :  قال األلباني ،)٢/٢٦٩( باب المواقيت ، والدار قطني في الحج ،)٤٢٠(ص  ) ٢٩٠٣(عن الميت ح   اق أسـانيده  بعد أن س

 ).٤/١٧١(إرواء الغليل . صحيح : وأقوال أهل العلم فيه 
 باب ، كتاب الحج ، والترمذي ،،)١/٣٤١(ص ) ١٨١٠( باب الرجل يحج عن غيره ح ، كتاب المناسك   ،رواه أبو داود    ) (٢

عن الحـي إذا لـم       باب الحج    ، وابن ماجه في المناسك      ،)٢٢٨(ص  )  ٩٣٠(  ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت         
وقال ). ٣٨٩ص ) (٢٦٣٩( باب العمرة عن الرجل الذي ال يستطيع ح ، والنسائي في الحج     ،)٤٢٠(ص  ) ٢٩٠٦(يستطع ح   
 ).٢/١٥٢(صحيح سنن ابن ماجه " صحيح: " وقال األلباني ،)٢٢٨(ص (حديث حسن صحيح : الترمذي 

 ).١/٣٤٩(ة  وأثر االستطاعة في األحكام الشرعي،)٢/١٥٩(األم :  ينظر) (٣
 ).١/٣٥١( وأثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)٥/٩٤( وأضواء البيان ،)٦٥/٢٢٧(الجامع ألحكام القرآن :  ينظر) (٤
 ).١/٣٥٢( وأثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)٣/٤٦٧(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) (٥
 ).٥/٢٢٨(ام القرآن  والجامع ألحك،)٣/٤٦٩( والمنتقى ،)١/٥٠١(المعونة : ينظر) (٦



 

 )٨٧٥(

ن العبادات فرضت على جهة االبتالء وال يوجد في العبادات البدنية كالحج إال إ - ٤
 ، وذلك ال يحصل بالنائب أصالً بخالف العبادات المالية كالزكاة مثالً،بإتعاب النفس 

  .)١( وهو حاصل بالنفس وبالغير ،بتالء فيها بنقص المالفإن اال
  :مناقشة أدلة القول الثاني 

 فيجاب عنها ، ٣٩: النجم َّ هن من خن حن جن مم  ُّ االستدالل باآلية  : أوالً
 وأن العاجز إذا وجد من يحج عنه بماله ألداء فريضة الحج  ال داللة فيهاعامة: بأنها 

 فصار المال من ،عنه قد بذل من ماله في عبادة مشتركة بين عمل البدن وبذل المال
  .)٢(سعي العاجز لمن ينوب عنه في اإلتيان بفريضة الحج 

 فهي تشمل االستطاعة ،ن المقصود باالستطاعة أعم مما فسرها المخالفونإ : ثانياً
 فالذي عنده مال وهو عاجز عن ،البدنية وتشمل الزاد والراحلة وتشمل أمن الطريق 

الحج بنفسه يدفع المال لمن يحج عنه فإذا وجد من يحج عنه بماله فهو مستطيع تشمله 
  .)٣(اآلية 
 ألن الصالة عبادة بدنية بحتة ال ، قياس مع الفارق ،قياس الحج على الصالة : ثالثاً

  .)٤(خالف الحج فإنه عبادة بدنية مالية باتفاق الفقهاء يدخلها المال ب
بأن حصر االبتالء : يجاب عنه ..." العبادات فرضت على جهة االبتالء "قولهم  : رابعاً

 ألن االبتالء أيضاً ،في مباشرة المكلف ألعمال الحج بنفسه فقط أمر غير مسلم به 
رج المال ويأمر من يحج عنه هذا  فكونه يخ،يوجد في اآلمر من بذله المال في األجرة

  .)٥(يعد من االبتالء
  :الترجيح 

الراجح هو قول الذين قالوا يجب على العاجز ببدنه أن ينيب غيره إذا كان قادراً بماله 
  .وعليه العمل عند كثير من العلماء

أصيب بمرض في صغره وأعاقه عن " المعوق"جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن 
  .المشي تماماً

                                         
 ).١/٣٥٢( وأثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)٢/٣١٠(فتح القدير :  ينظر) (١
 ).٢٦٠ص (  النيابة في العبادات ،)١/٢٥٣(أثر االستطاعة في األحكام الشرعية :  ينظر) (٢
 ).٢٥٢ص ( يابة في العبادات  والن،)١/٣٥٦( وأثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)١/٤٦٩(مغني المحتاج :  ينظر) (٣
 ).١/٣٥٧( أثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)٤/٦٩( فتح الباري ،)٧/١٠١(المجموع :  ينظر) (٤
 ).١/٣٥٧( أثر االستطاعة في األحكام الشرعية ،)٤/٦٩(فتح الباري : ينظر) (٥



– 

  )٨٧٦(

إذا كنت عاجزاً عجزاً بدنياً ال يرجى برؤه فيجب عليك إن كان لديك " فأجابت اللجنة 
 من ،مال أن تدفع منه لشخص قد حج عن نفسه ليقوم عنك بأداء فريضة الحج والعمرة

  .)١(" حيث وجب عليك 
  .عن مشلول ال يستطيع المشي : وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين 

س من قدرته على الحج في عن هذا المشلول الذي آيال بأس أن تحج : فأجاب 
  .)٢(..."المستقبل

  ":األبكم"تلبية المعاق في النطق : المسألة الرابعة 
 ومن عنده اضطرابات النطق ؛ ألنه مكلف ويدخل في )٣(يجب الحج على األخرس 

قوله  لعموم ، وهو مستطيع إذا كان عنده مال يحج به ،عموم المخاطبين بأداء العبادات 
 ٩٧: آل عمران َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ : تعالى 

 أما إذا كان ال ،)٤( أو يدعوا إال باللغة العربية إذا كان قادراً عليها ،وال يجوز أن يلبي
 فيرى اإلمام أحمد أنه ينيب ، أو خرس،يستطيع أن ينطق بسبب إعاقة النطق بمرض

 يلبى: والمريض والصبي األخرس : " إذْ قال في رواية أبي طالب ،من يلبي عنه
 يدل ، )٦(" إنه إذا عجز عن الجهر يلبي عنه: وظاهره : "...  قال ابن تيمية ، )٥("عنه

حججنا مع رسول اهللا صلى : على ذلك ما رواه جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه أنه قال 
  .)٧("  ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ،اهللا عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان

 ؛ وألن أمور الحج كلها تدخلها )٨(" ففي معنى الصبيان كل عاجز: "قال ابن تيمية 
  .)٩(النيابة إذا عجز عنها كالرمي ونحوه 

                                         
 ).١٠/٥٥ (،)١٧٣٦٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم ) (١
 ).٢١/١٤٩(مجموعة فتاوى ورسائل محمد بن عثيمين ) (٢

  ).  ٢/١١٣٠(لسان العرب . من الخرس وهو ذهاب الكالم عياً أو ِخلْقة (٣)
  ).٤٧(راء ابن قدامة حول اإلعاقة آو،)٩٥(راء ابن تيمية حول اإلعاقةآو،)١/٦٠٦(مدة  وشرح الع،)٥/١٠٧(المغني :  ينظر (٤)
  )١/٦٠٦( شرح العمدة (٥)
  . المصدر السابق(٦)
 باب التلبية عن النساء والرمي عن       ، كتاب المناسك    ، والترمذي   ،)٢٢/٢٦٩(ص  ) ١٤٣٧٠( أخرجه أحمد في مسنده ح       (٧)

 ، والبيهقي ،)٤٤(ص ) ٣٠٣٨( باب الرمي عن الصبيان ح ، كتاب المناسك  ، وابن ماجه    ،) ٢٢٧(ص  ) ٩٢٧( ح   ،الصبيان
:  وقال محقق المسند ،)٢٢٧(هذا حديث غريب   :  قال الترمذي    ،)١٠/٢٠١(ص  ) ٩٨٠٠ ( باب حج الصبي ح    ،كتاب الحج   

  ).٢٢/٢٦٩(مسند أحمد . إسناده ضعيف 
  ). ١/٦٠٦( شرح العمدة (٨)
  ).٢٠٢( وأحكام التشوهات البدنية ،)١/٦٠٦(شرح العمدة :  ينظر (٩)



 

 )٨٧٧(

 فإن لم يجد ،والحاصل أن الذي ال يستطيع أن يلبي بنفسه جاز له أن ينيب من يلبي عنه
 ،١٦: غابنالت َّ  مئ خئ حئ جئ  ُّ : لعموم قوله تعالى  . )١(تسقط عنه التلبية 

 .)٢(" إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
 والعاجز عن أداء العبادة من تلبية أو أي نسك ،فالعبد يأتي بالطاعة حسب االستطاعة 

   . )٣( وهذا قدر استطاعته،وكّل غيره ألداء الواجب 

                                         
  ).١٩٩(وهات البدنية  وأحكام التش،) ١/٦٠٦( وشرح العمدة ،) ٥/١٠٧(المغني :  ينظر (١)
  ). ٢٧( سبق تخريجه (٢)
 وأحكام ،)١٦٢( واللؤلؤ الثمين من فتاوى المعاقين ،)١٥/٢٠٨( ومجموع فتاوى ابن باز  ،)١/٦٠٦(شرح العمدة   :  ينظر   (٣)

  ).١٩٩(التشوهات البدنية 



– 

  )٨٧٨(

  الخاتمة
  . م على أشرف األنبياء والمرسلين والصالة والسال،الحمد هللا رب العالمين 

 ،فقد تم البحث المعنون بأحكام صوم وحج المعاق في الفقه اإلسالمي: أما بعد 
  :وتتلخص مسائله فيما يلي 

  . اإلعاقة من االبتالء الذي يصيب المؤمن ليرفع اهللا به درجته إذا صبر واحتسب ذلك-
 أو يفقده ،اء دوره في الحياة اإلعاقة مرض يصيب اإلنسان فيفقده القدرة على أد-

  ".ذوي االحتياجات الخاصة" ويطلق عليهم ،التكليف
 ، والبصرية، والسمعية ،اإلعاقة العقلية:  تتنوع اإلعاقة إلى أنواع كثيرة أهمها -

  . وإعاقة التوحد، وإعاقة النطق،واإلعاقة الجسمية
 فإنه ال يجب عليه ، إذا ثبت أن المعاق عنده تخلّف عقلي لم يبلغ درجة التكليف-

  . وال إنفاقاً،الصيام ال قضاء 
 لم يلزمه اإلمساك بقية ، ثم زال العذر أثناء النهار، أن من أفطر لعذر في رمضان -

  .اليوم
 ال يلزمه ، أو ما في حكمه ، إن من أفاق من مرضه الذي أفقده األهلية سواء الجنون-

  .قضاء ما فاته من صيام واجب
 ولذلك يجب الصيام على كل معاق ال ،الستطاعة على الصوم من شروط الصيام ا-

 وما ، والمقعد ، وأشل األطراف، واألبكم، واألصم ،األعمى : يتضرر من الصيام مثل 
  .في حكمهم

 فهذا حكمه حكم المريض يفطر ويقضي ، المعاق التي تكون إعاقته عارضة ثم تزول-
  .ما فاته من أيام أفطر فيها

  .يرجى برؤه يفطر باتفاق الفقهاء المعاق الذي ال -
 وإن فعل ذلك ، الراجح عدم وجوب اإلطعام على المعاق الذي ال يستطيع الصيام -

  .فهو  خير إذا كان عنده مال 
أن يصنع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب : األولى :   كيفية اإلطعام له صفتان -

 ويجعل معه ما يؤدمه ،اماً غير مطبوخأن يطعمهم طع: الصفة الثانية . األيام التي عليه
  .من لحم ونحوه

  . إذا كان المعاق ال يستطيع اإلطعام فإنه يسقط عنه-
  . اتفق الفقهاء على اشتراط االستطاعة في الحج-
  . الراجح أن االستطاعة شرط أداء في الحج فإذا لم يستطع ينيب من يحج عنه-



 

 )٨٧٩(

  .ط عنه باتفاق الفقهاء إذا كان المعاق فاقد األهلية فإن الحج يسق-
  . الراجح عدم صحة النيابة عن المجنون ومن في حكمه مطلقاً-
  . الراجح أن الحج يجب على األعمى إذا وجد قائداً يقوده-
 ولكن يجب عليه ، اتفق الفقهاء على أن المعاق حركياً ال يجب عليه أداء الحج بنفسه-

  .أن ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال 
 ، فإنه يستحب له أن ينيب من يلبي عنه ،ان المعاق ال يستطيع النطق بالتلبية  إذا ك-

  .فإذا لم يجد فتسقط عنه التلبية وتكفي النية
بتدوين موسوعة فقهية تتناول أحكام المعاقين في الفقه اإلسالمي ودراسة ما  : التوصية

  .يجد من نوازل تخصهم
  . وصلى اهللا على نبينا محمد  واهللا أعلم وأحكم،وبهذا ينتهي هذا البحث



– 

  )٨٨٠(

  المصادر والمراجعفهرس 
 .القرآن الكريم  -١
مكتبة - ١٤٢٥-١/حمد الجمعة،ط:تحقيق .عبد اهللا بن محمد ابن أبي شيبة .المصنف   -٢

  . الرياض–الرشد 
دار كنوز -١٤٣٤-١/ناصربن محمد المنيع،ط.د.أثر االستطاعة في األحكام الشرعية   -٣

  . الرياض–إشبيليا 
- مكتبة الرشد - ١٤٢٨- ١/محمد الشماغ، ط. د.ى في الفقه اإلسالمي أحكام األعم  -٤

  .الرياض
 . الرياض-دار كنوز إشبيليا-١٤٣٤-١/إبراهيم الزبيدي،ط.أحكام التشوهات البدنية   -٥
/ عبدالقادر عطا، ط: ، راجعه)هـ٥٤٣ت(محمد بن عبداهللا ابن العربي : أحكام القرآن  -٦

  . بيروت- دار الكتب العلمية -األولى 
محمود أبو دقيقة،دارالكتب : عبد اهللا بن محمود الموصلي، تحقيق.ختيار لتعليل المختاراال  -٧

 .بيروت–العلمية 
 -دار الصميعي– ١٤١٦- ١/ط.عبد اإلله بن عثمان الشايع .آراء ابن القيم حول اإلعاقة  -٨

 .الرياض
 -عيدار الصمي-١١٤٢٠/عبد اإلله بن عثمان الشايع، ط . آراء ابن تيمية حول اإلعاقة  -٩

 .الرياض
 -دار الصميعي-١١٤٢٠/عبد اإلله بن عثمان الشايع، ط . آراء ابن قدامة حول اإلعاقة  -١٠

 .الرياض
محمد أبو األجفان : تحقيق).٧٩٩ت(إبراهيم بن فرحون .إرشاد السالك إلى أفعال المناسك   -١١

 . الرياض– مكتبة العبيكان -١٤٢٣- ١/،ط
- ١٤٠٥-٢/محمد األلباني ،ط. السبيلإرواء الغليل في تجريج أحاديث في تجريج منار   -١٢

 .بيروت–المكتب اإلسالمي 
 . األردن- عمان-جهينة للنشر-١٤٢٤-١/راضي الوفقي، ط.أساسيات  التربية الخاصة   -١٣
، )هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر : االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  -١٤

 .هـ١٤٢٦رة  القاه-األولى، مركز هجر / عبداهللا التركي، ط: تحقيق
أبوحماد : ، تحقيق)هـ٣١٨ت(محمد بن المنذر : اإلشراف على مذاهب العلماء  -١٥

 .األولى/ األنصاري، ط
، )هـ١٣٩٣ت(محمد األمين المختار الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -١٦

  .هـ١٤٠٣ الرياض -توزيع دار اإلفتاء 



 

 )٨٨١(

: ، تحقيق)٧٥١ت(كر ابن قيم الجوزية محمد بن أبي ب: إعالم الموقعين عن رب العالمين  -١٧
  .هـ١٤٢٣ الدمام - دار ابن الجوز ي-األولى / مشهور آل سلمان، ط

) هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان المرداوي : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  -١٨
  .هـ١٤١٧ القاهرة - هجر -األولى / عبداهللا التركي، ط: تحقيق

زكريا : ، تحقيق)هـ٩٧٠ت(ن بن نجيم زين الدي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -١٩
  .هـ١٤١٨ -  بيروت - دار الكتب العلمية -األولى / عميرات، ط

: ، تحقيق)هـ٥٨٧ت(أبوبكر بن سعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -٢٠
  .هـ١٤١٩ بيروت - دار إحياء التراث العربي -الثانية / محمد درويش، ط

 بيروت - دار الفكر -الثانية / ، ط)هـ٨٥٥ت( العيني محمود: البناية في شرح الهداية  -٢١
  .هـ١٤١١

قاسم :، تحقيق  )٥٥٨ت(يحيى بن سالم العمراني.البيان في مذهب اإلمام الشافعي   -٢٢
 . جدة-دار المنهاج-١٤٣٥ -٤/ط–النوري 

 - بوالق -األولى / ، ط)ت(عثمان بن علي الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -٢٣
  .ـه١٣١٣القاهرة 

: ، تحقيق)هـ٩٧٤ت(أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج بشرح المنهاج  -٢٤
  .هـ١٤٢١ بيروت - دار الكتب العلمية -األولى / عبداهللا محمود عمر، ط

سامي السالمة، : ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر بن كثير : تفسير القرآن العظيم  -٢٥
  .هـ١٤٢٢ الرياض - دار طيبة -الثانية / ط

األولى، دار / محمد بلحسان، ط. د: إبراهيم بن بشير، تحقيق: تنبيه على مبادئ التوجيهال  -٢٦
  .هـ١٤٢٨ بيروت -ابن حزم 

 -عبدالسالم هارون : ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد األزهري : تهذيب اللغة  -٢٧
  .هـ١٣٨٤ مصر -المؤسسة المصرية العامة 

أبو الفضل :  تحقيق -)٧٧٦ت (خليل بن إسحاق .التوضيح شرح مختصرابن الحاجب   -٢٨
 .بيروت-داربن حزم-١٤٣٣- ١/الدمياطي،ط

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ، لجامع األصول في أحاديث الرسول  -٢٩
  .عبد القادر األرنؤوط: تحقيق ، بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير

عبداهللا : ، تحقيق)هـ٣١٠ت(رير الطبري محمد بن ج: جامع البيان عن تأويل القرآن  -٣٠
  .هـ١٤٢٢ القاهرة - مركز هجر -األولى / التركي، ط

 -األولى / ط) هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى السلمي : سنن الترمذي= جامع الترمذي   -٣١
  .هـ١٤٢٠ الرياض - دار السالم -بإشراف صالح آل الشيخ 



– 

  )٨٨٢(

 -  دار السالم - الثانية /، ط)هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري : الجامع الصحيح  -٣٢
  .هـ١٤١٩الرياض 

عبداهللا التركي، : ، تحقيق)هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد القرطبي : الجامع ألحكام القرآن  -٣٣
  .هـ١٤٢٧ بيروت - مؤسسة الرسالة -األولى / ط

الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي، أشرف على : تأليف . الجامع لشعب اإليمان  -٣٤
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى : دوي، الناشرمختار أحمد النّ: تحقيقه

  ) .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(
محمد : »شرح تنوير األبصار : رد المحتار على المختار« حاشية ابن عابدين المسماة   -٣٥

 -  مكتبة ومطبعة البابي الحلبي -الثالثة / ، ط)هـ١٢٥٢ت(أمين بن عمر بن عابدين 
  .هـ١٤٠٤ مصر -القاهرة 

األولى / محمد عوض، ط: ، تحقيق)هـ٤٥٠ت(علي بن محمد الماوردي : الكبيرالحاوي   -٣٦
  .هـ١٤١٤ بيروت - دار الكتب العلمية -

 دار - األولى / محمد الحجي، ط: ، تحقيق)هـ٦٥٤ت(أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة  -٣٧
  .م١٩٩٤ بيروت -الغرب اإلسالمي 

عبداهللا الطيار . د: ، تحقيق)١٠٥١(منصور البهوتي : الروض المربع شرح زاد المستقنع  -٣٨
  .هـ١٤١٩ -  دار الوطن الرياض -األولى / وجماعة، ط

/ زهير الشاويش، ط: ، إشراف)هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين  -٣٩
  .هـ١٤١٢ بيروت -  المكتب اإلسالمي -الثالثة 

 - األولى/ صالح آل الشيخ، ط:  راجعه-) هـ٢٧٥ت(محمد بن ماجه : سنن ابن ماجه  -٤٠
  .هـ١٤٢٠ الرياض -دار السالم 

 بيروت -األولى، دار ابن حزم / ، ط)هـ٢٧٥ت(سليمان األزدي : سنن أبي داود  -٤١
  .هـ١٤١٩

 -١٤٣٢-١/ط.عبد اهللا التركي . د:تحيق ).٤٥٨ت(أحمد بن حسين البيهقي .السنن الكبير  -٤٢
 . القاهرة-مركزهجر

 بيروت -بن حزم  دار ا-األولى / ، ط)هـ٣٠٣ت(أحمد النسائي : سنن النسائي  -٤٣
  .هـ١٤٢٠

 دار - ١٤٢٨ ١/أبو الفضل الدمياطي ،ط: عبد الوهاب البغدادي ، تحقيق .شرح الرسالة  -٤٤
 .بيروت –ابن حزم 

-١/ط-زايد بن أحمد النشيري: تحقيق .أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.شرح العمدة  -٤٥
 مطتبة -١٤٠٩- ١/صالح الحسن،ط.د:وقسم الحج ،تحقيق .  دار األنصاري-١٤١٧



 

 )٨٨٣(

  . الرياض–الحرمين 
، )هـ٦٨٢ت(عبدالرحمن بن محمد بن قدامة : الشرح الكبير على مختصر الخرقي  -٤٦

  .هـ١٤١٧ القاهرة - هجر -األولى / عبداهللا التركي، ط. د: تحقيق
 -  دار ابن الجوزي - األولى / محمد بن عثيمين، ط: الشرح الممتع على زاد المستنقنع  -٤٧

  .هـ١٤٢٧الدمام 
عصمت عنايت . د: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت( أبوبكر الجصاص :شرح مختصر الطحاوي  -٤٨

  .هـ١٤٣١ بيروت - دار البشائر -األولى / اهللا، ط
-عبد اهللا التركي.د: تحقيق) .١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي.شرح منتهى اإلرادات  -٤٩

 .الرياض–عالم الكتب -١٤٣٢/ط
- ٢/ خير ،طمحمد: تحقيق.عبد اهللا بن محمد ابن أبي الدنيا.والثواب عليه  الصبر  -٥٠

 . بيروت –دار ابن حزم -١٤٢٣
  .الثانية، مكتبة التربية العربي/ محمد ناصر الدين األلباني، ط: صحيح سنن أبي داود  -٥١
 - مكتبة المعارف -الثانية /محمد ناصر الدين األلباني، ط: صحيح سنن الترمذي  -٥٢

  . هـ١٤٢٢الرياض 
 - أبوصهيب الكرمي :اعتنى به) هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم  -٥٣

  .هـ١٤١٩ الرياض -بيت األفكار الدولية 
 الرياض -األولى، مكتبة التربية العربي لدول الخليج / ط: ضعيف سنن أبي داود  -٥٤

  .هـ١٤١٢
عبداهللا . د: ، تحقيق)٦٢٤ت(عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي : العدة في شرح العمدة  -٥٥

  .هـ١٤٢١ بيروت - مؤسسة الرسالة -األولى / التركي، ط
:  تحقيق-) هـ٦١٦ت(عبداهللا بن شاس : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  -٥٦

  .هـ١٤١٥ بيروت - دار الغرب اإلسالمي -األولى /محمد أبواألجفان، ط
 طبع - ١٤١٧-١/أحمد الدويش ،ط: جمع .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -٥٧

 . الرياض-البحوث العلمية رئاسة إدارة
محب الدين : فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر، تحقيق  -٥٨

  .هـ١٤٠٧ القاهرة - دار المطبعة السلفية -الثالثة / الخطيب، ط
 -  مكتبة مصطفى البابي الحلبي -األولى / ، ط)هـ٦٨١ت(محمد بن الهمام : فتح القدير  -٥٩

  .هـ١٣٨٩القاهرة 
 مؤسسة -األولى /عبداهللا التركي، ط/  د:، تحقيق)هـ٧٦٣ت(محمد بن مفلح : الفروع  -٦٠

  .هـ١٤٢٤ بيروت -الرسالة 



– 

  )٨٨٤(

عبد .د:تحقيق ).٥٣٤ت(محمدبن عبد اهللا ابن العربي .القبس شرح موطأ مالك بن أنس   -٦١
 ضمن موسوعة شروح الموطأ . القاهرة– مركز هجر -١٤٢٦-١/ط–اهللا التركي 

–مكتبة الرشد -١٤٣٤-١/ط–فوقية راضي . د.قضايا معاصرة في التربية الخاصة   -٦٢
 .الرياض

 -، عالم الكتب )١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع عن متن اإلقناع  -٦٣
 .بيروت

دار -مجدي باسلوم.د:تحقيق).٧١٠ت(أحمدبن محمد ابن الرفعة.كفاية النبيه شرح التنبيه  -٦٤
 . بيروت- الكتب العلمية 

  . بيروت- عارف  دار الم-) هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب  -٦٥
دار -١١٤١٨/عبد اإلله بن عثمان الشايع، ط . اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعاقين   -٦٦

 . الرياض-الصميعي
 -، المكتب اإلسالمي )هـ٨٨٤ت(إبراهيم بن محمد بن مفلح : المبدع شرح المقنع  -٦٧

  .هـ١٣٩٤بيروت 
يعي محمد المط:  تحقيق-) هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب  -٦٨

  . جدة- دار اإلرشاد -
مجمع الملك فهد -١/ط.عبد الرحمن بن قاسم :جمع . مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم  -٦٩

 . المدينة-لطباعة المصحف
 - دار الثريا-١٤٢٦-٢/ط-فهد السليمان:جمع .مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين   -٧٠

 .الرياض 
 طبع رئاسة -١٤٢١-٢/محمد الشويعر،ط. د:جمع.مجموعة فتاوى ومقاالت ابن باز  -٧١

 . الرياض–إدارةالبحوث العلمية 
 . الرياض-  دار الزهراء-١٤٣٣ -١/إبراهيم العثمان ،ط.مدخل إلى اضطرابات التوحد  -٧٢
 .دبي–دار القلم -١٤٢٢-٢/يوسف القريوتي ،ط.د. المدخل إلى التربية الخاصة   -٧٣
 .حائل–دار األندلس -١٤٣٠ -١/ط_محمد خصاونة . المدخل إلى التربية الخاصة  -٧٤
– عمان –دار الفكر -١٤٣١-٢/جمال محمد الخطيب،ط.د.لمدخل إلى التربية الخاصةا  -٧٥

 .األردن
 -محمد السليماني:تحقيق .محمد بن عبد اهللا ابن العربي .المسالك في شرح موطأ مالك  -٧٦

  . بيروت- دار الغرب-١٤٢٨-١/ط
 - دار المعرفة - األولى / ، ط)هـ٤٠٥ت(محمد الحاكم : المستدرك علي الصحيحين  -٧٧

  .هـ١٤١٨روت بي



 

 )٨٨٥(

 . بيروت-مؤسسة الرسالة-١٤٢٣- ١/عبد اهللا التركي،ط.د: تحقيق.مسند اإلمام أحمد   -٧٨
حمدي بن :  تحقيق ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، لالمعجم الكبير  -٧٩

 – ١٤٠٤ (الطبعة الثانية،  الموصل–مكتبة العلوم والحكم : الناشر ، عبدالمجيد السلفي
١٩٨٣.(  

 مجمع اللغة العربية بمصر.الوسيطالمعجم   -٨٠
 دار -عبدالسالم هارون : تحقيق) هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة  -٨١

  . قم- إيران - الكتب العلمية 
حميش :  تحقيق-) هـ٤٢٢ت(عبدالوهاب البغدادي : المعونة على مذهب عالم المدينة  -٨٢

  . مكة المكرمة-  المكتبة التجارية -عبدالحق 
 مكتبة البابي -١٣٧٧/ط-محمد الشربيني. إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج  -٨٣

 .القاهرة–الحلبي 
 - هجر -األولى /عبداهللا التركي، ط: تحقيق) هـ٦٢٠ت(عبداهللا بن قدامة : المغني  -٨٤

  .هـ١٤٠٦القاهرة 
 .دمشق– دار القلم -١٤٢٣-٣/صفوان داود،ط: تحقيق.مفردات ألفاظ  القرآن   -٨٥
 –دار الناشر الدولي -١٤٣٢-١/زيدان السرطاوي،ط.د. الخاصةمقدمة في التربية  -٨٦

 . الرياض
-١٤٣٤-١/ط.المختار بن العربي الشنقيطي .المناهل الزاللة في شرح وأدلة الرسالة   -٨٧

 .قطر–إصدار دار األوقاف 
 دار الكتب -١٤٢٠-١/محمد عطا،ط: سليمان الباجي ،تحقيق .المنتقى شرح موطأ مالك  -٨٨

 . بيروت-العلمية
بعض : تحقيق .محمد بن محمد الحطاب .ب الجليل في شرح مختصر خليلمواه  -٨٩

 .موريتانيا– نواكشوط -١٤٣١-١/العلماءبدار الرضوان ،ط
دار - ١٤٢٨-٢/ط) .٨٠٨ت(محمد بن موسى الدميري.النجم الوهاج في شرح المنهاج  -٩٠

  جدة -المنهاج
العظيم الديب، عبد/ د: عبدالملك الجويني، تحقيق: نهاية المطلب في دراية المذهب-  -٩١

  .هـ١٤٢٨ جدة - دار المنهاج -األولى /ط
محمود الطناحي :تحقيق).٦٠٦ت(المبارك بن محمد  ابن األثير.النهاية في غريب الحديث  -٩٢

 .باكستان–الهور –أنصار السنة المحمدية –
 . بيروت-،مؤسسة الرسالة١٤١٧- ١/ط.صالح بن عثمان الهليل.النيابة في العبادات  -٩٣

  



– 

  )٨٨٦(

  
 



 

 )٨٨٧(

  
  
  
  

  :المقدمة
الحمد هللا القاضي بين عباده بالحق المبين، سميع دعوة الداعين، ومجيـب نـداء              
المضطرين، حرم الظلم على نفسه وجعله من كبائر الذنوب، وصالته وسـالمه علـى              
أحسن القضاة سيرةً، وأصلحهم سريرةً، أمين اهللا على وحيه، وحجته على خلقه، وعلى              

  :اتصل سماع بدعوى، وبعدآله وصحبه ما أقام رضوى، و
فإن للقضاء في اإلسالم منزلة عظيمة، ومقاما رفيعا، فهو لسان الشرع المخبـر             

 العـدل  تحقق التي العظيمة المناصب أحد وهو(عن أحكامه، وسيفه المقيم لطنب خيامه،    
 النـاس،  بين فحكموا الرسل تواله الجليلة السامية ولمكانته الحق، وترسي الظلم، وتمنع

 حم جم هل مل خل حل جل مك زئ  :وتعـالى  تبارك قال غيرهم، وهوول
 مس  خس حس جس مخ  زئ :-- محمـد - لرسـوله   وقال ،)١( رئ مم  خم
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
  .)٣())٢(رئ حف جف مغ

ولما كان ما يرد إلى القضاة عشرات القضايا والموضوعات يوميا فـي مجلـس              
ميتها؛ فربما قُدم من القـضايا      الحكم، تختلف صنوفها وأشكالها، وتتباين في عظمها وأه       

ما حقه التأخير، وُأخر ما حقه التقديم، وسمع منها مـا كـان الواجـب فيـه الـرفض                   
واإلهمال، فيشغل هذه المرفق العظيم بما ليس من حقه النظر والـسماع، فـضلًا عـن                
إحضار الخصوم و تطلب سماع الجواب، لذلك كان موضوع الدعوى وما يسمع منهـا              

؛ من أهم ما ينبغي أن يعتنى ببحثه وبيانه؛ لما فيه من أثر على هذه الوالية                عوما ال يسم  
  .، وعلى األمة جميعا-القضاء-العظيمة

                                         
  ) .٢٦(  سورة ص، آية ) ١(
   .)١٥(  سورة النساء، آية ) ٢(
  ".النظام القضائي في الفقه اإلسالمي" ما بين الحاصرتين مقتبس من)  ٣(

 
 

  



– 

  )٨٨٨(

ولذا فقد عزمت الكتابة في الدعاوى غير المسموعة من حيث المصلحة دراسـة             
، وأهداف البحـث  ، فقهية تطبيقية، وذلك في تمهيد وثالثة مباحث، أما التمهيد ففيه مقدمة          

الـدعاوى التـي ال مـصلحة فـي     وأما المبحث األول ففي     ، والتعريف بعنوان الدراسة  
وأما المبحث الثاني ففيه الدعاوى التي في سماعها هدر         ، ا ويتضمن ثالثة مطالب   سماعه

  .وأما المبحث الثالث ففيه الدعاوى التي في سماعها مصلحة محتملة، للمصلحة العامة
   نبينا محمد وآله وصحبه وسلمواهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٨٨٩(

 .معنى الدعوى في اللغة: المطلب األول
وجمعهـا   ()١()ى بـه  اسم لمـا يـدع    (،  )الدعاء من فعلى وهي،  مؤنثة: (الدعوى
 الـذي  الـدين  أو والعين،  مدع فهو،  ادعاء عييد عىد ا منها والفعل(،  )دعاوى، ودعاوٍ 

 الرجـل  وذلك،  المتفقهة به يتكلم كان وإن،  به أو فيه مدعى: يقال وال،  مدعى فهو يدعيه
  .)٢()متبايعان هما: البيع في يقال كما متداعيان وهما، عليه مدعى اآلخر

  :ويأِتي االدعاء في اللغة بإزاء معان عديدة، منها
   )٣()أي تمنيته: ادعيت الشيء(فيقال : التمني:  أولًا
  )٤()لبته لنفسي زاعما ملكهأي ط: ادعيته: (يقال: الطلب: ثانيا 
  .)٥()أي يخبر: يدعي بكرم فعاله: (فيقال: اإلخبار:        ثالثًا

                                     :  قـال تعـالى    )٦()والدعوى تصلح أن تكون في معنـى الـدعاء        : (الدعاء: رابعا
  .)٧( رئ زث رث  يت ىت نت مت زت زئ 

غة،نجد أقربها صلة بما نحـن بـصدد        وبعد بيان إطالقات الدعوى عند أهل الل      
  :بيانه التالي

  .فالدعوى في حقيقتها طلب المدعي وزعمه حقًا على المدعى عليه: الطلب
وقد يكون هذا الزعم صحيحا معلوما مرتبا عليه منفعة معلومة، ومن ذي صـفة              

 فـال  فيسمع ويقبل من صاحبه، وقد يكون فاسدا؛ ال منفعة معتبرة فيه، وال صفة لداعيه،            
  .تسمع منه دعواه وال تقبل

                                         
 المطبعة العامرة، مكتبة المثنى -بغداد . ( بدون رقم طبعة،١٣٤ طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، نجم الدين النسفي ،) ١(

 - دار صـادر  -بيـروت   (٣، ط١٤/٢٥٧ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظـور،          ،) ه١٣١١ -ببغداد
١٤١٤. (  

 المكتبة -بيروت (، بدون رقم طبعة ١/١٩٤ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي،           ) ٢(
 .١٣٤ ، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية،)  بدون–العلمية 

 .١/١٩٤، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) ٣(
محمود : تحقيق،٤٩٢ ،، المطلع على ألفاظ المقنع، شمس الدين البعلي       ١/١٩٤ح المنير في غريب الشرح الكبير،        المصبا ) ٤(

  ) . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣- مكتبة السوادي للتوزيع،-بدون (، ١األرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ط
  .١٤/٢٥٧ لسان العرب، ) ٥(
 .١٤/٢٥٧ لسان العرب، ) ٦(
 )  ١٠(م  سورة يونس اآلية رق) ٧(



– 

  )٨٩٠(

اإلخبار؛  فالمدعي مخبر بحقه في مجلس من عنده الخالص حال ثبوتـه،             : ثانيا  
فإن كان خبره الذي يدعي به ويطالب متوافقًا مع ما للدعوى من شـروط، سـمع منـه              

  .وقبل وإال فال 
ا ألني  واألصل أنه اإلخبار مالزم للدعوى، فاإلخبار والزعم واحد، وإنما فصلتهم         

  .قد ذكرتهما قبل منفرد كل واحد منهما عن اآلخر
  :معنى الدعوى في الفقھ : المطلب الثاني 

 أو دين على    ،هي إضافة عين عند غيره إلى نفسه      : (الدعوى من حيث الجملة اصطالحا    
  .)١(.) أو حق قبل إنسان لنفسه،غيره لنفسه

  :وهي عند المذاهب األربعة كما يلي 
مطالبة حق في مجلـس مـن لـه         : (عند بعض الحنفية أنها     فقد جاءت الدعوى    

)٢()الخالص عند ثبوته
..  

 أو أمر يترتـب     ، أو ما في ذمة معين     ، معينٍ طلب: (وعرفها بعض المالكية بأنها   
٣()اله عليه نفع معتبر شرع(.  

  )٤()إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم: (وعرفها بعض الشافعية بأنها
إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيـره، أو فـي            : (هاوبعض الحنابلة بأن  

  ) ٥(.)ذمته
  :والذي أراه مناسباً لموضوع البحث، تعريف األحناف

                                         
   .١٣٤ طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، ) ١(
 دار -بـدون  (، بدون طبعـة   ٨/١٥٢ العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البارتي،             ) ٢(

، درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن مرامرز بن علي الشهير بمال، بـدون طبعـة        ) بدون   -الفكر  
 )  بدون -اء الكتب العربية  دار إحي-بدون (

محمد بـوخبزه، بـدون طبعـة       : ، تحقيق ١١/٥ الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،           ) ٣(
 ) ١٩٩٤- دار الغرب اإلسالمي -بيروت (

، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملـي، ط  األخيـرة              ٨/٣٣٣ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،       ) ٤(
 ) ١٤٠٤/١٩٨٤ - دار الفكر -يروت ب(

 -بـدون  (، بدون رقم طبعة ١٠/٢٤٢ المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة،             ) ٥(
، كشاف القناع على متن اإلقناع، منصور بن  صالح بن يونس البهـوتي،      )١٣٨٨/١٩٦٨ -مكتبة القاهرة   

 )  بدون -العلمية  دار الكتب -بدون (، بدون طبعة ٦/٣٨٤



 

 )٨٩١(

  )١().مطالبة حق في مجلس من له الخالص عند ثبوته(

  :أسباب الترجيح
 أن الدعوى ال يصح اعتبارها دعوى إال بالطلب والمطالبة، فإن الشخص قـد     -١

  .إلى نفسه لكن ال يطالب بهيخبر ويضيف شيء 
 النص على أن الدعوى يجب أن تكون بحق، والحق يشمل المعين، وما فـي               -٢

  .الذمة
  . تخصيص الدعوى بمجلس القضاء دون غيره-٣

  :شرح محترزات التعريف
وهذا قيد في الدعاوى وهو الذي يميزها عن غيرها من المطالب فالعبرة            : مطالبة

  .ها عن طريق المطالبةبطلبها، والغاية الوصول إلي
ليخرج ما ليس لإلنسان حق فيه فال تسمع دعواه وال تعتبـر كـأن يطلـب            : حق

  .رجل ويدعي سيارة هي ملك لرجل آخر
وهو الحاكم الذي سوف يقضي بـين المتخاصـمين،   : في مجلس من له الخالص    

وهو . ويعطي كل ذي حق حقه، وهو قادر على تنفيذ حكمه، وتخليص الحق من طامعه             
  .د يخرج الدعاوى التي تكون في غير مجلس الحكم والقضاء قي

أي بعد قيام اإلجراءات الالزمة من سماع األقوال والبينات، ومن ثـم            : عند ثبوته 
  .الحكم به

  :الدعاوى غیر المسموعة لغة واصطالحا : المطلب الثالث 
  .أي التي ال يسمعها الحاكم، وال يقبلها العتبارات جعلتها مرفوضة

وفسر الماء بعـد الجهـد   : اجة إلى توضيح الواضح، بما يصح أن يقال فيه  وال ح 
  .بالماء

  :وإنما الذي يهمنا أن الدعاوى قسمان
  . مسموعة-
  . غير مسموعة-

  فمتى توصف الدعوى بأنها غير مسموعة؟
 وما هو حد الدعوى غير المسموعة شرعا؟

                                         
 .٨/١٥٢ العناية شرح الهداية، ) ١(



– 

  )٨٩٢(

  :ا الدعوى غير المسموعة باعتباره لقبمعنى: المطلب الرابع
 على تعريـف    -بحسب ما وقفت عليه   -لم ينص أحد من فقهاء المذاهب األربعة        

أو حد معين للدعاوى غير المسموعة، وإنما ذكروا أوصـافًا معينـة لهـذه الـدعاوى،                
باجتماع هذه األوصاف أو بأحدها يكون لدينا دعوى غير مسموعة، اللهم إال اإلمام ابـن        

، فإنهـا   العادة وتنفيها العرف يكذبها دعوى كل: الالقيم فقد حدها في الطرق الحكمية فق      
  )١(.مرفوضة غير مسموعة

وفيما يلي سأعرض ألقوال فقهاء من المـذاهب األربعـة فـي الـدعوى غيـر               
المسموعة وأوصافها، وهي ال تعدو أن تكون شروطًا لها، أخذت من أدلة شـرعية، أو               

  .تعليالت مرعية
  :الدعوى غير المسموعة عند الحنفية

 فالصحيحة مـا يتعلـق      ؛صحيحة وفاسدة :( الدعاوى إلى نوعين   )٢( السرخسي قسم
 مثـل هـذه     ، واليمين إذا أنكر   ، والمطالبة بالجواب  ، احتضار الخصم  ي وه :بها أحكامها 

  )٣().والدعوى الفاسدة ما ال يتعلق بها األحكام التي بيناها، الدعوى يمكن إثباتها بالبينة
  : ةالدعوى غير المسموعة عند المالكي

الـدعوى  (ميز المالكية الدعوى المسموعة عن غيرهـا بوصـفهم لهـا بأنهـا              
لـه عليـه   : المسموعة هي الدعوى الصحيحة، وهي أن تكون معلومة محققة، فلو قـال       

لك علـي كـذا     : أو قال . ًئاأظن أن لي عليك شي    : وكذلك لو قال  . ، لم تسمع دعواه   ءشي
  )٤().وأظن أني قضيته، لم تسمع

ن الدعوى المسموعة هي الدعوى التي يترتـب عليهـا مقاصـد            أ(وفي الذخيرة   
صحيحة تحقق لطالبها نفعا شرعيا معتبراً فال تكون في شيء تافه كعشر سمسمه، فـإن               

                                         
 –بـدون   (،٧٩ ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية    ،الطرق الحكمية   :  ينظر ) ١(

  )  . بدون–مكتبة دار البيان 
 الفحول األئمة الكبار، شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، قاض، من كبار األحناف، أحد:  هو) ٢(

هـ، ٤٨٢المبسوط، توفي : أصحاب الفنون،كان إماما عالمة حجة متكلما، فقيها أصوليا مناظرا، من مؤلفاته
 }) .٢/٢٨(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي: ينظر{هـ٤٩٠: وقيل

  ) ١٩٩٣/ه١٤١٤ - المعرفة  دار-بيروت (، بدون طبعة، ١٧/٣٠ المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ) ٣(
حميد بن :  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جالل الدين عبداهللا بن نجم الجذامي، تحقيق         ) ٤(

 ) .١٤٢٣/٢٠٠٣- دار الغرب اإلسالمي -بيروت  (١محمد الحمر، ط



 

 )٨٩٣(

الحاكم ال يسمع مثلها، وأن تكون معلومة محقة يتعلق بها غرض صحيح، فـال تكـون                
  )١().مجهولة

  : الدعوى غير المسموعة عند الشافعية
صحيحة، وفاسدة، ومجملة، وزائـدة     :  الدعوى إلى ستة أقسام    )٢(اورديوقسم الم 

  : وناقصة، وكاذبة، وسوف أقوم بتوضيح ما يتعلق بالدعوى غير المسموعة، كما يلي
  :الفاسدة ثالثة أقسام:  أولًا

  : ما عاد فساده إلى أحد أطراف الدعوى مثل: القسم األول
دة ألن المسلم ال يجوز لـه نكـاح   دعوى المسلم نكاح مجوسية؛ فهده دعوى فاس      (

  )٣(.)المجوسية، فبطلت دعواه المتناع مقصودها في حقه، فلم يجز سماعها منه

  : ما عاد فساده إلى الشيء المدعى: القسم الثاني
مثل دعواه خمرا أو خنزيرا، فدعواه فاسدة لوجوب رفع يده عنهـا فلـم يجـز                (
  )٤().سماعها

  : ى سبب الدعوىما عاد فساده إل: القسم الثالث
مثل عقد البيع المتفق على فساده، كبيع الحمل في البطن؛ فال يجوز سماع تسليم              (

  .)٥()المبيع فيها، ويجوز  سماع تسليم رد الثمن
أي المجهولة، فال يسمع دعوى المجمـل أو المجهـول،     : الدعوى المجملة (: ثانيا

  )٦().لي عليه شيء: كقوله

و ما يقطع بكذبها؛ كدعواه نكاح امرأة في مكـة فـي            وه: الدعوى الكاذبة (: ثالثًا
وهذا كان قديماً في عصر المؤلـف       . )٧ ()يومه وهو في البصرة؛ فال تسمع للجزم بكذبه       

  .أما في واقعنا اليوم فهو متصور وحاصل
                                         

 .٦/١١، انظر الذخيرة للقرافي ) ١(
األحكام السلطانية، والحاوي الكبير، ولد     : أقضى قضاة عصره، من مؤلفاته    : اوردي علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الم       ) ٢(

  ) .١٨/٦٤(سير أعالم النبالء : ينظر. هـ ٤٥٠هـ، وتوفي عام ٣٦٤عام 
 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني، علي بن محمد بن حبيب، أبو الحـسن المـاوردي،             ) ٣(

 .)١٩٩٩/ ١٤١٩ -دار الكتب العلمية  -بيروت ( عادل أحمد الموجود، -علي محمد عوض : قيق، تح٢٩٨-١٧/٢٩٦
 . ٢٩٨-١٧/٢٩٦:  الحاوي الكبير) ٤(
 . المرجع السابق ) ٥(
 .٢٩٨الحاوي، :  انظر) ٦(
 .٢٩٩/٣٠٠الحاوي، :  انظر) ٧(



– 

  )٨٩٤(

  : الدعوى غير المسموعة عند الحنابلة

اف، والـشافعية،  لم أجد للحنابلة تقسيما واضحا للدعاوى كما هو الحال عند األحن        
وإنما كانت شروطًا مبعثرة في كتبهم، وهي بحسب ما وقفت توافق األوصاف المذكورة             

  : عند المذاهب األخرى، كما يلي
 بأن يصف الدعوى وصفًا دقيقًا فتـصبح     )١()محررة الدعوى إال    صحوال ت (قولهم  

 سماعها والقضاء   معلومة علما يسلمها من الجهالة التي قد تتلبس بها فيتعذر على الحاكم           
  .بها

  .ومعناه أن المجملة المجهولة غير مسموعة
 بد أن تنفك عما يكـذبها، فـال         وال(وأن ال تكون دعواه من الدعاوى المستحيلة،        

وفيه أن المحـال    ، ). ٢() دونها هتصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسن          
  .غير مسموع

 عند فقهاء المذاهب األربعة فقد      وبعد أن سردت أوصاف الدعوى غير المسموعة      
إحضار الخـصوم لمجلـس     : تبين للباحث أن للدعوة الصحيحة آثار مترتبة عليها وهي        

الحكم والمطالبة بالجواب واإللزام باليمين إذا أنكر ومن خاللهـا نـستطيع أن نعـرف               
  : الدعوى غير المسموعة، استقراء مما سلف، فنقول باهللا التوفيق

 هي الدعاوى التي ال يترتـب عليهـا آثـار           : المسموعة   تعريف الدعاوى غير  
  .الدعوى الصحيحة 

  : وقد بينا أن آثار الدعوى الصحيحة هي 
  . إحضار الخصوم لمجلس الحكم-أوال 
  . المطالبة بالجواب-ثانيا 
  .  اإللزام باليمين إذا أنكر-ثالثا

                                         
محمود : ، تحقيق٤١٣بن قدامة المقدسي،  المقنع في فقه األمام أحمد، موفق الدين أبو محمد عبد اهللا بن أحمد             ) ١(

 ) .١٤٢١/٢٠٠٠ - مكتبة السوادي-السعودية ( ياسين محمود الخطيب، بدون طبعة -األرناؤوط 
 دار المؤيـد  -بدون (، ٧١١ الروض المربع في شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صالح البهوتي،             ) ٢(

 ) . بدون تاريخ-مؤسسة الرسالة 



 

 )٨٩٥(

 الدعاوى التي ال مصلحة في سماعها: المبحث األول
  :البوفيه ثالثة مط
 .مفهوم المصلحة في الدعوى في الفقه : المطلب األول

  :وفيه فرع واحد
 :مفهوم المصلحة في الدعوى في الفقه: الفرع األول

قبل أن نعرض تعريفات الفقهاء لمعنى المصلحة في الدعوى، البد أن نقف علـى     
المعنى اللغوي للمصلحة؛ ليتضح لنا المعنى ويتجلى، ونعـرف مقـصود الفقهـاء فـي         

  :كالمهم
  :المصلحة في اللغة

نقـيض  : واالستـصالح .  واحـدة المـصالح    : والمصلحة ،الصالح: المصلحة (
  .)١()أحسن إليها فصلحت: وأصلح الدابة. أقامه: وأصلح الشيء بعد فساده. االستفساد

مـا  : (وذكر صاحب كتاب أقرب الموارد معنى للمصلحة في اللغة حيـث قـال            
الح، يقال رأى اإلمام المصلحة في ذلـك أي ممـا           يترتب على الفعل ويبعث على الص     

يحمل على الصالح، ومنه سمي ما يتعاطاه اإلنسان من األعمال الباعثـة علـى نفعـه                
  .)٢()مصلحه، والجمع مصالح

  :ومن خالل ما سبق ذكره يتضح أن للمصلحة إطالقين، وهما كما يلي
  .اسم لما يكون فيه منفعة: المصلحة: اإلطالق األول

  .ما يترتب على الفعل من جلب الخير أو دفع الضر : المصلحة:  الثانياإلطالق
 تكون داخلة حقيقة في الغايـة  حيـث أن الـدعوى             -الثاني–وهي بهذا المعنى    

  .الصحيحة المسموعة هي ما جرت لطالبها منفعة أو دفعت عنه مضرة
 وبعد بيان معنى المصلحة في اللغة، وتحقق معناها في الذهن، ننـصرف إلـى            

  :معنى المصلحة عند الفقهاء
مع أن فقهاء الـشريعة متفقـون       (لم أقف على تعريف للمصلحة في كتب الفقهاء         

على شرط المصلحة في الدعوى، وإن كانت صيغة هذا الـشرط غيـر موجـودة فـي          
                                         

  .٢/٥١٧ب،  لسان العر) ١(
 -إيـران    (، بدون طبعة    ،١/٦٥٦ ، سعيد الخوري الشرتوني     ، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد        ) ٢(

 ) .١٤٠٣ -مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي النجفي 



– 

  )٨٩٦(

ا علـى الخـصم     إذا ألزمت شيئً  -أي الدعوى - وإنما تصح (:ومن كالمهم فيها  . )١()كتبهم
 .)٢()ا ال يقدم عليه عاقلعبثًوإال كان ، بعد ثبوتها

ومن خالل استقراء تلك الفروع نصل إلى أن المعنى المـراد للمـصلحة عنـد               
الفقهاء يتوافق مع المعنى المراد في اللغة، إال أن المصلحة في الفقه منضبطة بنصوص              

  .الكتاب والسنة
ومما سبق يتضح التقارب في معاني المصلحة بين أهل اللغـة، والفقـه، ؛ ممـا           
يجعلنا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المصلحة المرادة فـي الـدعوى عنـد الفقهـاء                

  .كل دعوى جرت منفعة معتبرة شرعا، أو دفعت مضرة عن صاحبها:هي
  

الفروع الفقهية للدعاوى التي ال مصلحة في سماعها وآراء الفقهـاء           : المطلب الثاني 
 :وفيه ستة فروعفيها، 

 . المحترمدعوى المال غير: الفرع األول
لحم خنزيـر، والـسباع      وأخمر،   أن يدعي رجلًا ثمن      :صورة هذه الدعوى هي   
فمثل هذه الصور اختلف الفقهاء في حكم سـماعها علـى           الضارية، والحشرات المؤذية،  

  :قولين
إلى أن مثـل هـذه    )٤( والشافعية ،)٣( ذهب جمهور الفقهاء من المالكية     :القول األول 

: قال الشيخ وهبـة الزحيلـي  . ير محترم شرعا ال تسمعالدعاوى التي تكون على مال غ   
لذلك ال يجوز إثبات ملك الخنزير والخمر والميتة بالنسبة للمسلم وال أن يدعي المحـرم   (

  .)٥()صيدا

                                         
 ٢، ط٢٩٢ نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية التجارية، محمد نعـيم ياسـين،       ) ١(

 ) .٢٠١١هـ ١٤٣٢ - دار النفائس للنشر والتوزيع -ألردن ا(
 .٣/٣٣٠ درر الحكام  شرح غرر األحكام، ) ٢(
 - دار المعرفـة     -بدون  (،  ١/١٨اإلتقان واإلحكام بشرح تحفة األحكام، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الفاسي،             ) ٣(

 ).بدون
 .١٧/٢٩٦الحاوي الكبير، ) ٤(
 ، وهبه مصطفى الزحيلـي    ،ة اإلسالمية في المعامالت المدنية واألحوال الشخصية      وسائل اإلثبات في الشريع   ) ٥(

 ) .١٩٨٢هـ١٤٠٢ -مكتبة دار البيان -دمشق (١ ط،٩٢-٩١



 

 )٨٩٧(

  : أدلة القول األول
 إذا حـرم أكـل شـيء، حـرم          إن اهللا   «: عموم قول النبي    : الدليل األول 

  .    )١(»ثمنه
  . )٢(»ن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان الكاهنع نهى «النبي وألن 

لما حرم اهللا سبحانه وتعالى هـذه األشـياء         : وجه الداللة من الحديثين السابقين    
حرم أثمانها، فإذا حرمت أثمانها وهي المقصودة بالدعاوى، فال مصلحة للتـداعي بهـا؛     

  .اضي ألجلهاألن الشارع ال يحميها، بل نزع عنها الحرمة التي ترتب التق
 فدعواه فاسدة، لوجوب    ؛ يدعي ما ال تقر عليه يد      هنأل:من المعقول : الدليل الثاني 

  .)٣( فلم يكن للحاكم أن يسمعها من كافة الناس؛رفع اليد عنها في حقوق المسلمين
  :من القواعد الفقهية: الدليل الثالث

والرشـوة،  ،  )٤(وحلوان الكاهن  ومهر البغي،    ،كالربا؛ما حرم أخذه حرم إعطاؤه    (
  . )٥()حرم طلبه  ما حرم فعله:قاعدة:  من هذه القاعدة، والزامر، ويقربوأجرة النائحة

أن الدعاوى التي تكون في مثل ما ذكر فـي هـاتين   : وجه الداللة من القاعدتين   
  .القاعدتين من أمثلة الدعاوى التي ال تسمع

 مثل هذه الـدعاوى،      ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى جواز سماع        :القول الثاني 
  .)٦(وأن األموال المتحصلة منها تصرف في مصالح المسلمين

                                         
، عن ابن عباس، وابن الجعد      )٤٩٣٨(، وابن حبان في صحيحه برقم       )٢٦٧٨( أخرجه أحمد في المسند برقم       ) ١(

باني  في التعليقات الحسان على صـحيح ابـن حبـان            عن جابر، وصححه األل   )  ٣٣١٩(في مسنده برقم    
)٧/٢٧٤. ( 

عـن أبـي مـسعود     )  ٢٢٣٧(برقم  ) ٣/٨٤(ثمن الكلب، :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب       ) ٢(
 .البدري رضي اهللا عنه

  .١٧/٢٩٦ الحاوي الكبير، ) ٣(
 ،مقـاييس اللغـة     :  ينظر ،٥/١٥١ب اللغة   تهذي:  ينظر ،ما يعطاه الكاهن  ويجعل له على كهانته         : الحلوان  ) ٤(

٢/٩٤.  
 - دار الكتب العلميـة  -بدون  (١، ط١٥١األشباه والنظائر، عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،       ) ٥(

 ) .١٩٩٠-هـ ١٤١١
 محمد بن عبدالرحمن: تحقيق. ٢٩/٣٠٩، ٢٨/٦٦٦مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،         ) ٦(

 ) .٢٠٠٥-١٤٢٦ - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف -السعودية (القاسم، 



– 

  )٨٩٨(

  :أدلة القول الثاني
 ثمن الخمر ال يحل للخمار، فال يقضى لبائع الخمر بثمنها قبل القبض، ولـو               أن(

أعطى مشتريها الثمن لبائعها لم يحكم برده للبائع، بل يؤخـذ ويـصرف فـي مـصالح         
ة، وعليه يجوز الدعوى بالمال غير المحترم فـي مثـل هـذه     وهو قول له قو    المسلمين

  .)١()الحالة، ويحكم به لبيت المال
بأنه ليس فيه صحة سماع الدعوى بما ذكر، وإنمـا تأديـب            : مناقشة هذا القول  

  .وزجر ليعلم أن ال حق له في مثل هذه الدعاوى
 مناقـشة واهللا    هو القول األول لقوة أدلته، ولما اعترى القول الثاني من         والراجح  

  .أعلم
  :ثمرة الخالف

تظهر ثمرة الخالف فيما لو أن رجلًا مسلما باع رجلًا مـسلما خمـسين زجاجـة          
خمر بملغ مالي قدره عشرون ألف ريال، ولم يفي المشتري بالسداد، فأراد البائع رفـع               
دعوى ضد المشتري، فعلى القول األول ال تسمع هذه الدعوى، وعلـى القـول الثـاني                

  . وتصرف األموال المحصلة لبيت المالتسمع
 :دعوى األشياء التافهة: الفرع الثاني

أن يدعي رجل عشر سمسمه، أو حبة شـعير، أو نـصف          : صورة هذه الدعوى  
  :ريال، أو نحو ذلك، فهل تسمع مثل هذه الدعوى أم ال، للفقهاء قوالن كما يلي

ألنه ال يترتب   دعاوى؛  ذهب معظم الفقهاء إلى عدم سماع مثل هذه ال        :القول األول 
  .)٣(وعليه عامة الفقهاء.)٢(عليها نفع شرعي

أن هذه األشياء  وإن كانت حقًا لـصاحبها، إال          :( من المعقول    :أدلة القول األول  
أن المطالبة بها أمام القضاء يجلب من المفسدة أكثر مما تجلـب هـي مـن المـصلحة             

                                         
 - الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتـاء -المملكة العربية السعودية  (،٧٨/٢٧٣ ،مجلة البحوث اإلسالمية    ) ١(

  ) .بدون
 إبراهيم بن محمد بن علي بـن  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،  .١١/٥الذخيرة للقرافي،   ) ٢(

 ) .م١٩٨٦هـ١٤٠٦ - مكتبة الكليات األزهرية -بدون  (١، ط١/١٤٨فرحون، 
، نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقـانون المرافعـات المدنيـة        ٢٠/٣٠٨الموسوعة الفقهية الكويتية،    ) ٣(

 .٩٤-٩٣مدنية واألحوال الشخصية، ، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في المعامالت ال٢٩٤التجارية، 



 

 )٨٩٩(

، ونـصب   -هو المدعى عليـه   و-لصاحبها، فإنها تهون أمام تكاليف إحضار المطلوب        
  .)١()قاض للنظر فيها، وتضييع وقت القضاء في ذلك

نوقش بأن المدعى به حق، فال أثر لحجمه ومقـداره فـي صـحتها أو               : مناقشة
  .رفضها

 سماع مثل هذه الدعوى ولو كانت قليلة؛ ألنها فـي    )٢( الحنابلة ز أجا :القول الثاني 
رطًا وهو أن يأتي المدعي مـع خـصمه     نظرهم حق كسائر الحقوق، لكنهم جعلوا لها ش       

  .ليدعي عليه، وإال فال تسمع
  :أدلة القول الثاني

القياس على سائر الحقوق، من حيث أن كل حق تجوز المطالبة بـه     :من القياس   
  .)٣(مهما كان قدره
بأن المفسدة هنا أعظم مما قد تحققه الدعوى من مـصلحة مـن حيـث               : مناقشة

  .إشغال القضاء عما هو أهم
القول األول، عدم سماع الدعاوى في األشياء التافهة لقوة ما ذكر مـن             : لراجحوا

تعليل في المفسدة التي قد تتحقق من مثل هذه الدعاوى؛ من حيث إشغال القـضاء عمـا         
هو أهم منها، وما ذكر من مناقشة للقول األول من كون المدعى به حقًا كسائر الحقوق،                

ويجب التنبؤ إلى أن هذا القول هو فيما يخص         . ؤثرافإن هذا الحق ال يرقى ألن يكون م       
  .القضاء وإال فهو حق ثابت ديانة ومؤاخذ به صاحبه صغر أو كبر

  :ثمرة الخالف
لو أن رجلًا ادعى ثمن حبة قمـح، فعلـى          : تظهر ثمرة الخالف في هذه المسألة     

  .القول األول ال تسمع، وعلى القول الثاني تسمع إذا حضر معه خصمه

                                         
 .٢٩٤نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية التجارية، ) ١(
 المكتـب  -(٢، ط٦/٥٠١مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني        ) ٢(

رات لشرح أخـصر المختـصرات،      كشف المخدرات والرياض المزه   ) . م١٩٩٤هـ  ١٤١٥ -اإلسالمي  
دار البـشائر   -بيـروت   (١محمد بن ناصر العجمـي، ط     : ، تحقيق ٢/٨٢٦عبدالرحمن بن عبد اهللا البعلي،      

 ) .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣-اإلسالمية 
 .٢٩٤نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية التجارية، :  ينظر) ٣(



– 

  )٩٠٠(

 :دعوى إثبات حال سابق دون طلب حق: لثالثالفرع ا
امرأة تدعي زوجية شخص مات ولم تطلب في دعواهـا           (:صورة هذه الدعوى  

 فمثـل هـذه الـدعاوى    )١()حقًا آخر من إرث، أو صداق مؤخر، أو غير ذلك، ونحـوه    
  :اختلف فيها الفقهاء على أقوال، وهذا الفرع يحتاج مزيدا من التحرير كما يلي

  :لنزاع في المسألةتحرير محل ا
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا ادعت نكاح رجل وضمت لـدعواها مطالبـة               . ١
كنفقة، وميراث، ونحوه من حقوق الزوجيـة، أنهـا تـسمع دعواهـا بـال               : بحق آخر 

 .)٢(خالف
وإذا لم تضم لدعوى النكاح مطالبة بنفقة، أو ميراث، فقد اختلف الفقهاء فـي               . ٢

  :هذه الحالة على قولين
  .)٣(-وهو المذهب عند الحنابلة-أن أمثال هذه الدعاوى ال تسمع  :ل األولالقو

  :أدلتهم
 ومن أقر لغيره بملك شيء في يـده        ،أن النكاح حق للزوج عليها؛ ألن الملك له        (

  .)٤()لم يقبل إقراره له، وأنكر المقر له
ره يناقش هذا القول بأن إنكار المقر له ليس على إطالقه؛ فإنه قـد يكـون إنكـا    و

  .تهربا من حقوق مترتبة على اإلقرار له كما في النكاح
  .)٥(تسمع دعواها: القول الثاني

                                         
  .٢٩٤المرجع السابق، ) ١(
، ١١/٢٧٩اإلنصاف  في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسن بن سليمان المـرداوي،            : ر  انظ) ٢(

  ) .بدون- دار إحياء التراث العربي -بدون  (٢ط
 .١١/٢٧٩اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،  ) ٣(
قاسم : ، المحقق١٣/١٥٨مراني، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم الع     ) ٤(

الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمـد موفـق   : ، انظر)م٢٠٠٠هـ ١٤٢١-دار المنهاج  -جدة (١محمد ط 
، )م١٩٩٤هـ  ١١٤١٤ -بدون دار الكتب العلمية     (١، ط ٤/٢٥٣الدين عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة،         

 .١٠/٢٤٤المغني البن قدامة، : انظر
المغني البـن  : ، انظر٤/٢٥٣الكافي في فقه اإلمام أحمد، : ، انظر١٣/١٥٨هب اإلمام الشافعي، البيان في مذ  ) ٥(

  .١٠/٢٤٤قدامة، 



 

 )٩٠١(

  : أدلتهم
فـصارت    والنفقـة،  ، مـن المهـر    ؛أن النكاح يتضمن وجوب حقوق لها عليه       (

  .)١()دعواها للنكاح متضمنة لدعواها في هذه الحقوق، فسمعت دعواها
نكاح تتضمن حقيقة حقوق مترتبة عليـه،   هو القول الثاني؛ ألن دعوى ال     والراجح

  .فالقول بسماعها وجيه، ولما اعترى القول األول من مناقشة
  :ثمرة الخالف

لو أن امرأة ادعت نكاح رجل دون أن تضم لدعواها حقًا آخر عليه من نفقـة أو                 
ميراث فعلى القول األول ال تسمع دعواها، وعلى القول اآلخر تسمع دعواها ولـو لـم                

  .اها مطالبةتضم لدعو
 :دعوى الفضولي دون نيابة: الفرع الرابع

هي أن يدعي رجل حقًا ومـصلحة، ولكـن هـذا الحـق             : صورة هذه الدعوى  
والمصلحة ال تخصه، وإنما تخص رجلًا آخر كمن يدعي ثمن سيارة لتكون لرجل آخر،              

ـ                ت ولم ينبه في طلب حقه بها، فمثل هذه الدعاوى وهذه التصرفات ترد عند الفقهاء تح
ومن . )٢()الذي يتصرف بحق غيره بغير إذن شرعي      (ما يسمى بتصرف الفضولي وهو      

المتقرر لدى الفقهاء أن الدعوى حق لإلنسان كسائر الحقوق، فهي الوسـيلة التـي مـن          
خاللها يثبت اإلنسان حقه، وبالتالي يحصل عليه، ويسقط اإلنسان حقه فيها ومن خاللها،             

تصرفات من حيث أهمية مسألة النيابة فيهـا، وعنـد          لذلك عنيت الدعوى كغيرها من ال     
البحث في كتب الفقهاء لم يجد الباحث فروعا فقهية تتعلق بعين مسألتنا، وكان الكالم في               

  :هذه المسألة من وجهين
 أن الفقهاء اشترطوا وجود الصفة في المدعي؛ من حيث أنه يجـب          :الوجه األول 

إذا كـان يطلـب     قق هذا الشأن في المدعي      أن يكون المدعي ذا شأن في القضية، ويتح       
  .)٣(الحق لنفسه، أو لمن يمثله

  .ولم يجد الباحث فروعا لهذا الشرط في كتب الفقهاء وال نصا فيه

                                         
المغني البن  : ، انظر ٤/٢٥٣الكافي في فقه اإلمام أحمد،      : ، انظر ١٣/١٥٨ البيان في مذهب اإلمام الشافعي،       ) ١(

 .١٠/٢٤٤قدامة، 
 .٣٠/٢٤٧’ الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
 .٢٠/٢٩٤المرجع السابق، : انظر) ٣(



– 

  )٩٠٢(

 من حيث كون  كالم الفقهاء تأصيلًا في تصرفات الفضولي عامة،            :الوجه الثاني 
 فـي تـصرف   وغلبت الفروع في البيوع، وسوف يقوم الباحث بعرض كـالم الفقهـاء       

  :الفضولي مع الترتيب والتنبيه فيما يتعلق بمسألتنا كما يلي
  :اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي على قولين

، وأحمـد فـي     )٣(، والشافعي في القديم   )٢(، والمالكية )١( ذهب الحنفية  :القول األول 
 إلى أن تصرفاته معتبرة، إال أنها موقوفة على صاحب الـشأن فـإن أجازهـا            ،)٤(رواية

  .)٥(جازت وإال بطلت
 الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه         إذا دعت (ونص ابن رجب على أنه      

 فهذا التصرف مباح جـائز      ؛ أو لغيبته ومشقة انتظاره    ، إما للجهل بعينه   ؛ويتعذر استئذانه 
  .والدعوى من حق الغير. )٦()موقوف على اإلجازة

  :أدلة القول األول
  .)٧(  رئىق يف ىف يث ىث  زئ :عموم قوله تعالى

  .)٨( رئٰذ يي ىي مي خي زئ :  تعالىوقوله
 أنه إذا جاز دخول الفضولي في العقود، بإجازة صاحب الحق، جاز            :وجه الداللة 

  .في غير ذلك بإجازته
ما يترتب على تصرف الفضولي في الدعوى من مفاسـد أعظـم مـن             : مناقشة

  .مسألة عقد بيع، ولذا يرى الباحث أنه قياس مع الفارق
  : من التعليل:انيالدليل الث

  .)٩()اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقةأن  (-١

                                         
 ) .١٩٩٤هـ ١٤١٤ - دار الكتب العلمية -بيروت  (٢، ط٢/٣٤تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، ) ١(
 .٣/٢٣٣الفروق للقرافي، ) ٢(
 ).بدون- دار الفكر–بدون (،٩/٢٥٩ بن شرف النووي ،يى المجموع شرح المهذب،أبو زكريا محيي الدين يح) ٣(
  .٤/٢٨٣االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، : انظر) ٤(
 .٣٠/٢٤٨الموسوعة الفقهية الكويتية، ) ٥(
 ). دار الكتب العلمية د بدون-بدون (، بدون ٤١٧القواعد البن رجب، زيد الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، ) ٦(
 )  ١(سورة المائدة اآلية آية رقم ) ٧(
 )  ٢٧٥(اآلية آية رقم سورة البقرة ) ٨(
  .٢٤٧ /٣٠الموسوعة الفقهية الكويتية، ) ٩(



 

 )٩٠٣(

وربما كان فـي    ،  ن الفضولي كامل األهلية، فإعمال عقده أولى من إهماله        أ (-٢
  .)١()العقد مصلحة للمالك وليس فيه أي ضرر

تناقش هذه التعليالت بما نوقش به دليـل القـول األول مـن حـصول               : مناقشة
  .ن عقود البيع والدعاوىالمفاسد، والفارق بي
 )٢( الشافعي في مذهبـه الجديـد   أصحاب القول الثاني ومنهم     ذهب: القول الثاني 

  . إلى أنه ال تصح تصرفات الفضولي)٣(وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ألن المعتمد عندهم عدم جواز تصرفات الفضولي، ولهذا لـم يتوسـعوا فـي              و(
  )٤()التفريع

  :أدلة القول الثاني
  :من السنة: ل األولالدلي

ال تبـع مـا لـيس       «:  أنه قال لحكيم بن حـزام         ورد عن النبي     عموم ما 
  .)٥(»عندك

 وذلك للغرر الناشئ عن عدم القدرة علـى التـسليم           ،ا للبائع ما ليس مملوكً  : أي(
وكذلك ما يترتب على مباشـرة الفـضولي        . )٦() وما يترتب عليه من النزاع     ،وقت العقد 

  .بةللدعوى من غير نيا
  :الدليل الثاني

  )٧()أن الوالية شرط النعقاد العقد (

                                         
 .٣٠/٢٤٨المرجع السابق، ) ١(
 ١، ط٢/٣٥١مغني المحتاج إلى معرفة معناي ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي،             ) ٢(

 ) .م١٩٩٤هـ ١٤١٤- دار الكتب العلمية -بدون (
 .٤/٢٨٣اجح من الخالف، اإلنصاف  في معرفة الر) ٣(
   .٣٠٥/ ١الموسوعة الفقهية الكويتية، ) ٤(
، )٣/٢٨٣(في الرجل يبيع ما ليس عنده،      : ، وأبو داود في سننه، باب     )١٥٣١١( أخرجه أحمد في المسند برقم     ) ٥(

)  ١٢٣٢(، بـرقم )٣/٥٢٦(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، : ، والترمذي في سننه، باب)٣٥٠٣(برقم  
، )٣١٨٧(، برقم )٢/٧٣٧( ماجه في سننه، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن              وابن

 ) .٥/١٣٢(وصححه األلباني في اإلرواء
 .٣٠/٢٤٨الموسوعة الفقهية الكويتية، ) ٦(
 .المرجع السابق) ٧(



– 

  )٩٠٤(

  .والنيابة عن المدعي شرط لمباشرة الدعوى
 هو القول الثاني؛ من عدم جواز تصرفات الفـضولي مطلقًـا، ومنهـا              والراجح

  .دعوى الفضولي من غير نيابة، فال يجوز سماعها من غير صاحبها، أو الوكيل عنه
  : ثمرة الخالف
الخالف في دعوى الفضولي من غير نيابة فيما لـو ادعـى رجـل              تظهر ثمرة   

بسيارة هو ال يملكها وإنما يملكها  غيره من غير نيابة فإنه على القول األول تسمع منـه       
  .بعد اإلجازة، وعلى القول الثاني ال تسمع منه

 :دعوى تحصيل حاصل: الفرع الخامس
 أصلًا دون أن يكون هناك      أن يدعي رجل الدار التي يملكها     : صورة هذه الدعوى  

عدوان على داره، وال خصومة تستند إليها دعوى المدعي، فترفض هـذه الـدعوى وال        
  .)١(تسمع لعدم وجود الخصم فيها، وهو شرط في صحة الدعوى عند الفقهاء

ذكر هذا الفرع عند من صنف في موضوع الدعاوى، وهو داخـل حقيقـة فـي                
من حيث أنها ال مصلحة فيها، وداخلة في كالم         " الدعاوى غير المسموعة  "عنوان مبحثنا   

الفقهاء عن المصلحة، والمنفعة المعتبرة شرعا من الدعوى، وهذا غير موجود جميعـه             
  في مثل هذا الفرع، وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة، ولم أقف على ذلك في كتبهم، 

المصلحة إال أنه على فرض وجوده فيجري عليه ما سبق ذكره من اعتبار وجود              
  .في الدعوى

 :دعوى مصلحة غير محمية: الفرع السادس
: ذكر هذا الفرع عند بعض من صنف في موضوع الدعوى، وصـورته عنـدهم       

أن يدعي رجل دينًا مؤجلًا على إنسان، فقالوا إنه وإن كانت له مصلحة في هذه الدعوى                
ال حـق حاليـا    إال أن هذه المصلحة غير محمية من حيث أنها لم تحل، ف        -وهي الدين -

للمدعي على المدعى عليه، وبالتالي تنزل منزلة العدم، فكأنها غير موجـودة، علمـا أن        
مثل هذا الفرع لم يذكر عند الفقهاء من حيث كونه مصلحة غير محمية، إال أنه مـذكور           
في شرط اإللزام في الدعوى، وهو من المباحث المتقرر بحثهـا ودراسـتها فـي هـذا           

ه أيضا تحت المصلحة وجيه؛ من حيث أنها مصلحة غيـر محميـة             البحث، ولكن دخول  
  .وبالتالي معدومة

                                         
 .٢٩٧نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية، : انظر) ١(



 

 )٩٠٥(

 :تطبيقات قضائية للدعاوى التي ال مصلحة في سماعها: المطلب الثالث
سبق بيان الدعاوى غير المسموعة من حيث عدم وجود مصلحة فيها وفيما يلـي              

  :ذكر تطبيقات لما سبق بيانه وعليه واقع العمل اليوم
  : الدعوىبطاقة

  .دعوى فضولي:  موضوع الحكم 
  .٣٤٣٦٧٩٧١: رقم الصك

  .ه٢٤/١١/١٤٣٤: التاريخ
  .٣٤٤٤٩٦٠٣٠: رقم الدعوى 

  .ه١٧/١/١٤٣٥ وتاريخ ٣٥١١٨٤٧٦رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
  .صرف النظر وعدم سماع الدعوى لعدم تحقق الصفة: ملخص الحكم

  .ه١٤٣٤صادرة لعام مجموعة األحكام القضائية ال: المصدر
  :ملخص الدعوى

إن المـدعى عليهمـا قـام       : ادعى المدعي ضد المدعى عليهما قائلًا في دعـواه        
بإصالح شبوك وأثل ونخل وأكوام ترابية في مركزه التابع لمنطقة حائل، وقاما بتـسكير          
التالع وهي منتزهات عامة للناس تابعة للسياحة، وفي ذلك ضرر على الناس ومخالفـة              

يمات، والمدعى عليهما ال يملكون األرض، ويطلب إلزامهما بإزالة ما أحـدثاه فـي         للتعل
 – كما حضر مدعي آخر وادعى بمثل ما ادعـى بـه األول              -هكذا ادعى . هذه األرض 

 وبما أن المدعين    –قرر المدعي بأنه ليس عليه ضرر خاص مما قام به المدعى عليهما             
 للناس، وليس عليهم ضرر خاص بإحـداث  قد أقرا بأن األرض المدعى بها أرضة عامة 

  )١(. وبما أن من شروط قبول الدعوى من المدعي تحقق الصفة –المدعى عليهما 

                                         
 .٢٨/٢٧٥ ،ه١٤٣٤مجموعة األحكام القضائية الصادرة لعام ) ١(



– 

  )٩٠٦(

وفيـه ثالثـة    الدعاوى التي يكون في سماعها هدر للمصلحة العامة         : المبحث الثاني 
 مطالب

 .مفهوم إهدار المصلحة العامة في الدعوى: المطلب األول
صلحة في الذهن، وهو الذي قد سبق دراسته وبحثـه فـي   بعد أن تحقق معنى الم   

المبحث األول من الفصل األول، فإنني سوف أقوم بإشارة لمعنى المصلحة العامة وهي             
التي قد تتعرض لإلهدار في بعض الدعاوى التي سوف نأتي على ذكرها، وممـا ذكـر           

  :في المصلحة العامة ما يلي
  .)١( ما تتعلق بحق الخلق كافة:عرف المقاصديون المصلحة العامة بأنها

  .)٢()فيه صالح عموم األمة أو الجمهور: (وقيل
وجاء تعريف أهل القانون للمصلحة العامة مقاربـا لتعريـف أهـل المقاصـد؛              

  .)٣()كل ما يتصل بالمجتمع أو الدولة هو مصلحة عامة: (فعرفوها بأنها
يعم أشخاصا غير معينين    كل ما يتجاوز المصلحة الفردية األنانية، و      : (وقيل بأنها 

 ويكون تعريف إهـدار المـصلحة العامـة فـي           ) ٤() بالذات، هو من المصلحة العامة    
ما يحصل من إضاعة حق قد تحقـق لـشخص، أو           : موضوعنا  بناء على ما سبق هي      

  .)٥(مجموعة أشخاص بطريقة شرعية ونظامية نتيجة سماع بعض الدعاوى
وى التي في سماعها هـدر للمـصلحة العامـة          الفروع الفقهية للدعا  : المطلب الثاني 

 :وفيه فرعانوآراء الفقهاء فيها 
 :دعوى ظلم القاضي في حكمه عليه في دعوى سابقة: الفرع األول

 أن: (ذكر هذا الفرع عند من صنف في موضوع الدعوى، وصورة هذه الدعوى           
 )٦()ةيرفع شخص دعوى ضد القاضي يتهمه فيها بالظلم في حكمه عليه في دعوى سابق              

                                         
حمـد الكبيـسي،   : ، تحقيـق ٢١٠شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد محمد الغزالـي،   : ينظر) ١(

 ) .م١٩٧١هـ ١٣٩٠ - مطبعة اإلرشاد -بغداد (١ط
 وزارة -قطر (محمد بن الحبيب بن خوجة، بدون : ، تحقيق٢/٢٠٢ مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاشور،) ٢(

 ) .م٢٠٠٤هـ١٤٢٥ -األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 ٢، ط٢٤٣الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية، بالمملكة العربية السعودية، طلعت محمد الدويدار، ) ٣(

 ) .م٢٠١٣هـ ١٤٣٤ -ر والتوزيع  دار حافظ للنش-المملكة العربية السعودية (
 .٢٤٤المرجع السابق، ) ٤(
 ٢٩٧نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية والمرافعات المدنية التجارية، : انظر) ٥(
  .٢٧٩نظرية الدعوى، ) ٦(



 

 )٩٠٧(

فمثل هذه الدعاوى تحقق مصلحة للمدعي في حالة سماعها، إال أنها منعت من الـسماع               
 والدخول في دوامة تعـود علـى مـا    )١(ألنها لو قبلت المتنع القضاة من القيام بأعمالهم       

تحقق من مصالح في أقضية سابقة بالهدر والضياع ويتحقق في مثل هذه الدعاوى أنـه               
  .ب في أحكام القضاةيترتب على سماعها اضطرا

وجدت هذا الفرع عند الشافعية ولم أجده عند غيرهم بحسب ما وقفت عليه وهـو       
  :عندهم كما يلي

  :تحرير محل النزاع في المسألة
  :أن يدعي شخص جور القاضي وظلمه، فال تخلو هذه المسألة من حالين

ـ           :الحالة األولى  ذا الـذي    أن ال يكون للمدعي بينة حاضرة معه؛ فإنها والحال ه
  .)٢(ذكر ال تسمع

  :واألدلة على هذه الحالة من التعليل
  .أن القاضي أمين شرعا: أولًا

  .لو فتح هذا الباب من غير بينات أدى المتناع القضاة من القيام بأعمالهم: ثانيا 
ما تجلب مثل هذه الدعاوى من الفساد الكثير، وإهدار المصالح التـي قـد              : ثالثًا

  .تحققت
  .)٣( أن يكون للمدعي بينة على ظلم القاضي، فإنها تسمع منه:انيةالحالة الث

 :دعوى الزور على الشهود من دون بينة: الفرع الثاني
 وعند بعض من صنف من المتـأخرين فـي          )٤(ذكر هذا الفرع في كتب الشافعية     

أن يدعي شخص كذب الـشهود، أو أنهـم شـهود زور،            : الدعوى، وصورة هذا الفرع   

                                         
 .٢٧٩المرجع السابق، ) ١(
رح الكبيـر،   العزيـز شـرح الـوجيز المعـروف بالـش         . ٨/٢١٥التهذيب في فقه اإلمام الشافعي،      : ينظر) ٢(

 .٦/٣٣٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢/٤٤٨
العزيـز شـرح الـوجيز المعـروف بالـشرح الكبيـر،            . ٨/٢١٥التهذيب في فقه اإلمام الشافعي،      : انظر) ٣(

 .٦/٣٣٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢/٤٤٨
العزيـز شـرح الـوجيز المعـروف بالـشرح الكبيـر،            . ٨/٢١٥التهذيب في فقه اإلمام الشافعي،      : انظر) ٤(

 .٦/٣٣٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢/٤٤٨



– 

  )٩٠٨(

االدعاء ضمن دعوى منظورة، أو دعوى جديدة على حكم سابق، كمـا            وسواء كان هذا    
  .)١(هو الحال في دعوى ظلم القاضي في قضية سابقة

فإنه يجري على هذا الفرع ما ذكرناه في الفرع السابق من تقسيم حال المـدعي،               
  .واهللا أعلم. ويترتب عليه ما يترتب على ما سبق. وكونه يضم إلى دعواه بينة أم ال

 :تطبيقات قضائية للدعاوى التي في سماعها هدر للمصلحة العامة: ب الثالثالمطل
سبق بيان الدعاوى غير المسموعة، والتي في سماعها هدر للمـصلحة العامـة،             

  :وفيما يلي ذكر تطبيقات لما سبق بيانه، وعليه واقع العمل اليوم 
  :بطاقة الدعوى
  .٣٤٢٦٠٥٠٧: رقم الدعوى 

  .ه١٤٣٤:التاريخ 
ــر ــم ق ــتئنافرق ــة االس ــن محكم ــصديق م ــاريخ ٣٥٣٦٦٩٦٠: ار الت  وت

  .ه٢٦/٨/١٤٣٥
  .صرف النظر لعدم ثبوت التزوير: ملخص الحكم

  .ه١٤٣٥مجموعة االحكام القضائية الصادرة لعام : المصدر
  :  ملخص الدعوى

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما طالبا الحكم بتعزيرهما؛ لقيامهما بالشهادة           
صد اإلضرار به في قضية صدر فيها حكم مـن المحكمـة، كمـا طلـب     ضده زورا بق  

إلزامهما بتعويضه عما لحقه من ضرر معنوي، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما،            
أقرا بالشهادة ضد المدعي وأنكرا كذبها، ودفعا بأن أداءهما لهـا مـن بـاب الواجـب                 

هم بالمدعي، ونظرا   الشرعي؛ لما علموه من أمور خفيت عن غيرهم بحكم عملهم وصلت          
ألن الحكم الصادر في الدعوى األصلية لم يستند على شهادة المدعى عليهمـا، فينتفـي               
الضرر المدعي به، وألن ما جاء في دعوى المـدعي مـن اخـتالف الـشاهدين فـي               

تهما، ال يعد تزويرا فكل شاهد يشهد بما علمه؛ لذا فقد حكم القاضي بعدم اسـتحقاق    شهاد
  .)٢(المدعي لما يدعيه، فاعترض المدعي وصدق الحكم من محكمة االستئناف

  
                                         

 .٢٩٧نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية والمرافعات المدنية التجارية، : انظر) ١(
 .١٢/٥٣٢. ه١٤٣٥مجموعة األحكام القضائية الصادرة لعام ) ٢(



 

 )٩٠٩(

 الدعاوى التي يكون في سماعها مصلحة محتملة: المبحث الثالث
   :وفيه ثالثة مطالب

 : وفيه فرعان مفهوم المصلحة المحتملة: المطلب األول
 :المصلحة المحتملة في الفقه: الفرع األول

ا أن حد معين للمصلحة المحتملة، وقد بينـا سـابقً  الم ينص الفقهاء على تعريف و 
 وإنمـا أشـاورا لهـا       ،الفقهاء لم ينصوا كذلك على معنى المصلحة المرادة في الدعوى         

 في حينه مـن طـرق       معنى المصلحة وبينت  هم منها معنى المصلحة لديهم،      بإشارات فُ 
  . وأهل القانون،أهل األصولكالم  و،من خالل اللغة عرفتها أخرى، حيث

 الفقهـاء   آراءإال أن المصلحة المحتملة كانت حاضرة من خالل الفروع الفقهية و          
  . من هذا الفصلمبحث الثالثبدراستها في ال أقوم  والتي سوف،فيها

 :المصلحة المحتملة في النظام: الفرع الثاني
 لـذلك  ؛دقة هذا المعنى وهذا المصطلح، فإن المعلومات المكتوبة فيـه شـحيحة           ل
  سوف

 ،بتمييز المصلحة المحتملة، وذلك بمعرفة ضدها، وهي المـصلحة القائمـة          أقوم  
  .فإذا تميزت المصلحة القائمة في الذهن عرفنا معنى المصلحة المحتملة

 بمعنـى أن    ؛ قـد وقـع     أو الضرر  ،أن يكون النفع قد استحق    : (المصلحة القائمة 
  .)١()صاحبه في حاجة ماسة إلى الحماية القضائية المتمثلة في إزالة آثار هذا العدوان 

المصلحة تكون محققة قائمة في الدعوى إذا كان حق رافع الـدعوى قـد              : (وقيل
 فيتحقق بذلك الـضرر الـذي يـسوغ         ؛اعتدي عليه بالفعل، أو حصلت منازعة بصدده      

  .)٢() إلى القضاءااللتجاء
الدعوى التي لم   :  بأنها  في الدعوى  وبناء على ما سبق عرفت المصلحة المحتملة      

  .)٣( وإنما الحتمال وقوع الخطر،يتعرض الحق المدعى به فيها للخطر
  
  

                                         
  .٢٣٠ نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، الوسيط في شرح) ١(
  .٣٠٩نظرية الدعوى، ) ٢(
  .٣٠٩المرجع السابق، :  ينظر) ٣(



– 

  )٩١٠(

 آراءالفروع الفقهية للدعاوى التي في سماعها مـصلحة محتملـة و          : المطلب الثاني 
 :وفيه فرعان الفقهاء فيها
  :وفيه ثالثة مسائل محدق، الحتياط لدفع ضرردعوى ا: الفرع األول

 :دعوى قطع النزاع: المسألة األولى
ا، ويهـدده   له حقً بأن يدعي شخص أن آخر يزعم أن له قِ        (: صورة هذه الدعوى  

         ا منه إحضار صاحب الزعم    من حين آلخر باستعمال هذا الحق، فيلجأ إلى القضاء طالب، 
هو عن كذبها، فيحكم له بوضـع حـد لهـذه           وتكليفه بعرض دعواه وأسانيدها، ليبرهن      

  .)١() وبأن ليس لها أساس تقوم عليه،المزاعم
  :قد يكون لهذه الدعوى حالتان :تحرير محل النزاع في المسألة

 أن يكون الغاية منها منع التعرض الحاصل عليـه مـن الطـرف     :الحالة األولى 
ا علـى   ا قائم  تشكل خطر   ألنها ؛ فمثل هذه الدعوى مسموعة عند فقهاء المسلمين       ،اآلخر

  .)٢(، وهي تعرف بدعوى منع التعرضالمدعي بها
 وال خطـر واقـع   ، أن تكون الدعوى ليس لها أساس يعتمد عليه:الحالة الثانيـة  

  : وهي محل النظر هنا كما يلي، أو على جزء من حقوقه،على المدعي
  :اختلف الفقهاء في سماع مثل هذه الدعوى على قولين

 ؛)٥( والحنابلـة  ،)٤( والشافعية ،)٣(هب جمهور أهل العلم من الحنفية      ذ :القول األول 
  .إلى عدم سماع مثل هذه الدعاوى

  : أدلة القول األول
  :بما يلين بالقول األول واستدل القائل
وال يعارضه ما نقلوه مـن   ()٦()أن المدعي ال يجبر على الخصومة : ( من التعليل 

والفرق بينهما ظاهر فإنه في األول إنمـا        ،  صحة الدعوى بدفع التعرض، وهي مسموعة     

                                         
  .٣١١نظرية الدعوى، ) ١(
ر  دا-بـدون  (، ٢، ط٧/٩٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زيد الدين إبراهيم المعروف بابن نجيم المـصري،         :  ينظر ) ٢(

  .٣١٢نظرية الدعوى، ):  بدون-الكتاب اإلسالمي 
  .٧/٩٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، :  ينظر) ٣(
  .٥٠٧األشباه والنظائر للسيوطي، :  ينظر) ٤(
  .تعرف عند الحنابلة تحت مسمى الدعوى المقلوبة نص على هذا الدكتور نعيم ياسين في نظرية الدعوى ) ٥(
  .٧/١٩٤لدقائق، البحر الرائق شرح كنز ا) ٦(



 

 )٩١١(

يدعي أنه إن كان له شيء عليه يدعيه، وإال يشهد على نفسه باإلبراء، وفي الثاني إنمـا                 
  .)١() فافهم،يدعي عليه أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالب بدفع التعرض

 وذهـب إلـى هـذا القـول مـذهب           ، أن هذه  الدعوى مسموعة     :القول الثاني 
 ،لو تكررت شكوى شخص آلخر فإن للمشكو أن يرفـع الـشاكي للحـاكم              (،)٢(المالكية

 فإن أبى من ذلك حكم عليه بأنه ال حق له بعد            ،ويقول إن كان له عندي شيء فيدعي به       
 هي مـشهورة فـي المحـاكم بمـسألة قطـع      ،عزاا للن وليس له عليه شكوى قطع     ،ذلك
  .  )٣()عالنزا

  :أدلة القول الثاني
ن بقبولها أن هذه الدعوى فيها مصلحة محتملة وهو قطع          ول القائل عل :من التعليل 

  .النزاع
 ألن  ؛ هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم سماع مثل هذا الـدعوى             والراجح

 ومن  أن هذه الدعوى تخالف       ، وإنما هي محتملة   ،المصلحة فيها ليست متحققة الحصول    
  .)٤(لخصومة وهو أن المدعي ال يجبر على ا: عليهامبدأ متفقً

  :ثمرة الخالف
في حـق لـه دون تعـرض    تظهر ثمرة الخالف جلية في منازعة شخص آلخر         

؛ كأن ينازعه في بيته الذي يسكنه بأنه ملك له، وأنه سـوف              أو على حقه   ،حاصل عليه 
ـ  ؛حضاره والسماع منه   بإ  فيذهب صاحب الحق إلى القاضي مطالباً      يسترجعه منه؛  ا  قطع

ومن قال بسماعها فإنه يقبلها     ،  اعها فإنه يرد مثل هذه الدعاوى     فمن قال بعدم سم   ،  للنزاع
  .وينظر فيها

 :دعوى االستفهام: المسألة الثانية
 إال أن مـن صـنف فـي        ،لم أقف في كتب الفقه على من ذكر صورة لهذه الدعوى          

 وصـورة   ، وهي واردة عند أهل القانون     االستفهامية،موضوع الدعوى ذكر صورة الدعوى      
  :هذه الدعوى

                                         
   .٧/١٩٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) ١(
 - دار الكتـب العلميـة   -بيـروت   (١، ط٣/٣١شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي يوسف أحمد الزرقاني،   ) ٢(

  ) .م٢٠٠٣ه ١٤٢٢
  .٣/٣١شرح الزرقاني على متن خليل، ) ٣(
  .٣١٣الدعوى، نظرية : ، انظر٧/١٩٤البحر الرائق، ::  ينظر) ٤(



– 

  )٩١٢(

الدعوى التي يرفعها المدعي لغاية االستفهام من المدعى عليـه عـن موقفـه مـن                (
محـل  -  والمراكـز القانونيـة      ،استعمال حق الخيار الذي منحه إياه المشرع بالنسبة للحقوق        

 أو االتفاق لممارسـة  ، وذلك قبل فوات المدة التي حددها له القانون      ،- العالقة الموجودة بينهما  
 في حالة نقصان    اأن يدعي شخص على آخر كان قد أبرم معه عقد         (مثالها   و ،)١()حق الخيار 
إما إجازة العقد وإمـا     :  وقبل مرور ثالث سنوات على اكتمالها يطلب       ،ن اكتملت إأهليته بعد   

  :اختلف أهل القانون في سماع هذه الدعوى على قولينو. )٢()إبطاله
  .ةأن مثل هذه الدعاوى مسموع :القول األول

أن لصاحبها مصلحة تتمثل في اسـتقرار  من التعليل،   :من التعليل   : ول األول أدلة الق 
مركزه القانوني، وذلك بسبب طول المدة الممنوحة للمدعى عليه لممارسـة حـق الخيـار،               
وبالتالي فإن تقرير هذه الدعوى فيه تحقيق لمبادئ العدالة؛ كون استعمال مدة الخيـار حتـى                

  .)٣(الطرف اآلخرنهايتها من شأنه إلحاق الضرر ب
  . عدم سماع مثل هذه الدعاوى:القول الثاني

 قبول هذه الدعوى فيه إرغام لصاحب الخيـار        أن:: من التعليل : أدلة القول الثاني  
 قبول هذه الدعوى قبل انتهاء مدة الخيار        وألنأن يمارس حقه في الخيار في مدة معينة،         

ا مـن   لنظام، كما أنها تشكل نوع    حرمان لصاحب حق الخيار من األجل الذي قرره له ا         
 وهو من المبادئ التي نص على عليها فقهـاء الـشريعة            ،أنواع اإلجبار على الخصومة   

   . )٤(بأن المدعي ال يجبر على الخصومة
  :ودعوى قطع النزاعاالستفهامية أوجه االتفاق بين الدعوى 

ة محتملـة   ن كالً منهما ال ترجع  إلى مصلحة قائمة، وإنما إلـى مـصلح             أ: أولًا
  . غايتها دفع ضرر محدق

ن كالً منهما تتضمن إجباراً للمدعى عليه للجوء إلى القضاء في وقت قد             أ (:ثانيا
 .)٥()ال يراه مناسباً، وهذا يتعارض مع أهم خصائص الدعوى المتمثلة بكونها وسيلة

                                         
مجلـة  (، بدون طبعة    ٢٢ دعوى قطع النزاع كإحدى تطبيقات المصلحة المحتملة في قانون أصول المحاكمات األردني،              ) ١(

  ) .٢٠١٥ه ١٤٣٦-المزان للدراسات اإلسالمية  العدد األول  
  .٣١٤نظرية الدعوى، ) ٢(
نظرية : ، ينظر ٢٢ قانون أصول المحاكمات األردني،      دعوى قطع النزاع كإحدى تطبيقات المصلحة المحتملة في       :  ينظر ) ٣(

  .٣١٤الدعوى، 
  .٣١٤نظرية الدعوى : ينظر) ٤(
  .٢٢دعوى قطع النزاع كإحدى تطبيقات المصلحة المحتملة في قانون أصول المحاكمات األردني، ) ٥(



 

 )٩١٣(

  :ودعوى قطع النزاعاالستفهامية أوجه االختالف بين الدعوى 
في دعوى قطع النزاع يالحـظ وجـود منازعـة      (: النزاع من حيث وجود  : أولًا

حقيقية بين الخصوم تدور حول االدعاءات التي يثيرها المدعى عليـه خـارج مجلـس               
أما في الدعوى االسـتفهامية فـال       .  بالنسبة للحقوق والمراكز القانونية للمدعي     ،القضاء

  .)١() حق الخياريوجد أي نزاع بين الخصوم حول الحقوق والمراكز القانونية محل
 :دعوى المطالبة بتقرير الحقوق والمراكز القانونية: المسألة الثالثة

  :على حالين كما يليى صورة هذه الدعو
 أن يكون الحق والوضع الشرعي المراد تقريره يتوقـع تعرضـه            :الحالة األولى 
  .)٢( ففي هذه الحالة يجوز سماع هذا الطلب عند القضاء؛للخطر في المستقبل

 وفيهـا   ،إذا حضر شخص وبيده وصية من شـخص        (: في األشباه والنظائر   قال
  .)٣() سمعت دعواه إلثبات أنه وصي فقط،أقارير ووصايا

 ويخاف إن لم يحفظ بالبينـات أن ينـسى   ،ا كالوقف وغيرهإذا كان الحق مؤبد  (: وقيل
ـ       ، ونحو ذلك  ، أو يجحد وال بينة    ،شرطه صم  فهنا في سماع الدعوى والشهادة مـن غيـر خ

 وسـمعها جمـع مـن    )٤() وهذا أحد مقصودي القضاء،حفظ الحق الموجود عن خصم مقدر  
 ألن المقـصود بـالحكم      ، والحنابلة ، والشافعية ، ولم يسمعها طائفة من قضاة الحنفية      ،القضاة

  .)٥( فمن قال بنصب الخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه،فصل الخصومة
  : خالف بين الفقهاء على قولينويترتب على ما سبق ذكره في الحالة األولى

  .)٦( لم تقم خصومة في هذا الحق المدعى بهها ألن؛ ال تسمع:القول األول
ا للشر ثـم قطعـه إذا    وبهذا قال جمع من الفقهاء تنصيب، أنها تسمع  :القول الثاني 

  .)٧(كانت الدعوى مما يتوقع فيها الضرر

                                         
  .٢٣المرجع السابق، ) ١(
وائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، إبراهيم بن محمد بن النكت والف: ، ينظر٥٠٧األشباه والنظائر للسيوطي، : ينظر) ٢(

الفروع البن مفلح، محمد بن مفلح بن محمـد   : ، ينظر )ه١٤٠٤ -  مكتبة المعارف    - الرياض  (،  ٢، ط ٢/٢٣٣عبداهللا بن مفلح،    
  ) .٢٠٠٣ه ١٤٢٤- رسالة  مؤسسة ال- بدون  (٢، ط١١/٢٦٧عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، : الصالحي الحنبلي، تحقيق

   .٥٠٧األشباه والنظائر للسيوطي، ) ٣(
  .٢/٢٣٣النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، ) ٤(
  .١١/٢٦٧الفروع البن مفلح، : ينظر) ٥(
  ١/١٣٥تبصرة الحكام البن فرحون، : ينظر) ٦(
،  الفروع البـن مفلـح ،   ٢/٢٣٣وائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية،  ، النكت والف  ٥٠٧األشباه والنظائر للسيوطي،    : ينظر) ٧(

١١/٢٦٧.  



– 

  )٩١٤(

 :مقصدين من مقاصد القـضاء ا ل ألن في سماعها تحقيقً؛هو القول الثاني  والراجح
  . وحفظ الحقوق،قطع الخصومة

  : ثمرة الخالف
يتجلى هذا الخالف في إثبات الحقوق والمراكز القانونية التـي ال تكـون فيهـا               

  عنـده،   فتسمع ،ا للشر ر قطع خ فمن قال بنصب الخصم المس     ،خصومة عند رفع الدعوى   
  .ومن قال بمبدأ ال دعوى بدون خصومة فال تسمع 

ـ           : الثانية الحالة من مـن   أأن يكون الحق والوضع الشرعي المراد تقريره فـي م
 فإن مثل هذا الطلب ال يسمع ألن األصل في الـدعوى أن تكـون فـي مواجهـة        ،النزاع
 ومن أمثلة هذه الحالة ما ذكرناه فـي         ، وأن يترتب على دعواه نفع معتبر شرعي       ،الخصم

  .)١(المبحث األول من الفصل األول
  :وفيه مسألتان،  دعوى استيثاق حق يخشى زواله:الفرع الثاني

 :دعوى حفظ الدليل :المسألة األولى
ن الالئحـة   مصورة هذه الدعوى كما جاء في نظام المرافعات الشرعية السعودي     

 -ولـو محتملـة   - هي أن يتقدم صاحب مصلحة       :دعوى المعاينة إلثبات حالة    (١/٢٠٦
م واقعة يحتمل أن تصبح محـل نـزاع         للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة إلثبات معال     

  .)٢() وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق لألحكام الواردة في النظام،اأمام القضاء مستقبلً
الخالف في هذه المسألة ينبي على الخالف في حكم سماع الـدعوى مـن غيـر           

  .)٣(ها وقد سبق تفصيل،خصم
 :دعوى تحقيق الدليل: المسألة الثانية

 هي كما ذكرها بعض من صنف في موضوع الـدعوى، أن            صورة هذه الدعوى  
 ليقـر   ؛يكون في يد شخص محرر غير رسمي يختصم فيه من يشهد عليه ذلك المحرر             

  )٤( الوارد فيها غير مستحق األداء االلتزام ولو كان ،ه فيهاؤ أو إمضا،أنه خطه
إن من الـشروط    : (هذه المسألة بقوله  من صنف في موضوع الدعوى      وقد فصل   

 وقـد   ، أن ترفع في مواجهة خصم معـين       :تفق عليها عند الفقهاء في صحة الدعوى      الم
ا ومن ال يكـون، وبنـاء عليـه فـإن      ا كثيرة في تحديد من يكون خصم      وضعوا شروطً 

الدعوى التي ترفع وال تكون مبنية على نزاع نشب بين اثنين، أحدهما المدعي واآلخـر               
                                         

  .يتداخل هذا الفرع مع ما ذكر في المبحث األول في دعوى تقرير حال سابق دون طلب يضمه المدعي إلى دعواه ) ١(
   .١٧٣نظام المرافعات الشرعية السعودي، ) ٢(
  .٥٥-٥٤سبق التعرض لها ص ) ٣(
  .٣١٨نظرية الدعوى، : ينظر) ٤(



 

 )٩١٥(

اس، وهو يقتضي عدم قبول الدعاوى التـي         وهذا هو القي    مقبولة  ال تكون  ؛المدعي عليه 
  .)١()ال يكون الهدف منها إال حفظ الحجج واألدلة من غير وجود خصم منازع

 وحيث أن هذه الدعوى كسابقتها من حيث عدم وجـود          ،وبناء على ما سبق ذكره    
 فإنه يندرج عليها خالف الفقهاء في مسألة سماع الدعوى عند عدم وجود             ،خصم منازع 
  .)٢(في الدعوىخصم منازع 
 تطبيقات قضائية للدعاوى التي في سماعها مصلحة محتملة: المطلب الثالث

سبق بيان الدعاوى غير المسموعة، والتي في حال سماعها فإن المصلحة منهـا             
  :مصلحة محتملة، وفيما يلي ذكر تطبيقات لما سبق بيانه، وعليه واقع العمل اليوم 

  :بطاقة الدعوى
  . مقلوبة حول ملكية أرض، أو دعوى قطع نزاعدعوى: موضوع الحكم 

  ١٨: رقم الصك
  ه١٦/١/١٤٢٨: التاريخ

تقرير عد الحاجة لسماع جواب المدعى عليـه فـي الـدعاوى            : ملخص الحكم   
  .المقلوبة أو دعاوى قطع النزاع

  ).ردها ونها مقلوبة(تقرير صرف النظر عن الدعوى 
  .هـ٢٩/١٢/١٤٢٨ في ٣١٢/٦/١صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 

  .هـ١٤٢٨مدونة األحكام القضائية اإلصدار الثاني : مصدر الدعوى
  :ملخص الدعوى

وحـدوها  ....الواقعـة   .. إن هذا الحاضر قد يدعي علي أني اعتديت على مقبـرة            
أطلب إذا كان له دعوى فعلية إثباتها حتى نتخارج شرعا، هـذه            ....كاآلتي  ... وأطوالها  ....

وبناء على ما تقدم من الدعوى وحضور المدعى عليه، ولعدم حاجتنـا لإلجابـة              ... دعواي
  .كون الدعوى مقلوبة، فقد صرفت النظر عن الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه

ــم     ــالقرار رق ــز ب ــة التميي ــن محكم ــم م ــدق الحك ــي ٣١٢/٦/١ص  ف
  )٣(.هـ٢٩/١٢/١٤٢٨

                                         
  .٣٢٠نظرية الدعوى، ) ١(
  .٥٥-٥٤سبق التعرض لها ص ) ٢(
 .٢٦٨ه، ١٤٢٨مدونة األحكام القضائية اإلصدار الثاني لعام ) ٣(



– 

  )٩١٦(

 :الخاتمة
 :أما بعد. لى أشرف األنبياء والمرسلينا، والصالة والسالم عخرآالحمد هللا أوالً و

لدعاوى غير المسموعة من    ا [: الشيق مع هذا الموضوع   الحافلة   فبعد هذه المسيرة  
 األوان لطي بساط الكالم، وجمع اللـب فـي          ، آن ]حيث المصلحة دراسة فقهية تطبيقية    

  :قد وصلت في نهاية بحثي إلى التالي: طي الختام، فأقول
 .مطالبة حق في مجلس من له الخالص عند ثبوته: لفقهاءالمقصود بالدعوى عند ا .١
 .هي الدعاوى التي ال يترتب عليها آثار الدعوى الصحيحة: الدعاوى غير المسموعة .٢
 .دعاوى مسموعة، ودعاوى غير مسموعة: تنقسم الدعوى من حيث السماع إلى قسمين .٣
بـالجواب،  إحضار الخصوم لمجلس الحكـم، والمطالبـة        : آثار الدعاوى الصحيحة هي    .٤

 .وااللتزام باليمين إذا أنكر
دعاوى غير مسموعة : تنقسم الدعاوى غير المسموعة من حيث المصلحة إلى ثالثة أقسام       .٥

لعدم وجود المصلحة فيها، ودعاوى غير مسموعة ألن في سـماعها هـدرا للمـصلحة               
 .العامة، ودعاوى غير مسموعة ألن المصلحة فيها محتملة غير قائمة

هي كل دعوى جرت منفعة معتبرة شرعا، أو        : ادة في الدعوى عند الفقهاء    المصلحة المر  .٦
 .دفعت مضرة عن صاحبها

الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقهـا       : المصلحة في الدعوى عند أهل القانون هي       .٧
 بااللتجاء للقضاء

ع اليد  ال تسمع الدعوى في المال غير المحترم لفساد المطالب به، ولحرمته، ولوجوب رف             .٨
 .عنه

ال تسمع الدعوى في األشياء التافهة؛ ألن في سماعها من المفاسد ما هو أعظم ممـا قـد          .٩
 .يتحقق من مصالح

جواز سماع الدعاوى في إثبات حال سابق؛ كالنكاح مثلًا دون ضم حق مطالب به حـال                 . ١٠
 .تقديم الدعوى؛ لما يتضمن من حقوق مترتبة عليه، ومرتبطة به كالنفقة، والميراث

 . تسمع دعوى الفضولي بغير نيابة؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة ال . ١١
 .ال تسمع الدعوى في تحصيل الحاصل بالفعل؛ لعدم وجود خصم فيها  . ١٢
 .ما تتعلق بحق الخلق كافة : يقصد بالمصلحة العامة . ١٣



 

 )٩١٧(

ما يحصل من إضاعة حق قد تحقق لشخص،        : يقصد بإهدار المصلحة العامة في الدعوى      . ١٤
 .ة بطريقة شرعية ونظامية، نتيجة لسماع بعض الدعاوىأو مجموع

جواز سماع دعوى ظلم القاضي حال حضور البينة، وعدم جواز سـماعها حـين تعـدم      . ١٥
 .البينة؛ لما في ذلك من صد القضاة عن القضاء 

جواز سماع دعوى الزور على الشهود حال حضور البينة، ويعدم الجواز حـين تعـدم                 . ١٦
 .البينة

التي لم يتعرض الحق المدعى فيها للخطـر، وإنمـا        : ة في الدعوى هي   المصلحة المحتمل  . ١٧
 .الحتمال وقوع الخطر

 .جواز سماع دعاوى قطع النزاع إذا كانت الغاية منها منع التعرض الحاصل فعلًا . ١٨
عدم جواز سماع دعاوى قطع النزاع إذا لم يكن هناك تعـرض حقيقـي حاصـل؛ ألن                  . ١٩

 .المدعي ال يجبر على الخصومة
ز سماع الدعاوى االستفهامية؛ لما فيها من إجبار المعين على الخصومة، وهـذا         عدم جوا  . ٢٠

 .ممنوع
جواز سماع الدعاوى في تقرير الحقوق، والمراكز القانونية، حـال إمكانيـة تعرضـها               . ٢١

 .للخطر في المستقبل؛ لما في ذلك من المحافظة عليها 



– 

  )٩١٨(

  



 

 )٩١٩(

  
  
  
  
  

  
  ملخص البحث

عالقته بالدين واألسطورة والحالة ، التَّصوير اللَّوِني ِفي الشِّعِر الجاهلي: عنوان البحث 
  .النَّفسية للشَّاعر 

 صلى اهللا عليه – الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق اهللا محمد 
  : مين فقد قُسم هذا البحث قس..  أما بعد –وسلم 

  .عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالدين واألسطورة : الفصل األول 
  : هي ، وكان في أربعة مباحث

 .تشبيه المرأة بالدمية : المبحث األول  -
 .تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني  -
 .نور والنَّجم والقمر تشبيه المرأة بالمصباح والضوء وال: المبحث الثَّالث  -
 . تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع  -

  . عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية : الفصل الثَّاني 
  : هي ، وكان في خمسة مباحث

 .عالقة اللَّون األسود بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :المبحث األول  -
 .عالقة اللَّون األبيض بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :ثَّاني المبحث ال -
 .حالة النَّفسية للشَّاعر الجاهليعالقة لون الغُبار ولون الرماد بال:المبحث الثَّالث -
 .عالقة اللَّون األحمر بالحالة النَّفسية عند الشَّاعر الجاهلي :  المبحث الرابع  -
أللوان األصفر واألخضر واألزرق بالحالة النَّفسية عالقة ا: المبحث الخامس  -

 .عند الشَّاعر الجاهلي 
وسرٍد ،     ثم خُتمت الدراسة بذكر ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات 

  .للمصادر والمراجع التي استفاد منها 
  .     والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات 

 
 

 
 أستاذ مساعد في كلية الملك عبد اهللا للدفاع الجوي بالطائف

  



– 

  )٩٢٠(

  : المقدمة 
وكلما قرأتُ حوله ازددتُ محبة ، ألدب الجاهلي عالقة وثيقة الوشائج    إن عالقتي با

وإعجابا ورغبة في البحث في كثير من الجوانب التي تثير قراءتي حولها العديد من 
، ومن قبل مرحلة دراساتي العليا وأنا أحاول جاهدا إرضاء تلك الرغبة. التساؤالت 

رئ القيس بين الواقع والرؤية الشِّعرية؛ حتَّى كان بحثي في الدكتوراه حول فَرس ام
فأشعل في نفسي شغفًا بالمضي في نفس الطريق؛ حيث يسر اهللا لي كتابة عدد من 
األبحاث تناولتُ فيها قضايا شتَّى في األدب الجاهلي؛ فشعرتُ بالمتعة كلما أنجزتُ 

 الشعراء الجاهليون وكانت قضية األلوان من القضايا المهمة التي وظَّفها، وكلما بحثت 
ولم أشأ أن أتجاوز ذلك دون محاولة التعرض لهذه القضية ، كثيرا في أشعارهم 

، واالجتهاد في الكشف عن رمزية الصور اللَّونية التي أبدعها كثير من شعراء الجاهلية 
 وال أزعم ولماذا تعمدوا استخدام ألواٍن معينٍَة في تلك اللوحات المنتشرة في قصائدهم ؟

أن دراستي هذه ستكون استقصاء شاملًا وإلماما بقضية التَّصوير اللَّوني في الشِّعر 
الجاهلي من جميع جوانبها؛ فذلك محال في دراسة كهذه الدراسة اليسيرة؛ لهذا حصرتُ 
البحث في عدد من الشُّعراء الكبار في العصر الجاهلي كامرئ القيس وزهير بن أبي 

نترة بن شداد ولبيد بن ربيعة والنَّابغة الذبياني وعبيد بن األبرص وطَرفَة بن سلمى وع
وأخذتُ من أشعارهم في هذه القضية ما خدمني فقط في محاولة تأصيل ... العبد 

الدالالت اللَّونية التي استفاد منها الشَّاعر الجاهلي في صوِرِه ومعانيه؛ بمعنى أنني 
تاركًا استقصاء ،  أشعار أولئك الشُّعراء فيما أبدعوه من تصوير لونيأخذتُ عينَاٍت من

 لمن يأتي بعد ذلك من اإلخوة الباحثين في - عند كلِّ شاعر على ِحدة–الظَّاهرة 
  . مرحلَتَي الماجستير والدكتوراه؛ فأمامهم متَّسع ومادة علمية غزيرة 

لفنية للَّون في الشِّعر الجاهلي     ومن جانب آخر فقد حاولتُ أن أوضح الوظيفة ا
وليقيني باتساع ، والكشف عن المعاني التي رمز إليها الشَّاعر الجاهلي من خالل اللَّون 

هذه القضية فقد حصرتُ دراستي في عالقة التَّصوير اللَّوني في الشِّعر الجاهلي بالدين 
 من ناحية أخرى؛ فكانت دراستي واألسطورة من ناحية والحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي

  : في فصلَين هما 
  .عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالدين واألسطورة : الفصل األول 

  : هي ، وكان في أربعة مباحث



 

 )٩٢١(

 .تشبيه المرأة بالدمية : المبحث األول  -
 .تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني  -
 .تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر : الث المبحث الثَّ -
 . تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع  -

  . عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية : الفصل الثَّاني 
  : هي ، وكان في خمسة مباحث

 .ة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي عالقة اللَّون األسود بالحال:المبحث األول  -
 .عالقة اللَّون األبيض بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :المبحث الثَّاني  -
عالقة لون الغُبار ولون الرماد بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي : المبحث الثَّالث -

. 
 .الشَّاعر الجاهلي عالقة اللَّون األحمر بالحالة النَّفسية عند :  المبحث الرابع  -
عالقة األلوان األصفر واألخضر واألزرق بالحالة النَّفسية : المبحث الخامس  -

 . عند الشَّاعر الجاهلي 
 :      وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج هي 

 .اقتران المرأة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون األبيض  -
لي كان إلضفاء صفات الشَّرف والصفاء تشبيه المرأة بالدمية في الشعر الجاه -

 . والعفة والتَّمنُّع عليها 
في ،  تشبيه المرأة بالغزالة في الشعر الجاهلي كان من قبيل تشبيهها بالشمس -

إشارة منهم إلى رمزية القداسة والمكانة المعتبرة للمرأة في الفكر العربي الجاهلي 
مثال في صورة الحسن األنثوي من جهة وفي إشارة إلى رمزية المرأة ال، من جهة

 . وفي إشارة إلى رمزية المرأة األم والمرأة الحبيبة المنشودة من جهة ثالثة ، ثانية 
 تشبيه الشعراء الجاهليين المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر  -

 . انعكاس لمكانتها المقدسة في الجاهلية 
، المرأة بالبيضة في رمزية منهم لصحتها وسالمتهاشبه الشُّعراء الجاهليون  -

ولخصوبتها؛ ألن ظهور ، ولبياضها وصفاء لونها ونقائه، والمحافظة عليها وحمايتها
المرأة في الشعر الجاهلي بيضاء اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة وتجدد 

 . األجيال وتتابع النَّسل 



– 

  )٩٢٢(

لكنهم ، والقبر والموت، لعرب في الجاهلية بالظالمارتبط اللَّون األسود عند ا -
 . كذلك تفاءلوا بهذا اللَّون في بعض المواضع 

رمز اللَّون األبيض عند العرب في الجاهلية في الغالب األعم للنقاء والطَّهارة  -
 .واألمل والنور اإللهي والحياة والتَّفاؤل والجمال والسالم 

 . يين بالحزن والكآبة والتَّشاؤم ارتبط لون الغبار عند الجاهل -
والديار ، ارتبط لون الرماد عند الجاهليين بالدمار والهالك والمصائب العظيمة -

وهو كذلك لون له رمزيته المرتبطة في مخيلة العربي في الجاهلية ، الخالية المقفرة
 . باألسى والحزن وألم الفقد 

 لكنه في الغالب لون شؤٍم عندهم؛ ،تنوعت دالالت اللون األحمر عند الجاهليين -
وجهنم ، وشدة القيظ حمارةٌ، والسنَةُ الشَّديدة حمراء، والبأس أحمر، فالموتُ أحمر

 . حمراء 
تفاءل العرب في الجاهلية باللَّون األخضر؛ فهو عندهم رمز للنعيم والخير  -

 . والحياة الرغيدة 
ية بالشَّمس؛ لما لها من قداسة األصفر لون ارتبط عند العرب في الجاهل -

لكنه من جهة أخرى لون له داللته ، وارتبط بالطِّيب والزينة والذهب، عندهم
المشؤومة عند الجاهليين من حيث ارتباطه بالمرض والذبول والموت من جهة 

 . وارتباطه بالذل واالنكسار من جهة ثانية 
لهم يصبغون به في األزرق لون مكروه عند العرب في الجاهلية؛ مما جع -

ولَونُوا به ، صوِرهم عيون األعداء والجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
والزباء وزرقاء ، صور التَّشاؤم عندهم؛ كتشاؤمهم من البسوس وهي زرقاء العينَين

 . ووصفوا كلَّ عدو بالزرقَة، اليمامة
  :حول موضوع دراستي؛ ومنها وقد اطَّلعتُ على بعض الدراسات السابقة 

 . خليل عودة . المستوى الداللي في شعر عنترة د -
فصل عن شاعرية األلوان في كتاب قراءة ثانية في شعر امرئ القيس لمحمد  -

 . عبد المطلب 
 . سمية عبد الرحيم العلمي . مستويات التشكيل اللوني في الشعر الجاهلي  -
 . عماد جبار . رآن الكريم دالالت األلوان بين الشعر الجاهلي والق -



 

 )٩٢٣(

    أما المنهج الذي اعتمدتُه في هذه الدراسة فكان منهجا تكامليا؛ حيث استفدتُ من 
والمنهج السيميائي في تحليل بعض ، النَّظريات الحديثة في علم النَّفس وعلم الميثولوجيا

  . النصوص والمنهج الوصفي والمنهج التاريخي قليلًا 



– 

  )٩٢٤(

  : التمهيد 
وللَّون الواحد درجات كثيرة يختلف وفقًا لها ،   تتعدد الفاظ األلوان في اللغة العربية  

فاللَّون ، ودالالت اللَّون تختلف باختالف الحقل الذي يوجد فيه ، مسمى كل درجة لونية
األسود مثلًا له داللته في موضع وله داللته المختلفة عنها في موضع آخر؛ لذلك برزت 

لعربي في الجاهلية في اختيار اللَّون المناسب في الموضع المناسب بحسب الرمزية دقَّة ا
من هنا يصبح من المهم التركيز على . التي يحملها فكره وترتبط بها نفسيته ومعتقداته 
واختيار جملة األلوان التي استخدمها ، األلوان األساسية التي تتدرج منها بقية األلوان 

يون في صبغ وتلوين لوحاتهم الشِّعرية المختلفة وهي األسود واألبيض الشعراء الجاهل
  . ثم اللَّون األحمر واألخضر واألصفر واألزرق ، ويلحق به لون الغبار ولون الرماد 

    ولمعرفة رمزية األلوان وعالقتها بالدين واألسطورة فإنَّه البد من دراستها من 
بمغزاها في الفكر العقَدي عند عرب الجاهلية؛ كتشبيه خالل قضايا ذات عالقة وثيقة 

وتشبيهها بالمصباح ، وتشبيهها بالظبية والغزال ، الشَّاعر الجاهلي المرأة بالدمية 
والخلوص من ذلك إلى الوشائج الدينية ، وتشبيهها بالبيضة ، والضوء والنَّجم والقمر 

  .  واألسطورية لأللوان عند أولئك القوم 
أما بالنسبة لعالقة التصوير اللَّوني في الشِّعر الجاهلي بالحالة النَّفسية للشَّاعر؛ فإنَّه     

ومحاولة ، من الضروري دراسة ما تعارف عليه الجاهليون من دالالت لبعض األلوان
الكشف أكثر عن ارتباط بعض األلوان ببعض الدالالت كاألسود الَّذي ارتَبطَ عندهم 

فقد ورد عندهم أن " وعقدوا بينه وبين العوالم المجهولة عالقة؛، وا منهبالظالم؛ فخاف
ة بين ـأو هما واسط، الكلب األسود والقطّ األسود من الصور التي يتشكَّل بها الجن

أو القطّ ، سـواء في ذلك الكلب، وأكثر مطايا الجن سـوداء، الم الجن وعالم اإلنسـع
ط الجاهليون بين األسود والقبر والموت باعتبارهما من صور ورب، ١"أو النَّعام ونحوها 

الظالم عندهم؛ لذلك تشاءموا من الغراب ِللَوِنه األسود ؛ فهو عندهم نذير للشؤِم 
وإنَّما قيل لكلِّ غُراٍب ، أما غُراب البين نفسه فإنَّه غراب صغير " ، والخراب والفرقة 

                                         
، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الفارابي ، موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودالالتها ، محمد عجينة/  د-  ١

  . ٢٥/ ٢، م ١٩٨٤



 

 )٩٢٥(

واستَعاروا ِفي كالمهم ، ١"اضع منازلهم إذا بانُوا عنها غراب الْبين ؛ لسقوطها ِفي مو
  ،٢" يوم أسود : " األسود لليوم الَّذي يتوقعون فيه الشَّر؛ فقالوا 
سود األكباد؛ ألن الحقد قد أحرق أكبادهم " ووصفَِت العرب ِفي الجاهلية األعداء بأنَّهم 

  ٣"حتَّى اسودتْ 
من ذلك     وأم ود عند الجاهليين بالجوانب المشرقة؛ فإنا من صور ارتباط األس

فكانُوا " استخدام اللَّون األسود ِفي صناعة ما يحرزون به صبيانَهم من الشُّرور؛ 
وربما كان ، ٤"يضعون خرزةً سوداء ِفي عنق الصبي تُسمى الكحلة لحمايته من العين 

  .   ِفي الجاهلية دالًا على هذا المعنى استخدام الكحل بكثرة
إنَّما سمي سيدا؛ ألن : فقالوا "         وارتَبطَ األسود عند الجاهليين بالسيِد والسيادة؛ 

   ٥"فالن أسود من فالن؛ أي أعلى ِسيادةً منه : ويقال ... ، النَّاس يلتجئون إلى سواِدِه 
األبيض فإنَّه رمز النَّقاء والطَّهارة واألمل والنُّور اإللهي والحياة والتَّفاؤل؛     أما اللَّون 

يمثِّل األبيض ِفي الموروث الجاهلي الجمال " و، كما بينْتُ ذلك ِفي بداية هذا البحث
لو  و– ِفي الغالب –وما ذم الجاهليون هذا اللَّون إال ِفي حالة الشَّيب ، ٦"والنَّقاوة والسالم

رجعنَا إلى تأويالت ابن سيرين لهذا اللَّون ِفي المنام؛ لوجدنَا ِدالالت الخير والطَّهارة ؛ 
، ٧والبغلة الشَّهباء تعني امرأة جميلة ، فالْفَرس الشَّهباء ِفي المنام تعني المرأة المتدينة 

 ، ٨ن والدنياورؤية األبيض من الثِّياب ِفي المنام تدل على الخير والصالح ِفي الدي

                                         
، الطَّبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، حمد باسل عيون وضع حواشيه م، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ١

  . ٢٠٥/ ٢، هـ ١٤١٩
ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية ، ياسين األيوبي / شرح د، فقه اللغة وسر العربية ،  الثَّعالبي - ٢

١٢٨ .  
  م ١٩٧٨، الطَّبعة الثَّانية،دار العلم للماليين، بيروت،المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم،جواد علي/  د - ٣
٣٢٤/ ٥ .   
  . ٣٥٢/ ٥، ، المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي /  د - ٤
الطَّبعة األولى ، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ، معجم المقاييس ِفي اللغة ،  ابن فارس - ٥
 ) . سود ( ، هـ ١٤١٥، 
  . ٤٢ص ، م ١٩٨٥، العدد الثَّاني ، مجلة فصول ، جماليات اللَّون ِفي القصيدة العربية ،  محمد حافظ ذياب - ٦
  . ١٤٨ص ، م ١٩٩٦، الطَّبعة األولى ، بيروت ، دار الفكر ، تفسير األحالم الكبير ،  ابن سيرين - ٧
  . ١١٥ص ،  المصدر نفسه - ٨



– 

  )٩٢٦(

والعنب األبيض ِفي المنام خير يحصل  ، ١وشيب اللِّحية ِفي المنام يعني الوقار والهيبة
  .٢للرائي ِفي الدنيا

وِفي ،  ِفي النُّور اإللهي – عند الجاهليين -     أما قداسة اللَّون األبيض فإنَّها تَتَجلَّى 
 وعبادتهم للشَّاة – كما سبق –الزهرة معبوداتهم البيضاء ؛ على نحو عبادتهم للقمر و

فيجيء الذِّئب فيأخذها ، العرب كانوا يأتون بالشَّاة البيضاء فيعبدونها" البيضاء؛ فـ 
وذكر ابن  ، ٤عبارة عن صخرة بيضاء) الالت(وكانت ، ٣"فيأخذون أخرى مكانها 

  .٥"التاجمروة بيضاء منقوش عليها كهيئة " السائب الكلبي أن ذا الخلصة كان 
 ، ٦"كلُّ لون له لون غبار: واألغبر " ،    وأما لون الغبار فإنَّه لون يلحق باألبيض 

 بالحزن والكآبة ؛ ومبعثهما من إهالة التراب – عند الجاهليين –وقد ارتبط هذا اللَّون 
وهم ، نُهم وذلك أنَّهم مغْبرةٌ ألوا، الْمحاِويج الفقراء" ومن ، على الرؤوس عند الوفاة 

الغبار ال " ومن التَّشاؤم الَّذي كان عند أولئك العرب من اعتقادهم أن ، ٧"أهل الْمتْربة 
عيم سيجلب لهم الفساد والشَّر ، ٨"يثور إال لمقتل زعيم من الجنمقتل هذا الز وأن

  .والموت من الجن الَّذين يحرصون على الثأر واالنتقام لمقتله 
لَّون األحمر فقد تنوعتْ دالالته ِفي المجتمع الجاهلي؛ فهو لون يدلُّ عندهم     أما ال

وسميت المرأة ، ولذا فقد اعتقد الجاهلي أن النَّفْس هي الدم ال غير " على الحياة ؛ 
كما ارتبط األحمر عندهم بالمعارك والقتل والعهود ، ٩"نُفَساء لما يخرج منها من الدم 

نت بينهم ؛ والتي كان من أساسياتها أن تُغمس األيدي ِفي الدماء إبراما للعهد التي كا

                                         
  . ٧٤ص ،  نفسه - ١
  . ٢٥ ص ، نفسه - ٢
، هـ ١٤٢٦، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، حياة الحيوان الكبرى ،  الدميري - ٣
٥٧ / ٣ .  
  . ٢٢٨ / ٦، المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم ، جواد علي /  د - ٤
مكتبة ، ر أحمد وأحمد محمد عبد القادر محمد عبد القاد/ تحقيق د، كتاب األصنام ،  ابن السائب الكلبي -  ٥

  . ٥٠ -٤٩ص ، م ١٩٩٣، بدون رقم طبعة ، القاهرة ، النَّهضة المصرية 
 ) . غبر ( ، معجم المقاييس ِفي اللغة ،  ابن فارس - ٦
 ) .غبر ( ،  المصدر نفسه - ٧
  . ٦١ / ٢، م ١٩٨٣، ألولى الطَّبعة ا، دار األندلس ، تحقيق رشدي الصالح ، أخبار مكة ،  األزرقي - ٨
  . ٢٤٠ص ، م ١٩٧٩، القاهرة ، عالم الكتب ، الفكر الديني الجاهلي ، إبراهيم الفيومي /  د - ٩



 

 )٩٢٧(

 بالنَّار ؛ وذلك – عند الجاهليين –كما ارتبط اللَّون األحمر  ، ١على المناصرة ِفي القتال
من قبيل القداسة التي كانوا يمنحونها للنَّار ِفي معتقداتهم الوثنية ؛ باعتبار داللتها على 

وباعتبارها مستودع القوة السحرية عندهم ،  الشَّمس معبودة العرب قديما من جهة حمرة
وربما كانت عبادتهم لألصنام بسبب اعتقادهم أن النَّار ال تقدر على ، من جهة ثانية 

وال يكون ذلك إال العتقادهم بقداستها؛ وِفي ذلك ذكر ، وربما أقسموا بالنَّار، إحراقها 
   : ٢وهو قول األول، يتًا لم ينسبه ألحٍد من الشُّعراء الجاحظ ب
  ظِّـم ـيِن ُأعـلَّتَـالِت الـنَّاِر والـالْـهد      وِبـالِْملِْح والْجمع شُـهـم ِبحلَفْـتُ لَ

 لون شُؤٍم عند الجاهليين ؛ فقد كانت – ِفي الغالب –    والحقيقة أن اللَّون األحمر كان 
كنا إذا : وقال علي ، وذلك إذا وِصفَ بالشِّدة ، موتٌ أحمر : " رب تقول ِفي الموت الع

: سنة حمراء :  ويقال – صلى اهللا عليه وآله وسلم –احمر البأس اتَّقَينَا برسول اهللا 
ان عندهم حمارة ؛ وإنَّما قيل هذا ؛ ألن أعجب األلو: ولذلك يقال ِلِشدة القيظ ، شديدة 

فممكن أن يكون ذلك تشبيها له ، أحمر : فأما قولهم للذي ال سالح معه ...، الحمرة 
رمز لجهنَّم " واللَّون األحمر ، ٣"وليست فيهم شجاعة مذكورة كشجاعة العرب ، بالعجم 

  .٤"ِفي كثيٍر من الديانات؛ حيثُ تُوصفُ جهنَّم بأنَّها حمراء 
خضر فإنَّه لون تفاءل به اإلنسان ِفي الجاهلية ؛ السيما أنَّه كان يعيش     أما اللَّون األ

وهذا الجدب جعلَه يتطلَّع إلى الخصب والنَّبات؛ ، ِفي بيئة صحراوية شحيحة الخضرة 
  . باحثًا عن النَّعيم والسرور والِغنَى والعيش الرغيد 

لوشم كتصويٍر مقدس يستدعي الحياة من     وِفي لوحة األطالل أبرز الفكر الجاهلي ا
   : ٥تحت ركام الموت والدمار؛ فهذا زهير يقول ِفي معلَّقته

ـِديلَه قْـا ِبالـارـرِن كَـمشْـَأنَّـتَيو اِجعرا      مِمـٍم ِفـهصاِشِر ِمع٦ي نَو   
                                         

  . ٧٤ -٧٣ / ٥، المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم ، جواد علي /  انظر د- ١
  . ٨ / ٣، بيروت ، ر الجيل دا، تحقيق وشرح عبد السالم هارون ، البيان والتبيين ،  الجاحظ - ٢
 ) . حمر ( ، معجم المقاييس ِفي اللُّغة ،  ابن فارس - ٣
  . ١٦٤ص ، اللُّغة واللَّون ، أحمد مختار عمر /  د- ٤
، حنَّا نَصر الحتِّي / وضع هوامشه وفهارسه د، صنْعةُ أبي العباس ثعلب ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى -  ٥

  .  ٣٤ص ، هـ ١٤١٦، الطَّبعة الثَّانية ، بيروت  ، دار الكتاب العربي
. نقْشٌ باإلبرة يحشَى باإلثمد ِليخْضر : الوشَم .  واألخرى قُرب البصرة ، إحداهما قُرب المدينة :  الرقمتَان - ٦

  . موضع السوار : عصم الم.    واحده ناِشرة ، عصب الذِّراع : النَّواشر .     تكراره وترداده : مراِجع الوشْم 



– 

  )٩٢٨(

 عبس وذبيان ِفي أرض     فمراِجع الوشم أشبه ما تكون بصورة مصغَّرة للطَّعن بين
لكن التَّفاؤل بانتهاء معاناة هذه الحرب سيأذن بحياة جديدة تنبعث من كل .. المعركة 

   : ١لذلك جاء زهير بهذا المعنى ِفي البيت التالي لهذا البيت فقال، مكان 
ـا الِْعـِبهني ،مي اماآلرِخلْفَـو نةً      ـِشي    نضنْها يَأطْالُؤهـ ِموجكُلِّ م ٢ثَِمـن    

    ونأتي إلى اللَّون األصفر الَّذي اقترن عند الجاهليين بالشَّمس؛ لما لها من قداسة 
وسمي ، وبالطِّيب والذَّهب ؛ فارتداء األصفر دليٌل على الْملْك والسيادة ، عندهم 

وكانت سادة العرب ، انألنَّه كان ينضح عمامتَه بالزعفر" الزبرقان بن بدر بهذا االسم 
  :٤وكما سبق ِفي مستهل هذا البحث قول األعشى ، ٣"تفعل ذلك

ـبـيـضض ـاءتُـحـوا ـه ،صالْ.......ـفْـو اءـرـِشـعـالْـِة كَـيهـعارر  
  . أي أنَّها تختضب بالزعفران والطِّيب :     ومعنى صفراء العشية 

اصِفرار " وعبارة ،   دليل على المرض والذُّبول -  عند الجاهليين-    واألصفر 
ترددتْ كثيرا ِفي أشعارهم دالَّةً على الموت أو دنو األجل؛ ومن ذلك قول " األنامل 

   :٥زهير
  ٦ُل ـاِمـر ِمنْها األنَـصفَـذٍَة؛ تَـنَاِفـه      ِبـكُّـَأو يـشُ، ٍة ـربـدُؤه ِبضـبـيـفَ

   :٧د    وقال لبي
كُلُّ ُأنَاٍس سخُـوـوفَ تَديود      مـنَـهـيـِهـُل بـةٌ؛ تَـيا األنَـفَـصِمنْه ُل ـاِمـر  

وهي ،  شائعة على مر العصور كثيرا - على األجل ودنُوه -     وداللة اللَّون األصفر 
  . داللة مستمرة حتى وقتنا الحاضر 

                                         
  . نفس الصفحة ،  المصدر السابق - ١
أوالد :  األطْالء . ء الِْبيض الخوالص البياض الظِّبا: اآلرام .   والذَّكَر أعين ، البقر؛ الواحدة عينَاء :  الِْعين - ٢

  . البقرة أو الظَّبية ؛ واحدها طلًا 
القاهرة ، دار سيناء للطباعة والنَّشر ، األسطورة ِفي الشِّعر العربي قبل اإلسالم ، أحمد إسماعيل النّعيمي /  د- ٣
  . ١١٩ص ، م ١٩٩٥، الطبعة األولى ، 
  . ٧٧ص  ، الطَّبعة األولى، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، تحقيق كامل سليمان ، الديوان ، األعشى  - ٤
 .  ٢١٦ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٥
 . وصغِّرتْ للتَّعظيم ، داهية :  دويهية - ٦
دار الكتاب العربي ، حنا نَصر الِْحتِّي / وضع هوامشه وفهارسه د، شرح الطُّوسي ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٧
  . ١٤٥ص ، هـ ١٤١٤، الطَّبعة األولى ، بيروت ، 



 

 )٩٢٩(

ومن ذلك تشاؤمهم من ، رب في كثير من أحوالهم     واألصفر لون تشاءم منه الع
الروم الصفرار وجوههم؛ فسموهم بني األصفر؛ وفي ذلك قال أبو تمام بعد انتصار 

   :١"عمورية " المسلمين على الروم في معركة 
  جه  العرِب وجلَّتْ  أو،         َأبقَتْ بِني األصفَِر الْمصفَر كَاسِمِهِم      صفْر  الوجوِه 

    فهناك ربطٌ عند العرب بين الهزيمة واللَّون األصفر نتج عن الموقف العدائي مع 
  . وما أفرزه من ذّل لبني األصفر وعار وهزيمة لحقت بهم ، الروم 

    وتُختم دراسة األلوان وداللتها عند الشَّاعر الجاهلي بذكر اللَّون األزرق المكروه 
وعيون ، فاقتصر األزرق على لون عيون أعدائهم ولون الذّباب" كثيرا عند العرب؛ 

وقد تشاءم العرب من البسوس وهي " ، ٢"الجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
كما تشاءموا ، وزرقاء اليمامة لهذه الصفة ، والزباء وهي ملكة تدمر ، زرقاء العينَين 

نسبة إلى ، عدو أزرق: "  عدو بالزرقة فقالوا ؛ فوصفوا كل٣َّ"من كلِّ أزرق العينَين 
  ٤"وتشبيها بهم ، زرقة عين الروم

   

                                         
، هـ ١٤٠٧، الطبعة األولى، بيروت، الكتب العلمية دار ، ضبطه وشرحه شاهين عطية ، الديوان ،  أبو تمام- ١

  . ٢١ص 
  . ٢٠١/ ٢، موسوعة أساطير العرب ، محمد عجينة .  د- ٢
  . ٥/٣٠٠، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ٣
  . ١٠٧ص ، فقه اللغة وسر العربية ،  الثَّعالبي - ٤



– 

  )٩٣٠(

  الفصل األول
  عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالدين واألسطورة

:      سوف أتناول هذه العالقة ِفيما يختص بجانب المرأة فقط ؛ خشية اإلطالة فأقول 
واجتهد بعض الباحثين ، ة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون األبيض لقد اقترنتْ المرأ

وهي الرموز التي ... وبياض الدمى ، وبياض الشمس ، فأرجع ذلك إلى بياض الزهرة 
والدمى والتَّماثيل تصاوير لربات قد " ، ونَسجوا حولها األساطير ، عبدها العرب قديما 

 أيقِْدر الوثَِني على تشبيه المرأة بما يعبد إن لم يكن للمرأة الموجودة ..عبدها الجاهليون 
فهناك عقيدةٌ قديمة رأى فيها اإلنسان البدائي ،١"ِفي الشِّعر الجاهلي شيء من القَداسة ؟ 

وهذه العقيدة ، ما اختصت به المرأة من سر التَّناسل دون أن يكون للرجل دور فيه 
ي الفترة الطّوطمية إبان الحياة البدائية لإلنسان؛ فالخصوبة سر من أسرار ظَهرتْ ِف

المرأة كما هو سر من أسرار األرض الزراعية ؛ من أجل ذلك ظَهرتْ ِفي الديانات 
وفكرة " ، وأن معنى األمومة هو المعبود ، واآللهة المرأة، القديمة اآللهة األمهات

ومن هنا ، ٢"رة صاحبت الذِّهن اإلنساني وسيطرت عليه أمدا بعيدا العذراء أم اإلله فك
تمدنا حفريات " و ، نعلم سر تلك التَّماثيل التي كانت تُصنع للمرأة من الحجر الجيري

العصر الحجري بالتَّصور الديني ألهله؛ ففي عديد من المدن وجدت تماثيل من الحجر 
، أن األعضاء األنثوية قد بولغ ِفي تضخيمها : ظَر إليها شيئان أو العظام لنساء يلفت النَّ

وهي ، )فينوسات لوسييل ( وتُسمى هذه التَّماثيل ، وأن الوجه ال يحمُل أي مالمح 
أما العرب فإن بيئتهم الصحراوية المشمسة الشَّحيحة من ، ٣."صالحة للنقل ، صغيرة 

، ظرون إلى الشَّمس نظرةً أخرى باعتبارها الربة واإللهة األم الزراعة قد جعلتهم ين
وجمعوا فيها صورا مختلفة لألمومة كالغزالة والمهاة والنَّاقة والفَرس والنَّخلة والسمرة 

وهذا ما يفسر لنا ِذكْر بعض شعراء الجاهلية لبعض الطقوس الدينية ، والمرأة ، 

                                         
، عمان، مكتبة األقصى، ِفي ضوء النَّقد الحديثالصورة الفنية ِفي الشعر الجاهلي ، نصرت عبد الرحمن/  د - ١

   . ١١١ص ، هـ ١٩٨٢، الطَّبعة الثَّانية
دار ، دراسة ِفي أصولها وتطورها، الصورة ِفي الشِّعر العربي حتَّى آخر القرن الثَّالث الهجري،  علي البطل - ٢

  . ٥٦ص ، م ١٩٨٣، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، األندلس 
القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ومؤسسة فرانكلين ، ترجمة إسماعيل حقي ، بزوغ العقل البشري، ان بريل نورم- ٣
  . ١٤ ، ١٣ص ، م ١٩٦٤، 



 

 )٩٣١(

 صور عابرة غير مكتملة التَّفاصيل ؛ ومرد ذلك لبعد المسافة المتعلقة بالمرأة ِفي شكل
بين هؤالء الشُّعراء وبين تلك العقائد القديمة واألساطير الموغلة ِفي الزمن؛ فأولئك 
الشُّعراء ضمنوا قصائدهم رواسب وآثارا باهتة من تلك العقائد أو األساطير باعتبارها 

 كونها عادات وشعائر يمارسونها بشكل يومي ؛ فهذا امرؤ قوالب وتقاليد فنية أكثر من
  : ١القيس يصفُ حبيبته بقوله

هـرـبهةٌ كَالشَّـرـِس ِفمِوهحوِم صـي ييالْب ظَالم لَِة الـا      تُِضيءىـِت ِفـي لَيج٢د  
وما ، )هرهة بر: ( حيث جمع امتالء األعضاء األنثوية وامتالء الْفَِخذَين ِفي كلمة 

وأكمل الصورة بتشبيه محبوبته بالمعبودة األم ؛ ، تحمله من معنى االرتجاج واالمتالء 
وهي الشَّمس التي تُبدد الظالم مهما اشْتَد سواده واحلولَك؛ فالشَّمس هنا تُعطي لون 

ينية واألسطورية وهو اللَّون الذي أنا بصدد التأكيد على ِداللته الد، البياض واإلشراق 
وأشد وضوحا من ذلك ِذكْر امرئ القيس ، ِفي جانب المرأة ِفي هذا الجزء من البحث 

  : ٣ ِللَّون األبيض ِفي قوله– أيضا –
  ٤ِل ـجـجنْـسـالـصقُولَةٌ كَـبها مـراِئـٍة      تَـفَاضـر مـ بيضاء غَيةٌمهفْهفَ
فْاـقَانَـكَِبكِْر ماِض ِبصيِة      غَـِة الْبـا نَـرـذَاهاِء غَـِميالْـم رالْي ـرـم٥لَِّل ح  
ا" فَالِْبكْرالمرأة التي ولدت بطْنًا واحد ،العذراء : والِبكْر.. النَّاقة التي ولدت بطنًا : والِْبكْر
 األولى ال يخلص وخصها ؛ألن، البيضة األولى من بيض النعام:" والِْبكْر، ٦"واحدا

وهي أيضا الدرة التي لم تُنْقَب؛ يريد أن المرأة بيضاء يخالط  ، بياضها خلوص سائرها
وهذه المعاني ِللِْبكِْر البد من استحضارها ذهنيا ، ٧."وكذلك لون الدر ، بياضها صفْرة

                                         
ص ، الطَّبعة الخامسة ، القاهرة ، دار المعارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١

٣٣١ .  
  . الظُّلمة : الدجى .  اعمة الجسم اللَّينَة المترجرجة النَّ:  البرهرهة - ٢
   . ١٦ ، ١٥ص ،  المصدر السابق - ٣
جمع : التَّرائب .  أي هي خميصة البطن ضامرته ، الضخمة البطن : المفاضة .  الخفيفة اللحم :  المهفهفة - ٤

 . مية المرآة ؛ بالرو: السجنْجل .  تريبة ؛ وهي موضع القالدة من الصدر 
  . الَّذي لم ينْزل عليه فيكدر : غير المحلل . الماء العذب النَّاجع ِفي البدن :   النَّمير - ٥
           ، القاهرة ، دار التَّوفيقية ، ومجدي فتحي السيد ، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، لسان العرب،  ابن منظور-  ٦
 ).بكر ( 
   . ١٦ص، ن الديوا،  امرؤ القيس - ٧



– 

  )٩٣٢(

ذور عبادات دينية وما تدلُّ عليه من ج، عندما نريد معرفة رمزية صورة المرأة هنا
  .قديمة 

    أما البياض والصفار فإنَّهما يستدعيان مزج المرأة بالشَّمس ؛والشَّمس المعبود 
وكذلك فَعل األعشى عندما استدعى صورة المعبودة ، المقدس ِفي العقيدة الدينية القديمة

   : ١حبوبته ِفي قولهالشَّمس حين ذَكَر اللَّونَين األبيض واألصفر ِفي تصويره لم
ـبـيـضض ـاءتُـحـوا ـه ،صالْ.......ـفْـو اءـرـِشـعـالْـِة كَـيهـعار٢ر   

  . وهذه هي الشَّمس ذاتها ، فهي بيضاء بالضحى وصفراء بالعشية 
وما لذلك من ،     وِفي سياق تركيز الشَّاعر الجاهلي على اللَّون األبيض ِفي قصائده

 فإنَّه ألَح كثيرا على هذا – كما أسلَفْتُ –قة بالعقائد الدينية القديمة أو األساطير عال
 أو تشبيهها بالدمية أو بالغزال أو – كما سبق –اللَّون من خالل تشبيه المرأة بالشَّمس 

أتناوله وكلُّ ذلك س.. وكثيرا ما شبهها بالبيضة ... أو بالضوء والقمر والنَّجم ، الظبي 
  .. بصورة مختصرة فيما سيأتي 

 : تشبيه المرأة بالدمية : المبحث األول 
   :٣    وِفي ذلك قال األعشى

  ساِمِر ـجِة والـهـبـي ِذي الْـحـِفي الْ،      ا ـهـراِبـطَ  َأتْـا  وسـد َأراهـوقَ
    ٤ِرـاِئـٍر  مـرمـي  مـٍب  ِفـذْهـمـِبا      ـهـرابـحـور  ِمـٍة  صـيـدمـكَ

وهي دمية صِنعتْ ،     األعشى صور محبوبتَه بالدمية التي يجتمع حولها المتعبدون 
ِفي إشارة ، من الذَّهب والمرمر وِفي هذا التَّشبيه ما يؤكد شرف هذه المحبوبة وصفائها

ومعلوم أن اللَّون ..  القداسة والبياض من األعشى إلى ما ترمز إليه الدمية من معطيات
وتكاد الحضاراتُ تُجِمع على داللة هذا اللَّون ؛ فهو ، ثاني األلوان دورانًا " األبيض 

                                         
  . ٧٧ص ، الديوان ،  األعشى - ١
  . نبتٌ له نَور أصفر : العرارة .  أي أنَّها تختضب بالزعفران والطِّيب :  صفراء العشية - ٢
  . ٩٢ص ،  المصدر السابق - ٣
  . متموج : مائر .   أراد غرفتها :  محرابها - ٤



 

 )٩٣٣(

مقابل األسود ، وهو لون األمل والتَّفاؤل والحياة " ، ١"رمز النَّقاء والطَّهارة والنَّظافة 
  ٢."رمز التَّشاؤم والموت والدمار 

ما عنترة بن شداد فإنَّه رسم لوحةً رائعةً للمرأة عندما صورها كأنَّها دمية؛ ِفي     أ
   : ٣إشارة إلى ِعفَّتها وتَمنُِّعها ؛ فقال

  ٤باِجـي والديـوشْـن  الْـيـن بـطْلُعـزةَ  األحداِج      يـِزيـموس  عـشُّـمِن  الـِل
  اِج ـي عـورتْ ِفـد صـٍؤ قَـْؤلُـن  لُـٍة      ِمـدميـماِل  كَـجـ الْقَِة ـن كُلِّ  فَاِئـِم
  واِج ـى األمـلَـةٌ  عـرعـشَـك مـلْـا      فُـَأنَّهـكَ،قَواِم ـفَاء   الْـيـِهن  هـيـِف
ـَأبه تُ ثُمرـصكَـتُ ثُـِوي تَـما      َألْملَ، ى ـقَـتُ مـوي ـمِبـلَـع ـمم ي ـاِجـنَـذَاك  

  اِج ـضـى اإلنْـي  ِإلَـى ِبـاهـنَـرٍف تَـفَفْتُ ِمـن      شَـم قَدرتُ ثُم عـتُ ثُـفَـوصلْ
وكأن ، وهن جميالت متمنِّعات ،     فالنِّساء كريمات األصل عند عنترة بن شداد

وقد رحلْن ، وهؤالء النِّسوة يِحطْن بحبيبته، ن اللؤلؤ والعاجالواحدة منهن دميةٌ شُيدتْ م
لكنَّه على الرغم من ، " زةَ األحداِجـعـِزي" جميعهن تُحيط بهن الحراسات المشددة 

لكن شَرفَه منعه من ، وتمتَّع برؤيتها، ذلك استطاع الوصول إلى حبيبته الساحرة الجمال
منها وطر ة عندما جعل من حبيبته .. ا أن يقضيا أسطوريوقد استدعى عنترةُ رموز

وهذه ، امرأةً بيضاء اللَّون جميلة متناسقة القوام؛ كتناسق الدمية التي شُيدت بعناية فائقة 
وهذا الرحيُل يذكرنا برحيل عشتار أو نزولها ، المرأة مسافرة ِفي كامل حِليها وزينتها 

  .٥سفلإلى العالم األ
   

                                         
ص ، م١٩٨٣، الطَّبعة الثَّانية، القاهرة ، دار النَّهضة العربية،شكيلية التَّكوين ِفي الفنون التَّ،  عبد الفتاح رياض-  ١

٢٦٠ . 
  . ١١٩ص ، م ١٩٩٥، القاهرة ، دار المعارف ، الصورة الشِّعرية والرمز اللَّوني ، يوسف حسن نوفل /  د - ٢
، بيروت ، دار الكتاب العربي ، تحقيق مجيد طراد ، شرح الخطيب التَّبريزي ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٣

  . ٤٣ص ، هـ ١٤١٨، الطَّبعة الثَّالثة 
 . الحرير: الديباج .   منَّعة كريمة م: عزيزة األحداج . وهو مركب النِّساء كالهودج ، جمع الِْحدج :  األحداج - ٤
الطَّبعة ، دمشق ، ء الدين دار عال، لغز عشتار األلوهة المؤنثة وأصل الدين واألسطورة ،  فراس السواح - ٥

   . ٦٩ – ٦٧ص ، م ٢٠٠٢، الثَّامنة 



– 

  )٩٣٤(

 :   تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني 
الشَّمس : الْغَزالةُ : "     الغزالة من أسماء الشَّمس عند العرب ؛ جاء ِفي لسان العرب 

غابت الغزالة : وال يقال، طَلَعت الغزالةُ : يقال ، هي الشَّمس عند طلوعها: وقيل، 
"..١ ،ه الشَّاعره ،  الجاهلي المرأةَ بالغزالة فهو من قبيل تشبيهها بالشَّمس فإذا شبوقد شب

  : ٢وفي ذلك قال، امرؤ القيس النِّساء بغزالن الرمل
مـواِنـلَـاذَا عتَ َأوذَكَر ِه َأنا      كَـيـِغـسمالِن رـٍل ِفـزـي مـحـِب َأقْـاِري٣اِلـي  

وهذا األمر يزيد ، خاصة التي يربيها الملوك ويعتنون بها     إنَّهن نساء كالغزالن ال
وألن الظَّبية ِفي الشِّعر الجاهلي قد ارتَبطَتْ برمزية المرأة .. من مكانتها وقداستها 

 فقد شبه الشَّاعر -  من نعومة وجماٍل وبياض - المثال ِفي صورة الْحسن األنثوي 
   :٤الة؛ فهذا عبيد بن األبرص قالالجاهلي المرأة بالظَّبية والغز

  ٥اِلـفَـلَى األطْـنُـو عـحـٍن تَـيـقُ لُـج..........ــاِريـن  َأبـهـَأنَّـاء  كَـبـوِظ
  ٦زاِلـغَـالْـٍة كَـفْـلَـكَشِْح طَـومـِة الْـضـ..........ـباء علَى مهـولَـقَد َأدخُُل الْـِخ

ص لم يذكر األمومة وما تدل عليه من الِْخصب ِفي الظَّبية على     إن عبيد بن األبر
أنَّها صفاتٌ جمالية ِفي المرأة فحسب؛ بل جاء ِذكْره كمعادٍل موضوعي للمرأة األم؛ 

فيه رمزية " تَحنُو علَى األطْفَاِل " و" زاِلـطَـفْـلٍَة كَالْـغَ"فالطَّابع الداللي الجمالي ِفي
ة المنشودة؛ ألن الظَّبية مرتبطة ببعض الرموز العشتارية المقدسة ِفي جانب األم والحبيب

وقد أسبغَ شُعراء الجاهلية على الظِّباِء كثيرا من صور الْحسِن " ، األمومة والخصوبة 
 وترائبها، وأفواهها الْحو، وأجيادها التُّلع ، الْحسن ِفي عيونها الكحيالت : والرقَِّة 
  : ٨ومن ذلك قول قيس بن الخطيم، ٧..."، وخدودها األسيلة، الْمترببة 

                                         
 ) . غزل ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ١
  . ٣٤ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
 . الملوك؛ وهم يتَّخذون الغزالن ويربونها : األقيال .  الغُرف :  المحاريب - ٣
هـ ١٤١٤، الطَّبعة األولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ة شرح أحمد عدر، الديوان ،  عبيد بن األبرص - ٤
  . ٩٨ ، ٩٥ص ، 
  . الفضة :  اللُّجين - ٥
 . النَّاعمة : الطَّفْلَة .   الخصر : الكشح .   اللَّطيفة الضامرة : المهضومة .   الِْخدر :  الخباء - ٦
  . ٨٧ص ،  الجاهلي ِفي ضوء النَّقد الحديثالصورة الفنية ِفي الشعر، نصرت عبد الرحمن/  د - ٧
  . ١٢٤ص ، بيروت ، دار صادر ، ناصر الدين األسد / تحقيق د، الديوان ،  قيس بن الخطيم - ٨



 

 )٩٣٥(

  ١رِدـغْـدِر مـسـن الـملْتَفٍّ ِمـٍر ِبـتَي      غَِريـلَـيِل ِبمقْـنَا يوم الرِحـتَراءتْ لَ
الشَّمس ِفي     وعالقة الظَّبية باللَّون األبيض يرجع بالصورة إلى أن الظَّبيةَ ترمز إلى 

والربطُ بين الظَّبية والمرأة ، والشَّمس رمز للصفاء والبياض، العقيدة الدينية القديمة 
  . ربط طبيعي؛ ألنَّهما رمزان لألمومة التي تعود إلى الشَّمس األم المعبودة قديما 

  :تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر : المبحث الثَّالث 
    من خالل تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر عند الشَّاعر 

وما تختزله ، الجاهلي؛ يتراءى لنا اللَّون األبيض من خالل صفاء هذه األشياء وتوهِجها 
وأما ، من عقائد دينية هي جزء من حياة العربي قديما؛ فالقمر من معبوداته كالشَّمس

النُّور والضوء واإلشراق فإنَّها صفاتٌ تابعةٌ للشَّمس ذات النُّور الساطع المصباح و
وبالتَّالي فإنَّها صفاتٌ مقدسة؛ ألنَّها تَنْبِعثُ من المعبود المقدس األكبر ، والتَّوهج الشَّديد

  ..وتعكس المكانة الخاصة للمرأة ، الشَّمس
  :٢    قال النَّابغةُ الذُّبياني

  ٣رةً حاِرـظْـتْ نَـبـثَـتَ: ِب ـيـمِغـره      ِإلَى الْـتْ َأواِخـالَـد مـنَّجم قَـوُل والَأقُ
حـَألَمس ـةٌ ِمنـنَا بَأى بٍق رنُـر هجو ِري      َأمـصـعا ِلـٍم بـدس ٤اِر؟ـا نَـنَـي َأم  

ـبجـْل وٍم بنُع اللَّـها وـدُل مـيفَـع      ِمـتكر ـالحب ـنـن َأثْـيَأساٍب  واِر ـتَـو  
 هه النَّابغةُ الذُّبياني وجٍم "     شبفاء واإلشراق ِفي كلٍّ" نُعلكنَّه ، بالشَّمس؛ بجامع الص

هل رأى بصره لمحةً من : ويتساءل!! يحتار ِفي هذه الشَّمس التي تظهر ِفي اللَّيل 
المشرق ؟ وكأنَّه يميُل " نُعٍم " أم رأى سنا ناٍر متوهجة ؟ أم بدا له وجه ضوء البرق ؟ 

إلى أن ما رآه هو نور القداسة الَّذي حِظيتْ به هذه المرأة ؛ فهو نور مقدس؛ يبدد ظالم 
 يشبهه إال هنا رمز من رموز الزهرة ذي النُّور المتوهج الَّذي ال" نُعما " وكأن ، اللَّيل 

وتنحو األسطورة بالزهرة منحى أنَّها امرأةٌ .. نور الشَّمس الَّذي ال مثيل له ِفي الكون 

                                         
 . ِقلَّة التَّجربة : يريد ظبيا؛ وأصل الِْغرة :  غَرير - ١
، دار مكتبة الحياة ، ب وأحمد عصام الكاتب شرح وتحقيق سيف الدين الكات، الديوان ،  النَّابغة الذُّبياني - ٢

  . ٣٩ص ، م ١٩٨٩، بيروت 
 . ترخيم حارث : حار .  قيل الثُّريا :  النَّجم - ٣
  . الضوء واللَّمعان :  السنا - ٤



– 

  )٩٣٦(

فائقة الْحسن والجمال؛ أغْوتْ الْملَكَين هاروت وماروت؛ فأصبحتْ رمزا للجنس 
  .١ومن ثَم إلهة الحب والجمال، والعشق

ي تصويره اللَّوني ِفي أبياته السابقة بين اللَّون فإن النَّابغة قد مزج ِف،     وأخيرا
وبين لون النُّور ، األبيض؛ لون الضوء والتَّوهج واإلشراق المتمثِّل ِفي نور الْقَداسة 
بفتح ، والزهرة" ، المنبعث من الزهرة والَّذي يميل إلى االحمرار الشَّبيه بلون النَّار 

: وأحمر زاهر ، الشَّمس والقمر لنورهما :  واألزهران ...،هذا الكوكب األبيض: الهاء 
   ٢"شديد الحمرة 

 ال تنفك عن - أيضا–    أما عن صورة القمر ِفي النُّصوص الشِّعرية الجاهلية فإنَّها 
 الشَّاعر ة القديمة؛ لذلك تجاوزينية أو المعتقدات الدواسب األسطورياالرتباط بالر

،  بالقمر حدوده الطَّبيعية ؛ فعده ظاهرة دينية مقدسة ؛ فقد عبد العربي القمرالجاهلي
 ﴿: ومنها قوله تعالى ، ونصوص القرآن الكريم خير شاهد على ذلك، وقدم له القرابين 

م يهِدِني ربي لََأكُونَن ِمن الْقَوِم  فَلَما َأفََل قَاَل لَِئن لَّۖفَلَما رَأى الْقَمر باِزغًا قَاَل هٰذَا ربي 
الِّينر الجاهلي ؛ ، ] ٧٧: األنعام [ ﴾ الضا للمرأة المثال ِفي الشِّعرمز وإذا كانت الشَّمس

لكن الَّلَوحةَ القمرية ِفي الشِّعر الجاهلي متعددة الجوانب؛ ، فإن القمر رمز للرجل المثال
وتبقى الرمزية .. إلى رمزية الجمال أو المدح أو الفخر ، داسة والتَّعبد ما بين رمزية القَ

وهنا يبرز التَّصوير الَّلَوني صابغًا الَّلَوحة الفنية ، الطَّاغية من نصيب المرأة والتَّغَزل بها
والَّلَون التَّعبِدي ، والَّلَون الدال على بياض المرأة ، بالَّلَون األبيض؛ لون الصفاء والجمال

فهذا النَّابغة الجعدي رسم صورةً .. المقدس المرتبط بالرموز التَّعبِدية عند العرب قديما 
، وقد جعل نورها موازيا لنور القمر ، مِشعةً لمحبوبته المثال ِفي ليلة حالكة الظالم

   : ٣قالف، وأصبحتْ بنورها تدلُّ على الطَّريق وتهدي إليه
  ِمـلَـظُّـَل الـِدي َأواِئـهـراِء؛ تَـ.....ـمـقَـِة الْـاركَـبـمـراء كَالَّلَـيـلَِة الْـغَ

                                         
، القاهرة،دار الصور لخدمات الطِّباعة ،المرأة ِفي شعر األعشى دراسة تحليلية ، عبد العزيز نبوي. د- ١

  . ٩٨ ص ،م١٩٨٧
 ) . زهر ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٢
ص ، م١٩٩٨، الطَّبعة األولى، بيروت، دار صادر، واضح الصمد/تحقيق وشرح د، الديوان ،  النَّابغة الجعدي- ٣

١٥٨ .  



 

 )٩٣٧(

    أما عنترةُ فإنَّه يبرز جماَل محبوبته بصورة مغايرة تَلِْفتُ االنتباه؛ وذلك حين جعل 
  :١القمر ِلصا يسرقُ حسنَها وجمالَها؛ فقال

   ٢ِمـِريـصـاء الـبـا ظُـهـاِنـفَـر َأجـتَعارتْ      ِسحـنَها واسـسـبدر حـ الْسرقَ
    وِفي لوحة أخرى مزج عنترةُ بين الَّلَون األبيض ولون النَّار األحمر بدرجاته 

ون المختلفة ِفي إشارة إلى قَداسة المرأة ؛ وهي عادة فنية عند الشُّعراء حين يتغزل
   :٣فقال، بالمرأة ؛ فيذكرون النَّار وينسبونها إليها

ع ِذِه  نَارلَـهـبـا  نَـٍة يـِمـِديج ـلْـلَتْ ظُـي      قَدِهـالِم الْـظَّـةَ الـمِم ـبي  
  ِم ـِريـصـتَّـالـزداد ِبـوٍق؛ تَـار شَـنََؤاِدي     ا ِفي  فُـثْلُهـى  وِمـظَّـلَـتَـتَ

رَأضاـمتْهـ بتَـه اءضكَالْغُـي  ِن   تَزصـنَى  ِبـثَـا انْـِإذَا مالـم  ـِسـنَّـرِم  ـي  
وأنَّها نار ُأشِْعلَتْ من ،     وِفي إضافة النَّار إلى عبلة دليٌل على اختصاصها بهذه النَّار 
ويؤكد عنترة على ، ب أجلها؛ كتلك النَّار التي تُشعل من أجل إرضاء اآللهة ِفي المحاري

ِفي رمزية إلى شرف عبلَة وكرم  ) يضاءـتْـها  بـَأضرم(إبراز الَّلَون األبيض 
  . أصلها 

   :٤    أما عن تشبيه المرأة بالمصباح فقد اكتفى طَرفَةُ بتشبيه وجهها به؛ فقال
  اِلِك ـتَـحـ الحـتْ ِفـي دجـى مصاِبيحـها      مـَأن وجوهـيض؛ كَـوِمن عاِمٍر ِب

وبياض وجوه النِّساء هنا يشبه ،     فالَّلَون األبيض هو لون الصفاء والنَّقاء والطَّهارة 
وال شك أن الضوء سيكون أكثر سطوعا ، توهج ضوء المصباح ِفي ليل شديد السواد 

  .  وإشراقها وهذا يدل على شدة بياض وجوه النِّساء، وتوهجا 

                                         
  . ١٩٢ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
  . القطعة من الرمل :  الصريم - ٢
 . نفس الصفحة ،  المصدر السابق - ٣
، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح مهدي محمد ناصر الدين ، الديوان، طَرفَة بن العبد - ٤

  .٦٠ص ، هـ ١٤٠٧



– 

  )٩٣٨(

 : تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع 
   :١    أول من شبه المرأة بالبيضة امرؤ القيس؛ وذلك في قوله

بـوـيِخـض امرٍر ال يـِة ِخداُؤهتَّا     تَـبـملَـع ا غَـتُ ِمنـٍو ِبهـهـيم ـرجِل ـع  
ما قال ما لم يقولوا ؛ :  المرئ القيس من يقَدمه قال فاحتَج: " قال محمد بن سالم 

استيقافُ : واتَّبعتْه فيها الشُّعراء ، واستَحسنَتْها العرب ، ولكنَّه سبق إلى أشياء ابتدعها 
 بالظِّباِء وشَبه النِّساء، وقُرب المْأخَِذ ، وِرقَّةُ النَّسيِب ، والتَّبكَاء ِفي الدياِر ، صحِبِه

: وتأتي بالغة القرآن الكريم لتؤيد هذا المعنى؛ وذلك ِفي قوله تعالى ، ٢..."، والْبيِض 
﴿ كْنُونم ضيب نافات [ ﴾ كََأنَّهببيض النَّعام : " قال الزمخشري ، ] ٤٩: الص نههشَب

وتُشَبه ، ٣"بيضات الخدور : ميهن وتُس، وبها تُشَبه العرب النِّساء ، المكنون ِفي األداحي
ومن جهة المحافظة عليها ، من جهة صحتها وسالمتها: المرأة بالبيضة من ثالثة أوجه 

وهذا الوجه األخير هو ما ذكره ابن ، ومن جهة بياضها وصفاء لونها ونقائه، وحمايتها
وإنَّما شبهها : " ل األنباري ِفي شرحه للبيضة ِفي بيت امرئ القيس السابق؛ حيث قا

وال تظهر للنَّاس؛ ، ال تبرز للشَّمس، ِببيضٍة ِفي خدِرها ؛ ألنَّها مخَدرة مصونة مكْنُونَة
ثُم إنَّني كلما " ،٤"شَبهها ِببيضِة النَّعام : ويقال ، فَشَبهها بالبيضِة ؛ لصفائها ومالستها 

رأيتُ نفسي كأني أقرؤها ألول مرة؛ ألن ِجدتها وطرافتها ) بيضة ِخدر ( راجعتُ كلمة 
وهي من الكلمات التي ال تخلق على ، وإصابتها وجودتها ال يذِْهب التَّكرار منها شيًئا

وأعجب كيف هدي شاعرنا األول إلى هذه الكلمة ؟ وأي ،وهللا المثل األعلى، كثرة الرد
هدتْه إليها ؟ وإعجابي بالكلمة يقودني دائما إلى البحث صورة للمرأة تراءت له حتَّى 

، عن الحس الَّذي أثار هذه الكلمة ِفي نفس قائلها؛ ألن مثل هذه الصيغ ال يصنعها اللسان
   :١قال النَّابغة ، ٥."وإنَّما يصنعها ما قبل اللسان 

                                         
   . ١٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ٥٥ص ، جدة ، دار مدني ، شرح محمود شاكر ، طبقات فحول الشعراء ،  محمد بن سالم الجمحي - ٢
دار الكتاب ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ِفي وجوه التأويل، الزمخشري- ٣

  . ٤٣/ ،بيروت،العربي
، المكتبة العصرية ، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، شرح القصائد السبع الطِّوال ،  ابن األنباري - ٤

  . ٧٥ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت 
الطبعة ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، الشِّعر الجاهلي دراسة ِفي منازع الشُّعراء ، محمد أبو موسى  محمد . د - ٥

  . ٦٢ و ٦١ص ، هـ ١٤٢٩، األولى 



 

 )٩٣٩(

  ٢اِر ـا هـقًـي نَـما ِفـِفزن ِمنْه ظَِليِنيٍة      يحـحـمـاٍت ِبـضـيـم ِمثُْل بـواِعـنَ
والشَّاعر الجاهلي يربط كثيرا ..     فقد شبه النِّساء ِببيِض النَّعام ِفي الصفاء واإلشراق 

ويعقد بينهما تالزما ؛ يؤكد أصالة الصورة اللَّونية البيضاء ، بين المرأة والبيضة 
ل اإلسالم ؛ ولعل ذلك يكون من اللَّون األبيض ِللْبيضة وما وخصوصيتها ِفي ِشعِر ما قب

ومن ارتباط البيضة ، يرمز إليه ِفي عقلية الشَّاعر الجاهلي من نَفَاسٍة وطهارة من جهة 
وظهور ، ومعلوم ارتباط اللَّون األبيض بالخصوبة ،بعملية اإلخصاب من جهة أخرى 

 اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة وتَجدد األجيال المرأة ِفي الشِّعر الجاهلي بيضاء
 ، هةً مصبوغة بالبياض عندما شَبالجاهلي لوحةً فنِّي ل ؛ لذلك رسم الشَّاعرع النَّسوتَتَاب

المرأة بالبيضة مستحضرا بذلك إلهة الخصوبة التي تحكي األساطير بركَتَها ِفي عملية 
وال شك أن هذه اللَّوحة البيضاء ، لتَّزاوج بين يديها والتَّفاؤل برضاها اإلخصاب بعد ا

ترمز إلى ما تَمتَّعتْ به المرأة قديما من تقديس واحترام؛ كواحدٍة من المعبودات الوثنية 
وهذا ما ذهب إليه الدكتور نصرت ، التي دان لها العربي ِفي تلك العصور السحيقة 

، من أن المرأةَ المذكورة ِفي الشِّعر الجاهلي ليست امرأة حقيقية كما يتَوهمعبد الرحمن 
وكذلك ذهب الدكتور علي ، ٣وإنَّما هي رمز مقدس آللهٍة كان يعبدها العربي قديما

وهي ، ؛ فالمرأة هي الشَّمس التي تمدنا بالنور والصفاء واإلشراق ِفي كلِّ يوم ٤البطل
لتي استعارت شخصية هذه الشَّمس؛ لتكون شمسا على األرض راعيةً للطُّفُولة الغزالة ا
ثم ، وهي الزهرة الجميلة كجمال وجنَِة العذراء العاشقة ، وهي النَّار المقدسة ، والحياة 

ومن .. هي البيضة مستودع الخصوبة والتَّناسل ومصنع األجيال على مر العصور 
بياض أصبح مرتبطًا بالمرأة حتَّى عصرنا الحاضر؛ وذلك ِفي اعتياد العجيب أن لون ال

 الفتيات على ارتداء أثواب األعراس البيضاء ِفي ليالي زفافهن .  
  

                                                                                                     
  . ٣٩ص ، الديوان ،  النَّابغة الذبياني - ١
: هاٍر .   قطعة من الرمل : لنَّقا ا.    يدفَعن : يحِفزن .   كر النَّعام ذَ: الظَّليم .   جانب الوادي :  محِنية - ٢

 . منهار 
انظر الصفحات من ، الصورة الفنية ِفي الشِّعر الجاهلي ِفي ضوء النَّقد الحديث ، نصرت عبد الرحمن /  د- ٣

١١٨ – ١٠٧ .  
، تطورها الصورة ِفي الشِّعر العربي حتى آخر القرن الثَّاني الهجري دراسة ِفي أصولها و، علي البطل /  د - ٤

  . ٩٤ – ٥٥انظر الصفحات من 



– 
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  الفصل الثَّاني
  عالقة التَّصوير اللَّوني ِفي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية

الالتها النَّفسية ؛ فهو ابن تلك     تعامل الشَّاعر الجاهلي مع األلوان من منطلق د
وحينما يصور حدثًا من أحداثها فإنَّه يضفي ، األرض الممتدة وعنصر من عناصرها

عليه بعدا نفسيا؛ سواء تعمد ذلك أو لم يتعمده؛ وبالتَّالي فهو يعرض المواقف الحياتية 
 ملونة وفق الثَّقافة اللَّونية المهمة عن طريق الشِّعر وبما يبدعه فيه من لوحات فنية

  . وبحسب الداللة النَّفسية لكل لون، السائدة ِفي تلك البيئة
    من هنا جاء تقسيمي لهذا الفصل لعدة مباحث؛  من أجل محاولة تأصيل الداللة 

  .   اللَّونية التي أفاد منها الشَّاعر الجاهلي في صوِره 
 : ألسود بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي عالقة اللَّون ا:المبحث األول 

    أكثر الشُّعراء الجاهليون من لوحاتهم الفنية المصبوغة باللَّون األسود عند تصويرهم 
وأول ما يقابلنا هو تصوير ، وانعكاس ذلك على نفسياتهم ، لظالم اللَّيل ووصفهم له 

   :١عندما قالاللَّيل في البيت المشهور في معلقة امرئ القيس 
   ٢تليـبـوِم ليـمـواِع الهـوليٍل كموِج البحِر أرخى سدولَه      علي بأن

فكأن ظلمة هذا للَّيل ، فاللَّيُل يموج بأنواع الهموم ليبتلي موجا كموج البحر أرخى سدوله
ومن هنا ، وعلى من يشاء، أستار بعضها فوق بعض؛ يرخيها اللَّيُل بيده كيف يشاء

هر الداللة النَّفسية للسواد المتمثِّل في ظلمة اللَّيل من خالل االبتالءات التي يمحص تظ
وبتلك الهموم والغموم واألحزان والكُرب والمآسي التي ، بها هذا اللَّيُل قُدرات المبتَِلين 

مة دالة على وهي كلمة مله، "ِليبتَلي: " وقد أشار إلى ذلك الشَّاعر بقوله ، يرسلها عليهم 
ألنَّه رأى أن اللَّيل جمع همومه وظلماته وأستاره وحشد ذلك كله " فروسية الشَّاعر؛

واقتدارها على أن تطيق ، واحتشد بكلِّ جبروته ليغمز قناة هذا الملك وليختبر قوة نَفْسه
بر بذلك وإنَّما فقط يخت، وكأن اللَّيل ال يريد قهره وال كسر عظامه، أهواال من الهموم 

  ٣"وقوة نَفْسه ، احتماله

                                         
  . ١١ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ستوره :  سدوله - ٢
  . ٩٠ص ، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٣
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    وعند عنترة بن شداد حمَل اللَّون األسود داللة األلم والبكاء بحرقة ؛ ففي نفسيته 
اقتران بين السواد المتمثل في ظلمة اللَّيل وبين الهموم واألحزان التي يجلبها معه هذا 

  :١وفي ذلك قال، عه اللَّيل ؛ فتثير بكاء عنترة وتبعث آالمه وتحرك مواج
  ن الظَّالم ــــتسيُل دما إذا ج  اٍت      ــــوأجفان تبيتُ مقَرح

فَتَقَرح األجفان وسيالن الدم منها ال يكون إال مع سواد اللَّيل؛ لذلك كان هذا التالزم بين 
بينما ارتبط ، ىاأللم واللَّيل سببا نفسيا الختيار شعراء الجاهلية اللَّيل للرحيل والنَّو

  ..الصبح عندهم بانجالء الهم وبالبهجة وإشراق الحياة 
   :٢     قال امرؤ القيس

نَباِض غيِر مرا      كَنَخٍْل من األعولُهمالَتْ ِبليٍل حز ثْ ِبأندح٣ِقـو   
   : ٤    وقال عنترة

مِت الِفراقَ فإنَّما       زكُنِْت أزمع كُـإنبليٍل مظْـتْ ركَاب ٥لِمـم  
ومؤذن بحياة مظلمة كسواده الذي يتستر به ، فاللَّيُل عند عنترة مفرقٌ بين األحباب

  . الراحلون دون أن يترك فرصة يودع فيها بعضهم بعضا 
    وبسبب المخزون النَّفسي الهائل والتَّراكمات التي امتألت بها نفوس الشُّعراء 

د واقترانه عندهم بالرحيل والبعد والفراق ؛ فقد أفصحت الجاهليين تجاه اللَّون األسو
وضمنُوها التَّشاؤم من ، ألسنتُهم عن ذلك من خالل أشعارهم التي ملؤوها أسى وألما

فهذا ، أشياء كثيرة؛ كتشاؤمهم من الغراب األسود الذي اقترن عندهم بالنَّوى والرحيل
   :٦عنترة يقول

   ٧يـؤالـرد على سـيد ال يـم محيـٌل      بعـرسبني ـ              وكيف يجي
  ي ـعي ِمثَْل الآللـرى أدمـوأج  راب به شجاني      ـ              إذا صاح الغُ

                                         
  .١٣٤ص، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
  . ٣٠ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
أي نخل لم : غير منَبق .   واحدها ِعرض ، األودية : األعراض .  اإلبل التي يحتمل عليها :  الحمول -  ٣

  . يخرج ثمره فهو غير مزٍه 
  .١٥٤ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٤
 . شُدتْ وخُِطمتْ باألِزمة : زمتْ .   عزمِت على الفراق :  أزمعِت - ٥
  . ١٣٠ص  ،  المصدر السابق- ٦
  .المتبدل من حال إلى حال :  المحيل - ٧
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  ن بعِد الوصاِل ـراِن ِمـا      وبالِهجـرزايـاِف الـبرني بأصنـ              وأخ
  يـوقـد أشغلتَ بال، اِندنيـتُع لَّ يوٍم      الك كُــم، راب البيِنـ              غ

  ك أو قَنَصـتُك بالحـباِل ـِفراخَ                    كأنِّي قـد ذَبحتُ ِبحد سيفي      
    إنَّها لوحة مليئة بالتشاؤم والسواد؛ فيها الرسم البعيد والديار الموحشة التي خَلَتْ من 

ونعقَ فيها ، وتالشت الحياة ، لَّ فيها السواد لون الموت أهلها فسكنها الخراب وح
وأجرتْ ، غراب البين؛ فاستدعى بنعيقه الصور المحزنة التي آلمتْ قلب الشَّاعر 

وكسرت نفسه المثخنة بتراكماٍت تشاؤمية عن هذا الكائن الذي ما نعق قط إال ، دموعه 
 إن أسى الشَّاعر بلغ حده وقد أصبح بل، وتتابعت المصائب وحلَّ الفراق والخراب 

ويفجؤه بأنباء ، الغراب عدوا لدودا له ؛ يلقي في أذنيِه أخبار الرزايا التي ستحل به
كل ، ويشغل باله، ويعانده بإفساد ملذات الحياة في كل يوم ، الهجران من بعد الوصال

مبرر ؛ فهو لم يؤِذ هذا الغراب ذلك في الوقت الذي يستنكر فيه عنترة هذا العداء غير ال
وهذا يعطي تصورا واضحا ووحيدا بأن !! ولم يذبح ِفراخَه ، بنصِب حبال القنص له 

وأنَّه كان عونًا لتلك ، سواد الغراب كان بمثابة الليل الموحش المظلم ألولئك القوم 
  .  ياة الصحاري المقفرة التي بخلت على اإلنسان فيها بأقل مقومات الح

    ثم تشاءمت العرب في الجاهلية من العقاب األسود الرتباطه عندهم بالمعارك والقتل 
والدماء؛ فهو من الطيور الجارحة التي تقيم في أرض المعركة ِلتَرقُّب الفرصة السانحة 

ِعقبان وقد تفعل ذلك ال، فإن النسور تتبع العساكر" التي تتغذى فيها على أشالء القتلى؛ 
   : ٢قال طَرفَة، ١"وأنا أرى ذلك في الطَّمع في القتلى ... 

  ٣فُ الِعقْبان فيها والرخَم ـى بينها      تَعكُـاَل صرعـذَر األبطـ                نَ
ومشهد مرعب تتوالى فيه أحداثٌ مسرحها ساحةُ المعركة وقد ،     إنَّها صورة مخيفة 

 وتُركتْ ملقاة في العراء كالِجيِف وقد تجمعتْ حولها الِعقبان ؛ تناثرت فيها جثث القتلى
فال غرابة بعد ذلك أن احتَفَظَتْ ذاكرة الشَّاعر ، وهي تقتات عليها وتهينها شر إهانة 

العربي بهذا المنظر المخيف الذي جعل من اللَّون األسود لونًا مكروها وبشعا عنده؛ 
  .  العقاب السيما إذا ما اقترن بطائر

                                         
  . ٤٨٣/ ٣، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ١
  . ٧٧ص ، الديوان ،  طَرفَة بن العبد - ٢
٣ - نَذَر  : تجتمع وتستدير : تعكف .    قتْلى : صرعى .   نترك . 
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    وقريب من صورة عكوف الِعقبان على جثث القتلى في أرض المعركة صورة 
فوق الجيش الغازي ومصاحبِتِه طمعا في ، ومنها الِعقْبان ، تحليق جماعات الطير 

وذلك في األبيات المشهورة للنابغة ، الهجوم واالنقضاض على جثث من يسقطُ من قتلى 
  :١الذبياني حين قال

  ٢بـدي بعصائـٍر تهتـ         إذا ما غَزوا بالجيِش حلَّقَ فوقهم      عصائـب طي 
   ٣دوارِبـاِء الـم      من الضاريـاِت بالدمـارهـرن مغَـ          يصاِنعنهم حتَّى يِغ

اهخلْفَ القوِم خُـ          تر الشُّيوِخ فيـن لُوسونُها      جيا عر٤ ثياب المرانِبز  
تلتقي مع نظرة العرب في الجاهلية للَّون األسود وتشاؤمهم " خُزرا عيونُها :"     وقوله 

هو النظر : وقيل، ضيق العين وصغرها: الخَزر" ـمن السواد في الغربان والِعقبان؛ ف
وعدو أخْزر ... ،النَّظَر إذا ضيقَ جفْنَه ِليحدد : وتخازر الرجل ... ، في أحد الشِّقَّين

، ٥"الداهية من الرجال : والخازر ... ، ينظر عن معارضة كاألخْزر العين : العين 
وبتمركزها ، فحركة الخَزر سلوك عدواني عندما قرنه النَّابغة بعصائب الطَّير السود 
الثياب السود خلف القوم وبهيئة جلوسها الشَّبيهة بجلوس الشيوخ الذين يتدثرون ب

  . المصنوعة من فَرو األرانب 
أن اللَّون األسود ارتبط عند الشُّعراء في الجاهلية بالموت :     وخالصة القول 

  :٦فقال، فاألعشى جعله لونًا للفقر والجوع والبرد، والمصيبة والتشاؤم وصعوبة العيش
إذا الِْقيِشـ               وبا حتَهِسبح ةًـانايرقَ،       غُباألرفَـلَّ حـو ٧اِدـالئب  

                                         
  . ١٠ص ، الديوان ،  النابغة الذبياني - ١
  . كناية عن كثرة ما يفتكون به من األعداء :    تهتدي بعصائب .جماعات :  عصائب - ٢
٣ - نِغربة على القتال : الدوارب .    المتعودات : الضاريات .   يهجمن على حين غرة :  يالمدر . 
  األرانب والمصنوعة من فَروالثياب المائلة إلى السواد: ثياب المرانب .    تنظر بمؤخرها :  خُزرا عيونها - ٤
. 
 ) . خزر ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٥
  . ٥٤ص ، الديوان ،  األعشى - ٦
.    وهو القدح العظيم ، جمع رفد: األرفاد .    وهي األمة صانعة أو غير صانعة ، جمع قَينَة :  الِقيان - ٧

 . أراد أنَّها سوداء من البرد : حبشية 
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وطَرفَة بن العبد شبه نفسه بالبعير األجرب المطْلي بالقطران عندما تحامتْه العشيرةُ ؛ 
أي أخذتْ تحمي نفسها منه وكأنَّه العدو المتربص بها ؛ فرأت فيه ما رآه صاحب اإلبل 

  :١فقال، من ضرورة حمايتها من بعيره الذي أصابه الجرب 
   ٢بِدـيِر الْمعـ                إلى أن تَحامتني العشيرةُ كُلُّها      وأفِْردتُ إفراد البع

    وزهير بن أبي سلمى عبر عن الموت وعن داهية الحرب والخراب في الديار 
  :٣ورحيل أهلها منها بذكر األثافي السفْع في قوله

يتثلَِّم                أثَاِفي لَم دوِض الْجا كَحِل      ونُْؤيجِس ِمررعا في مفْع٤ س  
    واألثافي السود ليست بعيدة عن المعنى المجازي الذي تجري فيه؛ وهو الداهية 

واالحتراق ، من الكلمات الدالة على االحتراق" معرس " و، "سفْعا " وكلمتا ، العظيمة
،  المرتبط في ذاكرة الشَّاعر الجاهلي بالموت والخراب والدمار والمصائبيولد السواد

إضافة إلى ما تحمله األثافي السود في الثقافة العربية من معنى يدل على الداهية 
وثالثة ، إذا رماه بداهية عظيمة ، رماه بثالثة األثافي" ففي األمثال العربية ، والمصيبة
 تَان القطعة من ال: األثافيُل إلى جنبها ُأثِْفيعجعليها، جبل ي رالِقد بوتُنْص ، ومعناه أنَّه

   : ٦قال الشَّاعر، ٥"مثل قطعة الجبل ، رماه بأمٍر عظيم
  اِفي ـِة األثـاهم بثالثـ                  فَلَما أن بغَوا وطَغَوا علينا      رمين

  : بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي عالقة اللَّون األبيض:المبحث الثَّاني 
 اللَّون األبيض لون حياٍة واستبشار عند العربي في الجاهلية ؛ وهو كما سبق لون    

وإذا كانت األثافي السفْع التي ذكرها زهير مرتبطة ، وشرف النَّسب، للقداسة والطَّهارة 

                                         
  . ٢٥ ص ،الديوان ،  طرفة بن العبد - ١
  . المطلي بالقطران إلذالله للركوب :   المعبد - ٢
  . ٣٦ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٣
سواد تخلطه : السفْعة .   كّل ِقدريطبخ فيها : الِْمرجل .    األحجار الثالثة التي يوضع عليها الِقدر:  األثافي - ٤

قد ذهب : لم يتثلَّم .    البيت من تراب؛ لئال يدخل الماء من خارج البيت حاجز يرفع حول: النُّؤي .  حمرة 
 . أعاله ولم يتثلم ما بقي منه 

، المكتبة العصرية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وغيره ، كتاب جمهرة األمثال ،  أبو هالل العسكري -  ٥
  . ٤٠٤/ ١، هـ ١٤٢٦، بيروت 

، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، ح القصائد السبع الطِّوال الجاهليات  ذكره ابن األنباري في شر- ٦
  . ٢٢١ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية 



 

 )٩٤٥(

في " اآلرام " الديار من أهلها؛ فإن في ِفكِْرِه بالخراب والدمار والحرب والمصيبة وخلو 
  :١قوله

  ٢لْفَةً     وأطْالُؤها ينهضن من كلِّ مجثَِم ـ            بها الِْعين واآلرام يمشين ِخ
وهذه الحياة الجديدة ، مرتبطةٌ بالحياة الجديدة التي نشأت بعد دمار الحرب وخرابها 

الظبي األبيض الخالص : الريم " ؛ ألن "اآلرام  " رمز إليها اللَّون األبيض الخالص في
" ، تتحرك أمام زهير" اآلرام " و " الِْعين " وهنا صورة حية رائعة من  ، ٣"البياض

فتضفي " ِخلْفَةً " ثم تأتي كلمة ، ها هن يمشين: وكأن زهيرا يشير لك بإصبعه ويقول
وأنَّهن جماعة تَخْلُفُ ، م والتنسيق والتتابععلى هذه الصورة المتحركة قدرا من التنظي

إلى ، وهن األمهات،فتنقلنا من متابعة الِْعين واآلرام " أطالؤها" ثم تأتي كلمة، جماعة
فاللَّون األبيض مرتبط في مخيلة زهير بحياٍة حيٍة ، ٤"متابعة جيل آخر تنبته األرض

ورحيل ، بعيدا عن الموت وخراب الديار ، متتابعة في جو من األلفة والمحبة والنظام 
 األثافي ادواألهل واألحباب الذي رمز إليه س .  

    وفي قصيدة أبي طالب التي قالها وهو في الشِّعب الذي أوى إليه بنو هاشم مع 
 لما تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصحيفة؛ انتقلت – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
فسية للَّون األبيض عند العرب في الجاهلية على لسانه رمزا للسيادة والشرف الداللة النَّ

   : ٥ فقال– صلى اهللا عليه وسلم –وتفاؤال واستبشارا برسول اهللا 
هِه      ِثمجِبو قَى الغَمامتسسي ضةٌ لألرامِل، اُل اليتامى ـ              وأبيم٦ِعص  

  ٧واِضِلـٍة وفَـم عنده في نعـمـفَهالك من آل هاشٍم     ـلْهوذُ به اـ              يلُ

                                         
  . ٣٤ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ١
٢ - ننَاء، البقر :  الِْعيينًا لسعة أعينها، الواحدة عفوج جاء آخر إذا مضى : ِخلْفَة .   وإنما سميت ِعي .   

 . موضع جثوم الغزال واألرنب والطَّائر : المجثم .    ولد البقرة وولد الظبية الصغير : الطَّال : أطالؤها 
 ) . ريم ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٣
   . ٣٤٥ ص، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٤
، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، محمد التونجي . جمعه وشرحة د، يوان الد،  أبو طالب - ٥

  . ٦٧ص ، هـ ١٤١٤
.    يدعى اهللا أن يمطرهم بسببه : يستسقى الغمام بوجهه .   السيد الشريف وإن كان أسمر اللَّون :  األبيض -  ٦

  . فاع منْع وِد: عصمةٌ .   عمادهم ومالذهم : ثمال اليتامى 
  . الفقراء المعدمون :  الْهالّك - ٧



– 

  )٩٤٦(

،     كذلك كانت داللة اللَّون األبيض وعالقته بالحالة النَّفسية عند العرب في الجاهلية 
وذلك عند الشَّاعر المخضرم حسان بن ، وانتقال هذه الداللة إلى ما بعد العصر الجاهلي

   : ١ بيته المشهور الذي قال فيه في– رضي اهللا عنه –ثابت 
  راِز األوِلـن الطِّـوِف مـم األنُـ               ِبيض الوجوِه كريمةٌ أحسابهم      شُ

ثم تابع بذكِر ما يترتب على ، حيث بدأ ببياض الوجوه الدال على السيادة وشرف النَّسب
ومثل ، وشرف النَّفس، ة واألنَفَة وعظيم العز، رمزيِة بياض الوجه من كريم الحسب

  :٢ -  رضي اهللا عنه –ذلك ما جاء في قوله في حمزة بن عبد المطلب 
مي ِة من هاشٍم      لَموفي الذِّر الحقِّ بالباطِلـ                  أبيض ون٣ِر د  

اهلية من معنى فهنا عالقة قوية بين اللَّون األبيض وبين ما يحمله ِفكْر العربي في الج
وعلى الشَّرف ، " لَم يمـِر دون الحقِّ بالباطِل " دالٍّ على بياض الِْعرض ونقاء النَّفس 

  " .في الذِّروِة من هاشٍم" والسيادة 
    ومن البياض لون البرق ووميضه الذي يستبشر به العربي في تلك الصحاري 

خالله؛ لذلك فإن العربي في الجاهلية كان المقفرة؛ الستشراف السحاب والمطر من 
وكان هذا ديدن الشُّعراء كذلك ، يأرق من أجل المطر ويحمل همه ويسهر اللَّيل يترقبه

   : ٤ومنهم أوس بن حجر الذي قال في حائيته المشهورة
ا مٍق أِبـ             يرِلب قُـنَل أرتُ اللَّيِضيِءـيفي عارٍض كَم      هاِحبِح لَمب٥ الص  

فالشَّاعر شديد العناية بأمر عشيرته؛ لذلك فإنَّه يترقَّب البرق لعلمه بأن السحاب والمطر 
وأن في وميض البرق ما يحمل على التَّفاؤل ويبعث السعادة ، مهمان من أجل حياة قومه

  . في نفسه ونفوسهم 
   :٦    ومثل تلك العناية بأمر البرق نجدها عند عبيد بن األبرص في قوله

                                         
، هـ١٤١٠، بيروت، دار الكتاب العربي، ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي، الديوان،  حسان بن ثابت- ١

  . ٣٦ص 
  . ٣٨٣ص ،  المصدر السابق - ٢
 . مراه حقَّه أي جحده : تقول ، من المراء؛ أي ال يدفع حقا بباطل:  يمِري - ٣
، هـ١٣٩٩، الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، الديوان،  أوس بن حجر - ٤

 . ١٥ص 
 . أو الذي يسبقه برق شديد الوميض ، السحاب الذي يتعرض على وجه السماء:  العارض - ٥
  . ١١١ص ،  الديوان،   عبيد بن األبرص- ٦



 

 )٩٤٧(

   ١ه ـركُومـبه      في مكْفَِهر وفي سوداء مـرٍق أِبيتُ اللَّيَل أرقُـ             يا من ِلب
غيث؛     لقد استدعت ذاكرتُه اللَّون األبيض في ذكره لترقُّب البرق الذي يبشِّر بنزول ال

في " وفي المقابل ذَكَر اللَّون األسود ، من أجل حياة خصبة ومرابع مترعة بالماء والكأل
 مركومه لحالة األلم وشظف العيش التي يعانيها العربي عند زمن " سوداء وفيه انعكاس

، فاألبيض لون السعد والفرح واألمن ، الجدب التي دأب أن يرمز لها بذكر السواد 
  .سود لون البؤس والحزن والخوف واأل

أن يضيء له الظالم؛ ، وهو في لحظة خوف وهم ،     وامرؤ القيس يأمل من البرق 
وربما كان همه الذي يؤرقه السعي وراء استرجاع ، من أجل أن يبصر أعالي ِحمير

  :٢لذلك قال، ملك أبيه
  ٣رٍق      يضيء الدجى باللَّيِل عن سرِو ِحميرا رى ضوء باـ          تَبصر خليلي هل ت

    إنَّه يتوق لرؤية ضوء البرق الذي يعكس بياضه األمل في لحظة انفراٍج وفرح 
واد الهم المطِْبق ليرى أعالي بالد ِحمير باليمن التي شاقه الحنين ـثنبثق من خالل س

أن يناصره على ، قيصر بيزنطية، انوس يوستني" وهو في رحلته طالبا من ، إليها 
ووصل إلى ، تنقَّل في مواضع متعددة من الجزيرة " حيث إن امرأ القيس ، ٤"مناوئيه 

فالبياض هنا رمز النقشاع الهم وذهاب الغم وانفراجه ، ٥"القسطنطينية عاصمة الروم 
واد رمز للهم والغم والس، وظفره باسترجاع ملك أبيه ، بعودته منتصرا من رحلته 

  . والبعد عن بالده وذهاب ملك أبيه 
    لقد تفاءل العربي في الجاهلية باللَّون األبيض للبرق؛ حتَّى وإن كان هذا البياض 
واللمعان بعيدا عن حالة السحاب والمطر؛ فلقد ذكر عنترة بن شداد البرق في ديوانه في 

وثالثة ، بريق السيوف في ظلمة قتام المعارك أكثر من ثالثين بيتًا أكثرها كان في ذكر 
وهذا يعزز ما يدور في ، أبيات فقط كانت في ذكر البرق المصاحب لعارض المطر 

                                         
 . أي تراكمتْ ظلمتها : مركومة . ليلة سوداء :   سوداء . عضه فوق بعض السحاب المتراكب ب:  الْمكْفَِهر - ١
  . ٣٩٤ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
 . أو أعالي بالد ِحمير باليمن ، موضع :  سرو ِحمير - ٣
          ، هـ ١٤٠٩، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الجيل ، تحقيق حنا الفاخوري ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٤

  . ٣٣٠ص 
  . ٣٦١/ ٣ ، المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم،جواد علي/ د  - ٥



– 

  )٩٤٨(

وهذه الصور ، فكر العربي في الجاهلية من تفاؤل وصور مشرقة عن اللَّون األبيض 
   :١قال عنترةُ، األمل يعبر عنها الشعراء تلقائيا متى ما احتاجوا لجرعات من التَّفاؤل و

  ٢اِق لوامع      في عارٍض مثِْل الغماِم الْمرِعِدـ         وبوارقُ الِْبيِض الرقَ
ويجلب األنس؛ ألن البياض ،     إن بريق السيوف يبعث الراحةَ في نفس عنترة 

دث عن جو معركة وهو يتح، وِذكْره للغمام المرعد ، إشراقة أمٍل في الجو القاتم المظلم
من أجل أن ، استدعاء منه للحالة الطبيعية ِللْعارض عندما يستَبشَر به، كثيف السواد 

  . يخفف عبوس الظالم الذي يحدثه عارض المعركة الناشئ عن الغبار الكثيف 
    وعلى عكس دالالت اللَّون األبيض التي ذُِكرتْ كان بياض الشَّيب بياضا مثيرا 

قال عبيد بن ، لحزن واألسى والكآبة عند العربي في الجاهلية ؛ ألنَّه أحد نُذُر الموت ل
  : ٤وقال أيضا ، " والشَّيب شَين لمن يشيب  : " ٣األبرص

س رِهللا د      تَهلمن يحتلُّ ساح نشَي باِد اللِّـ             والشَّيـو٥يـالـِة الخـم  
من الشَّيب مصيبةً نزلتْ به فلم تفارقه؛ فهو يأسف على زمن الشَّباب     جعل الشَّاعر 

واألبيض ، الذي ولَّى؛ فاألسود لون محبوب عنده؛ ألنَّه مقترن في نفسه بالشباب والقوة 
مكروه تنفر منه نفسه وتستوحش؛ القترانه بالشيب الذي هو سبيٌل إلعراض زوجته 

٦وفي ذلك قال، االتي كانت تقبل عليه عندما كان شاب:   
  د ِليِن ـالِة بعـوفَظَّتْ في المق    ةَ اإلعراِض منها      ـِني آيـِريـ تُ         

  كَِبرتُ وَأن قَِد ابيضتْ قُروني    ِني      ـاِجبيها َأن رأتْـتْ حـومطَّ          
   :٧لشيب في قوله    وكذلك الحال عند األعشى الذي أكَّد كُره النساء ل

تَنَا      لَمرِهجى ودعنَا سمرتْ صعمرأسـ      وأج قـا رأتْ أن د شابا ـي اليوم  

                                         
  . ٦٣ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
 . ما اعترض في األفق وسده من غيم أو غيره : العارض .   السيوف :  الِْبيض - ٢
  . ٢٣ص ، الديوان ،  عبيد بن األبرص - ٣
  . ١٠٥ص ، بق  المصدر السا- ٤
 .الشَّعر الذي جاوز شحمة األذن : اللِّمة .    الماضي : الخالي .   البغيض :  الشَّين - ٥
  . ١٢٢ص ،  نفسه - ٦
  . ١٦ص ، الديوان ،  األعشى - ٧



 

 )٩٤٩(

 :حالة النَّفسية للشَّاعر الجاهليعالقة لون الغُبار ولون الرماد بال: المبحث الثَّالث
الغبار ال يثور إال عند     تشاءم العرب في الجاهلية من لون الغبار ولون الرماد؛ ف

ولموت هذا ، موت زعيم من زعماء الجن كما كان يعتقد العرب في الجاهلية 
  . الزعيم تجتمع الجن فتثير الغبار عند غضبها وعند تأهبها لالنتقام 

    كما اقترن لون الغبار باحتدام المعارك وجلَبِة الخيل التي يتطاير الغبار في 
لشُّعراء الجاهليون ذلك كثيرا ؛ فهذا طفيل الغَنَِوي يذكر الخيل وقد ذكر ا، أعقابها 

  :١األصيلة في ميدان المعركة فيقول
طَـ          إذا هغُـتْ سهـب ِبـالً كأنتَنْض اِخنواِنِبِه األقصى دِبج      ه٢بار   

بالفـ          ي نـلَّ ثَـاِن كُـرسـباِدرا ـِنينُوحِب ـكٍَة      جرتَساِط القَطَا الْم٣فُر  
فكأن الغبار المتطاير تحت سنابك الخيل دواخن متطايرة من أشجار تَنْضب عند 

  . احتراقها 
  :٤    وقال امرؤ القيس

      عيا      ربتَنَصها موراء اججالْع ـ      تَذَرا ـانُه ،بـوكأنَّها الس ٥د  
 ذاكرةُ امرئ القيس بداللة اللَّون األغبر عند ذَكْره مشهد الغبار     لقد احتفظَتْ

وإلى جانب اللَّون ، المتطاير عاليا بسبب ضرب الخيل المسرعة بحوافرها األرض 
األغبر ذَكَر السواد من خالل ِذكْر العقبان السود التي سبق ذكر داللة اللَّون األسود 

  . فيها 
   :٦ي موضع آخر    وقال امرؤ القيس ف

   ٧ركَِّلـِديِد المـبارا بالكَـرن غُـ       ِمسح إذا مالسابحاتُ على الْونَى      َأثَ

                                         
         ، م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، بيروت ، دار صادر ، تحقيق حسان فالح ، شرح الصمعي ، الديوان ،  طفيل الغنوي -  ١

  . ٢٧ص 
 . شجر له دخان أبيض :  تَنْضب - ٢
المتسرب .  والواحد فارط ، سوابق القطا والمتقدمة منها : فُراط . وقد جنَحن إلى األرض قليال ، أي فيه إصغاء:  جنُوحا - ٣
 .  الربوة والطريق الْمنْحِفر في، في الجبل : الثَِّنية .    التي تمضي سربةً سربة : 
  . ٢٣٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٤
 . العقبان في ألوانها إلى السواد : السبد .    أوائلها : ريعانُها .   عاليا :  متَنَصبا - ٥
  . ٢٠ص ،  المصدر السابق - ٦
٧ - حا مثل المطر:  ِمسحو سدالْع ِسحابحات   .يتْ فكأنَّها تسبح الخيول التي تبسط يده:  السدنَى .  ا إذا عالفتور: الْو.   

  . الذي ركَلَتْه الخيل بحوافرها : الْمركَّل .    ما غلظ من األرض : الكديد 



– 
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    أما عنترة بن شداد فقد أكثر من ذَكر الغبار الذي تثيره سنابك الخيل في أرض 
ينتظر األعداء وفي إكثاره ما يدل على ِشدة المعركة وما فيها من رعب وموت ، القتال

   :١ومن ذلك قوله، 
  ٢يِل الِْعتَاِقـِك الخـــغُبار سنَاِب                   وما أبعدتُ حتَّى ثار خلفي      

  اِق ـرقَـدِة الـنَّـهـار      وُأشِْعلَّ بالْمـبـيٍة غُـلَّ ناحـقَ كُـبـ            وطَ
،  الغبار والموت ليزيد الرهبة في قلوب األعداء     وربط عنترة في بعض أبياته بين

وهذا الربطُ موجود أصال في مخيلة العربي في الجاهلية؛ فالغبار الذي يتطاير في ساحة 
، وكثافته كثافةٌ في الموت والخوف والرعب ، المعركة هو موت تحمله الخيل لألعداء

   :٣وفي ذلك قال
  داةَ الروِع أمثاَل السهاِم ـَل شُعثًا      غَ                  وخَيٍل تحمُل األبطا

  ٤ير النَّقْع بالموِت الزؤاِمـ                  عنَاِجيٍج تَخُب على رحاها      تُِث
وإذا أتى الحريق على ،     وقريب من الغبار لون الرماد الذي يوحي بالدمار والهالك

ماد المقترن في فكر العربي في الجاهلية بتالشي كل شيء كلِّ شيء لم يبق سوى الر
وعند ذكر الشَّاعر الجاهلي لألطالل البالية كان يكثر من ذكر هذا اللَّون إلى ، وذهابه 

جانب ذكر سواد األثافي ذي المغزى المخيف في الثقافة العربية ؛ كما هو الحال في 
  :٥امرئ القيستشبيه مؤخرة الفَرس باُألثِْفيِة في قول 

  ٦رـيس فيها ُأثُـ                    وِإن أدبرتْ قُلْتَ ُأثِْفيةٌ      ملَملَمةٌ لَ
    هنا شبه امرؤ القيس مؤخرة فَرسه باألثْفية الملساء التي ليس فيها أثر؛ لكن الصورة 

وللتأكد من ذلك فقد ، العظيمة أعمق من ذلك؛ ألنَّها محملة بدالالت المصائب والدواهي 
استَعرضتُ هذا البيت ضمن سياقه في كامل قصيدة امرئ القيس التي قالها في قتال 

                                         
  . ١٠٨ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
 . وهو حافر الخيل ، جمع السنْبك :  السنابك - ٢
  . ١١٤ص ،  المصدر السابق - ٣
تَخُب .   هو طويل العنق من اإلبل والخيل : وقيل ، وهو النجيب من اإلبل ، جمع عنْجوج بالضم : اجيج  عن-  ٤

  . الموت الكريه السريع الْمجِهز : الموت الزؤام .   تُسرع حين نُسرع : على رحاها 
  . ١٦٦ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٥
 . لمجتَِمعة الصخرة المدورة ا:  اُألثِْفية - ٦
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وقد تبينْتُ من داللة ، وما كان من أمِر مقتله على يديه في تلك المعركة ، ثعلبة بن مالك
الموت والدماء واألشالء؛ اُألثفية وأنَّها منتزعة من أجواء القتال المثخنة بالمصائب و

   :١فالقصيدة ممتلئة منذ بدايتها بدالالت الشؤم واالحتراق الذي ذكره الشَّاعر في قوله
تَلَْأموا الخيَل واسِكبـ               ِإذا رـوا      تَحوالْي قَِت األرضقَـر ـومْ٢ر    

الدباءة " استخدم امرؤ القيس صورة     وكانت صورة األثفية أثناء إدبار الفَرس، بينما 
بل إنَّها دباءةٌ مغموسة في النَّعيم والخير؛ فالعرب تستبشر بإقبال ، في حال إقبالها" 

وجاء التَّشاؤم بإدبار الخيل عند امرئ القيس حيث خُيَل إليه صورة ، الخيل ونواصيها 
  . ِه اُألثِْفية السوداء المتحرقَة عند إدبار فَرِس

 ة ذكرقِْفريار الخالية الْمماد الغبي "     وفي وصف عبيد بن األبرص للد٣؛ فقال"الر:   
  ٤الِلـتْ ِديارهـم كالِخـأضحـفَ                دار حي أصابهم ساِلفُ الدهِر   

ـقِْفـ              مماٍت إال رـرا      وبا غَبيا ـقَـادـِمايِدم ٥الِلـِة األطْـنَـن  
والغباء ِشبه ، خَِفي فلم أعِرفْه : غَِبي األمر عنِّي " ،     والرماد الغبي هو الرماد الخفي

فجاء الشَّاعر بذكر الرماد الخفي في ، ٦..."،الغُبار : والغَباء ، الغَبرة في السماء 
، والبشر ذهبوا، فالحياة تالشت، بسبب فجائع الدهرمعرض ِذكره لخلو الديار من أهلها؛ 

وبقي تشاؤم الشَّاعر بما يراه في تلك الديار من الرماد والدمن ، واألحباب تفرقوا
  . واألطالل البالية 

 ومن عادة العرب في الجاهلية أثناء تشييع الميت ما كان يصنعه النساء من ذر    
 ماد فوق رؤوسهنوما ،  وما لذلك الفعل من داللة على األسى والحزن وألم الفقد،الر

وكان تشييع " ، أصبح يمثله لون الرماد من رمزية محزنة عند العرب في الجاهلية 

                                         
  . ١٥٤ص ،  المصدر السابق - ١
 . بارد : قرْ .    وهي السالح ، لبسوا الألمة :  استلَْأموا - ٢
  . ٩٥ص ، الديوان ،  عبيد بن األبرص - ٣
 .  وهي جفن السيف المغطَّى ببطانة منقوشة بالذهب وغيره ، جمع خلة :  الِخالل - ٤
 . خَِفيا : ِبيا غَ.    خاليات :  مقِْفرات - ٥
 ) . غبا ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٦



– 
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، وِبحلِّ النِّساء شُعورهن ، الميت عند عرب البادية بمشي األقارب خلف الجنازة حفاة
  ١..."وتلطيخ رؤوِسهن بالرماد 

  : عالقة اللَّون األحمر بالحالة النَّفسية عند الشَّاعر الجاهلي : حث الرابع المب
ومنه تأنف ،     األحمر عند العرب في الجاهلية لون يرمز للدم والقتل والخوف 

وارتباطه في فكر الشَّاعر الجاهلي بالفقر والشر ، النُّفوس الرتباطه بالمعارك والقتال
وفي هذا األمر يطالعنا البيت المشهور ، نسان ولون عينه وشَعرهوالتشاؤم من لون اإل

   :٢لزهير بن أبي سلمى عندما قال وهو يذكر أهوال الحرب
ِر عمكَأح     مكُلُّه أشْأم انِغلْم لَكُم فَتَفِْطـث، اٍدـ              فَتُنِْتج ِضعتُر ٣ِمـم  

 اللَّون األحمر الذي اقترن في ذاكرة زهير بشؤم فالتَّشاؤم من أهوال الحرب استدعى
 فالتَّهور الذي – عليه السالم –أحمر ثمود قُدار بن سالف ؛ عاقر ناقة نبي اهللا صالح 

سببه هذا الجاهل األحمر لقومه ستمتلئ بآالف مثله أرض عبس وذبيان ؛ تنتجهم 
وإذا كان أحمر عاد هلك " ، ءوتنبتهم األرض التي سِقيتْ بالدما، الحرب المشؤومة 

فكيف بأرٍض كلها من أحمر عاد ؟ وهذا تصوير ، شؤمه قومه ودمدم عليهم ربهم بذنبهم
وإنَّما أراد زهير األجيال التي ولدتها هذه الحرب وهي مغموسة بالدماء؛ فهذا قُتل ، بالغ

  ٤..."والدم ال يهدأ إال بالدم ، وذلك قُتل أخوه، أبوه 
ءم الشَّاعر الجاهلي من حمرة السماء؛ الرتباط السماء في مخيلته وهي حمراء     وتشا

   :٥وفي ذلك قال األعشى، بالفقر والفاقة
  لَّتْ شُهورهاـواستَه، اِءـتـاح الشِّـ            إذا احمر آفَاقُ السماِء وأعصفَتْ      ِري

  ٦اـزورهـروِر أم يـقْـروِة الْمـا      ِلِذي الْفَـأنَّهـاُل ك            تَري أن ِقدِري ال تز

                                         
، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الجيل ،  األدب القديم –الجامع في تاريخ األدب العربي ،  حنا الفاخوري - ١

  . ١٤٦ص ، م ١٩٨٦
  . ٤٣ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٢
يريد أنَّه يِتم أمر الحرب كالمرأة إذا : تُرِضع فَتَفِْطِم .     النَّاقة ولكنه غَِلطَ أراد أحمر ثمود عاقر:  أحمر عاد - ٣

 . أرضعتْ ثم فَطَمتْ فقد تَممتْ 
  . ٣٩٢ص ،  دراسة في منازع الشعراء –الشعر الجاهلي ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٤
  . ٦٩ص ، الديوان ،  األعشى - ٥
 . ي أصابه البرد الذ:  المقرور - ٦
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سمح ، لكن احمرار السماء لن يحول بين الشَّاعر الكريم وبين الكرم؛ فهو سخي اليد
  . على الرغم من قسوة الظروف وصعوبة الحياة ، النَّفس

التشاؤم كما سبق؛ إال أن ذاكرة     وإذا كان اللَّون األحمر لونًا يدل على الدم والقتل و
الشَّاعر الجاهلي احتفظتْ في جانب منها برمزيٍة مبهجة مِحبة لهذا اللَّون ؛ ذلك عندما 
يكون األحمر رمزا لالنتصار على األعداء واإلثخان فيهم قتلًا وتنكيلًا؛ فعنترة بن شداد 

ال " في انتصاراته فإنَّه ) م لون الد(  وهو يتحدث عن األحمر – على سبيل المثال –
وإنَّما يريد ما وراء الدم ؛ فحين ، يريد من اللَّون األحمر  الدم الذي يبصره كل إنسان

وهي ، ١"يخبر أن حصانه تسربل بالدم فهو يصف البطولة التي كان يؤديها ويعرف بها 
طولة التي اتَّصفَتْ وهي الب، البطولة التي يعشق صاحبها رؤية الدماء تسيل من األعداء 

وهي القبيلة التي يتذوق فرسانُها طعم الدم ، بها قبيلة آل عبس التي ُأكِْرم بانتمائه إليها 
   :٢وفي ذلك قال، في أفواههم ألذ وأطيب من طعم الشَّهد 

  د ـتَـا شَرفٌ بين القبائل يمـ          ويصحبِني من آِل عبٍس ِعصابةٌ      له
  ٣داِء في فَِمِهم شَهدـأن دم األعـ  بهاِليُل ِمثُْل اُألسِد في كلِّ موطٍن      ك        

    واللَّون األحمر لون االنتصار عند الجيش المنتصر في الوقت الذي يكون لونًا 
   :٤وفي شأن االنتصار قال عمرو بن كلثوم، للرعب والقتل عند الجيش المنهزم 

      بَأنَّا نُوِرد الراياِت ِبيضا      ونُصِدرهن حمرا قَد رِوينَا                  
فالراياتُ  الِبيض عند بدء المعركة يرجعونها راياٍت حمراء عند انتهاء الحرب وقد 

  . ارتوتْ من الدماء؛ رمزا للغَلَبِة والنصر على األعداء 
ِر الفَررعته؛ بحيث يستطيع     واللَّون األحمر على نحِة سس عالمة على أصالته وِشد

، وهو رمز لفرح الفارس واستبشاره بما حازه من صيد، اللحاق بالوحوش المتقدمة 
   :٥وفي ذلك قال امرؤ القيس

                                         
 ، -  دراسة موضوعية وفنية –القيم األخالقية في شعر عنترة بن شداد العبسي ،  فاتن عبد اللطيف العامر -  ١

   . ٢٩٠ص ، هـ ١٤٣٠، نادي القصيم األدبي 
  . ٥٥ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٢
 . العسل : الشَّهد .     الْمِرح الضحاك جمع بهلُول؛ وهو السيد الجامع لصفات الخير:  بهاليل - ٣
، الطبعة األولى، جدة، النادي األدبي الثقافي بجدة، تحقيق أيمن ميدان، الديوان،  عمرو بن كلثوم- ٤

 . ٣١٨ص ،هـ١٤١٣
  . ٢٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٥



– 
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  ١رجِلـاٍء ِبشَيٍب مـنَّـِرِه      عصارةُ ِحـاء الهادياِت ِبنَحـ                 كأن ِدم
اء على نحر الفَرِس الذي يطاِرد به الفارس الصيد أمن للفارس؛ الرتباطها في فالدم

وهي كذلك ابتهاج له وسرور وغبطة الرتباطها ، ذهنه بالغذاء الذي يشبعه ويؤمن حياته
  .في فكره بأصالة فَرسِه وِعتْقه 

 خضاب المرأة الذي ومنها،     وارتبط اللَّون األحمر عند العرب في الجاهلية بالزينة
  .يدل على البهجة والسرور والفرح 

   :٢ قال النَّابغة الذبياني
  ٣ِدـيـا بـالْـنَـتْـقَـتْه واتَّـاولَـنَـسقَطَ النَّصيفُ ولم تُِرد إسقَاطَه      فَتَ

   ٤ِدـقَـعـِه لَـم يـصاِنـنَم على َأغْـنَانَه      عـَأن بٍص كَضٍب رخْـمخَـِب
فالِخضاب ، ٦ه ـفُّ زينَها ِخضابـوالْكَه    ـج زولَـبهـراء تَـغَ: ٥وقال األعشى

  .األحمر زينة للكف 
وقد ربط الشَّاعر ،     ويلحق باللَّون األحمر لون النَّار الدال على اللَّهيب والحرارة 

را للخوف والرعب في نفسه؛ مما جعله لونًا مكروها مثي، الجاهلي بينه وبين الحرب 
 كُلَّما . ..﴿: وفي القرآن الكريم، فالنَّار تأكُل كلَّ شيٍء متى ما احتدمتْ واستعرتْ

ا اللَّهِب َأطْفََأهرا لِّلْحوا نَارقَدَأوفِْسِدينالْم ِحبلَا ي اللَّها وادِض فَسِفي الَْأر نوعسيو  ﴾ ] 
كانت العرب إذا أرادت " فقد ، ٧"نار الحرِب أسعر: " قالت العرب و ، ] ٦٤: المائدة 

وامرؤ القيس شبه الحرب في بدايتها ، ٨"حربا أوقَدتْ نارا لتصير إعالما للنَّاهضين فيها 
والمرأة الفتية الجميلة تجذب العشَّاق ، بالفتاة الحسناء؛ فالحرب في أولها تُغري الفرسان 

المشهد اآلخر ؛ وهو مشهد الحرب المحتدمة التي زاد سعارها فأصبحت تكبر ثم يأتي ، 
                                         

 . السابقات المتقدمات من الوحش :  الهاديات - ١
  . ٢٩ص ، الديوان ، ني  النابغة الذبيا- ٢
 . الخمار :  النَّصيف - ٣
: الْمخَضب .  لَين وطري : رخْص .   شجر لَين األغصان لطيفها : الْعنَم .   جمع بنانه وهي األنْملة :  البنان ٤

 . الكف
  . ٢٣ص ، الديوان ،  األعشى - ٥
 . شخصه :  زولَه - ٦
  .٤٠٥/ ٢، هـ ١٤٢٢، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق سعيد اللَّحام ، مجمع األمثال ،  الميداني - ٧
 . نفس الجزء ونفس الصفحة ،  المصدر السابق - ٨
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وحتَّى يتعذر على الحكماء إيقافها؛ فهي ، شيًئا فشيًئا حتَّى تأتي على األخضر واليابس
في هذه الصورة أشبه ما تكون بالعجوز الشَّمطاء التي تركها الرجال لقبحها وبشاعة 

   :١وفي ذلك قال، خلقتها
  وِلـهـلِّ جـا لكـهـِتـنـزيـى ِبـةً      تسعـيـتـون فـا تكـب أوُل مرـحـال

  وزا غَير ذاِت خَِليِلــــــادتْ عجـع      حتَّى إذا استَعرتْ وشَب ِضرامها      
ـشَمج ـطَاءتْ رأسا وتَنَكَّـزتْ      مكْـهوالــشَّـةً لـلـروهـر ِل ـيـبـقـتَّـم  

عالقة األلوان األصفر واألخضر واألزرق بالحالة النَّفسية عند : المبحث الخامس 
  : الشَّاعر الجاهلي 

    األصفر الشَّاحب لون مشؤوم الرتباطه في عقلية العربي في الجاهلية بالمرض الذي 
عظم وأي مصيبة أ، واألصفر لون يدل على المصيبة والداهية الدهياء ، يقود إلى الموت

 ِإن َأنتُم  ...﴿: فقال تعالى ، من مصيبة الموت؟ وهكذا سماها اهللا في القرآن الكريم 
وفي هذه الداللة ، ] ١٠٦:  المائدة [ ﴾ ...ضربتُم ِفي الَْأرِض فََأصابتْكُم مِصيبةُ الْموِت

   :٢للَّون األصفر قال لبيد بن ربيعة
كُلُّ ُأنَاٍس سخُـوـوفَ تَديود      مـنَـهـيـِهـُل بـةٌ؛ تَـيا األنَـفَـصِمنْه ُلـاِمـر  

؛ فجاء التَّصوير ٣"يعني الموت؛ فعبر عنه باصفرار األنامل ؛ ألنَّها تصفَر من الميت " 
  . باللون األصفر عن طريق الكناية 

 طريق الكناية عن،     وفي داللة اللَّون األصفر الشَّاحب صور عبيد بن األبرص
ما تُحِدثُه الطَّعنة التي يوجهها للخصم؛ حين تتركه ، باصفرار رؤوس أصابع القتيل

   :٤ينزف نزفًا شديدا يؤدي به إلى الموت؛ فقال
ابأثْو كأن      ا أناِملُهفَرصم نالِقر كأتْر ـقدجم ـتْ ِبِفـهص٥اِدـر  

  

                                         
  .٣٥٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ١٤٥ص ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٢
، دار الكتب العلمية ،  مفيد قميحة تحقيق ، - الكتابة والشِّعر –كتاب الصناعتَين ،  أبو هالل العسكري - ٣

  . ٣٨٧ص ، هـ ١٤٠١، الطبعة األولى ، بيروت 
  . ٥٦ص ، الديوان ،  عبيد بن األبرص - ٤
 . التوت : الِفرصاد .     صِبغَتْ : مجتْ .    النظير في الشَّجاعة :  الِْقرن - ٥



– 
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د العربي في الجاهلية بالذّل واالنكسار؛ فدون الشَّاعر     وارتبط اللَّون األصفر عن
   :١ومن ذلك قول األعشى، الجاهلي تلك الداللة 

صطَلَّى ِبحكَاٍب كأنَّما      ي ووه ريمغَشَّى ِبِعظِْلِم،                 وولَّى ع٢أو ي  
 منكسرا شاحب اللَّون مصفرا إن هجاء األعشى لعمير بن عبد اهللا بن المنذر جعله ذليلًا

وهذه الصفرة التي تعتري اإلنسان الخجول أو الذليل ، كأنَّما طُِلي بالزعفران أو بالِْعظِْلم 
المنكسر تعكس حالة نفسية من االستياء يمر بها ؛ فيذهب معها رونق وجهه وإشراق 

  . محياه فيحاول البعد عن النَّاس والتَّواري عن أنظارهم 
وهو لون يعكس الحالة النَّفسية في ،    أما األخضر فإنَّه لون الحياة والخصب والنَّعيم  

أعلى درجات الراحة والسرور والرخاء؛ فإذا رأى العربي في الجاهلية السهول 
ومن هنا ، الخضراء استَبشَر وفرح بها لما تعكسه من رغد العيش له ولقومه وألنعامهم

 الجاهلي الظَّعائن المتحملة بالنخيل الشَّديد الخضرة المحمل بالثَّمر؛ جاء تشبيه الشَّاعر
ومن ذلك قول امرئ ، تفاؤال بحياة رغيدة من الخصب والخير لهؤالء الراحلين 

  :٣القيس
  ٤را      كالنَّخِْل من شَوكَان حين ِصراِم ـن بواِكـرى أظعانَهـ                َأوما تَ

،  األظعان في ارتفاع هوادجهن واختالف ألوانها بالنَّخيل الذي حان ِصرامهحيث شبه
، ويشبهون ذَنَب النَّاقة الكثيف ِبِقنْو النخلة المتدلي" ،إشارة إلى كثرة النَّعيم والخير

بق اإلبل المعقد بالررهون عشبا عندما ، ويا خاصويختار الشُّعراء للنخلة وضع
وقد زهت ، وقد حان صرامها، الظعن فال بد أن تكون بالِحمل مكمومة يشبهونها ب

وقد ، وال بد أن تكون نخلة تطاولت فروعها وسمقَتْ ، أعذاقُها بالثمار الملونة الزاهية 
   :٦قال بشر بن أبي خازم األسدي، ٥"تأبتْ على مريدها وارتفعت عن أيدي جناتها

                                         
  . ١٨٨ص ، الديوان ،  األعشى - ١
 . نبت يخْتَضب به : الِعظِْلم .   ان الزعفر:  الْحص - ٢
  . ١١٥ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٣
 . موضع كثير النَّخل ناِعمه :  شوكان - ٤
، - دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث –اإلبل في الشعر الجاهلي ، أنور عليان أبو سويلم .  د- ٥

  . ١٩٦ص ، هـ ١٤٠٣ ،الطبعة األولى ، الرياض ، دار العلوم 
الطبعة ، بيروت ، دار ومكتبة الهالل ، صالح الدين الهواري . شرحه د، الديوان ،  ِبشر بن أبي خازم - ٦

  . ١٤٢ص ، م ١٩٩٧، األولى 
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هوجدح تَقَلُّوا      نَِخ                كََأنلما اس ـمُل مـيـلٍِّم فيهـحـا ي١نُوع  
   :٢    وقال عبيد بن األبرص

  ٣ةٌ      سود ذوائبها بالْحمِل مكْمومهـقَـٌل موسـخْـعانَهم نَـ            كَأن أظ
له واخضرمح تْ غصونه حيث شبه الِجمال وفوقها النِّساء في الهوادج بنخل كَثُر

  . اخضرارا شديدا يبدو كأنَّه أسود من كثرة الري والخصب 
    وارتبط اللَّون األخضر في فكر الشَّاعر الجاهلي ِبِذكْر الكتائب القوية المنيعة في 
الجيوش؛ فإنَّه دليل على سالمة الجنود من خالل مقاومتهم الشَّرسة وثباتهم في المعارك 

فقد قال لبيد بن ربيعة في معِرض رثائه ، خطار المحدقة بهم على الرغم من كثرة األ
   :٤النعمان بن المنذر يذكر بطوالته

  ٥ُلـن ناِكـضر ليس فيِهـ              أوتْ ِللشِّياِح واهتَدى ِلصِليِلها      كتائب خُ
حافظة حيث وصف الكتيبة بالخضرة؛ بسبب شجاعة جنودها وقدرتهم على المقاومة والم

وربما كان ذكر األخضر دليلًا على كثرة الجنود وكثرة ، على سالمتهم وسالمة عتادهم
  . ما يلبسونه من دروع وسالح 

وقد ،     وأما اللَّون األزرق فإنَّه لون له دالالته المؤلمة في نفسية العربي في الجاهلية
وأضيف هنا بأن فكر الشَّاعر ، تذكرتُ في التَّمهيد لهذه الدراسة بعضا من تلك الدالال

الجاهلي الممثل لفكر اإلنسان العربي بصفة عامة في ذلك العصر قد ربط بين هذا اللَّون 
ولون الطيور الجارحة كالصقور والحيوانات ، وبين العداوة واألعداء والخوف والقلق

، األعداء زرقًا وجعل عيون ، المفترسة أو المخيفة كاألغوال والكالب باللَّون األزرق
 ونَحشُر ۚيوم ينفَخُ ِفي الصوِر  ﴿:وفي القرآن، وهو لون األلم والعذاب واألهوال

واختار الشُّعراء الجاهليون اللَّون األزرق لونًا ، ] ١٠٢:  طه [ ﴾ االْمجِرِمين يومِئٍذ زرقً

                                         
عين : وقيل ، نهر : محلِّم .    ذهبوا وارتحلوا : استقلوا .   مراكب النِّساء :  الْحدوج واألحداج والحدائج - ١

ارة بالبحرين ثرنُوع .   ة فوناضج : ي . 
  . ١١٠ص ، الديوان ،  عبيد بن األبرص - ٢
 . المغطَّاة : المكمومة .   األطراف : الذوائب .   المراد هنا الخُضر : السود .   مثقلة بالثمار :  موسقَة - ٣
  . ١٤٧ص ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٤
  .جبان : ناكل .    الحملة : الشِّياح .    يبةُ أي لجأت الكت:  أوتْ - ٥



– 
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اللَّون مثيرا للشك والريبة ومن هنا كان هذا ، لألعاجم الذين يسقون الخمرة في مجالسها
   :١قال األعشى، ومجافيا لألنس واألخوة العربية 

يا من ِبكَاِر الِْقطَاِف      ُأزِإكْـِرقُ آِمـ                      تَنَخَّلَه ـنـس٢ا ـاِده  
   : ٣فقال، بينما جعل العربي أبيض اللَّون

  ٤اـاِدهـِم؛ ال يتَغَطَّى إلنْفَ.....ٍط بالِكرا                       وأبيض مخْتَِل
وهو كريم يخالط الكرام وال يستتر عنهم وال ، فهذا الصاحب العربي فتى يستَبشَر به

  . عن أن يكون كريما مثلهم 
وجعلوا ،     وشبه الشعراء الجاهليون القوم األقوياء بالسيوف الزرقاء القوية الحادة 

   :٥ومن ذلك قول عنترة بن شداد، ح زرقاء للداللة على صالبتها وِحدة شباهاالرما
قًا من رمـ               عرز اِليـويدا ـاِح راألفاِعي نتَِّقيالكالِب ي رِري٦نٍَة      ه  

   .    ولم يحمد اللَّون األزرق عند شعراء الجاهلية سوى في وصف الماء ولون السماء 

                                         
  . ٦٠ص ، الديوان ،  األعشى - ١
أراد به الخَمار غير : تصغير أزرق : األزيرق .   أول ما يقطَف : ِبكار الِقطَاف .   تخيرها :  تنخّلَها -  ٢

 . يأمن كسادها لجودتها : آمن إكسادها .   العربي 
  . ٥٩ص ،  المصدر السابق - ٣
 . النتهائها : إلنفادها .    ال يستتر بغطاء :  ال يتغطَّى - ٤
  . ٢١٤ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٥
 . هي جزيرة في البحرين : وقيل ، امرأة تنسب إليها الرماح : ردينَة .   المصقولة الصافية :  الزرق - ٦
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  النَّتائج والتَّوصيات
  : النتائج : أولًا 

  : من خالل هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج التَّالية 
وربما كان ذلك من قبيل ، اقترنَِت المرأة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون األبيض  - ١

 ...بياض الزهرة وبياض الشَّمس وبياض الدمى والدرة 
جاهليون المرأة بالدمية ِليضفُوا عليها صفات الشَّرف والصفاء شبه الشُّعراء ال - ٢

 .والعفة والتَّمنُّع
وذلك من قبيل تشبيهها بالشَّمس؛ في ، شبه الشُّعراء الجاهليون المرأة بالغزالة  - ٣

إشارة منهم إلى رمزية القداسة والمكانة المعتبرة للمرأة في الفكر العربي الجاهلي 
شارة إلى رمزية المرأة المثال في صورة الحسن األنثوي من جهة وفي إ، من جهة

 . وفي إشارة إلى رمزية المرأة األم والمرأة الحبيبة المنشودة من جهة ثالثة ، ثانية 
وفي ، شبه الشعراء الجاهليون المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر  - ٤

والقمر من ..  لون الصفاء والتَّوهج والجمال هذه األشياء يتراءى لنا اللَّون األبيض
والمصباح والنور والضوء واإلشراق توابع للشمس فيها ، معبودات العربي قديما 

صفات القداسة المنبعثة من المعبود األكبر؛ وبالتالي فإن تشبيه المرأة بهذه األشياء 
 . انعكاس لمكانتها الخاصة في الجاهلية 

، الجاهليون المرأة بالبيضة في رمزية منهم لصحتها وسالمتهاشبه الشُّعراء  - ٥
ولخصوبتها؛ ألن ، ولبياضها وصفاء لونها ونقائه، والمحافظة عليها وحمايتها

ظهور المرأة في الشعر الجاهلي بيضاء اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة 
 . وتجدد األجيال وتتابع النَّسل 

واستعاروا ، والقبر والموت ، سود عند العرب في الجاهلية بالظالمارتبط اللَّون األ - ٦
لكنهم كذلك تفاءلوا ، في كالمهم األسود لألعداء ولليوم الذي يتوقعون فيه الشَّر 

، بهذا اللَّون في بعض المواضع؛ كصناعة ما يحرزون به صبيانهم من الشرور
 .  وكارتباط األسود عندهم بالسيد والسيادة 

رمز اللَّون األبيض عند العرب في الجاهلية للنقاء والطَّهارة واألمل والنور اإللهي  - ٧
وما ذم الجاهليون هذا اللَّون إال في معظم ، والحياة والتَّفاؤل والجمال والسالم 

 . مواضع ِذكْر الشَّيب 
 . ارتبط لون الغبار عند الجاهليين بالحزن والكآبة والتَّشاؤم  - ٨



– 
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والديار ، ن الرماد عند الجاهليين بالدمار والهالك والمصائب العظيمةارتبط لو - ٩
وهو كذلك لون له رمزيته المرتبطة في مخيلة العربي في ، الخالية المقفرة

 . الجاهلية باألسى والحزن وألم الفقد 
تنوعت دالالت اللون األحمر عند الجاهليين ما بين لوٍن يدل على الحياة أو لون  -١٠

وما بين لوٍن ، ي مخيالتهم بالمعارك والقتل والعهود التي كانت بينهم يرتبط ف
وفي الغالب ، مرتبط عندهم بالنَّار؛ وذلك من قبيل القداسة التي كانوا يمنحونها لها

، والبأس أحمر، فإن هذا اللَّون لون شؤٍم عند العرب في الجاهلية؛ فالموتُ أحمر
 . وجهنم حمراء ، ة القيظ حمارةٌوشد، والسنَةُ الشَّديدة حمراء

تفاءل العرب في الجاهلية باللَّون األخضر؛ فهو عندهم رمز للنعيم والخير والحياة  -١١
 . الرغيدة 

، األصفر لون ارتبط عند العرب في الجاهلية بالشَّمس؛ لما لها من قداسة عندهم -١٢
ه داللته المشؤومة لكنه من جهة أخرى لون ل، وارتبط بالطِّيب والزينة والذهب

عند الجاهليين من حيث ارتباطه بالمرض والذبول والموت من جهة وارتباطه 
 . بالذل واالنكسار من جهة ثانية 

األزرق لون مكروه عند العرب في الجاهلية؛ مما جعلهم يصبغون به في صوِرهم  -١٣
به صور ولَونُوا ، عيون األعداء والجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
والزباء وزرقاء ، التَّشاؤم عندهم؛ كتشاؤمهم من البسوس وهي زرقاء العينَين

 .  ووصفوا كلَّ عدو بالزرقَة ، اليمامة
  :التَّوصيات :ثانيا 

ومن خالل قراءتي ،     أوصي الباحثين مستقبلًا التَّوسع في دراسة هذا الموضوع 
استشهدتُ ببعض أبياتهم التي شكَّلَت العمود الفقري لدواوين الشُّعراء الجاهليين الذين 

  : لهذه الدراسة؛ فإنَّني أرى أن يقوم الباحثون المهتمون باألدب الجاهلي بدراسة ما يلي 
 . داللة اللَّون األحمر في شعر عنترة بن شداد  -
 . اللَّون األبيض وعالقته باللهو والمتعة عند األعشى  -
 . فاؤل عند لبيد بن ربيعة اللَّون األبيض لون التَّ -
 . اللَّون األبيض وداللته النَّفسية عند امرئ القيس  -
 . اللَّون األبيض وداللته االجتماعية والنَّفسية عند النَّابغة الذبياني  -

  . والحمد هللا أوال وآخرا 



 

 )٩٦١(

  المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم  -١
 . م١٩٧٩، القاهرة ، عالم الكتب ، ي الفكر الديني الجاهل، إبراهيم الفيومي . د  -٢
، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، شرح القصائد السبع الطِّوال ، ابن األنباري  -٣

 . هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية 
محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبد / تحقيق د، كتاب األصنام ، ابن السائب الكلبي -٤

 . م ١٩٩٣، بدون رقم طبعة ، القاهرة ، هضة المصرية مكتبة النَّ، القادر
 .م ١٩٩٦، الطَّبعة األولى ، بيروت، دار الفكر ، تفسير األحالم الكبير ، ابن سيرين  -٥
، بيروت ، دار الفكر، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، معجم المقاييس ِفي اللغة، ابن فارس -٦

 . هـ١٤١٥، الطَّبعة األولى 
 .القاهرة ، دار التَّوفيقية، غيره و، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، ن العربلسا، ابن منظور -٧
، الطبعة األولى، بيروت، دار الكتب العلمية ، شاهين عطية  ضبطه، الديوان ، أبو تمام -٨

 .هـ١٤٠٧
، ١ط،بيروت، دار الكتاب العربي، محمد التونجي. جمعه وشرحة د، الديوان، أبو طالب -٩

 . هـ١٤١٤
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وغيره ، كتاب جمهرة األمثال ، الل العسكري أبو ه -١٠

 هـ١٤٢٦، بيروت ، المكتبة العصرية 
دار الكتب ، تحقيق مفيد قميحة  ، - الكتابة والشِّعر –كتاب الصناعتَين ، أبو هالل العسكري  -١١

 .هـ ١٤٠١، الطبعة األولى ، بيروت ، العلمية 
دار سيناء للطباعة ، األسطورة ِفي الشِّعر العربي قبل اإلسالم ، عيل النّعيمي  أحمد إسما.د -١٢

 .م ١٩٩٥، الطبعة األولى ، القاهرة ، والنَّشر 
 . م  ١٩٨٣، الطَّبعة األولى ، دار األندلس ، تحقيق رشدي الصالح ، أخبار مكة ، األزرقي  -١٣
، الطبعة األولى ، بيروت ، لجيل دار ا، تحقيق حنا الفاخوري ، الديوان ، امرؤ القيس  -١٤

 .هـ ١٤٠٩
الطَّبعة ، القاهرة، دار المعارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الديوان، امرؤ القيس -١٥

  .الخامسة



– 

  )٩٦٢(

 دراسة في ضوء علم الميثولوجيا –اإلبل في الشعر الجاهلي ، أنور عليان أبو سويلم .  د -١٦
 .هـ ١٤٠٣، لطبعة األولى ا، الرياض ، دار العلوم ، -والنقد الحديث 

، ٣ط، بيروت، دار صادر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، الديوان، أوس بن حجر  -١٧
 .هـ١٣٩٩

بيروت ، دار ومكتبة الهالل، صالح الدين الهواري. شرحه د، الديوان، ِبشر بن أبي خازم  -١٨
 .م ١٩٩٧، ١ط،

، بيروت ، مكتبة العصرية ال، ياسين األيوبي/ شرح د، فقه اللغة وسر العربية، الثَّعالبي -١٩
 .، هـ ١٤٣٢

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، وضع حواشيه محمد باسل عيون ، كتاب الحيوان ، الجاحظ  -٢٠
 هـ١٤١٩، الطَّبعة األولى 

، ٢ط،دار العلم للماليين، بيروت،المفصل ِفي تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي.د -٢١
  . م ١٩٧٨

، دار الكتاب العربي،  ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي،الديوان، حسان بن ثابت -٢٢
 .هـ ١٤١٠، بيروت

، ١ط،بيروت، دار الجيل،  األدب القديم–الجامع في تاريخ األدب العربي ، حنا الفاخوري -٢٣
 .م ١٩٨٦

، بيروت، المكتبة العصرية، الفاضلي تحقيق محمد، حياة الحيوان الكبرى ، الدميري  -٢٤
 . هـ١٤٢٦

دار ،كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ِفي وجوه التأويلال،الزمخشري -٢٥
 . بيروت ،الكتاب العربي

حنَّا / وضع هوامشه وفهارسه د، صنْعةُ أبي العباس ثعلب ، الديوان ، زهير بن أبي سلمى  -٢٦
 .هـ ١٤١٦، الطَّبعة الثَّانية ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، نَصر الحتِّي 

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح مهدي محمد ناصر الدين ، الديوان،ن العبد طَرفَة ب -٢٧
 .هـ ١٤٠٧، الطبعة األولى 

، بيروت ، دار صادر ، تحقيق حسان فالح ، شرح الصمعي ، الديوان ، طفيل الغنوي  -٢٨
 .م ١٩٩٧، الطبعة األولى 



 

 )٩٦٣(

دار الصور لخدمات الطِّباعة ،المرأة ِفي شعر األعشى دراسة تحليلية ، عبد العزيز نبوي.د -٢٩
 . م ١٩٨٧، القاهرة،

، ٢ط،القاهرة ، دار النَّهضة العربية،التَّكوين ِفي الفنون التَّشكيلية ، عبد الفتاح رياض -٣٠
 . م١٩٨٣

، ١ط،بيروت ، دار الكتاب العربي ، شرح أحمد عدرة ، الديوان ، عبيد بن األبرص  -٣١
 .هـ ١٤١٤

دراسة ِفي أصولها ، ر العربي حتَّى آخر القرن الثَّالث الهجريالصورة ِفي الشِّع، علي البطل  -٣٢
 .م ١٩٨٣، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، دار األندلس ، وتطورها

، ١ط،جدة، النادي األدبي الثقافي بجدة، تحقيق أيمن ميدان، الديوان، عمرو بن كلثوم -٣٣
 . هـ ١٤١٣

دار الكتاب ، تحقيق مجيد طراد ، ي شرح الخطيب التَّبريز، الديوان ، عنترة بن شداد  -٣٤
 . هـ ١٤١٨، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، العربي 

 دراسة –القيم األخالقية في شعر عنترة بن شداد العبسي ، فاتن عبد اللطيف العامر  -٣٥
  . هـ ١٤٣٠، نادي القصيم األدبي  ، -موضوعية وفنية 

 .بيروت ، دار صادر ، ن األسد  ناصر الدي.تحقيق د، الديوان ، قيس بن الخطيم  -٣٦
،  حنا نَصر الِْحتِّي .وضع هوامشه وفهارسه د، شرح الطُّوسي ، الديوان ، لبيد بن ربيعة  -٣٧

 .هـ ١٤١٤، الطَّبعة األولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي 
 .جدة ، دار مدني ، شرح محمود شاكر ، طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سالم الجمحي  -٣٨
، العدد الثَّاني ، مجلة فصول ، جماليات اللَّون ِفي القصيدة العربية ، ظ ذياب محمد حاف -٣٩

  .م ١٩٨٥
، بيروت ، دار الفارابي ، موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودالالتها ، محمد عجينة/ د -٤٠

  .م١٩٨٤، الطبعة األولى 
، مكتبة وهبة ، عراء الشِّعر الجاهلي دراسة ِفي منازع الشُّ، محمد محمد أبو موسى . د  -٤١

 . هـ ١٤٢٩، الطبعة األولى ، القاهرة 
الطَّبعة ، بيروت، دار صادر، واضح الصمد/تحقيق وشرح د، الديوان ، النَّابغة الجعدي -٤٢

 .م١٩٩٨، األولى



– 

  )٩٦٤(

دار ، شرح وتحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب ، الديوان ، النَّابغة الذُّبياني  -٤٣
 . م١٩٨٩، وت بير، مكتبة الحياة 

مكتبة ، الصورة الفنية ِفي الشعر الجاهلي ِفي ضوء النَّقد الحديث، نصرت عبد الرحمن/ د  -٤٤
  . هـ١٩٨٢، الطَّبعة الثَّانية، عمان، األقصى

مكتبة نهضة مصر ومؤسسة ، ترجمة إسماعيل حقي ، بزوغ العقل البشري ، نورمان بريل  -٤٥
 . م ١٩٦٤، القاهرة ، فرانكلين 

، القاهرة ، دار المعارف ، الصورة الشِّعرية والرمز اللَّوني ، يوسف حسن نوفل . د  -٤٦
 .م ١٩٩٥

 
  

  
  

    
 

  



 

 )٩٦٥(

  
  
  
  
  

  
  

  :مدخـل
 إلى تحليـل البنـاء      – كما هو مدون في عنوانه       -يهدف هذا البحث    

عنـد المتنبـي،    ) المنـسرح (اإليقاعي للنصِّ الشعري في منظومـة       
والكشف عن أنساقه وبناءاته وقوانينه وأنظمته ودالالته وخصائـصه         

عية من الفنية، ومدى ارتباط أبنيته اللغوية مع أبنيته العروضية واإليقا        
   ة النصر طريقة منهجية من طرائق التحليل      . أجل تحقيق شعريويتخي

، يعالج من خاللها تلك المنظومة البنائية اإليقاعية، وينظـر          )١(النصِّي
في مكوِّنات نسيجها الكُلي، ونظامها الخاص، والعالقات القائمة بـين          

لتـي  مستوياتها؛ ويصحح من بعض المفاهيم والتصورات النظريـة ا        
رسخت لمقوالت االختالف بين نماذجه النظرية ونصوصه الشعرية،        

  .وذلك من واقع هذه القراءة  التحليلية
وكان من الصعب أن نضع بنية الخطاب الشعري عند المتنبي تحت المساءلة            
النقدية، حتى نثبت تجاوزه لتلك المقوالت التي أطلقهـا المهتمـون بـالعروض، أو        

                                         
ويظهره » التحليل«في التحليل وجود منهٍج  مستقلٍّ في الرؤى والتصورات، يجسِّده           » المنهجية«تفترض    )١(

سه، أو ما يسمح به نظامه الخاص، مـن    من خالل إجراءاته وخطواته الخاصة، وهو ينبثقُ من النص نف         
                 مأبنية وعالقات، ومن ثم يكون التحليُل وصفًا لجانٍب من النشاط النقدي داخل المنهج نفسه، بحيث يـدع

نظام محدد األدوات واإلجراءات  التي يتم تطبيقهـا علـى           : »المنهج«و. الجانب النظري فيه وال يلغيه    
 تعني هذا التحديد الصارم، ألنها طيِّعةٌ تختلف من عمٍل نقديٍّ إلى عمـٍل  فال: »المنهجية«النصوص؛ أما  

، دار الوفـاء للطباعـة      )تجلِّيات االنهيار في شعر المتنبي    (استنطاق النص   : عيد بلبع : انظر. نقديٍّ آخر 
حاتم الصكر، ترويض النصِّ، دراسة للتحليل النَّصي : ؛ وراجع١٤، ص١٩٩٩، ٢والنشر، المنصورة، ط

  .٣٢، ٢٧م، ص١٩٩٨ي النقد المعاصر، إجراءات ومنهجيات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ف

 
 

 
   جامعة طنطا–كلية اآلداب 

  



– 

  )٩٦٦(

لتي اقترنت ببحر المنسرح، التي تجاوزها المتنبي بملكتـه         األوصاف والصعوبات ا  
               ركَـبوقدرته على النظم على بحره، وهو فتًى في الخامسة عشرة مـن عمـره، ي
الصعب من أعاريض الشعر ويخضعها لتجربته الكبـرى التـي تـوحي بعظمـة              

  .شاعريته
ي احتضنت ولم يكن المتنبي في حاجة لصحبتي دون استئناسي بقراءة لغته الت         

تجربته المتفرِّدة، وخرجت به من تخوم التقليد، وصارت هي التي تكتبـه قبـل أن               
الحاضرة، وهي ذاته المقنَّعة التي يصحبها  في أسفاره،         / الغائبة) أنَاه(يكتبها، وهي   

هي ِسفْر حياته الخالد الـذي يمتلـئ باألسـرار واألخطـار            . ويحاورها وتحاوره 
عفه ويقينُه وشكُّه، هي التي بها علَا نجمه وكعبه، وسـما           والتوجسات، هي قوته وض   

في ُأفُِق الشَّاعرية ذكره، هي الحساد والمتربِّصون  الذين وقفوا له بالمرصاد، هـي              
  .الذاكرة والنسيان، هي الراحة واأللم، واألمُل الذي لم يدركْه حتَّى وافاه األجل

لها عالقة إيجابية مع ذاكرة التـراث،       أن يقيم من خال   » المتنبي«وقد استطاع   
ويستلهم منه الفكر والثقافة والقيم، ويطوِّر من منتجه الشعري دون أن يستنسخَ كـلَّ             
مالمحه؛ كما أخذ على عاتقه أن يبلِّغ رسالته الفنية، وأن يكون شاهدا علـى واقـع                

المتجدِّد أمـام  وهذا هو سر حضوره . يموج باالضطراب مثل عالمه الشعريِّ تماما    
ا المحاسدعجز القاعدين عن بلوغ قدرته، وكم من فضيلٍة لم تستثره.!  

  :من بين الدوائر واألنساق المراوغة» المنسرح« تخليص -١
في المنظور اللغوي، أو فيما ) السهولة واالنسياب(لم تكن داللة المنسرح على    

كافية إلرضـاء    )١(»سهولتهالنسراحه و «: عن علَّة تسميته بالمنسرح   ) الخليل(ذكره  
فضول العروضيِّين، والباحثين، والمتعطِّشين لمعرفة حقيقة هذا البحـر، واإللمـام           
بضروبه وأنساقه المراوغة، ضمن محـاوالتهم للكـشف عـن قـصور النظريـة              

وقد قام  . العروضية عن إدراك ما غمض من مكونات البنية اإليقاعية للشعر العربي          
بتوزيع البحور على مفـرداٍت سـبع، ومركبـات         ) قةعروض الور (الجوهري في   

                                         
محمد محيـى الـدين عبـد    : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: ابن رشيق القيرواني : انظر  )١(

العروض ، الكافي في    )الخطيب(التبريزي  : وراجع. ١/١٣٦م،  ١٩٨١،  ٥الحميد، دار الجيل اللبناني، ط    
الحساني حسن عبداهللا، دار الكاتب العربـي للطباعـة والنـشر، مطبوعـات معهـد       : والقوافي، تحقيق 

  .١٠٣، ٩٧، ٩٦ص) ت. د(المخطوطات العربية، القاهرة، 



 

 )٩٦٧(

خمس، وأسقط من البحور ما كان مستقالً بتسميته، أو ما تضمنت أنساقُه تلك التفعيلة 
، وألحقها ببحـوٍر    )السريع والمنسرح والمقتضب والمجتث   : (، مثل )مفعوالتُ(القلقة  

رجز، والمجتث شعرية أخرى، حيث ألحق السريع بالبسيط، والمنسرح والمقتضب بال
  .بالخفيف

غير أن توزيعه  للبحور وإدماجه إياها ضمن بحوٍر أخرى  قـد وسـع مـن      
مجال التشابه بين صورها، وظل هذا التشابه مرهونًا بوجود التفعيلة الثانية في بحر             

مـع  ) مفاعيـلُ (، و )مفعوالتُ[، التي أخذت أربع صور هي       )مفعوالتُ(» المنسرح«
، وبقي وزنُه غريبـا بوجـود هـذه         ]فعالتُ(، و »الطيِّ« مع   )فاِعالتُ(، و »الخبن«

التفعيلة التي تقف على متحرِّك، بينما تنتهي األولى والثالثة بساكن، ويصير توزيـع         
 قلقًا وال يخلو من اضطراٍب فـي صـعود          -حيث الكم  ال من    –البحر وفق دائرته    

  .)١(التفاعيل
تنـتظم البحـور بتفعيالتهـا،      وكان الخليل قد وضع الدوائر العروضية التي        

التي تكتظ بالبحور المـستعملة والمهملـة،      ) المشْتَبه(المنسرح ضمن دائرة    (وأدرج  
حيث تتشابه أبحرها، ومن ثم ال نستغرب أن يكون اإليقاع في بعض بحور الـدائرة           

  .)٢(شديد الحساسية، أو أن يبدو مهتزا أو مضطربا
ن، وأبنيتها، وضروب تركيباتها التـي      في مجاري األوزا  ) القرطاجنَّي(ونظر  

فأمـا  «: يصوغُ أهُل النَّظم عليها، فيما ثبت وضعه عند العرب، أو لم يثبـت قائلًـا         
المركب من خماسي وسباعي وتساعي فبنته العرب على أن تكون النُّقلةُ فيـه مـن               

باعيٍّ األثقل إلى األخف، ومن الجزء إلى ما يناسبه؛ فبدءوا بالتُّساعي، وتلـوه  بـس            
 في الضرب، وهو جزء     »الخبن«يناسبه، وتلوه بخماسيٍّ يناسب السباعي، والتزموا       

                                         
صالح جمال بـدوي، نـادي مكـة        : عروض الورقة، تحقيق  ): أبو نصر إسماعيل بن حماد    (الجوهري    )١(

  .٤٢ -٤١م، ص١٩٨٥الثقافي، مكة المكرمة، 
بحر المنسرح وثنائية المفهوم، مجلة جامعة الملك عبد العزيـز لـآلداب            : عبد المحسن فراج القحطاني     )٢(

بدر الدين محمد   (الدماميني  :  وراجع ١٧١؛  ١٦٩ص) م١٩٩٥ -هـ١٤١٥(، سنة   ٨والعلوم اإلنسانية، م  
سن عبـد اهللا، مطبعـة المـدني،    الحساني  ح: العيون الغامزة على خبايا الراِمزة، تحقيق   ): بن أبي بكر  

العروض والقافية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، : ؛ ومحمد العلمي٦٠ -٥٠م، ص١٩٧٣القاهرة، 
  .١٢٨م، ص١٩٨٣، ١ط



– 

  )٩٦٨(

 – مـستفعلن    –مـستفعالتن   : (وهذا الوزن هو المنسرح، وبناء شـطره      ). القافية(
  .)١(»في العروض أحسن) فاعلن(، والخبن في )فاعلن

زن المنسرح  من األوائل الذين نبهوا إلى وجود اضطراٍب في و        ) حازم(وكان  
وأما المنسرح ففي اطراد الكالم عليه بعض اضطراب وتقلقل، وإن كان           «: حين قال 

  .)٢(»وإنما تُستحلى األعاريض لوقوع التركيب المتالئم فيها... الكالم فيه جزلًا
في بحـر  ) مفعوالتُ(ومن أجل الوصول إلى صيغة مشتركة، رأينا أن وجود          

ويـتم  : يارين أو تصورين لبحر المنسرح، األول     المنسرح قد أوقعت األقدمين بين خ     
ومن تبعه، وهو   ) الخليل(فيه التوزيع عبر الدائرة التي تتسع لصور شتَّى، كما فعل           

ما يعطي مجالًا أرحب لتقبل نصوص جديدة،  أو استيعاب  بعـض النمـاذج مـن                 
متشابهة، أو  البحور المهملة داخل الدائرة، لكنه قد يحدث تداخلًا بين أوزان البحور ال           

القريبة في إيقاعها، أو أن يحمِّل الدائرة تفعيلةً قد ال يحققها الشعر الموجود، ويصبح           
  .الوزن حينئذ قلقًا مضطربا وفيه ثقل

منفلتًـا مـن    ) التقطيع الكمِّـي  (يتم فيه التوزيع وفق المقطع النغمي       : والثاني
، ممـا يوسِّـع مـن قاعـدة         سيطرة الدائرة، ليعطي اطِّرادا أكثر من توزيع الدائرة       

وهذا مـا   . ويفرط المنظومة، وقد ال يستوعب جميع الشعر الذي قيل فيه         ) التقطيع(
فعله المحدثون حين تعاملوا مع هذه البحور من خالل النموذج أو النسق المتحقـق              

 حتى ال يتعارض مع النصوص المعروضة عليه؛ وهو ما لـم            – ال تنظيرا    -تطبيقًا
الذي ظلَّت نَمذَجته النظرية تخالف نـصوصه الـشعرية،   «، )حالمنسر(يحدث لبحر  

  .)٣(»وبقي غريبا بين بحور الشعر
ضمن اهتمامات الباحثين المحدثين مستبقين بأوصافه قبـل        ) المنسرح(ودخل  
من البحور التي يكثر فيها التنويع      «أنه  ) المرشد(في  ) عبد اهللا الطَّيب  (أنساقه، ورأى 

                                         
محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية،    : منهاج البلغاء وسراج األدباء، بتحقيق    : حازم القرطاجني   )١(

أوجدها حازم كي تحقـق نغمـة   )  مستفعالتن(، وهذه التفعيلة التساعية ٢٤٢، ٢٣١م، ص١٩٦٦تونس،  
  .موسيقية للمنسرح، وتتخلص من اضطراب التقطيع، لكنه خرجها من دائرتها

  .٢٦٨ص: المصدر نفسه  )٢(
 »المنـسرح «وفيه استقراء ألشعار حِملت على      . ١٨٤ -١٧١مرجع سابق، ص  : عبد المحسن القحطاني    )٣(

ائر، واقتراحات لصور وزنية مستقلة عن الدائرة، وأخرى موزعة على الدائرة وليـست       بسبب خلط الدو  
  .عبر النغمة



 

 )٩٦٩(

يجعله يتسع لـصوٍر    ) الدائرة(هذا دليٌل على أن توزيعه عبر       ؛ و »والتغيير والتحوير 
وأن شعراء العصر يتحامون المنسرح، ألن وزنه غير ثابـٍت          «: شتَّى ، حيث يقول   

  .)١(»عندهم وليس في يسر السريع وال الكامل اَألحذّ
ق وتظلُّ النظرةُ قائمةً على توزيعاته المقطعية، كما عند إبراهيم أنيس الذي واف

في أن البحر في اطّراد الكالم عليه بعض االضـطراب، وأن معظـم          ) القرطاجنِّي(
شعرائنا المحدثين قد أبوا على النظم منـه، ولم يستريحوا إليـه وإلـى موسـيقاه،              

لكن الحقيقة تثبت عكس ذلك، فقـد رد        . )٢(ولعلهم وجدوا في النظم منه عنَتًا ومشقَّةً      
فـي  ( بديوان سماه    – رحمه اهللا    –عبد اللطيف  عبد الحليم      ) أبو همام (عليه تلميذه   

  .أتى كاملًا على وزنه، وظل يكتب عليه حتى توفاه اهللا) مقام المنسرح
والرد على من يقولون بغير ذلك أنه كان من مستخفّات البحور لدى الطبقـة              

       الخُريمي ـ   ) هـ٢١٦ت  (األولى من الشعراء البغداديين، وأن صيدة فـي   ألَّف منه ق
مائة وخمسين بيتًا، يصفُ فيها الفتنة في بغداد، ولوال ما آنسه من استخفاف النـاس          

 نقلًا عن المبرِّد    –) الطيب  (كما أورد   .. لهذا البحر، ما اجترأ على اإلطالة فيه هكذا       
مرثية مطيع بن إيـاس     : ( من منسرحيات المولَّدين التي تجري على هذا المجرى        –

 زياد الحارثي، وأشار إلى مرثية يزيد المهلَّبي للمتوكّل، ومرثية          الليثي في يحيى بن   
العتِْبيِّ في صديقه على بن سهل بن الصباح، وعينية متَمِِّم بن نويرة في رثاء أخيـه           

قد أخذ بطَرٍف منه  في بعض قصائده، فجاء على غيـر            ) أبا تمام (، وقال إن    )مالك
دسه؛ فلم يقع فيما وقع فيه أستاذه، إال فيما         بفطرته وح ) البحتري(وجهه، كما تحاماه    

من حسن القول على المنسرح ، وقد جاء في بعـضها بإبـداٍع ال              ) المتنبي(حاوله  
ينْكر، ولكن نغمها جميعا غير جاٍر على ما أ وتيه من مقدرة فائقة فـي الـصناعة،                

ـ         )٣(وطبٍع نادٍر في تصريف أعنّة القول      ع تحليلنـا   ؛ وهذا ما سنرد عليـه مـن واق
  .للنصوص

                                         
         م، ١٩٥٥المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة   : عبد اهللا الطَّيب    )١(

١٩٦، ١٨٦/ ١.  
  .٩٤م، ص١٩٧٨، ٥ية،طموسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصر: إبراهيم أنيس  )٢(
، الكامل فـي    )محمد ابن يزيد  (المبرِّد  : وراجع. ١٩١ -١/١٧٥) مرجع سابق (المرشد،  : عبد اهللا الطَّيب    )٣(

  .٩٢، ٧٣، ٤/٧٢م، ١٩٨٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر بالفجالة، : اللغة واألدب، تحقيق



– 

  )٩٧٠(

  : اإليقاع وازدواجية المفهوم-٢
بعد أن اتسع مفهوم اإليقاع وكثر تداوله بين الدراسات العربيـة والدراسـات            
الغربية في فن الشعر تحت مسميات مختلفة، وجدنا من يجعل اإليقاع مرادفًا للوزن،           
          أو يجعل الوزن صورة من صور اإليقاع، ومن يخلـط بـين اإليقـاع العروضـي 
. واإليقاع النفسي؛ مما استوجب التفرقة بين المسميين األخيرين حتى تتضح الرؤيـة  

فهو تتابع منظّم لمجموعة مـن العناصـر يـشبه الخـطَّ       : »اإليقاع العروضي «أما  
الهندسي كما هو في األوزان العروضية، ابتداء من الكلمة كأصغر وحـدة لغويـة،              

دة إيقاعية، ومن ثم تكون العالقةُ فيه بين البنية اللغوية          وانتهاء بالتفعيلة كأصغر وح   
والبنية العروضية المنتظمة عالقة معنوية باألساس، يسهل قياسها، وال يتفاوتُ الناس 

  .في إدراكها
فهـو يعتمـد على تكـرار مجموعـٍة مـن المقاطع   : »اإليقاع النفسي «وأما  

  قبل أن تكون لغةً عروضية، بحيث ينفعـل بهـا            التي تتولَّد عن االنفعاالت النفسية    
 كما يقول –الشاعر، ويتفاعُل معها، ويسترجع انفعاالته من خاللها؛ وهو في طبيعته         

التـي  ) أو خيبة الظنِّ والمفاجـآت    (نسيج من التَّوقُّعات واإلشباعات     : -)ريتشاردز(
يجتنيهـا المتلقي مـن وراء  ، وتتولَّد عنه لذّةٌ تفـوق التـي  )١(يولِّدها سياق المقاطع  

 كمـا   –وإذا وردت هذه المفاجآت     . اإلشباعات البسيطة التي يمجها القارئ لرتابتها     
 لتؤكد معنـى معينًا، فإن اإليقـاع والمعنـى يتـضافران حينئـٍذ      -في النوع الثاني  

  .)٢(ليبلغا بالتجربة هدفها
س في فهمها وتذوقها    وتكون العالقة في النوع الثاني عقلية حسية يتفاوت النا        

وتقديرها، والبد أن تتوفر في متلقيها درجةٌ من النُّضج العقلي والثقافي لكونها تجمع             
  .بين النسق والخروج على النسق

                                         
 مصطفى بدوي، وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي،   محمد: مبادئ النقد األدبي، ترجمة   .: أ. ريتشاردز أ   )١(

  .١٩٢م، ص١٩٦٣المؤسسة المصرية العامة 
؛ ٥٠م، ص٢٠٠٣صالح فضل، نظرية البنائية في النقد األدبي، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،          : انظر  )٢(

م، ١٩٩٨،  ٢، دار أصدقاء الكتـاب، ط     )مشروع دراسة علمية  (موسيقى الشعر العربي    : وشكري  عياد  
، الـسنة   ٥اإليقاع النفسي في الشعر العربي، مجلة األقالم العراقية، العدد          : ؛ وعباس عبده جاسم   ٥٣ص

نظرة جديدة في موسيقى الـشعر العربـي، الهيئـة          : ؛ وعلى يونس  ٩٧م، ص ١٩٨٥العشرون، مارس   
  .١٧م، ص١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، 



 

 )٩٧١(

وقد ينشأ نوع آخر من اإليقاع المعنوي الذي يتناسب مع ما يجده الشاعر في              
المقاطع المختلفـة، أو   نفسه، ومع ما تسعى القصيدة إلنتاجه من خالل مجموعة من           

               من االرتياح أو شـعور حروف المدِّ واللِّين، أو بعض الكلمات التي ينتج عنها نوع
  .)١(باالنقباض لمجرد التلفُّظ بها

ويأتي التأثير اإليقاعي نتيجةً لحالٍة من التوافق بين الحركة  التي تموج بهـا              
رجي، حيث تكتسب األصواتُ قيمتها النَّفس، وبين التناسق واالنسجام في الوجود الخا

  .حينما تمتزج  بالشعور الذي توحيه والخاطر الذي تمثِّله في الطبائع واألذهان
 سواء  أردنا به البحـر، أم  –وقد ثبت بالدليل، أن من الخطأ أن نربط الوزن         

 بغرٍض معين أو انفعال معين، فاالستقراء يـدلُّ بوضـوح علـى أن        -أحد تكويناته 
ن الواحد يستعمل في شتى األغراض والعواطف، وأن الغرض الواحد يظهـر            الوز

في شتى األوزان وكذلك االنفعاُل الواحد؛ ومن الدالئل القاطعة أن نجد في القـصيدة   
 تنوعا في األغراض، واختالفًا في المعاني،  - التي تجري على وزٍن واحد     –الواحدة  

  .)٢(وتباينًا في مواقف الشاعر النفسيـة
  :اإليقاع والمعنى والداللة بين البنيان العروضي والبنيان اللغوي-٣

اإليقاع هو الروح التي تسري في نسيج النصِّ الشعري، وتتداخل مع عناصره      
 عنْصر  – ومن داخلها    –اللغوية، أو بناءاته الدالَّة وأنماطه التكرارية، ويضاف إليها         

ها عند التشكيل، ويعمل على تمكين الكلمـات        ليأخذ بزمام ) الوزن(غير لغوي، هو    
من االستجابة والتأثير فيما بينها؛ ويضيف إلى مختلف التوقُّعات  نسقًا زمنيا معينًا؛             

                                         
، مجلة المجلَّة المـصرية،  )شعة واأللوان في اللغة العربيةالظالل واأل(الطاقة اإليحائية  : صفاء الحيدري   )١(

  .١٣٤م، ص١٩٥٨، ١٣العدد 
  .١/٨٦م، ١٩٥٠، ٣عباس محمود العقاد، ساعاتٌ بين الكتب،  مطبعة السعادة بمصر، ط: انظر  )٢(

: م، ص١٩٩٣على يونس، نظرةٌ جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئـة العامـة للكتـاب،        : وراجع  
، ٧٤ -٧١، ص )ت. د(،  ٤التفسير النفسي لألدب، مكتبة غريب، ط     : ؛ وعز الدين إسماعيل   ١١٧ -١١٤

، ٣والشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  ط                
من أصول الشعر العربي، األغراض والموسيقى، مجلة       : ؛ وإبراهيم عبد الرحمن   ٥٥،  ٥٤م، ص ١٩٧٨

فـي  : ، وما بعدها؛ ونور الدين صمود    ٢٤م، ص ١٩٨٤) مارس/ فبراير/ يناير(، عدد   )٤(مجلد  فصول،  
  .٤٠٣ -٣٨٠م ص١٩٩٨ يونيو ٧، مجلد ٢٨مناسبة البحور  للمعاني، مجلة عالمات، ج



– 

  )٩٧٢(

ال يرجع تأثيره إلى كوننا نُدِرك شيًئا ما خارجنا، وإنما في إحساسنا بشيٍء قد تَحقّق               
  .)١(فينا

 فرق بين صناعة العـروض،      ال«وإذا كان أهُل العروض مجمعون على أنه        
وصناعة اإليقاع إلّا أن صناعة اإليقاع تقْسيم الزمان بالنَّغَم، وصـناعة  العـروض              

؛ فهذا يعني أن المقياس األساسـي الـذي         )٢ (»..تقسيم الزمان بالحروف المسموعة   
 يقَاس عليه تَطَابق البنيان العروضي والبنيان اللغوي هو مقياس معنوي، وأن البحر           

مقياس نظري تمثِّله سلسلة صوتية إيقاعية، وتحققه سلسلة لغوية نحوية، وأن البنيان            
: القالبي حاصٌل من تكرار عناصر متساوية متناظرة يوزِّعها البحر حسب محورين          

)  عمودي  أو محور المقاطع، والوحدات التركيبية األساسية، صوتيةً كانت         )محور ،
وهو محور السالسل الصوتية اإليقاعية  منها والنحويـة         : )محور ُأفُقي (أو لغويةً؛ و  

المركِّبة للجمل، والمعنوية المركّبة للدالالت، ومن ثم تكون مهمته مزدوجة، حيـث            
  . على السطح األفقي»التركيب« على مستوى السطح العمودي، و»بالتقطيع«يقوم 

 النموذج النظري    حينئذ حرا في اختيار األلفاظ التي تناسب       »الشاعر«ويكون  
 – وإن لم تطاِبقْها أو تُكاِفْئها في عدد المقاطع في كثيٍر مـن  األحيـان                 –للتفاعيل  

ويضيف إلى سلسلتها األفقية، سلسلة من التوافيق أو الصيغ التي تعبِّر عن إمكانات             
ويبقى اإليقاع العروضي عنصرا فاعلًا يمتزج مع عواطف الشاعر . )٣(اللغة الصوتية 

تحقيق إرادة الشعر، وبلورة الحدث، أما اإليقاع المعنوي الذي يولِّده السياق         من أجل   
فيبقى عنصرا جماليا في كل خطاب شعريٍّ حين يرتبط  بانفعال الشاعر، وبـاألثر              

الذي يترتب عن الحركة الخفية التي يسلُكها النص.  
، يمكـن   »ةقيمة داللي «إلى أن القيمة الصوتية تصاحبها        ) الجاحظ(وقد أشار   

أن تُحِدث أثرا في المتلقي، أو أن ما يترتب على األصوات واألبنية مـن مـؤثرات            
إيقاعية، ومن أبعاٍد داللية، هو الذي يجعل القالب الشعري، أو الـصورة الكالميـة              
تخضع في صياغتها لنوٍع من التوجيـه واالسـتجابة الوجدانيـة  الكامنـة خلـف             

                                         
  .١٩٤مبادئ النقد األدبي، ص: أ. أ. ريتشاردز  )١(
)٢(    السيوطي) ِهر، تحقيق): عبد الرحمن جالل الدينزحمد جاد المولى وآخرين، دار الفكر، القـاهرة،  م: الم

  .٢/٢٧٠، )ت. د(
  .٦٧م، ص١٩٧٨، فبراير  ١٤٢تحليل بنيوي تفريعي لقصيدة للمتنبي، البيان الكويتية عدد : جمال الشيخ  )٣(



 

 )٩٧٣(

الصوت هو آلةُ اللفظ، وهو الجوهر الذي يقوم بـه       « اإليقاعات، وذلك حين رأى أن    
التقطيع، وبه يوجد التأليف، وال تكون حركاتُ اللِّسان لفظًا وكالما موزونًا ال منثورا        

  .)١(»إلّا بظهوِر الصوت، وال تكون الحروف كالما إلَّا بالتقطيع والتأليف
كِّل جزءا اليتجزُأ مـن     وهذا يعني أن األصوات المتآلفة، أو تقاطيع الكالم تش        

آليات صناعة المنظوم، وأن صناعة الكالم هي في األلفاظ والتآليف التـي تحتـوي        
ذلك، إلى الربط بين    ) القرطاجنِّي(المعاني، أو هي بمثابة القوالب للمعاني؛ وتجاوز        

اإليقاع، وما يحدثه من أثٍر نفْسي، وأشار إلى تماثل المقاطع، واخـتالف مجـاري              
ألن للنفـس في النّقلة من بعـض  «ر، واعتقاب الحركات على أواخر أكثرها      األواخ

 راحةً شديدةً، واستجدادا – على قانون محدود -الكلمة المتنوِّعة المجاري إلى بعض 
  .)٢(»..لنشاط السمع بالنّقلة من حاٍل إلى حال

 فسروها  وقد أخذ المحدثون من هؤالء القدماء أقوالهم، ولم يزيدوا عليها حينما          
وطبقوها على األبنية الشعرية، كي يثبتوا أن الصوت ال يكتـسب قيمتـه باعتبـاره     
صوتًا معزولًا، وإنما في انسجامه مع المعنى، وارتباطه مع غيره من األصوات من             
أجل استثمار طاقتها التعبيرية، واستغالل الفوارق بينها للحفاظ على التـوازن بـين        

، أو أن   )٣(ية  التي تستجيب للمستويات االنفعالية عند الشاعر       األبنية السياقية الموسيق  
األثر ال يتولَّد عن الصور الصوتية فحسب، وإنما ينبثق عن شبكة العالقات الداللية             

بوجود عالقـاٍت   ) جمال الشيخ (، أو ما يؤكد عليه      )٤(التي تقيمها الكلمات فيما بينها    
وية ثم المعنوية، وأن الشعر قبل كـلِّ        مشتبكة بين التفاعيل والصيغ والتراكيب النح     

  .)٥(شيٍء نظم

                                         
عبد السالم هارون، الهيئة العامـة      : البيان والتبيين، تحقيق وشرح   ): أبو عثمان عمرو بن بحر    (الجاحظ    )١(

  .١/٧٩م،  ٢٠٠٣ور الثقافة، القاهرة، لقص
  .١٢٣، ١٢٢منهاج البلغاء، مصدر سابق، ص: حازم القرطاجنِّي  )٢(
  .١٢٢م، ص١٩٨٧، ٣نظرية البنائية في النقد األدبي، طبعة دار الشئون الثقافية، بغداد، ط: صالح فضل  )٣(
لة جذور، النادي األدبي بجـدة،    جماليات  اإليقاع في شعر العباس بن األحنف، مج        : المصطفى اللوزاني   )٤(

  .٩٧م، ص٢٠٠٩، )٢٧(العدد 
  .٦٩تحليل بنيوي تفريعي، مرجع سابق، ص: جمال الشيخ  )٥(



– 

  )٩٧٤(

، ومع النظام اللغـوي الـذي       »عنوانها«وتحاوُل هذه الدراسة أن تتكيف مع       
فإن لم يـستطع أن يغيِّـره       (ينسجم مع طبيعة المتنبي الثائرة، وتمرده على واقعه،         

  .)١():ن  المتراكبمن المنسرح، والقافية م(، يقول )بيـده، أمكنه أن يغيره بلسانه
ــي  ــٍد، بمخْبرتـ ــصاِرمي مرتَـ   بـ

  
ــشْتَِملُ    ــالظالِم مـ ــِزىء، بـ   مجتَـ

    ـــهتُ جاِنبـــديقٌ نَِكـــرإذا ص  
  

ــلُ     ــِه الِحي ــي ِفراِق ــي ف ــم تُعِيِن   ل
        بـطَرـضــِة الخاِفقَــيِن معفي س  

  
  وفــي ِبـــالٍد ِمـــن ُأخِْتهـــا بــدُل  

ر النَّسيج إيقاعا داخليا يتالءم مع اسـتعداده        وقد أدت عالقات اللغة بين عناص       
للترحل بعد أن ضاقت به البالد وفارقه الصديق، فإن لم يطب له موضع اتخذ مـن                

، أتت أخبارا لجمـل  )مرتٍَد، مجتَِزٌئ، مشْتَِمُل: (غيره بدلًا، تؤكد ذلك الكلمات الثالث   
عل، وحروف الجرِّ متعلقةٌ باسم الفاعل،      المقدر، الذي يمتلك الف   ) أنا(ابتدأها بالضمير   

مكْتٍف بعلمـي، ال    : أي): مجتَِزىء بمخْبرتي (متقلِّد به،   )  مرتٍَد بسيفي (ويحتشد له   
البس ثوبه؛ وفي هذه التوازنات التكراريـة       : ، أي )مشْتَِمٌل بالظالم (أحتاج إلى دليل    

ثنائية على مستوى الجمل التالية اإليقاعية على مستوى الجمل، إلى جانب البراهين ال      
ما يـوحي  ) بدُل.. في سعِة الخاِفقَيِن مضطَرب، وفي بالد(و) لم تُعِيِني.. إذا صديقٌ (

بتآزر البنى اللغوية التوازنية مع إيقاعات الحركة فـي بنـى اإليقـاع العروضـي               
ت المـشتبكة،   ، إلى غيرها من التوازنات الصوتية والعالقـا       )»متَفِْعلُن«بصارمي  (

بحيث تضفي نوعا من التأثير التجاوبي لألبنية اإليقاعيـة، ومـايمكن أن يـضيفه              
الملفوظ أو المنطوق النصِّي إلى مفهوم المتلقِّي؛ وهذا ما دعا الباحث إلى الدخول مع 
اشتباكات النص الشعري، وتشكالته الـصوتية وبناءاتـه اللغويـة واإليقاعيـة، أو           

ومساءلة ) الشعر/ النص(لعرضية، من أجل التعاطي مع التجربة    خطوطه الطولية وا  
  .الضمير القابع في داخله

                                         
ضـبطه  ) بالتبيان في شرح الـديوان    (أبي البقاء العكبري، المسمى     : أبو الطَّيب المتنبي، ديوانه، بشرح      )١(

اري، وعبد الحفيظ شـلبي، مكتبـة ومطبعـة         مصطفى السقا، وإبراهيم اإلبي   : وصححه ووضع فهارسه  
  .٣/٢١١م، ١٩٧١، ٤مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط



 

 )٩٧٥(

  : مقومات التشكيل في بنية اإليقاع الكبرى-٤
تُعد الصورة الموسيقية من أهم الجوانب في التجربة الشعرية الرتباطها الوثيق 

عرية، وهذه اللغة ال تعدو أن باالنفعال، أو بمعنى أنها تمثِّل اإلطار االنفعالي للغة الش      
تكون مجموعة من األصوات المقطعة إلى مقاطع متتابعة زمنيا لها دالالتها؛ ويرى            

أن الموسيقى الشعرية هي إحدى الوسائل المرهفة التي تملكها اللغة للتعبير           ) مندور(
ظالل ، و )١(عن ظالل المعاني وألوانها باإلضافة إلى داللة األلفاظ والتراكيب اللغوية         

المعاني  هي موحياتها وما تضفيه على المتلقي من تأثير يستمد فاعليته من عالقات              
اللغة التي ال ينفصل فيها معنًى عن مبنى؛ فليس هناك خصائص سابقة للوزن، وإنما      

ومرجع هذا، إلى تركيٍب موسيقي ال      . )٢(يكتسب كل وزٍن  خصائصه داخل التجربة      
ا يتصل بطبيعة األداة أو العبارة أو الصورة، وتركيـب          يتَّصل بطبيعة البحر بقدر م    

  .الحروف واألصوات وتتابعها في نسٍق خاص
  ):حركة اإليقاع والمعنى: (الصوتية) أو التشكيالت(األبنية : أوالً

المتنبي شاعر متفرِّد في وعيه بلغته، آخذٌ بزمام كلمته، يستلهم منهـا أبنيتـه              
يكون لها إيقاع في نصِّه؛ وهو مايتـضح مـن          الصوتية لتكون صدى نفسه قبل أن       

خالل النظر في األبنية والتشكيالت الصوتية في ملفوظه ومنطوقه الشعري، وفـي            
تلك األشكال التكرارية التي تحمل قيما صوتية ضمن السياق اإلدراكـي والنفـسي             

  .والتداولي
شيراز سـنة  في ) أبي شُجاع فنَّاخُسرو( بعضد الدولة    »المتنبي«فحين اتصل   

أربع وخمسين وثالثمائة أنشأ في مدحه أجمل القصائد التي يـصف فيهـا مـصيفه            
ومشتاه ورحالت صيده برفقة الممدوح، يطلب الراحة فيها برؤية الجمال واألنـس            

  :)٣ ()على المنْسِرح(بعد التغزل بجميالت حمص قائلًا 
ــهِ   ــاُل ب ــضرب الِحج ــٍد تُ ــي بلَ   ف

  
    ــس ــساٍن ولَ ــى ِح ــباهاعل   ن أشْ

  لَِقينَنَــــا والحمــــوُل ســــاِترةٌ  
  

ــا   ــذُبن أمواهــ   وهــــن در فَــ
  

                                         
  .٢٩ص) ت. د(األدب وفنونه، مكتبة مصر بالفجالة، :محمد مندور  )١(
  .٢٦٥ص) ت. د(مفهوم الشعر في التراث النقدي، دار التنوير، بيروت، : جابر عصفور  )٢(
  .٣٧٣، ٣٧٢/ ٤الديوان، التبيان في شرح : العكْبِرى  )٣(



– 

  )٩٧٦(

ــا   ــأن مقْلَتَهـ ــاٍة كـ ــلُّ مهـ   كُـ
  

  تَقُــــوُل إيــــاكُم وإياهــــا    
ــا    موفُ ديــس ــر ال ــن تَقْطُ م ــيِهن   ف

  
ــماها     ــب سـ ــسان المِحـ   إذا ِلـ

  ُأِحــب ِحمــصا إلــى خُناِصــرةٍ     
  

   نَفْـــٍس تُحـــب محيّاهـــاوكُـــلُّ  
ـ    ــ لُب ــاح ــدها وتُفّ ــى خَ ــثُ التَقَ   حي

  
ــا      اهيمــى ح ــري عل ــنَان وثَغْ   ـ

ــةٍ      اِديــِصيفَ ب ــا م ــفْتُ ِفيه   وِص
  

  شَــتَوتُ بالصحــصحاِن مــشتاها    
ــا     إن أعـــشَبتْ روضـــةٌ رعينَاهـ

  
  أو ذُِكـــرتْ ِحلّـــةٌ غَزونَاهـــا    

ــتْ   ــةٌ أو عرضـ ــةٌ مقَزعـ    عانَـ
  

ــا     ــاِد ُأواله ــُأخْرى الِجي ــدنَا ب   ِص
ــتْ      ــا تُِركَ ــةٌ بن مجتْ هــر بع أو  

  
ــا     اهقروِب عــشُّر ــين ال ب ــوس   تَكُ

ــاِردةٌ     ــرودةٌ وطـ ــُل مطْـ   والخَيـ
  

ــصراها      ــا وقُ ــولى القَنَ ــر طُ تَج  
ــاةَ وال    ـــا الكُمـ ــا قَتْلُهـ   يعِجبهـ

  
  الـــدهر بعـــد قَتْالهـــاينِظرهــا    

) الظواهر الصوتية (والسائد في الدراسات التحليلية أن يتم التركيز في دراسة            
في الشعر، على الحروف وتالؤمها وتنافرها، أو تكرارها داخل النص، باعتبــار            

 حـسب تعبيـر النقـاد    – هو الذي يمنح الكلمـة جرسا، أو جزالـة        »الحرف«أن  
؛ ونظل نبحث في    )١(يمنحها أيضا التنغيم والنَّبر الذي يقع آخرها       وهو الذي    -العرب

 ومخارجها، وقيمها اإلشارية أو أوصافها اللغويـة، دون أن          »األصوات«خصائص  
 نمنحها الحق في خلق قوانينها الخاصة بوجودها داخل البناء واقترانها بموقف جمالي

لية عند تفكيك العناصـر الـصوتية       وال يجب أن تتوقف القراءة التحلي     . )٢(يصاحبها
، وهي الروي، من األصوات الرخوة قليلة الشيوع، وقـد سـبقت            )الهاء(فنقول بأن   

بعد حركة مجانسة قبل الروي يتَّصالن بـه، أو أن          ) األلف(ساكن هو   ) مد(بحرف  
                                         

اللغة الشعرية في الخطاب النقدي، تالزم التراث والمعاصرة، دار الشؤون الثقافيـة    : محمد رضا مبارك    )١(
  .٢٠٠م، ص١٩٩٣، ١العامة بغداد، ط

، ١نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، الالذقية، ط            : تامر سلّوم   )٢(
  .٥٨ صم،١٩٨٣



 

 )٩٧٧(

، حيث امتداد الصوت والـرنين المـؤثر الـذي يـشبه       )من أصوات اللِّين  (الوصل  
  .الحفيف

ننا ال نتجاهل هذه الخصائص، أو تلك القيم التي تحملهـا األصـوات فـي             لك
داخلها، أو حمِّلَتْ إياها، وإنما يجب علينا أن نمد النظر إلى أبعد من هذا، فننظر إلى     

، وما قد يتولَّـد عنـه مـن         )العروضي واللغوي (األصوات داخل المدمج اإليقاعي     
نها اكتمال اإليقاع العام داخل النص الـشعري؛  تشكُّالت أو وحدات تداولية يترتب ع   

ففي داخل الكلمة مقاطع صوتية، وفي التفعيلة مقاطع صوتية، وفي القافية مقـاطع             
صوتية، بحيث تؤدي هذه المقاطع أو األبنية الصوتية دورها في إبداع الداللة داخل             

وافـق بـين    النص، عندما تلتقى ظاللها مع المضمون الشعوري لتخلق نوعا من الت          
حيـث تمتـزج    . الحركة التي تموج بها النفس وبين الحركة التي تموج بها األشياء          

همـس  (القيمة الصوتية والقيمة الشعورية مع األصوات المتكررة بما فيهـا مـن               
 الناتج عن إشباع الـصامت الـسابق       »باأللف«، وصوت المد    )ورخاوة ولين وجهر  

 »التـصريع « الضمير   »هاء«لتي تمثل مع    ، ا ...) غزوناها -رعيناها(عليها كما في    
في غير البيت األول، وهو أحد أشكال التـوازي الـصوتي التكـراري العـروض          
والضرب، أو هو شكٌل من أشكال السبك، مع امتداد  الفـضاء الـصوتي بـين أداة     

العاطفة على امتداد أفقي في مـساحة       ) بَأو(وفعلها وجوابها، والتَّخيير    ) إن(الشرط  
بداللتها على اإلباحـة وتعـدد      )  أو عبرت  - أو عرضتْ    –أو ذُِكرتْ   : (بياتثالثة أ 

أسباب المتعة فكلما واتاه سبب أو عن له أخذَ به، ثم يفصِّل ذلك من خالل التـوازي   
 مع القافيـة بتجانـسه الـصوتي        »التصريع«الصوتي على مستوى الكلمة ليشترك      

 فيحدث ضـربا مـن      -ا ينطبق على القافية    الذي ينطبق عليه م    –التكراري الداللي   
         وبـديعي موسيقي اهـا  - إياهـا  –أمواهـا   (الموازنة التي يتولَّد عنها جرسحيم - 

، )مطرودةٌ وطـاردةٌ  (، أو كلمات ذات أصٍل اشتقاقي مهمتها التأثير كما في           )حمياها
ث تشكل أفقيا مـع     ، حي ) قتْالها –قَتْلُها  (و)  مشتاها -شتوتُ(، و ) مِصيف –ِصفْتُ  (و

وهذا التشابه  . كلمات القوافي دواّل بينها تشابه صوتي، ولكنها مختلفة في مدلوالتها         
؛ وكل ذلك يخضع )١()البيت(الصوتي لم يوجده سوى نظام الوزن والقافية  في شعر         

للتشكيل الصوتي الذي هو صدى للشعور القائم في النفس، ومشاعر الحنـين التـي              
                                         

  .١٠٣، ص١٩٩٠الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، : محمد حماسة عبد اللَّطيف  )١(



– 

  )٩٧٨(

 الفـؤاد بـين     فيها لبانات با وربيع الشباب، وكيف كان يقضي       تستحضر مراتع الصِّ  
 كيف كان يتتبـع  »السرِد«أهلها بدويا راحلًا، صيفًا وشتاء؛ حيث يستدعي من خالل    

مساقط الغيث كما يتتبعون، ويغير كما يغيرون، ويجري خياله مع الصيد والطّـرد،             
     ِر الوحش المتفرِّقة، كما       باستدعاء صورة الخيل السريعة وهي تَتَتَبمطريدها من ح ع

وهكذا ال تتوقف القيمة  . يستدعي الكرم األصيل عند العرب من نحر اإلبل لألضياف        
الصوتية للحرف بوجوده منفردا، ولكن بوجوده متشاكلًا مع غيره من الحروف كمـا    

خرى فـي إنتـاج     أن تكراره يعكس تكثيفًا دالليا، بحيث يتآزر مع البنى اللغوية األ          
  .الداللة

 يمكن أن يؤدي في سياقه داللة، فارتفاع        »مكوِّن صوتي «وال شك في أن كل      
الصوت في التنفُّس عند المأزوم له داللة، واألصوات في اللغة ينفعل بها الـشاعر،              

 والمبدع هو الذي يخرج هذه األبنية       ،)١(ويتفاعُل معها ويسترجع انفعاالته من خاللها     
ة عن طوقها، وينوِّع من عالقاتها، ويدخلها في مساقاٍت مختلفة، كما يخرجها          الصوتي

عن نطاق الكيف أو الصفة المفردة التي اقترنت بها، فإذا قال المتنبي فـي عتـاب                
  :)٢ ()من البسيط(سيف الدولة 

  إذا تَرحلْـتَ عـن قَـوٍم وقَـد قَـدروا     
  

     ــمه اِحلونفــالر مألّــا تُفــاِرقَه  
ال تجد أن هذا البناء أو التشكيل الصوتي يخضع لمعنـى أو لـصفة جزئيـة              

محدودة، وإنما يكتسب قيمته وداللته  التي أوحى بها السياق بما يتضمنه من رغبـة      
في الرحيل، وعزة نَفٍْس وشعوٍر  باالغتراب؛ وهذا الموقف يرتبط بفاعلية اللغـة ال              

 والصوتُ جزء من البنية الشعرية ألنه نابع        .)٣(بالقيمة اإلشارية لتجمعات األصوات   
من إحساِس الشاعر، ووعيه بأهمية الحرف، ونوعية الكلمة التي ينتقيها كي تـأتي             

  :)٤(متناسقةً ومتجاوبةً مع عواطفه ومدركاته الذهنية والجمالية، يقول المتنبي متغزلًا
 اِردــو ــا ال ــُل فَرعه ــا لَي ــتَ ي كَيح  

  
ــا ل    اهــِك نَو فاح اِهدــس ــي ال   جفْن

  
                                         

  .٩٦اإليقاع النفسي في الشعر العربي، مرجع سابق، ص: عباس عبده جاسم  )١(
  .٣/٣٧٢التبيان في شرح الديوان، : العكبري  )٢(
  .٥٠، ٤٩، ٤٥، ٤٤: لعربي، مرجع سابق، صنظرية  اللغة والجمال في النقد ا: تامر سلُّوم  )٣(
  .٧٢/ ٢التبيان في شرح الديوان، : العكبري  )٤(



 

 )٩٧٩(

  طَـــاَل بكـــائي علـــى تَـــذَكُِّرها
  

   اِحـــدـــا وطُلْــتَ حتـــى ِكالكُمو  
    فْتَِعلُن(فالعروضم(    وضربها مقطوع ،)مفعولُن=مستفعل (     حيث  ينتشر المـد

حكيـت،  ( وهو جوفي ممتد، فضالً عن تكرار الـدوال بمـدلوالتها فـي           »باأللف«
وارد أولًا في الشاهد، الذي يعمل على ربط أجزاء         ، مع التصريع في البيت ال     )وطال

البيت، وتنشيط ذاكرة المتلقِّي بما يحدثه من تكثيف داللي، صوتي معنوي وتـوازن             
تكراري على مستوى الكلمات، يخلق فينا نوعا من التوقع قد يتسع مداه وقد يتحدد،              

قة معنًى، وتفاعـل    وتصبح العالقةُ في كّل جملة من البناء عالقة إيقاٍع كما هي عال           
مستمر بين تشكيل صوتي وسياق يوسِّع مدلوله ويغيِّـر مـن تـصورنا  لداللتـه                

  .الوضعية
  ة في الواقع     - إذن –البدلَة واألوصاف المخرجيودجنفرِّق بين الدالالت الم أن 

الخارجي، وبين الدالالت التي تكتسبها األصوات في التركيب اللغوي أو الـشعري            
تتداخل مع نشاط السياق، أو مدى فاعلية المكوِّن الصوتي وارتباطه ببناء الكلمة حين 

  .وأثر ذلك في جماليات الشعر
ويؤدي التشكيل الصوتي قيمة إيقاعية وداللية، حين يدخُل في عالقة تفاعليـة            
مع المعاني على مستوى التركيب، وليس على مستوى الصوت المعـزول، حيـث             

  :)١ ()من المنسرح(ح الحسين بن إسحاق التنوخي  في مد»المتنبي«يقول 
   ِعكمــد ــاٍف ب ــقُّ ع أح)ــم الِهم(  

  
  )الِقــدم(أحــدثُ شــيٍء عهــداً بهــا   

     لَــمٌؤ عــرام دــسحــفَ ال ي   وكَي
  

ــٍة      ــّل هام ــى ك ــه عل ــدم(لَ   )قَ
  ــــمٍض وِطْئتُهــــا ُأمبكُــــّل أر  

  
ــى بعبــٍد كأنّهـــا      عتُر)غَــنَم(  

   د التعبير بمصاحبة التشكيل الصوتي مـن األحـرف المتـشابهة           حيث يتجس
وتبدالتها، ويتآزر مع نشاط السياق، ووعي المتلقِّي الـذي يتحـرك وراء المـسافة          
               التعبيرية، وينتظر أن يتحقق له اإليقاع  على مسافة واحدة من الشطرين؛ ومن ثـم

ستويات، يتـصل بعـضها بالمبـدع    يكون التوازن بين المسافتين فاعلًا  على عدة م      
واختياره لبنية أو تركيبة معينة، وبعضها بالمتلقِّي الذي يتحقق لديه نوع من االرتياح 

                                         
  .٥٨/ ٤التبيان، : العكبري  )١(



– 

  )٩٨٠(

 يتصل بالرسالة وما تحمله     )١(وبعضها، أو حدس التوقُّع الذي يقلِّل من أفق االنتظار       
  .من شحنات صوتية وداللية

لتي تستبطن اإليقاع في داخلهـا،      علينا أن ندرك أن المكونات الصوتية هي ا       
وأن اإليقاع في القلب من البناء الصوتي، والنشاط الشعري هو الذي يكشف سـعة              

تغلب بـن  (المدلوالت التي تقترن بكثيٍر من تشكالته، فعندما يقول المتنبي في رثاء    
  :)٢()من المنسرح(داود بن حمدان 

 رــب ــا صـ ــبرنَا فَإنّنَـ ــإن صـ   فـ
  

  كَيب إندوِدوــــرم ــــرنَــــا فَغَي  
     ــبجفَــال ع نَــا لَــهِزعج إنو  

  
  ذا الجزر فـي البحـِر غَيـر معهـودِ           

ــنٍ    مز ــن ــوس ِم ــي النّف جــا تُر فَم  
  

  أحمـــد حالَيـــِه غَيـــر محمـــوِد  
ــي     ــاِن تَعِرفُنـ ــوب الزمـ   إن نُيـ

  
ــودي    ــا ع ــاَل عجمه ــذي ط ــا ال   أنَ

   ــار ــا قَ ــي م ــاوف وم ــوب   ع الخُطُ
  

ــسودِ    ــصاِئـِب الـ ــسني بالمـ   آنَـ
إن الذي أظهر الحزن وخلق حالة من التجاذب بين الصبر والجزع، وقـدرة               

، هي تلك الروابط التي تختفي وراء المعنـى         »الموت« التي تعادل  قدرة      »الجزر«
دة  واألصـوات موجـو  - وفيما دون تصورنا للوظيفة اإلشارية لألصوات   -الصوتي

بشدتها ورخاوتها وهمسها، وانكسارها، لكن تفاعلها في السياق هو الذي وسع مـن             
مدلوالتها األصلية، وخلق نوعا من التوتُّر الذي يمدنا باإلحساس والتأمل في عـالٍم             
آخر يستكِْنه داللة الصوت الشّجي الشاحب مع إيقاع المعنى نفسه بحيـث يـصعب              

  .أو نعتاختصاره في كيفيٍة أو صفٍة 
وهكذا تؤدي األصوات دورا مهما في إبداع المعنى داخل النص عندما تلتقي            

  .ظاللها مع ظالل المشاعر في أدقِّ حاالتها
  : اإليقاع وأبنية الكلمات-٥

ـ          ين تلتـئم مـع     الكلمات في األصل أصواتٌ موحيةٌ ورموز دالة للمعاني، ح
 فيهـا األوزان والقـوافي      بمـا ( مع كافة عناصر التشكيل      بعضها البعض، وتتآزر  

                                         
  .٣٧٦م، ص١٩٩٠، طبعة تجارية، )التكوين البديعي(محمد عبد المطَّلب؛ بناء األسلوب في شعر الحداثة   )١(
  .٢٦٣ -٢٦٢/ ١التبيان، : العكبري  )٢(



 

 )٩٨١(

من عواطـف وأحاسـيس،     ) الشعر/ الشاعر(من أجل التعبير عن مكنون      ) والصور
وتظل اللغة في بناءاتها صورا مزجاة بالمعاني والدالالت واإليحاءات التي تمكّنهـا            

  .من أداء وظيفتها في الكشف عن أعماق الذات الشاعرة وخلجاتها
 معه قبل أن يتداولها لسانه، ويجعل وتتجاوب في داخله،»المتنبي«وتجوب لغة 

من مفرداتها كائنات تتحرك بإيعاٍذ من ذاته، ويأخذ بناصيتها، ويخضعها في الـسير             
) أبـا العـشائر  (على توقيعاته النفسية حتى تصل إلى صميم المتلقي؛ وها هو يمدح       

  ):واترعلى المنسرح، والقافية من المت: (ويودعه وقد أراد سفَرا، قائلًا
ــباه  أ ــروك أشْ ــم ي ــا ل ــاس م   لنّ
  

ــ   ــظٌ وأن ــدهر لَفْ ـــوال   )١(اهـتَ معن
)  مستفِعلْ – مفعالتُ   –مستفعلُن  (مفعولن  ) =  مستفِعلْ – مفْعالتُ   -مستفِعلُن(   

 »الطي«الكاملة، مع دخول    ( على الصورة األولى     »المنسرح«مفعولن حيث جاء    = 
). مفعـولُن ( من العروض والضرب مقطـوع مـردف     ، وكلٌّ )مفْعوالتُ(في حشوه   

، وهي حرف صامت    )الهاء(ويكثف اإليقاع في القافية المطلقة، أو الروي المتحرك         
يسبقه نوع من ) لين(، وهو حرف  »األلف«مهموس رخو، يسبقه حرف المد      ) حلقي(

ا عـن   ، فـضلً  »بالمتواتر«التوالي بين ساكنين مفصوٌل بينهما بحركة، أو ما يسمى          
 العروضي والبديعي الذي يستوفي فيه كلٌّ من العروض والضرب حقه           »التصريع«

من الوزن واإلعراب والتقفية، وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحـره؛ يقـول              
وأكثر الشعراء المصيبين من القدماء والمحدثين قد غـزوا هـذا المغـزى،             : قدامة

؛ حيـث   )٢(فق له في البيت موضع يليقُ بـه       ورموا هذا المرمى، وإنَّما يحسن إذا ات      
رأسيا حتـى   ) مفعولُن(تتكرر القافية على إيقاع التفعيلة األخيرة من بحر المنسرح          

  :نهاية القصيدة
 ــين ع ــود ــا /والج ــتَ ناِظره    وأنْ

ــِرجٍ  ــأِزٍق ح ــلُّ م ــذي ك ــدي ال   أفْ
ــى ــطُها أعل سيِن أوــس ــاِة الح    قَنَ

 ــه ــا مداِئحــ ــِشد أثُوابنــ   تُنْــ

ـ      يمنـــاه وأنــتَ  /س بـــاعاوالبـ
 ــاه ــانُه تَحامــ ــر فُرســ   أغْبــ
  ـــالهِرج لـــى الكَمــيفيــِه وأع  

ــن  ِب ــا لَهـ ــسٍن مـ ــواهألْـ   أفْـ

                                         
  .٢٦٦/ ٤في شرح الديوان، : لتبيانا: العكبري  )١(
  .٥١، ٤٦م، ص١٩٧٨، ٣نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر، ط: قدامة بن جعفر  )٢(



– 

  )٩٨٢(

ــا   إذا به ــم ــى األص ــا عل    مررن
ـ           سبحان مـن خـار للكَواِكـِب بالْـ

   كان ضـوء الـشّموِس فـي يـده         ولَ
ــا ــن ي  ي ــلُّ م ــا كُ ــه راِحلً عدو  

مٍ إنــر ــن كَ ــراه ِم ــا نَ ــان فيم    ك
  

   نــاهيِه عيعمِمــس ــنع أغْنَتْــه  
  ــدواه ج ــن ــن كُ ــو نُلْ ــبعِد، ولَ   ـ
 ــاه ــوده وأفْنَــ ــصاعه جــ   لَــ

عدــو ــه مــ ــاه دينَــ   ودنْيــ
 ــك ــدفيــ ــزادك مزيــ    اهللافَــ

  ج

  أنه يدرك الموقف، ويتخير له لُغتَه، ومفرداِتِه، وصيغه        »المتنبي«ومن بالغة   
التي يصيب بها هدفه، ويستخدم الروابط التي تُسوِّغ ضم المفردات وعطفها علـى             
بعِضها البعض؛ وقد جاءت القصيدة في سياق المديح الغالب علـى أشـعاره مـن               

والدهر لَفْظٌ  ) (أشْباهلنّاس ما لم يروك     أ(، ويحرص على اعتدال أشطره،      »المنسرح«
 ناهعا الت ) وأنتَ مقبل دخول الجملة األولى في كنـف          مستخدم والداللي رابط النحوي

الثانية، بحيث تنتقل بين الناس كما تنتقل األمثال ألنه يقيم قصيدته على القياس بـين     
 ما  لنّاس أشْباه فا(الممدوح ونظرة الرعية، ثم يسوِّغ لنظرته المثالية على هذا القياس           

 كورلم ي (     تبة     جملة قد خضعت لبالغةالتقديم والتأخير على الر)وأنت(أمثاٌل  ) فهم (
 - والدهر – أشباه   –الناس  : (ال نظير لك فيهم، وتراه يكثف الداللة في مفْردات ست         

على مستوى العمق فإذا نظرت إلى السطح الصياغي تجد أن          )  معناه – وأنت   -لفظ
شاعر فـي المعهـود   وم) معنوية ونفسية(دوالها متداولة، لكنها تحمُل دالالت كُبرى  

الذِّهني المرتبط بالخواص وبما هو شائع في أوصاف األئمة، وإن تداولها شـعراء              
 لكنه يعمقها بالربط بين البناء اللغـوي ووقـع الداللـة، ألن هـذه               »المتنبي«غير  

 عند اإلمام، وبالجوهر والعرض في األشباه والدهر واللفظ        »بالعلة«المفردات ترتبط   
قيمتها الصوتية اإليقاعية من ذاتها وإنَّما بما حمِّلـت          تسب الكلمات والمعنى، ولم تك  

وتتكرر الدوال وتدور حول مدلوٍل واحـٍد هـو         . من دالالت اكتسبتها من السِّياق        
 نـاظر،   –عـين   (الذي يكسبها قيمتها اإليقاعية إلى جانب قيمتها اللغوية التركيبية            

لحسين، وأثوابنا، وألْسن، وعيناه، وخار، والكواكب،     وباع ويمناه، وأفِْدي، وأعلَى، وا    
لكن الالفت فيها أن الشاعر     ). وجدواه، والشموس في يده، مودِّع دينه ودنياه، ومزيد       

 »الـسنَةَ «اللَّذين يؤرخُ بهمـا ألحـزان   ) بمعنى الشمس والقمر(يشير إلى الشموس    
  .العراقية باليوم والعدد



 

 )٩٨٣(

يستلهم منها أبنيته المتالئمة مع دواعيها قبـل أن   على وعي بلغته   »المتنبي«و
 له من الـصفات مـا      »الممدوح«يكون لها صدى في نفس متلقيها، فصاحب القدرة         

  . في حوزته»العلَّة«يفوق أوصاف الناس، وهم من دونه سواء، إال حين يرون 
رهـا  وتنظر إلى األلفاظ في ظاهرها مستقلَّة، لكنها أبنيةٌ تتعاضد فُصولها وفق          

 في البيت األول، كي يجمع بها علـى        »الواو«، وتبرز   »الروابط النحوية «باستخدام  
 على  »األثواب«) وتنشد(للدوام،  ) أفدي(ممدوحه أعلى الصفات، ويجعل المضارع      

 »باأللسن«بالغة المجاز، حين صرح بالجزء وأراد الكُّل والناظر من العين، وكذلك          
 التي تستدعي جملًا ال تستكمل معانيها إلّـا         »إن«، و »لَو«، و »إذا«، و »األفواه«دون  

 مِزيد  –يودِّعه، مودِّع   (بها، وتترك فراغًا للقارئ كي يمأله، فضلًا عن االشتقاق في           
 بدالالتها على مـستوى الـسطح الـصياغي    »الثنائيات التقابلية «؛ واستخدم   )فزادك

، ) دينه ودنيـاه   -يه وعيناه  مسمع - وعين وناظر  –ومعنى  / لفظ(والعمق الداللي في    
وهي من الروابط أو األبنية التكرارية التي تحدث توازنًا دالليا وإيقاعيا، وتوسع من             

التـي  ) وأعلى/ أعلى(أفق انتظار القارئ، إضافة إلى تكرار بعض الدوال بدالالتها          
داللية وتتأتى القيمة ال. تأتي بطريق التداعي، لتضيف إلى القارئ مزيدا من التوقعات 

واإليقاعية في أبنية المفردات وما ينبني عنها من ثنائيات، أو تراكيب جمليـة مـن               
خالل اختيار الشاعر لمفرداته وتوسيعه لمدلوالتها، وتوجيه تصور المتلقِّي، وبـدلًا           

 يصبح ذا وجـه  – كما هي الحاُل في القول بالصفات    –من أن يكون معناها متداولًا      
 له دالالتُه الضمنيةرمزي.  

 الشعري ففي التصريع فـي البيـت األول        »التوازي« األكبر و  »التوازن«أما  
 التي علَتْ هـي  »القافية«الذي يأخذ بالقصيدة من أطرافها إلى نهاياتها التوازنية في    

 – يمنـاه    –معنـاه   (األخرى بمكوناتها ومقاطعها الـصوتية وإيقاعاتهـا الممتـدة          
والتوازيات لها حضورها اإليقاعي والداللي الفاعل من        ، وهذه التوازنات  ...)تحاماه 

خالل تشاكالت أبنيتها اللغوية التكرارية فـي البيـت أو فـي مجموعـة األبيـات              
  .بحضورها الفاعل وتحقيقها لالنسجام والتماسك النصِّي



– 

  )٩٨٤(

وأما الحضور األكبر في القصيدة فِللمتَنَبي بفكره ووعيه بثقافة عصره؛ وفـي        
ألنه مرتبط جدليا بوعـي    ... تحكَّم من خالله بخواص المعنى والداللة     صوته الذي ي  

  .؛ ومدى توظيفه للحيز اإليقاعي الممتد في بحر المنسرح)١(اللغة
وتتضح خفة الوزن في هذه القصيدة مع تساوي المقاطع الطويلة في كل مـن            

ن الشطرين، على غير ما نعهده من بطء في قصائد أخرى، رغم توزع أحرف اللـي           
في أنحاء القصيدة، وهدوء النغم في القافية المطلقة بما فيها مـن تـواتر الـروي                

الصامت المهموس الرِِّخو، وهو ما يتفق ومشاعر الرحيل والبـين،          ) الهاء(وصوت  
وهذا يعود بنا إلى االقتناع بأن ما في بعض األوزان من خفة أو بطء ال يؤثر فـي                  

ئما على مقومات تتجاوز طبيعة الوزن إلـى        التجربة بقدر ما يكون اإلحساس بها قا      
  .عالقات اللغة، وطبيعة النظم، وكيفية األداء، وتآلف الحروف

وأننا ال نطمئن إلى فكرة الربط بين بعض األوزان وبين حالة شعورية بعينها،       
فمن السهل أن يعبر الشاعر من خالل وزن واحد عن عواطف متعددة، وأن ليـست           

  .ن، وإنما يكتسب خصائصه داخل التجربةهناك خصائص سابقة للوز
وكان لتجربة السجن عند المتنبي حضورها المستتر خلف مفـردات اللغـة،            
واضطراباتها، وبدت نبرة الحزن تخالط صوته، لكنها لم تفلح في النيل من عزيمته،             
مهما طال الثواء، وقلَّ النصير في مجتمع قلق مضطرب مأزوم، وحاول أن يـستمد      

  :ته،  ويطارد حلمه؛ كي يبلغ مرادهيقينه من ذا
ــا    فَم ــِدي ــتُ حاس لُم ــي وإن   إنّ

  
    ــم ــةٌ لَهـ ــي عقُوبـ ــر أنّـ   ُأنِْكـ

     لَــمٌؤ عــرام دــسحــفَ ال ي   وكَي
  

      مــٍة قَــدعلــى كــّل هام لَــه  
ــهِ    ــاِل ِبـ ــسُأ الرجـ ــه أبـ   يهابـ

  
   مهــب ــيِفِه الـ ــد سـ ــي حـ   وتَتّقـ

ــلٌ    ــي رجـ ــذّم أنّنـ ــاني الـ   كَفـ
  

   مــر ــه الكَـ ــاٍل ملَكْتُـ ــرم مـ   أكْـ
  //٥///٥//٥//  ٥/٥//  ٥  

  
  /٥///٥/  /٥//٥  /٥///٥  

  

                                         
حفريات األنساق األبستمولوجية في شعر أبي الطيب المتنبي، الحوار المتمدِّن، عـدد          : عالء هاشم مناف    )١(

  .٦٣م، ص٢٠٠٩، )٢٥٨٦(



 

 )٩٨٥(

  مستعلن       مفعالتُ       مستعلن    متفعلن      مفعالتُ        مستعلن

 مما  - حاِسِدي – لمتُ   –إني  : (على السطح الصياغي  ) ضمير الشاعر (فيبرز  
حاضرة دائما بدوام الضمير، داللة على حضور الـذات         ) األنا(؛ لتبقى   ) أنِّي -ُأنكر

  .المهيمنة في مواجهة الحاسد
ويبقى مجال االستبدال محصورا في صيغة الكلمة التي تتوازى مـع وزنهـا             

وليس شرطًا أن تكون كل الكلمات ذات التوازي        )  كرم - بهم – قَدم   –لهم  (المقطعي  
د في هذا المكـان المحـدد مـن البيـت            صالحة للورو  - بطبيعة الحال  –المقطعي  

والجملة، بل إن التوازي المقطعي للكلمة محكوم بمقياس آخر، وهو المجال الداللي            
أو المجال النحوي الذي تنتمي إليه هذه الكلمة أو تلك، وأعني به نظـام العالقـات                
الخاصة بالكلمة حين توضع في مستويات متراكبة ومتداخلة تحكم ورودها في البيت          

لشعري، وتحدد إمكان استبدالها، وهي الوزن الشعري للقصيدة، والتوازي المقطعي          ا
  .للكلمة، ومجالها الداللي ومجالها النحوي

مع الـسجن   (وتختلف نبرة الحزن لتكون على قدر األسى في تجربة المتنبي           
وهو المستكبر بطبعه؛ لتختلط مع مرارة الخيانة، وقد َأدخََل عليـه رجـٌل             ) واألسر

لف بن كنداج   (سمى  يا أهداه إليه، وتوعده بالبقاء في الحـبس،         ) أبا دفي سجنه طعام
وكان قد بلغه أنه ثلبه عند الوالي الذي اعتقله، فكتب إليه مـن الـسجن مقطوعـة                 

  :)١ ()من المنسرح(قصيرة 
  أهِون بطوِل الثَّواِء والتّلَِف
  غَير اخِْتياٍر قَِبلْتُ ِبرك لي

ها السأي كيفَ شئتَ فقدكُن جن  
  لو كان سكناي فيك منقَصةً

/٥///٥/  /٥//٥  /٥//٥/٥  
  مستعلنتُ    مستفعلن      مفعال

  والسجِن والقَيِد يا أبا دلَِف
  والجوع يرضي األسود بالِجيِف

  وطّنْتُ للموِت نَفْس معتِرِف
  لم يكُِن الدر ساِكن الصدِف

/٥///٥/    /٥//٥    /٥///٥  
  مستعلنمستعلن      مفعالتُ      

وفي العروض والضرب   ) مفعوالتُ(في حشو المنسرح في     ) الطي(حيث وقع   
  ).مستعلن مستفعلن (أيضا 

                                         
  .٢٨١، ٢/٢٨٠ان التبي: العكبري  )١(



– 

  )٩٨٦(

فهاهو المتنبي يعزف تقاسيم الحزن على تقاسيم المنسرح، ووقع الكلمات الدالة 
فما أهون المقـام    ) ل الثواء َأهون بطو (على تماسكه وشجاعته وصبره على الشدائد       

في السجن، وما أهون ما يستتبعه من قَيد وإتالف لعافية، وال يهوله ما وقع عليه من             
تضييق وتجويع جعله يقبل بره اضطرارا الاختيارا، وأخذ يبرر ذلك بأكل األسـود             

 كن أيها السجن كيف   : للجيف إن لم تجد ما تأكله، ويتحول بخطابه إلى القيد متحديا          
  .صابر على ما يصيبه: أي) نفس معترف(شئت؛ فقد وطَّنتُ للموت 

ويستخدم أسلوب الحجاج دليلًا ضمنيا على أن نزوله في السجن الينـال مـن        
  .أصالة معدنه، كما الدر الذي ال ينتقص من قدره سكناه في الصدف

  أبا -التَّلف(في عروض البيت األول وضربه      ) التصريع(وقد لجأ المتنبي إلى     
وتردد الفاء المكسورة بمخرجها الشفوي وما فيه من همس ورخـاوة خـالل             ) دلف

مقطوعة ال تتجاوز أربعة أبيات؛ ليكثف فيه مشاعره الحزينة وأنفاسـه المرهقـة،             
إلى جانب الوزن، واللغـة بمترادفاتهــا ودوالهـا        ) مقطعا ورويا (وتصبح القافية   

التقـديم  : مثـل (يهـا من بنًى تركيبيـة      وماف)  القيد - السجن - التلف -الثواء: مثل(
كن : ، والتشخيص في  ) والجوع يرضي األسود   -غير اختيار قبلتُ  : والتأخير كما في  

أيها السجن، واالستفهام، والنداء، والتضاد، واالشتقاق، وما بينها من عالقات ومـا            
  .لتجربةتحمله من قيم صوتية، كل ذلك بمثابة صدى للمشاعر التي تنساب بين ثنايا ا

، »المنـسرح «وال نجد اختالفًا  كثيرا فما نظمه المتنبي من أشعار على بحر             
وأخرى نظمها على أبحٍر مختلفة تحكمها عاطفة واحدة، لكنها قد تعلو أحيانًا وتفتـر   
أخرى، وفق البواعث والمهيئات وصدق التجربة، وقوة المشاعر، التي تتحكم فـي            

  .م وبطئه، أو التوترات التي تستوعب عاطفتهالتوقيعات الصوتية وسرعة النَّغ
  :األبنية والتراكيب بين اإليقاع العروضي واإليقاع اللغوي-٦

العروض هو الميزان الذي يشد بنيان القصيدة، وهو الجانب الواعي الذي يمأل 
الفراغ بين األبنية، ويؤلف بينها حتى يختفي أثر كلٍّ منهما في اآلخر، ويعمل مـع               

لشعرية على التوفيق الدقيق بين الكلمات، واختيار أكثـر البـدائل مالءمـة            الملكة ا 
  .للوظيفة الشعرية، والموقف االنفعالي



 

 )٩٨٧(

ويكون مجاُل االختيار أو االنتقاء بين المتماثالت محصورا في صيغة الكلمـة    
، بما فيها من تشابٍه، ومـا   )١(أو وزنها المقطعي، ومجالها الداللي، وعالقتها النحوية      

التي تحكُـم حركتهـا؛   ) أو التفعيالت(يستتبع ذلك من تغير في الوحدات العروضية   
ومن ثم تتنوع األوزان لتظلَّ العاطفة في النهاية هي الحاكمةَ الموجِّهة لما يـداخلها              

  .من مقوِّمات بنائية أو عناصر فنية
داخل الـسياق   ) ةالمفردات التواصلي (ويبقى االرتباط والتآلف بين الكلمات أو       

قائما على أدائها التعبيري ومضمونها الداللي بعد أن يدخل الدالُّ مـع غيـره مـن               
  .الدواّل في عالقٍة بنائية أو تركيبية داخل النصِّ
 فـي اختيـار الكلمـات       »المتنبـي «ويمكننا أن نشير بشكٍل عام إلى طريقة        

 النص في  عالقات متشابكة      والصيغ، وخلِق نوع من التضام بينها، وتوزيعها داخل       
تستأنس بالسياق من أجل التأكيد على داللة معينة من بين الدالالت المحتملة التـي              

  .يتضمنها النص
مـن  : ()٢(، التي يقول في مطلعها    )بدر بن عمار  (ففي قصيدته التي يمدح بها      

  ):المنسرح والقافية من المتراكب
ــد عــلُ أب ــِة البخَ ليحــأِي الم    ن

ــةٌملُ ــيس لَهــايــدوم مــا ولَ    لَ
  

  مـا ال تُكَلَّـفُ اإلبـلُ      البعـِد   في  
ــن ج ــٍلِم ــٍم ملَ ــا داِئ ــُل به   ملَ
  

نجد أن مجال االختيار قد انحصر في بعض الصيغ المتكررة التي تجمع بين             
التماثل الداللي حينًا واإليقاعي حينًا آخر، حيث تتجاور الدواِل بـصيغها المختلفـة             

)  دعد –  نأي –أبعومدلوالتها المتشابهة، ويصنع من بينها عالقةً  لغوية مجازية         )  الب
، وهذا بعد ال تُكَلَّفُه اإلبـل،       )فأبعد بعِد المحبوبة بخلها   (قائمة على المفردات البدائل     

الذي جاء دالًا علـى  ): (البعد(فال يمكنها قطع مسافة البخَل، وال تقدر أن تقرِّب هذا          
 الصوتي والداللي على المستوى األفقي      »التوازن«، ويوظف   )ع والبخْل بالقُرب  التمنُّ

بين المفردات التي تّم اختيارها ضمن العالقات القائمـة علـى التـشابه الـصوتي               
 بها - دائم– من ملٍل – ما يدوم لها –ملولة «والمعنوي الذي يوحي به السياق، فهي     

                                         
  .٩٤، ٩٣الجملة في الشعر العربي، ص: محمد حماسة عبد اللطيف  )١(
  .٢٠٩/ ٣التبيان في شرح الديوان، : العكبري  )٢(



– 

  )٩٨٨(

ة لغوية إيقاعية، وعالقة تجاذبية بـين المفـردات   ، ليصنع  منها الشاعر تركيب  »ملَُل
تُشاكُل عالقة التجاذب بين المحب والمحبوب، فهي تملُّ كُلَّ ما يدوم لها، ولو كـان               

  .وصلًا، إلّا مايكون منها من ملٍل دائم فإنها ال تملُّه
ر ثم يعضِّد هذه الداللة بنسيٍج من األبنية اللغوية التي تحتويها، بعد أن يستحض       

  :صورة المحبوبة من خالل التشبيهات المبنية على منطق االستدالل، فيقول
  )كأنّمــا قَـــدها إذا انْفَتَلَـــتْ (
ــستَِعلُن ( ــالتُ م ــتَفِْعلُن مفْع م(  

ــزجها تَحــتَ خَــصِرها عجــِذبي  
  بي حـر شَـوٍق إلـى تَرشّـِفها        
ـ       الثّغْر والنّحـر والمخَلْخَـُل والـ

  

)سكران  ِفهـا ثَِمـلُ     من خَمِر طَر(  
)تِعلنــســوالتُ ملن مفعمــستفع(  

ــا وِجــلُ    ــن ِفراِقه ــه ِم   كََأنَّ
ــِصُل  ــين ينفَ ــصبر ح ــِصُلال   يتّ

  ـِمعصم دائـي والفـاِحم الرِجـلُ      
  

وقد اتسم اإليقاع بالرتابة والبطء، نظرا لتراكم األبنية اللغوية، وغَلبة العقـل            
؛ الذي انتابه بسبب ملل المحبوبة من الوصال، فأخذ والمنطق في مقابل فتور العاطفة

يجسِّد حالتها وحركتها إذا قامت تتثنى وتتمايل في ِمشْيِتها كتمايل النشوان من خمٍر،             
وكأنما القد أو القوام قد نظر إلى طرفها فسِكر، كما يسِكر طرفُها محبيها، ويـوزِّع               

ركان الجملة التشبيهية، كما شبه العجز      أطراف التشبيه على شطري البيت مستوفيا أ      
في اهتزازه بالخائف من فراقها، وهي صورة بناها بعقله قبل عاطفته التي جـاءت              

وهـو تنويـع   . من طرٍف واحد، حتى فارقه الصبر من شدة تشوقه لترشُّف ريقهـا        
أسلوبي بالغي في الجملة الشعرية يوظفه لوصف الجوانب االنفعاليـة والوجدانيـة            

  .  من خالله ثراء إيقاعيا متنامياويحقق
وينوِّع المتنبي كذلك، في أبنيته الداللية، مكثرا من مؤثراته اإليقاعية، فيستخدم 

 –قـدها  (، أو المتشابهة في وزنهـا المقطعـي         ) ثمل –سكران  (الدوال بمدلوالتها     
، ويجمـع  )، ويتَّـصل ينْفَِصل(، وبنية التضاد في ) خَصِرها، تجِذبها، ِفراقُها  -طَرفُها

بين الداء والدواء، أو بين المسند والمسند إليه في أبنية يحكمها موقفٌ وجداني واحد، 
    واحد دائي   (وارتباط إيقاعي دائي    –الثَّغْر رخَلْخَُل دائـي   – والنَّحبهـدف  ...)  والم

النحويـة   التي تـؤدي وظيفتهـا       –إكمال الدائرة الداللية، مع تردد الجمل االسمية        



 

 )٩٨٩(

وتسلسلها أفقيا نحو القافية التي تربط حركة اإليقاع العروضـي وتـدفع باإليقـاع              
  .الداخلي إلى األمام

وال ينبغي أن يقتصر نظرنا في النصِّ الشعري على المتكـرِّر وحـده، دون              
اللجوء إلى استخدام البدائل والمتغيِّرات التي تخلق مساحة مـن التوقـع ينتظرهـا              

أن البنية الـشعرية    ) لوتمان(ويرى  . اغات النصِّ حتى يبلغ منتهاه    المتلقي ضمن فر  
 ذات طبيعة تكرارية تتجلَّى على مستوى اإليقاع كما تتجلى على مستوى التقنية، وأن

»يمكـن أن يتحقـق        »النص ـهعمٌل على درجٍة عاليٍة من التنظيم ، وتنظيم األدبي 
) الـسياقية (خياٍر أدائيٍّ واطّراح بدائله و    ، بانتقاء   Paradigm) الموقعية: (بطريقتين

Syntagm              من عناصر عشوائية، بل يتحتم أن يكـون النص التي تفرض ألَّا يكون 
  .)١(كلُّ عنْصٍر من عناصره ذا عالقة عضوية ببقية العناصر

وشاعرنا يحسن توظيف أبنيته وتراكيبه اللغوية، ويختار مفرداته التواصـلية          
حيث ترتبط هذه وتلك بعالقات تحكمها قيم فنيـة وشـعورية           ضمن سياق الموقف ب   

ينبني عليها نوع من االرتباط بين التكرار اإليقاعي والداللة؛ يقول مـن القـصيدة              
  :نفسها

  ومهمــٍه جبتُــه علــى قَــدمي
  ي مرتَـٍد، بمخْبرتـي    ـبصاِرم

  ج

  تَعِجز عنـه العـراِمس الـذُّلُلُ      
ــ ــالظالِم م ــِزىء، ب    شْتَِمُلمجتَ

  

دون بلوغ مقاصده، وهـي     ) الشعر/ ذاته( القصيرة لم تغب     »اللَّقطةُ«في هذه   
سطْر  من تجربته الطويلة، اختزل في أبنيته مزيدا من المفارقات الدالة على وعيه               
بذاته، وإحساسه  باالغتراب والتشظي، وهو من أجل ما يرغب فيه أو يحب يتجشَّم              

 الفالة على قدمه فيما تعجز عن قطعه النوق المذلَّلة، وينتقـي        الصعب ويجتاز متَّسع  
تَعِجز عنه العـراِمس    ) (ومهمٍه جبتُه على قَدمي   (من الجمل الدوال ما يناسب موقفه       

  ).الذُّلُُل
 فـي تمظهراتـه الـصوتية       -»متوازيا«ثم يبني عليها في البيت الثاني نسقًا        

التجـاور األفقـي بـين الوحـدات التعبيريـة أو            يعتمد علـى     -وسياقه الوجداني 
                                         

محمـد فتـوح أحمـد، دار       : تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ترجمة وتقديم وتعليق       : يوري لوتمان   )١(
  .١٢، ١١، ص١٩٩٥المعارف بمصر، 



– 

  )٩٩٠(

، يكون من شأنه إحداثُ نوٍع من  التمـازج بـين دالالتهـا الـصوتية                »التراكيب«
 (متقلِّد به، و  : أي) أنا مرتٍد بسيفي  : (والمعنوية، والتقديرتَِزىءجتـي  مرخْبأي )بم ، :

 »القافيـة «مكتف بعلمي ال يحوجني الدليل، البس ثوب الظالم أو مشتمل به؛ وتأتي        
التي تتضمن عالقة داللية بين وحداتها الصرفية والنحوية المكوِّنة لها، لتُحدث توازنًا 
بين الدوال والمدلوالت مع اختالف معانيها، وهي ترتبط بالوزن من جانٍب وبالتردد            

  .ٍب آخرالصوتي من جان
وتكتسب الكلمة داخل الجملة الشعرية داللتها المجازية التي تتحول مع كثـرة            
دورانها على األلسن إلى داللة معنوية، ثم يؤتى بها على صفة مخـصوصة وفـق               
مقتضى الكالم، بحيث يكون ترتيبها في النطق موافقًا لترتيب المعاني في الذهن، أي        

ال ينفصل فيها المتنبي عن المعنـى، ويكـون         وفق ما تقتضيه أحوال الجمل، التي       
  .اإليقاع تابعا لخصائص التراكيب فيها

ويميل المتنبي إلى التنويع في األساليب؛ ليحقق من خاللها ثراء إيقاعيا، ويتخذ 
من التراكيب واألبنية في الجملة الشعرية بمعناها الجزئي سبيلًا لغاية داللية، ومجالًا            

هذا يكثر حدوثه في الجمل الشرطية التي تحمل صيغة نحوية          و(للتوقع لدى القارئ    
؛ كما تتجلى العناصر اإليقاعيـة      )واحدة، أو عند الفصل بين اسم الموصول وصلته       
  ):من المنسرح(مع بنية الجملة الخبرية والصيغ اإلنشائية، يقول 

ــ ـ ـِإذا خَياالتُ ــن ِبنـ   اـه َأطَف
  

ــا حامــ   ــي لَه ــحكَه َأنَّن   دَأض
  

إذا طافت خياالت الحبيب، وحِمدت زيارتها أضـحك الحبيـب ذلـك         أي أنه   
  الحمد، فما بال شوقه الزائد؟

وعلى سبيل المثال أيضا ما يكون في جملة الشرط من تماثل تركيبي يصاحبه             
  ):من المنسرح(نوع من التوقع كما في قوله 

ــواإن ــوا وإن وقَفُ ــوا ُأدِرك بره   
  

   والتّاِلـد  اب الطِّريـفِ  ـخَشُوا ذَه 
  

من الملوك حيارى؛ رهبةً وفرقًا منه؛ ألنهم اليقدرون أن         ) أبي شجاع (فأعداء  
  :يتحركوا من بأسه، أو أنهم ال يجدون ملجأ بالهرب وال باإلقامة، ويقول

ــا بــ إذا نَايـ المعــد ـ   تُهاودتْ فَ ــِدَل نُونـ اُأب ــد ــِه الحاِئ    ِبداِل



 

 )٩٩١(

    ج

: يقولون عنـد المـوت  ) من جيش عضد الدولة (ا  أن أصحاب المناي  : والمعنى
  :)١(هالكًا، ويقول: أي) حائنًا(جعل اُهللا الحائد الهارب منا 

ــا ــاه به ــن رم م نــص   إذا درى الِح
 ــج ــو(أبلَ ــِه) لَ ــام ِب مــاذَِت الح   ع

 هــذكُر ــي تَ هشُ وحــو ــِت ال عر أو  
  

ــا    له ــر ــي خَ ــاِجد  ف ــِه س   أساِس
ــا( تْ) مــِشي ــاِئد خَ ال صــا و اِمير   
ـــا( ــاِرد) م ــٌل وال طَ ـــا حاِب   راعه
  

  :أو يأتي بالفصل بين االسم الموصول وصلته، كما في قوله
  يــِشح ِبــِه) مــا(وجــدتَ فيــِه 

  أتَـى يحـاِربكُم   ) مـن (ماذا على   
    هرالـد قاِرعي) ـنم ( كُمقـاِرعي  
ــا   ــلِّ ِزي ــن(وخَ ِلم (ــه   يحقّقُ

  ج

ــ ــاِردِم ــِر الب ــشّتيِت المؤشَّ   ن ال
  ما(فَذَم (    اِفـدأتَـى و لَـو اخْتـار  

اِئدالــسوِد وــسكــاِن المعلــى م  
 ـــد ــه عاِب ــلُّ داٍم جبينُ ــا ك   م

  
وقد نجد من ضروب الخبر الذي يلقى إلى خالي الذهن من الحكم دون توكيد              

 فال تمر ساعة إال ويـرد إليـه      ما يحدث توازنًا في البناء، انتظارا الكتمال المعنى،       
  :خبر من سراياه أن عدوه هلك بسيفه
  تُهـدي لَـه كُـلُّ سـاعٍة خَبـرا        

  
        ـيِفِه باِئـدحفَـٍل تحـتَ سن جع  

  
  :)٢(أو يهجو عدوه، حيث تستوحش األرض أن تَِقر به، وتجحده لثقله

  تَــستَوحشُ األرض أن تَِقــر بــِه
  

ـ      دفكُلّهــا منِكــر لَــه جاِحـ
  

  :أو يستخدم بعض المؤكدات؛ كي يتمكن الحكم من نفِس المتلقي، فيقول
  ما بـاُل هـذي النّجـوِم حـاِئرةً        

  
 ــد ــا قَاِئ ــا لَه ــي م مــا الع كأنّه  

  

                                         
  .٧٣/ ٢لتبيان في شرح الديوان، ا: العكبري  )١(
  .٧٦/ ٢التبيان في شرح الديوان، : العكبري  )٢(



– 

  )٩٩٢(

وقد يلجأ إلى أسلوب القصر، الذي يؤدي غرضا رئيسا يتعلق ببناء الجمـل،             
؛ من أجل التأكيد على فساد وداللته من خالل الصياغة على إلحاق الصفة بموصوفها    

، فيبـدأ  )ركن الدولة(الذي جنى على نفسه السوء بمحاربة  ) وهشُوذان(رأي الخصم   
من الكيد بما هو غاية، أو بما ال يصار إليه إال في الغاية، وهـي الحـرب، حيـث          

  :)١(يقول
  يبــدُأ ِمــن كَيــِدِه بغَايِتــهِ   

  ما خُِلقـوا  ) وهشوذَ(فاغْتَظْ بقَوٍم   
  

 ــد ــةُ الكَاِئ غاي بــر ــا الح إنّمو  
والحاِســـد ـــدوإالّ ِلغَـــيِظ الع  

  
حيث أتت األبنية الخبرية ؛ لتحدث نوعا من التماسـك النـصي، وتـستدعي       

مفرداٍت وصورا حجاجية تربطها عالقات لغوية مخصوصة تبرهن علـى الغلبـة             
 األولى حتى نهايـة    حين تضفي نوعا من الحركة التي تبتدئ في التفعيلة العروضية         

التي أتت في صيغة اسم الفاعـل  ) وهي القافية(الدفقة الشعورية في المنطقة الجاذبة     
على امتداد القصيدة في سبعة وأربعين بيتًا، إضافة إلى بعض الـصيغ االشـتقاقية،           

 فـدى، واسـم     – غيظ   - فَناء - كَيد - بكاء - هوى - األرب -التلف: كالمصادر مثل 
 أغنـى،   –أجهل النـاس    :  مرسلة، وصيغ المبالغة أفعل مثل     -لَّدالمقَ: المفعول مثل 
، مع الجمع )حبذا( مِشيد، وأفعال  المدح   –شَتيت  : سوافك، وفعيل مثل  : وفواعل مثل 

/  التالـد  –الطريـف   /  حامـد  –عاشق  (بين المتضادات الثنائية في نهايات األبيات       
/  وال شـائد   –مـِشيد   / ائد والـس  -المسود/  وال راعد  -ال بارق /  وال صائد  -راميا
  ). أم قاعد-أقائما

في خطاب الخيال، أتى بالكالم عن      )  وأِعد -عد: (وفي أسلوب األمر في قوله    
عودي، وأعيدي الخيال؛ ألنها كانـت      : غير موضعه بدلًا من خطابه للغشية مباشرة      

وتكرار الحروف في فعل األمـر      ) زيدي أذى مهجتي أزدك هوى    (سبب الزيارة، و  
وهشوذُ ما خُِلقوا إال لغيظ العـدو  (فاغتظ بقوٍم «: في قوله ) غيظ(والمصدر  ) غتظفا(

  . يؤكد الداللة»والحاسد
، وتعـددت أشـكاله عنـد       )المنـسرح (وقد رأينا كيف اضطربت صـورة       

، فهل كان )المشتبه(العروضيين،  وكيف تداخلت مع غيرها من أوزان تنتمي لدائرة         
                                         

  .٧٧/ ٢التبيان في شرح الديوان، : العكْبري  )١(



 

 )٩٩٣(

لمتنبي، وما فيها من تجاذبات ظهرت بشكل الفت        لهذا االضطراب أثره في تجربة ا     
  في كثير من أشعاره التي نظمها على المنسرح؟

وتأتي الداللة من وراء ضم األلفاظ بعضها إلى بعض، أو وضعها في مقابـل          
بعض في صور أو أنساق تركيبية، يتحقق من خاللها  غرض المـتكلم أو مقـصده        

سامع مع ما يرد عليه من أصوات ترتبط        الذي يرمي إليه، ويفهم ذلك من تجاوب ال       
بتصوراتها  في الذهن، يقول المتنبي في مدح سيف الدولة، ويرثي ابن عمه أبا وائل   

  :)١(بن داوود بن حمدان
  يا أكرم األكرمين يـا مِلـك الـْـ        

/٥// /٥//  ٥//٥  /٥// ٥/٥  
  مستَِعلُنمستفعلن     مفْعالتُ   

      دـيا يـا َأصالك طُـرالـصِّيدِ  َأم   
/٥/٥/٥/ / ٥/٥/٥   /٥//٥/٥  

  مستَفِْعْل    مستَفِْعلُن     مفعوالتُ
فالعروض مطوية، والضرب مقطوع، وقد أراد أن يخلع بالنداء عليه أفـضل            

التي عطفها على معناها األول وهـو       )  يا أصيد الصِّيدِ   –يا أكرم األكرمين    (النعوت  
  ).مِلك الملوك(

اللغوية تتضافر مع النسيج اإليقاعي الذي يتوارى خلف متونهـا،  وهذه األبنية  
  .)٢(ويكشف عن التماثالت الصوتية  والتركيبية في بنيتي السطح والعمق

وقارئ شعر المتنبي البد أن تكون لديه القدرة علـى فهـم تراكيـب اللغـة،        
 حتى يقيم   إلخ؛... الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والكتابية   : ومكوناتها، وقواعدها 

  .أداءه ضمن  عوامل مقامية سياقية، أو ذهنية نفسية مختلفة

                                         
  .٢٦٤/ ١التبيان في شرح الديوان، : العكبري  )١(
 حـين تنـتظم   البنية السطحية هي الكالم المنطوق المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقواعد  التحويلية في اللغـة،             )٢(

الكلمات في جمل يعبر بها المتكلم عن عالقة ذهنية مجردة، وهو معنى في كلمات  محسوسة منطوقـة،             
حيث يمثل التفسير الصوتي للجملة، في حين تمثل البنية العميقة وجودا فطريا في ذهن المتكلم، وهي أول 

فـي نحـو اللغـة      : خليل عمايرة : انظر. مرحلة في عملية اإلنتاج الداللي  التي تحمل عناصر تفسيره         
، مرتـضى   ٥٨م، ص ١٩٨٤،  ١وتراكيبها، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط        

 جامعـة  –مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي، مجلة اللسان العربي     : جواد باقر 
  .١٣م، ص١٩٩٠ ،٣٤والعلوم، العدد المنظمة العربية للتربية والثقافة -الدول العربية



– 

  )٩٩٤(

ومعلوم أن للغة شكلًا خارجيا يعرف بالبنيـة الـسطحية، ويمثلـه الـصوت              
المنطوق، وشكلًا داخليا يعرف بالبنية العميقة، ويمثله الفكر، وهو األهم؛ ألنه يتطور           

  .مع كلِّ عمل إبداعيٍّ خلَّاق
إلطار الداللي شكلًا  آخر من العالقات التركيبية الثنائية، بين          وتتخذ موسيقى ا  

  :)١(جملتين تامتين موزعتين على شطري البيت؛ حيث يقول في القصيدة نفسها
 ــاِمِهم ــراِش ه ــي ف ــه ف   موقع

  
ــسِّيـِد ــاِخِر ال ــي من ــه ف وريح  

  
ـ -ثم يأتي بنوع من التقطيع األفقي  الذي يضم جملًا ثنائية أربع،          دلًا   وقعت ب

 لتدخل في ازدواجية بنائية تشمل هذه الوحدات اللغوية، أو البدائل التوفيقية -لما قبلها
التي تُحِدث تماثلًا حركيا  يدخل ضمن المجال الداللي للبيـت الـشعري، وينتهـي               
بالقافية، أو قرار البيت المحقق لإليقاع، المتحكم في موجات النغم المتتابعة؛ فهـي             

، يقول المتنبي في موضـع      )٢(لتي تَثْبت عندها كل لحظة موسيقية     الضربة األخيرة ا  
  :آخر من القصيدة

  رمــٍةســقيم جــسٍم صــحيح مكْ
//٥///٥//     ٥//٥    /٥//٥  

     مستعلنمتفعلن      مفعالتُ 

  اثَ منجــوِدمنجــود كــرٍب، غَيــ
/٥/٥/٥// ٥/٥/٥    /٥//٥/٥  

  مستفعْلمستفعلن     مفعوالتُ  
شعري هو الذي يعين  الشاعر على تحديد البدائل ، على مـستوى             والوزن ال 

المفردات   أو التراكيب ، مستعينًا بملكته الشعرية  فـي المناسـبة بـين األلفـاظ                  
ودالالتها، وبين اإليقاع ومواقفه المصورة، وحالته النفسية الخاصة؛ ومن ثـم فهـو          

ءم مع توقيعاته النفسية،    يختار من األصوات واألحرف، ومن موسيقى الشعر ما يتال        
  .)٣(بحيث تنفذ في صميم المتلقي، وتهز أعماقه في هدوء ورفق

  :)٤(ولنعد إلى بداية القصيدة في مطلعها الرثائي الذي يقول فيه
ــورودِ   ــةٌ بم ــِدكَتْ ِعلّ ــا س دِ    مــِن داو ــب ب ــن تَغِْل ــرم ِم   أكْ

                                         
  .٢٦٥/ ٢التبيان  : العكبري  )١(
  .١٠٢م، ص١٩٨١، ٦ القاهرة، ط-في النقد األدبي، دار المعارف: شوقي ضيف  )٢(
  .٦٧الشعر العربي المعاصر، قضاياه  وظواهره الفنية والمعنوية، ص: عز الدين إسماعيل  )٣(
  .٢٦٢، ١/٢٦١التبيان : العكبري  )٤(



 

 )٩٩٥(

       قَـدِميتَـِة الِفـراِش و يأنَفُ ِمن  
  وما ِمثْلُه أنْكَـر الممـاتَ علـى       

 رــب ص ــإن ــبر ف ــا ص   نَا فَإنّنَ
ــب  جــال ع ــه فَ ــا لَ   وإن جِزعنَ

  

ــدِ   ــدقُ المواعي ــِه أص ــلَّ ِب ح  
  غَيــِر ســروِج الــسواِبِح القُــوِد
ــردوِد ــر مـ ــا فَغَيـ   وإن بكَينَـ
  ذا الجـزر في البحِر غَير معهـودِ      

  
بـالواو، أو  (ي المطلق ، مكسورة مردوفة بمد    حيث تتردد الداالت حرفًا للرو    

؛ لتمثل نهاية إيقاعية  تتكرر مع نهاية كل بيت حتى انتهاء القصيدة، والدال من )الياء
األصوات المجهورة التي تتصف بالشدة؛ حيث يهتز معها الوتران الصوتيان اهتزازا    

ت، وسـعة   منتظما، فيحدثان صوتًا موسيقيا تختلف درجته حـسب عـدد الذبـذبا           
  .االهتزازة الواحدة

مع صوت اللين أو حرف المد؛ ليزيد اإليقاع بطًئا، ويشير          ) الكسرة(وتجتمع  
إلى نبرة الحزن المترسبة في نفس الشاعر، فتتوافق مـع األصـوات والحـروف              
والحركات والسكنات التي تنتشر داخل األبيات وتتجلَّى في كم التقطيعات الصوتية،           

  . الداخليةأو في تعدد القوافي
؛ ليشكل نوعا من ) ابن داوود–مردود (ويأتي التصريع بين العروض والقافية      

اكتمال المعنى وتحققه في آن واحد فما لزمت علة بمولوٍد أو مردوٍد وردته الحمـى           
، وتتناسب إيقاعات الحزن البطيئة مع مكونات القافيـة         )تغلب بن داوود  (بأكرم من   

وصاف المفقود الذي كان شجاعا، ويأنف مـن ميتـة          في سرد الهموم، واستدعاء أ    
الفراش دون أن يموت حتف أنفه، حتى حلَّ به الموت على غير ما كان يتمناه، وهو        

  .فوق سروج الخيل في الحرب
ويتحول الشاعر من ِعظَم الفقد إلى ِعظَم الصبر، في نبرة خفيـضة يـسيطر              

بين المقاطع الطويلة والقصيرة، عليها الهدوء والسكينة؛ كي يختبر تماسكهم، ويمزج      
/ الباء والراء والنـون والـذال     : (أو بين الصوت المجهور والصوت المهموس مثل      

، ويسوق المثل، ويستخدم القياس في الشبه )والكاف والصاد والفاء بهمسها وصفيرها  
  :بين الموت والجذر في البحر؛ من حيث ذهاب الماء ونضوبه، فيقول

ــبرنَا فَإنّنَــ   ص ــإن ــبرف ا ص  
ــب  جــال ع ــه فَ ــا لَ   وإن جِزعنَ

ــردوِد ــر مـ ــا فَغَيـ   وإن بكَينَـ
  ذا الجـزر في البحِر غَير معهـودِ      



– 

  )٩٩٦(

    
والمتنبي يمتلك القدرة على تكثيف المشاعر، والربط بـين األحاسـيس ومـا          
يصدر عنها من أصوات ونبرات وكلمات دالة موحية، ويلجأ إلى نوع من التقـسيم              
الذي يضع الحزن إلى جوار اإلشفاق، والجزع أمام اللوم، وقلة الرأي في أسـلوب              
تمثيلي، وهو يوازن بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط ضمن حـوار داخلـي              
يتجاوب  فيه الوزن بتوقيعاته الرأسية مع النسيج الداللي والجمل الوصـفية، التـي              

ه، وأن ما يبقى بعده إنما يسلم للحزن تكتمل بها البنية الحجاجية، فبموته انقطع عطاؤ    
  :على فقده، والنفوس التُرجِّي من زمن عاجله بالء، وآخره فناء

 مهــد عــِوداِد ب ــِل ال أه ــاِلم   س
  فَما تُرجي النّفوس ِمـن زمـنٍ      

  

  يــسلَم للحــزِن ال ِلتَخْليــدِ  
ــوِد محم ــر ــِه غَي حالَي ــد مأح  

  
من عموم االبتالء إلى خصوص البالء، فتعلـو نبـرة          وينتقل المتنبي ببراعة    

الحزن على األموات، وتختلط مع إحساسه باأللم، وقد عضه الزمان بنابه، ليبلـوه،             
  :ويختبر صالبته وقدرته على تحمل نوائبه، حيث يقول

ــي   ــاِن تَعِرفُن مالز ــوب نُي إن  
/٥///٥/    /٥//٥     /٥///٥  

  مستعلن   مفعـالتُ   مـستعلن        
ـا      ووم الخُطُـوب عمـا قَـار في  
  

  أنَا الذي طـاَل عجمهـا عـودي       
//٥/٥     /٥//٥//٥     /٥//٥  

ــستفعْل ــالتُ   م ــتفعلن   مفع   م
  آنَــسني بالمــصاِئِب الــسود  

ِ  
في غالبية التفعيالت بما فيها العروض، أما الضرب فهـو          ) الطي(وقد دخل   

 على القصيدة، وظهـرت األصـوات    مقطوع، وتفوقت المقاطع الطويلة في أعدادها     
إلى جوار األصـوات    ) النون والميم والدال والذال والراء والزاي     : (المجهورة  مثل  
التي تحدث حفيفًا أو نوعا من الصفير ) الفاء والطاء والقاف والسين : (المهموسة مثل 
  .عند النطق بها

تـي  إن بحر المنسرح مـن البحـور ال      «: يقول الدكتور  عوني عبد الرءوف     
، )مـستفعلن (وسـط تفعيلتـي     ) مفعوالتُ(تتكون من اثنين وعشرين مقطعا، وتأتي       



 

 )٩٩٧(

فهو إيقاع هـابط بالوتـد      ) مفعوالتُ(إيقاع صاعد، أما في     ) مستفعلن(واإليقاع من   
  .)١(»؛ ومن ثم تتبادل اإليقاعات الصاعدة والهابطة بشطر البيت/)٥/التُ (المفروق 

نسرح جميع قصائده المدحيـة وتوقيعاتـه       وقد نظم المتنبي على إيقاعات  الم      
النفسية إال واحدة منها في عبٍد قد أخذ فرسه، وأراد قتله، وهي من الروائع؛ حيـث                

  :)٢(يقول متوعدا
  أعــددتُ للغَــاِدِرين أســـيافَا  

  
ــا     ــن آنَافَ ــنْهم ِبِه ــدع ِم أج  

  
ء، والفاء،  الباء، والحاء، والدال، والرا   : وجاء الروي على تسعة أحرف، هي     

مـن حيـث طواعيتهـا    ) الذُّلُل(والقاف، والالم، والميم، والهاء، وتلك من األحرف       
ودون الذلل كالجيم والزاي،    ) النُّفُر(وكثرة تداولها على األلسن، وقد تجنب األحرف        

  .)٣(المهجورة االستعمال) الحوش(ونحوهما ، كما تجنب األحرف 
 صور في المنـسرح بعروضـه       وقد تحقق ذلك من حيث ورود المديح على       

  :)٤(الصحيحة، وضربه المطوي أو المقطوع، حيث يقول في الصورة األولى
ــدها   ــباك أغْي ــداٍر س ــالً ب   أه
    

ــا ــك خُرده ــان عن ــد مــا ب عَأب  
  

  :)٥(أو حين يقول
 ــم الِهم ِعكمــد ــاٍف ب ــقُّ ع أح  

  
        ما بهـا الِقـدهـدثُ شيٍء عأحد  

  
  :)٦(وقوله

بوا رــس والال تَح ــم ــه بعكُ   طَلَلَ
  

ـ    هـم قَتَلَـــأوَل حــيٍّ ِفراقُكُـ
  

                                         
م، ١٩٧٦ القـاهرة،  -بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف، مكتبة الخانجي       : وني عبد الرءوف  محمد ع   )١(

  .١٤٩ص
  .٢٩٢/ ٢التبيان : العكبري  )٢(
  .٢٤٨موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس  )٣(
  .٢٩٤/ ١التبيان : العكبري  )٤(
  .٤/٥٨التبيان : العكبري  )٥(
  .٣/٢٦٤التبيان : العكبري  )٦(



– 

  )٩٩٨(

  :)١(أو قوله
ــشاِئ ــا الع ــاس َأب ــيالم ُأن    ِر ف

  
ــورقِ  ــالعيِن وال ــِه ِب ــوِد يدي   ج

  
  :)٢(ومن حيث يقول

ــةِ  ليحــأِي الم ــد نَ ــُل َأبع   البخَ
  

  في البعـِد مـا ال تُكَلَّـفُ اِإلبـلُ         
  

  :)٣(وعلى الصورة الثانية يقول
  لنّــاس مــا لــم يــروك أشْــباهأ
  

ــ  ــتَ معن ــظٌ وأن ــدهر لَفْ   اهـوال
  

  :)٤(وفي قوله
  :الوا َألَــم تَكِنــِه فَقُلــتُ لَهــمقــ
  

 ــفناه ــيّ ِإذا وصـ ــك ِعـ   ذَِلـ
  

  :)٥(وقوله
ــورودِ   ــةٌ بم ــِدكَتْ ِعلّ ــا س م  

  
ــِن داودِ   ــب ب ــن تَغِْل ــرم ِم   أكْ

  
  :)٦(وقوله

ــِديٌل ِه بــ أو ــولَتي نِم ــا قَ اهو  
  

ــا  ــديُل ِذكْراه البــأتْ و ــن نَ لم  
  

  :)٧(وقوله
ــ ــالُ ـأزائ ــا خَي ــد أم ر ي   عاِئ

  
 ــد ــي راِق ــوالك أنّن م ــد   أم ِعنْ

  
                                         

  .١/٣٧٢بيان الت: العكبري  )١(
  .٣/٢٠٩التبيان  : العكبري  )٢(
  .٤/٢٦٣التبيان : العكبري  )٣(
  .٤/٢٦٦التبيان : العكبري  )٤(
  .١/٢٦١التبيان : العكبري  )٥(
  .٤/٢٦٩التبيان : العكبري  )٦(
  .٢/٧٠التبيان : العكبري  )٧(



 

 )٩٩٩(

ويشكل المديح غرضا  رئيسا، وظاهرة تكررت في كل قصائده التي نظمهـا             
م بين عاطفته واإليقاع    على بحر المنسرح؛ مما يلفت األنظار إلى أن المتنبي قد واء          

الرتيب الذي يمثل حركة النفس وحاالتها واالنفعاالت التي تعتلج في صـدره، بـل              
أصبحت هذه وتلك هي التي تجتذب اإليقاع وتحدد نغماته؛ كي يستكمل تشكيله الذي             
ال تنهض به اللغة وحدها؛ ولهذا السبب ليس لهذه القصائد من الرنين في نفس مـن                

 ، ِبم التّعلُّل ال أهٌل وال وطَن:  ما لقصائده الطنانات األخرى، أمثاليقرأ شعر المتنبي 
  .اكرب ربٍع وإن ِزدتَنَا ِمن فَديناك: ، ولَيالي بعد الظّاِعِنين شُكُوُل: و

  :)١ ()من المنسرح(وفي رائعته التي سبقت اإلشارة إليها حين يقول 
  فَاأعــددتُ للغَــاِدِرين أســـيا  

/٥/٥/٥/    /٥//٥    /٥//٥/٥  
      مفعالتُ     مستفعْلمستفعلن 

ــا     ــن آنَافَ ــنْهم ِبِه ــدع ِم أج  
/٥/٥/٥/      /٥//٥     /٥///٥  

  مستعلن      مفعالتُ      مستفعْل
) مستفعلن(وفي  ) مفعالتُ(في الشطرين، وأصبحت    ) مفعوالتُ(وقع الطي في    

وجـاء كـل مـن العـروض      ) مستعلن(يت فصارت   في بداية الشطر الثاني من الب     
  :ثم يقول) مستفعْل(والضرب مقطوعا مردوفًا 

  ـــمؤســاً لَهاهللا أر محــرال ي  
        ِقلّـِتهم يفُ غَيـرالـس ـنِْقمما ي  
ــدمٍ  ــه ب ــٍم فَجعتُ لَح ــر ــا شَ   ي
  قد كنتَ ُأغنيتَ عن سـؤاِلك بـي       
       ـهضرـن تعَل متُ ذا النّـصدعو  

  اعنــي ِبغَدرِتــهِ إذا امــرٌؤ ر
  

ــا  ــاِمِهن أقْحافَ ــن ه ع نــر   أطَ
  وأن تَكُـــون الِمُئـــون آالفَـــا
ــا ــاِت أجوافَــ   وزار للخاِمعــ
  من زجر الطّير لـي ومـن عافَـا        
  وِخفْــتُ لمــا اعترضــتَ إخْالفَــا
ــا  ــي خَافَ ــةَ الت الغَاي ـــه   أوردتُ

  
  .يجدع بها أنوفهم)  ألنهم قلة على القلة؛(حيث أعد للغادرين أسيافًا 

 التفاتَ المنتصر وهو واقف على األجساد، وقد تطايرت       - في بالغةٍ  –ويلتفت  
يا شر لحم   : في داللتها على البعيد وقد انتهى األجل      ) ياء النداء (الرءوس، مستخدما   

  .فجعتُه وأسلتُ دمه

                                         
  .٢/٢٩٢التبيان : العكبري  )١(



– 

  )١٠٠٠(

: التسمية قائالً ثم يتوجه بخطابه نحو العبد الذي قتله، مستخدما الضمير دون           
قد كنت في غنًى حين سألت عائفًا عن حالي، أو ركنتَ إلى من قام بزجـر الطيـر          
لي، فذكر منِّي ما زين لك الغدر بي، وأنا عند وعِدي لسيفي أن أضرب بـه مـن                  
تعرض لي، وأحوجني لضربه، وخشيت حين اعترضتَ ألخذ فرسي أن أترك قتلك،            

عبد الذي لم يكن فيك خير تُـذكر بـه، أو تتبعـك             فأخلف سيفي ما وعدتُه، وأنتَ ال     
المقلتان بدمع يأسفُ عليك، وإذا كان القتُل أو الموتُ هو الغاية التي يخافها المـرء،           

  .فقد أوردتُ من أراد بي الغدر غايته، وليس له عندي سوى القتل
وتأتي قد التحقيقية لتؤكد على ما كان من غواية وغَدٍِر، وبالفعـل الماضـي              

)تُودعلى نفسه، ووعد لسيفه، و       )ع تَ« لما   »خفتُ«، وهو عهدضتَرأن تهرب   »اع 
الناهية بمعنى الدعاء، وعبـر     ) ال(فأخلف وعدي الذي قطعته على نفسي؛ كما أتت         

 دليلًا على تمكُّنه من خصمه، واستخدم أسلوب الشرط ليوسـع         »الهامة« و »بالرأس«
  .ه من فراغ بين جملتيه يكون مدعاةً للتوقعأفق االنتظار عند المتلقي بما يتركُ

ولعل الروعة التي تتتجلى في هذه التجربة أنها تظل في حاجة إلـى قـراءة               
األحاسيس الغائبة، التي قد تَبعد عن أي تفسير ممكن على مستوى السطح الصياغي،    
ـ              ا وقد يكون لهذه التجربة ولغيرها من التجارب إيقاعها الخاص بها، الـذي يميزه

وينسجم معها، دون أن تختص إيقاعات العروض الواحد بنوع معين من التجـارب             
 وقد أخلف – كما فعل عبد اهللا الطيب من قبل، ومن سار على دربه    –على اإلطالق   

المتنبي ظن هؤالء في  تجربته مع المنسرح التي تبتعد عن النَّـوح أو التأنـث، أو                 
  .)١(المغنِّي المخَنَّثتصور المنسرح بصورة الراقص المتكسر أو 

وقد شق المتنبي طريقًا لنفسه ينسجم مع إيقاع تجربته، واتخذ من تراكم بعض        
األصوات وتكرار أحرف متماثلة وما تحمله من دالالت داخـل البيـت الواحـد أو           
المقطوعة بصمةً تالمس أوتار النغم، وتشد من مفاصل الوحدة البنائية العروضـية            

  .المتتابعة
 د صوت          كما توزعت الصوائت على مناطق متفرقة من أبيات القصيدة، وترد

إحـدى  ) الهـاء (إحدى عشرة مرة، وهو حلقي مجهور ِرخو، كما تكررت          ) الغين(
                                         

، وقد ناقض نفسه فيما أورده من قصائد        ٢٣٤ -٢١٩/ ١،  )مرجع سابق (المرشد  : راجع عبد اهللا الطيب     )١(
  .قصيدة الخريمي في وصف الفتنة ببغداد: وشواهد تدل على جدية الغرض الشعري في المنسرحيات مثل



 

 )١٠٠١(

إحدى عشرة مرة وهو شفوي أسناني      ) الفاء(عشرة مرة وهو حلقي مهموس رخو، و      
ـ       ) الميم(مهموس رخو، و   ِشدة والرخـاوة،و   عشر مرات وهو شفوي مجهور بين ال

)خمس ) الراء(ثماني عشرة مرة وهو لثوي مجهور بين الشدة والرخاوة، و           ) النون
  .لثوي مجهور بين الشدة والرخاوة: عشرة مرة وهو

التـي  ) الحركـات الطويلـة  (ويمكن أن تضاف إلى هذه األصوات الصوائتُ   
لحروف المهموسة  تشاركها  في صفة الجهر، فتصبح نسبة الحروف المجهورة إلى ا          

)١()٢٥: ٧٥(.  
وهذا جزء من الموسيقى الداخلية التي تكسب التجربة بعدا تأثيريا، يكمن فـي   
هذه التكرارات الصوتية، التي تتأرجح بين العلو واالنخفاض حينًا، وبين أصـوات            
اللين والحركات واألصوات الساكنة حينًا آخر، إضافة إلى التصريع في البيت األول          

  ). آنافًا–ا أسيافً(
وترديد المقاطع الصوتية المتماثلة في منطقة القافية مع نهاية كل بيت شعري            

التي يغلب عليها المد والهدوء مع نهاية كل        ...)  من عافا  – أجوافا   – آالفا   –أقحافا  (
  .حدث

ولعل الهدف من وضع األصوات في هذه الظواهر بهيئتها التكرارية أن تكون            
ى حساب الهمس، وهذا تأكيد علـى أن صـوت العاطفـة أو             الغلبة فيها للجهر عل   

االنفعال بالحدث هو الذي أسس لتلك البنية الشعرية، وأكد على العالقة بين الصوت             
والمعنى، وعلى تجاوب اإليقاع مع حركة النفس وطبيعـة التجربـة التـي تجـسِّد            

  .الصراع بين رجل قوي بقلمه وسيفه، وبين خائن ال يقدر على المواجهة
وتشكل هذه التجربة جزءا من الصراع األكبر الذي عاشه المتنبي فـي كـل              
مكان نزل به، أو ارتحل عنه، وما كان يتصور أن يحيا حتى يسيء إليه زمانه، وأن      
يعيش بين األوغاد، فاهتبل غفلة كافور وانشغاله في صبيحة عيد األضحى، فحمـل             

و أن عماله قـد دبـروا خطـة         راحلته ومضى إلى حال سبيله من حيث أتى، ويبد        

                                         
  .٣٢: ٢١األصوات اللغوية، مرجع سابق، ص: انظر في هذا الموضوع وداللته إبراهيم أنيس  )١(



– 

  )١٠٠٢(

لإلمساك به عن طريق اصطناع بعض عبيده، ولكن المتنبي اكتشف األمر فانتقم من           
  :)١(أحد هؤالء العبيد الذي سرق سيفه وفرسه؛ ليحول بينه وبين متابعة سيره

  إذا امــرٌؤ راعنــي ِبغَدرِتــهِ  
  

ــا  ــي خَافَ ــةَ الت الغَاي ـــه   أوردتُ
  

لك األصوات التي تتردد بقيمتها الداللية ونبرها العـالي         ليدلل بذلك على أن ت    
هي لسان حاله وصدى نفسه، حين تتجاوب مع اإليقاع العروضي، وتتماهـى مـع             

  .القيم اإليقاعية األخرى من أجل تحقيق الغاية من وراء التجربة
وتمتد معاناة المتنبي حين يضمنها مدائحه، ويستنهض الهمـم ضـد الحكـام             

في نفسه مبعوثًا في أمة من المتخاذلين العرب الذين ضعفت هممهـم،    العجم، ويرى   
وال يجد في الناس من يثق به إال قليلًا ممن تعطفوا عليه مثل علـي بـن إبـراهيم                   

  :)٢ ()من المنسرح(التنوخي، الذي أفضى إليه بما طوى نفسه عليه، قائلًا في مدحه 
 ــم الِهم ِعكمــد ــاٍف ب ــقُّ ع أح  

//٥///٥   // ٥//٥   /٥/٥  
  مستعلنمتفعلن   مفعالتُ   

       ما بهـا الِقــدهدثُ شيٍء عأحد  
/٥///٥/     /٥/٥/٥    /٥///٥  

  مستعلن   مفعوالت   مستعلن    
في ) مفعوالتُ(أغلب التفاعيل وهو الشائع المستعمل، وطال       ) الطي(وقد دخل   

  .)٣(ءحشو المنسرح، وهو أحسن في الغريزة  من إتمامها عند أبي العال
وبعد أن حددنا الوحدات اإليقاعية لصورة المنسرح التي نظم عليها قصيدته،           
فقد وجدنا المتنبي يصرف هم المتلقي في البيت األول عن الوقوف علـى الـديار،               
والبكاء على اآلثار التي عفت معالمها ودرست؛ ألن هناك ما هو أحق وأولى بالدمع             

ي وهنت، وطال على عفائها األمد، وإذا كان الِقـدم  والبكاء عليه، من همم الكرام الت     
 فـال عهـد ألحـد بـالهمم؛ ألن          - في المصراع الثاني   –أحدثَ األشياء عهدا بها     

المحدثات تتأخر عن القدم، وإذا كان القدم أحدث األشياء عهدا بها؛ فال عهـد بهـا                

                                         
 القـاهرة،   -طيب، دراسة نصية، مركز كتب الشرق األوسـط       النعمان القاضي، كافوريات أبي ال    : انظر  )١(

  .٢١٢ -١٩٨م، ص١٩٧٥
  .٥٨/ ٤التبيان : العكبري  )٢(
محمد طاهر الحمصي، مجلة مجمع اللغة : األوزان والقوافي في شعر المتنبي، تحقيق: أبو العالء المعري  )٣(

  .٦٠٠ص. م١٩٨٢،  ٤، ج٥٧العربية بدمشق، م



 

 )١٠٠٣(

نه ال عهد بها ألحد     أحدث الناس عهدا بها آدم، دلَّ هذا على أ        : ألحد، وهذا كما تقول   
  .من الناس

  :فإذا استوثق إصغاء الممدوح قال
ــا  لُوِك ومــالم ــاس ب ــا النّ   وإنّم
 بــس ــدهم وال حـ   ال أدب ِعنـ
 ــم ــا ُأم ــّل أرٍض وِطْئتُه ــي كُ   ف
هــسلْبي حــين الخَــز تَخــِشنسي  

  

 ــم جــا ع ــرب ملُوكُه ع ــح   تُفِْل
ـــموال ِذم ـــمله ـــودهوال ع  

ــ عتُر  ــنَم ــا غَ ــٍد كأنّه بى بع  
  ــم ــِرِه القَلَ ــرى بظُفْ بي ــان   وك

  
فالناس بخدمة الملوك ترتفع، أما العرب فال تفلح وال تنال الرفعة، إذا كانـت              
ملوكهم من العجم؛ لما في ذلك من اختالف الطباع واألخالق، وتباين اللغة والقـيم              

  .والعادات
ـ     ان فالحهم بملوكهم، باإلضافة إلى     ، واقتر )إنما(ويؤكد الشاعر ذلك بالقصر ب

في العروض والضرب على الطي الذي يكسب اإليقاع مرونـة،      ) مستعلن/ مستعلن(
المـيم والـالم، والمـد    : فضلًا عن تكرار الصوامت المجهورة في هذا البيت مثـل  

في القافية  ) عجم(باأللف، والواو، مع حركة الضم على الروي، والمجرى المفتوح          
ال تمثل خاتمة البيت «هي قمة االرتفاع الصوتي في البيت الشعري، حيث المطلقة، و

  .)١(»كما يبدو ذلك من الظاهر، وإنما تمثل همزة الوصل بين البيتين
ويستمر المتنبي في هجائه للعجم، موظفًا التقطيع األفقي أو الموازنة؛ من أجل       

  :تفصيل ما فيهم من خصال مذمومة
مهــد ــ/ ال أدب ِعنـ   سبوال حـ

  
 ــم له ــود هوال ع /ـــم وال ِذم  

  
  :يوظف هذه الثنائيات األفقية في مدح التنوخي قائالً

 ــوالِهم ألم ــم ه/ ــم لَه نــس   ولَ
  

  والجــرح يلْتَــِئم/ والعــار يبقَــى
  

  
                                         

  خصائص األسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، كليـة اآلداب    :محمد الهادي الطرابلسي    )١(
  .٤٦م،ص١٩٨١، ٢٠والعلوم اإلنسانية بتونس، عدد 



– 

  )١٠٠٤(

  :ثم يقول
  رواألم/يوالنّه / الهبـ / والـس   والـ

  
ـبيض/لَه /بيـدوالع /شَموالح  

  
  :يقولوحين 

  ــم هعى مــد ــد النّ ــا يولَ   كأنّم
ــوا ــداوةً/ إذا تَولّ ــشَفُوا/ ع   كَ

  

ــغَر ــاِذر/ ال ِص ــرم/ ع وال ه  
ــوا ــنيعةً/ وإن تَول ــوا/ ص كَتَم  

  
  :ويقول
  حاِضـرةٌ/ فالحتُـوفُ/ إن برقُوا

  
  والِحكَـم/ فالصـواب/ أو نَطَقُـوا

  
 إضافة  -الثنائيات أو التقطيعات األفقية     ويالحـظ أن المتنبي قد وظَّـف هذه       

 وفاعليتها على مستوى السطح، في إنتاج  الداللة بما يتفـق مـع              -إلى التضادات   
مقاصده الواعية دون إغفال لداللة الحال أو السياق الخارجي الذي يمكن فهم الكالم             

  .في ضوئه
ائيـة علـى    وقد يتوهم المتلقي أن االنفعال الظاهر من وراء اإليقاعـات الثن          

مستوى الكلمات  أو التراكيب يوحي  بنوع من االنفصال الداللي، لكن الحقيقة تكمن          
فيما وراء هذه األشكال البنائية المختلفة من مقاصد على مستوى العمـق ال تـوحي        
بتنافي الداللة، وأن هذه التقسيمات أو التنويعات اللغوية قد تكون تتميما للمعنـى، أو      

قًا، أو إجمالًا، أو تفصيلًا، خاصة حين يربط بـين حـدود الـصياغة              تذييلًا، أو تحقي  
  .الشكلية والحدود التعبيرية

في شـعر   ) العروضي والمعنوي (وقد شَكَّلت الثنائيات الضدية عصب اإليقاع       
المنسرح عند المتنبي عامة، وفي هذه القصيدة خاصة، وذلـك لمـا تحدثـه مـن                

الـصوت  (ة القائمة داخل النـسق بـين الـدال           تنشأ عن جدلية العالق    »توازنات«
، أو فيما يقوم بين البنيـات الـصغرى مـن           )الصورة الذهنية (، والمدلول   )السمعي

تنافرات وتضادات تستدعي تماثالتها على مستوى الصوائت والصوامت، والمجهور         
إن الثنائيات الضدية تنشأ من شعورين مختلفين       : وغير المجهور، يقول جان كوهين    

: هو الذي يستثمر نظام اإلدراك في الـوعي، والثـاني         : قظان اإلحساس، أحدهما  يو



 

 )١٠٠٥(

               ظهره النصيظلُّ في الالوعي، وهذا ما يؤدي إلى زيادة التوتُّر في المسافة بين ما ي
، وهذا الخيط الشعوري يكون بمثابة السلطة الفعالة التي توجه الفهـم           )١(وما يضِمره 

لما يحدث في البنيات الصغرى من عالقاٍت جدلية ) لمدلولالدال، وا(في المسافة بين   
لغةٌ داخـل   «بين مفرداتها وأبنيتها وتراكيبها، وإيقاعاتها الدالة؛ وإذا قيل بأن الشعر           

 فإن ذلك يعني أنها لغةٌ تستخدم معطياتها على مستوى األصوات والمفـردات    »اللغة
 ما يتالءم مع توقُّعاته، وانفعاالتـه       واألبنية والتراكيب، التي يختار الشاعر من بينها      

  .التي تمتزج مع إيقاعات نفسه، وميزان كلماته

                                         
أحمد درويش، المجلـس األعلـى      : اللغة  العليا، النظرية الشعرية، ترجمة وتقديم وتعليق       : جان كوهين   )١(

 سمير الديوب، مصطلح الثنائية الضدية،      :؛ وراجع ١٨٧م ص ١٩٩٥للثقافة، المشروع القومي للترجمة،     
  .، وما بعدها٩٩، ص٢٠١٢) سبتمبر/ يوليو(، )٤١(مجلد ) ١(مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 



– 

  )١٠٠٦(

  الخاتمة والنتائج
فقد كان الهدفُ من هذه الدراسة، كما هو مقرر في عنوانها، هو تحليل      .. وبعد

عند المتنبي، والكشف عـن     ) المنسرح(البناء اإليقاعي للنصِّ الشعري في منظومة       
الرتباطات القائمة بين أبنيته اللغوية واإليقاعية، وكيفية اكتساب البحـر          العالقات وا 

  .لخصائصه من واقع السياق المنْتج للنِص
ووضع الباحث في اعتباره مدى تأثُّر شعرية النصِّ بالنظم  على هذا البحـر              
في ظلِّ المقوالت التي أحاطت أنساقه العروضية، وتوزيعاته المقطعية، بهالة مـن            
الصعوبة واالضطراب والغرابة تارة، وبالبطء واللّيونة، والتخنُّث، والتنويـع تـارة          

، وتداخله مع أبحـٍر     »المشتبِه«أخرى، ألسباب يتعلَّق معظمها بوجوده ضمن دائرة        
  .أخرى في هذه الدائرة

وقد خَلُص البحث بعد هذه القراءة التحليلية للبناء اإليقاعي فـي منـسرحيات             
  :لنتائج اآلتيةالمتنبي إلى ا

 كما قيـل    –أن المنظوم من أشعاره على المنسرح لم يكن مضطربا أو غريبا             -١
 وإنَّما جاء متَّسقًا مع مزاجه العاطفيِّ، وعلى قدٍر كبيٍر        –عن طبيعة هذا البحر     

من التماسك، فلم يشذ في تكويناته المقطعية عن القاعدة فيما يلحقها من علـل              
التي تطرأ على التفعيالت فـي      ) بن والطي والقطْع  كالخَ(وزحافات وتنويعات   

داخل النسق اإليقاعي؛ وأنه التزم تركيبا مقطعيا وصوتيا موحدا فـي منطقـة       
 .القافية، وعلى طول القصيدة

أن قصائده جاءت على الصورة التامة من البحر، ولم ينظم على المجزوء  أو               -٢
ا على وزٍن واحـٍد، وأغـراٍض داخليـٍة    المنهوك منها شيًئا، وأنَّه رغم مجيئه     

متعددة، فإن العاطفة التي تداخلها لم تكن على درجة واحدة؛ وهو مـا يؤكـد               
، أو أثر الصوائت فـي      )الجهر والهمس (على التفاوت في البناء الصوتي بين       

وقد تبين من خالل التحليل وجود تناسب طـرديٍّ بـين   . علوِّ الجرس وخفوته  
بطئه مع المحتوى الذي يغلب عليه الفكر       (و) قوة العاطفة سرعة اإليقاع، مع    (

في أن النغم أو    ) المجذوب(والتأمل وهدوء العاطفة، وهو رد عملي يجب قول         
 غير جاٍر علـى مـا   - جميعا-»المنسرح«الرنين في شعر المتنبِّي على بحر     

 .ِعنَِّة القولُأوتيه من قدرة فائقة في الصناعة ، وطبٍع  نادٍر في تصريف أ



 

 )١٠٠٧(

أنه كان للبيئة والظرف السياقي أثرهما الواضح في اختيـار اللغــة ونـوع        -٣
 كما فـي  –العاطفـة والدافع نحو الكتابة، خاصة مع وجود عوامل االستقرار    

 حيث اكتسب البحر خصائصه من واقع التجربة العاطفية التـي           -بيئة شيراز 
 .استوعبت أكثر من غرض كما في قصائده الطوال

 وكثرت  - بشكل واضح  -أن الحس اللغوي قد غلب على أشعاره من المنسرح         -٤
تنويعاته وتالؤماته اللغوية حتى توارى صوت البناء العروضي أمام مكونات            
اللغة الصوتية وأبنيتها اإليقاعية، كما توارى العمق الداللي لهذه األبنية أمـام            

 .أشكالها على مستوى السطح الصياغي
البـاء، والحـاء،    : (أحرٍف ذُلٍُل، وهـي   ) تسعِة(لمنسرح جاء على    أن روي ا   -٥

، مع تجنب األحـرف     )والكافُ، واللَّام، والميم، والهاء   ، والداُل، والراء والقافُ  
ثالثمائـة وسـتة    (الحوش؛ وغلبت األحرفُ المطلقة على المقيدة  من بـين           

في ) ة وتسعون بيتًا  مائتان وخمس : (هي منظومة المنسرح؛ منها   ) وخمسين بيتًا 
 قصائد من بين إحدى عشرة قصيدة شكََّل المديح الغرض »تسع«المديح، بواقع   

وهو رد ينفي ما جاء في مقوالت بعضهم من أن هـذا البحـر              . الرئيس فيها 
يناسب الردح أو النوح، أو التأنُّث والتكسر، ويعود بنا إلى االقتناع بأن ما في              

أو بطٍء، أو غيرهما، ال يؤثِّر في التجربة بقـدر مـا            بعض األوزان من خفّة     
يكون اإلحساس بها قائما على مقوِّمات تتجاوز طبيعة الوزن إلـى عالقـات             
اللغة، وطبيعة النَّظم، وكيفية األداء، لتظلَّ العاطفةُ في النهاية هي الموجِّهةَ لما            

  .يداخلها من مقومات بنائية وعناصر فنية



– 

  )١٠٠٨(

  المراجعقائمة المصادر و
 .م١٩٧٩، ٥األصوات اللغوية ، مكتبة األنجلو، القاهرة، ط: إبراهيم أنيس - ١
 .١٩٧٨، ٥موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو، القاهرة، ط - ٢
من أصول الشعر العربي، األغراض والموسيقى، مجلة فـصول،         : إبراهيم عبد الرحمن   - ٣

 .م١٩٨٤، )مارس/ فبراير/ يناير(عدد ) ٤(مجلد 
سـيد البحـراوي، دار     : كتاب العروض، تحقيق ودراسـة    ): عدةسعيد بن مس  (األخفش   - ٤

 .م١٩٩٨، ١شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
نظرية اللغة والجمال في النقد العربـي، دار الحـوار للنـشر والتوزيـع،              : تامر سلوم  - ٥

 .م١٩٨٣، ١الالذقية، ط
ـ  : الكافي في علم العروض والقوافي، تحقيق     ): الخطيب(التبريزي   - ٦ سن عبـد   الحساني ح

اهللا، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، مطبوعـات معهـد المخطوطـات العربيـة،              
 ).ت. د(القاهرة، 

خلـف  : الموضح في شعر أبي الطيـب، تحقيـق  ): يحيى بن محمد بن محمد(التبريزي   - ٧
 .م٢٠٠٠، ١رشيد، دار الشئون العامة، بغداد، ط

 ).ت. د( تنوير، بيروت، مفهوم الشعر في التراث النقدي، دار ال: جابر عصفور - ٨
عبـد الـسالم    : البيان والتبيين، تحقيـق وشـرح     ): أبو عثمان عمرو بن بحر    (الجاحظ   - ٩

 .م٢٠٠٣هارون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
أحمـد درويـش،    : اللغة العليا، النظرية الشعرية، ترجمة وتقديم وتعليـق       : جان كوهين  -١٠

 .م١٩٩٥ومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، المشروع الق
، ١٤٢تحليل بنيوي تفريعي لقصيدة للمتنبي، مجلة البيان الكويتيـة، عـدد      : جمال الشيخ  -١١

 .م١٩٧٨فبراير، 
صالح جمال بدوي، مطبوعات نادي مكة الثقـافي،        : عروض الورقة، تحقيق  : الجوهري -١٢

 .م١٩٨٥
اءات ترويض النص، دراسة للتحليل النصي في النقـد المعاصـر، إجـر           : حاتم الصكر  -١٣

 .م١٩٩٨ومنهجيات،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
محمـد الحبيـب بـن      : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق وتقديم     : حازم القرطاجني  -١٤

 .م١٩٦٦، ١ط: الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس



 

 )١٠٠٩(

في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، المملكة العربيـة           : خليل عمايرة  -١٥
 .م١٩٨٤، ١دية، طالسعو

: العيون الغامزة على خفايا الرامزة، تحقيـق      ): بدر الدين محمد بن أبي بكر     (الدماميني   -١٦
 .م١٩٧٣الحساني حسن عبد اهللا، مطبعة المدني، القاهرة، 

محمد محيى الدين   : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق      : ابن رشيق القيرواني   -١٧
 .م١٩٨١، ٥ي، طعبد الحميد، دار الجيل اللبنان

محمد مـصطفى بـدوي، وزارة الثقافـة        : مبادئ النقد األدبي، ترجمة   . أ. أ: ريتشاردز -١٨
 .م١٩٦٣واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة، 

، ٤١، مجلـد ١مصطلح الثنائية الضدية، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد    : سمير الديوب  -١٩
 .م٢٠١٢سبتمبر / يوليه

 .م١٩٨٢، ١الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طسر : ابن سنان الخفاجي -٢٠
مصطفى الـسقا   : شرح المشكل من شعر المتنبي، تحقيق     ): علي بن إسماعيل  (ابن سيده    -٢١

 .م١٩٧٦وحامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة العربية، القاهرة، 
حمد جاد المولى وآخرين، دار     م: المزهر، تحقيق ): عبد الرحمن جالل الدين   (السيوطي   -٢٢

 ).ت. د(الفكر، القاهرة، 
، دار أصـدقاء الكتـاب،      )مشروع دراسة علمية  (موسيقى الشعر العربي    : شكري عياد  -٢٣

 .م١٩٩٨، ٢ط
 .م١٩٨١،  ٦في النقد األدبي، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف -٢٤
، ٣ي، القـاهرة، ط   موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، مكتبة الخانج      : صابر عبد الدايم   -٢٥

 .م١٩٩٣
الطاقة اإليحائية، الظالل واألشعة واأللوان في اللغة العربيـة، مجلـة           : صفاء الحيدري  -٢٦

 .م١٩٥٨، ١٣المجلة المصرية، العدد 
 .م١٩٧٧،  ٥فن التقطيع الشعري والقافية، مكتبة المثنى، بغداد، ط: صفاء خلوصي -٢٧
 .م٢٠٠٣ المصرية العامة للكتاب، نظرية البنائية في النقد األدبي، الهيئة: صالح فضل -٢٨
، ٥اإليقاع النفسي في الشعر العربي، مجلة األقالم العراقيـة، العـدد          : عباس عبده جاسم   -٢٩

 .م١٩٨٥السنة العشرون، مارس 
 .م١٩٥٠، ٣ساعات بين الكتب، مطبعة السعادة بمصر،ط: عباس العقاد -٣٠



– 

  )١٠١٠(

المنار، الزرقـاء،   عضوية الموسيقى في النص الشعري، مكتبة       : عبد الفتاح صالح نافع    -٣١
 .م١٩٨٥، ١األردن، ط

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، مطبعـة مـصطفى البـابي            : عبد اهللا الطيب   -٣٢
 .م١٩٥٥الحلبي، القاهرة، 

بحر المنسرح وثنائية المفهوم، مجلة جامعة الملك عبـد         : عبد المحسن فراج  القحطاني     -٣٣
 .م١٩٩٥، ٨العزيز لآلداب والعلوم اإلنسانية، م

 ).ت.د(، ٤التفسير النفسي لألدب، مكتبة غريب، ط: الدين إسماعيلعز  -٣٤
الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، القاهرة،            -٣٥

 .م١٩٧٨،  ٣ط
مـصطفى الـسقا    : التبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه       :العكبري -٣٦

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعـة        وإبراهيم اإلبياري وعبد الحفيظ شلبي    
 .م١٩٧١األخيرة، 

حفريات األنساق األبستمولوجية في شعر أبي الطيب المتنبي، مجلـة         : عالء هاشم مناف   -٣٧
 .م٢٠٠٩، )٢٥٨٦(الحوار المتمدِّن ، عدد 

محمد طاهرا لحمصي،   : األوزان والقوافي في شعر المتنبي، تحقيق     : أبو العالء المعري   -٣٨
 .م١٩٨٢ مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلة

نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،           : علي يونس  -٣٩
 .م١٩٩٣

استنطاق النص، تجليات االنهيار في شعر المتنبي، دار الوفاء للطباعة والنشر           : عيد بلبع  -٤٠
 .م١٩٩٩، ٢والتوزيع، المنصورة، ط

. د (٣كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط      : حقيقنقد الشعر، ت  : قدامة بن جعفر   -٤١
 ).ت

محمد أبو الفـضل إبـراهيم،   : الكامل في اللغة واألدب، تحقيق    ): محمد بن يزيد  (المبرد   -٤٢
 .م١٩٨٢دار نهضة مصر بالفجالة،  

،  ١الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط         : محمد حماسة عبد اللطيف    -٤٣
 .م١٩٩٠



 

 )١٠١١(

اللغة الشعرية في الخطاب النقدي، تالزم التراث والمعاصـرة، دار          : اركمحمد رضا مب   -٤٤
 .م١٩٩٣الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

، طبعة تجاريـة،    )التكوين البديعي (بناء األسلوب في شعر الحداثة      : محمد عبد المطلب   -٤٥
 .م١٩٩٠

 .م١٩٨٣ ،١العروض والقافية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد العلمي -٤٦
بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف، مكتبـة الخـانجي،          : محمد عوني عبد الرءوف    -٤٧

 .م١٩٦٧القاهرة، 
 ).ت. د(األدب وفنونه، مكتبة مصر بالفجالة، : محمد مندور -٤٨
خصائص األسلوب فـي الـشوقيات، منـشورات الجامعـة          : محمد الهادي الطرابلسي   -٤٩

 .م١٩٨١ة بتونس، التونسية، كلية اآلداب والعلوم اإلنساني
مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي، مجلـة  : مرتضى جواد باقر  -٥٠

 جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العـدد           -اللسان العربي 
 .م١٩٩٠، ٣٤

 النادي  حماليات اإليقاع في شعر العباس بن األحنف، مجلة جذور،        : المصطفى اللوزاني  -٥١
 .م٢٠٠٩، ٢٧األدبي الثقافي بجدة، العدد 

كافوريات أبي الطيب، دراسة نصية، مركز كتب الـشرق األوسـط،           : النعمان القاضي  -٥٢
 .م١٩٧٥القاهرة، 

في مناسبة البحور للمعاني، مجلة عالمات في النقد، النادي األدبـي           : نور الدين صمود   -٥٣
 .م١٩٩٨،  ٧، مجلد ٢٨الثقافي بجدة، ج

محمد فتوح  : تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ترجمة وتقديم وتعليق       : نيوري لوتما  -٥٤
  .م١٩٩٥أحمد، دار المعارف بمصر، 
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 الخطاب العربي، اللغة العربية، التطور اللغوي، التراث، :الكلمات المفتاحية
  .الخصوصية

 يحاول هذا البحث تشخيص مالمح الخطاب العربي بشأن اللغة العربية :ملخص البحث
، ذلك الخطاب الذي يحضر دائما بصورة األنا المضخمة من خالل شعارات والفتات 

 اللغة وأنها هوية األمة ومذكرة تراث العرب ووعاء أحكام إعالنية تؤسسها قداسة
الدين، ويبلغ هذا الخطاب قمته في الهيئة والحضور حين يدعي أن اللغة تمتلك تحصينا 
إلهيا؛ فاهللا قد تكفل بحفظها وحمايتها، والواقع أن هذا الخطاب بصورته السابقة قد افتقد 

اخه الدائم من جهة؛ وبسبب الفهم القاصر فاعليته وتأثيره بسبب كثرة تكراره واستنس
 .لموضوع الحماية والحصانة اإللهية من جهة أخرى 

   وعلى ضوء هذا الوقوف على سمات ومالمح ذلك الخطاب، وتأثيره وفاعليته؛ فإن 
حاجة ملحة وطلبا ماثال للوقوف على  محاولة التجريب والبحث عن خطاب مغاير تبدو

والتحديات التي تواجهها، فيضع البحث بعض المقترحات تشخيص واقع اللغة العربية 
واألساليب الممكنة لتبني خطاب تجديدي يعتمد على آليات وسمات جديدة بغية اإلسهام 
في النهوض باللغة العربية وتكريس دورها الواقعي كلغة عالمية جديرة باالحترام 

  .واالهتمام 
  

 
 

  تاذ األدب والنقد الحديث المشاركأس
 كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآدابها،

  جامعة الملك سعودـ الرياض
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Arab Discourse on the Arabic Language and the 

Necessity of Development 
Abstract : 
This research is to examine the Arab discourse features on 

the Arabic language. The language that always presents in 

the image of the ego amplified through slogans and 

advertising signboard which is established by the language 

holiness and by the fact that it is the identity of the nation 

and the memorandum of the heritage of the Arabs and the 

religion provisions container. The Arab discourse reaches 

the peak when it is said that the Arabic language has 

divine immunity in which God has guaranteed to preserve 

it and protect it. On one hand, this discourse, in its 

traditional form, has lost its effectiveness and impact 

because of repetition and cloning, and because of the 

limited understanding of the divine immunity on the 

other.  
In light of the features of this discourse, it seems that 

there is a necessity to find a different discourse to 

diagnose the reality of Arabic language and the challenges 

it faces. This research proposes some potential 

suggestions and approaches to adopt an innovative 

discourse that depends on new features to contribute to 

Arabic language advancement to enshrine its role as a 

respectful global language. 
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 مالمح وسمات الخطاب العربي بشأن اللغة العربية:التمهيد 
والسمة البارزة في   األمة الحضاري واإلنساني،    تعد اللغة مكونا رئيسا في رصيد

صوغ هويتها وثقافتها، وكل أمة ذات هوية راسخة لن يؤثر فيها التفكيك الذي يمارسه 
التطور الحضاري؛ مادامت تمتلك فكراً إنسانيا راقياً، وانفتاحاً عالميا على حقوق 

أ الخصوصية اإلنسان والعدل والمساواة، على حين أن كل هوية تتأسس على مبد
والعزل تكون عرضة للتفكك والتحلل المعرفي، وعلى ضوء هذا التصور أتت فكرة هذا 
البحث ليطرح عنوانها تساؤال مباشرا، ما الخطاب العربي بخصوص اللغة وما مدى 
اإليجابيات والسلبيات فيه؟ فالخطاب العربي بخصوص اللغة تؤسسه شعارات والفتات 

 لغة القرآن الكريم، وهوية األمة، ووعاء أحكام الدين إعالنية واضحة وصريحة، فهي
  .إلخ ...ومذكرة تراث العرب، واللغة الخالدة 

 ويكرس ذلك الخطاب منحها صفة التميز المغاير والخصوصية المنفردة عن اللغات 
 أن تكون لغة القرآن الكريم، وهي اللغة التي -عز وجل-ألنها التي شاء اهللا ((األخرى 
ها المسلمون في مشارق األرض ومغاربها منذ أربعة عشر قرناً، وقد توالت يتعبد ب

عليها القرون دون أن يصيبها ما أصاب لغات األمم األخرى من موت مجهز أو انقسام 
بما أخذ اهللا تعالى من عهد على نفسه، إذ يقول في محكم تنزيله ،مشتّت، وكان ذلك كله 

)) فهي محفوظة مصانة ) ونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ(
، وقد كان من لوازم هذا الخطاب عندما يمنح اللغة العربية )٤١:م٢٠٠١أبوصالح،(

امتيازها السابق ترديد اآلية الكريمة السابقة واستحضارها بقصد الركون إلى عدم 
االكتراث باألخطار التي تهدد اللغة أو تقلل من شأنها، وكأنها بذلك تملك تحصينا إلهيا 

 -  كمثال للمدونات النصية في هذا المجال-صا، ولذا فقد كان رأي أحد الباحثين خا
حينما تأمل في جهود العلماء ومؤلفاتهم اللغوية التي كان لها الدور الكبير في حفظ اللغة 

كانوا يعملون بهداية من اهللا ورعاية وتوفيق، ألنهم كانوا (( ووضع قواعدها أنهم 
هذا .. قيق وعده الصادق النافذ، الذي ال يعوق نفاذه شيء األدوات والوسائل إلى تح

أمر ال صلة له بمناهج البحث ومنطق الفكر، ألنه ينزل من المسلم منزلة العقيدة 
المسلمة، التي ال تحتاج إلى برهان، وال ينازعه فيها شك، مهما كان رأي غير المسلمين 

،وإلغاء العقل )١٩٦:م١٩٨١محمدحسين،))(فيه ومهما خطر على باله من وساوس 
وتعطيل الفكر وتقويض المنهجية البحثية ليست اإلشكالية المهمة في هذا الطرح، ولكن 
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األهم هو إقحام الذات اإللهية في هذه االفتراضات القطعية، والتألي على اهللا في معرفة 
حكمته وإرادته، ولعل النظر إلى ما أثبتته كتب المفسرين بشأن هذه اآلية يوضح 

بالغة الخطيرة التي يتبناها ذلك الخطاب في تفسير هذه اآلية حينما يقصرها على الم
اللغة العربية مع أن اآلية ظاهرة المعنى في أن المراد حفظ القرآن الكريم ككتاب ديني 
مقدس، وال عالقة لذلك بحفظ اللغة وادعاء قداستها، وقد نسي أصحاب ذلك الخطاب أن 

 اللغة العربية ولكنهم يتكلمون بلغات أخرى، ومع ذلك فقد أكثر المسلمين ال يتكلمون
بقي القرآن كتابهم المقدس الذي يقرأونه ويتعبدون اهللا به ويقيمون حدوده، دون أن 
تكون لغاتهم عائقا لهم، ويصل هذا الخطاب إلى ذروته وقمة الذاتية فيه حينما توجد 

ء مروقا من الدين وارتماء في فتاوى تحريم اللغة األجنبية، واعتبار فعل ذلك الشي
تعتمد مثل ((أحضان اآلخر، فكأن القيام به بداية االنسالخ من الدين والقيم اإلسالمية، و

هذه الفتاوى على بعض األحاديث الضعيفة التي نصت على أن التكلم باللغة األعجمية 
تقيم مخالفة يورث النفاق،  إضافة إلى ما ذكره بن تيمية في كتابة اقتضاء الصراط المس

فإن اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله واليصح لمسلم التكلم (أصحاب حيث قال
 أن اعتياد التكلم بغير''وفيما يخص تعلم اللغة اإلنجليزية تبين فتوى تحريمها  ،)بغيره

العربية حين يكون عادة أمر غير مشروع، ألنه يورث محبة أهل تلك اللغة من الكفرة 
 وبالتالي فإن الذي يعلم صبيته اللغة.. ة الوالء والبراء من الكفارمخالف لعقيد وهو

اإلنجليزية منذ الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، ألنه يؤدي إلى محبة الطفل 
صحيفة الوقت ))(''اللغة ثم محبة من ينطق بها من الناس لهذه

س شديد يجعلهم ويندفع أصحاب هذه الفتاوى ومن يتبناها بحما ،)١١:م٢٠١٠البحرينية،
يفتحون جبهة مباشرة للمواجهة مع طرف آخر؛ قد يحمل انتماء إلى المنظومة ذاتها 
ولكنه يؤمن بضرورة تعلم لغة اآلخر وأهمية الترجمة مدركاً األضرار الجسمية لمبدأ 
العزل واالختزال، وهنا قد تدفع هذه المواجهة كالً من الطرفين إلى التعصب األعمى 

جة االتهام والتدخل في النوايا فينتج بالتالي انشراخ في الخطاب العربي لرأيه فتعلو له
  .وتعمق في جدليات وافتراضات الطائل من ورائها 

وقد تعمق طرح هذا الخطاب بصورته السابقة القائمة على قداسة اللغة    
تب وخلودها في نفوس الكثير من أبناء المجتمعات العربية، ومن المؤسف له أن تجد الك

ليكون ذلك ) لغتي الخالدة(المدرسية المنهجية في بعض المجتمعات العربية تعنون ب
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الكتاب المدرسي بين أيدي األطفال والناشئة في مدارس التعليم العام بعنوانه السابق، 
ولكن النتيجة الواقعية لهذا الخطاب بمالمحه السابقة أن الكثيرين قد تفهموا منه قداسة 

خلودها، وعدم حاجتها إلى الجهد البشري في صيانتها والمحافظة عليها، اللغة العربية و
فحدث التقاعس عن حماية  العربية وغاب االنفعال بشعور االنتماء إليها ألنها تحولت 
إلى نص ديني مقدس وافتقدت بهذا التحول سمتها األساسية كلغة نامية متطورة 

يؤدي إلى انكسار اللغة بل قد يودي بها فاصطبغت بالجمود والتصلّب الذي من شأنه أن 
  . ويقودها إلى هاوية االنقراض

يضاف إلى ماسبق أن التكرار المملول والترديد المتراسل لهذا الخطاب بشعاراته  
 السابقة وهواجس األنا المتضخمة فيه قد قلّل من فاعليته وأفقده القدرة على التأثير،

  . العربية وقلة أهميتها في نفوس أبنائهاوالدليل على ذلك الواقع المتردي للغة 
ولذا فلم يعد من المجدي التحدث في نمط هذا الخطاب وال التحرك في إطاره، بل إن    

واقع الحياة المعاصرة يحتّم التجريب والبحث عن خطاب مغاير في تشخيص مشكلة 
يث كان هذا اللغة العربية وإعادة النظر في تراث الثقافة العربية في هذا المجال، ح

الخطاب يتعامل معه بشيء من القداسة والتسليم المطلق دون عرضه على متغيرات 
  . الحياة وظروفها الطارئة 

  ومن أهم ما يتصف به الخطاب سمته اإليديولوجية القومية التي تأتي مقابالً لسمة 
 تبني خطاباً الموضوعية واإلنسانية، ومشكلة الثقافة العربية أنها تبني خطاباً محلياً وال

عالمياً تؤصل فيه ظروف المجتمع وحاجات اإلنسان، الذي يقوم لدى الكثيرين على 
التخلص من الهوية واالرتماء في أحضان اآلخر الذي يقصد به دائماً الغرب 

وهذا االنطباع التلقائي إنما يعبر عن أزمة الثقافة العربية بشكل عام (( وحضارته، 
، من حيث عدم قدرة هذا الخطاب على كسر حاجز والخطاب العربي بشكل خاص

المفرطة في قوانينها الخاصة والوصول إلى العالمية ) األنا ( الذاتية المفرطة ودائرة 
وتغير المجتمع العربي وتطور الثقافة المعاصرة قد  ،)١٧٧:م٢٠٠٣الحمد،))(بالتالي 

ا المنغلقة حالً مقنعاً، أحدث تغيراَ وتطوراً في عقلية اإلنسان المعاصر فلم تعد األن
والخطاب الذي يتأسس عليها لن يجد قبوالً ولن يمتلك تأثيراً، وقد أدركت جميع 
المجتمعات المتقدمة الضرورة الملحة في تبنيها خطاباَ عالمياً منفتحاً يجتمع فيه الهم 
اإلنساني ويراعي عوامل النهضة والتنمية التي تسعى إلى الرقي بالمجتمع سياسياً 
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كريا واقتصادياً، فالعامل الرئيس في تحول خطاب المجتمع العولمة باعتبارها وف
المشروع المثالي الذي انتهى إليه تطور الحضارة اإلنسانية، أما الثقافة العربية السائدة 

فالعالم العربي ال يزال ، فإنها تفارق الواقع الذي تعيشه والعصر الذي تنتمي إليه 
ة التي عاش عليها المجتمع العربي القديم كما ال يزال متأثراً بها خاضعاً لألنماط الثقافي

  .في إنتاجه المعرفي والثقافي 
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  .خصوصية اللغة بقدسيتها وحفظها: المحور األول
   في إطار تكريس خصوصية االصطفاء والقداسة ثم الحفظ والخلود لهذه اللغة يقوم 

فيها العقالنية المتزنة وتتضخم أصحاب هذا الخطاب بإجراء مقارنات تعسفية تغيب 
المبالغة المفرطة؛ فيطرحون تساؤالت متراكمة يختزلون إجاباتها نحو مبدأ تلك 
الخصوصية والتميز الذي أسسوه سلفًا لهذه اللغة، وفي سياق تلك المقارنات تسترسل 

در ربما يتبا(( معالجة القضية وفق المفهوم المسلّم به سلفًا، فنجد في أطروحاتهم أنه 
وهذا صحيح، ولكن يبقى السؤال ملحا، .للذهن مباشرة أن العربية لم تمت ألنها لغة دين

لماذا ماتت اآلرامية وهي لغة المسيح عليه السالم، وهي أيضا لغة دين؛ إذ هي لغة 
كتاب الملّة :اإلنجيل وبها نزل ؟ بل ولماذا تراجعت العبرية وهي لغة التلمود والتوراة 

هود أكثر خلق اهللا دهاء وأعظمهم مكرا، وأشدهم كيدا وتدبيرا، وأكثر اليهودية؟ والي
كيف ماتت هذه اللغات واندثرت، ولم تمت العربية، .الناس حرصا على تراثهم وثقافتهم

 ).٢١: ١٤٣٧عمر،)) (ولم تتبدل ولم تتحول ؟ إن في األمر لسرا  
كاتب هذا التحليل إلى   ثم بعد تشكيل هذه التساؤالت القائمة على المقارنة يصل 

عسى أن يقود ذلك إلى إدراك مكانة اللغة العربية ومنزلتها المتفردة : ((االستنتاج بقوله
وعسى أن يستدل بذلك على حقيقة أن العربية، دون غيرها من . بين لغات العالمين

اللغات، لغة سهلة مرنة معدة ومجهزة ومصممة لتبقى على مر العصور،  مقاومة لكل 
)) مل الفناء والبلى واالنقراض ؛ بل ولكل مظاهر التبدل واالنحراف أو التحريف عوا

فالمعلوم عن (( ، ثم يسترسل الكاتب في أسلوبه العاطفي قائلًا )٢١: ١٤٣٧عمر،(
تطور اللغات البشرية، أنها تبقى بقدر ما يتعاظم رصيدها من اآلثار األدبية والعلمية 

ها، ولكن حتى ذلك ال يحول دون تغيير أصواتها ومفرداتها التي يبتدعها النابهون من بني
وتبقى اللغة العربية . وتراكيبها حتى تصبح في مرحلة الحقة من تاريخها خلقًا آخر

مثاالً متفردا على خرق هذا الناموس وتخلّف هذه القاعدة؛ حيث بدأت مع انبثاق فجر 
ة الفصحى؛ فهي كأنما تعاطت مع الرسالة المحمدية مرحلة جديدة في حياة اللغة العربي
، ومثل هذه )٢١: ١٤٣٧عمر،)) (تعاليم هذه الرسالة الخالدة إكسير الحياة وسر البقاء

النصوص المحمومة بالذاتية المفرطة ال يمكن أن تكون منسجمة مع رسالة اإلسالم التي 
نة اهللا في ، ولكن س)وما أرسلناك إال كافة للناس بشيراً ونذيراً ( تؤكد بالنص القرآني

وما أرسلنا من رسول (إبالغ الرساالت الدينية أن تكون رسالة كل رسول بلسان قومه 
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، وقد أشارت كتب المفسرين إلى أن هذه اآلية نزلت بأسلوب )إال بلسان قومه ليبين لهم 
حجاجي معني بالرد على المتهودين والمتنصرين من العرب الذين كانوا يعتقدون أن 

ية ال تكون إال بلغة الكتب الدينية السابقة على نحو ما تواطأت عليه الرسالة اإلله
معرفتهم بتلك الكتب والديانات التي سبقت اإلسالم، فاستقرت بهم أفهامهم وساقهم 
جدالهم إلى أن القرآن لو كان من عند اهللا لكان بلغات الكتب الدينية السابقة، فكان هذا 

ء القرآن مفنّدا هذا الزعم ومبيناً أن كل رسول الفهم لديهم محط اشتغال حجاجي، فجا
يبعث بلسان قومه؛ ليكون  الوجه اآلخر في هذه القضية أنه ليس للكتاب الديني لغة 
خاصة، وأن اللغة فيه وسيلة إبالغية وتواصلية وليست غاية لذاتها، وما تأكيد القرآن 

 الدينية وتقويضها على على عربيته ونزوله بهذه اللغة إال من باب تبديد سلطة اللغة
نحو ما استقر في نواميس الديانات السابقة، وفي إطار هذا الفهم ووضع النص القرآني 
في سياقه الصحيح والبحث في أسباب نزول اآليات تبدو قداسة اللغة الدينية التي 
ضخّمت شأنها ثقافة الخطاب العربي وهماً معرفياً ومغالطة قابلة للمراجعة وإعادة 

 والنقد الحضاري قد يكون مسؤولًا عن مراجعة مثل تلك األحكام، وأحكام النظر،
المفسرين والمؤولين ال ينبغي أن تكون مصدراً للحقيقة العلمية ولكن الحقيقة ينبغي أن 
تكون في النص الديني ذاته، وحينما يختزل الموقف الثقافي في تلك األحكام والتأويالت 

لتطور وتتعطل مقصدية التدبر الدئم، والتأمل المستمر البشرية تتوقف عجلة التحديث وا
في النصوص الدينية المقدسة،  وقد تبدو في نص قرآني آخر فحوى هذه القضية أكثر 

)  إليه أعحمي وهذا لسان عربي مبينلسان الذي يلحدون( وضوحا،  ونعني قوله تعالى 
السابقة كان لزاما أن يكون فدفعا النتقاص القرآن واتهامه بالمجيء من كتب الديانات 

بلسان عربي يختلف عن لغة الكتب الدينية السابقة، وليست هذه المقصدية من التنزيل 
اللغوي معنية بالحط من اللغة الدينية السابقة أو الرفع من اللغة الدينية الجديدة بقدر 

تلفة ماهي معنية بتقويض سلطة اللغة الدينية وأن الكتب المقدسة ستكون  بلغات مخ
ليكون الناس سواء وال فضل لعربي على أعجمي وال أسود على أبيض، مما يعني 
بالتالي أن سلطة اللغة الدينية قد تكون إساءة بحق القرآن ومقصدية الرسالة عالوة على 
ما تحمله من نفس عنصري ال يمكن أن تقبله تعاليم دين أتى خاتما لألديان وبعث 

  .رسوله كافة للناس 
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اآلخر الذي يبين هشاشة ذلك الخطاب أنه على حين يتحدث عن قداسة اللغة   األمر 
مع ... وحمايتها وخلودها؛ وأنها تعاطت مع رسالة اإلسالم إكسير الحياة وسر البقاء 

ذلك كله نجده سرعان مايتناسى ذلك الخلود وتلك الحصانة للغة فيمضي في تفصيل ما 
العاميات وتلكؤ لسان أبناء هذه  بية وتفشيتعرضت له اللغة من مزاحمة اللغات األجن

إلخ، ..اللغة وعجزهم عن التحدث بلغة سليمة من اللحن واألخطاء الصوتية والداللية 
فالتباكي على حال اللغة وأوضاع المتحدثين بها المزرية يشغل حيزا كبيرا في مدونة 

تشتت أفكاره دون وعي بحالة التناقض التي تشوب  انسجام جزئياته، و ذلك الخطاب؛
في حالة من الفوضى واالضطراب، وكل خطاب تعتريه الفوضى والتناقضات ويغيب 
فيه المنطق العقالني المؤسس على واقعية الطرح يفقد قدرته على تشخيص اإلشكال 

  .ووضع الحلول
..    وفي خضم هذه المغالطات والتناقضات الواقعة في راهن اللغة وواقعها الفعلي 

الغة العاطفية أصحابها إلى تجاوز الحاضر بإشكاالته الماثلة إلى استشراف تدفع تلك المب
المستقبل والحكم على واقع اللغة فيه انسياقاً مع إيديولوجية هذا الخطاب، فنجد هذه 

: (( النظرة االستشرافية مبسوطة في أبحاث ودراسات متعددة؛ كقول أحد الباحثين 
ي احتفظ بلغته األصيلة، وحفظها على قيد الحياة القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذ

وسيحفظها على مر الدهور، وستموت اللغات المنتشرة اليوم في العالم كما ماتت لغات 
حية في سالف العصور إال العربية، فستبقى بمنجاة من الموت، وستبقى سلطة حية 

غات البشر، وال قائمة في كل زمان مخالفة النواميس الطبيعية التي تسير على سائر ل
غرو فهي متصلة بالسلطات السماوية والمعجزة القرآنية، وتقاوم أعاصير الزمن 

إنها لغة القرآن بكل االعتبارات والمقاييس والمعاني . وعواصف السياسة المعادية
  ).٩٣: ١٩٩٠رفيدة،))(وظواهر الحياة والتاريخ 

ها تتمركز في فرضيتين    ويبدو أن هذه النظرة االستشرافية بخلود اللغة وبقائ
أساسيتين، تعتمد كل منهما في تشكلها على األخرى لتتعاضدان معاً في تكوين خطاب 
واحد، وتأهيل رؤية واحدة يمثلها ذلك الخطاب، ولعل مقولة الباحث السابقة تدور في 
إطار هذا األساس الفكري، فالفرضية األولى أن القرآن قد حفظ هذه اللغة على قيد 

ي ماضيها وحاضرها، أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أنه سيحفظها في الحياة ف
المستقبل، والفرضية األخيرة منسدلة من األولى تبعية واقتضاء، ونلحظ أن تأسيس هذه 



– 

  )١٠٢٢(

 -  الحاضر -الماضي ( الفكرة يتبلور في إطار زمني يستوعب كل مفردات الزمن 
يا، ومع أن مناقشة المستقبل ال يمكن أن تكون ؛ ليصبح بالتالي تحقيقًا تاريخ)المستقبل 

مقبولة في حدود منطق البحث العلمي وعقالنية الفكر؛ ألنها ستكون محكومة بقضايا 
التطور الحضاري والمكونات االجتماعية والثقافية والفلسفية في المستقبل، ولعل واقع 

التكنولوجيا واآللة الحياة المعاصرة بما فيها من ثورة التقنية واالتصاالت وتطور 
الصناعية قد كشف عن قصور العقل البشري في نظرته المستقبلية ومدى الفجوة 
الكبيرة بين واقع النظرة االستشرافية في المعرفة اإلنسانية السابقة وواقع الحياة 
والتطور الحضاري المعاصر، مما يعني بالتالي ضرورة امتثال هذه التجربة الواقعية 

في االستشراف العقلي إال في حدود ضيقة من التداعيات والحيثيات وعدم المبالغة 
الحتمية في قضايا ومجاالت محددة، وبالتالي فإن الخوض في الغيبيات والتنبؤات 

  .المستقبلية أمر قد تجاوزه واقع الوعي المعرفي المعاصر
وصياغة    وقريب من مناقشة المستقبل والحكم عليه الذهاب إلى الماضي البعيد جدا؛ 

تصورات عن النظام اللغوي للعربية في مرحلة ما قبل العصر الجاهلي بقرون ممتدة 
من الزمن مع غياب المعلومات الكافية والكتابة التاريخية الموثّقة عن تلك المرحلة، 

للعربية شجاعة صادقة في تعبيرها، وفي اشتقاقها، وفي : ((وفي هذا يقول محمود شاكر
وإذا كانت اللغة هي خزانة الفكر اإلنساني، فإن . لغة أخرىتكوين أحرفها، ليس ل

خزائن العربية قد ادخرت من نفيس البيان الصحيح عن الفكر اإلنساني وعن النفوس 
اإلنسانية، مايعجز سائر اللغات، ألنها صفيت منذ الجاهلية األولى المعرقة في القدم، من 

علل الغالبة، حتى إذا جاء إسماعيل نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية، ومن ال
نبي اهللا، بن إبراهيم خليل الرحمن، أخذها وزادها نصاعة وبراعة وكرما، وأسلمها إلى 
أبنائه من العرب، وهو على الحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فظلت تتحدر على 

 عليه ألسنتهم مختارة مصفاة مبرأة، حتى أظل زمان نبي ال ينطق عن الهوى،صلى اهللا
، وحينما )٣٤٦:ه١٣٨٥محمود شاكر،)) (وسلم، فأنزل اهللا بها كتابه بلسان عربي مبين 

يقع كاتب كبير كمحمود شاكر في هذه العفوية العاطفية فال يدل ذلك إال على وقوع 
العقل تحت تأثير مكون ثقافي عميق، قد يمارس دوره الرمزي في الوعي اإلنسان، 

 .لوب تخيلي ال يستند إلى أسس علمية أو أدلة واقعيةويجعله يصدر تصوراته بأس
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    بقي أن نعود اآلن إلى الفرضية األولى حيث نجد أنه من الممكن مقايسة صحتها 
وإخضاعها للفحص واالختبار ألنها تقوم على واقع محسوس، والختبار مدى صحتها 

  :نجدها تطرح أسئلة مقلقة تتمثل فيما يلي
  العربية في ماضيها وحاضرها ؟ هل حفظ القرآن اللغة -
   وهل حفظها كلغة حية يستخدمها المجتمع في سليقة لغوية ؟-
 فلماذا العويل والصراخ على اللغة العربية ومتواتياً وأخيرا إذا كان هذا الحفظ فعاالً -

  يرتفع في كل عصر من العصور ؟
ي والقضايا    وتبدو اإلجابة عن هذه األسئلة واضحة في الخطاب اللغوي العرب

التاريخية فيه، فالدراسات اللغوية تثبت أن السبب الرئيس في تدوين اللغة العربية 
ووضع قواعدها هو الخوف عليها من الضياع بعد تفشي اللحن وفساد اللسان العربي 

  .في مرحلة مبكرة جدا وقريبة من نزول القرآن الكريم 
 خبر هذا التدوين برواية تاريخية، وقد اشتهر وتراسل في جل المصادر التاريخية ذكر

مفادها أن أبا األسود الدؤلي هو أول من وضع علم النحو بإشارة من علي بن أبي 
 وتذكر تلك المصادر قصة مهمة في هذا الخبر، وهي أن ابنة -رضي اهللا عنه- طالب 

ه النجوم، فردت علي: ما أحسن السماء؟ فأجابها والدها: أبي األسود قالت له ذات يوم
، والمهم )ما أحسن السماء : ( بأنها قصدت التعجب فنبهها إلى أنه يجب عليها أن تقول

في هذا الخبر والقصة المتعلقة به ليس استفاضة ذكره واشتهاره في المصادر؛ ولكن 
األهم الباعث والسبب الرئيس الذي دفع أبا األسود الدؤلي إلى وضع النحو، وهو 

ن الضياع وتفشي اللحن بين أبنائها بعد اختالطهم باألعاجم الخوف على اللغة العربية م
والتداخل الحاصل بين العربية واللغات األخرى التي دخل أبناؤها في اإلسالم، وهذه 
اإلشارة التاريخية نجد فيها رداً واضحاً على مزاعم القول بأن اهللا قد تكفل بحفظ اللغة 

هذه المرحلة التاريخية قد تفشى اللحن وصيانتها من النقص أو الضياع، فإذا كان في 
وشاب اللغة الضعف فال مجال لبحث ذلك في المراحل التاريخية الالحقة التي سيكون 
بديهيا الضعف فيها وانتشار اللحن نتيجة الطراد العوامل المسببة لذلك في المراحل 

لبديهيات دون الالحقة، وال مجال لمتابعة ذلك ألنه قد يكون من اجترار العقل وتكرار ا
الحاجة إلى ذلك، ولكن المهم هنا هو معرفة أن العقل البشري ال يصل إلى الكمال 
المعرفي واإلحاطة الكافية بمعالجة قضاياه الثقافية والفكرية، وبمعنى آخر فإن العقلية 
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العربية لم تكن تمتلك وعياً كافياً بقضية التطور اللغوي والتحول الذي يعتري أي نظام 
ند االحتكاك بالثقافات واللغات األخرى كما هو ديدن وحال جميع اللغات لغوي ع

البشرية، واللغة العربية لم تواجه هذا االحتكاك والتداخل باللغات األخرى قبل مرحلة 
تدوينها ألنها كانت شبه معزولة في الجزيرة العربية، ولكن بعد مجيء اإلسالم وانتشار 

 االحتكاك المباشر وكان له أثره السريع والقوي في الفتوحات واتساع الدولة حدث هذا
لغة العرب وثقافتهم، ولو استثمر العرب أثر هذا االمتزاج الثقافي في صالح تطور اللغة 
العربية ونمو نظامها اللغوي وازدهاره  لكان األمر مختلفًا بالنسبة للغة، ولكنهم آثروا 

رك، وبقاء اإلنسان على حاله يعني االنعزال على االنفتاح وفضلوا البقاء على التح
التكلّس والجمود، على حين أن تحركه يعني النمو والتطور واالزدهار، وبهذا نكتشف 
أن الفكر والمنهج اللذين تأسس فيهما علم النحو يقومان على مبدأ العزل الذاتي، وكانت 

خصائصها نتيجة هذا المبدأ تقييد اللغة وتحجيم تطورها وتحول نظامها الذي هو من 
ومالمحها الحيوية، إضافة إلى االقتصار في اشتغاالتهم على مدونة لغوية مخصوصة، 
ونتيجة االنطالق من هذا المبدأ فقد واجه النحويون تحديات كبيرة ظل بعضها عالقًا إلى 
هذا الوقت المتأخر، والبعض اآلخر ظهر بصورة تعسفية فكثرت بينهم االختالفات 

أوهى من حجة (ى أصبحت مقولة وية وتناحرت اآلراء حتوتباينت المدارس النح
  .مثالً سائراً  في الثقافة العربية) نحوي

إن وضع قواعد اللغة العربية وتدوينه قد فرضته :     وقد يقول قائل بعد هذا كله
ظروف سياسية وثقافية، وقد يكون لقصدية فهم القرآن وتدبر أحكامه عالقة بهذا، وفي 

كبير من الصحة ولكن هذه الصحة النسبية ال تعني صياغة النظرية هذا القول جانب 
اللغوية في مجال يشوبه االضطراب ويعتريه الخلل، ألن اللغة وعاء الحضارة كما 

  .يقرر ذلك علماء األنثربولوجيا، وبتطور األولى وحيويتها تنمو األخيرة وتزدهر
  وما - المفاهيمي واإلجرائي في مستواها-    وربما كان الوعي بالنظرية اللغوية 

آلت إليه علوم اللسانيات الحديثة قد أحدث شيئاً من الوعي لدى بعض الباحثين العرب 
في هذا المجال، فبذلوا جهودا مشكورة في أبحاثهم ودراساتهم بغية النهوض باللغة 

الوصفي وتقويم المفاهيم الخاطئة بشأنها، وقد نجد مثاال لذلك دراسات من اتبعوا المنهج 
عبدالرحمن أيوب، وتمام حسان، وعبد السالم المسدي : في اللغة من المعاصرين، مثل

  .وغيرهم 
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    حيث إن جوانب القصور والهفوات التي شابت التراث النحوي قد أيقظت همم 
الوصفيين ودفعتهم إلى البحث عن أساليب جديدة وقد وجدوها في الكتابة الوصفية 

  .إيجابية في هذا المجالوأحرزت كتاباتهم نتائج 
تسمية هذا القرن ((ولشعورهم اإليجابي تجاه ما حققته جهودهم فقد دفعهم حماسهم إلى 

بعصر الوصفية ألن عملهم يقوم على وصف اللغة وصفًا علميا دقيقا من ناحية الصوت 
ولكن في جانب آخر قد نجد بعضاً من  ،)٣٧ :٢٠٠٥فريحة،)) (أو الشكل أو التركيب

ات االنفعالية التي  وإن قامت على أسس علمية دقيقة واحتوت على تحليل نقدي الدراس
وملموس إال أنها حينما سلكت طريق المبالغة وانتهجت آلية االستفزاز أضعفت قيمتها 
العلمية وأهدافها المعرفية، وهذا الوعي وما تمخض عنه من دراسات نقدية وإجراءات 

بواقعنا اللغوي، ومجيء هذه اليقظة وإن كانت عملية بديلة يدل على يقظة معرفية 
متأخرة خير من عدم مجيئها، كما أن هذه اليقظة لم تصل إلى مستوى خطاب الرأي 
العام واألفكار السائدة في ذلك الخطاب بل إنها تجد مواجهة وحرباً شرسة لن يحسمها 

  .الزمن بين عشية وضحاها 
عن العربية وقضاياها ) غير العربي(ومع أن هذه الورقة ليست معنية بخطاب اآلخر    

التراثية والمعاصرة؛ ليس تقليالً من أهمية ذلك وقيمته ولكن التزاماً بموضوعها والعقد 
مع ذلك كله ونحن نقف على إجابة التساؤالت ... المبرم بين محتوى الدراسة وعنوانها 

م حفظ القرآن للغة العربية فإننا نجد باحثاً عربياً يورد بعض السابق ذكرها بشأن مزاع
الحقائق الصادمة في هذا المجال، حين يذكر أن إحدى الهيئات التابعة للحكومة 

أعدت تصنيفًا للغات المتحدث بها في العالم ولم تكن اللغة العربية داخلة في ((األمريكية 
، ومعيار )٢٨ :٢٠١٦األخناوي،)) (حيةذلك التصنيف ألنها ليست في تعداد اللغات ال

اللغات الحية في التصنيف هو استخدامها في التواصل بالسليقة اللغوية، والعربية لم تعد 
أداة للتفاهم اليومي بين الناس، ولكن الناس يتواصلون في العاميات أولهجات تختلف في 

 دراسة أخرى نظامها اللغوي عن الفصحى التراثية، وفي مقام آخر بذكر باحث آخر
عندما فتشت في الجدول الموسع للغات المنتشرة في العالم والذي يضم نحو (( فيقول 
لم تعد ) األلمناك (  لغة، أدركت الحقيقة التي أثارتني بقدر ما أزعجتني فمطبوعة ٢٣٠

تعتبر العربية لغة قائمة بذاتها، على أساس أن اللغة هي أداة التفاهم اليومي بين الناس 
وهم يعتبرون أن العربية صارت لغة لقراءة الكتب .  أداة الدرس والعلموليست



– 

  )١٠٢٦(

المصرية والسورية والمغربية، : والمراجع، أما لغة التفاهم اليومي فهي اللهجات، مثل
، )٨ :٢٠٠٤الشوباشي،))(وباختصار فهم قرروا أن يعتبروا العربية من اللغات الميتة 

ات والدراسات للوقوف على خطاب اآلخر  هذه اإلحصائي-كما سبق-ونحن ال نسوق 
عن لغتنا العربية؛ ولكننا نذكره لكشف الهفوة في الخطاب العربي حينما يتأسس على 
مزاعم حفظ القرآن للغة العربية وخلودها وقدسيتها على حين أن الواقع اللغوي يكشف 

 حيال اللغة  وتحديداً- إلخ، أما معايير تلك الدراسات واإلحصائيات ..زيف تلك المزاعم 
  فقد حملت شيًئا من المبالغة وعدم الوعي الدقيق بتطور نظام اللغة العربية، -العربية

فالعاميات أو اللهجات التي تذكرها تلك الدراسات ليست إال من تطورات وتحوالت 
الفصحى القديمة، وحينما تكون تلك التطورات والتحوالت كبيرة جدا فذلك طبيعي جداً 

ية الزمن الممتد امتداداً طويلّا ربما ال يماثله امتداد زمني في لغة أخرى، نظراً لفاعل
ولكن اإلشكالية ليست في محتوى تلك اإلحصائيات والدراسات، ولكنها في مستوى فهم 
الخطاب العربي لظاهرة التطور اللغوي ووضعها في سياقها اإلجرائي الصحيح، فال 

و التقليدي وهيمنته الثقافية وغير قادر على يزال هذا الخطاب قابعا تحت سلطة النح
تفكيك تلك السلطة وانتشالها من جمودها باستخدام أدوات وآليات النقد الحضاري الماثلة 

  .في حس نهوضي وتوق إنساني نحو التطوير واالزدهار 



 

 )١٠٢٧(

  .السياق التاريخي والجذور التراثية: المحور الثاني
ه التاريخي، حيث نجد الجذور التي أصلت البد من وضع هذا الخطاب في سياق     

ورسخت تصوراته على نحو معين، ومن ذلك ما أكّده الثعالبي في مقدمة كتابه فقه اللغة 
من أحب اهللا أحب رسوله :(( وسر العربية  من وجوب دراسة العربية، حيث يقول

المصطفى صلى اهللا عليه وسلم، ومن أحب الرسول أحب العرب، ومن أحب العرب 
ب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب أح

، ثم يمضي قائالً )٦:ت.الثعالبي،د)) (العربية عني بها، وثابر عليها وصرف همته إليها
والعرب خير األمم، والعربية خير اللغات واأللسنة، واإلقبال على تفهمها من الديانة، (( 

...)) اح التفقه في الدين، وسبب إصالح المعاش والمعادإذ هي أداة العلم ومفت
، وقد بسط البحث في هذه المسألة الدكتور حمزة المزيني في كتابه )٧:ت.الثعالبي،د(
، وجمع الكثير من تلك اإلشارات التاريخية عند أساطين علماء اللغة )التحيز اللغوي(

 واألقوال مشابهة لما عند األمم هذه اآلراء(( العربية في المدونة التراثية، ووجد أن 
األخرى من حيث النظر إلى اللغة المعينة أنها أقدم اللغات وأولها، ويعني هذا إضفاء 

وعلى الرغم من عدم صحة هذه اآلراء واألقوال نجدها شائعة في كتب . التقديس عليها
يز اللغوي ، وقام بدراسة التح)٣١:م٢٠٠٤المزيني،))( اللغة واألدب والمعاجم والتاريخ

في جميع اللغات مبتدئا بدراسة اللغات األخرى ثم انتقل إلى العربية، ولكن هذه المقارنة 
قد تكون معبرا ألصحاب الموقف الثقافي والمنظور التراثي المتشدد ليقولون إذا كان 
ادعاء خصوصية اللغة وقداستها موجودا في األمم األخرى فنحن أولى به ألننا أصحاب 

قدس وأهل الدين الصحيح، فهذا الخطاب قد تحول إلى مكون هوياتي ثقافي، الكتاب الم
ات متكاملة في الممارسة ومناقشته تحتاج إلى جرأة واثقة، وموقف ثابت، وآلي

  .والتطبيق
    ولكن المفارقة الغريبة أن هناك اختالفاً بين أقوال اللغويين من جهة وأقوال 

للغوي، ومركزية تلك المفارقة في تأويل النص المفسرين من جهة أخرى في تراثنا ا
أو اآلية األخرى ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: (وتحديداً قوله تعالى.. الديني

، فاللغويون المتقدمون يعلو هتافهم  بتفضيل العربية وتمييزها اتكاء )بلسان عربي مبين(
لك النصوص الدينية وتوجيه على تكفل اهللا بحفظ العربية منطلقين من تأويلهم لت

مقاصدها نحو هذا المفهوم، أما مدونة المفسرين التراثية فال نجد فيها ذلك الهتاف 



– 

  )١٠٢٨(

والتصور المفاهيمي؛ بل يتواتر فيها أن الحفظ بمعنى عدم الزيادة في القران والنقص 
إلخ ، وهذه المفارقة ينبغي الوقوف ...منه وما يحيط بهذا المعنى بصورة أو بأخرى 

عليها ووضعها تحت فحص تحليلي عميق ألنها تكشف عن مغالطات مؤثرة وتجاوزات 
غير مقبولة السيما وهي متعلقة بالنص الديني المقدس، والتساؤل المطروح فيها لماذا 
كان تأطير الخطاب اللغوي التراثي متضمناً تلك المغالطات والتجاوزات؟ وقد يمتد هذا 

لشريعة المعنيين بتصحيح المفاهيم الخاطئة في تماسها مع التساؤل إلى أين دور علماء ا
  النصوص الدينية وخروجها على أحكامهم وتفسيراتهم بشأن تلك النصوص؟

واإلجابة عن هذه التساؤالت لن تكون فاعلة ومثمرة في حال اقتضابها ولكنها تحتاج 
ظروف الثقافية إلى التعمق في تحليل علمي يبسط القول في استقراء واقع التدوين وال

  :لتلك المرحلة، وقبل المضي في ذلك يجب مراعاة النقاط اآلتية
  .ظهور الشعوبية والتحدي الحضاري الذي واجهته الثقافة العربية - ١
 .غياب التجارب السابقة وافتقاد الخبرة في تدوين المعارف والعلوم العربية - ٢
اص ومواطن المنافسة بين العلوم اإلنسانية في قضية الشرف ونبل االختص - ٣

 .االشتغال
    فتدوين اللغة ووضع قواعدها كان استجابة لظروف سياسية واجتماعية وثقافية 
محددة، يأتي على رأسها دخول األمم غير العربية في اإلسالم وتبلور النسيج 
االجتماعي للدولة اإلسالمية العربية من تلك الشعوب، حيث أصبح العرب في الدولة 

ة وأمة محدودة في عددها وتكوينها الثقافي، كما أنه في مرحلة الجديدة الواسعة قل
التدوين كانت الشعوبية في أوج احتدامها، واإلنسان العربي في هذه المرحلة حتى وإن 

 لكنه أمام زخم الشعوبية يفتقد سلطة -  إلى حد ما-كان يمتلك سلطة سياسية ودينية 
ارات األخرى التي دخلت في اإلسالم، التراث اللغوي والفكري قياساً بما تمتلكه الحض

وأمام هذا التحدي الحضاري الكبير كان البد من تدوين اللغة ووضع قواعدها على أن 
يكون في هذا التدوين مراعاة لجوانب الخصوصية واالمتياز كردة فعل على المثير 

حظى الرئيس في هذه القضية، كل هذا عالوة على أن يكون لهذا العمل مكانة وأهمية وي
بالتقدير وينظر إليه باحتفاء، إضافة إلى الحاجة الفعلية في تعلّم العربية ومعرفة قواعدها 
لدى المسلمين من غير العرب وهم غالبية ساحقة تحتاج إلى قراءة القران ومعرفة 

أثار الهجوم على اللغة العربية الكثير من العلماء والكتاب وكان ((أحكام الدين، ولذلك 



 

 )١٠٢٩(

 من أصول غير عربية فقاموا بالدفاع عن العربية وتفنيد مزاعم الشعوبية، العديد منهم
فأخذوا يؤكدون على روعتها وأنها أجمل اللغات وأنصعها وأغناها، وذهبوا إلى أن 
العناية اإللهية باركتها إذ اختارها اهللا للتنزيل وشرفها فاقترنت باإلسالم كما ارتبطت 

عن اللغة العربية الجاحظ والتوحيدي والثعالبي وكان من أبرز المدافعين . بالعرب
وبذلك ساعدوا على تعزيز مكانة اللغة العربية . واألنباري والزمخشري وغيرهم

، والملحوظة المهمة هنا )١٨٧:م٢٠٠٨المالح،))(وتوسيع العلوم واآلداب المتصلة بها
في أن هذه األسماء هي التي خاضت المعارك مع الشعوبيين؛ وهي التي انتشر 

مذكراتها تأسيس هذا الخطاب وتبني أفضلية العربية وقدسيتها، مما يدل بالتالي على 
 . فاعلية الظرف التاريخي والثقافي في وجود ذلك الخطاب

    وهنا نعود إلى تحليل المفارقة التي سبق ذكرها بين مدونتي اللغويين والمفسرين في 
إلخ، في ...فسرين والفقهاء والمحدثينتفضيل اللغة وتأكيد خصوصيتها، حيث نجد أن الم

مرحلة التدوين كانوا يتمتعون بشرف العلم ونبل االختصاص ألن عملهم وجهدهم 
، وفضل علمهم يكمن في اشتغالهم )القرآن والسنة النبوية( يتموقع في مدونة مقدسة 

بأحكام الدين والعقيدة ومقاصد التشريع، وال يمكن للغويين أن يصلوا إلى شرف 
صاصهم وفضل علمهم، فهم وإن كان لهم من أفضلية العلم وشرف االختصاص اخت

فقهاً (نصيب كبير إال أنهم ال يصلون إلى مستوى المنشغلين في العلم الشرعي الخالص 
في الشرف والمكانة، وقد تداولت هذه القضية كتب التراجم ) إلخ...وحديثاً وعقيدة

الختصاصات، ومن ذلك قصة يذكرها أبو واألخبار بصورة تعكس تنافس أهل العلوم وا
كنت عند :قال ابن مجاهد(( البركات األنباري عن ثعلب النحوي وأبي بكر بن مجاهد،

يا أبا بكر اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، : أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ،فقال
 واشتغلت أنا واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا،

بزيد وعمرو، فليت شعري ماذا يكون حالي في اآلخرة؟ فانصرفت من عنده تلك الليلة 
أقرئ أبا العباس مني السالم وقل : فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام فقال 

 وبغض - ، فهذه القصة )٢٠٤: ١٩٩٨األنباري،())إنك صاحب العلم المستطيل :له
كان القصد منها تأطير خطاب أفضلية اللغة وقداستها إال أنها  وإن -النظر عن صحتها

تعكس الشعور المقلق لدى علماء اللغة حول أفضلية اختصاصهم وقيمته قياسا بالعلوم 



– 

  )١٠٣٠(

والتخصصات األخرى،واالعتماد على األحالم والمنامات دليل على االفتقار إلى 
  .النصوص الصحيحة في هذا المجال 

 حول سبب وضع أبي – السابق ذكرها –في القصة المشهورة ولعل إعادة النظر     
 ليس غمزا للتراث ولكن بحثًا - األسود الدؤلي لقواعد النحو، ثم دراستها بمنهج تفكيكي

 تكشف عن اضطراب في واقعية تلك القصة، وأول مالمح هذا - عن الحقيقة 
لقصة حيث  في هذه ا-  رضي اهللا عنه-االضطراب وجود شخصية علي بن أبي طالب 

إلخ،  وتقع .. وضع الجملة الرئيسة ثم طلب من أبي األسود أن يكتب نحو تلك الجملة 
هذه الشخصية االعتبارية في جزء من القصة، وفي جزء آخر تحضر شخصية ابنة أبي 
األسود الدؤلي حينما لحنت في كالمها؛ فأثار لحنها والدها ودفعه ذلك إلى وضع قواعد 

فع أبا األسود الدؤلي توجيه علي بن أبي طالب أم لحن ابنته ؟  ، فهل ما د...النحو 
وهنا نجد عدم االنسجام بين أجزاء هذه القصة ودور شخصياتها، ولعل هذا ما دفع 

 حديث - رضي اهللا عنه-أحمد أمين إلى القول بأن نسبة وضع النحو إلى علي 
ن تلك الطبيعة ال ، وال يناسب طبيعة الفكر في زمنه أل)١/٢٤٥: ١٩٦٩أمين،(خرافة

تقبل التقسيمات والتعريفات المنسوبة إلى رجال ذلك الزمن، إضافة إلى أن شخصية 
 رضي اهللا -علي قد تتغير في بعض تلك الروايات ويحل بدالّ عنها عمر بن الخطاب 

إلخ، والذي نستنتجه أن وجود شخصية اعتبارية لها قيمتها .. أو زياد بن أبيه-عنه 
 القصة يؤدي إلى علو شرف ذلك العلم وارتفاع منزلته ، ولذلك نجد ومنزلتها في هذه

علم : وفن العلوم (( بن أبي حديد في إشارته إلى دور علي في تأسيس علم النحو يقول 
النحو والعربية، وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه ، وأملى على أبي 

اسم وفعل وحرف، :لكالم كله ثالثة أشياء األسود الدؤلي جوامعه وأصوله، من جملتها ا
تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة، وتقسيم وجوه اإلعراب إلى الرفع : ومن جملتها 

والنصب والجر والجزم، وهذا يكاد يلحق بالمعجزات، ألن القوة البشرية ال تفي بهذا 
آخر ، ولعل في )١/٣٨: ٢٠٠٧ابن أبي حديد،))(الحصر، وال تنهض بهذا االستنباط 

قوله ووصف ذلك األمر بالمعجزة وأنه فوق مستوى القوة البشرية ما يعضد بصورة أو 
 .بأخرى ما ذهب إليه أحمد أمين بهذا الخصوص

    بعد هذا االستطراد التاريخي في المدونة التراثية و كيف تشكّل فيها الخطاب العربي 
صارم بصورة سلطوية بشأن اللغة يتبين لنا أنه قد تكونت سيرورته كموقف ثقافي 



 

 )١٠٣١(

مهيمنة ومكونات إيديولوجية راسخة، وقد منحه التراكم الكبير والحجم المهول قوة 
مضاعفة ليكون مرجعية تراثية ذات نفاذ وهيمنة خاصة، وعند التعمق في هذا االستنتاج 
واختبار مدى مصداقيته؛سنجد أن المرجعيات الثقافية العربية بجميع أصنافها قد داخلها 

ياح، وطالها التجديد،ومشى فيها التطور، استجابة لتطور الحياة ومتغيرات االنز
الحضارة، فاألدب العربي قد ركب موجة الحداثة، والنقد استجاب للمناهج النقدية 

... الحديثة و آليات النظرية الجديدة، والبالغة تطورت إلى ما يسمى البالغة الجديدة 
فهيمنة مرجعيته وسلطة نفاذه شيء مختلف عن إلخ، أما النظام اللغوي في العربية 

جميع تلك المرجعيات، ولخصوصية هذه المرجعية وقوتها كان تأثيرها في المعاصرين 
بالغاً؛ فتعمقّت في نفوسهم واستولت على مداركهم، وعلى ضوء هذا التأطير فإن مقاربة 

 تثمر عن هذا الخطاب بصورته التراثية والمعاصرة لن تكون ذات قيمة كبيرة ولن
اختالفات مهمة، ألن الماضي قد أحكم هيمنته على الحاضر، وألن الثقافة العربية 
بطبيعتها تنظر إلى التراث نظرة إجالل وإكبار، والنصوص المعاصرة التي وقفت 
عليها هذه الدراسة سابقًا تكشف عن مدى التقليدية المنحوتة والتكرار المنسوخ، ولذلك 

:(( صر في تأصيل الماضي وترسيخ مفاهيمه،كقول الرافعيتبقى مهمة الخطاب المعا
اللغة العربية تمتاز عن اللغات كافة بارتباطها بهذين األصلين العظيمين الخالدين، وهما 
على وجه واحد أول الدهر وآخر الدهر وإليهما مناط العقائد في العالم اإلسالمي كله 

ام كل انقالب اجتماعي فينا ال يأتي فماد. وليس يخفى أن القرآن أصبح أصل اللغة ... 
على هذا األصل، فهو لن يأتي على تلك اللغة في سلطاتها الدهرية، وإذا كان الحي ال 

، وفي هذه )٤٠٠: ١٩٢٠الرافعي،))(يبنى إال من داخله فهو ال يهدم إال من داخله 
ة قوية؛ النمطية لن يجد الخطاب المعاصر إشكالية كبيرة ألنه يتكئ على مرجعية تراثي

فتبقى مهمته في قولبة األساليب وإعادة اإلنتاج بأنماط جديدة وأساليب معاصرة، ولكن 
المأزق الذي يواجهه هذا الخطاب هو ما آلت إليه النظريات اللسانية وما أسفرت عنه 
الدراسات التطبيقية فيها حين جعلت اللغة العربية المعاصرة مادة لها، وهنا يلجأ هذا 

سلوب التعالي على واقع الحضارة وتطور المعرفة، فيؤثر االنعزال الخطاب إلى أ
الذاتي واالكتفاء بالماضي، ويحضر اآلخر بصورته العدوانية المتربصة، ويصبح من 
رام اإلفالت من حدود هذا الخطاب ومفاهيمه المؤصلة من المارقين أو المنخدعين 

لعمالة والعداء، وتلصق به صفات بثقافة األخر، بل قد تعلو لهجة هذا الخطاب فيتهم با



– 

  )١٠٣٢(

الخيانة وعدم الغيرة، وهنا تظهر اآلليات الجديدة في صياغة هذا الخطاب والعزف على 
خطر اآلخر ووجود العدو المتربص والعميل المخادع، وبدالً من البحث عن إمكانية 
خلق حوار تفاعلي بين التراث اللغوي واللسانيات يصبح ذلك من االنصراف عن 

إن ثمة غلواً محموماً : (( سة اللغوية العربية األصيلة، وفي هذا أحد يقول الباحثينالدرا
ينهد به نفر من المغرمين بالبحث األلسني األوروبي في هذا القرن، يهدف إلى 
االنصراف عن البحث العربي األصيل إلى األلسنية الحديثة والسيما المعنيين بالعربية، 

يين، أو اطلعوا على ما جاءت به الترجمات من كتب البحث ممن تعلموا شيًئا عند الغرب
اللساني في فرنسا وغيرها من أقطار أوروبا بعد سوسير، وهو بحث مقحم على 
العربية، بعيد عن أنفاسها وخصائصها، وإدخال أهلها في ميدان غير مناسب لها، وال 

لة قد آتت أكلها، متالئم مع طبيعتها، في الوقت الذي كانت الدراسات العربية األصي
وخدمت الحرف العربي خدمة ال مثيل لها، وأبرزت خصائص هذا اللغة إبرازا كامالً، 
ال يحتاج معه أبناؤها إلى مزيد من المداخالت والتعقيدات التي يتسم بها البحث 

، ويتضح في هذا النص كيف تسوده لغة )٣١: ٢٠٠٠العبيدي،))(األوروبي الحديث 
ر بأسلوب استخفافي، فالعمل غلو محموم، والذين يقومون به نفر التعالي وتحقير اآلخ

من المغرمين بلسانيات أوروبا تعلموا شيئاً عند الغربيين، أما هدفهم فهو االنصراف عن 
إلخ، وهذا األسلوب في الطرح ال يصلح أن يكون مادة ... البحث العربي األصيل 

اقع و تقويم األخطاء، وال يمكن أن للبحوث النقدية الجادة التي تسعى إلى إصالح الو
يكون فاعال ومثمرا في معالجة الواقع اللغوي، ولكنه يؤثر االنسحاب على المواجهة 

 .فيتخلى عن مسؤوليته نحو قضاياه االجتماعية والثقافية دون اكتراث 

وتأطير      ولذلك سعى اللغويون والنحاة إلى تبني خطاب أفضلية اللغة العربية،
لدينية، وإشاعة وقبول كل مايخدم هذا الخطاب ويدور في إطاره حتى وإن كان قداستها ا

ليس متماشياً مع سياسة التدوين اللغوي لديهم، ومن ذلك تبني محتوى األحاديث 
لغة أهل الجنة ( الموضوعة وتوظيفه في تمجيد اللغة وتأكيد أفضليتها وامتيازها كحديث 

د بالحديث النبوي في شواهد اللغة والنحو، ومن مع أنهم ال يقبلون االستشها) القرآن 
هنا يتبين لنا مقصدية ذلك الخطاب وأهداف تأسيسه، ولتحقيق هذا الغرض تحديدا 
والسعي في سبيله كان القرآن الكريم المدونة الرئيسة التي حظيت بالنصيب األكبر من 



 

 )١٠٣٣(

ة اللغوية إذا قيس اشتعال اللغويين، مع أنه ال يمثل إال جزءاً يسيراً في حجم الماد
 .بالشعر والخطب وسائر ما سمع عن العرب في عصر االحتجاج

    أما الجزء اآلخر من التساؤل المطروح والمتعلق بموقف علماء الشريعة من 
المغالطات الدينية في هذا الخطاب؛ فاإلجابة عنه متعلقة بظروف مرحلة التدوين ذاتها، 

شأنها واكتمل نضجها، إضافة إلى انصراف إذ لم تكن العلوم الشرعية قد استقر 
اهتمامات أصحابها إلى تصحيح العقيدة وتمحيص السنة النبوية  واالنشغال بالصراعات 
والجدل المذهبي في مرحلة التدوين، ولذلك ظهر هذا الموقف في المراحل التاريخية 

ي لغتهم أنها وقد توهم قوم ف:(( الالحقة، ومن نماذجه ما ذكره اإلمام بن حزم حين قال
أفضل اللغات، وهذا ال معنى له ألن وجوه الفضل معروفة وإنما هي بعمل أو 

وما : ( اختصاص وال عمل للغة وال جاء نص في تفضيل لغة على لغة وقد قال تعالى
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم : (، وقال تعالى)أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم 

ى إلى أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إال ليفهم ذلك قومه عليه فأخبر تعال). يتذكرون
العربية : وقد قال قوم (( ، ثم يمضي قائالً )٣٣: ٢٠٠٨بن حزم،))(السالم ال لغير ذلك 

وهذا ال معنى له ألن اهللا عز : أفضل اللغات ألنه بها نزل كالم اهللا تعالى، قال علي
فبكل لغة قد نزل كالم اهللا ...بلسان قومه وجل قد أخبرنا أنه لم يرسل رسوالً إال 

فبطلت هذه الدعاوي الزائفة ... فتساوت اللغات في هذا تساوياً واحداً ... ووحيه 
، وقد تضمن كالمه إشارة مهمة إلى أن )٣٤: ٢٠٠٨بن حزم،))(الهجينة وباهللا التوفيق 

هذا األنموذج في تلك األقوال كانت موجودة لدى األمم السابقة، ومن المخجل أن يتكرر 
خطاب المسلمين، والوقوع في مثل هذا التقليد والتبعية ال يليق بمقاصد الدين اإلسالمي 
الذي جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه لتخليص الدين مما أضيق إليه 
من أكاذيب البشر وأساطير األولين، وحينما يبسط هذه الرؤية إمام بحجم بن حزم 

أن لذلك أهميته واعتباره القوي، ولكن الخطاب المنتقد قد توغل ثقافياً وتأصل فالشك 
تراثياً ورسخ في العقلية العربية ذيوعا وانتشارا، فأصبح كأحد المسلمات التي تعد 

  .مراجعتها ومساءلتها من فضول المعرفة وشوارد األفكار



– 

  )١٠٣٤(

  :الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
على صورة الخطاب العربي بشأن اللغة العربية، والتزمت     وقفت هذه الدراسة 

التزاما شديداً بمحددات موضوعها المعنية بتحليله ومناقشته؛ دون االنحراف إلى قضايا 
المستشرقين وغير ( وظواهر النظام اللغوي األخرى أو التعدي إلى خطاب اآلخر 

الدراسة، فحددت مالمح هذا عن العربية إال في حدود ما تقتضيه آلية التحليل و) العرب
الخطاب واألفكار الرئيسة فيه، ووضعته في سياقه التاريخي مبينة تأصيل مرجعيته 
التراثية؛ وأثر هذا التأصيل في األجيال الالحقة، ثم انتهت إلى النتائج والتوصيات 

  :التالية
نظام هذا الخطاب يتأسس في بنية انفعالية عاطفية تقوم على المبالغة في تفضيل ال - ١

اللغوي للغة العربية على سائر اللغات البشرية ، وادعاء قدسيتها وتكفل اهللا 
بحفظها؛ استناداً على التأويل الخاطئ للنصوص الدينية واختزال أحكامها بما يخدم 

  .إيديولوجيات هذا الخطاب 
هذا الخطاب نشأ في ظروف تراثية ثقافية محددة، وقد أسهمت تلك الظروف في  - ٢

 . النحو السابق تأطيره على
المرجعية التراثية المتضخمة وظروف نشأة هذا الخطاب جعلت منه موقفًا ثقافيا  - ٣

 .صارما يمارس هيمنته وسلطته على األجيال المعاصرة بكل قوة واقتدار
يوجد في هذا الخطاب مغالطات دينية خطيرة ال تليق بمقاصد القرآن النبيلة  - ٤

لك المغالطات ومعالجتها تظل حاجة ملحة في وأحكام الدين اإلنسانية، ومناقشة ت
 .هذا الخطاب 

يقوم هذا الخطاب على تناقضات ومفارقات مدهشة، فالواقع اللغوي ال يعكس  - ٥
 .مضامين هذا الخطاب واألفكار الرئيسة فيه القائمة على تفضيل اللغة وحفظها

سانية ،  ضرورة فتح المجال أمام النقد الحضاري، واستثمار معطيات الثورة الل - ٦
واإلدراك المعرفي الكامل لظاهرة التطور اللغوي، وتدعيم النقد بالتحليل 

 .والتطبييق، وطرح فكرة االنعزال واالكتفاء الذاتي
العمل على مقاربة هذا الخطاب بصورة واقعية هدفها تصحيح المفاهيم الخاطئة  - ٧

االجتماعية فيه وتخليصه من الهفوات العلمية والمعرفية واالرتقاء بإيجابياته 
كاالعتداد بالهوية الثقافية والمرجعية التراثية بأسلوب إنساني حضاري ينبذ 



 

 )١٠٣٥(

المبالغات الممقوتة والذاتية المفرطة، أما محاولة النقض والتقويض الكامل فلن 
تكون إال سبيالً إلى الزج بالمجتمع في سجال سيطول أمده، دون الحصول على 

ع وبناء نهضته وتنميته المأمولة في وقت هو نتائج مثمرة تسهم في تطور المجتم
 .في أحوج ما يكون إلى الترميم والبناء وليس إلى الهدم والتدمير

 



– 
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  :المراجع 
، مجلة كليات المعلمين ، "ازدواج اللغة في المدارس والجامعات"أبو صالح، عبدالقدوس،

  ).م٢٠٠١، أبريل )١(العدد( الرياض 
 . م١٩٦٩، دار الكتاب العربي،  بيروتفجر اإلسالم،، أمين، أحمد

 .م٢٠١٦ الجيزة ، ما موقع اللغة العربية من اإلعراب، اإلخناوي، كمال محمود،
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نزهة األلباء في طبقات األدباء، األنباري، أبو البركات،

 .م١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العربي ، 
 ١/٣٨. م٢٠٠٧ بيروت، دار الكتاب العربي، لبالغة،شرح نهج اابن أبي الحديد، عبدالحميد، 

 تحقيق أحمد شاكر، بيروت، دار اآلفاق، اإلحكام في أصول األحكام،ابن حزم، اإلمام علي، 
  . م٢٠٠٨

  ) .ت.د (٦ بيروت، دار الكتب العلمية، صفقه اللغة وسر العربية، الثعالببي، أبو منصور،
، مجلة كلية اللغة العربية، الرياض، "ة والتعريبفقه اللغة بين األصال" حسين، محمد محمد،

  م١٩٨١، ) ) ١١(العدد (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
  .م٢٠٠٣ بيروت، دار الساقي، ،٣، طالثقافة العربية في عصر العولمة الحمد، تركي،

، ٥، العدد ٢٨، مجلة الهالل، السنة "مستقبل اللغة العربية في العالم العربي" الرافعي، مصطفى،
  .٤٠٠م، ص١٩٢٠

 تونس، المنظمة من قضايا اللغة العربية المعاصرة، ،"الفصحى لغة القرآن"رفيدة، إبراهيم، 
  .٩٣م ، ص١٩٩٠العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

  .م٢٠٠٥،القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ٣ طأباطيل وأسمار، شاكر، محمود،
، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  يسقط سيبويهلتحيا اللغة العربية الشوباشي، شريف،

  .م٢٠٠٤
، بيروت، مركز الدراسات مجلة الذخائر ،"األلسنية المعاصرة والعربية "العبيدي، رشيد،

  .م٢٠٠٠) ١(واألبحاث وإحياء التراث، العدد 
اسة العامة  مكة، الرئ،٢منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، ط عمر، عبالمجيد الطيب،

  .ه١٤٣٧لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،  
 ٣١، )١٤٤١( البحرين العدد صحيفة الوقت البحرينية ، تحريم اللغة األجنبية ، فاضل، محمد،

  .١١ص.م٢٠١٠يناير 
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  .م٢٠٠٥ بيروت، دار الكتاب العربي، ،نظريات في اللغة، فريحة، أنيس
 الرياض ، مؤسسة اليمامة، كتاب  وقضايا أخرى،التحيز اللغوي المزيني، حمزة بن قبالن،
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(*)  
  
  :المقدمة

 والسالم علـي    والصالة     الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا             
 وعلـي آلـه وصـحبه       ، والوسـطية  ح، والتسام ، واالعتدال ، نبي الرحمة  نبيا محمد   

  .        أجمعين
  ،،،                                     أما بعد

 فـي   ة إبراز دور العلماء بالمملكة العربيـة الـسعودي        ي إل )١( هذا البحث  يسعي
 وسطية اإلسالم و تـسامحه مـع   ترسيخالعصر الحديث في محاربة التطرف من خالل       

 ومـن   ، إقامة العدل والسالم بين الناس     كيفية و ، وأشكاله التطرف، وكشف وسائل    ،اآلخر
 علـي العناصـر     أجل ذلك ينبغي أن يركز الحوار الديني اهتمامـه تركيـزا محوريـا            

 الـصحيح   الفهم خالل   من لسماوية، في األديان ا   ية األخالق مالمشتركة بين منظومات القي   
لداللة النصوص الثابتة من القرآن والسنة النبوية وخاصة نصوص العقيدة اإلسـالمية،            

  . اإلرهاب والتطرف في كل مكاناربةوالتعاون الفعال في مح
وعلو شأنها في اإلسالم من اهتمام الـسلف         النبوية   السنة أدل على مكانة     وليس

 دراسـة   ودراستها األحاديثالصالح بها، ودورهم الكبير ومجهوداتهم الضخمة في جمع         
  .العلمي متبعين في عملهم أصح وأدق مناهج البحث تفيضةنقدية دقيقة مس

                                         
 ٣٧٥/ ٣٧ي رقم  من جامعة الجوف، عمادة البحث العلمي تحت مشروع بحثمدعوم البحث هذا(*)
 بحث مقدم إلي عمادة ، السعودية في محاربة التطرفلعربية بالمملكة اعلومه مدرسة الحديث النبوي ودور) ١(

 .البحث العلمي بجامعة الجوف 

 
 

 
   الحديث النبوي وعلومه المساعدأستاذ

  ـ قسم الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية بكلية
   الجوفجامعة



– 

  )١٠٤٠(

 جداً في خطاب كثير من النـاس        منتشر فهو التطرف الديني    مصطلح عن     أما
 ويكثر وقوع هذه العبارة في      واستعماالتهم، وميولهم الفكري    تهمالف طبقا اليوم علي اخت  

  .خرى ووسائل األعالم األإلذاعةالصحف وا
     وقد جاء الشرع الحكيم بتحريم ومنع التطرف في األقوال واألفعـال واالعتقـادات             

 وتارة  ،ارة وبالنهي عن ذلك ت    تارةواستخدم أنواعاً من األساليب والدالالت في بيان ذلك         
 واتفـق   ، ببيان أن التطرف سبب للهالك     تارة و ، من مشابهة الكفار في التطرف     حذيربالت

  . صوره وأنواعهع التطرف بجميتحريمفقهاء الشريعة علي 
 ، التطرف لم يرد لفظه في الـشرع   طلح ألن مص  ؛ المصطلح القديم بقدم استعماله    هذا    
الوقوف في طرف الشيء    :  ومعناه لغة  ، استعمله بعض العلماء كالنووي، وابن تيمية      لكن
 وإلـي   ، يشمل الذهاب إلي طـرف التـشديد       وهو ، فيه واالعتدال عن الوسط    لخروجوا

:" طرف التسهيل فالغالي في الدين متطرف، والجافي عنه متطـرف، قـال الجـصاص          
 أن يكون مـا قـرب مـن الوسـط           د ويبع ، ابتداءه أو نهايته   كون إما أن ي   ءطرف الشي 

  .)١("اًطرف
 فكان  جتماعي، واال ، والسياسي ، األمني ستوى أيضا له أبعاد علي الم     صطلح الم هذا     

دور الدعاة والعلماء في محاربة هذه الظاهرة عن طريق الدعوة بالحكمـة والموعظـة              
  . واألجناس، والطبقات، وبيان سماحة اإلسالم وشموله لمختلف فئات المجتمعسنة،الح
ـ      فيلماء األمة    دور أهل الحديث وع    ظهر وبذلك     ذه العصر المعاصر في محاربـة ه

 وكان منهم بالمملكة العربية الـسعودية       منها، ومناهجهم للحد    هم،الظاهرة فظهرت كتابات  
 عمـر فالتـه، والـشيخ       لشيخ وا ، والشيخ عبدالرحمن األفريقي   اري،الشيخ حماد األنص  
اري، والـشيخ ابـن      إسماعيل األنص  شيخ الدويش، وال   والشيخ عبداهللا  ،عبدالمحسن العباد 

 هؤالء جزء من أئمة الحديث في العصر الحالي الـذين كـانوا أصـحاب مـنهج                 ،باز
 والتي مـن بينهـا ظـاهرة        ه، والظواهر الناتجة في   تمع، إصالح المج  يوكتابات هادفة ف  

  .التطرف
 النبوي وعلومـه    لحديث مدرسة ا  دور:"  الحالية بعنوان  ا موضوع دراستن  فجاء

  ".ف التطربةودية في محاربالمملكة العربية السع
                                         

 دار إحياء التراث، حاوي،محمد الصادق قم/  تحقيقر، أبي بكصاص الرازي الجيأحكام القرآن، أحمد بن عل) ١(
 .١٣٤ ص،ه١٤٠٥لى، بيروت، الطبعة األو



 

 )١٠٤١(

  : الموضوع وأسباب اختيارهأهمية
  :ل أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خالتتضح

ـ  ، أشكال التطرف في العصر الحالي     رةـ كث ١ ـ  والتي تحت  وقفة مـن قبـل      ياج إلـ
  .العلماء للحد منها، وتوعية الشباب بهذا الخطر

عامة، وعلمـاء الـسنة النبويـة        في محاربة ظاهرة التطرف      ماءـ إبراز جهود العل   ٢
  . السعوديةعربية بالمملكة البخاصة النبوي وعلومه والحديث

 هـذه الظـاهرة،     ب في العصر الحديث التي تحـار      رت التي ظه  الكتاباتـ مناقشة   ٣
  .وكيفية عرضها للموضوع ومناهجها

 ومحاولة عمـل  ، علماء الحديثعند جودة الموالمعاصرةـ حصر واستقراء الكتابات     ٤
 وكيفيـة  ، لدي الشباب حول هذه الظـاهرة   رؤيةشاف بها للوصول إلي حد المعرفة وال      ك

  .القضاء عليها وعالجها
ـ رغبة الباحث في إظهار دور علماء الحديث في مناقشة القضايا التي تظهـر فـي               ٥

  . المجتمعشباب ودورهم في حماية ،العصر المعاصر
  :الدراسة منهج

  :ج الوصفي التحليلي من خالل الباحث خالل دراسته المنهاتبع  
ـ  اـ التأصيل النظري للفظة التطرف قديماً وحديث      ١  ، لغويـة شتقات وما يرتبط بها من م

  . يتناسب مع مقتضيات العصر الحديثي المعني الراجح لها الذإليوالوصول 
ـ حصر أسماء األئمة في الحديث النبوي وعلومه في المملكـة العربيـة الـسعودية               ٢

  .ي الحد أو القضاء علي هذه الظاهرةوإبراز دورهم ف
  . ظهرت تخص هذه الظاهرةالتي ت مناقشة الكتابات والمؤلفاـ ٣
 صـورة  والمؤلفات التي ظهرت في كـل     لها، وأشكا ة صور التطرف المختلف   ليلـ تح ٤

  .همن صور
  . معالجتها لهذه الظاهرةمدي األئمة ومناقشتها، وفي اءـ عرض آر٥
  .ا قائليهإليـ عزو األقوال ٦
 من الصحيحين فإن لم يكن فمن بقية كتـب          ، من مصادرها  نبوية األحاديث ال  ريج تخ ـ٧

  . حكم الروايةلي مع اإلشارة إبويةالسنة الن



– 

  )١٠٤٢(

  :السابقة الدراسات 
  . صالح الصاوي/  د،)١(التطرف الديني والرأي اآلخر:  األوليالدراسة 

 التعامل ذلك في     وعالقة مفهومه، الديني   للتطرف خالل دراسته    لباحث ا عرض  
 عن المنهج فدراسـتنا  أما ، من ناحية المنهج والمضمونراستنا وتختلف عن د،مع اآلخر 

 تابـات  والك، من خالل عرض آراء مدرسة معينـة     ليتعتمد علي المنهج الوصفي التحلي    
ـ ن وكذلك المضمون فمضمو  ، بعلماء هذه المدرسة   ةالخاص  يـرتبط بـالتطرف   ة الدراس

 الحديث النبوي   ة ومنهج مدرس  ،تعتمد علي صور وأشكال التطرف     تنا دراس لكنالديني؛  
 التي ظهرت فـي العـصر      تابات والك ، العربية في معالجة هذه القضايا     المملكةوعلومه ب 
  .المعاصر
 جاد الحق اإلمام واجتماعياً،  وسياسيا، ، أمنياً اده، الديني وأبع  التطرف:  الثانية الدراسة
  .)٢( الحقادعلي ج

 علي المجتمـع أمنيـاً،      ثيرهلدراسة مفهوم التطرف الديني، وأبعاده، وتأ      ا هذه ناقشت   
 في  اتهم ارتبطت بعرض مناهج علماء الحديث في كتاب       ستنا أما درا  ،وسياسياً، واجتماعياً 
 الظاهرة عن طريـق     بهذه ومعرفة مدى تحقق الوعي لدي الشباب        ،مناقشة هذه القضايا  

  .هذه المؤلفات
  :دراسة الخطة

ـ       ةراس الد تنتظم    الدراسـة،   ارس في مقدمة، وتمهيد، وفصالن، وخاتمة، وفه
  :وبيانها كالتالي

  :المقدمة
 والدراسـات   متبع، ال والمنهج اره،   وفيها عنوان الدراسة، وأهمية البحث وأسباب اختي      

  . وخطة البحث من ترتيب الفصول والمباحث،السابقة
  :التمهيد

  : وفيه،] الدراسةات لمصطلحي النظرالتأصيل:[ بعنوان          
  . وتاريخ نشأتهاالمعاصرة،مفهوم المدرسة الحديثية : أوالً

                                         
 .٢٤م، ص١٩٩٣صالح الصاوي، األفاق الدولية لألعالم، الطبعة األولى، /  الديني والرأي اآلخر، دالتطرف) ١(

 إدارة الدعوة واإلعالم ، الحق علي جاد الحقجاد وأبعاده، أمنياً، وسياسيا، واجتماعياً، اإلمام لديني االتطرف) ٢(
 .١٦م، ص١٩٩٦بالمركز العام، الطبعة األولى، 



 

 )١٠٤٣(

  .اأهم علماء المملكة العربية السعودية في الحديث النبوي وعلومه في عصرن: ثانياً
  . واصطالحاً، وأهم صورهمفهوم التطرف لغةً: ثالثاً

  : األولالفصل
ة في كتاباتهم للحد مـن ظـاهرة         المعاصر ةمنهج علماء المدرسة الحديثي   :[   بعنوان
  :وفيه ثالثة مباحث].    التطرف
  .لتطرف المعاصرة للحد من ظاهرة اةالمؤلفات الحديثي: ل األوالمبحث
  . للحد من ظاهرة التطرفتهم مؤلفايمناهج العلماء ف:  الثانيالمبحث
  .طرائق االستشهاد بالحديث النبوي للقضاء علي ظاهرة التطرف:  الثالثالمبحث

  : مطلبانوفيه  
  . منهاالحدالمنهج النبوي في محاربة فكرة التطرف و:  األولالمطلب
  . والقضاء عليه من خالل السنةتمعيأشكال التطرف المج:  الثانيالمطلب

  :  الثانيالفصل
 ظـاهرة التطـرف     لـي  ع ءدور المدرسة الحديثية المعاصرة في القـضا      :[ بعنوان   

  :فيه مبحثانو] .                   وأبعادها 
  .رة للعلماء للحد من هذه الظاهلجماعيةاألدوار الفردية وا:   األولالمبحث
  . في القضاء علي هذه الظاهرةعلميةدور المؤسسات ال:  الثانيالمبحث

  : الخاتمة
  .حة التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات المقترلنتائج أهم اوفيها         
  : الدراسةفهارس

  . المصادر والمراجعفهرس                      
  .لموضوعات                      فهرس ا

  : )١( تنفيذ البحثكيفية
  : فيما يأتيمعالمه ـ بعون اهللا تعالى ـ منهاجا تتضح الباحث يعتمد

 مملكـة  الحـديث بال أئمة وـ بوجه عام  ـ  مؤلفات أئمة الحديث المعاصرين استقراء* 
  . قراءات تأمليةـخاص  بوجه ـ السعودية يةالعرب

                                         
 إلي الغاية المرجوة من الدراسة، والي ول لتنفيذها والوصبحثهالخطوات اإلجرائية التي يتبعها الباحث في ) ١(

 .النتائج المهمة لتطبيقها على تلك الظاهرة ـــ التطرف ــ داخل المجتمع للقضاء عليها



– 

  )١٠٤٤(

 ،معاودة قراءتها للوقوف على الجوانب التي تلفت األنظار وتدعو إلى التأمـل فيهـا             * 
  . علي ظاهرة التطرفاء في القضائهاومناهج علم

ـ        التطرف مؤلفاتاستقراء  *   فـي  ا التي ظهرت في العصر الحديث ومعرفـة اتجاهاته
  .توعية الشباب، والحد من هذه الظاهرة

 النـسق يلبـي حاجـة       كامل المتفرقات وترتيبها وإخراجها في موضوع مت      تلكجمع  * 
  .  لإللمام بهذه األمورتعطشالقارئ الم

 لنبويـة  ا األحاديث وتخريج   ، إلى سورها  ة بعزو اآليات القرآني   باحثبدهي أن يقوم ال   * 
  .   ووضع فهارس المصادر والمراجع والموضوعات،وترجمة األعالم

  : البحثتساؤالت
  . ؟ الموجود في الواقعالالته مفهوم التطرف ودعليتعرف  نكيف ـ
  .؟ الظواهر األخرىمن وما عالقتها بما قبلها وما بعدها رة؟، بدأت هذه الظاهمتي ـ

 القضايا التي وماـ  هذه الظاهرة ـ التطرف   قش هي المؤلفات التي ظهرت لتناما ــ
  .يرها؟ والقضايا التي اشتركت فيها مع غ،تفردت بها

  . وحدة موضوعية تجمعها؟بها المؤلفات هل ـ
 علـي   ء للقضا السعودية هي مناهج علماء الحديث المعاصرين في المملكة العربية          ما ـ

  .ظاهرة؟هذه ال
 الكيفيـة التـي   حـث،  عن هذه التساؤالت من خالل كيفية تنفيـذ الب       باحث ال ويجيب    

 أو قريـب الموضوع مـن   هذا دم مع البحث والتنقيب في الكتب التي تخ      ،عرضناها آنفًا 
 لكتـب  أو ا  القرآنيـة،  سواء كتب التفسير وعلوم القرآن، أو كتـب القـراءات            دمن بعي 

  .إلخ والتاريخ اإلسالمي ، أو مراجع السنة النبوية،والمراجع اللغوية والبالغية



 

 )١٠٤٥(

  :التمهيد
  . الدراسةات لمصطلحلنظريالتأصيل ا

  .ا نشأته الحديثية المعاصرة وتاريخسةمفهوم المدر: أوالً
 وعلومه في المملكة    نبوي نشأة المدرسة الحديثية المعاصرة في الحديث ال       ترجع  

 وأيـضا مـا     ، من أئمة العصر المعاصـر     لم بالع تمام إلى دواعي االه   السعودية يةالعرب
   من السابقين في مقدمات علمية قوية في شتى ميادين العلم، حيث قام النبـي      هاستفادو
 علمنـا :"  علمهم إياه جاء في صحيح مسلم      إال يئاام، ولم يترك ش    أصحابه خير مق   بتعليم

  .)١(" شيءكل  رسول اهللا 
 كل سييء وخبيـث،     من وحذرهم   ، العقيدة الصحيحة واألخالق الفاضلة    فعلمهم  

           لهـم العبـادات     نوقص لهم قصص التاريخ الصحيح دون زيف فيه وال تحريف وبـي 
  .والمعامالت

ـ  ،علموا الناس كما تعلموا أصحابه أن ي  النبي   وأمر    بلغهـم  ا وأن يبلغـوا كم
 سمع عنا حـديثا  رءانضر اهللا أم:"  ويقول،)٢(" عنيبلغوا:"  حيث قال   الرسول  

  .)٣(" أوعى من سامعغفأداه كما سمع فرب مبل
 ظهرت المدارس التى اهتمت بالتفسير والحديث وتعلـيم           نهج النبي    وعلى  

ل األمر الذي أدى إلي ظهور المـدارس الـشرعية فـي        العقيدة الصحيحة منذ قديم األز    
  . )٤( في كل البقاع اإلسالميةحديثالعصر ال
 لعربيـة  بصدد الحديث عن المدارس الحديثية التي ظهرت في المملكـة ا      ونحن  

 التي كانـت فـي المدينـة    النبوة مدرسة هي   ألولىالسعودية نجد أن المدرسة الحديثية ا     

                                         
، ٢٦٢االستطابة، حديث رقم / اب الطهارة، ب/ أخرجها اإلمام مسلم في صحيحه من طريق سلمان، كتاب) ١(
١/٢٢٣. 

 عن بني حديثال/ العلم، باب /  كتاب ، من عبداهللا بن عمروقأخرجها الترمذي في صحيحه من طري) ٢(
، قال عنه الشيخ أحمد شاكر حديث صحيح عند تحقيقه لسنن الترمذي، ٥/٤٠، ٢٦٩٦إسرائيل، حديث رقم 

٥/٤٠. 

، قال ١/٨٧، ٢٣٠ بالعلماء، حديث رقم قتداءاال/  الدرداء، كتابي أبأخرجها الدرامي في سننه من طريق) ٣(
 .١/٨٧عنه حسين سليم أسد، إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح، سنن الدرامي، 

مصطفى محمد أبو عماره ، مكتبة اإليمان، الطبعة / ، د)النشاة والتطور(  الحديثية لمدارس على اواءأض) ٤(
 .٥م، ص٢٠١٠/ ه١٤٣١األولى، 



– 

  )١٠٤٦(

 وكان روادها الصحابة والتابعين على هـذا          سيدنا محمد   قائدها األول  ن وكا لمنورة،ا
 ، والـشام  ، والكوفـة  ، والبـصرة  ،النهج كانت مدرسة الحديث النبوي في مكة المكرمة       

  .ومصر
مصدر ومشتقة من الفعل الثالثـي درس، ودرس        : اللغة    أما عن مفهوم المدرسة في      

 ودرس الـدرس  ويفهمـه،  ليحفظه  الشيء يعني جزأه، ودرس الكتاب يعني كرر قراءته       
ه الدرس ليسهل تعأيعني جزلم ،أي طحنَه قال درس القمحعلى أجزاء، وي   

  .)١(ذهبه فالن من مدرسِة فالن يعني ذلك أنّه على رأيه ومويقال
 والتّدريس فالمدرسة مؤسـسةُ أسـسها وأنـشأها         ليمهي مكان التّع  : واصطالحا

 اللبنة األساسية في المجتمع     هين يشترك فيها، فالمدرسة      بهدف تربية وتعلَيم م    لمجتمعا
  .   )٢( وتواكب العلم والتطور والحضارةألمةلخلق أجياٍل تنهض با

  .مفهوم المدرسة الحديثية* 
 من اآلراء يتواضع عليها مجموعـة مـن       مجموعة لدى العلماء هي     ة المدرس مفهوم    

فكير مميزة، فينهجون منهجـاً للوصـول إلـي         الناس تشكّل رؤية ما، لهم طريقة في الت       
  .)٣(هدف ما
 ستندوا وا ، المدرسة سم تلك المدارس العلمية ا    على طلقوا بعض العلماء لم ي    لكن  

 ، واحـد  هـدف  تلك المدارس تسير نحـو       كل ووجدوا أن    ،برأيهم على مفهوم المدرسة   
  .ورؤية واحدة بثوابت كثيرة مشتركة فيما بينهم

هم إالّ الشيء القليل بفروع صغيرة، وعلى هذا استحسن المعاصرين              وما كان اختالف  
  .)٤( مسمى لكل جماعة تجمعهم أفكار واحدة وضوابط مشتركةفجعلوهالفظ المدرسة 

                                         
 المقري الفيومي، المكتبة علي أحمد بن محمد بن عي، للرافكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال: ينظر)  ١(

تاج العروس من جواهر القاموس، : ، وينظر١٤٥م، كتاب الدال، ص٢٠٠٢العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 
م، ١٩٤٠ي، دار الهداية، الطبعة األولى،  عبدالرزاق الحسيني، أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدحمدمحمد بن م

  .١٨٧ص

 ).مدرسة( ويكيبيديا الموسوعة الحرة ينظر كلمة موسوعة) ٢(

مجموعة من :  مجموعة الباحثين يفسرون ظاهرة معينة بصورة مشتركة ومتفق عليها، وقيليه: يلوق)  ٣(
قسم علمي في جامعة : افية واحدة، وقيلالعلماء والباحثين يعيشون في نفس الحقبة التاريخية، أو في منطقة جغر

 .معينة

 .٤ صحسن، القديمة، فوزي فهيم العربية النحوية المدرسة) ٤(



 

 )١٠٤٧(

 والتـي  ، نجد أن مدرسة الحديث النبوي وعلومه ظهرت بعد وفاة النبي            لذا  
  .ةاهتمت بعلوم الحديث النبوي في العالم اإلسالمي رواية ودراي

 ، والتي ظهرت في المدينة     الحديث النقلة لحديث النبي      اة رو مدارس      وكان منها   
  . واليمن، ومصر، والشام، والبصرةكوفة، وال،ومكة
  : من أهم هذه المدارسوكان

  :  األولىالمدرسة
 الراشـدين هـي     ء فقد كانت في عهد الخلفـا      ، الحديث بالمدينة المنورة   مدرسة  

 البقـاء فـي     ثروا آ  وفاة   بعد وقبلة الفتوى حتى أن الصحابة       ،مركز اإلشعاع العلمي  
  .المدينة

  : الثانيةالمدرسة
 لها ت، كان )بغداد(    المدرسة الحديثية البغدادية المعاصرة فمن المعلوم أن مدينة السالم        

 والثقافة في العالم، قال الخطيب البغدادي وهو يصف أقاليم          العلومالدور األكبر في نشر     
 وكـان مـن أهـم       ،)١(" وفيه بغداد صفوة األرض ووسطها     ياالعراق سرة الدن  " :األرض

ـ  اهللا تعـالى رحمـه  ـة الشيخ العالمة عبدالكريم صاعقمدرسةعلماء هذه ال  والـشيخ   
  .صبحي السامرائي، والدكتور بشار عواد معروف

ناء  العلمية وليس الب   ركةوهو الح :"    وذكر الدكتور مصطفى عماره أن مفهوم المدرسة      
 بالدراسة أيا كان هذا المكان مـن أرض اهللا، إنهـا المكـان    يرتبطالخاص بالتعليم، وما   

  .)٢("الذي يتلقى فيه طالب العلم علمه الديني والدنيوي
 والمساجد، والنـوادي    ، الحديثية أشكاال كثيرة منها الكتاتيب     س كان للمدار  لذلك  

  . المدارس الحديثيةكانت النحو هذاالعلمية، وعلى 
 والفقـه   ، واألدب ، أهـل اللغـة    فيهـا وقد برع   :"  الدكتور أبو ذر األحمدي    قال  
 والطب، ونال فيها علم الحديث النبوي رواية ودرايـة          ، والفلك ، والرياضيات ،والسياسة

                                         
 المدرسة الحديثية البغدادية المعاصرة، أصالة وإبداع، أبو ذر عبدالقادر بن مصطفى بن عبدالرزاق أعالم) ١(

 .٢ار، ص  المؤتمر العلمي الثاني في جامعة األنبفيالمحمدي، بحث مقدم 

 .٩ ص عماره،مصطفى /  النشأة والتطور، دة، على المدارس الحديثيأضواء) ٢(



– 

  )١٠٤٨(

 الدخلـة  مـن  الحظ األوفر فظهر فيها علماء أفذاذ حفظة ونقدة حفظوا سـنة نبـيهم             
  .)١(" والباطنيين،والمنتحلين
  .)٢("لم بغداد فقط سقط هم جهابذة العلمن لم يوثقه أه:" لحسن بن عرفة اوقال  

  : في المملكة العربية السعودية المقاصد واآللياتة المعاصريثيةالمدرسة الحد* 
 بالمدرسة الحديثية السعودية في العـصر الحـديث والمعاصـر، هـي             نقصد  

به المختلفة فـي الـسنوات       وجوان وعلومهالمدرسة العلمية التي اهتمت بالحديث النبوي       
 روعه، وف بوياألخيرة من خالل إلقاء الضوء على األئمة الذين اهتموا بعلوم الحديث الن           

 وإسـقاط  ، الحديثم واالهتمام بعلووالتي كان من أهم مقاصدها االهتمام بسيرة النبي        
  .كل ذلك على الواقع البشري الذي نعيش فيه

 في المملكـة    يةأجلها المدرسة الحديث   من أهم المقاصد التي ظهرت من        فنجد  
  :العربية السعودية

 فـي   كة المعاصرة بمثابة امتداد لمدرسة الحديث في الممل       يثيةـ نجد أن المدرسة الحد    ١
  .العصور القديمة حيث انتهجت تقريبا نفس المنهج للحفاظ على سنة النبي 

 مـا يتعلـق    في الحـديث النبـوي لدراسـة كـل     )٣( الموضوعي لجانبـ االهتمام با  ٢
  . وتطبيق ذلك على جوانب المجتمع المختلفة،بالموضوع الواحد

 والتي تحتـاج إلـي رأي   ، باالستدالل بالكتاب والسنة في القضايا المستجدة    هتمامـ اال ٣
  .وسطي يتماشى مع متغيرات الحياة داخل المجتمع

اإلرهـاب   و ، من أشكال التطـرف    يةـ معالجة القضايا المهمة في حياة األمة اإلسالم       ٤
  . ونشر المنهج الوسطي داخل المجتمعالتشدد، و،والغلو

  : عن آليات ودواعي انتشار هذه المدرسةأما
 وإلي نظرة شرعية    ي إل حتاجـ كما قلنا سابقا هناك العديد من القضايا المستجدة التي ت          ١

  . إليها لكي يبتعد عنها الشبابارةاإلش

                                         
 .٣ ذر عبدالقادر مصطفي، ص بو الحديثية البغدادية المعاصرة، أة المدرسأعالم) ١(

 .١/٣٤٥ بغداد تاريخ) ٢(

قشة األحاديث  اهتمت بمناتي وهي األبحاث والدراسات الوضوعي بالجانب الموضوعي الحديث الميقصد) ٣(
 . واحد ودراسة الجوانب المتعلقة بهعالواردة في موضو



 

 )١٠٤٩(

 سـهولة  مع توثيقها   وأحيانا المعلومة   ر نش ـ وسائل اإلعالم المختلفة التي ساعدت إلي      ٢
  .الترابط والتكامل بين أصحاب الفكر الواحد

 وعقيدته الصحيحة مـع الحفـاظ علـى الـضروريات           مـ التأكيد على منهج اإلسال    ٣
 المجتمـع الخمس، وبيان حكم اإلسالم في بعض القضايا التي تحتاج إلي نظرة داخـل              

  .منها قضايا المعاهدين والمستأمنين
 علـى شـباب     محافظة السعودية وجهودهم في ال    بية دور علماء المملكة العر    زـ إبرا ٤

  . وعالمياً ومحاربة اإلرهاب إقليمياً،األمة اإلسالمية من التطرف
ـ إبراز أن اإلسالم من خالل أهدافه ومبادئه وقيمـه يـسعى إلـي تحقيـق األمـن                  ٥

  .دةواالستقرار المجتمعي من خالل مواجهة كل القضايا المستج
  : العربية السعودية في الحديث النبوي وعلومه في عصرنالمملكةأهم علماء ا: ثانيا

 يلي عرض ألهم علماء المملكة العربية السعودية فـي الحـديث النبـوي              فيما  
وعلومه في العصر الحالي، والذين كان لهم جميعا شرف االنتماء إلي مدرسة الحـديث              

  .في ذلك الوقت
  :كالتالي هؤالء العلماء وبيان

 مالحظات ي الفرعالقسم   المؤسسة االسم
 . الشيخ في المسجد النبويتعلم ).١( عبدالرحمن يوسف األفريقيالشيخ
 الناجح ة الشيخ العالمة المحدث الداعيهو  محمد فالتهمر المحدث عالشيخ

  .)٢( الشهير بفالتةالفالنيمحمد ابن بكر 

                                         
 سعيد شيخه األول:  الزم الشيخ ــ رحمه اهللا ـــ  علماء أفذاذاً في المسجد النبوي وبدار الحديث، منهم) ١(

، شيخ شيوخ  الطيب بن إسحاق األنصاريمحمد  والعالمة المصلح السلفي واللغوي-  هاشمألفا والشيخ - بن صديق
 نوح ابن يونس  هـ، والزم كالً  من الشيخ١٣٦٣المدينة وعلمائها وأدبائها في أوساط هذا القرن والمتوفى عام 

الذي كان إماماً للمسجد النبوي قرابة ربع   الزغيبيصالح ، والعالمة الجليل السلفي الورع الزاهد الشيخاألفريقي
 علي ابن محمد ، وقرأ على زميله الشيخ سلطان المعصومي األفغانيمحمد كل من الشيخقرن، وتلقى على 

 إبراهيم الحديث وعلومه، وتردد على حلقات الشيخ  بن علي شويلمحمد النحو والصرف، وعلى الشيخ الحركان
 محمد ، والعالمة المحدث الشيخ التونسييصل الفصالح ، والشيخ البساطيأحمد ، والشيخ حميدةمحمد ، والشيخبري

  .علي اللكنوى

 و مكث في الطريق ما يا و ذلك أن أبويه هاجرا من أفريق،هـ على مقربة من مكة١٣٤٥ عام شيخ الولد)   ٢(
= لرحلة في اأبواه يبدأ  أنتعالىشاء اهللا :"  من مكة ولد الشيخ عمر، و كان يقولبة من سنة و على مقرربيق



– 

  )١٠٥٠(

    .)١(ناني علي بن محمد السالشيخ
 .)١( علماء المسجد الحراممن لمؤمن مرزوق عبدايخالش

                                                                                                     
 تعليمه بدأ  ع، و ترعريها الذي يليه و نشأ فعام إلى المدينة في الانتقل ،ثة اثنان و أن ينتهيا و هم ثالهماو=

 ، العموميةارف مديرية المعمن دته و نال شهالشرعية بعد ذلك دار العلوم ادخل ، عند العريف محمد سالماببالكتَّ
 . هـ١٣٦٧ شهادتها عام أخذ و، أيضا إلى دار الحديثدخلية و دراسته بعد االبتدائوأصل

 بن عامر وهو العامر، سبيع قبيلة من السناني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي الشيخ هو)١(١
 . العدنانية هوازن من صعصعة

 توفي ودين، شرفو علم بيت في حسنة نشأة ونشأ اآلخرة، جمادى شهر في هـ١٢٦٦ عام عنيزة في ولد     
 الدافع عبدالعزيز الشيخ على القرآن وقرأ تربية، أحسن عبدالعزيز أخوه فرباه سنوات، ثالث العمر من وله والده
 مشايخه أبرز ومن وقضاتها، عنيزة علماء على فقرأ ومثابرة، ونشاط عالية بهمة العلم بطلب وشرع حفظه، حتى

 عبداهللا بن محمد على قرأ كما المانع، عبدالعزيز والشيخ الجليدان لمالسا علي والشيخ الراشد، المحمد علي الشيخ
  بريدة في إليه أيضاً ورحل عشر، الرابع القرن أول بعنيزة مقيماً كان حينما سليم بن

 الشيخين كتب على واكب قوية ذاكرة وله نبيهاً ذكياً وكان والتفسير، والحديث الفقه منها عديدة فنون في ونبغ     
 وأعالم المعاد، وزاد السالكين، مدارج فخط عليها والتهميش الكتابة في عمره أول وأفنى القيم وابن تيمية ابن

 ابن وتبصرة للفتوحي، اإلرادات ومنتهى الزاد، وشرح الفقهية، واالختيارات المرسلة، والصواعق الموقعين،
 عام وفي منزله، في خزانات في الكتب هذه كل وضع وقد النير، بقلمه هذا كل وغيرها غنام بن وتاريخ الجوزي،

 المخطوطات هذه بعض فتلفت منزله ومنها كثيرة، بيوت وسقطت عنيزة وغرقت غزيرة أمطار هطلت هـ١٢٢٢
 بعضها الماء من منكمش لكنه جانب منها وبقي عنيزة، وقضاة آبائه من إليه آلت قد معها، أثرية مخطوطات مع
 كان ،"وغيرها األموال من تلف ما عندي معادل النفيسة الكتب هذه تلف إن واهللا:" اهللا رحمه فقال يده خط في

 والحديث الدين أصول في اإلطالع واسع والورع الزهد وفي الخلق وحسن التواضع في آية ــ اهللا رحمه ــ
 دهموج بيته من خرج وإذا ويكتب لهم ليعبر كثيرة بلدان من التعبير في وإمام والسلوك والسير والتفسير،
  .ونساء رجال من خروجه يتنظرون

 الملك حضر ومتى اهللا، رحمه عبدالعزيز الملك عند يد له وكان منه تورعاً فامتنع مراراً للقضاء رشح          
 طلق الشعر، قليل بحمرة، مشرباً اللون، أبيض القامة مربوع وكان كثيرة، مراسالت وبينهما إليه وفد عبدالعزيز

  .الئم لومة باهللا يخاف ال الحق بقلمه عيصد حليماً، الوجه
 والشيخ السحيمي، سليمان والشيخ أبوادي، علي والشيخ القاضي، صالح الشيخ تالمذته أبرز ومن         

 البين، ذات وإصالح األنكحة وعقود التوثيقات في عمدة وكان جميعاً، اهللا رحمهم وغيرهم السعدي، عبدالرحمن
 بالثناء يلهجون الخلق جعل مما الحاجة ذا ويعين الضعيف، يساعد الخلق إلى حساناإل وفي ذلك في عمره أفنى
 القضاة العتماد بقلمه هي إنما عنيزة عقارات في الوثائق وأكثر قلوبهم في محبته انصبغت وقد ذكروه، كلما عليه
 .لفقده الناس فحزن هــ١٣٣٩ شوال ٢١ في اهللا رحمه توفي عليه،



 

 )١٠٥١(

 .)٢( المسجد النبويعلماء من  محمد العلى الحركانالشيخ
 في علماء السنة في العالم اإلسالمي أحد جبرين عبداهللا بن الشيخ

 .)٣(لحديث العصرا
 العالم اإلسالمي في في علماء السنة أحد از بن عبدالعزيز بالشيخ

 .)٤(العصر الحديث
 بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين أستاذ  أحمد الباتلي الشيخ

بالرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالمية

 على يديه الكثير مـن العلمـاء مـنهم      تخرج  محمد الحافظ موسى حميدالشيخ
 ثـاني  حمدالشيخ حماد األنصاري، والشيخ م    

 .ئري والشيخ أبو بكر الجزا،علي
  .)٥( محمد الفالنيبن عمر الشيخ
  . )٦(البدر عبدالمحسن بن حمد الشيخ
   بجامعة الملك سعودها السنة وعلومأستاذ  محمد تركي سليمان التركيالشيخ

  
   

                                                                                                     
 البراء حمزة بن حامد بن بشير، دار ي أببر، ذوي البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكاكتاب إتحاف: ينظر)  ١(

 .م ١٩٦٦ األولى،النهضة، الطبعة 

 . المدينة المنورةبة بواالسعودية، وابةبوابة أعالم، ب: ينظر)  ٢(

 .  لب العلم وفضل العلماء شرح أصول السنة، ط، اآلحاد في الحديث النبويأخبارمن أهم مؤلفاته الحديثية، )   ٣(

 وكانت فكرة إنشائها قائمة على الرغبة في النهوض بعلوم ،هـ ١٣٥٢  دار الحديث الخيرية في عامأنشئت)   ٤(
 في إنشاء آنذاك، المسجد الحرام إمام عبد الظاهر أبو السمح الحديث، لذا فكر جماعة من علماء الحديث برئاسة

             وافق على إنشائها، وفي عامالذي الملك عبد العزيز دار الحديث الشريف وعلومه، فعرض الفكرة على
   هــ ـ ١٣٩٠

 .ه ١٤٣٠ ،ر الكوثر، الطبعة األولى محمد مجذوب، داخعلماء ومفكرون عرفتهم، الشي: ينظر ترجمته)  ٥(

 من أخالق الرسول سلم،عشرون حديثا من صحيح البخاري، عشرون حديثا من صحيح م: من أهم مؤلفاته)  ٦(
،آل ل وااللتزام بالشريعة، فضن واإلحساص فضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة، اإلخال 

 .سنةالبيت، رفقا أهل السنة بأهل ال



– 

  )١٠٥٢(

 الكتاب سم بكلية الدعوة وأصول الدين، قأستاذ  المحدث محمد بن عمر بازمولالشيخ
 .والسنة، جامعة أم القرى

 . يعمل مدرسا بالمسجد الحرامكان  عبدالوكيل الهاشميالمحدث
  .)١( عبدالعزيز الزهرانيالمحدث
ـ      دريس هيئة ت  عضو  عبدالكريم الخضيرالمحدث  دين، بكليـة أصـول ال

 قسم الـسنة    اإلسالمية،بجامعة الملك سعود    
 .ومهاوعل

  ).٢( عبداهللا السعدالمحدث
 بن عبداهللا بن عبدالمحسن الشيخ
 . نسليما

 الملك جامعة
 سعود

 اتالدراس
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة . محمد بن تركي التركيالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 لك المجامعة . المحدث إبراهيم حماد الريسالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة .)٣(الدريس خالد بن منصور بن الشيخ
 سعود

 الدراسات
 يةاإلسالم

 

 الملك امعةج . سعد بن عبداهللا بن الحميدالشيخ
 سعود

 الدراسات
 يةاإلسالم

 

 الملك جامعة . علي بن عبداهللا بن الصياحالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة .  وليد عثمان إبراهيم الرشوديالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة . خالد عبداهللا بن رشيد العيدالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

                                         
 .يثترجمته على ملتقى أهل الحد:   ينظر)١(

 .الموقع الرسمي للشيخ عبداهللا السعد: ينظر)  ٢(

 .نقال عن قائمة أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الدراسات اإلسالمية)  ٣(



 

 )١٠٥٣(

 الملك جامعة .ي سلطان فهيد العبيشخالشي
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة . تيسير سعد بن عبداهللا السيفالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 عبداهللا المحدث محمد بن الشيخ
 .)١(التويجري

 الملك جامعة
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

ملك  الجامعة .حمدان سلطان عبداهللا بن علي الالشيخ
 عودس

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 الملك جامعة . فهد بن عبدالعزيز العسكرالشيخ
 سعود

 الدراسات
 اإلسالمية

 

 جامعة .)٢( عبداهللا بن عبدالعزيز الغصنالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . بن حمد اللحيدان المحدث عبداهللالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة .داهللا القناص محمد بن عبالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 عبداهللا المحدث إبراهيم بن الشيخ
 .الالحم

 جامعة
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة .يز المحدث تركي فهد الغمالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . المحدث بندر بن نافع العبدليالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . عمر عبداهللا المقبلالمحدث الشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

                                         
 .سالميةسات اإل كلية التربية، قسم الدراود، أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك سعقائمةنقال عن )  ١(

 .نقال عن قائمة أعضاء هيئة التدريس جامعة القصيم، كلية أصول الدين، قسم الدراسات اإلسالمية)  ٢(



– 

  )١٠٥٤(

 جامعة .)١( القصيربداهللا سليمان بن عالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . محمد عبدالعزيز الفراجالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . المحدث عصام عبداهللا السنانيالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . السليمد رائد بن حمالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . متعب سالم الخميشالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . المحدث مازن محمد السرساويالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . عبدالرحمن عبدالعزيز المجندلالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . علي محمد أحمد الربابعةيخالش
 القصيم

 السنة قسم
 وعلومها

 

 جامعة . عادل بن سعد المطرفيالشيخ
 القصيم

 السنة قسم
 مهاوعلو

 

 المحدث عبدالرحمن عبدالعزيز الشيخ
 .المقبل

 جامعة
 القصيم

 السنة قسم
 علومهاو

 

ــة . خالد محمد السليمالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة .)٢( عبدالكريم ناصر السبردايالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

                                         
 .اإلسالميةنقال عن قائمة أعضاء هيئة التدريس جامعة القصيم، كلية أصول الدين، قسم الدراسات )  ١(

 . قسم الدراسات اإلسالميةلدين،ة أصول ا كلييم،نقال عن قائمة أعضاء هيئة التدريس جامعة القص)  ٢(



 

 )١٠٥٥(

ــة . عبداهللا الطريقياسر يالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . إبراهيم محمد العبيكي الشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . المحدث صالح حمود القبيلالشيخ  جامعــ
 القصيم

 سنة الـــقـــسم
 وعلومها

 

ــة . الطويانالحالد عبداهللا ص خالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . رميح الرميحالرحمن عبدالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . ناصر الخلفدالكريم عبالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . صالح بن راشد القريريالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة .داهللا العقل ماجد عبالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . المحدث محمد عبداهللا السريعالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . عمر محمد الحبيب الشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة .لشيبان اصالح محمد الشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــةجا . المحدث حسن بن مانعالشيخ  معــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

ــة . عبدالعزيز القاسمالشيخ  جامعــ
 القصيم

 الـــسنة قـــسم
 وعلومها

 

  



– 

  )١٠٥٦(

  : من النساء في العصر الحديثالمحدثات
 مالحظات  الفرعيالقسم  أو المؤسسة الجامعة  االسم
 بنت عزيز سارة

 .)١(الشهري
 الدراسات قسم  الملك فيصلجامعة

 اإلسالمية
 

 الدراسات قسم  الملك فيصلجامعة .الوادعي بنت سعد صالحة
 ميةاإلسال

 

 عبدالكريم بنت شكر ليلي
 .اهللا الشكري

 الدراسات قسم  الملك فيصلجامعة
 الميةاإلس

 

 الدراسات قسم  الملك فيصلجامعة . محمد علي المغربيمريم
 اإلسالمية

 

 محمد إبراهيم بدرية
 .الحجي

 الدراسات قسم  الملك فيصلجامعة
 ميةاإلسال

 

  . واصطالحاً، وأهم صوره التطرف لغةًممفهو: ثالثا
  : لغةالتطرف

 وتطرف أتى الطرف، جاوزه     لشيء، أي الناحية، أو منتهى ا     الطرف من   مشتق   
ـ من طرف طرفـا  م يتوسط، وقيل التطرف من تفعل ـ بتشديد العين    ولالعتدال،حد ا

 ومنـه   األقـصى طرف األدنى أو    إما ال :  األخذ بأحد الطرفين والميل له     و وه ،بالتحريك
  .)٢( على الناحية أو طائفة الشيءهأطلقو

 كالتطرف الغربـي،  لمعنوي، لكنها جاءت عند البعض بالمعنى ا    ؛ حسي وأصلها  
  .ولم تأت اللفظة بهذا الجذر في الكتاب والسنة النبوية

 أو لـشرعي  أشكال التطرف إلي التطـرف الـسياسي أو الفكـري أو ا    وترجع  
 بطريقة سلبية في نظر بعض العلمانيين       السلوكية بعض المواقف    واجهةفي م  أو   يويالدن

 والـدعوة للعمـل بالنظـام       الربا ونبذ التبرج أو محاربة      ب كالدعوة إلي الحجا   ،تطرف

                                         
 . هيئة التدريس جامعة الملك فيصل، كلية أصول الدين، قسم الدراسات اإلسالميةء قائمة أعضاعننقال )  ١(

، ٤/١٨٦ اللغةس، ومعجم مقايي٩/١٤١، ولسان العرب٣/١٧١القاموس المحيط أو شرحه تاج العروس)  ٢(
 .تطرف: ر مادة، ينظ٢/١٧٨ المنيرالمصباحوالصحاح و



 

 )١٠٥٧(

 عند الـبعض   ا الدينية يعد تطرف   الضوابطاإلسالمي، أو تجنب الفواحش وتقييد الحريات ب      
  .)١(هكذا في االلتزام العقائدي

  :اًواصطالح
 االعتـدال بغلـو     مالتطـرف هـو عـد     :" ] الفتاوى مجموع[ ابن باز في     قال  

والتطرف الديني بمعنى سوء الفهم للنصوص الذي       :"  ويقول الشيخ جاد الحق    ،)٢("وجفاء
 من اإليـضاح لمـا   مزيديؤدي إلي التشدد أمر ال يقره اإلسالم وطريق الوقاية منه هو ال    

 عن طريق الندوات الفكريـة والمذاعـة        و أ ،شر طريق الحوار المبا   عنيثار من قضايا    
 وأن يباشر هذا الحوار المتخصصون في جو من الموضوعية بالقول الحـسن             ،والمرئية

  .)٣(ةوالحجة الواضح
ــ فـي هـذا       الدارجومفهوم التطرف في العرف     :"  الدكتور علي الشبل   قال  

أو جماعـة أو     يختص بـه ديـن       هـ الغلو في عقيدة أو فكرة أو مذهب أو غير          لزمانا
   .)٤(حزب

  : األلفاظ ذات الصلة بالتطرفمن
    .fundanmentalismـ األصولية  ١

 مسيحية ظهرت في    جاج في معجم وسيتر مصطلح أطلق على حركة احت        وهي  
 الدينيـة   يـاة  تؤكد على التفسير الحرفي للكتاب المقـدس كأسـاس للح          شرينالقرن الع 

ته فأحيانـا يطلـق لفـظ التطـرف          وهو مصطلح غربي له ظروفه ومالبسا      لصحيحة،ا
  .)٥( وأحيانا اإلرهاب،وأحيانا األصولية

                                         
التطرف والغلو األسباب والمظاهر والعالج، ورقة مقدمة للمؤتمر الرابع في فيضان، برعاية جامعة الكويت، )  ١(
 .٦طارق محمد الطوارئ، ص/ د

ـ عبدالعزيز بن باز، تحت إشراف، محمد بن سعد فتاوى العالمة عبدالعزيز بن بازـ رحمه اهللا  المجموع) ٢(
 . ٢٣٦/ ٨ يعر،الثو

 .٣٤التطرف الديني وأبعاده أمنيا وسياسيا واجتماعيا، جاد الحق على جاد الحق، ص)  ٣(

 .٩ عبدالعزيز علي الشبل، صلي ععنف، والتطرف واإلرهاب واللغلوالجذور التاريخية لحقيقة ا)  ٤(

 .٧طارق محمد الطوارئ، ص/  واألسباب، والعالج، دهومالتطرف والغلو المف)  ٥(



– 

  )١٠٥٨(

 األصولية تعبير شاع استخدامه في األوساط الغربية للداللة على ظاهرة           وتعبير  
 كما ذكر الدكتور صالح الصاوي      ، المقدسة النصوصالتطرف أو السلفية أو العودة إلي       

  .)١(في كتابه التطرف الديني والرأي اآلخر
  :)٢(الفرق بين اإلرهاب والتطرف ـ

 في شيء أو فـي موقـف معـين      فراط الشدة أو اإل   بأنه تعريف التطرف    يمكن  
 إذن   ،)٣( أو الفعـل   ل سواء كان ذلك بـالقو     االعتدالوالمتطرف في اللغة من تجاوز حد       

اعتناق فكر متشدد ال وسطية فيه، أما اإلرهاب فهو وسيلة يتبعها بعـض             :  هو تطرففال
 وبالتالي فإن اإلرهاب أثـر مـن آثـار          ، لغرض هذا الفكر بالعنف واإلكراه     المتطرفين

  .)٤( متطرف بالضرورةإرهابيالتطرف فكل 
  : الفرق بين الغلو والتطرفـ

 هـي  وهـذا من   ، التطرف تارة يكون في الدين     أو إنهما بمعني واحد، الغلو      قيل  
ـ    لدين،عنه، وتارة يكون في محاربة ا       هـذين طرفـا     أن ومعلـوم    ل، وهذا تطرف مقاب

 ج فالغلو في محاربة الدين ينـت ، أن كل واحد منهما يغذي صاحبه     هما والعالقة بين  ،نقيض
  .)٥(غلوا في الدين وتنطعا فيه وكذا العكس

 فالغلو أخص من التطرف إذ أن التطرف هـو مجـاوزة            ختلفين، إنهما م  وقيل  
أخرى سـلبا أو إيجابـا      الحد والبعد عن التوسط واالعتدال إفراطا أو تفريطا أو بعبارة           

  .)٦(األمر العبرة ببلوغ طرفي إذازيادة أو نقصا سواء كان غلوا أم ال 
 مما سبق أن ظاهرة التطرف الديني من الظواهر التي شـغلت الـرأي      ويالحظ  

 والمفكـرين مـن     ء كثير من العلما   ل من قب  لجدل األخيرة، وكثر حولها ا    ونةالعام في اآل  
ـ       داخل صفوف التيار الديني وم      ىن خارجه، لقد أصبحت هذه الكلمة مصطلحا شائعا عل

                                         
 .٤صالح الصاوي، ص/ ديني والرأي اآلخر، دالتطرف ال)  ١(

 عزيز نظمي، مؤتمر اإلرهاب حمدرانيا م/ جهود علماء المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب، د)  ٢(
 .٤ ص طرف، تطرف الفكر، وفكر التبين

اإلرهاب : القانون اإلرهاب، محمد حسن أبو يحيي، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني بكلية الشريعة وأسباب) ٣(
  . ١٣في ضوء الشريعة والقانون، جامعة أربد األهلية، ص

  .١٤المرجع السابق ص)  ٤(

 .٧٠/٢١٩ العامة إلدارات البحوث العلمية واإلرشاد، ص لرئاسةمجلة البحوث اإلسالمية، عن ا)  ٥(

 .٧٤/٢٣٦  سابق، الالمرجع) ٦(



 

 )١٠٥٩(

 وأخذت تـستعمل فـي المقـام األول للداللـة علـى             ، وفي وسائل اإلعالم   لناسألسنة ا 
  .)١( اإلسالمسم باة الوضعية القائمشرعية العام أو الاالجتماعيمعارضة العرف 

  يقـول  ف، رفع المؤسسات والهيئات الحاكمة شعار مواجهة هـذا التطـر          لذلك  
 ولن نكون كـذلك     ،إننا لسنا في صف التطرف بطبيعة الحال      :" الدكتور صالح الصاوي  

ـ ما بقى فينا نفس يتردد كما ال ننكر اشتمال التاريخ اإلسـالمي علـى    شاء اهللا  إن ـ
ـ       الفرق حفل بها تاريخ     التي فبعض مواقف التطر    أن  لك كـذ  ر الغاليـة، كمـا ال ننك

 وإن تسربه إلي    ، إلي األمم السابقة فأهلكها    سرب ت  وأنه قد  ين، علة من علل التد    التطرف
 وفشله في الوصول إلـي غايتـه       ته، إيذائنا بإخفاقه في أداء مهم     ي يعن المعاصر معالمجت

  .)٢( الشتاتبؤر إلي هوة من مهاوي اليأس وبؤرة من ألملفيتحل من باقة من بوراق ا
ـ   هم علماء المملكة في الحديث وعلومه بدور      قام    ،ذه الظـاهرة  للقضاء علـى ه

 ما أشكل على الناس في فهم هذه الظـاهرة فـي            وبيان ،وقالوا كلمة الحق في مؤلفاتهم    
وقت يحتاج فيه الناس إلي بيان الصحيح من الخطأ في مجال هذه القضايا فـي عـصر                 

 وخلق المذاهب والمتاعب بغرض الـسيطرة   رة واإلثا واألفكارشاعت فيه حروب العقائد     
  . الشباب السيماشعوبعلى هذه ال
 تنكمش وتتمدد حسب المنـاخ      ، على مر العصور في جميع األمم      آفة فالتطرف  
 وهذه اآلفة المظلمة تتشكل بعيدا عن تطبيقات التربية السديدة وتسبب           ، المحيط المجتمعي

 يمر الفكـر اإلسـالمي      واليوم ، والتحلل والضعف واالضطراب   التآكلللمجتمع حاالت   
 ومن ثم يظهـر دور المدرسـة        تطرف،نهجية آلفة ال   تستدعي معالجة م   جةبمرحلة حر 

  . النقاط القادمةي في المملكة فيةالحديث
 العلماء أن يبذلوا جهدهم لترشيد مـسيرة المـسلم          على:"  الدكتور السدالن  يقول  

 وتأصـيل   ،بتحصينه بالفكر اإلسالمي الصحيح وحمايته من األفكار الـضالة الهدامـة          
 وتطوير ال تدمير واعتدال ال غلـو  يب بناء ال تخر رانص في نفسه ليكون ع    الخيرمعاني  

  .)٣("وأناة ال تسرع وكل أمرئ يجري إلي ساحة الوعي بما استعد
  

                                         
 .٤وي، صصالح الصا/ التطرف الديني والرأي اآلخر، د)  ١(

 .٦صالح الصاوي، ص/ التطرف الديني والرأي اآلخر، د)  ٢(

 .٦ ، صالسابقالمرجع )  ٣(



– 

  )١٠٦٠(

   األولالفصل
  .منهج المدرسة الحديثية السعودية المعاصرة في كتاباتهم للحد من ظاهرة التطرف

ي مواجهـة    ف ومناهجهممؤلفات علماء الحديث المعاصرين بالسعودية      : األول المبحث
  .ظاهرة التطرف

 في الصفحات التالية عرض مؤلفات علماء الحديث المعاصـرين فـي            نحاول  
 األمـر الـذي أدى   ، المختلفةا بشتى أشكالهطرف الترةالمملكة ودورهم في محاربة ظاه 

 واجتماعيا، وتأثيرهـا علـى أفـراد        واقتصاديا،إلي معرفة أبعاد هذه الظاهرة سياسيا،       
 ثم مناقشة منهج األئمة فيها وكيفيـة        ،نحاول جاهدين عرض المؤلفات    و احد،المجتمع الو 

  : لهذه الظاهرةهامناقشت
  : عرض للمؤلفات الحديثية المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرةـ

المؤلفات التي ناقشت ظاهرة التطرف بعينها دون غيرها مـن الظـواهر التـي              : أوال
  : في المجتمعحدثت

 التطرف بطريقة مباشرة دون غيرها      قضيةبمناقشة   ت المؤلفات التي اهتم   وهي  
 والحد من آثاره وسـلبياته،      ،من عرض التأصيل النظري ومناقشة خطره على المجتمع       

 الظاهرة الخطيرة علـى     هذه النبوية على    نة من الكتاب والس   تشهادمع التركيز على االس   
  : ومن هذه المؤلفاتع،المجتم

 بن غـانم الـسدالن،   الحص/  األستاذ الدكتور  ،)١(طرف اإلرهاب والعنف والت   أسبابـ  ١
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العليا بكلية الشريعة بالرياضاتأستاذ الدراس

محمـد بـن عمـر      /  الدكتور اذ األست ، التطرف واإلرهاب  ة التربية في مكافح   دورـ  ٢
ـ   قرى، أم ال  بجامعةبازمول، عضو هيئة التدريس       قـسم  ،دين كلية الـدعوة وأصـول ال

  .الكتاب والسنة

                                         
 وذكر األسباب النفسية واالجتماعية واالقتصادية إلرهابعرض فيه المؤلف إلي أسباب العنف والتطرف وا)  ١(

 ودينا في األقوال واألفعال، وبناء   خالل دراسته بإتباع شريعة اإلسالم منهاجاالباحثوالدينية والسياسية، وأوصى 
 لعلماء على دور التركيز مع امع،الفرد المسلم بناء عقائديا سليما، مع نشر الوعي الديني والثقافي داخل المجت

 .وغيرهم من الدعاة 



 

 )١٠٦١(

ـ    ية الشرع صطلحات في تعريف مصطلح اإلرهاب وبيان الم      مدخلـ  ٣  ،شأن في هذا ال
 هذا البحث حاز على جائزة المدينـة المنـورة          ،عبدالرحمن بن معال اللويحق   / كتورالد

  .ه١٤١٨للبحث العلمي عام 
 بندر بن نافع     الدكتور ، كتاب مدار الوطن   إصدار من   ،االنحرافـ حماية الناشئة من     ٤

 لدراسـات  كليـة الـشريعة وا     ،العبدلي، من أعضاء هيئة التدريس، جامعـة القـصيم        
  . قسم السنة وعلومهاة،اإلسالمي

 الدكتور محمد عبدالعزيز الفـراج، مـن        ، االنحراف في فهم السنة النبوية     أسبابـ  ٥
سم الـسنة    والدراسات اإلسالمية، ق   لشريعة كلية ا  ، التدريس، جامعة القصيم   يئةأعضاء ه 
  .وعلومها

 وخطر ذلك   اآلليات بالتطرف وناقشت األبعاد و    تعلقةمؤلفات عرضت للقضايا الم   : ثانيا
  :على المجتمع المسلم

ـ       في هذه المؤلفات عن غيرها      اختلفت    التطرف مناقشات القـضايا المرتبطـة ب
 لمسلم األبعاد التي من أجلها كانت الظاهرة في المجتمع ا         ىداخل المجتمع مع التركيز عل    

 من أجل القضاء عليها، والحث على معرفة الخطـر الـذي            إتباعهاواآلليات التي يمكن    
  : ومن هذه المؤلفات،)١(فاديه لتمسلميقع على المجتمع ال

 ربعـي، مـريم حمـاد ال    / بة الطال ، موضوعية حديثية دراسة   فس على الن  الجنايةـ  ١
ـ  من دإشراقة إبراهيم أحم  /  الدكتورة األطروحةناقشت هذه     ، هيئـة التـدريس    ضاءأع

 أيضا  بإشراف السنة وعلومها،    قسم اإلسالمية،   ات كلية الشريعة والدراس   ،جامعة القصيم 
  . عضو هيئة تدريس بنفس الجامعة والقسم،بندر العبدلي/ الدكتور

 ، وأثره على المجتمع والدولة معناه أنواعه صوره في الحاضـر والماضـي  غلوـ ال ٢
 الـسابقان   لمؤلفـان  ا ،) على األمة أسبابه وعالجـه     ثارهآ و الغلو:( وبحث آخر بعنوان  

 ، جامعـة القـصيم    دريس، أعضاء هيئة الت   منعبداهللا بن حمد اللحيدان     /  الدكتور ألستاذل
  .كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم السنة وعلومها

                                         
  واالستقراءصاءعرضت الكثير من المؤلفات للقضايا المتعلقة بالتطرف ومظاهره داخل المجتمع وبعد اإلح)  ١(

 . عالما من علماء المملكة تحدث عن هذه القضايا٩٢وجد أن حوالي 



– 

  )١٠٦٢(

  الفراج منيز بن عبدالعزحمدم/  الدكتور، في فهم السنة النبويـة فـ أسباب االنحرا ٣
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الـسنة        ،أعضاء هيئة التدريس، جامعة القصيم    

  .وعلومها
عـصام عبـداهللا   /  الـدكتور ،ـ جهاد المسلمين بين فهم الغالة وتخذيل المـرجعيين    ٤

 الـشريعة والدراسـات   يـة  كل، هيئة التـدريس، جامعـة القـصيم    أعضاء منالناشيء  
دور السنة النبوية في دحـض  (  مؤلف آخر بعنوان وله،  اإلسالمية، قسم السنة وعلومها   

  ).شبهات التفكير
 محكمة منشورة بجامعـة الزقـازيق       مل ورقة ع  ، العنف األسري وضحاياه   حقيقةـ  ٥

سليمان سعد بن عبداهللا السيف، عضو هيئة التدريس جامعـة          / ه، الدكتور ١٤٣٤محرم  
  .المية قسم الدراسات اإلس، سعود، كلية التربيةلكالم
عبدالرحمن معال اللويحق / الدكتور ،عاصـرة  في حياة المسلمين الملدينـ الغلو في ا ٦

 فـي  الغلـو (: ه عـن بحثـه  ١٤١٨حاز على جائزة المدينة المنورة للبحث العلمي عام    
 واستلم الجائزة من صاحب السمو الملكي األمير عبدالمجيد بـن عبـدالعزيز آل      ،)نالدي

 الغلـو   مشكلة:(  مؤلف آخر بعنوان   خرة، وله مؤلف آ   سعود أمير منطقة المدينة المنور    
  . )في الدين في العصر الحاضر األسباب واآلثار والعالج

 هر من الوقوع فـي الظـوا      وقايةمؤلفات منهجية ناقشت القضايا المجتمعية وال     : ثالثاً
  . ومنها ظاهرة التطرف، على  المجتمع المسلمةالدخيل

 فقـد تعرضـوا لمناقـشة القـضايا         لفينمؤ المنهج الثالث من مناهج ال     ن ع أما  
 على المجتمع المسلم، وكيف يمكن القضاء عليها وإبعاد المسلم عنهـا،   يلةالمجتمعية الدخ 

 الدخيلة عليه بشتى الطرق، ومن      العناصر الوقائي للمجتمع من     العنصر بمثابة   نتفقد كا 
  :)١(مؤلفاتهذه ال

 سنن وضرورة االهتمام بال   ،ير األحكام ـ تغليظ المالم على المتسرعين إلي الفتيا وتغي       ١
  . عن موقع الشيخ حمود بن عبداهللا التويجريالنبوية

عـصام  /  الـدكتور ، وخواطر بخصوص ما نشاهده في واقعنـا األسـري         نصائحـ  ٢
  . محمد بن سعود اإلسالميةمالقريوتي، أستاذ السنة النبوية وعلومها بجامعة اإلما

                                         
 . على المجتمع المسلميلة في القضاء على الظواهر الدخالرائد الدور لهاهذه المؤلفات كان )  ١(



 

 )١٠٦٣(

 عـضو هيئـة   ،الدكتور محمد بن عمر بـازمول  األستاذ ـ موقف المسلم من الفتن،    ٣
التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قـسم الكتـاب والـسنة، ومـن              

 التعامل  منهج (،) والسماحة في اإلسالم   اليسر (،) وإيذاء النفس  االنتحار:( أيضا اتهمؤلف
  .) وأثره على السلوكرآن القتدبر (،)مع نصوص الفتن

 على بن عبداهللا بن شديد الصياح، عضو هيئـة      ،لسلف عند الفتن  ـ من سير علماء ا    ٤
  .المية قسم الدراسات اإلسشريعة،التدريس جامعة الملك سعود، كلية ال

 المنكر األسباب والعـالج فـي ضـوء         عنـ العزوف عن األمر بالمعروف والنهي       ٥
التـدريس   بن عبداهللا السيف، عضو هيئـة   سعد األستاذ الدكتور سلطان     ،الكتاب والسنة 

 بحث محكم نشر في مجلة      مية، اإلسال ت سعود، كلية الشريعة، قسم الدراسا     لملكجامعة ا 
: ه، من مؤلفاتـه أيـضا  ١٩٣٤الملك سعود للعلوم والتربوية والدراسات االجتماعية لعام   

 عمل  ة ورق ،) السنة النبوية  ء األسرية في ضو   والقيم (،) في التعامل األسري   الوسطية(
تمر القيم الحضارية على مفترق الطرق الذي أقيم بأمريكا الجنوبيـة          محكمة منشورة بمؤ  

 ورقـة  ،) حقوقـه عايـة  اإللهي لإلنسان ور التكريم: (هــ، ومنها أيضا  ٢٥/٨/١٤٣٦
هـــ،  ١٤٣٦/ ١٥/١٠عمل محكمة منشورة بمؤتمر الدراسات القرآنية العالمي الثالث         

  .)أهل بيته في التعامل مع  النبي هدي:( ومنها أيضا بحثه بعنوان
مؤلفات اهتمت بعرض منهجية السنة النبوية وأثرها في القضاء على الظواهر           : رابعاً

  .المستجدة
 في التعامل مع السنة النبوية كان له الدور األكبـر فـي مناقـشة             ماء العل منهج  

 محاربـة التطـرف داخـل    قـضية  والتى كان مـن بينهـا       تجدة القضايا المس  لجةومعا
 وما يـرتبط بهـا      ،منهجية النبوية في الحديث عن هذه الظواهر      المجتمعات، فظهرت ال  

  . )١( تجاههاللوقوف على ما فعله النبي
 للطالـب   ،)آداب أهل القرآن دراسة حديثية موضوعية     :(  ماجستير بعنوان  لةـ رسا ١

  .متعب الحمنشي/  حسن علي تحت إشراف الدكتوراهللاعبد
 جامعة اإلمام تحت إشـراف األسـتاذ        ،ير ماجست الةرس)  في السنة النبوية   الدين(ـ  ٢

  .عبداهللا بن حمد اللحيدان/ الدكتور
                                         

 في التعامل مع هذه كل المؤلفات ناقشت القضايا عن طريق السنة النبوية بإشارتها إلي منهج النبي )  ١(
 .الظواهر



– 

  )١٠٦٤(

 ل المفاسد في الـسنة النبويـة دراسـة مـن خـال      دفع جلب المصالح و   مراعاة(ـ  ٣
ـ /  الدكتورذ األستا،)ري في فتح البا تنباطاالس  عـضو هيئـة   اص،محمد بن عبداهللا القن

 قسم السنة وعلومهـا مـن       ،سالمية والدراسات اإل  ريعة كلية الش  ،تدريس بجامعة القصيم  
 فـضائل وأحكـام     القـرآن حديث السنة عـن     :( مؤلفاته األخرى أيضا في هذا الصدد     

  ).بوآدا
 ، الدكتور سليمان عبداهللا القـصير ،) مع زوجاته الرحمة في عالقة النبي      معالم(ـ  ٤

ـ        ، بجامعة القصيم  تدريس هيئة   عضو  سنة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قـسم ال
  . جمهورية مصر العربية،وعلومها، مركز البحوث الفيوم

 عضو هيئة تدريس بجامعـة  بد الدكتور محمد ع،)بوية في ضوء السنة الن    التفكير(ـ  ٥
  .ومها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم السنة وعل،القصيم

يمان  الدكتور سـل   ،) الواردة في الحقوق العامة للضعفاء جمعا ودراسة       األحاديث(ـ  ٦
 الشريعة والدراسات اإلسالمية،    كلية ، هيئة تدريس بجامعة القصيم    ضوعبداهللا السعود ع  

  .قسم السنة وعلومها
 الـدكتور عـادل سـعد       ،)١()الـسنة  في نقد    صر المنهجية للخطاب المعا   العيوب(ـ  ٧

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم      ، تدريس بجامعة القصيم   ة عضو هيئ  ،المطرفي
  .ه١٤٣٤ ، مقر الجمعية الفكرية بالقصيميوعلومها، عقد عرض لبحثه فالسنة 

 عـضو   ، الدكتور ياسر عبداهللا الطرقـي     ،) وضع الحوائج تخريجا ودراسة    حديث(ـ  ٨
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم السنة وعلومهـا،     ،هيئة تدريس بجامعة القصيم   

  .بحث عرضه في موقع األلوكة
 ، التخيفي مان بن عبداهللا بن سلي    سن الدكتور عبدالمح  ،)التخاطب في أدب    توجيهات(ـ  ٩

  .دبي ببية اإلسالمية والعرالدراسات في مجلة كلية نشر
 عـضو هيئـة     ، الدكتور إبراهيم حماد الريس    ،) النبوي في تربية األوالد    الهدي(ـ  ١٠

  . قسم الدراسات اإلسالميةية،التدريس بجامعة الملك سعود، كلية الترب
 بحـث   ،) المعاصر سالمي تضييق االحتجاج بالسنة النبوية في الفكر اإل       لكمسا(ـ  ١١

 دبي فـي شـهر صـفر    فيمحكم قدم لندوة الحديث الشريف وتحديات العصر المنعقدة        
                                         

 المؤلف في كتابه العيوب المنهجية في القراءة المعاصرة في السنة النبوية، وتحدث عن العيوب ناقش) ١(
 . ذلك على المجتمعوأثر وكيفية الحكم على األحاديث لسند، في نقد المتن واالمنهجية



 

 )١٠٦٥(

 هيئـة   عضو بن عبداهللا الريس     ور الدراسات العربية، الدكتور خالد منص     كليةه، ب ١٤٢٦
إلسالمية، قسم السنة وعلومها، ولـه       كلية الشريعة والدراسات ا    ، بجامعة القصيم  تدريس

 عن شيخ اإلسـالم ابـن       لشريعةفهم الحديث في ضوء مقاصد ا     ( :مؤلف آخر بعنوان  
  ).تيمية
 فيها بحـث    ،) وخطوات العمل بها   ها أهميتها ونشأتها وأنواع   ية الحديث الشروح(ـ  ١٢
 ابناهللا  سعد بن عبد  /  للنشر في مجلة وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية، الدكتور        لمقبو

ـ  يـة  كل ، هيئة تدريس بجامعة القـصيم     عضو الحميد   بدالعزيزع  والدراسـات   شريعة ال
  .اإلسالمية، قسم السنة وعلومها

 على بن عبداهللا بـن      ،)ط التخاطب في ضوء السنة النبوية أصول وضواب       أدب( ـ  ١٣
 إلسالمية، كلية الشريعة والدراسات ا    قصيم، عضو هيئة تدريس بجامعة ال     ح،شديد الصيا 

  .قسم السنة وعلومها
 عليها وناقشت   الرد آراء المستشرقين و   عرض من المحدثين اهتمت ب    مؤلفات: خامساً

  . قضية التطرفمنهاالقضايا التي وجهت إلي اإلسالم و
 يدل عن االتجاه نحو الشرق ويطلق عن كل مـا يبحـث    تعبير:  هو االستشراق  

ـ     كريةالففي أمور الشرقيين وثقافاتهم المختلفة والقضايا         الـشرق   ص المختلفة التـي تخ
 لـى  فـي االستـشراق والـرد ع       حث العديد من المؤلفات التي تب     فجاءت ،)١(اإلسالمي

  : بالتطرف، من هذه المؤلفاتلمسلم اتهام المجتمع اهاشبهاتهم، ومن
  .ناصر عبدالكريم العقل/ لدكتور ا،ـ مفهوم الثوابت والمتغيرات وضوابطها١
  .أحمد عبدالرحمن القاضي/  الدكتور،طبيقاتات نماذج وتـ العقيدة في زمن المتغير٢
  . اللويحقعالعبدالرحمن م/  الدكتور،لمخالفات التعامل مع المواقف واهجـ من٣
 الغميـز، تركي بـن فهـد   /  الدكتور،) وأثره في السنة النبوية  االستشراقي الفكر(ـ  ٤

 لـسنة سالمية، قـسم ا   اإل لدراسات كلية الشريعة وا   لقصيم،عضو هيئة التدريس بجامعة ا    
  .وعلومها

  ضوء السنة النبوية وعمل الصحابة ــ رضـي اهللا عـنهم         في العلمي   االنفتاح (ـ٥
 كليـة   ، التـدريس بجامعـة القـصيم      ة عضو هيئ  ، المقبل داهللاعمر عب / الدكتور) ـــ

  .الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم السنة وعلومها
                                         

 .١٨م،ص ١٩٩٦ الطبعة األولى،، زكاري لوكمان، دار صادر، بيروت،تاريخ االستشراق وسياساته: ينظر)  ١(



– 

  )١٠٦٦(

ـ /  الـدكتور  ،) والذمة عةد من تزكية أهل الب    ة علماء األم  براءة(ـ  ٦  عبـداهللا   صامع
 قسم  سالمية، كلية الشريعة والدراسات اإل    ، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم     ،السناني

 المعاهـدات ( وله مؤلف آخر بعنوان    ، طبع من قبل الناشر    لمؤلف وهذا ا  ،السنة وعلومها 
 دحـض    السنة النبويـة فـي     دور:(  ومؤلف آخر بعنوان   ،)الدولية في السنة النبوية   

  ).رشبهات التكفي
 عبدالرحمن عبـدالعزيز  دكتور ال،)١() مع غير المسلمين في السنة النبوية      التعامل(ـ  ٧

 قـسم   سالمية، الشريعة والدراسات اإل   ية كل ، التدريس بجامعة القصيم   ة عضو هيئ  ،العقل
  . للسنة النبويةبدالعزيزالسنة وعلومها، هذه الدراسة حائزة على جائزة نايف بن ع

 بـن محمـد     هيمإبـرا / لدكتور ا ، دراسة تأصيلية  ، ) ورتب االختالط  ب الحجا فقه (ـ  ٨
 الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم     ة كلي ، بجامعة القصيم  التدريس عضو هيئة    ،العبيكي

  .السنة وعلومها
 بالـسنة   لعنايـة  المراكز والهيئات العلمية بالمملكة العربية السعودية في ا        دور( ـ  ٩

 عـة  فهـد لطبا   لـك قدم لندوة عناية المملكة بالسنة النبوية بمجمـع الم         بحث م  ،)النبوية
 ولـه مؤلـف     ، الباتلي حمدأ/ ه، الدكتور ١٤٢٤ المنورة عام    ةالمصحف الشريف بالمدين  

 بحث مقدم إلي ندوة الجهود المبذولة في        ) خدمة السنة في المملكة    مراكز:( آخر بعنوان 
 خـادم :( ه، ومنها أيضا بحـث بعنـوان     ١٤٢٥ الشارقة عام    بجامعةخدمة السنة النبوية    

 سعود  ابن صدر عن جامعة اإلمام محمد       ،) الشريفين في خدمة السنة النبوية     حرمينال
  .ه ١٤٢٢اإلسالمية عام 

 ، الدكتور عصام القريـوتي ،) كثيرةرة خطي اعتقادية ضايا خطيرة في ق   جهاالت( ـ  ١٠
  .ود اإلسالمية اإلمام محمد بن سععة وعلومها بجامالنبويةأستاذ السنة 

ـ ول األستاذ الدكتور محمد عمر بـازم ، )مهمـة  األمة في قضايا بيرق( ـ  ١١  ضو ع
  . قسم الكتاب والسنة،هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين

 عبدالرحمن بن معال اللويحـق عـضو هيئـة          ،)اء في التعامل مع العلم    قواعد( ـ  ١٢
  . قسم الكتاب والسنة، الدعوة وأصول الدينيةكل القرى،التدريس بجامعة أم 

                                         
 المؤلف في كتابه كيفية التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية، والرد على شبهات المستشرقين ناقش) ١(

 .حول قضية اتهام المسلمين بالتعامل الغير حقوقي مع الغير



 

 )١٠٦٧(

 ،)١() كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالـسنة النبويـة     ي المنهجية ف  العيوب(ـ  ١٣
 عضو هيئة التدريس بجامعـة القـصيم ،         ، بن عبداهللا الدريس   منصورالدكتور خالد بن    

ر ضـمن    منـشو  البحـث  قسم السنة وعلومها هذا      مية، الشريعة والدراسات اإلسال   ليةك
 وعلومها في المدينة المنورة المنعقدة      بالسنة السعودية   العربية ندوة عناية المملكة     بحوث
  .ه ١٤٢٥ قبل دار المحدث بالرياض من وهو منشور أيضا ،ه١٤٢٥

، بحـث  ) تضييق االحتجاج بالسنة النبوية في الفكر اإلسالمي المعاصر   مسالك( ـ  ١٤
 العصر المنعقدة في دبي فـي شـهر صـفر      يات وتحد لشريف الحديث ا  لندوةمحكم قدم   

/  للـدكتور جلـة،  نشر في مجموعة بحوث الم  ،ه في دبي، كلية الدراسات العربية     ١٤٢٦
 الـشريعة  كليـة  ، هيئة التدريس بجامعة القـصيم   عضوخالد بن منصور عبداهللا الريس      

 محاكمـة   شـبهة ( : قسم السنة وعلومها، وله مؤلف آخر بعنوان       ،والدراسات اإلسالمية 
 بحث مقدم لندوة الجهود المبذولـة فـي الـسنة           ،)حاديث بعرضها على العلم المادي    األ

 شـهر ربيـع     ارقة جامعة الش  في إلي اليوم    جريالنبوية من بداية القرن الرابع عشر اله      
  .ه، إمارة الشارقة١٤٢٦األول من عام 

 ةجامع هيئة التدريس ب   عضو العسكر   زفهد عبدالعزي /  د ،) والوحي المستشرقون(ـ  ١٥
  . قسم السنة وعلومهاإلسالمية، الشريعة والدراسات الية ك،القصيم

 عضو  يري، تركي خالد الظف   ،) عند أنور الجندي المفهوم والمنهج       االستشراق(ـ  ١٦
ـ    لية ك ، بجامعة القصيم  يسهيئة التدر   الـسنة  قـسم    مية، اإلسـال  ات الـشريعة والدراس

  . جامعة الملك سعود،ة التربية كلي، اإلسالميةسات مجلة قسم الدرافيوعلومها، نشر 
 علـى  لنـاس  ودوره فـي توعيـة ا      الداعيةالمؤلفات التي اهتمت بأخالقيات     : سادسا

  . ومنها ظاهرة التطرف،الظواهر االجتماعية الغير مقبولة
 األخالقيـة،   ألمـور  علماء السنة في العصر المعاصرة إلي الحديث عن ا         اتجه  

 عن أدب الخطاب والحوار، وعن أخالقيات       حدثوافتوالقيم الدينية داخل المجتمع المسلم،      

                                         
ه عن  وقع فيها المستشرق شاخت خالل كتاباتي المؤلف في عرضه لدراسته على العيوب المنهجية التركز) ١(

  .السنة النبوية، مع بيان خطورة هذه األخطاء وخطرها على سنة النبي



– 

  )١٠٦٨(

 وأخالقيات الداعي في اإلسالم، ومن أهم المؤلفات التـي ناقـشت            ،)١(صحابة النبي   
  :ذلك الجانب

عبدالمحسن بن عبداهللا بـن     /  الدكتور ،) في أدب التخاطب   ية السنة النبو  توجيهات(ـ  ١
كلية الشريعة، قسم الدراسـات   ود، تدريس جامعة الملك سع  يئةسليمان التخيفي، عضو ه   

  .اإلسالمية، نشر هذا البحث عن مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي
 س عـضو هيئـة تـدري      لريسإبراهيم حماد ا  /  الدكتور ،) قف إنها العلمنة   رسالة(ـ  ٢

 هـذا البحـث عـام       نشر قسم الدراسات اإلسالمية،     ة، الشريع ليةجامعة الملك سعود، ك   
  .ه١٤١٦

 الدكتور خالد بن منصور بـن عبـداهللا         ،) دراسة نقدية  جوم، أصحابي كالن  ديثح(ـ  ٣
ـ      الـشريعة، قـسم الدراسـات    ةالريس عضو هيئة تدريس جامعة الملـك سـعود، كلي

ه، ولـه  ١٤١٤اإلسالمية، بحث محكم منشور في مركز البحوث بكليـة التربيـة عـام         
يعة عنـد شـيخ      النبوي في ضوء مقاصـد الـشر       لحديث ا فهم:(  آخر بعنوان  مصنف

  ).اإلسالم ابن تيمية
 بحث مقبول   ،) العمل فيها  وخطوات الحديثية أهميتها ونشأتها وأنواعها      الشروح(ـ  ٤

سعد بـن عبـداهللا بـن       / للنشر في مجلة وزارة الشؤون اإلسالمية، السعودية، الدكتور       
ات  الشريعة، قسم الدراس   ليةعبدالعزيز الحميد عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود، ك        

  .اإلسالمية
 عضو هيئـة تـدريس   ح الدكتور علي بن عبداهللا بن شديد الصيا،) البصيرالداعية(ـ  ٥

 قسم الدراسـات اإلسـالمية، ولـه مـصنف آخـر      ، الشريعة ية سعود، كل  لملكجامعة ا 
  ). وضوابطأصول التخاطب في ضوء السنة النبوية أدب:( بعنوان

ـ      عصام/  الدكتور ،)لصحابة من حياة ا   المنتقى(ـ  ٦  النبويـة   سنة القريـوتي أسـتاذ ال
  . اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةعةوعلومها بجام

 الدكتور محمد بـن     تاذ األس ،) اإلصالحية ه تعريفه وسماته ودعوت   السلفي المنهج(ـ  ٧
 قـسم   ، أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين      ة هيئة التدريس بجامع   ضوعمر بازمول ع  

                                         
 وأثر إبراز ذلك الجانب في الحد من الظواهر التي تظهر ، األخالقي في سنة النبيت على المؤلفاركزت) ١(

  .لتطرف ومنها ظاهرة اتمع،في المج



 

 )١٠٦٩(

 ودية، منهج المملكـة العربيـة الـسع       حقيقة:( وان وله مؤلف آخر بعن    السنة،الكتاب و 
  ).وأيضا مكانة العلم والعلماء

 التي اهتمت بالدعوة إلي األخالق الفاضلة فـي المدرسـة           هجيةالمؤلفات المن : سابعا
  .)١(الحديثية المعاصرة

 القـضاء  إلي األخالق الفاضلة في أي مجتمع، هي بالتأكيد دعوة إلـي             الدعوة  
 عند أهـل المدرسـة      تفة داخل المجتمع، ظهرت العديد من الكتابا      على الظواهر المخال  

 للحد من ظـاهرة التطـرف   علماء وظهر أيضا دورهم ك    ،الحديثية تعرضت لهذا الجانب   
  : ومن هذه المؤلفات،واهروغيرها من الظ

 بن عبـدالعزيز    عبداهللا/  الدكتور ،) رؤيا إسالمية في ضوء السنة النبوية      األخالق (ـ١
 اإلسالمية، قـسم    لدراسات كلية الشريعة وا   ،يئة تدريس، جامعة القصيم    عضو ه  صن،الغ

  .السنة وعلومها
عبـداهللا بـن حمـد      /  األستاذ الدكتور  ،) لألطفال العقدية  المصطفى   توجيهات(ـ  ٢

 اإلسالمية، قـسم    دراسات كلية الشريعة وال   ،اللحيدان عضو هيئة تدريس، جامعة القصيم     
  .السنة وعلومها

 الدكتور، محمـد  ستاذ األ،) عن القرآن الكريم، فضائل وأحكام وآداب   السنة حديث(ـ  ٣
 والدراسـات  عة كليـة الـشري  ، جامعة القـصيم تدريس، هيئة عضو القناص  عبداهللا ابن

  .اإلسالمية، قسم السنة وعلومها
 عـضو  ، بن نافع العبـدلي    بندر/  الدكتور ،) فقهية ة على اهللا دراسة حديثي    التوكل(ـ  ٤

 السنة وعلومهـا،  سم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، ق،ة القصيم جامع ريس،هيئة تد 
  .سعد الرمزي/  عليها للطالبأشرف ،رسالة ماجستير

/  الـدكتور  ، محكمـة  ر رسالة تربوية غي   ،) مع الزوجة  مل النبوي في التعا   الهدي(ـ  ٥
 كليـة الـشريعة والدراسـات    ، عبداهللا المقبل عضو هيئة تدريس، جامعة القـصيم  رعم
 مقاالت فـي العلـم     مرافيء:(  وله مصنف آخر بعنوان    ا،سالمية، قسم السنة وعلومه   اإل

  . دار الحضارة بالرياض ،)والدعوة والتربية 

                                         
 الجانب في الحد من الظواهر التي تظهر في  وأثر إبراز ذلك، األخالقي في سنة النبيلمؤلفات اركزت) ١(

 . التطرفظاهرةالمجتمع، ومنها 



– 

  )١٠٧٠(

ـ    ،) بزوجاته  الرحمة في عالقة النبي      معالم( ـ  ٦  القـصير   داهللا الدكتور سليمان عب
دراسـات   كلية الـشريعة وال    م،مركز البحوث الفيوم، عضو هيئة تدريس، جامعة القصي       
 االجتمـاعي فـي     التكافـل :( اإلسالمية، قسم السنة وعلومها، وله مصنف آخر بعنوان       

  . جامعة القصيم، مركز البحوث،)ه نشأته ومجاالتويةالسنة النب
 الفـراج عـضو هيئـة    عبدالعزيزمحمد بن /  د،) في ضوء السنة النبوية   التكفير(ـ  ٧

  . السنة وعلومهام قسسالمية،إل كلية الشريعة والدراسات ا، جامعة القصيم،تدريس
سـليمان  /  الدكتور ،) العامة للضعفاء جمعا ودراسة    قوق الواردة في الح   األحاديث(ـ  ٨

 كليـة   ، هيئة تدريس، جامعـة القـصيم      و له، عض  توراه الدك لة عبداهللا السعود، رسا   ابن
  . قسم السنة وعلومهامية،الشريعة والدراسات اإلسال

 الطريقي، عضو   عبداهللاياسر  / لدكتور ا ،)١()دراسة وضع الحوائج تخريجا و    حديث(ـ  ٩
 قسم السنة وعلومهـا،  مية، والدراسات اإلسالشريعة كلية ال،هيئة تدريس، جامعة القصيم  

  .بحث محكم موقع األلوكة
 علومهـا أحمد الباتلي أستاذ بقسم الـسنة النبويـة و        /  األستاذ الدكتور  ،)االحتشام(ـ  ١٠

  .عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جام،بكلية أصول الدين بالرياض
محمد بن عمر بازمول عـضو      /  األستاذ الدكتور  ،) والسماحة في اإلسالم   اليسر(ـ  ١١

 أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والـسنة، ولـه             امعةهيئة التدريس بج  
  ). على السلوكأثره القرآن وتدبر:(  في علوم القرآن بعنوانخرمؤلف آ

إبراهيم حماد الريس، جامعة الملك     /  د ،) على عناية األمة بالسنة النبوية     اتوقف(ـ  ١٢
 ، كلية اآلداب، جامعة بنها    جلة م في قسم الدراسات اإلسالمية، نشر      ،سعود كلية الشريعة  

  ). في تربية األوالدلنبوي االهدي:(  وله مؤلف آخر بعنوانة،جمهورية مصر العربي
/  الـدكتور ،)وية النبسنة في المجتمع في ضوء ال وتحفيز شعيرة الحسبة   تعزيز(ـ  ١٣

 قـسم الدراسـات   ، جامعة الملك سعود كليـة الـشريعة      ،سلطان سعد بن عبداهللا السيف    
اإلسالمية، طبع باسم الحسبة  بين التعزيز والتحفيز في ضوء السنة النبوية بحث محكم              

 الـسنة   عدل(: ان جامعة القاهرة، وله مصنف آخر بعنو      ،نشر في مجلة كلية دار العلوم     
 القـيم :(  وأيـضا  ،ه١٤٣٦ بحث محكـم عـام       ،)النبوية مع المرأة قبل الطالق وبعده     
                                         

 وأثر إبراز ذلك الجانب في الحد من الظواهر التي تظهر في ، األخالقي في سنة النبيت المؤلفاركزت) ١(
 . ومنها ظاهرة التطرف لمجتمع،ا



 

 )١٠٧١(

ورقة عمـل محكمـة منـشورة بمـؤتمر القـصيم           ) األسرية في ضوء السنة النبوية    
 هدي:(وأيضاه،  ٢٥/٨/١٤٣٦الحضارية على مفترق الطرق الذي أقيم بأمريكا الجنوبية         

  ).ه أهل بيتمع في التعامل النبي 
 محمد عبـداهللا    ،) حفظ المرافق العامة في الكتب الستة تخريجا ودراسة        أحاديث(ـ  ١٤

             : قـسم الدراسـات اإلسـالمية، وأيـضا        ، الملك سعود كلية الشريعة    جامعة ،التويجري
  .)١() النبويةالسنة البدني للطفل في ضوء التأديب( 

  . التطرفةلفاتهم للقضاء على ظاهر العلماء المعاصرين في مؤمناهج:  الثانيالمطلب
 عن ظاهرة التطـرف فـي المدرسـة الحديثيـة      تحدثت المؤلفات التي    تنوعت  

 وتقاسم العلماء جميعـا    ، المختلفة وانبها الظاهرة من ج   قشة وذلك لمنا  ؛المعاصرة بالمملكة 
 وعلى ذلك لم    ث، وآخر مستشهدا بالحدي   ، ومحلال اقشا القضية ما بين من    هذهالحديث عن   

تطيع الباحث استقراء منهجا معينا وحيدا في هذه الظاهرة وعرضها فنجد تارة يـسلك     يس
 السنة، وتـارة أخـرى      ة وتارة بالحديث عن منهجي    ، مسلك الحديث الموضوعي   العلماء

 عـن القـيم األخالقيـة       الحـديث  على الشبهات الواردة من المستشرقين، وتارة ب       دبالر
حديث عن دور المؤسسات والهيئات في مكافحة       الموجودة في المجتمع، وتارة أخرى بال     

 الباحـث مـن عـرض مؤلفـاتهم         ه وإليك منهج العلماء الذي استخلـص      ،هذه الظاهرة 
  .ومناقشتها

 الحديث  ةإتباع أهل المدرسة الحديثية بالمملكة العربية السعودية طريق       :  األول المنهج
  . التطرف  ومنها ظاهرةها، وما يتعلق بقضايا في مناقشة ال)٢(الموضوعي

ـ    كـة  الكثير من رواد المدرسة الحديثية المعاصرة بالممل       سلك    ب مـسلك الترتي
 مناقشة القضايا المتعلقة بالتطرف، ومن ثـم االعتمـاد علـى          يالموضوعي والتبويب ف  

منهج المحدثين في الحديث الموضوعي باالهتمام بجوانب الموضوع المختلفة والحـديث       

                                         
نب في الحد من الظواهر التي تظهر في  وأثر إبراز ذلك الجا، المؤلفات األخالقي في سنة النبيركزت) ١(

 .المجتمع، ومنها ظاهرة التطرف 

هو العلم الذي يتناول قضايا الحديث النبوي من حيث موضوع حديثي واحد شريف مقبول أو أكثر، وقد )  ٢(
 المتفرقة في مصادر السنة األصلية المتعلقة بموضوع واحد لفظاً أو روياتهو جمع الم: عرفه البعض بقولهم

الحديث الموضوعي دراسة نظرية، رمضان إسحاق الزيان، :  النبوية، ينظرالسنةحكماً وشرحها حسب مقاصد 
   .٢١٢، ص ٢٠٠٢ الثاني، العامجامعة األقصى، غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد العاشر، 



– 

  )١٠٧٢(

 من خاللها مناقشة كل رأي منهـا علـى          كن ثانوية يم  عنها، وتفريعها إلي قضايا وآراء    
  . ومن بين هذه المؤلفات التي سلكت هذه الطريق،حدة
 بن غانم السدالن، أستاذ الدراسـات العليـا بكليـة الـشريعة             صالح/ـ بحث الدكتور  ١

 والعنـف   رهابأسباب اإل (   بن سعود اإلسالمية، بعنوان    مد جامعة اإلمام مح   بالرياض،
 فيه الباحث الجوانب الموضوعية الخاصة بهذه القضايا من تعريـف        ، عرض )والتطرف

 مبينـا   ت المـصطلحا  هـذه اإلرهاب، وتعريف العنف منتهيا بتعريف التطرف، وناقش        
 مـن  صفحة ٢٩(   البحث حواليذا لكل ظاهرة من هذه الظواهر، يقع هلداعيةاألسباب ا 

كما قلنا سابقا ثـم تحـدث       الباحث في صفحاته تعريف المصطلحات       قدم،  )القطع الكبير 
 واجتماعيـة، واقتـصادية،     فـسية  أسباب سياسـية وفكريـة ون      نعن األسباب وبينها م   

ـ              حيـث قـال     ة،وتربوية، ثم أنهى بحثه بعرض أهم النتائج التي توصلت إليـه الدراس
 الكشف عن جذور التطرف، والعنف واإلرهاب، ومعرفـة         نإ:"  في مقدمة بحثه   مؤلفال

 وأثـرا   خطـورة  نظرنا من أشـد الموضـوعات        في وهو   اعة،أسبابه هو موضوع الس   
 الطويل؛ ذلك ألن المسلمين اليوم وهـم يواجهـون      النفسوأجدرها بالدرس المتأني، ذي     
 علـى  هـم  البقاء ال يواجهون ذلك كلـه و   ومعركة عصرمشكالت الحضارة وتحديات ال   

ـ          جههمنهج واحد كما توا    ـ   األمم األخرى بل هناك مناهج لدينا نشأت أو ق  مـن   اتل بن
:"  عز شـأنه   يقولاالبتعاد عن المنهج األمثل المنهج الحق الذي أقصاه لنا رب العالمين            

  .)١(" بكم عن سبيلهتفرق فسبل هذا صراطي مستقيما فأتبعوه وال تتبعوا الوأن
 ، بجامعـة أم القـرى     تدريس هيئة ال  ضومحمد بن عمر بازمول، ع    / ـ بحث الدكتور  ٢

من القطـع  )  صفحة٥٢(  والسنة، يقع البحث فيالكتابقسم كلية الدعوة وأصول الدين،     
 محـاور هـي   خمـسة  بحثهالكبير، كان البحث من محاضرة ثم تفريغها له عرض في         

  :ةالتالي
  . شرح عنوان المحاضرةـ
  . المجتمع والتربيةـ
  . وعالقتهما بالتقصير في التربية، اإلرهاب والتطرفـ
  .واإلرهابجه التطرف   تقام وتوااإلسالمية لماذا التربية ـ
  . والتطرف واإلرهابإلسالمية اربية كيف تقاوم التـ

                                         
 .٣، ص السدالن/  والتطرف، دف أسباب اإلرهاب والعنر، وينظ١٥٣: سورة األنعام، اآلية)  ١(



 

 )١٠٧٣(

 هذه األيام من معاناة اإلرهـاب والتطـرف يمكـن    مجتمعنا بهوما يمر  :" وقال  
 اإلسـالمية   بيةبإذن اهللا عالجه وقطعه، وذلك بالتركيز على معاني تنبع من أصول التر           

  .)١("النبوية المطهرة والسنة العظيم، القرآن صافي،ومن معينها ال
 دراسة علمية حول مظاهر الغلـو      ،) في الدين في حياة المسلمين المعاصرة      الغلو(ـ  ٣

 بن معال اللويحق طبع فـي مؤسـسة         عبدالرحمن/ ليف تأ ،ومفاهيم التطرف واألصولية  
  .م١٩٩٢ه، ١٤١٢الرسالة، الطبعة األولى، 

 معـال   لرحمنعبـدا /  المؤلف أصل رسالة الماجستير المقدمة من الباحث       وكان  
 ثم تحدث عن مفهوم التطرف      هرة، المتعلقة بالظا  المصطلحات لدراسةاللويحق، ناقشت ا  

 فـي  من المصطلحات ثم تدرج الكاتـب  وغيرها ومفهوم العنف والغلو     ، واصطالحاً لغةً
 التطرف  ة في عرضه لمعنى كلم    قال بالغلو والتطرف،    المتعلقةدراسته بعرضه للقضايا    

 يتطـرف فهـو متطـرف آت        طـرف  من الطرف، ت   فعل ت فالتطرفليه  وع:" ةفي اللغ 
 ومنه قولهم للشمس إذا دنت للغروب تطرفت، وسواء أقلنا بأن الطـرف هـو               ،الطرف

 تـسميته  وغـز يـصح لغويـا    ، حد االعتـدال  جاوز الحد فإن ت   طلقمنتهى الشيء أم م   
ـ       :"  في معنى تطـرف    يطبالمتطرف جاء في المعجم الوس     م تجـاوز حـد االعتـدال ول

قبل عصرنا الحديث كان البحث     :"  أوضح الباحث موضوع بحثه بقوله     يث ح ،)٢("يتوسط
 ولكنـه فـي     ؛ والشيعة ونحوهم من الغالة    لصوفيةفي الغلو ينصب على عبرة القبور وا      

ـ      ثالعصر الحديث توجه وجهة أخرى، حي       المنتمـين   ض وقعت بعض المظاهر من بع
  .)٣(" والتطرف، والتشددو،م بالغلللدعوة اإلسالمية، فاتهم المتمسكون باإلسال

 فـي   مـدخل :(  بعنوان ، للدكتور مؤلف آخر اتبع فيه المنهج الموضوعي       وكان  
 هذا البحث حاز    ،) هذا الشأن  في ةتعريف مصطلح اإلرهاب وبيان المصطلحات الشرعي     

ه، ومن بين المؤلفات التى اتبعـت       ١٤١٨ المدينة المنورة للبحث العلمي عام       زة جائ على
  . والطريقةنهجلمنفس ا

  .بندر بن نافع العبدلي/  الدكتور،االنحراف من اشئة النحماية ـ

                                         
 .٤دور التربية في مكافحة العنف، محمد بن عمر بازمول، ص)  ١(

 المسلمين المعاصرة، دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف واألصولية، حياةالغلو في الدين في )  ٢(
 .٤/٧٣، وينظر المعجم الوسيط، مادة طرف، ٧١تأليف عبدالرحمن معال اللويحق، ص

  .١٣ ، صالمرجع السابق)  ٣(



– 

  )١٠٧٤(

  .محمد بن عبدالعزيز الفراج/ دكتور ال، أسباب االنحراف في فهم السنة النبويةـ
مناقشة القضايا التي تخص المجتمع وما يتعلق بها مع الحديث عـن            :  الثاني المنهج

 التطرف ظاهرة الظواهر، ومن ثم شمل الحديث       ه هذ قويماألبعاد واآلليات التي تخص ت    
  . المجتمعخلدا

 الـسعودية اتبعـت   لعربيـة  المملكـة  أن المدرسة الحديثية المعاصرة في ا    نجد  
 الحـديث  يمكن ال والتي البعض عضهاأسلوب المناقشات العامة للقضايا التي ترتبط مع ب  

 المتعلقة بها، حتى يكـون    إال بالتطرق إلي الحديث عن القضايا األخرى       ة عن ظاهر  فيها
 على المجتمع سـلبا أو      واضحالنسق في عرض هذه القضية متكاملة وما يتبعها من أثر           

 والغلـو وأسـباب     ، عـن الـنفس    لجنايـة  ا ن فظهرت المؤلفات التي تحدثت ع     ،إيجابا
االنحراف، وتخذيل فهم الغالة، والعنف األسري، وما يتعلق به، وغيرهما الكثيـر مـن              

  :حاب المدرسة الحديثية، وفيما يلي عرضا للبعض منهاالمؤلفات ألص
 فـي  نـشره  ،) مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغالة وتخذيل المـرجفين         كتاب(ـ  ١

 تور الـدك  م،، من سلسلة  من منهج األئمة األعال       )٤(أصول التلقي في اإلسالم تحت رقم     
 القـصيم،   بجامعة دينل أستاذ الحديث بكلية الشريعة وأصول ا      لسناني،عصام بن عبداهللا ا   

 وراجعه فضيلة الشيخ    ، بالجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها     اإلدارةوعضو مجلس   
 عضو هيئة كبار العلمـاء وعـضو اللجنـة          الفوزانالعالمة الدكتور صالح بن فوزان      

 العـام   اهيكون بمعن :"  الجهاد بمعناه العام قال    مالدائمة عند تكلم الدكتور عصام عن مفهو      
الجهاد وهـو  :" يكون ببذل الوسع فيما يحبه اهللا ويرضاه، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   قال  

  .)١("الحقبذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه 
 وهـو جـزء مـن    ، اهللا تعـالى رضـاة  الوسع يكون فـي م    ذلأن ب : والمعنى  

عـدة يجعـل اإلنـسان      حقيقة البعد عن التطرف داخل المجتمع، فـالفهم الـصحيح للقا          
 مـع ثوابـت    متوافقـا يتحرك في مستوى صحيح يقبله العقل البشري قبـل أن يكـون             

  .الدين

                                         
، وينظر الفتاوى، ابن تيمية ٢ بين فهم الغالة وتخذيل المرجفين، عصام السناني، صسلمينمختصر جهاد الم)  ١(
 ،١٠/١٩٢. 



 

 )١٠٧٥(

من مناهج المحدثين في المدرسة الحديثية المعاصرة مناقشة القـضايا    :  الثالث المنهج
 ومن بين هذه القـضايا قـضية        تجدة،التي تخص المجتمع التركيز على القضايا المس      

  .جتمعاتالتطرف داخل الم
ـ     / ور هذه المؤلفات مؤلف للدكت    منـ  ١    ئـة  هي ضومحمد بن عمر بازمول، ع

التدريس، بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والـسنة، تعـرض              
 لقضية الفتنة وما يـرتبط بهـا    ،) المسلم من الفتن   موقف:(  في مصنفه المسمى   لفالمؤ

 القـضاء   يفيـة ، فتعرض لمفهوم الفتنـة، وك      وما يتعلق بها   ي،من تعريف نظري تأصيل   
 وراء الفـتن، ونـاقش قـضية األمـن          االنسياقعليها، وموقف المسلم منها والبعد عن       

 تعامل المسلم مع الفتن على كيفية       ج وتحدث في منه   ، بالنسبة للفرد والمجتمعات   أهميتهو
لـى   كيفية القضاء عليها بـشكل ال يـؤثر ع         ارفهم النصوص بطريقة صحيحة مع إظه     

 داخـل  تطـرف  الةالمسلم هذه األمور بشكل أو آخر تساعد على القضاء علـى ظـاهر     
 الدكتور عمر الكثير مـن      سرد و ،)١( " أمرتكم إذ:"  قال النبي    فقد ،المجتمعات المسلمة 

 وتكلم في بعض األصول المهمة التي يجـب         ،األحاديث واآلثار خالل دراسته عن الفتن     
 يهجـم   ال ومنهـا أ   ، مع قضية الفتن داخل المجتمع     عاملهتأن يعلمها اإلنسان المسلم قبل      

 ؛ وتحدث أيضا عن الواجب على المسلم في الفتن        ، تنزيل أحاديث الفتن على الواقع     ىعل
  . في التطرفمجتمعات التي تساعد على وقوع الةألن الفتن قد تكون هي البذر

ال بعبـادة اهللا     واإلكثار منها واالنشغ   الصالحة عن المبادرة إلي األعمال      فتحدث  
:"  قـال  اهللا سـول  أبـي هريـرة، أن ر  ن عليه ما جاء ع  ويدل لفتن،تعالى عن هذه ا   

 يصبح الرجُل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي      ، فتنا كقطع الليل المظلم    األعمال، ب بادروا
  .)٣)(٢("مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

ي التعامل مع الفتن الرجـوع إلـي         أيضا في مؤلفه من واجب المسلم ف       وتناول  
 ترد إلـى    ا في نوازل الفتن، إنم    لخوض وترك ا  م، غرزهم وترك مخالفته   ولزومالعلماء  

                                         
 وغيرها حوالي لستة الكثير من مرويات السنة النبوية تحمل هذه اللفظة إذ أمرتكم، نجدها في الكتب اوردت)   ١(

 .رواية ٢٠٠

 .٥٩صعمر بازمول، / فتن، دموقف المسلم من ال)   ٢(

الحث على المبادرة / اإليمان، باب/ أخرجه اإلمام  مسلم في صحيحه من طريق أبو هريرة، كتاب )   ٣(
 .١١٨ رقم ديثباألعمال قبل تظاهر الفتن، ح



– 

  )١٠٧٦(

:" ئالأهل العلم الذين يستنبطونه ما يتعلق بها، ثم عرض لنتيجة الفرقة بين الجماعـة قـا         
خـتالل   منهم مـن ا     وسواد الوجوه، وبراءة الرسول      ه الفرقة عذاب اهللا ولعنت    ةونتيج

 واستشهد بحديث ما جاء عن أبي هريـرة         ،)١( واختالل النظام االجتماعي   ني،النظام األم 
 وتظهر الفـتن ويكثـر    ح وينقص العمُل، ويلقى الش    ن، الزما يتفادى:"  قال عن النبي 

  .)٢(" قالوا يا رسول اهللا أيم هو قال القتل القتل،الهرج
ذكر هو اتجه العلماء نحو الحـديث       ـ كان االتجاه الثاني في المنهج السابق ال       ٢  

 القضاء عليه بالشكل األمثـل،      ئقعن سير علماء السلف وكيفية تعاملهم مع الفتن وطرا        
 عرضـت  هذه المؤلفات التـي ت     ن كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، فكان من بي        لمن خال 

 مطرف بن عبـداهللا الـشخير       ، سير علماء السلف عند الفتن     من:( ابلهذه القضية كت  
 القطع  من الوطن للنشر، المؤلف     مدار الصياح، طبعة    هللا الدكتور على بن عبدا    ،)ذجاونم

 نم، والكتاب فيـه بيـا     ٢٠١٢ه،  ١٤٣٣ الثالثة،   ة، الطبع ) صفحة ١٢٤(واليالمتوسط ح 
 السليم في التعامل مع الفتن في ضوء الكتاب والـسنة الـصحيحة يقـول فـي                  منهجلل

 معتنيـا فيـه     حة الصحي والسنةللحق متبعا الكتاب    أن هذا الكتاب ألفته متجردا      :" مقدمته
 السلف في هذا البـاب مـنهج        جبمفهوم سلف األمة، قاصدا أن يعلم شباب األمة أن منه         

  .)٣("د موافق للعقل والنقل، والفطرة السوية فيه صالح العباد والبال،معتدل
 فيه جملة سيرة مطرف بن عبداهللا الشخير وكيفية تعامله في النصوص            عرض  

 ، القضاء على ظاهرة نـشر الفـتن      ي ف اً خاص منهجاًالواردة في الفتن وكيف اتبع اإلمام       
 وتحتار النفوس فال تدري مـاذا       ، العقول طيش اإلمام، وعند الفتن ت    المفقال معقبا على ك   

 ء عظـيم كـان عـدة لألنبيـا        الح عن س  اس وفى هذا الموقف يغفل كثير من الن       مل،تع
فدعا ربه أنـي    :" وهو الدعاء، قال تعالى عن نبيه نوح      والصالحين على مر الزمان أال      

 فيا أخي   ،)١( هو العبادة  لدعاء ويستكمل قائال وفي الحديث الصحيح ا      ،)٤("نتصرمغلوب فأ 

                                         
 .٦٨عمر بازمول، ص/  المسلم من الفتن، دموقف)  ١(

           ظهور الفتن، حديث رقم / بابالفتن، /  كتاب هريرة،أبي اإلمام البخاري في صحيحه من طريق أخرجه) ٢(
 ).١٥٨( ، ومسلم برقم)٧٠٦١( 

 .٧على بن عبداهللا الصياح، ص/  نموذجا، دالشخير الفتن، مطرف بن عبداهللا دمن سير علماء السلف عن)  ٣(

 .  ١٠:  القمر اآليةسورة) ٤(



 

 )١٠٧٧(

 اء قلـب صـادق مخلـص كـدع    ، الدعاءللنجاة اجعل أقوى أسبابك  الشتباهعند الفتن وا  
 يومنا هذا لمـن  ي إلمشهودا  زالت إجابة الداعين أمراًما أثر ذلك جليا و   رى وست ق،الفري

  . وأتى بشروط اإلجابةىصدق اللجوء إلي اهللا تعال
  . النبوي للقضاء على ظاهرة التطرفلحديثطرائق االستشهاد با: ي الثانالمبحث

 هنا لكيفية تعرض أصحاب المدرسة الحديثيـة لالستـشهاد بالحـديث            نعرض  
، ومع اإلشارة إلـي كيفيـة       النبوي من خالل حديثهم عن قضية التطرف وما يتعلق بها         

 فقسمت هـذا المبحـث      هرة، ومناقشتها وتحليلها بما يتناسب مع الظا      تعرضهم للمرويا 
  : مطلبينإلي

  . فكرة التطرف والحد منهاحاربةالمنهج النبوي في م: األول
  . أشكال التطرف المجتمعي والقضاء عليه من خالل السنة: الثاني

  .  والحد منهارف فكرة التطبةارالمنهج النبوي في مح: األولالمطلب
 فـي    الكثير من مؤلفات المدرسة الحديثية على رصد مواقف النبي اعتمدت  

 عمدت الدراسات علـى عـرض األحاديـث     يثمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها ح     
ومناقشتها األمر الذي استوجب أن تكون الدراسات هادفة إلي النص الحديثي كونه هـو              

 يـة  وإليك رصد بعض الوقفات العلمية والمنهج      لظاهرة،رض في هذه ا   المقصود في الع  
  :التي تخص المنهج النبوي وكيفية عرضه عند أهل الحديث

تضمن المؤلفات الحديثية الشرح الوافي والكافي للظاهرة مـن عرضـها   :  األولى الوقفة
وتحليلها بشكل من الموضوعية تحت ضوابط وقواعد الحديث الموضوعي التي تعرض           

ـ  لفهم على ا  مبنية األمر   ذا أفكارهم في ه   ءت جا علماء،لها الكثير من ال     الـنص   دالالت ل
ـ     ،الحديثي  للعلمـاء  ة ومن قبلها معرفة مناسبات الحديث النبوي هذا األمر أتـاح الفرص

 النتـائج  مـع إسـقاط األفكـار الحديثيـة و    رة،لعرض مؤلفاتهم وأبحاثهم في تلك الظاه   
جتمع المسلم، وربط ذلك بقضايا الواقع والـسلوك الـذي        الم يالمنهجية على ما يحدث ف    

 جاءت المؤلفات تعرض أهم فكرة للقـضاء علـى قـضية            لذلكيعيشه اإلنسان المسلم،    

                                                                                                     
، والنسائي في التفسير من )٢٩٦٩رقم ( لدعوات، والترمذي في ا)١٤٧٩رقم ( رواه أبو داود في الصالة)  ١(

 لترمذي، من حديث النعمان بن بشير وقال ا)٣٨٢٨ قمر( ، وابن ماجه في الدعاء )١١٤٦٤رقم ( السنن الكبرى
 .١٨٠٢، والحاكم في المستدرك رقم الحديث )٨٩٠رقم ( حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان



– 

  )١٠٧٨(

 اعتداله وتوازنـه والعمـل علـى        ل من خال  ،)١( وهي إظهار وسطية اإلسالم    ،التطرف
 عـن ل البعد  وذلك من أج،ترسيخ ذلك عند الشباب مع إشعارهم االعتزاز بهذه الوسطية        

 والحد من انتـشاره داخـل المجتمعـات         ، ومقوماته والعمل على القضاء عليه     التطرف
المسلمة حتى يكون الشباب المسلم بعيد كل البعد عن ماهية التطرف الفكـري، بـشتى               

  .وإبعادهصوره 
ـ     )٢( اعتماد الدرس الموضوعي   : الثانية الوقفة  القـضايا والظـواهر     ن في الحـديث ع

 المجتمـع  لمنهجي يعكس الصورة ومقوماتها وطرائق االنتهاء منها داخ المستجدة بشكل   
 هذه الطرائق التي قامت عليها مؤسسات علمية عريقة، ومثال ذلك مـؤتمر             المؤسساتو

الرحمة في اإلسالم، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الدراسات اإلسالمية، الـذي             
م وطرائقها وتطبيقها على المجتمـع حتـى        اهتم اهتماما بتجسيد فكرة الرحمة في اإلسال      

 الموضـوعية   لمؤلفـات  ا هميبتعد عن كل ما يؤدي إلي روح العنف والتطرف، وإليك أ          
ـ       خـل  والتطـرف دا فالتي ربطت بين سلوك الرحمة، ودوره في الحد من ظاهرة العن

  .المجتمعات
  : هذه المؤلفاتهم أومن

 حمدان بن الفي بن جابر العنـزي،     / األستاذ   ،)يم في القرآن الكر    النبي   رحمة(ـ  ١
  . كما ذكرها القرآن الكريم بالنبياهتم البحث بسلوكيات الرحمة الخاصة 

 لرحمـة  عن ابحث محمد المحيميد، سن ح،) في حياة المسلم  ثره وأ رحمة ال مقصد(ـ  ٢
  .فوأثره في حياة المسلم التي جعلت من سلوكه اتجاه حياة ليبتعد عن العنف والتطر

  .رفيق أحمد أحمد محمد/  د،) في القرآن والسنةلرحمة اإلسالم باعناية(ـ ٣
 ،) وعالقتها بزيادة اإليمان ونقصانه من خالل السنة النبوية الـصحيحة          الرحمة(ـ  ٤
  . أنور عز الدين الشيبانيحمدم
  .بأسعدنوال عمر /  د،) تحصيل رحمة اهللا تعالى في السنة النبويةأسباب(ـ ٥

                                         
 .  ٤٤ حملة السكينة، صعي، جامعة دمشق، كلية الشريعة، موق الزحيلهبةو/  اإلسالم وسماحته، دوسطية) ١(

 واحد شريف مقبول أو أكثر، وقد حديثي النبوي من حيث موضوع ديث العلم الذي يتناول قضايا الحوه)  ٢(
هو جمع المرويات المتفرقة في مصادر السنة األصلية المتعلقة بموضوع واحد لفظاً أو : عرفه البعض بقولهم

 نظرية، رمضان إسحاق الزيان، ة دراسموضوعيالحديث ال: ها حسب مقاصد السنة النبوية، ينظرحكماً وشرح
   .٢١٢، ص ٢٠٠٢ غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد العاشر، العام الثاني، األقصى،جامعة 



 

 )١٠٧٩(

/  أسـتاذ  ،) الصحابة الفقهيـة   جتهادات من ا   النبي   قفا الرحمة في مو   مظاهر(ـ  ٦
  .حمد بن حسين صالح الجعيدي

عبيـر مـشبب محمـد آل جعـال     /  أ،) قرآنيـة  دراسة بأعدائه    النبي   رحمة(ـ  ٧
  .)١(األحمدي

 عبدالناصـر  الرحمنعبـد /  د،) تحليليةة جعل اهللا الرحمة مائة جزء دراس     حديث(ـ  ٨
  .انسيد سلط

أنـس  /  د ،) الـسالم  يهمي تعزيز قيمة الرحمة لدى الصحابة عل       النبوي ف  المنهج(ـ  ٩
  .سليمان المصري

 عبـاس  مـد مح/  د،) السنة النبويةل خالن ملتربوية اآثارها وفال باألطالرحمة(ـ  ١٠
  .محمد عرابي

إبـراهيم  /  الـدكتور  األستاذ ،)إيمانية مائة جزء وقفات     مة الرح  جعل اهللا  حديث(ـ  ١١
  .حماد الريس

خديجـة إبـراهيم    /  د ،) بالضراء في ضوء السنة النبويـة      االبتالءفي   الرحمة(ـ  ١٢
  .إزعريين

  .تهاني جميل أحمد بدري/  د،) باألقوام المخالفين سيد العالمين رحمة(ـ ١٣
  .منى إزعريين/  د،)النبوية السنة وء في ضال في النهي عن السؤالرحمة(ـ ١٤
  .ر محمد عزامإسماعيل طاه/  د،)  بالمخالفين النبي رحمة(ـ ١٥
  .محمد عبدالرحيم العربي/  د،) والطيرالحيوانات ب سول الررحمة(ـ ١٦
 بنت إسماعيل محمـد     ملأ/  د ،) ورحمته بأمته   في سيرة المصطفى     الرحمة(ـ  ١٧

  .زاهد الصيني
  .سلطان بن سعد السيف/   د،) بالحيوان في السنة النبويةالرحمة(ـ ١٨
 الـسيد   ظعلى حاف /  د ،)الفين باألسارى والمخ   العالمين برحمة النبي     إتحاف(ـ  ١٩

  .سليمان
  .محمد إبراهيم الشربيني صقر/  د،)رى باألسا النبي رحمة(ـ ٢٠

                                         
قشت مفهوم  سعود اإلسالمية، والتي نالملك كلية التربية، جامعة اإلسالم، مؤتمر الرحمة في اموضوعات) ١(

 .   والقضاء على ظاهرة التطرفإلسالمالرحمة في ا



– 

  )١٠٨٠(

عبدالمحسن أحمد محمد   /  د ،)ــــرب بالمخالفين أثناء الح    الرسول   رحمة(ـ  ٢١
  .علي
حمـد   دم م  ،)١() الرحمة بالبينة وومكوناتها في السنة النبويـة الـشريفة         معالم(ـ  ٢٢

  .عبدالقادر الفقهي
  .عبداهللا بن وكيل الشيخ/  د،)سالم العليهم حابه بأص الرسول رحمة(ـ ٢٣
أسـماء بنـت العربـي بـن محمـد         /  أ ،) بالحيوانات الذكي   الرسول   رحمة(ـ  ٢٤

  .اإلدريسي
 وصـحابته    اإلسالم بأهل الكتاب دراسة استقرائية في سيرة النبـي           رحمة (ـ٢٥

  . السالمةإبراهيممود بن ح/  د ،)عليهم السالم
  محمـد نبـي  البرامج الدنية الفضائية في التعريف بخلق الرحمة عند ال      دور(ـ  ٢٦

  .رقية بو سنان/  د،)دراسة تحليلية
  .محمد عويس عبدالرحيم محمود/  د،) بالمعجماوات في السنة النبويةالرحمة(ـ ٢٧
  . البداحخالد بن محمد بن عقيل/  د،) في سيرة المصطفىالرحمة (ـ٢٨
مصطفى /  د ،) مع المخالف وأثرها على المدعوين      في خطاب النبي     الرحمة(ـ  ٢٩
  . البارمن عبدالرحابن
  .خايف الريس /  د، )  في سيرة خير األنام محمدلحيوان الرحمة باتجليات(ـ٣٠
  . السامرائيهديحذيفة عبود م/  د،) بالحيوانات والطير الرسول رحمة. (٣١
  .فراج محمد فراج الرداس المطيري/  د،)مخالفين بالل  الرسورحمة(ـ ٣٢
  . الخليفيلحفوزية بنت صا/  د،) بالمنافقين دراسة قرآنية النبي رحمة(ـ ٣٣
  .يعقوب طالب يعقوب العبد الهادي/  د،) باألسارىرحمة النبي ( ـ٣٤
  .منيرة بنت مدعت القحطاني /  د،) االحتياجات الخاصةوي بذ النبي رحمة(ـ ٣٥
عائـشة  /  د،) بأمته وطلبه من ربه التخفيف في الـشرائع  رسول اهللا   رحمة(ـ  ٣٦

  .بنت فراج بن علي العقال
  .مختار علي ميكاونو/ د ،) للمخالفين لدعوته المصطفي ة رحممظاهر(ـ ٣٧

                                         
 مؤتمر الرحمة في اإلسالم، كلية التربية، جامعة الملك سعود اإلسالمية، والتي ناقشت مفهوم موضوعات) ١(

 .   والقضاء على ظاهرة التطرفإلسالمالرحمة في ا



 

 )١٠٨١(

          ، ) مقارنة مـع الحـروب المعاصـرة   دراسة في الحرب  رحمة النبي    معالم(ـ  ٣٨
  .ألعمر امحمد على أحمد/ د

           ،)١() للناشـئة ليمة مدرسـة للتربيـة الـس    الرحمة لدى رسـول اهللا    منهج(ـ  ٣٩
  .عبدالصمد الرضي/ د

 دم  ،) باألسرى والقانون الدولي المعاصر دراسـة مقارنـة         الرسول   رحمة(ـ  ٤٠
  .جلوس بنت فرج القحطاني

 الـشدة   سـباب ان أ  وصايا ومواقف عملية وبي    ،) النبوية بغير المسلمين   الرحمة(ـ  ٤١
  .سليمان بن محمد بن خلفان الكلبي /  د،النبوية في بعض المواقف

  .محمد حسن علي ظاهر/  د،) وكسب األعداءة الرحمة المهداة في استمالهدي(ـ ٤٢
 األستاذ الـدكتور عبـداهللا بـن إبـراهيم          ،) الرحمة في حروب النبي      معالم(ـ  ٤٣

  .الموسي
سليمان قاسم  /  األستاذ الدكتور  ،) للشباب لنبي   الرحمة في توجيهات ا    مظاهر(ـ  ٤٤
  .العيد
 فـي  فقدانها   اهر مظ عض وب ،) السنة النبوية  خالل باألطفال من     النبي   رحمة(ـ  ٤٥

  .وبه عين بن عبدالحفيظ بورمحمد/ العصر الحديث، د
عبدالكريم بـن عبـدالعزيز حمـد       /  د ،) في معالجة األخطاء    الرسول   رحمة(ـ  ٤٦

  .الشمالن
/ تور األسـتاذ الـدك  ،) بالمخالفين في حالتي السلم والحـرب  لرسول احمةر(ـ  ٤٧

  . أبو خزيمعبدالسالممحمد ابن 
  .عطوه مضعان أبو غليون/  د،)ير بالحيوانات والط الرسول رحمة(ـ ٤٨

  .أشكال التطرف المجتمعي والقضاء عليه من خالل السنة: الثانيالمطلب
 سعى معظم العلمـاء إلـي       ولهذا ،ة جداً  المجتمع كثير  اخل أشكال التطرف د   إن  

 مظـاهر الحديث عن ذلك في مصنفاتهم المختلفة بالبحث والتعقيب واإليضاح والبيـان ل           
 وبذلك كان الحديث في مصنفاتهم عن أشكال التطرف المجتمع عـن طريـق              شكلة،الم

التحليل الداللي للنص الحديثي، قبل الحديث عن رؤية هذه المؤلفات البد مـن عـرض               
                                         

الملك سعود اإلسالمية، والتي ناقشت مفهوم  مؤتمر الرحمة في اإلسالم، كلية التربية، جامعة موضوعات) ١(
 .  الرحمة في اإلسالم والقضاء على ظاهرة التطرف



– 

  )١٠٨٢(

 بالمؤلفات التي ناقـشت ذلـك وطرائـق         ذلككال التطرف المجتمعي، ثم نعقب على       أش
  .القضاء عليه من خالل السنة

  .أشكال التطرف المجتمعي: أوال
  :)١(والديني الفكري التطرف

 آلراء التعصب لرأى معـين دون غيـره مـن ا          والديني الفكري التطرف   يمثل
 التـشبت بهـذا     فـي عتدال بل المغاالة     هذه الحالة عن اال    في الرأياألخرى ويبعد هذا    

 أو المعتقدات الدينية حتى لو كانت خاطئـة أو نتيجـة   ار واإلصرار عليه أو األفك    الرأي
 لتلك المعتقدات الدينية وطالما     واالجتماعي الروحيعدم فهم أو وعى حقيقى بالمضمون       

 العنيف  لسلوك إلى حيز الفعل أو ا     فكرى أو يخرج كنمط     يأخذ هذا الفكر المتطرف لم      أن
 اسـتخدام   أو لم يأخذ شكل اإلكـراه       نه يعنى أ  هذا القانون الجنائى و   ةفال يقع تحت طائل   

 نشر وفرض هذه األفكار وإشاعة الذعر والرعب واإلضرار بمصالح الـوطن            فيالقوة  
 أو السلوك مجرمـا  لفعلومن ثم يقع هذا الفعل تحت طائلة القانون ويصبح مرتكب هذا ا      

   . ذلكفي خالفوال 
  : لديني التطرف ار مظاهمن

 هو التعصب للرأي تعصباً ال يعترف لآلخـرين  رف أول مظهر من مظاهر التط    إنـ  ١
 مما ال يسمح له برؤيـة مقاصـد الـشرع وال            متعصب يشير إلى جمود ال    ذابرأي، وه 

 يسمح لنفسه بالحوار مع اآلخرين، فالمتطرف يرى أنه وحده على           ظروف العصر، وال  
 في أدق القـضايا الفقهيـة؛       االجتهاده على الضالل، كذلك يسمح لنفسه ب      الحق، وما عدا  

ولكنه ال يجيز ذلك لعلماء العصر المتخصصين منفـردين أو مجتمعـين، مـا دامـوا                
 .سيصلون إلى ما يخالف ما ذهب هو إليه

 كأنهـا   نوافل، على الجزئيات والفروع وال    لناس والغلو في الرأي، ومحاسبة ا     التشددـ  ٢
 .واإللحاداالهتمام بها والحكم على إهمالها بالكفر فرائض، و

 في التعامل والخشونة فـي األسـلوب دون التعامـل بالحـسنى والحـوار               العنفـ  ٣
 .واالعتراف بالرأي اآلخر

                                         
 اإلعالمجاد الحق على جاد الحق، إدارة الدعوة و/ التطرف الديني وأبعاده أمنيا وسياسيا واجتماعيا، د)  ١(

 .  ٤٥م، ص ٢٠٠٣بالمركز العام، الطبعة األولى، 



 

 )١٠٨٣(

 تشاؤمية ال ترى أعمالهم الحسنة، وتضخم       نظرة باآلخرين والنظر إليهم     ن الظ سوءـ  ٤
 الزائدة بـالنفس  ثقة فاألصل هو االتهام واإلدانة، قد يكون مصدر ذلك هو ال          تهم،من سيئا 

 . الحقة بالمتطرف إلى ازدراء الغيرمرحلةالتي قد تؤدي في 
 هذا التطرف مداه حين يسقط في عصمة اآلخرين ويستبيح دمائهم وأمـوالهم،             يبلغـ  ٥

 فـي حكـم     مـداها  رف له متهمون بالخروج عن الدين، وتصل دائرة التط        نسبةوهم بال 
 متكررة وليست وليـدة العـصر،      رة على األكثرية بالكفر واإللحاد، إن هذه الظاه       يةاألقل

 . وفي كل الديانات السماويةوربل وقعت في مختلف العص
 تطرفـون  األولـى تجنـب الم    وظيفتـين؛  عن المجتمع، والعزلة تـؤدي       العزلة ــ   ٦
 جاليـة؛ ن أن يشاركوا فـي نهـج ال       التي تمأل جوانب المجتمع وحمايتهم م     ) المنكرات(

والوظيفة األخرى تكوين مجتمع خاص بهم تُطبق فيه أفكارهم ومعتقداتهم، وتتسع دائرة            
 هو واضـح فـإن      كما غزو المجتمع من خارجه،      تطيعهذا المجتمع شيئاً فشيئاً حتى تس     

 . الوظيفة األخرى سياسية حركيةا فكرية دينية، بينماألولىالوظيفة 
  :)١(ماعي االجتالتطرف

  ليلي عبدالستار التطرف االجتماعي أنه ليس مجـرد مجـاوزة       ر الدكتو تعرف  
) الدوجماتيـة (  وإنما هو مرتبط بالجمود العقلـي      ، االعتدال أو الخروج عن المألوف     دح

واالنغالق الفكري، وهذا هو في الواقع جوهر االتجاه العام الذي تتمحـور حولـه كـل                
 التطرف بهذا المعنى هو أسلوب مغلق للتفكير الـذي          ن أ  إذ متطرفة ال ه المسما عاتالجما

 الـشخص أو    ت عـن معتقـدا    تلفيتسم بعدم القدرة على تقبل آية معتقدات أو آراء تخ         
  .الجماعة

  :ي التطرف الخطيرة في ما يلآثار وتتلخص
ـ التدهور في اإلنتاج، حيث أن أهم عنصر في قوى اإلنتاج هو اإلنـسان العامـل                ١  

 من أن تتطور قدراته العقلية، بحيث يكون قادراً على          –لكي يطور إنتاجه     –الذي ال بد    
 كيـر  التف عـن  وعـاجزاً    مـدة  فإذا ما كان أسيراً ألفكار جا      ،اإلبداع واإلبتكار والتجديد  

                                         
 الجامعة، بشرى عناد مبارك، كلية التربية الب لدى طالعدواني لسلوكقته با وعالجتماعيالتطرف اال)  ١(

 على أنه الخروج عن المفاهيم الجتماعي، فقد عرفت الباحثة التطرف ا٣األساسية، جامعة ديالي، العراق، ص
 .   والسلوكيات العام، وهو الغلو واإلسراف بعيدا عن التطرف واالعتدالقاليد،والعادات والت



– 

  )١٠٨٤(

 بتنظـيم  بـل  تاج،وإعمال العقل، فإن ذلك يجعله متمسكاً باألساليب البالية العتيقة في اإلن    
  .ذلكالعمليات اإلنتاجية ذاتها ك

 يكون دائمـاً    نه أي أ  وراء،ـ يمثل التطرف دائماً حنيناً إلى الماضي والعودة إلى ال          ٢  
 االجتماعية يجر العالقات    هذا منحى رجعي أو محافظ على أحسن األحوال، وبالتالي فإن         

 . تقدم العصرئم أوضاع بالية ال تاللىإ
 النهايـة إلـى     فييؤدي   األمر الذي    والعنف،ـ يرتبط التطرف بالتعصب األعمى       ٣  

  .صراعات مدمرة داخل المجتمع
 إنـه قتـل لإلنـسان       والفني،ـ يرتبط التطرف بالتدهور الثقافي والفكري والعلمي         ٤  

 . مبدعاً وخالقاً اًباعتباره كائن
 ويستخدمها في الصراعات والعـداءات،      ،ـ يعطل التطرف الطاقات اإلنسانية كافة     ٥  

 . دون تكامل المجتمع ويحول
 ياسي المتطرفون إضفاء القداسة الدينية على مشروعهم الـس        اول أنه حين يح   ا هن نضيف

 ب نطاق خطر اإلرهـا    إن وما يترتب على ذلك من ممارسات إرهابية، ف        واأليديولوجي،
  ).١( والحياةعقل والدين والسانيتسع ليشمل اإلن

  :في المعرالتطرف
، وال يتقبل المناقشة أو إعادة النظر  أن يتعلق الشخص إلي فكرة أو أفكار معينةوهو   

 المطلقة، وهو في هذه الحالة ال يلغي وظيفة عقله فقط في ثوابتفيها، ويعتبرها من ال
 بل إنه يلغي أي رأي آخر مخالف، وال يسمح لهذا الرأي ألفكارتمحيص هذه الفكرة أو ا

  . فضالً عن أن يتفهمه أو يناقشه أو يتقبلههأن يدخل مجال وعي
   : الوجدانيفالتطر

 الشخص مندفعا فـي اتجـاه معـين          ل   وهو شعور حساس طاغ نحو شيء معين يجع       
 وربما يندم بعـد ذلـك       ،دون تبصر، وربما يدفعه هذا االنفعال إلي تدمير نفسه أو غيره          

  .حين تخف حدة هذا االنفعال 
ـ      ، يعود إلي رشده وفي بعض األحيان ال يحدث هذا         وبالتالي    شخص  وإنمـا يظـل ال

  .ة أية لحظفي تهدد باالنفجار لةيشحن نفسه أو يشحن المجتمع بشحنات وجدانية هائ

                                         
 . المرصد العربي للتطرف واإلرهاب ) ١(



 

 )١٠٨٥(

   :)١( السلوكيالتطرف
 هذه  ن وكأ ، معينة بما يخرج عن الحدود المقبولة      اهرية المغاالة في سلوكيات ظ    هو    و

 وهي خاليـة مـن      ، ولذلك يكررها الشخص بشكل نمطي     ،السلوكيات هدفًا في حد ذاتها    
 وفاقدة للهدف وال يتوقف األمر عند الشخص ذاته بل يحاول إرغـام اآلخـرين              ،يالمعن

 خـرين  إلـي العـدوان علـي اآل       يلجـأ  وربما   ، قهرا أو قسرا   وعلي التقييد بما يفعله ه    
   .إلرغامهم علي تنفيذ ما يريد

                                         
 ما هي ه،بحث مقدم إلي شركة مفكرة اإلسالم بعنوان سيكولوجية التطرف، ما هو التطرف، ماهي أشكال)  ١(

 .١٣أسبابه، وكيف نعالجه، ص



– 

  )١٠٨٦(

   الثانيالفصل
  . في القضاء على ظاهرة التطرفبالسعودية المعاصرة يثيةدور المدرسة الحد

ـ      لماء لع ماعية الفردية والج  األدوار: األول المبحث  هـذه  ن الحديث بالمملكـة للحـد م
  .الظاهرة
  :توطئة

 هذا الجزء من الدراسة سوف نتحدث عن دور األدوار الفردية والجماعية في  
لعلماء الحديث بالمملكة ودورهم في الحد من ظاهرة التطرف والقضاء عليها، ومع 

  . المجتمعداخلوأثرها اإلشارة إلي هذه األدوار 
  . هذه الظاهرةمناألدوار الفردية لعلماء الحديث بالمملكة العربية السعودية للحد : أوال
  : لعلماء الحديث في الدورات العلمية داخل المملكة وخارجهاةـ المشاركات الفردي١
ت  في الدورا)١( بن عبداهللا بن سليمان التخيفيعبدالمحسن مشاركة األستاذ الدكتور ـ

 والسنغال استرالياالعلمية المتخصصة في الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل و
  .وهولندا

 رئيس الوحدة اإلدارية لكرسي األمير سلطان بن ، حماد الريسبراهيم إالدكتور ـ
 المحاضرات الدورات للدراسات اإلسالمية، وكان من أهم إسهاماته إلقاء العزيزعبد

 واألمن العام الدفاعة وفي بعض القطاعات العسكرية كوزارة العامة في مساجد متعدد
 داخل الرياض وخارجها، وكان له الباع حكومية الرسوالقاعدة الجوية وبعض المدا

 من القطاعات د والكلمات في عدالمحاضراتالطويل في إقامة عدد من المشاركات و
 وشارك ائية،المجد الفض في قناة مباشر المشاركة في حوار وأيضا رية،األمنية والعسك

أيضا في تطوير موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
      .بالرياضواإلرشاد 

  . الدكتور سلطان سعد بن عبداهللا السيفـ
 اإلسالمية والتي الشئون رة فعلمني اإلسالم التابعة لوزالمت في دورة أسمحاضر   

  .ه في مصطلح الحديث وعلومه١٤٢٨/ ه١٤٢٧تقام كل فصل ابتداء عام 

                                         
 .نتينظر تراجم هؤالء العلماء على المواقع الخاصة بهم على شبكة االنتر)  ١(



 

 )١٠٨٧(

  . الدكتور تركي بن فهد الغميزـ
 الدورات التي شارك فيها، استخدام التقنية في خدمة السنة النبوية، واستخدام من   

  . في التعليم الشرعياإلنترنت
  . بندر بن نافع العبدليور الدكتـ

  : الدورات التي شارك فيها سعادته من
  . عنيزةأوقاف بعنيزةمركز ابن صالح                الحوار       فن
  . المشكالت واتخاذ القرارات    نفس المركزحل
  . مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني   الحوار األسري         فن
  .مركز ابن صالح عنيزة أوقاف عنيزة    التعامل االجتماعي        فن

  .ركز السابق بال مشاكل                   نفس المبيوت
  .زة والخطباء بمعهد عنيئمة معهد األ            واطنة االنتماء والمفقه

  . قاعة األصالةة الشرعية      كلية الشريعالعلوم التقنية  في خدمة استخدام
 الشهرية لتقرير ندوات دورات في برنامج وزارة الشؤون اإلسالمية منها الوهناك    

  .  عدة أماكن مختلفة في عنيزةفكريالوسطية وتحقيق األمن ال
 مـن  الوسطية التابع لنـدوات األ     قيق المسجد في تح   الة إقامة دورات حول رس    أيضا    

  .الفكري الذي تقيمه وزارة الشؤون اإلسالمية لألئمة والخطباء والدعاة
 وعدم االعتماد على الجهود الفرديـة فـي أداء الرسـالة    للمساجد المنظمة  الجهود     ف

 نشر الهداية والفـضيلة واألخـالق والتـصدي لالنحـالل     يلع بها المسجد ف  التي يضط 
األخالقي ونشر الوسطية وتحقيق مفهوم الوسطية ومواجهة الطائفية والعرقية في العـالم           

  .اإلسالمي
 ظاهرة اإلرهاب األعمى واختطاف جماعات شاذة وضالة في منهجهـا اإلسـالم             إن   

ــالم  ــالم اإلس ــل الع ــة جــ ييجع ــي مواجه ــضالل  ف ــذا ال ــة ه  .ادة لمواجه
  .)١(القصيرالدكتور سليمان عبداهللا -

  . فن الخطابة واإللقاء والتأثير بالجمهور وزارة الشئون اإلسالميةدورة     
  .  الدكتور عصام عبداهللا السنانيـ

  .بعنيزة الطرفية، ، للمناصحات الفكرية توقيف الرياضستمرة مدورات    
                                         

 .على المواقع الخاصة بهم على شبكة االنترنتينظر تراجم هؤالء العلماء )  ١(



– 

  )١٠٨٨(

  .عزيز المجندل عبدالحمن الدكتور عبدالرـ
ه، ١٤٣٥ الحوار الوطني لقاء من مد من مستشار اجتماعي معتعتمد ممدرب  

ومشارك في ورش جمعية حقوق اإلنسان، ومشارك في برنامج محاضرات األمن 
  .الفكري

  . الدكتور خالد محمد السليمـ
 للناجحين  العشر مركز الدعوة في الرس، العادات ناس مع العامل عن فن التدورة   

  .  عنيزةفيمركز الدعوة 
  . في عنيزة لدعوة عن العادات العشر للناجحين   مركز ادورة

  .يري الدكتور صالح بن راشد القرـ
  . عن مهارات وفنون تقويم السلوك شركة الريادة الدولية لالستشارات ببريدهدورة    

على  التي تساعد العامة في إلقاء الندوات والمحاضرات ديةـ المشاركات الفر٢
  .إصالح المجتمع

  : إبراهيم حماد الريسالدكتور ـ
 له ندوة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم، وأيضا بعض الندوات عن كان 

 والثقافة اإلسالمية بين الواقع والتطلعات مع ألطفالنا، تحت عنوان تربية أفضل التربية
 المتعلقة دراساتوال باألسرة والمرأة، تعنىاهتمام أستاذنا المفضال بالدراسات التي 

 في إذاعة القرآن الحوارات بعض البرامج وقديم إعداد وتمع ،بالطفل والتأثير اإلعالمي
  .هــ١٤٢٦ من اوهو رئيس مجلس إدارة مجلة األسرة والمشرف العام اعتبار،الكريم

  : خالد منصور بن عبداهللا الدريسالدكتور ـ ٢
ؤتمر عناية المملكة العربية  شارك في العديد من الندوات منها المشاركة في م

  .هــ ١٤٢٥ األول ع بالمدينة المنورة في شهر ربيية بالسنة والسيرة النبووديةالسع
 عشر الرابع خالل القرن لنبوية    المشاركة في ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة ا

  .ه١٤٢٦الهجري بكلية الشريعة، جامعة الشارقة، 
   .ـهـ١٤٢٨ السنة النبوية في الحضارية لقيما   والمشاركة أيضا في ندوة 

  . الصياحيدـ  الدكتور علي بن عبداهللا بن شد٣
  .النبوية عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة وة ـ بحث المشاركة في ندأ

   اإلنترنت، مواقع ل األمير نايف لدراسات األمن الفكري حوكرسي حلقة نقاش في ـ ب



 

 )١٠٨٩(

  .)١(راسة قضية الفكر المتطرف عبر مواقع التواصل االجتماعي في هذه الدنوقشت
  .)٢( الدكتور سلطان سعد بن عبداهللا السيفـ
 التابعة لوزارة لمدارس والتربوية في بعض اية بعض المحاضرات التوجيهاء ـإلقأ

  .التربية والتعليم
  .اجحة ـ ندوات حول كيفية التعامل مع األبناء المراهقين، الحياة األسرية النب
  .ن اللحيدامد بن حهللا الدكتور عبداـ

 ،ه١٤٣٢ أهم الندوات التي شارك فيها، تعزيز الوسطية وتعزيز األمن الفكري، من    
  .ببريده

  .ه١٤٢٧ وخطرها على المجتمع، المخدرات
  .ه١٤٣٢ الجمعة رسالة ومسئولية  منبر

  . الدكتور محمد بن عبداهللا القناصـ
  .  النبويةيرة بواسطة كرسي السامة المق العالمية عن السيرةالندوة

                                         
 :مفهوم التطرف عبر مواقع التواصل االجتماعي )١(

 السلوكية واألساليب والمعايير والقيم الفكرية القواعد عن الخروج إلى يؤدي ما كل بأنه التطرف مفهوم يعرف    
 عنها الدفاع يصل قد مختلفة ومعايير ِقيم تبني وأ واالنسحاب، بالسلبية أو بالعزلة عنه معبراً المجتمع، في الشائعة

 الرأي وفرض المجتمع في التغير إحداث فبهد منظم، جماعي سلوك أو فردي شكل في العنف نحو االتجاه إلى
 المخالفات هذه عن والتعبير القيم لمخالفة االنترنت شبكة من أحسن فال توصيفال وبهذا اآلخرين على بقوة

 صاحبها رىي التي األفكار عن للتعبير الضجيج وإحداث واألفالم والنصوص الصوتي البث لخال من لها ةوالدعو
 .للناس إيصالها أهمية

 يلجأ سياسي، عمل أو ظاهري كسلو إلى فكر مجرد من يتحول قد واأليدلوجية الثقافية للمفاهيم وفقا والتطرف
 اإلرهاب إلى اللجوء أو المتطرف، كرالف بها يؤمن التي المبادئ يقتحق إلى كوسيلة العنف داماستخ إلى عادة

 هذا بها ينادي التي واألفكار المبادئ تلك تحقيق طريق في عقبة يقف ما كل ضد الفكري أو المادي أو النفسي
  .المتطرف الفكر
 والخدمات المتنقلة لهواتفوا تاالنترن شبكة توظيف أنشطة بأنه لكترونياإل التطرف تعريف ويمكن     

 الفكرية المواد وترويج انتقال تسهل التي والخدمات المواقع وإنشاء واستقبال وبث نشر في المرتبطة ونيةاإللكتر
 أو تتبنى التي الجماعة أو الشخص أو التيار كان أيا العنف لىع المحرض وخاصة الفكري رفللتط المغذية
  ....األنشطة هذه مثل ترويج ةدائر توسيع شأنه من ما كل تمول أو تشجع

 . تراجم هؤالء العلماء على المواقع الخاصة بهم على شبكة االنترنتينظر)  ٢(



– 

  )١٠٩٠(

  . بن فهد الغميزكي الدكتور ترـ
 جامعة لعلوم، عن التفكير المنهجي في العلوم العربية واإلسالمية، بكلية دار اندوة   

  .الفيوم
  . الدكتور تركي بن فهد الغميزـ

مام محمد بن  الواقع التطوير والمعوقات اإلنبوية عن ترجمة السنة والسيرة الندوة    
  .ه١٤٢٩/ ٥/ ٢٣ الرياض اإلسالمية،سعود 

  .  الدكتور عصام عبداهللا السنانيـ
 الحوار الوطني آفاق الثقافة في المملكة مركز الملك عبدالعزيز للحوار ندوات   

  .ه ١٤٣٠
، فندق قصر الرياض، وزارة )  التفكير في المملكةشبهات:(  مناقشة كتابندوات

  .ه١٤٣٣الداخلية 
  .دكتور رائد بن حمد السليم الـ
  . ماليزيارة،   فيها السنة النبوية وقضاياها المعاصك شاري أهم الندوات التمن

  . المجتمعات اإلسالمية ونخبها من خالل كتب الطبقات والتراجم  تونس ندوة
  . متعب بن سالم الحمشيالدكتور -

  . حوسبة السنةملتقى
  .تدريس العلوم اإلسالمية، الجزائر في التعليم كأساس لتطوير مناهج الجودة

  . الداخليةوزارة في مركز تدريب األمن محاضرات
  . المطرفيدعادل بن سع/ الدكتور-

 ، صيم العيوب المنهجية للخطاب المعاصر في نقد السنة، مقر الجمعية الفطرية بالقندوة
  .ه١٤٣٤

 التطرف رةظاهـ المشاركات الفردية في المجال اإلعالمي من أجل القضاء على ٣
  .وغيرها داخل المجتمع

 الفضائية جد قناة المي فالحوارية المشاركات له ب)١(الريس حماد راهيم الدكتور إبـ
 الواقع المطلوب في ية الحاسوبية الشرعج،  تحت عنوان البرام) حوارساعة:( نامجبر
  . في إذاعة القرآن الكريموارات وأيضا إعداد بعض البرامج والح،ه٢٢/١/١٤٢٥

                                         
 .ينظر تراجم هؤالء العلماء على المواقع الخاصة بهم على شبكة االنترنت)  ١(



 

 )١٠٩١(

 العمل بصفة متعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم ،د تيسير سعد بن راشد حميالدكتور ـ
 بعض ديم وإذاعة الرياض، مع تقريمفي مجال اإلشراف على البرامج بالقرآن الك

  .البرامج اإلذاعية
  . الدكتور سلطان سعد بن عبداهللا السيفـ
 المجد مع قناةذي تقدمه  والبوي المشاركة في أكثر من حلقة من سلسلة بناء الترـ

  .ه١٤٣٢ عام تربية هيئة التدريس بكلية الأعضاءنخبة من 
 الشباب وهموهم وتطلعاتهم وما ت المشاركة في بعض القنوات اإلعالمية عن مشكالـ

  .يجب عليهم
  .)١( الدكتور محمد بن عبداهللا القناصـ

  . الهاتف األسريببريده البر الخيرية جمعية          
  .ر عمر عبداهللا المقبل الدكتوـ
)  نبويةقواعد:( ـ المشاركة في برنامج أسبوعي في إذاعة القرآن الكريم بعنوان١

  .هـ١٤٣٢ العام البرامج ةضمن دور
  .مية في اإلجابة عن الفتاوى في عدد من المواقع اإلسالةـ المشاركة المستمر٢
 وبعض القنوات ،ريمـ المشاركة في عدد من الوسائل اإلعالمية كإذاعة القرآن الك٣

  .التربوية والعلميةالفضائية إللقاء بعض البرامج 
 حلقة في شهر رمضان بعنوان مصابيح السنة تابع لوزارة الشؤون اإلسالمية ٣٠ـ ٤

  .واألوقاف والدعوة واإلرشاد
  . المجالت العلميةـ٤
م  والمشرف العاألسرة إبراهيم حماد الرئيس رئيس مجلس إدارة مجلة االدكتورـ ١

  .هــ ١٤٢٦ من اعتبارا
 نافذة الحديث في على المشرف العلمي ، خالد منصور بن عبداهللا الدريسالدكتور ـ٢

موقع اإلسالم على االنترنت التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية، وأيضا إعداد وتقديم 
من إذاعة القرآن الكريم )  حلقة٨٠(برنامج تعليم التفكير من منظور إسالمي تم تسجيل 

  . حوالي سنتينفي

                                         
 . على المواقع الخاصة بهم على شبكة االنترنتعلماء الءينظر تراجم هؤال)  ١(



– 

  )١٠٩٢(

  . عضوية اللجان العلميةـ٥
  . تعالى اهللاه عبدالعزيز بن باز رحمشيخ الـ

 العديد من األعمال والمهمات وأعمال أخرى منها رئاسة هيئة كبار تولى
 رئاسة المجلس المي، لرابطة العالم اإلسأسيسيالعلماء، عضوية ورئاسة المجلس الت

 المكرمة التابع لرابطة العالم بمكةجمع الفقهي  رئاسة المجد، للمسا،األعلى العالمي
 عضوية الهيئة المنورة،اإلسالمي، عضوية المجلس األعلى للجامعة اإلسالمية بالمدينة 

  .)١(سعودية اإلسالمية في المملكة العربية الوةالعليا للدع
 من خالل اإلطالع على المصنفات الحديثية التي كتبها وشرحها اإلمام فيتضح

 ساطعا وإماما مخلصا وعالما فاضال عرف بدفاعه عن جماًـ ن اهللا رحمه ـ أنه كان
 وذلك واضح لحديثي، كما عرف بطول نفسه ا، للبدعة وأهلهاوحربه وأهلها لسنةا

 تتحدث عن الشيخ راسات لذلك جاءت الدفتاواه، وقاتهوجلي في كتبه ورسائله وتعلي
 لم على منهجه في هذا العفوقو مع الودراية،ومنهجه في علوم الحديث رواية 

 الشيخ العالمة الكبير محمد مامودراسته دراسة علمية منهجية وكان من شيوخ اإل
ه، وقد ١٣٨٩ سنة ى السابق المتوفملكةإبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مفتي عام الم

 الدينية من عام العلوم خاللها عنه جميع تلقى أكثر، نحو عشر سنين أو هالزم حلقات
 ك التي يقرأها الطلبة في ذليةه قرأ عليه جميع العلوم الدين١٣٥٧ه إلي عام ١٣٤٧

 عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة وغيرها وسمعالوقت في الفقه والحديث والنحو، 
  ). الرحبية( بقراءة كثير من الطلبة ودرس عليه 

مير نايف  من المشرفين على برنامج األ، خالد منصور بن عبداهللا الدريسالدكتور ـ
 لدراسات األمن الفكري، وعضو اللجنة القنية في كرسي األمير سلطان عبدالعزيز ابن

 البرنامج العالمي لتعريف بالنبي لجائزة اإلسالمية، ورئيس لجنة تحكيم للدارسات
  . إلي رابطة العالم اإلسالميالتابعة الرحمة 

                                         
عزيز ابن باز رحمه اهللا ، إعداد عبداهللا بن إبراهيم بن عبدالرحمن آل الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبدال)  ١(

سنن  ( عية رعاية جمت الشيخ محمد بن سعيد باسمح ــ رحمه اهللا ـــ تحعن طبع هذا الكتاب صدقة دي،مع
 . م٢٠١٢/ ه١٤٣٣، الطبعة األولى، ) الجمعية السعودية العلمية للسنة وعلومها



 

 )١٠٩٣(

جنة مكافحة التدخين عام  ومقرر لعضو . علي بن عبداهللا بن شديد الصياحكتور الدـ
 التربية بوزارة عضو لجنة األسرة الوطنية ،ه، عضو لجنة الثقافة اإلسالمية١٤٣٠

   .واألمة   بحوث مؤتمر نصرة النبيتحكيم جنةوالتعليم، عضو ل
 له العديد من الدورات منها لجنة تقييم كتاب ان ك الدكتور عصام عبداهللا السنانيـ

  . الرد على شبهات المقدس الضالولجنة ، على شبهات أهل الغلوالرد
  .  ـ المؤتمرات العلمية٧
   السناني الدكتور عصام عبداهللاـ

  . نادي الضباط وزارة الداخلية؟ة الدولي بالرياض، قاعرهاب اإلمؤتمر
 إلسالمية اسعود اإلمام محمد بن جامعة الفكرية لمناصحات تقييم برنامج امؤتمر
  .ه١٤٣٥
 بالسنة وعلومها في القضاء على هذه المرتبطة )١(هيئات العلميةدور ال:ني الثاالمبحث
  . الظاهرة

 في المملكة العربية السعودية العديد من الهيئات العلمية التي اهتمت ظهرت  
 القضايا الموجودة على الساحة المجتمعية وموقف علماء السنة وناقشت بسنة النبي 

 في ضوء ما عرف ونوقش وحلل  الخاصة بكل ظاهرةاآلراء مع عرض ،وعلومها 
من روايات جاءت في بطون أمهات الكتب الشرعية األمر الذي احتاج إلي مزيد من 
العلم والدراسة والحكم وفي غضون الصفحات القادمة سوء نناقش دور الهيئات في 

  : ومن بينها ظاهرة التطرفاهر،القضاء على تلك الظو
ية بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة ــ مؤتمر عناية المملكة العربية السعود١

  .ه١٤٢٥المنورة في شهر ربيع األول 
  : هذا المؤتمر عناية المملكة العربية السعودية بالسنة النبوية من خاللأوضح

 والعبادات كالعقائد  اإلسالمية،لحياة تحكيم السنّة النبوية في كل شؤون امحاولةـ ١
  .الناس وتثقيف والتوجيه والتعليم التربيةو والدعوة  والقضاء واألحكام مالتوالمعا

 ، بعلماء السنّة وتقريبهم واحترامهم وإنزالهم المنـزلة الالئقة بهماالحتفاء ـ٢
  .الحكم شؤون في كذل وتفعيل ومشورتهم، ائهمآر إلى واالستماع

                                         
 ذلك إظهار العلمية الخاصة بها وا بها مع مناقشة القضايتعلق اهتمت بالسنة النبوية وما يالهيئات العلمية التي)  ١(

 .إلي المجتمع



– 

  )١٠٩٤(

 نائهاأب بتعليم المملكة اهتمت فقد ، التعليم على ضوء الكتاب والسنّة النبويةقيامـ ٣
  .وصغيره كبيره المجتمع أفراد جميع بين العلم بنشر واالهتمام أظافرهم، نعومة ذمن
 تقتصر فلم  ،)١( الخاصة بالسنّة النبويةية العلمام ودعم الكليات واألقسإنشاءـ ٤

 الكليات ودعم بإنشاء أيضا اهتمت وإنما التعليم، بمناهج االهتمام على الدولة مجهودات
  .الجامعات في بويةالن ةبالسنّ الخاصة العلمية األقسامو
 اإلسالمية للجامعة تابع مركز وهو  ، خدمة السنّة والسيرة النبويةركز مإنشاءـ ٥

 بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع مع تعاونبال المنورة بالمدينة
 عبد بن فهد الملك الشريفين رمينالح خـادم عهد في المركز هذا أنشئ وقد المنورة،

  هـ١٤٠٦ عام سعود آل لعزيزا
 بالسنّة المتعلقة  والمعلوماتائق والمطبوعة والوثالمخطوطة وحفظ الكتب جمعـ ٦

  .لباحثينل وتيسيرها النبوية والسيرة
 أخرى في خدمة السنة والسيرة موسوعات الحديث النبوي وفي موسوعة إعداد  -٧

  .المركز مجلس يضعها التي للخطط وفقاًالنبوية 
 التي العلمية البحوث وإعداد ،ما يمكن من كتب السنّة والسيرة النبوية تحقيق  -٨

  .النبوية والسيرة السنّة تخدم
  . بهالق ترجمة ما تدعو الحاجة إليه من كتب السنّة والسيرة النبوية وما يتع- ٩

  .النبوية ة رد األباطيل ورفع الشبهات عن ساحة السنّة والسير-١٠
  .ي المركز في مجال التأليف والتحقيق والترجمة نشر األعمال المنجزة ف-١١
 السنّة دمة تعمل في خالتي علمية والهيئات والمؤسسات الاكز التعاون مع المر-١٢

  . داخل المملكة وخارجها في ما يخدم المركز ويحقق أهدافهيةوالسيرة النبو
  . االستفادة من خبرات ذوي الشهرة العلمية في السنّة والسيرة النبوية-١٣
 المعلومات المتعلقة بها وبرمجة السنّة مع في جآللي من الحاسب ااالستفادة -١٤

  .وبعلومها
 الحرمين في باإلضافة إلى االهتمام بالدروس العلمية الشارحة للسنّة النبوية -١٥

  . وفي غيرهما من المساجد األخرى،الشريفين
                                         

 عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة مؤتمر التي خرج بها التوصياتينظر )  ١(
 .ه١٤٢٥ في شهر ربيع األول المنورة



 

 )١٠٩٥(

 إلقامة السنّة، وقمع ر، بالمعروف والنهي عن المنكواألمر عوة، دعم أجهزة الد-١٦
  .لبدعةا

  . بالسنّة النبويةصة من المصنفات والكتب الخالعديد طبع ونشر ا-١٧
جائزة نايف بن عبد : وهي ،)١( استحداث جائزة عالمية خاصة بالسنّة النبوية-١٨

 وقد صدرت المعاصرة، النبوية والدراسات اإلسالمية للسنّة  آل سعود العالميةعزيزال
هـ، وكان يتكفل ١٤٢٢ شوال ٢٩ على إنشائها في لشريفينلحرمين اموافقة خادم ا

بالجائزة ويمولها ويرعاها صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز آل 
  . تعالى اهللارحمه سعود،

 بويةالن للسنّة المناهضة األفكارو والعقائد لاألعما حظر من المملكة به تقوم ما ـ١٩
  . وشرورها هاأضرار من المجتمع وحماية

 وتلفاز إذاعة من الوسائل بكل الشريفة النبوية السنّة لخدمة اإلعالمي الدعمـ ٢٠
  .المتاحة الوسائل من وغيرها وصحافة

 مجمع غرار على النبوية للسنّة اهللا عبد الملك مجمع إنشاء مشروع دراسةـ ٢١
 هذا لدراسة لعديدةا روحاتواألط والرؤى األبحاث قُدمت وقد ـ اهللا رحمه ـهدف الملك

 شامخة منارة يكون كي إنشائه إلى األمر والة يوفق أن اهللا نسأل الذي المشروع
  .أجمع للعالم مضيًئا وسراجا

 وإنزالهم واحترامهم وتقريبهم السنة علماءب المملكة في األمر أولي اهتمام ـ٢٢
  .بهم الالئقة المنـزلة

    السنة بعلماء االحتفاء النبوية سنةبال مملكةال في األمر أولي اهتمام هرمظا من إن 
 ومشورتهم، آرائهم إلى واالستماع بهم، الالئقة المنـزلة وإنزالهم واحترامهم وتقريبهم
  .الحكم شؤون في ذلك وتفعيل
  :التالية المركزة النقاط في ذلك إيضاح ويمكن

  .وتركهم هجرهم وعدم النبوية، السنة بعلماء االحتفاء - أ
  .ومكانتهم وبعلمهم بهم الالئقة المنـزلة السنة علماء إنزال – ب

                                         
 ينظر موقعها ، اإلسالمية المعاصرةوالدراسات النبوية للسنّة  العالميةدعزيز آل سعو نايف بن عبد الجائزة)  ١(

 htm.mans.edu.eg/arabic/pgs/naif-prize١.http://www٢على االنترنت 



– 

  )١٠٩٦(

 يثالحد وتبادل للعلماء، األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم استقبال – ج
  .معهم المنوع

 اختصاصهم نطاق في والداخلة العلماءب الخاصة الحكومية األجهزة إنشاء – د
  :ذلك ومن ومجالهم،

  .واإلفتاء لميةالع البحوث رةإدا رئاسة - ١
  .واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة - ٢
  .النبوي سجدوالم الحرام المسجد لشؤون العامة الرئاسة - ٣
  .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة الرئاسة - ٤
 جهزةاأل بعض في والتوجيه التوعية وإدارات الدينية اإلدارات من العديد إنشاء - ٥

  .)١(المملكة في لعسكريةوا المدنية الحكومية
 بعلماء المملكة في األمر أولي قبل من خاصاً اهتماماً تُعد المناشط تلك كل أن والحقيقة

  .)٢(المجتمع وخدمة توجيه في دورهم تفعيلو السنة
 المعلومات والعلوم الشرعية والعربية كلية الحاسب والمعلومات نيةـ ندوة تق٢

  .هــ ١٤٢٨ام محمد بن سعود اإلسالمية في الفترة جامعة اإلم
 لق وما يتع، لرابطة العالم اإلسالميالتابعة   بي البرنامج التعريفي بالنائزةـ ج٣
  .به

 لقضاء موقع نبي الرحمة على العديد من اإلسهامات التي تسهم في ايحوي  
  .على التطرف وما يتعلق به 

 ،لرسول صلى اهللا عليه وسلم هدي ان اليوم مالة باب يخص رسفهناك  
  : ومنها الشربتلي التي تخص نصرة سيدنا ابقةوعرض للبحوث الفائزة في مس

  . سول الرحمة في حياة الرـ
  . شخصيته في مظاهر الرحمة ـ
  .اً هل كان محمد رحيمـ

                                         
عبد الرحيم .  دلعزيز، الملك فهد بن عبد ايفين،الدعوة إلى اهللا في عهد خادم الحرمين الشر: لالستزادة انظر) ١(

 . وما بعدها) ٥٧(غذوي ص محمد الم
/ د ، الحياة والحكم في المملكة العربية السعوديةن أساساً لشؤو-  الكريمن إلى جانب القرآ- نّبوية اتّخاذ السنّة ال)٢(

  .١٤ ص،عبد الرحيم بن محمد المغذّوي
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  . النبويةيرة الحوار في السـ
  . الرحمة المهداة ـ
  . في مرآة الغرب الرسول األعظم ـ

 مسابقة المطويات    منها كان المطويات وعرضها وخص جانبا ياكأن هن كما  
  .انصر نبيك بقلمك: التي بعنوان

 لي إوإنجازاته وتقديم سيرته وأخالقه  هذا الموقع التعريف بالنبي وهدف  
الناس كافة بصورة واضحة قائمة على الحقائق الموثقة، واألرقام المحددة والحوار 

 وهي أحدي الهيئات ، ونصرته للتعريف بالرسوللمية للهيئة العا ويتبع الموقعلهادفا
 اإلسالمي، ومقرها مدينة العالم ذات الشخصية االعتبارية المنبثقة عن رابطة ةالمستقل

  .الرياض في المملكة العربية السعودية
  : الموقعهداف أومن

  .ـ تعريف غير المسلمين بالرسول ١
  . عن النبي اطئة المفاهيم واألفكار الخيحـ تصح٢
  .ـ تفنيد اإلدعاءات الباطلة والحمالت التي تستهدف تشويه الرسول ٣
  وسيرته ومآثره وخلقه وهديه ومنهاجه في حل مشكالت ـ إبراز سنة الرسول ٤
  .)١(لبشريةا

 الباحثين الجادين ووسائل اإلعالم العالمية بمادة علمية ميسرة باللغات المختلفة تزويد  
 .ورسالته  محمد حول شخصية

 : الموقعوسائل
 . ونصرته   لمخاطبة غير المسلمين وتعريفهم بالرسول شرات الكتب والنتأليف ـ ١
 . بالوسائل المشروعةومواجهتها الحمالت التي تستهدف شخص رسول اهللارصدـ ٢
 باللغات العالمية الرئيسية )اإلنترنت( موقع على شبكة المعلومات الدولية إنشاء ـ ٣
 والتشويهات التي تستهدف شخصه اءات االدعبطال وإونصرته تعريف بالرسول لل

 .الكريم
 .ونصرته  بالرسول تعريف مسابقات للتنظيمـ ٤

                                         
)١(  web/org.themwl.www://httpقع لمعرفة ما يخص سنة النبي  وسيرته ومآثره وخلقه وهديه ، رابط المو

  .ومنهاجه في حل مشكالت البشرية
 



– 
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 تساهم في تحقيق أهداف المركز ونشرها في وسائل ي البرامج اإلعالمية التإنتاج ـ٥
 .اإلعالم

 .  تستهدف الرسولالمع في وسائل اإلغالطات للرد على أي ماء العلماستكتاب ـ ٦
 . الدراسات والبحوث والمؤلفات التي تسهم في تحقيق أهداف المركزتشجيعـ ٧
 .ونصرته  الوفود واستقبالهم لمناقشة القضايا المتعلقة بالرسول إيفاد ـ٨
 وغير المية الندوات والمؤتمرات والدورات والمعارض في البلدان اإلستنظيمـ ٩

 لرسولالندوات والمؤتمرات والمعارض للتعريف بااإلسالمية والمشاركة في 
  .ونصرته

  . هــ١٤٢٨ في السنة النبوية الحضاريةـ  ندوة القيم ٤
  . النبوية يرة ـ الندوة العالمية عن السيرة النبوية المقامة بواسطة كرسي الس٥
 الواقع، والتطوير والمعوقات جامعة اإلمام لنبويةـ ندوة ترجمة السنة والسيرة ا٦
  .هــ ١٤٢٩عود اإلسالمية، الرياض، س
  . النبويةلسنة جودة التعليم في اج ـ برنام٧
  .ـ جائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية٨

 العالمية للسنة النبوية والدراسات ود عبدالعزيز آل سعن نايف بجائزة:  الجائزةاسم
  .اإلسالمية

  .العزيز آل سعود نايف بن عبدألمير املكيصاحب السمو ال:  الجائزةراعي
  :جائزة الأهداف

 والدراسات اإلسالمية هاـ تشجيع البحث العلمي في مجال السنة النبوية وعلوم١
  .عاصرةالم
  .ـ إذكاء روح التنافس العلمي بين الباحثين في كافة أنحاء العالم٢
ـ اإلسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم اإلسالمي، واقتراح الحلول المناسبة ٣

  .الته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضرا ومستقباللمشك
  .ـ إثراء الساحة اإلسالمية بالبحوث العلمية المؤصلة ٤
  . زمان ومكانل وصالحيته لكف الحنياإلسالميـ إبراز محاسن الدين ٥
  . الحضاري للبشريةوالرقيـ اإلسهام في التقدم ٦
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  : الجائزةفروع
  .السنة النبوية:  األولالفرع
  .الدراسات اإلسالمية المعاصرة :  الثانيعالفر
ـ للسنة اهللا بن عبدالعزيز ـ رحمه اهللا  الشريفين الملك عبدين الحرمخادمـ جامع ٩

  .النبوية المطهرة
 صرح إسالمي شامخ لخدمة السنة ، عبداهللا لخدمة السنة النبويةملك ـ مجمع ال١٠

  .النبوية
  .ثقافة القانونية ومواجهة التطرفـ اتفاقية للتعاون المصري السعودي لنشر ١١
  .طرف التجهةـ الجامعة اإللكترونية تقيم حفل توزيع جوائز المعرفة في موا١٢
  . محافظة الشملي من التطرف بحائلنـ جلسات فكرية لتحصي١٣
  . الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيزـ مرك١٤
  .ـ مركز الحوار الوطني يناقش ظاهرة الغلو والتطرف في عرعر١٥
 وفكر التطرف الجامعة اإلسالمية بالمدينة لفكرـ مؤتمر اإلرهاب بين تطرف ا١٦

  .المنورة
  . والعنف والتطرف والجريمةاإلرهابـ مشروع استتباب األمن وتجفيف منابع ١٧
 العربية السعودية في العناية بالسنة مملكةـ دور المراكز والهيئات العلمية بال١٨

  .النبوية
 أسسها التي ، النبي أيها عليك السالم موسوعة  المباركة العلمية الموسوعة ـ١٩

 خمسمائة على تزيد أن يفترض والتي القرشي، الزهراني مسفر بن ناصر /د سعادة
 بعرض إليه، الموحى والكتاب الكريم ورسوله اإلسالم بحقيقة كله العالم لتعرف مجلد،
  .للعالمين هداةالم مةالرح وحقيقة الدين، هذا عظمة عن يكشف عاصرم علمي

 يشرح الذي والمعرض المتحف بذلك  النبي أيها عليك السالم مركز كذلك ـ٢٠
  .ملموسة واقعية صورة في أجمع للعالم ويقدمها النبوية والسيرة السنّة
 عينالدا عليهما والقائمين لسنةوا للقرآن منبرا لمباركةا قناةال تلك تعد كما ــ٢١
 وما :"تعالي قوله معنى لتجسد الحسنة والموعظة لحكمةبا حنيفال الدين هذا قيم إلى

  ".للعالمين رحمة إال أرسلناك
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  . عليك أيها النبي مالسال: موقع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .السالم عليك أيها النبي : موقع



 

 )١١٠١(

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .لميةجائزة نايف عبدالعزيز آل سعود العا: شعار
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  :الخاتمة
مين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا   هللا رب العال  الحمد

  .محمد خاتم األنبياء والمرسلين
                              وبعد ،،،،

 بالمملكة  صرة النبوي وعلومه المعا   حديث مدرسة ال  دورـ    الدراسة توصلت  
  :العربية السعودية في محاربة التطرف ـــ إلي العديد من النتائج، من أهمها

 النبوية المطهـرة    نةـ حصر واستقراء علماء المملكة في العصر المعاصر في الس         ١
 ونـشرها   ، وقد شملت الدراسة كل من كل له دور فـي خدمـة سـنة                ،وعلومها

 ٤٠٠ عددهم أكثر من     بلغ في المجتمع وقد     دثومواجهتها للقضايا والظواهر التي تح    
  .عالم ومهتم بالسنة وعلومها

 وما يتعلق   ،ظم المؤلفات العلمية التي اتهمت بظاهرة التطرف      ـ حصرت الدراسة مع   ٢
 وكيفية واجهـت     النبي   سنةبها من قريب أو بعيد ودور هذه المؤلفات في إيضاح           

الخطر الذي يلحق على األمة من هذه الظاهرة، فقد جمعت الدراسة مـا يزيـد علـى             
ومـا يتعلـق بهـا،       ، قضية التطرف وأسبابها وآثارها    بمناقشة ت اتهم اًمؤلف) ٣٧٥(

  :وأخذت التصنيف التالي في حصر المؤلفات
 من الظواهر التي حدثت     رهاالمؤلفات التي ناقشت ظاهرة التطرف بعينها دون غي       : أوال
  . المجتمعفي
 وخطر ذلك   ليات وناقشت األبعاد واآل   ،مؤلفات عرضت للقضايا المتعلقة بالتطرف    : ثانيا

  .على المجتمع المسلم
نهجية ناقشت القضايا المجتمعية والوقاية مـن الوقـوع فـي الظـواهر             مؤلفات م : ثالثاً

  . ظاهرة التطرفنها وملمسلم،الدخيلة على  المجتمع ا
 وأثرها في القضاء على الظـواهر       ، اهتمت بعرض منهجية السنة النبوية     تمؤلفا: رابعاً

  .المستجدة
 وناقـشت  هـا، عليمؤلفات من المحدثين اهتمت بعرض آراء المستشرقين والرد    : خامساً

  . التطرفضية ومنها ق،القضايا التي وجهت إلي اإلسالم
 ودوره في توعية الناس على الظواهر       ، الداعية تالمؤلفات التي اهتمت بأخالقيا   : سادسا

  .االجتماعية الغير مقبولة، ومنها ظاهرة التطرف
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لمدرسـة  المؤلفات المنهجية التي اهتمت بالدعوة إلي األخـالق الفاضـلة فـي ا            : سابعا
  .لمعاصرةالحديثية ا

 والمؤلفات  ، الحديث عن ظاهرة   في هجية العديد من الجوانب المن    سةـ ناقشت الدرا  ٢
  : من أهمهافة ذلك في سبعة مناهج مختلفي وقد حصرت مناهج ، بهاالخاصة

  إتباع أهل المدرسة الحديثية بالمملكة العربية السعودية طريقة الحـديث الموضـوعي    ـ

  .ايا وما يتعلق بها،  ومنها ظاهرة التطرف القضقشة منافي
 الحديث عن األبعاد واآلليـات  ع وما يتعلق بها م، القضايا التي تخص المجتمع  مناقشة ـ

  .تمع المجاخل ظاهرة التطرف دثالتي تخص تقويم هذه الظواهر، ومن ثم شمل الحدي
التـي تخـص    الحديثية المعاصرة مناقشة القـضايا    سة في المدر  المحدثين مناهج   من ـ

 هذه القضايا قضية التطـرف داخـل        ينالمجتمع التركيز على القضايا المستجدة، ومن ب      
  .المجتمعات 

 مواجهة فيـ ناقشت الدراسة للعديد من الوقفات الخاصة بالحديث النبوي وطرائقه           ٣
  : هذه الوقفاتأهم ومن ا،فكرة التطرف وما يتعلق به

 مـن عرضـها     للظاهرة الشرح الوافي والكافي      المؤلفات الحديثية  تضمن:  األولى الوقفة
 التي تعرض   موضوعيوتحليلها بشكل من الموضوعية تحت ضوابط وقواعد الحديث ال        

  .لها الكثير من العلماء
 دة الحديث عن القضايا والظواهر المـستج      في  الموضوعي الدرساعتماد  :  الثانية الوقفة

 منهـا داخـل المجتمـع       ءنتهـا  وطرائـق اال   ومقوماتهابشكل منهجي يعكس الصورة     
  .والمؤسسات هذه الطرائق التي قامت عليها مؤسسات علمية عريقة

ـ تعرضت الدراسة بعد ذلك ألشكال التطرف الموجـودة فـي المجتمـع الدينيـة،               ٤
 لمدرسة الخاصة بعلماء ا   والمؤلفاتوالفكرية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،     

 وناقشوا ما يتعلق بها مع اإلشـارة  لها تعرضوا يفوك المعاصرة في المملكة     الحديثية
  .إلي بعض المؤلفات ومنهج العلماء فيها

 ربيـة  بالمملكـة الع   ث الفردية لعلماء الحدي   األدوار بعد ذلك الدراسة إلي      أشارتـ  ٥
  : الطرائق منهان بالعديد ملظاهرة،السعودية للحد من هذه ا

  .ات العلمية داخل المملكة وخارجها المشاركات الفردية لعلماء الحديث في الدورـ



– 

  )١١٠٤(

 التي تساعد على إصـالح      العامة الفردية في إلقاء الندوات والمحاضرات       المشاركات ـ
  .المجتمع

 علـى ظـاهرة التطـرف       ضاء من أجل الق   مي في المجال اإلعال   الفردية المشاركات ـ
  . داخل المجتمعهاوغير

  . وعضوية اللجان العلمية، العلميةالمجالت ـ
 بالسنة وعلومها في القضاء على     المرتبطة ة العلمي اتضحت الدراسة دور الهيئ   ـ أو ٦

  : ومن هذه المؤسسات العلمية،هذه الظاهرة
ـ  ة بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة المنـور      السعودية المملكة العربية    اية عن مؤتمر ـ  ي ف

  .ه١٤٢٥ األول ربيعشهر 
ربية كلية الحاسب والمعلومـات جامعـة        ندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والع      ـ

   .ــه١٤٢٨ فترةاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ال
  .ا يتعلق بهوما ، لرابطة العالم اإلسالميالتابعة   ي بالنبريفي جائزة البرنامج التعـ
  . هــ١٤٢٨  ندوة القيم الحضارية في السنة النبوية ـ

  . بواسطة كرسي السيرة النبويةقامةـ الندوة العالمية عن السيرة النبوية الم
 الواقع، والتطوير والمعوقات جامعة اإلمام سعود بوية النيرة ندوة ترجمة السنة والسـ

  .هــ ١٤٢٩اإلسالمية، الرياض، 
  .ة جودة التعليم في السنة النبويج برنامـ
  . للسنة النبويةيز بن عبدالعزف جائزة نايـ
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  : والمراجعالمصادر
 .ب التفسير وعلوم القرآنكت: أوالً
محمد صادق / ه، تحقيق٣٧٠ فى أحمد بن علي أبو الرازي الجصاص، المتو، القـرآن حكام أ ـ

  . ه١٤٠٥ ولى،قمحاوي، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة األ
 البن العربي، محمد بن عبداهللا األندلسي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،             القرآن، أحكام ـ

  .م٢٠٠١
/   محمد بن يوسف بن حيان المعروف بـابن األثيـر، تحقيـق             ،البحر المحيط في التفسير    ـ

  .م١٩٧٤عبدالرازق المهدي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
/  تحقيـق ي، الدمـشق قرشـي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ال   بو أ ، تفسير القرآن العظيم   ـ

  .م١٩٩٩/ه١٤٢٠الطبعة الثانية،  محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ابن يسام
/  عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيـق       ، كالم المنان  سير في تف  ن الرحم يم تيسير الكر  ـ

  .م٢٠٠٠/هـــ١٤٢٠عبدالرحمن ابن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
كر بـن فـرح    تفسير القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي ب، الجامع ألحكام القرآن   ـ

 أحمد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش، دار         تحقيقاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،      
  .م١٩٦٤هـ ــ ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، ،الكتب المصرية

 أبو عبداهللا مصطفى عدوي شـلباية المـصري، موقـع          ، التفسير مصطفى العدوي   سلسلة ـ
  . ةالشبكة اإلسالمي

 دار الصابوني للطباعة والنشر، الطبعـة األولـى،         بوني، على الصا   محمد ، صفوة التفاسير  ـ
  .م١٩٩٧/ه١٤١٧

 كثيـر،   بـن ه، دار ا  ١٢٥٠ محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني، المتوفى          ، فتح القدير  ـ
  .ه١٤١٤دمشق، بيروت، الطبعة األولى، 

د المعـروف    الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محم       ، في غريب القرآن   ات المفرد ـ
صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمـشق، بيـروت، الطبعـة           /  تحقيق األصفهاني،بالراغب  
  . ه١٤١٢األولى، 

 .كتب الحديث النبوي وعلومه: ثانياً
/  محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيـق ،  إعالم الموقعين عن رب العالمين  ـ

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ األولى، الطبعة بيروت، ،العلمية الكتبمحمد عبد السالم إبراهيم، دار 



– 

  )١١٠٦(

 بوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسا        ، واالختالف جماع في السنن واإل   األوسط ـ
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الريـاض، الطبعـة          /ه، تحقيق ٣١٩المتوفى  
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥األولى، 

 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبـاركفوري،      ،لترمذي صحيح ا  ح تحفة األحوذي شر   ـ
  .م١٩٨٦دار الرسالة، الطبعة األولى، 

إسماعيل بن غـازي مرحبـا،   /  محمد بن أبي بكر ابن الجوزية، تحقيق، تهذيب سنن اآلثار   ـ
  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨مكتبة المعرف، الطبعة األولى، 

 مؤسسة الرسالة،   ،مد ابن رجب الحنبلي    أبو الفرج عبد الرحمن بن أح      ، جامع العلوم والحكم   ـ
  .ه ١٤٠٨ بيروت، ـــ المعرفة ارالطبعة األولى، د

ه، دار السعادة، الطبعة    ٤٣٠ المتوفى   األصفهاني، أبو نعيم    ، األولياء وطبقات األصفياء   حلية ـ
  .ه١٤٠٩األولى، 

 لفـتح ا على مختصر خليل، ومعه  قاني المسمى شرح الزر   ، مع حــاشية البناني   الزرقاني ـ
ه، ١٠٩٩فى عبدالباقي يوسـف الزرقـاني المـصري، المتـو     رقاني، فيما ذهل عنه الز    الرباني
ه، ١٤٢٢ بيروت، لبنان، الطبعـة األولـى،   علمية،عبدالسالم محمد أمين، دار الكتب ال  / ضبطه
  .م٢٠٠٢

/  محمد بن إسماعيل األميـر الـصنعاني، تحقيـق         ، سبل السالم الموصلة إلي بلوغ المرام      ـ
  . م١٩٩٥ محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ضعو ارقط
 مؤسـسة الرسـالة،     ؤوط،شعيب األنـا  /   تحقيق  حاوي، أبو جعفر الط   ، شرح مشكل اآلثار   ـ

  .م١٩٩٥/ه١٤١٥الطبعة األولى، 
نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبـة، دار طيبـة،          /  تحقيق حجاج، مسلم ابن ال   ، صحيح مسلم  ـ

  .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧الطبعة األولى، 
 محمـد، إدارة    و العيني بدر الدين أب    أحمد محمود بن    ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري     ـ

  . م١٩٢٥ بيروت، الطبعة األولى، يرية، المنالطباعة
/ قيـق  تح طيب، العظيم آبادي أبو ال    الحق شمس   مد مح ، عون المعبود شرح سنن أبي داود      ـ
  .م٢٠٠٥ه، ١٤٢٦  دار بن حزم،ى، األولالطبعة عبد اهللا األثري، بوأ

 بن أحمد محمد الحسن بن أحمد بن يوسف بن ، المختاربينا فتح الغفار الجامع ألحكام سنة ن    ـ
  .ه١٤٢٧الرباعي الصنعاني، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى، 



 

 )١١٠٧(

 زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج  العارفين          ، فيض القدير شرح الجامع الصغير     ـ
 المكتبة التجارية الكبـرى، مـصر،       ، ثم المناوي القاهري   حداديلعابدين ال  زين ا  ابن علي   ابن

  .  ه١٣٥٦الطبعة األولى، 
، أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع اليمـاني الـصنعاني،       ـ  مصنف عبدالرزاق الصنعاني    

  .ه ١٤٠٣حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، / تحقيق
 بن حمدويه بن زعيم بن الحكـم الـضبي    محمد أبو عبداهللا بن     ، على الصحيحين  ك المستدر ـ

مصطفى عبـدالقادر عطـا، دار الكتـب    / الطهماني النيسابوري المعروف بابن الربيع، تحقيق     
  .م١٩٩٠/ه١٤١١العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

حنفي، عالم الكتـب،     يوسف بن موسي الملطي ال     ، مشكل اآلثار  من المعتصر من المختصر     ـ
  . م٢٠٠٠بيروت، الطبعة األولى، 

 سليمان بن أحمد بن أيوب مطير اللخمي الشامي، أبو القاسـم الطبرانـي،              ، المعجم األوسط  ـ
 ولى القاهرة، الطبعة األ   لحرمين،طارق بن عوض اهللا بن محمد، دار ا       / ه، تحقيق ٣٦٠المتوفى  
  .م١٩٨٨

ان بن خلف بن سعد بن أيوب بـن وراث التجيبـي    أبو الوليد سليم، شرح البـاجي لمنتقى ا ـ
  .ه١٣٣٢ه، مطبعة السعادة، الطبعة األولى،  ٤٧٤القرطبي الباجي األندلسي، المتوفى 

 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بـن وارث التجيبـي               ، المنتقى شرح الموطأ   ـ
 دار الكتاب   األولى، لطبعةاالقرطبي الباجي األندلسي ،مطبعة السعادة،  بجوار محافظة مصر،          

  . ه١٣٣٢ الثانية، الطبعةاإلسالمي، القاهرة، 
، يحيـى بـن     ) بشرح النووي  سلمصحيح م ( مسلم بن الحجاج     ح صحي ح في شر  المنهاج ـ

  .م١٩٨٨ األولى، بعة دار الكتب المصرية، الطةشرف النووي محي الدين أبو زكريا، طبع
 الملـك فهـد،     جمع، م )ه٧٢٨( بن تيمية الحراني    تقي الدين أبي العباس ا      ، مجموع الفتاوى  ـ

  .م١٩٩٤الطبعة األولى، 
 دار الحديث بيـروت،  قي، بدران القدومي الدمش   ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر      ـ
  . م١٩٩١ األولى، طبعةال

  الكتب الفكرية  : ثالثا
ارة ، مكتبة  محمد أبو عممصطفى/ د، )رالنشاة والتطو ( الحديثية على المدارس أضواء ـ

  .م٢٠١٠/ ه١٤٣١اإليمان، الطبعة األولى، 



– 

  )١١٠٨(

 الثانيـة،   الطبعة الشروق،   دار عبداهللا بن أحمد قارري األهدل،       ، اإلسالم وضرورات الحياة   ـ
 .م١٩٩٠/ه١٤١٠

 لشؤون الحياة والحكم في المملكة أساساً الكريم إلى جانب القرآن ية السنّة النّبواتّخاذ ـ
  .م١٩٩١ ، دار الرشد، الطبعة األولى، بن محمد المغذّويمعبد الرحي/ د سعودية،العربية ال

 وإبداع، أبو ذر عبدالقادر بن مصطفى أصالة رة، المدرسة الحديثية البغدادية المعاصم أعالـ
  .م١٩٩٧ عبدالرزاق المحمدي، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثاني في جامعة األنبار، ابن
 مقدم للمؤتمر العلمي الثاني بكلية الشريعة بحثبو يحيي،  اإلرهاب، محمد حسن أأسبابـ 

  .م٢٠٠٠ األهلية، ربد أامعة جالقانون، وعةاإلرهاب في ضوء الشري: والقانون
 غانم السدالن، كلية الشريعة بالرياض، جامعة صالح/ د أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، ـ

  . بن سعود اإلسالميةدمحم
 أبي البراء حمزة بن حامد بن بشير، ، العلماء األفارقة األكابر البصائر بتراجمذوي إتحاف ـ

  .م١٩٦٦دار النهضة، الطبعة األولى، 
 لوكمان، دار صادر، بيروت ، الطبعة األولى، زكاري وسياساته، راق االستشتاريخ ـ 

  .م١٩٩٦
ولى،  الدولية لألعالم، الطبعة األألفاقصالح الصاوي، ا/ د اآلخر، ي التطرف الديني والرأـ

  .م١٩٩٣
 جاد الحق علي جاد الحق، اإلمام التطرف الديني وأبعاده، أمنياً، وسياسيا، واجتماعياً، ـ

  .م١٩٩٦إدارة الدعوة واإلعالم بالمركز العام، الطبعة األولى، 
 في فيضان، الرابع مقدمة للمؤتمر ورقة التطرف والغلو األسباب والمظاهر والعالج، ـ

  .م١٩٩١ محمد الطوارئ، رقطا/  الكويت، دعةبرعاية جام
 بشرى عناد مبارك، ، التطرف االجتماعي وعالقته بالسلوك العدواني لدى طالب الجامعةـ

  .م١٩٩٣ ، جامعة ديالي، العراقاسية، األسةكلية التربي
 للحافظ أبو بكر علي البغدادي، وضعه في أزهي عصور ،م تاريخ بغداد أو مدينة السالـ
  .ه٤٦٣ إلي وفاته عام  منذ تأسيسهاسالم،اإل

 بن إبـراهيم    عبداهللا إعداد ابن باز رحمه اهللا ،       زيزـ الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبدالع     
بن عبدالرحمن آل معدي، طبع هذا الكتاب صدقة عن الشيخ محمد بن سعيد باسمح ــ رحمه            



 

 )١١٠٩(

الطبعة األولـى،  ، )  العلمية للسنة وعلومهاوديةسنن الجمعية السع( ـ تحت رعاية جمعية اهللا  
  ه١٤٣٣

رانيا محمد عزيز نظمي، / د جهود علماء المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب، ـ
  .هـ١٤٣٧ بين تطرف الفكر، وفكر التطرف، هابمؤتمر اإلر

  . عبدالعزيز علي الشبلعلي الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف، ـ
 إسحاق الزيان، جامعة األقصى، غزة، مجلة رمضان نظرية،اسة  الحديث الموضوعي درـ

  .م٢٠٠٢الجامعة اإلسالمية، العدد العاشر، العام الثاني، 
عبد .  فهد بن عبد العزيز، دالملك إلى اهللا في عهد خادم الحرمين الشريفين، الدعوة ـ

  . الرحيم محمد المغذوي
  .زمول بن عمر بامحمد دور التربية في مكافحة العنف، ـ
  . مقال، هو التطرف، ماهي أشكاله، ما هي أسبابه، وكيف نعالجهما سيكولوجية التطرف، ـ
  .ه١٤٣٠ محمد مجذوب، دار الكوثر، الطبعة األولى، الشيخ عرفتهم، ومفكرون علماء ـ
 علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم دراسة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، ـ

 رفة، رسالة ماجستير، طبعة دار المع،ية، تأليف عبدالرحمن معال اللويحقالتطرف واألصول
  .ه١٤٣٥

 اهللا ـــ عبدالعزيز بن باز، تحت رحمه مجموع الفتاوى العالمة عبدالعزيز بن بازـــ        ـ
  .لثويعر سعد اابن محمد ف،إشرا

لـك فهـد،    ، مجمع الم  )ه٧٢٨(  الحراني مية  تقي الدين أبي العباس ابن تي       ، مجموع الفتاوى  ـ
  .م١٩٩٤ ،الطبعة األولى

 أعـداد   رشـاد،  البحوث العلمية واإل   إلدارات الرئاسة العامة    عن اإلسالمية،   البحوثـ مجلة   
  .مختلفة

 عـن   ، الـسناني  عـصام /د وتخذيل المـرجفين،     ة المسلمين بين فهم الغال    اد جه مختصر ـ
  .هـ١٤٢٧ م، من منهج األعالم عن أصول التلقي في اإلسالراتإصدا

 كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، ،عمر بازمول/  د،قف المسلم من الفتن موـ
  .ه١٤٢٧جامعة أم القرى، دار أهل الحديث، الطبعة األولى، 

على بن عبداهللا /  الشخير نموذجا، دهللا بن عبدامطرف من سير علماء السلف عند الفتن، ـ
  .ه١٤٣٣ طبعة مدار الوطن للنشر، الرياض، ،الصياح



– 

  )١١١٠(

  .م٢٠١٧ فهيم ، مقال في موقع ديوان العرب، فوزي القديمة، ية المدرسة النحوية العربـ
 حملة ع الشريعة، موقكليةوهبة الزحيلي، جامعة دمشق، / د اإلسالم وسماحته، وسطيةـ 

  .م١٩٨٢ ،السكينة
  .كتب اللغة: رابعاً

ـ      ، أساس البالغة  ـ اد اهللا، دار الفكـر،   أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخـشري ج
 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩الطبعة األولى، 

 أبو زكريا محي الدين يحيي بن شـرف النـووي، دار الكتـب                تهذيب األسماء واللغات،    ـ
  . م١٩٩٧ بيروت، لبنان، لمية،الع
 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـ

 عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، أحمد/ ه، تحقيق٣٩٣المتوفى 
  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧

ه، ٨١٧ المتـوفى    بادي، الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آ        جد م ، القاموس المحيط  ـ
  .م٢٠٠٥/ ه ١٤٢٦محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة، / مؤسسة الرسالة، تحقيق 

 هنـداوي،   لحميدعبدا/  تحقيق مرسى، بن سيده ال   ليبو الحسن ع   أ ،  المحكم والمحيط األعظم    ـ
  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١ لى، العلمية، بيروت، الطبعة األوكتبدار ال

خليل إبراهيم جمـال، دار  /  الحسن علي إسماعيل ابن سيده المرسي، تحقيق       و أب ، المخصص ـ
  .م١٩٩٧/ه١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

 العلمية، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، دار      كتبة محمد بن علي الفيومي، الم     ،نير المصباح الم  ـ
  .م١٩٨٢/ه١٤٠٨المعارف، 

 العربية، الطبعة الرابعة، اللغةمجمع /  ، أحمد الزيات، دار الدعوة ، تحقيق  المعجم الوسيطـ
  .م ٢٠٠٤هــ ــ ١٤٢٥

محمد حـسن الياسـين،     / قيق إسماعيل بن عباد الصاحب، أبو القاسم، تح       ، المحيط في اللغة   ـ
 . م١٩٩٤/ه١٤١٤ ولى،الطبعة األ

 علي بن محمد السيد الـشريف الجرجـاني، دار          ،  معجم التعريفات أو تعريفات الجرجاني      ـ
  .م١٩٨٣/ه١٤٠٣ الطبعة األولى، لبنان، العلمية، بيروت، كتبال
ـ /  تحقيق   كريا، بن ز  ارس أبي الحسين أحمد بن ف     ، اللغة مقاييس معجم   ـ سالم محمـد  عبد ال

  .م٢٠٠٢/هــ  ١٤٢٣هارون، اتحاد الكتاب العرب، 



 

 )١١١١(

/  الحنفـي، تحقيـق    عبدالقادر محمد بن أبي بكر بن       بداهللا زين الدين أبو ع    ، مختار الصحاح  ـ
  .م١٩٩٩/ه١٤٢٠يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 
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  :دراسةملخص ال

تنطلق هذه الدراسة من مشكلة مدارها المنظور األيديولوجي العربي التراثي المشكك 
في هوية اللسانيات االجتماعية وأهدافها ومنطلقاتها ، وهي تصبو إلى مقاربة إشكالية 

 منطلقاته واتجاهاته وموضوعاته وإبراز  االجتماعي العربي من حيثالبحث اللساني
 . التي يبذلها الدارسون العرب وغير العرب لتأسيس لسانيات اجتماعية عربيةالجهود

منهجا استقصائيا تحليليا يتعقب المنجز اللساني االجتماعي العربي في  وتعتمد الدراسة
 الملمح األكثر تميزا لحالة اللسانيات فتتناول .مظانه المختلفة العربية واألجنبية

وتعرض التجاهات البحث  دواجية بمستوياتها المختلفة،االجتماعية العربية، وهو االز
في دراسة التنوع والتغير في اللغة العربية، وتفحص موضوع تبديل الشفرة والقضايا 

وتتناول قضايا السياسة اللغوية التي ترسم  المتعلقة به كالثنائية اللغوية واللغات الهجينة
ى تقرير واقع اللسانيات االجتماعية وتنتهي الدراسة إل. مالمح المشهد اللغوي العربي

وتخلص إلى القول . والتحديات العربية، من حيث النشأة، ومرتكز االهتمام، و الحدود،
 قياسا إلى بوجود لسانيات اجتماعية عربية متبلورة إلى حد معقول، وتحديد موقعها

  . اللسانيات االجتماعية الحديثة
ة العربية، التبديل االزدواجي، اللغة الفصحى، اللسانيات االجتماعي: الكلمات المفاتيح

  .العامية، تبديل الشفرة، اللغات الهجينة، العربيزي، السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي

 
 

  المشارك بمعهد اللغويات العربيةأستاذ علم اللغة االجتماعي 
  جامعة الملك سعود بالرياض
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Abstract 
Research Trends in Arabic Sociolinguistics 

The aim of this study is to address the problem of Arabic 
sociolinguistic research in terms of its origins, trends and themes, 
and to highlight the efforts of Arab and non-Arab scholars to 
establish Arabic Sociolinguistics. The study adopts an analytical 
survey methodology that tracks the Arabic Sociolinguistic 
achievement in its various Arab and foreign sourses. The study 
examines the linguistic practice on the ground, which is represented 
by the phenomenon of diglossia, and the issue of linguistic 
variations and change and social factors associated with the 
linguistic variable. It also studies the Code switching in the light of 
multilingualism and the new cultures such as the phenomenon of 
Pidgins language and Arabizi as well as language policy. The study 
ends with a report on the reality of Arabic sociolinguistics, in terms 
of origin, focus of attention, borders and challenges. 
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  تقديم - ١
 في البحث عن الكيفيات التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع اللسانيات االجتماعيةجتهد ت

تصيب بنية اللغة استجابة لوظائفها االجتماعية المختلفة مع التي والنظر في التغيرات 
 اكتشاف األسس أو المعايير االجتماعية مثلما تجتهد في ،بيان هذه الوظائف وتحديدها

 إعادة التفكير في المقوالت والفروق التي تحكم مستهدفةلسلوك اللغوي التي تحكم ا
وقد نشأ هذا العلم .  موقع اللغة في الحياة اإلنسانيةتحددقواعد العمل اللغوي، ومن ثم 

في الستينات بفضل جهود مجموعة من العلماء من أبرزهم وليام البوف ، وبدأ في 
، التي طورت نظرية الطبقات ١٩٨٧١التطور بفضل جهود باحثين أمثال ميلروي

االجتماعية، مبرزة أهمية التشابك االجتماعي المبني على المنطقة المحلية، وأهمية 
، التي طورت مفهوم مجتمع ٢ ٢٠٠٦منطقة المعيشة في االستقرار اللغوي، وايكرت

  .الممارسة
 الجتماعيةكيفية تأثير البنية او  السلوك اللغوي، فياللسانيات االجتماعيةبحث و ت

 لربط المتغيرات اللغوية ةسعى جاهدت وبالتالي بخصائصها المختلفة في االستخدام؛
اللسانيات  أنإلى  ١٩٧١ غومبيرز ويذهب .٣لمتغيرات االجتماعية المستقلةبا ،التابعة

 اللغوية والبنية االجتماعية البنية بين متبادلة عالقات إيجاد تبحث في االجتماعية
لقد : " القول إلى ،٢٠٠١ فيشمان أ جوشوا ذهبقد و ،٤تحدث راتتغيي أي ومالحظة

 في االختالف نوع وقياس توثيق من الباحثين اللسانيات االجتماعية منظور نمكّ
  ".٥اللغوي والسلوك اللغة استخدام

ويمكن رصد المالمح المنهجية للسانيات االجتماعية الحديثة فيما يسمى بموجات 
 المسحية الدراسات ففي الموجة األولى استخدمت: ثالثاللسانيات االجتماعية ال

 الرئيسية      الديموغرافية والفئات اللغوي التنوع بين العالقة لفحص الكمية واألساليب
" الكبيرة الصورة "لتتطور الدراسات هذه نتائج تضافرت وقد). العرق ، الجنس ، العمر(

                                         
١ Milroy,١٩٨٧ 
٢ Eckert,٢٠٠٦ 

 ٨:، ص٢٠١٨ بسيوني، ٣
٤ Gumperz,١٩٧١ 
٥ Fishman, ٢٠٠١. p.٦٥. 
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 االقتصادي االجتماعي الهرمي لتسلسلا يشكل حيث ، السليم للتغير االجتماعي لالنتشار
 األساس ذات العليا العاملة الطبقة من التغيير وينتشر ، االجتماعي للفضاء خريطة
  .الخارج إلى المحلي

 العالقة عن للبحث اإلثنوغرافية األساليب التنوع دراسات من الثانية الموجة و تستخدم
 المعنى عادةً هذه تعطي. لمشتركينل المصممة المحلية والتشكيالت والفئات التنوع بين

 كل وتركز. األولى الموجة في والموضحة تجريدا األكثر الديموغرافية للفئات المحلي
 الخصائص وتدرس ، الكالم مجتمع من نوع على والثانية األولى الموجة دراسات من

 هذه وتعرض. إقليمية / محلية لهجة: اللهجات بين التمييز في المعتمدة اللغوية
 األكثر بالمجموعات مباشرة مرتبطة هوية كعالمات دالالت المتغيرات الدراسات
  .لها استخداما

 على الثالثة الموجة تركز ، التباين دراسات من والثانية األولى الموجات نتائج على بناء
باعتبار  ، المتغيرات وليس ، األنماط إلى تنظر وهي. للمتغيرات االجتماعي المعنى

 .األنماط في المتغيرات مساهمات وتستكشف ، الهوية بفئات مباشر لبشك ارتباطها
وتركز هذه الموجة على طبيعة مؤشرات التنوع اللغوي االجتماعي وعلى الممارسة 
األسلوبية التي تكسب المتغيرات معناها ودورها في التغير االجتماعي وتحديده وتمييزه 

  .)٢٠١٢،١انظر في هذا ايكرت (
 قائم بذاته مستقّل كعلم البوف يد يات االجتماعية في الستينات علىبعد ظهور اللسان

بعده؛، بدأت  الدارسون أضافها التي والتعديالت صريح، ومنهج محدد موضوع على
من نفس المنظور مؤسسة ما يمكن تسميته باللسانيات  الدراسات حول اللغة العربية

 االزدواجية اللغوية في االجتماعية العربية، واهتمت على وجه الخصوص بقضية
العربية والتنوع اللغوي وتأثير العوامل االجتماعية على التنوعات اللغوية والتغير 

  .اللغوي
فهو   تكمن معضلة اللسانيات االجتماعية العربية في مالمسة هذا العلم للمحظور؛

 وعةالوصف اللغوي، والتأصيل العلمي للظاهرة اللغوية بأشكالها المتن بانصرافه إلى
 التي تمثل المقدس في المنظور العربي المتعلق بالتراث - المجاوزة للعربية الفصحى 

تشريعا لدراسة تلك األشكال ودعما  قد اعتبر -والملتزم بحماية الفصحى والحفاظ عليها
                                         

١ Eckert, ٢٠١٢. pp.١٠٠-٨٧. 
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وهذه النظرة المشككة في نوايا . لها كمنافس للفصحى وبالتالي فهو فعل مخالف
قت من انطالقة هذا الفرع من فروع اللسانيات في العالم اللسانيات االجتماعية أعا

العربي وقادت إلى إحجام الكثير من الدارسين عن خوض غمار هذا المجال اتقاء 
هذا المنظور األيديولوجي المشكك في هوية . لهجوم هم غير مجبرين على مجابهته

دراسة الحالية، إذ تسعى خلفية لمشكلة ال اللسانيات االجتماعية وأهدافها ومنطلقاتها يمثل
الدراسة إلى مقاربة إشكالية تتبع هوية البحث اللساني االجتماعي العربي ومنطلقاته 
وتحديد اتجاهاته وموضوعاته؛ و إبراز الجهود التي يبذلها الدارسون العرب وغير 

  .العرب لتأسيس لسانيات اجتماعية عربية وفق زاوية نظر علمية
 الدراسة اإلجابة على عدة أسئلة يفرضها واقع وطبيعة ولتحقيق هذا الهدف ستحاول

  :الدراسات اللسانية االجتماعية وهي
ما هو واقع اللسانيات االجتماعية العربية، من حيث النشأة، ومرتكز االهتمام،  -

وما هي حدودها، وأين تقف؟ وهل يمكننا القول بوجود لسانيات اجتماعية 
  للسانيات االجتماعية الحديثة؟ بالنسبة إلى ا عربية، وما هو موقعها

ما هو الملمح األكثر تميزا لحالة اللسانيات االجتماعية العربية، وهل تصنيف  -
 المتغيرات يعكس تمثيل االزدواجية بمستوياتها المختلفة؟

ما هي اتجاهات البحث في دراسة التنوع والتغير في اللغة العربية؟ وهل  -
 في دراستها للتنوع والتغير اللغوي على اقتصرت اللسانيات االجتماعية العربية

دراسة التباين الحالي من أجل فهم التغيرات التاريخية، أم أنها درست اتجاهات 
 التغيير بغرض معرفة االرتباطات المنتظمة مع العوامل االجتماعية؟

هل األساليب والمنهجيات التي طبقت على جمع البيانات حول دراسة التنوع  -
لسانيات االجتماعية العربية مناسبة لدراسة الواقع اللغوي والتغير اللغوي ل

العربي ومراعية لخصوصيته المجتمعية؟ وهل هذه األساليب تركز على طبيعة 
مؤشرات التنوع اللغوي االجتماعي والممارسة األسلوبية في العالم العربي، 
 وهل تمت دراسة هذه المؤشرات بطريقة تعكس دورها في التغير االجتماعي

 وتحديده وتميزه؟
هل عكست اللسانيات االجتماعية في دراستها للتنوع والتغير اللغويين دور  -

 التحضر الذي ميز دول العالم العربي ؟
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وستحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التي طرحتها من خالل عدة موضوعات 
د من ومباحث سيتم تحديدها في المبحث القادم بعد استعراض محاور البحث في عد

الدراسات التي حاولت تأصيل اللسانيات العربية والمقارنة بين موضوعاتها، وتحديد 
المتواتر فيها لكي نتوصل إلى الموضوعات التي أجمع الدارسون على أهميتها كمحاور 

وبعد تحديدنا لموضوعات دراستنا سنعمد قبل البدء في . درستها اللسانيات العربية
هجيات البحث المستخدمة في مجال الدراسات التي تنضوي تناولها إلى الكشف عن من

  .تحت اللسانيات العربية بغرض تسهيل استيعاب مالمحها وخصائصها
 قضايا تمهيدية في موضوعات الدراسات اللسانية االجتماعية العربية ومجاالتها و - ٢

  : منهجيتها
   محاور البحث في اللسانيات االجتماعية العربية- ١- ٢

ضوعات في الدراسات التي اهتمت بتتبع وتأصيل الدراسات المنضوية تنوعت المو
وجاءت هذه . تحت مظلة اللسانيات االجتماعية العربية، وتحديد معالمها، ورسم حدودها

الدراسات التي كتبت جميعها باللغة اإلنجليزية، بمسمى اللسانيات االجتماعية العربية، 
بية من وجهة نظر اجتماعية ورصدت عددا من وناقشت القضايا التي تناولت اللغة العر

الدراسات التي ناقشت تلك القضايا، من دون أن يكون هناك اتفاق بين الباحثين على 
نوع الموضوعات وال على ترتيبها ويمكن رصد هذه الموضوعات حسب ما وردت 

  :عند الدارسين في الجدول أدناه
  الموضوعات  الباحث

العربية المنطوقة، والروابط االجتماعية مثل مستويات   ٢٠٠١١جوناثان أوين 
التعليم والعرق والجنسية، والجنس، والطبقة االجتماعية، و 
موضوع التنوع والتغيير، والمواقف واالستخدام 

  واالتصال، وتبديل الشفرة، واللغة الهجينة
االزدواجية والمجموعات اللهجية في العالم العربي، وتبديل   ،٢٠٠٩٢ريم بسيوني

فرة، واللغة والتنوع والتغيير، والعربية والجنس، الش
  والسياسة اللغوية

                                         
١ Owens, ٢٠٠١ 
٢ Bassiouney,٢٠٠٩ 
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كاثرين ميلـر ودومنيـك     
  ،٢٠١٠١كيوبت 

النحويون وعلماء اللهجات، االزدواجية واألساليب 
المختلطة وقضية المعيار والمكانة، واالتصال اللهجي 
والتنوع والتغيير، واالتصال اللغوي والتعددية اللغوية، 

لغوي ، والسياسات اللغوية، و السيطرة اللغوية والتحول ال
  للتقنية ولغات الشباب والثقافات الحضرية الجديدة

يوري هـورش ووليـام     
   ،٢ ٢٠١٦كوتر، 

أسس اللسانيات االجتماعية العربية، من اللهجات إلى علم 
اللغة االجتماعي في بحوث العربية، التنوع اللغوي والتغير 

  ةفي العالم الناطق بالعربي
ــي  ــافي البرين ــد الك عب

٢٠١٦٣،  
  االزدواجية، وتبديل الشفرة، والمواقف ، والهوية

يتضح من الجدول أعاله االتساع واالختالف الكبير في الموضوعات اللسانية 
االجتماعية العربية كما وردت عند الدارسين، وعدم االتفاق على كيفية تصنيف قضاياه 

تأخذ بمنهجيتها الخاصة في تتبع تلك القضايا خاصة الرئيسة، مما يجعل الدراسة الحالية 
ولتحديد موضوعات الدراسة الحالية . وأنها األولى في مجالها التي تكتب باللغة العربية

فإننا سنعمد إلى ضبط الموضوعات التي تواتر ورودها في هذه الدراسات ويمكن 
  :تلخيصها في الجدول التالي

  الموضوع  الدارسون
ريم   أوين

  نيبسيو
ميلر و 
  كيوبت

هورش 
  وكوتر

  البريني

ــي   ــصال اللهج االت
  )اللهجات(

  ×  ×  ×    

االزدواجيــــــة 
  والمستويات اللغوية

×  ×  ×    ×  

                                         
١ Miller, & Caubet, ٢٠١٠ 
٢Horesh, & Cotter, ٢٠١٦ 
٣Albirini, ٢٠١٦  
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    ×  ×  ×  ×  التنوع والتغير اللغوي
  ×    ×  ×  ×  تبديل الشفرة
      ×    ×  اللغة الهجينة

      ×  ×    السياسة اللغوية
 مراكز عن أولية فكرة الدراسات ههذ في الموضوعات تناول في التكرار مقياس يعطينا
جاءت موضوعات االزدواجية والتنوع والتغير اللغوي وتبديل  فقد. البحوث هذه اهتمام

الشفرة كأكثر الموضوعات تواترا في هذه الدراسات بأربعة تكرارات ، تالها االتصال 
اء عليه وبن. اللهجي بثالثة تكرارات، وتكررت اللغة الهجينة والسياسة اللغوية مرتين

تحدد الدراسة الحالية الموضوعات التي ستدرسها بغرض تتبع اتجاهات اللسانيات 
   :االجتماعية العربية في خمسة موضوعات هي

من علم اللهجات إلى اللسانيات االجتماعية في البحث : التواصل اللهجي  -
 .العربي

 .تبديل الشفرة االزدواجي والمستويات اللغوية: الممارسة اللغوية -
 .تجاهات التنوع والتغير اللغوي والمتغيرات االجتماعيةا -
 .تحويل الشفرة في ضوء التعددية اللغوية ،والثقافات الجديدة -
 .السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي -

   منهجية البحث المستخدمة في اللسانيات االجتماعية العربية- ٢- ٢
سات االستقصائية كمنهجية بدأت الدراسات اللسانيات االجتماعية باالعتماد على الدرا

ثروبولوجية لدراسة اللغة نناهج اللغويات األلجمع المادة العلمية ، كما استخدمت م
ثروبولوجية ن الخطوط العريضة لنظريات اللغويات األ،٢٠١٨١ شولتزقدم وت، العربية

 على فهم العمل تساعدثروبولوجية للغة العربية نوتؤكد أن الدراسة األ، وموضوعاتها
سياسي واالجتماعي للغة العربية سواء في سياقات االستخدام أو من خالل أدلة تداولية ال

 إضافة إلى ذلك تم استخدام منهجية التنوع اللساني االجتماعي .لإليديولوجيات اللغوية
 Rbrulالكمي لفهم التطورات اللغوية التاريخية ويتم ذلك باستخدام النموذج اإلحصائي 

كالبيئة اللغوية والعمر والجنس   المتغيرات االجتماعية المستقلةباإلضافة إلى دراسة
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، ٢٠١٤٢، والغامدي١ ٢٠١٥ويمكن أن نجد أمثلة على ذلك في دراسات القحطاني 
هناك اتجاه آخر لبحوث التباين يهتم و. ودراسات أخرى تضمنتها الدراسة الحالية

العمر على والجنس، وبالتنوع داخل العامية ويدرس تأثير الطبقة االجتماعية، 
، بأن هناك حاجة لدراسة ٢٠١٨٣وتجادل فيسنتي . استخدامات اللغة والتغير اللغوي

التنوع اللغوي في السياقات الشفوية والمكتوبة معا وأن العوامل اللغوية وما فوق اللغوية 
، ٢٠١٠٤وتقترح مايرز سكوتون .  عند دراسة التنوعتؤخذ بعين االعتباريجب أن 
دا لدراسة التحول اللهجي، يضبط ويشرح قواعد التبديل بين اللغة القياسية منهجا جدي

وتعتمد هذه القواعد على العناصر الصوتية التي تحضر . الفصيحة والعاميات المختلفة
ومن خالل إحصاء المالمح الصوتية يمكن للمرء . في الكالم في المادة التي يتم دراستها

  .أو العامية الفصحى إلى نسبته ستخدم لتحديدأن يقرر أساس التنوع اللغوي الم
 وتبديل الشفرة ،فهم االزدواجية لنهج بديلك ترتيب المؤشرات ، ٢٠١٨٥ تقدم بسيونيو 

تناقش ، حيث االزدواجي كجزء من تبديل الشفرةالشفرة لتحليل تبديل و عبر المؤشرات
. تيب المؤشراتأنه يمكن دراسة االزدواجية بشكل أكثر نجاحا من خالل ترببسيوني 

وعلى الرغم من الدور البارز الذي تمتلكه العوامل االجتماعية في تحديد طبيعة 
األرضية اللغوية في العالم العربي، فإنها ال يمكن أن تقود بسهولة إلى تحليل كمي 
قياسي، ولذلك فإن هناك حاجة إلى تفسيرات نوعية تسير جنبا إلى جنب مع المؤشرات 

وتتوافق هذه . ت عند دراسة طبيعة التباين اللغوي في العالم العربيالكمية واالرتباطا
، بأن المتكلمين يمتلكون ٢٠١٣٦الرؤية مع طرح حسن عبد الجواد وعادل أبو رضوان،

عدة طبقات من العناصر اللغوية التي يمكنهم االختيار منها والخلط بينها وفقا لمجموعة 
بية، كما أن اختيار هذه العناصر اللغوية من العوامل االجتماعية واللغوية واألسلو

. وترتيبها يتم وفق التسلسل الهرمي بحسب الحساسية االجتماعية، والطبيعة اللغوية

                                         
١ Alqahtani, ٢٠١٥.pp.٢٢٨-٢٢٤ 
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، من ١٩٥٩ولذلك يدعوان إلى إعادة اعتبار مفهوم المجاالت كما اقترحه فيرجسون 
ليل باتباع خالل تقسيم فرعي للمجاالت المختلفة إلى وحداتها التفاعلية الصغرى للتح

يعتبران أن طبيعة ) الوضع،الحالة، الحدث ، الفعل(، ١٩٧٤وحدات تحليل هايمز 
ويمكن القول أن نموذج التنوع . واتجاه التنوع تحددهما غالبا هذه التقسيمات الفرعية

، يقترح وجود طبقات منفصلة تحددها ٢٠١٣اللغوي الذي يتوخاه عبد الجواد ورضوان،
فة وظيفيا، ووجود متغيرات إضافية تحددها التنوعات قواعد حدوث صارمة مختل

لغوي له حياته الخاصة به، وهو ينطوي  تنوع كل أن يبدو والعناصر اللغوية، وعليه
مجموعة من القيم حيث إنه يتضمن تكرار الحدوث لتنوعات فردية في  عادة على

  .الخطاب الموسع
انخراط الباحث في مجتمع  لالدراسة اإلثنوغرافية من خال وقد أدخل ميلروي فكرة

وكذلك أدخلت إيكرت . ١ليتمكن من فهم المقومات االجتماعية من الداخل الدراسة
فقادت هذه . ٢وغيرها فكرة أيديولوجية األفراد الخاصة بهويتهم وبيئتهم ومجتمعهم

األفكار إلى ظهور المناهج الداللية في دراسة المتغير اللغوي حيث إن أهمية الهوية في 
 الكالم، وأهمية مجتمع الممارسة، وموقف األفراد من بيئتهم ومجتمعهم قاد إلى طرق

وهذه . التأكيد على األهمية الداللية للمتغير اللغوي وليس فقط المتغيرات االجتماعية
المنهجية مبنية على فهم السياق الذي يستنبط منه المعنى، فهذا السياق هو نتاج تراكمات 

فاعل األفراد مع بيئتهم المحيطة، وهو نتاج نظام اجتماعي أيديولوجية ناتجة عن ت
وأيديولوجي نشأ فيه أفراد المجتمع وأجبرهم على فهم معين للمكونات اللغوية 

وتبعا لهذا المنظور يصبح الفرد ذا هوية اجتماعية وسياسية وفردية بسبب . واالجتماعية
ويصبح من المستحيل . تعرضه أليديولوجيات بيئته من خالل عضويته في مجتمعه

فالهوية هي نتاج كل .الفصل بين الهوية الفردية والسياسية واالجتماعية للفاعلين 
وتذهب بسيوني إلى أن الهوية تتشكل بفعل . العوامل االجتماعية والسياسية المحيطة

هي اإلدراك وذلك من خالل إدراك الفرد لنفسه، وإدراك اآلخرين : عوامل ثالثة 
يدة المتعلقة بموقف الفرد من القضايا ونظرته لسياقه االجتماعي والثقافي، لماهيته، والعق
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 ١"ممارسة، وأيديولوجيا ، وإدراك:"و ترى أن الهوية. وكذلك عامل الممارسة والعادات
وقد أصبحت النظرة حاليا لعالقة اللغة بالمجتمع نظرة شمولية، ال تفرق بين المتغير . 

مما يعطي أهمية للمنهجية الداللية في فهم المتغير اللغوي والمقومات االجتماعية 
اللغوي، حيث أصبح النظر إلى اللغة موجها إليها بوصفها مقوما اجتماعيا، وجزءا ال 

يلزم عدم دراسة " ولذا تذهب بسيوني إلى أنه . يتجزأ من نسيج هوية الفرد االجتماعية
نس، والبيئة االجتماعية، اللغة فقط عن طريق ربطها بمفهوم اجتماعي، كاللون والج

والحضر والريف، بل يلزم النظر إلى اللغة بوصفها مصدرا يتفاعل ويتغير بتغير 
وتذهب إلى أن الحركة الجديدة في علم اللغة االجتماعي ال . ٢"المجتمع، فهي من نسيجه

ة ترى فقط ارتباطا بين المتغير اللغوي والمقومات االجتماعية والثقافية، بل ترى أن اللغ
ال تزال قضايا " نفسها متغير اجتماعي ومصدر اقتصادي وتاريخي وتراثي، وتؤكد أنه 

 - الهوية واأليديولوجية اللغوية والسياسة اللغوية تشكل جوهر السياق االجتماعي
  .٣"السياسي للعالم العربي

يقودنا هذا العرض للمنهجيات المستخدمة في دراسة قضايا اللسانيات االجتماعية 
ة، إلى تشكيل األساس المنهجي الذي ننظر من خالله عند تتبع الدراسات المتعلقة العربي

بموضوعات اللسانيات االجتماعية العربية في مظانّها المختلفة، ويساعدنا على رسم 
  .اتجاهاتها

يتناول المبحث القادم موضوع اللهجات العربية وما يطرأ عليها من تطور وتبدل في 
  . والتفاعل الحضري وستتم دراسته في إطار التواصل اللهجيمالمحها بفعل التداخل

  من علم اللهجات إلى اللسانيات االجتماعية في البحث العربي: التواصل اللهجي - ٣
يتناول هذا المبحث قضية التواصل اللهجي ملقيا الضوء على الجهود التي بذلت في 

هو الدراسة العلمية  dialectologyوعلم اللهجات . دراسة اللهجات ورسم حدودها
للتنوعات اللهجية وهو مجال فرعي للسانيات االجتماعية يدرس االختالفات في اللغة 
القائمة أساسا على التوزيع الجغرافي والمالمح المرتبطة بها، ويعالج مواضيع مثل 

                                         
 ٩:، ص٢٠١٨ بسيوني، ١
  ١٠:، ص٢٠١٨ بسيوني، ٢
  ١٠:، ص٢٠١٨ بسيوني، ٣
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وقد بدأ علم اللهجات . ١اختالف لهجتين مختلفتين من أصل واحد والتغير المتزامن لهما
هور كتخصص في القرن التاسع عشر مع تطور دراسة القواعد اللغوية في الظ

ن معظم العمل في اللهجات من والقواميس للهجات اإلقليمية في أوربا الغربية، وتكو
جمع المعلومات حول ضروب التنوع التي تحدث في اللهجات المختلفة وبناء األطالس 

 dialectواللهجة . ٢مالمح المتنوعة للغةاللغوية التي تبين أنماط التوزيع لسلسلة من ال
عادة ما تكون محددة (في أبسط تعريف لها هي تنوع لغوي تتقاسمه مجموعة من الناس 

وتحتوي على بعض األنماط النحوية والكلمات التي تختلف )من حيث المنطقة أو العرق
رالف فاسولد ، مما يجعلك كما يقول ٣عن اللغة القياسية، إضافة إلى النطق غير القياسي

، كما أنها تشير إلى المصدر الذي جاء منه الشخص، ٤تعتقد أن اللهجات نطق خاطئ
ولكن لها أيضا بعض التطبيقات فيما ) لهجة إقليمية(فعادة ما تفسر هذه الفكرة جغرافيا 
وتتميز اللهجة ) لهجة مهنية(أو مهنية ) لهجة طبقية(يتعلق بالخلفية االجتماعية للشخص 

 سي عن اللهجات األخرى لنفس اللغة من خالل مالمح البنية اللغوية صوتيابشكل رئي
  .الوحدات المعجمية وقواعديا وكذلك على مستوى

وقد بدأت دراسات التواصل اللهجي وتبايناته المختلفة منذ الستينات في كثير من البلدان 
 وصفية مع تطور هام في السبعينات والثمانينات والتسعينات حيث أجريت دراسات

عديدة ، واستبيانات وأنجزت أطالس في كل من مصر، وسوريا، وتونس ، واليمن 
الخ، أعطت صورة أفضل لحالة اللهجة في العالم الناطق باللغة العربية بما في ذلك ..

المناطق الهامشية مثل مالطا، ومناطق جنوب الصحراء بإفريقيا، وآسيا الوسطى، 
كية لألقليات العربية في أوربا وتركيا ، وإفريقيا ، إضافة إلى تنويعات العربية المح

وفي المقابل، تناولت الدراسات الغربية . ٥والواليات المتحدة، وأمريكا الجنوبية وغيرها
، جغرافية اللهجات ٢٠٠٦٦اللهجات العربية من عدة زاويا حيث درس بيتر بيهنستيدت 
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فسرا خرائطها وراسما جغرافية العربية مستعرضا أطالس اللهجات العربية وحدودها وم
، في عصورها األولى والحالية، ٢٠٠٦١لمفرداتها، كما تحدثت عنها كاثرين ميلر

اللهجات في مصر في الماضي وفي العصر الحاضر  ،٢٠٠٦٢ودرست هامفري ديفس 
في الدراما المصرية، وفي الشعر العامي وكذلك درست اللهجات في لبنان وتونس 

، مقابال بين لهجات الشرق والغرب العربيين ٢٠٠٦٣حقي بالفا والمغرب، كما درسها 
واللهجات البدوية والحضرية راسما بعض المالمح المميزة لها، وكذلك اللهجات 
المستقرة في المجموعة الشرقية للعالم العربي مثل اليمن وبالد ما بين النهرين وسوريا 

ات الدينية، وحددها وفقا للحدود الكبرى، ومصر، وصنّف اللهجات العربية وفقا للتنوع
الشرقية والغربية، ووفق معياري التحضر والتمدن، مع اهتمام باللهجات المعزولة كتلك 

  . المحكية في تشاد
هذا التطور في الدراسات اللهجية كان قويا بشكل خاص في أوروبا بفضل أسماء 

لسويد والن كاي، في فنلندا وا بروس انجهام في بريطانيا و بالفا: مشهورة مثل 
وباركنسون، وأوينز في الواليات المتحدة وعدد من العلماء العرب الذين وصفوا 
اللهجات العربية مثل محمد حسن باكال في المملكة العربية السعودية، وابن ياسين ، 
ومحمد ابراهيم، وحسن عبدالجواد في األردن، والسعيد بدوي ، والجبالي في مصر، 

ت، والمسعودي، واليوسفي في المغرب ، والطيب البكوش في وأحمد مطر في الكوي
  .تونس

وفرت هذه الدراسات صورة متجانسة لكل تنوع من التنوعات اللغوية ويمكن االطالع 
على أمثلة لهذه الدراسات الواصفة في موسوعة اللغة العربية واللسانيات لفريستيج 

الصرفية والنحوية التي ، حيث وصفت دراسات اللهجات المالمح الصوتية و٢٠٠٦٤
ميزت كل لهجة ومهدت الطريق للتحليل اللساني االجتماعي لدراسة استخداماتها من 

. قبل المتحدثين المختلفين في سياقات مختلفة، وبشكل خاص داخل المراكز الحضرية
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والشك أن الكميات المتزايدة من البيانات ساهم بشكل أفضل في فهم التاريخ االجتماعي 
  . العربية المتحدثة والتواصل اللهجيلظاهرة 

وال يزال علماء اللسانيات االجتماعية العربية في أيامنا هذه يعتمدون بشكل كبير على 
 علم اللهجات العربية ال يزال نابضا بالحياة مع عدد مهم عمل علماء اللهجات، ذلك أن

الم الناطق التي تنشر على أساس منتظم في جميع أنحاء الع من البحوث الجديدة
، في دراستها إلى رصد أهم ٢٠٠٠فعلى سبيل المثال سعت ليلى السبعان . بالعربية

التغيرات التي طرأت على بنية اللغة العربية الفصحى التراثية والمعاصرة، في 
، وسعى بيهنستيدت ١مستوياتها المختلفة، بتأثير اللهجات العربية قديما وحديثا

ات العربية المعاصرة، ومناطق انتقالها، وتركزها، ، لتأسيس حدود للهج٢٠١٣٢وودش
واالستمرار اللهجي من خالل تتبع وجمع المالمح اللغوية في مناطق جغرافية ودراسة 

ويظهر االعتماد في اللسانيات االجتماعية العربية على  ٣.تلك المالمح بحسب توزيعها
ي تم جمعها قبل عدة التقاليد اللهجية في استخدام النصوص واألوصاف النحوية الت

وهذا صحيح على وجه الخصوص عندما يعمل علماء اللغة على أصناف العربية . عقود
النتيجة هي إجبار  ولكن. المختلفة التي لم تكن مرتكزا الهتمام العلماء لوقت طويل

علماء اللسانيات االجتماعية على االعتماد على مصادر وصفية قديمة بشكل مأساوي، 
وقد نتج عن ذلك أن العديد من التنوعات العامية العربية بقيت   متوفرةوقد تكون غير
وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرا من العمل الذي تم إنجازه في السنوات . غير موصوفة

األخيرة حول التنوع واالختالف في العربية يعتمد بشكل كبير على بيانات جديدة تم 
ت اللغوية االجتماعية واإلثنوغرافيات جمعها بواسطة الدارسين من خالل المقابال
  .الموسعة، وما شابه ذلك من الطرق المعاصرة

فإحدى القضايا . ويمكننا النظر إلى هذا الوضع على أنه نعمة ونقمة في نفس الوقت
التي يدور حولها النقاش هي أن ندرة البحث الوصفي لبعض األصناف اللهجية يعقّد 

  . ب ألنهم يبدؤون عملهم من أساس وصفي فقيرعمل اللسانيين االجتماعيين العر
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لقد تطور وصف اللهجات العامية العربية بشكل هائل في العقود األخيرة متنقال من 
الوصف الثابت لألنظمة لتشمل االهتمام بالتفاعالت االجتماعية، واتبعت اللسانيات 

من البنى إلى االجتماعية العربية االتجاهات العامة للسانيات االجتماعية مع تحول 
وذهبت كاثرين . المعاني، ومن المنظورات التطورية إلى المقاربات السياقية والتفاعلية

، في دراستها للهجات الحضرية العربية من حيث التطور والتغير ، إلى ٢٠٠٧١ميلر 
أنه ال يزال يتعين التحقق في العديد من المجاالت، فعلى المستوى البنيوي قليلة هي 

لتي تتناول النحو وبناء الجملة، وهناك أيضا حاجة للنهج األنثروبولوجي الدراسات ا
الذي يهتم بدور بنية األسرة والمكان، ودور الفرد مقابل المجموعة، وتقييم حالة الجنس، 
ووضع المرأة في المجال العام، وقضية المعيارية والتمثيل المتضارب للحضرية 

  . والمدنية، واالتجاه نحو العولمة
 بدأت الدراسات اللسانية االجتماعية العربية تنحو نحو دراسة التحول اللهجي، وقد

، منهجا جديدا لدراسة التحول اللهجي، وتجادل أن ٢٠١٠٢وتقترح مايرز سكوتون 
التحول اللهجي بين العربية القياسية والعاميات أصبح مألوفا أكثر من ذي قبل في 

ن تطبيقه على تبديل الشفرة والتحول بين عدة تقديم نموذج يمك وسائل اإلعالم، وتحاول
يضبط ويشرح قواعد  هذا النموذج. لغات مختلفة، وعلى التبديل اللهجي بين العاميات

وتعتمد هذه القواعد على . التبديل بين اللغة القياسية الفصيحة والعاميات المختلفة
ومن خالل . هاالعناصر الصوتية التي تحضر في الكالم في المادة التي يتم دراست

إحصاء المالمح الصوتية يمكن للمرء أن يقرر أساس التنوع اللغوي المستخدم من حيث 
   .انتسابه للعامية أو للفصحى

: التواصل اللهجي في الجزيرة العربية"، بـــ٢٠١٤وتهتم دراسة نجالء الغامدي 
مهاجرين ، فتنظر في التغيرات التي تحدث في حديث ال٣"المهاجرون الغوامد في مكة

فالغوامد المعنيون بالدراسة هاجروا من . من قبيلة غامد في إطار االتصال اللهجي
منطقة قروية في اإلقليم الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية إلى مدينة مكة في 
إقليم الحجاز، وتم استخدام ثالثة متغيرات اجتماعية هي الجنس والعمر والمنطقة وتم 
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ت لغوية تمثل بعض السمات البارزة التي تميز بين اللهجة التقليدية فحص خمسة متغيرا
وأظهرت النتائج أن هناك تغيرا حدث للهجة الغامدية . الغامدية للمهاجرين ولهجة مكة

على مستويات عدة حيث خلت من مالمح اإلدغام الغامدية لصالح المقطع الصوتي 
 لهجة سعودية يتم فيها القضاء وتدافع الدراسة عن ظهور.الواحد الخاص بأهل مكة 

  . على جميع المالمح اإلقليمية تقريبا
 في االتصال ٢٠١٧وضمن إطار االتصال باللهجة، تبحث دراسة فاطمة خرباش 

، وتنظر في النتائج اللغوية لالتصال طويل ١اللهجي واإلقامة في بني سنوس بالجزائر
كشفت .  في قرية بني حموالمدى باللهجات لثالث مجموعات ريفية مهاجرة استقرت

النتائج أن التغيير تجلّى في اختالط بعض المتغيرات المحلية وغير المحلية واالتجاه 
نحو التبسيط و أن النساء يحافظن على خطابهن األصلي بينما يتبنى الرجال بعض 

  . السمات الجديدة، وأن المواقف اللغوية والمكانة تلعب دورا كبيرا في هذا التغيير
تناولت الدراسات مناقشة التحول اللغوي   إطار التحول اللهجي وتبديل الشفرة،وضمن

من اللهجة البدوية إلى اللهجة الحضرية ومعرفة المجاالت التي يتحدث فيها باللهجة 
وتلك التي يتم فيها التحويل إلى اللهجة الحضرية والمواقف تجاه تبديل الشفرة  البدوية

ب التي تؤدي إلى تبديل الشفرة ومثال ذلك دراسة عبداهللا إلى اللهجة البدوية واألسبا
، عن التحول اللهجي من اللهجة البدوية األردنية إلى اللهجة الحضرية ٢٠١٥٢المهيرات

في عمان، حيث ذهب إلى أن المتحدثين باللهجة البدوية يتنقلون بينها وبين اللهجة 
لبدو يحولون لهجتهم في الحضرية في معظم المجاالت في عمان ، إضافة إلى أن ا

مكان العمل ومع الجيران ومع األصدقاء واألقارب ، بينما هم أقل تحوال مع أعضاء 
وذهب إلى أن النساء يعمدن إلى . األسرة في البيت وأثناء التعبيرات العاطفية الشعورية

ن التحول اللغوي وتغيير الشفرة أكثر من الرجال، وأن المتحدثين البدو في عمان يعتقدو
أن اللهجة البدوية تتحول إلى اللهجة الحضرية والعكس أقل،كما ذهب إلى أن العالقة 
القوية بين المتحدثين والزواج والهجرة هي أهم العوامل التي تساعد على حدوث هذه 

  . الظاهرة
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، قضية اللهجة والتواصل ٢٠١٥١شهاب  بوأ إبراهيمدرس في هذا اإلطار أيضا، 
الذين يعيشون في مدينة إربد شمال العراق بهدف معرفة مقدار الثقافي بين األردنيين 

التحول الثقافي واللهجي والرعاية اللغوية بينهم في ضوء متغيرات العمر والجنس 
وأظهرت نتائج دراسته أن األردنيين الذين يعيشون في مدينة إربد . والخلفية التعليمية

اللهجات الحضرية بسبب االتصال يمارسون تحوال متواصال في لهجاتهم وثقافتهم نحو 
. المباشر فيما بينهم، وهو نتيجة لتمازج اللهجات والعناصر الثقافية المستخدمة في إربد

ويميل معظم الشباب إلى استخدام لهجة المدينة الحضرية ألنها تتمتع بمكانة مرموقة 
ي مدينة المستخدمة فاألصلية للهجات  اأن بعض أعلى ومزيد من االحترام، وهذا يظهر

إربد تم التخلي عنها وقد يصل بها األمر في نظره إلى حد االنقراض بعد وفاة كبار 
 السن الذين الزالوا يستخدمونها، وأوضح أن معظم المشاركين الشباب في المقابالت

   .مرموقةالجتماعية ال اتها مكانبسبب ، أن لهجة المدن الحضرية تمنحهم الثقةصرحوا
 ،٢٠١٨٢  درس شريف الربايعة،اللهجات القروية والحضريةفي نطاق االتصال بين 

 التراجع في استخدام الكاف مقابل القاف في اللهجة الريفية في ضواحي إربد باألردن
  .وذهب إلى أن التغيرات لم يكن لها تأثير يذكر على المتحدثين القرويين
بية بدأت وصفية يمكننا أن نستخلص من العرض السابق أن اللسانيات االجتماعية العر

من خالل جمع اللهجات، وتسجيلها، واستعراضها، وتحديد أنماطها، وحدودها، ومن ثم 
بدأت التحول إلى منهجية أكثر حداثة من خالل االنتقال إلى دراسة التحول اللهجي 
والثقافي في المجتمعات وقياس متغير التحضر والتأثيرات التي نشأت بفعله على هذه 

   .اللهجات
 من الدراسات التجريبية السابقة التحول الذي يطرأ على اللهجات العربية بفعل ويتضح

وهو . متغير التحضر لصالح مالمح اللهجات المدنية وخاصة في المستويات الصوتية
  .ملمح عام للهجات العربية حيث أن هذه الدراسات أجريت في بلدان عربية مختلفة

أكثر عمقا في إطار التبديل االزدواجي داخل المبحث القادم سيعرض لهذا التغير بشكل 
                      .مستويات اللغة العربية المختلفة
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  : تبديل الشفرة االزدواجي والمستويات اللغوية:  الممارسة اللغوية- ٤
 diglossicيتناول هذا المبحث الممارسة اللغوية من زاوية تبديل الشفرة االزدواجي 

code switchingالضوء على االزدواجية اللغوية بمستوييها األعلى واألدنى،  ويلقي 
وظهور المستويات اللغوية كحلول للفجوة المترتبة على المساحة بين مستويي 

الدراسات التي تناولت هذا  االزدواجية، وفكرة عربية المتعلمين المنطوقة ويستعرض
  . الموضوع

جتين أو لغتين من قبل مجتمع لغوي حالة يتم فيها استخدام له diglossiaاالزدواجية 
فباإلضافة إلى تنوع اللغة اليومية أو العامية للمجتمع المسمى بالمستوى األدنى . واحد

يتم استخدام مستوى أعلى في وضعيات مثل األدب والعبادة والتعليم الرسمي، ولكنها 
 عام غير مستخدمة في المحادثة اليومية، وقد استخدم وليام مارسي هذا المصطلح

ويعرفها تشارلز فيرجسون .  لوصف الوضع اللغوي في البلدان الناطقة بالعربية١٩٣٠
التي (وضع لغوي مستقر نسبيا، فباإلضافة إلى اللهجات األساسية للغة " ، بأنها ١٩٥٩

كثيرا ما يكون قواعديا (هناك تنوع متباين للغاية ) قد تتضمن معايير قياسية أو إقليمية
و تنوع متراكم يكون أداة لمجموعة كبيرة ومحترمة من اإلنتاج األدبي فه). أكثر تعقيدا

المكتوب، سواء في فترة سابقة أو في مجتمع خطاب آخر، والذي يتم اكتسابه إلى حد 
كبير بالتعلم الرسمي، ويستخدم لغالبية األغراض المنطوقة والمكتوبة، ولكن ال يتم 

  ".١محادثة العاديةاستخدامه من قبل أي قطاع في المجتمع في ال
، وقد استخدم ٢يطلق تبديل الشفرة على استخدام نوعين من اللغات في نفس المحادثة

، مصطلح تبديل الشفرة االزدواجي لإلشارة إلى التبديل الذي يحدث بين ١٩٨٩هيث 
، فإن مايرزسكوتون ٢٠٠٩٤ووفقا لبسيوني . ٣اللغة العربية الفصحى واللغة العامية

ان تبديل الشفرة على التبديل بين اللغات المختلفة، وهي تعتقد أن وجومبرز ال يقصر
التي اقترحاها أكثر قابلية للتكييف لتشمل التبديل بين اللهجات داخل اللغة  التعريفات

  .وهو ما يسمى بتبديل الشفرة االزدواجي
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 اعتمد في استعمال مفهوم االزدواجية، ومناقشته وإشاعته بشكل واسع على فيرجسون 
، ويقوم هذا النموذج المثال على نمط لغوي واحد له مكانة عالية، بينما اآلخر ١٩٥٩١

ولكنهما يتكامالن وظيفيا ويتميزان باختالفات بنيوية واضحة لديه وضع متدن .
فالوظائف العليا مرتبطة بالمجاالت المكتوبة والشفوية الرسمية، بينما ترتبط الوظائف 

وفي نموذج فيرجسون الكالسيكي لالزدواجية، . ر الرسميةالدنيا بالمجاالت الشفوية غي
ينتمي النمطان األعلى واألدنى لنفس اللغة، حتى ولو تميز كل منهما باختالفات بنيوية 

ويتضح تركيز فيرجسون ). العربية الفصحى الكالسيكية الحديثة مقابل اللهجات العربية(
وي، حيث يرى أنه في مجموعة على دور الموقف الخارجي في تحديد االختيار اللغ

بعينها من المواقف اللغوية يكون التنوع اللغوي األعلى هو المالئم، وفي مواقف أخرى 
، هذا التقرير بأنه لم يأخذ في ٢٠١٨٢يكون التنوع األدنى هو المالئم، وتنتقد بسيوني 

 محل حسبانه األهمية المحتملة لدور الفرد في ترجيح أنماط من االختيار اللغوي هي
لالزدواجية قد  وفي نموذج فيشمان الوظيفي. اتفاق المجتمع وتغييرها في نهاية المطاف

  .٣تمأل لغات مختلفة منافذ وظيفية مختلفة
تمثل ورقة فيرجسون لالزدواجية خطوة حاسمة في بيان بداية اللغويات االجتماعية 

 كان مفهوم  خصوصا في الشرق األوسط حيث٤العربية ككيان أكاديمي في حد ذاته
فيرجسون لالزدواجية متوافقا مع األيديولوجية العربية، ولذلك تم استخدامه على نطاق 
واسع عند الباحثين الغربيين والعرب، على الرغم من أنه تعرض للعديد من التعديالت 

يرون ) خصوصا الذين يعملون في شمال افريقيا(ولكن عددا من المؤلفين . والتحسينات
ة تعتبر مفهوما أيديولوجيا متحيزا يستبطن أن اللغة العامية الدارجة تعامل أن االزدواجي

  .٥كلغة دنيا بناء على وضعها كتنوع أدنى
وقد ألهمت ورقة فيرجسون العديد من الدراسات التي تبحث في استخدام التنوعات العليا 

ذين كانوا والدنيا في المجتمعات العربية المعاصرة، وكشفت أن الناطقين بالعربية ال
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قادرين على استخدام اللغة الفصحى واللهجة نادرا ما يستخدمون تنوعا واحدا بشكل 
دائم، وتم اقتراح عدد من البدائل والنماذج المعدلة أنتجت سلسلة من المستويات تتراوح 

انظر الدراسات التالية التي ( بين المستوى المثالي مقابل األقطاب اللهجية المختلفة،
  ،١٩٨٠٣، وميسيله ١٩٦٠٢، و بالنك ١٩٧٣١ القضية، السعيد بدوي ناقشت هذه

  ).١٩٩٤٤وجوزيف ديشي
لقد أدرك هؤالء أن اقتراح مستويات وسيطة بين التنوعين األعلى واألدنى يقدم وصفا 
أدق للمشهد اللغوي في العالم العربي حيث إن الناس يتحولون من أحد التنوعين إلى 

نهم ال يتحولون تحوال تاما، وينتج عن هذا مستويات اآلخر خاصة حين يتكلمون لك
وميز . وسيطة من التنوع اللغوي ليست تنوعا عاليا تماما وال تنوعا أدنى تماما

تراثية، وتراثية معدلة، وعامية شبه أدبية، : ، بين خمسة تنوعات لغوية ١٩٦٠بالنك،
ة بين مستويات وهو يقر بوجود انتقاالت متدرج. ٥وعامية مشتركة، وعامية خالصة

فصحى : ، خمسة تنوعات لغوية مختلفة١٩٧٣واقترح بدوي . ٦االستخدام المتنوعة
وهو .٧التراث، وفصحى العصر، وعامية المثقفين، وعامية المتنورين، وعامية األميين

يوضح أن كل فرد يجيد أكثر من مستوى من هذه المستويات، ويتحول غالبا من أحدها 
نفسها، وأن هذه المستويات الخمسة ليس بينها حدود واضحة إلى اآلخر في المحادثة 

: ، بين أربعة تنوعات١٩٨٠وميز ميسيله،. ٨ثابتة، لكنها تتالقى بعضها مع بعض
عربية أدبية ، وعربية أدبية شفاهية، وعربية المتعلمين المنطوقة، وعامية دارجة 

 اإلعالم المصرية ويعد تصنيف بدوي الذي أقام دراسته على عينة من وسائل.٩خالصة
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أكثر حسما وأكثر إشكاال من تصنيفي بالنك وميسيله؛ نظرا إلى أن تسميته للتنوعات 
  .تتضمن تراتبية هرمية اجتماعية وأسلوبية

هذه المستويات المنفصلة من المفترض أن تتميز بسمات لغوية وترتبط غالبا بالدرجة 
محاوالت بناء نماذج : " تويات بقولهوقد علق ميجدل على هذه المس التعليمية للمتحدثين،

تميل إلى أن تكون معيبة بسبب نقصها أو كونها عند الحد األدنى للدعم التجريبي من 
وعالوة على ذلك تكشف تجارب األشكال . ١"الصعب تطبيقها على البيانات الطبيعية

لق بالحدود المتطابقة بأنه ليس هناك اتفاق في اآلراء بين المتحدثين والسامعين فيما يتع
ويرتبط بهذه النماذج نموذج آخر بديل . ٢التي تتوقف عندها اللغة القياسية واللهجة

يختلف عن مفهوم المستويات اللغوية، لكنه يظل مرتبطا باالزدواجية، وبالتنوعات 
واللهجات المختلفة في العالم العربي، ظهر في السبيعنات الميالدية معروف باسم 

اعتبر أن التنوع المتوسط بين المستوى القياسي واللهجة ) ESA ،١٩٧٦مشروع ليدز (
ويعرف هذا النموذج بأنه حديث . ٣هو كيان جديد منفصل يعرف بلغة حديث المتعلمين

ويمتلك  المتعلمين غير الرسمي وهو متكون من عناصر من العربية القياسية واللهجة
: " طوقة، وعرفه ميسيله بقولههذا النموذج يسمى بعربية المتعلمين المن. أشكاال هجينة

هي اللغة غير الرسمية الحالية التي يستخدمها العرب المتعلمون؛ لتلبية احتياجاتهم 
اللغوية اليومية عامة، وهي أيضا الوسيلة الرئيسة للتواصل بين اللهجات العربية، 

ات  أقصد إمكانية التفاهم بها بين متحدثي لهج–وواحدة من أهم سماتها على اإلطالق 
 قد انبثقت في األساس من دوافع المتحدثين إلى التشارك في لغة واحدة –دارجة مختلفة 

، الذي يعتقد أن ١٩٨٦وارتبط هذا النموذج بمتشل ". ٤مع من يحاورهم أو يحاورونهم
العربية الدارجة ليست خالصة وغير مختلطة بغيرها ، بل إنها عرضة باستمرار 

لرؤيته فإن عربية المتعلمين المنطوقة ليست تنوعا لتأثيرات العصر الحديث، ووفقا 
. ٥منفصال، بل إنها تكونت وبقيت بسبب التفاعل بين اللغة المكتوبة واللغة الدارجة
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، إلى أن فكرة عربية المتعلمين المنطوقة تعد فكرة مهمة، ليس ٢٠١٨وتذهب بسيوني 
 متقاربة؛ بل ألنها ألنها تهتم فقط بكيفية تواصل األشخاص الذين ينتمون لمجتمعات

تعنى أيضا بكيفية تواصل العرب الذين ينتمون لمجتمعات مختلفة عبر الحدود 
وتعترف فكرة عربية المتعلمين المنطوقة بإمكان التحول بين اللهجات . ١المجتمعية

الدارجة والعربية الفصحى المعاصرة دون افتراض أي شيء يتعلق باألساليب 
اعدة وأشمل من مفهوم المستويات حيث تشرح كيفية الوسيطة، وهي بهذا المعنى و

وتذهب . تواصل العرب في البالد المختلفة بدال من التركيز على العرب في بلد بعينه
فكرة أن العرب المختلفين الذين : " بسيوني إلى أن هذه الفكرة جديرة باالنتباه في قولها

ون جديرة باالنتباه إليها؛ نظرا ينتمون إلى مجتمعات مختلفة يعدلون لغتهم عندما يتحادث
  ".٢لكونها عملية من المفترض أنها تحكمها قواعد ، وليست عشوائية

ل االستخدام اللغوي بأنماطه المختلفة الفصيحة والعامية مدونة لدراسة اللغويين لقد شكّ
 نظرة عامة ومفيدة لالزدواجية بدءا من فيرجسون بما في ،٢٠١٨٣ يقدم مجدلحيث 

م المستويات المتوسطة من أجل فهم االزدواجية وكذلك استخدام تبديل ذلك استخدا
يتوقف مجدل ببساطة عند هذا الحد ، حيث  الشفرة لفهم وتحليل البيانات االزدواجية وال

عالم يتتبع تطور االزدواجية فيما يتعلق بالبيانات الشفوية والمكتوبة وعولمة وسائل اإل
 الحالية لكل مجاالتديدة للتواصل باإلضافة إلى النترنت التي توفر طرقا جوثورة اإل

  .من العربية القياسية والعامية العربية
مدار مناقشة سوزان  اآلثار اللغوية والثقافية لإليديولوجيات اللغوية  وقد كانت

، للتنوعات اللغوية في منطقة القاهرة، وذهبت إلى أن أيديولوجيات ٤ ٢٠١٠ستادلبور
هي نتاج للماضي والحاضر ظهرت خالل االستعمار البريطاني في اللغة لهذه التنوعات 

أواخر القرن التاسع عشر، وبرزت في مناخ ما بعد االستعمار من خالل نقاشات حول 
الفساد اللغوي في اللغة العربية واللهجات ونقاء العربية الفصحى، واالستخدام المتزايد 

داثة من حيث إن اإليديولوجية اللغوية هي للغة اإلنجليزية كرمز للرأسمالية الغربية والح

                                         
  ٢١ص.٢٠١٨ بسيوني، ١
  ٢١ص.٢٠١٨ بسيوني، ٢

٣ Mejdell, ٢٠١٨.p.٣٣٣ 
٤ Stadlbaue, ٢٠١٠.p.١٦ 



 

 )١١٣٥(

وهي توضح أن اإليديولوجيات اللغوية . رابط بين المالمح اللغوية والعمليات االجتماعية
تؤثر في الجوانب الهيكلية ألصناف التنوعات اللغوية الزدواجية اللغة العربية و أن 

لى قوة تأثير الرمز المصريين يستخدمون التنوعات اللغوية بشكل إستراتيجي للوصول إ
وتجادل بأن دراسة اإليديولوجيات اللغوية، والمالمح . اللغوي لهذه اإليديولوجيات

اللغوية، والتفاعل الخطابي، ال يمكن فصلها عن الكشف عن كيفية استخدام االزدواجية 
العربية في مصر واالستفادة من القوة التواصلية للغة بأساليب لغوية مختلفة بحسب 

إليديولوجيات اللغوية، وأن المتحدثين ال يستخدمون فقط التنوعات اللغوية تأثير ا
   .المناسبة لحالة بعينها، وللفهم يستخدمون مالمح لغوية متنوعة بحسب التأثير التواصلي

نهجا جديدا لتحليل التبديل االزدواجي كجزء من تبديل  ،٢٠١٨١ تقدم بسيونيكما 
 مسارات جديدة ومفصلة لفهم االزدواجية عن سعت بسيوني إلى تقديمحيث . الشفرة

لمواقف ل كشفهاطريق تحليل بيانات لم يتم فحصها إلى حد كبير من قبل ومعرفة 
هذا .  أكثر منهجية للمؤشرات لرموز مختلفة في العالم العربيشرحاللغوية، وتقديم 

ة وتبديل النهج المعتمد في دراستها يهدف إلى توفير وسائل أكثر دقة لفهم االزدواجي
وتناقش بسيوني أنه يمكن دراسة االزدواجية بشكل أكثر نجاحا من خالل . الشفرة

فبينما يستخدم المصريون العربية القياسية والعامية المصرية واللغة . ترتيب المؤشرات
 بناء على تختلفنجليزية في تخاطبهم اليومي، فإن االرتباطات بين هذه الرموز اإل

اعتمدت طريقتها وقد ). الشفوي مقابل المكتوب( لى سبيل المثالالسياق ونوع المكان ع
الخطاب واألداء، : على ثالثة مفاهيم أساسية لفهم سياقات تبديل الشفرة واالزدواجية

وهي تجادل مستندة إلى بيانات جمعتها من المجتمع . المؤشراتوفوق اللغوي، 
العملية من خالل الرموز أن الفهم الشامل لالزدواجية يجب أن يفسر هذه ب المصري

يجابية أو سلبية وتذهب إلى أنه ينبغي دراسة إالتي ترتبط بالمؤشرات سواء أكانت 
العربية األفالم والمقابالت اإلعالمية واألغاني فيما يتعلق بالحديث عن اللغة واألداء في 

لرموز أن ابعالوة على ذلك تجادل بسيوني . القياسية والعاميات معا في العالم العربي
تحمل ارتباطات أو مؤشرات وهذه المؤشرات من األفضل فهمها فيما يتعلق باألداء، 

إلى استظهار مواقف األفراد  وخاصة األداء الشفوي والخطاب فوق اللغوي، إضافة
  . واأليديولوجيات عبر مختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة
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ن ناحيتين، األولى، تحديد ، األشكال الوسيطة للغة العربية م٢٠١٢١ مجدليناقش 
تنفرد بها،  أصناف ومستويات اللغة الوسيطة من حيث الميزات والمتغيرات التي

والثانية وضع القواعد والقيود على أنواع مجموعات المالمح والمتغيرات للرمزين 
ويذهب إلى أن األشكال الوسيطة للغة العربية واألشكال المختلطة، وتبديل . األساسيين

قد تم إجراؤها على الوظائف ومجاالت اللغة المنطوقة في أوضاع رسمية وشبه الشفرة 
رسمية، وأنها ربما تسيطر على اإلعالم المرئي والمسموع، ولها إلى حد ما اختراق 
للمجاالت المكتوبة في الصحافة واألدب النثري لطبيعتها المرنة التي تجعلها وسيلة 

  .مؤثرة في التواصل
، في دراسته إلعادة النظر في حالة االزدواجية ٢٠١٧٢بيضاوي ويذهب عبد العظيم 

العربية وتسليط الضوء على العوامل االجتماعية الثقافية لتشكيل استخدام اللغة في ضوء 
) ٢٠٠٥(مع نموذج أوير ) ١٩٥٩( إلى مقارنة نموذج فيرجسون ٢٠٠٥نموذج أوير

 تعقيد الوضع اللغوي للغة جالبا أفكارا جديدة إلى السطح ومقدما طرقا طريفة لفهم
لصالح تطبيق نموذج أوير من خالل  وقد قدم أدلة من خالل دراسته التطبيقية. العربية

التعريف الجديد للنماذج القياسية، ووفقا لهذا التعريف تعتبر العربية القياسية مجموعة 
، وينظر متنوعة من االستخدامات ومقياسا ديناميكيا لما هو مستخدم في الحياة اليومية

إلى هذه التنوعات كأشكال لهجية تكتسب المكانة وتصبح جزءا من األشكال القياسية 
ويبرر رؤيته بأهمية توسيع نموذج أوير على العربية . دون أن تخسر وظائفها اللهجية

ال   واألدنى األعلىالمستويين كونه يدرج أشكال التغيرات األخرى، وهذا يعني أن
ابطا بنيويا طبيعيا، فمع العالقة الهيكلية التي اقترحها فيرجسون نموذجا يمثل تر يشكّالن

كشرط لحدوث االزدواجية ، فإنه من المستحيل ضبط الحالة اللغوية في العالم العربي 
مما يجعل طرح أوير لألشكال الوسيطة بين المتغيرات القياسية واللهجية يلتقط الوضع 

  .٣يق الذي اقترحه فيرجسوناللغوي حيث إنه يعطي مساحة أكبر من التطب
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 الدراسات السابقة حول هذا الموضوع وتوفر تحليال نحويا ٢٠٠٦ميجدل  وتستعرض
ودالليا عميقا لألساليب المختلطة في العربية المصرية ولم تقصر تحليلها لمستوى 

  . السطح النحوي ولكنها ذهبت بعمق إلى المستويات الوظيفية والداللية
ناقشته يتعلق بالتغيير بين العربية القياسية والعامية في السياقات هناك نمط ثابت يمكن م

حيث تختلف ديناميكية التحول االزدواجي  المختلفة بمستويات مختلفة من الرسمية
. خطاب رسمي مراقب أو خطاب رسمي ال رقابة عليه: باختالف وضعيتين أساسيتين

المجتمعية التي تحترم استخدام ففي الحديث الرسمي يتبع التحول االزدواجي المعايير 
فالتحول االزدواجي في الحديث غير الرسمي وغير .. وتوزيع العربية القياسية والعامية

المراقب تدفعه غالبا سياقات ديموغرافية وواقعية وسياقية وعوامل شخصية تتعلق 
ون ويجب مالحظة أن المتحدثين العرب المتعلمين يمتلك. ١باألدوار والمعاني والهويات

مهارات مختلفة في العربية القياسية، فالبعض منهم لديه قدرة ملحوظة على إنجاز 
وهذا . المحادثات بالعربية القياسية والمحافظة على ذلك، بينما البعض اآلخر أقل قدرة

يشير إلى أن المتحدثين العرب من المتعلمين عندما ينخرطون في خطابات موسعة 
االت محددة خصوصا في مستوى انتقاالت الكلمة إلى العامية بالعربية القياسية ، فإن انتق

ربما تحدث بسبب محدودية قدراتهم في مهارات العربية القياسية أكثر من كونه بسبب 
  .العوامل االجتماعية

يتضح من المناقشات أعاله صعوبة ضبط الحالة اللغوية في العالم العربي، فالوضعية 
سير الذي يمكن تحديده وتقنينه ورسم معالمه وحدوده، االزدواجية فيه ليست باألمر الي

لكونها عصية على المستويات المرسومة وال يخضع قانون االستخدام فيها تماما 
للمعايير التي تم رسمها، ولذلك خضعت ظاهرة االزدواجية والزالت وستبقى مجاال 

كم بمناسبتها أو للعديد من المقترحات واإلضافات والتعديالت التي تظل صالحيتها والح
  . جودتها رهينا بظروف االستخدام ومتغيراته

وقد قاد استخدام المدونات اللغوية من أجل تحديد عربية المتعلمين والتغيرات األسلوبية 
إلى عدة دراسات كمية عن التنوع بفعل متغيرات مختلفة مثل العمر ، التعليم، الجنس، 

  . متعلق بالتنوع والتغير اللغويالعرق، وهذا ما سيناقشه المبحث التالي ال
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   اتجاهات التنوع والتغير اللغويين والمتغيرات االجتماعية - ٥
يقدم هذا المبحث لمحة عامة للمتغيرات االجتماعية التي تم االعتماد عليها في الدراسات 

  الواردة هنا ليست العوامل االجتماعيةو .اللغويينالعربية لتفسير التنوع والتغير 
 من اهتمام بالنصيب األكبرالتي حظيت تلك  ولكنها ،ة التي تؤثر على التنوعالوحيد

ومن أجل إمكانية التطبيق ، ولطبيعة البحث ومساحته المحدودة سيتم . الدارسين للعربية
  أربعة متغيرات اجتماعية في دراسات التنوع والتغير اللغوي في العربية ضمنالنظر

العرق، والخلفية االجتماعية والتعليمية، ولجنس، ا: هيبشكل مترابط وبدون عزلها و
  .الزمن والمكانو

يشير التنوع اللغوي إلى االختالفات اللغوية بين المتحدثين ضمن مجتمع الحديث الواحد 
ويتحقق التنوع اللغوي والتغير عبر الممارسات اللغوية . أو منطقة جغرافية محددة

 غالبا يتأثرون بالمواقف اللغوية للمتحدثين ضمن إطار اجتماعي معين، وهؤالء
وأيديولوجياتهم، إضافة إلى ذلك يتفاعل هذا التنوع والتغير مع الفئات  للمتحدثين

االجتماعية التي تحدد الهويات الفردية واالجتماعية للمتحدثين، كأفراد وكأعضاء في 
ولذلك  بشكل مستقل، وليستعمل العوامل االجتماعية مجتمعة و. الجماعات االجتماعية

من المضلل و. فإنه ليس من السهل عزل تأثير أحد المتغيرات عن العوامل األخرى
 بالتنوع االجتماعي والتغير اللغوي من خالل فصل المتغيرات االجتماعية التنبؤأحيانا 

ة جدا وفي  حقيقة الواقع االجتماعي معقدمرده أن وهذا وعزل بعضها عن البعض،
السياقي للتنوع اللغوي يعتمد على كشف العوامل ولذلك فإن الفهم تطور دائم، 

وقد أوضح . االجتماعية والتاريخية والسياسية المحيطة بالتطور اللغوي واالستخدام
تعمل بشكل  العديد من علماء اللغويات االجتماعية أن بعض هذه المتغيرات قد ال

، ١٩٩٥١ولز ه( ، انظر في هذه النقطة منفصل وتكون متأثرة بعوامل اجتماعية أخرى
  .   )٢٠٠٧٣، والوعر ٢٠٠١٢و أوينز 

                                         
١ Holes, ١٩٩٥ 
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إلى الستينات  ويمكن الرجوع بالدراسة المنهجية للتنوع كظاهرة مشروطة اجتماعيا
، بإجراء عدد من الدراسات عن العالقة بين المالمح ١٩٦٣١عندما قام وليام البوف

ربط البوف لم ي. اللغوية والمتغيرات االجتماعية مثل الطبقة والعمر ونوع الجنس
االختالفات في الشكل اللغوي بالعوامل االجتماعية وتأثيراتها فقط ، ولكنه أوضح بأن 
الوقت يؤثر في العمليات اللغوية بمعنى أن البوف له الفضل في تطوير مجالين 

فبينما يتركز . التنوع اللغوي، والتغير اللغوي: مترابطين في علم اللغة االجتماعي
 على طريقة بحث تزامنية ألشكال اللغة المختلفة وسابقاتها التنوع اللغوي غالبا

االجتماعية ، فإن التغير اللغوي يركز على ظهور وانتشار األشكال اللغوية بشكل 
. ٢فالتغير اللغوي دائما يتضمن التنوع ولكن ليس كل التنوع يعتبر تغيرا. مرتبط بالزمن

ل اجتماعية، وتاريخية، وسياسية والتنوع اللغوي في العالم العربي هو نتيجة لعوام
ولـما كانت هذه العوامل تختلف من سياق إلى آخر، فإن نفس . وديموغرافية مختلفة

ربما ال تؤثر في األشكال اللغوية والعمليات ) الجنس على سبيل المثال(الفئة االجتماعية 
  .بنفس الطريقة التي تؤثر فيها في أوضاع اجتماعية مختلفة

 على دراسة العالقة بين الجوانب الرسمية الباحثينز عدد كبير من ركّبعد عمل البوف 
نهجا كميا لدراسة  دراساتهم  والمتغيرات االجتماعية، وقد اعتمدت معظم العربيةللغة

مستكشفة االرتباطات الممكنة بين المتغيرات اللغوية ينالتنوع والتغير اللغوي 
طبقة االجتماعية، والعمر، والعرق، لمثل نوع الجنس، وا والمتغيرات االجتماعية
 أن الوضع االجتماعي  إلى،٢٠١٨٣  ثيودوربولوفقد ذهب ،والهوية الدينية، والمكان

يركز هو عامل ضروري في فهم التنوع اللغوي االجتماعي فيما يتعلق بالعالم العربي و
وناقش .  والموقف في سياق العولمةافي نقاشه على التفاعل بين التنوع واأليديولوجي

بعض القضايا والموضوعات الهامة التي تشكل أبعادا مهمة للسياق االجتماعي السياسي 
األوسع في العالم العربي والتي تفسر العالقة بين اللغة والمجتمع كاالستعمار والعولمة 

وذهب إلى أنه يمكن البحث في األصناف المختلفة للغة العربية بطريقتين . والتحضر
 وأفقية، فناقش الوضع االجتماعي والتنوع االجتماعي اللغوي عمودية: مختلفتين

                                         
١ Labov, ١٩٦٣ 
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العمودي حيث تختلف السياقات والوظائف لالزدواج اللغوي بين الفصحى والعاميات، 
وكذلك الوضع االجتماعي والتنوع االجتماعي اللغوي األفقي حيث االختالفات 

ثر باقترانها بظواهر الجغرافية التي تشكل اللهجات المشرقية والمغاربية والتي تتأ
  .االستعمار والعولمة والتحضر

، لمحة عامة عن البحوث الحالية حول تنوع اللغة في العالم ٢٠١٨١  فيسنتيوقدمت
العربي من خالل تسليط الضوء على المناهج النظرية واألنماط المستخدمة لفهم تنوع و 

اسة التنوع اللغوي في أن هناك حاجة لدرو ،تغير اللغة في سياقات الناطقين بالعربية
السياقات الشفوية والمكتوبة معا وأن العوامل اللغوية وما فوق اللغوية يجب أن يتم 

  . أمثلة من المغرب لتوضيح مناقشاتهاوقد اعتمدتاعتبارها عند دراسة التنوع، 
، عامية الشباب السعودي محلال العوامل االجتماعية المؤثرة ٢٠١٥٢ودرس ياسر جمعة 

مها ، وملقيا الضوء على المصادر التي يكتسب منها الشباب السعودي في استخدا
التعبيرات العامية الجديدة، والموضوعات الرئيسية التي يركز عليها الشباب السعودي، 

وخلص إلى أن العمر وعاميات الشباب السعودي . واألسباب التي دعتهم إلى استخدامها
رتفع مستوى استخدامه للعامية، كما أن مطردة عكسيا، فكلما كان الشخص أصغر سنا ا

ويقرر جمعة أن العامية تؤدي . الرجال يستخدمون التعبيرات العامية أكثر من النساء
وظائف تساعد على تنمية الشباب السعودي، وتزودهم بقواعد اللغة الخاصة بهم، 
وبعالمهم الشخصي، فهي تساعدهم على تنمية شعور الفردانية واالنتماء معا، 

تخدمها الشباب السعودي لرسم صورة حية لعواطفهم حتى يتمكن المستمعون من ويس
فهم ما يشعرون به ولذلك يمكن أن يعتبر استخدامها إشارة هوية ودليال هاما على 

  . عضويتهم في المجموعة االجتماعية
وذهبت دراسات عديدة إلى أن الرجال يختلفون في لغتهم عن النساء اللواتي يملن إلى 

. ١٩٩٩٥، وضاهر ١٩٩٥٤، وهيري ١٩٨٧٣عبد الجواد (تخدام الحضري للغة االس
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، إلى ١٩٨٦١هذا االختالف بين الرجال والنساء كان هو السبب الذي دفع إبراهيم 
على تأثير الكالم الحضري حتى بين  التفريق بين المعيار والمكانة وتسليط الضوء

لتعليم في حد ذاته ليس عامال ، أن ا٢٠٠٢٢وترى الوعر . المتحدثين من المتعلمين
حاسما ولكنه يقود غالبا إلى اتساع شبكة األفراد والتنقل من طبقة إلى طبقة، وفي حالة 

ويشير كل من . المرأة األردنية فإنه يؤدي إلى استخدام أعلى للمتغيرات الحضرية
يد  إلى وجود نزعة بين النساء المتعلمات الستخدام العد٢٠٠٠٤ وميجدل ٢٠٠٣٣والترز

  .من المتغيرات القياسية في الحديث الرسمي
، إلى أن هناك عالقة مباشرة بين اختيار الرمز اللغوي ٥٢٠١٠وقد ذهبت بسيوني 

والهوية، وأنه من غير الممكن قياس تكرار مالمح العربية الفصحى المعاصرة في 
ظهارها حديث النساء في المجال العام بدون فهم أي جزء من هويتهن التي يروق لهن إ

فالنساء يظهرن في البرامج العامة كمتعلمات، ويستخدمن . والدور الذي يردن أن يلعبنه
العربية القياسية المعاصرة مثل الرجال تماما وليس لديهن أدنى مشكلة في استخدام 

والنساء المصريات المتعلمات يستخدمن الفصحى القياسية المعاصرة . العربية الفصيحة
يظهرن الجزء القروي من هويتهن ولكن يعمدن إلى إظهار الجزء وال . كرمز للسلطة

  . المهني المسؤول
النساء والرجال يمتلكون أساليب لغوية مختلفة تميز جنس كل منهما في  ويبدو أن

المحادثة، حيث تشير نتائج الدراسة التجريبية للتنوع اللغوي في العربية األردنية لمحمد 
ن اختالف الجنس والمستوى التعليمي يؤثران على ، إلى أ٢٠١٠العلي وهبة عرفة

استخدام المتغيرات اللغوية، وأن الرجال واألفراد ذوي التعليم في المدارس الثانوية 
لديهم ميل أعلى إلى الحفاظ على استخدام المتغيرات المحلية، في حين أن النساء 

يرات غير محلية وذات واألفراد ذوي التعليم الجامعي لديهم ميل أعلى إلى استخدام متغ
مكانة، ويذهبان إلى أن نوع الجنس له تأثير أكبر على تنوع نمط الحديث أكثر من 
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وضع التعليم وعلى عكس الرجال الذين يميلون إلى استخدام المتغيرات المحلية، فإن 
وأحد الدوافع المحتملة لالختالف . النساء يستخدمن المتغيرات المتحضرة غير المحلية

فقد بدت النساء أكثر استخداما . ١.طاب اإلناث هو البحث عن المكانةفي نمط خ
، حيث أظهرت ٢٠١٤إلستراتيجيات التأدب من الرجال في دراسة أحمد الحراشة 

الدراسة وجود اختالفات مميزة بين األنماط اللغوية للنساء والرجال، ذلك أن النساء 
فاظ على العالقة االجتماعية مع يملن إلى تجنب الخالف المباشر ، وهن يملن إلى الح

يملن إلى استعمال المزيد من اإلستراتيجيات  الطرف اآلخر، باإلضافة إلى ذلك فإنهن
التفسيرية لجعل المحاور اآلخر مشاركا في المحادثة، لذا فهن محاورات محترفات أكثر 

أكثر ، االفتراض القائل بأن النساء بشكل عام ٢٠١٢وناقشت ريم بسيوني. ٢من الرجال
وفي . تهذيبا من الرجال حيث يبدين اهتماما بالتضامن، بينما يهتم الرجال بالسلطة،

دراستها عن النساء والتأدب في البرامج الحوارية المصرية ناقشت لغة النساء والرجال 
المتعلقة بأساليب التأكيد التي يستخدمها الرجال والنساء في البرامج الحوارية في مصر 

ء يتنافسن مع الرجال على مستوى مهني ويعدن تعريف هويتهن بناء وأكدت أن النسا
  .٣على السياق، الذي يمنح القوة

وفي نطاق التغير، تأتي دراسة هند البلوي للتغيرات في لهجة البلوي العربية البدوية في 
شابة  ، من خالل مجموعتين عمريتين٤ ٢٠١٥-١٩٨٥المملكة العربية السعودية بين 

صدت تغيرات في الوجهات الصوتية والصرفية والمعجمية دون البنى وبالغة، وقد ر
وبشكل عام فإن معظم . النحوية التي تظل ثابتة بين متحدثي المجموعتين العمريتين

التغيرات حدثت في العناصر المعجمية، وكثير منها تم اقتراضه من تنوعات عربية 
بلوية ليست متغيرة فقط ولكنها مختلفة خارج نطاق القبيلة، وتوصلت إلى أن اللهجة ال

  . متأثرة بمجموعة من التنوعات اللغوية الحديثة
في نفس نطاق التغير فيما يتعلق بالمتغيرات  لقد جرى تحليل عدة متغيرات صوتية

كالعرق والعمر والجنس والشبكات االجتماعية واالرتباط بين الهوية : االجتماعية 
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، للتباين الصوتي والتغير في الكويت ٢٠١٠١ والمستوى اللهجي في دراسة حنان تاجي
، فالمتغير )نجدية وعجمية(في حديث ثالثة أجيال في مجموعتين عرقيتين كويتيتين 

الصوتي الجيم عادة ما يتحقق في نطق المجموعة العرقية ذات األصول النجدية بينما 
ألكثر عبر ظهر التغيير ا) . ي(تنطقها المجموعة ذات األصول األعجمية اإليرانية 

أجيال مجموعة العجم وخصوصا الشباب حيث يتجنبون تحققات العجمي األصلية بسبب 
وظهر أن جيل الشباب من العجم يستخدمون اللكنة النجدية األكثر  دالالتها االجتماعية ،

. شيوعا، واألنثى العجمية هي في طليعة هذا التغيير، يليها الشباب العجمي من الذكور
اللكنة النجدية هي عموما أكثر استقرارا من العجمية، وأن اللهجة وانتهت إلى أن 

  . العجمية تتجه نحو اللهجة النجدية
، ٢٠١٧٢المحسن دشتي  درس عبد،في ضوء التغير الصوتي اللساني االجتماعيو

االختالف  درس ى صوت الكاف في حديث الكويتيين ولإ) جش (نتحول الصوت الساك
 فحص العينات من خالل متغيرات الجنس ورين الحضر، بين البدو والسكان المستق

أشارت نتائج دراسته إلى أن المتغير قد  نوعيا وكميا، ووحللهاومستوى التعليم  والعمر
   .المرتبطة بالمكانة بسبب التغيرات والمؤشرات االجتماعية تغيرايشهد ) جش(

الجاروشية ، في حديث مجتمع ٢٠١٦٣المتغير الصوتي نفسه درسه قعدان وشهاب 
بفلسطين في عالقته بمتغيرات الجنس والعمر ومستوى ومجال التعليم ومستوى الدخل، 
وأشارا إلى أن النساء يملن إلى استخدام أشكال صوتية أكثر من للغة القياسية، وأن 

) جش (الجنس هو المجتمع الرئيسي األكثر تأثيرا الذي يحكم اختيار الكاف ومتغيره 
ة المتحدث االجتماعية واالقتصادية والمخاطب والعمر وتأسيس ألنه يتداخل مع حال

   .أنماط معقدة من الطبقات االجتماعية
، ٢٠١٦٤ونجد دراسة أخرى عن نفس المتغير في نفس النطاق أجراها محمد السلمان 

) جش(على لهجة قبيلة عنزة البدوية في المملكة العربية السعودية، وأوضح أن صوت 
في حديث أعضاء هذه القبيلة داخل نطاق القبيلة، ظهر هذا في يستخدم بشكل قاطع 
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كثير من األحيان في نسبة عالية في حديث األكبر سنا وكذلك الشباب، وبينت الدراسة 
  .أن استخدامه انخفض بشكل كبير لصالح متغير الكاف في المجتمعات المستقرة

طقيين ي ملمحين نُ، التنوع ف٢٠١٦١وفي نفس النطاق أيضا، ناقشت نوره أبوعين 
حورانيين تقليديين في لهجة سحام في شمال األردن في عالقة مع ثالثة عوامل 

مركز المقطع، : العمر والجنس، وكمية االتصال، وثالثة عوامل لغوية هي: اجتماعية
والبيئة السابقة، والبيئة التالية وحللت مادتها في إطار نموذج التنوع باستخدام المنهج 

وتوصلت إلى تنوع وتغير واسع في التطور في استخدام كال  ،Rbrulاإلحصائي 
الملمحين وجدت أن اإلناث الصغيرات يقدن  وفي. الملمحين مقيدة بالعوامل االجتماعية

التغيير نحو التنوع المحلي مفسرة ذلك بالتغيرات التي مارسها المجتمع المحلي كنتيجة 
  .للتحضر والتمدن

حيث  ،٢التنوع اللساني االجتماعي في عربية اإلحساء ٢٠١٦ودرست غالية المبارك،
ركزت على كيفية تأثير عوامل اجتماعية مثل االنتماء الطائفي، والعمر، والجنس ، 
والتعليم على التنوع اللغوي في المستويين الصوتي والصرفي في حديث عينة من 

التغيرات هي متحدثي منطقة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية ، ووجدت أن بعض 
مؤشر يحدد الطبقات االجتماعية في حين إن بعضها هو عالمة على القيمة االجتماعية، 
وأن بعض التغيرات يقيد استخدامها بحسب الجنس وخاصة الذكور الرتباطها بالمكانة 
في حين إن اإلناث يستخدمن نمطا لغويا يميل إلى التحضر ، كما أن هناك اختالفات 

  . جموعات الطائفية وخاصة عند كبار السنلغوية مرتبطة بالم
من خالل استخدام منهجية التنوع والطرق اللسانية االجتماعية الكمية لفهم التطورات 

، في دراستها اللسانية االجتماعية ٢٠١٥اللغوية التاريخية عمدت خيرية القحطاني 
 إجراء ، إلى٣للهجة تهامة قحطان في عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية

تحقيق اجتماعي لغوي يدرس االختالف في استخدام ملمحين صوتيين ساميين قديمين 
احتفظت بهما لهجة تهامة قحطان في قريتي الجوه في المرتفعات والفرسة في األراضي 

وهما من المالمح السامية ) إم(وأداة التعريف ) الضاد(المنخفضة في عسير وهما 
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ذج التنوع اللساني االجتماعي باستخدام النموذج القديمة، وتم ذلك في إطار نمو
وقد .  باإلضافة إلى البيئة اللغوية والعمر والجنس كمتغيرات مستقلةRbrulاإلحصائي 

حللت الدراسة تأثير الموقع الجغرافي على بنية ومسار تغيير اللغة وأظهرت أن هناك 
ذا التنوع بالعوامل اختالفا كبيرا في استخدام كال المتغيرين، حيث تأثرت بنية ه

كما أظهر التحليل الكمي أن هذا التغيير تقوده النساء . االجتماعية واللغوية والمكانية
األصغر سنا في كال المجتمعين بينما تخلف الرجال بشكل عام والنساء األكبر سنا إلى 

ة على األراضي المنخفض) إم(الوراء في هذا التغيير، واقتصر التغير في أداة التعريف 
وأظهر التحليل الكيفي أن الطموح، . فقط وكانت القيادة أيضا فيه للنساء األصغر سنا

والمواقف والهوية القبلية، والتنقل تؤثر في االختالف في استخدام السمات اللغوية 
  .التقليدية

تقودنا نتائج دراسات التنوع اللغوي أعاله إلى التأكيد على مالحظة أن أنماط التنوع 
دث على وجه التشابه وليس التطابق بالضرورة في المجتمعات والمناطق اللغوي تح

العربية، ومثل هذه األنماط تعرض اتجاهات التقارب واالختالف ليس بحسب المتغيرات 
بحسب العوامل السائدة التي يبدو أنها تلعب دورا  اللغوية االجتماعية فقط ، ولكن أيضا
الحالة السياسية، الحروب، االحتالل، (عالم العربي رئيسيا في تشكيل الحالة اللغوية في ال

السالم، النزاعات الداخلية، تغير السلطة، الربيع العربي، العرقيات، الجوانب 
االجتماعية كالتحضر، والهجرة، والحالة االقتصادية، والعوامل الثقافية، واإلعالم ، 

وامل في تحديد طبيعة ، وعلى الرغم من الدور البارز الذي تلعبه هذه الع)والعولمة
األرضية اللغوية في العالم العربي، فإنها ال يمكن أن تقود بسهولة إلى تحليل كمي 
قياسي، ولذلك فإن هناك حاجة إلى تفسيرات نوعية تسير جنبا إلى جنب مع المؤشرات 

وتتوافق هذه . الكمية واالرتباطات عند دراسة طبيعة التنوع اللغوي في العالم العربي
، حيث يريان أن ٢٠١٣ة مع طرح حسن عبد الجواد وعادل أبو رضوان الرؤي

المتكلمين يمتلكون عدة طبقات من العناصر اللغوية التي يمكنهم االختيار منها والمزج 
فيما بينها وفقا لمجموعة من العوامل االجتماعية واللغوية واألسلوبية، كما إن اختيار 

 التسلسل الهرمي بحسب الحساسية االجتماعية، هذه العناصر اللغوية وترتيبها يتم وفق
ولذلك يدعوان إلى إعادة االعتبار لمفهوم المجاالت كما اقترحه . والطبيعة اللغوية

، من خالل تقسيم فرعي للمجاالت المختلفة إلى وحداتها التفاعلية ١٩٥٩فيرجسون 
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محتجين ) لفعلالحالة، الحدث ، ا(، ١٩٧٤الصغرى للتحليل بإتباع وحدات تحليل هايمز 
و يمكن القول أن . ١تحددهما غالبا هذه التقسيمات الفرعية بأن طبيعة واتجاه التنوع

، يقترح وجود طبقات ٢٠١٣نموذج التنوع اللغوي الذي يتوخاه عبد الجواد ورضوان 
منفصلة تحددها قواعد حدوث صارمة مختلفة وظيفيا، ووجود متغيرات إضافية تحددها 

يبدو أن كل متغير لغوي له حياته الخاصة به،  اللغوية، وعليه فإنهالتنوعات والعناصر 
ولديه عادةً مجموعة من القيم حيث إنه يتضمن تكرار الحدوث لتنوعات فردية في 

  .الخطاب الموسع
نقطة أخرى هامة ينبغي اإلشارة إليها في المنهجية النظرية التي اعتمدتها الدراسات 

لتغير اللغويين بالتقاطع مع المتغير االجتماعي وهو في قياس متغير التنوع وا أعاله
الطبقة االجتماعية، فالطبقة االجتماعية في الدراسات اللسانية االجتماعية الغربية تختلف 
في مفهومها عن نظام الطبقة االجتماعية القائم في عالمنا العربي الذي يعتمد على 

قائم على االنتقال من البداوة إلى القبيلة، وبالتالي فإن التحضر في مفهومه العربي 
المدنية بينما هو في العالم الغربي يحمل دالالت أيديولوجية أخرى مختلفة مما يجعل 
التغيير مختلفا، حيث إن قضية األيديولوجية وتأثيرها في تشكيل الطبقة االجتماعية 

اللغوية قضية مؤثرة في موضوع التنوع والتغير اللغويين من حيث إن اإليديولوجية 
  . هي رابط بين المالمح اللغوية والعمليات االجتماعية

، البحث في العالقة بين اللغة والهوية في مصر وذهبت ٢٠١٤٢وقد حاولت بسيوني 
. إلى أن اللغة والهوية ال يمكن فهمهما بالكامل عبر دراسة الممارسات اللغوية فقط

ر اجتماعي خالص دون اعتبار فاللغة عبارة عن مستخلصات وهي تعامل على أنها متغي
فينظر إلى العامية المصرية كرمز واحد مترابط وينظر إلى العربية القياسية . وظيفتها

صاف، بينما تشكل األيدولوجيا في العادة نمطا معقدا خاصة في المواقف  كرمز مثالي
 وتجادل بأن تمثيل المصدر. المتناقضة في بعض األحيان والعادات اللغوية المختلفة

عملية التجريد وعملية التجلي، وتذهب إلى أن عملية : اللغوي يتم في عمليتين مختلفتين
التجريد تمثلت في شكل الحديث عن اللغة في الخطاب العام، والصراع للوصول إلى 
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وتشير عملية تجلي اللغة إلى كيفية استخدام اللغة للربط بين . اللغة بشكل مثالي مجرد
  .ترابط يمثل الهويةاألفراد في كيان قوي وم

يتبين لنا من الدراسات أعاله، أن اختيار التنوعات اللغوية للمتغيرات االجتماعية ليست 
عشوائية، حيث تعتمد على التفاعل بين التنوع اللغوي والموقف، واأليديولوجية، 
والمكانة والهوية، والشعور باالنتماء، وأن أنماط التنوع اللغوي تحدث على وجه 

وليس التطابق بالضرورة في المجتمعات والمناطق العربية، ومثل هذه األنماط التشابه 
تعرض اتجاهات التقارب واالختالف ليس بحسب المتغيرات اللغوية االجتماعية فقط ، 

بحسب العوامل السائدة التي يبدو أنها تلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحالة  ولكن أيضا
  .اللغوية في العالم العربي

المبحث القادم موضوع تحويل الشفرة اللغوية من خالل التعدد اللغوي والظواهر يناقش 
  .الثقافية الجديدة مثل العربيزي واللغة الهجينة

   تحويل الشفرة في ضوء التعددية اللغوية ،والثقافات الجديدة- ٦
يتناول هذا المبحث الدراسات اللسانية االجتماعية العربية التي تناولت موضوع تحويل 
الشفرة في عالقتها بالثنائية والتعددية اللغوية، ومن خالل الظواهر الثقافية الجديدة التي 
طرأت على المجتمعات العربية مثل لغة مواقع التواصل االجتماعي المسماة 
بالعربيزي، واللغة الهجينة التي تشكلت بسبب االحتكاك مع المجموعات غير الناطقة 

: العربية، وسيتم استعراضها تحت العنوانين الفرعيين التاليينبالعربية العاملة في البالد 
  .تحويل الشفرة والتعدد اللغوي، وتحويل الشفرة واللغة الهجينة

   تحويل الشفرة والتعدد اللغوي - ١- ٦
من منظور اللسانيات االجتماعية حديث  Code switching يصف تحويل الشفرة

 عناصر من اثنين أو أكثر من التنوعات ثنائيي أو متعددي اللغات الذين يستخدمون
وقد نبهت الدراسة المنهجية لهذه . ١اللغوية في عبارة واحدة أو جزء من الخطاب

الظاهرة إلى لفت انتباه العلماء إلى طبيعة تحويل الشفرة المنتظم ليس فقط من الناحية 
دالالت التي البنيوية ولكن أيضا من جهة وظائفها ودوافعها اللغوية االجتماعية وال

، تحويل الشفرة بأنه اشتمال الخطاب على أجزاء من ١٩٨٢٢عرف جومبرز . تحملها
                                         

١ Albirini, ٢٠١٦. p.٢١٨   
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وال . الكالم تنتمي لنظامين مختلفين رئيسيين أو فرعيين ضمن الحدث الخطابي نفسه
، فحسب على التحول بين لغتين ١٩٩٣١ينطبق مصطلح تحويل الشفرة عند مايرز 

 بين تنوعات اللغة نفسها، ومن ثم فالتحويل االزدواجي مختلفتين، بل يتسع أيضا للتحول
وهو ذاك الذي يكون بين تنوعين يمثالن معا ازدواجية لغوية، يعد وفقا لنظريتها، نوعا 

، إلى أنه يمكن دراسة االزدواجية اللغوية ٢٠١٨٢وتذهب بسيوني . من التحول الشفري
ة ال يقع بين اللغات المختلفة ضمن اإلطار النظري لتحويل الشفرة؛ ألن تحويل الشفر

، ٢٠٠٦٣وقد افترضت مجدل . فحسب، وإنما يقع أيضا بين التنوعات في اللغة نفسها
أن تحويل الشفرة ينبغي أن يفهم في سياق أعم، ليضم كال من التنوعات واللغات 

ويتضمن تحويل الشفرة دوافع ووظائف خطابية انطالقا من أن المتحدث هو . المختلفة
تالعب بالموقف اللغوي، فالمتحدث وليس الحدث الكالمي هو المحرك الرئيسي الذي ي

  . في تحويل الشفرة
وحيث إن العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي بلدان متعددة اللغات بحكم 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية :الواقع وفيها العديد من اللغات االستعمارية السابقة مثل 
البربر واألكراد على وجه ( قطنها مجموعات عرقية غير ناطقة بالعربية ، وت

يمكننا القول إن اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية ال تزاالن تحتالن مواقع ) الخصوص 
ففي شمال إفريقيا بسبب الوجود القوي للغة الفرنسية واإلسبانية . ووظائف هامة

رات للحالة اللغوية ولحالة التعددية اللغوية واألمازيغية نجد العدد األكبر من اإلشا
، مرجعا لهذا النوع من الدراسات ١٩٧٧٤وحقيقة تحول الشفرة، ويعتبر عمل عباسي 

وكان األول في دراسة  بإجرائه تحليال لغويا اجتماعيا للتعددية اللغوية في المغرب،
  . تحويل الشفرة بالتفصيل

بشكل أساسي من حيث النزاعات على  صف الوضع اللغوي في شمال إفريقيالقد و
العربية مقابل الفرنسية على المستوى الرسمي ، والعربية مقابل : مستويات مختلفة

                                         
١ Myers-Scotton,١٩٩٣.p.٤٧ 
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، الدوافع ٢٠١٥١فدرست أمينة بينقوادا  .األمازيغية على مستوى غير رسمي
االجتماعية المختلفة وراء التحول من العربية الجزائرية إلى اللغة الفرنسية، وذهبت إلى 
أنه على الرغم من االستخدام المستمر للغة الفرنسية في الجزائر جنبا إلى جنب مع 
العربية وأن الناس يعمدون إلى التحول المستمر بين اللغتين، إال أن هذا التحول يختلف 
بسبب العوامل االجتماعية المختلفة مثل المستوى التعليمي، والوظيفي ، وخلفية 

وقد . ض السياقات بسبب االختالف في هذه العواملالمتحدث، وقد ال يحدث في بع
ذهبت إلى أن المتحدثين ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى يعمدون إلى 
التحول إلى الفرنسية أكثر من ذوي الوضع االجتماعي االقتصادي األقل الذين يميلون 

  . إلى التمسك بالعربية الجزائرية
ن واستخدامهم للغاتهم والتنوعات اللغوية في ودرست هند مستوري مواقف المتحدثي

هل يستخدم المتحدثون الجزائريون : في محاولة لإلجابة عن سؤال الجزائر والمغرب
والمغاربة اللغة العربية الفصحى والفرنسية واللهجات المحلية في نفس المواقف 

ون ولألسباب نفسها؟ فتوصلت إلى أن المتحدثين الجزائريين والمغاربة يستخدم
التنوعات اللغوية العربية الكالسيكية والفرنسية واللهجات المحلية تقريبا في نفس 

وفي كال البلدين ينظر إلى الفرنسية على أنها لغة . السياقات، مع جرعات مختلفة
المكانة والوضع االجتماعي العالي ويميل المتحدثون الجزائريون إلى استخدام الفرنسية 

المغاربة وربما يرتبط ذلك بأسباب تاريخية تتعلق بعمق تأثير والتحول إليها أكثر من 
  .الحماية الفرنسية في المغرب االستعمار الفرنسي في الجزائر مقارنة بنظام

ويعد استعمال اللغة ورعايتها في وضع األقليات المهاجرة مجاال هاماً للدراسة، 
للتواصل فيما بينها ومع فاألقليات اللغوية تعتمد عددا من اإلستراتيجيات اللغوية 

وهذه اإلستراتيجيات تتأثر بأهل اللغة أنفسهم وهم . المجتمع األوسع الذي تعيش فيه
وقد . األقلية، والبيئة االجتماعية واللغوية التي تجد األقلية المهاجرة نفسها تعيش فيها

ة، ركز عدد من الدراسات حول تبديل الشفرة على الشتات العربي في البلدان الغربي
، تبديل الشفرة بين العربية والهولندية في هولندا، ودرس ١٩٩٨فدرس دومانس 

ودرس عبد السالم جمعي . ، تبديل الشفرة الفرنسية والعربية في فرنسا٢٠٠١٢كيوبت
                                         

١ Benguedda, ٢٠١٥.p.١٤  
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، استخدام اللغة العربية ورعايتها وسط األقلية المغربية في بريطانيا، حيث ٢٠٠٨١
تمع المهاجرين الشباب نسبيا في بريطانيا بهدف ناقش استخدام اللغة العربية بين مج

معرفة الدور الذي تلعبه اللغة اإلنجليزية في حياتهم، وسلوكهم اللغوي وما إذا كانوا ال 
ودرس المواقف الخاصة تجاه استخدام اللغة والتبديل . يزالون يستخدمون لغتهم األصلية

يا تمر بتحول لغوي واضح وأن بين الرموز، وذهب إلى أن الجالية المغربية في بريطان
  .العامل االقتصادي االجتماعي يلعب دورا في هذا التحول

، تحويل الشفرة من اللغة العربية إلى ٢٠١٣٢وفي نفس السياق، تناولت حنان بن نافا 
اإلنجليزية عند المتحدثين العرب في المملكة المتحدة من حيث البنية النحوية والدور 

 ، insertion اإلدراج: ين بنيويين في تحويل الشفرة هما البراغماتي وناقشت نمط
، وذهبت إلى القول إن نمط اإلدراج كان أكثر تكرارا من ٣ alternation واالستبدال

الترابط االستبدالي، ومع ذلك فالعدد القليل من االستبدال كان أكثر بروزا من اإلدراج 
ن عمليات اإلدراج ارتسمت بشكل بناء على الدور التواصلي الذي يقوم به، في حين أ

و هي تستنتج أن . بارز على العديد من المجاالت التي عملت فيها كنقاط مرجعية
تحويل الشفرة ظهر خيارا لمعظم المتحدثين وأداة محادثاتية يتفاهمون من خاللها 

وأظهرت النتائج عدم وجود تجزئة في االستفادة من . ويعززون بها صورهم الذاتية
وفي الغالب اعتبر المتحدثون أن . لمحادثاتي في اللغتين عند معظم المتحدثينالدور ا

. الرمزين اللغويين يكمل أحدهما اآلخر من الناحية الهيكلية ومن الناحية الوظيفية
وذهبت إلى أن هناك عالقة ملحوظة بين إستراتيجيات التبديل المعقدة للمشاركين 

عمر مما يدلل على أن تحويل الشفرة هو عملية وبعض العوامل مثل القدرة اللغوية وال
  . محادثاتية تحكمها العوامل اللسانية االجتماعية

                                         
١ Jamai, ٢٠٠٨.p.٣٠٧ 
٢ Ben nafa,٢٠١٣ 

تمد معناها على الجملة التي تم إدراجها بهـا،          تعرف الباحثة اإلدراج بأنه عبارة عن وحدات لغوية قصيرة يع          ٣
وتأخذ اإلدراجات العربية اإلنجليزية شكل كلمات المحتوى وعبارات الجر، في حين إن اإلدخاالت في االتجـاه                

بينما يصف االستبدال سلسلة من التحوالت بـدون وجـود          . اآلخر قليلة جدا معظمها عبارة عن إدخاالت نطقية       
، حيث أن البديل اللغـوي       تتناوب الجمل العربية واالنجليزية في تبديل بعضها ببعض       أساس لغوي محدد، حيث     

  .٣٦ و٣١العربي يتناوب مع الجملة االنجليزية التي ال يعرفها ص 
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، استخدام تحويل الشفرة بين اللغة ٢٠١٦١في السياق نفسه، درست عال الحوراني
العربية واإلنجليزية عند المتحدثين األردنيين ثنائي اللغة في ماليزيا وناقشت تحولهم 

تهم الشفوية اليومية، حيث حددت السياقات التواصلية التي يحدث فيها الشفري في تفاعال
التحويل الشفري، كما وصفت وظائف تحويل الشفرة وأنماط التحويل، وما إذا كانت 

وذهبت إلى أن . السياقات التواصلية وأنماط التحويل الشفري يؤثر بعضهما في بعض
ة الرسمية وغير الرسمية لملء الفراغ المتحدثين يتحولون شفريا في السياقات التواصلي

المعجمي، ولنقل كالم اآلخر، وزيادة شرح النقاط، ولعزل من هو خارج المحادثة، 
وقد خلصت إلى القول بوجود نمطين رئيسين للتحويل . ولتوضيح االقتدار اللغوي

  . أحدهما داخل الجملة واآلخر ما وراء الجملة
، ثالث ٢٠١٦٢في نطاق العالم العربي وتحديدا في األردن، ناقشت ريما الحايك 

وظائف اجتماعية حيث يعمد : وظائف لتحويل الشفرة من العربية إلى اإلنجليزية وهي 
المتحدث إلى استخدام الكلمات اإلنجليزية لنقل رسالة اجتماعية، أو تجنب استخدام 

ة العربية؛ ووظائف لغوية تتمثل في استخدام تعبيرات غير مقبولة اجتماعيا باللغ
تعبيرات اللغة اإلنجليزية التي تفتقدها اللغة العربية، أو تلك التي ال تستخدم مرادفتها 
العربية بشكل شائع؛ والوظيفة الثالثة تتعلق بتحقيق مجال الخطاب من خالل استخدام 

بت إلى أن الطالب الذكور وذه. اللغة اإلنجليزية عند التعبير عن المصطلحات العلمية
يميلون إلى مزج اللغة اإلنجليزية بالعربية في كالمهم ألسباب لغوية أكثر من الطالبات، 
ولكن النساء يملن إلى استخدام اللغة اإلنجليزية ألسباب اجتماعية أكثر من الطالب 

ة أكثر و يميل الطالب الذين يعيشون في المدينة إلى استخدام اللغة اإلنجليزي. الذكور
  .من أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية

، التي ٢٠١٦٣وفي نطاق تحويل الشفرة بين العربية واإلنجليزية تذهب منى ترجمان 
أجرت تحليال صرفيا للضمائر العربية وأدوات التعريف واللواحق في تحويل الشفرة 

 ظاهرة القيود من العربية إلى اإلنجليزية عند النساء السعوديات، إلى تأكيد بطالن

                                         
١ Al-Hourani, ٢٠١٦ 
٢ Al Hayek, ٢٠١٦ 
٣ Turjoman, ٢٠١٦ 



– 
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 الصرفية الحرة، وأن الرغبة في التضامن مع هوية المجموعة هي أحد األسباب الكامنة
  .خلف هذه الظاهرة

 وقد كانت ظاهرة تحويل الشفرة من العربية إلى اإلنجليزية في البرامج التلفزيونية 
، بغرض شرح العوامل التي تقود ٢٠١٢١محور مناقشة عبد الرحمن أبو ملحم 

وذهب إلى أن تحويل الشفرة يتأثر . لتحويل الشفرة حدثين في برامج التلفزيونالمت
بعوامل العمر والجنس، والطبقة االجتماعية، ونقص بعض المفردات في إحدى اللغتين، 
كما ذهب إلى أن النساء يعمدن إلى تحويل الشفرة أكثر من المتحدثين الرجال، وأن 

وضوع التحول مما يشير إلى أن بعض موضوع المحادثة يلعب دورا هاما في م
  .الموضوعات أسهل وأفضل للمناقشة بلغة محددة بدال من األخرى

، فيذهب إلى أن تحويل الشفرة يحدث في التفاعل عبر ٢٠١٤٢أما أحمد شرف الدين 
االنترنت للتوضيح ، والتأكيد، والتدقيق، واإلشارة للعواطف، والتوافر، وقد توصل إلى 

رتبطة بتحويل الشفرة في السياقات اإللكترونية من خالل دراسته هذه الوظائف الم
  . لتحويل الشفرة في اللغة العربية في الشبكات االجتماعية

وتظل ظاهرة تحويل الشفرة مرتبطة بالصراع اللغوي انطالقا من أن معظم الصراعات 
مهيمنة، اللغوية هي نتيجة الختالف الوضع االجتماعي والمعاملة التفضيلية للغة ال

ويحدث الصراع . فتتالشى اللغة الدنيا تبجيال أو يتم تقليل فضاء استخدامها بشكل كبير
اللغوي في الغالب في مجتمعات متعددة اللغات مثل المغرب حيث إن المجتمع المغربي 

فموقعه اإلستراتيجي على مفترق الطرق بين . مجتمع متنوع لغويا إلى درجة التعقيد
الشرق األوسط جعل المجتمع المغربي مفتوحا أمام مجموعة متنوعة إفريقيا وأوربا و

وبالنظر إلى هذا . من التأثيرات اللغوية للعربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية
الوضع المعقد والمتنوع لغويا حيث تتنافس اللغات وتتداخل ألسباب اجتماعية 

لصراع والتوترات بين اللغات ، واقتصادية وسياسية يوفر المغرب بيئة غنية لدراسة ا
حيث يتميز السياق الثقافي اللغوي باالستخدام الواضح للغة العربية الفصيحة ، والدارجة 

وهو ما ينظر إليه . المغربية، واألمازيغية، واللغات الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية 
، في ٢٠١٣هير ويذهب عبد الرحمن ز. على أنه دليل على وجود بين للتعددية اللغوية

                                         
١ Abu-melhimm, ٢٠١٢ 
٢ Sharaf Eldin, ٢٠١٤ 
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، إلى أن سوق اللغة المغربي ينقسم إلى ١دراسته عن حالة اللغة والصراع في المغرب
يشمل األول الدارجة المغربية، واألمازيغية التي تشكل رأس مال اجتماعيا : قسمين

ورمزيا ضعيفا، والفئة الثانية تشمل اللغة العربية الفصحى والفرنسية واإلنجليزية وهي 
سسية ولها رأس مال اجتماعي قوي، ولذلك فهناك تنافس وصراع على اللغات المؤ

ويناقش زهير قضية . السلطة ضمن هذه الفئة الثانية ، وبينها وبين لغات الفئة األولى
مثيرة لالهتمام هي ظهور اللغة اإلنجليزية في المغرب، وقد أصبحت المنافس الواسع 

ألمازيغية كلغة رسمية واختراق المغربية االنتشار للغة الفرنسية، واالعتراف باللغة ا
   .الدارجة لوسائل اإلعالم والحياة األكاديمية واالجتماعية

ومثلما كان التحضر وانتشار التعليم من العوامل االجتماعية البارزة التي أحدثت 
تغيرات لغوية في العالم العربي في القرن العشرين، فإن العولمة وتطور التكنولوجيا 

ومن أهم . ادا أيضا إلى تغيرات لغوية هامة في بداية القرن الواحد والعشرينالجديدة ق
هذه التغييرات انتشار خلط الشفرات في كل من االستخدام الكتابي والشفوي ، وهو 
أظهر ما يكون في اللغات الهجينة التي سيتم استعراض حالة التحول الشفري إليها في 

  . المبحث الفرعي التالي
  الشفرة واللغة الهجين تحويل - ٢- ٦

 صعيد في البيئة الثقافية واالجتماعية الحية أكثر منتنشط مظاهر التعددية اللغوية على 
ظهور اللغات الهجينة  شهدت اآلونة األخيرة وقد. والمنفتحة مثل المجتمعات العربية
 هذه هذا المشهد التعددي للغات بلور من خالل تداخل. المختلطة على هامشها وفي ظلّها

اللغة األم واللغات األجنبية من جهة، (اللغات وتماسها صورة واقعية لدينامكية اللغات 
في احتكاكها اليومي )  من جهة أخرىArabize والعربيزي Pidginواللغات الهجينة 

وتعد ظاهرة العربيزي من الظواهر . وتفاعلها مع المحيط، اقتراضا، وتأثرا وتأثيرا
 انتشرت مع التوسع في استعمال الهواتف الذكية ومواقع التواصل اللغوية الحديثة التي

وذهب بعض الدارسين إلى أن . االجتماعي، خاصة عند فئة الشباب من الجنسين
لغة غير محددة القواعد، مستحدثة غير رسمية، ظهرت منذ بضع سنوات، : "العربيزي

نت باللغة العربية أو يستخدم البعض هذه األبجدية للتواصل عبر الدردشة على اإلنتر
بلهجاتها، وتنطق هذه اللغة مثل العربية، إال أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي 

                                         
١ Zouhir, ٢٠١٣.p.٢٧٦   



– 
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الحروف واألرقام الالتينية بطريقة تشبه الشفرة، ويستخدمها البعض في الكتابة عبر 
وهي نوع من أنواع الخطاب اللغوي الحديث، الذي ". ١اإلنترنت أو رسائل المحمول

ي سياقات معينة، وألهداف محددة، فهي وسيلة من وسائل التواصل اللغوي يستعمل ف
وهي . االجتماعي، نشأت في سياقات معينة، وتستعمل من خالل أجهزة الهواتف الذكية

إشكالية لغوية من حيث الشكل لكنها إشكالية ثقافية من حيث منطلقاتها، وأبعادها، 
يذهب عدد من اللسانيين االجتماعيين و. وتتمظهر على أكثر من صعيد ومجال تواصلي

إلى أنها موضوع علمي جدير باالهتمام والدراسة؛ لجهة إمكان استشراف سلوكيات 
مستخدميها أفرادا كانوا أو جماعات من خالله، والنظر في مآله وتأثيراته المستقبلية 

 نوع ، إلى أن هذه الظاهرة تعبر عن٢٠١٤وتذهب ليلى السبعان . ٢على اللغة العربية
من إحساس الجيل الجديد باحتياجه إلى استخدام لغة تخصه وتحقق له لونا من التميز، 

وبينما قد يستخدم بعض " واالنتماء إلى ثقافة عصرية مستلهمة من الغرب ، وتضيف 
الشباب هذه اللغة كنوع من مسايرة الموجة، أو التقليد، من قبيل الطرافة، فإن جانبا 

عن حالة من التمرد والرفض لقيم األجيال السابقة ورؤاهم إلى كبيرا منهم يعبر بها 
، ويجد في استخدام هذه اللغة الخاصة وسيلة إلعالن تمرده على هذه القيم )كذا( األمور 

  ".٣بشكل غير مباشر
، إشكالية ظاهرة العربيزي من حيث ماهيتها أهي لغة ٢٠١٤ويناقش نادر سراج 

 حاسوبية، أم أنها نزوة شبابية؟ ويذهب إلى أن هجينة، أم ترجمة صوتية، أم كتابة
انتشار هذه اللغة الهجينة بوجهها الكتابي في ظّل المشهد التعددي للغات الذي يعيشه 
مجتمعنا العربي عموما على تفاوت الدرجات، ال يمكن النظر إليه بوصفه مجرد ترجمة 

لة من العوامل صوتية، أو كتابة حاسوبية، أو حتى نزوة شبابية؛ فهو يعود لجم
االستهالكية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، والقيمية اللغوية المتقاطعة 

، إلى أن منشأ العربيزي ٢٠١٤٥ويذهب وليد العناتي . ٤والمتشابكة في الوقت نفسه

                                         
  ٢٠٩:ص.٢٠١٤لمنذري،  ا١
  ١٠٦:، ص٢٠١٤ سراج، ٢
  ٦١:، ص٢٠١٤ السبعان، ٣
  ١٠٧:، ص٢٠١٤ سراج، ٤
  ١٧٥:، ص٢٠١٤ العناتي، ٥
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يرجع إلى أسباب تربوية تعليمية، وأسباب اجتماعية خالصة، وأخرى ذاتية، وأسباب 
  . تقنيةاقتصادية، وأسباب

، مزج اللغات في التطبيقات الحاسوبية لدى السعوديين ٢٠١٤وقد درس أشرف شاولي 
من وجهة نظر لسانية اجتماعية مستنتجا عوامل رئيسة تقود إلى مزج اللغات في 
محادثات التطبيقات وهي عوامل تعليمية اجتماعية، وعوامل اجتماعية ثقافية، وعوامل 

ن اإلبدال الرمزي الناتج عن مزج اللغات في المحادثات نفسية اجتماعية، وتوصل إلى أ
الكتابية عبر هذه التطبيقات متنوع األشكال ويمتد من المفردة البسيطة إلى الجمل 

  .١الكاملة
،نجوى الحوسني ٢٢٠١٤منى الرميح (وتناولت هذه الظاهرة عدة دراسات عربية 

ر العربيزي بين الشباب، من زاوية دراسة مدى انتشا) ،٤٢٠١٤،حمدة الغامدي ٢٠١٤٣
ومدى استخدامهم له، ومدى سرعتهم في فهم هذه اللغة، والدوافع من وراء استخدامهم 

  . لها
، إلى استطالع واقع استعمال الشباب والفتيات ألسلوب كتابة ٢٠١٤وقد سعت الغامدي 

افع باحثة في الدو) twitterتويتر (الكلمات بالعربيزي على مواقع التواصل االجتماعي 
وراء التغريد بالعربيزي من خالل تحليل مجموعة من التغريدات التي كتبت بالعربيزي 
وتوصلت إلى أن استخدام أكثر من لغة في تغريدة واحدة أمر شائع جدا في غالبية 
التغريدات التي رصدت، وأن بداية هذه الظاهرة كانت مع ظهور التقنية ووسائل 

 العربية في بداية األمر، وأنها طريقة يعبر بها الجيل االتصال الشبكي التي لم تكن تدعم
الناشئ عن استقالله، وطريقة لالنتماء إلى مجموعة األقران، ولها عالقة بالمكانة 

وتختتم دراستها بالتأكيد على أنها تجاوزت كونها ظاهرة . والظهور بمظهر متحضر
مرحلة كونها ظاهرة إن ظاهرة العربيزي تعدت : " لتغدو واقعا ملموسا حيث تؤكد 

طارئة، إلى أن أصبحت عادة يومية بين الشباب والفتيات، وهذا يزيد األمر تعقيدا، 

                                         
 ١٩٩:ص.٢٠١٤ شاولي، ١
  ٢٠١٤ الرميح، ٢
  ٢٠١٤ الحوسني، ٣
  ٢٠١٤ الغامدي، ٤
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فالموضة باألمس أصبحت جزءا ال يتجزأ من شخصيات هذه الشريحة المهمة في 
  ". ١المجتمع

ويمكننا القول إن التواصل الرقمي يقدم مزاجا جديدا وطرقا جديدة للتعبير أفرزت 
ساسية وممارسات في حالة اللسانيات االجتماعية العربية بما في ذلك مالمح مفاهيم أ

تتعلق بمفهوم مجتمع يعكس العربيزي قضية مثيرة لالهتمام الخطاب المكتوب، حيث 
الممارسة والهوية، وقد اصبح ذلك شائعا في العالم االفتراضي في وسائل التواصل 

وهذا . ادية وأداء الهوية لمستخدمي اإلنترنتالرقمية، يتم بناؤه عبر الممارسات االستطر
يعني أن المتحدثين يخلقون هوياتهم الشخصية عبر الشبكة دون الحاجة إلى ترسيخ 

  . ٢الهويات في الواقع االجتماعي للعالم المادي بشكل عام
 حيث تركز  االجتماعي، نظرة جديدة للغات من خالل االتصال٣ ،٢٠١٨ وتقدم بزري

 على نطاق واسع في تستخدم التي للمهاجرين اآلسيويين ة العربيةنعلى اللغة الهجي
 ةالهجيناللغة  ه وصفت أوال المالمح الرئيسية لهذوقد. جميع أنحاء الشرق األوسط

، وعلى وجه الخصوص ة العربية االجتماعياللسانياتوفحصت عدة أمثلة من منظور 
 ذهبتو. منطقة الخليج العربي لغة خادمات المنازل من لبنان ودول مستعملة فيأمثلة 

 ودمجه كأدوات تواصلية ةإلى أن الجسم المتنامي لإلنتاج الشفوي والكتابي للغة الهجين
مرتبطة بفئة المهاجرين، إضافة إلى الرمز الساخر للناطقين األصليين بالعربية، 

 كنموذج لغوي مستقل بذاته منفصل عن العربية ومرتبط بها في بها االعتراف انيعزز
  .الوقت نفسه، إضافة إلى تقنينها وتجانسها وتدوينها

العربية (،نفس الظاهرة في دراستها على اللغة المبسطة ٢٠١٠٤تناولت منيرة األزرقي 
التي يستخدمها العمال اآلسيويون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ) الهجينة 

ح النحوية التي تميز تلك اللغة السعودية للتفاهم مع الناطقين األصليين فبحثت في المالم
بين اآلسيويين والسكان األصليين، وأنها  وذهبت إلى أنها أتت لتسهيل التفاهم. الهجينة

وصار من الممكن سماعها في وسائل اإلعالم  أصبحت معروفة بين أهل الخليج،
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. المرئية والمسموعة بالرغم من أنها مقصورة على حضور الشخصية اآلسيوية فقط
إلى أن بعض المالمح القواعدية العربية واضحة فيها ولكن الكثير منها غائبة، وتذهب 

االسمية،  ويتم استبدالها في كثير من األحيان بالمشتقات حيث يتم استخدام األفعال بقلة
كما أن ترتيب الكلمات واألسماء والصفات واألحوال يختلف أيضا عن العربية 

  . الخليجية
اللغة اللهجينة والعربيزي من منظور االندماج االجتماعي يمكننا النظر إلى قضية 

اللغوي، فاللغة الهجينة توافق حالة من ضعف اندماج العمالة األجنبية، مع المجتمع 
معه، ولنقص التأهيل واإلعداد والتدريب اللغوي قبل  العربي لضعف فرص التواصل

لي، إضافة إلى مستوى دخول سوق العمل، وللطبيعة المحافظة للمجتمع الخليجي المح
التعليم المتدني عند هذه العمالة والذي يحول دون استخدامها لغة أخرى للتفاهم مع 
المجتمع المحلي مما يجبرها على محاولة االنخراط في استخدام اللغة المحلية من خالل 

من ناحية أخرى يقع . باللغة العربية ومن خالل مالمح سطحية هجينة التواصل
د نقطة التقاطع بين الرغبة في االندماج في اللغات األخرى، والرغبة في العربيزي عن

التمرد على رموز المجتمع المحلي، مع مالحظة أن المستوى اللغوي لمستخدميه يبدو 
أنه أحد األسباب التي أدت بهؤالء إلى هذا النهج ال سيما إذا كان حظّهم من اللغة 

قدرة اللغوية التي تمكنهم من التواصل بهذه اللغة األجنبية في أدنى درجاته ، وتنقصهم ال
فيلجؤون إلى استخدام هذه اللغة المهجنة المسماة العربيزي رغبة في التمرد على 

علما بأن هذا المتغير لم (المجتمع المحلي وطمعا في االندماج في المجتمعات األخرى 
حقيقة كونه أحد المتغيرات تتم دراسته وال يزال يحتاج إلى المزيد من التعمق للتأكد من 

  ). المؤثرة في استخدام العربيزي من عدمه
إن تناول ظاهرتي اللغة الهجين والعربيزي وتحوالتهما الشفرية من منظور اللسانيات 
االجتماعية يرجعان إلى االتصال اللغوي المباشر واالحتكاك مع الثقافات األخرى غير 

مناطق مختلفة من العالم وإلى العولمة  لعرب منالعربية التي حّل بعض أفرادها ببالد ا
في ظل انجراف الشباب العربي في الثقافات األخرى، وتأثرهم الكبير  اللغوية

بمظاهرها، فالتدفق الحضاري والثقافي الكبير للغات األجنبية وخاصة اإلنجليزية من 
أن استخدام وتجدر المالحظة . جميع النوافذ هو السبب األساس في هذا المزج اللغوي

اللغة الهجينة والتحول الشفري إليها يتعدى كونه نوعا من مسايرة الموجة أو التقليد؛ 
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يجد المتكلمون في استخدام هذه  إلى كونه تعبيرا عن حالة التمرد والرفض للقيم؛ حيث
وهو أمر يدعو  .اللغة الهجينة وسيلة إلعالن تمردهم على هذه القيم بشكل غير مباشر

تخطيط لغوي سليم في ضوء سياسة لغوية تهدف إلى الحفاظ على اللسان إلى ضرورة 
  . العربي رمز الهوية واالنتماء

   السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي- ٧
العالقة بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي عالقة تالزم حيث يرتبط كل منهما 

. ١طبيق سياسة لغوية ما، فإن التخطيط اللغوي هو ت١٩٧٠باآلخر، وبالنسبة لفيشمان 
 الرسمية الهيئات أو الحكومات ِقبل من الموجهة الجهودى إل اللُّغوي يشير التخطيطو

 الصغيرة أو الكبيرة اللُّغوية للمجموعات اللُّغوي السلوك على للتأثير األفراد؛ أو وشبهها،
   ٢.ما جتمعم داخل مكانتها أو وظيفتها، أو بنيتها، أو اللُّغة، باكتساب يتعلق فيما

ويلتجأ إلى التخطيط اللغوي استجابة الحتياجات سياسية واجتماعية واقتصادية عندما 
يعيش بلد ما تعددا لغويا يؤدي إلى توترات اجتماعية مثلما هو الحال في البلدان العربية 
في شمال إفريقيا، وعندما يكون للغة الرسمية القياسية لهجة عامية أو لهجات جغرافية 

ية مثلما هو الحال في كل بلدان العالم العربي، وعندما تسعى الدولة إلى تحقيق إقليم
تنمية إنسانية استجابة لمتطلبات مجتمع المعرفة حيث إن اللغة هي أداة النفاذ إلى 

وفي مثل هذه . مصادر المعلومات وهي إشكالية تواجهها بلدان العالم العربي بشكل عام
، فتلجأ إلى ٣ي لها أن تتدخل إلعادة ترتيب المشهد اللغويالحاالت تتدخل الدول أو ينبغ

التخطيط اللغوي لتحقيق العدالة بين الناطقين باللغات الوطنية المختلفة، عن طريق تقنين 
  .العالقة بين هذه اللغات أو بين اللغة الرسمية ولهجاتها

ح عليه الذي يصطل والتخطيط له غايات متعددة، حيث يستهدف الوضع الداخلي للغة
بالتخطيط النصي، والوضع الخارجي لها المتعلق بالتخطيط المحدد للمكانة، وتخطيط 
اللغة الداخلي ينصب على خدمة نسقها الداخلي، وإنتاج أدوات تساهم في تطوير نحوها 
من أجل استخدامها في جميع ميادين المعرفة ومن أبرز مظاهره، اإلصالح اللغوي 

لك المستوى الصوتي، وإصالح قواعد اإلمالء، ووضع الذي يشمل األبجدية، وكذ
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 المصطلحات وإعداد المعاجم ، أما التخطيط الموجه للوضع الخارجي للغة فإنه ينصب
غير أن نجاح عملية التخطيط . على معالجة دور اللغة في محيطها والرفع من مكانتها

س، وهي عملية في حد ذاتها تحتاج إلى مرحلة أخرى تحدثت عنها فلوريان كولما
، حيث ينبغي أن يعاد تقييم األهداف وإجراءات التنفيذ مرحليا التخاذ القرارات ١التقييم

والتخطيط اللغوي مرتبط باتخاذ القرار الذي يعتمد على تحديد دقيق للمشكلة، . المناسبة
والبحث عن المعلومات المتعلقة باإلشكالية ورصدها، ودراستها وتحليلها، ويكون ذلك 

  . طريق البحوث التي يقوم بها اللسانيون لرصد الظواهر اللغوية ودراستها وتحليلهاعن 
قضية أخرى مهمة في موضوع السياسة والتخطيط اللغويين وهو مراعاتها لمبدأ 
االقتصاد، فاللغة اإلنجليزية على سبيل المثال أضحت توسم بلغة السوق، وأمسى اإلقبال 

نها تمثل في عين متعلميها مصدر دخل مرتفع، وعليه ال على تعليمها وتعلّمها متزايدا أل
بد من فهم كيفية تأثير االختيار اللغوي على االقتصاد، وكيف أن تعلم لغة ما، أولى أو 
ثانية، يؤدي إلى رفع الدخل، حيث إن العامل االقتصادي يعد من أقوى العوامل التي 

تي تنتشر بها اللغة اإلنجليزية تساعد على انتشار اللغة وهو ما يظهر في السرعة ال
اليوم بصورة أساسية جعلتها لغة االقتصاد المهيمن، ولغة علم وتقنية في تقدم مستمر، 
وال يمكن إهمال هذا العامل واالكتفاء فقط بالتركيز على العوامل الثقافية في الحفاظ 

ولقد . ونيةعلى اللغة ونشرها كما هو الحال في اللغة العربية وفي المنظمات الفرنكف
توطّدت العالقة بين اللغة واالقتصاد اليوم أكثر مما سبق، حيث يرى كلولماس أن قيمة 
اللغة تحددها عوامل عدة تخرجها من دائرة التواصل إلى جعلها عنصرا هاما في 

  .٢اقتصاديات الدول، وهو ما يؤدي إلى تحديد قيمة اللغة كصناعة وعملة
ى أي مدى تراعي البلدان العربية هذا المبدأ في ظل إل: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

انتشار واسع للغات األخرى وخاصة اإلنجليزية والفرنسية، وبروز تيار حضاري هائل 
جرف معه كثيرا من شباب الجيل العربي وأفرز ظواهر اجتماعية وثقافية ولغوية كثيرة 

ر ظاهرة تبديل الشفرة على رأسها االبتعاد عن الفصحى والميل إلى العاميات، وانتشا
. وتبديل الشفرة االزدواجي، وظهور اللغات الهجينة وعلى رأسها ظاهرة العربيزي

ويتبع ذلك سؤال آخر حول مدى استثمار البلدان العربية لغتها العربية الفصحى الموحدة 
                                         

 ١٩٨ص:٢٠٠٨ القاسمي، ١
 ٢٦٧ص:٢٠٠٩  الفهري، ٢
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. اقتصاديا؟ ال سيما أن هناك إرثا حضاريا وتجربة ثقافية ومعرفية، ورصيدا لغويا هائال
يمكن التقرير بسهولة أن اللغة العربية مربحة اقتصاديا، فإذا كان االتحاد األوربي على و

سبيل المثال يصرف جزءا كبيرا من ميزانيته على الترجمة لتعدد اللغات الرسمية 
ألعضائه ، فإن العرب موحدون بلغتهم ال يحتاجون إلى ترجمة فيما بينهم، وغني عن 

ها مع االستخدام، فاللغة ليست سلعة بالمعنى المتداول، ألن القول أن اللغة ترتفع قيمت
السلعة حينما تستهلك تنتهي، واللغة حينما تستهلك ويتم استعمالها ترتفع قيمتها فيما 

، وبالتالي فإن قضية اللسان العربي الموحد هو مكسب ١يسمى بالسوق اللغوية الرمزية
  .للعرب

بك مع قضية اللسان العربي الموحد وهو تقودنا هذه القضية إلى موضوع هام يتشا
قضية العرق وتأثيره في رسم السياسة اللغوية في العالم العربي ، ومطالبة األقليات 
 العرقية بحقوقها اللغوية واالعتراف بهويتها الثقافية واللغوية ودور القومية العربية في

 في العالم العربي رفع لواء المناداة بسياسة التعريب ورسم مشهد السياسة اللغوية
السياسات اللغوية وقضية " ، في دراستها عن ٢٠٠٣وتذهب كاثرين ميلر . المعاصر

إلى القول بأن الدول العربية بعد " ٢األقليات العرقية اللغوية في الشرق األوسط
االستعمار حاولت فرض سياسة لغوية شبه أحادية لصالح اللغة العربية، وقد تم توارثها 

في مفهوم ضيق للقومية تكون العروبة فيه نموذجا أيديولوجيا سائدا، وفي بشكل أساسي 
كثير من الحاالت ، تم تنفيذ السياسات اللغوية والثقافية لصالح التعريب من قبل أنظمة 

النظام الناصري في مصر، ونظام البعث في العراق وسوريا، وجبهة التحرير (قومية 
 مزيج من القومية العلمانية واإلسالمية السياسية وبالتالي فهو). الوطني في الجزائر

  . الحديثة التي غذت أكثر الخطابات الرسمية الداعمة للتعريب
وذهبت إلى أن حلم التجانس اللغوي بين لغة الدولة ولغة المواطنين ظهر مع بناء 
القومية العربية، وأن العالقة بين اللغة والعرق كانت مدعومة بشكل خاص من قبل 

ين بارزين من غير المسلمين من أقليات الشرق األوسط ومعظمهم من السوريين مثقف
الذين يعتقدون أن اللغة يمكن أن تخلق مشترك الهوية الذي سيتغلب على الخالفات 
الدينية، وكانت الموجة األولى من القوميين العرب متوجهة نحو العلمانية بل إنها ضمت 

                                         
 ٢٧٥ص:٢٠٠٩ الفهري، ١

٢  Miller, ٢٠٠٣ 



 

 )١١٦١(

 هؤالء كانت اللغة هي األساس الضروري للتماسك العديد من المسيحيين، وبالنسبة إلى
لتقويض المكونات األخرى للمجتمع  هذا التمسك بالعروبة قادهم. الوطني ورمز الحيوية

المحلي والنظر إلى اللهجات المحلية واللغات المحلية والثقافات المحلية كعناصر متخلفة 
  .وعناصر انقسام لمجتمع متعلم حديثا

ذج الوطني العروبي العلماني لم يساعد في استيعاب المجتمعات وذهبت إلى أن النمو
غير العربية، ولم ينجح في تعزيز العلمانية ، مما حدا باإلسالميين إلى التقاط خطاب 
التعريب وإعادة تخصيصه كوسيلة لتعزيز الوحدة اإلسالمية، وأن اللغة العربية هي لغة 

لرسالة الشاملة وال يمكن قصرها على الخطاب اهللا المختارة، اللغة األساسية التي تنقل ا
وتعارض األقليات غير العربية االدعاءات القومية بالعروبة بتشديدها . القومي العلماني

وسبقها لوصول العرب، وأن التراث الثقافي  على العمق التاريخي للثقافات المحلية
  . األخرىالعربي هو عنصر بين عناصر أخرى يجب أن يذوب مع األسطح المحلية

دفاع األقليات ونشاط اإلسالميين، وفشل فكرة : في ظل مطالبات هذين االتجاهين
القومية العربية ومعها سياسات التعريب قامت عدد من الدول بتغيير سياستها بشكل 
طفيف وتبنّت بعض المواقف األكثر تسامحا تجاه المكون غير العربي في مجتمعاتها 

ات غير العربية، وبدأت دول مثل المغرب والجزائر وإعطاء مساحة للغات والثقاف
والسودان في قبول تراثها المتعدد الثقافات، واالعتراف رسميا بالتعددية العرقية كمكون 
من مكونات البلد، كما ظهرت التعددية اللغوية في بلدان الشرق األوسط بسبب انتشار 

 عصريا بسبب ضعف اتجاه عالمي جديد حيث أصبحت التعددية الثقافية نموذجا
السيطرة الحكومية وبسبب تقدم التكنولوجيا الحديثة وانتشار وسائل التواصل الرقمية 
التي أعطت فرصة لألقليات للتعبير عن نفسها سواء داخل البلد أو في الشتات وهذا 

  . ١بدوره يخلق تحديا جديدا لهذه المجتمعات التي تريد الدفاع عن لغتها وثقافتها
اللغة في التخطيط " ، تحت عنوان ٢٠٠٧٢ياق يدرس محمد بن رباح وفي هذا الس

المتبعة ) التعريب(سياسة اللغة  "التربوي في الجزائر تطوره التاريخي ومسائله الحديثة
في الجزائر منذ االستقالل ويركز على التغييرات الحديثة في سياسة اللغات الحكومية 

 المدارس وردود الفعل عليها بعد التوصيات بإقرار ثنائية اللغة العربية الفرنسية في
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، وناقش ٢٠٠١إلصالح النظام التعليمي في مارس  التي قدمتها اللجنة الوطنية
التطورات غير المخطط لها الناتجة عن طبيعة هيمنة التعريب اللغوي، واستكشف ردود 

قيادة فعل طالب المدارس تجاه التعددية اللغوية في الجزائر ، وذهب إلى أن رفض ال
الجزائرية االعتراف بالتعددية اللغوية التي يطالب بها جزء من المكون السكاني 

  .للجزائر يمثل عقبة كبرى في بناء األمة الجزائرية
،السياسة اللغوية في المجتمع الجزائري ٢٠١٧وفي نفس السياق تدرس هنية حسني 

 وخصائص غلب وتذهب إلى أن تجارب اإلصالح اللغوي في الجزائر طبعت بمميزات
عليها سيطرة الجانب السياسي واأليديولوجي للدولة دون اعتبار لطبيعة الواقع 
االجتماعي والثقافي، ودون اعتبار لقدرات المتعلم ورغباته وطموحاته اللغوية، سواء ما 
يتعلق باللغات الوطنية المعبرة عن شخصيته وهويته الوطنية، أو ما يتعلق بطموحاته 

ساب اللغة األجنبية القادرة على نقل الفرد الجزائري من سمة البداوة الخارجية، واكت
. والتخلف إلى التقدم المعرفي والتواصل الخارجي مع الحضارات والثقافات المتعددة

وذهبت إلى أن هذه السيطرة والعنف الرمزي الذي ميز المسألة اللغوية في النظام 
أية لغة يتعلمها بشكل كامل   المتعلمالتربوي قاد إلى وضع لغوي هجين ال يدري فيه

وصحيح، بل يدفعه إلى التخلي التدريجي عن هويته اللغوية باحثا عن لغة أفضل 
لتحقيق رغباته وطموحاته التعليمية والتواصلية، أما على المستوى االجتماعي فإن 
 المجتمع الجزائري يعيش أزمة لغوية دائمة ومستمرة تتجدد كلما طرح إصالح لغوي أو

،في دراستها عن أثر ٢٠١٨نفس اإلشكالية تناولتها أحالم قرقور . ١تعليمي جديد
السياسة اللغوية في ممارسة اللغة العربية بالجزائر متناولة بروز ظاهرة التعدد اللغوي 
كوظيفة لسانية تتسم بها الجزائر، وتذهب إلى أن اضطراب المواقف السياسية في 

على تعميم استعمال اللغة العربية مما أدى إلى عدم الجزائر وصراعاتها، أثّر سلبا 
احترام اآلجال المنصوص عليها في القانون لنهاية التعريب الشامل األمر الذي قاد في 

وهي تذهب أيضا إلى أن انتهاج سياسة . نهاية األمر إلى تجميد قانون استعمال العربية
جعة تسعى إلى وضع أسس التعريب المدعوم بالتعدد يمثل سياسة و خطة مرحلية نا

                                         
   ٣٧٥-٣٧٣ص . ٢٠١٧ حسني، ١
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لالستقرار في وظائف اللغة العربية، وأن دعمها باللغات األجنبية ضروري في زمن 
  . ١التحوالت الحضارية

، إطارا لدراسة سياسة اللغة في العالم العربي ٢٠١٨٢في سياق أوسع يقدم موستاوي 
ية التي اعتمدتها للعوامل اللغوية واالجتماعية حيث تتبع السياسة اللغو كنقطة انطالق

المغرب منذ االستقالل، وبين كيف يتحول السياق االجتماعي السياسي في العالم العربي 
بما في ذلك التغييرات التي حدثت أثناء الربيع العربي وبعده وتركت أثرا على سياسة 

ويذهب إلى أن العوامل االجتماعية ساهمت في التنوع . اللغة من وجهة نظر رسمية
 من جهة السياسة وإدراج اللغات والرموز المهمشة سابقا، بما في ذلك العامية المتزايد

 .العربية واألمازيغية
، العالقة بين العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية ٢٠١٨٣ ويحدد أمارة، 

والديموغرافية والسياسة اللغوية وانعكاساتها في التعليم من خالل النظر عن قرب في 
ويجادل بأنه بالنظر إلى التحديات التي يواجهها العالم . ليمي في العالم العربيالنظام التع

العربي سواء على المستوى السياسي أو االقتصادي، فشل نظام التعليم في تطبيق 
سياسة متسقة وفعالة لتدريس العربية، ويناقش أمارة األسباب المحتملة لهذا الوضع 

كاإلنجليزية والفرنسية والعولمة بشكل عام  جنبيةالصعب مثل استمرار مكانة اللغات األ
وعدم االستقرار االقتصادي والسياسي، ويجادل بأنه لفهم الصورة الكاملة المؤثرة على 
السياسة اللغوية في التعليم في العالم العربي فإنه ينبغي النظر إلى كل هذه العوامل 

  . بصورة متكاملة
طيط اللغوي قضية تغير المواقف نحو اللغة و تتصل بسياق السياسة اللغوية والتخ

اإلنجليزية، والتي كان ينظر إليها تقليديا على أنها لغة متطفلة في الدول العربية فيما 
إذ تظهر الدراسات الحديثة أن الشباب العربي لديه مواقف إيجابية نحو . بعد االستقالل

تبديل الشفرة العربية اللغة اإلنجليزية وتبنيها في التواصل اليومي، حيث يكتسب 
. اإلنجليزية شعبية في األحاديث اليومية وجها لوجه وكذلك في التفاعالت عبر اإلنترنت

االتجاهات المباشرة وغير المباشرة نحو اللغة ، ٢٠١٤، حمود المحمودوقد درس م
                                         

  ١٦٣-١٦٠ص.٢٠١٨ قرقور، ١
٢ Moustaoui,٢٠١٨ 
٣ Amara, ٢٠١٨ 
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 أن  دراستهأظهرت نتائج و.بنوعيها العامي و الفصيح، ونحو اللغة اإلنجليزية: العربية
االتجاهات اإليجابية إلى نمو وأشار . خدام اإلنجليزية يفوق استخدام العربية الفصحىاست

العالية نحو اإلنجليزية مقارنة باالتجاهات المتقاربة نحو العربية العامية والفصحى، 
   .١والتي كانت أقل إيجابية من اإلنجليزية

اسات على الحاجة إلى وفي ضوء الخلط اللغوي والمؤثرات المتداخلة تجمع غالبية الدر
ضبط معايير لسانية اجتماعية لتحديد مفهوم اللغة األم وعالقتها بعامياتها ولهجاتها 
اإلقليمية، واللغات األخرى، والتي يجب أن تعتمد على تمثيل هذه القضايا، وكذلك 

وهذا الوضع يحمل اللسانيات االجتماعية العربية مسؤولية كبرى تكاد . الهوية المحلية
سيطرة عليها واستيعابها بالدرس تتعذّر، وذلك بسبب التقلبات االجتماعية والسياسية ال

ومع ذلك، إذا أردت أن تستشرف مستقبل مسار الحالة اللغوية في . للمنطقة العربية
عطفا على استمرار االتجاهات الحالية في  فيما يتعلق بهذا المبحث العالم العربي

  :٢ع نشأة مسارين كبيرينالمنطقة العربية فإنك قد تتوق
المسار األول، تطور محتمل يتعلق بتحرك المجتمع العربي من االزدواجية إلى التعددية 
اللغوية كنتيجة لالعتماد المتزايد على اللغة اإلنجليزية في مجال األعمال، والتقنية 

كلمات والعلوم، واالستخدام الواسع لها في مجال االتصاالت الرقمية ودمج العديد من ال
فمثلما أصبحت اللغة الفرنسية جزءا من المشهد . اإلنجليزية في التفاعالت اليومية

اللغوي المغاربي إلى حد كبير بالقوة العسكرية، قد تصبح اللغة اإلنجليزية أيضا جزءا 
من المشهد االجتماعي اللغوي العربي األوسع من خالل القوة االقتصادية ومن خالل 

ن اللغة اإلنجليزية لغة مطلوبة لالتصاالت الدولية، واالقتصاد، تضمين قوة القناعة أ
مدينة دبي مثاال على هذا النوع من التعددية اللغوية،  ويمكن اعتبار. والتجارة العالمية

ولكن أجزاء أخرى من المنطقة العربية قد تحذو حذوها، بصرف النظر عن انتشار 
لتعددية اللغوية من خالل الوضع غير اللغة اإلنجليزية، حيث يتم تعزيز احتماالت ا

  .للعربية القياسية واالستخدام المتدهور لها عبر المنطقة العربية المستقر
المسار الثاني يتعلق بنمو تبديل الشفرة ثنائي اللغة بين العربية واإلنجليزية، فبينما كان 

ة المغاربية ، هناك التحول ثنائي اللغة بين العربية واللغات التقليدية مقتصرا على المنطق
                                         

١ Almahmoud, ٢٠١٤ 
٢ Albirini, ٢٠١٦. p. ٣٢٩ 
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دليل متنام من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة على أن اللغة اإلنجليزية في تزايد 
هذا االتجاه من المتوقع أن ينمو جنبا إلى جنب . مستمر في جميع أنحاء المنطقة العربية

 مع تزايد دور اللغة اإلنجليزية في الساحة الدولية، وفي المنطقة العربية على وجه
   .الخصوص

   نتائج ومناقشة - ٨
يناقش هذا المبحث واقع اللسانيات االجتماعية العربية من حيث هويتها ومنطلقاتها 
وموضوعاتها واتجاهاتها ليجيب على تساؤل الدراسة الرئيس وهو هل يمكننا القول 

ومن خالل استعراض الدراسات التي ناقشت . بوجود لسانيات اجتماعية عربية
خمسة التي تم عرضها يمكننا القول بأنه إذا أردنا تقدير بداية اللسانيات الموضوعات ال

االجتماعية العربية بمفهومها الحديث فإنه يمكن أن نعيده إلى بداية الدراسة الحديثة 
للهجات وتحديد المجموعات الرئيسة للعالم العربي، وأنه على الرغم من أن تاريخ 

يره الغربي، فإن اللسانيات االجتماعية العربية اللهجات العربية يأتي متأخرا عن نظ
تعتمد في دراستها لالزدواج اللغوي والتنوع والتغير اللغوي على دراسة وصفية حديثة 

  . للهجات العربية المعاصرة
إن الملمح األكثر تميزا لحالة اللسانيات االجتماعية العربية هو االزدواجية التي تأكّد 

ويتم تمثيل االزدواجية . غة في السياق العربي من جهات عديدةتأثيرها على استخدام الل
من خالل التعايش بين اثنين من الرموز هما العربية القياسية والعاميات العربية، وكل 

والنقطة التي ظهرت هي أن . منهما يمنح وضعية مختلفة ويؤدي وظائف مختلفة
العربية القياسية واللهجة كانت تصنيف المتغيرات وفقا لمقياس محدد مسبقا تتراوح بين 

ليس كافيا  إشكالية، حيث إن عدد المتغيرات في الفحص المتداخل في كثير من األحيان
  .وهي تعطي انطباعا بسطحيتها مما يقود إلى استنتاجات يتم الوصول إليها على عجل
خرى إن االزدواجية اللغوية في العالم العربي أكثر تعقيدا من الظواهر اللغوية األ

وعليه، ينبغي دراسة القيود التركيبية . كالثنائية أو التعددية اللغوية أو اللغات الهجينة
على التحويل الشفري االزدواجي في كل مجتمع ذي ازدواجية لغوية بكافة عناصره في 
ضوء االختالف بين المجتمعات العربية في التعرض للعربية الفصحى المعاصرة، وفي 

تيعاب تراكيبها التي تكتسب في كل مجتمعات منها، قبل إجراء ضوء االختالف في اس
إن البحث في تحويل الشفرة يمكن فعال أن يسلط مزيدا من الضوء على . أي تعميمات



– 
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االزدواجية اللغوية، ويمكن تطبيقه بنجاح على البيانات حيثما يوجد تحويل للشفرة بين 
ثم إن تطبيق نظريات . ى المعاصرةتنوعين لغويين في العربية، أحدهما العربية الفصح

تحويل الشفرة على االزدواجية اللغوية يمكن أن يوضح وينقح فهمنا لالزدواجية في 
العالم العربي عامة، مع مالحظة أن التمييز الذي صنعه اللغويون بين العربية 
الكالسيكية والفصحى المعاصرة واللهجات المختلفة ليس بالضرورة مقبوال من قبل 

طقين بالعربية وهو مثار شك كبير وتوجس حول أهدافه وهم ال يثقون به وهناك النا
تشكك في أهداف اللغويين الغربيين الذين ناقشوا الوضع اللغوي، حيث إن قضية العالقة 

  . بين اللغة واأليديولوجيا في طليعة عقول الناطقين بها
ة العربية اتجاهان رئيسيان وقد ظهر ضمن التطور العام لدراسة التنوع والتغير في اللغ

حيث يمكن وصف االتجاه األول على أنه موجه تاريخيا، يسعى إلى التحقق : للبحث 
من التباين الحالي من أجل فهم التغييرات التاريخية والحالية، وال سيما فيما يتعلق 

ويتم . بظهور اللهجات المختلطة ، التي ظهرت بفعل التحركات السكانية، و االستيطان
ي هذه الدراسات النظر إلى المجتمعات على أساس إقليمي، أو أساس عرقي ، لفهم ف

هذا االتجاه متمثل بشكل . متى، وكيف، وأين، ولماذا ظهرت هذه اللهجات وتطورت
  . جيد في الدراسات حول اللهجات بين المجتمعات القبلية البدوية ولهجات المدن

، )نسبة إلى اآلن باعتباره زمنا حاضرا( نية االتجاه الثاني للبحوث أكثر توجها نحو اآل
ويطبق المنهجية الغربية للسانيات االجتماعية التباينية و يدرس تحقق مالمح مختارة في 
عينات من المتحدثين الحضريين من مختلف األعمار والجنس، والمجموعات 

عض االجتماعية، وما إلى ذلك، حيث ينظر في اتجاه التغيير ويحاول أن يفترض ب
هذا االتجاه البحثي تم تطبيقه على وجه الخصوص في األردن . االرتباطات المنتظمة

، وفي )٢٠٠٥١أمارة (، وفي فلسطين  )٢٠٠٧، و أنعام الوعر١٩٨٧عبدالجواد (
، وفي سوريا )٢٠٠٥ ، و ميلر ١٩٩٥هيري(، وفي مصر ١٩٨٧٢هولز (البحرين 

، )٢٠٠٧٤هاشمي ( لمغرب ، وفي ا)١٩٨٩٣ولترز (، وفي تونس )٢٠٠٧إسماعيل (
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وقد ركز عدد من الدراسات التباينية على عمليات توطين اللهجات بين السكان 
  . المهاجرين في المراكز الحضرية، ودراسة دور العرق، والدين، والعمر، والجنس

وتبدو األساليب والمنهجيات التي يستخدمها اللغويون لدراسة العالم العربي فيما يتعلق 
لتلك المستخدمة في الغرب، وقد أدرك اللغويون  نوع والتغير اللغويين مشابهةبدراسة الت

الدارسون لها في العالم العربي أن تطبيقا أعمى للنظريات واألساليب التي بنيت للغرب 
لن تعمل بشكل مناسب للمناطق العربية المختلفة، ومع ذلك فإن أساليب جمع البيانات 

اللغويون لدراسة التنوع والتغير اللغويين في العالم المستخدمة في الغرب استخدمها 
العربي بدرجات متفاوتة إلى حد كبير ، وكانت النتائج مختلفة ومتباينة إلى حد كبير 

وبالرغم من ذلك ال يزال هناك مجال لتطبيق دراسات التنوع الموجي الثالث . كذلك
الممارسة األسلوبية التي الذي يركز على طبيعة مؤشرات التنوع اللغوي االجتماعي و 

تكسب المتغيرات معناها ودورها في التغير االجتماعي وتحديده وتمييزه، على العالم 
العربي، فالمتغيرات المستقلة مثل العرق والدين ضرورية في كل من العالم الغربي 
والعالم العربي، ومع ذلك فآثار االنتماء العرقي والدين مختلفة في العالم العربي، 

والسياسية ومع الجنسيات إلى حد كبير، ويلعب  لعرق متشابك مع اآلثار التاريخيةفا
الدين دورا رئيسيا في تحديد االنتماءات السياسية والشبكات االجتماعية، ومجتمعات 
الممارسة، حيث إنه جزء ال يتجزأ من هوية المرء وإحساسه وانتمائه أكثر مما هو في 

ع مثل أي متغير آخر ال يمكن دراسته منفردا فهو الغرب، حيث إن الدين في الواق
يتفاعل مع المتغيرات األخرى سواء االقتصادية كما في حالة البحرين أو االجتماعية 

  .والسياسية كما في حالة العراق
مختلفان بسبب طريقة بناء المجتمعات والمحافظة  فالتنوع والتغير في العالم العربي

متغير مستقل ال تعكس حقيقة الوضع في عدد من دول فالطبقة االجتماعية ك. عليها
العالم العربي، حيث يسيطر عليها النظام القبلي، ومصدر الثقة االجتماعية فيها ليس 

  . مشتقا فقط من الدخل أو التعليم ولكن من وضع وقوة القبيلة
لعالم إن أحد العوامل األساسية التي تلعب دورا رئيسيا في دراسة التنوع والتغير في ا

العربي هو التحضر خاصة في بلدان مثل ليبيا، وعمان والبحرين، والمملكة العربية 
هذا المتغير الرئيس يمكن أن . السعودية، حيث إن التحضر كان حديثا وسريعا في آن

يميز العالم العربي على نطاق واسع عن العالم الغربي، فقد كانت هناك موجة من 
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لعربي قبل نصف قرن فقط، غيرت التركيبة السكانية التحضر الذي حدث في العالم ا
فاكتشاف النفط أدى إلى تغيرات . بارز للعديد من البلدان مما أدى إلى اختالف لغوي

في مجتمعات الممارسة في دول مثل البحرين وعمان واإلمارات وليبيا والمملكة 
والثانية، والحروب العربية السعودية، وكذلك الحروب، بدءا من الحرب العالمية األولى 

والنتيجة الرئيسية للحروب هي نزوح جزء كبير من السكان . األهلية، وحرب الخليج
  . وقد أفضى ذلك إلى تغيير التركيبة السكانية وإلى اختالف في استخدام اللغة وتغيرها

نقطة أخرى تستحق الذكر هي أن المتغيرات المستقلة هي نفسها مختلفة ، فهناك 
لكن المتغيرات المستقلة مثل الدين ، . تشكيلها وقولبتها بواسطة الفردمتغيرات يمكن 

والعرق والطبقة االجتماعية تميل إلى أنها تتحدد بشكل مختلف فيما يتعلق بالعالم 
: ففي العالم العربي خاصة يمكن للمرء أن يقسم المتغيرات المستقلة إلى نوعين. العربي

والعرق، واالنتماءات القبلية ، ومتغيرات مستقلة متغيرات مستقلة ثابتة، مثل الدين، 
فالدين في . مرنة، مثل الطبقة االجتماعية، والشبكات االجتماعية، والمدنية، والتعليم

العالم العربي ليس مسألة اختيار فردي، وفي المجتمعات القبلية ال يكون الفرد قادرا 
  .ضعه االجتماعيعلى تغيير انتمائه القبلي وال وضع قبيلته التي تعكس و

تنشئ المتغيرات الثابتة مجتمع الممارسة وتحافظ عليه، فالدين مثال متغير ثابت يمكن 
كالسنة والشيعة (أن يساعد على خلق مجتمع الممارسة والحفاظ عليه في بعض األحيان 

وفي مجتمعات أخرى قد يكون ). والسنة والشيعة في البحرين(في لبنان ) والمسيحيين 
ويشكل الفلسطنيون في مخيمات الالجئين في . نتماءات القبلية أكثر هيمنةالعرق واال

  . لبنان واألردن مجتمعات الممارسة الخاصة بهم
بوجود لسانيات اجتماعية عربية بالمعنى المبسط لهذه الكلمة وفي وأخيرا يمكن القول 

أقسام أدنى حدودها، وهي طائر مهاجر، لم يولد أو ينشأ في بيئته العربية، وفي 
الدراسات اللغوية العربية، ولم يكتب بلغته العربية؛ حيث نشأ في أقسام اللغة اإلنجليزية 
وكتب بها، ولم تنشر دراساته في بيئته العربية، بل نشرت خارج حدودها، حيث تأسس 
في بالد الغرب بعيدا عن موطنه وكتبه ابتداء غير أهله، وشارك في تأسيسه من أبناء 

ممن تدرب على يد علماء بارزين في  خارج نطاق العالم العربي العربية من درس
اللسانيات االجتماعية الغربية في ذلك الوقت ، فعلماء مثل نيلوفر هيري ،وحسن 

كانت  عبدالجواد ، كانا من طالب وليام البوف و جيليان سانكوف ، بينما أنعام الوعر
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تواصل اللهجي وعمليات التوطين  وتتطور حاليا الدراسات عن ال.طالبة لبيتر ترودجيل
في معظم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع ظهور جيل جديد من الباحثين 

  .الدارسين في الغرب مثل الطالب من دول الخليج والدول العربية األخرى
التقرير براحة تامة، أن اللغة العربية تمت دراستها من منظورات لسانية   يمكننا

 لكنها الزالت في نطاق الموجتين األولى والثانية من الممارسة اجتماعية حديثة،
التحليلية للسانيات االجتماعية الحديثة التي تعنى بتتبع انتشار التغير اللغوي، والفئات 
االجتماعية، كالطبقة االجتماعية واالقتصادية والجنس والعرق والعمر، واستخدام 

ت والتكوينات المحلية التي تشكل هذه الفئات، األساليب اإلثنوغرافية التي تستكشف الفئا
ولم تتجاوز إلى الموجة . وتفحص العالقة بين التنوع والديناميكيات االجتماعية المحلية

الثالثة الحديثة التي تركز على طبيعة مؤشرات التنوع اللغوي االجتماعي وعلى 
ير االجتماعي الممارسة األسلوبية التي تكسب المتغيرات معناها ودورها في التغ

  .وتحديده وتمييزه
 ليس من المفاجئ أن الدراسات التي تم جمعها واستعراضها في هذه الدراسة تبدو 
وكأنها ينقصها التماسك العضوي، وفقدانها لروحها العربية ، انطالقا من المالحظة التي 

سات سقتها أعاله، بأن اللسانيات االجتماعية العربية ولدت ونشأت مهاجرة، وأن درا
هذا العلم تنجز في غير بيئته وبغير لغته، فضال عن أنه تم تناوله من منظور 
المنهجيات والنظريات المقدمة في األوساط األكاديمية الغربية والتي تعتمد بشكل كبير 

أنه ليس من الضروري افتراض أن  ومع هذا ينبغي المالحظة. على اللغات الغربية
قها على العالم العربي، ففي كثير من النواحي تتماشى النظريات الغربية ال يمكن تطبي

العديد من الظواهر مع نظيرتها الغربية، لكن هناك جوانب اجتماعية خالصة للعربية، 
لها خصوصيتها العربية المحلية، واإلقليمية، تختلف في الماهية، والدرجة، والمسببات، 

على أنه ال يمكن القول . ةعما هو موجود في الغرب، والتي تمثل نوعا يخص العربي
وربما يتوجب على اللسانيات . أن اللغة العربية سوف تمثل نوعا فريدا في كل موضوع

االجتماعية العربية في نهاية المطاف التعامل مع اللغة العربية بكل مظاهرها وربط ما 
ندما كان يعتبر حتى اليوم تحيزا إقليميا، وتطوير نماذج لسانيات اجتماعية تفاعلية ع

  .١يكون ذلك ضروريا للسياقات غير المعتادة أو حتى غير الموجودة في الغرب
                                         

١ Owens, ٢٠٠١. p.٤٦٤ 
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 وفي هذا السياق ينبغي اإلشارة إلى أن نظرة الشك التي أثارها دارسو العربية حيال 
أهداف الدراسات اللسانية االجتماعية المتعلقة بالعربية، ال يمكن أن تكون مقبولة على 

ي كل أوجهها، وهي مجابهة للواقع وتياراته الجارفة دون إطالقها، وليست مبررة ف
اقتراح لحلول بديلة، مما انعكس على هذا الحقل وتركه ينشأ ويتطور بالصورة التي 
أصبح عليها اآلن، على أنه ال يمكن إنكار أو إغفال رائحة األفكار األيديولوجية في ثنايا 

ل على ذلك بفكرة الهوية العربية وأن الطروحات التي تناولت هذا المجال، ويمكن التمثي
تماسك بلدان العالم العربي قائم على اللغة العربية فقط، حيث يذهب جوناثان أوين 

أحد األسباب لهذا هو حقيقة أن العربية تغطي أرضية لغوية " ، مثال أن ٢٠٠١
 أن ، متناسيا" ١اجتماعية تماسكها الوحيد أن اللغة المستخدمة في كل جزء هي العربية

الترابط بين بلدان العالم العربي قائم على هوية تتجاوز اللغة إلى األصول والمنشأ 
  .والمعتقد ، وأن اللغة ما هي إال وجه واحد من وجوه هذه الهوية

   خاتمة وآفاق - ٩
سعت هذه الدراسة إلى مقاربة إشكالية تتبع هوية ومنطلقات البحث اللساني االجتماعي 

ته وموضوعاته؛ و إبراز الجهود التي يبذلها الدارسون العرب العربي وتحديد اتجاها
وغير العرب لتأسيس لسانيات اجتماعية عربية وفق زاوية نظر علمية؛ فحددت 
مجاالت اللسانيات االجتماعية العربية المطروقة، وعرضت موضوعاتها ورصدت 

  . ية العربيةدراساتها ، واستعرضتها ؛ومن ثم رسمت مالمح واقع اللسانيات االجتماع
تراوحت منهجيات اللسانيات االجتماعية العربية بين المناهج األنثروبولوجية، ومنهجية 
التنوع اللساني االجتماعي الكمي، ومنهجية ترتيب المؤشرات، ومنهجية تقسيم المجاالت 
والطبقات المنفصلة، والمنهج اإلثنوجرافي، وإيديولوجية األفراد وصوال إلى المنهج 

وتجدر اإلشارة إلى أن دراسة اللسانيات العربية من خالل هذه .  لدراسة اللغةالداللي
المنهجيات ال يزال في نطاق الموجتين األولى والثانية من الممارسة التحليلية للسانيات 
االجتماعية الحديثة ولم تتجاوز إلى الموجة الثالثة الحديثة التي تركز على طبيعة 

تماعي وعلى الممارسة األسلوبية التي تكسب المتغيرات مؤشرات التنوع اللغوي االج
  .معناها ودورها في التغير االجتماعي وتحديده وتمييزه

                                         
١ Owens, ٢٠٠١. p. ٤٦٣ 
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بدأت اللسانيات االجتماعية العربية وصفية من خالل جمع اللهجات، وتسجيلها، 
منهجيات أكثر  واستعراضها، وتحديد أنماطها، وحدودها، ومن ثم شرعت بالتحول إلى

الل التحول إلى دراسة التحول اللهجي والثقافي في المجتمعات وقياس حداثة من خ
وقد برز متغير  .متغير التحضر والتطورات التي نشأت بفعله على هذه اللهجات

التحضر أساسيا في التحول الذي طرأ على اللهجات العربية لصالح مالمح اللهجات 
لمح عام للهجات العربية حيث وهو م. المدنية وخاصة في المستويات الصوتية والنطقية
  .إن هذه الدراسات أجريت في بلدان عربية مختلفة

مثّلت االزدواجية الفرجسونية بمستوييها األعلى الفصيح واألدنى العامي بداية حقيقية 
لمسار اللسانيات االجتماعية العربية العصري، نظرا إلى كونه يتوافق مع الوضعية 

الناطقين بالعربية الذين كانوا قادرين على استخدام اللغة االجتماعية العربية، بحكم كون 
واللهجة، نادرا ما يستخدمون تنوعا واحدا بشكل دائم، مما استدعى البحث في  الفصحى

عدد من البدائل والنماذج المعدلة لهذا النموذج، منتجة سلسلة من المستويات تتراوح بين 
ية المختلفة، وصوال إلى نموذج عربية المستوى العالي المثالي مقابل األقطاب اللهج

و مثلت األيديولوجيات اللغوية في موضوع االزدواجية رابطا  .المتعلمين غير الرسمي
بين المالمح اللغوية والعمليات االجتماعية، مشكّلة تأثيرا في الجوانب البنيوية والهيكلية 

وهو . ير الرمز اللغويألصناف التنوعات اللغوية الزدواجية اللغة للوصول إلى قوة تأث
أمر قاد إلى اقتراح المؤشرات للفهم الشامل لالزدواجية من خالل الرموز اللغوية التي 

  .ترتبط بالمؤشرات التي يمكن فهمها من خالل األداء الشفوي وما فوق الخطاب اللغوي
وتعرض أنماط التنوع اللغوي اتجاهات التقارب واالختالف ليس بحسب المتغيرات 

بحسب العوامل السائدة التي يبدو أنها تلعب دورا   االجتماعية فقط، ولكن أيضااللغوية
وتعد قضية األيديولوجية وتأثيرها .رئيسيا في تشكيل الحالة اللغوية في العالم العربي 

في تشكيل الطبقة االجتماعية قضية مؤثرة في موضوع التنوع والتغير اللغويين من 
  .  هي رابط بين المالمح اللغوية والعمليات االجتماعيةحيث إن اإليديولوجية اللغوية

لم يقتصر تحويل الشفرة في اللسانيات االجتماعية العربية على التحول بين لغتين 
مختلفتين أو نظامين لغويين مختلفين رئيسين أو فرعيين ضمن الحدث الخطابي نفسه، 

ح هناك ما يسمى بالتحويل بل اتسع أيضا ليشمل التحول بين تنوعات اللغة نفسها، وأصب
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االزدواجي الذي يكون بين تنوعين يمثالن معا ازدواجية لغوية، مما شكل إمكانية 
  .لدراسة االزدواجية اللغوية ضمن اإلطار النظري لتحويل الشفرة

تنشط مظاهر التعددية اللغوية على أكثر من صعيد في البيئة الثقافية واالجتماعية الحية 
و ظهرت ونشطت في اآلونة األخيرة اللغات . لمجتمعات العربيةوالمنفتحة مثل ا

هذا المشهد التعددي اللغات بلور من خالل . الهجينة المختلطة على هامشها وفي ظلّها
اشتغالية هذه اللغات وتماسها صورة واقعية لدينامكية اللغات في احتكاكها وتفاعلها 

  . اليومي
رقا جديدة للتعبير أفرزت مفاهيم أساسية ويقدم التواصل الرقمي مزاجا جديدا وط

وممارسات في حالة اللسانيات االجتماعية العربية بما في ذلك مالمح الخطاب 
تتعلق بمفهوم مجتمع الممارسة  مثيرة لالهتمام ظاهرةيعكس العربيزي المكتوب، حيث 

نفيذ وفي ضوء الخلط اللغوي والمؤثرات المتداخلة تبدو الحاجة ماسة إلى ت. والهوية
معايير لسانية اجتماعية واضحة، في ضوء سياسة لغوية محكمة وتخطيط لغوي 
مدروس يراعي أسس التخطيط اللغوي ويهتم بتخطيط الوضع اللغوي ودراسة واقع 
اللغة العربية وعامياتها ولهجاتها اإلقليمية ولغات األقليات في المجتمع العربي والتنبؤ 

ع ومتغيراته ومحاولة التأثير في ذلك المستقبل بمستقبلها بناء على معطيات الواق
  . وتوجيهه

للعربية سيساهم في معرفة أكثر تفصيال عن  وأخير فإن الوصف اللساني االجتماعي
اللسانيات االجتماعية  شكل ووظيفة العربية في عالم اليوم ، وفي نفس الوقت فإن

  . عامالعربية ستساهم في فهم أوسع في اللسانيات االجتماعية بشكل
في الختام نأمل أن تتكثف الدراسات اللسانية االجتماعية العربية القادمة وتتعمق على يد 

ولعل هذه . أبنائها وبلغتها العربية تنشر في بيئتها العربية وتتناول قضاياها المختلفة
الدراسة تشرع األبواب لمزيد من البحث والمناقشة للقضايا اللسانية االجتماعية واإلجابة 

 أسئلة قضاياها التي الزالت تنتظر، وتقترح على الباحثين مناقشة اإلشكاليات التي عن
  :تثيرها أسئلة مثل

ماهي أبرز مسارات الدراسات التي تتناول الحالة اللغوية في العالم العربي،  -
 وما هو مستقبلها؟
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ما هو شكل السياسة اللغوية في العالم العربي وماهي أبرز مساراتها ،  -
 ؟ ومالمحها

ما هي العالقة بين مهارات العربية الفصحى والتحصيل الدراسي، وكيف  -
 تختلف هذه العالقة عن نظيراتها في أنحاء العالم؟

ما هو تأثير العاميات العربية على االكتساب الرسمي للعربية الفصحى في  -
 المدرسة؟

كيف تؤثر الممارسات والمتغيرات داخل وخارج المدرسة على اكتساب  -
  الفصحى، وكيف تؤثر على التحصيل الدراسي؟العربية

إن معالجة هذه األسئلة تجريبيا قد يوفر صورة أكثر واقعية لدور العربية الفصحى 
  .، و يساهم في معالجة تدني استخدامها
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 :المراجع العربية
. مستويات العربية المعاصرة في مصر بحث في عالقة اللغة بالحضارة). السعيد(بدوي،  -

 .٢٠١٢م للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،طبعة دار السالم األولى، دار السال
، مركز )محاور ونظريات(علم اللغة االجتماعي في الوطن العربي ). ريم(بسيوني،  -

. ، الرياض)١٢محاضرات (الملك عبداهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
٢٠١٨. 

ة الثانوية في استخدام العربيزي في دولة آراء طالبات المرحل). نجوى(الحوسني،  -
في كتاب لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، . اإلمارات العربية المتحدة

                       ، ٢٠١٤مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 
 .٢٨٤ -٢٦١ص 

بية لدى شباب الوطن العربي وأثرها على الهوية ثقافة تغيير اللغة العر). منى( الرميح،  -
في كتاب لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، ). دراسة مقارنة(الثقافية 

                         ، ٢٠١٤مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 
 .٢٥٩ -٢٣٥ص 

 للرسائل اإللكترونية عند الشباب، في كتاب لغة الشباب األشكال اللغوية). ليلى(السبعان،  -
العربي في وسائل التواصل الحديثة، مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة 

 .٨٥ - ٥٩ ، ص ٢٠١٤اللغة العربية، 
اللهجات وأثرها على اللغة العربية، مجلة كلية اآلداب، جامعة ). ليلى(السبعان،  -

 .٢٠٠٠ الجزء الثاني، - ادس والعشرونالمنصورة، العدد الس
في كتاب لغة الشباب العربي في دراسة حالة من لبنان، .. العربيزي ). نادر(سراج،  -

وسائل التواصل الحديثة، مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 
 .١٥٠ - ١٠٥ ، ص ٢٠١٤

أشكاله وأسبابه : لدى السعوديين WhatsAppمزج اللغات في تطبيق ). أشرف(شاولي،  -
في كتاب لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، . من منظور لغوي اجتماعي

                              ، ٢٠١٤مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 
 .٢٠٤ -١٨٧ص 



 

 )١١٧٥(

 في كتاب لغة الشباب العربي .ية اجتماعيةدراسة لسان.. الشباب واللغة). وليد(العناتي،  -
في وسائل التواصل الحديثة، مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

 .١٨٦ - ١٦١ ، ص ٢٠١٤العربية، 
في كتاب لغة الشباب . ما الدوافع!.. الشباب السعودي يغرد بالعربيزي). حمدة(الغامدي،  -

، مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة العربي في وسائل التواصل الحديثة
 .٣٥٧ -٣٢٩ ، ص ٢٠١٤اللغة العربية، 

 اللغوية في البالد العربية، بحثا عن بيئة طبيعية، السياسة). عبدالقادر الفاسي(الفهري،   -
 .٢٠١٣عادلة وديموقراطية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان،

ي ، دراسات في السياسات اللغوية وعلم اللغة النفسي، لغة الطفل العرب). علي(القاسمي،  -
 .٢٠٠٩مكتبة لبنان، لبنان، 

مستوى استخدام العربيزي لدى الشباب العماني في مواقع التواصل ). ريا(المنذري،  -
 في كتاب لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، مركز الملك .االجتماعي

 .٢٣٣ -٢٠٥ ، ص ٢٠١٤مة اللغة العربية، عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخد
دراسة تحليلية نقدية للنظام : السياسة اللغوية في المجتمع الجزائري).هنية(حسني،  -

 .٢٠١٧رسالو دكتوراة غير منشورة، جامعة محمد خيضر، سكبرة، .التربوي الجزائري
لس األعلى جهود المج. أثر السياسة اللغوية في ممارسة اللغة العربية).أحالم(قرقور،  -

رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة محمد لمين . للغة العربية في الجزائر أنموذجا
 .٢٠١٨، ٢دباغين، سطيف 
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