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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

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

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

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

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

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

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

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

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

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



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

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

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

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

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

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

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  مقدمة

     الحديث عن أبي العتاهية ذو شجون، ألن الرجل عرفه عامة الناس وخواصهم، فقد 
اشتهر بشعر الزهد حتى أحبه الناس على اختالف مذاهبهم؛ وذلك لسهوله شعره لفظًا، 
وجودته معنى ، ولكثرة أشعاره التي تجري مجرى األمثال حفظ الناس أشعاره، وتغنوا 

مثقف المتخصص والقارئ العادي، والخطيب على المنبر ، والدعاة بها، وتمثل بها ال
إلى اهللا، وتعجب لحياته التي تطور تطورا عجيبا ، فقد كان أول أمره منكبا على اللهو 
منغمسا في الشهوات، ثم اتجه إلى الزهد بقوة ذاكرا الموت واآلخرة، فكانت حياته 

صموا حول حقيقة زهده، ثم اختصموا حول الشعرية مثار جدل بين النقاد، حتى أنهم اخت
منهج شعره، فبعضهم رفض طريقته الشعرية القائمة على سهولة اللفظ ووضوح المعنى 

حيث يقترب " العامي أو الشعبي"وقلة الصور، وهي طريقة يمكن أن تسمى بالمذهب 
 فيها الشعر من النثر، وبعضهم مدح طريقته، وأشاد بها مؤكدا أن شعره غنائي قوي

الترنم؛ حسن النغمة ، وتدفقت موسيقاه وإيقاعه ، فكم غنى المغنون شعره قديما، وأنشده 
 على أنفسهم حول ثورته الموسيقية وخروجه - كذلك –المنشدون حديثا ، وانقسم النقاد 

على منهج الخليل، فبعضهم يؤيد منهجه الموسيقي الجديد، والبعض اآلخر ينكر تجديده 
  أشعاره التجديدية ما هي إال امتداد لقوانين الخليل وأوزانه،سيقىوالموسيقي مؤكدا أن م

لذلك كان البد من تناول الموضوع نظريا وتطبيقيا لبيان حقيقة األمر، والوقوف على 
وهذا ما تلك النماذج التي خرج فيها أبو العتاهية على الموسيقى الخارجية الخليلية، 

  .  ونقاده من العروض الخليلي سوف نتناوله؛ لبيان موقف أبي العتاهية
  :ويتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث رئيسة، هي

موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على أوزان الخليل : المبحث األول 
  .العروضية  

تجديد موسيقى الشعر عند أبي العتاهية، وخروجه على أوزان الخليل :  المبحث الثاني
  .النقاد منهاالعروضية وموقف 

 
 

 
  



– 

  )١٧٨٤(

ثم تأتي بعد ذلك ،  في أشعار أبي العتاهية موسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث
  .النتيجة يليها المراجع



 

 )١٧٨٥(

موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على أوزان الخليل : المبحث األول
  .العروضية 

 البد من تناول ،هية     قبل البدء في شرح قضية تجديد الموسيقى في شعر أبي العتا
قضية :  قضية أخرى مهمة جدا بالنسبة لموسيقى الشعر وعروضه وقافيته، أال وهي

اختالف النقاد حول قضية الخروج على العروض الخليلي؛ تلك القضية التي أحدثت 
فريق رفض الخروج على :  بين النقاد قديما وحديثا، فانقسم النقاد إلى ثالثة فرقجدالً

أجاز الخروج على العروض : لي، ولم يجيزه للشعراء، وفريق آخرالعروض الخلي
: وفريق ثالث الخليلي، وأطلق ألسنة الشعراء في إنشاء موسيقاهم الشعرية الجديدة،

  .توسط بين الفريقين السابقين 
  . الرافضون خروج الشاعر على الموسيقى الخليلية: الفريق األول

رة التزام الشاعر بعروض الخليل وموسيقاه هذا الفريق تجمعت كلمته على ضرو     
 على –الشعرية، وال يجيزون الخروج على دوائر الخليل العروضية ، ومن هؤالء 

 الخروج  على الشعراءأنكر فقد" العقد الفريد" ابن عبد ربه صاِحب كتاب: -سبيل المثال
ى ابن عبد ة، ولقد قوالعروضي ته في أرجوزمعلى الموسيقى الخليلية، واعترض عليه

 على عدم جواز استخدام م البحور المهملة في الشِّعر قياساًاعدِم جواز استخد بربه رأيه
     :)١(األلفاظ المهملة في اللُّغة، إذ يقول

وأنَّـــه لَـــو جـــاز ِفـــي الَْأبيـــاِت
  

ــاتِ     ــي اللُّغَـ ــاز فْـ ــا لَجـ ِخالَفُهـ
بد من أن يكون الوزن ال  شعر هو أن اليف إسحاق الزجاج يبمام أإلمذهب ا"وهذا أيضاً   

  .)٢("وزان التي عليها أشعار العرب، و إلّا فال يكون شعراً ألمن ا
  .المجيزون الخروج على موسيقى الخليل: ثانيالفريق ال
 على رأس هذا الفريق الزمخشري الذي يرى جواز استخدام الشاعر المخترع      نجد

بناء الشِّعر العربي على " :ظمه، حيث يقولالجديد من األوزان التي يراها مناسبة لن

                                         
محمـد التـونجي، دار الكتـاب       .  ديوان ابن عبد ربه األندلسي مع دراسة لحياته وشعره، حققه وشرحه د            )١(

  .٥٣٢، ص١ج: ويتيمة الدهر. ٢١٢م، ص ١٩٩٢ه ـ١٤١٤العربي، بيروت،  الطبعة األولى، 
 البجـاوي  محمد علي:  تحقيق )هـ٣٩٥ ت (العسكري سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل بي أل  الصناعتين، )٢(

  .٥١٧ ص،هـ  ١٤١٩بيروت،  – العنصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو ومحمد



– 

  )١٧٨٦(

الوزن المخترع الخارج عن شعر العرب ال يقدح في كونه ِشعرا عند بعضهم، وبعضهم 
  .)١("أبى ذلك، وزعم أنَّه ال يكون ِشعرا حتى يجاء به على وزن ِمن أوزانهم 

 ان الخليل الزجاج الذي يرى عدم الخروج عن أوزوقد عقب السكاكي على رأي     
رأي َّ أنؤكد السكاكي يَّ وهذا يعني أن، )٢(" مذهبه هذايفأدري أحـداً تبعه ال و: "قائلًا

الزجاج بعيد عن الصحة والواقع، وأن جمهور النقاد على خالف رأيه؛ فهم يرون جواز 
  .الخروج على أوزان العرب 

أي الصحيح،  هو الر والسكاكي ومن تبعهم      وال شك عندي أن رأي الزمخشري
 كما يميل إليه ؛ لترك حرية اإلبداع للشاعر، وإنشاء أوزانا جديدة،ميل إليهي فالباحث

   .جمهور النقاد القدامى كما ذكر السكاكي 
أبيات  الشعراء على عروض الخليل بكبراءويستشهد ابن الدماميني على خروج      

 حده الخليل وحصره من بعض كبراء الشعراء لم يقف عندما:" بي العتاهية فيقولأل
  : ولما قال العتاهية أبياته التي أولها، بل تجاوزها،األعاريض

تْـــــبـــــعخَيـــــاِللْا ِل م
  

ــالي   ــي ومــــــ خَبريِنــــــ
؛ وألنه يخرج بديع "أنا سبقت العروض:"  فقال؟إنك خرجت عن العروض:" قيل له  

  ).٣("طيع والتفعيلاأللفاظ ورائق السبك إلى االستبراد والركاكة، وذلك حالة التق
يرى ضرورة تجديد األوزان، وهم المتوسطون بين الرأيين، : الثالث     أما الفريق 

 حتى ؛ولكن مع الحفاظ على األوزان القديمة الشائعة، وال بد أن يأتي هذا األمر تدريجيا
من و:"  وتألفه األسماع، وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم أنيس بقوله ،يشتهر الوزن الجديد

الممكن للمحدثين من شعرائنا أن يجددوا، ولكن بقدر، وفي أناة ورفق؛ حتى ال يفِجئ 
قراءهم وسامعيهم بما لم يألفوا، أو بما ال يمت للقديم بأي صلة، وإنما يكون ذلك 
باالقتصار في نظمهم على ما شاع من أوزان، وإهمال غيرها إهماال تاما، فإذا ابتكروا 

أن ينظموا منه كثيرا، وأن يتعاونوا في كثرة النظم منه بحيث اولوا جهدهم حوزنًا 

                                         
تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف . محمود بن عمر القسطاس في علم العروض ،الزمخشري، جار اهللا )١(

  .٢١م ، ص ١٩٨٩/هـ١٤١٠،بيروت ، لبنان ،الطبعة الثانية ،
  .٥١٧ ص، الصناعتين ، العسكري )٢(
  )١٧٨  -١٧٧:  ص( العيون الغامزة ) ٣ (



 

 )١٧٨٧(

 يصبح شائعا مألوفًا، وتقرب نسبة شيوعه من تلك الوزان التي ألفها الناس،
  .)١("وتعودوها

     وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إال أنه اشترط على الشعراء أن يجتهدوا في 
قارئ، ولكن هذا يقيد حركة التجديد الموسيقي النظم لتأكيد الوزن الجديد لدى السامع وال

في الشعر، كما أن الشعراء ربما لم يتفقوا أو ينظموا شعرهم على هذا الوزن الجديد، 
فاإلبداع الشعري ال يرتبط بأهواء المتلقي ومحاسبته، ولو كان األمر كذلك لتوقفت 

  .ي الثانيمسيرة الشعر لنقد النقاد، لذا الرأي الراجح لدى الباحث هو الرأ
اختلفوا حول قضية الخروج على موسيقى الشعر قد  إن النقاد :     خالصة القول

، الذي يراه الباحث  بين الفريقين ومنهم المؤيد، ومنهم المتوسط،الخليلية، فمنهم الرافض
  أو الهجوم عليها،، دون إهمال البحور القديمةموسيقى الشعر في ضرورة التجديدهو 

  .ير مطلوب، ولكن دون التصادم مع القديمفالتجديد والتطو

                                         
  .١٨ص    ،١٩٥٢مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة، الطبعة الثانية ،. إبراهيم أنيس/ د.موسيقى الشعر، أ - ١



– 

  )١٧٨٨(

 ثورة أبي العتاهية على موسيقى الخليل العروضية، وموقف النقاد :ثانيالمبحث ال
  .منها

 في موسيقى   لقد أكد كثير من النقاد القدامى والمحدثين أن أبا العتاهية كان مجدداً
  إنه أنشأ أشعاراًالشعر وعروضه، وأحدث ثورة موسيقية في عالم الشعر الشعري حيث
قديما -ل النقاد خرج بها عن موسيقى العروض الخليلي ودوائره العروضية، فنجد ج 

وإليكم بعض ما قيل عنه   قد أكثروا الحديث عن ثورة أبي العتاهية الموسيقية،- وحديثا
   -:على ألسنة نقادنا القدامى والمحدثين 

وكان لسرعته :" لى عروض الخليل  مؤكد خروج أبي العتاهية ع-     قال ابن قتيبة 
وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان 
العرب، وقعد يوماً عند قصار، فسمع صوت المدقة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو 

  :عدة أبيات فيها
اِئــــــــراوِن دللمنُــــــــ

  
تٌ يـــــــِدرن صـــــــرفَها  

ــا    ــن ينْتَِقنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داًـــــــــــــــ
 والمسألة لم تكن سهولة :"لكن الدكتور شوقي ضيف يرد قول ابن قتيبة منتقدا إياه قائالــــــــــــــــــفواح

شعر وسرعته كما يقول ابن قتيبة، بل كانت هذا الغناء العباسي وما يستلزمه من أوزان 
  .صد أن الغناء العباسي نوع أوزان الشعر، وجعلها خفيفة سهلة، يق)٢("وأنغام جديدة

استدرك بعض :"  قائالً "العيون الغامزة" كما يؤكد ذلك ابن الدماميني صاحب كتاب
عروضاً مجزوءة مقصورة مخبونة لها ] يقصد بحر المجتث[العروضيين لهذا البحر 

  :ضرب مثلها، وجعل منها قول أبي العتاهية
تْـــــبـــــعخَيـــــاِللْا ِل م

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبريِنــــــ

، "خرجت عن العروض:" ويحكى أن أبا العتاهية لما قال أبياته التي هذا أولها، قيل له  
سئل : قال محمد بن أبي العتاهية:" ويقول األصفهاني، )٣" (أنا سبقت العروض:" فقال

                                         
   )٧٩٢-٢/٧٢١ ( البن قتيبة الشعر والشعراء- ١
: ص (ت،.، دالثانية عشرة الطبعة،  دار المعارف بمصرشوقي ضيف، . العربي، د الشعر في ومذاهبه الفن - ٢

٧٤(  
  )١٥٨: ص( العيون الغامزة - ٣



 

 )١٧٨٩(

ا على ثم قال األصفهاني معلق" أنا أكبر من العروض:" أبي هل تعرف العروض؟ فقال
  ).١"(وله أوزان ال تدخل في العروض:"ذلك 

 ، خرجه على عروض الخليل الحافظ ابن حجر في ترجمته ألبي العتاهيةيؤكد     و
وأنشد له أشعارا كثيرة، منها ما ال يدخل في العروض، وذكر عنه أنه كان :" قائال 
ل كتاب أنه نظم الشعر قبل أن يصنف الخلي: أنا أكبر من العروض، يعني: يقول

  ) .٢" (العروض
 رغم عظم قدرته الشعرية وقوة قريحته –      الجدير بالذكر أن أبا العالء المعري 

، لكنه يلومه على ركاكته،  جديداً يؤكد أن أبا العتاهية اخترع وزناً- وأذنه الموسيقية
قول إسماعيل بن :" جحرسالة الصاهل والشافي  فيقول ،وعدم استخدام الشعراء له

  ):يقصد أبا العتاهية (مالقاس
عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبريِنــــــ

ــي     ــم يزرنــ ــه لــ ــا لَــ مــ
  

طارقـــــاً مـــــذْ ليـــــال    
وهذا من أضعف أوزان الشعر وأركهن، ولم تستعمله الجاهلية وال الفحول في اإلسالم،   

  : قائلإسماعيل بن القاسم على هيئة اللعب، وإذا أردت أن تخرج من قول ال وإنما عمله
  ِقفَا نَبك من ذكرى حبيٍب وعرفان      

والذال والكاف " قفا نبك من : " ، فأسقط من أوله"عتب ما للخَياِل: مثل قول إسماعيل
فإنه يخرج منه وزن بيتين . ، ثم زد أسقطت من أول البيت، على آخره"ذكرى " من 

  ) .٣(وزنألن كل بيت من أبياته مثل نصف هذا ال" إسماعيل " من أبيات 
 اخترع هذا الوزن على هيئة اللعب، ثم  قدلقد اعترف أبو العالء أن أبا العتاهية      

راح يقيسه على وزن الطويل في مطلع معلقة امرئ القيس، وهذا خطأ؛ ألن فرق كبير 
، وأعجب منه أنه معلقة امرئ القيسفي بين وزن البيت العتاهي وبين وزن الطويل 

  .ه على بحر الطويل، وهو ليس كذلكيحاول جاهدا أن يقيس

                                         
  )٢٩١ ص (القالئد ودرر الفوائد غرر المرتضى  أمالي)١٦/ ٤( األغاني - ١
 للمطبوعات، األعلمي الشافعي، مؤسسة العسقالني حجر بن علي بن أحمد الفضل ، للحافظ أبي لسان الميزان- ٢

  .٤٢٧ ص١ج ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ، ٣بيروت، ط
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ،     . تحقيق د . هـ٤٤٩-٣٦٣حج ألبي العالء المعري      رسالة الصاهل والشا   - ٣

  .٥٨٦ -٥٨٥ صم ١٩٨٤/هـ١٤٠٤دار المعارف ، القاهرة ،الطبعة الثانية 



– 

  )١٧٩٠(

     أما النقاد المحدثون قد أكثروا الحديث عن ثورته العروضية، ومن هؤالء الدكتور 
إنما عمدت  لم تقف سخرية أبي العتاهية عند حد المقدمة،:" محمد محمود الدش إذ يقول

طر التي  فكسر األسوار واأل؛إلى األعاريض واألوزان التي يصوغ فيها العرب شعرهم
  ).١ (" في قوالب شعرية جديدة لم يطرقها الشعراء قبله عندما صاغ شعراً،تحيط بها

يعتبر أبو العتاهية من أبرز الشعراء الذين :" ويؤكد الدكتور فوي سعد عيسى ذلك قائال
وكتب الدكتور ، )٢(كانت لهم محاوالت واضحة في الخروج على األوزان الخليلية 

 صفحات تحت عنوان - في مؤلفه عن أبي العتاهية -العقدة محمد فرج عبد الحميد 
ذكر فيه بعضا من أشعاره التي خرج فيها على نظم ) ٣"(تجديده في الوزن والقافية "

  .العرب 
خروجه على العروض يدل على أنه كان يميل إلى "        ويؤكد كرم البستاني أن 

فقد حرر نفسه من التقيد التجديد الشعري في عصره ، وإن لم يكن أحد مؤسسيه، 
بالمعاني واأللفاظ واألوزان؛ فأتى بمعان جديدة، ونظم على أوزان جديدة ال تدخل في 

  )  ٤(العروض
كان أبو العتاهية يرى كل كالم موزون :"  ذلك أنهاألستاذ محمد أحمد برانقويبرر  

إنسان شعرا؛ ألن شعره من هذا البحر، فكل من يذهب مذهبه شاعر في رأيه، بل كل 
  ). ٥(شاعر، وإن كان ال يدري، ألنه ينطق ببعض الكالم موزونا من قصد وال تعمل 

من نقادنا من المحدثين يؤكدون أن أبا العتاهية لم يخرج عن دوائر :     الفريق الثاني 
ولم يجرؤ أحد :" العروض الخليلي، ومن هؤالء الدكتور عبد اهللا الطيب إذ يقول 

 ،بحر جديد إال ما ندر، وحتى هذا النادر لم يتعد الدوائر الخمسالشعراء على اإلتيان ب
   :مثل بيت العتاهي

                                         
م ، ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨لكاتب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،محمد محمود الدش ،دار ا. أبو العتاهية حياته وشعره ،د - ١

  .٢٣٠-٢٢٩ص 
م، ١٩٩٨فوزي سعد عيسى، دار المعرفة الجامعية ،إسكندرية،        .  العروض العربي ومحاوالت التطوير والتجديد فيه، د       - ٢

  .٢١١ص 
 للطباعة والنشر ،الريـاض ، الطبعـة   محمد فرج عبد الحميد العقدة ،دار العلوم  . أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة ،د      - ٣

  .٧٣٠-٧٢٩،  ص ٢م ، ج١٩٨٥- ١٤٠٥األولى 
كرم البستاني ،دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ،      . ديوان أبي العتاهية ،ترجمه وقدم له      - ٤

  .١٠م ، ص ١٩٦٤/ ه ١٣٨٤
  .٢٣٠-١٧٠م ، ص ١٩٤٧رة ،أبو العتاهية ، محمد أحمد برانق ،مطبعة مصر ،القاه - ٥



 

 )١٧٩١(

للمنــــــــون دائــــــــرا 
  

ــرفها     ــدرن صــــ )١(ت يــــ
 ألن نقادنا العرب القدامى يكاد إجماعهم ينعقد على قد جانبه الصواب؛     وهذا الرأي   

عر المتبعة، هذا  سنن موسيقى الشنثورة أبي العتاهية على دوائر الخليل، وخروجه ع
 سمي الممتد، لم يسبقه إليه  جديداًأمر، واألمر اآلخر أن أبا العتاهية قد اخترع وزناً

  .  أحد، أال يدل ذلك على جراءته العروضية، وقوة شكيمته الشعرية 
 ،فأبو العتاهية:" الدكتور فوزي سعد عن رأيه أوال متأثرا بهذا الرأي فيقول رجعوي     

 إال أن خروجه كان في إطار ،ج أحيانا على األبحر الخليلية المعروفةوإن كان قد خر
  ).٢(الدوائر الخمس التي وضعها الحليل حيث كان يستعمل أحيانا البحور المهملة 

بل حتى أبي العتاهية  :"     ويبدو أن هذا الرأي جاء متأثرا بقول الدكتور إبراهيم أنيس
ان العروض وقواعده، ولم يعبأ في بعض ه على أوزتذلك الشاعر الذي عرف بثور

األحيان بما اشترطه العروضيون، لم ينظم إال من بحور نظم منها من سبقوه من 
الشعراء، فليس له وزن مخترع، وإنما كل ما ينسب له من مخالفة ألهل العروض 
يرجع إلى ما يمكن أن يطرأ على البحور من تغيير في تفاعيلها، أو إيثاره النظم من 

 نادر كالمنسرح والمديد، على أن نظمه في مثل هذه البحور كان قليال إذا قيس بما بحر
  ).٣" (نظم من بحور أخرى

في أكثر من موضع في - أن الدكتور إبراهيم أنيس يجزم العجيب      وهذا حكم جائر، 
، وجدد حتى في البحور المتعارف )٤( أن أبا العتاهية خرج على العروض -كتابه

  .سيأتيعليها كما 
 ، أن أبا العتاهية جدد في عروض القصيدة العربية-  فيما أرى –     والرأي الراجح 

وحتى ال نصدر أحكاما مسبقة ال بد من  عدة جوانب؛وخرج على عروض الخليل من 
الرجوع إلى أشعاره، ليتبين لنا األمر جليا، ولتناول تلك النماذج الشعرية التي خرج 

وسيقى الخليل العروضية، وهذا ما سوف نعرضه في المبحث فيها أبو العتاهية على م
  .اآلتي

                                         
  )١/١٦(عبد اهللا الطيب  /د.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها أ - ١
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دالعروض العربي ومحاوالت التطوير والتجديد فيه   - ٢
  .١٩٢إبراهيم أنيس ص  . موسيقى الشعر د- ٣
  .١٩٣-١٩٢إبراهيم أنيس ص  .موسيقى الشعر د: راجع  - ٤



– 

  )١٧٩٢(

   في أشعار أبي العتاهيةموسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث 
فيما يلي عرض ألهم النماذج الشعرية التي خالف فيها أبو العتاهية عروض الخليل      

  : وموسيقاه الشعرية
  : األنموذج األول- ١

  )١(قال أبو العتاهية 
عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبريِنــــــ

ال أراه َأتــــــــــــــــاني   
  

زائـــــراً مـــــذْ لَيـــــاِلي    
ــــــــــــــــــــــلَ  

ــــــــــــــــــــــ
ــي   ــى ِلـــ ــي َأو رثَـــ رقَّ لـــ

َأو يرانــــــــي عــــــــدوى  
  

ِء حـــــاِليالن مـــــن ســـــو  
وقد اختصم النقاد حول هذ األبيات إيما اختصام، وحاروا في هذا الوزن، فبعضهم        

ن على بحر الممتد أو مقلوب ي العروضي بعض استشهد بهايوكد أنها بحر الممتد؛ لذا
 :البحر الممتد" يذكر محمود فاخوري أن: من ذلكالمديد الذي اخترعه أبو العتاهية، 

 ويمكن أن نجعله مربعا ،)فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن( يد أجزاؤه وهو مقلوب المد
  : إذا نظما في سلكه قول أبي العتاهية

عتْـــــب مـــــا للخَيــــــالِ  
  

ــالي   خَبريِنــــــــي ومــــــ
ــاني   ال أراه َأتـــــــــــــــ

  
ــاِلي   )٢(زائـــــراً مـــــذْ لَيـــ

هو عكس فاعلن فاعالتن مرتين، و:" وهذا ما أكده أيضا الدكتور شوقي ضيف قائال      
  . )٣("وزن المديد

اً  مقصوراً مخبون جاء فيرى أنه مجزوء الخفيف وغيرهأما الدكتور محمود حسين حماد
في مجزوء الخفيف؛ فأضاف عروضا رابعة مقصورة ) أبو العتاهية(جدد :" فيقول 

، )متفعل(تصير ) مستفعلن (تفعيلته الضرب والعروض : مخبونة، وضربها مثلها أي
  )عتبة(محاطبا محبوبته وذلك في قوله 

                                         
  .)٢/٧٩٢(والشعر والشعراء البن قتيبة ) ٢٠٥ق ( ٦١٨صشكري فيصل .د أبو العتاهية أشعاره وأخباره  - ١
  .١٨٨م ص١٩٩٦/هـ ١٤١٦ موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب المطبوعة الجامعية، - ٢

  .١٩٦ت ص .شرة، د العصر العباسي األول، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة ع- ٣



 

 )١٧٩٣(

عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  
  

ــالي   ــي ومــــــ خَبريِنــــــ
  ).١(لـفعـن متـــاعالتــ ف   ل   ـفعـن متـــاعالتــف: ووزنه  

كان يستعمل أحيانا البحور :"  فيقوليرى أنه بحر مهمل؛ الدكتور فوزي سعد لكن
  :مثل قوله ) فاعالتن فعول(المهملة كأن يبني احدى قصائده على وزن 

عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  
  

)٢(خَبريِنـــــــي ومـــــــالي   
    أما ابن قتيبة فلم يذكر نوع البحر الخاص باألبيات وإنما علل سبب خروجه على   

كان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعرا موزونا يخرج  :"أوزان الخليل قائال
  . )٣(به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب

 فبعضهم قال ؛ختلفوا في توجيهها موسيقياابيات أن النقاد ي هذه األقصارى القول ف     
 وغيرهم ،، وبعضهم قال مجزوء الخفيف)مقلوب المديد( بحر الممتد ا انتظمت علىإنه

 أنه بحر جديد، يسمى - من وجهة نظر الباحث- ، ولكن الحقيقةقال إنه بحر مهمل
ال كما أخبر النقاد ) فعولن(ألخرى ، وا)فاعالتن(األولى : الممتد، يتكون من تفعيلتين

فعولن (على وزن ) وماِلي(بإشباع الكسرة، و) خَياِل(ألن كال من ) فاعالتن فعول(أنها 
//o/o.(   
   األنموذج الثاني - ٢

  )٤(قال أبو العتاهية 
للمنــــــــوِن داِئــــــــرا 

  
تٌ يــــــــِدرن صــــــــرفَها  

ــا    ــن ينْتَِقنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داً ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــفواح ن يأكد كثير من النقاد العروضيين أن هذحار العروضيون في هذين البيتين، ف     

وهو وزن من اختراع أبي العتاهية التي " مدق القصار " جديد يسمىن على وزنيالبيت

                                         
 الخليل، علمي إلى سبيل ، أهدى١٤٤-١٤٣محمد حسين حماد، ص.دالعروض القافية بين األصالة والتجديد  - ١

                      الرامـزة  خبايـا  علـى  الغـامزة   في العيون   ابن الدماميني   وهذا ما أكده     )٦٣: ص(الدكتور محمود مصطفى    
  ).٧٠: ص(
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دالت التطوير والتجديد فيه  العروض العربي ومحاو - ٢
   )٢/٧٢١ ( البن قتيبة الشعر والشعراء- ٣
أبو العتاهية أشـعاره وأخبـاره       . )٢/٧٩٢(شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر      .  والشعراء، البن قتيبة    الشعر - ٤
  )٦٨ق (٥٢٢والبيت الثاني ص) ١٥٦ق (٥٨٠البيت األول ص :شكري فيصل.د



– 

  )١٧٩٤(

 في تقطيع اختلفوايب حقا أنهم ، ولكن العجموسيقاهخرج فيها  على أوزان الخليل و
  .األبيات، ونسبتها عروضيا 

فهذا ابن قتيبة يؤكد أن أبا العتاهية اخترعه لما سمع صوت مطرقة القصاب فيقول     
وقعد يوماً عند قصار، فسمع صوت المدقة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو عدة :" 

  :أبيات فيها
ااِئــــــــرمنــــــــوِن دلِْل

  
  ــــــــرص نــــــــِدرفَهاتٌ ي

ــا    ــن ينْتَِقنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داً ـــــــــــــــــ
  وزن مدق القصار:"     كذا يؤكد  الدكتور صفاء خلوصي أن هذه األبيات على ــــــــــــــــــــفواح

   صرفها/درنـــدائرا        ت ي/ون ـــللمن
  فاعال/ الت ـ فاع     ال  ـــفاع/التن ـفاع                

  -ن- /  ن–ن -         - ن-  /  ن–ن -                    
  واحدا/ دا و ــ  واح  ينا    ــتنتق/ ا ــفتراه                   

  فاعال/ الت ـــفاع  ن     ـفاعالت/فاعالتن                      
  -ن- /  ن–ن -   ن    –ن -/ ن–ن -                        

آلخرين تجدهما محاكاة لصوت المدق عند القصارين، فهما ليسا منأى      اقرأ البيتين ا
 وال مقلوب أي منها، فعندما اعترض على ناظمها وهو أبو ،وزن من أوزان الخليل
، ولكن العجيب أننا نبحث عن أمثلة "أنا أكبر من العروض :" العتاهية أجاب مكابراً

، وأكبر الظن أنها من ا نبتغى أثراًأخرى لهذه األوزان المستحدثة المقلوبة ال نجد لم
  ). ٢(أالعيب العروضيين

هكذا كان تقطيع الدكتور خلوصي لألبيات، ولكن الدكتور عبد الحكيم العبد يرى غير 
  :" عن األوزان المستحدثة  –ذلك إذ يرى أن البيتين إنما هما بيت واحد فيقول 

  )مذكور عن أبي العتاهية (مدق القصاب 
اتٌ يــــِدرن صـــرفهاللمنُــوِن داِئـــر 

  
ـــواحدا     ــداً ف ـــتَِقنَنا واح ــن ينْ ه

  
                                         

   .)٢/٧٩٢( والشعراء، البن قتيبة  الشعر- ١
صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد ،العراق، الطبعـة الخامـسة   .دفن التقطيع الشعري والقافية    - ٢

  . ٣٨٠ - ٣٧٩ص م١٩٧٧/هـ١٣٩٧



 

 )١٧٩٥(

/o//o / -/  o//o -/  o//o - /o//o   ///   o/o -//o/o-/ o//o/-/o//o  
  ).١(ال       فعالتن    فاعال    فاعالت    فاعالـ  فاعالت  فاعال   فاع فاعالت 

ان بحر المقتضب لكنهما      أما الدكتور محمد حسين حماد فيرى أن البيتين يشبه
: من األوزان المستحدثة : " يتخلفان عنه، وهما يعدان تجديدا لبحر المقتضب؛ فيقول 

  قول أبي العتاهية 
ــرا ــوِن داِئــــــ للمنــــــ

  
ــرفَها   ــِدرن صـــــ تٌ يـــــ

ــا    ــن ينْتَِقنَنــــــ هــــــ
  

داً ـــــــــــــــــــواح  
ـــــــــــــــــــفواح   أنا أكبر من العروض : عن العروض ، قال خرجت : لما قيل له 

  مفعوالت  مستفعل       مفعوالت مستعل : ووزن البيتين 
  مفعوالت مستفعلن      مفعوالت مستفعلن : وهذا الوزن يقترب من وزن المقتضب

  :ولم يستخدم إال مطوي العروض، والضرب هكذا 
   مفعوالت مستعلن      مفعوالت مستعلن

 مما أخرج البيتين ؛اهية أضيفت علة القطع مع الطي، مع طي الحشووفي بيتي أبي العت
عن وزن المقتضب، لكنه لم يبعد كثيراً عن هذا الوزن، ويمكن أن نعده تجديدا من 

  ). ٢(الشاعر في بحر المقتضب 
     لكن الدكتور فوزي سعد عيسى يؤكد أنهما من بحر المقتضب فيقول عن من 

  : ومن هذه المحاوالت :"محاوالت التجديد العروضي
ــرا ــوِن داِئـــــــ للمنـــــــ

  
ــرفَها   ــِدرن صـــــ تٌ يـــــ

وقد زعم ابن قتيبة أن هذا المثال يخرج عن أوزان العرب، وإن كنا نرى أنه ال        
يخرج عن الدوائر الخمس التقليدية التي اخترعها الخليل، ويمكن أن يرد هذا الوزن إلى 

  ).٣(بحر المقتضب

                                         
عبد الحكيم العبد، دار غريـب للطباعـة والنـشر      .دعلم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي         - ١

  . ١٠٥م، ص٢٠٠٥/قاهرة، الطبعة الثانية والتوزيع، ال
محمد حسين حماد، مكتبة المتنبـي، الـدمام ، الطبعـة األولـى،     .دالعروض القافية بين األصالة والتجديد       - ٢

  . ١٤٣ص م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دالعروض العربي ومحاوالت التطوير والتجديد فيه   - ٣



– 

  )١٧٩٦(

فاعلن مستفعلن مرتين، :" ف يرى أن البيتين عكس البسيط قائال لكن الدكتور شوقي ضي
  .)١("وهو عكس البسيط

     خالصة القول إن النقاد اختلفوا في تقطيع األبيات؛ ومن ثم اختلفوا في نسبتها إلى 
البحر العروضي، فجلهم قال هو بحر مبتكر يسمى مدق القصاب، وبعضهم قال يشبه 

 على المقتضب، وبعضهم قال عكس البسيط، والحق أن المقتضب، وبعضهم قال بل هو
وهو نوع من أنواع  )نلــــفاع/التن ــــفاع( هذا البحر جديد على وزن

      .البحور التي اخترعها أبو العتاهية، وهذا يتفق مع رأي جمهور العروضيين والنقاد
  : األنموذج الثالث  - ٣

  ) ٢(قال أبو العتاهية 
ــ ــم القَهـ ــي باِضـ ــتٌيـ بِر يطْـ

  
ــ   ــ القَاَلقَـ ــا ع لَياِضـ ــمـ بوِتـ

ــ   ــمـ ــدا ِفـ ــا ِإينْي الـ ــذْلَّـ بِنا مـ
  

ــ   ــهـ ــي وذْذا عـ ــباقْر القاضـ ِلـ
ا أبو العتاهية عن عروض مأكد كثير من النقاد أن هذين البيتين قد خرج فيه       

 أنه بحر منهم من أكدف ،سب إليه األبياتنحدد البحر الذي تلم يالخليل، ومنهم من 
المتدارك، فالمسعودي يؤكد أن أبا العتاهية خرج في البيتين عن العروض، ولم ينسبهما 

فيرى الدكتور  بحر المتدارك،من إلى بحر معين، بيد أن أكثر العروضيين أكدوا  أنه 
أن أبا العتاهية قد سلك مسلك من سبقوه من الشعراء، ولم يختلف عنهم  :"إبراهيم أنيس
ة شيوع األوزان، رغم خروجه على بعض قواعد العروض وميله إلى كثيرا في نسب

 ، نظمه من وزن األخفش المسمى بالمتدارك عدة أبيات:التحرر من قيودها، مثل
  :أشهرها قوله في هجاء قاض من القضاة 

ــ ــم القَهـ ــي باِضـ ــيـ بِرتٌ يطْـ
  

ــ   ــ القَاَلقَـ ــا ع لَياِضـ ــمـ بوِتـ
ــ   ــمـ ــدا ِفـ ــا ِإينْي الـ ــلَّـ بِنذْا مـ

  
)٣(ِلـــباقْر القاضـــي وذْذا عـــهـــ  

  
                                         

  .١٩٦ت ص . ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة، د العصر العباسي األول، شوقي- ١
قدم له وشرحه مجيـد  وديوان أبي العتاهية )٣٨ق (٥٠٠شكري فيصل  ص  .وأخباره  د   أبو العتاهية أشعاره     - ٢

 ٤، والبيتان في مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة  ج              )٦٧( ق ٦٧طراد ص 
  .١٣، ص٤لألصفهاني،جغاني أل، وا٣٩،ص

  .١٩٣-١٩٢إبراهيم أنيس ص  . موسيقى الشعر د- ٣



 

 )١٧٩٧(

 ،هناك وزن آخر استحدثه العباسيون" :وهذا ما أكده الدكتور شوقي ضيف بقوله     
  :وهو الخبب أو المتدارك، ومن أمثلته قول أبي العتاهية

ــ ــم القَهـ ــي باِضـ ــيـ بِرتٌ يطْـ
  

ــ   ــ القَاَلقَـ ــا ع لَياِضـ ــمـ بوِتـ
ــ   ــمـ ــدا ِفـ ــا ِإينْي الـ ــذْلَّـ بِنا مـ

  
)١(ِلـــباقْر القاضـــي وذْذا عـــهـــ  

 ببحر لم يخترعه الخليل فحسب، وإنما جاء به  أنه لم يأِت حقاًالنظمهذا الجديد في        
وبني أبو العتاهية لهذا البحر مشطورا مقطوعا :"  يقول العبيدي ،مشطورا مقطوعا

   :فقال
ــ ــم القَهـ ــي باِضـ ــيـ بِرتٌ يطْـ

  
ــ   ــ القَاَلقَـ ــا ع لَياِضـ ــمـ بوِتـ

ــ   ــمـ ــدا ِفـ ــا ِإينْي الـ ــذْلَّـ بِنا مـ
  

ـ هــ   )٢( ِلــب اقْر القاضــي و ذْذا عـ
والحقيقة أنه على بحر المتدارك، ولم يكن معروفا لدى الخليل، وهذا البحر سمى بهذا   

ملة االسم ألن األخفش تدارك به على الخليل بن أحمد الفرهيدي الذي لم يذكره في ج
البحور، على الرغم من أنه نظم شعرا عليه، ويسمى بالمحدث لحداثة وضعه، ويسمى 
بالركض ألنه يشبه صوت وقع الفرس على األرض، ويسمى بالمخترع لحداثة 
اختراعه، ويسمى بالخبب تشبيها له في السرعة، والخبب هو نوع من السير، ولهذا 

رعه هو أبو العتاهية، لذلك أنكر عليه ، ويبدو أنه الذي اخت)٣("البحر تسميات عديدة
  . القدامى، ويكون بذلك سبق الخليل إلى االقرار به، وسبق األخفش إلى اكتشافه وتدوينه

  
                                         

 ت . شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الحاديـة عـشرة د             . د الفن ومذاهبه في الشعر العربي     - ١
  .٧٣ص
لماء القرن الثامن الوافي في علمي العروض والقوافي لعبيد اهللا بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي من ع       - ٢
كليـة اللغـة   ) ماجـستير (صالح جمال بدوي . تحقيق ودراسة الطالبة صباح يحيي إبراهيم با عامر إشراف د       . 

  .٥٢٥ص  ،٢هـ ج١٤٢٠-هـ ١٤١٩العربية ، جامعة أم القرى بالسعودية ،
م ٢٠٠٣ الرابعـة، هاشم صالح مناع ، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة.  الشافي في العروض والقوافي، د    )٣(

المتسق، والشقيق، والمنشق، وضرب أو صـوت أو دق النـاقوس، راجـع    : ، ومن مسميات المتدارك    ٢١٧ص
محمود على السمان، دار المعـارف      . المرجع السابق، نفسه، والعروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه، د         

ينه، الشيخ حسن الحنفـي، دار العـاني،        ، والعروض تهذيبه وعادة تدو    ٧٥م، ص ١٩٨٦بمصر، الطبعة الثانية،    
محمد بن حسن بن عثمـان، دار    .  ، المرشد الوافي في العروض والقوافي د       ٢١٥م ص ١٩٧٨هـ  ١٣٩٨بغداد،  

  .١٢٤م ص٢٠٠٤ه ١٤٥الكتب العلمية ، بيروت الطعة األولى، 



– 

  )١٧٩٨(

  : األنموذج الرابع - ٤
  )١ : (يقول أبو العتاهية

ــــداً َأعلــــى اللَــــهي ــــرَأكبو
  

ــقُّ   ــا والحـ ــضى فيمـ ــدر قَـ وقَـ
  لَـــيســـرِء ونّـــى مـــا ِللمتَم

  
  ــيس ــرِء ولَـ ــا ِللمـ ــر مـ تَخَيـ

ــون   ــك هـ ــور علَيـ ــم اُألمـ وِاعلَـ
  

  ــا َأن ــوِرداً لَهــ ــصدر مــ ومــ
ــِبر   ــا ِإذا وِاصـ ــتَ مـ ــاً بليـ يومـ

  
  ـــِلمتَ قَـــد مـــا فَـــِإنَأكثَـــر س

ــا   ــلُّ مـ ــٍة ذي كُـ ــازى ِنعمـ مجـ
  

ــم   ــنِعٍم كَـ ــزاُل ال مـ ــر يـ يكفَـ
ـ  مــا  ِللنــاسِ  بــؤس  يــا    اهمدهـ

  
ــاروا   ــا صـ ــرون ومـ ــر ينِكـ منكَـ

قَـــد الَّـــذي اَألشـــيب َأيهـــا يـــا  
  

  هــذَّر ــيبه حـــ ــذَر شَـــ وَأنـــ
الـــ َأمــِر جميــِع ِمــن صــفا مــا خُــذ  

  
ــا   ــك ودع دنيـ ــا عنـ ــدر مـ تَكَـ

ــف   ــلِّ وِالطُـ ــِرٍئ ِلكُـ ــٍق ِامـ ِبِرفـ
  

ــل   ِاقبو ــن ــاِس ِم ــا الن ــسر م تَي
زجـــاٍج ِمـــن المـــرء فَِإنَّمـــا  

  
ــم ِإن   ــق لَـ ــِه تَرفَّـ ــسر ِبـ تَكَـ

ــلُّ   ــكرٍة ذي وكُــ ــَأعمى ســ فَــ
  

ــى   ــا ِإذا حتّـ ــاقَ مـ ــصر َأفـ َأبـ
  ــا ِارض ــلِّ المنايــ طــــاٍغ ِلكُــ

  
  ِارضنايــــا وــــن المــــر ِلمبتَج

ــا   ــٍم ذي رب يــ ــاٍت َأعظَــ رفــ
  

  ــان ــا ِإذا كـ ــشى مـ ــر مـ تَبخَّـ
حـــي ِلكُـــلِّ شُـــغٌل المـــوِت فـــي  

  
  َأيــــن شُــــغٍل وتَفَكَّــــر ِلم

: األول:     هذه القصيدة شغلت أذهان بعض النقاد، فقد انقسموا على أنفسهم إلى قسمين  
إنما هي من مخلع البسيط؛ : أكد أنها من أنماط التجديد في بحر المنسرح، واآلخر قال

ا ثورة على بحر المنسرح وخروجا وال تعد خروجا على بحر المنسرح ، ممن أكد أنه
وقد جاءنا أبو العتاهية، وهو :"  حيث قالالدكتور إبراهيم أنيسعلى العروض الخليلي 

 " نعلُفَ" من ثار على قواعد العروضيين بنوع من المنسرح ينتهي كل أشطره بوزن 
   بيتا ١٤كقوله في قطعة عدتها " مستفعلن "بدال من 
ــــداً َأعلــــى اللَــــهَأك يوــــرب

  
ــقُّ   ــا والحـ ــضى فيمـ ــدر قَـ وقَـ

                                           
دم له وشرحه مجيد  وديوان أبي العتاهية ق ٢٣٨ -٢٣٧شكري فيصل  ص . أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د  - ١

  .)٦٧(  ق٦٧طراد ص



 

 )١٧٩٩(

ــيس تَمنّـــى مـــا ِللمـــرِء ولَـ
  

  لَـــيســـرِء وـــر مـــا ِللمتَخَي
ــون   ــك هـ ــور علَيـ ــم اُألمـ وِاعلَـ

  
  ــا َأن ــوِرداً لَهــ ــصدر مــ ومــ

ــِبر   ــا ِإذا واصـ ــتَ مـ ــاً بليـ يومـ
  

  ــِلمتَ قَــد مــا فَــِإن١(َأكثَــر س(
أبو " الدكتور شكري فيصل في كتابه: قد أكد جامعو ديوان أبي العتاهية أمثال      

أن األبيات جاء على ديوان أبي العتاهية ، ومجيد طراد في "العتاهية أشعاره وأخباره
  . )٢(بحر المنسرح

ولنا أن نعد هذه األبيات من مخلع البسيط، فال تكن مما :" يقول ولكن الدكتور الغزامي
  .)٣"(لعتاهية في بحر المنسرح جدده أبو ا

ويصلح وضعها في المنسرح ، والحقيقة أن األبيات يصح وضعها في مخلع البسيط
  : كاآلتي مقطعا على مخلع البسيطويكون وزنهكاآلتي 

ـَـداً / ـْـاللَّـه َأع ـَـر   /لَى يـ   وقَـدر /قَضى  ما/ ـ في    والحـقُّ وَأكْب
/o/o //o-/ o//o -/ /o/o             /o/o //o  -/ o//o -/ /o/o  

   فعولن-  نـ فاعل -  نـ مستفعل         ن ـ فعول- نـفاعل  - نـمستفعل
  : كاآلتي البيت على المنسرح مع تجديد عروضه وضربهويكون وزن

ـْـ ـَ/ اللَّـه َأع ـَـر          والح/ اً وـدلَى ي   قَــدر /قَضى و  ما/ ـ في قَُّأكْب
/o/o //o-/ o//o/- /o/o             /o/o //o  -/ o//o/ - /o/o  
  نـ فعل- مفعالت   -نــ مستفعل         ن ــ فعل- مفعالت  -نــمستفعل
 وهو حذف الرابع الساكن:  زحاف الطي)مفعوالت( على التفعيلة الثانية دخل     وهنا 

كنوع ) فعلن(فصارت ) علنمستف(، أما التفعيلة الثالثة )مفعالت( صارت ف)مفعوالت(في 
من التجديد كما أكد الدكتور إبراهيم أنيس وغيره، ويعد ذلك من التجديد، وحيرة النقاد 
حول هذه األبيات تؤكد تجديده، لكن الحقيقة التي تطمئن إليها النفس هي أن هذه األبيات 

  .جاءت على وزن مخلع البسيط
                                         

               عبـد اهللا محمـد الغزامـي        .، والصوت القديم الجديد د    والنقل منه  ٩٨إبراهيم أنيس ص    . موسيقى الشعر د   - ١
  ٩٣ص 

وديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيـد  ٢٣٧شكري فيصل  ص .أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د     : راجع - ٢
  .)٦٧(  ق٦٧طراد ص

  ٩٣عبد اهللا محمد الغزامي  ص . الصوت القديم الجديد د- ٣



– 

  )١٨٠٠(

  : األنموذج الخامس –٥
   البحر المنسرحمن )١(قال أبو العتاهية 

   باَألدو التَجريــب ِعظــهــن لَــم يم
  

    ــب ــيبه وال الِحقَـ ــِه شَـ ــم يثِنـ لَـ
يـــا َأيهـــا المبتَلـــى ِبِهمِتـــهِ     

  
      نقَِلــبكَيــفَ ي هرالــد َألَــم تَــر

ــن     م ــب عجــِه ي ــِق اِإللَ ــن َأي خَل ِم
  

   ــب ــه عجـ ــقُ كُلُّـ ــب والخَلـ يعجـ
ــى وا   ـ  وِبالِرض ــ ــع ال ــسليِم ينقَِط لتَ

  
   ــب ــر العطَـ ــالكُفِر يكثُـ ــهم وِبـ ــ

ـــ   ــستَحِكم ال ــديِر ي ــسِن التَق ح ــد وِعن
  

   ــب ــو واللَِعـ ــتُّ اللَهـ ــجد وينبـ ــ
ـ    ــ ــنخَِفض ال ــوِع ي ــِل القُن ــي جمي وف

  
    ــب التَع ــم ــالِحرِص يعظُ ــعيشُ وِب ـ

ــز ــوِس والِع ــي النُف ــى ف ـــِإن الِغن  تَق
  

   ـــبال ذَهةٌ وـــوى اللَـــِه ال ِفـــض
وحاِدثـــاتُ اَألقـــداِر تَجـــري ومـــا  

  
      بــبس تَجــري ِبــشَيٍء ِإلّــا لَــه

لي توضح مخالفة أبي العتاهية إ ومن خير األمثلة ":يقول الدكتور إبراهيم أنيس      
   : من بحر المنسرحهلقواعد العروض قول

 واَألدبجريــبمــن لَــم يِعظــه التَّ  
  

    ــب ــيبه وال الِحقَـ ــِه شَـ ــم يثِنـ لَـ
يـــا َأيهـــا المبتَلـــى ِبِهمِتـــهِ     

  
      نقَِلــبكَيــفَ ي هرالــد َألَــم تَــر

ــن     م ــب عجــِه ي ــِق اِإللَ ــن َأي خَل ِم
  

   ــب ــه عجـ ــقُ كُلُّـ ــب والخَلـ يعجـ
خالفات عروضية، أظهرها ، وقد اشتملت على عدة م)٢(  أبيات٧وهي قطعة عدتها      

ما في البيت األول الذي ال ينسجم في وزنه مع باقي األبيات، هذا إذا صحت رواية هذه 
   .)٣("األبيات، فربما وقع في روايتها تحريف أو تصحيف أدى إلى تلك المخالفات

 )٤(وقد أكد جامعو الديوان وشراحه أن البحر الذي انتظمت عليه األبيات هو المنسرح 
  :ما ننظر إلى البيت األول يمكننا تقطيعه عروضياً كاآلتيوعند

                                         
 وديوان أبي العتاهية قدم لـه وشـرحه        )٣٩ق (٤٥-٤٤شكري فيصل ص  . أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د      - ١

  )٥٧( ق٦٠ -٥٩مجيد طراد ص
  .كما أوردها الباحث الحقيقة أنها ثماني أبيات - ٢
   .١٩٣إبراهيم أنيس ص . موسيقى الشعر د- ٣
 وديوان أبي العتاهيـة قـدم لـه    )٣٩ق (٤٥-٤٤شكري فيصل ص.أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د : راجع - ٤

  )٥٧( ق٦٠ -٥٩وشرحه مجيد طراد ص



 

 )١٨٠١(

 واَألدب/بيــِرجه التَّـــ/ مــن لَــم يِعــظْ
  

بقَــال الِح / شَــيبه و/لَــم يثِنــِه    
  /      o/o//o-/ o/o/o /-/ o///o/     o/o//o -/ o//o /-/ o///o    

ـُِعـُن      مستَفْل مستَِع– مفعـوالت –مستفعلـن  ـُ –ن ل ـُ -ـلَاْتُ مفْع  ن  مستَِعل
  : أما البيت الثاني فتقطيعه عروضيا كاآلتي

ــا   ــا َأيه ــى بــ /الي ـــمِ/ـمبتَل ِتِهِه
  

ــد    ــر ال ــم تَ ــفَد/َألَ ــر كَي ــب ينْ/ه قَِل
  /      o/o//o-/ o//o   / -/  o///o/ /     o/ /o -/ o//o / -/ o///o    

ـُ–ن      مستفعل ـُن      مستفعل–اْتُ لَ مفْع ـُلَاْتُ –ن  مستَِعل ـُ-  مفْع  ن   مستَِعل
جاءت سالمة، ) مفعوالت(     اختلف البيت األول عن الثاني في كون التفعيلة الثانية

بينما أتت في البيت الثاني مطوية؛ إذ حذف منها الرابع الساكن، أما الضرب العروض 
 يدخل زحاف الطي حشو المنسرح، كما دخل فقد جاءا مطويين أيضا، وال حرج أن

مجرى العلة جرى  )الواقع في الحشو( الطي  زحافولكن ألن على عروضه وضربه،
 الزحاف الجاري :أطلقوا عليه" وهذا ما  ،) كالعلة العروض والضربأي وقع في(

 العلة في مكانجاء ك الزحاف كانإذا ، بمعني أنه  مثلهايكون الزماًف ،)١("مجرى العلة
، وهذا ما خالف فيه البيت األول، فكان يجب يتكرر في نفس المكان من جميع التفعيالت

أن يدخل زحاف الطي في شطر البيت األول كما دخل في حشو الشطر األول من البيت 
الثاني، وإن كان هذا نوع من العيب العروضي عند القدامى إال أنه تجديد لدى أبي 

  .العتاهية

                                         
  .١٧٦صعبد العزيز عتيق والقافية،  العروض علم - ١



– 

  )١٨٠٢(

  :  األنموذج السادس- ٦
   من بحر الرجز)١ (:هو قول أبي العتاهية 

  
  

١ -إن  ن اَخاكدِق مالص كان كعم  
         

  
  ِلينفَعك نَفسه يِضر  ومن- ٢ 

  
  

   صدعك الزّمان ريب ِإذا  ومن- ٣ 
  ِليجمعك شَملَه فيه  شَتَّتَ- ٤ 

  
  

 : ثالثة أنواع من القافية هيما يجتمع فيفية، إذ      هذه األبيات فيها تنوع وتجديد للقا
  :، وتفصيل ذلك كما يليالمتراكب والمتدارك والمتكاوس

 ثالث ا ساكنيهاجتمع بين كلُّ قافيٍة : وقافية المتراكبالمتراكب في البيت األول، ف-
       o///o) : /كَاْن معك: (، حيث جاءت القافية )٢(حركات

 ا بين ساكنيهتوالى كلُّ قافيٍة : وقافية المتدارك الثاني والرابع،المتدارك في البيتين -
       o//o)  / يـجمعك–ينْفَعك (، حيث جاءت القافية )٣(حركانمت
 أربع ا بين ساكنيهتوالىكلُّ قافيٍة : وهي ، المتكاوس قافيةأما في البيت الثالث فتجد -

     o////o) /كماْن صدع(  حيث جاءت القافية )٤(حركات

                                         
ه ١٤٠٦شر، بيـروت، ديوان أبي العتاهية، قدمه وشرحه كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والن  األبيات في - ١

، ونـسبت  ١٧٢ البن البحتري الحلبي ص المحزون وراحة المسجون ، وألبي العتاهية في أنس  ٣١٥م ص ١٩٨٦
/ ٢ (الـصغير  الجـامع  شرح بلفظ إن أخاك الحق، والتنوير    : ٤٠٦ ص ٦ج القدير لعلي بن أبي طالب في فيض     

 ص١٨جشرح نهج البالغة    و مد الغزالي،  ألبي حا  ٦٥ ص الهداية  وبداية )١٧٢ / ٢(إحياء علوم الدين      و) ٣٤٢
، )١/١٢٣(، وديوان المعاني للعسكري     ٤٧٧  ص ٢ج اآلداب للسفاريني  منظومة شرح في األلباب ، وغذاء ١١٣

 دمـشق  ؛ وتنسب للمأمون في تـاريخ ١٤١ص) زرزور( ، وديوان اإلمام علي ٨٧ص) كرم(وديوان اإلمام علي 
، ١٣٣  ص ٣ج الزاهـرة  العربيـة  عـصور  فـي  بالعـر  خطب و جمهرة ) ٣٢٦-٣٢٥/ ٣٣ (عساكر البن

 األدب في ، بلفظ إن أخا الهيجاء؛ وتنسب لهارون الرشيد في المصون    ٧٠ ص مستطرف فن كل في والمستطرف
  .١٤٨: ص
  .١٢٣محمود مصطفى ص . ، وأهدي سبيل إلى علمي الخليل د١٧٢المرشد الوافي ص  - ٢
  .١٢٣محمود مصطفى ص . لخليل د، وأهدي سبيل إلى علمي ا١٧٢المرشد الوافي ص  - ٣
                 ، وأهدي سبيل إلى علمـي الخليـل        ١١٧محمد حسن عثمان ص     . المرشد الوافي في العروض والقوافي د      - ٤
  .١٢٣محمود مصطفى ص . د



 

 )١٨٠٣(

وهذا نوع من التجديد والتنويع في القوافي، حيث لم يلتزم قافية واحدة في موسيقاه 
  .الشعرية، بل جاء بثالثة أنماط منها

 فيها بالخيار إن تكون: كاف الخطاب     يزاد على ذلك أمر مهم في حرف الروي هو 
 وإن شئت جعلتها رويا ولزمت الحرف الذي قبلها ليكون رويا، ،شئتَ جعلتها وصال

كما في األبيات، وقد جعل حرف الروي كاف الخطاب، والتزم بحرف قبلها، وهو لزوم 
ما ال يلزم في القافية، سبق به أبو العالء المعري، وهذا نوع من الجديد في القافية، 

  . موسيقياً قوياًزيد من جمالية القصيدة إيقاعياًوهو بذلك ي



– 

  )١٨٠٤(

  الخاتمة
   :، من أهمهاعدة نتائجب  من هذا البحث لنخلص؛لنا بعد هذا التطوافقد آن أن نضع رحا

 لقد قام أبو العتاهية بثورة عروضية على النظام العروضي للقصيدة العربية، فكسر - ١
شعره موسيقى  في ترنمه وبذلك قيود دوائر الخليل العروضية، مؤكدا أن الشاعر حر

  .الغنائي 
وج على دوائر الخليل العروضية، فأكثر نقادنا ول قضية الخرح اختلف نقادنا - ٢

وتوسط فريق  ،رفضه ومنعهالقدامى وبعض المحدثين على جواز الخروج، والبعض 
 حتى ؛ فقال بضرورة التمهيد لهذا الخروج حتى ال تنكره األفهام، وتمقته األسماع؛آخر

 األول لعدة ، وقد رجح الباحث رأي الفريقيصبح عادة عند الشعراء لكثرة نظمهم عليه
   .  جوانب سبق ذكرها

 أكد جل نقادنا القدامى والمحدثين ثورةَ أبي العتاهية العروضية، وهذه حقيقة ال - ٣
ردهم أشعار أبي و  ذلك، بعض نقادنا المحدثينرفضمرية فيها، وال يضير ذلك 

  . إلى دوائر العروض الخليلي  ذات الموسيقى الجديدةالعتاهية
  نشأة قبل حر في موسيقاه الشعرية فقد جاء حرية الشاعر، وأنه أكد أبو العتاهية- ٤

 للشاعر حرية النظم حسب عروضه  بذلك، فأتاحأكبر منه وفوقه و الخليليالعروض
   .وإيقاعه الموسيقي الخاص، ووافق بذلك رأي أكثر النقاد القدامى والمحدثين

التي لم يقل بها الخليل بعض األوزان في شعره   استطاع أبو العتاهية أن يستخدم - ٥
  . األخفش – بعد الخليل –ر الخبب أو المتدارك الذي وضعه كبح  العروضيةفي دوائره

  . أنشأ أبو العتاهية بحر الممتد أو دق الناقوس، وهذا من التجديد العروضي لديه - ٧
 حار العروضيون في توجيه بعض قصائد أبي العتاهية عروضيا مما يؤكد قوة أذن - ٨

   .  قية لدى الشاعر، وتأكيده لتجديده الموسيقي ألوزان الشعر العربيالموسي
  .  تنوعت القافية لدى أبي العتاهية تنوعا عجيبا تؤكد قوة موسيقاه الشعرية- ٩

 كانت لثورة أبي العتاهية الموسيقية على أوزان الخليل وقوافيه صدى لدى -١٠
واب التجديد والتنوع في موسيقى معاصريه ومن جاء بعدهم، إذ فتحت لهم باباً من أب

  .الشعر العربي
  .وهذا بعض ما توصلنا إليه من نتائج ونسأل اهللا لنا ولكم التوفيق والسداد

  



 

 )١٨٠٥(

  :المراجع والمصادر
 ، دار)هـ٥٠٥ ت (الغزالي محمد بن محمد حامد الدين لحجة اإلسالم أبي علوم  إحياء-

  بيروت – المعرفة
 دار الكتب المصرية ، ،ي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيماألغاني ألبي الفرج األصفهان -

  .ت .د ،القاهرة
 بعد ت (الحلبي البحتري بن عيسى الفتح أبي الدين، المحزون، لصفي وراحة المسجون  أنس-

  م ١٩٩٧ األولى، بيروت، الطبعة صادر، الجادر، دار أديب  تحقيق محمد)هـ٦٢٥
مكتبة المعارف ، )هـ١٣٦٠ت(محمود مصطفى الدكتور ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل -

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى،  الطبعة، للنشر والتوزيع
 علي وتحقيق دراسة عساكرابن  القاسم أبي الحافظ مامإلل تصنيف دمشق مدينة تاريخ -

  م ١٩٩٨  هـ- ١٤١٩ ،االولى الطبعة، بيروت، لبنان،  الفكر دار ، شيري
-ح  التنويراِمع شَرالج الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن ِغيِر لعز الدين محمدالص 

 دار إبراهيم، مكتبة محمد إسحاق محمد.  تحقيق د)هـ١١٨٢ ت(الصنعاني  ثم الكحالني
  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ األولى، الرياض، الطبعة السالم،

 يةالعلم صفوت، المكتبة زكي الزاهرة ألحمد العربية عصور في العرب خطب  جمهرة-
  .لبنان-بيروت

محمد التونجي، .  ديوان ابن عبد ربه األندلسي مع دراسة لحياته وشعره، حققه وشرحه د-
  . م١٩٩٢ه ـ١٤١٤دار الكتاب العربي، بيروت،  الطبعة األولى، 

كرم البستاني ،دار صادر للطباعة والنشر ، دار .  ديوان أبي العتاهية ،ترجمه وقدم له-
  .م١٩٦٤/ ه ١٣٨٤يروت  ، بيروت للطباعة والنشر ب

  م٢٠٠٦دار الكتاب العربي، بيرت، ، ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طراد -
 ديوان أبي العتاهية، قدم له وشرحه كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، -

  م١٩٨٦ه ١٤٠٦بيروت،
عبد  جمع وترتيب سالم،أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين عليه ال على اإلمام ديوان -

  )ت. د( .كرم دارالعزيز كرم، 
 زرزور، نعيم األستاذ وشرحه جمعه ،- عنه اهللا رضي - طالب أبي بن علياإلمام  ديوان -

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، بيروت العلمية، الكتب دار



– 
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، تحقيق )هـ٣٩٥ نحو ت (العسكري سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل  ديوان المعاني ألبي-
  .م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤ ، بيروت العلمية، الكتب دارحمد حسن بسج، أ

عائشة عبد . تحقيق د. هـ٤٤٩-٣٦٣ألبي العالء المعري  رسالة الصاهل والشاحج -
  .م  ١٩٨٤/هـ١٤٠٤الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف ، القاهرة ،الطبعة الثانية 

الفكر العربي، بيروت، الطبعة هاشم صالح مناع ، دار .  الشافي في العروض والقوافي، د-
  م٢٠٠٣الرابعة، 

 حامد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين بن يب ألشرح نهج البالغة -
دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبي  ( محمد أبو الفضل ابراهيم: أبي الحديد، المحقق 

  .ت.بالقاهرة د
القاهرة،  المعارف، ، دارتحقيق أحمد محمد شاكرشرح و.  الشعر والشعراء، البن قتيبة-

  .م١٩٥٨ه ١٣٧٧الطبعة الثانية، 
 علي:  تحقيق)هـ٣٩٥ ت (العسكري سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل ألبي الصناعتين، -

  .هـ  ١٤١٩بيروت،  – العنصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد
، دار المالح للطباعة والنشر، دمشق، شكري فيصل .د  ، أبو العتاهية أشعاره وأخباره-

  م١٩٦٥ه ١٣٨٤
محمد محمود الدش ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر .  أبو العتاهية حياته وشعره ،د-

  .م ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨،القاهرة ،
محمد فرج عبد الحميد العقدة ،دار العلوم للطباعة .  أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة ،د-

  ..م ١٩٨٥- ١٤٠٥ر ،الرياض ، الطبعة األولى والنش
  م ، ١٩٤٧القاهرة ،  أبو العتاهية، محمد أحمد برانق ،مطبعة مصر،-
فوزي سعد عيسى، دار المعرفة .  العروض العربي ومحاوالت التطوير والتجديد فيه، د-

  .م١٩٩٨الجامعية ،إسكندرية، 
 حماد، مكتبة المتنبي، الدمام ، الطبعة محمد حسين. العروض القافية بين األصالة والتجديد د-

  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦األولى، 
  م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ العروض تهذيبه وعادة تدوينه، الشيخ حسن الحنفي، دار العاني، بغداد، -
  ت. العصر العباسي األول، شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة، د-
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، للدماميني، بدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر  على خبايا الرامزة العيون الغامزة-
هـ ١٤١٥تحقيق الحساني حسن عبد اهللا، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

  .م١٩٩٤
عبدالحكيم العبد، دار غريب  . علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي د-

  .م٢٠٠٥/للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية 
 سالم بن أحمد بن محمد العون أبي الدين، اآلداب لشمس منظومة شرح في األلباب  غذاء-

 / هـ ١٤١٤ ، مصر، الطبعة الثانية – قرطبة ، مؤسسة)هـ١١٨٨ ت (الحنبلي السفاريني
   م ١٩٩٣

صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد ،العراق، . فن التقطيع الشعري والقافية د-
  .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ، الخامسةالطبعة

شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الحادية .  الفن ومذاهبه في الشعر العربي د-
  ..ت .عشرة د

 علي بن العارفين تاج بن الرؤوف الدين عبد الصغير لزين الجامع شرح القدير  فيض-
 األولى، لطبعةمصر، ا ، الكبرى التجارية ، المكتبة)هـ١٠٣١ ت (القاهري المناوي
  ه١٣٥٦

تحقيق فخر الدين .  القسطاس في علم العروض ،الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر-
  . م١٩٨٩/هـ١٤١٠قباوة، مكتبة المعارف ،بيروت ، لبنان ،الطبعة الثانية ،

محمد بن حسن بن عثمان، دار الكتب العلمية ، .  المرشد الوافي في العروض والقوافي د-
  .م٢٠٠٤ه ١٤٥األولى، بيروت، الطبعة 

،  ، مطابع الحكومة الكويتيةعبد اهللا الطيب. د المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها -
  هـ١٤٠٦ –م ١٩٨٩الكويت، الطبعة الثالثة ،

تحقيق   شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح األبشيهي لالمستطرف في كل فن مستظرف -
  م١٩٨٣-١٤٠٣ألولى، الطبعة ا - بيروت–ة دار الكتب العلمي ، مفيد محمد قميحة .د

 تحقيق )هـ٣٨٢ ت (العسكري سعيد بن اهللا عبد بن الحسن أحمد األدب ألبي في  المصون-
  م ١٩٨٤ الثانية، الكويت، الطبعة حكومة هارون، مطبعة محمد السالم عبد

 هـ١٤١٦العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب المطبوعة الجامعية،   موسيقا الشعر-
  .م١٩٩٦/



– 
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  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،،إبراهيم أنيس/ د. موسيقى الشعر، أ-
  .م١٩٥٢

 الوافي في علمي العروض والقوافي لعبيد اهللا بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي من -
 صالح . تحقيق ودراسة الطالبة صباح يحيي إبراهيم باعامر إشراف د،علماء القرن الثامن

- هـ ١٤١٩كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى بالسعودية ،) ماجستير(جمال بدوي 
  .هـ١٤٢٠

                    الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقالني                  يبأللسان الميزان    -
مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات      ،   الهند –دائرة المعرف النظامية    ، تحقيق   )هـ٨٥٢ ت(

  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الطبعة الثانية، ،  لبنان– بيروت
  . ت. د مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة-
                 الثعالبي محمد بن الملك عبد منصور العصر، أبو أهل محاسن في الدهر  يتيمة-

لبنان، الطبعة /يروتب - العلمية الكتب قمحية، دار محمد مفيد. د  تحقيق )هـ٤٢٩ ت(
  .م ١٩٨٣ه ١٤٠٣ األولى،
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  ملخص البحث
يتناول هذا البحث التجديد الموسيقي لدى أبي العتاهية في أشعاره، ويتكون هذا البحث 

  :من مقدمة، وثالثة مباحث، هي 
 أوزان الخليل موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على: المبحث األول 

  .العروضية  
تجديد موسيقى الشعر عند أبي العتاهية، وخروجه على أوزان الخليل :  المبحث الثاني

  .العروضية وموقف النقاد منها
  . في أشعار أبي العتاهية موسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث 

  .المراجعقائمة المصادر و يليها ،ثم تأتي بعد ذلك النتيجة
  

Summary 
    This research deals with the renewal of music by Abu Al-Ataheya in his 

poems. This research consists of an introduction and three topics: 

    The first topic: The position of Abu al-Ataheya and the critics of the issue 

of exiting the weights of Hebron. 

    The second topic: renewing the music of the poetry of Abu Al-Ataheya, 

and his departure on the weights of Hebron and the position of critics. 

    The third topic: the models of musical renewal in the poetry of Abu Al-

Ataheya. 

    Then comes the result, followed by a list of sources and references. 
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إبراز اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس وأثرها  في البحث أهمية تتمثل
 والتي) منذ عصر الِْخالفَة وحتى نهاية دولة الموحِدين(على التطور الِعلِْمي اُألوروبي 

 اسة مدىودر اَألنْدلُس ممن كان لهم الفضل في تطور طِّب األسنَان َأطْباء  فيهاأسهم
  .الطِّب الحديث في من تلك الجهود البشرية استفادة

طِّب األسنَان و عموماً ي العربيومن أهم دوافع تلك الدراسة أن التراث الطِّب
خصوصاً لم يتم دراسته بعد على نحو يبرز دور هذا التراث الحقيقي في تطوير علم 

وحتى اآلن لم يتم التعرف . ربيةالطِّب، خصوصاً تأثيره في مرحلة عصر النهضة األو
 من الموضوع حقه ولم يأخذ. إال على جزء يسير جدا من هذا النتاج الفكري الهام

طِّب األسنَان لكان البد من البد من إفراد دراسة علمية  األكاديمية، وبالتالي الدراسات
بع الصافي للنهضة والتي شكلت المن. في اَألنْدلُس وأثره على التطور الِعلِْمي اُألوروبي

الحديثة في الغرب التي نهلت منها النهضة اُألوروبية والتي تطورت نحو بداية ظهور 
  .طِّب األسنَان الحديث

طِّب األسنَان، لالعلماء  أحدثها هؤالء التي النقلة  توضيح مدىعلى البحث ويعمل      
إبراز  وكذلك .اصوهو اختصاص فريد  قلما ما نجد دراسات قد أفردت لهذا االختص

اَألنْدلُس في مجال طِّب األسنَان، وإلى أي مدى أثرت دراساتهم في  إسهامات َأطْباء
رصد ما خلفه  وكذلك . بصفة عامة وطِّب األسنَان بصفة خاصةيةالطِّب تطور العلُوم

تطورة في اَألنْدلُس من ثروة كبيرة في هذا الميدان وابتكروا أشياء مالمسلمين  َأطْباء
عرض ما أسهم به اَألطْباء اَألنْدلُسيون  مع .حديثة بعضها ال يزال معموالً به حتى اليوم

اَألنْدلُس من  َأطْباءإبراز ما قام به  و.فيما يخص أمراِض األسنَان، وطرق عالجها
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رات دراسة تأثي و.األسنَان طِّببإجراءات للعديد من العمِليات الِجراِحية الخاصة 
اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها، والكشف عما قدموه من 

 .طِّب األسنَانلاإلضافات الِعلِْمية 
النَّهضة الِعلِْمية في اَألنْدلُس : تمهيد: وتدور محاور هذه الدراسة حول النقاط التالية

   .وإشعاعها الحضاري
  .إسهامات علماء اَألنْدلُس في مجال ِطب األسنَان: ولالمبحث األ

  . تأثيرات اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها: المبحث الثاني
  .وفي نهاية الدراسة قدمت صياغة ألهم نتائج البحث وتوصياته
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Abstract 
Scientific achievements of dentistry in Andalusia and its impact 

on European scientific development 
(From the Caliphate era to the end of the Almohad state) 

(٦٤٠-٣١٦ AH / ١٢٤٤-٩٢٨ AD) 
Dr.. Anwar Mahmoud Zanaty 
Ain Shams University – Egypt 

       The importance of the research is to highlight the scientific 
achievements of doctors in Andalusia and their impact on the 
development of European science (since the era of the Caliphate 
until the end of the United States), which contributed to the doctors 
of Andalusia who were credited with the development of dentistry 
and study the extent of human utilization of those efforts in modern 
medicine. 
      One of the most important motives of this study is that the Arab 
medical heritage in general and dentistry in particular has not yet 
been studied in a way that highlights the role of this real heritage in 
the development of the science of medicine, especially its impact in 
the European Renaissance. To date, only a very small part of this 
important intellectual output has been identified. The subject did not 
take the right of academic studies, and therefore it was necessary to 
separate the scientific study of dentistry in Andalusia and its impact 
on European scientific development. Which formed the net source 
of modern Renaissance in the West, which brought the European 
Renaissance, which developed towards the beginning of the 
emergence of modern dentistry. 
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The research seeks to clarify the extent of the shift made by 
these scientists, which is a unique specialty that rarely find studies 
that have been singled out for this specialty. As well as to highlight 
the contribution of Andalusian doctors in the field of dentistry, and 
to what extent their studies influenced the development of medical 
sciences in general and dentistry in particular. As well as monitoring 
the left behind by the Muslim doctors in Andalusia of great wealth 
in this field and innovated modern sophisticated things, some of 
which are still in place today. With a presentation of the 
contribution of Andalusian doctors regarding dental diseases, and 
methods of treatment. And to highlight what the doctors of 
Andalusia procedures for many of the operations of dentistry. And 
study the effects of scientific achievements of doctors in Andalusia 
on Europe and its rise, and the discovery of the scientific additions 
to the dental. 
        The axes of this study revolve around the following points: 
Preface: The scientific renaissance in Andalusia and its cultural 
radiance. 
The first topic: contributions of Andalusian scientists in the field of 
dentistry. 
The second topic: the effects of the scientific achievements of 
doctors in Andalusia on Europe and its rise. 

At the end of the study, the main findings and 
recommendations of the research were presented. 
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  :مقَدمة
ات على مدار قرون عديدة درساً اَألنْدلُس في كافة التخصص برع َأطْباء

 كان من جملة مهام الطَِّبيبوممارسة وتطبيقاً، عادت بالنفع على البشرية جمعاء، و
اَألنْدلُسيين ممن تناولوا الحديث  طْباءاَأل، ووجد عدد من التعامل مع أمراض األسنَان

. تاريخ هذا العلمعن طِّب األسنَان، مما أضاف ثروة علمية كبيرة إلى الناتج المعرفي ل
وظهر دورهم . وقد اتبعوا المناهج الِعلِْمية في البحث والتأليف والممارسة والتطبيق

الواضح في الوصف والتشخيص والعالج وتحسين طرق معالجة األسنَان وجراحاتها، 
وتقديم أنواع مختلفة من اآلالت الجراحية المناسبة وقدموا لها وصفاً ورسومات تكاد 

دقة آالت العصر الحديث، ووصفوا اإلجراءات المطلوبة أثناء جراحة تصل إلى 
  . األسنَان، بل وسبق بعضهم العالم فيما يعرف حالياً بجراحات زراعة األسنَان وتجميلها

إبراز اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس وأثرها  في البحث أهمية وتتمثل
ِدين(وبي على التطور الِعلِْمي اُألورحووالتي) منذ عصر الِْخالفَة وحتى نهاية دولة الم 

 ودراسة مدى اَألنْدلُس ممن كان لهم الفضل في تطور طِّب األسنَان َأطْباء  فيهاأسهم
  .الطِّب الحديث في من تلك الجهود البشرية استفادة

ب األسنَان طِّو عامة، ي العربيومن أهم دوافع تلك الدراسة أن التراث الطِّب
 لم يتم دراسته بعد على نحو يبرز دور هذا التراث الحقيقي في تطوير علم خاصة،

وحتى اآلن لم يتم التعرف . الطِّب، خصوصاً تأثيره في مرحلة عصر النهضة األوربية
 من الموضوع حقه ولم يأخذ. إال على جزء يسير جدا من هذا النتاج الفكري الهام

طِّب األسنَان لكان البد من البد من إفراد دراسة علمية  ة، وبالتالياألكاديمي الدراسات
والتي شكلت المنبع الصافي للنهضة . في اَألنْدلُس وأثره على التطور الِعلِْمي اُألوروبي

الحديثة في الغرب التي نهلت منها النهضة اُألوروبية والتي تطورت نحو بداية ظهور 
  .طِّب األسنَان الحديث

  :اف الدراسةأهد
  :      يهدف البحث إلى ما يلي

طِّب األسنَان، وهو اختصاص لالعلماء  أحدثها هؤالء التي النقلة توضيح مدى - ١
 .فريد  قلما ما نجد دراسات قد أفردت لهذا االختصاص

اَألنْدلُس في مجال طِّب األسنَان، وإلى أي مدى أثرت  إبراز إسهامات َأطْباء - ٢
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 بصفة عامة وطِّب األسنَان بصفة يةالطِّب علُومدراساتهم في تطور ال
  .خاصة

في اَألنْدلُس من ثروة كبيرة في هذا الميدان المسلمين  رصد ما خلفه َأطْباء - ٣
 .وابتكروا أشياء متطورة حديثة بعضها ال يزال معموالً به حتى اليوم

٤ - اِض األسرلُسيون فيما يخص أماء اَألنْدنَان، وطرق عرض ما أسهم به اَألطْب
 .عالجها

اَألنْدلُس من إجراءات للعديد من العمِليات الِجراِحية  َأطْباءإبراز ما قام به  - ٥
 .األسنَان طِّببالخاصة 

دراسة تأثيرات اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها،  - ٦
نَانلة والكشف عما قدموه من اإلضافات الِعلِْميطِّب األس. 

  :المنهج المتبع
المنهج التاريخي والمنهج : هذه الدراسة عددا من مناهج البحث، منهاتبع ت

  .الوصفي من حيث التحليل والتعليل والربط واالستنتاج
  : وتدور محاور هذه الدراسة حول النقاط التالية

  .حضاريالنَّهضة الِعلِْمية في اَألنْدلُس وإشعاعها ال: تمهيد
 .إسهامات علماء اَألنْدلُس في مجال ِطب األسنَان: المبحث األول
. تأثيرات اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها: المبحث الثاني

  .وفي نهاية الدراسة قدمت صياغة ألهم نتائج البحث وتوصياته
ن، طبيب أسنَان، الِجراحة، ِطب األسنَان الوقائي، األسنَاطِّب  :الكلمات المفتاحية

  . ُأوروبا الغربية،الحضارة  اإلسالمية،الحضارة 
Keyword: Dentistry, Dentistry, Surgery, Preventive Dentistry, 
Islamic Civilization, Western Civilization, Europe. 
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  تَمِهيد
ة الِعلِْميضاريالنَّهضلُس وإشعاعها الحة في اَألنْد  

 )م١٤٩٢ - م  ٧١١/هـ  ٨٩٧- هـ ٩٢(امتازت حضارة العرب في اَألنْدلُس       
في كل  الْآداب والفُنُون، فأنشأوا المداِرس والْمكْتَباتوبميلها الشديد إلى العناية بالعلُوم 

وم الطِّبية والِكيميائية والرياضية والفَلَكَية ، ودرسوا العلُ)١(ناحية وترجموا الكُتُب المختلفة
وتطورت الحركة الِعلِْمية نتيجة رعاية الخُلَفَاء للِعلْم والعلَماء وظهر . بنجاح والطَِّبيعة

  . الِعلِْمية، السيما في ميدان الطِّب اإلنتاج الغزير في كل ميدان من ميادين الحياة
سالمية في تلك المنطقة من دنيا اِإلسالم ارتقاء رائعاً لقد ارتقت الحضارة اِإل

ونافست الحضارة اِإلسالمية فيها حضارة اِإلسالم في الْمشِْرق، وبلغ من عظمة قُرطُبة 
 إنها كانت أعظم مِدينَة في ُأوروبا - وازدهارها خاصة إبان العهد اُألمِوي في اَألنْدلُس 

 قدم المساواة مع القُسطَنْطَينَية وبغْداد إبان عزهما وبلغت درجة رفيعة  وتأتي على،كلها
عروس "بأنها ُأوروبا  وصفها المؤرخون في ، وقد)٢(من الحضارة في ذلك العهد

. )٤("زينة العالم"بأنها  )Hersoz(، ووصفتها الراهبة السكسونية هروسوذ )٣("اَألنْدلُس
قُرطُبة المعجزة في القرن ") Torres Balbás( بالباس وسماها المستشرق توريس

 كانت لحظة ،العاشر، لقد كانت أمجد اللحظات في العديد من الجوانب بالنسبة لحضارتنا
جِزيرة اإليبيرية التي ال نظير لها في الغرب اُألوروبي  البرزت فيها سيطرة وتفوق شبه 

  . )٥("الفقير والريفي
. ة الِعلِْمية في اَألنْدلُس كلها، وسرعان ما انتشرت خارج المنطقة      وانتشرت الحرك

 أن الوجود العربي في اَألنْدلُس حقق )Gustave Le Bon(ويؤكد جوستاف لوبون 
                                         

 جامعة الدول ،العرِبية مجلَّة معهد المخْطوطات، "المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا اِإلسالمية": خوليان، ربيرا)١(
  .٧١م، ص ١٩٥٩ ١، ج٥ مجلد العربية،

عدد  وزارة اإلعالم الكويتية  ،  مجلَّة العربي   "قُرطُبة، درة مدن ُأوروبا في العصور الوسطى      ": حسين مؤنس،)٢(
  .٨٥  ص ،م١٩٦٦بر ، أكتو٩٥

(٣)Hillenbrand , Robert, " The Ornament of the World" Medieval Cordoba as a 
Cultural Centre, LMS,Birll , Leiden,١٩٩٢, p. ١١٨. 

(٤)Ibid, p. ١١٩.   

على للثقافة، المجلس األ: ، ترجمة علي البمبي وعلي ابراهيم المنوفي، الْقَاِهرةاِإلسالمية تاريخ إسبانيا)٥(
 .١٢، ص ٢ م، ج٢٠٠٢المشروع القومى للترجمة، 
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واآلداب ويترجمون كتب اليونان  رسالة الحضارة فيها، وتفرغوا لدراسة العلُوم"
  . )١"(ها ملجأ للثقافة في أوربا زمناً طويالًوالالتين وينشئون الجامعات التي ظلت وحد

أما بالنسبة لِعلْم الطِّب فهو من العلُوم التي تستحق الدراسة والبحث كونه يتعلق 
وبرز الطِّب بفروعه واختصاصاته .  وتطوره وسالمة المجتَمع،بحياة اإلنسان وصحته

 أضافوا له الشيء الكثير فأصبح اَألنْدلُس الذين العديدة على أيدي المبدعين من َأطْباء
وقد نال طِّب األسنَان نصيباً طيباً من . متكامالً من حيث الوصف والتَشْخيص والِعالَج

طِّب  مفهوم تناولت الِعلِْمية التي مؤلفاتهم في واضح حضور على استحوذ ، فقدأعمالهم
  . عندهم والعملي الطِّب النظري ألقسام العام المفهوم من الفم واألسنَان كجزء

- هـ٣١٦(وارتبطت النَّهضة الِعلِْمية الشاملة في اَألنْدلُس بعهد الِْخالفَة 
، حيث كان للهدوء السياسي الذي عاشته اَألنْدلُس خالل عهد )م١٠٤٠- م٩٢٤/هـ٤٢٢

الِْخالفَة أثر كبير في االستقرار والتقدم الحضاري في شتى الميادين ومنها الحياة 
، وكان من مظاهرها نضوج الشخصية الِعلِْمية لَألنْدلُس واستقاللها في مجال )٢(العلمية

العلُوم والمعاِرف عن الْمشِْرق، منها في ميدان الطِّب والصيدلَة، ومن المؤكد أن لتراكم 
 اءالمعرفة في العهود السابقة أثره في هذه النَّهضة أوالً، وثانياً الجهود التي بذلها خُلَف

  .اَألنْدلُس في دفع الحركة الِعلِْمية إلى النضوج واإلبداع
) م٩٦١- ٩١٢/  هـ٣٥٠-٣٠٠(اهتم الْخَِليفَة عبد الرحمن النّاصر ولقد  

 ممن برزوا في نواحي الِعلْم ليسمع كثيرين، واستقدم )٣(اهتماماً كبيراً بالعلُوم والمعاِرف
في عاش (  فألف له الطَِّبيب عمران بن أبي عمرمنهم أو يكلفهم بالتأليف والتصنيف

َأصبغ " وهناك ،)١("حب األنيسون" كتاب في )٤ ()الْعاِشر الِميالِدي/ القَرن الراِبع الِهجِري
  .)٢("الْخَِليفَة النّاصر وكان متقدماً في صناعة الطِّب الذي خدم" "بن يحيى

                                         
 المصرية العامة للكتاب، سلسلة الهيئة : عادل زعيتر، الْقَاِهرة: ، ترجمةحضارة العرب: جوستاف لوبون،)١(

 .٧٣م، ص ٢٠٠٠مكتبة األسرة، 
 .١٦١صم، ١٩٦٩، النشردار اإلرشاد للطباعة و: ، بيروتندلسياتأ : عبد الرحمن عليالحجي،) ٢(
ليفي : ،  تَحِقيقَأعماُل اَألعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملُوك اِإلسالم: ابن الْخَِطيب، لسان الدين) ٣(

 .٤٠مكشوف، دت، صالدار  :بروفنسال، الْقَاِهرة
 . ٩٨  صم،١٩٨٥مؤسسة الرسالة،  :روتفؤاد سيد، بي: ، تَحِقيقطَبقات اَألطْباء: ابن جلجل، أبوداود سلَيمان) ٤(
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بداع في مِدينَة قُرطُبة عاصمة الدولَة ووصل الطِّب ذروته في االزدهار واإل
، التي كان يترأسها الطَِّبيب الطِّبيةواشتهرت بمدرستها . العرِبية اِإلسالمية في اَألنْدلُس

عبد الرحمن الْخَِليفَة  وزير ،) م٩٩٠/ هـ٣٨٠ت( حسداي بن شَبروط اليهوِدي
 عباقرة اَألطْباء الذين كان لهم األثر في تطوير الحضارة وأنجبت اَألنْدلُس. )٣(النّاصر

جمعاء وقدموا  ليس في اَألنْدلُس فقط، إنما الحضارة العرِبية اِإلسالمية واِإلنْساِنية
وبرز في . لِطب والصيدلَةاعطاءات ونتاجات علِْمية نادرة شكلت فيما بعد أساساً في 

سِمينة الالمعروف بابن  يحيى بن يحيىاَألنْدلُسيين، منهم طْباء اَألتلك المرحلة عدد من 
متصرفاً في العلوم، متفنناً في ضروب "من أهل قُرطُبة، وكان  )م٩٢٧/ ه٣١٥ت (

، إذ تتلمذ الْمشِْرقية وقد اكتسب ابن السمينة كل تلك العلُوم من خالل رحلته )٤("المعاِرف
، ورجع إلى اَألنْدلُس، واستفاد منه الطِّب في تلك العلُوم، ومنها على ذوي االختصاص

  . )٥( وغيره من العلُومالطِّبأهل اَألنْدلُس في 
اَألمراض وصناعة ب   باج، الذي كان عارفاًسلَيمان بن أبو بكْر وهناك الطَِّبيب

 في الطِّب عالج الناصر من رمد عرض له من يومه وله نوادر"وقد  دِويةاَأل
/ هـ ٤٤٤ت(أبو عثْمان سِعيد بن محمد البغُونش  وهناك الطَِّبيب . )٦("محفوظة
  . )٧(" محكماً ألصول الطِّب نافذاً في فروعه حسن التصرف في أنواعهكان") م١٠٥٢

                                                                                                     
نبات طبي صغير الحجم، يحمل حباً كروي الشكل له منافع عالجية : األنيسون؛ و٩٨، ص المصدر نفسه)١(

 : الدكن– محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد :، تحقيقالحاوي في الطبالرازي، محمد بن زكريا، : أنظر. طبية
   . ١٢٧ ص ٢م، ج١٩٧٧مطبعة دار المعارف النعمانية، 

   . ١٠٨، ص ابن جلجل، طَبقات اَألطْباء)٢(
 ،- كيف وصلت العلُوم اإلغريقية إلى ُأوروبا عبر العالم اِإلسالمي–مصباح عالء الدين : جون، فريلي)٣(

  .١٥٣م، ص ٢٠١٠دار الكتاب العربي،،  :مروان البواب، بيروتوسِعيد محمد األسعد، : ترجمة
دار المعاِرف،  :حسين مؤنس، الْقَاِهرة: ، تَحِقيق وتعليقطَبقات اُألمم: صاِعد اَألنْدلُسي، أبو القاسم َأحمد)٤(

 .٨٧، ص ١٩٩٣
  . ٢٥٢م،ص ٢٠٠٠دار الفكر العربي،   :، بيروتمعجم الحضارة اَألنْدلُسية: يوسف  يوسف، وعيد،، فرحات)٥(
)٦(ل، طَبلجاء، ص ابن ج١٠٢قات اَألطْب  .  
  .١٠٤، ص المصدر نفسه)٧(



– 

  )١٨٢٠(

فقد ) م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-هـ٣٥٠(أما في عهد الْخَِليفَة الحكم المستَنِْصر 
 إذ نراه حريصاً على اقتناء المصنفات )١("وإيثار أهلها العلُومبة العناي"عرف عنه 

والمؤلفات المهمة في العلُوم القديمة واستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار 
  .)٢("الشرق عيون التواليف الجليلة 

خلف ابن العباس  الجراح الشهير أبي الْقَاِسم وبرز في تلك الفترة الطَِّبيب
في اَألنْدلُس الطِّب و، الذي يعد بحق من مفاخر العلم )م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت (الزهراوي

في رسالته ) م١٠٦٤/ ه٤٥٦ت ( والذي قال عنه العالم الفقيه ابن حزم  اَألنْدلُسي
حيث قال في معرض تعداد مؤلفات ) في فضل اَألنْدلُس وذكر رجالها(الشهيرة 

خلف ابن  ألبي الْقَاِسم صِريف لمن عجز عن التَْأليفوكتاب التَ: "الطِّباَألنْدلُسيين في 
أجمع منه وال الطِّب الزهراوي، قد أدركناه وشاهدناه؛ وألن قلنا أنه لم يؤلف في  عباس

الِجراحة والطِّب  وكتابه ألفه بعد مزاولته )٣("أحسن للقول العمل في الطبائع لنصدقن
عن معارف طبية واسعة، والذي كشف فيه عن  سنة من حياته المهنية، ينبئ خمسين

وطرق عالجها، كما اتسم اَألمراض بوخبرته  الِجراحةجوانب مهمة من ممارسته لفن 
بمنهج فريد في التأليف من حسن التنظيم والتبويب والميل إلى القصد في الكالم 

  . )٤(بوضوح العبارة معظم بوسائل إيضاح باألشكال والصور
 )٥(األندلسي عريب بن سِعيد القُرطُبي في تلك الفترة الطَِّبيبوقد برع أيضاً 

خلق الجنين "طِّب األسنَان كتاب بومن أهم أعماله التي اهتم فيها ) م٩٨٠/ هـ٣٧٠ت(
ويمثل هذا الكتاب قمة التطور الطبي وأعظم عمل قدم " وتدبير الحبالى والمولودين

                                         
 .٨٧، ص المصدر نفسه)١(
 .٨٧، ص المصدر نفسه)٢(
ل اَألنْدلُس وذكر رجاله، ضمن مجموعة رسائل ابن حزم، نشر وتحقيق، ضالة في فَسِر:  ابن حزم، أبو محمد)٣(

: الْقَاِهرةالصلَة، كتاب  :عبد الْمِلك أبو القاسم خلف ،؛ ابن بشْكُوال١٨٥ ص٢م، ج١٩٨٢إحسان عباس، بيروت، 
 .١٦٦ – ١٦٥ص ص ، ١، ج٣٧٢: ترجمة رقم، م١٩٦٦،  الدار المصرية للتأليف والترجمة

                ١، جم١٩٨٨دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت في األندلسطْباءاَألوالطب : محمد العربي، الخطابي)٤(
  .١١٣ص 

مما يتعجب منه أن ترجمته كادت ال توجد في ( ول محققا كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين يق)٥(
، أما بالنسبة السمه فيورد بااشكال مختلفة )كتب التراجم المعروفة إلى تاريخ اليوم فإهمال ذكره ال يعرف له سبب

  .التحقيق مقدمة ٢ص: ينظر. عريب بن سِعيد القُرطُبيوريب بن سعد القُرطُبي، غمنها 



 

 )١٨٢١(

 يشتمل على عملية حدوث الحمل وكذلك تدبير للحضارة اإلنسانية بمعلوماته وإبداعاته،
: واحتوى الكتاب على خمسة عشر باباً وما يخص األسنَان فيها. الجنين والوليد والطفل

يبحث في أسنَان المولودين وتنقلهم فيها وفي جميع مراتبها ودرجاتها : البـاب العاشـر
والباب الثاني . ته العرب فيهاوأهل التنجيم منها وما قال وما وحدته األوائل من َأطْباء

في تدبير األطفال في الحد الثاني من أسنَانهم وذلك من بعد األربعين يوماً إلى : عشر
وقت نبات األضراس وما يحملون عليه من التدبير والعالج عند أمراضهم المخصوصة 

  .في هذا السن
عد انهيار عقد ورغم فترات االضطرابات العنيفة التي ضربت بالد اَألنْدلُس ب

 البالد عرفته بما تتأثر لم والنبات الطِّب والصيدلة علوم الِْخالفَة األموية باألندلس؛ فإن
 أهل شملوا واألمراء الملوك أن ذلك والفكري، واالجتماعي السياسي هزات الصعيد من
 شاطهمن لممارسة المناسبة األجواء األحوال غالب في لهم وأتاحوا برعايتهم العلُوم هذه

والعلمي؛ فقد استمر اإلبداع في مرحلة ملوك الطوائف ومن بعدهم المرابطين ثم  المهني
وهي األسرة ، زهرأصبح لهم شأن عظيم من أمثال عائلة ابن  الموحِدين، ونبغ َأطْباء

تة الس طْباءاَأل أما .)١(المشهورين اتالطَِّبيب وطْباءاَألالتي قدمت ستة أجيال متعاقبة من 
  : فهمي الذين وردت أسماؤهم في تاريخ الطِّب العربزهرمن بني 

 وكان أول طبيب ):م٤٧٨/١٠٨٥:ت(زهر أبو مروان عبد الْمِلك بن أبي بكْر بن - ١
 والقيروان ثم بمصر ثم الطِّب ببلدان عدة منها بغداد رئاسة تولى من أبنائها، والذي

  .  )٢(إشبيلية
٢ -الءر أبو العهان بن زورر بن أبي مهعن  أخذ وقد): م١١٣١/هـ٥٢٥(ز الطِّب

/  هـ ٤٨٨ت (المعتَمد بن عباد  عمل عند اَألمراض، تشخيص في دقيقاً وكان أبيه،
                    عِلي بن يوسف  وابنه) م١١٠٦/  هـ٥٠٠ت (تَاشِفين بن يوسف  ثم ،)م١٠٩٥

                                         
دار الخلدونيـة   : ، الجزائـر  نظـرات فـي تـاريخ الغـرب اإلسـالمي         : محمد األمين  بلغيث،: للمزيد انظر )١(

: الْقَـاِهرة غنـيم عبـدون،     : ترجمـة الحضارة العرِبيـة،    : ، جاك ؛ ريسلر ١٩٥م، ص   ٢٠٠٧للنشر والتوزيع،   
 .٢٠٨ص  الدار المصرية للتأليف والترجمة،

، نزار رضا، بيـروت   : ، تحقيق  األنباء في طَبقات اَألطْباء    عيون: ابن أبي ُأصيِبعة، موفق الدين أبو العباس      ) ٢(
 . ٥١٧م، ص ١٩٩٥مكتبة الحياة، 



– 

  )١٨٢٢(

 من المؤلفات الخاصة بعلم ا كبيراوصنف عدد. )١(بعد ذلك) م١١٤٣/ هـ٥٣٧ت (
كتاب " و)٢("المفردة دِويةاَأل كتاب وكتاب الخواص" منها الطِّبيةاألعشاب والعقاقير 

تَاشِفين بن يوسف بن عِلي أمر . الطِّبيةوهو مجموعة من المالحظات " المجربات
  .)٣(العالءبجمعها بعد وفاة أبي 

وصفه ابن أبي ): م١١٦٢/هـ٥٥٧ت (زهربن أبي العالء  أبو مروان عبد الْمِلك- ٣
لم يكن في زمانه من يماثله في مزاولة أعمال صناعة : ")م١٢٦٩/ ه٦٦٨ت (ُأصيِبعة 
 اضوله حكايات كثيرة في معرفة الطِّبراءاَألومداوتها، لم يسبقه أحد من  اَألمإلى  طْب
 والموحِدين دولة المرابطين زهروأدرك ابن . )٤("بمصنفاته طْباءاَألواشتغل .. كمثل ذل

 وكان رفيع ،)م١١٩٨/ هـ٥٩٥ت (الحفيد رشْد بن ، وكان صديقا ال)٥(في األندلس
االقتصاد في إصالح "نه ألف كتاب أالمكانة عند المرابطين هو وأبوه أبو العالء حتى 

   .)٦("الزينة"ى أيضاً ويسم" األنفس واألجساد 
 الذي طبقت شهرته اآلفاق، فقد َألفه "والتَّدِبير مداواةالالتَّيِسير ِفي "أما كتاب 

، وهو كتاب تتجلى فيه شخصية )٧("للْقَاِضي أبي الْوِليد محمد بن َأحمد بن رشْدزهر ابن 
وجعله تفصيالً  .)٨( العربيبكل وضوح، ويعد خير من ألف العرب في الطِّبزهر ابن 

رشْد منه، وهو الكتاب الذي ألفه ابن إتماماً ما نقص  و"طِّبالالكُلِّيات في "لكتاب 
في زمانه، وبما أنه لم يتطرق  اَألمراضووصف فيه بصورة عامة ما كان معروفاً عن 

قه، أو في كتابه إلى التفصيل في المعالجة كطبيب سريري ممتهن، فإنه طلب إلى صدي

                                         
 .٥١٧، ص المصدر نفسه)١(
 .٥١٩، ص المصدر نفسه)٢(
 .٥١٩، ص المصدر نفسه)٣(
 . ٥١٩، ص المصدر نفسه)٤(
 .٥٢٢، ص المصدر نفسه)٥(
 .٥٢١، ص المصدر نفسه)٦(
 .٥٢١، ص المصدر نفسه)٧(
  .٤٧١ص م، ٢٠٠٨مكتبة الثقافة الدينية، : ، الْقَاِهرةندلسيتاريخ الفكر األ: بالنثيا، آنخل جنثالث) ٨(



 

 )١٨٢٣(

 اَألمراضأن يجعل كتابه مشتمالً على اختياراته ومشاهداته في علمي مروان 
  .)١(مداواةوال
أخذ َ"وقد ): م١١٩٨/هـ٥٩٥ (زهر محمد بن أبي مروان بن  بكْر الحفيد أبو - ٤

وهو مـن يوسف  ابن ليعقوب طبيباً كان وقد )٢ ("صناعة الطِّب عن َأِبيه وباشر َأعمالها
ألفه  الترياق الخمسيني"، له زهرنوابغ الطب واألدب في األندلس، وعرف بالحفيد ابن 

 والترياق يشتمل على عناصر - وهو كتاب في الطِّب )٣("للمنصور َأبو يوسف يعقُوب
متعددة تركب تركيباً صناعياً لتقوية الجسم وحفظ الصحة والتخلص من السموم 

   ".ورسالة في طِّب العيون" -اتية والمعدنيةالحيوانية والنب
في عصره بلقب  )م١٢٥٩/هـ ٦٥٨ت (وانفرد على حد قول ابن اَألبار 

"ةاَأل وبرع في علم )٤("اإلمامة في علم الطِّبِويفعندما رأى تذكره طبية كتبها أبوه  د
وخته وكان في حال شيخ) م١١٦٣/  ه٥٥٨ت (بن علي  للخليفة الموحدي عبد المؤمن

ولما راه أبوه قال " المفرد دواء آخر بهذا الدواء يجب أن يبدل هذا الدواء: "فقال لوالده
  .)٥("يا أمير المؤمنين أن الصواب في قوله واستفادته"
تعلم مهنة الطِّب ): م١٢٠٥/هـ٦٠٢(زهربن  بكْر أبو محمد عبد اهللا بن الحفيد أبي - ٥

اشتغل على والده ووقف على الكثير من "قائال ُأصيِبعة بي من أبيه، وأكد ذلك ابن أ
 كتاب النبات البي حنيفة الدينوري على أبيه وأتقن أأسرار علم الصناعة وعملها وقر

  .)٦ ("معرفته
عاما ) سنة٣٧( قتله ابن األحمر وهو ابن :زهر أبو العالء محمد بن أبي محمد بن - ٦
  ).١٢٣٢/ـه٦٣٠(

                                         
دار الغـرب    :، بيـروت  اَألنْدلُس في نهاية المرابطين ومـستهل الموحـِدين        :عصمت عبد اللطيف  ،  دندش)١(

 . ٤١٣ص  ،ت.االسالمي، د
 .٥٢١، ص طَبقات اَألطْباء في األنباء ابن أبي ُأصيِبعة، عيون)٢(

 .٥٢٢ص ، المصدر نفسه)٣(
عبد الـسالم الهـراس،     : تحقيق،  الصلَة لكتاب   التَّكملة:  القضاعي ، محمد بن عبد اهللا بن أبي بكْر       اَألبارابن  )٤(

 .٧٥، ص ٢م،ج١٩٩٥دار الفكر للطباعة،  :بيروت
 .٥٢٢، صطَبقات اَألطْباء في األنباء ابن أبي ُأصيِبعة، عيون)٥(
 .٥٢٩، صالمصدر نفسه)٦(



– 

  )١٨٢٤(

، فقد )م١١٩٨/ هـ ٥٩٥ت ) (َأحمد أبو الْوِليِد محمد بن(ن رشْد الحفيد ابأما 
وتداول الناس ) م١١٦٢/هـ٥٥٨(، قام بتأليفه سنة "طِّبالالكُلِّيات في "صنف كتاب 

 ) Philip Hitti(، ويعتبره فيليب حتي )١(كتابه واستعملوه خالل العصور الوسطى كلها
معلومات مهمة في علم التشريح وعلم وظائف من أشهر مؤلفاته، حيث تضمن 

. )٣(المفردة دِويةَألل، كما خصص القسم الخامس منه )٢ (مرضوالاألعضاء، والصحة، 
  . فم واألسنَان كما سيأتي الحقاً الألمراضوقد تعرض 

: مقالتان) م١٢٠٨/ هـ٦٠٥ت ( بن ميمون كما كان للطبيب الصيدالني موسى
تشتمل على مقدمة وفصلين كبيرين، وفي المقدمة بين " صول القُرطُبيمقالة ف"األولى 

  .)٤( من البالد النائيةالطِّبيةاستحضار العقاقير 
أوحد زمانه وعالمة وقته ِفي "، )م١٢٤٨/هـ٦١٦ت ( ابن البيطارنكما كا

، )٥(فها وتنوعهامعرفَة النَّبات وتحقيقه واختياره ومواضع نَباته ونعت َأسماِئِه على اختال
  .)٦("أعظم عالم نباتي أخصائي في العقاقير: "  بأنه)Jack Restler(وصفه جاك ريسلر 

، وقد تنوعت طْباءاَألهذا غيض من فيض حيث أنجبت اَألنْدلُس المئات من 
نتيجة ذلك االهتمام المتواصل باإلبداع الِعلِْمي، فكان لهم  طْباءواَأل العلَماءإسهامات 

العامة، وِطب األسنَان وِطب العيون، الخ،  الِجراحةلسبق في وضع قواعد في فضل ا
ولذا سوف . وعملوا على االرتقاء بتلك العلُوم وجعلها فناً وعلماً ذا أصول وقواعد

اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس وأثرها على التطور : نتناول بالتفصيل فيما يلي
  .اُألوروبيالِعلِْمي 

  
  

                                         
  .٤٦٩ندلسي، صبالنثيا، تاريخ الفكر األ )١(
  .٣١٤، ص ١٩٨٠دار الثقافة،  :أنيس فريحة، بيروت: ، ترجمةصانعوا التاريخ العربي: فيليب حتي،)٢(
: محمـد عابـد الجـابري، بيـروت       : تحقيـق طِّـب،   الالكُلِّيات فـي     :ابن رشْد، أبو الوليد محمد بن أحمد      )٣(

  .٣٥٩ص م، ١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية، 
مطبعـة لجنـة    : الْقَـاِهرة ،  )حياتـه ومـصنفاته    (موسى بـن ميمـون     :ولفنسون، إسرائيل :  للمزيد انظر  )٤(

  .١٤٣ص م، ١٩٣٦التأليف والترجمة والنشر، 
   .٦٠١طَبقات اَألطْباء، ص  في األنباء ، عيونابن أبي ُأصيِبعة)٥(
  . ٢٠٩الحضارة العرِبية، ص )٦(



 

 )١٨٢٥(

  المبحث اَألول
  إسهامات علماء اَألنْدلُس في مجال ِطب األسنَان

 من أهم العلُوم التي قدرت حق قدرها في اإلسالم، وقد اشتهرت الطِّبيعد 
، الطِّبية، وازدانت بمئات اَألطْباء النابغين في مختلف العلُوم )١(الطِّبيةاَألنْدلُس بمدارسها 

األسنَان على يديهم ارتفاعاً ملحوظاً، وفي تلك الدراسة نتعرض طِّب تفع مستوى وار
األسنَان وإسهامات علماء اَألنْدلُس في تطوره وأثر ذلك على التطور الِعلِْمي طِّب ل

  .اُألوروبي
  : ِطب األسنَان الوقائي: أوالً

سهامات متعددة في هذا األسنَان وتوصلوا إلى إطِّب اَألنْدلُس في  َأطْباءبرع 
لحماية األسنَان؛ فقاموا بتقديم النصح " الوقائي الطِّب "المجال بداية مما يمكن تسميته 

منطلقين من الحكمة القائلة التي قد تصيب األسنَان،  اَألمراضواإلرشاد، للوقاية من 
كروا عدداً من فأكدوا على أهمية نظافة الفم واألسنَان، وذ" الوقاية خير من العالج"

الوصفات التي تستخدم لتنظيف األسنَان واللثة، وقد أطلقوا على هذه الوصفات اسم 
، مثل غسول ينظف رائحة الفم ويقوي اللثة، وآخر يجلو األسنَان، )٢("السنونات"

  .)٣(ويبيضها
ن بالحفاظ قدر اإلمكان على السن الطبيعي الدائم الذي ياَألنْدلُسي طْباءاَألونصح 

خلقه اهللا سبحانه وتعالى ألنه ال يعوض، وأفضل بطبيعة الحال من السن االصطناعي؛ 
واالهتمام باألسنَان ورعايتها والحفاظ عليها ألنه ال يماثله في الجودة والعمل واإلتقان، 

                                         
    .١٥٣مصباح عالء الدين، ص ، فريلي)١(
 .وسالمتها ومعالجتها وتنظيفها األسنَان وتطهير اللثة لتقوية دواء، من به يستن ما  والسنونات،:سنون)٢(

 وحفظ لتنظيفها األسنَان كفرشاة نبات عروق أو آالت من وغيره بعود األراك السواك استعمال هو واالستنان
الجامع لمفردات األدوية : ابن البيطار، شهاب الدين أبو عبد اهللاصحتها، وتم اعتبار السنونان جالية لألسنَان، 

: ، تحقيقغذيةكتاب األ ، عبد الْمِلك،بن زهرا؛ ٤٤٩، ص ٤، جم٢٠٠١،،دار الكتب العلمية :، بيروتواألغذية
دار الغرب اإلسالمي،  :واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي، بيروت محمد العربي الخطابي، في كتابه األغذية

  .١٥٨م، ص ١٩٩٠
فضالة الخوان في :  أبي القاسمبن محمد بنأبو الحسن علي ؛ ابن رزين، ١٥٨، ص كتاب األغذية، بن زهرا)٣(

- ٢٧٧م، ص ص ١٩٨٤دار الغرب اإلسالمي،  :محمد بن شقرون، بيروت: يق، تحقطيبات الطعام واأللوان
٢٧٩.  



– 

  )١٨٢٦(

جوهراً شريفاً "ضروري ألن السن المخلوع لن يعوض بعد ذلك، ولذا يعتبره الزهراوي 
  .)١("بد من قلعةحتى إذا لم يكن 

األندلس عدة نصائح للحفاظ على سالمة األسنَان، وهي تجنب  َأطْباءكما ذكر 
تناول المشروبات الشديدة البرودة والشديدة السخونة، أو ما هو شديد الحموضة 

بتجنب ما هو شديد الحموضة "وتحفظ األسنَان . )٢("كالمملوحات والحريفة والحوامض"
  .)٣("شديد البرودةأو شديد السخونة أو 

 وكانوا ينصحون لحماية األسنَان، بأن ال تكسر بها شيئاً صلباً أو يمضغ بها 
شيئاً علكاً ويحذر ذلك جملة، وكذلك يتحفظ أن يأكل بها طعاماً حار الملمس أو بارد 
الملمس، فإن ذلك مضر بها متلف لها، وخاصة متى تعاقبا، والحامض أيضاً مضر بها، 

بن ويذكر أبو مروان  وما يعمل منه، )٤("والتمر"ض، والحلوى، واللبن، وكذلك القواب
 الستعمال الضرس األسنَان في ويحدث" في كتاب التيسير )م١١٧١/هـ٥٥٧ت(زهر 

فلهذا يجب إجادة غسل األسنَان بالماء الفاتر فتورة ، )٥("والقابضة الحامضة قالوا الطعوم
  .)٦(معتدلة عقب األكل 
ر بالذكر اهتمام اَألطْباء ببداية التسنين عند األطفال، وذكروا نصائح ومن الجدي

وإذا جعلت األنياب تفطر فيجب أن "لألم للعناية باللثة واألنياب، عند ظهورها فيقولون، 
  .)٧("تدلك الغمور باَألدِوية المرخية مثل الشحوم، ودماغ األرنب، وكذلك شحم الدجاج

ن بعامة استخدام السواك المصنوع من خشب عطري، وقد شاع بين اَألنْدلُسيي
ويشير الشعر األندلسي . )١("يستخدم للعناية بالفم واألسنَان، وهو أمر ال تعرفه ُأوروبا

                                         
التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، المقالة الثالثون، في عمل اليد من : الزهراوي، أبو القاسم خلف بن عبّاس)١(

  .٢٧٨، ص م٢٠٠٩للكتاب، الهيئة العامة السورية  :محمد ياسر زكور، ِدمشْق: تَحِقيق ،الكي والشق والبط
أحمد فريد المزيدي، : تَحِقيق ، والتَّدِبير مداواةالالتَّيِسير ِفي : ابن زهر، عبد الْمِلك بن أبي العالء بن زهر)٢(

  .٣٧، ٣٦م، ص ص ٢٠٠٧دار الكتب العلمية،  :بيروت
  .٣٧، ص المصدر نفسه)٣(
  .١٩١، ص ١ابن البيطار، الجامع لمفردات األدوية واألغذية، ج؛ ١٥٨ ص، كتاب األغذية، بن زهرا)٤(
  .٣٧ص  والتَّدِبير ، مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٥(
  .١٥٨، ص، كتاب األغذيةبن زهرا)٦(
نور الدين عبد القادر، هنري : ، تحقيقخلق الجنين وتدبير الحبالي والمولدين واألطفال: عريب بن سعد)٧(

  .م١٩٥٦فراريس،  منشورات كلية الطب والصيدلة، مكتبة: جاهيه، الجزائر



 

 )١٨٢٧(

ت (فيقول الشاعر أبو القاسم األسعد بن بليطة  ؛ إلى انتشار هذه الظاهرة بين األندلسيين
  : )٢ ()م١٠٤٨/ هـ٤٤٠

  وشاربك المخضر بالمسك قد خطا    ة اللمىأرى نكهة السواك في حمر
  على الشفة اللمياء قد جاء مختطا   هــــــعسى قزح قبلية فإخال

، وهو  )هـ٥ت ق(ويقول الشاعر غالب بن رباح المعروف بأبي تمام الحجام 
  : )٣(يعرف األفواه واألسنَان جيداً، يقول في أسى مفاخراً

  حلت لواحظه بنوريوقد ك      فمال للملك ليس يرى مكاني
  وقد أبقى جالء في الثغور        كذا المسواك مطرحاً مهاناً

بن رزين محمد وقد احتفظ لنا أحد أعالم اَألنْدلُسيين وهو أبو الحسن علي بن 
، بعدد من الوصفات لتنيظف األيدي واألفواه واللثة  )م١٢٣٩/ه٦٣٦ت(التجيبي 

أشنان ينظف اليد ويطيب :  هي عناوين بعضهاوهذه" الغاسوالت"واألسنَان وأسماها 
ونوع آخر ملوكي .  الرائحة ويصلح الفم واللثة ويذهب الروائح واألطعمة الدمسة

أشنان طيب . يطيب النكهة وإن ابتلع منه شيء لم يضر وينقي الذقن وينفع األسنَان
لبدن أشنان يطيب ا.  الرائحة كثير المنفعة يزيل الكلف والنمش ويرطب األطراف

  . )٤(غسول ينقي األيدي ويذهب الروائح الدسمة. والنكهة ويشد اللثة وهو ملكي
ماء قد غلي "بغسل األسنَان لتقويتها وتبييضها باستعمال زهر كذلك نصح ابن 

فيه أصول عليق وأصول هليون أجزاء متساوية حتى تتغير أوصاف الماء، ويتمضمض 
  .)٥("د األسنَان، ويقويها ويبيضهاواستعمال هذا السنون فإنه يش... بذلك

                                                                                                     
م، ١٩٨٨دار المعارف، : الْقَاِهرةالطاهر مكي، : ترجمة ،الشعر األندلسي في عصر الطوائف: هنري، بيرس)١(

  .٢٧٧ص 
)٢(قَِّريد، الممحبن م دملُس الر، شهاب الدين َأحطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن نَفْح الطِّيب من غصن اَألنْد

  .٥٢، ص٤ ج،م١٩٦٨ دار صادر، : بيروت إحسان عباس،: ، تَحِقيقالْخَِطيب
  .٤١٧، ص٣، جالمصدر نفسه)٣(
  .٢٧٩-٢٧٧ الخوان في طيبات الطعام واأللوان، ص ةابن رزين، فضال)٤(
  .٣٧ص  والتَّدِبير، مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٥(



– 

  )١٨٢٨(

  ):التشخيص والعالج(أمراض األسنَان : ثانياً
  :التشخيص  . أ

األسنَان، وقد تناولوا هذا النوع من نواحي طِّب باهتم اَألطْباء اَألنْدلُسيون 
صنف البعض فمن ناحية التشخيص متعددة من حيث التشخيص ومن ثم العالج؛ 

، الدود )٢(، واهتزازها وتثقبها واسودادها)١(جاعها، تآكلهاأو: األسنَان ومنهاأمراض 
، نتوؤها، تحركها، رقتها، تزعزعها، سوادها، خضرتها، )التسوس(المتولد فيها 

نجد أن  وفي كافة العلُوم. )٣("صفرتها، األوجاع التي تعرض للصبيان عند نبات أسنَانهم
  .التشخيص السليم يؤدي بالضرورة للعالج السليم

تسوس األسنَان :  عدة َأمراِض تصيب األسنَان مثلبعض األطباءد ذكر وق
الرواسب الجيرية،  مرض، ويصيب األسنَان أيضاً )٤("ثقب األسنَان"ويسميه البعض 

وهي عبارة عن كتلة متكلسة تتكون على سطح األسنَان والضروس فتحتاج إلى العالج 
  .)٦(ء وتقيح اللثةوهناك ورم األضراس واسترخا. )٥(والجرد

وهو الرائحة المتغيرة : مثل البخَر اَألمراضكما تصيب اللثة واألسنَان بعض 
لعفن في اللثة أو تأكل في األسنَان ويكون معدياً إما : ويكون سببهمن الفم فيصيب اللثة 

  . )٧(لآلخرين
عرض اَألمراض التي ت، )م١١٧١/هـ٥٥٧ت(بن زهر وقد تناول أبو مروان 

، وذكر ابن رشْد )٨("لألسنَان فخصص بحثـاً لعلة اهتزاز األسنَان، وتثقبها واسودادها

                                         
  .٢٧٩، ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف)١(
  .١١٢، ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف؛ ٣٧والتَّدِبير، ص  مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٢(
  ٢٩٧، ٢٧٨، ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف)٣(
  .٢٧٩، ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف؛ ٣٨والتَّدِبير، ص  مداواةالِفي ابن زهر، التَّيِسير )٤(
  .٢٧٥ص التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، ، الزهراوي)٥(
  . ١١١ص ، المصدر نفسه)٦(
   .٧٩ ص ١، جالتَصِريف لمن عجز عن التَْأليف)٧(
  .٣٧ص  والتَّدِبير، ةمداواالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٨(



 

 )١٨٢٩(

 ،)١(القالع مثل للحس ظاهرة فكلها للفم التي اَألمراض"أن /) هـ٥٩٥ت (الحفيد 
  .)٢("والتآكل والورم،

  :وصف األلم المنتقل لألسنَان وخطره
ة األلم الِسني المتنقل في التاريخ وصف ظاهريشير الزهراوي في مهارة إلى 

الصحيحة فيقلعها، الِضرس كثيرا ما يخدع العليَل الوجع، ويظن أنه في " فيقول الطبي
ربما -وهكذا يصف الزهراوي . )٣("المريضةالِضرس ثم ال يذهب الوجع حتى تقلع 

ري األلم المنتقل وخطره؛ مما يضعه على مستوى عص -ألول مرة في التاريخ الطبي
 ألنه من المحتمل أن يقوم البعض بخلع السن السليمة التي فيها األلم .)٤(حتى اليوم

وبالتالي على طبيب . ويتركون السن المريضة التي يجب قلعها وال يظهر فيها األلم
  .األسنَان قبل أن يقوم بأي عملية قلع، عدم الوقوع في خطأ التشخيص

  :العالج  . ب
  :واألعشاب دِويةباَألعالج األسنَان  - ١

اَألنْدلُس والصيادلة والعشابون في استخدام األعشاب أفضل استخدام  َأطْباءنجح 
واستطاعوا استغالل في عالج العديد من اَألمراض ومنها أمراض الفم واألسنَان، 

الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية في اَألنْدلُس وانتجوا مؤلفات عرفت باسم 
 دِويةاَأل"، ومع ظهور الصناعات الدوائية وظهور ما عرف بـ )٥("مفردةال دِويةاَأل"

                                         
مرض يصيب اللثة والفم عند الصغار ونادراً ما يصيب الكبار ويكون على شكل نقاط بيضاء تظهر : القالع)١(

  .٣٥٠ ص طِّب،الابن رشْد، الكُلِّيات في . على اللثة والفم والحلق
   .٣٥٠ ص طِّب،الالكُلِّيات في )٢(
  .٢٧٨،  ص ن التَْأليفالتَصِريف لمن عجز عالزهراوي، )٣(
المنظمة العربية للتربية و الثقافة : ، تُوِنسالموجز في تاريخ الطِّب والصيدلة عند العرب :محمد كامل :حسين)٤(

  .٢٠١ ص م،١٩٦٠والعلوم، 
يقصد بالدواء المفرد ما يؤخذ من مصدره النباتي او الحيـواني او المعـدني دون خلطـه مـع دواء آخـر             )٥(

ابـن وافـد، عبـد الـرحمن بـن          ".  محفوظ، على ما هو في طبعه عليه، لم نخلطه نحن وال ركبناه            ثابت"فهو  
دار الكتـب   :، ضبطة ووضع هوامـشه احمـد حـسن بـسبج، بيـروت     األدوية المفردة محمد بن عبد الكبير،     

 .١٠، ص م٢٠٠٠العلمية، 



– 

  )١٨٣٠(

يستخدم في ) نباتي، حيواني، معدني(ظل اللجوء إلى العقاقير بشكلها الخام " المركبة
  .)١(العالجات حتى األن

 والورم، عن عالج القالع،رشْد ومن أمثلة العالج باألعشاب ما ذكره ابن 
 ،....وزهرته وأطرافه النبات وهذا: "دام نبات العليق فقال فنصح باستخ)٢(والتآكل
 قروح من وغيره إشفاء القالع قوته في ولذلك فيه، التي المائية لمكان أرطبها فالورق

 يابس حار هو"أيضاً لتسكين آالم السن المتآكلة فقال عنه  ، كما وصف الصنَوبر)٣("الفم
، )٤("من ساعته الوجع سكن المتآكلة السن يف شيء منه قطر ومتى الثانية، الدرجة في

 )٥( باستخدام نبات السنْدروس اللثة وتساقط األسنَان، وقدم كذلك وصفاً للعالج من وجع
  .على حد وصفهنفع عجيب الذي له 

ويذكر  )٧("وجع الضرس يسكن" ألنه )٦("قرحا العاقر"باستخدام رشْد ونصح ابن 
 وهو ما أكده ابن زهر في )٨("يوقفه أو األسنَان من الحفر يزيل" العقيق  أن حجر
  .)٩(التَّيسير

القالع وعالجه أيضاً ) م١١٧١/هـ٥٥٧ت(بن زهر أبو مروان كما تناول 
ومن أمراض الفم القـالع وهو مؤلم وإن كان حقيراً والتمضمض بدهن حب : "فيقول

  .)١٠("البلوط يرفعه 

                                         
منـشأة   : اإلسـكندرية ،)فوائـدها –اجهـا  نت–كيمياؤهـا  (النباتات الطِّبيـة والعطريـة   : محمد السيد  هيكل،)١(

 .١٥ ص ،ت.المعارف، د
   .٣٥٠ ص طِّب،الالكُلِّيات في )٢(
   .٤١٣ص  ،المصدر نفسه)٣(
   .٤٢٤ ص ،المصدر نفسه)٤(
   .٤٤٨ ص ،المصدر نفسه)٥(
ابن : نبات له ساق وورق وإكليل شبيه بإكليل الشبت وزهر شبيه بالشعر وعرق في غلظ اإلبهام     : عاقر قرحا ) ٦(

  .١٥٧، ص ٣، ج الجامع لمفردات األدوية واألغذيةالبيطار، 
  .٤٣٣ ص طِّب،الالكُلِّيات في )٧(
  .٤٤٧ ص ،المصدر نفسه)٨(
  .٣٧، ص والتَّدِبير مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٩(
 . ٣٨، ص المصدر نفسه)١٠(



 

 )١٨٣١(

 ويحدث" في كتاب التيسير )م١١٧١/هـ٥٥٧ت(بن زهر ويذكر أبو مروان 
 ينفع لزج دسم وكل ،)١("والقابضة الحامضة قالوا الطعوم الستعمال الضرس األسنَان في
 البقلة أن وذكر األعضاء، سائر دون ومغارزها باألسنَان مختص  والضرس حس.منه

 يكاد ال الذي عالنو ذلك، في الحمقاء البقلة من استعمل وأنا إنما ذلك، من تنفع الحمقاء
 ال أن اهللا بقدر سبباً كان دوِوم استعماله إذا األسنَان يقوي ما وكل حمضة، له يوجد
  .)٢("الحدوث سريع الضرس يكون

، )٣(يصنعون حباً يعطر الفم يصنع من القرنفل، ومصطكى طْباءاَألكما كان 
ره ويحسن وعروق النارنج، وكزبرة فيصنع حباً مثل الحمص، ويحبس في الفم فيعط

النفع من أوجاع "وذكر ابن البيطار أن المصطكى به . )٤(نكهته ويذهب الروائح الكريهة
  .)٥("األضراس واللثة الوارمة وغير المتورمة

الزيتون "كما وصف الصيادلة والعشابون في اَألنْدلُس عالجاً لألسنَان، مثل 
سنَان المتأكلة يسكن األخضر يطبخ بماء الحصرم حتى يصير كالعسل ويطلى على األ

ويشد اللثة ويقوي "األلم؛ أما الزيت الذي يعمل من الزيتون فاذا كان حديثاً كان جيداً 
وورق "وصفة أخرى فقال ) م٨٥٢/ هـ ٢٣٨ت (القُرطُبيب بِيوقدم ابن ح. )٦"(األسنَان

  .)٧("ينفع من السالق وينفع من أكل األسنَان. الزيتُون ِإذا مضغ
، الذي يعد من أعظم العلماء الذين )م١٢٤٨/  هـ ٦٤٦ت (البيطارابن ونجد 

ظهروا في القرون الوسطى، وعالم عصره في علوم النبات والعقَاِقير، قام بوصف 
 الطِّبيةالتي تعالج أمراض األسنَان ومنها ما ذكره عن منافع الزيتون  الدواءتراكيب 

ل األسنَان إذا طبخ وأمسك العليل ماءه في ورق الزيتون يقبض وينفع من تآك: "فقال

                                         
  .٣٧ص  ،المصدر نفسه)١(
 . ٣٧، ص المصدر نفسه)٢(
  ١٥٤األدوية المفردة، صابن وافد، طكي، العلك الرومي، المص)٣(
  .١٦٠، صكتاب األغذية، بن زهرا)٤(
  .٣٨٠، ص ٢ابن البيطار، الجامع لمفردات األدوية واألغذية، ج )٥(
 .٣٧ص  ابن وافد، األدوية المفردة،)٦(
دار الكتب  :أمين الضناوي، بيروتمحمد : السلمي، مختصر في الطب، تحقيق ابن حبيب القُرطُبي، عبد الْمِلك)٧(

 .٨١م، ص ١٩٩٨العلمية، 



– 

  )١٨٣٢(

فمه، وورق الزيتون يطبخ بماء الحصرم حتى يصير كالعسل ويطلى على األسنَان 
  .)١("المتآكلة قيقلعها

وهو ثمر شجرة تكون بمصرفيها مشابهة من ثمر "كما تناول فائدة األثل 
  .)٣("مسترخيةيشد اللثة ال" كما أنه . )٢("الطرفاء ويبرىء أوجاع األسنَان

هو شوكة العلك عند أهل اَألنْدلُس ويعرفونه بالبشكاني ": اشخيص"وهناك نبات 
إذا طبخ وتمضمض بطبيخه سكن أوجاع األسنَان وإذا خلط به ... أيضاً وبالبربرية أداد

من الفلفل جزء مساٍو له ومن الموم مثله وألصق على األسنَان سكن وجعها وقد يطبخ 
  .)٤(" األسنَانبالخل ويضمد به

اسم لليف البحر وهو نبات ينبت في قعر البحر المالح : أكر البحر"وذكر فوائد 
ورقه على شكل ورق البروق لطاف طوال يخرج من أصل يشبه أصل السعد الطويل 

وفي أسفله مما يلي الحجارة . النابت في المروج إال أنه أغلظ ولونه ظاهراً وباطناً
موضع عند األصل ليفة مستديرة كأنها جمعت من وبر اإلبل شعب دقاق ملتفة سود في 

إال أن في شعرها خشونة تكون صغيرة ثم تكبر، فمنها ما يصير بقدر النارنج وأكبر 
وأصغر، إذا أحرقت واستعملت وحدها أو مع أخالط السنويات المخصوصة بالجالء 

إذا ... قرن األيل"ستخدام با: كما قدم وصفاً لنظافة األسنَان وحمايتها. )٥("وشد اللثاث
  .)٧("وإذا طبخ وتمضمض به سكن وجع األضراس"، )٦("استن به جال وسخ األسنَان

اَألنْدلُس بعالج تسوس األسنَان عن طريق قيامهم بحشو  َأطْباءوكذلك قام 
:  عالج تسوس األسنَان قائالً)م١١٧١/هـ٥٥٧ت(بن زهر وتناول أبو مروان األسنَان، 

 في هذا واستن به، سحق إذا العقيق وهو بإزالته، مختص هو ما ذكرت فقد الثقب اوأم"
 فغاية السن جوهر من كثيراً وأتلف ذلك تمكن إذا وأما وقبل تمكنه، يحدث ما أول

                                         
  .٤٨٤، ص ٢ج ابن البيطار، الجامع لمفردات األدوية واألغذية،)١(
    .١٦، ص ١، جالمصدر نفسه)٢(
    .١٦، ص ١، جالمصدر نفسه)٣(
    .٥١، ص ١، جالمصدر نفسه)٤(
    .٧١، ص ١، جالمصدر نفسه)٥(
  .٩٩، ص ١، جالمصدر نفسه)٦(
  .٩٩، ص ١، جصدر نفسهالم)٧(



 

 )١٨٣٣(

حجر معروف وهو صنفان يماني : الجزع"وكان . )١("ذلك تزيد عن يوقف أن العقيق
يشبه العاج النقي وإذا سحق : "حجر أعرابي "كما أن هناك. )٢("وصيني، يجلو األسنَان

وذر على المواضع التي ينزف منها الدم تضمداً به قطع النزف وإذا أحرق كان منه 
تشفي وجع " والهليون )٤("لسان الحمل نافع من وجع األسنَان"كما أن . )٣("جالء لألسنَان
  .)٥("األسنَان أيضاً

لعزول وهو المرجان أيضاً يجلو هو ا: البسذ"وأكد ابن البيطار على أن 
. )٦("وإن سحق واستيك به قطع الحفر من األسنَان وقوى اللثة. األسنَان جالء صالحاً

واحد وأغصان  أصل، وهو نبات ذو شعب صغيرة مخرجها من "زراوند"وهناك أيضاً 
 يجلو ":وذكر ابن رشْد أنه. )٧("يجلو األسنَان واللثة"بيض، وفائدته أنه أطوال وزهر 

  .)٨("واللثة األسنَان،
وموسى بن ميمون ) م٨٥٢/ هـ ٢٣٨ت  (القُرطُبيب بِيابن ح ونصح

الرجلة، والفرفج، (وهي ": بقلة حمقا"أيضاً باستخدام ) م١٢٠٤/ هـ ٦٠١ ت (القُرطُبي
 أن هذه البقلة تنفع القُرطُبيب بِيويذكر ابن ح" البقلة المباركة"وتسمى أيضا ) والفرفير

  .)٩( إنها تسكن وجع األسنَان والضرسفي
 فقال عن البقلة طِّبالالكُلِّيات في "وأكد على تلك المعلومة ابن رشْد في كتابه 

  .)١٠("مذهبة فيما زعموا للضرس"الحمقاء 

                                         
  .٣٨، ص والتَّدِبير مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )١(
  .٢٢٣، ص ١ابن البيطار، الجامع لمفردات األدوية واألغذية، ج)٢(
  .٢٥٩، ص ٢، جالمصدر نفسه)٣(
  .٤١١ص  طِّب،الابن رشْد، الكُلِّيات في )٤(
  .٤١٠ص  ،المصدر نفسه)٥(
  .١٢٩، ص والتَّدِبير مداواةاليِسير ِفي ابن زهر، التَّ)٦(
 .١٤٥ابن وافد، األدوية المفردة، ص )٧(
  .٤١٠ص  طِّب،الالكُلِّيات في )٨(
 أبو عبد اهللا موسى بن عمران، شرح أسماء العقار، نشره وصححه وراجعه على النسخة القُرطُبي،ابن ميمون )٩(

، مختصر فـي    القُرطُبي؛ ابن حبيب    ١٠م، ص   ١٩٤٠ف، الْقَاِهرة ،    ماكس مايرهو : الوحيدة المحفوظة باستنبول  
  .٨٤الطب، ص 

  ٤٠٣ص  طِّب،الالكُلِّيات في )١٠(



– 

  )١٨٣٤(

أيضاً ب بِيحكما أكد ابن . )١("ينفع ِإذا مضغ من وجع األسنَان"صعتَر الوكذلك 
َأحمد جعفَر الصيدالني أبو  الطَِّبيبكما وصف . )٢("شد األسنَانالحلو ي اللَّوز " :على أن

  .)٣(شراب ألوجاع األسنَان) م١١٦٥/ هـ ٥٦١ت(الغاِفقي بن محمد 
 والتي والعملية الطِّبية المجربة الوصفات من اَألنْدلُس مجموعة َأطْباء وذكر

 الدقيقة بالمعايرة الوصفات ذه في عالج أوجاع وأمراض األسنَان وتميزت تفيد
 لحاء من تأخذ: "أسنَانه وجع إليه شكا لمن" المجربات"في زهر لمكوناتها فكتب ابن 

 ومن قرفة ومن دراهم، واحد ثمانية كّل من آس وورق البئر وكزبرة اسفراج أصل
 الجميع في ويغلى رضه يجب ما يرض .دراهم أربعة واحد كل من وسعدى إذخر فقّاح

. )٤(" الحال تصلح حتى يوم كل به ويتمضمض احمراره يشتد حتى الماء من يغمر ما
 وبابونج فودنج فيه طب بماء قبل يتمضمض: "اللثات فقال وتقوية األسنَان شد في وكتب
 شامي وعفص ومصطكى مغسولة لك :السنون هذا يستعمل ثم .فيه خرجت قوتهما حتى
 وكهرباء األرميني يوجد لم إن االنجبار و طينأ أرميني طين جزء، واحد كّل من

 وتنخل ثانية وتجمع وتسحق فرادى تسحق جزء، نصف واحد كّل من عراقي وسعدى
٦("بها )٥(ويستن(.  

 ورق جزء، التوت أصل قشر" لثاته  ورم مع أسنَانه في وجعاً شكا لمن وكتب
 النصف هبيذ حتى الماء من غمرهما في ويطبخان  يرضان.جزء الحمل لسان

 ورد دهن من بمثله جزء ويضرب منه ويؤخذ بمائها ويتمضمض ويصفّى ويمرس

                                         
  .٩٢مختصر في الطب، ص )١(
  .٨٠، ص المصدر نفسه)٢(
ابو الفرج غربغورس المعروف بابن : انتخبه ،منتخب من كتاب جامع المفرداتالغافقي، أحمد بن محمد، )٣(

، حرف باء، ٢ق، م ١٩٣٧ماكس مايرهوف وجورج صبحي بك، المطبعة االميرية، بوالق : رنش، العبري 
 .٩٤ص

ِميان، المجلس األعلى لألبحاث العلمية،  كرستينا إلبريث وترجمة وتحقيق دراسة المجربات، كتاب: زهرابن )٤(
  .٢١م، ص ١٩٩٤.دريد، م١٧الوكالة األسبانية للتعاون الدولي، سلسلة المصادر األندلسية، رقم 

أي يستعمل األدوية الخاصة والمساحيق المنظفة لألسنَان، تفرك لثته وأسنَانه بها، وهذه األدوية أطلقوا : يستن)٥(
  ). السنون(عليها 

  .٢٣المجربات، ص  كتاب)٦(



 

 )١٨٣٥(

 من األسنَان كما كتب لوجع، )١("تعالى اهللا شاء إن خارج، من الشدق على منه ويطلى
 .ربع جزء شونيز جزء، واحد كل من الثور لسان وورق خطمي أصل"باردة  نزلة

ويصفّى ويمرس النصف يذهب حتى عذب ماء رطل في ويطب الجميع يرض 
  .)٢("مراراً به ويتمضمض

 في يمرس شنبر، خيار دراهم أربعة"الفم  في وفساد اللثة في ورم لذي وكتب
 الثعلب عنب ماء من أوقية نصف إليها ويضاف حار ويصفّى ماء من أوقيتين

 ورد ورق :السنون هذا على اللثات يذر ثم .النهار مراراً في فاتر وهو به ويتمضمض
ماء  في مطفأ محرق شب كذلك، فوفل جزء، نصف أصفر صندل جزء، يابس أحمر
 كافور من حبات ثالث إليه ويضاف وينخل الجميع يسحق .مثله جلّنار جزء، ربع ورد

 رب ال وجّل عز اهللا شاء إن المضمضة، بعد أصول اللثات على ويذر مسحوق
  .)٣("غير

 من يؤخذ ثم .األخدعين في يحتجم أن أرى"الفم  ورائحة اللثة لفساد وكتب
 فمها ويطين جديد قدر في فيوضعان جزء ثلث التيس ومن لحية الكحيالء جزء ورق

. )٤("اللثة على يذر ذرور منه نعماً ويصنع يسحق  ثم .يحترق حتى الفرن في ويتركها
 : منه برؤ يتمكن ولم به كان لثات مرض بعد أصابه"فم  نتن شكا لمن وكتب

 ربع غير أوقية في محلوالً عنصلي سكنجبين شراب أوقية غدوة بربع كّل يتمضمض
 أترج قشر من بشيء بعده مصطكى ويمضك ذلك بعد ويبتلعها سخن ماء من

  .)٥("مجفّف
 ريحان رب أو توت برب له يتمضمض"بثور  مع الفم في لسالق وكتب أيضاً

 في فيحّل درهم قدر ضضالح من يؤخذ ذلك وبعد من خّل جزء عشر معه يخلط
 السعد من ويؤخذ .ويدعك نعماً الحمل لسان ماء أو ورد ماء من مثليه مع المهراس
جديد شقف في الفرن في ويحرق انجبار طين في فيلوى درهم العارقي. من يخرج ثم 

                                         
  .٢٢، ص المصدر نفسه)١(
  .٢٣، ص المصدر نفسه)٢(
  .٢٤، ص المصدر نفسه)٣(
  .٢٥، ص المصدر نفسه)٤(
  .٢٥، ص المصدر نفسه)٥(



– 

  )١٨٣٦(

 شيء منه ويؤخذ بليغاً دعكاً ثانية ويدعك الحضض إلى ويضاف وينخل الطين ويسحق
  .)١("وجّل عز اهللا شاء إن المضمضة، بعد والبثور على السالق يمرف قطنة في يسير

اَألنْدلُس برعوا بما ال يدع مجاالً للشك في عالج أوجاع  َأطْباءوهكذا نجد أن 
المفردة، كما برعوا أيضاً في العالج  دِويةواَألاألسنَان وأمراضها باستخدام األعشاب 

  .الجراحي كما سيتبين مما يلي
  :عالج الجراحيال- ٢

اَألنْدلُس في استخدام العالج الِجراِحي لألسنَان وليس مجرد العالج  َأطْباءنجح 
 وصفاً ورسومات لآلالت وقدموا لناباألعشاب فقط، واستخدموا آالت جراحية دقيقة؛ 

 وفيما يلي سوف نتناول العمليات الجراجية .تكاد تصل إلى دقة آالت العصر الحديث
  :األسنَان طِّببفيما يتعلق اَألنْدلُس  َأطْباءا التي قام به

 : جرد األسنَان بالحديد-أ
 ألول مرة في تاِريخ الطِّب يورد الزهراوي وصفاً دقيقاً لطريقة جرد األسنَان

قد يجتمع في سطوح األسنَان من داخل : "وبطريقة علمية يبدأ أوالً بالتشخيص فيقول
ور خشنة قبيحة وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل ومن خارج، وبين الثنيات قش

، ثم بعدها يبدأ في شرح العالج وطريقة "من ذلك الفساد إلى اللثة وتتقيح األسنَان لذلك
فينبغي أن تجلس العليل بين يديك ورأسه في حجرك وتجرد : "جرد األسنَان فيقول

مل، حتى ال يبقى منه أو السن الذي يظهر لك فيه القشور والشيء الشبيه بالرالِضرس 
شيء وكذلك تفعل بالسواد والخضرة والصفرة وغير ذلك حتى تنقى، فإن ذهب ما فيها 
من أول الجرد، وإال فتعيد عليها الجرد يوماً آخر وثالثاً ورابعاً حتى تبلغ الغاية فبما 

  . )٢("تريد
  ):جراحات تجميل األسنَان(ونشر األسنَان النابتة على غيرها تقويم - ب

في كتاب التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف عن جراحة الزهراوي وقد تحدث 
التجميل المعروفة في العصر الحديث فتحدث عن تقويم ونشر األسنَان النابتة على 

إذا نبتت اَألضراس على غير مجراها الطبيعي فيقبح بذلك الصورة : "غيرها فيقول
 أن ينظر أوالً إن كان الضرس قد نبت من السيما إذا حدث ذلك عند النساء، فينبغي

                                         
  .٢٤، ص المصدر نفسه)١(
  .٢٧٥ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، )٢(



 

 )١٨٣٧(

خلف ِضرس آخر ولم يتمكن من نشره أو برده فإقلعه، وإن كان ملصقاً بضرس آخر 
  . )١("فاقطعه 

تشبه المنقار الصغير ولتكن من حديد هندي حادة الطرف جداً "والقطع بآلة 
ضراس، ويكون قطعك له في أيام كثيرة لصالبة الضرس ولئال تزعزع غيرها من األ

  .)٢("وأما إن كان ناتياً ممكناً لبرادته فابرده بمبرد من حديد هندي
ويكون كله من حديد هندي رقيق النقش جداً كالمبرد الذي تضع به اإلبرة، 
تبرد به الضرس قليالً قليالً في أيام كثيرة برفق لئال تزعزع الضرس فيسقط ثم تملسه 

قد انكسر منه بعضه فكان يؤذي آخراً وتجرده ببعض المجارد، وإن كان ضرس 
اللسان عند الكالم فينبغي أن تبرده أيضاً حتى تذهب بخشونة ذلك الكسر ويستوي 

وكعادة الزهراوي يمدنا أيضاً بصور  )٣("ويملس وال يؤذي اللسان وال يفسد الكالم
  .)٤(اآلالت المستخدمة في عملية البرد

ــاب  ــذكر أن كت ــدير بال ــزوالج ــن عج ــصِريف لم ــْأليف التَ ــن التَ                         ع
يحتوي على، حوالي مائتي آلة جراحية موصـوفة ومرسـومة، الكثيـر منهـا مـن                

 )٧(والجفـوت ) ٦(، والعـتالت  )٥(الكالبيـب : اختراعه هو، فهناك أشكال عديـدة منهـا       

                                         
  .٢٨٨ص ، المصدر نفسه)١(
  .٢٨٩ص ، المصدر نفسه)٢(
  .٢٩٠ص ، المصدر نفسه)٣(
  . انظر مالحق الدراسة)٤(
أكثر آالت القلع وهي .  من الحديد أو الفوالذآالت تخلع بها األضراس واألسنَان المتحركة وهي: كَالَِليبال)٥(

ما يستخدم الستخراج ما  كَالَِليبالومن . ، ومنها ما يشبه مناقير الطيور تخلع األضراس من أصولهااستعماالً
  .ينشب في الحلق من أجسام غريبة، وهي ذات أطراف معقوفة خشنة كالمبرد إذا المست الجسم قلما تتركه

  : ، على الرابط التاليةمات المسلمين في علم الجراحإسها: السرجاني، راغب
https://www.islamstory.com/ar/artical/٢٣٧٦٥/ 

 وكانت بقايا جذور آلة تدخل في السنخ إذا بقي شيء من جذور ضرس مكسورة فتقلعه وهي قصيرة الطرف)٦(
أحجام مختلفة تحددها الوظيفة وهي ذات أشكال و. األضراس المكسورة تخلع بأداة يدخلونها في السنخ فتخلعها

  .ةإسهامات المسلمين في علم الجراح .التي تقوم بها
آلة على شكل ملقط مستقيم، ذات رأس رفيع طويل، ويستخدمها الزهراوي في استخراج البقايا والشظايا )٧(

ة والرشاقة في العظمية المتبقية داخل السنخ العظمي، وإخراج الجذور الصغيرة وقلعها، ويجب استعمال الدق
  ةإسهامات المسلمين في علم الجراح. إخراجها مع القوة



– 

  )١٨٣٨(

 والمـشارط والمـسابر والمجـارد، والمثاقـب والمدسـات         )٢( والمباضع )١(والصنانير
ـ   ه باإلضـافة إلـى ذلـك علـى أول صـورة فـي التـاريخ للمقـص          ويحتوي كتاب

الحقيقي، إلى جانـب صـورة ألول محقـن فـي التـاريخ الطبـي، وكـان يـسمى               
ويعتبر كتابه هذا أول كتاب علمي مصور فـي تـاريخ الطِّـب وهـو يتـسم                 . زراقة

  .)٣(بالوضوح والبعد عن النظريات
  األضراس المتحركةتشبيك تثبيت و- ج

ل الزهراوي كيفية تثبيت األضراس المتحركة بجبيرة من خيوط الذهب، وتناو        
: وفق معطيات علم طب األسنَان الحديث فاستخدم الخيوط الفضية والذهبية إذ يقول

إذا عرض لَألضراس القدامية تزعزع وتحرك عن ضربة أو سقطة وال يستطيع "
قابضة ولم ينجح فيها العالج ال دِويةباَألالعليل العض على شيء يؤكل وعالجتها 

   .)٤("فالحيلة فيها أن تشد بخيط ذهب أو فضة، والذهب أفضل من الفضة

ألن الفضة : "         وعلل الزهراوي أفضلية استخدام خيط الذهب عن الفضة بقوله
تتزنجر وتعفن بعد أيام والذهب باق على حاله أبداً ال يعرض له ذلك، ويكون الخَيط 

ي الرقة والغلظ على قدر ما يسع بين اَألضراس وصورة التشبيك أن تأخذ متوسطاً ف
الخَيط وتدخل انثناءة بين الِضرسين الصحيحين ثم تنسج بطرفي الخَيط بين اَألضراس 
المتحركة واحدة كانت أو أكثر حتى تصل بالنسج للِضرس الصحيح من الجهة 

ا وتشد يدك برفق وحكمة حتى ال األخرى ثم نعيد النسج إلى الجهة التي بدأت منه
تتحرك البتة ويكون شدك الخَيط عند أصول اَألضراس لئال يفلت، ثم يقطع الخَيط 
الفاصل بالمقص وتجمعها وتفتلها بالجفت وتخفيها بين الِضرس الصحيح  والِضرس 

                                         
، وهي أنواع، منها البسيط ذو المخطاف الواحد، والمركب ذو المخطافين أو الثالثة مخاطيف، الصنانير)١(

وصنانير خاصة بخلع بقايا السن المكسورة، طرفها مثلث . وأخرى ذات ثالث شوكات ومقبض واحد لشد الجلد
  ةإسهامات المسلمين في علم الجراح. ل فيها بعض الغلظالشك

 وهو حاد الطرفين، مبضع شق الجلدالمباضع أنواع تختلف أشكالها باختالف الوظائف التي تؤديها؛ فمنها )٢(
؛ ويكون المبضع المعطوفو. ويستخدم في حالة فتح مكان في الجلد فوق الشرايين حتى يتمكن الجراح من ربطها

  ةإسهامات المسلمين في علم الجراح. دا ويستخدم الستئصال اللوزتينأحد طرفيه حا
  . انظر مالحق الدراسة)٣(
  .٢٩٢ص الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، )٤(



 

 )١٨٣٩(

المتحرك لئال تؤذي اللسان، ثم تترك هكذا مشددة ما بقيت، فإن انحلت أو انقطعت 
  .)١(" ا بخيط آخر فيستمتع بها هكذا الدهر كلهشددته

مما تقدم نجد أن الزهراوي كان عالماً مبدعاً أجرى عمليات لشد لألسنَان لم 
، ال سيما أن هذه الِعلِْميتكن معروفة في زمانه إال القليل، مما يدل على سعة خياله 

نَان من المواضيع التي مستخدمة في وقتنا الحاضر، وموضوع تثبيت األسالعمِليات 
  .تدرس حالياً في كليات الطِّب

  :جراحة األسنَان المكسورة-د
      في كثير من األحيان يتعذر قلع أو إخراج السن قطعة واحدة نظراً لكونه متفتتاً 
ومتآكالً بفعل نخر أو تسوس، ولقد شرح الزهراوي كيفية جراحة السن المكسورة داخل 

 بقي عند قلع الضرس أصل قد انكسر فينبغي أن تضع على الموضع إذا"الفك في حالة  
 كَالَِليبالقطنة بالسمن يوماً أو يومين حتى يستر في الموضع ثم تدخل إليه الجفت أو 

التي تشبه أطرافها فم الطائر الذي يسمى البلرجة وتكون قد صنعت كالمبرد من داخل 
فينبغي أن تحفر على األصل  الَِليبكَالأو كاالسكلفاج، فإن لم يجبك للخروج بهذه 

وتكشف اللحم كله بالمبضع ثم تدخل اآللة التي تشبه عتلة صغيرة قصيرة األطراف 
غليظة قليالً وال تكون مستقيمة لئال تنكسر فإن خرج األصل بذلك وإال فاستعن بهذه 

أو تعفن إن انكسر عظم من الفك أو من أحد عظام الفم : "ويقول أيضاً. )٢("اآلالت األخر
التي ذكرت في  كَالَِليبوالففتش عليه في موضعه بما يصلح له من أحد هذه اآلالت 
  .)٣ (..."إخراج األصول، وتستعين بجفت يكون فيه بعض الغلظ قليالً

 :شرح عمليات قلع األسنَان-ه
  :قلع األسنَان وضروراته -

 في حاالت اَألنْدلُس على ضرورة عدم اللجوء لخلع الضرس إال شدد َأطْباء
ووسائل المعالجة للحفاظ على  مداواةالطرق الضرورة القصوى بعد أن تنتهي كافة 

األسنَان وِجراحة ِطب  وللزهراوي إضافات مهمة في علم السن بمكانها داخل الفم،
وقد تعرض لقلع األسنَان ووصفها وصفاً عملياً واضحاً ومفصالً في الفكَّيِن واألسنَان، 

                                         
  .٢٩٢ص ، المصدر نفسه)١(
  .٢٨٣ص ، المصدر نفسه)٢(
  .٢٨٦ص ، المصدر نفسه)٣(



– 

  )١٨٤٠(

العربي اإلسالمي، وتعرض للحاالت الصعبة والمضاعفات التي يمكن أن طِّب التاريخ 
 إال أنه ينصح أوالً بعالحه قبل قلعه  وتقديم الحلول الِعلِْمية الالزمة،يواجهها الطَِّبيب

من وجعه بكل حيلة، وتتوانى عن قلعه فليس منه خيف الِضرس ينبغي أن تعالج : "ولذا
  .)١("إذا قلع

د لهذا االختصاص فصالً خاصّا به، شرح فيه كيفية قلع األسنَان وقد أفر
 وطرق اَألضراس،بلطف، وأسباب كسور الفك أثناء القلع، وطرق استخراج جذور 

النابتة في غير مكانها، وبرع في واَألضراس تنظيف األسنَان، وعالج كسور الفكين، 
  . )٢(تقويم األسنَان

نْدلُس في عمليات قلع األسنَان ووصف الزهراوي بتمكن اَأل َأطْباء       وقد برع 
واضح تلك العملية ووصف ذلك بطريقة عملية واضحة ومفصلة تعد إنجازاً في المجال 

فإذا صح عندك الضرس الوجع بعينه فحينئذ ينبغي أن تشرط حول السن : " فقال
 كَالَِليببالابعك أو بمبضع فيه بعض القوة حتى تحل اللثة من كل جهة ثم تحركه بأص

اللطاف أوالً قليالً قليالً حتى تزعزعه ثم تمكن حينئذ منه الكلبتين الكبار تمكيناً جيداً 
ورأس العليل بين ركبتيك قد ثقفته حتى ال يتحرك، ثم تجذب الضرس على استقامة لئال 

رم تكسره، فإن لم يخرج وإال فخذ أحد تلك اآلالت فأدخلها تحته من كل جهة برفق و
تحريكه كما فعلت أوالً، وإن كان الضرس مثقوباً أو متآكالً فينبغي أن تمأل ذلك الثقب 

،  كَالَِليببالبخرقة وتسدها سداً جيداً بطرف مرود رقيق لئال يتفتت في حين شدك عليه 
وينبغي أن تستقصي بالشرط حول اللثة من كل جهة نعما وتحفظ جهدك لئال تكسره 

لعليل منه بلية هي أعظم من وجعه األول، وإياك أن تضع ما يضع فيبقى بعضه فيعود ا
جهال الحجامين في جسرهم وأقدامهم على قلعه من غير أن يستعملوا ما وضعنا فكثيراً 
ما يحدثون على الناس باليا عظيمة أيسرها أن ينكسر الضرس وتبقى أصوله كلها أو 

مراراً، ثم يتمضمض بعد قلعه بعضها، وإما أن يقلع ببعض عظام الفك كما شاهدناه 
بشراب أو بخل وملح، فإن حدث نزف دم من الموضع فكثيراً ما يحدث ذلك فاسحق 

 كَالَِليبالحينئذ شيئاً من الزاج واحش به الموضع وإال فاكوه إن لم ينفعك الزاج، صورة 
 اللطاف التي بها الضرس أوالً تكون طويلة األطراف قصيرة المقبض غليظة لئال تنثني

                                         
  .٢٧٨ ص المصدر نفسه،)١(
  .١٤٢طِّب والصيدلَة عند العرب، صالموجز في تاريخ ال)٢(



 

 )١٨٤١(

عند قبضك الضرس، ولتكن من حديد هندي أو من فوالذ محكمة مستقيمة األطراف، 
وفي طرفها أضراس يدخل بعضها في بعض فتقبض قبضاً محكماً وثيقاً وقد تضع 

  .)١(" القبض األطراف كهيئة المبرد فتكون أيضاً قوية
  : النقاط التالية      من الفقرة السابقة تتضح لنا أمور عدة في غاية األهمية تتبلور في

هناك نصيحة لطبيب األسنَان أن يقوم بفصل النسيج اللثوي عن الضرس أو  - ١
السن بواسطة آلة قاطعة هي مبضع قوي، ويفيد هذا اإلجراء في أن يتم تحريك 
السن من مفصلها، أو على األقل تخفيف التصاقها بعظام الفك، وهذا ما يساعد 

ة وكذلك ضرورة تحرير أعناق األسنَان على إخراجها بواسطة الكالبة المناسب
 .المراد قلعها من اللثة ارتباطاً وثيقاً بأعناق األسنَان

تحريك السن بواسطة حركات إلى الداخل والخارج بانعطاف بسيط وحركات  - ٢
 .بأن السن قد قلعت من مفصلها جانبية حتى يشعر الطَِّبيب

ثة ارتباطاً وثيقاً بأعناق ضرورة تحرير أعناق األسنَان المراد قلعها من الل - ٣
  .األسنَان

قلع األضراس المتآكلة والمثقوبة جداً حيث يقوم بحشوها أوالً خوفاً من أن  - ٤
 .تنكسر ثم يقلعها

  :زراعة األسنَان- و
المفقودة عن  اَألنْدلُس على دراية تامة بمسألة تعويض األسنَان َأطْباءكما كان 

بعد نحتها من عظام البقر وشدها بخيوط من ) عيةأسنَان اصطنا(طريق اتخاذ بديل لها 
وقد : "وعن زراعة السن التي سقطت من مكانها، يقول الزهراوي. )٢(الذهب أو الفضة

. يرد الضرس الواحد أو االثنين بعد سقوطهما من موضعهما وتشبك كما وصفنا وتبقى
منها كهيئة وإنما يفعل ذلك صانع درب دقيق، ينحت عظماً من عظام البقر يصنع 

الضرس وتجعل في الموضع الذي ذهب منه الضرس، وتشد كما قلنا فيبقى، ويستمتع 
  .فيعد بذلك رائداً في مجال زراعة األسنَان وتقويمها. )٣("ما شاء اهللا

                                         
  .٢٧٩، ٢٧٨الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، ص ص  )١(
 . ٢٩٣، ٢٩١، ص المصدر نفسه)٢(
 . ٢٩٣، ص المصدر نفسه)٣(



– 

  )١٨٤٢(

  : الكي الحراري وتعدد المهام- ٣
والكي الحراري هو معالجة اإلصابات السنية عن طريق رفع حرارة السن 

ة، وذلك بطرق مختلفة تطبق على سطح السن الخارجي أو في داخل لدرجات عالي
السن، وتختلف في مدتها وطريقتها من حالة ألخرى، وقد تشترك مع الحرارة مواد 

  .)١(دوائية تطبق بالتشارك مع الكي أو تستخدم كحامل حراري في عملية الكي
س األسنَان وإزالة في اَألنْدلُس الكي الحراري؛ إليقاف تسو طْباءاَألواستعمل 

، الدواءما حولها من لحٍم أو زوائد في اللثة، وبين الزهراوي خطأ مقولة أن الكي آخر 
من عالج الطِّب بل قد يصحبه دواء، إال أن الكي ربما يكون آخر ما يلجأ إليه : "فقال

  .)٢("فلم تنجح دِويةاَألإذا سبق استعمال 
 : ات المسترخية الكي الحراري لألضراس واللث-

وقد دخل طِّب األسنَان ضمن فروع ِجراحة الطَِّبيب الزهراوي وإبداعاته في 
الفم واألسنَان كبراعته في أقسام الطِّب َأمراِض عالج األسنَان وقد ابدع في ِجراحة 

 ثورة كما أحدث الزهراوي. األخرى إذ إن الزهراوي لم يترك مجاالً إال وكان رائداً فيه
في االستعاضة عن األسنَان المفقودة بتثبيت عظام بديلة فوصف كيفية ربط األسنَان 

التي أجراها في ِجراحة الفم العمِليات ومن السليمة بتلك المقلقلة بسلك ذهبي أو فضي، 
إذا "يقول الزهراوي في ذلك : واللثات المسترخيةاَألضراس كي : واألسنَان منها

وعالجتها باَألدِوية ولم تنجح اَألضراس للثات من قبل الرطوبة وتحركت استرخت ا
الِضرس فضع رأس العليل في حجرك ثم احم المكواة بعد أن تضع األنبوبة على 

وتدخل فيها المكواة حامية بالعجلة وتمسك يدك قليالً حتى يحس العليل بحرارة النار 
المكواة مرات على حسب ما تريد ثم ثم ترفع يدك ثم تعيد الِضرس وصلت إلى أصل 

المتحرك بقيت الِضرس تمسك فم العليل في ماء مالح وتمسكه ساعة ويقذف به فإذا 
  .)٣ ("واللثة المسترخية تفسد وتجف الرطوبة الفاسدة

                                         
المعالجة بالتسخين والكي الحراري لألسنَان في التراث الطبي العربي : عبد الفتاح عبد الرزاق، حنون)١(

  :على الرابط التالي، مياإلسال
www.almostshar.com/web/images/Mat/١٧٥.DOC. 

  .٦٩الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف، ص )٢(
    .١١٢، ص المصدر نفسه)٣(



 

 )١٨٤٣(

تأخذ السمن البقري فتغليه في مغرفة :" وشرح الزهراوي تلك العملية فيقول
فتلفها على طرف الِمرود ثم تغمسها في السمن المغلي حديد أو في صدفة ثم تأخذ قطنة 

وتضعها على السن الوِجعة وتمسكها حتى تبرد ثم تعيدها مرات حتى تصل قوة النار 
  .)١("إلى أصل الضرس

وتم استخدام الكي باألنبوبة الواقية حيث تؤخذ أنبوبة نحاس أو حديد واسعة 
 فندخل طرف )٢(ى فم العليلوفي جرمها بعض الغلظ لئال يصل حر النار إل

األنبوب إلى فم المريض ويكون طرفه اآلخر خارج الفم بمقدار أصبع ثم يدخل 
الميل في األنبوبة حتى يصل طرفه إلى السن فيكويه ويطلق الزهراوي اسم 

 وهو هنا ذو رأسين ويمكن استخدام الطرف المناسب )٣(المكواة على هذا الميل
  .)٤(بحسب اإلمكان

الناصور الحادث في الفمفي كي  
إذا عرض في أصل اللثات أو : "      يقول الزهراوي في كي الناصور الحادث في الفم

الحنك، أو في أصول األضراس، ورم ثم قاح وانفجر، وأزمن جري القيح منه وصار 
 عالجته ولم ينجع فيه العالج، فينبغي أن تحمي مكواة على قدر ما تسع في  ناصوراً، ثم

لناصور، ثم تدخلها حامية في ثقب الناصور، وتمسك يدك حتى تصل الحديدة محمية ا
إلى غوره وآخره، وتفعل ذلك مرة أو مرتين، ثم تعالجه بعد ذلك بما ذكرنا من العالج 

فإن انقطعت المادة وبرئ، وإال فال بد من الكشف على ... إلى أن يبرأ، إن شاء اهللا
 .)٥("المكان وينتزع العظم الفاسد

  في كي وجع الضرس
إذا كان وجع الضرس من قبل البرودة، أو كان فيها دود، ولم ينجع فيها "      ويقول 

 فالكي فيها على وجهين؛ إما الكي بالسمن، وإما الكي بالنار، فأما كيها ،دِويةباَألالعالج 
ثم تأخذ بالسمن فهو أن تأخذ من السمن البقري، فتغليه في مغرفة حديد، أو في صدفة، 

                                         
    .١١٣، ص المصدر نفسه)١ (
    .١١٤، ص المصدر نفسه)٢ (
    .١١٤، ص المصدر نفسه)٣ (
    .١١٥، ص المصدر نفسه)٤ (
    .١١١، ص نفسهالمصدر )٥ (



– 

  )١٨٤٤(

قطنة فتلفها على طرف المرود، ثم تغمسها في السمن المغلي وتضعها على السن 
الوجعة بالعجلة، وتمسكها حتى تبرد، ثم تعيدها مرات حتى تصل قوة النار إلى أصل 
الضرس، وإن شئت أن تغمس صوفة أو قطنة في السمن البارد وتضعها على السن 

وأما كيها . ، حتى تصل النار إلى قعر السنالوجعة، وتجعل فوقها الحديدة المحمية
بالنار فهو أن تعمد إلى أنبوبة نحاس، أو أنبوبة حديد، ويكون في جرمها بعض الغلظ 
لئال يصل حر النار إلى فم العليل، ثم احم المكواة التي تأتي صورتها، وتضعها على 

 يذهب إما ذلك نفس السن، وتمسك يدك حتى تبرد المكواة، تفعل ذلك مرات، فإن الوجع
وينبغي في إثر ذلك الكي أن يمأل العليل فمه بالسمن . النهار نفسه، وإما يوماً آخر

  .)١(" يكوى بأي طرف شئت على حسب الذي يمكن :.الطيب ويمسكه ساعة ثم يقذف به
وقد استخدم اَألطْباء الكي الحراري إليقاف تسوس األسنَان وإزالة ما حولها 

، وقد استخدم اَألطْباء العديد من اآلالت )٢( اللثة وكي وجع الِضرسمن لحم أو زوائد في
  .)٣(الِجراِحية التي ساعدتهم في عالج وإجراء العمِليات الِجراِحية الخاصة باألسنَان

 متميزة في إسهاماتاألسنَان وتمكنوا من تقديم طِّب اَألنْدلُس في  َأطْباءلقد برع 
وشرح عملية قلع جذور األسنَان  الِجراحةوائي، والعالج باألعشاب، طب األسنَان الوق

المكسورة وكذلك في قلع األسنَان النابتة في غير مواضعها، وابتكروا لتلك الحاالت 
  .آالت تناسب كل حالة

                                         
    .١١١، ص ص المصدر نفسه)١ (
  .١١٢ ص ،المصدر نفسه)٢(
  .مالحق الدراسة: عن أشكال وأدوات الِجراحة للزهراوي أنظر) ٣(



 

 )١٨٤٥(

  المبحث الثَّاِني
  ضتهاونه تأثيرات اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا

  عن جهل وبطريقة همجية متخلفةالطِّبيمتهنون ُأوروبا بينما كان الناس في         
نجوما في سماء الِعلْم ، كان العرب في اَألنْدلُس معتمدين على السحر والتنجيم

الحضارة ، وذلك من خالل ما قدموه من إبداعات واكتشافات، وما تركوه من بصمات و
ارضكان لها أكبر األثر فيمن أتى من  تلك اإلنجازات التية اإلنسانيةفي صرح الح 

بعدهم من الجراحين الغربيين، وكانت بالغة األهمية على األخص بالنسبة ألولئك الذين 
امتهنوا علم الِجراحة في ُأوروبا في القَرن الساِدس عشَر؛ فقد ساعدت آالتهم 

اآلالت التي اس للجراحة في ُأوروبا فبعض وابتكاراتهم هذه على وضع حجر األس
تلك أصبحت بتحوير بسيط تشكل اليوم أجزاء من اآلالت التي الطِّب أوردتها كتب 

  .)١("وظهرت للعرب عدة طرق يعود الطِّب الحديث إلى بعضها"، تستعمل لهذه الغاية
لجة األسنَان بكل الطرق األندلس، واهتموا بمعا        ونال طب األسنَان اهتمام َأطْباء

والوسائل؛ فابتكروا واتبعوا طرقاً دقيقة في العالج تكاد تقترب كثيراً مما هو سائد حالياً 
علماً وعمالً الطِّب وهو ما يؤكد تفوق العرب والمسلمين في . في الطِّب الحديث

  .وتنظيماً
السادس  القرن من ابتداء ةاإلسالمي المعارف نقل إلى األوروبيون       دفع ذلك التفوق

 أفضل خاللها من نقلوا للترجمة معاهد وأقاموا الحادي عشر الميالدي،/ للهجرة
 على اعتمدت جامعات وأسسوا والفلسفة، والفلك الطِّب والكيمياء في والبحوث المؤلفات
 رئيس جهود السياق، هذا في ونذكر الفلسفة، وفي العلُوم الرائدة في العربية المؤلفات
 ترجمة فيه تم للترجمة، مركزاً بالطه في أقام الذي إبان سقوطها، قُرطُبة في األساقفة

 البن والرياضيات، الطِّب والكيمياء في خاصة العلمية؛ الحقول العربية في الكتب آالف
 والزهراوي،زهر  رشْد وابن وابن النفيس وابن والخوارزمي والبيروني والخازن سينا

 مكتبات في المسلمين العلماء من الِعلِْمية لعشرات المؤلفات تنتشر  كما.كثير وغيرهم

                                         
  .٤٩٤، ٤٨٨حضارة العرب، ص ص  لوبون،)١(



– 

  )١٨٤٦(

 والرائد الكبير اإلسهام يؤكد بما نظرياتهم، بعض وتُدرس الغربية، مختلف الجامعات
  .)١(الطبيعية العلُومو التجربة ميادين في اإلنسانية للحضارة اإلسالمي العقل الذي قدمه

 )Castilla(من قبل ملك قَشْتَالَة ) م١٠٨٥- ٤٧٨(لَيِطلَة عام وبعد سقوط طُ
 أصبحت مركزاً لحركة الترجمة في إسبانيا تنافس  )Alonso VI( َألفُونْسو الساِدس

 وغيرها من مدارس الترجمة، تعمل عل ترجمة المؤلفات العرِبية  إلى اللغات بغْداد
 اِإلسالميصل إلى اَألنْدلُس من أقصى أرجاء العالم ، وكانت ت(Castellao)القَشْتَالية  

الكتب المتراكمة في الخزائن الملكية، كما افتتحت الترجمة التي أنشأها الملوك 
 (Rodrigo de Larda)واألساقفة في طُلَيِطلَة مثل اُألسقُف رودريكو دي الردا 

، وبسقوط )٢(عرِبيةوغيره، والهدف منها هو تعريف اإلسبان على مضامين الِحكمة ال
للعلُوم العرِبية هذه المدينة بدأ في ُأوروبا عصر جديد في ميدان النقل والترجمة 

، وفتحت األبواب على مصرعيها لدخول الفكر العربي واَألنْدلُسي بخاصة إلى اِإلسالمية
 المشترك في الفكر اُألوروبي، عن طريق الترجمة إلى اللغة الالتينية لغة التفاهم

العلُوم الطِّبية والتَّجِريبية التَّطْبيِقية التي أوردها صاِعد  وخصوصاً في )٣("ُأوروبا
، وقد أبقى )٤(لعلُومعدد وفير من هذه افي طبقاته ب) م١٠٧٠/ هـ٤٦٢ت (اَألنْدلُسي 

الْمسِلِمون في اء العلَمالذي مارسه الِعلِْمي الحكم الجديد على كثير من ألوان النشاط 
طُلَيِطلَة، بل أن عدد كبير منهم قاموا بدور مهم في تعريف اإلسبان النصارى 
واألوروبيين، من الذين توافدوا على البالط اإلسباني في طُلَيِطلَة، بوجوه الحضارة 
اِإلسالمية وما أحرزه الْمسِلِمون من التفوق في ميادين المعرفة المختلفة والمعارف 

                                         
 للتربية ةاإلسالمي المنظمة: ، تُوِنسزهر وابن رشْد ابن األندلسي بين الطب في والتجريب النظر: محمد سرو،)١(

  .٦م، ص ٢٠١٥والثقافة،  والعلوم
 :ضمن كتاب، حركة الترجمة من العرِبية  في القرون الوسطى في إسبانيا: تشارلس بيرنيت،: للمزيد انظر)٢(

، مركز الدراسات الوحدة العرِبية،  إشراف سلمى الجيوسيبيروت، الحضارة العرِبية  اِإلسالمية  في اَألنْدلُس، 
 ،الغربية الحضارة في وأثرها العربية المعارف ترجمة :محمد ؛ عباسة،١٤٧٥ -١٤٣٩، ص ص ٢م، ج١٩٩٨

  .٥٣م، ص ١٩٩٩،، ٥/٦عدد  :، بيروتمجلَّة اآلداب
  . ١٦٣ -١٦٢م، ص ص ١٩٩٠منشورات وزارة الثَّقافة،  :، دمشقاَألنْدلُس في التاريخ: شاكر، مصطفى)٣(
  . ١٠٨-٨٤ص طَبقات اُألمم، ص )٤(



 

 )١٨٤٧(

بخاصة، ويشير فرنانديث جونثالث، في مذكراته أنه كان يعيش في طُلَيِطلَة تحت الطِّبية 
  .)١(الْمسِلِمين الذين حظوا بالرعاية والتقديرالعلَماء الحكم النصراني طائفة كبيرة من 
العامة وصناعة األسنَان العربية كانت في  الِجراحة" ويؤكد جاك ريسلر أن 

كتاباً باللغة  ) Juan Andres(ونشر خوان أندريس . )٢("يط أكثر تطوراًالعصر الوس
قال فيه " أصول األدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة"اإليطالية في ثمانية أجزاء سماه 

  .)٣("يرجع إلى ما كتبه العربُأوروبا إن الفضل في قيام الدراسات الطِّبية في “: مؤكداً
 Alfonso(كان الفونسو العاشر  ":)Arnold Steiger(ر ويذكر أرلوند شتيج

X ( –المية، التي قدر له -الملقب بالحكيمة اِإلسارضمعجباً أشد اإلعجاب بالثَّقافة والح 
أن يشاهدها عندما أتاحت له الظروف أن يزور اَألنْدلُس ففي صباه، فعمل على استدعاء 

س المدارس والمعاهد، وقام بترجمة كثير من المؤلفات اليهود، وأسالعلَماء الْمسِلِمين و
التاريخية والرياضية وغيرها إلى اللغة الرومانثية، ويمكن أن يعد رمزاً للثقافة اإلسبانية 

 .)٤("في العصور الوسطى
لقد أثرت اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها التي 

 الجهل إلى نور العلم المشع، ونالت قُرطُبة الشهرة الِعلِْمية العالمية خرجت من ظلمات
 كان يقصدها كلما مست بهم اُألوروبيةفي مجال الطِّب، حتى أن عدداً من السفارات 

الحاجة إلى طَِبيب أو جراح وكذلك للدراسة ونيل الشهادات، ومن ضمن السفارات 
ء مملكة ليون من سمنته المفرطة التي جعلته سفارة جاءت من أجل عالج أحد أمرا

/  م٩٦٦ت  ()Sancho el Gordo(موضع استهزاء بين الرعية وهو سانشو السمين 
 فجاء إلى قُرطُبة (Navarra) أميرة مملكة نيفارا )Tota(، ابن الملكة طوطة )هـ٣٥٥

عاني منها وكانت بعد أن فشل َأطْباء ُأوروبا من عالجه وشفائه من سمنته  التي كان ي
تحرمه حتى من ركوب الخيل لثقل وزنه، وصل سانجو إلى قُرطُبة واستقبله الْخَِليفَة 

                                         
م، ١٩٨٥دار المعارف، : الطاهر أحمد مكي، الْقَاِهرة: ، ترجمةِصِقلِّيةوالفن العربي في إسبانيا : فون، شاك)١(

 . ٢٢١ص 
  . ١٩٨ص  الحضارة العربية،)٢(
 . ٥٣٣، ص تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا،  :نقالً عن)٣(
مجلَّة معهد الدراسات ة  في مؤلفات الفونسو العاشر الحكيم، التأثيرات والمصادر العرِبي: أرلوند شتيجر،)٤(

 . ١٩٧، ص ٣ مج،م١٩٥٥مدريد،  المعهد المصري للدراسات اإلسالمية،، اِإلسالمية



– 

  )١٨٤٨(

في بالطه وشفى على يد أمهر َأطْباء قُرطُبة حسداي بن شبروط  عبد الرحمن النّاصر
ة والسمعة بهذه الروحية واالهتمام من َأطْباء قُرطُب. )١(الذي خلصه من وزنه الثقيل هذا

الطيبة بلغ ازدهار الطِّب والصيدلَة ذروته في عصر الِْخالفَة اَألنْدلُسية بعد أن أخذ 
وزادهم . )٢(الطِّب ينمو خطوات متقدمة من اإلنتاج واإلبداع في مختلف االختصاصات

هم في ذلك اهتمام الخُلَفَاء واُألمراء وتشجيعهم ودعمهم وإغداقهم بأموال طائلة وإكرام
  .)٣(بالهدايا الثمينة 

وإذا كان الدارسون الغربيون قد تنكروا في أول المطاف لفضل العرب على 
النَّهضة اُألوروبية إال أننا وجدنا الكثير من المنصفين منهم يرد الفضل ألهله وتتابعت 

أبرزها أعمال الدراسات الغربية عن الِعلْم الحضارة العرِبية خاصة في مجال الطِّب من 
وكارل  ) Paul Kraus(وباول كراوس )  Max Meyerhof(ماكس مايرهوف 

 ) Donald Campbell(ودونالد كامبل  ) Carl Brockelmann(بروكلمان 
)  Gustave Le Bon( وجوستاف لوبون  )Sigrid Hunke(وسيجريد هونكة 
وجوزيف )  Juan Vernet( وخوان فيرنية  )George Sarton(وجورج سارتون 

 وروزا كوني ،)(Gabriel Colinوجابريال كوالن  ) Joseph Garland(جارلند 
 Edward Granvill(، وإدوارد جرانفيل براون  )Rosa Kuhne Brabant)بربانت 
Brown .( بية علىرة العارضا وإليهم يرجع الفضل في تعريف العالم بفضل الحوبُأور

  .في كافة المجاالت
شرقة األلمانية المنصفة سيجريد هونكة بفضل العرب على تعترف المست

ُأوروبا في مجال الطِّب عبر صفحات كتابها القيم وأكدت على أن العرب بمؤلفاتهم 
بغداد وقُرطُبة،  ، وهذه الكتب قد استخدمت قديماً لتخرج َأطْباءُأوروباالعظيمة هم أساتذة 

ليها عدد كبير من األجيال سواء في العالم وهذه الكتب أيضاً هي التي تخرج ع

                                         
م، ١٩٩٧الدار العربية للكتاب،،  :، بيروتدراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس: أمين توفيق، الطيبي)١(
  .  ٣٣٣ – ٣٣٢ ص ص ٢ج
 الدار الجماهيرية للنشر : طرابلس،تأريخ الطِّب في الحضارة العربية االسالمية :فرج محمدالهوني، ) ٢(

  .١٨٠ص م، ١٩٨٦ ،والتوزيع واالعالن
  .١٠٠م، ص ١٩٧٠منشورات وزارة الثقافة،  :،  ِدمشْقالعرب والطِّب: َأحمد شوكت الشطي،)٣(



 

 )١٨٤٩(

وبي  وبخاصة في الطِّبة في . )١("اإلسالمي أو المسيحي اُألورطُباء قُروبذلك أسهم َأطْب
في كتابة قصة  ) Joseph Garland(الطِّب إسهاماً فعلياً باعتراف جوزيف جارلند 

  .)٢(الطِّب
 في كتابه الطِّب )Donald Campbell(بل        يقول الطَِّبيب اإلنجليزي دونالد كام

كانت الِجراحة في اَألنْدلُس تتمتع بسمعة أعظم من سمعتها في باريس أو لندن : "العربي
كانوا يمنحون لقب طَِبيب  أو أدنبره؛ ذلك أن ممارسي مهنة الِجراحة في سرقُسطة
هذا التقليد ساريا حتى القرن جراح، أما في ُأوروبا فكان لقبهم حالّق جراح، وظلَّ 

أن علماء   )Marin Plessner(المستشرق مارتن بلنسر ويؤكد . )٣("العاشر الهجري
  .)٤( قوة دفع شديدةاُألوروبيالْمسِلِمين أعطوا الِعلْم 

نجازات اَألطْباء العرب على اهتمام َأطْباء ُأوروبا بعد ذلك، حيث إلقد حازت 
الِجراحة، ِطب ي وقت لم يعرف فيه العالم شيئا اسمه الكتابة في نجازاتهم فإجاءت 

وجاءت خطوة اَألطْباء العرب بوضع هذا الِعلْم في مؤلفات متخصصة كنقطة تحول في 
  .التَْأليف والبحث الِعلِْمي في العالم وقتذاك

كما - )م١١٣٠/ هـ٥٢٥ت ( زهر بن العالء  ألبو" المجربات"       ونجد كتاب 
 الوصفات من مجموعة  وذكرالطِّبية هو مجموعة من المالحظات - سبق وأشرت

 هذ في عالج أوجاع وأمراض األسنَان وتميزت تفيد والتي والعملية  المجربةالطِّبية
 في حد ذاته هو طفرة في  "المجربات"  وتسمية )٥(لمكوناتها الدقيقة بالمعايرة الوصفات

في  وقد وضح. العلُومالتي تعتمد على التجريب الذي كان أساساً في تطور  العلُومتاريخ 
الطريقة  كبير حد إلى يقارب بشكل الفموية المضامض استعمال طريقة كتابه هذا

م، ١٤٩٠إلى الالتينية عام " كتاب المجربات"وتُرجم . المتبعة طبياً في العصر الحديث
                                         

  .٢٠٥م، ص ٢٠٠٧دار العالم العربي، :  حسنين علي، الْقَاِهرةفؤاد: ، ترجمةشمس اهللا تشرق على الغرب)١(
  .١٣م، ص١٩٥٩دار المعارف، : سعيد عبدة، الْقَاِهرة: ترجمة)٢(

)٣( Campbell, Donald: Arabian Medicine and Its Influence on the Middle Ages: 

Routledge, Volume I ,٢٠٠١, p.  ٢٠. 
سلسلة عالم  :الكويت ، دراسة ضمن سلسلة تراث االسالم، تصنيف، شاخت وبوزورث،طِّبالعلُوم الطِّبية وال)٤(

  .١٤٠، ص ٢م، ج١٩٩٨المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
ِميان، المجلس األعلى لألبحاث العلمية، الوكالة  كرستينا إلبريث وترجمة وتحقيق دراسة المجربات، كتاب)٥(

  .م١٩٩٤.، مدريد١٧للتعاون الدولي، سلسلة المصادر األندلسية، رقم األسبانية 



– 

  )١٨٥٠(

ون منه معلوماتهم الطِّبية والجراحية إلى غاية نهاية القرن يستمدُأوروبا  واستمر َأطْباء
  .)١(السابع عشر

 العمل خطوات دقائق في والشفافية بالمصداقيةزهر أبو مروان بن  كما اتصف
 الوصفة من المرجوة والمنفعة الفائدة في للكمال أجل الوصول من الدواء تحضير أثناء

ووجدت " شهدت التجربة"جربة خير برهان فنجده يقول المدونة إيمانا منه أن الت
التزمت الطريق التي وصفت ونهجت التوسط " ولذا قال حين ألف كتابه )٢("بالتجربة

  .)٣("بحسب اإلمكان فيما ألفت وتحريت
أقرانه  بها بز فائقة بمهارة) م١١٣٠/ هـ٥٢٥ت (زهربن العالء  أبولقد امتاز 

  ."المجربات"تعرض لذلك الفرع في كتابه و وبرع في طِّب األسنَان
فقد أثر في تاريخ ): م١١٦٢/هـ٥٥٧ت (زهربن  أما أبو مروان عبد الْمِلك

  (Abulelizor)الطِّب العالمي وقد عـرف عند األوربيين والنصوص الالتينية باسم  
، بجامعتي روباُأويدرس في .." التيسير"، وظل كتابه )٤(Avenzoar ، أو (Aboali) أو
  .)٥(حتى القرن السابع عشر الميالدي" مونبيلييه"و" لوفان"

وترجم الكتاب إلى العبرية ثم من خاللها انتقل إلى الالتينية عدة مرات من 
  )Giovani de Capual( وجيوفاني دي كابوا  )Paravicius(طرف بارافيوس 

القرن الرابع عشر كان  وفي )٦( )Jacobus Hebraeus( بمساعدة يعقوب العبري
 Université(في جامعة مونبيلييه الطِّب التيسير يندرج ضمن المواد التي تلقنها كلية 

de Montpellier  ( لطلبتها، حيث يذكره أكبر ممثليها جي دي شولياك)Guy de 

                                         
  .١٩٨، ص نظرات في تاريخ الغرب اإلسالمي)١(
  .١٦، ص والتَّدِبير مداواةالابن زهر، التَّيِسير ِفي )٢(
  .٩، ص المصدر نفسه)٣(
ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في  ،سالعلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في اَألنْدلُ: خوان فيرنيه،)٤(

   .١٣٠٥، ص ٢، ج١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية،،  :األندلس، بيروت
، مجلَّة الدارةالتيسير،  كتابه خالل  منزهر بن عبدالملك األندلسي الطبيب: فاضل، السباعي: للمزيد انظر)٥(

  .١٠٣م، ص ١٩٨٥، ٢، ع ١١مج  :الرياض
)٦( Jacquart, Danielle, Micheau Françoise: La médecine arabe et l'Occident médiéval, 

Maisonneuve et Larose Paris ,١٩٩٠, p.  ٢٠٦. 



 

 )١٨٥١(

Chauliac(  و ١٤٩٠ إحدى وعشرين مرة، كما طبعت النسخة الالتينية للكتاب ما بين 
  .)١(شر مراتم، ع١٥٧٤

السادس عشر الميالدي حوالي عشرين / وطبعت خالل القرن العاشر الهجري
م، ١٥١٩/ه٩٢٦بالالتينية سنة "  أوغسبورغ: "طبعة في مدن أوروبية عديدة منها

  .)٢(م١٥٤١/ه٩٤٨بسويسرا عام " بال"م، و١٥٣١/ه٩٣٨عام " جيالنا"أو " بيتروا"و
ونجد في "   )Gabriel Colin(ن الوكل ایرباجويقول المستشرق الفرنسي 

، ال نظريات أصيلة فحسب، ولكن نجد أيضاً ابتكارات مستحدثة لم يسبقه زهرآثار ابن 
 ولذا كان ينْصح كل تلميذ طب بقراءة كتاب التَصِريف لمن عجز عن )٣("إليها أحد

  .)٤(التَْأليف واالستفادة منه
ة خاصة عكست فضل العلُوم وكان للزهراوي عند مفكري وعلماء ُأوروبا مكان

، وعرف )التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف(العرِبية على ُأوروبا وتجلت في كتاب 
وكانوا ال يذكرون . )٥ ()Albucasis(الزهراوي عند علماء ُأوروبا باسم البوكاسيس 

 ومنهم )Bulcala(ها الزهراوي إال بهذه الكنية ويرسموها بأشكال مختلفة من الْقَاِسمأبا 
  . )٦()Alzarus(من ذكر لقبه محرفاً باسم  

                                         
)١( Brabant , Rosa Kuhne: Abù Marwàn b zuhr un professionnel de la medecine en 

plein Xlle siecle." in Le patrimoine andalous dans la culture arabe et espagnole,Tunis: 
CERES, ١٩٩١,p.١٣٠. 

: الْقَـاِهرة ،  التراث العلمي للحضارة اإلسالمية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة        : أحمد: فؤادأحمد   ،باشا)  ٢(
  .١٦٩، ص)١٩٨٣دار المعارف، 

)٣( Colin, Gabriel:Avenzoar,  sa vie et  ses oeuvres,Paris, Ernest Leroux,١٩١١.P:١٦ 

،  المؤتمر العالمي اإلسـالمي  فضائل الطب اإلسالمي كيفية اكتسابها وإعادة تنظيمها    :  نور حسين  ،  شوذري)٤(
م، ١٩٨١وزارة الصحة العامة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،          :األول عن الطب اإلسالمي، الكويت    

  .١٣١ص
  .٤٦٦، ٤٦٥، ص ص تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا، )٥(
م، ١٩٨٣دار المعرفة الجامعية، : ، اإلسكندريةتاريخ الْمسِلِمين وآثارهم في اَألنْدلُس: السيد عبد العزيز سالم،)٦(

  .٣١٢ص 



– 

  )١٨٥٢(

 على كبير تأثير" التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف"وكان لكتاب الزهراوي 
الغرب في دراسته  َأطْباء واندفع .)١(وإيطاليا فرنسا خصوصا في األوربية الِجراحة

، واعتمدوه كأساس لدراسة يةالطِّبوتدريسه في مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم 
  .)٢(، مما ساعد على ازدهار وتقدم هذا الفرع الطبي لديهمالِجراحة

 ) Laveau(، ترجم الفوا )٣(واستمر تأثيره حتى القرن السابع عشر الميالدي
 القسم الخاص  )John Channing(أقساماً منه إلى الفرنسية، وترجم جون تشاننج 

، كما ترجم إلى الالتينية، وصدرت منه )م١٧٧٨أكسفورد (يزية إلى اإلنجل الِجراحةب
، ويقول المستشرق فيليب حتي )٤(م١٥٤١م، وبال ١٤٩٧عدة طبعات في البندقية 

 التي ترجمت إلى الالتينية - التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف – الطِّبيةوكانت رائعته "
 الِجراحةظلت طوال قرون المرجع الطبي في ، والطِّبيةتحتل مرتبة رفيعة في األوساط 

من أعمال إيطاليا، وفي مونبيلييه في فرنسا، وفي غيرهما من  ) Salerno(في سالرنو 
  . )٥( "الطِّبيةالمعاهد 

 الْقَاِسمكانت كتب أبي : ")Haller(يقول عالم وظائف األعضاء الكبير هالّر
  )٦("من الجراحين بعد القرن الرابع عشرالمصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر 

كان للزهراوي الفضل في ": "الحضارة العربيّة" ويذكر جاك ريسلر في كتابه 
التَصِريف لمن عجز عن تلخيص جميع المعارف الجراحية في عصره وسيبقى بحثه 

  .)٧("التعبير األول عن الِجراحةالتَْأليف 

                                         
)١( Ledesma , Aurora Cano, Le legs médical andalou: Abu al-kassim al-zahrawi, 

Cahier du CERESsérie histoire n°٤, Tunis, ١٩٩١, p: ٩. 

م، ١٩٩٠، ١، ج ٥، مج   العصورمجلَّة  ،  ُأوروباأثر الدراسات الطِّبية في األندلس على       : سعد عبد اهللا   لبشري،ا)٢(
  .١٦٤ص 

م، ٢٠١٠مكتبة العبيكـان،   :سامر عبد المحسن األيوبي، الرياض:  ترجمة،الطب اإلسالمي: مانفريد أولمان،)٣(
  .٨١ص 

مكتبـة  : الْقَاِهرة،   العربية بين الشرق العربي والغرب األوروبي      تاريخ الترجمة : محمد عوني  عبد الرؤوف، )٤(
  .١٥٥م، ص ٢٠١٢اآلداب، 

  .٣٠٥صانعوا التاريخ العربي، ص )٥(
  .٤٩٠، ص حضارة العرب لوبون،)٦(
  . ٢٠٨الحضارة العربية، ص )٧(



 

 )١٨٥٣(

 الذي ترجم القسم الجراحي من )Guyde Chauliac(ووجدنا كاي دي شوليا 
 الِجراحةالتَصِريف لمن عجز عن التَْأليف للزهراوي فاقتبس منه كثيراً في كتابه 

 وقد تضمنت كتبهم اقتباساً ١٣٦٣ الذي انجز سنة )Chirurgia Magna(الكبرى 
  .)١(كثيراً من الكتب العربية أو تضمنت مصطلحات عربية كثيرة

التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف ومعلوماته ووسائله وآالته وكانت تعاليم كتاب 
الحديثة، ودعت إلى اإلقرار بأن العرب كانوا  الِجراحةأساساً متيناً بنيت عليه صروح 

 ةوسادة الطِّباحومعلميها في القرون الوسطى، وظلوا كذلك لعدة قرون، وشكل  الِجر
  .)٢(، تعلم منه الغربالِجراحةولطِّب العلم الذي تركوه أساساً لتقدم علم ا

التَصِريف لمن كتاب " على أن  )Henry W. Noble(ويؤكد هنري نوبل 
يعتبر من أوائل الكتب التي شملت شرحا مفصال عن جراحة عجز عن التَْأليف 

  .)٣("األسنَان
وعِرف الزهراوي لدى الْغَرب بمزجه في عمله بين المالحظة والتفكير 

) القُصابة(جديدة مثل حمشة الِخياطَة الداخلية ِجراِحية ممارسة، وقد ابتكر إجراءات وال
)Cut Gut( )٤(.  

وليس هناك أدل على مكانة الزهراوي العلمية، من االهتمام بمؤلفه الكبير، 
لقرون عدة في الجامعات األوروبية، فقد ترجم الكتاب إلى  الِجراحةوصدارته لعلم 

، إذ ترجم إلى اللغة العبرية وإلى اللغة الالتينية )٥(ة، ولفترات زمنية طويلةلغات عد

                                         
  .٧م، ص ١٩٨٣، ٢:قم، العدد رمجلَّة الموردانتقال الطب العربي إلى الغرب، : محمود الحاج قاسم،)١(
دار الرفـاعي للنـشر     : ، الريـاض  لمحات من تاريخ الطب عند المسلمين األوائل        :علي عبد اهللا   الدفاع،)  ٢(

  .٧صم، ١٩٨٣، والطباعة والتوزيع
(٣)Noble ,Henry, Tooth transplantation: a controversial story, History of Dentistry 

Research Group, Scottish Society for the History of Medicine, ٢٠٠٢,p.٩. 

)٤( Porter, Roy: The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity 

,The Norton History of Science, W. W. Norton & Company, ١٩٩٩, p. ٩٢. 
(٥)Bhisti,  JIanruo Mjacde: in, eporue ni Pecitcar Miacide rof sisab the dial sralohcs 
and naicisyhp Aarb: Menicide Cdegnac mals How, Ameez, Mdeejam Vol. ٦٨٤١,                

p. ٥٠٠٢, Dec, ٣٥٧, No. ١٣٣.                                                    



– 

  )١٨٥٤(

من ) الِجراحة(وكان أول من ترجم المقالة الثالثين والخاصة بعمل اليد . )١(وغيرهما
 Cremonensis(كتاب التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف هو جيرارد الكريموني 

Gerardus( في مدينة طليلطلةوهو أحد أشهر المترجمين )والذي ترجمه إلى )٢ ،
 Cirugia(" الِجراحةكتاب الزهراوي في "تحت عنوان ) طُلَيِطلَة(الالتينية في توليدو 

de Alsaharavi Liber(  وصدرت ١٤٩٧، وطُبع الكتاب ألول مرة في البندقية عام ،
، ١٥٤٠و ١٥٣٢و ١٥٢٠ و ١٥٠٠ و ١٤٩٩بعد ذلك عدة طبعات منه في أعوام 

في ُأوروبا في  الِجراحة َأطْباءحيث عدت هذه المقالة مرجعاً ودليالً بالنسبة لجميع 
  . )٣(القرون الوسطى

كما ترجمت إلى اللغة التركية في القرن الخامس من قبل شرف الدين بن علي 
كما تُرجم الفصلين األول . الحاج الياس مع تطوير لآلالت التي ذكرها الزهراوي

اني إلى العبرية في منتصف القرن الثالث عشر، ثم ترجما إلى الالتينية الحقاً، والث
الكتاب األول في النظري والعملي " تحت عنوان ١٥١٩ونُشرا في أوجسبورج في عام 

وصدرت طبعات ). Alsaharavii Necnon Theoricae Liber pri in "(للزهراوي
 ) ١٥٤١( وبازل  ) ١٥٣٢( اسبورج واستر ) ١٥١٩ ـ ١٤٩٧( بالالتينية في فينسيا 

وبعد ذلك انتشر تأثيره في  ) ١٧٧٨( وأكسفورد  ) ١٥٩٤( واستراسبورج مرة أخرى 
كل ُأوروبا الغربية وتم إجراء دراسات ممتازة عن الكتاب ومؤلفه قام بها لكليرك 

 كما نشرته. ونابانللي وجيرلت وكروز هوناندز وسارنيللي وشبرجيز وجارسيا بالستر
  .)٤(حيدر أباد بصورته الكاملة

الزهراوي قد طور ما " أن ) Spink M S and Lewis(ويذكر سيبنك ولويز 
العامة ككل، وفروعا عديدة من الجراحات الخاصة كالمسالك  الِجراحةبنعرفه اليوم 

ووصف الزهراوي . البولية والتجميل واألنف واألذن والحنجرة وجراحة الفم واألسنَان
                                         

المجلـد   :، دمشقالمجمع العلمي العربي مجلَّة   آراء وأفكار زيارة مخطوط قديم،       :عيسى اسكندر  المعلوف،)  ١(
  .٥٧٣، ص١٩٧٧السابع، الجزء األول، 

  .٤٦٦، ص تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا، )  ٢(
المـؤتمر  ،  على جراحة األعـصاب    فضل الجراح األندلسي المسلم أبي القاسم الزهراوي      : خوسه زكريدو،أ)٣(

  .٣٨٨، ص ٢جم، ١٩٨١ للثقافة والفنون واآلداب، المجلس الوطني :العالمي األول للطب االسالمي، الكويت
(٤) Saidut Acimaisi: in Aisuladn in Scneics Sraluces the of Ghtwor Eylra the. F. G. 
Hinaruoh. P. ٤٥١. P. (٠٧٩١) No. ٢٣.                                                   



 

 )١٨٥٥(

لعديد من اإلجراءات السنية مثل قلع األسنَان وتثبيتها و إعادة غرسها واستخدام ا
وكتب في جرد األسنَان أو تنظيفها بأدوات أو مجارد متعددة تشبه  .التعويضات السنية

واعلم أن الضرس يحتاج إلى مجارد مختلفة الصور " ما يستخدم حاليا في جراحة اللثة 
 يتهيأ لعملك من أجل أن المجرد الذي يجرد به الضرس كثيرة األشكال على حسب ما

من داخل غير المجرد الذي يجرد به من خارج والذي يجرد به بين األضراس على 
  .)١("صورة أخرى، وهذه عدة صور تكون عندك كلها معدة

على امتداد خمسة  الِجراحةُأوروبا في  َأطْباءاَألنْدلُس على  َأطْباءلقد أثر 
 في إسهاب الكثير من - على سبيل المثال-وصف الطَِّبيب الزهراوي ، وقد )٢(قرون

والتي أخذت منها ِجراِحية الجراحات في كتابه المزود برسوم لعينات من اآلالت ال
  .  )٣(" واعتمدت عليها بالطِّب حتى مطلع العصر الحديثاُألوروبيةالجامعات 

العرب في تقدم طِّب األسنَان من خالل  باءطْاَألوال يخفي الدور العظيم ألولئك 
استنباط عالج جديد أو طريقة مبتكرة أو دقة في شرح وتنفيذ العمليات الجراحية 

كان لمدة "قال المستشرق األلماني ماكس مايرهوف عن الزهراوي، . الخاصة باألسنَان
ضا في عصر النَّهوبة والتدريس في ُأورة حتى مطلع القرن السابع قرون عمدة الِجراح

قمة المعرفة الجراحية اإلسالمية كونه يلخص كل المعلومات حول "ويعد . )٤(" عشر
يعد الزهراوي في تاريخ أسمى تعبير عن : "وقال لوكليرك. )٥("في ذلك العصر الِجراحة

لعصر عند العرب، وهو أيضاً أكثر المراجع ذكراً عند الجراحين في ا الِجراحةعلم 

                                         
  .٢٧٥ص ْأليف، الزهراوي، التَصِريف لمن عجز عن التَ)١(
  .٣٢٤ص  ،١ ج في األندلس،طْباءاَألوالطب ، الخطابي)٢(

(٣)Spink M S and Lewis G L; Albucasis; On Surgery and Instruments; English 

translation and commentary, ١٩٧٣,p.٣٤. Turner, "Science in Medieval Islam: An 

Illustrated Introduction" University of Texas.p. ١٤٦ 

                  م، ١٩٧٢ دار الطليعة، :جرجيس فتح اهللا، بيروت: عربه وعلق عليه ،تراث اإلسالم: توماس أرنولد،)٤(
  .٤٧٣ص 

 ،المجلَّة العربية للثقافةالشاذلي النفطي، : تطور الطب في اَألنْدلُس، ترجمة: فرانشيسكو فرانكو شانسيت،)٥(
 عدد خاص عن التاريخ العربي في األندلس، – للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية المنظمة العربية

  .١٩٥، ص )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥السنة الرابعة عشرة، العدد السابع والعشرون، ربيع األول 



– 

  )١٨٥٦(

الوسيط، وقد احتل الزهراوي في معاهد فرنسا مكانة بين أبقراط وجالينوس فأصبح من 
  .)١("أركان الثالوث العلمي

وألبي " وتشير سيجريد هونكة إلى فضل الجراح اَألنْدلُسي على الِجراحة قائلة 
ر مما يرجع الفضل األكبر في تقدم الجراحة، وإليه يدين الجراحون بالكثي الْقَاِسم

ومن حسن الحظ أن وصلتنا مجموعة كبيرة من ... توصلوا إليه في عصرنا الحاضر
الصور التخطيطية الخاصة بجراحة العيون واألسنَان والعمليات الجراحية األخرى 
واآلالت الضرورية إلجرائها، وقد استكمل الطِّب العربي جميع هذه اإلمكانيات في 

وكان الجراحون في " بل )٢("ال يعرفون شيئاً عنهاُأوروبا  الوقت الذي كان فيه َأطْباء
األصل رجاالً من الطبقات االجتماعية الدنيا ؛ وصدرت أوامر كنسية في نهاية عام 

تغيرت هذه . بوصفها جزءاً من الدراسات الطِّبية م، بمنع تدريس الِجراحة١١٦٣
 وتوفر األعمال ُأوروبا،بية في النظرة في األغلب بعد التوسع العظيم للدراسات الطِّ

على الطِّب العربي حتى القرنين ُأوروبا واستمر اعتماد ... المترجمة من العربية
  .)٣("الخامس عشر والسادس عشر

 Ángel González(ويشير المستشرق اإلسباني آنخل جونثالث بالنثيا 
Palencia(  ًة على يديه قائالة و" إلى تقدم الِجراحة أن الِجراحاِحيات الِجرِليملم الع

الزهراوي الذي يعد أكبر من  الْقَاِسمتكن قد وصلت إلى درجة االمتياز األعلى يد أبو 
فارتفع مقامه بكتابه ) ٤(" العمِليات الِجراِحيةبرع في عمل اليد في ذلك الوقت وأجرى 

ويؤكد جوزيف جارلند ذلك . ")١(جالينوس و)٥(إلى طبقة أبقراط"هذا في أعين الناس 

                                         
  .١١٩ ص ١، ج في األندلسطْباءاَألوالطب ،  الخطابي:  نقالً عن)١(
  .٢٠٢، ٢٠١ص ص شمس اهللا تشرق على الغرب، )٢(
جسور  :سارة أبراهيم الذيب، بيروت: ، ترجمةتأثير اإلسالم في أوروبا العصور الوسطى: مونتجمري واط،)٣(

  .١٢٢م، ص ٢٠١٦للترجمة والنشر، 
  .٤٦٥ص  بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي،)٤(
طْباء األ أشاد وقد" قسم أبقراط "وهو صاحب القسم الطبي الشهير,طْباء اإلغريق،اَ رئيس يعتبر يوناني، طبيب)٥(

 ينضم ال بحيث والرفعة الشرف من أضحت حتى المهنة هذ مستوى ورافع زمانه، فريد واعتبرو بأبقراط العرب
 قوص كوس جزيرة في ومارسها المهنة علم وقد .والعفة والمهارة مسلكه من االستقامة، سلك من إال لوائها تحت
Cos .،ية عند العلوم ثتاريخ ترا : سامي حمارنةاليرموك،   جامعة:إربد ،عمان ،والمسلمين العرب الطِّب

  .٧٠م، ص ١٩٨٦



 

 )١٨٥٧(

لى درجة عالية من الحذق إكان الزهراوي علماً من أعالم التشريح وصل "بقوله 
  .)٢ ("والمهارة في سبيل إجراء العلميات ببراعة

علم الِجراحة مدين للعرب بكثير من المبتكرات "أما جوستاف لوبون فيؤكد أن 
اوي حتى عدت مرجعاً للدراسة في كليات الطِّب إلى وقت األساسية التي جاء بها الزهر

 . )٣"(قريب جداً
 بالزهراوي واعترافهم بفضله في تقدم الطِّب اُألوروبيينومما يدل على اهتمام 

انهم وضعوا صورته في كنيسة ميالنو هو والرازي وابن سينا إذ رسمت على الزجاج 
ن العرب وسمعة علمهم المعمق على صعيد العيو كما ظلت شهرة َأطْباء. )٤(القديم

  .رلسي طبقاً لنا أقر به جاك ر)٥(التقنيات اإلجرائية بال نظير آلماد طويلة
من " المفردة دِويةاَأل)" م١٠٧٣/ هـ٤٦٧ت (كما اعتبر كتاب ابن وافد اللخمي 

 المهمة ، إذ يعد من الكتب)٦(في القرون الوسطىُأوروبا أهم الكتب التي تعتمد عليها 
  .)٧(نه قد جمع معلومات هذا الكتاب في عشرين سنةأالمؤلفة في علم العقاقير ويقال 

أسسوا لعلم الِجراحة تأسيساً راسخاً لم يعرفه العرب من هنا يمكن القول أن 
وعلومهم ونختتم بمقولة مارتن بلنسر بحضارة العرب الْغَرب إال حديثاً ونتيجة اتصالهم 

تشكل جزءاً مهماً من التُّراث الْمسِلِمين الطِّبية كننا القول إن مؤلفات علماء يم ":بقوله
  .)٨(للغرب، وهو تراث مازالت أهميته وتأثيره مستمرين إلى اليوماِإلسالم الذي خلفه 

                                                                                                     
  .٤٦٦بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، ص )١(
  .١٨م، ص١٩٥٩دار المعارف، : سعيد عبدة، الْقَاِهرة: ترجمة، قصة الطِّب :جوزيف، جارلند)٢(
  .٤٩٤حضارة العرب، ص )٣(
  .١١٩-١١٨، ص ١ج طباء في اَألنْدلُس،الطب واأل، الخطابي)٤(
  . ٢٠٠الحضارة العربية، ص )٥(
  .١٣٠٩العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في اَألنْدلُس، ص )٦(
  .٤٩٦، ص عيون األنباء في طَبقات اَألطْباء)٧(
  .١٧٧العلُوم الطِّبية والطِّب، ص )٨(



– 

  )١٨٥٨(

  :الخاتمة
ِعلِْمي الالِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس وأثرها على التطور تناولت الدراسة اإلنجازات 

 حيث الطِّبيةاُألوروبي وألقت الدراسة الضوء على سطوع نجم اَألنْدلُس بمدارسها 
ومنها ِطب األسنَان، وارتفع الطِّبية اشتهرت بمئات اَألطْباء النابغين في مختلف العلُوم 

  .مستواه على يديهم ارتفاعاً ملحوظاً شهد به علماء ومفكري الْغَرب والشَرق
ا أبرزت الدراسة إنجازات اَألطْباء في اَألنْدلُس وعددت إنجازاتهم في مجال كم

اَألطْباء الْمسِلِمون في وضع قواعد كما تعرضت الدراسة إلسهامات . طب األسنَان
وأبرزت الدراسة اهتمام اَألطْباء . ِجراحة األسنَان وجعلها فناً وعلماً ذا أصول وقواعد

مراِض الفم واألسنَان، وقد تناولوا هذا النوع من عدة نواحي منها وظيفة اَألنْدلُسيون بَأ
  .األسنَان وتشريحها وطرق عالجها وتقويمها

األسنَان، وهو  العلماء لطب أحدثها هؤالء التي النقلة وقامت الدراسة بتوضيح مدى
 كما أبرزت .اختصاص فريد  قلما ما نجد دراسات قد أفردت لهذا االختصاص

اَألنْدلُس في مجال طب األسنَان، وإلى أي مدى أثرت دراساتهم في  إسهامات َأطْباء
رصد ما خلفه  وقامت ب.الطِّبية بصفة عامة وطب األسنَان بصفة خاصة تطور العلُوم

في اَألنْدلُس من ثروة كبيرة في هذا الميدان وابتكروا أشياء متطورة المسلمين  َأطْباء
 . يزال معموالً به حتى اليومحديثة بعضها ال

        كما عرضت الدراسة إسهامات اَألطْباء اَألنْدلُسيون فيما يخص أمراِض 
اَألنْدلُس من إجراءات للعديد من  َأطْباء وإبراز ما قام به .األسنَان، وطرق عالجها

نجازات الِعلِْمية لَألطْباء  ودراسة تأثيرات اإل.العمِليات الِجراِحية الخاصة بطب األسنَان
طِّب لفي اَألنْدلُس على ُأوروبا ونهضتها، والكشف عما قدموه من اإلضافات الِعلِْمية 

 .األسنَان
على مستوى عال من التمكن وكان لهم األثر الكبير في  لقد أنجبت اَألنْدلُس َأطْباء  

دلُس فقط، وقدموا عطاءات ونتاجات علمية تطور الحضارة اإلنسانية كلها وليس في اَألنْ
  . طِّب الحديثللنادرة شكلت فيما بعد أساساً في 



 

 )١٨٥٩(

 :نتائج الدراسة
  :تمخضت عن الدراسة عدد من النتائج أهمها

نجح الطِّب العربي في إحداث نقلة نوعية في تاريخ العلم حيث احتفظ بعلوم  - ١
الطِّبية خالل العصر الذهبي  علُوماآلخرين السابقين عليه ثم قام بتطوير تلك ال

 .للحضارة العربية وذلك باعتراف علماء الغرب أنفسهم
 في واإلبداعأكدت الدراسة على وصول طِّب األسنَان ذروته في االزدهار  - ٢

وخلف الْمسِلِمون في اَألنْدلُس ثروة كبيرة في هذا الميدان وابتكروا . اَألنْدلُس
عضها ال يزال معموالً به حتى اليوم، ألن علم الطِّب أشياء متطورة حديثة ب

 .كان له المنزلة السامية في المجتَمع  اَألنْدلُسي
طِّب ومنها طِّب الاَألنْدلُسيون في العمل على إنضاج علوم  طْباءاَألأسهم  - ٣

األسنَان، وتركوا بصماتهم على طريق تقدمه وازدهاره، وهذا  بما حققوه من 
 . طبية بدراساتهم التجريبيةكشوف علمية

األسنَان وتوصلوا إلى إسهامات متعددة في هذا طِّب اَألنْدلُس في  َأطْباءبرع  - ٤
لحماية األسنَان؛ فقاموا بتقديم " الطِّب الوقائي"المجال بداية مما يمكن تسميته 

  .النصح واإلرشاد، للوقاية من اَألمراض التي قد تصيب األسنَان
طِّب ببإجراء العديد من العمِليات الِجراِحية الخاصة اَألنْدلُسيون باء قام اَألطْ - ٥

 .األسنَان
اَألنْدلُس بتحسين وتقدم طرق قلع األسنَان، وذلك بتقرير التشخيص  قام َأطْباء - ٦

الصحيح للسن واستنباط أنماط من الكالبات الجيدة العملية ووصفوا اإلجراءات 
  .لعالمطلوبة ما بعد الق

العالج  مرضفي اَألنْدلُس بين أمراض األسنَان ووضعوا لكل  طْباءاَألفرق  - ٧
 ومن ثم ،المناسب واالستفادة من التجربة والممارسة في وصف اَألمراض

 .التشخيص ووصف العالج
تناولت الدراسة تأثيرات اإلنجازات الِعلِْمية لَألطْباء في اَألنْدلُس في مجال طِّب  - ٨

ان على ُأوروبا ونهضتها وأوردت شهادات كبار علماء الْغَرب في تلك األسنَ
 .المسألة



– 

  )١٨٦٠(

أكدت الدراسة على أنه لوال مؤلفات علماء الْمسِلِمين الطِّبية لما وصلت ُأوروبا  - ٩
  .إلى عصر النَّهضة ولظلت قروناً طويلة تعيش في ظالم الجهل

  :خرجت الدراسة بعدة توصيات وهي
راسات وأبحاث تبرز فضل الطِّب العربي واِإلسالمي على تقدم وتطور قيام د - ١

 ِطبالعيون، وِطب العلُوم الطِّبية ُأوروبا خاصة في مجاالت الِجراحة العامة، 
 .األسنَان وغيرها

ضرورة ترجمته كتب الْغَرب عن فضل الحضارة العرِبية في مجال الطِّب  - ٢
 . للعرِبية

 الباب أمام المتخصصين ومؤرخي الطِّب إلجراء دراسات أكثر دقة وعمقاً فتح - ٣
 . في تطوير الطِّب العالميإسهاماتهلتاريخ طب األسنَان العربي، لمعرفة مدى 

نوصي بدراسة حصرية عن أشهر المستشرقين ومفكري الْغَرب المنصفين  - ٤
 .الغربالذين تحدثوا عن تاِريخ الطِّب العربي وفضله على 

الطِّبية المتميزة والتي ستلقي  التوصية بالبحث عن المزيد من المخْطوطات - ٥
 .الضوء على المزيد من  اإلنجازات الِعلِْمية للعرب خاصة في المجال الطِّبي

تنظيم مؤتمرات علِْمية سنوية عن اإلنجازات العرِبية في العلُوم الطِّبية  - ٦
 . لِْمية الناتجة عنهاوتأثيراتها الحضارية والِع

تخصيص بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم تاِريخ العلُوم الطِّبية  - ٧
 .إلجراء دراسات نقدية معمقة لكتابات المستشرقين عن تاِريخ الطِّب العربي

 .تخصيص أحد المؤتمرات القادمة لموضوع الِجراحة في الحضارة اِإلسالمية - ٨
لطِّب العربي اإلسالمي وإنجازاته العالمية وكشوفاته العديدة بناء على تاريخ ا - ٩

هناك ضرورة لبث األمل في نفوس األجيال القادمة كي تستعيد ما فقدناه، 
  .العرب القدامى، خلقاً وعلماً وبحثاً وعرفاناً طْباءلَألوتتمسك بالتقاليد العظيمة 

  
  
  
  
  



 

 )١٨٦١(

  مالحق الدراسة
  )١:ملحق(

  
  
  
  
  
  
  
  

محفوظ بالخزانة الملكية : حية من مخطوط التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف للزهراويآالت جرا
  ٦٧٣بالرباط تحت رقم 

  
  )٢:ملحق(

  
  
  
  
  
  
  

  Lewisولويس  Spinkسبينك من عمل باأللوان المائية » التَصِريف«صفحة من كتاب 
  عمِلياته الِجراِحيةي لصنعته في التي خصصها الزهراوِجراِحية رسوماً إيضاحية لألدوات واآلالت ال

Spink M. S. and Lewis G. L. Albucasis on Surgery and Instruments, the 
Wellcome Institute of the History of Medicine, London, ١٩٧٣,p.١١٤. 

  
  



– 

  )١٨٦٢(

  )٣:ملحق(
  
  
  
  
  

  )المجارد(آالت تجريد األسنَان 
  )٢٧٦زكور، ص : الزهراوي، التَصِريف، تحقيق(

  )٤:ملحق(
  
  
  
  
  
  
  

  آالت تعويض األسنَان المفقودة وهيئة التشبيك
  )٢٩٢زكور، ص : الزهراوي، التَصِريف، تحقيق(

  )٥:ملحق( 
  

  
  
  
  

  صور المكواة المستخدمة في كي األضراس
  )١١٤زكور، ص : الزهراوي، التَصِريف، تحقيق(

   



 

 )١٨٦٣(

  )٦:ملحق(
  
  
   على الِضرسصورة األنبوبة التي توضع

  )١١٥زكور، ص : الزهراوي، التَصِريف، تحقيق(
  )٧:ملحق(

  
  
  
  
  
  

   عند الزهراوياللطاف كَالَِليبالصورة 
  )٢٨٠زكور، ص : الزهراوي، التَصِريف، تحقيق(

  )٨:ملحق(
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  نموذج لمحاكاة آالت الزهراوي الطِّبية
  :نقالً عن

Emilia Calvo: Abu al-Qasim al-Zahrawi, aspetar medicine  journal, Volume ٢٠١٧, ٦,p.٧٢. 



– 

  )١٨٦٤(

  )٩:ملحق(
 وصفات لتنظيف األيدي واألفواه واللثة واألسنَان وتسمى الغاسوالت

 أشنان ينظف اليد ويطيب الرائحة ويصلح الفم واللثة ويذهب روائح األطعمة - ١
 :الدسمة

د احمر وتفاح  اذخر ومرز يؤخذ من النبك الجيد وزن ماء درهم وورق ور
نجوش يابس وصندل وورق انرج يابس وورق بسباس من كل واحد وزن، وليلة ثم 

 .يوضع على صالبة ويسحق حتى يجف ويفع وتغسل به األيدي بعد الطعام
  اشنان رفيع- ٢

يؤخذ وزن عشرين مثقاالً من النبك ومن قشر البطيخ المجفف وقشور التفاح  
المرزنجوش اليابس والمانعة اليابسة والقافلة والكبابة والقرنفل وقشور األترج المجفف و

والعود ووزن مثقالين من كل واحد ووزن مثقال من كافور فيدق الجميع ويعجن الجميع 
بالتراب العتيق األحمر وتلت منه أقراص وتجفف في الظل ثم تعاد إلى الصالبة 

 وقد يزداد فيه مسك فيجىء في وتسحق مع مثقالين من مسك رفيع ويفتق بكافور أخيارا
 الغاية 

 : أشنان ملوكى- ٣
يؤخذ من النبك ثالثة دراهم ومن العود الرطب والصندل األصفر والقرنفل 
وجوزبوا من  كل واحد ثالثة مثاقيل ثم يدق الجميع وينخل ويؤخذ له خمسة مثاقيل من 

مسك والنبك نبك وثالثة  مثاقيل من اللخلخة ووزن سبعة دراهم من مسك فيسحق ال
ويمدان بماء ورد ويضاف اليهما الخلخة ويخلط ذلك مع األول ويعجن الجميع ويترك 

 ثم يوضع على صالبة ويسحق سحقا بليغا ويرفع لوقت استعماله، ليلة
 نوع أخر ملوكي يطيب النكهة وان ابتلع منه شىء لم يضر وينقى الذقن وينفع - ٤

 :األسنَان
يابسة من ...حد ثالثة دراهم  وقرنفل وماء ثمقرفة وكافور من كل وا) يؤخذ(

كل واحد خمسة دراهم وصندل ابيض من كل واحدة عشرة دراهم يدق الميع وينخل 
ويستعمل وربما يخلط معاه مقدار خمسة عشر درهما، وهذا مما يغسل به الملوك 

  .والعظماء أيديهم



 

 )١٨٦٥(

  :  األطراف أشنان طيب الرائحة كثير المنفعة يزيل الكلف والنمش ويرطب- ٥
يؤخذ من دقيق الشعير والعدس والفول من كل واحد ثالثون مثقاالً ومن ورق 
اسرياس وورد أحمر يابس ونبك ومرزنجوش يابس عشرة دراهم من كل واحد، ومن 
قسط حلو وصندل محكوك من كل واحد وزن خمسة مثاقيل، ومن نبك وقرنفل وقافلة 

خل وتعجن البطيخ ويعمل أقراصاً وتجفف في وتد دِويةاَألمن كل واحد مثقاالن، تدق 
  . الظل، ثم تسحق سحقاً بليغاً وتفتق بشيء من كافور إن أمكن

  :  أشنان يطيب البدن والنكهة ويشد اللثة وهو ملوكي- ٦
يؤخذ من قشور التفاح المجفف وتسعدد ومسك وتفاح إذخر وورق ورد أحمر 

بابة ومرقوة وقرنفل وسليخة من كل واحد وزن عشرة مثاقيل، وبسباسة وقاقلة وك
وفاغرة ودار صيني وصندل محكوك من كل واحد وزن مثقالين، وعود من الكافور من 
كل واحد وزن مثقال، يدق الجميع وتغسل به األيدي وبه يغسل الملوك والعظماء أيديهم 

 . بعد الطعام
 : غسول ينقى األيدي ويذهب الروائح الدسمة- ٧

ل وأوقة من نطرودن وثالث اواقى من دقيق الفول يؤخذ أربعة مثاقيل من قرنف
 .ويسحق الجميع سحقا بليغا وتغسل به األيدي فهو طيب نافع جدا

 :  نوع اخر- ٨
يطحن الحمص ويغربل وتغسل به األيدي بعد الطعام فانه صالح لذلك وهو 

 . االشنان الذى يستعمله الناس
 :  صنعة من صناب- ٩

  ويععجن بالعسل الطيب ثم يقرص في يسحق رطل من الصناب الطيب وينخل
ظرف جديد بالماء يومين أو ثالثة أيام ويراق الماء منه ويجفف يوما وليلة ثم يطلى 
قاعه وجوانبه من داخله بالصناب المعجون بالعسل ويجفف أيضا يوما وليلة حتى 
يحذب الظرف صلح ذلك وسيردفيه ثم يصب من الظرف مقدار عشر ربعه من عصير 

عصير كانه طالوة بالصناب الرجم الرطف واال كان يتولد من طعمه فضاعة مصفى بال
 .وال يكن فيه

- ٢٧٧ فضالة الخوان في طيبات الطعام  واأللوان من ص ص :نقال عن ابن رزين(
٢٨٠(.  



– 

  )١٨٦٦(

  :قائمة المصادر والمراجع
  .المصادر: أوالً
 لكتـاب   التَّكملة:  )م١٢٥٩/ ـ  ه٦٥٨ت   (، محمد بن عبد اهللا بن أبي بكْر القضاعي        اَألبارابن   -١

 .م١٩٩٥دار الفكر للطباعة،  :بيروتعبد السالم الهراس، : تحقيق، الصلَة
عيون األنباء فـي طَبقـات   ): م١٢٦٩  /هـ٦٦٨ت  (ابن أبي ُأصيِبعة، موفق الدين أبو العباس -٢

 .م١٩٩٥مكتبة الحياة، ، نزار رضا، بيروت: اَألطْباء، تحقيق
الدار :  كتاب الصلَة، الْقَاِهرة   ): م ١١٨٣ هـ   ٥٧٨ت   (عبد الْمِلك ، أبو القاسم خلف     والابن بشْكُ  -٣

 .م١٩٦٦،  المصرية للتأليف والترجمة
الجـامع لمفـردات األدويـة    : )م ١٢٤٨هــ   ٦٤٦ت (ابن البيطار، شهاب الدين أبو عبد اهللا -٤

 .م٢٠٠١،دار الكتب العلمية :واألغذية، بيروت
٥-  لجان  ابن جملَيِقيق  : )م٩٨٧/ ه٣٧٧ت   (ل، أبوداود ساء، تَحقات اَألطْبوت  : طَبـريفؤاد سـيد، ب: 

 .م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، 
محمـد  :  مختصر في الطب، تحقيق) :م٨٥٣ /ه٢٣٨ت (حبيب القُرطُبي، عبد الْمِلك السلميابن  -٦

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية،  :أمين الضناوي، بيروت
ل اَألنْدلُس وذكر رجالـه، ضـمن       ضالة في فَ  سِر: )م١٠٦٣/ هـ  ٤٥٦ت ( أبو محمد  ابن حزم،  -٧

 .م١٩٨٢مجموعة رسائل ابن حزم، نشر وتحقيق، إحسان عباس، بيروت، 
َأعمـاُل  : ) م١٣٧٤/  هــ  ٧٧٦ ت ت (أبو عبد اهللا محمد التلمساني ابن الْخَِطيب، لسان الدين    -٨

دار  :ليفـي بروفنـسال، الْقَـاِهرة     : بل االحتالم من ملُوك اِإلسالم،  تَحِقيق      اَألعالم فيمن بويع ق   
 .مكشوف، دتال

 محمد عبد المعيـد  : الحاوي في الطب، تحقيق):م٩٢٣/ هـ٣١١ ت (الرازي، محمد بن زكريا -٩
 .م١٩٧٧مطبعة دار المعارف النعمانية،  : الدكن–خان، حيدر آباد 

فضالة الخوان في : )م ١٢٩٢/ هـ٦٩٢ت ( أبي القاسمبن محمد بنأبو الحسن علي ابن رزين ،  -١٠
 .م١٩٨٤دار الغرب اإلسالمي،  :محمد بن شقرون، بيروت: طيبات الطعام واأللوان، تحقيق

محمد : تحقيقطِّب، الالكُلِّيات في  :)م ١١٩٨ هـ ٥٩٥ ت (ابن رشْد، أبو الوليد محمد بن أحمد -١١
 .م١٩٩٩راسات الوحدة العربية، مركز د: عابد الجابري، بيروت

 ، والتَّدِبير مداواةالالتَّيِسير ِفي ): م١١٧١/هـ٥٥٧ت(ابن زهر، عبد الْمِلك بن أبي العالء بن زهر -١٢
 .م٢٠٠٧دار الكتب العلمية،  :أحمد فريد المزيدي، بيروت: تَحِقيق

 خطـابي، فـي كتابـه األغذيـة    محمد العربي ال: كتاب األغذية، تحقيق  : ______________ -١٣
 .م١٩٩٠دار الغرب اإلسالمي،  :واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي، بيروت

 دراسـة  المجربـات،  كتاب): م١١٣١/هـ٥٢٥ت(أبو العالء زهر بن أبي مروان ، ابن زهر -١٤
لـة األسـبانية   ِميان، المجلس األعلى لألبحاث العلميـة، الوكا  كرستينا إلبريث وترجمة وتحقيق

 .م١٩٩٤.، مدريد١٧للتعاون الدولي، سلسلة المصادر األندلسية، رقم 



 

 )١٨٦٧(

التَصِريف لمن عجز عن التَْأليف،     ): م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت( الزهراوي، أبو القاسم خلف بن عبّاس      -١٥
ئة الهي :محمد ياسر زكور، ِدمشْق   : تَحِقيق المقالة الثالثون، في عمل اليد من الكي والشق والبط،        

 .م٢٠٠٩العامة السورية للكتاب، 
حسين : طَبقات اُألمم، تَحِقيق وتعليق   ): م١٠٧٠/ هـ٤٦٢ت  ( صاِعد اَألنْدلُسي، أبو القاسم َأحمد     -١٦

 .م١٩٩٣دار المعاِرف،  :مؤنس، الْقَاِهرة
: قخلق الجنين وتدبير الحبالي والمولدين واألطفال، تحقي      ): م٩٨٠/ هـ٣٧٠ت( عريب بن سعد   -١٧

فراريس،  منشورات كلية الطب والصيدلة، مكتبة :نور الدين عبد القادر، هنري جاهيه، الجزائر
 .م١٩٥٦

 منتخب من كتاب جـامع المفـردات        ): م ١١٦٤/  هـ   ٥٦٠ت نحو    (الغافقي، أحمد بن محمد    -١٨
ماكس مايرهوف وجورج صـبحي  : نشر، ابو الفرج غربغورس المعروف بابن العبري  : انتخبه

 .م١٩٣٧عة االميرية، بوالق بك، المطب
١٩- قَِّريد الممحبن م دملُس ):م١٦٣١/  هـ ١٠٤١ت (، شهاب الدين َأحنَفْح الطِّيب من غصن اَألنْد 

 دار صـادر،    : بيروت إحسان عباس، : الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الْخَِطيب، تَحِقيق       
 .م١٩٦٨

 شرح أسماء العقار، :) م١٢٠٨/ هـ٦٠٥ت (وسى بن عمرانابن ميمون القُرطُبي، أبو عبد اهللا م -٢٠
ماكس مايرهوف، الْقَـاِهرة ،     : نشره وصححه وراجعه على النسخة الوحيدة المحفوظة باستنبول       

 .م١٩٤٠
 األدوية المفردة، ضبطة    :)م١٠٧٣/ هـ٤٦٧ت  (ابن وافد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير         -٢١

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية،  :تووضع هوامشه احمد حسن بسبج، بيرو
 . والمعربةالمراجع العربية: ثانياً
مكتبة العبيكان،  :سامر عبد المحسن األيوبي، الرياض:  ترجمةالطب اإلسالمي،: مانفريد أولمان، -٢٢

 .م٢٠١٠
التراث العلمي للحضارة اإلسالمية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة،         : أحمد: أحمد فؤاد  باشا، -٢٣

١٩٨٣دار المعارف، : ةالْقَاِهر. 
: اِإلسالمية، ترجمة علي البمبي وعلي ابراهيم المنوفي، الْقَاِهرة         تاريخ إسبانيا  :توريس،  بالباس   -٢٤

 .م٢٠٠٢المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، 
 .م٢٠٠٨مكتبة الثقافة الدينية، : ندلسي، الْقَاِهرةتاريخ الفكر األ: بالنثيا، آنخل جنثالث -٢٥
، ٥أثر الدراسات الطِّبية في األندلس على ُأوروبا، مجلَّة العصور، مـج          : سعد عبد اهللا   البشري، -٢٦

 .م١٩٩٠، ١ج
دار الخلدونيـة للنـشر   : نظرات في تاريخ الغرب اإلسـالمي، الجزائـر    : محمد األمين  بلغيث، -٢٧

 .م٢٠٠٧والتوزيع، 



– 

  )١٨٦٨(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : قال اهللا تعالى

  واْ ِفيتَفَقَّهطَآِئفَةٌ لِّي منْهقٍَة مِمن كُلِّ ِفر الَ نَفَرواْ كَآفَّةً فَلَونِفرِلي ْؤِمنُونالْم ا كَانمو
  ).١ (رون الديِن وِلينِذرواْ قَومهم ِإذَا رجعواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَ

فيما رواه عنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية خطيباً  وقال 
من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم «:  يقوليقول سمعت النبي 

واهللا يعطي وال تزال هذه األمة قائمةً  على أمر اهللا ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
  .) ٢( » أمر اهللا

  :قدمةـالم
الحمد هللا مالك الملك والملكوت، الحي الذي ال يموت، الذي قدر فهدى وخلق فسوي، 
العالم بعباده اللطيف بهم، المشرع لهم من األحكام ما ينفع دنياهم وأخراهم، ويتناسب 

 شَرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه: معهم في كل زمان ومكان، القائل في كتابه العزيز
نُوحا والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك وما وصينَا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى َأن َأِقيموا الدين ولَا 

ِه مِدي ِإلَيهيو شَاءي نِه متَِبي ِإلَيجي ِه اللَّهِإلَي موهعا تَدم شِْرِكينلَى الْمع رقُوا ِفيِه كَبتَتَفَر ن
 ِنيب١٣(ي()٣.(  

                                         
  .١٢٢:  سورة التوبة، اآلية رقم- ١
، المتفـق   ٢٨٩٧: ، حديث رقم  ٣/٣٠٩الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن فتوح الحميدي،            - ٢

 -هــ  ١٤٢٣ -بيـروت  /  لبنان -دار ابن حزم    / ، دار النشر    ٤: ، عدد األجزاء  عليه من أحاديث أبي عبد اهللا     
 .علي حسين البواب. د: الثانية، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٢

  .١٣:  سورة الشورى، اآلية رقم- ٣
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فَِلذَِلك فَادع واستَِقم كَما ُأِمرتَ ولَا تَتَِّبع َأهواءهم : والقائل في محكم تنزيله بعد هذه اآلية
عمالُنَا ولَكُم وقُْل آمنْتُ ِبما َأنْزَل اللَّه ِمن ِكتَاٍب وُأِمرتُ ِلَأعِدَل بينَكُم اللَّه ربنَا وربكُم لَنَا َأ

 ِصيرِه الْمِإلَينَنَا ويب عمجي اللَّه نَكُميبنَنَا ويةَ بجلَا ح الُكُمم(١)) ١٥(َأع.   
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي األمي الهادي األمين سيدنا محمد 

  .ن وعلى آله وصحبه ومن سن سنته وتقفى أثره إلى يوم الدي
  ثم أما بعد

أرسى اإلسالم قواعد وأصول المعامالت التي تنظم العالقات اإلنسانية، سواء فيما لقد 
 فيما بينهم وبين غيرهم من األمم والشعوب، وأناط هذه العالقة مبين المسلمين أنفسهم، أ

كما تضمنت كتب الفقهاء على اختالف  بقدسية النصوص الشرعية ومقاصدها الجلية،
مسائل تناولت هذه العالقة؛ فمن استطلع أبواب الفقه اإلسالمي يمكنه اكتشاف مذاهبهم 

لنصوص واآلثار ل والمتتبعتلك المعالم الهادية التي تؤسس وتؤصل للتواصل اإلنساني، 
قف على نماذج عالية يالمتعلقة بتعامل المسلمين مع غيرهم وموقف الفقهاء منها، 

شاف المنهج اإلسالمي القويم في مد جسور  من خاللها اكتيتعرفووقائع شاهدة، 
  .التواصل اإلنساني

ن الفقه هو ؛ ألمنذ أن بدأ القرآن الكريم بالنزولوأصبح االحتياج للفقه ضروري 
 منذ عصر ت الحاجة للفقهتفسر به، فكانوالجانب العملي الذي يكمل الشريعة، 

، حقوقهمهم، ومعرفة  لفهم األحكام، وتنظيم عالقات- رضي اهللا عنهم -الصحابة
 أن هذا الماء طاهر أو نجس؟ أو أن هذا يعرفونكيف إذ  عليهم ثابتةوالواجبات ال

 أو ، أو مكروه، أو حرام،أو اللباس مباح،  أو الصيد، أو اإلناء، أو الطعام،الشراب
  .؟...مستحب

عبادات  إلى الونهتديأو إنفاقه حالل أو حرام؟ كيف ،  أن اقتناء هذا الماليعرفونكيف  
 قسمة المواريث ونعرفي كيف ؟. وطريقة أدائها،أوقاتهاو ون كيفية التطهر لها،عرفيف

، وبين غيرنا وجيراننا في الوطن وهو ما  المعامالت فيما بينناتقام وكيف ؟والفرائض
ما ، و إلى غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعامالتيسمى بالعالقات الدبلوماسية؟

وما استجد من قضايا ،  الشخصية كالنكاح والطالق وغيرهمايسمى اليوم باألحوال
نتيحة لتطور العلم والتكنولوجيا مثل بنوك اللبن، وبنوك األجنة، والتلقيح المجهري 

  .وغيرها من القضايا المستحدثة
                                         

  .١٥: سورة الشورى، اآلية رقم- ١
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 عظيمة، علينا َأن ندرسها، ونستفيد منها، وال نتعصب لها، وال نردها على  ثروةقهالفف
تجنب ضعفها، ونْأخذ منه الحق والصواب على ضوء يجب علينا ووجه اِإلجمال، 

أهله الذين هم قوام الدين وقوامه، وبهم ائتالفه فهم بو، الكتاب والسنة، وبفهم سلف اُألمة
هم ورثة األنبياء، وبهم يستضاء في الدهماء، ويستغاث في الشدة الذين وانتظامه، 

ليهم المفزع في الدنيا واآلخرة، والمرجع والرخاء، ويهتدي بهم كالنجوم في السماء، وإ
  .في التدريس والفتيا 

  :أهمية الموضوع
 يعيش )سياسي - اجتماعي -ديني (حياته الدنيوية يحتاج إلى نظام شامل  إن اإلنسان في 

في ظلّه، وهذا النظام إما أن يبنى على أساس تبعية اإلنسان لنفسه المعبر عنه في 
لليبرالية، وإما أن يبنى على أساس تبعية اإلنسان هللا االصطالح الغربي الحديث با

 ،)األنظمة اإللهية(سبحانه وتعالى، من خالل الشرائع التي جاء بها األنبياء باعتبارها 
ومعلوم أن تبعية اإلنسان لنفسه هي تبعية الناقص للناقص، فال تثمر كماالً لإلنسان، بل 

إذا ما نظرنا في الظلم الذي تعيشه تؤدي إلى تعميق النقص وترسيخه في حياته، ف
شعوب العالم الثالث، من احتالل مباشر أو غير مباشر للثقافات والعادات والتقاليد، 

لجريمة،  لألخالق، وشيوعلألسرة، وتدهور تفكك لوكذلك إذا ما نظرنا إلى الغرب من 
الت واندالع الحروب المدمرة المتواصلة، وانتشار األمراض النفسية، وازدياد حا

االنتحار، وتفشي الطالق نجد أن كل هذه األمور ما هي إال شواهد معبرة عن ذلك 
  .النقص الّذي يعتري الحياة المعاصرة لبعدها عن الفقه اإلسالمي وإقصائها له

فالفقه اإلسالمي هو العنصر الضامن الستقرار المجتمعات، ولخلود الشريعة 
كامل لحياة الفرد التنظيم ال : هي الفقهن وظيفةألواستمرارها باستمرار الزمان، 

 تكون حياة الفرد حتى الشريفة،  النبوية والسنّةكريم،والمجتمع في ضوء الكتاب ال
عصرية مطابقة للشروط العصرية الصحيحة من جهة، حياة والمجتمع في هذه الحياة 

  . وشرعية مطابقة لما أمر اهللا به في شريعته من جهة ثانية
  :ضوعسبب اختيار المو

 كما يخطئ فى تصوره وفهمه بعض - الدين اإلسالمى ليس ديناً روحياً بحتاًإن
وال شأن له بتنظيم شئون الجماعة وبناء ،  خاصاً بالعالقة بين العبد وربه-الناس
   -:ولكنه دين عام شامل يقرر أمرين، حياتها
  . صلة اإلنسان بربه وذلك من خالل العبادات:األول



– 
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يم للعالقة البشرية وللشئون العامة التى يتوقف عليها سعادة المجتمع  أصول التنظ:الثانى
  .وذلك من خالل ابواب الفقه غير العبادات

ولما كان تحقيق المصلحة للمجتمع هدفاً مهماً من أهداف الشريعة اإلسالمية بصفة 
 وجود ما يحفظ على الناس والمصلحة تقتضى، والفقه اإلسالمى بصفة خاصة، عامة

 ، وأحاديث،وقد حدثت فى اآلونة األخيرة داخل المجتمع مناقشاتينهم ودنياهم، أمور د
االكتفاء بأصول الشريعة اإلسالمية التي هي أمور كلية إجمالية عامة، بودعاوى تنادي 

  التيلقضايال اإلنسان حامالً جعلواالكتفاء بها كطقوس خالية من أي هدف، ال ت
  . وتخص المجتمع،تخصه

سالمي من الدين بمثابة المواد القانونية المفسرة للألصول العامة التي  الفقه اإليعد
توضع في بداية الدستور المدني لكل بلد من البلدان، ثم يأتي دور الفقهاء الذين هم 

  . بمثابة مجلس النواب الذين يضعون التفصيالت لكل مادة قانونية مشرعة
 والكرامة لإلنسان مثالً، دون ،يةكأصل صيانة الحر لو بقيت األصول العامة وحدهاف

 مجرد وصايا أخالقية يحسن للناس  تصبح حينئٍذفإنهامواد قانونية تفصل المراد منها 
  .األخذ بها، وال تكون أساساً لنظام اجتماعي شامل

وهكذا األمر بالنسبة إلى الشريعة، فإن االكتفاء بأصولها فقط يجعل المكلف في حيرة 
  .االجتماعية ومور الفردية، والسياسية،من أمره في أكثر األ

الوعي الفقهي لدى المكلفين وأثر غيابه وقد دعاني هذا األمر إلجراء هذا البحث في 
الوعي الفقهي : (  واستعنت به وأسميت هذا البحث– تعالى –علىهم فاستخرت اهللا 

  ) وأثر غيابه على المكلفين
ة آمل أن تكون واعية مستقصية وقد دفعنى للبحث فى هذا الموضوع ودراسته دراس

  -: فى طليعتهافدوافع عدة يق
إبراز حرص الشريعة اإلسالمية على المجتمع من خالل معالجتها لمشاكله العامة - :أوال

  .والخاصة
على األزهر الشريف الحامل  تلك الهجمة الشرسة الغير واعية وغير مسؤولة: ثانيا

  .ماء اإلسالم في وسائل اإلعالم المختلفةللواء اإلسالم وعلى الفقهاء والمحدثين وعل
 توضيح أن معرفة الفقه اإلسالمي، ومعرفة فقهاء اإلسالم ومعرفة طبقاتهم الذين -:ثالثا

 من األمور المهمة التي ينبغي ألهل العلم العناية بها -يرجع إليهم في هذا الباب 
الثابتة في الشرع وإيضاحها للناس حيث إنه ال يتوصل إلى تفصيل المراد من األصول 

  .إلى من خاللهم فهم بمثابة مجلس النواب كما سبق



 

 )١٨٧٥(

 بيان فضل ثقاة األمة وأئمة العلم والفقه الذين نقلوا ووضحوا وفصلوا لنا -:رابعا
  .دحض التهم الموجهة إليهمنصوص الشريعة و

زمان  بيان أهمية الفقه وأنه من األولويات التي البد من العناية بها في هذا ال-:خامسا
لحل المشكالت الشخصية والمجتمعية، فالناس بحاجة إلى ما يصلح طهارتهم 
وصلواتهم، وبحاجة إلى ما يصحح عقودهم وأنكحتهم وبيعاتهم، وهم بحاجة إلى متابعة 
دقيقة لواقعهم ونبذ العنف والتطرف، وال يكون ذلك إال بالفقه، فكثير من الناس اآلن إذا 

  .رة من الحيض والنفاس والجنابة ال يستطيعون حلهاعرضت له مشكلة حتى في الطها
 أنه ال سبيل للقضاء على العنف والتطرف واإلرهاب إال من خالل نشر -:سادسا

الوعي الفقهي الصحيح الذي يبين لهم أن مقاصد الشرع وضروراته خمسة للمحافظة 
  :على الفرد والمجتمع وهي

  .سل، وحفظ المالحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الن
 وتوضيح أن اإلرهاب يتعرض إلى هذه األمور الخمسة كلها باإلفساد والهدم؛ حيث إنه 
يفسد دين مرتكبه لبعده عن الطريق الصحيح  وركونه إللى التطرف والغلو، كما أنه 
يفسد النفس بقتلها أو ترويعها، ويفسد العقل بتغيير موازين التفكير وتقدير المصلحة 

وبانتشار الوعي .  وهو يهلك النسل ويرهبهم ويتلف المال العام والخاص والمفسدة،
الفقهي يتضح للجميع حرمة االعتداء على هذه األمور الخمسة، وتجريم من فعل ذلك 

  .لوسيلة في الفكر اإلسالمي الصحيحمهما كانت نيته وغايته ، فالغاية ال تبيح وال تبرر ا
ن وسط ال إفراط فيه وال تفريط، وأن أحكامه،         الدين اإلسالمي دي   بيان أن    -:سابعا

وتشريعاته، وآدابه، ونظمه شاملة لكل جوانب الحياة، وصالحة لكـل زمـان ومكـان،              
ومحققة لمصالح العباد في العاجل واآلجل؛ ألنها من عند اللطيف الخبير الذي يعلم مـا               

  .)١(فُ الْخَِبيرَأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطي :يصلح خلقه قال تعالى
  : منهج البحث

  -:أما عن منهج البحث، فقد التزمت فيه بأمرين أساسيين
  .تخريج األحاديث من مصادرها: األول
  .جمع المادة العلمية المتعلقة بهذه الموضوع من المراجع الفقهية األصيلة: الثاني

لبحث، وهـي  هناك مجموعة من الضوابط التزمت بها  أثناء هذا ا   :ضوابـــط البحث 
  :على النحو التالي 

                                         
  .١٤: سورة الملك ، اآلية   )(١



– 
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 نقل اآليات القرآنية كما هي بالرسم العثماني وعزو اآليات القرآنيـة الكريمـة،              - ١
وذلك بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وقد جعلت ذلك في الهامش، مبتدئـة باسـم          
السورة، ثم رقم اآلية، وأبين إن كانت آية كاملة، أو بعض آية كما راعيـت فـي       

  .  الرسم العثمانيكتابة اآليات
الحرص على تقديم ما في الصحيحين من أحاديث عما سواهما من كتب الحديث،              - ٢

وإذا ورد الحديث في غير الصحيحين، فإنني أقوم بتخريجه، وأجتهد فـي بيـان              
الحكم عليه، وأشير إلى من صحح الحديث، أو حسنه من العلماء المحققين سواء             

  .بقدر اإلمكانأكان من السابقين أم من المعاصرين 
توثيق النقول من المصادر األصيلة، ويكون ترتيب المصادر في الغالب تاريخياً،            - ٣

وال أقدم المتأخر إالّ  عند الحاجة لذلك، والحرص علـى تعـدد المـصادر فـي         
  .المعلومة الواحدة ما أمكن ذلك 

 أقوم بعمل الهوامش حسب قواعد البحث العلمي، مراعية عنـد النقـل مـن أي              - ٤
أو االستفادة منه اإلشارة إلى اسم الكتاب أوالً، فـالمؤلف، فـالمحقق إن             مصدر  

بلد النشر، ثـم الناشـر، وتـاريخ        : وجد، ثم رقم الطبعة، ومعلومات النشر وهي      
النشر، وإذا تكرر ذكر المصدر، اقتصر على ذكر الكتاب، والمؤلف، والجـزء،            

 .والصفحة 
  .التعريف بالمصطلحات لغة واصطالحا - ٥
  . بهم عدم المعرفة بعضاألعالم الذين يظنالترجمة ل - ٦

من } الوعي الفقهي وأثر غيابه على المكلفين { : نظراً لما لهذا الموضوع :خطة البحث
مكانة بين الجميع، فقد تعرضت لهذا البحث في عبارة موجزة، وأسلوب واضح ال لبس 

على المكلفين الوعي الفقهي وأثر غيابه { : فيه وال غموض، وقد تناولت هذا الموضوع
  -:في مقدمة، و أربع فصول، وخاتمة، على النحو التالي} 

  :وتحوي خطة البحث المشتملة على: المقدمة
  .أهمية الموضوع  - ١
  .سبب اختيار الموضوع - ٢
 .منهج البحث  - ٣
  .ضوابط البحث  - ٤

  .بيان المذاهب الفقهية وطبقات الفقهاء: الفصل األول
  :ويحتوي ثالثة مباحث
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  . لغة، واصطالحا  المذهبتعريف: المبحث األول
  :بيان بأهم المذاهب الفقهية ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني
  . المذاهب الفقهية غير مذهب أهل السنة- :المطلب األول
  .مذاهب أهل السنة وبيان فضلهم: المطلب الثاني
  .طبقات الفقهاء: المبحث الثالث
وأحكام العامي بالنسبة لهذه  حكم التعصب ألحد المذاهب الفقهية -:الفصل الثاني

  :المذاهب، ويحتوي ثالثة مباحث
واخراج المتعصب من حكم التعصب لمذهب من مذاهب أهل السنة، : المبحث األول
  .، ويحتوي مطلبينزمرة العلماء
  :حكم التعصب لمذهب من مذاهب أهل السنة: المطلب األول
  .إخراج المتعصب عن زمرة العلماء: المطلب الثاني

  : مطالبأربعةأحكام العامي بالنسبة للمذاهب الفقهية، ويحتوي : ث الثانيالمبح
  .حكم التزام العامي مذهبا معينا من المذاهب الفقهية: المطلب األول
  .حكم التزم العامي مذهبا معينا والعمل بخالفه: المطلب الثاني
يه التزام هل يجوز للمقلد االنتقال من مذهب إلى مذهب أم يجب عل: المطلب الثالث

  .مذهب واحد
  شروط التقليد؟: المطلب الرابع
حكم األخذ باأليسر وتتبع رخص المذاهب وبيان الضوابط الشرعية : المبحث الثالث

  :لذلك، ويحتوي مطلبين
  .حكم تتبع الرخص واختيار األيسر في المذاهب للعامي: المطلب األول
  .ر المذاهب وتتبع الرخصبيان الضوابط الشرعية في األخذ بأيس: المطلب الثاني
  أحكام التلفيق والتقنين: الفصل الثالث
  التلفيق وبيان أحكامه: المبحث األول
  : تعريف التلفيق لغة واصطالحا: المطلب األول
  حكم التلفيق  في التكاليف الشرعية: المطلب الثاني
  :التقنين وبيان أحكامه، ويحتوي مطلبين: المبحث الثاني
  :ف التقنين وبيان نشأتهتعري: المطلب األول

  .تعريف التقنين لغة واصطالحا: المسألة ااألولى
  :تاريخ نشأة فكرة التقنين: المسألة الثانية



– 
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  .حكم تقنين األحكام الشرعية من الحاكم: المطلب الثاني
أهمية وجود الوعي الفقهي في المجتمع اإلسالمي وأثر غيابه عن : الفصل الرابع

  :نالمكلفين، ويحتوي مبحثي
  :أهمية وجود الفقه في المجتمع اإلسالمي ويحتوي مطلبين: المبحث األول
  :رأي العلماء وأقوالهم في أهمية وجود الفقه: المطلب األول
  .سمات ومميزات الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني
  :وجود الوعي الفقهي ضرورة أمنية للمجتمع والعقل، ويحتوي مطلبين: المبحث الثاني
  .الوعي الفقهي ضرورة أمنية للمجتمع: لالمطلب األو

  .الوعي الفقهي ضروري للعقل الذي عليه مدار التكليف وأمن المجتمع: المطلب الثاني
  .  وفيها أهم النتائج، والتوصيات ،والمراجع والفهارس :الخاتمة

وأخيرا أود التنبيه بأن هذا البحث قد راعيت فيه الدقة والصواب قـدر اإلمكـان               
  .لهدف ووافق الصواب فهو فضل من اهللا ونعمة فإن أصاب ا

وإن تكن األخرى، فحسبي أنني لم أضن بجهد والكمال هللا تعالى وحـده، وأننـي         
كنت مجتهدة في تحصيل الصواب، غير متعمدة الخطأ، واهللا أسأل أن ينفعني به وينفـع               

ـ      به اإلسالم والمسلمين وأن يجعله عمال خالـصا لوجهـه            ا الكـريم وان يغفـر زالتن
  .وتقصيرنا

  
  ةــالباحث

  زكية محمد عبد الرحيم أحمد حواس /د                                          
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  الفصل األول
  بيان المذاهب الفقهية وطبقات الفقهاء

  المبحث األول
   تعريف المذهب

  : تعريف المذهب:المطلب األول
 المتوضأ، والمِرفـق،    يطلق على : المذهب مصدر وهو مفعل من الذهاب     :  المذهب لغة 

والطريقة، ومكان الذهاب، والمقصد، والمعتقد، كما يطلق على األصل، وهـو مـصدر             
مـا  : ذهب مذَهبا حسنا، ويقال   : من ذَهب يذْهب ذَهاباً وذُهوباً فهو ذاِهب، وذَهوب، يقال        

  . أصل: يدرى له مذهب أي
ية والفلسفية ارتبط بعضها  مجموعة من اآلراء والنظريات العلم:المذهب اصطالحا

  .)١(مذاهب) ج ( ببعض ارتباطا يجعلها وحدة منسقة 
  :تعريف المذهب شرعا: المطلب الثاني

 في أطلق المذهبلم يخرج المذهب في التعريف الشرعي عن التعريف اللغوي حيث 
  :  على ثالث إطالقاتالشرع عند الفقهاء

ئمة من األحكام االجتهادية قال ما ذهب إليه إمام من األ: أن المذهب هو: أولها
 حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من - أي المذهب -  صار [: الحطاب

   .)٢(]األحكام االجتهادية 
من باب وذلك ما به الفتوى،  :المذهب بأنه متأخري المالكية على أطلقهما : ثانيها

؛ ألن ذلك هو )٤(»عرفة الحج « : ، نحو قوله )٣(إطالق الشيء على جزئه األهم 
  .األهم عند الفقيه

                                         
  يات ـ حامد عبد القادرالمعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ـ أحمد الز - ١

 لمحمد ،مجمع اللغة العربية ،و لسان العرب/ دار الدعوة، تحقيق    : الذال،دار النشر   : ،باب  ١/٣١٧محمد النجار، 
  . بيروت-دار صادر : ،باب ذهب، الطبعة األولى ،الناشر ١/٣٩٣،بن مكرم بن منظور األفريقي المصري

 .١/١٣مقدمة مختصر خليل )هـ١٢٩٩: المتوفى (مد عليش منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أح - ٢
 الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين الخليل، شمس  مختصر لشرح الجليل مواهب  - ٣

 دار: عميرات، الناشـر  زكريا : ، المحقق ٣٤/ ١،  )هـ٩٥٤ : المتوفى (الرعيني بالحطاب المعروف ، المغربي
 . الكتب عالم

 .فرض الوقوف بعرفة : مناسك الحج ، باب: كتاب ) ٣٠١٨( النسائي  سنن - ٤



– 

  )١٨٨٠(

 ما يصار إليه من األحكام، يقول صاحب : هذه التعاريف أن المذهب هوثالثو
 محل الذهاب وزمانه والمصدر واالعتقاد والطريقة المتسعة :المذهب لغة [ :التعاريف

  .)١](ثم استعمل فيما يصار إليه من األحكام
 حقيقة :شرعا بأنهنستخلص منها تعريف المذهب من خالل هذه اإلطالقات يمكن أن 

عرفية تطلق على األحكام التي استخرجها إمام مجتهد أو خرجت على قواعده وأصوله 
  .من ِقبِل أصحابه المجتهدين التابعين ألصوله في التخريج

  المبحث الثاني
  الفقهية المذاهب بأهم بيان 

  المطلب األول
  السنة المذاهب الفقهية غير مذهب أهل 

 كل األحكام الكفيلة بحل مشكالت الناس، تشملبالنظر إلى الثروة الفقهية الضخمة التي 
والتي خلفها لنا سلفنا الصالح، نجدها ال تقتصر على المذاهب الفقهية األربعة المعروفة 

وإنما تشمل كل ، والشافعية، والحنابلة والمالكية، الحنفية، وهي والمشهورة لدى العامة
، أذكر منها على سبيل المثال ال  المعروفة، ما اشتهر منها وما انقرضالمذاهب
  .الحصر

الليث بن سعد عبد )  م٧٩١ - ٧١٣=  هـ ١٧٥ - ٩٤(:  كمذهب الليث بن سعد- ١
  .إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفقها: بالوالء، أبو الحارث: الرحمن الفهمي

ئيسها وأمير من بها في عصره، كان كبير الديار المصرية ور: قال ابن تغري بردي
  .بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته

خراسان، ومولده في قلقشندة قرية من أعمال قليوب بمصر، ووفاته في  :أصله من
  .القاهرة، وكان من الكرماء األجواد

ة ، أخباره كثير، وقال االمام الشافعي الليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه لم يقوموا به
  )٢.(وله تصانيف كثيرة

                                         
دار ، دار الفكر المعاصـر     : ، طبعة ١/٦٤٦التوقيف على مهمات التعاريف ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي،         -١

  .محمد رضوان الداية. د: تحقيق ١٤١٠:دمشق ،الطبعة األولى ،  بيروت -الفكر
  .وما بعدها، ٥٠/٣٤١تاريخ دمشق البن عساكر، ،٥/٢٤٨األعالم للزركلي، - ٢



 

 )١٨٨١(

 هو أبو عمرو األوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو عالم أهل - : وكاألوزاعي-٢ 
بدمشق،  الشام، كان يسكن بمحلة االوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس

  .ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات
  .كان مولده ببعلبك: وقيل

من همدان وهو من انفسهم ولد سنة ثمان وثمانين وكان ثقة مأمونا  وقيل األوزاع بطن 
صدوقا فاضال خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة وكان مكتبه باليمامة فلذلك سمع 
من يحيى بن أبي كثير وغيره من مشايخ اهل اليمامة وكان يسكن بيروت وبها مات 

ابن سبعين سنة وهو امام اهل سنة سبع وخمسين ومائة في آخر خالفة أبي جعفر وهو 
    ).١(الشام وفقيههم

ابن جرير الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري :  وابن جرير الطبري- ٣
 كثير بن غالب صاحب التفسير الكبير والتاريخ والشهير، كان إماما في وقيل يزيد بن

ك، وله مصنفات مليحة فنون كثيرة منها التفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ، وغير ذل
في فنون عديدة وكان من األئمة المجتهدين لم يقلد أحدا وكان أبو الفرج المعافي بن 
زكرياء النهرواني على مذهبه، وكان ابن جرير ثقة في نقله وتاريخ اصح التواريخ، 

  :من المنسوب إليه
 يوم ، وكانت والدة ابن جرير سنة أربع وعشرين ومائتين بآمل طبرستان ووفاته

 عن خمس وثمانين سنة، ودفن يوم األحد في ٣١٠السبت سادس وعشرين شوال سنة 
داره ببغداد وزعم قوم أنه بالقرافة مدفون والصحيح األول، وصنف كتابا حسنا في 

   .القراآت وروى عنه جماعة
كان أحد األئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، : قال الخطيب :فضله

 بصيرا ،علوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب اهللاجمع من ال
بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطريقها صحيحها، وسقيمها، ناسخهان 

  .ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، بصيرا بأيام الناس وأخبارهم 

                                         
ورجال صحيح مسلم، ألحمد بن علي بـن منجويـه          . ومابعدها١٥٠ص٣٥ تاريخ دمشق البن عساكر جزء     - ١

، تحقيق عبد اهللا الليثي ،الناشـر دار المعرفـة   ٤١٢،ص٤٢٨سنة الوفاة / ٣٤٧األصبهاني أبو بكر، سنة الوالدة  
  .وما بعدها٧/١٠٧يروت، و سير أعالم النبالء ،مكان النشر ب١٤٠٧،سنة النشر 



– 

  )١٨٨٢(

ألمم، وكتاب التفسير الذي لم ير مثله، وتهذيب  له الكتاب المشهور في تاريخ ا:تصانيفه
 مثله في معناه ولم يتم، وله في األصول والفروع كتب كثيرة، واختار ير لم  الذياآلثار

  .من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه
آت، والعدد والتنزيل، واختالف العلماء، وتاريخ الرجال من الصحابة ء القرا:ومن كتبه 

 إلى شيوخه، لطف القول في أحكام شرائع اإلسالم وهو مذهبه الذي اختاره، والتابعين
ولطائف القول وخفيفه في شرائع اإلسالم، ومسند ابن عباس، واختالف علماء 
األمصار، كتاب اللباس، كتاب الشرب، كتاب أمهات األوالد أمثلة العدول في الشروط، 

على ذي األسفار يرد فيه على داود، تهذيب اآلثار، بسيط القول، آداب النفوس الرد 
رسالة النصير في معالم الدين، صريح السنة، فضائل أبي بكر، مختصر الفرائض، 
الموجز في األصول، مناسك الحج والتبصير في أصول الدين وابتدأ بكتاب البسيط 

   )١.(فخرج كتاب الطهارة نحو ألف وخمس مائة ورقة
سفيان بن سعيد )  م٧٧٨ - ٧١٦=  ه ١٦١ -  ٩٧)  (سفيان الثوري: (  والثوري- ٤

أمير المؤمنين : بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد اهللا
  .في الحديث

  .كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى
ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم، : مولده ونشأته

  .فسكن مكة والمدينة)  ه١٤٤سنة (كوفة وخرج من ال، فأبى
  .وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا، ثم طلبه المهدي، فتوارى

  ).٢(كالهما في الحديث ) الجامع الصغير( و ،)الجامع الكبير(له من الكتب 
: هو)  م٨٨٤ -  ٨١٦=  ه ٢٧٠ -  ٢٠١:  (داود الظاهريالظاهرية وتنسب إلى  - ٥

أحد االئمة : صبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهريداود بن علي بن خلف اال
  .المجتهدين في االسالم

تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك الخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها 
  .عن التأويل والرأي والقياس

بلدة قريبة (وهو أصبهاني االصل، من أهل قاشان ، وكان داود أول من جهر بهذا القول
  .سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، ومولده في الكوفة) هانمن أصب

                                         
 .١/٢٦٦للصفدي، : الوافي بالوفيات  - ١
  . ٣/١٠٤األعالم للزركلي ،  - ٢



 

 )١٨٨٣(

! كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر : قيل: قال ابن خلكان
  .كان عقل داود أكبر من علمه: وقال ثعلب

  .أسماءها في زهاء صفحتينوله تصانيف أورد ابن النديم 
   .)١(توفي في بغداد

هم القائلون باتباع االثنى عشر إماماً، و وتسمى أيضا الجعفرية :اميةالشيعة اإلم - ٦
  .ويدخل في عمومهم أكثر مذاهب الشيعة في العالم اإلسالمي

 ، ولبنان، وإيران، ولهم وجود في الشام، نشأت هذه الطائفة في العراق:موطن تواجدهم
ن إن اإلمامة ثبتت  واألحساء والمدينة المنورة، ويقولو، وغرب أفغانستان،وباكستان

 بالنص، وكذلك نص علي على الحسن، - رضي اهللا عنه - لعلي بن أبي طالب 
 إمام ينص على من بعده، وتفرقوا إلى حوالي كل... وهكذا والحسن على الحسين، 

أربع وعشرين فرقة، واإلمامة عندهم ركن من أركان اإلسالم وهي منصب إلهي 
اء من عباده، ويعتقدون أن اإلمام معصوم عن الخطأ كاختيار اهللا سبحانه للرسالة من يش

والنسيان والمعاصي في الظاهر والباطن، ويجوزون أن تجري خوارق العادات على يد 
اإلمام، وأن اإلمام أحاط علماً بكل شيء، ويزعمون أن أكثر الصحابة ضلُّوا بتركهم 

 ، - رضي اهللا عنه - فهم كفار وبعض فرقهم تعتقد ألوهية علي  االقتداء بعد النبي 
عليك السالم يا أمير : وأنه يسكن السحاب، وأن الرعد صوته، فإذا سمعوا الرعد قالوا

   ).٢ (وبعض فرقهم خرجت عن اإلسالم كالسبأية والبنانية والحطابية وغيرهم. المؤمنين
  :الشيعة اإلمامية إلى خمس عشرة فرقة وهم وقد قسم أبو المظفر االسفراييني  

، الموسوية، االسماعيلية، العمارية، الشمطية، الناووسية، الباقرية، المحمدية، الكاملية
، اليونسية، الزرارية، )أو الجواليقية(الهشامية ، أو الحكمية الهشامية، القطعية، المباركية
  .الشيطانية

بيد أن هذا المصطلح قد اقتصر بمرور الزمن على فرقتين بارزتين من تلك الفرق 
  .واإلمامية اإلسماعيلية" االثنا عشرية"ية القطعية وهما اإلمام

                                         
:  ، ولسان الميزان ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر٣٣٣/ ٢األعالم للزركلي   - ١

 الهند -دائرة المعرف النظامية :  تحقيق١٩٨٦ - ١٤٠٦ ،  بيروت الطبعة الثالثة -مؤسسة األعلمي للمطبوعات    
 ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان              . ٢/٤٢٢،  

  .وما بعدها ٢/٢٥٥ بيروت ،-دار صادر : إحسان عباس الناشر: المحقق 
، والملل والنحل   ) ٥٤ -٣٨(، والفرق بين الِفرق ص    ) ٦٦ -٥٢(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص       - ٢

 ) .١٧٣-١٦٢(للشهرستاني ص



– 

  )١٨٨٤(

ثم أخذت اإلسماعيلية تستقل شيئاً فشيئاً في عقائدها وتصوراتها فلم تعد شعبة من شعبتي 
وأصبحت الساحة خالية للشيعة األثني عشرية وأصبح أسم اإلمامية علماً عليها ، اإلمامية

وهذه : (فه للشيعة االثني عشريةكما يقوله المرحوم محمود شكري اآللوسي في تعري
هي المتبادرة عند االطالق في لفظ اإلمامية وهم القائلون بإمامة علي الرضا بعد أبيه 

ثم بإمامة ابنه محمد التقي المعروف بالجواد ثم بإمامة ابنه على التقي ، موسى الكاظم
دي معتقدين ثم بإمامة ابنه الحسن العسكري ثم بإمامة محمد المه، المعروف بالهادي 

  ).١(المهدي المنتظر
 نسبة لإلمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : الشيعة الزيدية- ٧

، الذي قاد ثورة شيعية في العراق ضد )هـ ١٢٢هـ  المتوفى٨٠المولود في عام 
فقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج ثم ما لبثوا أن ، األمويين أيام حكم هشام بن عبد الملك

خلوا عنه وخذلوه عندما علموا أنه ال يتبرأ من الشيخين أبو بكر وعمر وال يلعنهما ت
بل يترضى عنهما فاضطر إلى مقابلة جيش األمويين وما معه سوى ، رضي اهللا عنهما

 هـ رحمة اهللا ١٢٢حيث أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته في عام ،  فارس٥٠٠
صوصاً الشيخين، وإن كانوا يرون أن علياً عليه فهم ال يرون جواز سب الصحابة وخ

وهم أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب ، أحق بالخالفة ولكنه تنازل عنها وبايع راضياً
وهم يعتمدون في استنباط األحكام . أهل السنة، ومذهبهم في العقيدة هو مذهب المعتزلة

ان والمصالح على القرآن والحديث واالجتهاد بالرأي، واألخذ بالقياس واالستحس
  ).٢ (المرسلة واالستصحاب

  .عشر فرق: ثماني فرق، وقيل: وقد انقسموا إلى ست فرق، وقيل 
   .]إنهم قريبون إلى أهل السنة والجماعة : ويقال

 أتباع عبد اهللا بن إباض المقاعسي المري التميمي من بني مرة بن عبيد :اإلباضية - ٨
خ وفاته، كان معاصراً لمعاوية وعاش بن مقاعس، اختلف المؤرخون في سيرته وتاري

  .  ه٨٦إلى أواخر عصر عبد الملك بن مروان وتوفي على األرجح سنة 
                                         

الِفقْه ١و .١٠/٥٦مجموع مؤلفات فضائل آل البيت والصحابة     و .٥٢/٢٥٢مجموع مؤلفات تاريخ الرافضة      - ١
        النَّظري ة وأهمة واآلراء المذهبيالشَّامل لألدلّة الشَّرعي وأدلَّتُه ـة        اإلسالمية وتحقيـق األحاديـث النَّبويات الفقهي

، ١/٣٩ كلّية الشَّريعة،-وهبة الزحيِلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق . د.وتخريجها، أ
 .الطَّبعة الرابعة:  دمشق الطبعة – سورية -دار الفكر : الناشر 

الِفقْـه  ١ .١٠/٥٦، مجموع مؤلفات فضائل آل البيت والـصحابة      ٥٢/٢٥٢مجموع مؤلفات تاريخ الرافضة      - ٢
، وأدلَّتُه ١/٣٩اإلسالمي. 



 

 )١٨٨٥(

قال اإلباضية إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، ودار مخالفيهم من أهل 
من أخص فرق  اإلباضيةو ، )١ (اإلسالم دار توحيد، إال معسكر السلطان فإنه دار بغي

   .رج قوالً واعتقاداالخوا
يوجدون في أكثر من مكان في العالم اإلسالمي في اليمن، وعمان،  :موطن تواجدهم

وفي أنحاء ُأخَر، ولهم كتب كثيرة ومصنَّفَة في  وفي ليبيا وفي الجزائر، والمغرب،
ثم هم فيما بينهم فرق وكلهم ، ٢)(ر  تبلغ عشرات المجلدات أو أكثهالعقيدة وفي الفق

 أن مخالفيهم من فرق هذه األمة كفار ال مشركون وال مؤمنون ويجوزون يقولون
شهادتهم ويحرمون دماءهم في السر ويستبيحونها في العالنية ويجوزون مناكحتهم 
ويثبتون التوارث بينهم ويحرمون بعض غنائمهم ويحللون بعضها يحللون ما كان من 

  .)٣ (ضة ويردونها إلى أربابهاجملة األسالب والسالح ويحرمون ما كان من ذهب أو ف
  المطلب الثاني

   مذاهب أهل السنة وبيان فضلهم
  :المقصود بأهل السنة

أبو  : األئمةهمو ،أصحاب المذاهب األربعة المشهورة )٤ (:مذاهب أهل السنةيقصد ب
ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم كثيرون ممن سبق ولكن اشتهر األئمة ، حنيفة

لهم تالميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم، واعتنوا بتنظيمها األربعة؛ ألنه حصل 
                                         

لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد اهللا، تحقيق علي سـامي       :  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين     - ١
لشيخ اإلسالم ابـن  : اب والسنة واإلمامة في ضوء الكت.١٤٢دار الكتب العلمية بيروت،    : الناشر ،١/٥١النشار،  

 .٢/٢١١تيمية جمع وتقديم وتعليق محمد مال اهللا،
 شرح العقيدة الطحاوية، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سـالمة األزدي الطحـاوي والمـسمى بــ         - ٢
  .٢٥/١١شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ )) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل((
، ١/٥٨طاهر بن محمد اإلسفراييني، : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،المؤلف  - ٣

 .كمال يوسف الحوت: ، تحقيق ١٩٨٣ بيروت ،الطبعة األولى ، -عالم الكتب : الناشر
ث فقط، وإنما مرادنا بهم  عندما نتحدث عن عدالة أهل السنة فإننا ال نعنى بهم أهل الحدي           : المراد بأهل السنة   - ٤

             علمـاء التوحيـد  -١: بين الفرق من   األصناف الثمانية الذين ذكرهم اإلمام عبد القادر البغدادى فى كتابه الفرق          
 الزهاد الصوفية ، الذين لم -٦ علماء القراءات والتفسير -٥ علماء النحو  -٤ علماء الحديث -٣علماء الفقه  -٢

علمه بشئ من بدع أهل األهواء الضالة، ومن مال منهم إلى شئ من األهواء الضالة لم يكن يخلط كل صنف منهم 
كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها، لعمـاد الـسيد محمـد          : [انظر. من أهل السنة، وال كان لقوله حجية فى عمله        

ـ   : إسماعيل الشربينى، المحقق      - هـ ١٤٢٢/ األولى : ، الطبعة ٨٢٧عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى، ص
 . م٢٠٠٢



– 

  )١٨٨٦(

وترتيبها، بخالف العلماء اآلخرين، فإنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤالء من 
التالميذ الذين عنوا بأقوالهم وبما جاء عنهم؛ فاشتهرت تلك المذاهب، وهم أئمة هدى 

 كالزيدية، واإلباضية، وهي مذاهب أهل السنة بخالف المذاهب األخرى؛وأهل سنة، 
  )١.(والهادوية، فإن هذه مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة

 أما هؤالء األربعة فهم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، فهم متفقون من حيث 
  . وأصول الشريعة العقيدة،

 يقع الخالف بينهم  فيها فهم مجتهدون، فمن اجتهد منهم تيأما بالنسبة للفروع ال
 :حق فإنه يؤجر أجرين، ومن اجتهد وأخطأه فإنه يؤجر أجراً واحداً؛ لقوله وأصاب ال

أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول  فيما رواه عنه 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم  « :  يقولاهللا  

يث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى قال فحدثت بهذا الحد. » أخطأ فله أجر 
  )٣.(، قال أبو داود وخطأه مغفور)٢(أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة 

  المبحث الثالث
  طبقات الفقهاء

البد للمقلد والمفتي أن يعلم حال من يقلد ويعمل ويفتي بقوله، فيعرف درجته في الرواية 
يميز بين اآلراء المتعارضة، ويرجح أقواها، وفي الدراية، وطبقته بين الفقهاء، ل

  :)٤(والفقهاء على سبع طبقات 

                                         
 .١/٣٠٥ ،شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - ١
، وصحيح مسلم، باب إذا اجتهد ٧٣٥٢:  صحيح البخاري،باب إذا اجتهد الحاكم  فأصاب أو أخطأ،حديث رقم   - ٢

  .٤٥٨٤: الحاكم  فأصاب أو أخطأ ، رقم
 .١/٣٠٥ ،شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - - ٣
ويليه تكملة ابن . حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،محمد امين الشهير بابن عابدين    - ٤

صـفة الفتـوى   و . م ١٩٩٥.هــ  ١٤١٥دار الفكر ،:  ،وما بعدها ، بيروت لبنان      ١/٨٣عابدين لنجل المؤلف    
المكتـب  :  وما بعـدها ، الناشـر   ١٦، صـ  ألحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد اهللا ،والمفتي والمستفتي 

 انظـر المراجـع الـسابقة،    و.محمد ناصر الدين األلباني   : تحقيق  ١٣٩٧ بيروت ، الطبعة الثالثة ،       -اإلسالمي  
وزارة األوقـاف والـشئون     : وما بعدها ،صادر عن   .٣٦/٣٤٤الصفحات ذاتها، و الموسوعة الفقهية الكويتية ،        

ـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (  جزءا ، الطبعة   ٤٥: اء الكويت ، عدد األجز    -اإلسالمية   : ٢٣ - ١واألجـزاء   )  هـ
 -الطبعـة األولـى ، مطـابع دار الـصفوة     : ٣٨ - ٢٤األجـزاء  . الكويـت و -الطبعة الثانية ، دارالسالسل   

  الطبعة الثانية ، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩مصر،واألجزاء 



 

 )١٨٨٧(

 وهو الذي استقل بوضع قواعده لنفسه، يبني عليها :المجتهد المستقل: الطبقة األولى
طبقة المجتهدين في :( الفقه، كأئمة المذاهب األربعة، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة

؛ ألنه يستقل باألدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب ، وهو مجتهد مطلق مستقل)١) (الشرع 
  .  حدأ

  :والبد في المجتهد المستقل من توفر شروط عامة وأخرى خاصة
  :أما الشروط العامة فهي

  . أن يكون مسلما - ١
  ).أي بالغا عاقال( مكلفا - ٢
  .أن يكون ثقة- ٣
  . أن يكون مأمونا- ٤
  .أن يكون متنزها عن أسباب الفسق ونواقض المروءة- ٥
  . أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن- ٦
وسواء في هذه ،  أن يكون رصين الفكر صحيح التصرف، واالستنباط ،متيقظا- ٧

  . الشروط الحر، والعبد، والمرأة، واألعمى، واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته
 قال الشيخ أبو عمرو ابن الصالح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه ال يؤثر فيه قرابة 

عداوة وجر نفع ودفع ضر ألن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما ال اختصاص له و
وهذه شروط عامة ال بدمن توفرها في كل طبقة  (بشخص فكان كالراوي ال كالشاهد 

  ).من طبقات الفقهاء
  :  وأما الشروط الخاصة بطبقة المجتهد المستقل إضافة إلى الشروط السابقة فهي

رفة أدلة األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس   أن يكون عالما بمع- ١
  . وما التحق بها على التفصيل

 وأن يكون عالما بما يشترط في األدلة ووجوه داللتها وبكيفية اقتباس األحكام منها - ٢
  .وهذا يستفاد من أصول الفقه

واللغة، أن يكون عارفا بعلوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو -٣ 
والتصريف، واختالف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط األدلة 

  . واالقتباس منها وصاحب دراية في استعمالها

                                         
 .المراجع السابقة ، الصفحات ذاتها - ١



– 

  )١٨٨٨(

وأن يكون عالما بالفقه ضابطا ألمهات مسائله، وتفاريعه فمن جمع هذه األوصاف - ٤
  .فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية

وهل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية حكى أبو 
إسحاق وأبو منصور فيه اختالفا واألصح اشتراطه، ألنه يوجد من المسائل الواقعة نوع 

  ).١(ال يعرف جوابه إال من جمع بين الفقه والحساب 
وجدت فيه شروط االجتهاد وهو الذي  :المجتهد المطلق غير المستقل :الطبقة الثانية

التي اتصف بها المجتهد المستقل، لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، بل سلك طريق إمام من 
أئمة المذاهب في االجتهاد ، فهو مطلق منتسب، ال مستقل، مثل تالمذة األئمة السابق 
ذكرهم، كأبي يوسف، ومحمد، وزفر من الحنفية، وابن القاسم، وأشهب، وأسد ابن 

 من المالكية، والبويطي، والمزني من الشافعية، وأبي بكر األثرم، وأبي بكر الفرات
): ٢()طبقة المجتهدين في المذهب( المروذي من الحنابلة، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة

وهم القادرون على استخراج األحكام من األدلة على مقتضى القواعد التي قررها 
بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد أستاذهم في األحكام، وإن خالفوه في 

  .األصول
  )٣.( زمنذ وهاتان المرتبتان قد فقدتا من-

 أو مجتهد المسائل التي النص فيها عن صاحب :المجتهد المقيد: الطبقة الثالثة
المذهب، أومجتهد التخريج، كالخصاف، والطحاوي والكرخي، والحلواني، والسرخسي، 

لحنفية، واألبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، والبزدوي، وقاضي خان من ا
وأبي إسحاق الشيرازي، والمروذي، ومحمد بن جرير، وأبي نصر، وابن خزيمة من 

وهؤالء .الشافعية، والقاضي أبي يعلى، والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة
 اإلمام، ويسمى يسمون أصحاب الوجوه؛ ألنهم يخرجون مالم ينص عليه على أقوال

ذلك وجهاً في المذهب، أو قوالً فيه، فهي منسوبة لألصحاب، ال إلمام المذهب، وهذا 
  مألوف في المذهبين الشافعي والحنبلي، 

                                         
ـ    : لمفتي والمستفتي آداب الفتوى وا  - ١ ـ ١ليحيى بن شرف النووي أبو زكريا، ج دار : ،الناشـر  ٢٣-١٩، صـ

 و مـا  ٧١/١:  وحاشية ابن عابـدين .بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق ١٤٠٨ دمشق ،الطبعة األولى ،    -الفكر  
 .بعدها

  .١/٨٣ حاشية ابن عابدين ،- ٢
  .١/٢٥ليحيى بن شرف النووي أبو زكريا،: لمستفتي، آداب الفتوى والمفتي وا.١/٨٣حاشية ابن عابدين ، - ٣



 

 )١٨٨٩(

 وأصوله ، وأدلة األحكام تفصيال ، وأن يكون بصيرا كونه عالما بالفقه: ويشترط فيه
الستنباط وان يكون قادرا على بمسالك األقيسة والمعاني تام االرتياض في التخريج وا

  )١.(إلحاق ما ليس منصوصا عليه إلمامه بأصوله
 ال يقدرون الذين: أمثالهطبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي و: الطبقة الرابعة

على االجتهاد أصال، لكنهم إلحاطتهم باألصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل 
ل ألمرين، فيقول عن صاحب المذهب أو أحد قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتم

  .من أصحابه برأيهم ونظرهم في األصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع 
 وهو الذي يتمكن من ترجيح قول إلمام :طبقة مجتهد الترجيح: الطبقة الخامسة

من المذهب على قول آخر، أو الترجيح بين ماقاله اإلمام وماقاله تالميذه أو غيره 
األئمة، فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض، مثل القدوري، والمرغيناني صاحب 
الهداية من الحنفية، والعالمة خليل من المالكية، والرافعي، والنووي من الشافعية، 
والقاضي عالء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 

  )٢.(مجتهد في مذهب الحنابلةال) هـ٥١٠(الكلوذاني البغدادي 
طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين األقوى والقوي والضعيف : السادسةالطبقة 

وهو يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في  ، والراوية النادرة،وظاهر المذهب
 ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، كأصحاب :الواضحات والمشكالت

رة من المتأخرين، مثل صاحب الكنز، وصاحب الدر المختار، وصاحب المتون المعتب
وشأنهم . الوقاية، وصاحب مجمع األنهر من الحنفية، والرملي وابن حجر من الشافعية

  .)٣(أن ال ينقلوا األقوال المردودة والروايات الضعيفة 
ين القوي  الذين اليقدرون على ماذكر من التمييز ب:طبقة المقلدين: الطبقة السابعة

  )٤.(وغيره، واليفرقون بين الغث والسمين

                                         
  .١/٢٧ليحيى بن شرف النووي أبو زكريا،: ، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.١/٨٣ حاشية ابن عابدين ،- ١
  .١/٨٣ حاشية ابن عابدين،- ٢
  .١/٣٠ا،ليحيى بن شرف النووي أبو زكري: ، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.١/٨٣حاشية ابن عابدين ،  -٣
: صادر عـن  ،  وما بعدها .٣٦/٣٤٤ انظر المراجع السابقة ، الصفحات ذاتها، والموسوعة الفقهية الكويتية،           - ٤

  . الكويت–وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية



– 

  )١٨٩٠(

  :ــةـتتم
 من خالل هذا الفصل تم توضيح المذاهب الفقهية المشهورة، والغير مشهورة، وطبقات 
الفقهاء حتى يكون المقلد على بينة من االمام الذي يقلده، وليس له تقليد أي شخص ممن 

لهذهاألشياء يصبح عرضة للتالعب لم يبلغ طبقة الفقهاء المجتهدين، وبدون وعيه 
  .بعقله



 

 )١٨٩١(

  الفصل الثاني
  حكم التعصب ألحد المذاهب الفقهية 
  وأحكام العامي بالنسبة لهذه المذاهب

  المبحث األول
  حكم التعصب لمذهب من مذاهب أهل السنة

  واخراج المتعصب من زمرة العلماء
  :حكم التعصب لمذهب من مذاهب أهل السنة: المطلب األول

، كما إنهم لم  لمذهب معين على عدم التعصب-  رحمهم اهللا- ألئمة األربعةاتفق ا
 وينهون غيرهم عن  يتعصبوا آلرائهم وكانوا يتركون آراءهم لحديث رسول اهللا

  .)١(تقليدهم دون معرفة أدلتهم 
ال يحل «  : وقال]ِإذا صح الحديث فهو مذهبي[ :  قال اإلمام أبو حنيفة رحمه اهللا- ١

  )٢.(»ذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناهألحد أن يأخ
 ، فانظروا في رأيي ؛ ِإنما أنا بشر أخطئ وأصيب: [  وقال اإلمام مالك رحمه اهللا- ٢

  )٣.] (فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

                                         
: المتـوفى   (شرح تنوير االبصار، البن عابدين ، محمد أمين بن عمـر            : الدر المختار   "رد المحتار على     - ١

لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر        :  وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        .١/٣٨٥،)هـ١٢٥٢
 لبنـان،  -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت: ، الناشر٧/٣٤٦)هـ١٣٩٣: المتوفى(الجكني الشنقيطي   

ـ ١٤١٥: الطبعة بن شـرف النـووي     و المجموع شرح المهذب، ألبو زكريا محيي الدين يحيى          .  م ١٩٩٥ - ه
لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي            : والفتاوى الكبرى  .٦/٣٧٠،)هـ٦٧٦: المتوفى  (
دار الكتـب   : ، الناشـر  ٥/١٢٥ مصطفى عبدالقادر عطا،   -محمد عبدالقادر عطا    : ،المحقق  )هـ٧٢٨: المتوفى(

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨العلمية، الطبعة األولى 
لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر        تلخيص ا  - ٢

، وإيقاظ همم أولي .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتب العلمية: ١/٢٠)هـ٨٥٢: المتوفى (العسقالني 
،دار ١/٦٢ر بـالفالني،  األبصار لإلقتداء بسيد المهاجرين واألنصار،لصالح بن محمد بن نـوح العمري،الـشهي        

وقد  [.١/٣٨٥شرح تنوير االبصار، البن عابدين،: الدر المختار "، رد المحتار على ١٣٩٨ - بيروت -المعرفة  
 .]١/٢٠انظر تلخيص الحبير،.حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من األئمة

مد المختار بن عبد القادر الجكني الـشنقيطي        لمحمد األمين بن مح   : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      -٣
 -دار الحديث : ،الناشر٢٢٤/،٦لعلي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد: اإلحكام في أصول األحكام  ، ٧/٣٤٦

  هـ١٤٠٤: القاهرة، الطبعة األولى 



– 

  )١٨٩٢(

 ن رسول اهللا كل مسألة صح فيها الخبر ع: [  وقال اإلمام الشافعي رحمه اهللا-٣ 
  )١.] (عند أهل النقل بخالف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي

ال تقلدني وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي : [  وقال اإلمام أحمد رحمه اهللا-٤ 
   .)٢]( وال الثوري، وخذ من حيث أخذوا

اتَِّبعوا ما ُأنِْزَل  : قوله تعالىوأقوالهم في هذا الباب كثيرة، ألنهم كانوا يفقهون معنى 
 ونا تَذَكَّرقَِليال م اءِليوِنِه َأود وا ِمنلَا تَتَِّبعو كُمبر ِمن كُمِإلَي)٣.(  

وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس ) ٤( قال أبو عمر بن عبد البر
يله وهذا كما قال أبو عمر رحمه اهللا معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدل

                                         
  .٦/٣٧٠،)هـ٦٧٦: المتوفى (المجموع شرح المهذب، ألبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - ١
،عـدد  ١٣/١٦١ الكويـت،  -وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية      :  الموسوعة الفقهية الكويتية،صادرة عن    - ٢

ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (  جزءا،الطبعة ٤٥: األجزاء  -الطبعة الثانيـة ، دارالـسالسل       : ٢٣ - ١،األجزاء  ) ه
الطبعة الثانية ،  : ٤٥ - ٣٩جزاء  مصر،األ-الطبعة األولى ، مطابع دار الصفوة      : ٣٨ - ٢٤األجزاء  .الكويت،

: المتـوفى  (لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي        : والفتاوى الكبرى ،  طبع الوزارة 
 .٥/١٢٥،) هـ٧٢٨

  .٣:  سورة األعراف، اآلية - ٣
بـر النمـري   يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبـد ال  )  م ١٠٧١ - ٩٧٨=  ه   ٤٦٣ - ٣٦٨(ابن عبد البر     - ٤

  .من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة: القرطبي المالكي، أبو عمر
يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة، ورحل رحالت طويلة في غربي االندلس وشرقيها، ولـي قـضاء لـشبونة        

 -يعاب  و العقل والعقـالء واالسـت  -الدرر في اختصار المغازي والسير    : وشنترين، وتوفي بشاطبة، من كتبه      
في القراآت، و بهجـة المجـالس وأنـس    "  والمدخل -مجلدان، في تراجم الصحابة، و جامع بيان العلم وفضله      

بغية المؤانس مـن  "   في المحاضرات، أربعة أجزاء، طبعت قطعة منه، واختصره ابن ليون وسماه              -المجالس  
التمهيد لما " رجم به مالكا وأبا حنيفة والشافعي، و   ت- اقتنيته، االنتقاء في فضائل الثالثة الفقهاء  -بهجة المجالس 

، ذكار في شرح مذاهب علماء االمصاركبير جدا،منه أجزاء مخطوطة، واالست" في الموطأ من المعاني واالسانيد 
 رسالة طبعت مع   - في االنساب، صغير، واالنباه على قبائل الرواه         -القصد االمم   " و  " التمهيد  " وهو اختصار   

 -يما بين العلمـاء مـن االخـتالف      واالنصاف ف  -واالمم، و التقصي لحديث الموطأ، أو تجريد التمهيد         القصد  
  ]٨/٢٤٠األعالم للزركلي،[ .الكافي في الفقه و



 

 )١٨٩٣(

تعالى فإن الناس ال يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل 
   .)١(فإنما هو تقليد

يجب إخراج المتعصب  ،ر وبناء على ما سبق من إجماع الفقهاء وما ذكره ابن عبد الب
هما باستكمال من فوقهما الفروض من بالهوى والمقلد األعمى عن زمرة العلماء وسقوط

وراثة األنبياء، فإن العلماء هم ورثة األنبياء فإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما 
هد ت من يج من ورثة الرسول فكيف يكونوإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

 ساعات عمره إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع رسول اهللا  في رد ما جاء به  ويكدح
  . وال يشعر بتضييعه لمذهبه،في التعصب والهوى

إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت تربى عليها الصغير  [ :قال ابن القيم
وهرم فيها الكبير، واتخذ ألجلها القرآن مهجورا وكان ذلك بقضاء اهللا وقدره في الكتاب 

حيث ال يعرف أكثر الناس سواها مسطورا ولما عمت بها البلية وعظمت بسبها الرزية ب
وال يعدون العلم إال إياها فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه 
عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن 

ظهر في قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا إلخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن ي
األرض الفساد، فما هي إال ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، 
وتتساوى أقدام الخالئق في القيام هللا، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين 
المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا 

  ). ٢.](كاذبين

                                         
:  ، دار النـشر    ١/٨٩هـ،١٤٢١: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، المتوفى      : األصول من علم األصول     -١

محمـود عبـد الحميـد      : هــ،والدعوة السلفية،لفضيلةالـشيخ   ١٤٢٦م  طبعـة عـا   : دار ابن الجوزي، الطبعة   
  .١/٤٥العسقالني،

دار : الناشـر    ،٨-١/٧لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا         : إعالم الموقعين عن رب العالمين     - ٢
  .طه عبد الرءوف سعد: تحقيق١٩٧٣ بيروت ، -الجيل 



– 

  )١٨٩٤(

  نيالمطلب الثا
  إخراج المتعصب عن زمرة العلماء

اتفق الفقهاء على أن التعصب مذموم وأنه يخرج صاحبه من زمرة العلماء وال تقبل 
 ؛ وأقصد بهان الواجب هو احترام، وتوقير، ومحبة جميع المذاهب الفقهية، وأ)١(شهادته

 وبدون مذاهب أهل السنة والجماعة، والثناء عليهم، واالستفادة من علمهم، بدون غلو
   .جفاء، فالحق وسط بين اإلفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء
  :ذكر ابن القيم رحمه اهللا بعد أن تكلم عن الصحابة والتابعين

 ثم جاءت األئمة من القرن الرابع، فسلكوا على آثارهم  واقتبسوا هذا األمر عن 
 من أن يقدموا أعالمهم وكان دين اهللا سبحانه أجل في صدورهم، وأعظم في نفوسهم

عليه رأيا أو معقوال أو تقليدا، أو قياسا فثبت لهم الثناء الحسن في العالمين وجعل اهللا 
سبحانه لهم لسان صدق في اآلخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل األول من أتباعهم 
ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع 

الل يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث الحجة واالستد
  ).٢(استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل طاروا إليه جماعات ووحدانا

   وهذا هو الذي أوصى به األئمة األربعة،
  )٣(] وعلى هذا كل متعصب ال تقبل شهادته [: قال ابن عابدين
  ).٤] (أي اتهم على التعصب)  تعصب إن( تصح الشهادة ) وال [( : وقال الدسوقي

                                         
لزين الدين ابن نجيم الحنفي، سنة الـوالدة        : شرح كنز الدقائق  البحر الرائق   و. ٥/٤٨١ حاشية ابن عابدين،     - ١

: و بلغة السالك ألقرب المسالك. ، الناشر دار المعرفة، مكان النشر بيروت  ٢/٤٩هـ،  ٩٧٠سنة الوفاة   / هـ٩٢٦
محمد عبد السالم شاهين، الناشر دار الكتب العلميـة، سـنة          : ، تحقيق ضبطه وصححه   ٤/١١٤ألحمد الصاوي،   

: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير    . ٤:بيروت، عدد األجزاء  / م، مكان النشر لبنان   ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥النشر  
، ابن حجر الهيتمي،    ٢/٢١٨والفتاوى الفقهية الكبرى،    .١٧/٢٥٧،)هـ١٢٣٠: المتوفى(لمحمد بن أحمد الدسوقي     

د الرحمن بن محمد بن قاسم      لعب: وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع     . ٤الناشر دار الفكر، عدد األجزاء      
 . أجزاء٧: عدد األجزاء.  هـ١٣٩٧ -األولى : ، الطبعة١/١٩،)هـ١٣٩٢: المتوفى(العاصمي الحنبلي النجدي 

 -دار الجيل: الناشر، ١/٦إعالم الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا،         - ٢
  .دطه عبد الرءوف سع: تحقيق١٩٧٣بيروت ، 

  .٥/٤٨١ حاشية ابن عابدين، - ٣
 .١/٢٥٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، - ٤



 

 )١٨٩٥(

وبحمد اهللا أئمة الدين متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو : [وقال الهيتمي
  ).١(] تعصب 

 المذاهب والمشايخ، وتفضيل بعضهم على التعصب إلى : [وقال ابن قاسم الحنبلي
ل عن بعض، والدعوى إلى ذلك، والمواالة عليه من دعوى الجاهلية، بل كل من عد

الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة 
اهللا وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده، وال ينتصر لشخص انتصارا 

، وال لطائفة انتصار مطلقا عاما إال ألصحابه فإن الهدى يدور  مطلقا إال لرسول اهللا 
 عليه وسلم حيث دار ويدور مع أصحابه دون غيرهم، خالف مع رسول اهللا صلى اهللا

  ).٢ ] (ما درج عليه بعض متأخري األصحاب وغيرهم
أجمع المسلمون على أن من : [  اهللاهما الشافعي رحم ابن القيم نقال عن اإلمامقال

  .)٣(]لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس استبانت له سنة رسول اهللا 
بخالف قولي  إذا جاء حديث عن رسول اهللا : كان يقولألئمة  وكل واحد من ا 

  . واتركوا قولي فخذوا بحديث الرسول 
وعلى هذا فإن احترامهم وتوقيرهم واالستفادة من علمهم هذا هو الذي ينبغي، وأما 
التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومان، الجفاء مذموم، والغلو والتعصب 

بين اإلفراط والتفريط ال غلو وال جفاء، نستفيد من علمهم، مذموم، والحق وسط 
ونوقرهم، ونحترمهم، وندعو لهم، ونثني عليهم، لكن ال نتكلم فيهم بسوء، وال نتجاوز 

  .)٤(الحد بحيث نغلو
وال تغل في شيء من األمر واقتصد كال طرفي قصد األمور ذميم، ): ٥(قال الخطابي 

أن الحق وسط بين اإلفراط والتفريط، : ، ومعناهطرف اإلفراط وطرف التفريط: يعني
  .واالعتدال في األمور والتوسط في األمور هو المطلوب

                                         
  .٢/٢١٨  الفتاوى الفقهية الكبرى، البن حجر الهيتمي، - ١
 .١/١٩/   حاشية الروض المربع- ٢
 الزرعي أبو عبد الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ، لمحمد بن أبي بكر أيوب            - ٣

 .١٩٧٥ - ١٣٩٥ بيروت ، -دار الكتب العلمية : ،الناشر ١/٢٦٤اهللا،
  .٢/٢٨٨، شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد- ٤
فقيـه  : حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان         )  م ٩٩٨ - ٩٣١=  ه   ٣٨٨ - ٣١٩(حمد الخطابي    - ٥

مجلدان، في شرح ) معالم السنن (له ) أخي عمر بن الخطاب(من نسل زيد بن الخطاب ) بلمن بالد كا(محدث، من أهل بست 
 ).غريب الحـديث    (و  ) إصالح خطأ المحدثين  (باسم   ) -إصالح غلط المحدثين    (و  ) بيان إعجاز القرآن  (سنن أبي داود، و     
 .٢/٢٧٣،األعالم، للزركلي



– 

  )١٨٩٦(

  المبحث الثاني
  أحكام العامي بالنسبة للمذاهب الفقهية

  المطلب األول
   الفقهية من المذاهبا معينا مذهب العاميحكم التزام

من المذاهب المعتبرة على ثالثة  ا معينامذهبالعامي اختلف األصوليون في حكم التزام 
  )١( :مذاهب

الشافعية  وجمهور ،)٣(، واإلمام مالك)٢(المذهب األول لجمهور الفقهاء من الحنفية
 الذين ذهبوا :وهو مذهب االمام أحمد بن حنبل) ٤(حيث رجحه ابن برهان والنووي 

مام أحمد بن إلى أن العامي ال مذهب له بل على مذهب مفتيه ذكر بعض الحنابلة أن اإل
ال تحمل الناس على مذهبك فَيحرجوا، دعهم يترخصوا : حنبل قال لبعض أصحابه

فاليجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، ) ٥(بمذاهب الناس، 
بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي 

  .  االستمرار عليه، بل يجوز له االنتقال منه إلى مذهب آخرأو غيرهما، اليلزمه
  : وقد استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب واإلجماع والعقل

  ،]٧/٢١:األنبياء[} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون{: أما الكتاب فقول اهللا تعالى

                                         
: المتـوفى (لمحمد بن علـي بـن محمـد الـشوكاني             إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول،           - ١

الشيخ خليل الميس والدكتور ولـي      :  كفر بطنا، قدم له    -الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق       : ،المحقق  )هـ١٢٥٠
البحر و. / م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتاب العربي،الطبعة : ،الناشر ٢/٢٥٢،الدين صالح فرفور

بدر الدين محمد بن بهادر بن  عبد اهللا الزركشي، تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه  ل،المحيط في أصول الفقه
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر ٤/٥٩٧محمد محمد تامر ، . د: وعلق عليه

  . ٤/٨٠.حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، ابن عابدين - ٢
الك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، فتاوى ابن عليش رحمه اهللا، محمد بن أحمد بن محمد        فتح العلي الم   - ٣

   هـ١٢٩٩ - ١/١٤٧،١٢١٧عليش، 
 .جمعها ونسقها وفهرسها علي بن نايف الشحود

هو [، ٢٩/٤٣٥، )هـ٩٧٤: المتوفى (مي لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيت: تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٤
 ) ]. هـ٦٧٦المتوفى ( نهاج الطالبين للنووي شرح متن م

: المتـوفى (محمد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني      :   إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول   - ٥
الشيخ خليل الميس والـدكتور ولـي      :  كفر بطنا، قدم له    -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق      : ، المحقق )هـ١٢٥٠

 .٢: م،عدد األجزاء١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ولى األ: ار الكتاب العربي، الطبعةد: ، الناشر٢/٢٥٢الدين صالح فرفور،



 

 )١٨٩٧(

ال ب معين وأن اهللا عز وجل أطلق ولم يوجب اتباع مذه: وجه الداللة من هذه اآلية
واجب إال ما أوجبه اهللا ورسوله، ولم يوجب اهللا تعالى وال رسوله على أحد أن يتمذهب 
بمذهب رجل من األئمة، وإنما أوجب اهللا تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد 

  .دون آخر
 فألن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين، لم يكونوا :اإلجماعالدليل من و أما  

مين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان ملتز
  .هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل

بأن الصحابة رضي اهللا عنهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في : كما استدلوا
  .خربعض المسائل، وبعضهم في البعض اآل

 فإن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن :وأما الدليل من العقل
  .المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة لألمة

  .وهذا القول هو الراجح عند علماء األصول
مطلب العامي ال مذهب له  قلت وأيضا قالوا العامي ال مذهب له : [ قال ابن عابدين

تحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدالل مذهب مفتيه وعلله في شرح ال
وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى 
إمامه وأقواله، وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول 

لشرح وإنما أطلنا في كقوله أنا فقيه أو نحوي اه وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا ا
ذلك لئال يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطالق بعض العبارات الموهمة 
خالف المراد فيحملهم على تنقيص األئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم اهللا تعالى أن 
يريدوا االزدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من االنتقال 

  ). ١.] ( من التالعب بمذاهب المجتهدين نفعنا اهللا تعالى بهم وأماتنا على حبهم آمينخوفا
وقيل ال يجب عليه بدءا التزام مذهب معين بل له أن يأخذ فيما ينزل : [ قال ابن عليش

  )٢] (به بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى 

                                         
 .٤/٨٠ حاشية رد المحتار على الدر المختار، - ١
 .١/١٤٧ العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ح  فت- ٢



– 

  )١٨٩٨(

مالك فمنعه مالك، وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في اآلفاق على مذهب 
   )١.(واحتج بأن اهللا فرق العلم في البالد بتفريق العلماء فيها فلم الحجر على الناس

دفع لما يقال إن معناه كما قال ) قوله ومعنى أنه ال مذهب له إلخ : [ وقال الهيتمي
المحلي في شرح جمع الجوامع أنه ال يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له 

  ).٢(.] هذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا ا هـ ب
  ).٣(. ]وال يجب التزام مذهب معين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [: وقال الحنابلة

وهو رواية ألصحاب االمام مالك وهو األصح عندهم، لبعض الفقهاء : المذهب الثاني
التزام مذهب إمام معين،  على العامينه يجب أالذين ذهبوا إلى : وقول آخر للشافعية

  )٤.(لعمل بمقتضى اعتقادهلعتقد أنه حق، ي
واألصح أنه يجب عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين  [: قال ابن عليش

يعتقد أنه أرجح من غيره أو مساو وينبغي لهما في المساوي السعي في رجحانه ليتجه 
   ).٥ (]لهما اختياره على غيره 

قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي ال مذهب له لكن صحح في [  :قال الشرواني
جمع الجوامع خالف ذلك حيث قال عطفا على معمول االصح وأنه يجب على العامي 

                                         
  مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة - ١

 عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة ١٣، وقد صدرت في ٨/٢٢٨ المؤتمر االسالمي بجدة، تصدر عن منظمة: المؤلف
 مجلدات، بقية   ٤ كل منها : ١٢ و ٩ و   ٧ و   ٥، لعدد    .مجلدان: ٢مجلد واحد، العدد  : ١من المجلدات ، كما يلي، العدد       

 .مجلدا  أربعون: ١٣ المجلدات لألعداد الـ مجلدات، ومجموع٣كل منها : األعداد 
لعبد الحميـد المكـي الـشرواني       : و حواشي الشرواني والعبادي   . ٢٩/٤٣٤  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،        - ٢
بشرح  الكتاب حاشية على تحفة المحتاج[ ،٧/٢٤٠،)هـ٩٩٢: المتوفى(و أحمد بن قاسم العبادي ) هـ١٣٠١: المتوفى(

 ) ]. هـ٦٧٦: المتوفى(هاج للنووي الذي شرح فيه المن)  هـ٩٧٤: المتوفى (المنهاج البن حجر الهيتمي 
: المتوفى(لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي          :  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      - ٣

 . أجزاء٧:  هـ، عدد األجزاء١٣٩٧ -األولى : ، الطبعة١/٢٠، )هـ١٣٩٢
لعبد الحميد المكي   : حواشي الشرواني والعبادي   و .١/١٤٧ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك،           - ٤

  .٧/٢٤٠،)هـ٩٩٢: المتوفى (و أحمد بن قاسم العبادي ) هـ١٣٠١: المتوفى (الشرواني 
 .١/١٤٧ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، - ٥



 

 )١٨٩٩(

التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة 
  ).١](ـه.االجتهاد انتهى ا

ضي قتالتوسط فقال الدِليل ي : الذي ذهب إلى)٢(لمالكي االمذهب الثالث البن المنير
الْتزام مذهب معين بعد األئمة األربعة ال قبلهم والفرق َأن الناس كانوا قبل األئمة 

 منهم داحوهبهم وال كَثُرتْ الوقائع عليهم حتى عِرفَ مذهب كل اونوا مذيداألربعة لم 
يستفتي الشافعي مثَلًا لَا ِعلْم له ِبما يقوله المفتي قاِئع وفي َأكْثَِرها وكان الذي وفي كل ال

 َأن ور أو ِلَأنَّها ما وقَعتْ له قبل ذلك فَلَا يتصائعألنه لم يشْتَِهر مذهبه في ِتلْك الْواق
مرخِّص يعضده إلَّا سر خَاص وأما بعد َأن فُِهمتْ الْمذَاِهب ودونت واشْتُِهرت وعِرفَ الْ

من الْمشَدِد في كل واقعة فال ينتقل الْمستَفِْتي والْحالَةُ هذه من مذْهٍب إلَى مذْهٍب إلَّا 
   )٣.(استسهالِلركونا إلَى اِلانِْحلَاِل وا

  :الترجيح وسببه
ال مانع من أن أرى واهللا أعلم أنه ينبغي التزام مذهب معين من مذاهب أهل السنة، وأنه 

األبناء على مذهب غير مذهب أبيهم، أو على مذهب غير مذهب أمهم، وال مانع يكون 
خر، ما دام األمر في نطاق اآل  غير مذهبكل واحد من األبناء علىمن أن يكون 

  .مذاهب أهل السنة األربعة، ألن هذه المذاهب حق
 تعالى إن اهللا [ : قال ابن قدامة المقدسي رحمه اهللا تعالى في مقدمة كتابه المغني

برحمته وطوله، وقوته وحوله، ضمن بقاء طائفة من هذه األمة على الحق ال يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر اهللا وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، 
واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه األمة مع علمائها، كاألمم الخالية مع أنبيائها، 

                                         
  .٧/٢٤٠لعبد الحميد المكي الشرواني، :  حواشي الشرواني والعبادي- ١
  ) هـ٦٨٣ - ٦٢٠(نير ابن الم - ٢

المعروف بـابن  . هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار ، أبو العباس ، اإلسكندري ، المالكي            
المنير ،عالم مشارك في بعض العلوم ، كالفقه، واألصول، والتفسير، واألدب، والبالغة، وتولى قضاء اإلسكندرية 

ابن : الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها     : ين بن عبد السالم قال    ذكر أن الشيخ عز الد    : قال ابن فرحون  . 
دقيق العيد وابن المنير باإلسكندرية، سمع من أبيه ومن أبي بحر عبد الوهاب بن رواح بن أسلم، وتفقه بجماعـة        

حب اإلنصاف من صـا   " ، و " البحر المحيط   : " من تصانيفه  .اختص منهم بجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب         
 ، ٧١الـديباج المـذهب ص   .[ ، علق به على تفسير الزمخشري ، وكشف ما فيه من شبه المعتزلـة       " الكشاف  

   ] .١/٢٢٠، و األعالم، للزركلي، ٢/١٦١، ، ومعجم المؤلفين٥/٣٨١وشذرات الذهب 
  .٥٩٧/ ٤ البحر المحيط في أصول الفقه، - ٣



– 

  )١٩٠٠(

ن فقهائها أئمة يقتدى بها، وينتهى إلى رأيها ، وجعل في سلف وأظهر في كل طبقة م
هذه األمة أئمة من األعالم، مهد بهم قواعد اإلسالم، وأوضح بهم مشكالت األحكام، 
اتفاقهم حجة قاطعة، واختالفهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة 

 ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم باقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفرا أعلى أقدارهم
  .)١(فعلى أقوالهم مدار األحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء اإلسالم 

وخصوصا طالب الشريعة حفاظا على وسطية اإلسالم ومن المناسب لطالب العلم 
دراسة الفقه تنوع المذاهب الفقهية بين الطالب، بحيث يخصص مجموعة من الدراسين ل

السنّة األربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال في مذهب من مذاهب أهل 
العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل، كما هي وصايا األئمة األربعة، وقد كانت 
عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، ثم ينتهي األمر بهم إلى 

 ولو كان في غير المذهب الذي ،ؤيده الدليلالتمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما ي
درسوه، ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشؤوا عليها 

 عبد البر من  عابدين من الحنفية، وابنواعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن
  .القيم من الحنابلةالمالكية، والذهبي وابن كثير من الشافعية، وابن تيمية وابن 

  المطلب الثاني
  عمل بخالفهوالحكم التزم العامي مذهبا معينا 

  وأحمدمالك والشافعيأبي حنيفة والتزم مذهبا معينا ك اختلف الفقهاء في حكم العامي إذا
واعتقد رجحانه من حيث اإلجمال هل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل 

  :  إلى ثالثة مذاهبويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر
 الذين ذهبوا إلى أنه يمتنع :لبعض فقهاء الشافعية، وبعض الحنابلة: المذهب األول

  ).٢(.على العامي الذي التزم مذهبا معينا أن يتركه ويتبع مذهب آخر
  : كما يليوقد استدلوا على مذهبهم بأدلة من العقل

  .االنتقال إال التشهيإن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع فال ضرورة إلى - ١
  . ولما فيه من اتباع الترخص والتالعب بالدين- ٢

                                         
عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر ، ١/٢٩المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني،    - ١
  .١٠:، عدد األجزاء١٤٠٥ األولى ،  بيروت، الطبعة–دار الفكر : 
  . ١/٢٠وحاشية الروض المربع، للبهوتي، . ١/٩١ المجموع للنووي، - ٢



 

 )١٩٠١(

هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء ؟ قال القاضي : مسألة: [قال النووي
  :حسين في العامي المنتسب إلى مذهب هل له مذهب أم ال ؟ في المسألة قوالن

له أن يستفتي من شاء من : على هذاال مذهب له، ألن المذهب لعارف األدلة؛ ف: أحدهما
  .حنفي وشافعي وغيرهما

  ).١..](له مذهب فال يجوز له مخالفته: وهو األصح عند القفال: والثاني
ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خالفه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، وال : [قال البهوتي

 فعله، فإنما يكون استدالل بدليل يقتضي خالف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له
متبعا لهواه فإنه ليس ألحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما، ثم يعتقد الواجب حراما 

  ).٢] (والمحرم واجبا، بمجرد هواه
والظاهرية، للحنفية، والمالكية، واإلمام أحمد بن حنبل، والسيوطي : المذهب الثاني

 الذين ذهبوا إلى أنه :دميريوهو األصح عند الشافعية وصححه الرافعي كما نقل عن ال
يجوز للعامي أن ينتقل من مذهبه الذي التزمه إلى مذهب آخر بشرط عدم تتبع الرخص 
قال السبكي وهو األعدل حتى إن الظاهرية يقولون أن المجتهد المخطيء أفضل عند اهللا 

  ).٣(من المقلد المصيب 
  :ةاألدلــ

ن ينتقل من مذهبه الذي التزمه إلى استدل أصحاب هذا المذهب على أنه يجوز للعامي أ
  .والمعقولوالسنة مذهب آخر بشرط عدم تتبع الرخص بأدلة من الكتاب 

                                         
 .١/٩١ المجموع شرح المذهب، للنووي، - ١
  .١/٢٠حاشية الروض المربع،  - ٢
، شرح ابن أمير الحـاج علـى        )هـ٨٧٩: المتوفى  ( الحاج ، محمد بن محمد       بن أمير ، ال ر والتحبير التقري - ٣

 المحصول في أصول    و. ٦/٢٩٧تحرير ابن الهمام في علم االصول الجامع بين اصطالحي الحنفية و الشافعية،             
 األردن، الطبعة األولـى ،   –دار البيارق   : ، الناشر ١/١٥٤للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي،      ، الفقه

 .٣٥٠ / ٣واإلسـنوي، بهـامش التقريـر       . ١:حسين علي اليدري، عدد األجزاء    : م، تحقيق   ١٩٩٩-هـ١٤٢٠
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر الفنون، لجالل الدين عبد               و

 -هــ   ١٤٢١ -لبنـان   /  بيـروت    -دار الكتب العلمية    : ر، دار النش  ١/٢٨٤الرحمن بن أبي بكر السيوطي،      
وروضة الطالبين، للنووي، . ٢/ عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، عدد األجزاء : األولى، تحقيق: م، الطبعة ٢٠٠٠

: المتـوفى   (والمحلى، ألبي، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبـي الظـاهري                . ١١/١٠٨
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ، الناشر١/٦٩،)هـ٤٥٦



– 

  )١٩٠٢(

والسؤال إنما } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { : أما الكتاب فقول اهللا تعالى
عليه  وجب ،يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد

 وال فرق في ذلك بين أن يلتزم بلفظه كما في النذر أو بقلبه ،ل به والتزامهعمال
  .)١.(وعزمه

  :أما الدليل من السنة
  )٢(» إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر «فقول رسول اهللا 

فالمقلد عاص والمجتهد مأجور ، ذم اهللا تعالى التقليد جملة: وجه الداللة من هذاالحديث
 مقلدا؛ النه فعل ما أمره اهللا تعالى به، وإنما المقلد من اتبع اهللا وليس من اتبع رسول 

  ).٣(؛ النه فعل ما لم يأمره اهللا تعالى به من دون رسول اهللا 
  :وأما الدليل من العقل فقد استدلوا على ذلك بثالثة أدلة من العقل

ا كان له إليه أنه ال يمنع منه مانع شرعي، إذ لإلنسان أن يسلك األخف عليه إذ: أولها
؛ ولم يوجد في الشرع ما يذم ذلكسبيل، وذلك أن يأخذ بقول مجتهد مسوغ له االجتهاد،

  ).٤(كان يحب ما خفف على أمته  ألنه 
) شرعا ( أن ذلك هو الغالب على الظن لعدم ما يوجب اتباعه فيما لم يعمل به  :ثانيها

  )٥.(فيه فيما احتاج إليه كما سبقبل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده 
 ألن ؛ ان الصحابة رضوان اهللا عليهم لم يوجبوا على العوام تعيين المجتهدين:ثالثها

 وعدم أهلية المقلد مقتض لعموم ،السبب وهو أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله
يقوى القول بل ؛ هذا الجواب ووجوب االقتصار على مفت واحد بخالف سيرة األولين

باالنتقال في صورتين إحداهما إذا كان مذهب غير إمامه يقتضي تشديدا كالحلف 
بالطالق الثالث على فعل شيء ثم فعله ناسيا أو جاهال وكان مذهب مقلده عدم الحنث 
فخرج منه لقول من أوقع الطالق فإنه يستحب له األخذ باالحتياط والتزام الحنث قطعا 

 القصر في سفر جاوز ثالثة أيام أفضل من اإلتمام والثانية إذا ولهذا قال الشافعي إن
                                         

  .٦/٢٩٧ التقرير والتحبير، البن أمير الحاج، - ١
 شرح صحيح البخارى ـ البن بطال، ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي،  - ٢
أبـو  : نية، تحقيقالثا: م، الطبعة٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض  /  السعودية   -مكتبة الرشد   : ، دار النشر  ٨/٢٦١

  ١٠/ تميم ياسر بن إبراهيم، عدد األجزاء 
  .٦٩/ ١ المحلى، البن حزم الظاهري، - ٣
  .٣٥٠ / ٣التحرير، الكمال بن الهمام،  - ٤
  . المرجع السابق ، الصفحة ذاتها- ٥



 

 )١٩٠٣(

رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليال صحيحا ولم يجد في مذهب إمامه دليال قويا 
  .عنه وال معارضا راجحا عليه فال وجه لمنعه من التقليد حينئذ

  :بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة
  :أقوال الحنفية- أ

قد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بوجوب االلتزام : [  حاجقال ابن أمير
بمذهب معين، بل ال يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، ألن المذهب إنما يكون لمن 
له نوع نظر واستدالل ونظر بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك 

أنا حنفي أو :  لذلك البتة بل قالوأما من لم يتأهل. المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله
  .شافعي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد هذا القول

أن قائله يزعم أنه متبع لذلك اإلمام، سالك طريقه في العلم واالستدالل؛ فأما : يوضحه
مع جهله وبعده جدا عن سيرة اإلمام وعمله بطريقته فكيف يصح االنتساب إليه إال 

  ).١](الفارغ من المعنىبالدعوى المجردة، والقول 
جواز : والذي صرح به الفقهاء مشهور في كتبهم:[وقال اإلمام صالح الدين العالئي

ه إذا لم يكن على وجه متبع االنتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخالف مذهب
  ).٢](الرخص

قال سائر العلماء بصحة التقليد لمن عجز عن النظر في دليل : [ المالكية أقوال-ب
ألحكام أن يسأل اعلم أهل زمانه فما افتاه به وجب عليه العمل به وبأي شيء يعلم أنه ا

 ). ٣.](أعلم
  :أقوال الشافعية - ج

وللعامي أن يعمل برخص المذاهب، : [ ونقل الشيخ عليش عن العز بن عبد السالم قال
عل ألن األخذ بالرخص محبوب، ودين اهللا يسر ، وما ج. وإنكار ذلك جهل ممن أنكره

  ) .٤](عليكم في الدين من حرج 
ال يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن : [وقال العز بن عبد السالم في فتاويه

يقلده في سائر مسائل الخالف، ألن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب 

                                         
  .٣٥١ / ٣التقرير على التحرير، البن أمير الحاج،  - ١
 .٢٥٣/ ٤تيسير التحرير، ألمير بادشاه،  - ٢
 .١/١٥٤للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي،،  المحصول في أصول الفقه- ٣
 .١/٧٨ فتاوى الشيخ عليش، - ٤



– 

  )١٩٠٤(

ي ذلك أو يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير سواء تتبع الرخص ف
  ).١...](العزائم

ذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض :  أقوال الحنابلة- د
  ).٢(ال تحمل الناس على مذهبك فَيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس: أصحابه

المجتهد المخطئ أفضل عند اهللا تعالى من المقلد المصيب،  : [وقال ابن حزم الظاهري
وال ، وأما غير أهل اإلسالم فال عذر للمجتهد المستدل، ي أهل اإلسالم خاصةهذا ف
  .وكالهما هالك، للمقلد

 إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله برهان هذا ما ذكرناه آنفا بإسناده من قول رسول اهللا 
 فالمقلد عاص والمجتهد مأجور وليس من اتبع رسول اهللا ، أجر وذم اهللا التقليد جملة

 وإنما المقلد من اتبع من دون رسول اهللا  )٣ (،نه فعل ما أمره اهللا تعالى به أل؛مقلدا
 :  فيهمنه فعل ما لم يأمره اهللا تعالى به وأما غير أهل اإلسالم فإن اهللا تعالى يقولأل

  .)٤ ( خَاِسِرينومن يبتَِغ غَير الِْأسالِم ِديناً فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو ِفي الْآِخرِة ِمن الْ
 وا ذهبن الذي:لجماعة من العلماء كاآلمدي، والقدوري، وإمام الحرمين :المذهب الثالث

إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له : فقيل : ولهم فيها أقوالإلى التفصيل في المسألة
  .االنتقال، وإال جاز

ال، وإال جاز، واختار إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجز له االنتق: وقيل
  .هذا إمام الحرمين

                                         
 .٢/١٣٥ قواعد األحكام، للعز بن عبدالسالم، - ١
: المتـوفى   (إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، لمحمد بن علـي بـن محمـد الـشوكاني                    - ٢

الشيخ خليل الميس والدكتور :  كفر بطنا،قدم له-الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق    : لمحقق، ا ٢/٢٥٢،  )هـ١٢٥٠
م، عدد ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتاب العربي، الطبعة: الناشر. ٢/٢٥ولي الدين صالح فرفور، 

  ٢: األجزاء
 .١/٦٩ المحلى، البن حزم الظاهري، -٣
 .٨٥ : سورة آل عمران، جزء اآلية رقم- ٤



 

 )١٩٠٥(

إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز : وقيل
إن كان المذهب الذي أراد االنتقال : وقيل ،)١(له، وإال لم يجز، وبه قال القدوري الحنفي

  .عبد السالمإليه مما ينقض الحكم لم يجز له االنتقال، وإال جاز، واختاره ابن 
يجوز بشرط أن ينشرح له صدره، وأن ال يكون قاصدا للتالعب، وأن ال يكون : وقيل

  .ناقضا لما قد حكم عليه به، واختاره ابن دقيق العيد
  .أنه يجوز قبل العلم، ال بعده باالتفاق: وقد ادعى اآلمدي، وابن الحاجب

  .بأن الخالف جار فيما ادعيا االتفاق عليه: واعترض عليهما
أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو األهون عليه، واألخف له، فقال أبو إسحاق 

  ).٢(يفسق: المروزي
  :استدلوا على ذلك بأدلة من العقل فقالوا: ةاألدلــ

 لم يوجد في الشرع مايوجب عليه اتباع ماالتزمه، وإنما أوجب الشرع عليه اتباع - ١
  .العلماء دون تخصيص عالم دون آخر

أنه إذا عمل بالمسألة فقد التزم بها، فانتقاله عنها بعد العمل يدل على أن ذلك لهوى  - ٢
  .في نفسه، واتباع الهوى ال يجوز، بخالف ما إذا لم يعمل بها

 تَعبد العباد في كثير من العبادات، بما غلب على ظنونهم، وهذا قد -تعالى-  أن اهللا - ٣
ه المسألة أرجح من مذهبه؛ فجاز له االنتقال غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في هذ

  .إليه
  :الترجيح وسببه

لحنفية، والمالكية، واإلمام أحمد بن جمهور الفقهاء من امذهب أرى واهللا أعلم ترجيح 
صححه الرافعي كما نقل الذي األصح عند الشافعية ووالظاهرية، وحنبل، والسيوطي 

مي أن ينتقل من مذهبه الذي التزمه إلى  الذين ذهبوا إلى أنه يجوز للعا:عن الدميري
  :، وذلك لما يليمذهب آخر بشرط عدم تتبع الرخص
                                         

هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوري، أبو الحسين، البغدادي، والقدوري نسبة إلى قرية من قـرى بغـداد                    - ١
نسبة إلى بيع القدور، ولد سنة اثنتين وستين وثالثمائة هـ وتوفي سنة ثمـان وعـشرين   : قدور، وقيل : ويقال لها 

 سـير  ٢٤٧/ ١، والجواهر المضية ٣٠د البهية   هـ الفوائ . كتاب المختصر المشهور ا   :وأربعمائة هـ، من آثاره   
  .٥٧٤/ ١٧أعالم النبالء 

دار النفائس : ، الناشر١٠٨ اإلنصاف في بيان أسباب االختالف، ألحمد بن عبد الرحيم ولي اهللا الدهلوي، ص- ٢
قيق الحق  إرشاد الفحول إلي تح   . ١:عبد الفتاح أبو غدة، عدد األجزاء     : ، تحقيق ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الثانية ،      –

 .٢٥٣-٢/٢٥٢، )هـ١٢٥٠: المتوفى  (من علم األصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني



– 

  )١٩٠٦(

  .لقوة أدلتهم؛ وألنه وسط والدين االسالمي دين الوسطية- ١
  . ولرفع الحرج والمشقة التي هي مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية- ٢
يه إذا كان له إليه أنه ال يمنع منه مانع شرعي، إذ لإلنسان أن يسلك األخف عل - ٣

؛  ولم يوجد في الشرع ما يذم ذلكسبيل، وذلك أن يأخذ بقول مجتهد مسوغ له االجتهاد،
  .كان يحب ما خفف على أمته ألنه 

بل ) شرعا ( أن ذلك هو الغالب على الظن لعدم ما يوجب اتباعه فيما لم يعمل به - ٤
  .فيما احتاج إليهالدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه 

 ألن السبب ؛ان الصحابة رضوان اهللا عليهم لم يوجبوا على العوام تعيين المجتهدين- ٥
  .وهو أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله

  ثالثالمطلب ال
   واحدهل يجوز للمقلد االنتقال من مذهب إلى مذهب أم يجب عليه التزام مذهب

 علىالمقلد مذهبا معينا وعدم انتقاله إلى مذهب آخر حكم التزام  في الفقهاءاختلف 
  : مذاهبأربعة

الذين ذهبوا إلى أنه ليس للعالم الذي لم ) ١ (:للحنفية، ورواية للمالكية: المذهب األول
يصل الى مرتبة االجتهاد والعامي ان ينتقل من مذهب الى مذهب ويستوي فيه الحنفي 

 مذهبه، ويحرم عليه االنتقال إلى مذهب آخر، والشافعي وأنه يجب عليه االستمرار على
  .إذا صار الحنفي شافعيا عزر: حتى شدد بعض المتأخرين، فقال

يحتم عليه األخذ بالعزائم والرخص، أن التزامه لهذا المذهب : وجهة هذا المذهب
واتباعه في كل الفرةع المختلف فيها؛ وذلك الختالف الفقهاء في االستدالل باألدلة 

  . فال يجوز تركه إلى غيرهفرعية على المسائل الفرعيةال
حيث ذهبوا في حكم االنتقال من ) ٢(: بالتفصيلنيةللمالكية في رواية ثا: المذهب الثاني

مذهب لمذهب بالنسبة للعالم الذي لم يصل إلى رتبة االجتهاد والعامي  إلى أن له 
 جميع أحواله فيبدو له  ملتزما لمذهب من المذاهب فيإحداهما أن يكون: صورتان

  . وينتقل إلى تقليد غيره من األئمة في جميع ما يعرض له
  . ويبقى مقلدا إلمامه فيما عداها، أن ينتقل بالكلية في نازلة خاصة : الصورة األخرى

                                         
فتح العلي المالك في الفتـوى علـى       . ١٩٥/ ٢٢ورد المحتار ،البن عابدين،   . ٤٨١/ ٥ حاشية ابن عابدين،     - ١

 .١/١٤٥مذهب مالك، 
 .١/١٤٥ابن عليش رحمه اهللا، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك فتاوى  - ٢



 

 )١٩٠٧(

والمنع ، جواز ذلك مطلقا: وأما حكمه فنقل اآلمدي وابن الحاجب في ذلك ثالثة أقوال
سألة لم يتقدم له فيها تقليد إمامه ومنعه فيما تقدم له فيها تقليد مطلقا والثالث جوازه في م

  .إمامه ا هـ
 لم يوجب - تعالى-، واهللا -تعالى-أنه ال واجب إال ما أوجبه اهللا : وجهة هذا المذهب

  .على أحد أن يلتزم مذهب رجل معين، فإيجاب ذلك تشريع في الدين لم يأذن به اهللا
قييد جواز االنتقال بأن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة ونوقش ذلك بأنه ال بد من ت

  .الظن في إصابة الحق مما انتقل منه
            الذين ذهبوا إلى أن االصح من كالم المتأخرين ) ١ (:لشافعية قول ل:المذهب الثالث

مذهب إلى مذهب من المذاهب   أنه يجوز االنتقال من- كالشيخ ابن حجر وغيره -
ونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم المد

  .وعمل بخالفه ما لم يلزم منه التلفيق
أن ما قلد فيه فقد اعتقد غلبة احقيته، فال يجوز له االنتقال إلى : وجهة هذا المذهب

  .غيره، وما لم يقلد فيه لم يعتقد غلبة أحقيته، فجاز له تقلي غيره فيه
  :ويجاب عن هذا التوجيه بما يأتي

 دعوى ممنوعة، لجواز أن يكون -اعتقاد غلبة األحقية فيما قلد فيه :  أن دعوى- ١
  .تقليده والتزامه له لمصلحة رآها، أو دفع حرج عنه

 سلَّمنا اعتقاده غلبة األحقية فيما قلد فيه، لكنه اعتقاد لم يكن ناشًئا عن الشرع، وال - ٢
  .ر إال على ما أوجب الشرع االستمرار عليهيجب عليه االستمرا

 أن االنتقال من مذهب إلى الذي ذهب إلى): ٢(المذهب الرابع لإلمام أحمد بن حنبل
  .صاحبه متبعاً لهواهيكون مذهب، لمجرد الهوى، أو لغرض دنيوي، ال يجوز، و

حرماً، ثم ليس ألحد أن يعتقد الشيء واجباً، أو م: نص اإلمام أحمد، رحمه اهللا، على أنه
أن يكون طالباً للشفعة بالجوار، : يعتقده غير واجب أو محرم، بمجرد هواه، وذلك مثل

                                         
ـ ١٣٠٢بعد : المتوفى(بن محمد شطا الدمياطي    ) المشهور بالبكري (ألبي بكر   :  حاشية إعانة الطالبين   - ١ ، )هـ
لزين الدين بن عبـد العزيـز     / هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين             [ ،٤/٢٥٠

سليمان بـن محمـد البجيرمـي    ، لو حاشية البجيرمي على الخطيب ].) هـ٩٨٧: المتوفى (المعبري المليباري   
 ]اع في حل ألفاظ أبى شجاع حاشية على كتاب الخطيب الشربيني المسمى اإلقن[،١/١٧٨،)هـ١٢٢١: المتوفى (
: وكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      . ١/٢٠،لنجديل:  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      - ٢

، تحقيـق عبـد   ٢٠/٢٢٠،  ٧٢٨سنة الوفـاة    / ٦٦١ الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، سنة الوالدة          أحمد عبد 
  .ي،الناشر مكتبة ابن تيميةالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجد



– 

  )١٩٠٨(

مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، : فيعتقدها أنها حق، ويقول
مذهب الجمهور في هذه : ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار، اعتقد أنها ليست ثابتة، وقال

  .جحالمسألة أر
إذا كان أخاً مع جد، أن اإلخوة تقاسم الجد، كما هو مذهب األئمة : ومثل من يعتقد

الثالثة، فإذا كان جد، مع أخ، اعتقد أن الجد يسقط اإلخوة كما هو مذهب أبي حنيقة؛ 
فهذا ونحوه ال يجوز، وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه، وال 

 الرخص؛ فمتبع الرخص مذموم، والمتعصب للمذهب مذموم، يتبع هواه، وال يتبع
  .وكالهما متبع هواه

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول بدليل، أو رجحان مفت فيجوز بل 
يجب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح، 

  ).١ (فهو محمود مثاب
   : وسببهالترجيح

 االنتقال إلى مذهب غيرللعامي  أنه يجوز -  واهللا أعلم- الذي يترجح لي في هذه المسألة
، بشرط أن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة ظنه في مذهب إمامهالذي التزمه

 أو كان ذلك لضرورة كضرورة قصر وجمع الصالة مع إصابة الحق مما انتقل عنه،
ل غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحوه، أو كان  أما إذا كان انتقاله لحصوالسفر،

  .للتشهي والهوى، فال يجوز له االنتقال
ما سبق  ألن التزام المذهب غير ملزم، كالفقهاء؛القول األصح الراجح عند هو  وهذا

  على الراجح من أقوال الفقهاء
متبعا إذا كان الرجل :  في الفتاوى المصرية-رحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ألبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره 
أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه وال عدالته بال نزاع، بل 

،  هذا أولى بالحق، وأحب إلى اهللا ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي 
مالك أو الشافعي أو أحمد ويرى أن قول هذا المعين هو كمن يتعصب ألبي حنيفة أو ل

خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلًا بل قد  الصواب الذي ينبغي اتباعه دون اإلمام الذي
  .هـ. يكون كافرا ا

                                         
لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي الحنبلـي النجـدي      :  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      - ١
 .١/٢٠، )هـ١٣٩٢: المتوفى (



 

 )١٩٠٩(

وال ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها، إن كان لغير أمر ديني، مثل : وقال أيضا
ي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما ال يحمد أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيو

عليه، بل يذم عليه في نفس األمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو 
بمنزلة من ال يسلم إال لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة المرأة يتزوجها أو 

  .)١(هـ . دنيا يصيبها ا
  :وبناء عليه

اً من حيث المبدأ في العصر الحاضر من اختيار بعض األحكام الشرعية  فال مانع إطالق
  .المقررة لدى علماء المذاهب، دون تقيد بجملة المذهب أو بتفصيالته

ويضاف لذلك أن الفقهاء قرروا جواز العمل بالقول الضعيف في المذهب عند الضرورة 
  :وهذه هي نصوصهم أو الحاجة،

يعمل بغير المشهور من مذهبه إذا نص السلطان على للقاضي أن فعند الحنفية يجوز 
 .كذل

كما  القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه ال ينفذ حكمه في األصح[ : قال الحصكفي
  ).٢( ] لو ارتشى إال أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ

 عن ضرورة ال يجوز العمل واإلفتاء بالضعيف والمرجوح إال[  :وجاء في قواعد الفقه
فلو أفتى في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وكذا يجوز اإلفتاء والعمل 
بالمرجوح للمجتهد في المذهب إذا رجح باجتهاده ذلك الضعيف كما اختار ابن الهمام 
مسائل خارجة عن المذهب وقد نصوا أنه ال بأس بتقليد غير أمامه عند الضرورة لكن 

  ).٣ ] ( ضرورةمه اهللالهذا أفتوا ببعض أقوال اإلمام مالك رحالملفق باطل باإلجماع و
نعم يجوز له العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة وال [  :وقال الدسوقي

  )٤(]. يجوز للمفتي اإلفتاء بغير المشهور
                                         

 كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، سنة الـوالدة                    - ١
، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر مكتبة ابـن              ٧٢٨،٢٠/٢٢٢سنة الوفاة   / ٦٦١
  .تيمية

                كـان النـشر بيـروت، عـدد     ، م١٣٨٦ار الفكر، سنة النشر   ، الناشر د  ٣/٥٢٦ الدر المختار، للحصكفي،     - ٢
  .٦األجزاء 

 – ١٤٠٧، الناشر الصدف ببلشرز، سنة النشر ١/٥٧٦لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،:  قواعد الفقه - ٣
 .١، مكان النشر كراتشي، عدد األجزاء ١٩٨٦

 .١٦/٤٨٥، )هـ١٢٣٠: المتوفى ( أحمد الدسوقي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن- ٤



– 

  )١٩١٠(

  المطلب الرابع
  شروط التقليد

وحكــم الفقهــاء فيمــا ســبق مــن بيــان اتبــاع مــذهب معــين،  بعــد بيــان آراء
ــان التقليــد وغيــره يتحــتم ذكــر بيــان شــروط   األخــذ بأيــسر المــذاهب، وبي

ــد ــل أن التقلي ــا   ؛ ألج ــا ذكره ــشروط كم ــذه ال ــحيحا، وه ــد ص ــون التقلي يك
  :الفقهاء سبعة شروط بيانها كالتالي

ان يكون التقليد لواحد من المذاهب الفقهية األربعة؛ ألن أئمتها جزاهم اهللا خيراً بذلوا - ١
حرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، نفوسهم في ت

وعلموا الصحيح من الضعيف، وألن غيرهم لم يضبط مذهبه ولعدم الثقة بنسبتها 
ألربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، وإال لجاز تقليده ألن الجميع على هدى، او 

ة الذين أوضحوا وفسروا ما أشكل كعبد اهللا بن الراسخين الثابتين في العلم من الصحاب
عمرو وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن سالم وعبد اهللا بن الزبير المشهورين 

  ).١(بالعدالة
أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبر إليه وال يقلده زمنا في عمائه، - ٢

الدين متساهال فيه، ودليل وانشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متالعبا ب
اعتبار هذا الشرط قوله واإلثم ما حاك في نفسك فهذا تصريح بأن ما حاك في نفسك 
ففعله إثم بل أقول إن هذا شرط جميع التكاليف وهو أال يقدم اإلنسان على ما يعتقده 

 ).٢(مخالفا ألمر اهللا 

                                         
، )هـ١١٢٦: المتوفى( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي       - ١
وبغية المسترشدين، لعبد الرحمن بن محمد      . مكتبة الثقافة الدينية  : رضا فرحات، الناشر  : ، المحقق ١٦٥-١/١٦٤

والبحـر المحـيط، للزركـشي،      . ١/ دار الفكر، عدد األجزاء     : ، دار النشر  ١/١٧ر باعلوي،   بن حسين بن عم   
٤/٥٩٨.  
  . المراجع السابقة، الصفحات ذاتها- ٢



 

 )١٩١١(

جتهدين، فقد رق أن ال يتبع رخص المذاهب، فمن تتبع رخص المذاهب، وزالت الم- ٣
من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في : دينه، كما قال األوزاعي أو غيره

 ).١(النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر
جواز تقليد المذاهب واالنتقال إليها في كل ما ال ينقض فيه قضاء القاضي وهو كل - ٤

و جلي قياس، انشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه ما خالف قاطعا أ
متالعبا بالدين متساهال فيه ودليل اعتبار هذا الشرط قوله واإلثم ما حاك في نفسك فهذا 
تصريح بأن ما حاك في نفسك ففعله إثم بل أقول إن هذا شرط جميع التكاليف وهو أال 

 ).٢(اهللا  يقدم اإلنسان على ما يعتقده مخالفا ألمر 
 ).٣(علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها- ٥
أن ال يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة ال يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم - ٦

ئذ باطلة يدلك تقليداً للشافعي، ومس بال شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصالته حين
 ).٤(باتفاقهما

بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده، وهذا الشرط مختلف فيه، أن ال يعمل - ٧
والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وفي قول يشترط اعتقاد األرجحية 

  ).٥.(أو المساواة اهـ

                                         
و الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجـي،   .  المراجع السابقة، الصفحات ذاتها    - ١
و فتح العلي المالك في . ١٤:م، مكان النشر بيروت، عدد األجزاء١٩٩٤، الناشر دار الغرب، سنة النشر     ١/١٤٠

  .١/١٨٩الفتوى على مذهب اإلمام مالك، 
  .  المراجع السابق ، الصفحات ذاتها- ٢
  .١/١٧ بغية المسترشيدين، لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، - ٣
 .٤/٥٩٩والبحر المحيط للزركشي، . ١٨ المرجع السايق، ص- ٤
 . المرجع السابق، الصفحة ذاتها- ٥



– 

  )١٩١٢(

  بحث الثالثالم
  حكم األخذ باأليسر وتتبع رخص المذاهب

  وبيان الضوابط الشرعية لذلك
  المطلب األول

   للعامي في المذاهب واختيار األيسرخص تتبع الرحكم 
 هو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو :المراد بتتبع الرخص أو اختيار األيسر

  .أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل
ما سبق من أنه لم يوجد في الشرع مايوجب على اإلنسان اتباع ماالتزمه من م ويفهم

هل يجوز ذلك فعال ف )١.( والتلفيقواختيار األيسر القول بجواز تتبع الرخص: المذاهب
  ؟.ما آراء الفقهاء في ذلكو

 : آراء الفقهاء واألصوليين في األخذ برخص المذاهب
  .ذهب الفقهاء في حكم األخذ بأيسر المذاهب وتتبع الرخص فيها إلى ثالثة مذاهب

                                         
أن يترتب على العمل بتقليد المذاهب، واألخذ فـي         : هو اإلتيان بكيفية ال يقول بها المجتهد، ومعناه       :  التلفيق - ١

الوصول إلى حقيقة مركبة اليقرها أحد، سواء اإلمام الذي كان على مذهبه، واإلمام : مسألة واحدة بقولين أو أكثر  
 إليه، فكل واحد منهم يقرر بطالن تلك الحقيقة الملفقة، ويتحقق ذلك إذا عمل المقلد في قضية واحـدة                   الذي انتقل 

  .بالقولين معاً، أو بأحدهما مع بقاء أثر الثاني
هو الجمع بين تقليد إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكم      : فالتلفيق إذاً 

وضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلد أحدهم في حكم، ويقلد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل ملفقاً من                 خاص، كان م  
مثل أن يقلد شخص في الوضوء مذهب الشافعي في االكتفاء بمسح بعض الرأس، ثم يقلـد أبـا     . مذهبين أو أكثر  

ودها، ثم يصلي، فإن هذا الوضوء حنيفة أو مالكاً في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووج
الذي صلى به لم يقل به كل واحد من هؤالء األئمة، فالشافعي يعتبره باطالً لنقضه باللمس، وأبو حنيفة اليجيـزه         

أو أن . لعدم مسح ربع الرأس ، ومالك اليقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك أعضاء الوضوء ونحو ذلـك                  
فهـذه  . ء بالقهقهة في الصالة، وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر، وصـلى            يقلد مالكاً في عدم نقض الوضو     
  .صالة مجمع منهما على فسادها

، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمـد سـعيد           ٢٦٦/ ٣:شرح اإلسنوي على منهاج البيضاوي    : يراجع
 .٩١ص: الباني



 

 )١٩١٣(

الذين ذهبوا )٣(يوالغزال) ٢(، والحنابلة)١(للمالكية في األصح عندهم: المذهب األول
  .يمتنع تتبع الرخص في المذاهب: إلى أنه

  :ةــاألدل
  :استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع

} فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول {:أما الكتاب فقول اهللا تعالى
يصح رده إلى أهواء ، فاآلية تأمر برد المتنازع فيه إلى اهللا ورسوله فال ]٥٩/٤:النساء[

النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وفي تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع 
  .]فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا: [ جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال اهللا تعالى

  :الدليل من السنة
 ماخير عمار بين أمرين إال: قال رسول اهللا «: روى الترمذي من حديث عائشة قالت

  .»أرشدهما«وفي لفظ » اختار أشدهما 
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد :  قال الترمذي

ورواه أيضاً ، )٤(العزيز بن سياه، وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه يحى بن آدم 
  ). ٥(النسائي

 أي :رفثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في األخذ باألشد، واألولى أن يعتب
  .المستفتي القولين ساقطين، لتعارضهما، ويرجع إلى استفتاء آخر

  :الدليل من اإلجماع
أنه قال اليجوز للعامي تتبع الرخص : وأما الدليل من اإلجماع فقد نقل عن ابن عبد البر

  ) ٦.(إجماعاً

                                         
: ، واإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام للقرافي      ٦٠ - ٥٨/ ١: فتاوى الشيخ عليش مع التبصرة البن فرحون المالكي        - ١

 .٧٩ص 
  .١٩٥ص :  المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل البن بدران الدمشقي- ٢
  .١٢٥/٢:  المستصفى- ٣
، ١٢/٢٧٥،)هـ٢٧٩: المتوفى(سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى        - ٤
  .ب مناقب عمار بن ياسر رضي اهللا عنهبا
الطبعـة  ،  بيروت–دار الكتب العلمية : ، الناشر ٥/٧٥ألحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،      : سنن النسائي الكبرى   - ٥

 .٦: سيد كسروي حسن، عدد األجزاء، عبد الغفار سليمان البنداري .د: ، تحقيق١٩٩١ – ١٤١١األولى ، 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعالء  .١٩٥ص : إلمام أحمد بن حنبل البن بدران الدمشقي المدخل إلى مذهب ا  - ٦

عبد . ، تحقيق د٨/٤٠٩١  هـ،٨٨٥سنة الوفاة /  هـ٨١٧الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، سنة الوالدة         
=  م، مكـان  ٢٠٠٠ -هــ   ١٤٢١ سنة النـشر     لرشد،أحمد السراح، الناشر مكتبة ا    . عوض القرني، د  . الرحمن الجبرين، د  



– 

  )١٩١٤(

 األصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، بأن يأخذ منها ماهو األهون: قال المالكية
  . فيما يقع من المسائل

واألولى االحتياط بالخروج من ،  وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص،اليمتنع: وقيل
الخالف بالتزام األشد األقوى، فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه 

  ).١.(تبدع
ه في إن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة واختلفا علي: وقال الحنابلة في ذلك

  ).٢(الجواب اختار األشد منهما 
أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده، ) ٣(ليس للعامي: وقال الغزالي

فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه 
  )٤.(في الترجيح، فكذلك ههنا

حاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم للقرافي المالكي، وأكثر أص: المذهب الثاني
 الذين ذهبوا إلى أنه يجوز تتبع رخص :ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت

  ).٥.(المذاهب
  :ةــاألدل

  :استدلوا على صحة مذهبهم بأدلة من السنة والعقل
  :أما األدلة من السنة

راياه قال في سرية من س خرجنا مع رسول اهللا «: عن أبي أمامة قالفما روي   - ١
فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان 

  فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى من الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي اهللا 
فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإال لم أفعل فأتاه فقال يا نبي اهللا إني مررت بغار فيه 
                                                                                                     

ولوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد           . ٨الرياض، عدد األجزاء    / النشر السعودية   =
: اشر، الن٢/٤٦٦،)هـ١١٨٨: المتوفى (الفرقة المرضية، لشمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 

  .٢:  م، عدد األجزاء١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -الثانية :  دمشق، الطبعة –مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
: ، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام للقرافي       ٦٠ - ٥٨/ ١:  فتاوى الشيخ عليش مع التبصرة البن فرحون المالكي         - ١

 .١/١٤٧،بن عليشالوفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، . ٧٩ص 
 .١٩٥ص :  المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل البن بدران الدمشقي- ٢
 .هو كل من ليس أهالً لالجتهاد، وإن كان عالماً بفن غير فن استنباط األحكام من أدلتها:  العامي في اصطالح األصوليين- ٣
 .٢/١٢٥ المستصفى، للغزالي،- ٤
، ٢٦٦/ ٣:، شرح اإلسنوي٢/٣٢٨، شرح المحلي على جمع الجوامع   ٢٤٠ص  : الفحول، إرشاد   ٣٥٦/ ٢: مسلم الثبوت  - ٥

  .٥٢ص:  ومابعدها، الفوائد المكية للسقاف٦٩/ ١:رسم المفتي في حاشية ابن عابدين



 

 )١٩١٥(

يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال النبي ما 
  إني لم أبعث باليهودية وال بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس

محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل اهللا خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في 
  ). ١ (» سنةالصف خير من صالته ستين

 إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد «: قال  عن أبي هريرة أن رسول اهللا و - ٢
قال   »إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرواح وشيء من الدلجة 

  ).٢(»إسناده صحيح على شرط البخاري : شعيب األرنؤوط 
جل إن اهللا عز و: يقال فقال   اهللا خطب رسول «: عن ابن عباس قالوما روي  - ٣

أعطى كل ذي حق حقه أال إن اهللا فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حالال 
وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهال سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا أال إنه ال إيمان 

ي لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد عل
مرتد بعد إيمان أو زان : الحوض أال إن اهللا عز و جل لم يرخص في القتل إال ثالث

  ).٣(» بعد إحصان أو قاتل نفس فيقتل بقتله أال هل بلغت ؟ 
  :الدليل من العقل

لم يوجد في الشرع مايمنع من ذلك، : وقد استدلوا على جواز تتبع الرخص بالعقل فقالوا
ه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر، بدليل إذ لإلنسان أن يسلك األخف علي

 كما روت عنه أم المؤمنين الفعلية والقولية تقتضي جوازه، فإنه  أن سنة الرسول 
 بين أمرين أحدهما أيسر من اآلخر إال اختار ما خير رسول اهللا «: قالتعائشة 

  »أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه
و حدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد اهللا بن نمير عن هشام بهذا اإلسناد إلى 

  ).٤(قوله أيسرهما ولم يذكرا ما بعده 
                                         

  .٣/٦٢٤شعيب األرنؤوط وآخرون، : ألحمد بن حنبل، المحقق :  مسند اإلمام أحمد بن حنبل- ١
، باب ما جاء    ٢/٦٣لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،        : بلبان صحيح ابن حبان بترتيب ابن       - ٢

: ، تحقيـق  ١٩٩٣ – ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثـاني ،       –مؤسسة الرسالة   : ، الناش   .في فضل الطاعات وثوابها   
  .١٨: شعيب األرنؤوط، عدد األجزاء 

، أحاديث عبداهللا بن العباس بـن  ١١/٢١٣ني، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرا     :   المعجم الكبير   - ٣
حمـدي بـن    : ، تحقيق   ١٩٨٣ – ١٤٠٤ الموصل، الطبعة الثانية ،      –مكتبة العلوم والحكم    : عبدالمطلب، الناشر 

 .٢٠: عبدالمجيد السلفي، عدد األجزاء
 .  أخرجه البخاري ومالك والترمذي- ٤



– 

  )١٩١٦(

الذي ذهب إلى أنه يجب على المقلد الترجيح بين أقوال : المذهب الثالث للشاطبي
  ).١(المذاهب باألعلمية وغيرها، واتباع الدليل األقوى 

  :ةـاألدل
الشاطبي على أنه يجب على المقلد الترجيح واألخذ باألقوى بأدلة من الكتاب استدل 

  :والمعقول
} فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول{: أما الكتاب فقول اهللا تعالى

فاآلية الكريمة توضح أن الشريعة ترجع في الواقع إلى قول واحد، ]. ٥٩/٤:النساء[
وال، وإال كان متبعاً غرضه وشهوته، واهللا تعالى يمنع فليس للمقلد أن يتخير بين األق

  . اتباع الهوى جملة
  :واما الدليل من العقل فهو

 إن أقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كاألدلة المتعارضة بالنسبة إلى المجتهد، فكما 
  ).٢. (يجب على المجتهد الترجيح، أو التوقف عند تعادل األدلة، كذلك المقلد

  :ألدلةمناقشة ا
  :مناقشة أدلة المذهب األول: أوال

اليجوز للعامي تتبع الرخص «من أنه يمكن مناقشة اإلجماع الذي ذكره ابن عبد البر  
 حيث ورد نسلم صحة هذا النقل عنه، ولو سلم فال يسلم صحة اإلجماع، أنه الإجماعاً، 

واية المفسقة في تفسيق متتبع الرخص عن أحمد روايتان، وحمل القاضي أبو يعلى الر
  . على غير متأول والمقلد

أنه إن قوي : وذكر بعض الحنابلة: وقال ابن أمير الحاج في التقرير على التحرير
: الدليل، أو كان عامياً، اليفسق، وفي روضة النووي حكاية عن ابن أبي هريرة

  . اليفسق
  :مناقشة أدلة المذهب الثاني: ثانيا

أال يترتب على تتبع الرخص العمل : ( القرافي وهو القيد الذي ذكره  من خالليالحظ
دليل عليه من نص أو إجماع، وإنما  الأن هذا القيد ) بما هو باطل لدى جميع من قلدهم 

؛ ألنه إذا جاز للشخص )التحرير ( هو قيد متأخر، كما قرر الكمال بن الهمام في 

                                         
  .١٥٥ - ١٣٢/ ٤:الموافقات - ١
  ،فحات ذاتهاالمرجع السابق، الص - ٢



 

 )١٩١٧(

عض ماذهب إليه من مخالفة بعض المجتهدين في كل ماذهب إليه، جازت مخالفته في ب
  . باب أولى، كما قال صاحب تيسير التحرير

كما أنه ليس هناك دليل من نص أو إجماع يدل على أن الفعل إذا كانت له شروط، فإنه 
يجب على المقلد أن يتبع مجتهداً واحداً في هذه الشروط التي يتوقف عليها هذا الفعل، 

  .ومن ادعى دليالً على ذلك فعليه اإلتيان به
ما أنه ال يجوز تتبع الرخص في حاالت للضرورة أو الحاجة عمالً بالقاعدة الشرعية ك
؛ وذلك ألن حاصل فعله هو األخذ بما يوافق الهوى، )الضرورات تبيح المحظورات ( 

   )١(.أو تجاوز حدود الضرورة أو الحاجة المقررة في الشرع
لتسويغ األخذ ) األقوال مراعاة الخالف بين ( كما يمكن الرد على المتمسك بمبدأ 

بأن مراعاة الخالف اليترتب عليه الجمع بين قولين متنافيين أو القول بهما : باأليس
  .معاً، وإنما هما لمسألتين مختلفتين

  : الترجيح وسببه
أرى واهللا أعلم ترجيح ما ذهب إليه اإلمام الشاطبي من أنه ال يجوز للمقلد تتبع 

 يجب عليه األخذ باألقوى واألحوط في الدين وذلك الرخص في المذاهب الفقهية وأنه
  :لما يلي

  .لقوة أدلته: أوال
سئل رسول اللّه [ في حديث ابن عباس : انه قال وألنه روي عن رسول اهللا : ثانيا
 : األعمال أفضل ؟ فقال ها : أيزمأح [ هِميزها يقال حاِمز الفُؤاد وحأي أقواها وأشد
خصوصا في هذا الزمان الذي فسدت فيه الذمم وبات االستهتار ، و)٢(أي شديده : 

  .بأحكام الدين واضحا ملموسا
 كما قال  مفاسد خالل تتبع الرخصيترتب على مبدأ األخذ باأليسر من أنه ماك

  :الشاطبي
 الضالل في الفتوى بمحاباة القريب أو الصديق في تتبع رخص المذاهب اتباعاً :أولها

  .للغرض والشهوة

                                         
  .٣٩ص: وتحفة الرأي السديد للحسيني. ١٦٨/ ٢:  أعالم الموقعين في بيان نوعي التقليد المحمود والمذموم- ١
المكتبـة  : ، الناشر ١/١٠٤٥ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري،       :  النهاية في غريب الحديث واألثر     - ٢

ـ -مد الـزاوى  طاهر أح: م تحقيق  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ بيروت ،    -العلمية                  ود محمـد الطنـاحي، عـدد     محم
 ٥: األجزاء



– 

  )١٩١٨(

 االدعاء بأن االختالف حجة على الجواز أو اإلباحة، حتى شاع بين الناس :يهاثان
  .االعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم

 أن الحنيفية السمحة أتى فيها السماح مقيداً بما هو جار على أصولها، وليس تتبع :ثالثها
  . صولهاالرخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أ

االنسالخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى أن القول بتتبع الرحص يؤدي إلى :رابعها
  .اتباع الخالف

االستهانة بالدين إذ يصير سياالً الينضبط، وترك ماهو معلوم إلى ماليس فيه :  خامسها
 )١ (انخرام قانون السياسة الشرعية: سادسهابمعلوم، للجهل بأحكام المذاهب األخرى، 

بترك انضباط معيار العدالة بين الناس وشيوع الفوضى والمظالم وضياع الحقوق 
  .وتعطيل الحدود واجتراء أهل الفساد

إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق أن القول بتتبع الرخص يؤدي : سابعها
  .إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها

شرعية وإسقاطها جملة، عمالً بمبدأ األخذ بأخف القولين،  التخلص من األحكام ال:ثامنها
  البأثقلهما، مع أن التكاليف كلها شاقة ثقيلة

  المطلب الثاني
  بيان الضوابط الشرعية في األخذ بأيسر المذاهب وتتبع الرخص

بعد بيان آراء الفقهاء في حكم تتبع الرخص واختيار األيسر في المذاهب الفقهية نجد 
م يتركوا األمر على إطالقه بل وضعوا لألخذ بالرخص قيودا وضوابط أن الفقهاء ل

خمسة حتى ال يتبع الشخص هواه، وال يخلع ربقة اإلسالم من عنقه وهذه الضوابط 
  :هي

 أن يتقيد األخذ باأليسر في مسائل الفروع الشرعية االجتهادية الظنية أي :الضابط األول
 ، والمعامالت،كأحكام العبادات؛ يق ظني أغلبيالقضايا العملية التي ثبتت أحكامها بطر

 -  أو إجماع أو قياس جلي، التي ليس فيها نص قطعي،واألحوال الشخصية والجنايات
هو ماكانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة، ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق و

  .- بين األصل والفرع، كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة

                                         
وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل .   وهي الطرق العادلة التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً من المظالم       - ١

 .شرع لسياسة الناس وزجر المعتدينويندرج فيها كل ما. الحدود، ويجرئ أهل الفساد



 

 )١٩١٩(

 أال يترتب على األخذ باأليسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو :نيالضابط الثا
  . أصولها ومبادئها العامة

 االتي بيانه بمشيئته – أال يؤدي األخذ باأليسر إلى التلفيق الممنوع :الضابط الثالث
  .- تعالى

األخذ باأليسر ينبغي ، فأن تكون هناك ضرورة أو حاجة لألخذ باأليسر :الضابط الرابع
 أو للتشهي وموافقة ، أو مجاراة أهواء النفوس،أال يكون متخذاً للعبث في الدين

ولو اتبع الحق {: األغراض، ألن الشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال اهللا تعالى
فإن تنازعتم في {، ]٧١/٢٣:المؤمنون[} أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن

، فال يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء ]٥٩/٤:ساءالن[} شيء فردوه إلى اهللا والرسول
فإن لم يستجيبوا لك {: وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى منها قوله سبحانه. النفوس

فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اهللا، إن اهللا ال 
أنزل اهللا وال تتبع وأن احكم بينهم بما {، ]٢٨/٥٠:القصص[} يهدي القوم الظالمين

ياداود إنا جعلناك خليفة في األرض، فاحكم بين الناس {، ]٥/٤٩:المائدة[} أهواءهم
  ].٣٨/٢٦:ص[} بالحق، وال تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل اهللا

 بل يتبع المصلحة )١(وبناء عليه ألزم العلماء المفتي في إفتائه أال يتبع أهواء الناس
ثم {: قال تعالى لنبيه. المعتبرة هي مصلحة الكافة كما بيناوالدليل الراجح، والمصلحة 

جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها والتتبع أهواء الذين اليعلمون، إنهم لن يغنوا 
  ، ]١٩-٤٥/١٨:الجاثية[} عنك من اهللا شيئاً

أما اتباع الهوى في الحكم [ :)٢(قال القرافي في اإلحكام والشيخ عليش في فتاويه 
  ].ا فحرام إجماعاًوالفتي

اليجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، [ : وقال ابن القيم
على منع  - سبق كما -  وهذا المعنى هو الذي حمل الشاطبي ،)٣(  ]وحرم استفتاؤه

أي اتباع أحد الدليلين أو القولين (وقد أدى إغفال هذا األصل : تتبع الرخص، فقد قال
                                         

 .٢/١٧٦: و مابعدها، االعتصام.٤/١٤٢: ، الموافقات١/٧٤: ين أعالم الموقع- ١
  .٧٩ص: و اإلحكام للقرافي. ١/٦٨:  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك- ٢
 .٤/٢٢٢ أعالم الموقعين، - ٣



– 

  )١٩٢٠(

إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بمااليفتي به ) يحمن غير ترج
  .)١(غيره من األقوال، اتباعاً  لغرضه، وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق

وهذا يدلنا على أن مراعاة المصلحة الخاصة في األخذ باأليسر أمر غير مرغوب فقهاً 
  .ة العامة أو مصلحة الكافةوشرعاً، وإنما ينبغي مراعاة المصلح

وإذا كان اتباع األهواء محرماً  لزم تقييد األخذ بأيسر المذاهب بوجود حالة الضرورة 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ( و) الضرورات تبيح المحظورات ( أو الحاجة، ألن 

  .مايترتب على عصيانها خطر: والضرورة) عامة كانت أو خاصة
 والمراد بكون ،ب على عدم االستجابة إليها عسر وصعوبةفهي مايترت:  أما الحاجة

أن تكون شاملة جميع األمة، والمراد بكونها خاصة أن يكون االحتياج : الحاجة عامة
  .لطائفة متخصصة من األمة كأهل بلد أو حرفة، ال أن تكون فردية

قعة، وهي أن تكون قائمة المتو(من مراعاة ضوابط الضرورة الشرعية والحاجة والبد 
  .)إلخ...ويقينية أو غالبة الظن، وملجئة أو محرجة

  .أن يتقيد األخذ باأليسر بمبدأ الترجيح: الضابط الخامس
أي أن يكون الهدف العام أوالً هو العمل بالرأي األقوى أو األرجح بحسب رجحان 

لمؤدي  ألن األخذ باأليسر نوع من االجتهاد، والمجتهد ملزم باتباع الدليل الراجح ا؛دليله
أن ) أي المجتهد(لذا أوجب األصوليون على المفتي . إلى الصواب، بحسب غلبة ظنه

يتبع القول لدليله، فاليختار من المذاهب أضعفها دليالً، بل يختار أقواها دليالً؛ ألن 
الصحابة أجمعوا في اجتهاداتهم على وجوب العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما، 

  ل بالراجح في الحوادث، واألصل اتفاق الشرع مع العقلوألن العقل يوجب العم
  :ويمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين

  . أن تكون المسألة اجتهادية ليس فيها دليل راجح:أولهما
  . أن تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة أو عذر:ثانيهما

لعمل بما هو يجوز تتبع الرخص بشرط أال يترتب عليه ا: قال القرافي في هذه المسألة
مذهب الغير أال يؤدي إلى باطل عند جميع من قلدهم، أي أن شرط جواز تقليد 

                                         
 .٤/١٣٥ الموافقات، للشاطبي، - ١



 

 )١٩٢١(

أي أال يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله اإلمام الذي كان على مذهبه، ، )١(التلفيق
واإلمام الذي انتقل إليه، كما إذا قلد اإلمام مالك في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة 

  .د اإلمام الشافعي في عدم وجوب ذلكبغير شهوة، وقل

                                         
 .سبق تعريفه -١



– 

  )١٩٢٢(

  الفصل الثالث
  أحكام التلفيق والتقنين

  المبحث األول
  التلفيق وبيان أحكامه

  : تعريف التلفيق لغة واصطالحا: المطلب األول
الضم، وهو مصدر لفق، ومادة لفق لها في اللغة أكثر من معنى، : التلفيق في اللغة

: والتلفاق أو اِلِلفاق بكسرهما،  والكذب المزخرففهي تستعمل بمعنى الضم، والمالءمة،
  ).١(ثوبان يلفق أحدهما باآلخر

 اإلتيان في مسألٍة واحدٍة بكيفيٍة ال تُوافقُ قوَل أحٍد من المجتهدين :التلفيق اصطالحا 
  .السابقين

  ).٢(هو تتبع الرخص عن هوى : ن التلفيق هوإوقيل 
في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط الجمع بين تقليد إمامين أو أكثر : هو أو

ببعضها، لكل منها حكم خاص، كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلد أحدهم في 
  .حكم، ويقلد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل ملفقاً من مذهبين أو أكثر

: ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذاهب، واألخذ في مسألة واحدة بقولين أو أكثر
لوصول إلى حقيقة مركبة اليقرها أحد، سواء اإلمام الذي كان على مذهبه، أواإلمام ا

  ) ٣.(الذي انتقل إليه، فكل واحد منهم يقرر بطالن تلك الحقيقة الملفقة
ويتحقق ذلك إذا عمل المقلد في قضية واحدة بالقولين معاً، أو بأحدهما مع بقاء أثر 

  .الثاني
مذهب الشافعي في االكتفاء بمسح بعض الرأس، ثم أن يقلد شخص في الوضوء : مثل

يقلد أبا حنيفة أو مالكاً في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة 
ووجودها، ثم يصلي، فإن هذا الوضوء الذي صلى به لم يقل به كل واحد من هؤالء 

لعدم مسح ربع األئمة، فالشافعي يعتبره باطالً لنقضه باللمس، وأبو حنيفة اليجيزه 
                                         

 " .لفق : " ة نظر الصحاح ، والقاموس ، واللسان ، والمصباح ، ماد - ١
 – ١٤٠٧، الناشر الصدف ببلشرز، سنة النشر ١/٢٣٦قواعد الفقه، لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،  - ٢

  .١:، مكان النشر كراتشي، عدد األجزاء١٩٨٦
دار الفكر، عـدد  : ، دار النشر١/١٨ بغية المسترشدين، لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي،        - ٣

، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمـد         ٢٦٦/ ٣:و شرح اإلسنوي على منهاج البيضاوي     . ١: األجزاء
 .٩١ص: سعيد الباني



 

 )١٩٢٣(

الرأس ، ومالك اليقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك أعضاء الوضوء ونحو 
أو أن يقلد مالكاً في عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصالة، وأبا حنيفة في عدم . ذلك

  . فهذه صالة مجمع منهما على فسادها،النقض بمس الذكر، وصلى
ين سنة فأكثر، من غير أن يراه، مقلداً في ومثل أن يستأجر شخص مكاناً موقوفاً تسع

  ).١.(المدة الطويلة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية ألبي حنيفة، فيجوز
  المطلب الثاني

  حكم التلفيق  في التكاليف الشرعية
قبل بيان حكم التلفيق في التكاليف الشرعية البد أوال من بيان أقسام الفروع الشرعية 

  :تم بيان حكم التلفيق في كل نوع منهاومن خالل هذه الفروع سي
  :أقسام الفروع الشرعية

من خالل النظر واالستقراء تبين أن الفروع أو التكاليف الشرعية تنقسم بحسب المكلفين 
  :إلى ثالثة أنواع

 ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختالفه باختالف أحوال :النوع األول
  .المكلفين

  :  النوعحكم التلفيق بهذا
هذا النوع يجوز فيه التلفيق؛ ألن مناطها امتثال أمر اهللا تعالى والخضوع له مع عدم 

  .الحرج، فينبغي عدم الغلو بها؛ ألن التنطع يؤدي إلى الهالك
كالزكاة وصدقة الفطر فإنها مما يجب التشديد بها احتياطاً خشية : أما العبادات المالية

القول الضعيف أو يلفق من كل مذهب ماهو أقرب ضياع حقوق الفقراء، فال يؤخذ ب
لمصلحة المزكي إلضاعة حق الفقير، وإنما يجب اإلفتاء باألحوط واألنسب لمصلحة 

  .الفقراء
وهي مبنية على مراعاة :  ما بني على الورع واالحتياط، كالمحظورات:النوع الثاني

   نهى عن شيء إال لمضرته، ، ألن اهللا تعالى ال ي)٢(االحتياط واألخذ بالورع مهما أمكن 
  :حكم التلفيق بهذا النوع

                                         
  .الصفحات ذاتها:   المراجع السابقة- ١
دار : ، طبعـة  ١٢٧، ص حسن سويدان : علَّق عليه ،  هـ١٣٥١ت،  الشيخ محمد سعيد بن عبد الرحمن الباني       - ٢

 .ه١٤١٨القادري 



– 

  )١٩٢٤(

 ألن ؛ال يجوز فيه التسامح أو التلفيق إال عند الضرورات الشرعيةوهذاالنوع 
  ).الضرورات تبيح المحظورات(

حفاظاً ) أو حقوق المجتمع(وعليه اليجوز التلفيق في المحظورات المتعلقة بحقوق اهللا 
  . اهتماماً برعاية المصالح العامةعلى النظام العام في الشريعة، و

حقوق األشخاص ( كما ال يجوز التلفيق في المحظورات المتعلقة بحقوق العباد 
  .منعاً من االحتيال على حقوق الناس وإلحاق الضرر بهم واالعتداء عليهم) الخاصة

دع مايريبك إلى «: والدليل على أنها مبنية على الورع واالحتياط أحاديث نبوية منها
  .» مااجتمع الحرام والحالل إال غلب الحرام الحالل«ومنها » ماال يريبك

 ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم، وهو المعامالت المدنية، :النوع الثالث
، وأداء األموال الواجبة شرعاً من عشر )الحدود والتعزيرات(والعقوبات الشرعية 

أو األحوال (مكتشفة، والمناكحات المزروعات، وخراج األراضي، وخمس المعادن ال
  ). الشخصية

وما يتبعها من أنواع الفرق الزوجية، مبناها سعادة الزوجين ) المناكحات(فعقود الزواج 
، ويتحقق ذلك بالحفاظ على الرابطة  والذي ينعكس بدوره على المجتمعوأوالدهما

مساك بمعروف، أو فإ{: الزوجية، وتوفر الحياة الطيبة فيها، كما قرر القرآن الكريم
  ]. ٢٢٩/٢:البقرة[} تسريح بإحسان

  :حكم التلفيق في هذا النوع
كل ما يؤيد هذا األصل يعمل به، ولو أدى في بعض الوقائع إلى التلفيق الجائز، أما إذا 
اتخذ التلفيق ذريعة لتالعب الناس بأقضية الزواج والطالق، فيكون تلفيقاً قادحاً ممنوعاً، 

صيانة لحقوق ) التحريم ) ١(أن األصل في األبضاع( وهي : شرعيةمراعاة للقاعدة ال
  .النساء واألنساب

وأما المعامالت، وأداء األموال، والعقوبات المقررة في الشرع والقصاص لصيانة 
الدماء ونحوها من التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية، فيجب 

 لمصلحة الناس وسعادتهم، ولو لزم منه التلفيق، األخذ فيها من كل مذهب ما هو أقرب
لما فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع، وألن مصالح الناس تتغير 

ومعيار المصلحة أو تحديد المراد . بتغير الزمان والعرف وتطور الحضارة والعمران
  :هو كل ما يضمن صيانة األصول الكلية الخمسة: منها

                                         
  ).المصباح المنير(يطلق على الفرج والجماع، ويطلق أيضاً على التزويج : بضاع جمع بضع بضم الباء األ- ١



 

 )١٩٢٥(

 وصيانة كل مصلحة مقصودة شرعاً ،دين والنفس والعقل والنسل والمالوهي حفظ ال
  .من الكتاب أو السنة أو اإلجماع، وهي المصالح المرسلة المقبولة

 أن كل ما أفضى إلى تقويض :إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو: الخالصة
حيل دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها، فهو محظور، وخصوصاً ال

وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها ، )١ (الشرعية الممنوعة
وسياستها إلسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم، وصيانة مصالحهم في 

  .المعامالت، فهو جائز مطلوب
لم  أما كل ما ع،مجال التلفيق كمجال التقليد محصور في المسائل االجتهادية الظنيةوأن 

أجمع عليه   أي بالبداهة من متعلَّقات الحكم الشرعي، وهو ما؛من الدين بالضرورة 
المسلمون ويكفر جاحده، فال يصح فيه التقليد والتلفيق، وعلى هذا فال يجوز التلفيق 

هذا وإن قضية التلفيق بين المذاهب . المؤدي إلى إباحة المحرمات كالنبيذ والزنا مثالً
تقليد مذاهب الغير أكثر المتأخرين من العلماء بعد انتهاء القرن اشترط عدمها لجواز 

  .العاشر الهجري، ولم يتكلم فيها قبل القرن السابع
  : التلفيقبيان أقوال الفقهاء في

  :أقوال الحنفية  - أ
لو صلى يوما على مذهب وأراد أن يصلي يوما آخر على غيره فال  : [قال ابن عابدين

التفاق نظرا، فقد حكي الخالف، فيجوز اتباع القائل يمنع منه، على أن في دعوى ا
بالجواز كذا أفاده العالمة الشرنباللي في العقد الفريد، ثم قال بعد ذكر فروع من أهل 

فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على اإلنسان : المذهب صريحة بالجواز وكالم طويل
ى مذهبه مقلدا فيه غير التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله عل

إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين ال تعلق لواحدة منهما 
باألخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ ألن إمضاء الفعل كإمضاء 

  .القاضي ال ينقض
 تبين إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم: وقال أيضا

بطالنها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ، ويجتزي بتلك الصالة على 
إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسال من الحمام ثم : ما قال في البزازية

                                         
، وما بعدها  أمثلة على الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى ٣/٢٥٥:أعالم الموقعين: ذكر ابن تيمية في كتابه - ١

 .بها



– 

  )١٩٢٦(

إذا بلغ الماء { أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة 
  )١].(ا قلتين لم يحمل خبث

ويجوز التلفيق من جنسين بأن يؤدي نصف صاع من تمر ونصف  : [وقال الزيلعي
  ).٢.](صاع من شعير وبه قال أحمد

أن إصدار الحكم الغيابي على الخصم الغير المتواري هو على [ : وقال علي حيدر
 مذهب اإلمام الشافعي وإصدار الحكم بال يمين هو على مذهب اإلمام الحنفي وبذلك يرد

  ).٣ (.]سؤال على هذه األحكام بعدم جواز التلفيق
  :أقوال المالكية- ب

عدم جواز العمل بالقول الضعيف في خاصة النفس بل يقدم العمل بقول [ : قال القرافي
الغير عليه إن كان راجحا؛ ألن قول الغير قوي في مذهبه وتقليد الشافعي أو أبي حنيفة 

لحل والحرم بناء على الخالف عندنا في أنه إذا في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين ا
لم يوجد نص ألهل المذهب في نازلة فالذي أفتى به بعض المتأخرين أنه يرجع لمذهب 
أبي حنيفة؛ ألن مسائل الخالف التي بين مالك وبينه اثنان وثالثون مسألة فقط وظاهر 

ة لمذهب الشافعي  أنه ينتقل في تلك المنزل)٤(كالم القرافي وعليه جرى عمل جد عج
ألنه تلميذ اإلمام كما في حاشية الخرشي للشيخ علي العدوي وإذا قلد جاز له األكل من 
الهدي بناء على جواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين؛ ألنه فسحة في الدين ودين 

  )٥(].اهللا يسر كما قال الشيخ علي العدوي في حاشية الخرشي فافهم واهللا أعلم

                                         
 .، رسم المفتي في المقدمة١/١٨٩ حاشية ابن عابدين، - ١
القول السديد في بعض مسائل االجتهاد والتقليد، لمحمد بـن عبـد        : ويراجع. ٤/٣٤يين الحقائق للزيلعي،     تب - ٢

: ، تحقيق١٩٨٨ الكويت، الطبعة األولى ، –دار الدعوة : ، الناشر١/١١٤العظيم المكي الرومي الموري الحنفي، 
، رسم المفتـي فـي      ١/١٨٩بن عابدين،   وحاشية ا . ١:عدنان سالم الرومي، عدد األجزاء    ، جاسم مهلهل الياسين    

 .٤/٣٤، )هـ٧٤٣: المتوفى (و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . المقدمة
المحامي فهمي الحسيني، الناشر دار : ، تحقيق تعريب٤/٦٢٢درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر،   - ٣

 .٤×١٦بيروت، عدد األجزاء / نانلبالكتب العلمية، مكان النشر 
هو إشارة لشيخ الشيوخ علي األجهوري، شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبد اهللا الخرشـي              : عج - ٤
  ).هـ١١٠١: المتوفى(
  أنوار البروق في أنواع الفروق، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المـالكي الـشهير بـالقرافي                 - ٥
 .٣/١٨، )هـ٦٨٤: المتوفى (



 

 )١٩٢٧(

الذى قاله شيخنا األمير عن شيخه العدوى عن شيخه الصغير  [: لصاوي المالكيوقال ا
أن الصحيح جوازه، وهو فسحة، لكن ال ينبغى فعلها فى النكاح، : وغيره في التلفيق

  .)١.] (ألنه يحتاط فى الفروج ماال يحتاط فى غيرها
شيخنا نقال عن وفيه أيضا امتناع التلفيق والذي سمعناه من  : [وقال الشيخ الدسوقي

شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة ا هـ وبالجملة ففي التلفيق في 
المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة : العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان

  ).٢(.]المغاربة ورجحت
  :أقوال الشافعية - ج

مل بالضعيف بالمذهب قال ابن حجر وال يجوز الع: [ قال محمد بن شطا الدمياطي
ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض 
الرأس في صالة واحدة وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل 
كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض األئمة دون غيره فله تقليده فيها حتى ال يلزمه 

    ).٣.](قضاؤها
ال تلفق الشهادتان إال أن يطابقا لفظا و معنى و محال كما إذا : قاعدة: [وقال السيوطي

  شهد واحد باإلبراء 
   وآخر بالتحليل فإنها تلفق و تسمع 

ما لو شهد واحد بالبيع و آخر على إفراده به أو واحد بالملك :  ومن فروع عدم التلفيق
  ).٤.](للمدعي و آخر على إقرار ذي اليد به له

مسه كلب فلم يسبع ثم مسح بعض رأسه في وضوئه وصلى : [وقال ابن حجر الهيتمي
كانت صالته باطلة باإلجماع ألنه لم يجز على ما قاله الشافعي وحده رضي اهللا تعالى 

  عنه وال على ما قاله مالك وحده رضي اهللا تعالى عنه 
هب مالك ووضوءه على  وإنما لفق بين المذهبين فكانت طهارته من النجاسة على مذ

مذهب الشافعي وكل من الطهارتين مشترط للصالة فلم يصل على واحد من المذهبين 
                                         

محمد عبد السالم شاهين، الناشـر      : ، ضبطه وصححه  ١/١٥ بلغة السالك ألقرب المسالك، ألحمد الصاوي،        - ١
 .٤:بيروت، عدد األجزاء/ م، مكان النشر لبنان١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، سنة النشر 

  .١/٥٢،)هـ١٢٣٠: المتوفى ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد الدسوقي - ٢
 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، ألبي بكر ابن السيد محمد              - ٣

  .مكان النشر بيروت، ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١/١٧شطا الدمياطي،
 .١/٦٧٦ األشباه والنظائر للسيوطي، -٤



– 

  )١٩٢٨(

ألنه متى حصل تلفيق في التقليد كان التقليد باطال وكذا المأتي به ملفقا باطل باإلجماع 
كما مر فليتفطن لهذه القاعدة فإن كثيرين يقلدون األئمة في بعض المسائل وال يراعون 

 فيقعون في ورطة التلفيق فتبطل أفعالهم باإلجماع وحيث اتفق مالك مثال وبعض ذلك
أصحابنا على حكم مخالف للمذهب وأراد اإلنسان التقليد في ذلك الحكم فاألولى تقليد 
مالك ألنه مجتهد مطلق باإلجماع وأما بعض األصحاب فليس مجتهدا كذلك واهللا سبحانه 

  )١ (]وتعالى أعلم 
  : حنابلةأقوال ال -د

اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء : قال المصنف في تعليقة له: تتمة : [ قال الرحيباني
 حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب؛ ألنه حينئذ كل من المذهبين ،إلى منع جواز التقليد

أو المذاهب يرى البطالن، كمن توضأ مثال ومسح شعرة من رأسه مقلدا للشافعي، ثم 
  .ه مقلدا ألبي حنيفة ، فال يصح التقليد حينئذ لمس ذكره بيد

وكذا لو مسح شعرة، وترك القراءة خلف اإلمام مقلدا لألئمة الثالثة، أو افتصد مخالفا 
  .لألئمة الثالثة، ولم يقرأ مقلدا لهم

وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقل، والتعليل فيه واضح، لكنه فيه حرج ومشقة 
وقد قال غير ، ص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معينخصوصا على العوام، الذي ن

  .ال يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، كما لم يلزم في عصر أوائل األمة : واحد
القول بجواز التقليد في التلفيق، ال بقصد تتبع ذلك؛ ألن من : والذي أذهب إليه وأختاره

لعوام الذين ال يسعهم غير تتبع الرخص فسق، بل حيث وقع ذلك اتفاقا، خصوصا من ا
  .ذلك

، فلو توضأ شخص، ومسح جزءا من رأسه مقلدا للشافعي، فوضوءه صحيح بال ريب
فلو لمس ذكره بعد ذلك مقلدا ألبي حنيفة، جاز ذلك؛ ألن وضوء هذا المقلد صحيح، 
ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة ، فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند 

  .مر الوضوء على حاله بتقليده ألبي حنيفة، وهذا هو فائدة التقليدالشافعي، است
الشافعي يرى بطالن هذا الوضوء بسبب مس الفرج ، والحنفي يرى : وحينئذ فال يقال

البطالن لعدم مسح ربع الرأس فأكثر؛ ألنهما قضيتان منفصلتان؛ ألن الوضوء قد تم 
بتقليد الحنفي، فالتقليد ألبي حنيفة صحيحا بتقليد الشافعي، ويستمر صحيحا بعد اللمس 

                                         
 .٤:لناشر دار الفكر، عدد األجزاء، ا٧٦بن حجر الهيتمي،الكبرى، الالفقهية  الفتاوى - ١



 

 )١٩٢٩(

إنما هو في استمرار الصحة ال في ابتدائها، وأبو حنيفة ممن يقول بصحة وضوء هذا 
  .المقلد قطعا، فقد قلد أبا حنيفة فيما هو حاكم بصحته 

وكذا لو قلد العامي مالكا وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكان قد ترك 
واجب عند مالك أو مسح جميع الرأس مع األذنين الواجب عند التدليك في وضوئه ال

أحمد؛ ألن الوضوء صحيح عند أبي حنيفة، والشافعي، والتقليد في ذلك صحيح، 
وذلك في الجواز نظير ما لو حكم الحاكم في ، والروث المذكور طاهر عند مالك وأحمد

ال يسوغ للمخالف مختلف فيه، غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخالف من حيث 
نقضه سدا للنزاع، وقطعا للخصومات، وهنا التقليد نافع عند اهللا تعالى، منج لصاحبه، 

  )١ (.]وال يسع الناس غير هذا
  :الخالصة

الناظر في هذه األقوال ألول وهلة يعتقد أن هناك تضارب وتعارض بينها في المذهب 
 له نفسه في حكم التقليد، الواحد، ويكاد ال يخرج بنتيجة أو يصل إلى قول تطمئن

ولكن وبناء على ما تقدم بيانه من تقسيم لفروع األحكام الفقهية نستطيع أن 
  :يجوز التلفيق بشروط هينستخلص أنه 

أال يخالف اإلجماع أو القواعد الشرعية أو النص أو القياس الجلي فكل ما خـالف ذلـك       
  .صالحها فهو محظوروأدى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على حكمتها وم

مطلقاً، وإنما هو مقيد في حدود معينة، فمنه ما هـو باطـل             ليس  القول بجواز التلفيق    و
  .  والزنا ونحوهما،لذاته، كما إذا أدى إلى إحالل المحرمات كالخمر

  :ومنه ما هو محظور ال لذاته، بل لما يعرض له من العوارض، وهو ثالثة أنواع
أن يأخذ اإلنسان من كل مذهب ما هو األخف عليه بدون ب:  تتبع الرخص عمداً:أولها

  . وهذا محظور سداً لذرائع الفساد باالنحالل من التكاليف الشرعية،ضرورة والعذر
  . ألن حكمه يرفع الخالف درءاً للفوضى؛ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم:الثاني
 أو عن أمر مجمع عليه الزم  التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً:الثالث

  . ألمر قلده

                                         
ـ ١١٦٥صطفى السيوطي الرحيباني، سنة الوالدة م مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،        - ١ سـنة  / هـ

م، مكان النشر دمشق، ١٩٦١وما بعدها، الناشر المكتب اإلسالمي، سنة النشر      ،٣٩١-١/٣٩٠هـ،  ١٢٤٣الوفاة  
 .٦:عدد األجزاء



– 

  )١٩٣٠(

وهذا الشرط في غير العبادات، أما فيها فيجوز التلفيق ولو استلزم الرجوع عما عمل 
به أو عن أمر الزم آلخر إجماعاً، مالم يفض إلى االنحالل من ربقة التكاليف الشرعية 

و المضيعة أو إلى الذهاب بالحكمة الشرعية باقتراف الحيل المغايرة للشريعة أ
  .لمقاصدها

لو أن فقيهاً قال  :ما نقل عن الفتاوى الهندية: مثال األول أي الرجوع عن العمل
فأمضى فيما بينه وبينها،  وهو يرى أن الطالق يقع ثالثاً،) أنت طالق البتة : ( المرأته

 ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية، أمضى رأيه األول ،وعزم على أنها حرمت عليه
  .ان عزم عليه، واليردها إلى أن تكون زوجته برأي حدث من بعدالذي ك

وكذلك لوكان في االبتداء يراها تطليقة رجعية، فعزم على أنها امرأته، ثم رأى بعد أنها 
  . ثالث، لم تحرم عليه 

  :هذا ويالحظ أن بطالن التلفيق بعد العمل مقيد بقيدين
ي إلى تلفيق العمل بشيء اليقول به كل  أن يبقى من آثار الفعل السابق أثر يؤد:أولهما

من المذهبين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صالة 
  . -  كما سبق بيانه-  احدةو

وكما لو أفتى مفت ببينونة زوجته بطالقها مكرهاً، ثم نكح أختها مقلداً للحنفي بوقوع 
يمتنع عليه أن يطأ األولى، مقلداً للشافعي  ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث، ف،طالق المكره

  .والثانية مقلداً للحنفي، ألن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ال ينقض
 أن يكون ذلك في حادثة واحدة بعينها ال في مثلها، كما لو صلى ظهراً بمسح :ثانيهما

 ربع الرأس مقلداً للحنفي، فليس له إبطال طهارته باعتقاده لزوم مسح الكل مقلداً
  .وأما لوصلى يوماً على مذهب، وأراد أن يصلي يوماً آخر فال يمنع منه. للمالكي

لو قلد رجل أبا حنيفة في عقد النكاح بال : مثال الثاني أي الرجوع عن أمر مجمع عليه
فلو ، ولي، فيستلزم العقد صحة إيقاع الطالق، ألنها أمر الزم لصحة النكاح إجماعا

د الشافعي في عدم وقوع الطالق لكون النكاح إجماعاً، فلو ثم أراد تقلي، طلقها ثالثا
طلقها ثالثاً،ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطالق لكون النكاح بال ولي، فليس له 

وهذا أمر معقول حتى ال تصبح . ذلك لكونه رجوعاً عن التقليد في أمر الزم إجماعاً
فيمنع ذلك كما يمنع كل . والد أوالد زناالعالقة الزوجية السابقة عالقة محرمة، وأن األ

  .ما يؤدي إلى العبث بالدين أو اإلضرار بالبشر أو الفساد في األرض



 

 )١٩٣١(

أن يتزوج رجل امرأة بغير صداق وال : ومن صور التلفيق الممنوع لمخالفته اإلجماع
ولي وال شهود، مقلداً كل مذهب فيما ال يقول به اآلخر، فهذا من التلفيق المؤدي إلى 

  .محظور، ألنه يخالف اإلجماع، فلم يقل به أحد
أن يطلق شخص زوجته ثالثاً، ثم تتزوج بابن تسع : ومن صور التلفيق الممنوع أيضاً

مقلداً  زوجها في صحة الزواج للشافعي، فأصابها، ثم طلقها مقلداً  سنين بقصد التحليل،
زوجها األول العقد في صحة الطالق، وعدم الحاجة إلى العدة لإلمام أحمد، فيجوز ل

فهذا التلفيق ممنوع ألنه يؤدي إلى التالعب بقضايا الزواج، لذا قال الشيخ . عليها فوراً
هذا ممنوع في زماننا وال يجوز واليصح العمل بهذه المسألة، : االجهوري من الشافعية

 ألنه يشترط عند الشافعي أن يكون المزوج للصبي أباً له، أو جداً، وأن يكون عدالً،
وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة 

  .عدلين، فإذا اختل شرط لم يصح التحليل لفساد النكاح
ولما كان لموضوع التلفيق صلة بمسألة جواز التقليد أو منعه وكذلك بمسألة جواز التزام 

لفيق وبين موضوع تتبع مذهب معين وعدمه؛ فكثيرا ما يتم الخلط بين موضوع الت
 . الرخص حتى إن بعضهم ليمثل لهما بنفس األمثلة ويعطيهما نفس الحكم

  المبحث الثاني
  التقنين وبيان أحكامه

  المطلب األول
   تعريف التقنين وبيان نشأته

  :تعريف التقنين لغة واصطالحا: المسألة ااألولى
ل القلة، وقنة الجبل وقلته وقنة كل شيء أعاله مث" قنّن"مصدر : تعريف التقنين لغة

  أعاله والجمع القنن، 
والقُنقن والقَناقن بالضم البصير بالماء تحت األرض وهو الدليل الهادي والبصير بالماء 
في حفر القني والجمع القناقن بالفتح قال ابن األعرابي القناقن البصير بجر المياه 

رف الماء تحت األرض قال واستخراجها وجمعها قناقن، والقناقن المهندس الذي يع
  وأصلها بالفارسية وهو معرب مشتق من الحفر من قولهم بالفارسية كن كن 



– 

  )١٩٣٢(

أي احفر وضبطت ِبكَن فيه بكسر الموحدة وفتح الكاف أي احفر احفر وسئل ابن عباس 
لم تفقد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ قال ألنه كان قناقنا يعرف مواضع الماء تحت 

  ).١(ناقن الذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البئر قريبا أو بعيدااألرض وقيل الق
 يقصد بالتقنين بوجه عام جمع األحكام والقواعد التشريعية :تعريف التقنين اصطالحاً

المتعلقة بمجال من مجاالت العالقات االجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات 
ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في ) اً مواد( آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى 

  .قانون
 تطبيق طريقة التقنين وهي الجمع بين - على ما سبق-ويقصد بتقنين الفقه اإلسالمي

  .المذاهب الفقهية
  :تاريخ نشأة فكرة التقنين: المسألة الثانية

والذي حكم عليه بعض ، األديب عبد اهللا بن المقفع: إن أول من دعا إلى التقنين هو
  ).٢..(بالزندقة، والكذب، والتهاون بأمر الدين : ألئمةا

بالتقنين في بدء العهد ) هـ ١٥٨ت ( حيث حاول ابن المقفع إقناع أبي جعفر المنصور 
واقترح على الخليفة بجمع األحكام الفقهية ، رسالة الصحابة: العباسي في رسالة سماها
  .وإلزام القضاة بالحكم بها
فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه األقضية والسير : ( هوكان مما قاله في رسالت

ثم ، المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس
ويعزم عليه ، نظر في ذلك أمير المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه اهللا

  ).٣.. ) (عزما وينهى عن القضاء بخالفه 
وهو إلزام ، هـ إلى نوع مقارب للتقنين١٤٨فة أبو جعفر المنصور عام ثم دعا الخلي

  ).٤(فامتنع اإلمام مالك) هـ١٧٩ت(م مالك بن أنس رحمه اهللا تعالى الناس بموطأ اإلما

                                         
 –دار صادر   :  ، مادة قنن، الناشر    ١٣/٣٤٨لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،        :  لسان العرب  - ١

  .، مادة قنن٢/٧٦٣والمعجم الوسيط، . ١٥:بيروت، الطبعة األولى، عدد األجزاء
   .٣٦٦ و٣/١٧٣ ، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر١٠/٩٦البداية والنهاية للحافظ ابن كثيٍر،  ٢
                  واإلسـالم وتقنـين األحكـام لعبـدالرحمن القاسـم           ، ١١٥ضاء في اإلسالم لمحمد سالم مـدكور ص        الق - ٣

  .٢٤١-٢٣٩ص
عمدة التحقيـق فـي   : ، وانظر٤١، وابن عبد البر في االنتقاء ص٤٧ ذكره ابن عساكر في كشف الغطا ص      - ٤

  . لمحمد بن سعيد الباني ٣٩-٣٨التقليد والتلفيق ص



 

 )١٩٣٣(

هـ فامتنع اإلمام مالك ١٦٣ثم أعاد أبو جعفر المنصور المحاولة مرة أخرى عام 
  ).١(رحمه اهللا تعالى 

فامتنع أيضا اإلمام مالك بن أنس رحمه اهللا ) هـ ١٦٩ت ( لمهدي ثم دعا إليه الخليفة ا
  .تعالى

فامتنع أيضا اإلمام مالك بن أنس ) هـ ١٩٣ت ( ثم دعا إليه الخليفة هارون الرشيد 
  .)٢(رحمه اهللا تعالى ولم يعرف لإلمام مالك رحمه اهللا تعالى منازع من العلماء

ثمانية في أواخر ملكها، فأصدرت عام ثم خمدت هذه الفتنة حتى أحيتها الدولة الع
البيوع، والدعاوى، : متضمنة جملة من أحكام) مجلة األحكام العدلية : ( هـ١٢٨٦

  .)٣(م مع روح العصرئوالقضاء على هيئة قوانين تتال
  المطلب الثاني

  حكم تقنين األحكام الشرعية من الحاكم
هما مؤيد واآلخر معارض ذهب الفقهاء المعاصرون في حكم التقنين إلى مذهبين أحد

  .له
 االذين :البن القيم، وابن تيمية ومن وافقهم من الفقهاء المعاصرين: المذهب األول

عارضوا تقنين المذاهب الفقهية متبعين في ذلك اإلمام مالك الذي رفض حمل الناس 
  .على مذهب واحد كما هو الظاهر من مذاهب الفقهاء جميعا

 عبداهللا ابن المقفع المعاصرين الذين تابعواعلماء لجماعة من ال: المذهب الثاني
  .-كما سبق في تاريخ نشأة التقنيين-وخلفاء الدولة العباسية 

  :ةــاألدل
  :أدلة المذهب األول على حرمة تقنين الشريعة: أوال

وقد استدل القائلون على حرمة تقنين الشريعة اإلسالمية بأدلة من الكتاب والسنة 
  :والمعقول
  :لة من الكتاب فهيأما األد

                                         
   .٢/٣٧٦بقات الكبرى البن سعد ج   الط- ١
   .٤٠، االنتقاء ص٤٨ كشف الغطا ص- ٢
، كشف الخفاء للعجلوني ٣٦٤-٢/٣٦٣، إعالم الموقعين لإلمام ابن القيم ج٦/٣٣٢ حلية األولياء ألبي نعيم ج   - ٣
  .١٧:جتهاد والتقليد للشوكاني، ص، القول المفيد في أدلة اال١/٦٨ج



– 

  )١٩٣٤(

سماعون ِللْكَِذِب َأكَّالُون ِللسحِت فَِإن جآءوك فَاحكُم بينَهم َأو َأعِرض { :  قوله تعالى- ١
ب عنْهم وِإن تُعِرض عنْهم فَلَن يضروك شَيئاً وِإن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم ِبالِْقسِط ِإن اللَّه يِح

 قِْسِطينأن يحكم القاضي بما يدين اهللا به من الحق، ال بما : والقسط والعدل، )١(}الْم
  .ألزم به من تقنين قد يكون يرى الحق بخالفه 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اللَّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنْكُم { :  قوله تعالى-  ٢
ن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإن كُنْتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ذاِلك فَِإ

  ) ٢(}خَير وَأحسن تَْأِويالً 
  :  وجه الداللة من هذه اآلية

لما تقدم من ، و األظهروه، األمراء} وُأوِلي اَألمِر { : يحتمل أن يراد بقول اهللا تعالى
  .}وإذَا حكَمتُم بين الناِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِل{: ذكر العدل في قوله

فَإن تَنَازعتُم فِي شَيٍء فَردوه إلى اِهللا {: ويحتمل أن يراد به الفقهاء والعلماء؛ بدليل قوله
وأمر ، أمر سائر الناس بطاعتهمألنه ، يدل على أن أولي األمر هم الفقهاء: }والرسول

وليس لغير العلماء معرفة ، وسنة نبيه ، أولي األمر برد المتنازع فيه إلى كتاب اهللا
  ).٣(كيفية الرد إلى الكتاب والسنة

فَال وربك ال يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم ال يِجدوا {: قول اهللا عز وجل
  ). ٤(}  َأنْفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيتَ ويسلِّموا تَسِليماًِفي

أقسم اهللا عز وجل في هذه اآلية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة، أنه ال يؤمن أحد حتى 
 في جميع األمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما يحكم رسوله 

 وال منازعة، وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين كليا من غير ممانعة وال مدافعة
وهي ) ٥(محصور في هذا التسليم الكلي، واالنقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به 

ِإنَّما كَان قَوَل الْمْؤِمِنين ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينَهم َأن يقُولُوا {: قوله تعالى
  ).٦(} ا وَأطَعنَاسِمعنَ

                                         
  .٤٢: سورة المائدة، اآلية رقم- ١
  .٥٩:  سورة النساء، اآلية ؤقم- ٢
: المتـوفى   ( أحكام القرآن للكيا الهراسى، لعماد الدين بن محمد الطبري ، المعـروف بالكيـا الهراسـي                  - ٣

  .٢/١٤٢، )هـ٥٠٤
  .٦٥: سورة النساء ، اآلية رقم- ٤
  .١/٢٤٦ ،لشنقيطيل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، - ٥
  .٥١:  رقم سورة النور، اآلية- ٦



 

 )١٩٣٥(

وما كَان ِلمْؤِمٍن والَ مْؤِمنٍَة إذَا قَضى اُهللا ورسولُه َأمراً َأن يكُون {:  قول اهللا تعالى-  ٤
  ).١(}لَهم الِخيرةُ ِمن َأمِرِهم

  : وجه الداللة في هذه اآلية
الرجال وأقيستهم ال عند آراء .  منع اهللا عز وجل من الخيرة عند حكمه وحكم رسوله

ِإن َأتَِّبع ِإلَّا ما {: وظنونهم، وقد أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة، وقال
ى ِإلَيوح{: ، وقال} يَل اللَّها َأنْزِبم منَهيب كُمَأِن اح{: ، وقال تعالى} و كَاءشُر ملَه َأم

ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعشَرِبِه اللَّه ْأذَنفدل هذا النص على أن ما لم يأذن به اهللا من }  ي
الدين فهو شرع غيره بالباطل، وقد ذم اهللا تعالى من بدل غير القول الذي أمر به فمن 

إن من أعظم : "بدل غير الحكم الذي شرع له فهو أولى بالذم، وقد قال النَّبي 
شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل من سأل عن : المسلمين في المسلمين جرماً

فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحاً بمسألته عن حكم ما سكت " مسألته
  ).٢(؟؟؟.عنه، فكيف بمن شرع بقياسه ورأيه

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر : (  وقال اإلمام ابن القيم رحمه اهللا تعالى 
، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما  يختار شيئا بعد أمره ، فليس لمؤمن أنرسوله 

الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه 
الشروط يكون قول غيره سائغ االتباع، ال واجب االتباع، فال يجب على أحد اتباع قول 

  ).٣ (أحد سواه 
  :وأما األدلة من السنة فكما يلي

:  القضاة ثالثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة«: قوله - ١
فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل 

  ).٤.( قال الشيخ األلباني، صحيح»قضى للناس على جهل فهو في النار 
                                         

  .٣٦:  سورة األحزاب، جزء اآلية رقم- ١
  .٤/٢٠٥ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، - ٢
  .١/٣٨ زاد المعاد، البن القيم،- ٣
. ، باب في القاضـي يخطـئ      ٣٥٧٥:حديث رقم : ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني     :  سنن أبي داود   - ٤
، باب الحاكم يجتهد فيـصيب الحـق،     ٢٣١٥: يد أبو عبداهللا القزويني، حديث رقم     سنن ابن ماجه، لمحمد بن يز     و

تعليق محمـد فـؤاد   : ، مع الكتاب ٢: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد األجزاء:  بيروت، تحقيق –دار الفكر   : الناشر
اء عن رسول اهللا   باب ما ج١٣٢٢: ووالترمذي، حديث رقم. األلباني عليها=عبد الباقي، واألحاديث مذيلة بأحكام 

  .في القاضي



– 

  )١٩٣٦(

لعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه ويجب ا: [ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا
  ). ١](إجماعا 

وعلى هذا فإن عمل القاضي بالتقنين وهو يرى أنه خالف الحق دخل في هذا الوعيد، 
  .واهللا تعالى أعلم 

  :وأما األدلة من العقل
 فإن ما دعا إليه المؤيدون للتقنين خالف ما عليه هدي القرون المفضلة، فال يعلم - ١

ضي اهللا عنهم مع مشاركتهم في العلم والمشاورة مع بعضهم من هدي الصحابة ر
  ) .٢(إلزام واحد منهم لآلخر بقوله، بل المعروف المعهود بالنقل خالفه : لبعض

كشيخ اإلسالم ابن تيمية في : وقد صرح بحكاية اإلجماع على ذلك غير واحد
  ).٤(، واإلمام ابن القيم في إعالم الموقعين)٣(الفتاوى

وقد علم بالضرورة من كالم األئمة األربعة وغيرهم أن من قلد أحدا منهم أو من 
غيرهم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفًا نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو 
قياسا جليا عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبتيه، فقد أجمع 

لم يكن له أن يدعها لقول أحد من  ت له سنة رسول اهللا المسلمون على أن من استبان
  .الناس، وال يلتفت إلى اآلراء مع وجود سنة تخالفها

أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول : قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى
  ). ٥. (لم يكن له أن يدعها لقول أحد اهللا 
زيادة أو نقص، وتبديل، وتعديل، فهو طريق إلى  أن التقنين مدخل لتغيير الشريعة ب- ٢

  .الحكم بغير ما أنزل اهللا ؟ 

                                         
  .٤/٦٢٤الفتاوى الكبرى، البن تيمية،  -١
 ، إعـالم المـوقعين   ٣٥/٣٨٤ ، مجموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم،    ٢/٥٩ جامع بيان العلم البن عبدالبر ج      - ٢
   .٢٦٠، ٢١١، ٢٠٩، ٢/١٨٩ج
  ٣٥/٣٥٧ ج٣٠/٧٩، .٢٩٧-٢٧/٢٩٦:    الفتاوى الكبرى البن تيمية- ٣
  .٢/٢١٧عين، البن القيم،  إعالم الموق- ٤
، .١/٥٩في شرح جوهرة التوحيــد،  ومالحظات على البيجوري  ، .٢٤  االتباع البن أبي العز الحنفي ص       - ٥
 .١/١٥، للنجديحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، و



 

 )١٩٣٧(

  :أدلة المذهب الثاني المؤيد للتقنين: ثانيا
  :استدل القائلون بالتقنين بأدلة عقلية منها

  .أنه بالتقنين تتحقق مصالح، وتندفع مفاسد- ١
من خارج البلد المسلم  أنه بالتقنين يعرف الجميع سواء أكانوا مواطنين أم وافدين - ٢

  .بما سيحكم به القضاة
  . أن في التقنين دفعا لحكم القاضي بالتشهي- ٣
  . ندرة وجود قاض بلغ رتبة االجتهاد- ٤
  . أن في اإللزام بالعمل بالتقنين يدفع تأثير المغرضين- ٥

  :مناقشة األدلة
  : يمكن مناقشة ما استدل به المؤيدون من أدلة بما يلي

  .التقنين تتحقق مصالح، وتندفع مفاسدن بإن استداللهم بأ
 أن دين اإلسالم صالح لكل زمان  والمشاهد من المعلوم هذا الدليل غير مسلم به ألنأن

ومكان، ولقد مرت عليه عصور اتساع كاتساع الدولة العباسية في القارات الثالث، ومع 
 عبر - ولم يعرف ،ذلك تحققت العدالة بتحكيم الشريعة، وانتشر اليسر، وارتفع الحرج

 وجوب إلزام القضاة في أحكامهم بمذهب -مر التاريخ عن واحد من األئمة المعتبرين 
واحد، فضال عما يدعو إليه هؤالء من تقنين الشريعة بما يناسب العصر الحاضر 

ربنَا الَ تُِزغْ { : ويستلزم على هذا في كل عصر تقنين جديد وهو منهي عنه قال تعالى
  ).١(} بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا ِمن لَّدنك رحمةً ِإنَّك َأنتَ الْوهاب قُلُوبنَا

  :كما يمكن مناقشة استداللهم الثاني القائل
أنه بالتقنين يعرف الجميع سواء أكانوا مواطنين أم وافدين من خارج البلد المسلم بما 

  ..سيحكم به القضاة
ة مدونة، ولها لوائح تفسيرية، ومع ذلك يجهلها السواد بأن القوانين الوضعي: نوقش

األعظم من الناس، وإنما يعرفها القليل من المتعلمين، ولهذا كثرت مكاتب المحاماة في 
  .الدول التي تحكم بالقوانين، فالواقع إذا خير شاهد على عدم صحة هذا الكالم

الغالب مختلفون مع قضاتهم، هم في ، فهؤالء القلة الذين يعرفون هذه القوانين: وأيضا
فكل يفسر هذه القوانين على ما يرى، فكثرت عندهم االعتراضات على تنفيذ أحكام 

                                         
  .٨: سورة آل عمران، جزء اآلية رقم- ١



– 

  )١٩٣٨(

فلم ، قضاتهم، وأنشئت مايسمى بالمحاكم االستئنافية  وحتى القضاة أنفسهم مختلفون
  .ينفعهم التقنين حينئذ ولم يرفع اختالفهم

  .القاضي بالتشهيونوقش استداللهم بأن في التقنين دفعا لحكم 
بأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق، فعن عبد اهللا بن مسعود 

قسم النبي قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من األنصار واهللا إنها لقسمة ما « : قال
أريد بها وجه اهللا قلت أما ألقولن للنبي فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذالك على 

لنبي وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى ا
  ).١(»بأكثر من ذالك فصبر

أن حكم : ومن المعلوم، )٢(العدالة باتفاق الفقهاء : ثم إن من شرط تولية القاضي للقضاء
القاضي في ال يعم في جميع القضايا المشابهة جميع، كما أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا 

أنه : عن عمرو بن العاص، طنا، وهو عرضة للخطأ ، دائر بين األجر واألجرينال با
وإذا حكم ، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: (  يقولسمع رسول اهللا 

  ). ٣) (فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
تلك على ما : [ وفي مثل ذلك قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قولته المشهورة 

  ).٤](ذه على ما نقضيقضينا، وه

                                         
،باب الـصبر   ٦١٠٠: حديث رقم  ٣٢/٢٩٤الحنفي ، لبدر الدين العيني    :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري     - ١

واإلمام مسلم رحمه ،  باب الصبر في األذى٥٧٤٩:ورواه اإلمام البخاري رحمه اهللا تعالى حديث رقم،.على األذى
  . باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوي إيمانه١٠٦٢:اهللا تعالى، حديث رقم

والقوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي . ٤/٥٣١لعلي حيدر، ،  درر الحكام شرح مجلة األحكام،   - ٢
وروضة الطالبين وعمـدة المفتيـنن      . ١:، عدد األجزاء  ٧٤١سنة الوفاة   / ٦٩٣، سنة الوالدة    ١/١٩٥الغرناطي،  

أبو و اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لعالء الدين . ١١/٢٧٣للنووي، 
دار إحياء التراث   : ، الناشر ٤/١٠٢،  )هـ٨٨٥: المتوفى  (الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي        

 .هـ١٤١٩الطبعة األولى : العربي بيروت ــ لبنان، الطبعة 
ومـسلم، حـديث    ، ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ            ٦٩٢٠:حديث رقم : البخاريصحيح   - ٣

  .ن أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ باب بيا١٧١٦:رقم
حديث ، ، باب المشركة٦/٢٥٥ سنن البيهقي الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،    - ٤

 مكة  -مكتبة دار الباز    : الناشر.،٢٠١٦١: ، وباب من اجتهد من الحكام فتغير اجتهاده، حديث رقم         ١٢٢٤٧: رقم
  .١٠:عبد القادر عطا، عدد األجزاءمحمد : حقيق، ت١٩٩٤ – ١٤١٤المكرمة،



 

 )١٩٣٩(

فال تثريب على القاضي في الحكم في هذه القضية بكذا ، وعلى مثلها بكذا مبينا وجه 
  .عدوله عن حكمه األول 

فقد يتوفر في هذه القضية من الوجوه والدالئل ما يكون حكمها على خالف تلك : وأيضا
تذوق القضاء، القضية التي يظن مشابهتها بها من كل وجه، وال يعرف ذلك إال من 

  .وتروى بمعرفة مالبسات الخصومات 
  .كما يمكن مناقشة استداللهم بندرة وجود قاض بلغ رتبة االجتهاد

بأن : بأن جمهور الفقهاء اتفق على شرطية توفر االجتهاد فيمن يولى القضاء، وذلك
يكون عارفا باألصول التي ترجع األحكام إليها، ال أن يكون عالما بحكم كل قضية 

  ).١(ينهابع
، وهكذا يولى األمثل فاألمثل، ولم يذكر العلماء اإللزام بمذهب معين ال يجوز تعديه، 

  .فكيف بما يدعو إليه هؤالء من قوانين، وبالضوابط الشرعية
ففي اإللزام بالتقنين قضاء على هؤالء الندرة من المجتهدين لقطع طريق العلم، : وأيضا

  .والحرمان من استقالل النظر 
  .يمكن أن يناقش استداللهم بأن في اإللزام بالعمل بالتقنين دفعا لتأثير المغرضين كما 

وقد ) دعاة فقه التيسير المعاصر (  لعله خفي عليهم أن هذا من أقوال دعاة من يسمون 
وانصرافهم عن ، بانصراف كثير من الناس إلى استفتاء فقهاء الرخص: بدأ هذا المنهج

نعتهم هيبة الدين من التالعب بالرخص، وقد أثبت الواقع ممن م، أهل العلم والعمل
  .الجدل الكبير والرفض لمثل هذه الفتاوى الغير ملزمة، فما بالنا بحكم القاضي الملزم

  :الترجيح وسببه 
 وجعلها جميعا في أرى واهللا أعلم ترجيح المذهب القائل بعدم تقنين المذاهب الفقهية

  : وذلك لما يليمذهب واحد
  .لقوة أدلتهم وسالمتها من المعارض :أوال
  جميعا للحفاظ على وسطية اإلسالم وذلك من خالل العمل بمذاهب أهل الحق:ثانيا

  . في الفروعاختلفوا يختلفون في األصول وإنما موخصوصا أنهم ل

                                         
والقوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي        . ،٤/٥٣١ درر الحكام شرح مجلة األحكام، لعلي حيدر،         - ١

و اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف       . ١١/٣٨٢ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني،     . ١/١٩٥الغرناطي،  
المحلى البـن حـزم الظـاهري،       و. ٤/١٠٢،  لمرداوي الدمشقي الصالحي    لبن حنبل،   على مذهب اإلمام أحمد     

٩/٤٤٢. 



– 

  )١٩٤٠(

  . أن في اختالفهم رحمة:ثالثا
فق مع هذا الزمان تلك أن المتتبع لكتب الفقهاء يجد بين ثناياها أحكام فرعية ال تت: رابعا

  .األحكام التي يأخذها أعداء الدين فيبرزونها، وينشرونها
  . نسد باب االجتهادي وحتى ال :خامسا

 وال مانع شرعاً من اختيار الحاكم ولي األمر أيسر األقوال في المذاهب الشرعية 
 المختارة من  الممنوع، ألن األحكام أو التقنينالمختلفة، إذ أن ذلك ليس من قبيل التلفيق

  . المذاهب هي أحكام كلية ألمور متغايرة ال تجمع بينها رابطة
وإذا حدث فيها تلفيق أثناء التطبيق الفعلي فهو غير مقصود، فال حرج فيه، كالقول 
بصحة الزواج بغير ولي وبعبارة النساء، والتفريع عليه بجواز استدامة الزوجية بعد 

ة واحد اكتفاء بإيقاعه طلقة واحدة رجعية، فهو مراجعتها إثر صدور طالق ثالث بلفظ
  .تلفيق غير ممنوع ألنه لم يقصد إليه

وقد بدأ التخير من أحكام المذاهب فعالً منذ أكثر من خمسين عاماً في مطلع هذا القرن، 
وذلك حينما شعرت الحكومة العثمانية بالحاجة إلى التوسع في حرية التعاقد، والشروط 

لمحل المعقود عليه، بسبب ازدياد حاجة التعامل التجاري والصناعي، العقدية، وقابلية ا
وتطور أساليب التجارة الداخلية والخارجية وظهور أنواع جديدة من الحقوق هي 
الحقوق األدبية كحق المؤلف والمخترع، واالحتياج إلى عقود التأمين على البضائع 

 الكبرى، وعقود التوريد لتقديم المستوردة، واتساع مجال عقود االستصناع مع المصانع
  .اللوازم والمواد األولية إلى المؤسسات الحكومية والشركات والمعامل والمدارس

من قانون أصول ) م١٩١٤/هـ١٣٣٢ سنة ٦٤(فاستبدلت السلطة العثمانية بالمادة و 
المحاكمات مادة أخذت مبادئها من غير المذهب الحنفي كالمذهب الحنبلي ومذهب ابن 

 اللذين يوسعان من دائرة حرية الشروط العقدية ويقتربان من مبدأ سلطان اإلرادة شبرمة
ويجيزان هذه المبادئ الثالثة التي تضمنتها ) العقد شريعة المتعاقدين(القانوني أي أن 

  :المادة الجديدة وهي
  . توسيع قابلية المحل للتعاقد عليه ليشمل كل ما جرى به العرف، أو سيوجد بعد- ١
واز كل اتفاق أو اشتراط ال يخالف النظام العام واآلداب والقوانين الخاصة،  ج- ٢

  . وقوانين العقارات واألحوال الشخصية واألوقاف
وبذلك تقلصت نظرية الفساد عند الحنفية، وأصبح جائزاً ما يعرف بالشرط الجزائي أي 

عمالً بمذهب القاضي التعهد بالضمان المالي جزاء النكول أو التأخر عن تنفيذ االلتزام، 
  .شريح



 

 )١٩٤١(

 اعتبار العقد تاماً بمجرد االتفاق على النواحي األساسية فيه، ولو لم تذكر األمور -
 وبه أصبحت الجهالة غير ضارة في تكوين العقد، فيصح العقد بسعر السوق ،الفرعية

  . أو بما سيستقر عليه في يوم ما
من ) ٧٩-٧٦(في المواد ) ٧١:(مقانون الوصية الواجبة رق: ومن أبرز األمثلة أيضا

أوالد (، لمعالجة مشكلة )١٩٤٦(قانون األحوال الشخصية المصري الصادر عام 
أي أوالد االبن المتوفى في حال حياة أبيه، وتابعه القانون السوري الصادر ) المحروم

مع وجود فارق بينهما، وهو أن القانون المصري لم يميز بين أوالد ) م١٩٥٣( عام
أوالد البنت، وأما القانون السوري فقد اقتصر على أوالد االبن، وأما أوالد البنت االبن و

وقد أخذ هذا القانون من مجموع آراء فقهية كرأي ابن . فهم من ذوي األرحام الوارثين
حزم الظاهري وأقوال بعض فقهاء التابعين ورواية في مذهب أحمد ومذهب اإلباضية، 

  .معينولم يستند ذلك إلى رأي فقهي 
تقييد قبول الشهادات بأن تصحب بدليل قوي كالكتابة : ومن األمثلة القضائية للتخير

والخبرة والتسجيل الرسمي لنفي الشبهة بسبب تغير الزمان وضعف الوازع الديني، 
والنهي عن سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إال في الوقف واإلرث فبعد 

  ). م١٨٨٠(م الشرعية المصرية سنة ثالث وثالثين سنة في الئحة المحاك
والمنع من سماع دعوى الزوجية والطالق واإلقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين إال إذا 

من ) ٣١(كانت الدعوى مؤيدة بأوراق خالية من شبهة تدل على صحتها في المادة 
  .المصرية)  م ١٨٩٧( الئحة سنة 



– 

  )١٩٤٢(

  الفصل الرابع
  جتمع اإلسالمي وأثر غيابه عن المكلفينأهمية وجود الوعي الفقهي في الم

  المبحث األول
  الفقه والفقهاء في المجتمع اإلسالمي  وجودأهمية

  :رأي العلماء وأقوالهم في أهمية وجود الفقه والفقهاء: المطلب األول
 تتجلىحيث الفقه اإلسالمي في مجتمعاتنا اإلسالمية، وجود  أهمية  اتفق العلماء على

اول بشكل مباشر حياة الفرد واألسرة والمجتمع، والعالقات مع  في أنه يتنأهميته
 تتفقالمجتمعات غير اإلسالمية، كما أنه يعمل على إصدار فتاوى وبحوث ودراسات 

  ).١ (مع تطور الحياة في هذا العصر دون الخروج على مبادئ الدين الحنيف
كما يشمل العالقة بين أنه يرشد أفراد المجتمع إلى كل ما يهمهم في أمور حياتهم،  كما

المسلمين والدولة اإلسالمية، وكذلك أبناء األقليات المسلمة في المجتمعات غير 
  .اإلسالمية

بد اهللا بشيء أفضل من الفقه في ما ع: وروي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
ن الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ، ولكل شيء عماد ، وعماد الدي

  .)٢ ()الفقه 
وأتمها عائدة، وأعمها  وأعظمها أجرا، إن الفقه أشرف العلوم قدرا،: [ قال ابن نجيم

يمأل العيون نورا، والقلوب سرورا، والصدور  وأسناها منقبة، وأعالها مرتبة، فائدة،
هذا ألن ما بالخاص والعام من االستقرار على ، ويفيد األمور اتساعا وانفتاحا انشراحا،

إنما هو بمعرفة الحالل من  النظام واالستمرار على وتيرة االجتماع وااللتئام،سنن 
ورياضه  التمييز بين الجائز والفاسد في وجوه األحكام ،بحوره زاخرة،و الحرام،
وال  وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، ال يفنى بكثرة اإلنفاق كنزه، ونجومه زاهرة،، ناضرة

  .يبلى على طول الزمان عزه
                                         

دار : ،الناشر٣، صـ٩١١سنة الوفاة / ٠األشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، سنة الوالدة            - ١
النَّظَاِئر علَى مذْهِب َأِبي حِنيفَةَ و الَْأشْباه و. ١:،مكان النشر بيروت، عدد األجزاء١٤٠٣الكتب العلمية، سنة النشر  

دار الكتـب   : الناشـر :المحقـق ١٥-١/١٤،  )هـ٩٧٠-٩٢٦(النُّعماِن، للشَّيخ زين الْعاِبِدين بِن ِإبراِهيِم بِن نُجيٍم         
 .١:م، عدد األجزاء١٩٨٠= هـ١٤٠٠:العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

، ٣/٩١زيادة إلى الجامع الصغير، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي،      الفتح الكبير في ضم ال     - ٢
يوسـف  : األولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -لبنان  /  بيروت   -دار الفكر   : حرف الميم، دار النشر   
 .٣:النبهاني، عدد األجزاء



 

 )١٩٤٣(

  ولو أن أعضائي جميعا تكلم*** ال أستطيع كنه صفاتهوإني 
 وإليهم المفزع في الدنيا واآلخرة، وبهم ائتالفه وانتظامه، وأهله قوام الدين وقوامه،

خصوصا أن أصحابنا رحمهم اهللا لهم خصوصية السبق  والمرجع في التدريس والفتوى،
لى أبي حنيفة رضي اهللا والناس في الفقه عيال ع والناس لهم أتباع؛ في هذا الشأن،

  .عنه
من أراد أن يتبحر في الفقه فلينظر : ولقد أنصف اإلمام الشافعي رحمه اهللا حيث قال

وهو كالصديق رضي  كما نقله ابن وهبان عن حرملة،" إلى كتب أبي حنيفة رحمه اهللا
مة ون الفقه وألفه وفرع أحكامه على أصوله إلى يوم القياله أجره وأجر من د اهللا عنه،

  ).١](ه بالنص. أ
إن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا وتطلع في سماء من كوكبها شرفا  : [قال السبكيو

وينفق العالم من خزائنها، وكلما زاد ازداد رشدا وعدم سرفا، فال مرية في أن الفقه 
واسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها وخالصة الرابح من نقدها به يعرف الحالل 

لخواص والعوام ويتبين مصابيح الهدى من ظالم الضالل وضالل والحرام ويدين ا
قطب الشريعة وأساسها وقلب الحقيقة الذي إذا صلح صلحت ورأسها وأهله . الظالم

سراة األرض لوالهم لفسدت بسيادة جهالها وضلت أناسها ال يصلح الناس فوضى ال 
لناس رءوسا جهاال فأفتوا ولوالهم التخذ ا: سراة لهم وال سراة إذا جهالهم سادوا، أي

بغير علم ، فضلوا وأضلوا وخبطوا خبط عشواء فما حرموا وال حللوا بل حلوا عرى 
فلله . اإليمان حيث حلوا، وشكت األرض منهم وقع أقدام قوم استزلهم الشيطان فزلوا

الفقهاء نجوم السماء، تشير إليهم باألكف األصابع، وشم األنوف يخضع لديهم كل شامخ 
  ).٢.]( رافعاألنف

علم الفقه بحوره زاخرة ورياضه ناضرة ونجومه زاهرة وأصوله : [قال السيوطيو
ثابتة مقررة وفروعه ثابتة محررة ال يفنى بكثرة اإلنفاق كنزه وال يبلى على طول 
الزمان عزه أهله قوام الدين وقوامه وبهم ائتالفه وانتظامه هم ورثة األنبياء وبهم 

تغاث في الشدة والرخاء ويهتدى كنجوم السماء وإليهم المفزع يستضاء في الدهماء ويس
في اآلخرة والدنيا والمرجع في التدريس والفتيا ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا 

                                         
 .١٥-١٤  األشباه والنظائر البن نجيم، - ١
تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابـن عبـد   / إلمام تاج الدين السبكى، لإلمام العالمة  األشباه والنظائر ـ ل  - ٢

  .٢:م، عدد األجزاء١٩٩١ - هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، الطبعة األولى : ، الناشر١٣-١٢، ١الكافي السبكي،



– 

  )١٩٤٤(

وهم الملوك ال بل الملوك تحت أقدامهم وفي تصاريف أقوالهم وأقالمهم وهم الذين إذا 
م القوم كل القوم إذا إفتخر كل قبيل إلتحمت الحرب أرز اإليمان إلى أعالمهم وه

  ).١] (بأقوامهم
 أهمية الفقه للداعية إلى اللّه تعالى، فعلى الداعية أن يسأل [ ):٢(قال اإلمام البخاري و

  )٣.](علم الكتاب والسنة : اللّه عز وجل الفقه في الدين، وأن يتحصن بالعلم الشرعي
هم، وال ينكر فضله وشرفه اال جاهل إن علم الفقه علم شريف وم: [ وقال عبد الرزاق

  ).٤](به؛ الن االنسان عدو لما يجهله 
الفقه عليه مدار العلوم ، فان اتسع الزمان : [ فى أهمية الفقه) ٥(وقال ابن الجوزى 

  . )٦.](للتزيد من علم فليكن من الفقه فانه االنفع
إن اإلنسان : [ قهاءعندما ذكر الرجوع إلى كتب الف) الروح(في كتاب : وقال ابن القيم

إن مثل هذا مثل : يستعين بهم للوصول إلى الحق، ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق
اإلنسان الذي يهتدي بالنجم حيث يكون في الفالة، وال يعرف جهة القبلة؛ فإنه يستدل 

                                         
 .٣ األشباه والنظائر ، للسيوطي، صـ- ١
 بن بردزبة البخاري الجعفر وبردزبة مجوسي مات عليهـا           محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة       : هو - ٢

والمغيرة بن بردزبة أسلم على يدي النعمان البخاري الجعفي والي بخارى وهو جد عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا            
المسندي ،ولد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة بعد صالة الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربـع   = =

مائة وتوفي ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر مستهل شـوال مـن                   وتسعين و 
شهور سنة ست وخمسين ومائتين بخرتنك قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها وكان له بها قرابة فتـوفي                   

ـ ٧٤٠كتاب الوفيات، ألبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، سنة الوالدة              عندهم، سـنة الوفـاة   / هـ
  ،الناشر دار اإلقامة الجديدة١/١٨٠هـ، تحقيق عادل نويهض،٨٠٩/ ربيع األول/١٢

 .م،مكان النشر بيروت١٩٧٨سنة النشر 
،حـديث الثلـث والثلـث      ١/٩٢فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، لسعيد بن علي بن وهب القحطاني             - ٣

عامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، تاريخ النشر    الرئاسة ال : األولى، الناشر   : كثير،الطبعة  
 .هـ ١٤٢١: 
 .١/٣٣إتحاف النبالء بسيرة العلماء، لعبد الرزاق عفيف،  - ٤
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشـي         )  م ١٢٠١ - ١١١٤=  ه   ٥٩٧ - ٥٠٨): (ابن الجوزي (- ٥

مولده ووفاته ببغداد، ونسبته    .  عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف      عالمة: البغدادي،الحنبلي، أبو الفرج  
سـير أعـالم     ،٣/٣١٦األعـالم للـذكري،    و .من محالها، له نحو ثالث مئـة مـصنف        ) مشرعة الجوز (إلى  

  .وما بعدها ،٢١/٣٦٦النبالء،
  .١/٣٣ة العالمة عبد الرزاق عفيف،إتحاف النبالء بسير - ٦



 

 )١٩٤٥(

إلى جهة القبلة بالنجوم وبمشرقها ومغربها، واتجاهات مجيئها وغروبها، ويستطيع أن 
شمال والجنوب والشرق والغرب بواسطة النجوم، فإذا وصل اإلنسان إلى يعرف ال

الكعبة، وصار أمام الكعبة، فعند ذلك ال يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل تحديد 
جهة الكعبة، ألن الكعبة أمامه، وهكذا اإلنسان يرجع إلى كالم الفقهاء ليستعين بهم 

فليس لإلنسان أن يحيد عنه، والبد من للوصول إلى الحق، لكن إذا عرف الدليل 
الرجوع إلى كالم الفقهاء، وال يستغني اإلنسان عن كالم الفقهاء، والطالب يجمع بين 
الفقه والحديث؛ ألن الطالب إذا كان ليس له عناية بالفقه، وكل عنايته باألحاديث 

يستطيع أن وطرقها ورجالها وما إلى ذلك، فبعض المسائل الفقهية السهلة الخفيفة ال 
  .)١](ه بتصرف.أ.يأتي لها بجواب؛ ألنه ما اشتغل بالفقه

  المطلب الثاني
  سمات ومميزات الفقه اإلسالمي

  عن غيره من التشريعات الوضعية األخرى الفقه اإلسالميسمات ومميزاتتتلخلص 
  :في العناصر االتية

وأن األدلة المتفق الفقهاء األصولييون على أن الوحي اإللهي هو أساس للفقه،   اتفق- ١
عليها بين الفقهاء هي، الكتاب، والسنّة، واإلجماع، والقياس، وأنها أساس التشريع للفقه 

   .)٢(اإلسالمي، فالفقه يمتاز بسمات تميزه عن القوانين الوضعية وذلك من حيث مصدره
إن تشريع اهللا يحمي المجتمع من أن تقع األحداث من البداية، فالتشريع البشري  - ٢
مثل الطب العالجي، أما التشريع السماوي فهو كالطب الوقائي، والوقاية خير من ك

  .العالج 

                                         
ى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ، لمحمد بن أبي بكـر أيـوب                الروح في الكالم عل    - ١

  .٢٨٩،  ٢/٢٨٨ وشرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد ٢٦٤/ ١الزرعي أبو عبد اهللا،
 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لعبيد اهللا بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي،         -- ٢
هـ ١٤١٦، تحقيق زكريا عميرات، الناشر دار الكتب العلمية،سنة النشر ١/٣٣.هـ٧١٩سنة الوفاة / نة الوالدة س
، ١/٢٧ونهاية السول شرح منهاج الوصول، لإلمام جمال الدين عبـد الـرحيم اإلسـنوي،      ./ م، بيروت ١٩٩٦ -

واإلحكام في أصول األحكـام،  / ،م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لبنان، الطبعة األولى   -بيروت-دار الكتب العلمية    : الناشر
،تحقيق ١٤٠٤ بيروت، الطبعة األولى ، -دار الكتاب العربي :  الناشر ١/٢٩٩لعلي بن محمد اآلمدي أبو الحسن،

: المتـوفى  (والموافقات، إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالـشاطبي  . /سيد الجميلي . د: 
 : دار ابن عفان،الطبعـة   : وما بعدها،الناشر   ٦/٣٨٤هور بن حسن آل سلمان،    أبو عبيدة مش  : ، المحقق   )هـ٧٩٠

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األولى 



– 

  )١٩٤٦(

لذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بالتشريعات التي تقينا وتحمينا من شر األحداث، أي أنه 
يمنع عن اإلنسان الضرر قبل أن يوجد؛ وبذلك تتحقق رحمته سبحانه، بينما نجد للقانون 

فيرق قلب المشرعين بعد رؤية هؤالء الضحايا ليضعوا التعديل الوضعي ضحايا، 
ألحكام وضعوها من قبل، ففي القانون الوضعي نجد بشراً يقع عليهم عبء الظلم؛ ألنه 
قانون ال يستوعب صيانة اإلنسان صيانة شاملة، وبعد حين من الزمن يتدخل 

في دائرة الغبن وعدم المشرعون لتعديل قوانينهم، وإلى أن يتم التقنين يقع البشر 
فوضع ) ١(الحصول على العدل، أما الخالق سبحانه فلم يغبن أحداً على حساب أحد؛

ونُنَزُل ِمن القرآن ما هو { : تشريعاته السماوية، ولذلك يقول الحق في محكم التنزيل
 ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرو ٢(}ِشفَآء.(  

  .} خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير َألَا يعلَم من{ :  وقال تعالى
فالفقه اإلسالمي يختلف عن القوانين بميزة مميزة :  شمول الفقه لكافة متطلبات الحياة- ٣

  .له وهي تناوله عالقات اإلنسان الثالث
فعالقته بمجتمعه؛ : فعالقته بنفسه، وأما الثالثة: فعالقته بربه، وأما الثانية: فأما األولى

ا واآلخرة، وألنه دين ودولة وعام للبشرية وخالد حتى قيام الساعة، فأحكام ألنه للدني
الفقه متآزرة ففيها تكمن العقائد والعبادات والمعامالت واألخالق كل ذلك لتتحقق غاية 
الرضا واإليمان والسعادة والراحة والطمأنينة وتنظيم سير الحياة الخاصة والعامة لتحلَّ 

  .السعادة في العالم أجمع
ومن هنا نلمح أهمية للفقه تكمن في أحكامه المتعلقة بكل ما يصدر عن المكلف وتنطوي 

  :تحت نوعين
أحكام العبادة وما يندرج تحتها من طهارة وصالة وصيام وحج وزكاة ويمين : األول

  .ونذر، وكل ما يقصد به تنظيم عالقة اإلنسان بربه
ت الناس بعضهم ببعض من عقود أي كل ما ينظم عالقا: أحكام المعامالت: الثاني

وعقوبات وجنايات وضمانات،بل جعل اإلمام الغزالي هذا النوع الثاني هو الباب 
  الموصل إلى العبادات

                                         
  .١/١٦٢١ تفسير الشعرواي،- ١
  .٨٢:سورة اإلسراء ،جزء اآلية رقم - ٢



 

 )١٩٤٧(

إن أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها : [ وفي ذلك يقول الغزالي
  ).١](مصالح الدين 

مي يتأثر بقواعد األخالق وهذا يميزه عن إن الفقه اإلسال: الفقه باألخالق ارتباط - ٤
القانون الوضعي الذي ال هدف له إال المحافظة على النظام، والعمل على إرساء 
االستقرار في المجتمع حتى ولو أهدر شيئا من أولويات األخالق، أو حتى الدين بينما 

الق القويمة الفقه دائم الحرص على االعتناء بأسس الفضيلة وإحياء المثل العليا واألخ
  .السليمة

فعلى سبيل المثال يمنع الفقه من الغش ويحرمه في العقود وأكل مال اآلخرين بالجور 
والباطل وإفساد العقود، كل هذا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المشاحنات 

  )٢.(والبغضاء بين الناس واحترام حقوقهم
  . التعامل يتحقق الصالح للفرد وللمجتمع أن الدين إذا تآزر هو والخلقَ فييتضحوبهذا 

مصالح، فهو يراعي مصلحة الفرد، والجماعة ويقدم مصلحة جميع ال الفقه يراعي - ٥
  .الجماعة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضِت المصلحتان

  ).٣](يتحمل الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام وهذا مقيد لقولهم [  :قال ابن نجيم
إنما يجبرون على إزالة الضرر العام فما ليس فيه ضرر عام ال و[  :وقال السرخسي

  ).٤]( يجبرون عليه
ومصلحة الجماعة تراعى من خالل إنشاء كافة الخدمات من مشاريع كالمشافي 

  .والمساجد والمدارس وغير ذلك
 وهكذا نرى أن الفقه ييسر الطريق أمام الحياة المثالية المتكاملة إذا ما طبق بالشكل 

ح، فالفقه وكما رأيناه أرخى بظالله على كافة نواحي الحياة فرسم ما لها وما الصحي
عليها ليكون اإلنسان على جادة الصواب مهما صنع إن كان متمسكاً بحبال الفقه، 
وبالتالي يكون العمل بالفقه واجباً إلزامياً، فالمجتهد يعمل بما أداه إليه االجتهاد فهذا هو 

                                         
   بيروت-دار االمعرفة : ،الناشر ٢/١٠٨ إحياء علوم الدين ، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد، - ١
: المتوفى (حر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري    الب - ٢

 .١/٩،١٠،)هـ٩٧٠
 .١/١٠٩ األشباه والنظائر،البن نجيم،- ٣
 .١٢٧/ ٢٤، )هـ٤٨٣: المتوفى (لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : المبسوط - ٤



– 

  )١٩٤٨(

اقي الناس أن يعملوا بفتوى المجتهد، ألنه ال طريق أمامهم حكم اهللا تعالى، وعلى ب
  .لمعرفة الحكم الشرعي سوى ما أفتى به الفقهاء المجتهدون

 أنه يرشد أفراد المجتمع إلى كل ما يهمهم في  في أهمية الفقه اإلسالمي حقيقةوتتمثل
لك أبناء أمور حياتهم، كما أنه يشمل العالقة بين المسلمين والدولة اإلسالمية وكذ

  .األقليات المسلمة في المجتمعات غير اإلسالمية
وقد استجابت الشريعة للحاجات التشريعية للدولة اإلسالمية على مر العصور وأمدتها 

  .بالمبادئ والقواعد المتعلقة بأعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها
  المبحث الثاني

  وجود الوعي الفقهي ضرورة أمنية للمجتمع والعقل
  ب األول المطل

   للمجتمعالوعي الفقهي ضرورة أمنية
للمحافظة على الفرد  نجدها جميعا أتت خمسةالمقاصد الشرع وضروراته بالنظر إلى  

  :هيهذه المقاصد والمجتمع و
  .    ، وحفظ النسل، وحفظ المالحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدين

ا باإلفساد والهدم؛ حيث إنه  اإلرهاب يتعرض إلى هذه األمور الخمسة كلهوالعنف أو 
يفسد دين مرتكبه لبعده عن الطريق الصحيح  وركونه إلى التطرف والغلو، كما أنه 
يفسد النفس بقتلها أو ترويعها، ويفسد العقل بتغيير موازين التفكير وتقدير المصلحة 

 أعظم نعمومن ،  ويتلف المال العام والخاص الناس،والمفسدة، وهو يهلك النسل ويرهب
األمن، فاألمن أصل تقوم عليه الحياة اإلنسانية نعمة بعد اإليمان اهللا تعالى على عباده 

 خلقه بنعمة  بعضعلى- عزوجل- بجميع مجاالتها واختالف أنشطتها، ولهذا امتن اهللا
َأولَم نُمكِّن لَّهم  :  في قوله تعالىألجلها  ويعبدوهاألمن وذكّرهم بهذه المنة ليشكروه

  .)١ (آِمنًا يجبى ِإلَيِه ثَمراتُ كُلِّ شَيٍء ِرزقًا ِمن لَّدنَّا ولَِكن َأكْثَرهم ال يعلَمونحرما 
من أصبح منكم آمنا في : "   مايؤكد حاجة اإلنسان لألمن في قولهوجاء عن النبي 

هذا أصح : قال البيهقي» سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا
  ). ٢(ما روى في هذا الباب 

                                         
  .٥٧:ة رقم سورة القصص، جزءاآلي- ١
 .٧/٢٩٤، ١٠٩٦٢:  شعب اإليمان، حديث رقم- سنن البهقي- ٢



 

 )١٩٤٩(

وبانتشار الوعي الفقهي يتضح للجميع حرمة االعتداء على هذه األمور الخمسة، 
وتجريم من فعل ذلك مهما كانت نيته وغايته، فالغاية ال تبيح وال تبرر الوسيلة في 

  .الفكر اإلسالمي الصحيح 
، هم واجبات إمام المسلمينو يعد أمن المجتمعات من أعظم مقاصد الشريعة، ومن أ

   .)١(ولوال الوالة لكان الناس فوضى مهملين وهمجاً مضيعين
انتشار الـوعي  هو أهم األمور التي يتأسس عليها األمن في المجتمع اإلسالمي،    من  إن  و

 الذي يبين للناس حرمة هذه األشياء، وينشر الفكر الصحيح بدال من أن يأخـذوه               الفقهي
وذلك ألن التشريع اإلسالمي، يحقق العدل في عالقـات األفـراد           ؛  من المتطرفين فكريا  

فيما بينهم، وفي عالقة الحكام بالمحكومين، واستقرار هذه العالقات، وقيامها على العدل            
  .والمصلحة، يوفر األمن للفرد وللمجتمع

جعله منهجا تعليميا يدرس للجميع، حيث إن في دراسـة          :  بانتشار الوعي الفقهي   ويقصد
حياتـه مـع    لحياة الفرد مع خالقه من خالل العبادات، وتأمين         لبه تأمين   ا بجميع أبو  الفقه

غيره من المخلوقين جميعا من خالل أبواب الفقه األخرى غير العبادات، كما أن الفقـه               
السائحين من خالل أبـواب     ويراعي مصالح المستوطنين وغيرهم من األجانب الوافدين        

  .العهد واألمان واالستئمان
د اتفق الفقهاء على أن غير المسلمين في المعامالت كالمسلمين، وعلى أنه فق

وأن احكم : (واستدلوا على ذلك بقول اهللا تعالى. )٢.(يجب على اإلمام رفع الظلم عنهم
  ).بينهم بما أنزل اهللا

  ).٣].( غير المسلمين في المعامالت كالمسلمين: [ قال الحنفية
ا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم إذ:  قال مالك: [وقال المالكية

أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما وقال ابن يونس؛ ألنه حق موضوع 
  ).٤](إلزالة الضرر على المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب 

                                         
  .٥ األحكام السلطانية، للماوردي، ص- ١
، .٩/٢١٢، واإلكليل لمختصر خليـل    .١٢٣٤:المادة ،٣/٢٦٣،   درر الحكام شرح مجلة األحكام،علي حيدر      - ٢

ن الدين أبـو يحيـى الـسنيكي    أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ، زي      
  . ١٢/٣١٥الشرح الكبير، البن قدامة، ، .١٥/١١٤هـ، ٩٢٦: المتوفى (
  .٣/٢٦٣درر الحكام شرح مجلة األحكام،علي حيدر،  - ٣
  .٩/٢١٢  التاج واإلكليل لمختصر خليل، ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق، - ٤



– 

  )١٩٥٠(

  ).١(]كالمسلم يجب على اإلمام منع الظلم عن الذمي [ :وقال الشافعية
عصمة مال الذمي كعصمة مال المسلم بدليل قطع سارقه سواء أكان [: وقال الحنابلة

إذا أخذه الكفار ثم قدر عليه   ووجوب ضمانه وتحريم تملك ماله،مسلما أم ذميا
  )٢.].(المسلمون فأدركه صاحبه قبل قسمه

حاصل من وال مانع من التعامل معهم فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية العادية كما هو 
وطَعام الَِّذين ُأوتُوا الِْكتاب ِحلٌّ ﴿: وأكل ذبائحهم؛ قال تعالى، إباحة اإلسالم للزواج منهم

 ُأوتُوا الِْكتاب الَِّذين ناتُ ِمنصحالْمْؤِمناِت والْم ناتُ ِمنصحالْمو مِحلٌّ لَه كُمطَعامو لَكُم
نوهتُمِإذا آتَي ِلكُمقَب تَِّخِذي َأخْداٍنِمنال مو ساِفِحينم رغَي ِصِنينحم نهوروقد ، )٣(﴾ ُأج

  . ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه منهتوفي الرسول 
ال [ : قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين إال ما يستنى من ذلك :قال السيوطي

كث في المسجد جنبا بخالفه حائضا، و  وال تصح منه، وال يمنع من الم،يؤمر بالعبادات
، بل لسماع  في المسجد إن فعله، وال يؤذن له لنوم وأكلرليس له دخوله بال إذن و يعز

لإلمام استئجاره على الجهاد، وال يحد لشرب الخمر وال تراق عليه بل  وقرآن أو علم؟
 ينكح ،يرال يمنع من لبس الحر، وترد إذا غصبت منه إال أن يظهر شربها أو بيعها

لو تناكحوا فاسدا أو تبايعو فاسدا، أو ، ال تلزمه إجابة من دعاه لوليمة، واألمة بال شرط
  .)٤(]تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لهم

الفقه هو الجانب العملي الذي يكمل ألن  ؛فللفقه أهمية عظمى في حياة الفرد والمجتمع
كام الهامة، وتنظيم عالقاتهم، الناس بحاجة ماسة لفهم األحفتفسر به، والشريعة، 

 أن هذا الماء يعرفونكيف إذ ومعرفة الحقوق العائدة لهم، والواجبات المترتبة عليهم 
اللباس أن أو ،  أو الصيد، أو اإلناء، أو الطعام،طاهر أو نجس؟ أو أن هذا الشراب

  ؟ أو مستحب، أو مكروه، أو حرام،مباح
يعرفون طريقة نفاقه حالل أو حرام؟ كيف أو إ،  أن اقتناء هذا الماليعرفونكيف  

 ؟ قسمة المواريث والفرائضونعرفي كيف ؟. وطريقة أدائها،أوقاتهاو التطهر للعبادات،
، وبين غيرنا وجيراننا في الوطن وهو ما يسمى  المعامالت فيما بينناتقاموكيف 

                                         
  .١٥/١١٤زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري،  الب، أسنى المطالب شرح روض الط- ١
 . ١٢/٣١٥ الشرح الكبير، البن قدامة، - ٢
  .٥: سورة المائدة، جزء اآلية رقم - ٣
  ..٤٣٣ للسيوطي، صـ،رئاألشباه والنظا - ٤



 

 )١٩٥١(

ا يسمى اليوم م، و إلى غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعامالتبالعالقات الدبلوماسية؟
وما استجد من قضايا نتيحة لتطور ، باألحوال الشخصية كالنكاح والطالق وغيرهما

العلم والتكنولوجيا مثل بنوك اللبن، وبنوك األجنة، والتلقيح المجهري وغيرها من 
  .القضايا المستحدثة

لحياة تطبيق ألحكام التشريع اإللهي في مسائل اه  نابعة من أنى الفقهحاجة المسلم إلف 
  .، قديمها وما استجد من أحداثجميعها صغيرها وكبيرها

فهذا هو ما جاء في الفقه اإلسالمي والذي يعلمه جيدا كل من درس الفقه اإلسالمي في 
  .األزهر الشريف ونهل من علمائه الذين يتسمون بالتوسط واالعتدال

  المطلب الثاني
  أمن المجتمع والتكليف للعقل الذي عليه مدار ضروريالوعي الفقهي 

يمتاز العقل المسلم بمميزات تميزه عن غيره من العقول األخرى الغير واعية بالفقه 
سالمي هذه المزايا والمميزات تحفظه من االنحراف، ومن العدوان على الغير، بل اإل

إنها تمنع العقل من التفكير غير السليم وتجعله دائما مترقبا هللا عز وجل في جميع 
فالوعي الفقهي يحمي ) إنه يعلم السر وأخفى: ( قا من قول اهللا عز وجلتفكيره انطال

  :العقل من التطرف واالنحراف بجميع صوره وذلك لما يلي
) بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة(  علم الوحي المتمثل  العقل المسلم اتخذ- ١

ية و إحاالتها لهذا مرجعية له، يفكر من خاللها في الحياة، ثم اعتمد على هذه المرجع
العقل في فهم الوجود؛ ذلك ألن الوحي والوجود صادران عن مشيئة واحدة هي إرادة 

له والوجود يمثل ) الكتاب المسطور ( للعقل المسلماهللا سبحانه وتعالى، فالوحي يمثل 
  ).الكتاب المنظور (

اء األمة ثم جاء جهد هذا العقل في استيعاب هذه المرجعية وفقهها، حيث تمكن علم
وفقهائها من الوصول إلى منهجية التعامل، مع نصوص الوحي في علم مستقل، يضبط 

، )الفقه( هذه المنهجية، ويحميها من االنحراف عن مقاصد الوحي، وهذا العلم هو علم 
 علوم  أصول الفقه،: (وهو علم مبني على ما يسمى علوم األمة وعلوم الحياة والكون

 وعلوم القران، وعلوم الحديث، وعلوم الطب، وعلوم، الحساب، اللغة، وعلوم التفسير،
 التي اختصت بخدمة علم الوحي وتفصيل وهي العلوم) الخ...ووعلوم النجوم والفلك، 

مقاصده، وعلوم الحياة والكون، وتبين للعقل المسلم أن علم الوحي يرشده إلى مصدرين 
  :للعلم والمعرفة هما



– 

  )١٩٥٢(

األمر الرباني الثابت الذي ال يتغير، تفصل لهذا العقل بالفقه الذي هو علم  إن ال- ٢
الحالل والحرام، ونظام الحياة، واإلجابة على األسئلة الكبرى التي تشغل العقل البشري، 

، وعالقة اإلنسان مع اهللا سبحانه وتعالى ومع أخيه اإلنسان ومع كعلم العقيدة، والعبادات
  .وغيرها... الوجود 

الوجود وهو العلم المتغير الذي يتناول األمر الرباني  العقل إلى  كما ان الفقه يحيل- ٣
للعقل المسلم بهدف اكتشاف سنن الحياة، والوجود وتوظيفها لخالفة اإلنسان في عمارة 

  .هذه األرض، من خالل منهجية إخضاع المتغير للثابت 
والتميز وهذا يحقق لالمة وحدة المشرب ووحدة التفكير، ويحفظ لهذا العقل الصفاء 

  .واالستقالل، ويحميه من التلوث بالمناهج المخالفة 
أن العقل البشري طاقة هائلة، وبه يتم ب يعترف  أن الفقه اإلسالمي يجعل المسلم- ٤

اكتشاف واستيعاب سنن اهللا في الكون والحياة، وبه يتم فقه أوامر اهللا سبحانه وتعالى 
االستيعاب لنصوص :  األمور هيووظيفة العقل في هذه، فيما جاء من علوم الوحي

  .الوحي، وفقه مقاصدها، وتنفيذ األوامر الربانية الواردة فيها 
أما في المتغير من حياة البشر وفيما يخص البناء الحضاري والجانب المادي واكتشاف 

) االجتهاد والتجديد واالكتشاف ( سنن الكون والحياة، فيتعامل معها من خالل منهج 
  . إلى ذلك هأرشدألن الوحي 

في وحدة واحدة، ألن ثوابت ) الثابت والمتغير (ومعنى ذلك أنه عقل يجمع بين منهجية 
الوحي هي المحاور الربانية التي تضبط السلوك البشري وتحمي عقول الناس من 

  .التخبط والضالل أو الخضوع للهوى والمصالح
 التعرف على منهج  إن غاية العقل المسلم هي إشباع حاجات اإلنسان، من خالل- ٥

الحق والخضوع له في هذا اإلشباع، ألنه يعلم مسؤولية اإلنسان عن هذا اإلشباع، أمام 
  .اهللا سبحانه وتعالى 

 أنها التعمق في فهم الحق  من خالل علمه بالفقه يفهم العقل المسلم قضية التطور - ٦
عالى، أما التطور والبحث عن الحقيقة اقترابا من الصواب، الذي يرضي اهللا سبحانه وت

الذي يقوم على أسلوب القفزات، التي تحكمها األهواء والمصالح وحظوظ النفس، فهو 
  .ليس من منهجه

من خالل فهمه وتطبيقه للنصوص الشرعية الواردة  العقل المسلم إن الفقه جعل - ٧
في فترة تقارب قرنين من الزمن والثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية والذي مكث 

جمع القرآن الكريم، وجمع السنة النبوية  ( هذه المرجعية من خاللتوثيق وحماية 



 

 )١٩٥٣(

وألزمه به، جعله مكان ) عالم الشهادة (  حقائق هذا الواقع ، جعلته يحترمالشريفة
إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار : ( خالفته وتكليفه، قال تعالى

بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به والفلك التي تجري في البحر 
األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 

  ).١) (السماء واألرض آليات لقوم يعقلون 
وقد من اهللا سبحانه وتعالى عليه بنعمة الحواس التي تربطه بهذا الواقع، وأحال حواسه 

اكتشاف السماوات واألرض واكتشاف السنن والقوانين التي تحكمها، ثم أمره وعقله إلى 
باالستفادة من اكتشاف هذه السنن في بناء حياته وحضارته على األرض، وعلمه أن 
هذه السنن وهذه السماوات وهذه األرض تشير إلى عظمة الخالق ، وتعلمه اإليمان، 

ا وال كافرا، وطالبه أن يتعلم من هذه وان هذه السنن تطيع خالقها، وال تجامل مؤمن
السنن، فيأخذ باألسباب التي تحكمها، ليستفيد من ذلك في تيسير حياته الدنيا على 

  .األرض 
وعلمه أن األخذ باألسباب أمر رباني، وأن تركها كفر، وأن التوكل عليها من دون اهللا 

  .على امتالك ناصيتها شرك، ودعاه إلى التقرب من خالق األسباب بالدعاء  حتى يعينه 
  .وبذلك أدرك العقل المسلم أن ترك األخذ باألسباب هو تهرب من العمل الصالح

وهذا على العكس تماما من العقل غير المسلم وغير الواعي بالفقه اإلسالمي فإذا قارنا 
تعتبر الواقع موضوعا كانت  الثقافات السائدة قبل اإلسالم العقل المسلم بغيره نجد ان

ا غير كفيل بأن يوصل إلى الحق وإلى الخير، فالثقافة اليونانية تعتبر رأس خسيس
               الفضائل التعقل المجرد، والثقافة الهندية والفارسية تعتبر أن المجاهدة الروحية 

 )٢() الطريق الوحيد إلى الحق، وفي ذلك نفي للواقع المحسوس وإسقاط له -الروحنة -
مع المثال والخيال ويتهرب من الواقع والعمل فيه، ويترك العمل فكان التفكير يعيش 

  .للطبقات المستعبدة في المجتمع
خذ باألسباب في فكره إال عندما تسرب إليه الفكر وما عرف العقل المسلم ترك األ-

حيث لعب دورا تخريبيا تجاه العقل ) الهند فارسية (  من الثقافة )٣(الصوفي الشرقي 

                                         
 . ١٦٤: سورة البقرة، اآلية رقم- ١
  ١٩٩٢ دار الغرب اإلسالمي ١٨٥ص /  مباحث في منهجية التفكير اإلسالمي، لعبد المجيد النجار - ٢
 .١٩٩٣القاهرة، :  كتاب الفكر الصوفي في ضوء القران والسنه، لعبد الرحمن عبد الخالق، دار الحرمين- ٣



– 

  )١٩٥٤(

وال ينفع معه عمل وال أخذ باألسباب، وهذا ، تذرع بان قضاء اهللا قد تمالمسلم، تحت ال
  :هو الكذب على اهللا، والفسق عن دينه، يقول أحد شعراء الصوفية

  جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون
  جنون من أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين

لم مخالفا للحضارات المجاورة، مستقال  العقل المسمن خالل الوعي الفقهي نجد أن  - ٨
وعقيدته، وفهمه، وغاياته، ووسائله،  مرجعيته،: عنها، مفارقا لها، متميزا عليها، في

ويعلمكم الكتاب ( ومستخرجاته الحضارية، في حضارة هي حضارة الحكمة 
ير كنتم خ( وقد شهد اهللا لهذه األمة بالتميز في قوله سبحانه وتعالى ) ١ (...)والحكمة

وظهر هذا التميز في مختبر السلوك والتعامل مع ) ٢) (أمة أخرجت للناس 
 وإنما فهو ال يستخدم القوة، وال المكر، وال الخديعة، المخالفين له في دينهاآلخرين

يستعمل التعارف والتعاون بين حضارات البشر، ويترك لعقولهم اكتشاف ما يتميز به 
  .لعقل الفلسفي المتكل على نفسهاإلسالم على بضاعتهم القائمة على ا

: وعند ذلك تتعرف األمم على خصائص هذا الدين وتميزه، من خالل التعارف في
والحوار، والجوار،  والتجارة، الهجرة، والسلم، والتزاوج و السفر، والحرب،

....) والفن والسلوك، والموقف، والفكر، واألدب ، والمعاهدة، والشدة، والرخاء،
  .غيرها و
 وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا : وقال تعالى) ٣ (لَا ِإكْراه ِفي الديِن:  تعالىقال 

 خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعنْد كُممَأكْر ١٣(ِإن ()ألن اإليمان يقوم على ؛)٤ 
  .، وهذا هو منهج األنبياء وجوهر رسالتهماالختيار الحر بعيدا عن القهر، وإذعانا للحق

 الجهل وتحسين الظن بالعقل مع الغرور بالنفس، وهذه يترتب على غياب الوعي الفقهي
  .  الخروج عن االعتدال المطلوب إلى الجنوح واإلحداث في الدين سبباألمور مجتمعة 

                                         
 .١٥١: سورة البقرة، جزء اآلية رقم- ١
 .١١٠: سورة آل عمران، جزء اآلية رقم- ٢
 .٢٥٦:  سورة البقرة، جزء اآلية- ٣
 .١٣: م سورة الحجرات، اآلية رق- ٤



 

 )١٩٥٥(

 اَألرِض فَاحكُم بين النَّاِس ِبالْحقِّ وال  يا داوود ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَةً ِفي: قال اهللا تعالى
تَتَِّبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه ِإن الَِّذين يِضلُّون عن سِبيِل اللَِّه لَهم عذَاب شَِديد ِبما 

  ).١  (نَسوا يوم الِْحساِب 
اث في الشريعة إنما يقع إما من جهة إن اإلحد: "- رحمه اهللا - يقول اإلمام الشاطبي 

الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، 
  ).٢"(وهذا الحصر بحسب االستقراء من الكتاب والسنة 

والناظر في سمات أهل األهواء يجد قاسماً مشتركاً من الجهل والهوى يجمع بين 
يخرج : "- صلى اهللا عليه وسلم -دل على ذلك قول النبي ومما ي. أطرافهم المتناقضة 

قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم، يقولون من قول خير 
البرية يقرؤون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 

  ).٣٦١٠(رواه البخاري "…الرمية
عندما تقدم آراء البشر على نصوص الشرع، وهذا  ويحدث الخلل في منهج التلقي؛ -

األمر وإن كان مردوداً من الناحية النظرية، إال أن الواقع يشهد بهذا الخلط من تنزيل 
  .أقوال الرجال مكان نصوص الشرع 

اتخاذ أقوال رجل بعينه منزلة نصوص الشارع  : "-  رحمه اهللا -  يقول األمام ابن القيم 
واه؛ بل وال إلى نصوص الشارع إال إذا وافقت نصوص قوله، ال يلتفت إلى قول من س

  ).٣"(فهذا واهللا هو الذي أجمعت األمة على أنه محرم في دين اهللا 
  أو،؛ ترك تلقي العلم من العلماء ومجالستهم والتتلمذ على األصاغر األمنيومن الخلل-

وغيرها أبرزت هذه الصور من الخلل في منهج التلقي فمن كتب أهل األهواء،  األخذ
  .مناهج متنافرة في جميع أنحاء العالم

 والمطالع لصحافتنا العربية أو المتابع لبعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية يرى 
صوراً من الغلو والتنطع في األحكام والتصورات، ويرى التساهل والتفريط في بعضها 

  .اآلخر
 زيادة االحتياطات األمنية ين بهاالمنوط تملي على إن الضرورة األمنية في المجتمع

وهذه عند التوتر، وتفعيل الرقابة على مكامن الخطر والصرامة في الردع والزج، 

                                         
 .٢٦:  سورة ص، اآلية رقم- ١
  .٢/٤٩٣ االعتصام- ٢
  .٢/٢٣٦ إعالم الموقعين - ٣



– 

  )١٩٥٦(

جدي لو كانت المعركة في غير ميدان الفكر والتصورات، أما هذا الميدان ت قد الطرق
لصحيح الشائك والحقل الملغوم بالقناعات والمؤثرات الفكرية، فال يجدي معه إال الفكر ا

 ينجلي ئذحين والحجة الدامغة والفقه المعتدل الذي اليجنح نحو الترهيب والغلو المعاكس
بْل نَقِْذفُ ِبالْحقِّ علَى الْباِطِل فَيدمغُه  : الحق ويزهق الباطل، وفي ذلك يقول اهللا تعالى

   ).١ (فَِإذَا هو زاِهقٌ
  

                                         
 .١٨:  سورة األنبياء، جزء اآلية رقم- ١



 

 )١٩٥٧(

   وأهم نتائج البحثالخاتمة
ي بفضله تتم الصالحات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه              الحمد هللا الذ  

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي بعث رحمة للعالمين ومخرج البشرية من ظلمـات       
الجهل إلى نور اإلسالم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومـن تبعـه                

  . واستن بسنته إلى يوم الدين
  د،،ـــــوبع

  :  بعون اهللا وتوفيقه االنتهاء من هذا البحثفقد تم
  } الوعي الفقهي وأثر غيابه على المكلفين {

  .ومن المناسب أن أسرد في خاتمته خالصة ألهم ما توصلت إليه
  :أهم نتائج البحث 

 مجموعة من اآلراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها : المذهب اصطالحا- ١
 .مذاهب) ج ( دة منسقة ببعض ارتباطا يجعلها وح

يمكن أن نستخلصه من لم يتوصل لتعريف للمذهب عند الفقهاء، و:  المذهب شرعا- ٢
 حقيقة عرفية تطلق على األحكام التي استخرجها إمام مجتهد أو :أقوال الفقهاء بأنه

  .خرجت على قواعده وأصوله من ِقبِل أصحابه المجتهدين التابعين ألصوله في التخريج
روة الفقهية الضخمة التي تنتظم كل األحكام الكفيلة بحل مشكالت الناس، والتي الث - ٣

خلفها لنا سلفنا الصالح، ال تقتصر على المذاهب الفقهية األربعة المعروفة والمشهورة 
لدى العامة وهي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما تشمل كل المذاهب 

  .وما انقرضالمعروفة، ما اشتهر منها 
أبو : أصحاب المذاهب األربعة المشهورة، وهم األئمة: مذاهب أهل السنةيقصد ب - ٤

حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم كثيرون ممن سبق ولكن اشتهر األئمة 
األربعة؛ ألنه حصل لهم تالميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم، واعتنوا بتنظيمها 

  .خرينوترتيبها، بخالف العلماء اآل
البد للمقلد والمفتي أن يعلم حال من يقلد ويعمل ويفتي بقوله، فيعرف درجته في  - ٥

الرواية وفي الدراية، وطبقته بين الفقهاء، ليميز بين اآلراء المتعارضة، ويرجح أقواها، 
  .و أن الفقهاء على سبع طبقات

، كما إنهم لم  على عدم التعصب لمذهب معين- رحمهم اهللا-  اتفق األئمة األربعة- ٦
 وينهون غيرهم عن  يتعصبوا آلرائهم وكانوا يتركون آراءهم لحديث رسول اهللا

  .تقليدهم دون معرفة أدلتهم



– 

  )١٩٥٨(

اتفق الفقهاء على أن التعصب مذموم وأنه يخرج صاحبه من زمرة العلماء وال  - ٧
صد تقبل شهادته، وأن الواجب هو احترام، وتوقير، ومحبة جميع المذاهب الفقهية وأق

بها؛ مذاهب أهل السنة والجماعة، والثناء عليهم، واالستفادة من علمهم، بدون غلو 
  .وبدون جفاء، فالحق وسط بين اإلفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء

 اختلف األصوليون في حكم التزام العامي مذهبا معينا من المذاهب المعتبرة على - ٨
  .ثالثة مذاهب

 من مذاهب أهل السنة، وأنه ال مانع من أن يكون األبناء  ينبغي التزام مذهب معين- ٩
على مذهب غير مذهب أبيهم، أو على مذهب غير مذهب أمهم، وال مانع من أن يكون 
كل واحد من األبناء على مذهب غير اآلخر، ما دام األمر في نطاق مذاهب أهل السنة 

  .األربعة، ألن هذه المذاهب حق
لعامي إذا التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة ومالك والشافعي  اختلف الفقهاء في حكم ا-١٠

وأحمد واعتقد رجحانه من حيث اإلجمال هل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض 
والراجح أنه يجوز له ذلك : المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر إلى ثالثة مذاهب

  .ما لم يكن متتبعا للرخص
المقلد مذهبا معينا وعدم انتقاله إلى مذهب آخر على اختلف الفقهاء في حكم التزام  -١١

أنه يجوز للعامي االنتقال إلى مذهب غيره، بشرط أن يعتقد أن  أربعة مذاهب، والراجح
ما انتقل إليه أقوى في غلبة ظنه في إصابة الحق مما انتقل عنه، أو كان ذلك لضرورة 

ه لحصول غرض دنيوي من كضرورة قصر وجمع الصالة مع السفر، أما إذا كان انتقال
  .مال أو جاه أو نحوه، أو كان للتشهي والهوى، فال يجوز له االنتقال

  . يكون التقليد صحيحا البد من توفر شروط التقليد السبعة التي ذكرها الفقهاءحتى -١٢
ذهب الفقهاء في حكم األخذ بأيسر المذاهب وتتبع الرخص فيها إلى ثالثة مذاهب،  -١٣

 يجوز للمقلد تتبع الرخص في المذاهب الفقهية وأنه يجب عليه األخذ والراجح أنه ال
  .الدينباألقوى واألحوط في 

 وضع الفقهاء ضوابط وقيودا شرعية خمسة لألخذ بالرخص حتى ال يتبع الشخص -١٤
  .هواه، وال يخلع ربقة اإلسالم من عنقه

قُ قوَل أحٍد من المجتهدين اإلتيان في مسألٍة واحدٍة بكيفيٍة ال تُواف:  التلفيق هو-١٥
  .السابقين

حفاظاً ) أو حقوق المجتمع(اليجوز التلفيق في المحظورات المتعلقة بحقوق اهللا  -١٦
على النظام العام في الشريعة، واهتماماً برعاية المصالح العامة، كما ال يجوز التلفيق 



 

 )١٩٥٩(

اً من االحتيال منع) حقوق األشخاص الخاصة( في المحظورات المتعلقة بحقوق العباد 
  .على حقوق الناس وإلحاق الضرر بهم واالعتداء عليهم

 يقصد بالتقنين بوجه عام جمع األحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من -١٧
مجاالت العالقات االجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة 

  .سلسلة، ثم إصدارها في قانونذات أرقام مت) مواداً ( واضحة في بنود تسمى 
 تطبيق طريقة التقنين وهي الجمع بين - على ما سبق-ويقصد بتقنين الفقه اإلسالمي

 .المذاهب الفقهية
والذي حكم عليه ، األديب عبد اهللا بن المقفع: إن أول من دعا إلى التقنين هو -١٨

  .بالزندقة، والكذب، والتهاون بأمر الدين: بعض األئمة
لفقهاء المعاصرون في حكم التقنين إلى مذهبين أحدهما مؤيد واآلخر  ذهب ا-١٩

معارض له، والراجح واهللا أعلم القول بعدم تقنين المذاهب الفقهية وجعلها جميعا في 
  .  مذهب واحد

اتفق العلماء على أهمية وجود الفقه اإلسالمي في مجتمعاتنا اإلسالمية، حيث  -٢٠
شكل مباشر حياة الفرد واألسرة والمجتمع، والعالقات مع تتجلى أهميته في أنه يتناول ب

المجتمعات غير اإلسالمية، كما أنه يعمل على إصدار فتاوى وبحوث ودراسات 
 .منسجمة مع تطور الحياة في هذا العصر دون الخروج على مبادئ الدين الحنيف

ر واعية  يمتاز العقل المسلم بمميزات تميزه عن غيره من العقول األخرى الغي-٢١
بالفقه اٌسالمي بعدة مزايا هذه المزايا والمميزات تحفظه من االنحراف، ومن العدوان 
على الغير، بل إنها تمنع العقل من التفكير غير السليم وتجعله دائما مترقبا هللا عز وجل 

فالوعي الفقهي ) إنه يعلم السر وأخفى: ( في جميع تفكيره انطالقا من قول اهللا عز وجل
 .لعقل من التطرف واالنحراف بجميع صورهيحمي ا

  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
  
  
  
  
  
  

  



– 

  )١٩٦٠(

  ثبت المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم : أوال
  :كتب التفسير: ثانيا
أحكام القرآن للكيا الهراسى، لعماد الدين بن محمد الطبري ، المعروف بالكيا الهراسي  - ١

  ).هـ٥٠٤: المتوفى (
لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر :  إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في - ٢

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع : ، الناشر)هـ١٣٩٣: المتوفى(الجكني الشنقيطي 
  . م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥:  لبنان، الطبعة-بيروت

  .الحديث الشريف وعلومه: ثالثا
 فتوح الحميدي، المتفق عليه من الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن - ١

 - بيروت /  لبنان-دار ابن حزم / ، دار النشر ٤: أحاديث أبي عبد اهللا، عدد األجزاء
 .علي حسين البواب. د: الثانية، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر   - ٢
 - هـ ١٤٢٣ -لبنان /  بيروت -دار الفكر :  حرف الميم، دار النشرالسيوطي،

 .٣:يوسف النبهاني، عدد األجزاء: األولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٣
لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،  أحاديث عبداهللا بن : المعجم الكبير - ٣

 ١٤٠٤، الطبعة الثانية ،  الموصل–مكتبة العلوم والحكم : العباس بن عبدالمطلب، الناشر
 .٢٠: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، عدد األجزاء: ، تحقيق١٩٨٣ –

أبو الفضل أحمد بن علي : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المؤلف  - ٤
دار الكتب : ، الناشر )هـ٨٥٢: المتوفى (بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩ولى الطبعة األ: العلمية، الطبعة 
 مكتبة: الناشر. سنن البيهقي الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -٥

 .١٠:محمد عبد القادر عطا، عدد األجزاء: ، تحقيق١٩٩٤–١٤١٤ مكة المكرمة،- دار الباز 
 دار الكتب: ألحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: سنن النسائي الكبرى - ٦

عبد الغفار سليمان .د: ، تحقيق١٩٩١ – ١٤١١الطبعة األولى، ،  بيروت–العلمية 
  .٦: سيد كسروي حسن، عدد األجزاء، البنداري 



 

 )١٩٦١(

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، :  سنن الترمذي الجامع الصحيح، المؤلف - ٧
 .ونأحمد محمد شاكر وآخر:  بيروت، تحقيق–دار إحياء التراث العربي : الناشر

: ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الناشر: النهاية في غريب الحديث واألثر - ٨
طاهر أحمد الزاوى، محمود : م تحقيق١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت ، -المكتبة العلمية 

 . ٥:محمد الطناحي، عدد األجزاء
لعربي دار الكتاب ا: الناشر : ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني: سنن أبي داود - ٩

 ، .٤:ـ بيروت، عدد األجزاء
 بيروت، –دار الفكر : سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني، الناشر -١٠

تعليق محمد فؤاد عبد : ، مع الكتاب ٢: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد األجزاء: تحقيق
 الباقي، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها

 . عبد المحسن العباد، للشيخشرح سنن أبي داود  -١١
شرح صحيح البخارى، ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  -١٢

م، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ -الرياض /  السعودية -مكتبة الرشد : القرطبي، دار النشر
  .١٠/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم، عدد األجزاء : الثانية، تحقيق: الطبعة

لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -١٣
 بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : ، الناش .باب ما جاء في فضل الطاعات وثوابها

 .١٨: شعيب األرنؤوط، عدد األجزاء: ، تحقيق١٩٩٣ – ١٤١٤الثاني ، 
: قمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، المحق: صحيح البخاري، المؤلف -١٤

مصورة عن السلطانية بإضافة (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر
 .هـ ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : صحيح مسلم، المؤلف -١٥
  .  بيروت –ياء التراث العربي دار إح:محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)هـ٢٦١

 .لبدر الدين العيني الحنفي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -١٦
شعيب األرنؤوط وآخرون، :ألحمد بن حنبل، المحقق : مسند اإلمام أحمد بن حنبل -١٧

 ٥٠: م، عدد األجزاء١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الثانية : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر
 ). فهارس٥+٤٥(



– 

  )١٩٦٢(

  .قيدةكتب الع: رابعا
الحسين الرازي أبو عبد اهللا،   لمحمد بن عمر بن : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ١

، واإلمامة في ١٤٢ بيروت ، - دار الكتب العلمية : الناشر. تحقيق علي سامي النشار
  .لشيخ اإلسالم ابن تيمية جمع وتقديم وتعليق محمد مال اهللا: ضوء الكتاب والسنة

طاهر بن محمد : ييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،المؤلف التبصير في الدين وتم - ٢
كمال : ، تحقيق١٩٨٣ بيروت ،الطبعة األولى ، -عالم الكتب : اإلسفراييني، الناشر

  .يوسف الحوت
 . محمود عبد الحميد العسقالني: الدعوة السلفية، لفضيلة الشيخ  - ٣
 المعرفة دار: الشهرستاني، الناشر أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن والنحل، لمحمد الملل - ٤

 .كيالني سيد محمد: ، تحقيق١٤٠٤ ، بيروت -
شرح العقيدة الطحاوية، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي  - ٥

شرحها الشيخ صالح بن عبد )) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل((والمسمى بـ 
 .العزيز آل الشيخ 

عماد : اإلسالم ومناقشتها، لعماد السيد محمد إسماعيل الشربينى، المحقق كتابات أعداء  - ٦
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢/ األولى : السيد محمد إسماعيل الشربينى، الطبعة

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  - ٧
: المتوفى (الم السفاريني الحنبلي المرضية، لشمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن س

 هـ ١٤٠٢ -الثانية :  دمشق، الطبعة–مؤسسة الخافقين ومكتبتها : ، الناشر)هـ١١٨٨
  .٢: م، عدد األجزاء١٩٨٢ -
  . أصول وقواعد الفقه:خامسا

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني  - ١
:  كفر بطنا، قدم له-الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق  : ،المحقق)هـ١٢٥٠: المتوفى(

دار الكتاب : ناشر الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور،ال
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى : العربي،الطبعة

أنوار البروق في أنواع الفروق، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي  - ٢
 ).هـ٦٨٤: لمتوفى ا(الشهير بالقرافي 



 

 )١٩٦٣(

صالح بن محمد بن : إيقاظ همم أولي األبصار لإلقتداء بسيد المهاجرين واألنصار، تأليف - ٣
  .١٣٩٨ – بيروت - دار المعرفة : نوح العمري،الشهير بالفالني، دار النشر

دار الكتاب : اإلحكام في أصول األحكام، لعلي بن محمد اآلمدي أبو الحسن، الناشر - ٤
 سيد الجميلي. د: ،تحقيق ١٤٠٤لطبعة األولى ،  بيروت، ا- العربي 

دار : لعلي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد، الناشر : اإلحكام في أصول األحكام - ٥
  .ه١٤٠٤:  القاهرة، الطبعة األولى -الحديث 

: المتوفى (محمد بن صالح بن محمد العثيمين :  األصول من علم األصول، المؤلف  - ٦
 .هـ١٤٢٦طبعة عام : ر ابن الجوزي، الطبعة دا: ، دار النشر)هـ١٤٢١

، ٩١١سنة الوفاة / ٠األشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، سنة الوالدة  - ٧
  .١:،مكان النشر بيروت، عدد األجزاء١٤٠٣دار الكتب العلمية، سنة النشر : ،الناشر

ةَ النُّعماِن، للشَّيخ زين الْعاِبِدين بِن ِإبراِهيِم بِن نُجيٍم  الَْأشْباه والنَّظَاِئر علَى مذْهِب َأِبي حِنيفَ - ٨
              :لبنان، الطبعةدار الكتب العلمية، بيروت، : الناشر:، المحقق)هـ٩٧٠-٩٢٦(

 .١:م، عدد األجزاء١٩٨٠= هـ١٤٠٠
بن عبد الكافي السبكي،  تاج الدين عبد الوهاب بن علي ا، لإلمام العالمة،األشباه والنظائر - ٩

 .٢:م، عدد األجزاء١٩٩١ -  هـ ١٤١١ األولى :دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر
البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن  عبد اهللا الزركشي، تحقيق  -١٠

محمد محمد تامر، الناشر دار الكتب . د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سنة النشر العلمية، 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  -١١
عبد الرحمن .  هـ، تحقيق د٨٨٥سنة الوفاة /  هـ٨١٧المرداوي الحنبلي، سنة الوالدة 

هـ ١٤٢١أحمد السراح، الناشر مكتبة الرشد، سنة النشر . عوض القرني، د. الجبرين، د
 .٨: الرياض، عدد األجزاء/ م، مكان النشر السعودية ٢٠٠٠ -

، شرح ابن )هـ٨٧٩: المتوفى (التقرير والتحبير، البن أمير الحاج ، محمد بن محمد  -١٢
لحنفية أمير الحاج على تحرير ابن الهمام في علم االصول الجامع بين اصطالحي ا

 .الشافعيةو
محمد بن عبد العظيم المكي الرومي القول السديد في بعض مسائل االجتهاد والتقليد، ل -١٣

 .١٩٨٨ الكويت، الطبعة األولى ، –دار الدعوة : الموري الحنفي، الناشر



– 

  )١٩٦٤(

دار : للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، الناشر، المحصول في أصول الفقه -١٤
حسين علي اليدري، : م، تحقيق ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ األردن، الطبعة األولى ، –البيارق 
 .واإلسنوي، بهامش التقرير. ١:جزاءعدد األ

المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد  -١٥
: محمد أمين ضناوي، الناشر: المحقق، )هـ١٣٤٦: المتوفى(الرحيم بن محمد بدران 

  . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الطبعة األولى : دار الكتب العلمية، الطبعة 
: المتوفى (م بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات، إلبراهي -١٦

 - دار ابن عفان: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، المحقق)هـ٧٩٠
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧:الطبعة األولى: الطبعة

 هـ، عدد ٩٧٢المتوفى ـ / تيسير التحرير، لمحمد أمين ـ المعروف بأمير بادشاه  -١٧
 .دار الفكر:  النشر، دار٤:األجزاء

المحامي فهمي الحسيني، : درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، تحقيق تعريب  -١٨
 .٤×١٦بيروت، عدد األجزاء / الناشر دار الكتب العلمية، مكان النشر لبنان

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لعبيد اهللا بن مسعود المحبوبي  -١٩
تحقيق زكريا عميرات، الناشر دار . هـ٧١٩سنة الوفاة / في، سنة الوالدة البخاري الحن

  .م، بيروت١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية،سنة النشر 
 .شرح اإلسنوي على منهاج البيضاوي -٢٠
قواعد األحكام في مصالح األنام، ألبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي  -٢١

، المحقق )هـ٦٦٠: المتوفى(شقي، الملقب بسلطان العلماء لمي، الدمالقاسم بن الحسن الس
  . لبنان–دار المعارف بيروت : محمود بن التالميد الشنقيطي، الناشر: 

قواعد الفقه، لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، الناشر الصدف ببلشرز، سنة النشر  -٢٢
  .١، مكان النشر كراتشي، عدد األجزاء ١٩٨٦ – ١٤٠٧

دار : شرح منهاج الوصول، لإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، الناشرنهاية السول  -٢٣
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لبنان، الطبعة األولى -بيروت- الكتب العلمية 

  :كتب الفقه: سادسا
 .الفقه الحنفي  -  أ
سنة / هـ٩٢٦لزين الدين ابن نجيم الحنفي، سنة الوالدة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ١

 .شر دار المعرفة، مكان النشر بيروتهـ، النا٩٧٠الوفاة 



 

 )١٩٦٥(

: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : المبسوط ،المؤلف - ٢
: بدون طبعة، تاريخ النشر:  بيروت ،الطبعة–دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣

 .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤
 الناشر دار .تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي - ٣

 .هـ، مكان النشر القاهرة١٣١٣الكتب اإلسالمي، سنة النشر 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،محمد امين الشهير بابن  - ٤

دار الفكر : ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، وما بعدها ، بيروت لبنان .عابدين
  م١٩٩٥.هـ ١٤١٥،

المختار، البن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين رد المحتار على الدر  - ٥
الثانية، : بيروت، الطبعة-دار الفكر: ،الناشر) هـ١٢٥٢: المتوفى(الدمشقي الحنفي 

بأعلى » الدر المختار للحصفكي شرح تنوير األبصارللتمرتاشي«م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
 .رد المحتار:ليه، المسماه ع» حاشية ابن عابدين «- مفصوال بفاصل -الصفحة يليه 

 .الفقه المالكي  -  ب
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي  - ١

 .مكتبة الثقافة الدينية: رضا فرحات، الناشر: ، المحقق)هـ١١٢٦: المتوفى(
سنة / ٦٩٣ القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، سنة الوالدة - ٢

 . ١:، عدد األجزاء٧٤١الوفاة 
محمد عبد السالم : ألحمد الصاوي، تحقيق ضبطه وصححه: بلغة السالك ألقرب المسالك - ٣

/ م، مكان النشر لبنان١٩٩٥ - هـ ١٤١٥شاهين، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 
 . ٤:بيروت، عدد األجزاء

 )هـ١٢٣٠: المتوفى(مد الدسوقي لمحمد بن أح: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٤
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف

الشرح «بدون طبعة وبدون تاريخ ، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠: المتوفى(
ل  مفصوال بفاص- بأعلى الصفحة يليه » الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل

 .» حاشية الدسوقي «-
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، فتاوى ابن عليش رحمه اهللا، محمد  - ٥

  . هـ جمعها ونسقها وفهرسها علي بن نايف الشحود١٢٩٩ -بن أحمد بن محمد عليش



– 

  )١٩٦٦(

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، الناشر دار الفكر، سنة النشر  - ٦
  .م، مكان النشر بيروت١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد : مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، المؤلف  - ٧
: المتوفى (بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرعيني 

 .دار عالم الكتب: زكريا عميرات، الناشر : ، المحقق)هـ٩٥٤
  . الفقه الشافعي-ج

زكريا األنصاري، دار / شيخ اإلسالم : لب في شرح روض الطالب، المؤلف أسنى المطا - ١
      : األولى، تحقيق: ، الطبعة ٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ - بيروت - دار الكتب العلمية : النشر 

 .٤: محمد محمد تامر، عدد األجزاء. د
: المتوفى (المجموع شرح المهذب، ألبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - ٢

  ).هـ٦٧٦
 .٤الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، الناشر دار الفكر، عدد األجزاء  - ٣
دار : بغية المسترشدين، لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، دار النشر - ٤

 .١: الفكر، عدد األجزاء
: المتوفى (لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٥

 ) ]. هـ٦٧٦المتوفى (هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي [  ، )هـ٩٧٤
و أحمد ) هـ١٣٠١: المتوفى (لعبد الحميد المكي الشرواني : حواشي الشرواني والعبادي - ٦

الكتاب حاشية على تحفة المحتاج بشرح [ ،  ) هـ٩٩٢: المتوفى (بن قاسم العبادي 
ذي شرح فيه المنهاج للنووي ال)  هـ٩٧٤: المتوفى (المنهاج البن حجر الهيتمي 

 ) ]. هـ٦٧٦: المتوفى (
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر  - ٧

دار الكتب العلمية : الفنون، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  دار النشر
عبد اللطيف حسن : حقيقاألولى، ت: م، الطبعة٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ - لبنان /  بيروت -

  . ٢/ عبد الرحمن، عدد األجزاء 
: المتوفى(بن محمد شطا الدمياطي ) المشهور بالبكري(ألبي بكر : حاشية إعانة الطالبين - ٨

هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين [ ، )هـ١٣٠٢بعد 
  ) ].  هـ٩٨٧: توفى الم(لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري / 



 

 )١٩٦٧(

، )هـ١٢٢١: المتوفى (سليمان بن محمد البجيرمي : حاشية البجيرمي على الخطيب، المؤلف -٩
 ].حاشية على كتاب الخطيب الشربيني المسمى اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع [

، ١٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينن للنووي، الناشر المكتب اإلسالمي، سنة النشر  -١٠
  .١٢ بيروت،عدد األجزاء مكان النشر

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، الناشر دار  -١١
  .٤: الفكر، مكان النشر بيروت، عدد األجزاء

  . الفقه الحنبلي-د
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد : إعالم الموقعين عن رب العالمين، المؤلف - ١

 .طه عبد الرءوف سعد:  تحقيق -١٩٧٣ بيروت ، -جيل دار ال: اهللا، الناشر 
دار : اإلنصاف في بيان أسباب االختالف، ألحمد بن عبد الرحيم ولي اهللا الدهلوي، الناشر -٢

 . ١:عبد الفتاح أبو غدة، عدد األجزاء: ، تحقيق١٤٠٤ بيروت، الطبعة الثانية ، –النفائس 
: الدالئل من الكتاب والسنة، المؤلف الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء ب - ٣

 بيروت، -دار الكتب العلمية : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، الناشر
 .١: ، عدد األجزاء ١٩٧٥، ١٣٩٥

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع، المؤلف - ٤
دار : ، الناشر) هـ٦٨: المتوفى(الدين المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس 

 .محمد رشيد رضا صاحب المنار : الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،أشرف على طباعته
: المتوفى(لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : الفتاوى الكبرى - ٥

دار : اشر  مصطفى عبدالقادر عطا، الن-محمد عبدالقادر عطا : ،المحقق )هـ٧٢٨
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الكتب العلمية، الطبعة األولى 

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  -٦
 .١٠:، عدد األجزاء١٤٠٥ بيروت، الطبعة األولى ، –دار الفكر : محمد، الناشر 

ن بن محمد بن قاسم العاصمي لعبد الرحم: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٧
  . أجزاء٧:عدد األجزاء.هـ١٣٩٧ -األولى:الطبعة،)هـ١٣٩٢: المتوفى(حنبلي النجدي ال

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو : كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -٨
، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٧٢٨سنة الوفاة / ٦٦١العباس، سنة الوالدة 

 .عاصمي النجدي،الناشر مكتبة ابن تيميةال



– 

  )١٩٦٨(

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، سنة الوالدة  -٩
  .م١٩٦١:هـ، الناشر المكتب اإلسالمي، سنة النشر١٢٤٣سنة الوفاة / هـ١١٦٥

  .فقه عام :سابعا
واآلراء المذهبية وأهم النَّظريات الفقهية الِفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه الشَّامل لألدلّة الشَّرعية  - ١

وهبة الزحيِلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه . د.وتحقيق األحاديث النَّبوية وتخريجها، أ
 – سورية - دار الفكر :  كلّية الشَّريعة، الناشر -اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق 

 .الطَّبعة الرابعة: دمشق الطبعة 
ى، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري المحل - ٢

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ،  الناشر)هـ٤٥٦: المتوفى (
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :  الموسوعة الفقهية الكويتية ، وما بعدها، صادر عن - ٣

 - ١واألجزاء) هـ١٤٢٧ -١٤٠٤من : (  جزءا ، الطبعة٤٥: اء الكويت ، عدد األجز-
، الطبعة األولى: ٣٨ - ٢٤األجزاء . الكويت و- الطبعة الثانية ، دارالسالسل : ٢٣

 .الطبعة الثانية ، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩ مصر،واألجزاء -مطابع دار الصفوة 
دار الفكر : ليحيى بن شرف النووي أبو زكريا، الناشر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - ٤

 .بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق ١٤٠٨شق ،الطبعة األولى ،   دم-
وما  ،  ألحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد اهللا،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - ٥

محمد : تحقيق ١٣٩٧ بيروت ، الطبعة الثالثة ، - المكتب اإلسالمي : بعدها ، الناش 
 .ناصر الدين األلباني

تصدر عن : ي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، المؤلف مجلة مجمع الفقه االسالم - ٦
 عددا ، وكل عدد يتكون من ١٣منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، وقد صدرت في 

 ٥، لعدد .مجلدان  : ٢، العدد .مجلد واحد  : ١مجموعة من المجلدات ، كما يلي، العدد 
 مجلدات، ومجموع ٣ها كل من:  مجلدات، بقية األعداد٤كل منها  : ١٢ و ٩ و ٧و 

  .أربعون مجلدا : ١٣المجلدات لألعداد الـ
  :كتب السياسة الشرعية: ثامنا

األحكام السلطانية، للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  - ١
دار الكتب العلمية : محمد حامد الفقي، الناشر: ، صححه وعلق عليه)هـ٤٥٨: المتوفى(
 . م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الثانية، :  الطبعة بيروت، لبنان،-



 

 )١٩٦٩(

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري : األحكام السلطانية، للماوردي  - ٢
 . القاهرة –دار الحديث : ،الناشر) هـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشهير بالماوردي 

  .كتب المعاجم والتراجم: تاسعا
 .ق عفيفإتحاف النبالء بسيرة العلماء، لعبد الرزا - ١
 . األعالم للزركلي - ٢
 .، طبعة دار الغد العربيالبداية والنهاية للحافظ ابن كثيٍر - ٣
 ،دار الفكر المعاصر: ةالتوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، طبع -٤

 .الداية محمد رضوان. د :تحقيق١٤١٠:الطبعة األولى دمشق،، بيروت- دار الفكر
 ].نتلى المن ع[ ابن فرحون، : أعيان علماء المذهب، المؤلفالديباج المذهب في معرفة  - ٥
: المتوفى(آبادى  القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز - ٦

محمد نعيم : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ،تحقيق) هـ٨١٧
 لبنان، – بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،: العرقسوسي، الناشر

  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ألحمد بن محمد بن علي المقري  - ٧

  .٢:  بيروت، عدد األجزاء–المكتبة العلمية : الفيومي، الناشر
 دار المعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر محمد النجار، - ٣

  .مجمع اللغة العربية/ دار الدعوة، تحقيق : النشر 
 .]النتلى منزل من ع [ .للصفدي: الوافي بالوفيات - - ٤
سنة / هـ٧٤٠الوفيات، ألبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، سنة الوالدة  - ٥

هـ، تحقيق عادل نويهض، الناشر دار اإلقامة الجديدة، سنة ٨٠٩/ ربيع األول/١٢الوفاة 
 .م،مكان النشر بيروت١٩٧٨نشر ال

 ].منعلى النت.[ تاريخ دمشق البن عساكر - ٦
دار : الناشري، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهان - ٧

  .١٤٠٥ بيروت، الطبعة الرابعة ، –الكتاب العربي 
/ ٣٤٧لوالدة رجال صحيح مسلم، ألحمد بن علي بن منجويه األصبهاني أبو بكر، سنة ا  - ٨

،مكان ١٤٠٧، تحقيق عبد اهللا الليثي ،الناشر دار المعرفة ،سنة النشر ٤٢٨سنة الوفاة 
 .النشر بيروت



– 

  )١٩٧٠(

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، سنة  - ٩
هـ، تحقيق عبد القادر األرنؤوط، محمود ١٠٨٩سنة الوفاة / هـ١٠٣٢الوالدة 

هـ، مكان النشر دمشق، عدد ١٤٠٦ الناشر دار بن كثير ، سنة النشر األرناؤوط،
  . معجم المؤلفين- ١٠األجزاء 

: المؤلف،  كشف الخفاء ومزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناس -١٠
 .دار إحياء التراث العربي: العجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحي، الناشر

:  الطبعة األولى ، الناشر،ن منظور األفريقي المصري لمحمد بن مكرم ب،لسان العرب -١١
 . بيروت- دار صادر 

مؤسسة : لسان الميزان ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر -١٢
دائرة المعرف :  تحقيق١٩٨٦ - ١٤٠٦ بيروت الطبعة الثالثة ، - األعلمي للمطبوعات 

 . الهند–النظامية 
أبناء الزمان ،ألبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات األعيان وأنباء  -١٣

 . بيروت-دار صادر : إحسان عباس الناشر : بن خلكان المحقق 
  كتب عامة : عاشرا

: فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، لسعيد بن علي بن وهب القحطاني، الطبعة - ١
لمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرئاسة العامة إلدارات البحوث الع: األولى، الناشر

 .هـ ١٤٢١: تاريخ النشر 
 .١٩٩٢.مباحث في منهجية التفكير اإلسالمي، لعبد المجيد النجار،  دار الغرب اإلسالمي  -٢
: كتاب الفكر الصوفي في ضوء القران والسنه، لعبد الرحمن عبد الخالق، دار الحرمين - ٣

 .١٩٩٣القاهرة، 
بيروت،  – االمعرفة دار: حامد، الناشر أبو الغزالي حمدم بن لمحمد الدين، علوم إحياء - ٤

  .٤:األجزاء عدد
 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



 

 )١٩٧١(

  
  
  

  
  

 
  

                                                                 
  المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات     
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  .هد أن محمدا عبده ورسولهوحده ال شريك له وأش
   }ونِلمسم َأنْتُمِإلَّا و وتُنلَا تَمقَّ تُقَاِتِه وح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيا {، )١(}يها َأيي

ا وهجوا زخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدنَفٍْس و ِمن الَِّذي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر الًا النَّاسا ِرجمثَّ ِمنْهب
يا َأيها {، )٢(}كَِثيرا وِنساء واتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه والَْأرحام ِإن اللَّه كَان علَيكُم رِقيبا

 الَكُممَأع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ِطِع الَِّذيني نمو كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو
   )٣(}اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما

ن الكريم هو أفضل العلوم وأعالها آفإن علم الحديث الشريف بعد القر)  أما بعد(   
ذ به يعلم مراد اهللا  سبحانه وتعالى من كالمه في كتابه إجل المعارف وأسناها، أو

ن جلها كليات ورد بيانها في آيم، ومنه يظهر المقاصد من أحكامه، فأحكام القرالكر
وَأنْزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين {:حاديث الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم، قال تعـالىأ

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو ِهمَل ِإلَيا نُزليه وسلم شارحة ومفصلة صلى اهللا ع حاديثهأ ف،)٤(}ِللنَّاِس م
حيانا مشرعة ألحكام لم يرد ذكرها في الكتاب ألكتاب اهللا تعالى ومبينة ألحكامه، بل و

                                         
  .١٠٢آية :  سورة آل عمران)١(
  .١آية : اء سورة النس)٢(
  .٧١، ٧٠آية :  سورة األحزاب)٣(
  .٤٤ آية :سورة النحل) ٤(

 
 

 
 

  األستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه
  زهرة األجامع -ةالعربيو كلية الدراسات اإلسالمية

  لبنات بالقاهرةفرع ا
 



– 

  )١٩٧٢(

وها هي ، بعدهصول التشريع أصل الثاني من ؛ فالحديث صنو القرآن، واألالكريم
 صريحة قاطعة بوجوب اتباع حكم الرسول النبوية جاءت ث القرآنية واألحادياآليات

 بل عليه وسلم ووجوب طاعته واألخذ بما أمر به واالنتهاء عما نهى عنه،صلى اهللا 
وَأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا الرسوَل { : قال تعالى،صلى اهللا عليه وسلموتحذر من مخالفته 

 ِبينالغُ الْموِلنَا الْبسلى روا َأنَّما علَمفَاع تُملَّيتَو وا فَِإنذَراحما {:ال عز وجل، وق)١(}وو
، بل )٢(}آتاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَِديد الِْعقاِب

 ويسلم لحكمه، صلى اهللا عليه وسلم الرسول يحكِّمونفى سبحانه وتعالى االيمان عمن لم 
ِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم لَا يِجدوا ِفي فَال وربك لَا يْؤ{: فقال عز وجل

  .)٣(}َأنْفُِسِهم حرجا ِمما قَضيتَ ويسلِّموا تَسِليما
صلى اهللا رسول اهللا  َأن  رضي اهللا عنهعن َأِبي هريرةَوأخرج البخاري في صحيحه  

يا رسوَل اللَِّه، ومن يْأبى؟ : ، قَالُوا»ِتي يدخُلُون الجنَّةَ ِإلَّا من َأبىكُلُّ ُأم«:  قَاَلعليه وسلم
  .)٤(»من َأطَاعِني دخََل الجنَّةَ، ومن عصاِني فَقَد َأبى«: قَاَل

  عنه رضي اهللالِْمقْداِم بِن معِدي كَِرب الِْكنِْدي   وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
َألَا ِإنِّي ُأوِتيتُ الِْكتَاب وِمثْلَه معه، َألَا ِإنِّي « : صلى اهللا عليه وسلم قَاَل رسوُل اِهللا: ، قَاَل

علَيكُم : علَى َأِريكَِتِه يقُوُل ُأوِتيتُ الْقُرآن وِمثْلَه معه، َألَا يوِشك رجٌل ينْثَِني شَبعانًا
حراٍم فَحرموه، َألَا لَا يِحلُّ  فَما وجدتُم ِفيِه ِمن حلَاٍل فََأِحلُّوه، وما وجدتُم ِفيِه ِمنِبالْقُرآِن، 

 ٍد ِإلَّا َأناهعاِل مم لَا لُقَطَةٌ ِمناِع، َألَا وبالس لَا كُلُّ ِذي نَاٍب ِمنو ،ِلياِر الَْأهالِْحم ملَح لَكُم
غِْني عنْها صاِحبها، ومن نَزَل ِبقَوٍم، فَعلَيِهم َأن يقْروهم، فَِإن لَم يقْروهم، فَلَهم َأن يستَ

ماهِبِمثِْل ِقر موهِقبع٥(»ي(  

                                         
  .٩٢آية : سورة المائدة) ١(
  .٧  آية:سورة الحشر) ٢(
  .٦٥آية : النِّساِءسورة ) ٣(
 باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة: اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ) ٤(
  .٧٢٨٠ح، 
، عـن  }ابن عثمان الرحبي{َأخْبرنَا حِريز: حدثَنَا يِزيد بن هارون، قَالَ ،  ١٧١٧٤في مسنده ح  - واللفظ له    –أحمد  أخرجه  ) ٥(

د في سننه كتـاب  أبوداو:  بنحوه به، وإسناده صحيح؛ رجاله ثقات، وأخرجهعبِد الرحمِن بِن َأِبي عوٍف الْجرِشي، عِن الِْمقْدامِ       
سـنن  : ذكر الخبر المـصرح بـأن  :وابن حبان في صحيحه، باب، بسنده عن حريز به ٤٦٠٤، حباب في لزوم السنةالسنة،  

  . ابن أبي عوف بهبسنده عن ١٢، حالمصطفى صلى اهللا عليه وسلم كلها عن اهللا ال من تلقاء نفسه



 

 )١٩٧٣(

 ففي ،وقد حث صلى اهللا عليه وسلم على سماع حديثه الشريف، وتحمله، وتبليغه    
ِليبلِِّغ الشَّاِهد الغَاِئب، فَِإن الشَّاِهد عسى َأن  «: مرفوعا ةحديث أبي بكر من الصحيحين

ِمنْه ى لَهعَأو وه نلِّغَ مبصلى اهللا عليه وسلم لمن يفعل ذلك، أخرج أبوداود ودعا، )١(» ي، 
 سمعت :قال ،ثاِبٍت بن زيد عن، غيرهم والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، و،والترمذي
اللَّه امرًأ سِمع ِمنَّا حِديثًا، فَحِفظَه حتَّى )٢(نَضر « : يقولصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

بفَر ،لِّغَهب٣(ي(ِبفَِقيٍه ساِمِل ِفقٍْه لَيح برو ،ِمنْه َأفْقَه وه ناِمِل ِفقٍْه ِإلَى مح  «)٤(.  
                                         

رب مبلـغ   ( قول النبي :٩تاب العلم ، باب في صحيحه ، ك - واللفظ له–البخاري : أخرجه جزء حديث  ) ١(
: ، وفي كتـاب   ١٧٤١الخطبة أيام منى،ح  :١٢٣الحج،باب:، واخرجه بنحوه أيضا في كتاب     ٦٧ح)أوعى من سامع  

،وفي ٧٧٠٦حجة الوداع،ح :٧٧، وفي كتاب المغازي،باب   ٥٥٥٠األضحى يوم النحر،ح  : األضاحي ،باب من قال   
قول اهللا  :٤٢كتاب التوحيد،باب  ،وفي٧٠٧٨،ح)ينا السالح فليس منا   من حمل عل  :(قول النبي   :٧كتاب الفتن،باب 

:  ، كما أخرجه أيضا مختصرا في كتـاب ٧٤٤٧،ح)٢٢،٢٣القيامة) (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  :(تعالى
مسلم في صحيحه   :  ؛ وأخرجه بنحو اللفظ األسبق للبخاري      ١٠٥ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، ح        : ٣٧العلم، باب   

   .٤٣٥٩ح  تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال،: ٩ كتاب ، القسامة، باب ،في
 سليمان حمـد بـن      يبأل. معالم السنن، شرح سنن أبي داود     .معناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة      ) ٢(

 وقال ،)٤/١٨٧ ( حلب،–المطبعة العلمية : ،الناشر)هـ٣٨٨ ت(الخطاب البستي المعروف بالخطابي .. محمد بن
حسن : ويروى ِبالتَّخِْفيِف والتَّشِْديِد ِمن النَّضارة، وِهي ِفي الَْأصلِ       . َأي نَعمه :  نَضره ونَضره وَأنْضره   :ابن األثير 

مجـد الـدين أبـو    : النهاية في غريب الحديث واألثر، المؤلـف . الْوجِه، والبريقُ، وِإنَّما َأراد حسن خُلُقَه وقَدره     
  . ٥/٧١المكتبة العلمية بيروت،: ط) هـ٦٠٦ت(السعادات المبارك بن محمد ابن األثير 

َأي فَرب حاِمِل ِفقٍْه قَد يكُون فَِقيها ولَا يكُون َأفْقَه، ):ِإلَى من هو َأفْقَه ِمنْه(َأي ِعلٍْم، ) فَرب حاِمِل ِفقٍْه(: قوله) ٣(
حِة         فَيةٌ ِإلَى فَاِئـدِإشَار ِمنْه َأفْقَه ِصيري نِإلَى م اِمُل، َأوالْح همفْههو أفقه منه فيستنبط منه ماال ي نِإلَى م لِّغُهبيو فَظُه

ِوي الْحِديِث لَيس الِْفقْه ِمن شَرِطِه ِإنَّمـا  بين ِبِه َأن را) ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه ( : وقوله. النَّقِْل والداِعي ِإلَيِه
     ربالتَّدو ملَى الْفَِقيِه التَّفَهعالِْحفْظُ، و طُهالعال محمد عبد الـرحمن     ي  ب أل تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي    . شَر

  .٧/٣٤٨دار الكتب العلمية، بيروت:ط) هـ١٣٥٣ت(المباركفورى 
حدثنا مـسدد   : ، قال ٣٦٥٧فضل نشر العلم،ح  :١٠ في سننه، كتاب العلم، باب     - واللفظ له  – أخرجه أبو داود  ) ٤(
، حدثني عمر بن سليمان من ولد عمـر  )ابن الحجاج(، عن شعبة )ابن سعيد القطان(، أخبرنا يحيى   )ابن مسرهد (

رفوعـا ،   م،عن أبيه، عن زيد بـن ثابـت   )ابن عثمان بن عفان (،عن عبد الرحمن بن أبان بن الخطاب 
ما جاء في الحث علـى تبليـغ الـسماع ، الحـديث     : العلم ، باب  : الترمذي في سننه ، كتاب      : وأخرجه بنحوه 

،وأحمد فـي مـسنده     ٥٦٧٦الحث على إبالغ العلم،ح   : ، و النسائي في سننه الكبرى، كتاب العلم، باب        ) ٢٦٥٧(
،وأبـو داود الطيالـسي فـي       ٢٣٩ء،حاالقتـداء بالعلمـا   : ، والدارمي في سننه، كتاب العلم، بـاب       ٢١٠٦٦،ح

ِذكر رحمِة اللَِّه جلَّ وعلَا من      :العلم، باب :ابن حبان في صحيحه كتاب      : ، وأخرجه بزيادة في آخره    ٦١٢مسنده،ح
         ،نْها عِحيحِديثًا صح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهطَفَى صصةَ الْملَّغَ ُأمـ  [٦٧حب = ،]ن حبـان اإلحسان في تقريب صـحيح اب



– 

  )١٩٧٤(

سِمعتُ :  قَاَلعبِد اللَِّه بِن مسعوٍد وابن ماجه، من حديث ، )١(وأخرج الترمذي   
 قُوُل صلى اهللا عليه وسلمالنَِّبيي: » بفَر ،ِمعا سكَم لَّغَهًئا فَبِمنَّا شَي ِمعًأ سرام اللَّه رنَض

  .»هذَا حِديثٌ حسن صِحيح« :وقال الترمذي .»مبلٍِّغ َأوعى ِمن ساِمٍع
 قيض اهللا تعالى لها في كل قرن من القرون منذ عهد؛  السنة كذلكنأفلما كان ش   

، شرفهم بحملها وتبلغيها والمحافظة عليهادوال  رجاال عصلى اهللا عليه وسلمالرسول 
ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر {: وهيأهم لذلك وأعانهم عليه مصداقا لقول الحق سبحانه و تعالى

لَحاِفظُون ِإنَّا لَهيس، ففأوقفوا حياتهم على ذلك؛ وضحوا في سبيله بكل غال ون، )٢(}و
، وعرفوا برجالها، وميزوا بأسانيدهافقاموا على طلب األحاديث، فجمعوها، وكتبوها 

 والتثبت من صحتها للتأكد وتفقهوا فيها، ووضعوا ،، ونشروهامردودهامقبولها من 
لتثبت من األخبار، وعرفوا صح ما عرف في التاريخ لأدق وأقواعد علمية هي من 

، ومنسوخ  ناسخ،وضعيف،  وحسن،صحيح و وأحاد،،بأنواعها المختلفة، من متواتر
  . هوغير

األخبار، وهو الخبر المتواتر؛ ه  عن نوع من أنواع هذثوفي هذا البحث سأتحد   
كل طرق رواية ظرا لمكانة الحديث العظيمة؛ اعتنى علماء األمة اإلسالمية بجمع نف

وعدد الرواة  في  ومعرفة عددها، ،ينسب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث
                                                                                                     

بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وجبير بن مطعم،        اوفي الباب عن     :وقال الترمذي .  من طرق عن شعبة به     جميعهم=
اإلسناد صحيح؛ رجاله ثقات،    : قلت.  وحديث زيد بن ثابت حديث حسن      - رضي اهللا عنهم   -وأبي الدرداء، وأنس  

ما قاله أبو حاتم في عمر بـن        : عليه بالصحة ويمكن أن يكون السبب في تحسين اإلمام الترمذي له وعدم الحكم            
، وقد  )٦/١١٢/٥٩٨الجرح والتعديل   .( صالح: ، عندما سئل عنه، فقال    سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب      

دار الكتـب   (٤/٧٢١/٥٧٦٩تهـذيب التهـذيب   . (ثقـة : وقال الحافظ ابن حجر   . وثقه يحيى بن معين، والنسائي    
 فاتفاق كبار علماء الجرح والتعديل على توثيقه يدل على ان المراد بقوله             ،)٢/٥٧/٤٤٦،وتقريب التهذيب )العلمية
مـن بلـغ   :١٨ والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، في المقدمـة، بـاب  . أي صالح لالحتجاج به   : صالح

، ولكن من طريق ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة، عن أبيه، عن زيد بـن ثابـت                      ٢٣٠علما،ح
تقريـب  .(ليث بن أبي سليم ،صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك    : وفي هذا السند  . ا ،جزء حديث  مرفوع
، ولكن يتقوى هذا السند بالسند السابق فيرتقي إلى الحسن لغيره، هذا وللحديث شواهد منهـا                )٢/١٣٨/٩التهذيب

     .الحديث الذي يليه عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
وبنحـوه  .٢٦٥٧ ، حباب ما جاء ِفي الحثِّ علَى تَبِليـِغ الـسماعِ  العلم ،   : كتاب، في   - واللفظ له  – في سننه ) ١(

  .٢٣٢من بلغ علما،ح١٨:أخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب العلم، باب
  .٩آية : حجرالسورة ) ٢(



 

 )١٩٧٥(

؛ لما في ذلك من فوائد جليلة على هؤالء الرواةوأحوال كل طبقة من طبقات السند، 
 التمييز بين المقبول من المردود من األحاديث، ومعرفة المتواتر  رأسها وفي مقدمتها

وإظهار العلل الخفية في سند الحديث أو  لغيره،، والصحيح لغيره، والحسن من اآلحاد
 أيضا امكانية دفع التعارض بين األحاديث المتعارضة بترجيح بعضها على متنه،

 وغيره من الفوائد؛ البعض اآلخر إذا تعذر الجمع بينها أو اثبات نسخ أحدهما لآلخر
حاديث ما فتتبع المحدثون هذه الطرق وأحصوها لكل حديث على حدة، فوجدوا من األ

؛ فقسموا أخبار النبي صلى اهللا عليه وسلم له طريق واحد، ومنها ماله طريقان أو أكثر
 :باعتبار كثرة عدد طرق روايته أو قلتها في كل طبقة من طبقات السند إلى قسمين

، وقسموا كال }وهي مالم تتوافر فيها شروط التواتر {آحاد وأحاديث أحاديث متواترة،
وفي هذا البحث سأتحدث عن الحديث المتواتر وأقسامه وبعض منهما إلى أقسام، 

األحكام المتعلقة به؛ ومما رغبني في الكتابة في هذا الموضوع أن الكثير ممن كتب فيه 
إما أنه توسع في كتاباته عنه توسعا شديدا ككتب أصول الفقه والقليل من كتب علوم 

كتب علوم الحديث؛ فأردت معظم اختصر في كتاباته عنه اختصارا شديدا كأو الحديث، 
وأن  ،أن أتوسط بينهما في الكتابة عن هذا الموضوع، وأن أسهل تناوله على من يريد

 في مباحث  من أسئلةله يمكن أن يعرض يجد فيه بإذن اهللا تعالى وتوفيقه اإلجابة عما
، وخاصة ما يتعلق بما ذهب إليه جمهور األصوليين والمحدثين من عدم هذا الموضوع

وحقيقة ومنذ   وتبعا لذلك ال تشترط أيضا العدالة، المتواتر، الخبراشتراط اإلسالم لرواة
؛ اذ كيف أنه ال ءزمن بعيد أجدني أفكر في هذا األمر، وأجد في نفسي منه بعض الشي

يشترط اإلسالم في رواة الخبر المتواتر؟ وسألت في هذا أكثر من مرة، ولكني لم أجد 
ما سألت عنه باألمس !!!  اقتنع بها وأسلم لها، وسبحان اهللاإلجابة الشافية التي

واستفسرت عنه كثيرا وأنا طالبة سؤلت عنه من إحدى طالباتي النجيبات بكلية 
الدراسات اإلسالمية والعربية فرع البنات بالقاهرة، وحقيقة لم تقتنع الطالبة أيضا بما 

 كيف تدرسون لنا شروط قبول :نقلته لها من أقوال لجمهور العلماء في ذلك؛ وقالت
الراوي وشروط قبول الحديث ثم بعد ذلك تقولون لنا عن أصح األحاديث وهو المتواتر 

وهل يكون : تصح بجموع طرقها وليس بأفرادها، قالت: ال يشترط فيه ذلك؟ قلت
ان سؤالها الثاني عن حكم وكالمجموع إال من أفراد يجب أن تتوفر فيهم شروط القبول؟ 

وإذا : ه، قالت تكفير منكرعلى متواتر، وأن الجمهور من األصوليين والمحدثينمنكر ال



– 

  )١٩٧٦(

كان األمر كما تقدم وال يشترط في رواته العدالة، فكيف نكفر من لم يصدق بخبر غير 
العدول من الكفرة والفاسقين وغيرهم ولو كانوا ألوفا مؤلفة؟ وهل يقبل الحديث الواهي 

أن أشارك بجهدي المتواضع في مناقشة هذه المباحث مهما تعددت طرقه؟ ولهذا رغبت 
في الخبر المتواتر، وأن أحاول بقدر استطاعتي وبعد االطالع الدقيق والقراءة المتأنية 

ع في الموضوع إجابة السائلة عم سألت عنه، وذكر ما أميل إليه وأراه راجحا، م
 لحفاظ من المحدثينذكر أقوال اوالحرص على اإليجاز وعدم التطويل بقدر اإلمكان، 

 هاصادرم إليها فيالرجوع ب في المسائل التي أتعرض لها، وغيرهم من العلماء
  أو من غيرها من المراجع كل ما استقيته منها إلى هذه المصادر وقد عزوت،األصلية

 وقد قسمت هذا البحث إلى ، مع حسن العرض، وسهولة العبارة،وأثبت ذلك بالهامش
  :يليكما  وهي تسعة مباحث،
  . تعريف الخبر: المبحث األول
  . أقسام الخبر باعتبار عدد رواته:المبحث الثاني
  .المتواترتعريف الخبر : المبحث الثالث
  .ليصبح متواترا  الخبرشروط: المبحث الرابع

  .أقسام الخبر المتواتر: المبحث الخامس
  .اختالف العلماء في وجود الخبر المتواتر: المبحث السادس

  .في بيان نوع العلم الذي يفيده الخبر المتواتر: السابعالمبحث  
في حكم قبول الخبر المتواتر، والعمل به، وأهمية معرفته، وحكم : المبحث الثامن

  .منكره
  .في الشبه الواردة على المتواتر وردها: المبحث التاسع

  .الخاتمة
  ،)١(}ِإلَيِه ُأِنيبوما تَوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه علَيِه تَوكَّلْتُ و{هذا 

  .                 وصلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم
  
  
  

                                         
  .٨٨آية : هودسورة ) ١(



 

 )١٩٧٧(

  المبحث األول
  تعريف الخبر

 رثُ ِبِهلاسم : لغة في الالخَبدتَحينْقَُل ووقال ابما ي ،ه١(ن ِسيد( : عمالْجُأ، والنَّب رالخَب
يوم : ، فَمعنَاه) يومئذ تُحدث أخبارها: (فََأما قَوله تَعالَى، خابير، جمع الجمعأَأخْبار، و

سَأله عِن الخَبِر : واستَخْبره. نَبَأه: وخَبره ِبكَذَا وَأخْبره، تَزلَزل تُخبر ِبما عمل علَيها
، ؛ وتَخَبرتُ الْجواب واستَخْبرتُهتَخَبرتُ الخَبر واستَخْبرتُه: وطَلَب َأن يخِْبره؛ ويقَاُل

روالتَّخَب ِتخْبارر: واالسِن الخَبَؤاُل ع٢ (الس(.    
 سواء  علىالكذب وأالصدق يحتمل  هو كل كالم :)٣(   وفي اصطالح األصوليين

 قد يعلم صدقه قطعا باعتبار من ينسب إليه:  ويتطلب التصديق، وهو،باعتبار ذاته
الستحالة الكذب على اهللا تعالى  صلى اهللا عليه وسلم تَعالَى وخبر رسوله كخبر اهللا

 قطعا كالخبر المخَالف لخبر  الخبروقد يعلم كذبوعصمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، 
  .صلى اهللا عليه وسلموخبر رسوله تعالى اهللا 

ذب كما إذا كان وباعتبار حال رواته ونقلته قد يزيد احتمال الصدق فيه على احتمال الك
رواته ونقلته معروفين بالعدالة والضبط، أو كان الرواة له أكثر من واحد، أو كان للخبر 

، وقد يزيد احتمال الكذب فيه على احتمال الصدق كما اذا كان )١( وشواهد)٤(متابعات

                                         
 سـير أعـالم   ).المحكَـم (ن ِإسماِعيَل المرِسي، الضِرير، صاِحب ِكتَـاِب    الحسِن عِلي ب  ِإمام اللُّغَِة، َأبو    هو  ) ١(

ـ ٧٤٨: المتوفى (شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي       : المؤلف  ـ،  النبالء ، )هـ
  .١٨/١٤٤/٧٨ مؤسسة الرسالة: الناشر 

ـ ٤٥٨: ت[ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي  :المؤلف، المحكم والمحيط األعظم : ينظر) ٢( ، ]هـ
جمـال   محمد بن مكرم بن على،    : المؤلف،  لسان العرب ، و ١٧٩-١٧٨/ ٥  بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر

  .٤/٢٢٧  بيروت–دار صادر : الناشر، )هـ٧١١ت(الدين ابن منظور األنصاري 
       محمد بن الحسين بن محمد بن خلـف ابـن الفـراء             ، يعلى يبلقاضي أ ، ل العدة في أصول الفقه    : في يراجع) ٣(
عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبـو المعـالي،      : المؤلف الورقات، و ١/١٦٩ )هـ٤٥٨ ت(

 المظفر، منصور بن محمد بن يب، ألقواطع األدلة في األصول، ١/٢٥ )هـ٤٧٨: المتوفى(الملقب بإمام الحرمين 
، المحـصول   ١١، ٢/٧وإحكام األحكام لآلمدي     ،١/٣٢٣)هـ٤٨٩ت(ار ابن أحمد المروزى السمعاني      عبد الجب 

  .٥، مقاصد الحديث في القديم والحديث ، ص ١/١٢٨، إرشاد الفحول ٢/١٠١
نزهة النظر في توضيح    : ينظر في . أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث      : جمع متابعة، والمتابعة هي   ) ٤(

=   د بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر              أبو الفضل أحم  : المؤلف،  صطلح أهل األثر  مفي  نخبة الفكر   



– 

  )١٩٧٨(

الرواة مضعفين أو مجهولين، أو كان الراوي واحدا وليس أهال لقبول تفرده، وليس له 
ات أو شواهد، والخبر في كل ذلك من قبيل اآلحاد الذي يفيد على مذهب الجمهور متابع

الظن عند سامعه، وقد يفيد العلم واليقين عندما تكون رواته قد كثرت بحيث يحيل العقل 
في حكم العادة اتفاقهم على الكذب كما في األخبار المتواترة، كما سيأتي في تفصيل ذلك 

  )٢(.ثم كانت األخبار أقساما وكانت األقسام أنواعاومن . إن شاء اهللا تعالى
   ومما تقدم نستنتج أن ما ذكره األصوليون في الخبر يدخل فيه عامة األخبار، غير أن 
هذا البحث سيقتصر على البحث عن األخبار المنقولة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ف الخبر في اصطالح واآلن إلى تعري. فنحن بصدد البحث عنها دون سائر االخبار
  : المحدثين

  :للمحدثين في تعريف الخبر ثالثة أقوال 
 في اصطالحهم كما ذهب إليـه       الحديثو ،لحديث مرادف ل  الخبرأن  : القول األول  - ١

 وأفعـل،    و من قـول، أ     صلى اهللا عليه وسلم     ما أضيف إلى النبي    هو: جمهورهم
 ،ت فـي اليقظـة والمنـام      ، حتى الحركات والسكنا   خُلُقية وأ خَلقيةة  صف وأتقرير،  

 من  تابعي ال وأ يصحابال ، وكذلك ما أضيف إلى    بعدها أو البعثة قبلذلك   كان سواء
   )٣ (.قول أو فعل 

وهـو مـا     لمرفـوع للخبر ا : وعلى هذا القول يكون الخبر كالحديث كالهما شامل       
وقوف وهو ما أضيف إلى الـصحابي  الم،  و اهللا عليه وسلمالنبي صلىإلى  ضيف  أ

                                                                                                     
، تـأليف   تيسير مصطلح الحـديث   و ،٨٧، ص مطبعة سفير بالرياض  : الناشر،  )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  =
   .١٧٨مكتبة المعارف : ، ططحانالود محم.د
 رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع          هو الحديث الذي يشارك فيه رواته     جمع شاهد، والشاهد    ) ١(

  .١٧٧،  تيسير مصطلح الحديث٩٠الفكر، ص نزهة النظر في توضيح نخبة :  ينظر في.االختالف في الصحابي
  .٥مقاصد الحديث في القديم والحديث، ص :  ينظر)٢(
 الخير محمد بن عبد الرحمن بن       شمس الدين أبو  : المؤلف،  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي     : يراجع) ٣(

ـ ٩٠٢: المتـوفى (محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي       ،  مـصر –مكتبـة الـسنة   : الناشـر ، )هـ
محمد، أبو الحـسن نـور   ) سلطان(علي بن : المؤلف، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر     ،  ١/١٧،١٥٦

تدريب ينظر ، ١٥٣، صبيروت/  لبنان   -دار األرقم   : الناشر ،)هـ١٠١٤: المتوفى(الدين المال الهروي القاري     
، )هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : المؤلف، الراوي في شرح تقريب النواوي

  .٢٠٢-١ دار طيبة: الناشر



 

 )١٩٧٩(

وهذا القول رجحه الحافظ     وهو ما أضيف إلى التابعي،       المقطوع عنه،  و   رضي اهللا 
   .)١("عند علماء هذا الفن مرادف للحديث: الخبر:" ابن حجر، بقوله

ما :  والحديث، النبي صلى اهللا عليه وسلمعن غير ما جاء أن الخبر : القول الثاني - ٢
لمن يشتغل بالتَّواريخ وما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ،  وِمن ثَمةَ قيل 

  ". المحدث: "، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية"اِإلخْباِري: "من الوفيات والمناقب شَاكَلَها
صلى  فالحديث خاص بما جاء عن النبي :الخبر أعم من الحديثأن : القول الثالث - ٣

اهللا عليه وسلم، والخبر يشمل ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن 
 فعلى هذا يكون بينهما ، فكل حديث خبر وال عكس،صحابة والتابعين ومن بعدهمال

 . يتجمعان وينفرد األعم منهما، )٢(عموم وخصوص مطلق
  .عند علماء هذا الفن كما ذكر الحافظ ابن حجر والقول األول هو الصحيح والمشهور

  المبحث الثاني
  أقسام الخبر باعتبار عدد رواته

ين له تقسيمات عدة باعتبارات متعددة، فهو ينقسم باعتبار من   الخبر عند المحدث
  .)٣(الحديث القدسي، والمرفوع، والموقوف، والمقطوع: أضيف إليه إلى

  .)٥(، والمردود)٤(المقبول:  وينقسم باعتبار القبول والرد إلى
   وباعتبار عدد الرواة الذين نقلوه ووصل الينا طريقهم في كل طبقة من طبقات االسناد

 طبقة الصحابة الذين تحملوا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأدوا إلى التابعين، -
                                         

، ١/١٧،١٥٦لسخاوي ، لفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي،  ٣٥الفكر، ص   نزهة النظر في توضيح نخبة      : يراجع) ١(
  .٢٠٢-١تدريب الراوي ، ١٥٣، صشرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر

إنسان، ومؤمن، : أحدهما دالٌّ على معنى اآلخِر كله وزيادة، مثل: هذا اصطالح، المقصود منه هو أن يكون هناك لفظان        )٢(
  . حديث وخبر:  وهكذابينهما عموم وخصوص مطْلق،: فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ فنقول

مـا  : ، والحديث المرفوع هو  الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اهللا           هو  : الحديث القدسي  )٣(
وكأنه استفيد من ، )حديث(على نفس ما تقدم لمصطلح . صفة أضيف إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من قول أفعل أو تقرير أو

ما هو  : ، والحديث المقطوع  فعل أو تقرير أو صفة     ما أضيف إلى الصحابي من قول أو      هو  : الحديث الموقوف م، و رفعة المقا 
  مؤسسة الريان:، طعبد اهللا بن يوسف الجديعل، تحرير علوم الحديث  .فعل أو تقرير أو صفة     أضيف إلى التابعي من قول أو     

٣٩، ٢/٢٧.  
اتِّصاُل السنَِد، والْعدالَةُ، والضبطُ، ونَفْي الشُّذُوِذ، ونَفْـي     : وِهي ِستَّةٌ :  وهي القبول ،  شروط الحديث الذي اجتمعت فيه    هو   )٤(

  .١/١٢٦للسخاوي فتح المغيث :  ينظر.، وينقسم إلى الصحيح والحسنالِْعلَِّة الْقَاِدحِة، والْعاِضد ِعنْد اِلاحِتياِج ِإلَيِه
نزهة النظر في توضيح نخبة    :  ينظر قبول الحديث،    شروط من أكثر أو شرط فقد؛ ل ِبِه المخِْبِر دقُِص يرجح لم الذي :هو )٥(

  . ١/١٢٦ لسخاويلفتح المغيث : ، ينظر٢١١ري صلقالشرح نخبة الفكر ، ٥٥، البن حجر، ص الفكر في مصطلح أهل األثر



– 

  )١٩٨٠(

وطبقة التابعين الذين تحملوا عن الصحابة رضي اهللا عنهم وأدوا إلى اتباع التابعين، 
تباع التابعين الذين تحملوا عن التابعين وأدوا إلى من بعدهم وهكذا إلى آخر وطبقة ا
  .المتواتر، واآلحاد: ثرة عدد هؤالء الرواة في كل طبقة أو قلته الى من حيث ك–اإلسناد 

 ، أن من األشياء ما يعرف بواسطة العقل ككون الواحد نصف االثنين  فمن المعلوم
 وأن منها ما يعرف بواسطة الحس ككون زيد ،وككون كل حادث ال بد له من محدث

والذي ، الفعل يدرك بحاسة البصر فإن القول يدرك بحاسة السمع و،قال كذا أو فعل كذا
ولما لم يكن ، يعرف بواسطة الحس قد يعرفه من لم يحس به بواسطة خبر من أحس به

كل مخبر صادقا وكان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته اقتضى الحال أن يبحث عما 
 في الخبر المتواتر أو بطريق  يكونيعرف به صدق الخبر إما بطريق اليقين وذلك

  . في غير المتواتر إذا ظهرت أمارات تدل على صدق الخبر يكونلكالظن وذ
ولما كان الحديث عبارة عن أقوال النبي صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله وكان من لم    

األعالم  يدركها بطريق الحس ال سبيل له إلى إدراكها إال بطريق الخبر اعتنى العلماء
ذي هو قسم من أقسام الخبر مبحثا خاصا به ببيان أقسام الخبر مطلقا وجعلوا للحديث ال

 الخبر إلى يون والمحدثون وغيرهمقد قسم األصول، اعتناء بشأنه فإذا عرفت هذا نقول
  .)١ ()وهو مالم تتوافر فيه شروط التواتر (  وخبر آحاد،قسمين خبر متواتر

  المبحث الثالث
   المتواترتعريف الخبر 

سابق، والراجح في تعريفه عنـد المحـدثين أنـه          تقدم تعريفه في المبحث ال    :     الخبر
  .مرادف الحديث
 بعد واِحدا َأشْياء تَتَابِع عن ِعبارةٌ اللُّغَِة ِفي لتَّواتُرامشتق من التواتر، و   :     المتواتر لغة 

 بعـد  رسـوال : أي ،)٢(}تَتْـرى  رسـلَنَا  َأرسلْنَا ثُم{: تعالى قوله ومنه. فَتْرةٌ بينَهما واِحٍد،
  ) ٣ (.فَتْرةٌ بينهما رسول،

                                         
ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمـشقي  ) و محمد صالحأ(طاهر بن صالح : المؤلف، توجيه النظر إلى أصول األثر  :  ينظر )١(
    .١/١٠٨،  حلب–مكتبة المطبوعات اإلسالمية ، )هـ١٣٣٨: المتوفى(
  .٤٤:، آيةالمؤمنون سورة )٢(
 حمـاد  بـن  إسماعيل نصر أبو: المؤلف،  العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، و ٢٧٦_٥/٢٧٥ لسان العرب : ينظر في ) ٣(

 طاهر أبو الدين مجد: المؤلف،  المحيط القاموسو ،٢/٨٤٣،  بيروت ،للماليين العلم دار:، ط )هـ٣٩٣ ت (الفارابي يالجوهر
 محمد: المؤلف، القاموس جواهر من العروس تاج، ١/٤٩٠ الرسالة، مؤسسة:، ط)هـ٨١٧ت (الفيروزآبادى يعقوب بن محمد

فـتح المغيـث    ،  ١٤/٣٣٨،  الهدايـة  دار: الناشر ،   )هـ١٢٠٥ ت (يديالزب الفيض، أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن
   .٤/١٥ لسخاويل



 

 )١٩٨١(

أما عن تعريف المتواتر في االصطالح، فسأذكر أوال تعريفه في اصطالح األصـوليين             
  :، ثم في اصطالح المحدثين)باعتبار أنهم أول من تحدث عنه(
  :تعريف المتواتر في اصطالح األصوليين - ١

تواتر وان كنت أرى أنهـا تـدور            اختلفت عبارات األصوليين في تعريف الخبر الم      
  :حول معنى واحد؛ فقد عرفه

 الكذب على توافقهم تَصوري ال جماعة عن جماعة نَقله ما المتواتر:  الشاشي فقال - ١
  . )١(الزكاة ومقادير ،الركْعات عدادأو ،القرآن نقل :أمثاله هكذا بك واتصل ،لكثرتهم

، صلى اهللا عليه وسـلم   النبي به تبلغ حتى كافة بعد كافة نقلته ما هو:  وقال ابن حزم   -٢
 علـى صـدقه؛    مقطوع حق أنه وفي ،به األخذ وجوب في مسلمان يختلف لم خبر وهذا
 علمنـا   وبـه  ،صلى اهللا عليه وسـلم     محمد به أتى الذي هو القرآن أن عرفنا بمثله ألن

 دوعـد  ،صـالة  كـل  ركـوع  عدد علمنا وبه،  صلى اهللا عليه وسلم    النبي مبعث صحة
   .)٢(تفسيره القرآن في يبين لم مما ذلك وغير الزكاة أحكام من كثيرة وأشياء ،الصلوات

  ِبالنَّقْـلِ  صلى اهللا عليه وسلم    اهللا سولن ر ع ِبنَا اتَّصل ما الْمتَواتر:  وقال السرخسي  -٢
 لكثـرة  بالْكَـذِ  علـى  وتواطؤهم اجتماعهم يتَوهم لَا قوم ينْقُله أن ذلك وحد...الْمتَواتر
صـلى اهللا عليـه      اهللا برسول يتَّصل نأ ا إلى هكذ مثلهم قوم عن أمكنتهم وتباين عددهم
 وأعـداد  الركْعـات  أعـداد  نقل نَحو وذَِلك ،كطرفيه وأوسطه كآخره َأوله فَيكون،  وسلم

   .)٣(ذلك أشبه ماو والديات الزكَاة ومقادير الصلَوات
 علـيهم  يـستحيل  جماعة لسان على جاء خبر كل وه: وفي المحصول البن العربي   -٣

   .)٤(فيه لإلطناب معنى فال ذلك في خالف وال ،للكذب والتعمد التواطؤ

                                         
ـ ٣٤٤: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي       : المؤلف،  أصول الشاشي  )١( دار الكتـاب   : الناشـر ،  )هـ

  .١/٢٧٢،  بيروت–العربي 
زم األندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح   : المؤلف،  إلحكام في أصول األحكام    ا )٢(
  .١/١٠٤، دار اآلفاق الجديدة، بيروت: الناشر، )هـ٤٥٦: المتوفى(
 -دار المعرفة   : الناشر،  )هـ٤٨٣ ت(السرخسي   محمد بن أحمد بن أبي سهل     : المؤلف،  أصول السرخسي  )٣(

  .٢٨٣-١/٢٨٢ بيروت
بو بكر بن العربـي المعـافري االشـبيلي    القاضي محمد بن عبد اهللا أ: المؤلف، المحصول في أصول الفقه    )٤(

  .١/١١٣ عمان–دار البيارق : الناشر، )هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 



– 

  )١٩٨٢(

 إلـى  الكَثْرةي  ف بلغوا جماعة خبر نع عبارة نهإ:  وعرفه اآلمدي في اإلحكام بقوله     -٤
   .)١(بقولهم العلم حصل حيث

 تواطـؤهم  يـستحيل  محسوس أمر نع أقوام خبر االصطالح فيهو  :  وقال القرافي  -٥
 الجمع فإن النظريات، من احتراز) محسوس أمر عن: (وقولي: ، وقال عادة الكذب على
 وتعنـي  العلـم،  يحـصل  ال خبـرهم  فـإن  ذلـك  غير أو العالم حدوث عن أخبروا إذا

  . )٢(الخمس الحواس إحدى يدرك ما بالمحسوس
 لى اهللا عليه وسلمص رسول اهللا الخبر المتواتر الذي اتصل بك من:  وقال البزدوي- ٦

وذلك أن يرويه قوم ال يحصى  اتصاال بال شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه
عددهم، وال يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا 
الحد فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس، 

وقال شارح الكتاب عالء الدين .  وما أشبه ذلكد الركعات ومقادير الزكواتوأعدا
 صلى اهللا عليه -وإنما قيد الشيخ المتواتر بقوله اتصل بك من رسول اهللا : البخاري
؛ ألنه في بيان المتواتر من السنة إذ هو في بيان أقسامها فأما تعريف نفس - وسلم 

إلى هذا القيد كالخبر عن البلدان القاصية والملوك المتواتر بالنظر إلى ذاته فال يحتاج 
  .)٣( الماضية

 جمع يمتنع تواطؤهم على الكـذب مـن حيـث كثـرتهم عـن               هو: قال الزركشي  -٧
   .)٤(محسوس

                                         
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم الثعلبـي               : المؤلف،  اإلحكام في أصول األحكام   ) ١(

  ..٢/١٤، ان لبن- دمشق-المكتب اإلسالمي، بيروت: الناشر، )هـ٦٣١: المتوفى(اآلمدي 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير           : المؤلف،  شرح تنقيح الفصول  ) ٢(

  ..٣٥٠/ ١شركة الطباعة الفنية المتحدة: الناشر )هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
        ي الحنفـي   عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عـالء الـدين البخـار           ، ل كشف األسرار شرح أصول البزدوي     )٣(
شـرحه   - مفصوال بفاصـل   -بأعلى الصفحة يليه  » أصول البزدوي «،  دار الكتاب اإلسالمي  :  ط )هـ٧٣٠ ت(
  .٢/٣٦٠ لعالء الدين البخاري» كشف األسرار«
: الناشر، )هـ٧٩٤: المتوفى(محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي   :المؤلف،  البحر المحيط في أصول الفقه     )٤(

  .٦/٩٤ ،دار الكتبي



 

 )١٩٨٣(

 علـى  (تـوافقهم  أي) تواطـؤهم  (عادة) يمتنع جمع خبر (المتواتر:  وقال السنيكي    -٨
  .)١(العالم بقدم الفالسفة خبرك فيه الغلط لجواز معقول عن ال) محسوس عن الكذب

خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل  هو:  وقال الشوكاني في ارشاد الفحول- ٩
  .)٢(العلم بقولهم

هب البعض إلى أن اإلمام الشافعي هو أول من تحدث عن المتواتر، وهو ما  ذ-١٠
 على يِجب وما لْم؟الِع ما: قائل لي فقال" : ، فقد قال في الرسالةخبر العامةأطلق عليه 

 عقِْله على مغلوب غير باِلغاً يسع ال عامٍة، علم: ِعلْمان العلم: له فقلت العلم؟ في الناس
لُههاِت مثُل: قلت ماذا؟ وِمثْل: قال .جلَوالناس على هللا وأن الخمس، الص ر صومشه 

،رمضان أنهو أموالهم، في وزكاةً استطاعوه، إذا البيت وحج منا عليهم حروالقتْل الز 
 ويعطُوه ويعملوه يعِقلوه أن الِعباد كُلِّفَ ِمما هذا، معنى في كان وما والخمر، والسِرقة

 العلم ِمن كلُّه الصنْف وهذا .منه عليهم حرم ما عنه يكُفُّوا وأن وأموالهم، أنفسهم ِمن
 من عن عوامهم ينقله اإلسالم، أهِل عنْد عاما وموجوداً اهللا، كتاب في نَصا موجود
 وجوبه وال حكايته في يتنازعون وال اهللا، رسول عن يحكونه عوامهم، من مضى
 فيه يجوز وال التأويل، وال الخبر، ِمن الغلط فيه يمكن ال الذي العام العلم وهذا .عليهم

 وما الفرائض، فروع ِمن الِعباد وبينُ ما: له قلت الثاني؟ الوجه فما: قال .التنازع
خَصفيه ليس مما وغيرها، األحكام ِمن به ي أكثره في وال كتاب، نص وإن سنَّة، نص 
 منه كان وما العامة، أخباِر ال الخاصة، أخبار ِمن هي فإنما سنةٌ منه شيء في كانت

   .)٣(قياسا ويستَدرك التأويل يحتمل
 في التعريفات السابقة لألصوليين نجدها متقاربة في المعنى إلى حد    ومن خالل النظر

 عدد كبير في كل يرويه هو الذي الْمتَواِتر الْخَبركبير ، ومن القدر المشترك بينها أن 
                                         

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الـدين  : المؤلف، غاية الوصول في شرح لب األصول   )١(
مصطفى البـابي   : أصحابها(دار الكتب العربية الكبرى، مصر      : الناشر )هـ٩٢٦: المتوفى(أبو يحيى السنيكي    

الـذي اختـصر فيـه جمـع     ) صوللب األ(المؤلف المسمى بـ  شرح لمختصر، وهو   ١/١٠٠ )الحلبي وأخويه 
  .الجوامع

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الـشوكاني          : المؤلف،  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول        )٢(
  .١/١٢٨ دار الكتاب العربي: الناشر، )هـ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 

 عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن  الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن  : المؤلف،  الرسالة )٣(
  .١/٣٥٧، مكتبه الحلبي، مصر: الناشر، )هـ٢٠٤: المتوفى(لقرشي المكي اعبد مناف المطلبي 



– 

  )١٩٨٤(

كما ذكر – لتهماوعد كثرتهمل الكذب علَى تَواطُُؤهموتحيل العادة  ،طبقة من طبقات السند
 الركعات وأعداد الخمِس، والصلَواِت القرآن نقل مثل وذلكماكنهم، َأ وتَبايِن - البرذوي

 مما علم من الدين بالضرورة، وقد سماه اإلمام ذَِلك أشبه وما الزكَواِت مقاديرو
 مثل ، جهلُه عقله على مغلوب غير باِلغاً يسع ال عامٍة، علم: علم العامة، فقال: الشافعي

 استطاعوه، إذا البيت وحج رمضان، رشه صوم الناس على هللا وأن الخمس، الصلَواِت
 معنى في كان وما والخمر، والسِرقة والقتْل الزنا عليهم حرم وأنه أموالهم، في وزكاةً
 ما عنه يكُفُّوا وأن وأموالهم، أنفسهم ِمن ويعطُوه ويعملوه يعِقلوه أن الِعباد كُلِّفَ ِمما هذا،
منْف وهذا .منه عليهم حرا موجود العلم ِمن كلُّه الصجوداً اهللا، كتاب في نَصا وموعام 
 اهللا، رسول عن يحكونه عوامهم، من مضى من عن عوامهم ينقله اإلسالم، أهِل عنْد
 الغلط فيه يمكن ال الذي العام العلم وهذا .عليهم وجوبه وال حكايته في يتنازعون وال
  .التنازع فيه يجوز وال التأويُل، وال الخبر، ِمن

   وبعض التعريفات تحدثت عن إفادة المتواتر للعلم وبعضها لم يتحـدث عـن ذلـك،               
بينت أن اإلخبار في المتواتر البد أن يكون عن محسوس، وبعـضها            وبعض التعريفات   

نـه مـن الـشروط      لم يتعرض لهذا مع إنه من شروط التواتر؛ وقد يكون سبب ذلك كو            
  . المتفق عليها للتواتر

  :   تعريف المتواتر في اصطالح المحدثين - ٢
 عند يعلم حدا عددهم يبلغ الذين القوم به يخبر ما بأنه: )١( عرفه الخطيب البغدادي- ١

 مقدار في منهم التواطؤ وأن ،محال منهم الكذب اتفاق أن العادة بمستقر مشاهدتهم
 اللبس دخول يجوز ال عنه أخبروا ما وأن ،متعذر فيه عنهم الخبر انتشر الذي الوقت

، عنهم منتفية الكذب إلى الداعية واألمور والغلبة القهر أسباب وأن ،مثله في والشبهة
 العلم وقوع وأوجب ،صدقه على قطع سبيلهم هذه قوم عن الخبر تواتر فمتى :وقال

  .ضرورة

                                         
: المتـوفى (الخطيـب البغـدادي   ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت     : المؤلف،  الكفاية في علم الرواية   في  ) ١(

: المؤلف،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     ، و ١/١٦،ة المدينة المنور  -المكتبة العلمية   : الناشر،،)هـ٤٦٣
  بيروت –دار إحياء التراث العربي     : الناشر )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي         

  .١٦-٤/١٥، فتح المغيث للسخاوي٢/١٧٦، تدريب١/١٣١،



 

 )١٩٨٥(

توى علـى الكثيـر ممـا ذكـره         و بالنظر في تعريف الخطيب للمتواتر نجده أنه قد اح         
األصوليون في تعريف المتواتر ولكن بصيغة أخرى، كما نجده ذكـر شـروط الخبـر               

  : المتواتر، والثمرة التي تترتب على توفر هذه الشروط، فاشترط
  .- في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى منتهاه– أن يروي الحديث عدد كبير -١
، -) ١( أي وقوعه منهم من غير قـصد       – ا العدد  هذ ب من  أن تحيل العادة اتفاق الكذ     -٢

  .أو التواطؤ عليه، أو اإلكراه
وذلك بأن يخبروا   ،  مثله في والشبهة اللبس دخول يجوز ال عنه أخبروا مايكون   أن -٣

كسمع أو بصر أو لمس، ويخرج بذلك ما كـان          : عن أمر محسوس، أي يدرك بالحواس     
  . يجوز فيه اللبس والشبهة والخطأعن أمر معقول أي يدرك بالعقل، فإنه

فـإذا اجتمعـت فـي    :    وأما عن ثمرة اجتماع هذه الشروط في الحديث، قال الخطيب        
  .ضرورة العلم وقوع وأوجب الحديث هذه الشروط قطع على صدقه،

 وأهل وأصوله، الفقه أهل يذكره الذي المتواتر: المشهور ومن: " وقال ابن الصالح- ٢
  الخطيب الحافظ كان وإن الخاص، بمعناه المشعر الخاص اسمهب يذكرونه ال الحديث

 تشمله ال لكونه ذلك ولعل الحديث، أهل غير فيه اتبع بأنه يشعر ما كالمه ففي ذكره، قد
 يحصل من ينقله الذي الخبر: عن عبارة فإنه ،رواياتهم في يوجد يكاد وال صناعتهم،

 أوله من رواته في الشرط هذا اراستمر من إسناده في بد وال ضرورة، بصدقه العلم
   )٢("منتهاه إلى

أنه جعل المتواتر نوعـا أو قـسما        ...": المتواتر: ومن المشهور : "    ويستنبط من قوله  
 غيـر  مـشهور ، و متـواتر  مشهور:  قسمين إلىمن أقسام المشهور؛ فقد قسم المشهور       

قات الـسند ، وهـذا   ، وذلك باعتبار كثرة عدد الرواة أو قلته في كل طبقة من طب        متواتر
  .اصطالح وال مشاحة فيه كما يقولون

 ال الحديث وأهل وأصوله، الفقه أهل يذكره الذي المتواتر :" من قولهط   ويستنب
أن  : "رواياتهم في يوجد يكاد وال....الخاص بمعناه المشعر الخاص باسمه يذكرونه

                                         
 بـن  علـي  بن أحمد الفضل أبو: مؤلفال،  األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهةينظر  ) ١(

 مطبعة: الناشر، الرحيلي اهللا ضيف بن اهللا عبد: المحقق،  )هـ٨٥٢: المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد
  .٣٧ص ، الطبعة، بالرياض سفير

  .عتر: ، ت٢٦٧ مقدمة ابن الصالح، ص )٢(



– 

  )١٩٨٦(

، وأن المتواتر بالمعنى  قد سبقوا المحدثين إلى الكالم عن المتواتروأصوله الفقه أهل
صوليون يختلف عنه عند لمحدثين، فما ذكروه ال يوجد في صناعة الذي ذكره األ

  .المحدثين وال مروياتهم
هذا، وهذا وقد ُأعترض على ابن الصالح في :    االعتراض على ابن الصالح

 وأبو ،حاكمال اهللا عبد أبو ذكره قد بأنه عليه عترضاُ وقد: االعتراض نقله العراقي قائال
 :، وقال العراقيالحديث أهل من وغيرهم البر عبد ابن عمر وأبو ،حزم بن محمد

 المشعر الخاص باسمه ذكره الحديث أهل عن نفي إنما أنه المصنف عن والجواب
 به فسره بما عنه التعبير كالمهم في يقع لم المذكورون وهؤالء الخاص بمعناه

 أن أو وكذا كذا وسلم عليه اهللا صلى عنه تواتر أنه كالمهم في يقع وإنما األصوليون
 استفاض أنه الخفين على المسح حديث في البر عبد ابن وكقول متواتر الفالني الحديث
   .)١(أعلم واهللا األصوليون به فسره الذي المعنى ال االشتهار بالتواتر يريدون وقد وتواتر

التواتر عنـد أهـل الحـديث          وأرى في كالم ابن الصالح والعراقي ما يدل على أن           
 األحاديـث  في والتواتريختلف عن التواتر عند غيرهم، فعلم الحديث قائم على اإلسناد؛           

 علـى  موقوفة معرفته ألن النظري؛ التواتر باب من هو  على ما أرى واهللا أعلم       النبوية
 والنظـر  البحـث  علـى  مبنـي  فهـو  ، والنظر فيها  ورواياته الحديث طرق جميع جمع

 فيـه  يـستغنى  ال بالحـديث  فالتواتر لذا ،الل على مدى توقر شروط القبول فيها    واالستد
 لكنهـا  وكثرت، طرقه تعددت ما األحاديث فمن أفرادها؛ ثبوت عن األسانيد تعدد بمجرد
لو :"يقول امام ابن حزم   ، فال تزيد الحديث إال ضعفا، وفي هذا         شيء منها يثبت ال واهية

 وال يزيـد انـضمام الـضعيف إلـى الـضعيف إال           بلغت طرق الضعيف ألفا ال يقوى     
   .)٢("ضعفا
 في تكلم من أكثر أن خصوصا ؛الموضوع لهذا تعرض من أكثر أغفله المعنى وهذا    

النقـل فيمـا علـم مـن الـدين       يراد به  أرى أن كالم األصوليين   و وليون،األص التواتر
  نقـل  إلى طائفة وعداه ،قةبالضرورة، ونقل األخبار الدنيوية كما تبين من تعاريفهم الساب        

                                         
 زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد   أبو الفضل : المؤلف،  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      )١(

    .١/٢٦٦، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: الناشر ، )هـ٨٠٦: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
: المتـوفى (محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي         : المؤلف،  النكت على مقدمة ابن الصالح    :  ينظر )٢(

   .١/٣٢٢)هـ٧٩٤



 

 )١٩٨٧(

 كنقـل  ليس القرآنما تواتر بالضرورة مثل نقل       نقل أن هؤالء وأغفل ، الشريف الحديث
 البحـث  عن صحته في أغنىعند العامة والخاصة     القرآن فتواتر يستويان، فال الحديث،

 الذي يجب أن تتـوفر فيـه        اإلسناد على عمدته فإن الحديث، تواتر بخالف اإلسناد، في
  .وط قبولهشر

   ويالحظ أن ابن الصالح لم يتعرض في تعريفـه لـذكر العـدد المـشترط للتـواتر                 
 ينقلـه  الـذي  الخبر عن عبارة فإنه: "يشير بقوله -واهللا أعلم –كالخطيب البغدادي، فكأنه    

إلى أن العبرة ليس بكثرة الرواة، وإنما       " منتهاه إلى....ضرورة بصدقه العلم يحصل من
م وتمام ضبطهم كما عليه علماء الحديث فـي شـروط قبـول رواة              أيضا تكون بعدالته  

 الـصفات  إذ ؛ قلـيال  أخـرى  وفي ،ا جدا كثير طبقة في العدد يكونالحديث؛ وعليه فقد    
  .)١(عليه تزيد أو العدد مقام تقوموتمام ضبطهم قد  الرواة في عدالة العلية

ـ :  الصالح، فقـال    إلى ما ذهب إليه ابن     )٢( وذهب اإلمام النووي في التقريب     -٣           هومن
 قليـل  وهو المحدثون، يذكره وال وأصوله، الفقه في المعروف المتواتر - أي المشهور  -
 مـثلهم  عـن  ضرورة بصدقهم العلم يحصل من نقله ما وهو رواياتهم، في يوجد يكاد ال

  .آخره إلى أوله من
 الكـذب  على واطأتهمم يمكن ال عدد نقله ما المتواتر: )٣(وقال في شرحه لصحيح مسلم      

 العلـم  ويحـصل  ،مظنـون  ال حسي عن ويخبرون والوسط طرفاه ويستوي ،مثلهم عن
 مخـصوص  بعدد يضبط ال ذلك أن واألكثرون المحققون عليه الذي المختار ثم ،بقولهم

  .العدالة وال اإلسالم المخبرين في يشترط وال
ديث أو برواية جمـع عـن         وقد سبق بيان أنه ال عبرة عند المحدثين بكثرة طرق الح          

   )٤ (.جمع له إال إذا توفرت فيه شروط القبول في المخبرين به
المتواتر هو الخبر الـذي جمـع       :  بقوله )٥(في نزهة النظر    وعرفه الحافظ ابن حجر    -٤

  : وهي،أربعة شروط
                                         

  .٤/١٥فتح المغيث للسخاوي) ١(
  .٢/١٧٦تدريب الراوي :   ينظر شرحه)٢(
ـ ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: المؤلف،  الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج) ٣( ، )هـ

  .١/١٣١ الثانية، الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر
  .عتر: ، ت٢٦٧  مقدمة ابن الصالح، ص)٤(
  .١/٣٨ العسقالني حجر بنال الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة) ٥(



– 

  )١٩٨٨(

  .الكذب على توافقهم، أو تواطؤهم، العادة أحالت كثير عددرواه  -١
  .االنتهاء إلى االبتداء من مثلهم عن ذلك رووا -٢
   .الحس انتهائهم مستند وكان -٣
  .المتواتر هو فهذا ،لسامعه العلم إفادة خبرهم يصحب أن ذلك إلى وانضاف -٤

 الكيفية هذه على ألنه ؛- أي نخبة الفكر   -لاألص في المتواتر شروط أبهمت وإنما: وقال
 ضـعفه؛  أو الحـديث  صحة عن فيه يبحث اإلسناد علم إذ،  داإلسنا علم مباحث من ليس

 عـن  يبحـث  ال والمتـواتر  األداء، وصيغ الرجال صفات: حيث من يترك أو به ليعمل
  .بحث غير من به العمل يجب بل رجاله،

الحـافظ   أرى أن ما ذكره بعض األئمة كاإلمام النووي وشيخ اإلسالم            وحقيقة: قلت    
ر البحـث عـن أحـوال       ابن حجر والسيوطي وغيرهم من القول بقبول المتواتر من غي         

فهـل يقبـل أي   !!! رجاله وعدم اشتراط إسالمهم وال عدالتهم وال ضبطهم شيئا عجيبـا      
حديث ويحتج به عند أهل الحديث مهما تعددت طرقه وكثرت، أو روته الجمـوع عـن             

، وعـن تـوفر     السند والمـتن  الجموع إال بعد دراسة هذه الروايات والبحث عن أحوال          
ـ  المحدثونف ؟أم ال قبال  ك لبيان هل ي   شروط القبول فيهما؟ وذل     يحـتج  فـيمن  نشترطوي

 عـاقال سـليما     بالغًا مسلما يكون أن : ومن شروط العدالة   ضابطًا، عدلًا يكون أن برواية
 األخبـار  بـاب  فـي  الكافر رواية تقبل فالمن أسباب الفسق وخوارم المروءة؛ وعليه       

 بلغ وإن  إسالمه على ما ذهبوا إليه     المنسوبة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بعد         
   )١ (.بلغ ما الكثرة في العدد

المحدثون الظاهر أنه البد عندهم من اإلسالم في رواته ألن كالمهم في :    قال الكتاني
التواتر من الحديث على أنه لم يوجد حديث نبوي تواتر بكفار فقط أو فساق حتى يكون 

  )٢ (.للمحدثين نظر إليه

                                         
: المتـوفى (محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم  القاسـمي            : المؤلف،  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث     ) ١(

حاشية العطار على ، و ١/١٣١مسلم على النوويشرح  : ، وراجع ١٥٢، ص لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية    : ،ط)هـ١٣٣٢
دار الكتب : ، ط)هـ١٢٥٠ ت(حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي : المؤلف، شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع

  .١٧٢-٢/١٧١ العلمية
ر أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهي: المؤلف، نظم المتناثر من الحديث المتواتر  )٢(

   مصر-دار الكتب السلفية : الناشر.١٠ص)هـ١٣٤٥: المتوفى(بـ الكتاني 



 

 )١٩٨٩(

التنبه إليه أن التواتر يكون في األخبار العامـة الدنيويـة، ويكـون فـي                  ومما يجب   
 كموت ملك وتولي آخـر، وسـقوط خالفـة    األخبار العامة الدنيوية    ف  األحاديث النبوية، 

وقيام أخرى إلخ، فال يشترط في هذه األخبار أن يكون رواتها مسلمين، بخالف الحديث              
للمسلمين الثقات الضابطين كما ذهـب إليـه        النبوي ، فإن روايته شرف، وال تكون إال         

  .عدة من العلماء
 البزدوي وهو من أهل أصول الفقه ما يدل على اشتراطه وقد وجدت أيضا عند    

هو  المتواتر الخبر: عدالة رواة المتواتر، وإسالمه ضمنا فهو من شروط العدالة، قال
 صار حتى شبهة الب اتصاالصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول من بك اتصل الذي

 تواطؤهم يتوهم وال عددهم، يحصى ال قوم يرويه أن وذلك، منه المسموع كالمعاين
 كأوله، آخره فيكون الحد هذا ويدوم، أماكنهم وتباين وعدالتهم لكثرتهم الكذب على

 ومقادير، الركعات وأعداد الخمس، والصلوات القرآن نقل مثل وذلك كطرفيه وأوسطه
،  )١(ضروريا علما العيان بمنزلة اليقين علم يوجب القسم وهذا ذلك، أشبه وما الزكوات
   .واهللا أعلم

 في يشترط ال:  قالأنه المتواتر في  النووياإلمام  كالم في وقع:    وقال القاسمي
 اصطالح هذا أن يخفى وال األصوليون؛ قال وكذا، العدالة وال اإلسالم به خبرينمال

 اشترطوا ألنهم المسلمين؛ من عدد يرويه أن فيه، حدثينالم فاصطالح وإال لألصوليين؛
 الكافر رواية تقبل فال بالغًا مسلما يكون بأن ضابطًا، عدلًا يكون أن برواية يحتج فيمن
: شرحه مع الجوامع جمع وعبارة بلغ، ما الكثرة في  العددبلغ وإن األخبار باب في
وثوق به في الجملة مع شرف منصب ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب؛ ألنه ال "

  )٢ (.أسلم إذا كفره في تحمله ما الكافر من يقبل ولكن" الرواية عن الكافر
لو بلغت طرق الضعيف ألفـا ال يقـوى وال يزيـد انـضمام               ": ابن حزم     وتقدم قول 

   )٣("الضعيف إلى الضعيف إال ضعفا

                                         
           أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي         : المؤلف،  النكت على مقدمة ابن الصالح     )١(
    .١/٣٢٢)هـ٧٩٤ ت(
  .١٥٢صالحديث، قواعد التحديث من فنون مصطلح ) ٢(
  .١/٣٢٢لزركشي ل، ابن الصالحالنكت على مقدمة  )٣(



– 

  )١٩٩٠(

 شروط القبول فـي الـراوي   أنه البد من توفرو؛  وأرجحهوهذا ما أذهب إليه :      قلت
ين لـم   وقد يكـون مـراد األئمـة الـذ    والمروي مهما تعددت الطرق وكثرت األسانيد،     

المتواتر في األخبار الدنيوية، وليس في      :  في رواة المتواتر   ال العدالة يشترطوا اإلسالم و  
ـ     ا األخبار واألمور الدينية مثل نقل األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، فإنه

  .تصير شرعا إلى يوم الدين، واهللا أعلم
:    ومما يدل على اشتراط المحدثين لعدالة رواة المتواتر مع باقي شروط قبول الحديث

ماورد من تضعيفهم ألحاديث روتها الجموع في كل طبقة من طبقات السند، وتحيل 
  . )١ (العادة اتفاقهم على الكذب، وكان مستند خبرهم الحس

                                         
ذكر السخاوي في ": نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، قال الكتاني في كتابه )طلب العلم فريضة على كل مسلم(:  كحديث)١(

) ٣(وجابر ) ٢(أنس ) ١( وقال في الدرر المنتثرة روي من حديث ،شرح األلفية أن بعضهم جمع طرقه وكذا جمعها السيوطي
وأبي سعيد وفي كل طرقه مقال وأجودها طريق قتادة وثابت عن ) ٧(وعلي ) ٦(وابن عباس ) ٥(وابن مسعود ) ٤(وابن عمر 

أنس وطريق مجاهد عن ابن عمر وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس وكثير مختلف فيه                       
ى عن إسحاق بن راهويه أن في إسناده مقاالً ولكن معناه فالحديث حسن وقال ابن عبد البر روى من وجوه كلها معلولة ثم رو

صحيح وقال البزار في مسنده روى عن علي وأنس بأسانيد واهية وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سالم عن حماد بن أبي سليمان 
اصدين مـن  عن إبراهيم النخعي عن أنس وابن سالم ال نعرف روى عنه إال أبو عاصم وأخرجه ابن الجوزي في منهاج الق                 

جهة أبي بكر بن أبي داود حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى ابن حسان عن سليمان ابن قرم عن ثابت البناني عن أنس قال                   
ابن أبي داود سمعت أبي يقول ليس في حديث طلب العلم فريضة أصح من هذا وقال المزي هذا الحديث روي من طريق تبلغ 

) ١١(وسلمان  )١٠(وحذيفة ) ٩(أبي ابن كعب ) ٨( روى أيضاً من حديث :قال الديلمي : أي قال السيوطي: قلت،رتبة الحسن
وعائـشة  ) ١٦(وعائشة بنت الصديق ) ١٥(وأبي هريرة ) ١٤(وأبي أيوب   ) ١٣(ومعاوية ابن حيدة    ) ١٢(وسمرة بن جندب    

ـ  ) ١٧(بنت قدامة    ) ١٨(قاصد الحسنة ممن ورد عنـه  وزاد في الم .وأم هانئ وقد بينت مخارجها في األحاديث المتواترة اه
ونبيط بن شريط قال وآخرين قال وبسط الكالم في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير لألحياء ومع                ) ١٩(الحسين بن علي    

هذا كله قال البيهقي متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة وسبقه اإلمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي             
المتناهية عنه فقال إنه ال يثبت عندنا في هذا الباب شيء وكذا قال إسحاق بن راهويه أنه لم يصح وأما معناه فصحيح في العلل 

في الوضوء والصالة والزكاة إن كان له مال وكذا الحج وغيره وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان وقـال أبـو علـي              
اهللا عليه وسلم فيه إسناد ومثل به ابن الصالح للمشهور الذي ليس بـصحيح      النيسابوري الحافظ أنه لم يصح عن النبي صلى         

وتبع في ذلك أيضاً الحاكم ولكن قال العراقي قد صحح بعض األئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج األحياء وقال المزي إن 
ـ   ن تابعياً وأن ابـن شـاهين فـي    المراد منه وقد ذكر قبله أنه يروى عن أنس عن نحو عشري.طرقه تبلغ به رتبة الحسن اه

ـ              وقال ابن القطان عقب إيراده له من جهـة          .االفراد رواه عنه بسند قال فيه أنه غريب قال السخاوي قلت ورجاله ثقات اه
سالم الطويل عن أنس أنه غريب حسن اإلسناد وقال الذهبي في تلخيص الواهيات روي من عدة طرق واهية وبعضها صالح       

ـ      وقال السيوطي جمعت   وانظر مع ما . له خمسين طريقاً وحكمت بصحته لغيره ولم أصحح حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه اه
أعني السيوطي وعندي أنه بلغ رتبة الصحيح   ،سبق عن العراقي أن بعض األئمة صحح بعض طرقه وفي التعليقة المنيفة له         

ـ            وقد قال النووي فـي      ،تبييض الصحيفة متنه مشهور   وقال في   ،  ألني رأيت له نحو خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء اه
= ، روي من طريق يبلغ رتبـة الحـسن  : وقال الحافظ جمال الدين المزي، هو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحاً   :فتاويه



 

 )١٩٩١(

 جميـع  فـي  مـستقرا  يكـون  ما هو : في تعريف الخبر المتواتر    )١ (وي وقال السخا  -٥
 معـين،  عدد في محصورين غير جماعة عن ورد االنتهاء إلى االبتداء من أنه طبقاته،

 الكذب، على تواطؤهم معه العادة تحيل حد إلى يرتقون بحيث بل مخصوصة، صفة وال
 طبقـة  فـي  العدد يكون خاصة لهذا وبالنظر. قصد غير من اتفاقا منهم الغلط وقوع أو

، عليـه  تزيـد  أو العدد مقام تقوم الرواة في العلية الصفات إذ ؛ قليال أخرى وفي كثيرا،
 كـذلك  يكـون  ال ما ألن ؛ سماع أو مشاهدة من ، الحس انتهائه مستند كون مع كله هذا

  )٢(.فيه الغلط دخول يحتمل
المحدثين ألف كتابا شـامال فـي        معرفي المتواتر كثر، فما من أحد من         إن   والحقيقة  

علوم الحديث إال وتعرض لتعريف المتواتر، وبالنظر إليها نجدها كلهـا متقاربـة مـن               
  .بعضها جدا

األصوليين والمحدثين يمكـن أن نـصل       ا العرض لتعريف المتواتر عند بعض       وبعد هذ 
ريـف  إلى أن تعريف المتواتر عند المحدثين يكاد أن يكون متطابقا في المعنـى مـع تع       

األصوليين وأن اختلفت العبارات ولعل ذلك راجع إلى أن من عرفه من المحدثين اتبـع               
، وعليه فيمكن أن نصوغ للمتواتر تعريفا مستخلصا مما ذكـره           األصوليينفي ذلك نهج    

  : األصوليون  والمحدثون وما اشترطه المحدثون لقبول الحديث، فنقول هو
عادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه مـنهم مـن          الذي رواه جمع كثير تحيل ال        الخبر  

غير قصد، عن مثلهم في كل طبقة من طبقات السند، ويكون منتهـى خبـرهم الحـس،         

                                                                                                     
ـ                :قلت= وفي ظفر األماني بعـد     ،   وعندي أنه بلغ رتبة الصحيح ألني وقفت له على خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء اه

 فيه وبالجملة أسانيد هذا الحديث كثيرة جداً حتى عده الحافظ السيوطي في األحاديث المتواترة اهـ ولعله ذكره في الفوائد كالم
قال في المقاصد قد ألحق بعض المصنفين بهـذا الحـديث   ) تنبيه( .المتكاثرة وأما األزهار فإني لم أر له ذكراً فيها واهللا أعلم    

: المؤلف، نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ينظر . من طرقه وإن كان معناها صحيحاً اهـومسلمة وليس لها ذكر في شيء     
دار : الناشر، )هـ١٣٤٥: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني              

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل      : المؤلف،  لمشتهرةالدرر المنتثرة في األحاديث ا    ،  ١٤١/ ١. ٣٥/ ١ر   مص –الكتب السلفية   
عمادة شؤون المكتبات : الناشر.٢٨٣ح١/١٤١، الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: تحقيق، )هـ٩١١: المتوفى(الدين السيوطي 

  . جامعة الملك سعود، الرياض-
  .١٦، ٤/١٥فتح المغيث  في )١(
بتصرف، فتح المغيـث    ١٩٠-١٨٩، ص علوم ومصطلح الحديث  لوسيط في   ا ،١٠٨، ص   توجيه النظر إلى أصول األثر    ) ٢(

   .١٦-٤/١٥للسخاوي



– 

  )١٩٩٢(

وتوفرت فيه شروط قبول الحديث عند المحدثين، ويصحب خبرهم إفادة العلـم بنفـسه              
  .لسامعه

  المبحث الرابع
  المتواتر  الخبرشروط

ال يحكم له بالتواتر إال إذا تحققت فيه  الخبر متواتر يتضح أن بالنظر في تعريف ال
  : الشروط التالية

 في يمنعمن الكثرة  مبلغ إلى  رواتهعدد يبلغ ن، بحيث أأن يرويه جمع كثير - ١
  .بذالك على تَواطَُؤهم العادة

وقد اختلف العلماء في عدد هذا الجمع الكثير الذي يحصل به التواتر، وهل هو     
 لب معين، بعدد يقَيد لَاوذهب الجمهور إلى أن ذلك يقل عنه أم ال؟ محدد بعدد معين ال 

  . فال إالو ،رمتوات أنه علمنا ذلك حصل إذاف به، الضروري العلم حصول: ضابطه
أقلة : وقيل ،سبعة: وقيل ،خمسة وذهب البعض إلى أنه ال يتحقق التواتر بأقل من

 في األزهار إلمام السيوطي، قالوممن ذهب إليه ا-الكثرة جموع أول ألنها؛ عشرة
المتناثرة في األخبار المتواترة أن كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر عندنا 

: وقيل أربعون،: عشرون، وقيل: اثنا عشر، وقيل: ، وقيلمعشر أهل الحديث اهـ
ء، سبعون ، وقيل ثالثمائة، وقيل غير ذلك، ولكل دليل ال تقوم  به الحجة؛ رده العلما

ذهب جمهور المحدثين واألصوليين إلى أنه ال فقد ولذا فال داع لإلطالة بذكر ذلك، 
يشترط في التواتر عدد معين، ولكن العبرة أن يحصل بذلك العدد  العلم اليقيني بصدق 

  )١(.المنقول
 بل محصور، عدد له ليس المتواتر أن الجمهور عليه الذي فالصواب: ")٢(قال ابن تيمية

 أن الجمهور عليه الذي وكذلك متواترا، الخبر كان المخبرين إخبار عن لعلما حصل إذا
 يوجب بما العلم خبرهم أفاد قليل عدد فرب به المخبرين حال باختالف يختلف العلم

 يفيد قد الواحد خبر أن الصحيح كان ولهذا العلم، خبرهم يفيد ال وأضعافهم صدقهم،

                                         
، تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي  ، ٣٩-٣٨، نزهة النظر، ص ١/١٣١ شرح النووي على مسلم      )١(
٢/١٧٦.  
 أبـي   العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بـن  ي تقي الدين أب   ،الفتاوى الكبرى البن تيمية   ) ٢(

  .٥/٨١، دار الكتب العلمية: الناشر، )هـ٧٢٨: المتوفى(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 



 

 )١٩٩٣(

 اللفظ متواتر الصحيحين متون من فكثير هذا وعلى ،العلم تفيد قرائن به احتفت إذا العلم
 متون أكثر كان ولهذا متواتر، أنه غيرهم يعرف لم وإن بالحديث العلم أهل عند

 تارة: قالهصلى اهللا عليه وسلم  النبي أن قطعيا علما الحديث علماء يعلم مما الصحيحين
 العلم يوجب بالقبول المتلقى الواحد وخبر، بالقبول له األمة لتلقي وتارة عندهم، لتواتره

  .وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبي أصحاب من العلماء جمهور عند
 ،أما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا:     وقال أيضا

ثالثمائة : سبعون وقيل: أربعون وقيل: اثنا عشر وقيل: أكثر من أربعة وقيل: فقيل
والصحيح . وكل هذه األقوال باطلة لتكافئها في الدعوى.  ذلكغير: وثالثة عشر وقيل

أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من األخبار : الذي عليه الجمهور
يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب األكل والري عند الشرب وليس لما 

 الطعام وقد يكون لجودته يشبع كل واحد ويرويه قدر معين؛ بل قد يكون الشبع لكثرة
كاللحم وقد يكون الستغناء اآلكل بقليله؛ وقد يكون الشتغال نفسه بفرح أو غضب؛ أو 

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا . حزن ونحو ذلك
 فرب ، وتارة يكون لدينهم وضبطهم،كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا

 ثالثة يحصل من العلم بخبرهم ما ال يحصل بعشرة وعشرين ال يوثق بدينهم رجلين أو
 وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به اآلخر ،وضبطهم

وتارة يحصل ، ...وأنه يمتنع في العادة االتفاق في مثل ذلك، مع العلم بأنهما لم يتواطآ
ما ليس  ذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا بهالعلم بالخبر لمن عنده الفطنة وال

 وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا ،لمن له مثل ذلك
المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على 

 بأخبار المخبرين له  وإذا عرف أن العلم،الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب
أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع األخبار في 

  .)١(ذلك فقد غلط غلطا عظيما
 مـنهم  صدوره أو الكذب على همتواطؤ قلالع حيليكون هذا الجمع بحيث ي     أن - ٢

ما مصادفة، كأن يكونوا من بلدان مختلفة، وأجناس مختلفة، ومذاهب مختلفة، و          
  . شابه ذلك، مما يؤدي الى اليقين والقطع بصدق خبرهم

                                         
  . بتصرف٧٠-٥٠/ ١٨ مجموع الفتاوى آلبن تيمية )١(



– 

  )١٩٩٤(

أن يأخذ عن هذا الجمع الكثير جمع كثير مثله في كون العقل يحيل اتفاقهم على                - ٣
 ذلك في كل طبقـة مـن        ستمرالكذب أو صدوره منهم من غير قصد، وهكذا ي        

، بحيث يكون أولـه فـي       منتهاه إلى ابتدائه من السند فيطبقات رواة الحديث،    
ذلك كآخره ووسطه كطرفيه في كثرة األعداد، وليس في مساواة األعـداد فـي          

 أربعـون  عـنهم  يرويه ثم ثالثون طبقة في مثال كل الطبقات، فيمكن أن يرويه    
  .وعنهم خمسون وهكذا

أن يكون مستند انتهائهم الحس؛ على معنى أن ينتهي خبر الرواة للحديث إلى  - ٤
أو سمعوه أو لمسوه أو ذاقوه أو شموه أمر محسوس، فيخبرون عنه بأنهم رأوه 

، بخالف ما إذا انتهى خبرهم إلى أمر معقول فإنه ال يكون متواترا، وذلك مثل 
اإلخبار بوجود اهللا تعالى أو بقائه أو قدمه أو اإلخبار بحدوث العالم أو فنائه 
ونحو ذلك من القضايا العقلية المحضة فان الراويين لها مهما كثر عددهم ال 

 أهل هذا الفن متواترا، وال يترتب عليه من  خبرهم في اصطالح يسمى
األحكام عندهم ما يترتب على الخبر المتواتر الذي ينتهي إلى محسوس من 
المحسوسات؛ وذلك أن غير المحسوس من القضايا العقلية يمكن أن يدخلها 

س الخطأ، ويقع فيه االشتباه والخطأ، وبذلك يحصل فيه اللبس والتمويه، ولي
 والمحدثين قالوا بقدم العالم وعدم أدل على ذلك من أن الفالسفة من القدماء

فنائه، وكثر الناقلون عنهم حتى بلغوا من الكثرة جدا يحيل العقل معه تواطؤهم 
على الكذب أو صدوره عنهم صدفة واتفاقا، وقد حصل بخبرهم العلم لسامعه، 

تقدوه، والبرهان الساطع على ومع ذلك قام الدليل القاطع على خطئهم فيما اع
بطالن قولهم فيما أخبروا به، فلم يتحقق به علم ولم يحصل به يقين، ومن تمام 

أن ال تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس، كما في : هذا الشرط 
أخبار النصارى بصلب المسيح عليه السالم، وأيضا ال بد أن يكونوا على 

لو أخبروا متالعبين أو مكرهين على ذلك، لم صفة من يوثق معها بقولهم، ف
 ،  إليهيلْتَفَتُيوثق بخبرهم وال 

، في األمور الدنيوية للمتواتر  السابقة هي أن هذه الشروط   ويجب التنبه إلى
إلى هذه  فيها فيضاف ص باألمور الدينية كنقل األحاديثالمتواتر الخافي أما 



 

 )١٩٩٥(

اتصال السند، : لمحدثين، وهي  أن تتوفر فيه شروط القبول عند االشروط
   .)١(وعدالة الرواة، وضبطهم، والسالمة من الشذوذ، والسالمة من العلة

  المبحث الخامس
  أقسام الخبر المتواتر

  :   ينقسم الخبر المتواتر باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين
 علـى   وهو ما يرويه جمع كثير يحيل العقـل تواطـؤهم         : المتواتر اللفظي : القسم األول 

الكذب عادة او صدوره منهم اتفاقا عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته وأن يكون انتهـاء               
سندهم الحس، وتوفرت فيه شروط القبول، وكان اللفظ الذي يرويه كل واحد من الجمـع       
الكثير في كل طبقة من طبقاته هو عين ما يرويه اآلخر منهم بلفظه، فيتحد لفظ الحديث                

فراد في كل الطبقات ، وسمي تواترا لفظيا ألن التواتر وقع علـى             المروي عند جميع األ   
 عِلـي  كَـذَب  من«: عين اللفظ المذكور في جميع الروايات، ومثل المحدثون له بحديث         

، وقالوا أنه رواه أكثر من سبعين صحابيا بهذا اللفـظ،           »)٢(النَّاِر ِمن مقْعده فَلْيتَبوْأ متَعمدا

                                         
  .١٣٩ انظر معالم أصول الفقه )١(
 مصدراً به من حديث علي      -طيأي اإلمام السيو  -أورده في األزهار  ": وقال: أورده الكتاني في نظم المتناثر    ) ٢(

بن أبي طالب وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وسلمة بن األكوع وابن عمر وابـن مـسعود     
وجابر بن عبد اهللا وأبي قتادة وأبي سعيد الخدري وعفان بن حبيب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن 

ن عامر وقيس بن سعد بن عبادة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي موسـى         عرفطة وزيد بن أرقم وابن عمر وعقبة ب       
الغافقي وأبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد اهللا وأوس بن أوس والبراء ابن عازب وحذيفة ابن اليمان ورافع بـن      
خديج والسائب بن يزيد وسعد بن المدحاس وسلمان الفارسي وصهيب وابن عباس وعتبة بن غزوان والعرس بن          

 وعمار بن ياسر وعمرو بن حريث وعمرو بن عبسة وعمرو بن مرة ومعاذ بن جبل ونبيط بـن شـريط          عميرة
ويعلى ابن مرة وأبي أمامة وأبي موسى األشعري وأبي ميمون الكردي وأبي قرصافة ووالد أبي مالك األشجعي                 

 رمثة وأبي رافع وأم    واسمه طارق بن أشيم وسعيد بن زيد وعمران بن حصين وابن الزبير ويزيد ابن أسد وأبي               
أيمن وجابر بن حابس وسلمان بن خالد وعبد اهللا بن زغب وأسامة بن زيد وعبد اهللا بن أبي أوفى وبريدة وسفينة               
وواثلة بن األسقع وأبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن أسيد وزيد بن ثابت وكعب بن قطبـة                

كبشة األنماري ووالد أبي العشراء وأبي ذر وعائـشة اثنـين وسـبعين    ومعاوية ابن حيدة والمنقع التميمي وأبي    
صحابياً قال وممن ذكر من رواته عبد الرحمان بن عوف قال ابن الجوزي ولم يقع لي حديثه وعمرو بن عوف                    

ـ   وعلى هذا جرى أيضاً في شرح التقريب فإنه عدله من الرواة مرتبين على حـروف               ) قلت( .وأبو الحمراء اه
مساً وستين بدون العشرة المبشرين وبهم يصل العدد إلى ما ذكرناه وقد زاد غيره ممـن رواه جماعـة   المعجم خ 

=  حديث علي والزبير بن العـوام وأنـس    آخرين انظر شرح األحياء وقد قالوا أن البخاري أخرجه في العلم من             



– 

  )١٩٩٦(

 ، ثم رواه عنهم من طبقة       )١( كما قال الحافظ العراقي    – بالجنة لهم المشهود شرةالعمنهم  
التابعين جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب، ثم رواه عنهم من طبقة أتبـاع التـابعين     
جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب، وهكذا ما زال عدد الرواة في كل طبقة  يـزداد                 

  .تب الحديث مثل البخاري ومسلم وغيرهماحتى وصل إلى من خرجه في أصول ك
  وهو الحديث الذي يرويه جمع كثير يحيل العقل :معنويالمتوتر ال:    القسم الثاني

تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقا عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته 
يرويه كل وأن يكون انتهاء سندهم الحس، وتوفرت فيه شروط القبول، وكان اللفظ الذي 

واحد من الجمع الكثير في كل طبقة من طبقاته ليس هو عين ما يرويه اآلخر منهم 
بلفظه، فيختلف لفظ الحديث المروي عند بعض األفراد، ويمكن أن يقع في كل الطبقات، 
ولكن تواردت ألفاظهم على معنى كلي مشترك بينهم اتفقت الروايات كلها على إفادته، 

ن التواتر وقع على المعنى الكلي المشترك المستفاد من جميع وسمي تواترا معنويا أل
إيجاب الصلوات وأنها خمس وإيجاب غيرها من  ثأحادي: ألفاظ الرواة، ومن أمثلة ذلك

بقية أركان الدين الخمسة كثيرة جداً وهي بالغة حد التواتر أو تزيد عليه لكن تواترها 
ة من الصلوات الخمس ت كل صالعدد ركعامواقيت الصالة،  ا أحاديث وكذ،معنوي

 ، وكأحاديثوما تشتمل عليه كل ركعة من الركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك
، وكمقادير الزكاة، إلى ماال يحصى من شرائع اإلسالم مما )٢(صالةال في اليدين رفع

                                                                                                     
ة وفي أخبار بني إسرائيل من      بن مالك وسلمة ابن األكوع وأبي هريرة وفي الجنائز من حديث المغيرة بن شعب             =

حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص وفي مناقب قريش من حديث واثلة بن األسقع لكن ليس هو بلفـظ الوعيـد                      
بالنار صريحاً واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة أخرجه مسلم من حديث أبي   

ن حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبـي قتـادة              وصح أيضاً في غيرهما م     ،سعيد الخدري أيضاً  
وجابر وزيد بن أرقم وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة ابن عبيد اهللا وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجـراح                     
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية                  

رافع بن خديج وطارق األشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصـافة    بن أبي سفيان و   
وأبي موسى الغافقي وعائشة فهؤالء ثالث وثالثون نفساً من الصحابة وورد أيضاً على نحو من خمسين غيـرهم    

جر طرقه في جزء    بأسانيد ضعيفة متماسكة وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة وقد جمع الحافظ ابن ح              
  .٢٨نظم المتناثر ص ..." يضخم واعتنى جماعة من الحفاظ قبله بجمع طرقه أولهم علي بن المدين

  .٢/١٨٠تدريب الراوي، و٧٣ينظر نظم المتناثر ص ) ١(
أي السيوطي في   - أيضاً أورده فيها  )رفع اليدين في الصالة في اإلحرام والركوع واالعتدال       (: "قال الكتاني )  ٢(

= )٥(وعلـي   ) ٤(ووائل بن حجـر     ) ٣(ومالك ابن الحويرث    ) ٢(ابن عمر   ) ١( من حديث    -هار المتناثرة األز



 

 )١٩٩٧(

د أطلق العلماء المتواتر المعنوي العملي، وهو ما علم من الدين بالضرورة، وتواتر عن
  )١(.المسلمين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فعله أو أمر به أو غير ذلك

  : شيوعه واشتهاره إلى قسمين باعتبار المتواتروينقسم* 
  .، أي يحصل علمه للجميع، وهو ما علم من الدين بالضرورةتواتر عند العامة -١ 
  .، ال يحصل علمه إال للعلماء المتخصصينتواتر عند الخاصة -٢ 

 على يِجب وما الِعلْم؟ ما: قائل لي قال" : الرسالةوفي هذا يقول اإلمام الشافعي في     
 عقِْله على مغلوب غير باِلغاً يسع ال عامٍة، علم: ِعلْمان العلم: له فقلت العلم؟ في الناس
لُههشهر صوم الناس على هللا وأن الخمس، الصلوات مثل: قلت ماذا؟ ومثل: قال .ج 

                                                                                                     
) ١١(وأبي حميد ) ١٠(وأبي أسيد ) ٩(ومحمد بن مسلمة  ) ٨(وابن عباس   ) ٧(وابن الزبير   ) ٦(وسهل بن سعد    =

والحكم بن عميـر  ) ١٦(ليثي وعمر ال) ١٥(وجابر بن عبد اهللا    ) ١٤(وأنس  ) ١٣(وأبي هريرة   ) ١٢(وأبي قتادة   
وأبي موسى األشعري   ) ٢١(وعمر بن الخطاب    ) ٢٠(والبراء  ) ١٩(وأبي بكر الصديق    ) ١٨(واألعرابي  ) ١٧(
في الهدي البن القيم أنه روى رفع اليدين    ) قلت.(ومعاذ بن جبل ثالثة وعشرين نفساً     ) ٢٣(وعقبة بن عامر    ) ٢٢(

وقد  .واطن الثالثة نحو من ثالثين نفساً واتفق على روايتها العشرة اهـعن النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذه الم
صنف البخاري في هذه المسئلة جزءاً مفرداً وهو اآلن مشهور متداول وادعى ابن كثير اختصاص التواتر بالرفع  

ق أنه متواتر عند االفتتاح وتعقب بأن كل من روى الرفع عنده رواه عند الركوع وعند الرفع منه إال اليسير فالح             
في هذه المواطن الثالثة كلها وأما الرفع عند القيام من اثنتين فورد من حديث ابن عمر مرفوعاً أخرجه البخاري                

منها حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة وحديث علي بن أبي طالب أخرجهمـا   وغيره وله شواهد  
ي في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخار        

في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ألنهم لم يحكوا صالة واحدة فاختلفوا فيها إنما                   
زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقـول بـالرفع    

خطابي لم يقل به الشافعي وهو الزم على أصله في قبول الزيادة وقد صرح غير واحد بتـواتر أحاديـث       وقال ال 
الرفع في الجملة كابن الجوزي وابن حجر وشيخ اإلسالم زكرياء األنصاري وغيرهم وذكر البخاري في الجزء                

قله في فتح الباري قال وذكـر  المذكور أنه رواه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم سبعة عشر رجالً من الصحابة ن           
الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع مـن رواه مـن                   

ـ     وكذا ذكر السيوطي في شرح التقريب وفي شرح ألفية المصطلح للعراقي أنه        .الصحابة فبلغوا خمسين رجال اه
سخاوي في فتح المغيث ما نصه قال البيهقي سمعت الحاكم يقول ال نعلـم  رواه من الصحابة نحو خمسين وقال ال    

سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم الخلفاء األربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر األئمة على 
 نظم المتناثر   .."ه اهللا تفرقهم في البالد الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد اهللا رحم                

  .٧٣ص 
  .١٨٠-٢/١٧٦الراوي تدريب، ٩١ لمحات في أصول الحديث ص)١(



– 

  )١٩٩٨(

 والقتلنا الز عليهم حرم وأنه أموالهم، في وزكاة استطاعوه، إذا البيت وحج ان،رمض
 ويعطُوه ويعملوه يعِقلوه أن الِعباد كُلِّفَ ِمما هذا، معنى في كان وما والخمر، والسِرقة

 مالعل نم كلُّه الصنف وهذا .منه عليهم حرم ما عنه يكُفُّوا وأن وأموالهم، أنفسهم ِمن
 من عن عوامهم ينقله اإلسالم، أهل عند عاما وموجوداً اهللا، كتاب في نَصا موجود
 في يتنازعون وال ، صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول عن يحكونه عوامهم، من مضى
 وال الخبر، ِمن الغلط فيه يمكن ال الذي العام العلم وهذا، عليهم وجوبه وال حكايته

 ِمن الِعباد ينُوب ما: له قلت الثاني؟ الوجه فما: قال .التنازع فيه زيجو وال التأويُل،
 في وال كتاب، نص فيه ليس مما وغيرها، األحكام ِمن به يخَص وما الفرائض، فُروع
 أخباِر ال الخاصة، أخْبار ِمن هي فإنما سنةٌ منه شيء في كانت وإن سنَّة، نص أكثره

   .)١(ِقياسا ويستَدرك التأويل حتملي منه كان وما العامة،
عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد : التواتر ينقسم إلى....: "قال ابن تيمية    و

الحوض، والشفاعة، وأمثال كأحاديث ...تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة
  .)٢( اذلك
الحديث بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم  فإن ما تلقاه أهل .....: "وقال ابن القيم    

فإن االعتبار في اإلجماع ، مفيد لليقين، وال عبرة بمن عداهم من المتكلمين واألصوليين
على كل أمر من األمور الدينية بأهل العلم دون غيرهم، كما لم يعتبر في اإلجماع على 

وكذلك ال يعتبر في ، طباءاألحكام الشرعية إال العلماء بها دون المتكلمين والنحاة واأل
اإلجماع على صحة الحديث وعدم صدقه إال أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم 

وهذا يدل على ، )٣( "علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون ألقواله وأفعاله
ر ما تقدم ذكره من اشتراط العدالة والضبط في نقلة األحاديث النبوية، أما عموم األخبا

  . )٤(غير الدينية فال يشترط ذلك في رواتها

                                         
  .١/٣٥٧الشافعي : المؤلف، الرسالة)١(
  .١٨/٥١مجموع الفتاوى  )٢(
  ..٥٦٢مختصر الصواعق ص  )٣(
   .١٣٩ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ينظر) ٤(



 

 )١٩٩٩(

  المبحث السادس
  اختالف العلماء في وجود الخبر المتواتر

    اختلف العلماء في وجود الخبر المتواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  :وذهبوا في هذا الخالف إلى ثالثة مذاهب

وغيرهما، أن الحديث المتواتر في  )٢(، والحازمي)١(وعليه ابن حبان:    المذهب األول
السنة المستوفي لشروط التواتر ال وجود له، وإنما الموجود منه هو اآلحاد الذي قد يبلغ 

  . درجة االستفاضة والشهرة
أن الحديث المتواتر في السنة نادر قليل يعز وجوده، وهو مذهب :     المذهب الثاني

 سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى ومن:  حيث يقول في مقدمتهالصالح ابنالحافظ 
ه٣(من الحديث أعياه تَطَلُّب(.  

وهو مذهب جمهور العلماء أن الحديث المتواتر في السنة النبوية له :   المذهب الثالث
وجود كثير، وأيد ذلك بأنه يوجد بالفعل أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث 

  .هاالمشهورة مثل الكتب الستة والمسانيد وغير
   ورد الجمهور على أصحاب المذهبين األولين القائلين بعدم وجود المتواتر أو بعزة 

 وأحوال الرجال ،نشأ عن قلة اطالع على كثرة الطرق وجوده، بأن ما ادعوه إنما 
 قَاَل، ووصفاتهم المقتضية إلبعاد العادة أن يتواطؤا على كذب، أو يحصل منهم اتفاقا

أن : رر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في األحاديثومن أحسن ما يق: الحافظ
الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها 
إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة 

صحته إلى قائله، ومثل ذلك تواطؤهم على الكذب، إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني ب
  )٤(.في الكتب المشهورة كثير

                                         
  .١/١٥٦"األخبار فإنها كلها أخبار آحاد فأما : "قال في مقدمة صحيحه) ١(
  .٤١شروط األئمة الخمسة ص : ينظر) ٢(
  .١/٣٧٣مقدمة ابن الصالح :  ينظر)٣(
 ، وتـدريب الـراوي      ٤٨ ص بن حجر العسقالني  النزهة النظر في توضيح نخبة الفكر        نزهة النظر :  ينظر )٤(
١٨٠-٢/١٧٩.  



– 

  )٢٠٠٠(

    ويمكن أن يحمع بين هذه المذاهب الثالثة بأن القائلين بعدم وجود الحديث المتـواتر              
إنما أرادوا المبالغة في بيان قلته وندرة وجوده، وبذلك عاد أصحاب المذهب األول إلـى         

ئل بعزة وجود الحديث المتواتر ومـذهب       المذهب الثاني، ويجمع بين المذهب الثاني القا      
الجهور القائل بكثرة وجوده بأن القائلين بعزته إنما أرادوا األحاديث المتـواترة تـواترا              
لفظيا ، وأن القائلين بكثرته إنما أرادوا األحاديث المتواترة تواترا معنويـا، علـى مـا                

  . )١(سيأتي بيانه في مبحث أقسام المتواتر
  المبحث السابع

  ن نوع العلم الذي يفيده الخبر المتواتربيا
هب جمهور العلماء من األصوليين والمحدثين إلى أن    اختلف العلماء في ذلك فذ

المتواتر الذي توفرت فيه الشروط السابقة قطع بصدق رواته، وقطع بصحة نسبه القول 
إلى قبوله ن الذي يضطر اِإلنْسا: وهوإلى قائله، أوجب وقوع العلم الضروري القطعي، 

  .، دون حاجة إلى نظر أو استداللبحيثُ ال يمكنه دفْعهواإلذعان له 
ذهب البعض إلى أنه علم نظري يتوقف على الفكر والنظر الذي هو ترتيب أمور و  

معلومة ليتوصل بها إلى أمر مجهول ، فيكون العلم الحاصل عن الخبر المتواتر البد 
 قول ضعيف، لم يعتد به العلماء ولم يأخذوا به، بل فيه من أن يكون عن دليل ، وهو

 ال يفيد العلم :وقيل: " فقال: وردوه وأبطلوه، وممن تعرض للرد عليه الحافظ ابن حجر
وليس بشيء؛ ألن العلم بالتَّواتر حاصل لمن ليس له أهليةُ النَّظِر كالعامي؛ إذ . ِإالَّ نَظَِرياً

أمو: النَّظر صل بها إلى علوم َأو ظنون، وليس في  معلومة أورترتيبتَومظنونٍة ي 
 موالح بهذا التقريِر الفرق بين العل العامي أهليةُ ذلك، فلو كان نَظَِرياً لما حصل لهم

  :الضروِري والعلم النَّظَِري
 على  ِإِذ الضروِري يفيد العلم بال استدالٍل، والنَّظري يفيده، لكن، مع االسِتدالِل- ١

  .اِإلفادِة
   وأن الضروري يحصُل لكلِّ سامٍع، والنظري ال يحصُل إال لمن فيه- ٢

 قُِطع سِبيلُهم هذه قوم عن الخبر تواتر فمتى" :قال الخطيب البغدادي، و)٢("أهليةُ النظر
   )٣(".ضرورةً الِْعلِْم وقُوع وَأوجب ،ِصدِقِه علَى

                                         
  .٢٢مقاصد الحديث في القديم والحديث، ص:  ينظر)١(
  .١/٤١نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ) ٢(
  .١/١٦ الكفاية )٣(



 

 )٢٠٠١(

  المبحث الثامن
  م قبول الخبر المتواتر والعمل به، وأهمية معرفته، وحكم منكرهحك

     يقبل الخبر المتواتر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ويجب العمل به بـال خـالف،                
متى توفرت فيه الشروط السابقة؛ ألنه يفيد العلم اليقيني القاطع الجازم بثبوت نسبته إلى              

يمان به كمن رأى أو سمع ذلـك بنفـسه، وقـال            النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعليه فاإل      
  )١(.مخِْبِرِه ِبِصدِق الْقَطْع ِلِإفَادِتِهكله مقبول، : السخاوي

  :حكم منكر الخبر المتواتر *
    ذهب جمهور العلماء من األصوليين والمحدثين كما تقدم بيانه إلى أن الخبر 

ته، وقطع بصحة نسبه القول المتواتر الذي توفرت فيه شروط التواتر قطع بصدق روا
إلى الذي يضطر اِإلنْسان : وهوإلى قائله، وأوجب وقوع العلم الضروري القطعي، 

 وترتب ، دون حاجة إلى نظر أو استدالل،بحيثُ ال يمكنه دفْعهقبوله واإلذعان له 
  ه وجاحده؟حكم منكر إذن ما : قضية أخرى وهي ذلكعلى

  وأنه كما ذهب إليه جمهور العلماء الخبر المتـواتر            والجواب على ذلك واضح ظاهر    
 بصحة نسبته إلى رسول اهللا صـلى اهللا         ومقطوعيفيد العلم اليقيني القطعي الضروري،      

وهذه النسبة المقطوع بها قد تحققت بكثرة الطرق المعتبرة المؤكـدة لـذلك؛              عليه وسلم 
أن منكـره وجاحـده     القول ب  وهي    أخرى رتبوا على ذلك مسألة   ، ف فأصبح قطعي الثبوت  

كافر؛ ألنه ما دامت نسبته إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقطوعا بها؛ فإن جاحده                 
يقـول  ، مكذب للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا بال جدال يخرج صاحبه من اإليمـان        

ولقد قرر العلمـاء أن المتـواتر       : فضيلة الدكتور أديب صالح عن حكم الحديث المتواتر       
يد العلم اليقيني الذي ال مجال فيه للتكذيب ويكفر جاحده؛ ألنه قطعـي الثبـوت عـن                 يف

صلى اهللا عليه وسلم، وشأنه في       فجاحده مكذّب للرسول   صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
  .)٢(إفادة العلم شأن ما يفيده الحس بالمشاهدة وغيرها

  :أهمية معرفة الخبر المتواتر
خبر المتواتر فيما يترتب عليه من أحكام وتـشريعات يجـب                تكمن أهمية معرفة ال   

العمل بها وال يجوز إنكارها، وذهب العلماء إلى أن من يفعل يكون كمن أنكـر معلومـا     
                                         

  .٤/١٦فتح المغيث للسخاوي) ١(
  ١/٢٢٣، جامعة المدينة العالمية: الناشر، الدفاع عن السنة )٢(



– 
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من الدين بالضرورة، فكما تقدم بيانه المتواتر يفيد العلم اليقيني القاطع الجـازم بثبـوت               
ا ذهب الجمهور إلى أن منكر ما جـاء     نسبة الحديث إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولذ        

  .به كافر
     فإن قيل اتباع السنة ليس بفرض، فلم يفرض وجوب اتبـاع المتـواتر وهـو مـن       
السنة؟ فالجواب أن األمة اتفقت على السنة المطهرة متى صحت نسبتها الـى الرسـول              

تر أو عن    وجب قبولها العمل بها سواء وردت إلينا عن طريق التوا          صلى اهللا عليه وسلم   
طريق اآلحاد، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكـريم،              
ولها قوة تشريعية ملزمة، وال يسع المسلم إال اتباع أوامرها والوقوف عند حدودها، وقد              

هـاكُم  وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَ     {:  امرنا اهللا تعالى بطاعة رسوله، فقال جل وعال       
، ونفى االيمان عمن لم يحكم الرسول ويسلم لحكمـه صـلى اهللا عليـه               )١(}عنْه فَانْتَهوا 

فَال وربك لَا يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم لَا يِجدوا ِفي             {: وسلم، فقال تعالى  
لِّمسيتَ ويا قَضا ِممجرح اَأنْفُِسِهمِليماِء [)٢(}وا تَس٦٥: النِّس. [  

واذا تتبعنا السنة النبوية من حيث بيانها ألحكام الدين نجد منها ما هو موافق لمـا جـاء               
في القرآن الكريم، ومنها ما هو بيان وتوضيح للقرآن، ومنها ما جاء بأحكام وتشريعات              

ورد فيها؛ فال وجه لمـا  جديدة سكت عنها القرآن ويجب العمل بها، وحتمية االلتزام بما           
ذكر من القول بعدم فرض وجوب اتباع المتواتر ألنه مـن الـسنة، ففـي الـسنة مـن         

  .التشريعات ما يأخذ حكم ما ورد في القرآن الكريم من تشريعات
   ومما يجب ذكره أيضا في فوائد معرفة المتواتر أنه يمكن أن تكـون معرفتـه مـن                 

عارضة التي ال يمكن الجمـع بينهـا إال بإسـقاط           وجوه دفع التعارض بين األخبار المت     
  .أحدهما، فحينئذ يقدم الخبر المتواتر على اآلحاد، وهذه فائدة جليلة

                                         
  .٧آية : الحشر رة  سو)١(
  .٦٥ سورة النساء آية  )٢(
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  المبحث التاسع
  )١(في الشبه الواردة على المتواتر وردها

أنه لو كان الخبر المتواتر     : وبيان ذلك    .أن الخبر المتواتر ال يفيد علما     : الشبهة األولى 
 عند سامعه ألفادنا خبر اليهود بقتل المسيح عليه السالم وصلبه بـذلك، لكـن               يفيد العلم 

ـ : التالي باطل ألننا نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال تعالى        القـرآن  ي ف
خْتَلَفُـوا  وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم وِإن الَّـِذين ا {: الكريم وهو المتواتر القطعي  

ِفيِه لَِفي شَك ِمنْه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإلَّا اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يِقينًا، بْل رفَعـه اللَّـه ِإلَيـِه        
وإذا بطل التالي بطل المقدم، وهو إفادة        ،)١٥٧:  سورة النساء  (}وكَان اللَّه عِزيزا حِكيما   

  .لعلم عند سامعهالخبر المتواتر ا
   ويجاب عن ذلك بأن خبر اليهود بقتل المسيح وصلبه لم يكن متواترا ولذلك لم يفـدنا                
علما؛ ألن الرواة في أول السند ووسطه لم يبلغوا من الكثرة حدا يحيل العقل معها عـادة     
اتفاقهم على الكذب أو صدوره منهم صدفة، على ما ذهب إليه العلماء؛ فلم يحصل لهـم                

  .)٢التواترشرط 
أن الخبر المتواتر إنما هـو      :  وبيان ذلك  .أن الخبر المتواتر يفيد الظن     :الشبهة الثانية 

خبر مجموع أفراد وخبر مجموع األفراد يفيد الظن، فالخبر المتواتر يفيد الظن، وإنمـا              
كان خبر مجموع األفراد يفيد الظن، ألن خبر كل فرد وحده يفيد الظن قطعـا، والخبـر      

  .لظن إذا ضم إلى خبر آخر مفيد للظن أفاد ظناالمفيد ل
ويجاب عن ذلك بأنه ال يسلم أن يكون الخبر المفيد للظن إذا ضم إلى خبر آخـر مفيـد                  
للظن أفاد ظنا، ألن خبر المجموع العدول الضابطين يفيد ما ال يفيده خبر الفـرد حتـى                

ومثل ذلك الحبل المؤلـف     ولو كان عدال ضابطا، فاألول يفيد العلم، والثاني يفيد الظن،           
  .من مجموع شعرات، فإنك تجد فيه من القوة ما ال تجده في كل شعرة على حدة

أن الخبر المتـواتر خبـر   : وبيان ذلك .الخبر المتواتر يمكن فيه الكذب     :الشبهة الثالثة 
مجموع أفراد وخبر مجموع األفراد يمكن فيه الكذب وذلك ألن خبر كـل فـرد وحـده              

                                         
، ١٩٢ ومـصطلح الحـديث، ص       ، والوسيط في علـوم    ٢٤مقاصد الحديث في القديم والحديث ص       :  ينظر )١(
  .١/١٢٨إرشاد الفحولو
  .١٩٣الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص :  ينظر)٢(



– 
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، وضم الخبر الذي يمكن فيه الكذب إلى خبر آخر يمكن فيه الكذب يفيد              يمكن فيه الكذب  
  .أن خبر المجموع يمكن فيه الكذب

   ويجاب عن ذلك بأنه ال يلزم من إمكان الكذب في خبر الواحـد إمكانـه فـي خبـر          
المجموع خاصة إذا كانوا من الكثرة والعدالة والضبط بحيث يحيل العقل عليهم الكـذب              

  . بغير قصدعادة بقصد أو
وبيان ذلك، أن الخبر المتواتر البـد        .الخبر المتواتر ال يتصور وجوده    : الشبهة الرابعة 

أن يجتمع علي اإلخبار به عدد كثير عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته، واجتماع عـدد                 
كثير عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته علي اإلخبار  بخبر واحد ال يتـصور وجـوده،    

ف طبائعهم و أمزجتهم، وتتباين مقاصدهم وآراؤهم، وتتعارض مشاربهم         ألن الناس تختل  
  .واغراضهم ولذلك ال يتصور اتفاقهم  علي اإلخبار  بالخبر الواحد

ويجاب عن ذلك بأن اجتماع عدد كثير عن مثلهم علي اإلخبار بخبر واحد أمر وقع 
الناس على األخبار  اتفاق العدد الكثير من ويقع بالفعل كثيرا في دنيا الناس فنشاهد

وتنائي و أمزجتهم، وتتباين مقاصدهم وآراؤهم،  بكثير من األشياء مع اختالف طبائعهم
، شاهدهانالتي لم الكثير من المدن والبلدان أماكنهم وذلك كاتفاقهم على اإلخبار بوجود 

 كما والبلدان ، المعول في ذلك على إخبار العدد الكثير ونحن ال نشك في هذه المدن و
فإنكار ذلك ؛ ال نشك في وجود األنبياء والملوك والعظماء والمدار في ذلك على األخبار

  .مكابرة وعناد
وبيان ذلك أن الخبر  .الخبر المتواتر يمكن أن يقع التناقض فيه: الشبهة الخامسة

المتواتر يمكن لرواته أن يخبروا بخبر معين، ويمكن لخبر متواتر آخر أن يخبر رواته 
 معين يناقض الخبر األول فيؤدي ذلك إلى أن الخبر المتواتر يمكن أن يقع بخبر آخر

  .التناقض فيه
 فإنه متى أخبر جمع توافرت فيه شروط التواتر بـشيء        ؛أن هذا فرض محال   : والجواب

  .فإنه ال يمكن لجمع آخر مساو له في تلك الشروط أن يخبر بما يناقض خبره
  : األخبار المتواترةفي المصنفات أشهر

لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : المتواترة األخبار في المتناثرة األزهار -١
، والكتاب كما ذكر المؤلف في المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة، السيوطي

الفوائد المتكاثرة في "فإني جمعت كتابا سميته : "مقدمته جرده من كتاب آخر له، قال
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 فيه ما رواه من الصحابة عشرة أوردت - لم أجده مطبوعا–" األخبار المتواترة
كتاباً حافالً لم يسبق  فصاعداً مستوعباً فيه كل حديث بأسانيده وطرقه وألفاظه فجاء

، إال أنه لكثرة ما فيه من األسانيد إنما يرغب فيه من له عناية بعلم كما قال إلى مثله
ألزهار المتناثرة ا" كتابمقاصده في الحديث واهتمام ، وقليل ما هم، فرأيت تجريد 

بأن أذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة : ليعم نفعه" في األخبار المتواترة
 مرتب على األبوابوهو ، مقروناً بالعزو إلى من خرجه من األئمة المشهورين

 . والكتاب مطبوع متداول"كأصله، وهذه األبواب اثنا عشر بابا
 تلخيص وهو أيضا، للسيوطي: رة المتناثرة في األخبار المتواتاألزهار قطف - ٢

 كأصله، مرتب على األبواب، وهو المتواترة األخبار في المتناثرة األزهار
  .والكتاب مطبوع متداول

 عبد أبي عصره في الشام مسند الدين لشمس :المتواترة األحاديث في المتناثرة ئلالآل - ٣
  . }هـ٩٥٣ت {الحنفي الدمشقي - الطاء بضم -طولون بن علي بن محمد بن محمد اهللا

للحافظ ابي الفيض مرتضى الحسيني : لقط الآللئ المتناثرة في االحاديث المتواترة - ٤
  .، والكتاب مطبوعطولون ابن  كتابفيه لخص، }هـ١٢٠٥ت{الزبيدي،

، ضمن }هـ١٣٤٥ت {الكتاني جعفر بن لمحمد: المتواتر الحديث من المتناثر نظم - ٥
 عليه إضافات من عنده، ورتبه فيه كتاب األزهار المتناثرة للسيوطي، وأضاف

على ترتيب السيوطي، وقدم له بمقدمة تحدث فيها عن حد التواتر وشروطه، 
 متواتر هو مما أحاديث وعشرة حديث ثالثمائةوغيره من المباحث، وأورد فيه 

   .، والكتاب مطبوع متداول)١(معنى أو لفظا
 حسن خان القَنُوجي الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون ، أخذ السيد صديق - ٦

 . أحاديثه من لقط الآللئ للزبيدي، والكتاب مطبوع) هـ١٣٠٧المتوفى سنة (الهندي 
 الحـديث  من المتناثر اتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم            - ٧

 على كتاب األزهار المتناثرة للسيوطي، تأليف عبد العزيز بن محمد ابـن             المتواتر
 .غير ذلكصديق الغماري، و

  
                                         

أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس        : المؤلف،لرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة      راجع ا ) ١(
  .١٩٥-١/١٩٤،دار البشائر اإلسالمية: رالناش،)هـ١٣٤٥: المتوفى(الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني 



– 
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  الخاتمة
  :  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد

فأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى إلقاء الضوء على بعض المباحث 
الهامة المتعلقة بالخبر الموتر، ووفقت إلى اإلجابة الصحيحة عم سألتني عنه السائلة 

  :إلى ما يليجزاها اهللا خيرا، وقد توصلت من خالل البحث 
أن الكثير من األصوليين عند حديثهم عن شروط الخبر المتواتر لم يفرقوا في  - ١

 .ذلك بين األخبار الدينية واألخبار الدنيوية
هناك فرق بين طرق ثبوت األخبار الدنيوية واألخبار الدينية عن رسول اهللا  - ٢

 صلى اهللا عليه وسلم، فاألخيرة أصل من أصول الدين، ومصدر من مصادر
 .التشريع ؛لها شروطها الخاصة لقبولها، وال تقبل بدونها

يجب أن يتوفر في األخبار الدينية شروط ثبوتها وقبولها المتفق عليها عند  - ٣
اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، والسالمة من : المحدثين، وهي

الشذوذ، والسالمة من العلة، هذا سواء وصلت إلينا عن طريق التواتر أو عن 
 .ريق اآلحادط

أرى أن ما ذكره األصوليون من عدم اشتراط العدالة في رواة الخبر إنما هو  - ٤
خاص بالمتواتر في األخبار الدنيوية، وال يدخل فيه األخبار المنقولة عن النبي 

  . صلى اهللا عليه وسلم
أن الخبر إذا توافرت فيه شروط التواتر، مع شروط قبوله عند المحدثين فهو  - ٥

 .ألخبار المقبولة، ويقدم على غيره من الصحيحأصح أنواع ا
الذي رواه جمع كثير الخبر : بناء على ما تقدم ذكره فتعريف المتواتر، هو - ٦

تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد، عن مثلهم في 
كل طبقة من طبقات السند، ويكون منتهى خبرهم الحس، وتوفرت فيه شروط 

 .محدثين، ويصحب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعهالقبول عند ال
 يفيد العلم اليقيني الخبر المتواتر متى توفرت فيه شروط التواتر والقبول فإنه - ٧

  بصحة نسبته إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومقطوعالقطعي الضروري، 
 .وهذه النسبة المقطوع بها قد تحققت بكثرة الطرق المعتبرة المؤكدة لذلك
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صلى اهللا عليه  عنه  قطعي الثبوت المستكمل لشروط التواتر السابقةلخبرا - ٨
ن ؛ فإذا دل مضمون هذا الخبر على أمر معلوم من الدين بالضرورة فإوسلم

صلى اهللا عليه - ؛ ألنه ما دامت نسبته إلى رسول اهللا كافرمنكره وجاحده 
 وهذا - سلمصلى اهللا عليه و- مقطوعا بها؛ فإن جاحده مكذب للرسول -وسلم

 .بال جدال يخرج صاحبه من اإليمان
الخبر إذا لم تتوافر فيه الشروط السابقة، ولم يكن مضمونه مما علم من الدين  - ٩

 .بالضرورة فال يكفر منكره
 عموما الخبر إذا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن توفرت فيه  -١٠

ن طريق التواتر أو شروط قبوله؛  وجب قبوله والعمل بمضمونه سواء بلغنا ع
، وينطبق على منكره وجاحده ما تقدم اآلحاد، وال يجوز انكاره وال رفضه

  .ذكره في حكم منكر المتواتر
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،

  .والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
  
  
  
  
  



– 

  )٢٠٠٨(

  المصادر والمراجع
منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي المتوفي ((ج في شرح المنهاج اإلبها - ١

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن : المؤلف، ))هـ٧٨٥سنه 
 .بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، أبو نصر عبد الوهاب حامد بن يحيي السبكي وولد

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد : لفالمؤ، اإلحكام في أصول األحكام - ٢
 . لبنان-المكتب اإلسالمي، بيروت: الناشر، )هـ٦٣١: المتوفى(بن سالم الثعلبي اآلمدي 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي : المؤلف، إلحكام في أصول األحكاما - ٣
 .ق الجديدة، بيروتدار اآلفا: الناشر، )هـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاهري 

محمد بن علي بن محمد بن : المؤلف، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول - ٤
الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : المحقق، )هـ١٢٥٠: المتوفى(عبد اهللا الشوكاني اليمني 

 .دار الكتاب العربي: الناشر،  كفر بطنا-
سف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد أبو عمر يو: المؤلف، الستيعاب في معرفة األصحابا - ٥

، علي محمد البجاوي: المحقق، )هـ٤٦٣: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي 
 .دار الجيل، بيروت: الناشر

، )هـ٣٤٤: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي : المؤلف، أصول الشاشي - ٦
 . بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر

، )هـ٤٨٣ ت(السرخسي  مد بن أحمد بن أبي سهلمح: المؤلف، أصول السرخسي  - ٧
  . بيروت-دار المعرفة : الناشر

: المتوفى(محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي  :المؤلف، البحر المحيط في أصول الفقه - ٨
   .دار الكتبي: الناشر، )هـ٧٩٤

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، : المؤلف، تاج العروس من جواهر القاموس - ٩
 .دار الهداية: الناشر، )هـ١٢٠٥: المتوفى(أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 

أبوالعال محمد عبد الرحمن المباركفورى : لمؤلف اتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،  -١٠
 .دار الكتب العلمية، بيروت: ط) هـ١٣٥٣ت(

كر، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي ب: المؤلف، في شرح تقريب النواويتدريب الراوي  -١١
، دار طيبة: الناشر، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: حققه، )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 

 . القاهرة- ودار التراث



 

 )٢٠٠٩(

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم : المؤلف، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  -١٢
 ، )هـ٨٠٦: فىالمتو(بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

  .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: الناشر
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : المؤلف، تهذيب التهذيب  -١٣

دار ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: الناشر، )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 
  .الكتب العلمية

ن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد ب: المؤلف، قريب التهذيبت -١٤
 .  سوريا–دار الرشيد : الناشر، )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

ابن أحمد بن ) أو محمد صالح(طاهر بن صالح : المؤلف، توجيه النظر إلى أصول األثر -١٥
  . حلب–مكتبة المطبوعات اإلسالمية ، )هـ١٣٣٨ ت( موهب، السمعوني الجزائري،

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر : المؤلف، الجرح والتعديل -١٦
طبعة مجلس : الناشر، )هـ٣٢٧: المتوفى(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

  .دار إحياء التراث العربي،  الهند– بحيدر آباد الدكن -دائرة المعارف العثمانية 
حسن بن محمد : فالمؤل، حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع -١٧

 .دار الكتب العلمية: الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(بن محمود العطار الشافعي 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين : المؤلف، الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة  -١٨

عمادة : الناشر، الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: تحقيق، )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 
 .جامعة الملك سعود، الرياض - شؤون المكتبات 

 .جامعة المدينة العالمية: الناشر، الدفاع عن السنة -١٩
الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع : المؤلف، الرسالة -٢٠

: الناشر، )هـ٢٠٤: المتوفى(لقرشي المكي ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
 .مكتبه الحلبي، مصر

أبو عبد اهللا محمد بن : المؤلف، لمستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةلرسالة اا  -٢١
: المتوفى(أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني 

 .دار البشائر اإلسالمية: الناشر، )هـ١٣٤٥
: المؤلف، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل -٢٢

و محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم أب



– 

  )٢٠١٠(

مؤسسة الريان : الناشر، )هـ٦٢٠ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 .للطباعة والنشر

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : المؤلف ـ، سير أعالم النبالء -٢٣
 .مؤسسة الرسالة: الناشر ، )هـ٧٤٨: المتوفى  (قَايماز الذهبي

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : المؤلف، شرح تنقيح الفصول  -٢٤
 .شركة الطباعة الفنية المتحدة: الناشر )هـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشهير بالقرافي 

محمد، أبو ) انسلط(علي بن : المؤلف، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر  -٢٥
 . لبنان–دار األرقم :الناشر،)هـ١٠١٤:المتوفى(ن المال الهروي القاري الحسن نور الدي

جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد بن : المؤلف، شرح الورقات في أصول الفقه -٢٦
 .جامعة القدس، فلسطين: الناشر، )هـ٨٦٤: المتوفى(إبراهيم المحلي الشافعي 

 شروط األئمة الخمسة  -٢٧
 الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو: المؤلف، العربية وصحاح اللغة تاج صحاحال -٢٨

 .بيروت ،للماليين العلم دار: الناشر، )هـ٣٩٣ ت (الفارابي
القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف : المؤلف ، العدة في أصول الفقه -٢٩

د أحمد بن علي بن : ه حققه وعلق عليه وخرج نص،  )هـ٤٥٨: المتوفى (ابن الفراء 
 جامعة الملك محمد بن - سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض 

 .بدون ناشر: الناشر ، سعود اإلسالمية
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا : المؤلف، غاية الوصول في شرح لب األصول -٣٠

دار الكتب العربية : الناشر )هـ٩٢٦: المتوفى(األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 
 .)مصطفى البابي الحلبي وأخويه: أصحابها(الكبرى، مصر 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد : المؤلف، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -٣١
، )هـ٩٠٢: المتوفى(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

 . مصر–مكتبة السنة : الناشر
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن ي تقي الدين أب،وى الكبرى البن تيميةالفتا -٣٢

: المتوفى(عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 .دار الكتب العلمية: الناشر، )هـ٧٢٨



 

 )٢٠١١(

ادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآب: المؤلف، لقاموس المحيط ا -٣٣
مؤسسة : الناشر، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، )هـ٨١٧: المتوفى(

 .ن لبنا–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن : المؤلف، قواطع األدلة في األصول  -٣٤

دار الكتب العلمية، : اشرالنعي، أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشاف
 .بيروت، لبنان

محمد جمال الدين بن محمد سعيد : المؤلف، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  -٣٥
 .نلبنا- بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر،)هـ١٣٣٢: المتوفى(بن قاسم  القاسمي 

ن عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدي، لكشف األسرار شرح أصول البزدوي  -٣٦
بأعلى » أصول البزدوي«، دار الكتاب اإلسالمي:  ط)هـ٧٣٠ ت(البخاري الحنفي 

 .لعالء الدين البخاري» كشف األسرار«شرحه  - مفصوال بفاصل-الصفحة يليه
الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: المؤلف، الكفاية في علم الرواية -٣٧

 .ة المدينة المنور- ة المكتبة العلمي: الناشر،،)هـ٤٦٣: المتوفى(
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : المؤلف، لسان العرب  -٣٨

 . بيروت–دار صادر : الناشر، )هـ٧١١: المتوفى(األنصاري 
 . المكتب اإلسالمي: لمحات في أصول الحديث، للدكتور محمد أديب صالح، الناشر  -٣٩
اضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي الق: المؤلف، المحصول في أصول الفقه  -٤٠

 . عمان–دار البيارق : الناشر، )هـ٥٤٣: المتوفى(المعافري االشبيلي المالكي 
محمد بن أبي بكر : مؤلف األصل، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -٤١

ن محمد ب: اختصره، )هـ٧٥١: المتوفى(بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
: المتوفى(محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي 

 . مصر–دار الحديث، القاهرة : الناشر، سيد إبراهيم: المحقق، )هـ٧٧٤
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم : المؤلف، لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا -٤٢

 . بيروت–المكتبة العلمية : رالناش، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي : المؤلف، المحصول  -٤٣

الدكتور : دراسة وتحقيق، )هـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 .مؤسسة الرسالة: الناشر، طه جابر فياض العلواني



– 

  )٢٠١٢(

           أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي :المؤلف، المحكم والمحيط األعظم  -٤٤
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ٤٥٨ ت(

محمد بن حسين بن حسن : المؤلف، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  -٤٥
 . هـ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : الطبعة، دار ابن الجوزي: الناشر، الجيزاني

الخطاب .. أبو سليمان حمد بن محمد بن: المؤلف. رح سنن أبي داودمعالم السنن، ش  -٤٦
 . حلب–المطبعة العلمية : ،الناشر)هـ٣٨٨: المتوفى(البستي المعروف بالخطابي 

محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي : المؤلف، المعتمد في أصول الفقه  -٤٧
 . بيروت–دار الكتب العلمية : لناشر، ا)هـ٤٣٦: المتوفى(

  مقاصد الحديث في القديم والحديث -٤٨
 عثمان بن عبد الرحمن، أبو: عرفة أنواع علوم الحديث، المؤلفم= مقدمة ابن الصالح  -٤٩

، نور الدين عتر: المحقق، )هـ٦٤٣: المتوفى(عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح 
 . بيروت– سوريا، دار الفكر المعاصر -دار الفكر: الناشر

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف : المؤلف، شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج   -٥٠
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

 أحمد الفضل أبو: المؤلف، األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة  -٥١
 اهللا عبد: المحقق، )هـ٨٥٢: المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن
 .بالرياض سفير مطبعة: الناشر، الرحيلي اهللا ضيف بن

أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفيض جعفر بن : المؤلف، نظم المتناثر من الحديث المتواتر  -٥٢
 .مصر– دار الكتب السلفية:الناشر،هـ١٣٤٥:المتوفى( الشهير بـ الكتاني،إدريس الحسني

محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي : المؤلف، صالحالنكت على مقدمة ابن ال  -٥٣
 . الرياض-أضواء السلف : الناشر، )هـ٧٩٤: المتوفى(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد : النهاية في غريب الحديث واألثر، المؤلف  -٥٤
 .المكتبة العلمية بيروت: ط) هـ٦٠٦ت(ابن األثير 

بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، عبد الملك : المؤلف الورقات  -٥٥
 )هـ٤٧٨: المتوفى(ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة : لوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف ا -٥٦
  . دار الفكر العربي: الناشر، )هـ١٤٠٣: المتوفى(



 

 )٢٠١٣(

  
  
  

  
  

 
تسعى هذه الدراسة إلى كشف جدلية الحضور والغياب في تجليات القصيدة 
العربية المعاصرة من خالل الوقوف أمام ثالث قصائد شعرية لشعراء ينتمون إلى ثالثة 
أجيال متعاقبة ومختلفة، مثّلت جدلية الحضور والغياب في أشعارهم أنساقاً معرفيةً لها 

رغم من توظيف هؤالء الشعراء جميعاً لدال بعينه أو خصوصيتها وتباينها، وعلى ال
؛ فإن انتماءهم ألجيال مختلفة قد أسهم في إكساب نصوصهم Themeموضوعة واحدة 

تعددية وتنوعاً؛ فكراً وإبداعاً، انعكس على توظيفهم لألنساق المعرفية المختلفة، مما 
هو األمر الذي سيتجلى لنا أفضى إلى بروز أبعاد ثقافية وأيدولوجية مختلفة ومتباينة؛ و

بوضوح عند تناولنا لهذه النصوص بالتفصيل في إطار التحليل الثقافي والفني لمعطيات 
  .تلك القصائد؛ وبيان األنساق المضمرة والمسكوت عنه من خصائصها الفنية والثقافية

حوار "ويعنى البحث تحديداً بالوقوف أمام نماذج شعرية ثالث هي قصيدة 
" ال أبكيه"، وقصيدة )م١٩٨٩- ١٩٢٣( للشاعر نزار قباني "  حسينثوري مع طه

للشاعر منير " ما تيسر من صورة طه"، وقصيدة )م١٩٨٣-١٩٤٠(للشاعر أمل دنقل 
وهذه القصائد الثالث تناقش عدداً من القضايا الثقافية مثل ،  )    - ١٩٦٣(فوزي 

ثقافي المجتمعي، وموقف قضية دور المثقف التنويري في مواجهة التراجع الفكري وال
المثقف من التحوالت المجتمعية بشكل عام، ومن السلطة على نحٍو خاص، وما يتبقى 
من جهود المثقف التنويري بعد رحيله؛ حيث استدعى كل من الشعراء الثالثة صورة 
طه حسين بوصفه المثقف المستنير الذي واجه بفكره وقلمه الظالميين ودعاة الرجعية، 

اركهم معه وحصارهم ألفكاره المستنيرة، في سبيل إعالء قيمة الثقافة متحمالً مع
  .والوعي والتنوير، وتثوير المجتمع بما يخدم أهداف التنمية والتقدم

وقد تبلورت صورة طه حسين في القصائد الثالث في إطار أنساق ثقافية 
 نمطية متعددة، تعكس وجهة نظر كل جيل ينتمي إليه هؤالء الشعراء، ال في صورة
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  )٢٠١٤(

واحدة، وهو األمر الذي دفع الباحث أن يعنى باستكشاف مالمح تعددية النسق عند 
هؤالء الشعراء الثالثة ورصد تحوالته؛ موظفاً معطيات النقد الثقافي بوصفه آلية قراءية 

كشف : يمكن من خاللها الوصول إلى نتائج معرفية تمثل غاية البحث؛ والمتمثل في
االختالف المعرفي والتعددية النسقية، استناداً إلى االختالف المعرفي العالقة الجدلية بين 

والثقافي عبر مجموعة من األنساق تمثل زاوية الرؤية، حيث يسعى النقد الثقافي دائماً 
إيجاد نظم من العالقات المفتوحة بين النتاجات الثقافية؛ تقوم على الترابط مع "إلى 

، والفلسفية، والفنية، تواجه الفكرة المهيمنة القديمة السياقات االقتصادية واالجتماعية
التي تؤمن بالحدود، وبأن الثقافة سياق متكامل قد تشكل من قبل وما من سبيل إلى 

مقاومة األفكار ) مفكري مقاومة(إعادة تشكيله، وهذه الرؤية تفسر معنى أن يكون النقاد 
قافية فعل المقاومة بالمشاريع الثقافية الطبقية، والقمعية وأن تقود الدراسات الث

 )٢(، وقد أوضحت لنا القراءة االستطالعية األولية لهذه النصوص المنتقاة)١("التحررية
  :اشتمالها على ثالثة أنساق عامة هي

 .نسق الثورة عند الشاعر نزار قباني .١
 .نسق المتوالية عند الشاعر أمل دنقل .٢
  .نسق الضدية عند الشاعر منير فوزي .٣

بمدلوله الثقافي مبتعداً  Systemالنسق احث استخدام مصطلح وقد آثر الب
ظلت مقولة النسق في الفكر العربي يتلبسها الغموض "عن إشكالية المصطلح، حيث 

وااللتباس نتيجة لالستخدام غير المؤسس، ولم تسهم االستخدامات النادرة لهذا 
ي إلى حد القصد المصطلح في تقريب داللته إلى األذهان، بل زاد اإلشكال النظر

والتعمد في إزاحة مفهوم النسق من الكتابات الفلسفية العربية؛ بحجة أنه مفهوم يقصر 
، ومن ثم فإن الرؤية الثقافية للنسق ترى أنه )٣("استعماله على حقل العلوم األساسية

                                         
، بغداد،  ١نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي، دار الشئون الثقافية العامة، ط          : دكتورة بشرى صالح موسى   ال )١(

  .٢٢-٢١:م، ص٢٠١٢
ن الشعراء العرب تمثل صورة طه حسين في عدد من القصائد            يشير الباحث هنا إلى أن هناك عدداً كبيرا م         )٢(

وقد اقتصرنا هنا على ثالث قصائد فقط؛ رأينا أنها تعكـس ظـاهرة   ، الشعرية منهم على سبيل المثال ال الحصر    
  . لثالثة أجيال متعاقبة، وفق ثالث رؤيات مختلفة، التمثل بوضوح

، مجلـة جامعـة     )اإلشكاالت والخصائص : النسق(الفلسفة  مفهوم النسق في    :  الدكتور سليمان أحمد الضاهر    )٣(
  .٣٧٠: م، ص٢٠١٤، ٤-٣، العدد ٣٠دمشق، المجلد 



 

 )٢٠١٥(

يرتبط مع عناصر البناء بمجموعة من العالقات بعضها ظاهر واآلخر مضمر، تقوم 
ت على منطق ذاتي يحكم النسق نفسه في مواجهة األنساق الثقافية هذه العالقا

كل نسق منها اليمكنه القيام إال بوظيفته، وهو مستقٌل بمعنى إنتاجه "األخرى، إذ 
، )١("الذاتي للقواعد التي يعمل على أساسها تماماً مثل إنتاجه للعناصر التي تشكله

تحولة في ذاتها ومن تلقاء ذاتها، فال والشك أن وظيفة النسق هكذا تكون غير ثابتة وم
يمكن حصار تلك الوظيفة أو توقع مالمحها، ألنها تخضع لمعايير نسبية غير مطلقة، 

  إنما يتشكل وفق عناصر -  حين يتشكل أثناء تفاعله مع عناصر البناء–والنسق 
نحو يمكن للنسق، بحسب حساسيته الذاتية، أن يتفاعل على "إنتاجه ومولداته، كما أنه 

مغاير مع نفس المدخالت، وهذه مضاعفات تستدعي ضرورة حل الدالة الرياضية 
 إنما يقوم - في تلك المراوغة البنائية- ، والنسق )٢("البسيطة وتفحص النسق بشكل أدق

بتدشين معناه المضمر داخل النص، من خالل تالحمه بكافة العالقات والتواشجات 
ه؛ التي يترتب عليها كشف طبيعة وظيفته، النسقية التي يشكلها وجود النسق نفس

ومالمح المعنى المستتر خلف المعنى الظاهر، وهو األمر الذي يستوجب أن يكون 
البد ] إذ[قادراً على المالحظة والمراقبة وتحديد ما يالئمه وما ال يالئمه، "النسق معه 

لى ما يمكننا أن أن تتوفر في النسق الذي يريد التحكم بقدرته على المواصلة؛ القدرة ع
    .)٣("نسميه مبدئياً المراقبة الذاتية

ثقافياً : وسيحاول الباحث من خالل معالجته التفصيلية لنصوص الدراسة
وجمالياً؛ للوقوف على األبعاد الفكرية والثقافية لهذه األنساق؛ في إطار ارتباطها 

لشعرية المعاصرة؛ بالبناء األشمل للقصيدة؛ ومن خالل تناول أثرها في بناء الصورة ا
من أجل ، تأكيداً على أنه ال غنى ألي دراسة جادة عن القراءة الجمالية للنصوص

فهمها واستيعاب أبعادها المختلفة، فالقراءة الثقافية المعنية بالوقوف أمام مجموعة 
األنساق المضمرة؛ الممثلة لمجموعة الدوال ذات الدالالت المعرفية المتضمنة داخل 

 ال تكفي وحدها لإلحاطة الشاملة بأبعاد النص، ومن هنا يأتي دور النص األدبي

                                         
                ،١يوسف فهمـي حجـازي، منـشورات الجمـل، ط         : مدخل إلى نظرية األنساق، ترجمة    :  نيكالس لومان  )١(

  .٦: م، ص٢٠١٠ألمانيا 
  .٦٣:  السابق، ص)٢(
  .١٠١:  نفسه، ص)٣(



– 

  )٢٠١٦(

وذلك بالوقوف على ، القراءة الجمالية الستكمال استكناه مواطن البنى العميقة فيه
طبيعة تشكل تلك األنساق وبيان مالمحها الفنية والجمالية؛ من خالل التناغم بين 

ه الباحث من الكشف عن المضمرات الشكل والوظيفة النسقية للغة، وهو ما يقصد إلي
النسقية داخل النص، حيث تفيد هذه الدراسة من آليات التحليل التي تقوم على أساس 
النظر للنص األدبي بوصفه بنية متكاملة تتجلى في إطار الصورة الفنية، خاصة أن 
آلية عمل النقد الثقافي تعالج التركيب، وكيف تمت وعلى أي أساس، فالمشابهة 

ايرة، والمعقول كالالمعقول، والمحسوس كالمتخيل، المهم في ذلك الطبيعة التي كالمغ
تبدو عليها القصيدة والدور الذي تقوم به في النص، والمهمة التي تؤديها في البناء، 

) الداللة(والوظيفة التي تحققها في النسق، وبكلمة مختصرة المعنى أو معنى المعنى 
  .)١("الذي تضطلع به وتشبعه

 فرضية هذا البحث تتأسس على أن مسار القصيدة الشعرية في شعرنا إن
حاضر، : العربي الحديث والمعاصر إنما يقوم على ثنائية ذات بعدين أساسيين؛ األول

غائب، وهما في الوقت نفسه يمثالن طرفي جدلية، وبقدر ما تكون هذه الجدلية : والثاني
ي مضمونه، فمن غير المعقول أن يكون قوية تكون قوة النص الشعري متحققة وقارة ف

المعنى حاضراً في ذاته داخل النص فحسب، وإنما يتشكل النص من مجموعة من 
الدواّل التفاعلية التي تقودنا إلى مدلوالت غير حاضرة في ذاتها، وهي تلك الموجودة 

أن ضمناً داخل النص وفق ما تحيلنا إليه في ثنائيٍة؛ تنكسر معها القاعدة التي ترى 
الحضور ينفي الغياب، أو أن الغياب ينفي الحضور؛ فما يحدث هو كسر تلك القاعدة 
ودحضها، بحيث يقودنا الحضور إلى المعنى الغائب في شكله الحاضر في مضمونه، 
المستتر خلف ظاهر النص، الذي يحيلنا بدوره إلى مجموعة من المضمرات النسقية؛ 

 للنص؛ وهي بدورها تحيلنا إلى عدد ال نهائي من التي تتكشف لنا عبر قراءتنا الثقافية
  .التعلقات النصية؛ المتالحمة بالدالالت الظاهرة والمضمرة في آٍن واحٍد

ويتحول الغياب في مثل هذه الحالة إلى نسق من أنساق الحضور، وبقدر ما 
الشكل "يسعى المبدع للتأثير في قارئه؛ فإنه يقصد إلى خلق مساحة كبيرة تدمج 

أو الدال والمدلول، تلك الثنائية التي أحدثت " اللفظ والمعنى"أو فلنقل " مونوالمض
جدالً واسعاً منذ أوليات النقد العربي القديم على ضوء ما دار حولها، وهو األمر الذي 

                                         
  .١٠١: ه، ص نفس)١(



 

 )٢٠١٧(

أخرجها من حيز الثنائية إلى جدلية نمت وتشكلت عبر مراحل تطور النقد العربي، 
ظاهر (لغياب، فإذا كان الحضور يمثل اللفظ إلى أن جسدتها جدلية الحضور وا

، ولعل هذا ليس ببعيد )باطن النص(، فإن الغياب يكمن في المعنى أو الداللة )النص
 في تأكيده )DeSaussure, Ferdindnd)عما ذهب إليه فردينان دي سوسير 

 Jacques Derridaعلى الحضور المعنوي وهو ما ذهب إليه من بعده جاك دريدا 
حضور الشيء للنظر بوصفه صورة، أو فكرة مدركة، الحضور " على أن مؤكداً

 nun وتحديد لآلن أو للحظة stigme، حضور زمنيouasiaبوصفه جوهر وجود 
حضور الكوجيتو أمام الذات، وعي، ذاتية، الحضور المشترك للذات ولآلخر، 

: لسؤال هنا، وا)١(" كظاهرة قصدية لألناintersubjectiviteوالعالقة بين الذوات 
كيف تتحول حالة الغياب هذه إلى تجٍل نسقي يتمظهر فيه المعنى ويتحقق مراد 

  الشاعر لدى القارئ؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تكمن في مفهوم الثقافة في إطارها العام؛ بما 
تحويه من مجموعة غير متناهية من األنساق المضمرة التي تتجلى ألصحابها في 

أويالت المدركة القارة في المدرك الجمعي لجماعٍة محددة، صورة مجموعة من الت
في مفهومه  Todrov,Tzvetan)(تزفيتان تودوروفوهو ما يتفق مع ما ذهب إليه 

عالقات معنى وترميز، فهذا الدال يدل على "عن العالقات الغيابية، حين وصفها بأنها 
لروائي يرمي إلى فكرة ذلك المدلول، وهذا الحدث يستدعي حدثاً آخر، وهذا الفصل ا

. أما العالقات الحضورية فهى عالقات تشكيل وبناء. ما وذاك النص يصور نفسية ما

                                         
) (  فردينانـد دي سوسـير Ferdinand de Saussure ،   ٢٦  ولـد فـي   شـهير  سويـسري  عـالم لغـوي

وقد >علم اللسانيات في البنيوية للمدرسةالروحي  بمثابة األب د  يع.م١٩١٣ فبراير٢٢  وتوفي في ١٨٥٧ نوفمبر
  . مؤسس علم اللغة الحديث في مجاالت علم اللغة كثير من الباحثينعده

أنور مغيث ومنى طلبة، المشروع القومي للترجمة،، المجلس األعلـى          : في علم الكتابة، ترجمة   : جاك دريدا  )١(
  .٧٤:م، ص٢٠٠٥للثقافة، القاهرة 

) (تزفيتان تودوروف Todorov Tzvetan: ِلد في بلغاري-فرنسي فيلسوفم ١٩٣٩األول من مارس عـام   و
ونظرية  ،تاريخ الفكر  ،النظرية األدبية  تب عن ك و ، م١٩٣٩ عام   منذ فرنسا فيعاش  . البلغارية فياصو في مدينة  

  . يناهز السابعة والسبعين عن عمرم٢٠١٧ فبراير ٧توفي يوم  .الثقافة



– 

  )٢٠١٨(

، كما أكد تودوروف على أنه قد تغيب مجموعة من )١("تتلو األحداث هنا بعضها بعضا
العناصر اإلنشائية داخل النص، غير أن حضورها في الذاكرة الجمعية لدى القراء هو 

ا من حالة الغياب إلى تجٍل نسقي؛ يقدم من خالله تبريراً لتلك الظواهر وفق ما ينقله
معطيات فرضتها الثقافة، وأكدت عليها طبائع األشياء على مر العصور، فهى تتمثل 
في الثقافة العامة في صورة مجموعة من القضايا التي تشغل اهتمام الجمهور وتؤثر 

عنصراً واحداً من عناصر "يصبح األدب فيهم، وعلى ضوء هذا التصور الثقافي 
دراسة القضايا األشمل للثقافة واأليدولوجيا والتاريخ الثقافي، ولم تعد دراسة القيم 

األمر الذي أسهم في انفتاح الدراسات الثقافية ، )٢("الجمالية طليقة وكونية في ظاهرها
رفي لإلنتاج على مجال عريض من القضايا، مع تناول أثر الدور االجتماعي والمع

  .األدبي وطبيعة عالجه لقضايا المجتمع
ومن هذا المنطلق نؤكد على أن جدلية الحضور والغياب تمثل بعداً قرائياً   

رئيسياً لدراسة النص األدبي بوجه عام، والشعري بشكل خاص، لما لها من دور في 
 رصد ما يعتري تحديد وظيفة القصيدة وتشكيل أثرها الثقافي والمجتمعي؛ بما يدفعنا إلى

النسق المعرفي من تعدديٍة تتوالى على مدار األجيال، ومن هنا جاءت فكرة تقديم قراءة 
ثقافية لمستوى معرفي واحد عبر ثالثة أجيال متباينة، ينتمي كل شاعر فيها إلى ثقافة 
ووعي مختلفين، كل جيل منهم له أبعاده المعرفية ومالمحه الثقافية ووعيه الخاص، 

 خصوصية تجربة كل منهم؛ بما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويل فضالً عن
  .الثقافي الذي نتتبع فيه مالمح تعددية النسق المعرفي وتجلياته
 – أمل دنقل –نزار قباني( وتتأسس الدراسة على فرضية أن الشعراء ثالثتهم 

 التقليدي، تجتمع فيهم نزعة الثورة على المألوف، والخروج عن اإلطار) منير فوزي
سواء أكان هذا في عموم ثقافة كل منهم واضطراد وعيه، أو على مستوى التشكيل 
الفني للقصيدة التي يكتبونها، بما يساعدهم في تقديم أطرهم الفكرية وتوجهاتهم 
األيديولوجية بما تكشف عنه نصوصهم الشعرية، وإذا كانت محاولة قراءة القصيدة 

                                         
،المغرب ٢ء بن سالمة، دار توبقال للنشر، طشكري المنجوت ورجا : الشعرية، ترجمة :  تزفيطان طودوروف  )١(

  ٣١:م، ص١٩٩٠
 القـرن  ٩هاني حلمي حنفي، موسوعة كمبريدج في النقد األدبـي  : الدراسات الثقافية، ترجمة :  كريس ويدن  )٢(

  .٢٥٣: م، ص٢٠٠٥،القاهرة ١العشرون، المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، ط



 

 )٢٠١٩(

، وهو يقصد بذلك حيثيات )جامع النص(يرار جينيت تستوجب إدراك ما أطلق عليه ج
تتضمن اهتماماً " إنتاج هذه القصيدة وسياقها الثقافي، حيث إن عملية التأويل الشعري

قوياً بالمعنى النثري، مقروناً باالستعداد لالندفاع وراء المعنى النثري لتوليد معان 
اغة أية شفرة راسخة في جديدة، وهذا يعني بعبارة سيميائية، أنه تكمن إعادة صي

، فإن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فلسفة بناء )١("التأويل، سواء كان نحوياً أو معجمياً
النص الشعري وما يعالجه من قضايا ثقافية تحيلنا إلى العالقة بين النص الشعري 

فإن تم نظم "والعالم الخارجي بما يحويه من مجموعة المعاني المتجسدة في القصيدة، 
قصيدة، ال بصرخة مفتَنَّة، بل عن طريق العالقة بين اإلنسان والعالم، كان معنى هذا ال

 إنه شيء ينتقل بطريقة ما بين العالم -أن الشعر شيء له اتصال بهذه العالقة
، وهو ما يؤكد وجود عالقة وثيقة الصلة بين الكلمات واألشياء، تلك التي )٢("واإلنسان

  .ي تجمع بين الدال والمدلولتمثلها العالقة الرمزية الت
ومن المناطق المضيئة التي تشير إليها الدراسة أنه بالرغم من إيمان الشعراء 
الثالثة بأهمية دور المثقف المستنير ورغبتهم الملحة في التعبير عنها؛ وثبات وحدة 

؛ فإن هذا لم يكن سبباً في تماس "طه حسين" لديهم وهو شخصية Themeالموضوعة 
ة الفنية فيما بينهم تماماً، حيث تفرد كل منهم في مساعيه الشعرية التي قدم من المعالج

إطار ثقافي واحد، كونه النسيج /خاللها رؤيته الخاصة التي تصب جميعها في قالب
الثقافي الذي ينتمون إليه، كل واحد منهم وفق ما يمليه عليهم وعيه بالمدركات الفكرية 

لة من المراحل الثالث التي ينتمون إليها كالً على حدة، بما والفنية التي ميزت كل مرح
يضمن لكل تجربة خصوصيتها الفنية والثقافية في آن واحد، وتصبح القصيدة جزءاً من 

بوصفه منظومة من األعراف االصطالحية "النظام، والمقصود بالنظام هنا هو الشعر 
 أصبحت - كوحدة–لنظام، وهيبينما القصيدة صارت وحدة هذا ا. والذوقية والثقافية

نصاً ماثالً وحقيقة محسوسة، وفي الوقت ذاته هى فعل مختلف عن النظام الذي ينتمي 

                                         
، بيروت،  ١سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط     : التأويل، ترجمة السيمياء و :  روبرت شولز  )١(

  .٨٢: م، ص١٩٩٤
م، ١٩٧٣سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية، بيروت       : الشعر والتجربة،ترجمة :  أرشيبالد ماكليش  )٢(

  .١٦: ص



– 

  )٢٠٢٠(

، وهكذا تتضح مهمة القارئ ودوره في عملية )١("إليه النص، ويرجع إليه القارئ
استنطاق النص التي تتم وفق المعايير الثقافية والمعرفية التي يشترك فيها القارئ 

لينتج عنها تحول النص من حالته المغلقة إلى داللته المنفتحة على مجموعة والنص، 
  .من األنساق المعرفية والجمالية والثقافية

 الشعري  الفضاء واستدعاءالشخصية:  
يزخر التاريخ العربي بوجود شخصيات أسهمت بدور بارز في ترسيخ قيم 

ية الممتدة منذ أقدم العصور؛ التنوير والتثوير في المجتمع عبر مسارات الثقافة العرب
فخلدت اسمها في سجل الفكر والتنوير، بما تميزت به من عطاء وافر، وملكات 

دفعتها للتأثير إيجابياً في مجتمعها  Individual Talentشخصية أو مواهب فردية 
بشكل عام، وفي حياة كل من قرأ لها أو عاصرها أوعايشها بشكل خاص، وقد اكتسبت 

الكبيرة بما اتسمت به من إعالئها للقيم والمبادئ واألهداف النبيلة التي تخدم هذه المكانة 
مجتمعها وترتقي به، دون االقتصار على مصالح شخصية محدودة الهدف والمنفعة؛ 
فاستمدت بقاءها وخلودها في الذاكرة العربية من قيمة أهدافها السامية، معلية من 

وهي قيم ومبادئ إنسانية لها مكانتها األدبية المبادئ واألهداف التي دافعت عنها؛ 
  .والثقافية والتنويرية على مر العصور

وقد تنبه الشعراء المعاصرون إلى ما يمكن أن تمثله أفعال مثل تلك 
الشخصيات وأقوالهم من دالالت فكرية ومضمونية؛ فراحوا يستحضرونهم في أشعارهم 

وصفهم شخصيات مؤثرة وفاعلة في ويستخدمون شخصياتهم أو أقوالهم أو أفعالهم ب
تاريخ األمة العربية؛ الستنهاض الهمم؛ وللدعوة إلى التنوير والتثوير في المجتمعات 
العربية ضد سيطرة التخلف والتبعية؛ حيث استحضروها في أشعارهم واستخدموها 
 بوصفها أقنعة ورموزاً ثرةً بما تمتلكه من قدرة على اإليحاء والتعبير وتجسيد الحلم

الذي يطمح إليه الشاعر، وهذا ما نجده في أشعار بدر شاكر السياب، والبياتي، 
المراحل التي "وأدونيس، وصالح عبد الصبور وغيرهم، وقد كثرت تلك المحاوالت في

كانت حركة اليقظة القومية تتعرض فيها لبعض النكسات، ويسيطر على األمة فيها 
 يكفون عن العودة إلى التراث، يحاولون إحساس بالضياع واإلحباط، وكان الشعراء ال

أن يستنهضوا الهمم التي ران عليها اليأس عن طريق مقارنتهم بين ذلك الماضي 
                                         

  .٩٩: م، ص١٩٩٤، بيروت ١في العربي، طالقصيدة والنص المضاد، المركز الثقا:  الدكتور عبد اهللا الغذامي)١(



 

 )٢٠٢١(

، وذلك باستدعاء الشخصية الملهمة )١("المشرق العظيم، وبين الحاضر المنطفئ اليائس
 :المؤثرة في الوجدان العربي، وقد تنوعت الشخصيات التي تم استدعاؤها فمنها

الشخصية الثائرة المتمردة، والشخصية الفاعلة القائدة، فضالً عن استدعاء الكثير من 
الشخصيات التي تم توظيفها رموزاً للعدل والتنوير واإلبداع ومحاربة الجهل والتطرف 
واألفكار الرجعية، التي تنوعت جميعها تحت نماذج الشخصيات األسطورية، والدينية، 

حيث شكلت جميعها أيديولوجيات مختلفة، مثّلت كل واحدة منها والتاريخية، والشعبية، 
وجهة نظر ثقافية وفكرية مميزة؛في إطار الفضاء المجتمعي والبيئي للعصر الذي تنتمي 

  .إليه مثل تلك الشخصية
وقد تنوعت أساليب الشعراء في استدعاء الشخصيات في أشعارهم؛ إذ يأتي 

ء على معنى ثقافي معين، أو داللة رمزية االستدعاء أحياناً من أجل تسليط الضو
مقصودة، أو على أقل تقدير على سبيل مساءلة هذه الشخصية والحديث معها أو عنها، 
وكلها أشكال حفلت بها قصائد الشعر العربي المعاصر بهدف االقتراب منها وإحالتها 

ضر إلى وجود رمزي فاعل في الفضاء الشعري للقصيدة، ما يسمح للشاعر أن يستح
تجربتها الثرة، وما ترسب منها في ذهن المتلقي واستقر لديه من تجربة تلك الشخصية 
ومدلولها الثقافي والنفسي عبر التاريخ، وهنا تتجلى مهارة الشاعر في قدرته على 
استخدام تلك التجربة بوصفها جسراً ينقل عبره تجربته اإلنسانية وغرضه الشعري الذي 

هذا ما يبرر لنا سبب شيوع ظاهرة استدعاء الشخصيات استوجب هذا االستدعاء، و
 المنكرة، بشكل لم ١٩٦٧بعد هزيمة "التراثية في الشعر العربي المعاصر خاصة 

يعرف من قبل في تاريخ شعرنا؛ فقد أحس الشاعر أن هذه الهزيمة عصفت بكيانه 
القومية،  ذاتها، ومن ثم ازداد تشبثه بجذوره ١٩٤٨القومي أكثر مما عصفت به نكبة 

يحاول أن يتكئ عليها علها تمنحه بعض التماسك أمام تلك الهزة العنيفة التي تعرض 
، وهو ما يتضح في هذه )٢("لها كيانه القومي، أو تمنحه في األقل بعض العزاء والسلوى

نزار قباني، وأمل دنقل، ومنير : " الدراسة التي ترصد مالمح استدعاء الشعراء الثالثة
 طه حسين، حيث إن االستدعاء هنا يتجاوز حدود الرثاء بمفهومه لشخصية" فوزي

                                         
استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكـر العربـي،            :  الدكتور علي عشري زايد    )١(

  .٤٠: م، ص١٩٩٧القاهرة 
  . السابق، الصفحة نفسها)٢(



– 

  )٢٠٢٢(

التقليدي، ويخرج عن إطاره النصي الصريح إلى الدالالت الرمزية التي يمكن أن تمثلها 
شخصية طه حسين بروحها الوثابة الفاعلة في الثقافة العربية، خاصة أن االستدعاء هنا 

وظيف والمعالجة، التي فرضت نفسها على تعقبته عملية إجرائية تمثلت في طريقة الت
اليوظف من مالمحها إال ما يتالءم "الشاعر حال توظيفه ألي شخصية تراثية، فالشاعر 

وطبيعة التجربة التي يريد التعبير عنها من خالل هذه الشخصية، وهو يؤول هذه 
اصرة التي المالمح التأويل الذي يالئم هذه التجربة، قبل أن يسقط عليها األبعاد المع

حوار ثوري مع "، وهذا ما نلحظه في قصيدة الشاعر نزار قباني )١("يريد إسقاطها عليها
، التي تعد نموذجاً الستدعاء الشخصية التنويرية التي طالما نادت بأحقية "طه حسين

التعليم المجاني والحرية الفكرية وتحطيم القوالب النمطية والتقليد األعمى، وتجاوز 
اء اإلبداعي، وهي قصيدة نلمح فيها نسق الثورة على الواقع المتردي حواجز الفض

بتدنى أوضاع المجتمع وقيمه األخالقية، بعد أن تفشى النفاق والرياء وأصاب المثقفين 
وباء التزلف السياسي، وباتت المصلحة والمنفعة تعلو على حساب قضايا الوطن 

 هذا النسق سمة عامة أسهمت في ومقدراته وتحرير المغتصب من أراضيه، وقد شكَّل
تشكيل مالمح تجربة نزار قباني الفنية بوجه عام، وأكدتها خصوصية تنطلق من 

  .عناصر تكوين القصيدة لديه
  :نسق الثورة عند الشاعر نزار قباني .١

يظل االتجاه الثوري في القصيدة العربية سمة مميزة لها؛ خاصة إذا ارتبط 
اع عن قضية مجتمعية تؤكد على قيمة الوطن بوصفه بدوافع االنتماء للوطن أو الدف

التلقائية التامة في العالقة "الحقيقة والغاية المنشودة، ومن أهم مالمح هذا االتجاه اعتماده 
بين الشاعر والحدث، ويستخدم الحماسة، ويتكئ على االنفعال والتأثير المباشر، مع أنه 

اون والتكاتف الوطني والوحدة العربية من أكثر الموضوعات اتساعاً، فهو يتناول التع
الكبرى، واألبطال الوطنيين القوميين والثورات التحررية في البالد العربية وخارجها، 

، وتتجلى  رؤية )٢("وغير ذلك من موضوعات... واألجزاء السلبية من الوطن العربي 
ي مع طه حوار ثور"نزار قباني في إطار تنوير المجتمع وتثويره من خالل قصيدته 

                                         
  .١٩٠ نفسه، ص )١(
               م، ١٩٧٨معرفـة، الكويـت، فبرايـر       اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عـالم ال      :  الدكتور إحسان عباس   )٢(

  .١٦٧: ص



 

 )٢٠٢٣(

في إطار ما تنطوي عليه القصيدة من دوال رمزية؛ تشير إلى معاٍن مضمرة، " حسين
ثقافياً، : ترتكز على بنية التغيير ومعالجة الواقع المتردي الذي يعاني منه اإلنسان

وقيمياً، وأخالقياً؛ ما دفع الشاعر لتبني مجموعة من األطر الثورية التي ترمز إليها 
 أو الحوار كما عنون به Dialogue" الديالوج"، معتمداً على قالب شخصيته المستدعاة

قصيدته، حيث يستخدم نزار قباني الحوار بوصفه أداة درامية تسهم في إضفاء اللمحة 
خارجي، وهو :  نوعان-كما هو متعرف عليه بشكل عام–الدرامية للشعر، والحوار 

فين أو أشخاص مختلفين، عبارة عن حديث يدور بين صوتين أو أكثر لشخصين مختل
 Monologueيمكننا من خالله الوقوف على وجهة نظر كٍل منهم، وداخلي أو منفرد 

في مصطلحات -ويسمى أحيانًا بالمونولوج المسرحي أو الحديث المنفرد وهو 
كلمة مطولة يلقيها الممثل منفردا على المسرح ال يشترط فيها أن "  عبارة عن - المسرح

سه، وقد يكون بجواره غيره من شخصيات المسرحية ينصتون إلى ما تكون مناجاة لنف
فهو حوار يتم بين صوتين أيضاً، أولهما لشخص أو شخصية لها صوت معلن ؛ )١("يلقي

وهذا "مسموع لآلخرين، أما الصوت الثاني فهو للشخص نفسه ولكن اليسمعه سواه، 
المقابلة لما يدور في ظاهر الصوت الداخلي يبرز لنا كل الهواجس والخواطر واألفكار 

الشعور أو التفكير إنما يضيف بعداً جديداً من جهة، ويعين على الحركة الذهنية من 
، والشاعر إذ يلجأ لهذا المعطى الدرامي فإنما يهدف إلى إضفاء الصبغة )٢("جهة أخرى

الدرامية على قصيدته، في إطار تداخل األنواع األدبية؛ حيث يبدو تنامي الصراع 
رتكزا محوريا يتكئ عليه الشاعر؛ فيجعل من اللغة الحوارية وتفاعالتها مولدا لبنى م

القصيدة؛ وذلك لما للموضوع الذي يتناوله فيها من أهمية وخطورة كبيرة، حيث تكون 
بمثابة إعالن صريح يؤكد فيه الشاعر المعاصر على القيمة النوعية لقضاياه التي 

 ما تكون خاصة بالمجتمع، فالدراما الشعرية في عمومها تتضمنها قصيدته، وهى غالباً
ظاهرة تغلب على منهج التفكير الشعري العام لدى الشاعر المعاصر، وتُشَِخص منطقه "

                                         
لبنان /، بيروت ٢معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، ط        :  مجدي وهبه وكامل المهندس    )١(

  .٣٩٨ص ، )الحديث المنفرد، المونولوج المسرحي(م، مادة ١٩٨٤
، دار الفكر العربي، )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (الشعر العربي المعاصر:  الدكتور عز الدين إسماعيل)٢(
  .٢٩٤: ، ص)ت-د(، القاهرة ٣ط



– 

  )٢٠٢٤(

، وبوجه عام فقد شكَّل الحوار سمة بارزة في شعر )١("الشعوري إزاء الحياة واألشياء
ي رصٍد أولي ألشعاره سيكشف نزار قباني تضاف إلى سماته األسلوبية المائزة، وإن أ

وضوح هذه السمة في أغلب قصائده؛ وباألخص أعماله السياسية، مستفيداً من معطيات 
المتلقي ما بين مستويات التناقض / الحوار التي تمكنه من المناورة وإبدال حالة القارئ

 الحوار"والتعارض النسقي القائم بين ما هو ظاهر وما هو مضمر، استنادا إلى أن 
الداخلي الذي يستخدمه قباني في شعره السياسي ليس مجرد حوار ذهني، ومناقشة 
جدلية وفلسفية؛ لكنه محاورة بين شعورين نفسيين متناقضين يجسد الشاعر بهما إحساساً 

، وقد استطاع نزار قباني عبر هذه األداة أن يجسد شعوره النفسي، )٢("نفسياً معيناً
عيشها ذاته المبدعة في ظل التناقض بين شعوره ويرصد مالمح االضطراب التي ت

  .الداخلي وواقعه الخارجي
 وبالرغم من شيوع حالة األلم واالرتداد للماضي التي يتوارى بها الشاعر فارا 
من فداحة واقعة المتردي، فإن روحه الثائرة الوثّابة تطل من خلف الغيوم عبر 

صيدة، حيث يستدعي الشاعر استحضار شخصيته المحورية التي تدور حولها الق
شخصية طه حسين بوصفه رمزا لشخصية أحدثت نقلة نوعية في مرحلة زمنية معينة، 

وأسهمت بآرائها الجريئة والثورية في إحداث تغيير في ، في الفكر والثقافة والتعليم
ة مفاهيم المجتمع وثقافته، وبنيته االجتماعية، آمالً من استدعائه هذا أن يعيد إنتاج حال

الثورة على األوضاع اآلنية الثقافية المتردية، والخروج من أفق التبعية والهيمنة 
 المتغطرسة، إلى جذوة اإلبداع الحر الهادف والفكر المستنير، واالبتكار الخلّاق، وقد تم
التعبير عن هذا المعنى في نص الشاعر من خالل االتكاء على مراحل ثالث، مثلت كل 

طالق أو مرتكزا؛ استخدمها الشاعر في رصد ملمح من مالمح مرحلة منها نقطة ان
  .الواقع المتردي

                                         
  .٣٠٥:  السابق، ص)١(
البناء الفني للشعر السياسي عند نزار قباني، ماجستير غيـر منـشورة، كليـة          :  محمود مخيمر علي التوني    )٢(

  .٨٥: صم، ١٩٩٨، جامعة المنيا، "دار العلوم حالياً"الدراسات العربية 



 

 )٢٠٢٥(

  الشكوى والعودة إلى الماضي: المرحلة األولى
 Objectiveيتخذ نزار قباني من شخصية طه حسين معادالً موضوعياً

Correlative )للمثقف المستنير صاحب الرؤية االستشرافية، الساعي للمشاركة في )١ 
تمعه وتثويره ضد قيم الجهل والتخلف، فيستدعيه لعرض تجربته في إطار تنوير مج

شعري مكتمل المالمح الثقافية والفنية، ناطقًا بنسق الثائر على األوضاع األدبية 
والفكرية المتردية ، وما يستتبعه ذلك من حتمية إعادة رسم الواقع، في إطار ما نلمحه 

منهجيٍة حدد الشاعر مالمحها وأساليبها، وفق ) بنسق الثورة(في شعره الذي ينطق 
ونالحظ أن الشاعر في استدعائه لشخصية طه حسين إنما عمد إلى إضفاء بعد 

يحتفظ للشخصية "موضوعي يتحقق من خالل الحديث إليه بضمير المخاطب، قاصداً أن 
ي بين بمالمحها القرائية، مستغالً هذه المالمح في توليد اإلحساس بالمفارقة لدى المتلق

، ويستهل الشاعر نزار قباني )٢("هذه النماذج وبين الجانب المعاصر من التجربة
قصيدته محمالً بروح ثائرة تتجاوز حالة التأسي والحسرة على ما آل إليه الحال وتردي 
األوضاع الثقافية والقيمية في المجتمع، ما يدفعه إلى استدعاء شخصية طه حسين بما 

فكرية في الثقافة العربية؛ محتفظاً بخصوصية تلك الشخصية لها من دالالت رمزية و
ومالمح تجربتها الخاصة؛ مدشناً للروح الثورية التي يلهب حماسها الدافعية لكسر إطار 

  :الواقع والثورة عليه، يقول نزار في مطلع قصيدته
ـ      نَجمتــاِن؟اضـــوء عينَيـــك أم همـ

  
  يوأنــــتَ تَرانـــ.. كُلُّهـــم ال يــــرى 

  
ــوحي    ــدُأ ب ــن أب ــن أي ــسـتُ أدري ِم   ل

                                         
مصطلح المعادل  ) م١٩٦٥-١٨٨٨) (T.S.Eliotإليوت    . س.ت( دشّن الشاعر والناقد األمريكي اإلنجليزي       )١(

وأوضح المراد منـه  ) هملت (بعنوان ) م١٩١٩( في مقال له نشره عام )objective correlative(الموضوعي 
، أو بعبارة   "معادل موضوعي "ما تكون بإيجاد    إن الطريقة الوحيدة للتعبير عن االنفعال في صورة الفن إن         " بقوله  

مجدي : راجع". أخرى مجموعة من الموضوعات وموقف وسلسلة أحداث تكون صيغة ذلك االنفعال بشكل خاص  
  .      ٣٧٠ص ، )المعادل الموضوعي(مادة ،  معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب: وهبه وكامل المهندس

  .٢١٣: استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص:  الدكتور علي عشري زايد)٢(



– 

  )٢٠٢٦(

  
ــاني    ــي أجف ـــاخَ ف ـــِع ش ــجر الدم   ش

  
ــا   ـــي ، علين ــا حبيب ــشقُ ، ي ــب الع   كُِت

  
ـــي   ــا أبكـان ـــاك مثلم ـــو أبك   )١(فـه

  
تبدأ القصيدة بسؤال تكتنفه الحيرة التي يعاني منها الشاعر، وتكرسه المفارقة، 

مل التي يستشرفها الشاعر؛ لكي يكسر حيث يستجدي شعاع الضوء الذي يمثِّل بارقة األ
ظالم الفكر الذي فرض نفسه واقعاً مخيباً لآلمال، تنعكس مالمحه خارجياً وداخلياً، 
حيث يصاب الشاعر بحالة من الحيرة والتشويش يترتب عليها عدم القدرة على البوح 

 في وكسر حاجز الضيق، وجمود السكون المطبق لفترة دامت طويالً، شاخ معها الدمع
أجفانه، وُأطِفئت معها نجوم األمل، وساد الظالم والسكون، ما دفع الشاعر إلى محاولة 

يضم أصواتاً متعددة قد ال تسمعها، "كسر حالة الصمت في نص إبداعي يشكّل عالما 
، وهو ما يدفع الشاعر إلى محاولة بث الحياة في )٢("لكن ذلك ال يعني اندثارها أو موتها

دة من أجل إحداث قدرة تأثيرية وتفاعلية أكثر، حيث يستعين بعض مقاطع القصي
 - ال- كلهم(في مفردات )  النون- الراء- الالم(األصوات المجهورة مثل بمجموعة من 

أن يمر "؛ مستفيداً بما يحدثه الصوت المجهور أثناء النطق به؛ ) تراني-  أنت- يرى
ريقه أى عائق أو حائل، ودون الهواء حراً طليقاً خالل الحلق والفم دون أن يقف في ط

 ؛ فهو ينفجر)٣("أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعا
جاهراً في حديثه إلى طه حسين، مؤكداً على تجاوزه لحاجز العجز الذي حرمه من 
البصر دون أن يفقده البصيرة التي تسمح له باستشعار األمل، ووجود الشاعر المتحقق 

                                         
                  ) ت-د(لبنـان ،    / األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، منشورات نـزار قبـاني، بيـروت           : نزار قباني )١(

  .٤٧١: ص
 لونجمـان،   -أصوات النص الشعري، الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر          :  الدكتور يوسف حسن نوفل    )٢(
  .٤:م، ص١٩٩٥،القاهرة ١ط
  .١٥١:م، ص٢٠٠٠علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة :  الدكتور كمال بشر)٣(



 

 )٢٠٢٧(

ب ذاته الذي سعى إليه طه حسين من قبل ونادى به، فضالً عن اشتراكهما في بالمطل
حال الذبول الذي أصابهما كما يصاب العاشق الصوفي من فرط الهوى وشدة تأثره 

  .بالمحبوب، وكأنه قدر مكتوب عليهما
 وال شك في أن ربط الشعر بالتصوف أيضاً من السمات التي ميزت الشعر 

صة أن معاناة الشاعر من اإلحساس بالعزلة النفسية تدفعه لمحاولة العربي المعاصر، خا
تحقيق االرتباط الروحي والوجداني مع أبناء المجتمع وربط مصائرهم ببعضهم البعض 

في هذا اللون من التصوف محاولة "وتوحيد الهدف الذي يسعون إليه، حيث نلمس
قدها الشعر، وتلطيفاً من حد للتعويض عن العالقات الروحية والصالت الحميمية التي ف

وذبلت ) شجر الدمع(، وهذا رد فعل منطقي بعد أن شاخ )١("المادية الصلب الخشن
أوراقه وتساقطت كما تهلك العشَقةُ، حيث يجمع بين الشاعر والشخصية التي استدعاها 

عا قدر واحد، إذ اتخذ كالهما من الفكر المستنير هماً جميالً حماله بين ضلوعهما وداف
على كل فكرة سباقة تدعو إلى إضاءة المستقبل وإشعال نار الفكر المتحضر، الذي 
يستقطب كل فكرة تبزغ المعة في سماء العلم والمعرفة، والهم هنا ليس هماً فردياً؛ إنما 
هو معطى جمعي تحتاجه الشعوب كي تصنع مستقبلها، الذي لن تستطيع الوصول إليه 

المحه، وهذا لن يتحقق إال من خالل تجاوز الواقع المتردي دون صياغة الحلم ورسم م
الذي تراجعت فيه مساحة الفكر المستنير وقُِوضت أذرع اإلبداع واالبتكار تحت دعاوى 
دينية تارة، ودواعى أيديولوجية تارة أخرى، األمر الذي ألقى بظالله على مواقف 

 تراكيب بالغية هالمية األدباء أنفسهم وآرائهم، فتسطحت وتهمشت واستحالت إلى
مفرغة من قيمتها األدبية وجدواها، مكتفية بقعقتها الصوتية بغير طحين، غاية ما 
يشغلها هو أداء دورها المرسوم ضمن إطار نسق مضمر تتجلى مالمحه في أشكال من 
التملق والتزلف والنفاق، في إشارة من الشاعر إلى من يمتهنون األدب من أجل تحقيق 

افع شخصية على حساب الدور التنويري والتثقيفي الذي يفترض أن يكون مصالح ومن
  .غايتهم وهدفهم المنشود

هكذا يستدعي الشاعر صوت القدر الذي يهيمن على ذاته؛ فالمستقبل حاضر ال 
محالة ال هروب منه، مكتوب عليه ومقدر له، وتقترن هنا داللة المستقبل بإحساس األلم 

 والمرتبط بالوجود اإلنساني؛ حيث يسعى الشاعر إلى التخلص الممتد منذ آالف السنين،
                                         

  .١٦٤:  الدكتور إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص)١(



– 

  )٢٠٢٨(

الذي يمثل هنا نسقاً -من خيوط المعنى وداللته الظاهرة، مختبئاً خلف ضباب العشق 
معرفياً يحمل مجموعة من الدالالت المخاتلة تحول دون فضح الحاضر وكشف عيوبه 

عيوبنا حتى تتمدد متجاوزة  تماماً كما يفعل الضباب الكثيف الذي يحجب عنا -وسوآته
  :آالف السنين

ــي   ــر جرح مع ..ــون ــامٍ ملي ــاٍم وع    ع
  

  )١(هــْل تَــرى الجــرح مــن ِخــالل الــدخاِن؟
  

الجرح هنا يمثل نسق األلم الذي تعاني منه األمة العربية بوجه عام، فال يتوقف 
 الذي يعتري الشاعر عند البنية السطحية للجرح المادي، إنما يقصد كذلك الجرح النفسي

هل (اإلنسان العربي، في استفهام إنكاري يحمل مفارقة من خالل الصورة البصرية 
، ثم تمتد صورة الحب بداللتها الصوفية التي تدفع )ترى الجرح من خالل الدخان؟

المحب لالنصهار في المحبوب، حيث تنشأ حالة من التوحد بينهما يغلفها الحنين 
  :وبوالشوق إلى الفناء في المحب

ـــي   ـــِر قـلب ــي دفات ـــب ف ــشَ الح   نَقَ
  

  ومــا سـمـــاني ... كُـــلَّ أسمـــاِئِه  
  

  ال بــد أن تَمـــوتَ شـهــــيداً  : قــاَل  
  

ــسـاني  ــتُ ع ــشّـاِق ، قل ــلِّ الع ــَل كُ   )٢(مث
  

النقش والشهادة هنا يشيران إلى سرمدية الحياة دونما انتهاء، فاألشخاص 
 األفكار فباقية وممتدة، في حالة من الحراك راحلون وذاهبون إلى ما أفضوا، أما

والتمدد والتجدد، تبث بعضا من روحها لتبعث أصحابها وتعيدهم إلى الحياة مرة أخرى؛ 
                                         

  .٤٧٢:  نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)١(
  .سابق، الصفحة نفسها ال)٢(



 

 )٢٠٢٩(

وكأنهم ما بارحوها قط، وتبقى أفكارهم كنقش على جدار القلب والعقل، ال تفارقنا مهما 
 من أفعال التثبيت الذي تبدلت الصور واأليام واألشكال، والنقش هنا يأتي بوصفه فعالً

يتحقق بحلول األمل وانصهاره واتحاده مع الذات الشاعرة، ثم يستحيالن شيئاً واحداً ال 
انفصال بينهما، ومثلما االتحاد إثبات لوجود واحٍد؛ يتحقق هنا األمل الذي يترك كل 

يته؛ بصماته في ذات الشاعر متحدا معه دون انفصال، حتى أنه لم يعد بحاجة إلى تسم
ألنهما صارا وجهين لصورة واحدة، ثم يستحيل الموت حياة سرمدية لها قدسيتها 
المستمدة من القيمة والهدف، والسعي نحو الحلم الذي يرمز في بنيته العميقة لطه حسين 
ذاته، ومثلما يكون الشاعر شريكاً في كل قصة حب تجمع بين عاشقين، يصير األديب 

 وتستشرف المستقبل وتطرد الظالم بسالح الفكر هنا شريكاً في كل فكرة تبني
والتحضر، وهكذا يتحول طه حسين إلى دال رمزي يقوم بدور العالمة اللغوية التي 

وأداة توسل داخل الخطابات، وبواسطتها تُمرر "تصير مركزاً الستقطاب الفكرة الثقافية 
من ثم تكتسب المصداقية الثقافة أنساقها إلى المتلقي، ليعاد إنتاجها مرة أخرى؛ و

واالستمرارية، وتكتسب القكرة الثقافية قيمتها داخل الخطابات، وإذا كان التواصل الفني 
يتحقق عن طريق التلقي الجمالي، فالتواصل الثقافي يتحقق عن طريق التلقي 

  .)١("الثقافي
من ورغم تسلُّح الذات الشاعرة هنا بسالح الفكر المستنير؛ فإن هذا لم يمكّنها 

تفادي ما هاجمها به الفكر الظالمي والواقع المتردي الذي آل إليه حال األدباء، حيث 
ينتقل الشاعر إلى نقطة مثلت فضاء كونياً تساوت فيه فرص اإلصابة بالسيف والوردة، 
فكالهما يمثالن قبلة للحياة، حياة برزخية تحيله إلى عالم تخيلي عجائبي، يحاور فيها 

هـ في رسالة الغفران، التي ٤٤٩ت " أبو العالء المعري" من قبل شجونه كما حاورها
، التي تمثل هنا الرمز الذي "ابن القارح"يستحضر نزار قباني من خاللها شخصية 

يجسده طه حسين في القصيدة، حيث ينطلق محاوراً أبناء جيله من األدباء والشعراء 
يم ومبادئ؛ فينتقل عبر هذا العالم الذين لم يحفظوا العهد، وباعوا ما أورثهم إياه من ق

االفتراضي ساعياً نحو كسر جمود الواقع وسوداويته، بعد أن ضاعت المكونات 
بروح الخوف في عالم النصف الثاني "الجمالية والفكرية، مع إحساس الشاعر المعاصر

                                         
 فلسفة المعنى بـين الخطـاب وشـروط    - الدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة  )١(

  .٢٢:  م، ص٢٠١٠، بيروت، منشورات االختالف، الجزائر، ١ ناشرون، ط-الثقافة، الدار العربية للعلوم



– 

  )٢٠٣٠(

عصر التجارب النووية، والقلق واالغتراب والموت والحروب : من القرن العشرين
، وكأنه يقود حملة من العصيان )١("الحياة، وقد وجد الشاعر أن عليه أن يقاوموكراهية 

الشعري على الوضع المتردي من حوله، يتمرد فيها الشعر على الواقع محطماً قالع 
النفاق والرياء المتمترسة من حوله، بعد أن نالت من قيمة األدب واألدباء، ودفعتهم 

وال يتم ، في داخل المجتمع؛ فهو دور ال يسقط عنهمللتخلي عن دورهم التنويري والتثقي
  .إعفاؤهم منه على مدار العصور

إن االرتداد للماضي هنا يأتي بوصفه ردة فعٍل منطقية على رفض الشاعر 
للحاضر بكل تفاصيله، حيث تسيطر األفعال الماضية على األبيات األربع والعشرين 

 والعودة إلى الماضي، حيث بلغ استخدام األولى من القصيدة؛ والمعنية بتأجيج الشكوى
، استخدمها الشاعر في رحلته )٢(الشاعر لبنية األفعال الماضية أربعة عشر فعالً ماضياً

التي ارتد فيها للماضي باحثاً خالله عن ضالته التي يستحضرها للخروج من هذا النفق 
تي دفعته للدعوة الصريحة المظلم الذي يعاني من وطأته، وتمثل في تلك النكبة الثقافية ال

للثورة على هذا الواقع الثقافي المتردي، حيث اعترته حالة من الحيرة والقلق الوجودي 
حول إمكانية استعادة األمجاد الثقافية والحضارية المفتقدة، بما دفعه الستخدام صيغ 

 من - أم هما؟ ( التساؤالت التي بلغت مجموعها ستة تساؤالت في المقطع المشار إليه 
؛ وقد عكس تكرار هذه ) كيف يأتي؟ من أين يأتي؟-  أبسيف؟ - هل ترى؟ -أين أبدأ؟ 

التساؤالت حالة األرق النفسي التي تسيطر على الشاعر، وآزرها عدد من المصاحبات 
السين (األصوات الرخوة مثل اللغوية تمثلت في تكرار استخدام الشاعر لمجموعة من 

فعند النطق بها ال ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما  "؛ التي تحيل إلى الضيق)والشين
ويترتب على ضيق المجرى أن النفس في أثناء مروره . يكتفى بأن يكون مجراه ضيقاً

بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعاًا لنسبة ضيق 

                                         
  .٣٩:  الدكتور يوسف حسن نوفل، أصوات النص الشعري، ص)١(
بمـتن  " مريم قـدة " أفاد الباحث في هذا الموضع من اإلحصائيات األسلوبية التي أدرجتها الباحثة الجزائرية            )٢(

 –أطروحتها للماجستير في اللغة العربية التي تقدمت بها لكلية اآلداب واللغات، بجامعة الشهيد حمـد لخـضر                  
      في قصيدة حوار ثوري مع طـه حـسين لنـزار            البنى األسلوبية : (م، وكان موضوعها  ٢٠١٥الوادي، الجزائر   

  ) .قباني



 

 )٢٠٣١(

األلف والواو (نة هى ، كذلك يستخدم الشاعر مجموعة من األصوات اللي)١("المجرى
 األلم والوجع النفسي الذي يعاني ؛ إلظهار حالة الكآبة واإلحباط الناجمين عن)والياء

منها الشاعر وجيله نتيجة تعمد إهمال السلطات الباطشة لدوره وتهميشه؛ ما كان له 
أكبر األثر في إحداث حالة من اإلحساس بالهوان واإلهمال لعدم مشاركة المثقف الفاعل 

ي تنوير مجتمعه وتثويره، وقد تجسد كل هذا من خالل تكرار الشاعر لمفردات البكاء ف
)  الجرح– جرحي – أبكاني – أبكاك -  أجفاني –الدمع ( واأللم ومصاحباتهما اللغوية 

/ بما يشير إلى حالة بالغة من الحزن والتأسي؛ سرعان ما تبعها رفض من الشاعر
ورغبة أكيدة منه في إعادة تشكيله بتغييره والثورة ، السارد للواقع بصورته التي عليها

فذلك دور المثقف المتعلم المشارك الواعي المستنير صاحب الرؤية االستشرافية ، عليه
  :الثاقبة

  أنــا فــي حــضـرِة العــصوِر جميعــاً    
  

  )٢ (اِنكــــلُّ الزمـــ.. فزمـــان األديـــِب 
  

 ووجوده يمثل لحظة إنه حاضر رغم الغياب، حضوراً سرمدياً غير متناٍه،
الغياب مثلما هو يمثل لحظة الحضور، تتجلى هنا ثنائية الحضور والغياب، حيث 
يتحول الغياب إلى نسق من أنساق الحضور، ويكون الحضور امتداداً زمنياً تخيلياً 

  .لتعويض حالة الغياب
  رفض الواقع واستحضار الشخصية : المرحلة الثانية 

ت الحضور وال يستطيع أن يتفلت من الداللة العميقة نزار قباني دالال"يستدعي 
التي تختبئ خلف ظاهر النص، وهنا تتجلى وظيفة المضمر النسقي حيث يقوم بفعل 

ثقافيا، حيث /التولد التلقائي، التي تجسد فعل البعث من جديد، والبعث هنا يعد بعثًا فكريا
اللتها العميقة التي تتجاوز تقتبس روح الحياة الجديدة من ضوء عيني طه حسين، بد

البصر لتبلغ البصيرة، وما احتراق ضوء عينيه سوى ميالد عنقاء جديدة، جاءت من 
  :رحم الموت، فاستنساخ الصورة هنا أشبه بحوار المرايا والصور التي تتجلى عليها

                                         
  ٢٥: ، ص)ت–د (األصوات اللغوية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، :   إبراهيم أنيس)١(
  .٤٧٣:  نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)٢(



– 

  )٢٠٣٢(

  ــكعينَي ـــرايا .. ضــوءالم أم حــوار  
  

ـــِرقاِن ؟  ـــراِن يحتـ ـــما طاِئـ   )١(أم هـ
  

متزج الرمز في الصورة الشعرية بالحقيقة، ويصير داالً ضمنياً؛ كاشفًا هكذا ي
عن داللة مضمرة، وألن هذه العملية ال تحدث بفعل المصادفة، - في بنيته العميقة–

فإنها تتم وفق معايير شعرية وقصدية تقودنا إلى توظيف الداللة الرمزية لتحل محل 
 - عادة–في تشكيل الصورة الشعرية ال ينفصل اختيار الرمز "الحقيقة، استنادا إلى أن 

عن سائر أفكار القصيدة، وإنما تظل أصداؤه تتجاوب في أنحاء القصيدة مؤكدة لشئ 
إنه . فليس اختيار الرمز إذن تعسفياً أو اعتباطياً وإنما تدعو إليه ضرورة نفسية. ما

 فعندما يعاود ،)٢("Wishfull-thinkingنتيجة لنوع من التفكير الذي تمليه الرغبة 
الشاعر االضطرابُ من جديد دون أن يستقر على حال، يقف حائراً ما بين معترك 
األمل والواقع، أمل يدفعه نحو استشراف مستقبل باهر يحدوه التفاؤل والتغني بالغد 
المشرق الذي يجعل من األرض مهرجاناً تتألأل فيه األفكار وتتزين، كي توقظ سبات 

 النهار، في مقابل واقع بائس؛ تسيطر عليه مشاعر الحسرة والبكاء الليل وتشعله بشمس
على شواطئ المرجان العربية التي تعج بمعطيات السلب والفقد المهيمنة، حيث سلب 
األمل واألفكار، وسلب الضوء المستنير، والصورة هنا تشكّل امتدادا لسلب حاسة 

ل الجهل منه وأفقده نور عينيه، البصر التي عانى منها طه حسين في صغره، بعد أن نا
تاركاً إياه في ظالم دامس، لكنه بفضل استباقه الرؤية المستقبلية فإنه انقاد إلى 
استشراف آفاق المستقبل؛ مخلفاً وراءه جوقةً من العميان؛ يجسد عماها عجزها عن 

فرغة رؤية الواقع وإعادة تشكيل المستقبل، مكتفية بالتقليد األعمى وترديد الشعارات م
  :المعنى

  ِارِم نـظّارتَيـــــك كـــــي أتملّـــــى
  

                                         
  . السابق، الصفحة نفسها)١(
  .٦٧: م، ص١٩٨٤، الفجالة، القاهرة ٤نفسي لألدب، مكتبة غريب ،طالتفسير ال:  الدكتور عز الدين إسماعيل)٢(



 

 )٢٠٣٣(

ـــاِن   كيـــف تبكـــي شــــواطُئ المرجـ
  

 ـــكتَيمـــا أنــــتَ أعمـــى... ِارِم نظّار  
  

ـــانِ   ـــةُ العمي ـــن جـوق ـــا نح   )١(إنّم
  

معدداً إسهاماته في كشف مظاهر " طه حسين"ثم ينقل الشاعر خطابه إلى
فاعل في تجاوزها، ومشيراً إلى جوانب مما التخلف والتبعية، موضحا دوره التنويري ال

قدمه داخل مصر وخارجها أثناء رحلته العلمية في فرنسا، وأثر تلك الفترة عليه؛ حيث 
أسهمت في تجديد فكره وتطويره، وتزويده بمالمح التحضر والرقي التي عايشها خالل 

مجموعة من بعثته بالخارج، ونلحظ هنا في تصوير الشاعر لتلك المرحلة استخدامه ل
على العكس مما جاء في أبيات المقطع األول -األفعال جاءت كلها بصيغة المضارع 
لم (  داللة على التجدد والعطاء واالستمرار مثل -التي غلبت عليها صيغ أفعال الماضي

وهي استمرارية تتوافق مع حركة جريان النهر وتدفقه التي )  يجري– يسكر–يزل
االستمرار والتجدد هنا ترمز كذلك إلى تدفق نهر العطاء استحضرها الشاعر، وداللة 

والمعرفة، وهو ما يؤكد فضل ما قدمه من أفكار وتصورات سبقت زمانها، واستحالت 
؛ "األيام"جميعها في صورة جدارية؛ وثقت أبعاد تلك الرحلة فكريا ونفسيا في كتابه 

يه الروافد الفكرية ما بين الذي يعده بعض النقاد وثيقة لعصر طه حسين؛ حيث تعددت ف
من خالل " طه حسين"القديم والجديد؛ ما أضفى عليها تنوعاً نوعياً ومعرفياً، وقد نجح 

تدوين تلك الوثيقة في رصد كل مظاهر الفكر والثقافة المرتبطة بعصره، وبكل ما هو 
خصيب وبهيج في عالمه الخاص؛ وهو عطاء كبير، يماثل عطاء القمح للناس، ألن 

س ال تقتات على الخبز وحده؛ بل على الفكر واأليدلوجيا كذلك؛ وهنا يتجسد التقاء النا
  :اإلنسان باإلنسان

  
  ـــون ــسـِكـر الك ي ــه ــا كَتَبتَ ــزْل م ــم ي   ل

  
                                         

  ٤٧٤:  نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)١(



– 

  )٢٠٣٤(

  ويجــــري كالـــشّهـِد تحــــتَ لـــساني
  

ــاِب   ــي كت ــاِم(ف ــمِ ) األي ــن الرس ــوع م   ن
  

  ..وفـــــيِه التـفـكيـــــر باأللـــــواِن
  

  حقــــٌل مـــن القمـــِح  وراقَإن تلـــك األ
  

  فِمــــن أيــــن تبــــدُأ الـــشّـفـتـاِن؟
  

ــد ــنَّفْس   وح ــشَفَ ال ــذي كَ ــصر ال   ك المب
  

  وأســــرى فـــي عـتمــــِة الوجــــداِن
  

ـــٍه ـــا بإلـ ـــعباً لقـاؤنـ   ..ليــــس صـ
  

ــسـاِن    ــاء اإلن ــْل لق ــسـاِن.. ب   )١ (..باإلن
  

غطاء النفس وتبرز فعندما تتكشف الحجب، ويصير البصر حديدا؛ ينحسر 
الحقائق شاخصة أمام العينين، وها هي األقنعة التي تحول دون اإلنسان ونفسه تتساقط، 
فتتالشى الفواصل والحواجز، وبهذه الحالة من المكاشفة تتطهر الروح، وتمتلئ زهواً 
واعتزازاً بما اكتسبته من المعرفة، ومن إدراك عميق لمعنى البقاء والخلود، وهو خلود 

مد من حالة الحلول واالتحاد، التي سبق أن قدم لها الشاعر في قصيدته؛ فاللقاء هنا مست
حتمي أكيد، واقع ال محالة، يحيلنا إلى داللة وحدة الوجود عند الصوفية، وتصبح 
المكاشفة أسهل كثيراً من مكاشفة اإلنسان لإلنسان، ومضمر النص هنا يشير إلى ما 

لى بكارة الحلم وأجهضته، وهو األمر الذي دفع الشاعر فعلته دنيا الواقع، حيث قضت ع
                                         

  . ٤٧٦-٤٧٥:  السابق، ص)١(



 

 )٢٠٣٥(

في أسلوب نداء يغلب عليه األسى والندم ) طه حسين(إلى استجداء شخصيته المحورية 
 صغير - التبخير-  النفاق– سقط–عصر ثاِن( على تناقض األزمنة جسدته مفردات 

فعال الماضية ممتزجا بمجموعة من المصاحبات اللغوية المنتمية لأل)  قينة-الرؤى
 لتأكيد سرقة الحلم واألمل وتحقق األلم والمعاناة بتحقق أفعال الذبح واإلدماء والتجريد

، والشاعر عند استحضاره للشخصية المحورية هنا، إنما ) أدموا-  جردوها-ذبح (
يستدعي عالمها في محاولة لخلق واقع جديد يواجه به حالة الصراع الداخلي القائم بين 

له من جهة، وبين واقعه من جهة أخرى، حيث تمثل الرغبة اإلبداعية متنفساً ذاته وخيا
 للشاعر يسعى من خالله للهروب من واقعه المتردي إلى عالمه االفتراضي المثالي،

وقد أسهب الشاعر في نسج عالمه االفتراضي الذي يعوضه عما افتقده في الواقع إسهابا 
 ستًا وأربعين بيتًا شعريا، حاول خاللها الشاعر ان شديدا، حتى بلغت أبيات تلك المرحلة

  .يرسم مالمح عالمه المتخيل
الحقيقة أن الشاعر يحتال على الواقع بالخيال، أي أنه يحاول تعميق الواقع  "

إنه إنما : بالخيال، فهو إذن ال يهرب منه بل يغوص فيه، وربما كان األصح أن نقول
حاد بالواقع، واقعه النفسي الذي يموج بألوان إحساسه ال) حالة(يحاول الهروب من 

وعندئذ يكون الدافع إلى اإلبداع . منه إلى الهروب) التخلص(وهو أدنى إلى . الصراع
هو الرغبة في التخلص من هذا الواقع ال الهروب منه وتركه إلى عالم آخر خيالي ال 

ء القيم المتشظية، ، فالشاعر هنا يحاول أن يجمع ما تبقى من أشال)١("يمت إليه بصلة
، الذي واجه آلهة اليونان من أجل الحصول على قبس )٢(مستحضراً صورة بروميثيوس

                                         
  .٣٧-٣٦: التفسير النفسي لألدب ، ص:  الدكتور عز الدين إسماعيل)١(
كن هام حباً بالبشر أكثر مما توقع زيوس الذي لم ي.ناايت من حكماء التاواحدPrometheusكان بروميثيوس )٢(

مـن  يوما تمكنهم قد قوة أي  ال يمتلكوا  كيضعفاء خائفين   دوما  ، بل كان يريدهم أن يكونوا       محبتهمشاركه  مثله ي 
 له كان الذي -لشقاء للبشر الفانين، ولكن بروميثيوس ما كانت إال جالبة لالمعرفة والمهارات الوقوف في وجهه؛ ف

علم وستخراج المعادن، واالنجارة ، و فنون العمارة والبناء،     مثلمن العطايا والهبات    منح البشر كثيرا    -خرآرأى  
سرقها من آلهة األوليمب هيفاستوس وأثينا      وهي أمور قام ب    ة،األرقام والحروف الهجائي  وتحديد الفصول،   والفلك،  

لـم  و.  والـشفاء طبيبالتوحار بالسفن، بوركوبها واإل حيوانالستئناس قام بتعليم البشر كذلك سبل ا وغيرهم، كما   
 اقبسمانحا بسرقة النار من جبل األوليمب  - أيضا–بل قام فحسب؛ كل تلك الهبات  البشربمنح  بروميثيوس يكتِف

النيـران التـى   هذه ن من الدفء فقرر أن يحضر لهم     يفي برد الشتاء محروم   حين رآهم   زن  ؛ ألنه ح  منها للبشر 
=  ب سراً حتى ال يفتـضح أمـره لزيـوس،      ذهب إلى هيفاستوس في جبل األوليم     حيث  بنورها،  فأتهم وآنستهم   أد



– 

  )٢٠٣٦(

قبس النار ليضئ به حياة بني جلدته، ثم يلجأ الشاعر إلى استنفار الهمم وحشدها؛ من 
المضيئة آمالً أن يجد لها انعكاساً في مرآة المجتمع " طه حسين"أجل استحضار صورة 

  :لهايمثل امتدادا 
  ـــِري هــا األز ــارِ ... أيه ــارقَ النّ ــا س   ي

  
  ويـــا كاســـراً حـــدود الثـوانـــي   

  
ــا   ـــد إلين ع .. ــصر ــصـرك ع ــإن ع   ف

  
 ـــي ــاني  .. ذهب ــصـر ث ـــن ع   )١(ونح

  
فالزمان لم يعد هو الزمان، وقد تبدل الحال بعد أن تفشّى النفاق على المستويين 

شيوع حالة من التسطيح والتهميش لدور المثقف السياسي واالجتماعي، ما أدى إلى 
الذي بات أقرب لالستسالم لشروط تلك المرحلة ودواعيها، مستغرقاً في مفارقته للواقع 
أو هروبه في براثن مغيبات العقل، ما أوصله إلى حالة من اإلحساس بالتضاؤل أصابت 

 –أيها الفارس ( ابق له المعنى والقيمة، ولعل تكرار النداء في هذا المقطع والمقطع الس
؛ إنما يظهر ما تمتاز به الشخصية المستدعاه من ميزات ) يا سارق النار- أيها األزهري

فارقة، بما اجتمع لها من خصال شجاعة الفارس وقداسة المنتسب إلى مؤسسة األزهر 
 به الشريف، ويدفعه هذا إلى القيام بدوره الفاعل المنوط به نحو تنوير المجتمع واالنتقال

نحو السلم و المدنية الحديثة، لتحقيق أحالمه في جعل التعليم للناس جميعا كالماء 
والهواء حقًا مكفوالً لهم، دون مهابة من أية سلطة باطشة قد تحد من هذا الطموح وتقتل 

                                                                                                     
ـ   ةالمكلف بصناعة األسلح  (أخذ يبحث بين الكهوف والمغارات عن مقر هيفاستوس         و=  وصـنع   ة والدروع لآلله

عها مـن  أن يسرق أحد صواعق زيوس وأخفاها داخل عـصا مجوفـه صـن    ، واستطاع خلسة    )صواعق زيوس 
ولكن برميثيوس يبقى رمزا لإلرادة التي ال تقهر ضد قوة أعلى منه، فهـو              .  منها للبشر  ا قبس ىعطأ ثم   ،النباتات

 ترجمة  -قاموس أساطير العالم  : آرثر كورتل : (انظر". صغير ويتعذب إلى األبد، ولكنه واثق من انتصار قضيته        
  ).١٥٢-١٥١(الصفحات من . م٢٠١٠سوريا ، سهى الطريحي، دار نينوى للدراسات والنشر

  .٤٧٦ نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)١(



 

 )٢٠٣٧(

روح االستنارة والفكر التحرري، وقد جاء أسلوب النداء نافياً لحالة الغياب الفيزيائية 
الشخصية المستدعاة، تأكيداً على حضورها النفسي والمعنوي داخل الذات التي تكتنف 

الشاعرة، أو باألحرى محاولة رافضة لواقع هيمنت عليه حالة من الحزن واأللم عانى 
منها الشاعر كثيراً، وقد عكس الشاعر حالة الحزن واأللم هذه التي تعتصره في تكرار 

مقطع : أي( phonemeإلى تكرار فونيم استخدامه لحرف النون، إذ يلجأ الشاعر 
في نهاية كل سطر شعري بما يسهم في تدعيم البنية اإليقاعية للقصيدة ) صوتي معين

/ وجعل إيقاعها الداخلي متوافقاً مع إيقاعها الخارجي، وهذا ما نلحظه في تكرار فونيم
 بما وهو صوت القافية، الذي ينعكس على المستوى الداللي للقصيدة) النون(صوت 

يميزة من غنّة ترتبط باألنين والتأوه، ويسهم في إضفاء حالة من الحزن واأللم؛ تتوافق 
الشعورية ال السمعية "مع السياق العام للقصيدة، حيث يعد حرف النون من الحروف 

، )١("وذلك لما يثيره صوته الرنان في النفس من مشاعر الحنين والخشوع واأللم الدفين
داد طبعي للقيمة التي بسقوطها تسقط كرامة األديب ومكانته، حتى فالمثقف هنا امت

أصبح الشعراء فريسة سهلة تسقط في يد المؤسسة الحاكمة، فتصنع منهم أدوات 
إعالمية تتجمل بها، وتعيد توجيهها للرأي العام بما يخدم مصالحها، ويتوافق مع 

ا إلى خطاب موجه تقوده أيديولوجياتها وأنساقها المهيمنة، حيث يتحول الخطاب هن
  :مجموعة من األنساق المضمرة؛ فتهذي به العقول وتتخدر

  ــسياسي ــاِق ال ــي النف ـــر ف ـــقَطَ الِفك س  
  

ـــوانِ   ـــب كالـبهـلَـ ـــار األديـ   وصـ
  

 يتعــاطى التبخيـــر .. يحتــرفُ الـــرقص  
  

  )٢(..ويـدعــــو بالنّـــصـِر للـــسـلطاِن
  

                                         
               م، ١٩٩٨خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب، دمـشق               :  حسن عباس  )١(

  .١٦٣: ص
  .٤٧٦: نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)٢(



– 

  )٢٠٣٨(

الذي وصلت إليه القصيدة، ثم يتحول الشاعر بكل أسى لوصف الحال 
فيشخصها في صورة قينة مستباحة، شارك جميع الشعراء في امتهانها وهتك سترها، 

 تُباع -مثل أي جارية–وبعد أن تمت استباحتها وتجريدها من مظاهر قوتها؛ أصبحت 
وتُشترى، تحولت القصيدة من سالح قوي للدفاع عن األمجاد والعروبة إلى حلية 

ختلفت كثيرا في جوهرها ومضمونها عما كانت عليه أيام كبار زخرفية شكلية، ا
) هـ٣٥٤ت(والمتنبي) هـ٢٣١ت (وأبي تمام) ه٥٤ت (الشعراء أمثال حسان بن ثابت

وغيرهم، حيث كانت القصيدة في تلك الفترة وسابقاتها تمثل بحق ديوان العرب، الزاخر 
 تلك التي رسخ مالمحها بأيامهم وأمجادهم وأخبارهم وحروبهم ومناقبهم ومثالبهم،

الشعراء منذ العصر الجاهلي وما تاله من عصور؛ فأبدعوا فيها التصوير وارتقوا 
باألداة والتعبير، فعبروا عن بطوالت األمة وشجاعة القادة والحكام؛ فتجسدت القصيدة 
نسيجا متينًا رصينًا محكم البناء، كشف عن الموهبة العربية الفذة في استخدام اللغة 

التصوير الفني، وفي إعالء القيم االجتماعية التي أولوها بالغ اهتمامهم، فنالت القصيدة و
المكانة األولى في اإلبداع العربي على مر التاريخ، وهو األمر الذي كان يجعل الشاعر 
المجيد محل فخاٍر لقبيلته وحسد من القبائل األخرى؛ حيث  كان ميالد شاعر في قبيلة 

لكنه مع تراجع دور القصيدة وتحولها إلى ، )١(واالعتزاز لتلك القبيلةما مدعاة للفخر 
مجرد حلية شكلية زخرفية على يد بعض الشعراء المعاصرين؛ فإنها بصورتها تلك ال 

  :وال تدافع عن حرية أو عدل ، تقود لفكر مستنير
ــا  ـــد إلين ع .. ــوم ــب الي ـــا يكتَ ــإن م   ف

  
  صـــغير المعـــاني.. صـــغير الــــرؤى 

  
   الــشِّعـر تْ .. ذُِبــحوالقــصيدةُ صـــار  

                                         
عمـرو بـن    "هـ بشأن ما قيل في معلقة       ٢٧٦البن قتيبة الدينوري ت     ) الشعر والشعراء ( انظر ما ورد في      )١(

  :هـ.  ق٣٩ت " كلثوم
ــة  ــل مكرم ــن ك ــب ع ــي تغل ــى بن   أله

  
ــوم      ــن كلث ــرو ب ــا عم ــصيدة قاله   ق

  
  .هـ٤٨٦للزوزني ت ) شرح المعلقات السبع(     وكذلك ما ورد في 



 

 )٢٠٣٩(

  
  قينــــةً تُــــشتَـرى كَكُــــلِّ الِقيــــاِن

  
ــيٍء    ــلِّ ش ــن ك ـــردوها م ــوا.. ج وأدم  

  
ـــا ـــدوراِن.. قَـدميهـ ـــِف والـ   )١(باللّـ

  
وبين أمل ورجاء في العودة، يتوجه الشاعر بالحديث لطه حسين في إطار 

دة، محاوالً أن يستنفر روح الثورة لدى من يسوقه النسق الذي أسسه له منذ بداية القصي
القدر ليأتي من بعده، فيعيد لألذهان ما غرسه طه حسين من قيم ومبادئ، ويأتي على 

الذي يحرر اإلنسان من التبعية ) الغضب الناضج(رأس مجموعة القيم هذه نسق 
 يتحدى أشكال والخضوع المطلق الذي يصنع من الذات اإلنسانية فارساً نبيالً جسوراً،

الهيمنة والتسلط، مستخدماً سالح العقل والفكر المستنير، في محاولته الهادفة من أجل 
االرتقاء باألمة وإضاءة ليلها المظلم بشمس المعرفة، ساعياً أن يخلصها من أوثان 
الجاهلية وتابوهات االستبداد التي تقبع في فكرها الجمعي، رافضاً كل الثوابت التي 

ا خرافاتها المتحجرة التي أسست لسياسية القطيع، ومبدأ السمع والطاعة دون قامت عليه
إعمال العقل ما قتل روح اإلبداع، فأشد ما يقتل األديب هو تحوله إلى ذات متبعة ال 
مبتدعة، تحيل أهدافه في الحياة إلى تأمين مأكله وملبسه ومصلحته الخاصة، فيرتكن 

 ظله، منكراً عن نفسه ذاته المتحققة في مواجهة إلى ركن جبان يختبئ خلفه ويعيش في
  .التسلط، وصراع األيديولوجيا المتحكمة والمهيمنة

تتعالى حدة إيقاعات اللغة التي يتحدث بها نزار في مسعاه نحو استنفار الهمم، 
 في المقطعين السابقين، بما )٢(وهو ما تجلى في توظيف استخدام الحروف المنفتحة

                                         
  .٤٧٧:  السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص نزار قباني، األعمال)١(
وهي ما عدا حروف اإلطباق، وسميت بالمنفتحة ألن اللسان ال ينطبق مع الـريح إلـى                : الحروف المنفتحة  )٢(

 -"الحنك عند النطق بها، وال ينحصر الريح بين اللسان والحنك، بل ينفتح ما بينهما ويخرج الريح عند النطق بها                 
قاموس المصطلحات الصوتية العربية من خـالل  (عجم المصطلح الصوتي عند علماء التجويد  م: بلقاسم ماكريني 

  .٢٧٦: م، ص٢٠١٣لبنان / ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٨٣٣كتابات ابن الجزري المتوفى 



– 

  )٢٠٤٠(

الثورة الكامنة في داخل الشاعر وانطالقها نحو تصحيح األوضاع يعكس رغبة انفتاح 
              المتردية، ومن المالحظ أيضاً لجوء الشاعر الستخدام صيغة الفعل المبنى للمجهول 

للداللة على اشتراك أكثر من طرف في وقوع هذه المأساة، )  تُشترى-  ذُبح - يكتب ( 
ن فجيعة وأثر سلبي في المجتمع، فيستخدم مجموعة وللتركيز على الحدث نفسه بما له م
، وترصد حالة من العبث بمقدرات الشعوب، "الفقد"من المفردات التي تحيلنا إلى داللة 

 – باعوك– استباحوك– ساوموك–تاجروا فيك (تتجلى في استخدامه لمفردات مثل 
، تحولت على وهى تشير إلى تحول القيم المعنوية إلى منافع مادية)  باعوا–تركوا 

أثرها مصر على يد تجار الشعر إلى سلعة تُباع وتُشترى، والمعنى المضمر هنا هو 
مفهوم الوطنية التي اكتسبت مفهوماً جديداً يتماشى مع طبيعة العصر ومعطياته، حيث 
تحولت من قيم الفداء والتضحية إلى البيع والشراء، وأصبح الشاعر الوطني هو من 

ار حب الوطن مختزالً الوطن في مجموعة من األشخاص، أوجد يجيد التخفي وراء ست
لنفسه المبرر األخالقي واألدبي الذي يجعل نفاقه المستمرأ لهم شكالً من أشكال التغني 
بالوطن، ما يدفعه إلعادة تشكيل الواقع بمالمح يكسوها الزيف والعهر واألمنيات 

التي قامت عليها الحضارة العربية الواهية الكاذبة، ونتيجة لذلك تسقط مجموعة القيم 
ورموزها عبر التاريخ، ويحل محلها هؤالء المهرجون الذين يتناوبون على شرف األمة 
العربية ينهشون في بكارته ويسستبيحون منه ما يحقق أغراضهم وأطماعهم التي دفعتهم 

ين لبيع وطنيتهم الزائفة ألعلى سعر يحصلون عليه من وراء تكسبهم بالشعر، وما ب
عصر ذهبي وعصر ثاٍن، وما كُتب باألمس وما يكتب اليوم، يسقط األديب فريسة 

  .للتحول والتغير الحادث في قيم المجتمع وأفكاره
 تمثل القصيدة هنا رمزاً للقيم المجتمعية التي تم شخصنتها في هيئة امرأة تم 

 وعفافها، وهنا يلجأ تجريدها من هويتها، واغتصابها وإدماء قدميها؛ بعد إفقادها بكارتها
المنتهية فاعليته؛ ) صيغ الماضي(الشاعر مرة أخرى لتكثيف استخدام األفعال في إطار 

هيمنت عليه ، لإلشارة إلى ترسيخ حالة اإلحباط التي اعترته جراء مواجهة واقع مترٍد
الشاعر يتحسر على ماضيه الذي / مالمح القبح والنفاق واالبتذال، وهو ما جعل السارد

ن مشرقًا، من خالل استدعاء شخصيات تراثية مثلت قيما ومعاني لها قيمتها وداللتها كا
في التنوير والتثوير والخروج على كل ما هو سائد ونمطي ومألوف في الثقافة العربية 



 

 )٢٠٤١(

، وكأن استدعاء الشاعر للشخصية التراثية هنا يمثل ) الشريف الرضي- المتنبي(مثل 
 . ليد، قدم لإلنسانية إبداعا خالدا وفكرا مستنيراإحياء أو إعادة بعث لماض ت

  :الثورة على التسلط : المرحلة الثالثة
وتتجلى مالمح هذه المرحلة في دعوة الشاعر الصريحة للخروج بالثورة 
الثقافية على كل ما هو قبيح ومستهلك، وكذلك على األنساق المعيبة التي تشكلت بفعل 

أخالقياً : أمراضها مستعصية، تهدد كيان األمة وبقاءهاتراجع ثقافة المجتمع وأضحت 
وقيمياً ومعرفياً، وهنا يصبح النسق المضمر معلناً، يلقي بظالله على المرحلة النهائية 

؛ "طه حسين"عبر استدعاء الشاعر لمجموعة القيم الثقافية والفكرية المرتبطة بقيمة 
ال والمدلول؛ ليجسدا استرجاع القيم حيث يتم استدعاء شخصيته بمدلوالتها، فيتعانق الد

الفكرية والثقافية المستنيرة التي أنتجتها الثقافة العربية اإلسالميةفي مرحلة ازدهارها 
وكان الشاعر مبتدعا ال متّبعا؛ ، األولى؛ فكانت حرية التعبير واالبتكار والتجديد غالبة

ضايا الشائكة التي تمثل جوهر فبرز الشعراء الكبار على األصعدة المختلفة يتناولون الق
، بما يوافق التحديث، الوجود؛ ويقدمون التصورات واألفكار والصور الشعرية المبتكرة

  :وهي قيم راح يدعو نزار قباني إلى استرجاعها واالحتذاء بها 
ــا  ـــد إلين دي ، عــي ــا س ــا ، ي ـــد إلين ع  

  
  وانتَــِشلنا مــن قبــضـِة الطـوفـــانِ   

  
  ـب التّحــــديأنـــتَ أرضعتَنــــا حليـــ

  
ـــا الـنجــــوم باألســــنانِ     ..فَطحنَّـ

  
ـــا   ـــا بيدينـ ـــا جـلودنـ   واقـتَـلَعنـ

  
  وفَـكَكْنــــا حـجــــارةَ األكــــوانِ  

  
  ورفَــضنا كُــلَّ الــسالطيِن فــي األرضِ   



– 

  )٢٠٤٢(

  
ـِبـــــادةَ األوثـــــاِن ـَــــضنـا ع   رف

  
 الكبيــــر ــب ـــْل.. أيهـــا الغاضـ   تأمـ

  
ـــاب كالِخ ــار الكُتَّـ ــفَ صـ ـــاِنكيـ   رفـ

  
  ومرعــى .. قَنعـــوا بالحيــاِة شَمــساً    

  
ـــدرانِ  ـــاِء و الغُـ ـــوا للمـ   )١(و اطمأنّـ

  
فيستدعي هنا ) مصر(الخاص / ثم ينتقل الشاعر من العربي العام إلى العربي  

األحداث التي مرت بها عبر مراحل تاريخية متعاقبة، تراجع الفكر التنويري فيها وغلب 
مثقف في عمومه؛ فاكتفي بالفرجة دون المشاركة، ولجأ الشاعر االتباع وانحسر دور ال

إلى الوقوف أمام الحليات الشكلية واإليغال في استخدام فنون البديع المختلفة، واالبتعاد 
عن كل ما يتماس مباشرة بالواقع وقضاياه، وباألخص مع سياسات الحكام والسالطين، 

  .ا أشكال العزوف عن المشاركةفتحول اإلبداع إلى طلّسمات وأحاجي تجلت فيه
التعبير عن تلك المرحلة مستعينًا بأساليب لغوية منها " نزار قباني" وقد أجاد 
؛ بما يخصها من امتدادات للفضاء الصوتي، تعكس الهجائية الرخوةاستخدام األحرف 

حالة التأوهات واألوجاع التي ارتبطت بتردي األوضاع ومعاناة األمة العربية، حيث 
النفط بديالً معنويا للدم العربي األسيف، وقد لجأ الشاعر إلى تغليب األفعال صار 

الماضية في إطار هذا المقطع، فبلغت نسبتها تسعة أفعال ماضية من إجمالي أربعة 
، للداللة على %) ٦،١٦أي بنسبة (وخمسين فعالً ماضياً تم استخدامها في القصيدة كلها 

 الهروب من الحاضر واالرتداد للماضي؛ بما يمثله هذا رغبة الشاعر في: أمرين؛ األول

                                         
  .٤٧٩-٤٧٨:  نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)١(



 

 )٢٠٤٣(

اإلشارة البليغة إلى حالة :  يرتكن إليها ويلوذ بها، والثاني)١(الماضي من قوقعة أمان
التحسر والندم المسيطرة على الشاعر خالل أبيات القصيدة في لحظته الراهنة، حيث 

ة موضوعية مع الحاضر، فبعد يتم استخدام أفعال الماضي في المقطع السابق في موازا
أن أخفق الحاضر في استرداد الحضارة العربية القديمة واستعادة أمجادها وبطوالتها؛ 

وإعادة بث الدوافع ، يأتي استدعاء الشاعر للماضي إلحداث نوع من التوازن النفسي
الحافزة لدى المتلقي من أجل إحداث التغيير، فاستطاع الشاعر أن يقدم مالمح ذلك 

بذاتها وبما يصاحبها من  ماضي المجيد من خالل استخدام عدد من المفردات الدالةال
 من إطار االستجداء الذي - في نهاية األمر–دوال متناصة معها؛ لينجح في تحويلها 

إلى استدعاء ذاكرة األمجاد في تحقيق )  انتشلنا-عد إلينا(عكسته جملتا األمر في 
  ). رفضنا-  فككنا- اقتلعنا-طحنَّا(رادة والعزيمة الجمعية األفعال الخارقة المرتبطة باإل

 كما يلجأ الشاعر الستخدام المفارقة في هذا الموضع؛ لبيان التناقض الحاد 
الذي أحدثته الفجوة الزمنية واألخالقية الفاصلة بين الماضي والحاضر، كما في قوله 

لثورة والحركة المفاجئة ، فالغضب يستدعي مشاعر االنفعال وا)تأمل.. أيها الغاضب(
غير المتوقعة بما يحيل إليه من التشتت والتبعثر والتفكك الذي يرمز للحاضر، وهو ما 
يتنافى مع التأمل الذي يشير إلى وجود حالة متوجبة من االستقرار الذهني والنفسي تتيح 
حسن إدراك األمر وكيفية التعامل معه، وهو ما يرمز للماضي، وشتان بين الماضي 
والحاضر؛ فكل ما يحيط بالواقع يدعو للتأسي والتحسر على ما مضى، وهذه حالة من 
حاالت االرتداد النفسي التي أوجبت استدعاء الشاعر لشخصيته المحورية بما تحيل إليه 

  .من دالالت ضمنية تشير إليها أبيات القصيدة
  تَركــوا الــسـيفَ والحــصان حــزينَينِ   

  
ـ     يطـاِنوباعــــوا التاريــــخَ للـــشّ

  
  ــصور ــشترون الق ـــارٍ .. ي ــم ش ــل ثَ   ه

  
                                         

غالب هلسا،  : جماليات المكان، ترجمة  : غاستون باشالر : راتية االستدارة انظر   حول المكان واالحتماء وظاه    )١(
  .٢١٤-٢٠٧ م، ص١٩٨٤لبنان، / ، بيروت٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط



– 

  )٢٠٤٤(

  لقبـــوِر األبطـــاِل فــي الجـــوالِن ؟   
  

  ــساء ــشـترون الن ـــارٍ .. ي ــم ش ــل ثَ   ه
  

  لدمــــوِع األطــــفاِل فـــي بيـــسـاِن ؟
  

  يـــشترون الزوجـــاِت بـــاللحِم والعظـــِم
  

  أيـــشـرى الجـمــــاُل بـــالميزاِن ؟  
  

  وأهـــُل بــالدي .. يــشـترون الــدنيا  
  
ـــدان ي ـــراب كالديـ ــشون التُّـ   )١ (...نكُـ
  

ونلحظ هنا شيوع ظاهرة التكرار، الذي يتجاوز داللته الظاهرة وأثره الفني   
والموسيقي في إيقاع القصيدة، إلى داللته العميقة التي تؤكد على إصرار العرب على 

" ترونيش"وعدم اإلفادة من تجاربهم السابقة، فقد جاء فعل ، تكرار أخطائهم كما هي
على صيغة المضارعة مكررا أربع مرات متتالية؛ وهو تكرار وثيق الصلة بالمعنى 
العام للقصيدة، للداللة على معنى التخلي والبيع، واألصل في التكرار أن يلجأ إليه 

يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام "الشاعر من أجل أن 
و داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر المتكلم، وهو، بهذا المعنى، ذ

، واستخدم الشاعر أسلوب التكرار في قصيدته هنا للتأكيد على )٢("ويحلل نفسية كاتبه
بنو قحطان عن الوقوف إلى جانب مصر عقب وقوع نكسة / انهيار القيم وتخلي العرب

ا أمام العدو الصهيوني م، التي كشفت عن معاناة مصر بوقوفها بمفرده١٩٦٧يونيو 
باالنغماس في اللذة واألهواء، ) بنو قحطان(الغاشم، بينما انشغل عنها العرب الباقون 

                                         
  .٤٨١: نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث ، ص)١(
  .٢٤٢: م، ص١٩٦٧، القاهرة ٣شورات مكتبة النهضة، طقضايا الشعر المعاصر، من:  نازك المالئكة)٢(



 

 )٢٠٤٥(

حتى أن نزار يأتي ، ويبدو أن هذا األمر بات فعالً جماعيا متطابقًا بين العرب جميعهم
ون  يشتر– يشترون الزوجات – يشترون النساء –يشترون القصور "بالتركيب متتطابقاً 

، فالبنية النسقية متكررة ومالمح التخلي تتشابه لتصل لحد التطابق بين أبناء "الدنيا
العمومة الواحدة، فاللذة والمتعة هى المحرك األساس لهم، متناسين قضاياهم القومية 
وصراعهم التاريخي مع العدو الصهيوني المغتِصب ألرضهم، فباتوا معزولين عن 

 تقديم كل ماهو غاٍل ونفيس من أجل الذود عن تراب الوطن شعوبهم التي لم تتوان عن
وهي الكبيرة –والمقدسات وتحرير المغتصب منه، وها هي مصر تتألم وتعاني وحدها

 وتتجرع مرارة األلم والفقد، بعد أن سقت دماء أبنائها كل تراب - بتاريخها وشعبها
لذين سقطوا أمام سيناء المقدسة، وباتت الذئاب تنهش جثث شهدائها البواسل، ا

رصاصات العدو الغادر، فضحوا بدمائهم من أجل الذود عن الوطن وكرامته، في حين 
أنه على الجانب اآلخر نرى صنفًا آخر من أولئك العرب الذين طغت عليهم وغلبتهم 
شهواتهم وأطماعهم، فأثروا بمكاسب براميل النفط المتدفقة على حساب أنهار الدم 

روت تراب الوطن، منسلخين من عروبتهم وقوميتهم، الهين عن العربي المقدس التي 
مجد التاريخ العربي األبي الذي كسر شوكة الروم ودافع عن وجود الدين اإلسالمي 
الحنيف، رافعين راية اإلسالم والعروبة خفاقة بما فتح اهللا عليهم من فضله، والمقارنة 

 المفارقة التصويرية بين الماضي هنا تعكس فجوة زمنية وأخالقية كبيرة جداً، تجسدها
والحاضر، فشتان ما بين العرب اليوم والبارحة، ويتعجب الشاعر من هؤالء العرب 

؟ كيف استحالت عزتهم !وكيف استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير لهم ولشعوبهم
  :وكرامتهم سيوفًا خشبية ال تحمي وال تذود، حتى صرنا ال نملك من أمرنا قراراً

ــ ــصـر آِه ي ـــهم .. ا ِم ــانين ِمن ــم تُع   كَ
  

  الكبيـــر عــاني .. والكبيـــردومــاً ي  
  

   ـيناءـــراقُ بــسالم ــِن األحمـــرِلم  
  

ـــماِن ؟  ـــقَ النُعـ ــاكي شـقـائـ   يحـ
  



– 

  )٢٠٤٦(

  وِســـواها.. أكَلَــتْ ِمــصـر ِكبــدها   
  

ــسـانِ  ـــريِر والطيلَـ ـــٌل بالحـ   ..راِفـ
  

ــواِن اله انــوــنفطُ.. يــا ه   هــْل أصــبح ال
  

ـــدينا ــسـاِن ؟ .. لَ ــن اإلن ـــلى م   )١(َأغْ
  

ويعود الشاعر طالباً المغفرة والسماح، فكل ما لديه هو انفعاله الثائر واحتراقه   
الداخلي من جراء ما يعانيه، طالباً السماح والمغفرة عن كل ما كان وما سيكون 

ت عنه من حذف بما يشير إليه هذا المسكو(..) ، مستخدماً دال الصمت .. )سامحيني (
ربما يختص بفتح المجال للمتلقي ألن يعِمل خياله من أجل استيعاب كافة أشكال 
التقصير في الدفاع عن القضية، وفي طلبه المغفرة إنما يستغفر لكل من لُِوثت يداه 
بدماء الشهداء المدافعين عن حرية الوطن وكرامة األمة، إنه يستغفر لكل من تخلى عن 

ته بأبخس األثمان، ويطلب الشاعر من مصر أن تسامحه وهو يعلم الوطن وباع عروب
 أن يكون الحياد حالً أو عالجاً -  وبشكل قاطع–أن الثورة هى القدر المحتوم، نافياً 

شافياً ألمراض الخسة والنذالة التي أصابت األمة، فيتوجه طالباً السماح والمغفرة على 
ة والحمية لدى المتخاذلين عن أبناء الوطن، اندفاعه وغضبه الرامي إلى استنفار المروء

وبثوا أمانيهم الكاذبة ، وكل تجار الدين والسياسة، وكل الشعراء الذين تاجروا بالكلمة
مخدراً يخادعون به األمة بحثاً عن شهرة وشهوة، مقدمين مصالحهم الخاصة على 

في حديثه عن ) نا(مصلحة الوطن، وقد لجأ الشاعر إلى استخدام ضمير المتكلم الجمعي 
؛ للتأكيد على انتمائه للفريق الذي مازال يرى ) حفظنا-  حمينا-رددنا( األمجاد العربية 

قضية تنوير المجتمع وتثقيفه بوصفها هماً جميالً على عاتقه؛ مؤمناً بقيمة المثقف 
ودوره الفعال في صناعة المستقبل، هذا الدور الذي ال مناص من أدائه على نحو ما، 

  .قيمة للحياة من دونهحيث ال 

                                         
  .٤٨٢:  نزار قباني، األعمال السياسية الكاملة، الجزء الثالث، ص)١(



 

 )٢٠٤٧(

أن يستكمل في حواره الثوري مع طه " نزار قباني"وهكذا استطاع الشاعر   
الذي مثّل محوراً رئيساً ارتكزت عليه كل أبيات القصيدة، " نسق الثورة"حسين أبعاد 

مقدماً تنويعات نزارية على مقام الغضب الثائر، أو الغضب الكبير بجلد الذات؛ ليتخذ 
 أنه بعد فساد القلوب :ر جمود األوضاع المتردية، منتهياً إلى حقيقة مؤداهامنه أداة لكس

والعقول فإنه لم يعد هناك من سبيل آخر سوى الثورة، ثورة تقوم على فكر وروية، 
وتستند إلى منطق مكتسب من تراثنا الثقافي والفكري الذي أورثته لنا رموزنا العربية 

يق أمل وشعاع ضوء نستنير به في رحلتنا نحو المضيئة، الذين مثلت إسهاماتهم بر
المستقبل، حيث استدعى نزار قباني في قصيدته عددا من رموز االستنارة العربية الذين 
كان لهم دور كبير في صياغة التاريخ وصنع الحضارة؛ برجاحة عقلهم واستنارة 

 وتنوير فكرهم، فضالً عما حملوه على عاتقهم من مهمة الحافظ على مقدرات األمة
الشعرية " نزار قباني"شعوبها بما يسهم في رفع شأنها وعلو قدرها، وتتجلى هنا براعة 

، فربما غاب عنا طه حسين، استنطاق الغياب بمعطيات القيم التي تثبت الحضورفي 
غير أنه يبقى حاضراً بما تركه وما ورثناه عنه من فكر تنويري أضاء ظالم األمة 

وضعها على طريق المستقبل المشرق بشمس المعرفة، وحرية العربية، وبدد جهلها، و
اإلبداع واالبتكار، فلم يغب طه حسين ولم يمت، وبقى بأعماله وأفكاره التي حلقت في 

  .سماء األمة العربية، وسطرت تاريخها في مرحلة فارقة من الزمن
ومن هم على شاكلته من دعاة التنوير واإلصالح " طه حسين"إن ما غرسه 

 باقيا في قناعاتنا جميعاً رغم الغياب حاضراً، ورغم الصمت العاجز ناطقاً؛ بكل سيظل
ما يؤكد على أن مصر خصبة فتية قادرة على أن تنجب من سيأتي على الدرب نفسه، 

  .ليصحح المسار ويحفظ ما تبقى من ميراث األجداد
 .نسق المتوالية عند الشاعر أمل دنقل .٢

معالجة أخرى الستدعاء شخصية " أمل دنقل "للشاعر" ال أبكيه"تمثل قصيدة 
وإعادة توظيفها بما يوافق رؤية الشاعر للعالم وبيان دور المثقف في إعادة " طه حسين"

نسق "تشكيله، ويتجلي في هذه القصيدة بوضوح النسق المغاير بصورة مختلفة عن 
يسميه الباحث في قصيدة نزار قباني السابقة، حيث يبرز في قصيدة أمل هنا ما " الثورة
؛ وهو نسق يؤكد من خالله الشاعر على أن الثورة ال تنتهي، وأن "نسق المتوالية"بــ 

الكل في الواحد، وأن عنقاء نزار قباني قد أنجبت عند أمل دنقل عنقاء جديدة، فالصراع 



– 

  )٢٠٤٨(

الدائر بين التنوير والرجعية ال ولن ينتهي، بما يستدعي أن ننتبه، وأال نصيخ السمع في 
قدم معالجته في دعوته الصريحة " نزار قباني"ع وإشفاق وضعف، فإن كان خضو

يؤكد على أن األرض ما تزال خصبة، وأن الدم العربي ما " أمل دنقل"للثورة، فإن 
يزال جارياً متجدداً متدفقًا كالنيل العظيم، فالتضحيات مستمرة واألحالم فارضة إيقاعها 

  : وتدور، واألرض في حالة مخاض مستمرعلى الحياة، والدائرة ما تزال تدور
  
  
  
  
  
  

   تنجب بطالً                تنجب حلماً تنجب شعباً                 
  

باستدعائه في " طه حسين"وإذا كان نزار قد استطاع أن يكسر حاجز غياب 
حواره ومخاطبته بضمير المخاطب بما يعكس حضوراً آنياً، فإن أمل يستخدم هنا 

 عند حديثه عن طه حسين بوصفه داالً للحضور، فالنسق يتجدد باستمرار ضمير الغائب
ويتخلق في منطقة بينية تتوسط الغياب المادي والحضور المعنوي، فإن غاب الرمز فإن 

  .األفكار تكون حاضرة ال تغيب وال تموت
للشاعر أمل دنقل امتداداً لتجربته الشعرية الثرة، التي " ال أبكيه"جاءت قصيدة 

طالت عبر الزمان، مستفيدة من هذا الكم الكبير من التجارب التي مر بها أمل في است
حياته الشخصية، التي شكلت مجمل تجربته الشعرية مثلما شكلت دواخله النفسية 
والمست أعماق روحه الشاعرة القلقة، وقد استطاع أمل على مدار هذه التجربة أن 

ألساس والدافع الرئيس وراء إبداعه يوظف األحداث التاريخية بوصفها المحرك ا
الشعري، التي طالما كانت الحافز الحقيقي وراء انفعاالته اإلبداعية، وقد كانت معالجته 
الخاصة لتلك القضايا من خالل مقدرته اإلبداعية التي مكنته من إعادة صياغة ما دار 

 شعري له حوله من أحداث وبلورته على المستويات كافة، فقدمها جميعاً في قالب
حيث لعب شعر "هويته الخاصة وبصمته الثائرة التي ميزته عن غيره من الشعراء، 

 األرض



 

 )٢٠٤٩(

أمل دنقل دوراً بطولياً في تمثيل الضمير القومي في فترة تحوالت أليمة، جعلته يلقب 
، وهذا ما يؤكد على ضرورة الربط بين الشاعر )١("بأمير شعراء الرفض السياسي

، فال يمكن أن تنشأ القصيدة بمعزل عن ظروف وظروف إنتاج الشعر من حوله
إنتاجها، فضالً عن تأثرها شكالً وموضوعاً بطبيعة القضايا التي تناقشها السيما إذا 
كانت تتعلق بالحراك المجتمعي، وهو األمر الذي دفع الشاعر الستخدام مجموعة من 

الفائدة ويسهم في التقنيات الفنية والجمالية المتوافقة مع طبيعة قصيدته، بما يحقق 
على تنويع األدوات الفنية " أمل دنقل"توصيل المعنى بالشكل األمثل، وقد اعتاد 

واألساليب التعبيرية في قصائده، ما أكسبها القدرة الفائقة على وضوح التعبير، 
باإلضافة إلى إكساب المعنى دالالت مضمرة تحيل إليها مجموعة الدوال الرمزية التي 

محصلة تعالق مكونات "ر بوصفها متنفسا لقصيدته، فالقصيدة لديه تمثل يستخدمها الشاع
، وال يمكن أن نفصل بحال من األحوال )٢("إيقاعية ولغوية وداللية وتفاعل عميق بينها

فيما بين تلك المكونات، فلكل دور يؤديه بما يتناسب مع المعطَى العام في القصيدة 
  .مجتمعة

على ثالث مراحل " ال أبكيه"ته الشعرية في قصيدة بناء تجرب" أمل دنقل"يشيد 
الذي تقوم عليه القصيدة، حيث ) نسق المتوالية(تتكامل جميعها في تراتب فني مكونة 

بأن األرض تُكمل دورتها، ودائماً تلد من يحمل راية التنوير من " أمل دنقل"يؤمن 
، ال ينضب المعين الذي جديد، فالشخصية المحورية عنده تتجسد في األجيال المتتالية

تجود به األرض بهم أبدا، فيحمل كل جيل على عاتقه مسئولية إكمال ما بدأه الجيل 
السابق عليه في استمرارية متوالية دائمة، حيث تبدأ تلك المراحل بمرحلة البناء حيث 

ى التأسيس المادي وما يمثله من تشييد وبناء واستقرار، ثم تأتي المرحلة الثانية فتتجل
فيها معاني التضحية والعناء من خالل تحقيق الحلم المتجسد في تنوير المجتمع 

تجربته بالمرحلة الثالثة " أمل دنقل"وتوجيهه صوب المسار الصحيح، ويختتم الشاعر 
التي يبرز فيها الهدف األسمى لكل ما يبذل من تضحيات ومعاناة في سبيل تحقيق الغاية 

 إليها أبناء الوطن، وهى المرحلة التي يدرك فيها اإلنسان الحقيقية المرجوة التي يسعى
                                         

  .٣٥: م، ص١٩٩٧، القاهرة ١قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، ط:  الدكتور صالح فضل)١(
ير غير منشورة، جامعـة اليرمـوك، األردن      شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، رسالة ماجست      :  فتحي أبو مراد   )٢(

  .٢٠٣: م، ص٢٠٠٢



– 

  )٢٠٥٠(

قيمة التضحية وغايتها الكبرى، فتتناقلها عنهم األجيال التالية رافعة راية التنوير، 
ماضية في تحقيق المجد الذي بدأ مسيرتها اآلباء دون أن يهنوا أو يحزنوا، وهكذا 

، فتكتسب الحياة حيويتها وتدفقها إلى يكتمل األمر في متوالية تتكرر مع كل دورة للحياة
  .أن يرث اهللا األرض وما عليها

  :البناء واالستقرار: المرحلة األولى 
على االمتداد الجغرافي لمصر في عمق التاريخ القديم، فمصر " أمل دنقل"يؤكد 

ال تبدأ من مصر القريبة؛ إنها تبدأمن حيث الجنوب، حيث طيبة مهد الحضارة 
مة، تلك الحضارة التي وحدت مصر وارتقت بها حتى نالت مكانتها الفرعونية القدي

، ويؤرخ لميالد هذه الحضارة مع بدء فيضان النيل سنويا على األراضي )١(المرموقة
المحيطة به؛ تاركًا وراءه أرضا خصبة وتربة غنية، حيث أصبحت المنطقة المتاخمة 

 األواني الفخارية في بعض للفيضان جاذبة للناس، ووجدت آثار عبارة عن عدد من
المقابر، ما يدل على استقرار بعض السكان في تلك المناطق وذلك منذ حوالي أربعة 
آالف عام قبل الميالد، وهي تلك الحقبة التي اتفق مؤرخو مصر القديمة على تسميتها 
بعصر ما قبل األسرات حيث استحالت األرض الصحراوية الجديبة أرضاً خصبة بفعل 

 المتكرر للنيل الخصيب، وبدأت مرحلة االستقرار، ويعبر الشاعر عن هذه الفيضان
) الخضرة(الذي ترتديه مصر كناية عن تسيد فكرة ) الثوب األخضر(المرحلة بدال 

وتعدد المحاصيل الزراعية التي ترمز للنماء والزراعة واالستقرار، فضالً عن كونها 
 تشبه دورة الحياة، فهي صورة ممتدة رمز البقاء والتجدد، وإن دورة النبات لتكاد

الستمرار الحياة وتجددها، وهو ما دفع أمل دنقل ألن يربط الحياة باالخضرار، الذي 
تحفظ الشمس بقاءه وديمومته، وكالهما يمثل تيمة التولد التلقائي لمالمح الحياة، ويصب 

، حيث كل ذلك في إطار نسق المتوالية التي نرصدها بوضوح في قصيدة أمل دنقل

                                         
 بدأت حضارة قدماء المصريين مع توحيد شمال مصر بجنوبها في دولة واحدة مركزية استمرت شامخة لمدة )١(

، التي )ثالثة آالف عام، وقد تم تسجيل أول توحيد مؤرخ لمصر في شكل مملكة واحدة على لوحة مينا أو نعرمر            
 عام قبل الميالد، وتبين اللوحة الملك نعرمر أو مينا وهو يتغلب على أعدائه مرتديا تـاجي                 ٣١٠٠ تعود لحوالي 

موسوعة مصر القديمة، الجزء األول، في عصر : سليم حسن: راجع. الحكم التقليديين لمصر العليا ومصر السفلى
ئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة     ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر اإلهناسي، مهرجان القراءة للجميع، الهي          

  .م٢٠٠١



 

 )٢٠٥١(

تظل الشمس جيالً وراء جيل، وعصراً وراء عصر، هي الكل في الواحد، ويبقى 
الوطن ينجب دائماً أبناءه الذين يحملون على عاتقهم مهمة التنوير دون يأس أو ارتكان 
لعصر دون عصر، أو مرحلة دون غيرها، فاألرض ولود والوطن قادر على اإلنجاب، 

  :ية مستمرة غير منقطعةجيالً يسلم جيالً، هكذا في متوال
ــصر ــدأ ال م ــن تب ــصر م ــة م   القريب

  
ــا   ــدأ إنه ــن تب ــار م ــة( أحج   )ِطيب

  
  انطبعـــت منـــذ تبـــدأ إنهـــا

  
  ــدم ــاِء ق ــى الم ــة األرض عل   الجديب

  
  إذا يبلــــى ال األخــــضر ثوبهــــا

  
ــه   ــت ...خلعت ــشمس رف ــه ال   ثقوب

  
  فـي  الكـل  فهـي  عـصوراً  ليـست  إنها

  
ــد،   ــذات فـــي الواحـ ــة الـ   الرحيبـ

  
  فمـــا المـــوت تعـــرف ال أرضـــها

  
ــوت   ــودة إال الم ــرى ع ــة أخ   )١(قريب

  
 هنا يتجلى من خالل توظيف فكرة البعث امتداداً لما هو المتواليةإن نسق 

مدون على حوائط مقابر مصر الفرعونية، وإن فكرة البعث أو الخلود التي آمن بها 
لى أكثر الفراعنة وسيطرت على مخيلة كثير من الشعراء المعاصرين، تم توظيفها ع

من مستوى، فجسدت في شعر بدر شاكر السياب معاناة الشعب العراقي، إيماناً منه بأن 
العراق بحاجة إلى أن يبعث من جديد بعدما أصابه الدمار والجدب، وهو ما تجلّى في 

) عشتار(على يد زوجته ) تموز(أكثر من قصيدة وظَّف فيها أسطورة بعث أدموزي 
، أما أمل دنقل فيوظف تلك الفكرة بوصفها شكالً )نة بال مطر مدي-أنشودة المطر(منها 

من أشكال التجلي لنسق المتوالية الذي يؤكد من خالله على أن البطولة ال تنتهي وال 
تندثر بموت البطل الفرد، فأرض مصر خصب ونماء دائمان، وما الموت إال حياة 

ال من العالم الدنيوي أخرى جديدة، وصورة من صور التحول التي يتم فيها االنتق
ميالد الحياة مرتبط "المحدود إلى عالم الخلود األبدى؛ في استمرارية مطلقة، ألن 

                                         
  ٤٢٩: م، ص١٩٨٧، القاهرة، ٣ أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي، ط)١(



– 

  )٢٠٥٢(

 ،)١("بالموت، فالحياة والموت نصفان لدورٍة واحدة ال تكتمل إال باتحادهما واجتماعهما
ويستحضر الشاعر هنا مشاهد االحتفال الفرعوني الكبير بعروس النيل، حيث تزف هذه 

عروس إلى النيل، منهية حياة مؤقتة متصلة بحياة أخرى أبدية في رحاب النيل الذي ال
يمثل جريانه شريان الحياة ورمز الخصب والتجدد، ويكشف الشاعر عن عمق ما تمثله 
داللة هذا االحتفال حيث يتقرب المصريون القدماء إلله النيل الذي كانوا يطلقون عليه 

ماء، رغبة منهم في إرضاء مزاجه المتقلب، وضماناً رمز الخصب والن" اإلله حابي"
 في – بما يحفظ لهم زرعهم ودوابهم؛ فكانوا يقدمون إليه-  هذا العام–ألن يأتي فيضانه 

ليتزوج  قرباناً بشرياً يتجسد في صورة عروس ِبكر حية يدفعون بها إليه؛ - كل موسم
بها؛ فيفيض من دم بكارتها الماء الطاهر؛ يغمر األرض ويخصبها؛ ويأتي استدعاء أمل 
دنقل هنا لهذا الطقس تأكيداً منه على أن التضحية في سبيل الغاية المنشودة والهدف 
األسمى ضرورة واجبة، ومطلب أساس ولو كان على حساب خسران الروح، ويصور 

  : والسرور مع االحتفال بوفاء النيلالشاعر هذه الحالة من البهجة
ــر ــرة تعب ــي القط ــل ف ــن الني   فم

  
ــا   ــرقص حوله ــاد ال ــصوبه وأعي   الخ

  
ــإذا ــر فـ ــا البحـ ــرت طواهـ   نفـ

  
ــاء واســترد   ــوادي فــي الم ــه ال   دروب

  
ــاد ــاء وأعـ ــل المـ ــه للنيـ   هروبـ

  
  الخــصوبه مــصر فـي  المــاء واسـترد   

  
ــسقى ــل فـ ــه النيـ ــة– بـ   -ثانيـ

  
ــأ   ــر ظم ــا إذا البح ــد م ــه م   )٢(كوب

  
وأمل دنقل " أحمد شوقي"ونالحظ هنا اختالف الصورة ما بين أمير الشعراء   

في تعبيرهما عن عرس وفاء النيل؛ فبينما انشغل أولهما برصد مالمح الفرحة والسعادة 
المصاحبة للطقس؛ والبهجة التي اعترت العروس وهي تزف للنيل العظيم، غير هيابة 

  :وال وجلة
                                         

مـصادرها، قـضاياها، مالمحهـا الفنيـة، دار     : صورة الدم في شعر أمـل دنقـل    :  الدكتور منير فوزي   )١(
  .٢٩٠: م، ص١٩٩٥، القاهرة ١المعارف،ط

  ٤٢٩: ل، األعمال الشعرية الكاملة، ص أمل دنق)٢(



 

 )٢٠٥٣(

  يــِسهاونف بنفْــِسها إليــك ألقــتْ
  

  ــك ـــقةً وأتت ــا شي ــيقُ ..حواه   )١(ش

  
لم يهتم كثيرا برصد مظاهر البهجة والرقص المالزمتين " أمل دنقل"فإن 

وحركية انتقال هذه القطرة ، )القطرة(للعروس؛ بقدر اهتمامه بحركة جريان الماء نفسه 
لبحر، وكأنها ما بين النيل والبحر؛ وكيف أن العذوبة تغلبت في النهاية على ملوحة ماء ا

  :ترويه بعذب فراتها
ــسقى ــل فـ ــه النيـ ــةً– بـ   -ثانيـ

  
ــأ   ــر ظم ــا إذا البح ــد م ــه م   كوب

  
في هذا السياق إنما يأتي تأكيداً " عروس النيل"إن استدعاء أمل دنقل ألسطورة 

على ضرورة افتداء الوطن وحتميته، فهذه األسطورة تمثل طقساً من طقوس االحتفال 
العروس الِبكر في الثاني عشر من بؤونة، وهي في أبهى بالنيل واسترضائه، بإلقاء 

صورها وأجملها، وقد أفاد أمل في قصيدته من البعد الثقافي الذي تحيل إليه تلك 
، )٢(األسطورة بغض النظر عن صحة المسألة تاريخيا وهو أمر نفاه المؤرخون والنقاد

 إعادة صياغة األسطورة وما تشير إليه من دالالت تتفق والثقافة العربية، خاصة عند
بأسلوب حكائي يتم توظيفه داخل العمل األدبي، بما يكسبه سمة المعاصرة والمعايشة، 

هذه المزية، شأنه شأن شعراء عصره، فحاول من خالل ) أمل دنقل(ولقد استغل "
استقرائه لعالم األساطير، وباإلفادة من معطياتها الثرة، أن يضع عينه على الواقع، 

للتعبير عن حتمية افتداء الوطن بالدم، والتضحية ) عروس النيل(سطورة فاستخدم أ
، فالتضحية بالنفس هنا تصير واجباً )٣("بالنفس من أجل تطور مسيرته واستمرار بقائه

قومياً، وفق ما يترتب عليها من إخصاب وفيضان تفيد منه األرض؛ وينعكس إيجاياً 
 مرهونة باالفتداء وبذل الدماء والتضحية على الوطن بوجه عام، لكن الخصوبة والعطاء

                                         
                م، ١٩٨٨لبنـان   / ، الجزء الثاني، دار العـودة، بيـروت       )الشوقيات(األعمال الشعرية الكاملة    :  أحمد شوقي  )١(

  .٦٩ص 
 النيل في األدب الشعبي،: الدكتورة نعمات أحمد فؤاد:  حول انتفاء حقيقة  إلقاء عروس بشرية في النيل انظر          )٢(

  .م١٩٧٣ القاهرة  -الهيئة المصرية العامة للكتاب
  ١٦٤: صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص:  الدكتور منير فوزي)٣(



– 

  )٢٠٥٤(

بكل غاٍل وثمين، وهو افتداء محمود يعكس محبة الوطن وحتمية الدفاع عنه مهما كان 
  .الثمن باهظاً

في غير موضع من قصائده، ) عروس النيل(من أسطورة " أمل دنقل"وقد أفاد 
من "يدته حيث يوجه الدعوة صراحة لتحرير الوطن وافتدائه بالدم في خاتمة قص

، التي يؤكد عبر أبياتها أن فيضان النيل رمز الخصوبة "مذكرات المتنبي في مصر
  :١٩٦٧واإلنماء؛ مرتبط بتحرير األرض التي استولى عليها اليهود عقب هزيمة يونيو

  عيــد بأيــِة حــاٍل عــدت يــا عيــد؟     (..) 
  

  بمـــا مـــضى؟ أم ألرضـــى فيـــك تهويـــد؟
  
  عــن عــساكرها ) نامــتْ نــواطير مــصر  (
  

 ــيد ــا األناشــ ــدالً منهــ ــتْ بــ   !وحاربــ
  

ــتُ ــاً  : نادي ــاه دم ــري المي ــل تج ــُل ه ــا ني   ي
  

ــودوا؟    ــل إن ن ــصحو األه ــيض، وي ــى تف   لك
  
  )١()عيــد بأيــة حــال عــدت يــا عيــد؟     (
  

وما النداء في األبيات إال صرخة مدوية، يسعي من خاللها الشاعر الستنهاض 
واحتلوا "ود لقلب العروبة مصر، الهمم، بعد أن نامت بعض الضمائر، بعد احتالل اليه

معها أراضي عربية أخرى، حين نام حراسها وزعماؤها عنها، وتركوا اليهود يعيثون 
 وفق تشخيص - فيها فساداً، بعد غفلة أدعياء البطوالت من زعماء األمة، لتحارب

                                         
  ١٩٠:  أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص)١(



 

 )٢٠٥٥(

، ما دفعه أن يعقب النداء )١("  األناشيد التي ال تسمن وال تغني من جوع- ساخر
، وكأن الخالص ال يتحقق إال )يا نيُل هل تجري المياه دماً( فهام االستنكاري باالست

  .بالتضحية بالدماء وبذل النفوس الطاهرة ، فاألناشيد واألغاني ال تحرر األوطان
واستمراراً لنسق التوالي والتكرار؛ فإن النيل يسترد جريانه وانسيابيته إذا ما 

تصاله بشمال الدلتا، فيلتقي الماء العذب بالماء اصطدم بالبحر في نهاية مجراه عند ا
األجاج، ومن ثم تعود المياه العذبة في رحلة ارتداد لمسارها من جديد، مخلفة وراءها 
وادياً خصباً مليئاً بالزروع والمحاصيل الزراعية، إذا ما تأملنا ارتداد الماء العذب هنا؛ 

 البقاء، فالماء العذب رمز الحياة، وأينما نجد أنه تأكيد لفكرة استعادة العذوبة التي تضمن
حّل، خلق وادياً يصلح لالستقرار وإقامة الحياة عليه، ومن ثم فإنه يتحقق إعمار األرض 

  .وخلق حياة فيها وتكوين المجتمعات البشرية
وتتوالى مالمح الحياة ومرادفاتها الخصب تارة والعذوبة تارة أخرى حيث   

لتي ينعم بها البحر الذي يمد كوبه سائالً النيل أن يروي تجسدها هنا حالة االرتواء ا
ظمأه، فماؤه المالح ال يروي عطشه، ومن ثم تظل حاجته للماء العذب قائمة، والمفارقة 
التي تنطق بها الصورة الشعرية هنا تعد سمة من سمات شعر أمل دنقل، حيث تأتي 

اللة على معنى قصد إليه بشكل دائماً وليدة موقف نفسي وأيدولوجي يوظفها الشاعر للد
غير مباشر، وهو استخدام إنما يهدف الشاعر من ورائه أن يخلق معنى جديداً، يوافق 
حالة التداخل والتعقيد التي يشير إليها في قصيدته، ومن ثم فإنه يتمكن من توظيف 
التناقض هنا توظيفاً معبراً، فيحيل إلى معنى ضمني مستتر خلف ظاهر النص، 

 المفارقة هنا حدود كونها خاصية شعرية إلى دورها كوسيلة فكرية معبرة عن وتتجاوز
المضمر النسقي، خاصة إذا ما تعلقت المفارقة بموقف يتخذه الشاعر تجاه قضية ما، 
وهذا يبدو جلياً في قصائد أمل دنقل بوجه عام، حيث أسهمت المرتكزات األيديولوجية 

إنشاء القصيدة الشعرية الدنقلية شكالً ومضموماً، "والقناعات الذهنية إسهاماً كبيراً في

                                         
 دراسات في تأويل النصوص، -أشكال التناص وتحوالت الخطاب الشعري المعاصر:  الدكتور حافظ المغربي)١(

  ٢٧٢م ، ص ٢٠١٠لبنان، / ،  بيروت١ار العربي، طمؤسسة االنتش



– 

  )٢٠٥٦(

فالواقع السياسي فرض نفسه على الشاعر وجعل فلسفته الشعرية الخاصة التي انبثقت 
  .)١("من صراعات سياسية واجتماعية مليئة بالتناقض

 ولغة المفارقة التي يستخدمها أمل تمثل شكالً من أشكال التضارب والتشتت 
إلنسان في واقعه العربي، حيث جسدت تناقضات أمل رغبته الداخلية التي يعاني منها ا

بلورة رؤية فكرية خاصة تصدت لهموم اإلنسان العربي المعاصر وعبرت عن "في 
، فقد شغلته حركة المجتمع من حوله ومدى )٢("تطلعاته وأشواقه وأحالمه المتضاربة

امل معها، تلك الكيفية التي تجلت اقتناعه بطريقة عالج القضايا المجتمعية، وكيفية التع
رت سلباً على الحراك المجتمعي وأدت إلى تفاقم القضايا في مجموعة من المتناقضات أثَّ

استند أمل دنقل إلى الثنائيات الضدية الكثيرة في التعبير عن "دون عالج، ومن ثم فقد 
 من أجل عرض ،)٣("حركة المجتمع العربي وتقلباته السياسية واالجتماعية والثقافية

رؤيته الشعرية ومن أجل التعبير عن تجربته الخاصة تجاه تلك المتغيرات، وقد خلّف 
هذا انطباعاً سلبياً انعكس على دوافعه الشخصية، حيث انتقل أمل من الخاص للعام، 
وبدأ في تعميم األحكام على التجربة بشكل شمولي، كما انتقل من التعبير بالمفارقة 

لتناقض التي عانى منها على المستوى الشخصي؛ إلى التعبير عن الشخصية وحالة ا
تتمحور التجربة مع بنية الفكر، في صناعة محتوى " معاناة اإلنسان بوجه عام، حيث

الرمز الشعري داخل شعر أمل كله، وتصبح الرموز الشعرية اختزاال وتكثيفًا لهما 
ل بقاء الوطن، فالمشهد ، وهو ما تجسد في قضية التضحية والفداء من أج)٤("معا

الشعري في القصيدة  يستخدم البحر كرمز لألرض التي تحتاج إلى أبنائها الذين 
يضحون بدمائهم العذبة الخصيبة من أجل وطنهم الغالي الذي يرتوي بدمائهم وتزداد 

  .خصوبة أرضه بتضحياتهم المتجددة؛ التي تتوالى على مدار األجيال وعبر العصور
                                         

كيف كتب دنقل قصائده، مجلة أدب ونقد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، العـدد               : أحمد إسماعيل  )١(
  ١٦: م، ص١٩٨٤األول، يناير

م، ١٩٨٨، أكتـوبر  ٤١قراءة في كتاب أمل دنقل أمير شعراء الرفض، مجلة أدب ونقد، العدد            :  مجدي فرج  )٢(
  ١٣٢: ص

، عمـان،   ١لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار صفاء للنشر والتوزيـع، ط           :  عاصم محمد أمين بني عامر     )٣(
  ٩٩: م، ص٢٠٠٥

، الهيئة  )أمل دنقل :  عدد خاص  -١٠مجلة إبداع، العدد    (أقانيم الشعر عند أمل دنقل،      :  الدكتور مدحت الجيار   )٤(
  ٩٢:م، ص١٩٨٣ر أكتوب المصرية العامة للكتاب، القاهرة،



 

 )٢٠٥٧(

ه النيل هنا يعدّ تمثيالً لدورة الدم الذي تتشربه األرض فتزداد به إن ارتداد ميا  
خصبا؛ واألبطال يواصلون تضحياتهم فداء للوطن، دفاعا عن وجوده وهويته وبقائه، 
ليبقى الوطن ما بقيت إرادة الحياة الحرة، والرغبة العميقة في البناء والمضي قدماً نحو 

  :اإلعمار
  لـــه مـــصر يـــا شـــعبك هكـــذا

  
ــاء رةدو   ــواه المـ ــه ونجـ   الرطيبـ

  
ــات ــه م ــوت في ــا الم ــابتنى يوم   ف

  
  غيوبــه يــستجلي للمــوت هرمــاً  

  
ــداً ــي أبـ ــأتي يبنـ ــره ويـ   غيـ

  
ــراً   ــه ناشـ ــاه فيـ ــه أسـ   وحروبـ

  
ــإذا ــى راح فـ ــم ابتنـ ــى ثـ   ابتنـ

  
ــانثنى   ــازي ف ــه الغ ــه إلي   )١(بالعقوب

  
ف الروح إن رغبة البناء هنا تمثل امتدادا للبقاء واستمرار الحياة؛ حيث ترفر  

األبية التي تسكن الوجدان المصري وتتجلى في كسر رهبة الموت، وفي التحدي 
واإلعمار، ومواجهة أطماع الغزاة، فالغازي الساعي إلى كسر إرادة الشعوب وقتل 
روحهم المعنوية من أجل تحقيق أهدافه ومطامعه، ال يستطيع أن يحقق هذه الرغبة أمام 

لتي ال تقبل بالذل والمهانة، وسرعان ما تتحطم إرادة صالبة إرادة الشعب المصرية، ا
الغازي أمام صالبة الشخصية المصرية وقوة تحديها التي ال تفتها ال الحروب وال 
الدماء والتضحيات مهما بلغت قيمتها، بل تظل صامدة أمام أي عدوان متغطرس بغيض 

له يمكنه من يسعى إلى فرض روح الذل والهوان والخنوع بوصفها حقًا مكتسبا 
السيطرة والبطش والطغيان ما شاء له ذلك، وكأنها ضريبة مستحقة على الشعب 
المصري أن يدفعها ثمنها باهظاً لصبره على تقلبات األحوال على مدار العصور، غير 
أن دماء الشهداء تستحيل فيضاناً جارفاً يقتلع صخور الذل والهوان، ويزلزل أركان 

ف أمامه كل مالمح التسلط والوحشية، وتسقط مخططات الطغيان واالحتالل، تنجر
الغازي وأحالمه التوسعية، لترتوي األرض العطشى بدماء التضحيات الفداء كي تعيد 

  . إلى األرض خصبها ونماءها من جديد
                                         

  ٤٣٠:  أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص)١(



– 

  )٢٠٥٨(

وقد جاء البناء الفني لألبيات الخمس عشرة األولى من القصيدة ممثالً لمرحلة   
ا ما ذهب إليه الباحث في قراءته الثقافية، حيث الحظ تكرار البناء واالستقرار، ومتوازي

 -  الثوب األخضر–قدم الماء(المفردات الدالة على حالة االستقرار وإعمار األرض مثل 
باإلضافة إلى تعدد المفردات الدالة على )  يبني- سقى-  العذوبة-  النيل- أعياد الخصوبة

 -  العذوبة- األرض(لمتمثلة في معطيات الحياة  ومقومات البناء واالستقرار ا
، كما الحظ حركية المعاني وتجددها في األبيات بما بتوافق مع إيقاع الحياة، )الخصوبة

التي لجأ إليها الشاعر إلضفاء طابع ) الجمل الفعلية(حيث تمثل ذلك في شيوع استخدام 
انعكس االستمرارية والديمومة، وخلق تفاعل خالق بين نص القصيدة ومعطيات الحياة 

على اإليقاع الداخلي والخارجي للقصيدة سرعة ومرونة توافقت مع تدفق تفعيالت بحر 
بما يتسم به تفعيلة ) المكررة ثالث مرات) ٥/٥//٥(/فاعالتن (الرمل التام األضرب 

) ٥(/بين سببين خفيفين في األغلب ) ٥(//البحر المتوازنة حيث ينحصر الوتد المجموع 
بدالً من ) ٥/٥///فعالتن ( السبب األول في التفعيلة لتصبح مع احتمال حذف ساكن

، مما يكسب حركة التفعيلة خفة ورشاقة )خبن(وهو ما يسمى بالـ ) ٥/٥//٥/فاعالتن (
أكثر؛ وينعكس على حركية جريان النهر؛ بما يكسب القصيدة حالة من االنفالت 

ة تتوافق مع خفة السيولة والتجدد واالستمرارية، بالتزامن مع استدعاء مفردات لغوي
 مد - سقى النيل-  هروبه- استرد الماء دروبه–البحر طواها -تعبر القطرة( والتدفق 

، فضالً عن حسن استخدام الشاعر للتشخيص الذي وظفه ) ناشراً-  دورة الماء- كوبه
ليجسد من خالله األحداث في طابع بشري إنساني، وهو ما نجده في تداعي بعض 

 -  البحر طواها-  تعبر القطرة- رفت الشمس-  ثوبها األخضر- قدم الماء( الصور مثل 
، وقد استطاع الشاعر ) مات الموت– ظمأ البحر- سقى النيل-  استرد الماء- أعاد الماء

من خالل توظيفه لكل تلك الصور التشخيصية أن يحيل القصيدة إلى بناء فني محكم؛ 
للدخول في مرحلة بناء الوطن وكأنه خلية تتكامل بعناصرها وشخوصها متأهبةً 

واستقراره؛ التي تتجلى عبر عنها الشاعر ببراعة وإحكام من خالل استخدامه لمفردة 
 ثم -  راح ابتنى-  أبدا يبني-فابتنى هرما( أربع مرات عبر أبيات القصيدة ) البناء(

ل غير باإلضافة إلى عدد من المصاحبات اللغوية األخرى الدالة على البناء بشك ،)ابتنى
  .مباشر وهو ما سيبين لنا بوضوح في المرحلتين التاليتين



 

 )٢٠٥٩(

  :التضحية في سبيل الهدف: المرحلة الثانية
ــل ــك ك ــا أبنائ ــصر ي ــضواْ م   م

  
  وطيبــه نبــل فــي الغــد شــهداء  

  
  قـضى  الحـرب  فـي  يقـضِ  لـم  الذي

  
  وجيبـه  والغــرس  الفـأس يعـطى وهو  

  
  قـضى  الفـأس  فـي  يقـضِ  لم والذي

  
ــامالً   ــار ح ــ أحج   )١(الرهيبــه وانأس

  
وعلى الرغم من تعدد روافد أمل الفنية، واستبطانه العديد من الرموز في 
قصائده؛ فإنه استطاع أن يشكِّل من العناصر البنائية للقصيدة نسجياً كليا متماسكاً خاليا 

رؤية أو نسيج نفسي وشعوري "من التفكك والتنافر، حيث تتأسس  القصيدة لديه على 
 فني تتواشج فيه مجموعة من األدوات والمكونات المتنافرة، أو المتناقضة، موحد، وبناء

لكنها في الوقت نفسه تتضام مع بعضها البعض في وحدة عميقة، تؤلف بين متنافرها 
وتوحد متناقضها لتصبح كياناً واحداً تتماهى فيه المكونات في نسق عالئقي منسجم 

 وبقدر من مضى من شهداء فإن المستقبل قادم فمن رحم األلم يولد األمل،)   ٢("ومتآلف
ال محالة، كما أن أشكال التضحية تتنوع وتختلف كٌل حسب مجاله ومشربه الذي 
يضحي فيه، وعلى الرغم من هذا التنوع فإن الهدف واحد والحلم واحد ال يختلف 

ك باختالف الزمان أو المكان، حيث يربط الشاعر بين الماضي والمستقبل، فمن ال يمل
الماضي ال مستقبل له، وإنما تبذل التضحية في الماضي كسبيل نحو مستقبل أفضل، 

  .وما ندفعه اليوم ثمناً باهظاً يضحى بخساً في مقابل ما يتحقق من خالله في المستقبل
 وال يخفى على الشاعر أن يعدد أشكال التضحية التي ال يقتصر مفهومها 

لحرب، فميادين التضحية وأشكالها متعددة التقليدي على صورة التضحية في ميدان ا
ومتنوعة، وكل أبناء مصر يضحون في نبل وقناعة، فصنف منهم يضحي بالروح، 
وآخر يضحي بالكد والعرق والجهد حامالً سيفه الذي يستحيل فأساً يضرب به في 
األرض سعياً نحو غرس فسيلته التي يرويها بعرقه وكده، وهذا ليس ببعيد عمن ضحوا 

بل فداء الوطن، مثلما جسدته يد العامل المصري التي شيدت السد العالي من بين من ق
                                         

   السابق، الصفحة نفسها)١(
  ١٤: كيف كتب دنقل قصائده، مجلة أدب ونقد، العدد األول، ص: أحمد إسماعيل، مقال)٢(



– 

  )٢٠٦٠(

والضخمة، حيث جسد البناء قوة اإلرادة التي واجهت كل ) أحجار أسوان الرهيبة(
 رمز -المعوقات والصعوبات بعزيمة من حديد؛ من أجل الحفاظ على حصة مياه النيل 

 فلم تذهب كل -  األوائل وحتى وقتنا هذاالنماء والخصب في مصر منذ عهد الفراعين
هذه التضحيات سدى، ولم يقِض أصحابها بال معنى، بل إنهم خلدوا في مواويلنا الشعبية 
وأناشيدنا القومية التي جسدت معاناة المصريين وكفاحهم، فصاروا يتغنون بها مع 

 بطوالتهم أشجان أنين الناي الحزين وأصداء الليل، فباتوا يسكنون الذاكرة وبقيت
محفورة في قلوب المصريين؛ أما معاناتهم وآالمهم فقد صارت ندوباً على جدار القلب 
لم يمحها تقادم السنين، وكأن غيابهم عن مشهدنا الحاضر هو غياب مؤقت، بعد أن 
انتقلوا من حياتنا الفانية إلى حياة أبدية ينعمون فيها بالخلود بفضل ما ضحوا وما قدموا، 

، التي سيتوجب عليها وقتها "مصر"ا ما سيعودون مرة أخرى لمحبوبتهم ويوم، للوطن
أن تسعد بما قدم األبناء، وأن تنتظر عودة من سيحملون الراية من بعدهم في سعادة 

  :وفخر
ــمعي ــي اس ــل ف ــات اللي ــى أنّ   األس

  
  الكئيبــه المواويــل حــزن اســمعي  

  
ــا ــماء إنه ــن أس ــاتوا م ــم م   ول

  
ــوا   ــب يبرح ــد القل ــاروا فق ــهندو ص   ب

  
ــيعودون ــال سـ ــي فـ ــا تبكـ   فمـ

  
  )١(الحبيبــه تبكــي أن المحبــوب يرتــضي  

  
ثم يسرد الشاعر موجبات التضحية، ويفَصل األهداف التي دفعت أبناء مصر 
األوفياء ألن يضحوا بأرواحهم من أجلها، حيث تجلت في مجموعة من الهموم 

  .والمشاغل القومية التي حددت في مرحلة معينة مستقبل مصر
التي يستدعيها في " طه حسين"يلنا الشاعر بعد ذلك إلى شخصيته المحورية ويح

وكان دائم السعي  نحو ، موازاة مع استدعاء القضايا التي ناضل من أجلها ودافع عنها
تنوير المجتمع واالرتقاء به للمكانة العالية التي تليق به، والشاعر هنا إذ يستدعي 

ا يبرز بعداً فنياً وثقافياً جديدا للشخصية يكشف شخصية محورية بشكل غير مباشر فإنم
حيث ينيط الشاعر بها نقل بعٍد متكامل من أبعاد تجربته وحيث تتآزر "عن فاعليتها 

                                         
  ٤٣٠:  أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص)١(



 

 )٢٠٦١(

الشخصية مع بقية األدوات األخرى التي يوظفها الشاعر لنقل بقية أبعاد التجربة تآزراً 
يدته عدداً من القضايا إلى أن يضمن في قص" أمل دنقل"و ما دفع ،وه)١("عضوياً

المجتمعية التي مثلت مشروعاً قومياً تبناه طه حسين، وعلى رأسها قضية حرية الفكر 
وأهمية استنارته وإبراز دوره في مواجهة األفكار الظالمية، والدفاع عن قضايا القومية 
العربية، وتحرير المرأة وبيان أحقيتها في العمل ودورها الفاعل في المشاركة 

تمعية، إلى جانب المناداة بالعدالة االجتماعية، وغيرها من القضايا التي حمل طه المج
حسين على عاتقه هم الدفاع عنها بكل ما أوتي من بصيرة ورؤية استشرافية، خاض 
من أجلها معارك ضارية مع خصومه والمختلفين معه حولها، وباألخص أصحاب الفكر 

بنى على الفكر الظالمي وال على قبول الخنوع السلفي؛ إيماناً منه بأن األوطان ال ت
والتبعية، وأن الجهل والخوف ال ينتجان بحال أي شكل من أشكال الحضارة أو المدنية، 
فبدون الحاضر المستنير لن نملك المستقبل الزاهر، وعلى الرغم من الرمزية والدالالت 

اعل التلقائي مع األحداث الضمنية التي تحفل بها القصيدة؛ فإنها تمتاز بالبساطة والتف
والبساطة ال تعني الرقة والتبسيط وإنما تعني تلقائية "التي دفعتها لكتابة القصيدة، 

أمل "ويؤكد . )٢("التناول، وعفوية التعبير، واالبتعاد عن خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى
أبناء الوطن هنا أن بقاء طه حسين بيننا كرمز وقيمة رهين بما أورثه تالميذه من " دنقل

المخلصين الذي تبنوا آراءه وآمنوا بها، وسعوا للدفاع عن كل القيم والمبادئ التي كرس 
نفسه وقلمه لترسيخها على مدار سني حياته، فتلك القيم هى التي ستصنع " طه حسين"

الفارق وتؤسس ألمجاد األبناء إذا ما ساروا على نهج آبائهم، وعلى ما استخلصوه من 
ضرورة أن يتحد أبناء الوطن لبناء "طه حسين"عن " أمل دنقل"تماماً كما ورث خبراتهم، 

المجد بسواعدهم الفتية، دون كلل أو ملل أو تهاون، فالمجد يجب أن يكون هدفهم 
األسمى الذي يتوجب عليهم الحفاظ عليه والعمل على تحقيقه، مقدمين كل التضحيات 

مين أرواحهم قرباناً فداء وطنهم، فيخلدون ، مقد"مصر"الممكنة من أجل بقاء المحبوبة 
 طاغيا متجليا فيما يرثه - رغم الغياب–كما خلّد اآلباء وال يفنون، ويبقى حضورهم 

  .عنهم أبناؤهم ويحافظون عليه، ويزودون عنه من أجل بقائه واستمراره
                                         

  ٢٢٥: ل، صصورة الدم في شعر أمل دنق:  الدكتور منير فوزي)١(
، )أمـل دنقـل   :  عدد خاص  -١٠مجلة إبداع، العدد    (أمل دنقل أنشودة البساطة،     :  عبد العزيز المقالح، مقال    )٢(

  ٢٧: م، ص١٩٨٣أكتوبر 



– 

  )٢٠٦٢(

يصير توظيف التضحية إذن شكالً من أشكال البناء، الذي تتعدد وتتباين صوره 
المحه في هذه المرحلة والمرحلة التالية لها، إنه يصبح سمة مائزة يمتاز بها أبناء وم

ليفيد التعميم والشمول، ) كل(مصر جميعهم وهو ما دّل عليه الشاعر باستخدامه للفظة 
فعلى الرغم من تعدد المشارب واالهتمامات وطبيعة الحياة؛ فإن التضحية تظل سمة 

 يدخر جهدا في الدفاع عن وطنه، والقيام بدوره الفاعل تميز المصري األصيل الذي ال
 –يقضي في الحرب ( نحو مستقبل الوطن، حيث تتعدد التضحية وتتباين ما بين من 

، وبين من يقضي مدافعا بقلمه ) يحمل أحجار أسوان الرهيبة- يعطي الفأس وجيبه
لى صيغة الجمع إ) قضى(وفكره؛ وهنا نالحظ تحول استخدام الشاعر من صيغة المفرد 

للداللة على تعدد من يضحون في سيبل )  سيعودون- ندوبه-  يبرحوا- ماتوا–أسماء(
الوطن، دون التقيد بزمان محدد أو مكان؛ مع التأكيد على أن ما تقود إليه تلك 
التضحيات قد ال تجنى ثماره في أعقابها مباشرة، بل ربما تحتاج األمة والتاريخ  إلى 

 تستوعب قيمة هذه التضحية وعلو قدرها، فما يبذل من تضحيات مزيد من الوقت لكي
  .اليوم إنما يكون أشبه بخيط رفيع من الضوء الذي سنستشرف به المستقبل

  :الوصول إلى الغاية المنشودة: المرحلة الثالثة
إلى غايته المنشودة المتجسدة في أن " أمل دنقل"وفي هذه المرحلة يصل بنا   

اد هي السبل الحقيقية لمن أراد النجاح والتقدم، حيث ال مكان العمل والكد واالجته
للولولة وال للبكاء إذ ال طائل يرجى منهما، وعلى كل واحٍد منا أن يختار لنفسه دوره 
في استكمال مسيرة السابقين عليه، ويؤدي ما عليه بتفاٍن وإخالص؛ ألنها دورة الحياة 

 سوى مجموعة من األدوار يتم تبادلها - مر في نهاية األ-غير المتناهية، وما الحياة 
بين األبطال في متوالية مستمرة متجددة عبر األزمان بين اآلباء واألبناء، وتتحقق في 
هذه المرحلة آلية التبادل والتقاطع بين الحاضر والماضي التاريخيين، وهي خصيصة 

بين العناصر فالتبادل قد يقوم "بوجه عام " أمل دنقل"من الخصائص المميزة لشعر 
الماثلة في آن واحد، أو بين الحاضر والماضي التاريخي، أما التقاطع فإن أحد الطرفين 

وهو . فيه ال يحل محل االخر مثل التبادل، بل يتعامد عليه ويقيم معه إشكالية متشابكة
بدوره قد يتمثل في جزئيات تصويرية أو في لوحات كاملة يتم نسجها في ضفيرة 



 

 )٢٠٦٣(

يضرب مثاالً بنفسه، فهو ربيب طه حسين وأحد تالميذه الذين تربوا على ، و)١("متقاطعة
مجمل أفكاره التنويرية وتعلم منها، فيخلص إلى أن رثاء طه حسين الحقيقي ال يتمثل 
بحال في البكاء على رحيله والوقوف على قبره، وإنما يكون في الدفاع عما نادى به 

ومية ومجتمعية الغرض منها تنوير المجتمع من أفكار حرة، وما دعا إليه من مشاريع ق
وتوجيهه للطريق المأمول، فليس من المقبول أن يكرس األبناء حياتهم لبكاء اآلباء 
واستجداء ما ال ينفع وال يجدي، وإن األمل في إعمار أرض مصر الخصبة لكبير، وإن 

مصر بلد األبطال األجيال لمتجددة، يحمل كل منهم راية من سبقه ويكمل ما بدأوا به، ف
من عهود الفراعنة، إنهم حاملون لصفات اإلقدام والشجاعة وابتناء المجد منذ عرفوا 
االستقرار بفضل ما أعطاهم النيل الخصيب، وهي مغروسة في أعماقهم ال تلين أو 
تنكسر أمام الموت والفجيعة، فيظلون على ثباتهم وعزيمتهم التي ال تعرف العجز 

  :والضعف والهوان
ــ ــين رىأتً ــا تبك ــصر؟ ي ــا م   أن

  
  ربيبـــه كنـــت وإن أبكيـــه لـــست  

  
ــرف ــاء شـ ــضي أن األبنـ   أب يمـ

  
ــد   ــدم أن بعـ ــد قـ ــصيبه للمجـ   نـ

  
  فــال يمــضي أن لــألب شــرف

  
  الزغيبــه الــروح أبنــاءه تعتــري  

  
ــا ــي إنم ــعاف يبك ــاس ض   إن الن

  
  )٢(المــصيبه حجــم يــدركوا أن عجــزوا  

  
كل أبنائك (طان للحضور، يكرر الشاعر نداءه لمصر بما يحمله ذلك من استب

 حاضرة مدركَة -دائماً–، فمصر ) أتُرى تبكين يا مصر؟- اسمعي في الليل- يا مصر
في ذهن الشاعر وفي قلبه، شاخصة أمام عينيه، ال تغيب عنه شاردة، كما أن االستفهام 

إنما يستنكر فيه الشاعر أن تحزن ) أترى تبكين يا مصر؟(االستنكاري في قوله 
على رحيل مبدعها ومفكرها؛ ألن ما يبذله أبناؤها المحبون لها من كل "مصر"المحبوبة 

                                         
 الدكتورصالح فضل،  إنتاج الداللة في شعر أمل دنقل، مجلة فصول، الهيئة العامـة المـصرية للكتـاب،                   )١(

  ٢٢٥:م، ص١٩٨٠القاهرة، العدد األول، 
  ٤٣١:  أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص)٢(



– 

  )٢٠٦٤(

ومدعاة فخر وامتنان لهم ال يستوجب ، هذه التضحيات إنما هو فرض عين عليهم
جريان الدمع أوالبكاء، كما أن هذه التضحيات ستبقى وسام فخٍر واعتزاز لمن قدموها، 

 وافتدائه بأغلى األثمان، والشاعر يعدد وتبقى شاهدة على قيمة التضحية من أجل الوطن
في األبيات العشر األخيرة من القصيدة ما نتج عن تلك التضحيات المبذولة، عبر 
السنوات الماضية، تلك األحالم التي حملها أصحابها على أكتافهم هموماً جميلة حلموا 

بوبته،واآلن ،وكأنها هدايا المحب لمح"مصر"بتحقيقها من أجل مستقبل أفضل للمحبوبة 
وقد تحقق لمن ضحوا ما أرادوا؛ فإنه قد جاء الوقت لكي يجني الوطن ثمار ما ضحوا 

 -  استعادة التفوق والتميز على األقران- معاني العروبة( من أجله، وهو ما يتمثل في 
، وغيرها من القضايا التي تعرض ) العدالة االجتماعية-  تحرر المرأة- التعليم المجاني
المضارعة التي بلغت أربعة  ي قصيدته، مستخدماً مجموعة من األفعاللها الشاعر ف

 -  يرفع-  يهوى- يحتضن- تقتات-  ينفث- تستعيدي- تبكين(عشر فعالً مضارعاً منها 
 -  قدم-  كنت- مرت-مات(في مقابل خمسة أفعال ماضية هى )  يبكي- تعتري- يمضي
يكية التي تمثل امتداداً ألفعال ، بما يعكس حالة من الحركة التفاعلية والدينام)عجزوا

المرحلة األولى، وكأنها محطة جديدة لالنتقال أو العبور، فالوصول للغاية ال يعني 
االرتكان والخمول، إنما تكون النتيجة دافعاً جديداً لحلم أكبر وأمل أرحب، تماماً كدورة 

 متوالية ، تعكس حالة)تبخير وتكثيف ومطر وفيضان(الماء التي ال تنتهي ما بين 
  .مستمرة غير منقطعة، وهو ما أكده الباحث خالل رصده لنسق المتوالية في القصيدة

إلى التأكيد على توالي األجيال وتواصل حركة البناء " أمل دنقل"ويخلص 
الكل في "والتضحية فداء الوطن، ويتجسد نسق المتوالية في قصيدته ليؤكد على مبدأ 

طه حسين   سارق النار وحده، بل هو متحقق فيمن ، فالمجد ليس مقتصرا على "واحد
يأتون من بعده مؤمنين به حاملين لواء تنوير المجتمع، ومدركين أن الكارثة الحقيقية 
ليست في غياب من مضوا، بل في البكاء عليهم، والترحم على ما فات، ألن مصر 

روح الغائبة؛ والدة بأبطالها ورجاالتها المخلصين، ويتحتم على الجميع استحضار ال
لتنجلي حضوراً زاهياً حامالً معه قوة اإلرادة ورياح التغيير العطرة بعبق من رحلوا، 

  .فتردهم إلى الحياة في متوالية دائمة أبدية



 

 )٢٠٦٥(

  : نسق الضدية عند الشاعر منير فوزي- ٣
، أمام "منير فوزي"للشاعر " ما تيسر من صورة طه"نجد أنفسنا في قصيدة 

اخلي الذي يعتري الشاعر، نتيجة للتعارض الشديد بين ما يؤمن به حالة من الصراع الد
إنه يجد نفسه . وبين ما هو قائم على صعيد السياقين الثقافي واالجتماعي المحيطين به

في مواجهة مع قناعاته التي تنهار أمام عينيه، وتتجسد من خالل مشهد قيام مجموعة 
 القائم بأحد ميادين محافظة المنيا من األصوليين بتحطيم تمثال الدكتور طه حسين

بجوار مبنى المحافظة، مما دفع بالشاعر ألن يستحضر أحالمه وقناعاته الممثلة فيما 
يرمز إليه داّل تمثال طه حسين، حيث يتحول الصراع هنا من داللته الذاتية المادية إلى 

لتخلف، الصراع على مستقبل وطن يضم مجتمعا بأكمله يواجه تحديات الهمجية وا
كاشفًا عن مسئولية المثقفين تجاهه؛ وهل سيكتفون بدور المشاهد فحسب؟ أم يكونون 
فاعلين بما تقتضيه الضرورة تجاه مجتمعهم،وبما تمليه عليهم مسئوليتهم الفكرية 

  والثقافية؟ 
نسق "إن هذا هو ما تسعى القصيدة لإلجابة عنه؛ من خالل استخدام الشاعر لـ

طه (بعاده، وألن الشاعر هنا لم يستدِع شخصيته المحورية وتوظيفه أل" المعارضة
بل الحدث نفسه، فالداللة الفاعلة هنا تكمن في تحطيم رأس التمثال في حد ذاته، ) حسين

القاسم " طه حسين"في موازاة مع تحطيم األفكار التنويرية التي دعا إليها منجز     
لتمثال يمثل االستدعاء السلبي للقوى المشترك بين الحدث والقصيدة، وإذا كان تحطيم ا

" منير فوزي"الظالمية ألفكار شخص طه حسين وما نادى به، فإن استدعاء الشاعر 
إلطار المعارضة لهذا الفعل أخذ منحى إيجابياً بما فرضته آليات المعارضة التي كان 

سقاً لغويا البد له أن يقف من خاللها في مواجهة دعاة الفكر الظالمي المتأسلم، فأنتج ن
معارضاً لهم يتناص فيه مع بعض آيات القرآن الكريم بوصفه مرتكزا أساسيا اعتاد 
أصحاب تلك االتجاهات المتشدقة بالدين صياغة كالمهم استنادا إليه، فأراد أن يحاورهم 

  . وأن يقيم حواره معهم معارضاً خطابهم، بلسانهم
 المحيطة بنا تصويراً حسياً وألن وظيفة الشعر ال تكمن في تصوير األشياء

مباشراً ال خيال فيه، بقدر ما تكشف عن جوهر الروح المبدعة صاحبة البصمة الحقيقية 
في خلق تلك الصور، حاملة في وصفها انطباع الصورة الواقعية في النفس، وهذا ما 

األشياء توجد داخل نفوسنا، بل هى ونفوسنا "ذهب إليه الرمزيون حين أكدوا على أن 



– 

  )٢٠٦٦(

، وهذه الحالة من التماهي والتمازج هى ما تدفع الشاعر أن ينشيء )١("يء واحدش
مجموعة من العالئق المتواشجة التي تربطه بالعالم الخارجي المحيط به، وظروف 

في )٢(StéphaneMallarméستيفان ماالرميه "إنتاج قصيدته، وهذا ما ذهب إليه 
جب أن نهتكه حتى نصل إلى المعنى المحض العالم الخارجي ليس إال ستاراً ي"قوله بأن 

، والشاعر هنا فارس نبيل من فرسان الكلمة، حركته دوافعه الغيورة تجاه )٣("لألشياء
مجتمعه الذي يعاني من مجموعة من الهجمات الفكرية الرجعية التي قد تعود بالمجتمع 

ر كاشفاً تلك إلى عصور ظالمية، فما كان منه إال اللجوء إلى التحليق في سماء الشع
الحجب المظلمة في محاولة الستعادة توازنه الذي يمثل امتداداً لتوازن المجتمع وتحرره 
من تلك األفكار الظالمية، منبهاً القارئ إلى الغاية الحقيقية المرجوة من إنتاج القصيدة، 
والنص يزخر بالعتبات النصية التي تحمل الكثير من المعاني المسكوت عنها، حيث نجد 

ما تيسر من (أنفسنا أمام ثالث عتبات نصية، تتمثل األولى في عتبة العنوان الرئيس 
، وعتبة العنوان الفرعي التي أعقبت العنوان مباشرة، وقد عرض فيها )صورة طه

الشاعر إلى الظرف المجتمعي والتاريخي الذي دفعه لكتابة القصيدة، ثم العتبة الثالثة 
: المنيا في(يها الشاعر إلى مكان كتابة القصيدة وتاريخها وهى عتبة التذييل التي يشير ف

٢١/٢/٢٠١٣.(  
 ال شك أن هذه العتبات أضحت تعلب دوراً رئيساً في تحليل النصوص وكشف             

دواّل سيميولوجية فاعلـة فـي      "مضمرات الخطاب الشعري بوجه عام، بعد أن صارت         
 –تأويل والقراءة التحليليـة  العمل بؤرة من بؤر ال   /فإذا كان النص  . النصوص التي تحفها  

؛ فإن العتبـات    -بوصفه بنية متكاملة، ومبنية من بنيات معينة قابلة للتفكيك إلعادة البناء          
يمكننـا أن نغفـل    ، فـال  )٤("وفق كل هذا لم تعد أشياء مهمشة كالسابق؛ ال يلْتَفَتُ إليهـا           

                                         
، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة،     ٢محمود قاسم، ج  .د: تاريخ األدب الفرنسي، ترجمة   :  النسون جوستاف  )١(

  .٤٦٦م، ص ١٩٦٢
المدرسة الرمزية، من رواد شاعر وناقد فرنسي : Étienne Mallarméستيفان ماالرميه واسمه األصلي )٢(

م ١٨٤٢ولد في مـارس عـام    .الدادية، والسيريالية، والمستقبلية  :  شعره معظم االتجاهات الفنية الثورية مثل      ألهم
  . م١٨٩٨وتوفي في سبتمبر 

  .٤٦٥تاريخ األدب الفرنسي ، ص :  النسون جوستاف)٣(
لنصوص،  دراسات في تأويل ا-أشكال التناص وتحوالت الخطاب الشعري المعاصر:  الدكتور حافظ المغربي)٤(

  ٢٤٤ص 



 

 )٢٠٦٧(

، )م٢١/٢/٢٠١٣( وهـو    )العتبة النصية الثالثة التي ذيل بها الشاعر قـصيدته        (التاريخ  
فإن هذا التاريخ يحيلنا بالضرورة إلـى الظـرف التـاريخي والـسياسي والمجتمعـي               
المضطرب الذي كتب فيه الشاعر قصيدته، محاوالً أن يستقرئ األحداث ويصوغها في             
قالب شعري دال يعبر من خالله عن الصدام الفكـري بـين دعـاة الرجعيـة والفكـر             

كثـر   التي تعد هنا اإلطـار األ      Monologueالحوار الفردي   االستناري، باستخدام آلية    
مالئمة بعد أن تقطعت به كل السبل السلمية في التواصل مع اآلخرين الظالميـين، أمـا         

مـا  (الذي ورد على صيغة موازية لصيغ النسق القرآني       ) العنوان(العتبة النصية األولى    
معاصـر هـي    موظفًـا لتقنيـة مـن تقنيـات الـشعر ال          ) تيسر مـن صـورة طـه      

الـواردة  " سـورة طـه  " مـع  - شكليا–، حيث يتناص فيها الشاعر "Paradoxالمفارقة"
بالقرآن الكريم، سعياً إلى خلق لغة حوار مشتركة تجمعه مع بعض المغالين المتطـرفين          
الذين قاموا بتحطيم تمثال طه حسين ونزع رأسه من أعلى الميـدان المجـاور لمبنـى                

ر هذه القصيدة، وعلى الرغم من اخـتالف الـشاعر كليـاً            محافظة المنيا، فكتب الشاع   
وجزئياً مع أيديولوجية الجماعات المغالية المتطرفة؛ فإنه يؤكد على أن لغة الحوار هـذه       
كانت األجدى واألنفع معهم ألنهم ال يعرفون غيرها، وإذا كان النسق القرآني هو النسق              

 أن يخلق نسقاً بشريا موازياً يـستطيع        المهيمن على لغة حوارهم وثقافتهم، فالبد للشاعر      
أن ينشىء من خالله حواره معهم، مع التأكيد على الفارق الكبير بين كالم صادر عـن                
اهللا عز وجّل وكالم صادر عن البشر، فحتى وإن لم تجمعهم مـع هـؤالء األصـوليين               

  :نقطة التقاء أيديولوجي، فربما جمعتهم صيغ النسق القرآني
   جهُل..الم .. ألفٌ 

  ال تندمُل.. وجراٍح 
  ال تكتمُل.. وجموٍع 

الحد وجنوٍن يتجاوز حد  
  )١(!فال يقبله العقُل    

تزخر القصيدة بمجموعة من التوترات الشعرية التي نسعى ألن ننصت إليها، 
حيث تتداخل الذات والرؤيا والحلم، وتتواشج األنا والذات في رحلتها داخل النسق منه 

شاعر قصيدته على غرار ما بدأت به بعض السور القرآنية بتقطيع وإليه، فيبدأ ال
                                         

 ٨١: م، ص٢٠١٥ منير فوزي، فرح بهواك، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، المنيا، )١(



– 

  )٢٠٦٨(

األحرف الهجائية التي ربما ليس لها معنى مباشر، إال أنها تحوي داللة ومغزى وحكمة 
تفيد بأن هذا القرآن المجيد قد عجز أمراء البالغة والبيان أن يأتوا بمثله، والشاعر إذ 

الم جهل، وكأنه تعريف للجهل، .. ألفٌ ) الـ(يبدأ قصيدته بتقطيع أحرف أداة التعريف 
الذي يتكرر في المقطع األول، لإلشارة إلى ما يحمله (..) مستفيداً من دال الصمت 

الشاعر من ألم يضمره في قرارة نفسه ويسعى إلى عالجه، ويذهب إلى استخدام 
اناً أصوات الحروف بوصفها بنية نصية تحمل داللة يقصد إليها معنى خاص به، إيم

معنى القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات "منه بأن 
وذلك التكثيف للمعنى الذي تشعر به في أية قصيدة أصيلة، إنما هو حصيلة . كمعاٍن

 والتعريف هنا للتحديد والتخصيص، فمطلع القصيدة جملة اسمية )١("لبناء األصوات
حيث يوصف الشاعر ما حدث من أصحاب الفكر الظالمي ، )هو الجهُل(تقديرها 

المغالين، بوصفه شكالً من أشكال الجهل والرجعية والتخلف، وهو جهل مركب، جهل 
بالدين والثقافة معاً، جهل في تأويل آيات القرآن الكريم وتدبرها وفهم معناها ومغزاها، 

م على عمل كهذا قد افتقد المعرفة وجهل بقيمة طه حسين التنويرية والثقافية، فمن يقِْد
والبصيرة التي تؤهله إلدراك البعد الثقافي والفكري الذي يمثله طه حسين وتمثاله الذي 
ال يرمز إلى طه حسين بشخصه، إنما يرمز إلى الفكر المستنير الذي دعا إليه، والجهل 

توى هنا ال يقوم على سلوك فردي أو قناعة شخصية، إنما يرجع إلى تدني المس
المعرفي لمن يحاربون مشروع تنوير المجتمع وتثقيفه والنهوض به، مما يدفعهم إلى 
السعى الحثيث نحو محاربة أشكال التنوير كافة، ورموز الفكر المستنير، وهذا هو جرح 
األمة الحقيقي الذي ال يندمل، فكل لحظة جهل من جاهل ظالمي تصيب األمة بطعنه 

روابطها المجتمعية واإلنسانية، ما يفتت اللُحمة الوطنية تدمي جسدها الثقافي، وتفكك 
ويخلق نزاعات فكرية وأيدولوجية متصارعة، تذهب من حيز االختالف المنهجي إلى 
حيز الجنون المطلق الذي يتجاوز الحد، ينعكس هذا الجنون على كل شيء، ويبدو جلياً 

عري الثاني والثالث مكونين من في البناء التركيبي للجملة في القصيدة، فيأتي السطر الش
اثنى عشر حرفاً، أما السطر الرابع فيتجاوز فيه حد الجنون إلى تسعة عشر حرفاً، على 
غير سابقيه كما أوضحت، ويعكس هذا األمر داللة ظاهرة تحوي في داخلها داللة 

                                         
 ٢٣: الشعر والتجربة، ص:  أرشيبالد ماكليش)١(



 

 )٢٠٦٩(

 حالة مضمرة لحالة التجاوز واالنفالت التي ال يقبلها عقل، فالمغاالة دائماً تقودنا إلى
  :االنفالت الفكري والمنهجي، ما يترتب عليه تشظي المجتمع وتفككه

وبرأسك يا طه  
  إذ يكسرها السِفُل    

  أقسمتُ بأرِض بالدي،
  بالثواِر      
  وبالثورِة،      

  :وغٍد تغترف بنبِع محبتِه
  المقَُل

  وبنوِن النيٍل،
  ونوِن النسوِة

  )١(،يجتمعاِن
يضاً، يأتي قسم الشاعر في القصيدة متعدداً وعلى نسق مواٍز للنسق القرآني أ

 – نون النيل -  الثوار-  الثورة- األرض-رأس طه حسين( ومتكرراً بأكثر من شيء 
، فالقسم بالرأس هنا يشير إلى دال العقل ) التوحيد– األهرام – النيل –نون النسوة 

مي ورجاحة فكر طه حسين ودوره في تنوير المجتمع وتحريره من الفكر الظال
واألفكار المغلوطة، وتأمل المسافة النفسية بين كلمة الرأس، والسِفل، فالرأس دال 
االرتقاء والعلو، والسِفل دال الوضاعة والخسة والندالة، وكأن الصراع هنا بين القيم 
واالنحطاط، ويستدعي الشاعر داللة التضاد بين النور والظالم، ليكشف من خاللها تلك 

لمسيطرة على واقع الحياة؛ والمتجسدة في قطيعة أصابت المجتمع الفجوة العميقة ا
وحولته إلى أشالء ممزقة، ويمكننا أن نوضح تجليات نسق الثورة في القصيدة من 

  :خالل الرسم التالي
  

                                         
 .٨٢:  منير فوزي، فرح بهواك، ص)١(



– 

  )٢٠٧٠(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويتبين لنا من هذا الرسم التوضيحي تجلي نسق الثورة في القصيدة عبر 
عر في قَسمه، وقد حوى كل قسم منها داللته الضمنية مستويات ثالثة، استخدمها الشا

  .التي يشير إليها، ووظيفته العملية التي تسهم في صناعة النسق
ويشير إلى الفكر المتجدد المستنير الذي يحمل لواءه : الترس األول/ المستوى

 - عيش(الثوار، بما يحملونه من مجموعة القيم والمبادئ التي تبحث عن مستقبل أفضل 
، ويتجلى في رأس طه حسين بداللتها الرمزية، فالرأس وعاء ) عدالة اجتماعية-ريةح

الفكر المستشرف للغد المشرق، ويتأكد في هذا المستوى أنه ال يمكن للغد أن تتحقق 
  .أهدافه دون تحقق المستويين اآلخرين

ويمثل الحاضر المتجدد، الذي يشير إليه الشاعر : الترس الثاني/ المستوى
، حيث تتجدد الحياة وتمتد عبر ) نون النسوة-  النيل–األرض (النماء / ل الخصببدوا

حركة فيضان النيل وتوالي الفصول األربعة ومتوالية اإلنجاب المتمثلة في تعاقب 
فالمتأمل للتاريخ يدرك أن أرض الوطن خصبها ال ينضب، وأنها طالما قدمت ، األجيال

 وأوقدوا شعلة الحرية وطالبوا بالعدل االجتماعي للبشرية أبطاالً غيروا وجه التاريخ،
فلم يعجزهم فكر رجعي، وال طيور ظالمية، أضاءوا الدنيا بنيران الثورات، مستندين 
إلى حضارتهم العريقة التي أضاءت العالم من قبل، ويتأكدفي هذا المستوى ربط الشاعر 

  .بين الحاضر والماضي



 

 )٢٠٧١(

موعة القيم الحضارية والعقدية التي وتتجلى فيه مج: الترس الثالث/ المستوى
، وهذا ) التوحيد–األهرام(تقوم عليها األمم، وهو ما عبر عنه الشاعر في قسمه بـ 

 الديمومة، فصناعة المستقبل تبدأ من الماضي، الذي يمثل - القسم داّل يشير إلى الماضي
الفرعونية ممثلة البنية التحتية لحضارة األمم ومستقبلها، ويستدعي الشاعر هنا الحضارة 

في بناة األهرام، وفي اإلله آتون الذي اتخذه إخناتون إله التوحيد لدى القدماء 
 الحياة مانحة بشرية، أشعتها بأيٍدتنتهي  في شكل قرص الشمس، المصريين، والممثَّل

الدفء للجميع، وهو ما تجلَّى في صورة الشمس وهي تشرق ساطعة في أرض و
 هنا تنتهي أشعتها بقُبل الحياة، التي تمنح الحياة أيضاً الوطن، غير أن شمس الوطن

، وقد استخدم )عالمة عنخ(للجميع تماماً كما تمنحها أيادي آتون الممتدة عبر أشعته 
الشاعر في هذا المستوى الشمس بوصفها دال الفكر المستنير المتجدد، حيث بنورها 

ا دفء المحبة والمعرفة، تستضئ أرض الوطن، وتتبدد الظلمة، فيطّل الصبح ناشر
فتمتلئ القلوب إيماناً بالغد، ويقيناً بالفرحة المنتظرة، وتبدأ شمس الصباح المشرقة 
رحلتها األبدية إلعادة الخلق والتكوين، وتتحد الذات الواحدة مع الذوات األخرى، 
ليصير الكل في واحد، في رحلة تحديد المصير، ويتحول الوعي الجمعي إلى مقام من 

قامات الكشف والتجلي، حيث يتشكل الحلم ضوءاً منبعثاً من فضاءات النفس ونورا م
يشرق في أعماق الكون، فتتلمسه الذات النابضة المتقدة وتحيله جسراً تعبره نحو الغد:  

  :فال يشغلها عن تأجيج الثورِة
  شغُل      

،ما زاغ البصر  
  وال اهتزتْ في مفرق

  رأسي الخصُل    
   يعلو،ال خوفاً من بطٍش

  أو تهديٍد من طير ظالٍم يتخفى
    في يوم يخشى الناس  
  )١(إذا عنه سئلوا      

                                         
 .٨٢:  منير فوزي، فرح بهواك، ص)١(



– 

  )٢٠٧٢(

يبدو الصراع جلياً في القصيدة بوجه عام، مشكِّالً مالمحه الفنية الخاصة، 
سواء على مستوى الصورة أو الرمز الشعري، وهو صراع دائر بين واقع كئيب مظلم 

ر الجمود والتبعية، حيث تواجه فكر الظالمي وضبابي، وبين نفس مثابرة راغبة في كس
وهكذا تتراوح عناصر الصراع بين صراع داخلي، وآخر خارجي في "وسوداويته، 

وحدة وتضاد لتأكيد المضمون المطروح، وتتأتى براعة الشاعر من إحالة االهتمامات 
ل للكشف الجزئية إلى قضية كلية، وإقامة عالم لم تتماوج فيه حركة الخارج بتوتر الداخ

، ويتحول نسق الثورة إلى الشغل الشاغل الذي )١("عن ماهية الصراع وإضاءة الفكر
يحمله ثوار الوطن هماً جميالً، يواجهون به الرجعية والتخلف، واحتكار فئة قليلة للدين 
وفق مفهوم مغلوط، وألن إيمان الثوار بقضيتهم كان الضمان الحقيقي ألن تظل نار 

اح التغيير عاصفة، فإن هؤالء الظالميين ما كانوا ليبقوا وإن الثورة مشتعلة، وري
امتلكوا زمام السلطان، فشمس الثورة طالعة ال محالة لتبدد ظلمة هذا الجهل، وتقشع 

  .سوداوية الفكر الظالمي المتمترسة بقيود الرجعية والتخلف
ح إن إيمان الثوار بالوطن والثورة والتنوير هو ما يدفعهم الستشراف الصب

الجديد، موقنين أن الصبح أقرب مما يعتقد البعض، فزوال الغُمة بات قريبا جداً، 
وإن طبيعة ، وحادثٌ ال محالة، والتاريخ خير شاهد على أنه ال يصح إال الصحيح

الشعب المصري تكمن في االعتدال ال المغاالة، تلك التي جعلت حضارته تدوم على مر 
  :األزمنة والعصور

 أقرب مماالصبح قريب  
  نبتهُل      

  والشمس ستشرق ساطعةً
      في أرضك  

  يا وطني؛
،محفتها دفء أبهاء  

  :وخيوط أشعِتها
  قُبُل

                                         
، اتحاد اإلذاعة   "منير فوزي شاعر الوجدان   "ملف خاص   " الشعر "مجلة،  سمير الفيل، الحلم على حافة الثورة      )١(

 .١٣١:م، ص٢٠١٥، شتاء ١٥٦والتليفزيون، القاهرة، العدد 



 

 )٢٠٧٣(

  تملؤنا حباً
  ويقيناً،

  بغٍد بالفرحِة
  )١(يشتعُل

وإن مالمح الغد الجديد لتتكشف جلية بعد أن بزغت شمس الحرية، وأطلت 
تقبل رافض لكل صنوف العزلة الحياة من جديد، حاملة معها األمل والتفاؤل بمس

فالذات مهما اتسعت ال تستطيع أن تكتفي بنفسها مستغنية عن اآلخرين، إن "واالنغالق، 
واالنتصار . األخرين ضرورة، والوطن، الذي يشمل الذات واآلخرين، ضرورة أيضاً

 للذات عندئذ ال يفضي لالنعزال إنه ال يستطيع أن يدير الظهر للوطن، مثلما ال يستطيع
، وتشرق شمس الحرية على الجميع، ويستخدم الشاعر داّل )٢("أن يستغني عن اآلخرين

الشمس هنا بمعناه المعنوي والحسي، حيث تشير الداللة المعنوية إلى التنوير والمعرفة، 
أما الداللة الحسية فتشير إلى الدفء واالستقرار، وتتماهى في القصيدة مفردات تعكس 

، مفعمة بمشاعر الحب والدفء )يشتعل–أشعتها (وء والتنوير مثلدالالت اإلشعاع والض
بعد أن سيطر على القصيدة وصف الواقع المتردي )  فرحة– يقيناً –تملؤنا حباً (واليقين 

  :مصحوبا بدوال الجراح والخمود واالنطفاء
  

  

                                         
 .٨٣:  منير فوزي، فرح بهواك، ص)١(
، "منير فوزي شاعر الوجدان"ملف خاص " الشعر" مصطفى بيومي، الصراع بين الذاتي والموضوعي،  مجلة )٢(

 .١٢٧: ص



– 

  )٢٠٧٤(

يتجلى نسق الضدية هنا عندما يتحول كل شيء إلى نقيضه، فالجراح تـستحيل             
الجموع الحاضرة الغفيرة التي لم تكتمل كليتها بعد تمتلئ حباً وتماسـكاً ويقينًـا،              دفئاً، و 

وها هو الجنون الذي تجاوز الحد يتحول عقالً راسخًا وفكـرا جمعيـا ناضـجا، وألن                
األشخاص زائلون ال محالة، فما يبقى ليس سوى الفكر المستنير ومحبة الـوطن، وهـم               

شمساً ونوراً تنقشع عنه مظاهر الجهل األجوف، فتتبـدل         باستعادتهم لهذا الوطن فكراً و    
األفكار والرؤى ويغدو الكون مضيًئا مشرقًا منفتحا؛ ال تهيمن عليه نـسقية رجعيـة وال              

  :فكر بال عتيٍق
  سنعيدك فكراً

  يمحو الجهل األجوفَ
  حراً

  )١ (!في وطن تتفرق فيه السبُل
بمجموعة من التصورات إن استدعاء الشخصية هنا يأتي في إطار امتزاجها 

حيث تغدو الشخصية هى "الجمالي والدرامي : تزيد من توتر القصيدة على المستويين
اإلطار الكلي، والمعادل الموضوعي لتجربة الشاعر، حيث يسقط على مالمحها التراثية 

، فيستدعي الشاعر مجموعة العناصر التي تحفظ البقاء، )٢("كل أبعاد تجربته المعاصرة
ة تميز بها الشعراء الذين يؤمنون بالمستقبل ويراهنون على الغد، ومثال ذلك وهذه سم

  " :أحمد الزعتر"البعث الفكري الذي تحدث عنه الشاعر محمود درويش في قصيدته 
ــي ــك ُأغِنيِتـــ ــُل فيـــ   اآلن ُأكِمـــ

  
ــصاِرك   ــي ِحـــ ــب فـــ   وأذْهـــ

  
  واآلن ُأكِْمـــــُل فيـــــك أســـــِئلَِتي

  
  وُأولَــــــد ِمــــــن غُبــــــاِرك

  
                                         

 . ٨٤-٨٣: ي، فرح بهواك، ص منير فوز)١(
 .١٤٥: استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص: الدكتور علي عشري زايد)٢(



 

 )٢٠٧٥(

  اذهـــب إلـــى قَلِبـــي تَجـــد شَـــعِبيف
  

ــاِرك  ــي إنْفجـــ ــعوباً فـــ   )١(شُـــ
  

وتعد هذه الصورة امتدادا لفكرة البعث التي تستبدل األفكار باألشخاص، حيث 
يستعيد درويش مجموعة األفكار النابضة الممتدة عبر الماضي وصوالً إلى المستقبل، 

واقع المتجسد حوله، فيجده أما في قصيدتنا موضوع الدراسة يعود منير فوزي إلى ال
مازال يعاني من أثر الجراح الدامية والطعنات الفكرية الناجزة في جسد الوطن، 
فيكشف لنا عن حالة التشتت والتفكك التي التزال تلقي بظاللها، ويكتشف أن عالجها 
يحتاج إلى أزمان طويلة، فالجرح لم يندمل بعد والجموع تأبي أن تكتمل رغم 

ورثتنا إياه مرحلة تاريخية معينة؛ تظل آثاره حاضره، تتسلل إلى حضورها، فما أ
النفوس وتختبئ خلف ابتساماتها أنات الجرح العميق الذي تذرف معه دموع األلم والندم 
على ما مضى، يتضح ذلك في حالة التعجب التي تعتري الشاعر في بداية القصيدة في 

في وطن تفترق فيه : (صيدته في قولهإلى أن اختتم ق!) ال يقبله العقل:(قول الشاعر
، حيث تقودنا القصيدة إلى حالة من التعجب الذي يعقب الخيبة، يتعجب الشاعر !) السبل

عندما يكتشف أن األمر ليس كما يبدو، وأن أحالمه المثالية ال تقوده إال إلى العدم، حيث 
م تحتاج لتحقيقها تتماهى األرض والذات ويتشظى الحلم بأنَّات الزمن، ذلك أن األحال

إلى إرادة حقيقية وكفاح ودأب، ال يقوم بها أحد بمفرده؛ بل إنها رهينة بتحول كل بنى 
  .طيور الظالم/المجتمع من أجل أن تتحقق وتشرق شمساً ساطعة ال تنال منها غيوم

  

                                         
لبنان، يونيـو   / ، بيروت ١، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط      ٢ محمود درويش، األعمال األولى، المجلد       )١(

  ٢٦٤،٢٦٣:  م، ص٢٠٠٥



– 

  )٢٠٧٦(

 – خاتمة-
حاولت هذه الدراسة الوقوف أمام ثالثة نصوص شعرية رثت على نحو ما 

؛ ينتمي أصحابها إلى ثالثة أجيال متعاقبة؛ )طه حسين( كبيرا وأديبا هو مفكرا عربيا
بغية كشف مجموعة األنساق الثقافية المضمرة المختزلة داخل هذه النصوص الشعرية؛ 
وبيان دالالتها الفكرية والداللية والجمالية؛ حيث خلص الباحث في نهاية تناولها إلى أن 

دد األيدلوجيات الفكرية التي ينتمون إليها، واختالف هؤالء الشعراء على الرغم من تع
المراحل الزمنية التي عبروا عنها، وثبات وحدة الموضوعة التي تناولوها في قصائدهم 

؛ فإن هذه الدراسة قد أثمرت لنا ثالثة أوجه نظر مختلفة )رثاء طه حسين(وهي 
الثورة "حد يتمثل في ومتباينة، وهم على الرغم من انطالق أيدلوجياتهم على أساس وا

، فإنها مضت تقاطعت على مفترق طرق التعبير "على ما هو قائم والرغبة في التغيير
  :األدبي عبر أنساق ثالثة

 .نسق الثورة عند الشاعر نزار قباني .١
 .نسق المتوالية عند الشاعر أمل دنقل .٢
 .نسق الضدية عند الشاعر منير فوزي .٣

ذه األنساق الثالثة وكشف تعدديتها والباحث في سعيه الحثيث للوقوف على ه
التي تتعاقب وفق كل جيل؛ فإنه لجأ إلى تقديم تفسير ثقافي لكل نسق وبيان تشكالته 
ووظيفته داخل النص، بما أفاد به من معطيات النقد الثقافي، الذي يمثل آلية قراءية 

ة تفسيرية تمكننا من الوقوف على األنساق المضمرة داخل النصوص، وتقديم قراءة ثقافي
لدور النسق ووظيفته في العمل األدبي، وفق ما يتكشف لنا من أنساق مضمرة تختبئ 

  .خلف جماليات اللغة الشعرية
إن القصائد الثالثة تمثل تجلياً لتواصل األجيال وتالحمهم، تماماً كما جسدت 

" أمل دنقل"ن هذه المتوالية، التي تؤكد عبر مستوياتها الفنية أ" ال أبكيه"قصيدة أمل دنقل 
قد خرج من عباءة نزار قباني، وأن مشروع أمل الشعري؛ ما هو إال امتداد طبعي 
لمشروع نزار قباني الثوري؛ الداعي إلى حمل راية التنوير وتحرير المجتمع من الفكر 

ما (في قصيدته " منير فوزي"الرجعي الظالمي، وهو ما تجسد فعلياً في معالجة الشاعر 
، التي جاءت شاهدة على مرحلة زمنية فارقة في تاريخ الوطن، )تيسر من صورة طه



 

 )٢٠٧٧(

مجسدة الصدام الفكري بين الفكر المستنير صاحب الرؤية الحضارية، والفكر الرجعي 
  .برؤيته الظالمية المتشددة

وقد توصل الباحث من خالل الدراسة أن الشعراء الثالثة قد استطاعوا أن  
جموعة من الصور الشعرية واألخيلة ذات الطابع يعبروا عن رؤيتهم الشعرية؛ عبر م

التركيبي؛ جمعت بين الصور الجزئية والصور الكلية، وقد جاءت تلك الصور غزيرة 
جاءت األساليب متنوعة بين ومتنوعة، مليئة باإليحاءات والدوال الرمزية الموحية، كما 

جتمعية، وبين األساليب األساليب الخبرية التي عبر بها كل منهم عن تجربته الذاتية والم
ي اإلنشائية التي كشفت عن مشاعرهم الداخلية ومواقفهم اإلنسانية من القضايا الت

تناولوها في قصائدهم، ورغم تباين أشكال المعالجة الفنية؛ فإن التجربة تكاد تتماس إلى 
 عن تجربة جماعية اشترك فيها الشعراء - جميعهم–حد بعيد فيما بينهم، حيث عبروا 

ثالثة مع أبناء وطنهم، ورصدوا معاناة شعب بأكمله، لم تتغير كثيراً على مر ال
العصور، وكانت مالمحها تضفى كآبة على واقع ثقافي متردي، تجسد في مظاهر 
النفاق والرياء التي حكمت معامالت أبناء الوطن، األمر الذي أسهم في اختالل منظومة 

ما يستوجب استدعاء معادٍل موضوعي مثل القيم التي يدافع عنها هؤالء الشعراء، ب
حجر الزاوية الذي تجلت عبر أفكاره ومعتقادته موروثات أبناء جيله ومن أتى بعدهم، 
تلك األفكار التنويرية التي دعت إلعادة صياغة مستقبل الوطن العربي، وتحرير أفقه 

  .الفكري من القوالب المصمتة، القاتلة لإلبداع والفكر المستنير
 استطاعت القصائد الثالث أن تجسد أزمة المثقف العربي، وأن تواجه كل لقد  

المحاوالت االعتيادية الداعية لتهميشه وتقويضه، مما يقلِّم أظافر الثورة ويحد من رياح 
التغيير، وما توصلت إليه هذه القراءة الثقافية أن النسق المعرفي إنما يتعدد ويتشكل 

 نمطاً - قطّ–ر أنه برغم هذه التعددية الظاهرة فإنه لم ينجب عبر العصور المتوالية؛ غي
جديداً، كان في أغلبه أقرب إلى محاولة استنساخ النمط الحقيقي الذي عبر عن جذوة 
الصدام بين المثقف التنويري والفكر الظالمي، في ظل واقع معيب تولد من رحم 

الباحث لمجموعة من النتائج المرحلة التي تسبقه، دون اختالف او تغيير، وقد توصل 
  :يمكن أن نجملها فيما يلي



– 

  )٢٠٧٨(

اختالف تجربة كل شاعر عن غيره من الشعراء؛ على الرغم من توحد القضية  .١
التي يتناولونها، استنادا إلى االختالف المعرفي والثقافي وطبيعة التوجه وما 

 .يسمى بالموهبة الفردية لكل مبدع
 يعينه على -قفًا متعلما واعيا مشاركًا بوصفه مث-إن إيمان الشاعر بقضيته  .٢

مواصلة سعيه نحو تنبيه المجتمع وتوجيهه وتنويره، ودفعه لمعالجة عيوبه 
 .وتجاوز عثراته من أجل تطوير هذا المجتمع نحو المدنية والحضارة

إن فن الرثاء في الشعر العربي المعاصر قد تجاوز بكثير مفهوم الرثاء التقليدي  .٣
قب المرثي في إطار األغراض الشعرية؛ فتحول إلى خطاب المختص بذكر منا

ثقافي معاصر تنضوي تحته مجموعة من األنساق المضمرة؛ فيستدعي عناصر 
بناء الشخصية ومكوناتها، بما تدعو إليه من أفكار ومبادئ تمثل خصوصية 

 .مميزة لها عن غيرها
ليه من مضامين استدعاء الشخصية التراثية؛ يمثل متنفساً للنص، بما يحيل إ .٤

ثقافية وفكرية تشكل في مجملها مجموعة من األنساق المعرفية المضمرة داخل 
 .النص

لدى الشعراء الثالثة رمزا للمثقف التنويري الذي ال " طه حسين"مثلت شخصية  .٥
يكتفي فقط بالتنظير وإنما يشارك ويسهم بالفعل والقول في إعادة بناء مستقبل 

ر دافع عنها، وناضل وضحى من أجلها، للرقي مجتمعه؛ بما قدمه من أفكا
 . بمجتمعه

تواصل األجيال في الثقافة العربية ظاهرة البد من أخذها بعين االعتبار، خاصة  .٦
أن المعين الثقافي الذي ينهل منه األجيال واحد، قوامه الهوية العربية ومجموعة 

 .القيم المتوارثة التي تؤسس عليها المجتمعات
سق المعرفي عبر األجيال المتعاقبة؛ على الرغم من أنها جميعا تتعدد أشكال الن .٧

 .قد تأتي ضمن إطار فكري وأيديولجي يصب في بوتقة واحدة
تنطلق آليات التعبير الجمالي لدى الشعراء المعاصرين من قناعات ثقافية وفكرية  .٨

في المقام األول، فرضها الواقع الثقافي بما يقوم عليه من مجموعة الثوابت 
 .لمعرفية والفكرية التي تمثل الهوية الثقافيةا



 

 )٢٠٧٩(

كانت الثورة على الواقع هاجساً مؤرقاً للشعراء المعاصرين؛ انعكس على  .٩
مواقفهم األيديولوجية وتسرب للبنية الجمالية لنصوصهم الشعرية؛ وفق المعطيات 

 .الثقافية التي تعددت أنساقها المعرفية
اءة ثقافية عن الوقوف على جماليات تؤكد الدراسة على أنه ال غنى ألية قر .١٠

النصوص وتحليل أبنيتها الجمالية؛ من أجل الفهم األعمق واألشمل لألنساق 
 .المضمرة الكامنة في هذه النصوص



– 

  )٢٠٨٠(

  قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث
  :الدواوين الشعرية : أوالً
 م١٩٨٧، القاهرة، الطبعة الثالثة األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي، :أمل دنقل .١
 م٢٠١٥ فرح بهواك، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، المنيا، :منير فوزي .٢
األعمال السياسية الكاملة، الجـزء الثالـث، منـشورات نـزار قبـاني،             : نزار قباني  .٣

 )ت-د (لبنان/بيروت
  :المراجع العربية: ثانيا
 .)ت-د(اللغوية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، األصوات : )دكتور (إبراهيم أنيس .١
اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت، : )دكتور (إحسان عباس .٢

 م١٩٧٨فبراير 
 م١٩٨٨ لبنان /، دار العودة، بيروت)الشوقيات(األعمال الشعرية الكاملة : أحمد شوقي .٣
قافي، دار الشئون الثقافية نحو نظرية شعرية في النقد الث: )دكتور (بشرى صالح موسى .٤

 .م٢٠١٢، بغداد، بعة األولىطالالعامة، 
 دراسات :أشكال التناص وتحوالت الخطاب الشعري المعاصر: )دكتور (حافظ المغربي .٥

 لبنان، /،  بيروتبعة األولىطالفي تأويل النصوص، مؤسسة االنتشار العربي، 
 .م٢٠١٠

شورات اتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربية ومعانيها، من: حسن عباس .٦
 م١٩٩٨دمشق  

 في عصر ما قبل التاريخ :موسوعة مصر القديمة، الجزء األول: )دكتور (سليم حسن .٧
إلى نهاية العصر اإلهناسي، مهرجان القراءة للجميع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .م٢٠٠١القاهرة 
، بعة األولىطالشروق، قراءة الصورة وصور القراءة، دار ال: )دكتور (صالح فضل .٨

 .م١٩٩٧القاهرة 
لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار صفاء للنشر : عاصم محمد أمين بني عامر .٩

 .م٢٠٠٥، عمان، بعة األولىطالوالتوزيع، 



 

 )٢٠٨١(

 فلسفة المعنى بين : لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة):دكتور (عبد الفتاح أحمد يوسف .١٠
، بيروت، بعة األولىطال ناشرون، -للعلومالخطاب وشروط الثقافة، الدار العربية 

 . م٢٠١٠منشورات االختالف، الجزائر، 
بعة طالالقصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، : )دكتور (عبد اهللا الغذامي .١١

 .م١٩٩٤ بيروت ،األولى
، بعة الرابعةطالالتفسير النفسي لألدب، مكتبة غريب ،: )دكتور (عز الدين إسماعيل .١٢

 .م١٩٨٤القاهرة 
 قضاياه وظواهره الفنية :الشعر العربي المعاصر: )دكتور (عز الدين إسماعيل .١٣

 .)ت-د(، القاهرة الطبعة الثالثةوالمعنوية، دار الفكر العربي، 
استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر، : )دكتور (علي عشري زايد .١٤

 .م١٩٩٧دار الفكر العربي، القاهرة 
شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة : فتحي أبو مراد .١٥

 .م٢٠٠٢ األردن /اليرموك
علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة : )دكتور (كمال بشر .١٦

 .م٢٠٠٠
 الطبعة ، دار رياض الريس للكتب والنشر،٢ األعمال األولى، المجلد :محمود درويش .١٧

 .م٢٠٠٥بنان، يونيو  ل/، بيروتاألولى
البناء الفني للشعر السياسي عند نزار قباني، ماجستير غير : محمود مخيمر علي التوني .١٨

 .م١٩٩٨، جامعة المنيا، "دار العلوم حالياً"منشورة، كلية الدراسات العربية 
البنى األسلوبية في قصيدة حوار ثوري مع طه حسين لنزار قباني، رسالة : مريم قدة .١٩

،كلية اآلداب واللغات، جامعة الشهيد حمد ) غير منشورة(اللغة العربية ماجستير في 
 .م٢٠١٥الجزائر /  الوادي–لخضر 

مصادرها، قضاياها، مالمحها : صورة الدم في شعر أمل دنقل : )دكتور (منير فوزي .٢٠
 .م١٩٩٥، القاهرة بعة األولىطالالفنية، دار المعارف،

، بعة الثالثةطالنشورات مكتبة النهضة، قضايا الشعر المعاصر، م: نازك المالئكة .٢١
 .م١٩٦٧القاهرة 



– 

  )٢٠٨٢(

 ،النيل في األدب الشعبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب: )دكتور (نعمات أحمد فؤاد .٢٢
  .م١٩٧٣القاهرة  

أصوات النص الشعري، الشركة المصرية العالمية : )دكتور (يوسف حسن نوفل .٢٣
 .م١٩٩٥،القاهرة بعة األولىطال لونجمان، -للنشر

  :المراجع المترجمة: ثالثًا
قاموس أساطير العالم، ترجمة سهى الطريحي، دار نينوى للدراسات : آرثر كورتل .١

 .م٢٠١٠والنشر، سوريا 
سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة : الشعر والتجربة،ترجمة: أرشيبالد ماكليش .٢

 .م١٩٧٣العربية، بيروت 
ت ورجاء بن سالمة، دار توبقال شكري المنجو: الشعرية، ترجمة:تزفيطان طودوروف .٣

 .م١٩٩٠،المغرب بعة الثانيةطالللنشر، 
أنور مغيث ومنى طلبة، المشروع القومي : في علم الكتابة، ترجمة :جاك دريدا .٤

 .م٢٠٠٥للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة 
ت سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسا:السيمياء والتأويل، ترجمة: روبرت شولز .٥

 .م١٩٩٤ بيروت بعة األولى،طالوالنشر،
غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات : جماليات المكان، ترجمة: غاستون باشالر .٦

 .م١٩٨٤   لبنان/، بيروتبعة الثانيةطالوالنشر والتوزيع، 
هاني حلمي حنفي، موسوعة كمبريدج في : الدراسات الثقافية، ترجمة: كريس ويدن .٧

ن العشرون، المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة،  القر٩النقد األدبي 
 .م٢٠٠٥،القاهرة بعة األولىطال

، المؤسسة العربية ٢محمود قاسم،ج.د:ترجمة تاريخ األدب الفرنسي،:النسون جوستاف .٨
 .م١٩٦٢الحديثة، القاهرة 

يوسف فهمي حجازي، منشورات : مدخل إلى نظرية األنساق، ترجمة: نيكالس لومان .٩
 .م٢٠١٠،ألمانيا بعة األولىطاللجمل، ا

  الدوريات: رابعا
كيف كتب دنقل قصائده، مجلة أدب ونقد، الهيئة المصرية العامة :أحمد إسماعيل .١

 م١٩٨٤للكتاب، القاهرة، العدد األول، يناير



 

 )٢٠٨٣(

اإلشكاالت : النسق(مفهوم النسق في الفلسفة : )دكتور (سليمان أحمد الضاهر .٢
 .م٢٠١٤، ٤-٣، العدد ٣٠مشق، المجلد ، مجلة جامعة د)والخصائص

منير فوزي شاعر (ملف خاص " الشعر"مجلة ،  الحلم على حافة الثورة:سمير الفيل .٣
 .م٢٠١٥، شتاء ١٥٦، اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، القاهرة، العدد )الوجدان

إنتاج الداللة في شعر أمل دنقل، مجلة فصول، الهيئة العامة ): دكتور (صالح فضل .٤
 .م١٩٨٠ للكتاب، العدد األول،  القاهرة المصرية

:  عدد خاص- ١٠العدد  ،مجلة إبداع(أمل دنقل أنشودة البساطة، : عبد العزيز المقالح .٥
 .م١٩٨٣أكتوبر  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،)أمل دنقل

قراءة في كتاب أمل دنقل أمير شعراء الرفض، مجلة أدب ونقد، العدد : مجدي فرج .٦
 م١٩٨٨كتوبر ، أ٤١

 عدد -١٠، العدد مجلة إبداع(أقانيم الشعر عند أمل دنقل، : )دكتور (مدحت الجيار .٧
 .م١٩٨٣أكتوبر  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،)أمل دنقل: خاص

منير (ملف خاص " الشعر" الصراع بين الذاتي والموضوعي، مجلة :مصطفى بيومي .٨
، شتاء ١٥٦عة والتليفزيون، القاهرة، العدد ، اتحاد اإلذا)فوزي شاعر الوجدان

 .م٢٠١٥
  المعاجم: خامسا

قاموس المصطلحات (معجم المصطلح الصوتي عند علماء التجويد : بلقاسم ماكريني .١
، دار الكتب العلمية، )هـ٨٣٣الصوتية العربية من خالل كتابات ابن الجزري المتوفى 

 .م٢٠١٣ لبنان /بيروت
 معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة :مجدي وهبه وكامل المهندس .٢

 .م١٩٨٤ لبنان /، بيروتبعة الثانيةطاللبنان، 



– 

  )٢٠٨٤(

  



 

 )٢٠٨٥(

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مقدمة
 – سـبحانه    –إن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونسترضيه، ونـستلهمه          

الرشد والصواب، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فـال               
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن                

  . - صلى اهللا عليه وسلم –هللا ورسوله محمدا عبد ا
  ...وبعد

فإن ثمة إشكاالت عميقة تعتري واقع المسلمين في الغرب، وأنـه يتـوخى إثـارة               
بعض جوانبها، وإماطة اللثام عن المسكوت عنه من قضايا المـسلمين فـي المهجـر،               

 مـا   ليكشف عن الوجه الحقيقي لإلسالم أمة وتاريخًا وحضارة، وهو وجه يخالف مطلقًا           
عليه حال غالب المسلمين اآلن، أو ما تظهره وسائل اإلعالم المختلفة من رؤى وتحاليل              

ويحدث ذلك نتيجة جهل بعض وسـائل اإلعـالم         . وآراء تسيء إلى اإلسالم والمسلمين    
الغربية بحقيقة اإلسالم، أو تجاهله لتلك الحقيقة باعتبار أنه منخرط في صراع حضاري             

يه، الذي راح يتغلغل في الحياة اليومية الغربية مزاحما ببريـق           محموم مع هذا الوافد عل    
  .ثقافته المتميزة ثقافة اآلخر، ومصادما بقيمه الخاصة عادات وتقاليد اآلخر

والحالة التي يبدو عليها اإلسالم في الغرب، تقتضي التنقيب عن األسـباب الخفيـة         
قد الذات اإلسالمية التـي ال تمثـل   وهذا التنقيب يبدأ من ن. والمعلنة التي تقف وراء ذلك 

لقـد أصـبحنا    . نفسها خير تمثيل في الغرب، مما يصعد من النظرة المحتقرة للمسلمين          

 
 

 
  ستاذ الدراسات اإلسالمية المساعدأ

  قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

  جامعة الملك سعود
  المملكة العربية السعودية

 



– 

  )٢٠٨٦(

بفعل هذه الصراعات أمام صورة إلسالم مهشّم، ال يمثل من اإلسالم الحقيقي الخـالص              
 إال الطقوس والعبادات واللباس، أما ذلك الوجه الحضاري والعلمـي واألخالقـي فـال             

  .نلمسه إال عند أفراد منعزلين يحيون خارج أسوار المجتمع
ولقد جاءت فكرة هذا البحث في كيفية تفعيل دور المركز اإلسالمي بما فيـه مـن                

 .مسجد وخدمات دعوية في الغرب للمساهمة في نشر دين اهللا
ة إدارات المراكز اإلسالمية في هولندا ودورها في الـدعو : (وفي هذه الدراسة نقف على  

  ).هولندا نموذجا –إلى اهللا
  :حدود البحث

  .هولندا: الحدود المكانية
  :منهج البحث

الظواهر وتجميع البيانـات    ، حيث نالحظ     منهجا استقرائيا  – بإذن اهللا    –سيكون منهجي   
والمنهج االستقرائي ينقـل الباحـث مـن         لى مبادئ عامة وعالقات كلية    إعنها للتوصل   

  حيث يبدأ بالتعرف على الجزيئـات ويقـوم          ؛لى العام إاص  لى الكل أو من الخ    إالجزء  
  .بتعميم على الكل

  :وأما الجانب اإلجرائي في البحث فيشتمل على
  . اآليات الكريمات إلى سورهاو عز-١
  . تخريج األحاديث واآلثار من مظانها-٢
  . ذكر اآلثار المفسرة لآليات التي تم التعرض لها، إن وجدت-٤
منقولة لمصادرها، وذكر اسم المؤلـف وصـاحبه، ورقـم الجـزء             عزو األقوال ال   -٥

  .والصفحة
  .الشخصية للمقابالت األسئلة بعض  إعداد-٦

  :الدراسات السابقة
   .بهذا العنوان قد سجل، أو تناول الموضوعتقف الباحثه في حدود علمها على مسمى لم 

  :وقد عقدت هذا البحث في تمهيد وفصلين
  :ثة مباحث ثالالتمهيد ويشتمل على

 :جغرافية هولندا: المبحث األول
 .كيف وصل اإلسالم إلى هولندا: المبحث الثاني



 

 )٢٠٨٧(

 .التعريف بالدعوة لغة واصطالحا: المبحث الثالث
 .، ويشتمل على سبعة مباحث المراكز اإلسالمية ودورها في الغرب-الفصل األول
 .فضل الدعوة إلى اهللا: المبحث األول
 .ر المسلمين دعوة غي-المبحث الثاني
 . تحليل االندماج الفكري وآثاره اإليجابية والسلبية-المبحث الثالث
 . دراسة حالة المراكز اإلسالمية-المبحث الرابع

 . كيفية تفعيل دور المركز في الدعوة إلى اهللا-المبحث الخامس
 . مقترحات للنهوض باإلمام والمراكز اإلسالمية في الغرب-المبحث السادس

  . بعض المقابالت مع بعض المسلمين واألئمة بهولندا-ابعالمبحث الس



– 

  )٢٠٨٨(

  : ثالثة مباحثالتمهيد ويشتمل على
  المبحث األول
  جغرافية هولندا

هي إحدى دول غربي      
أوربا الممتـدة علـى الـساحل       

 -الشرقي مـن بحـر الـشمال        
 -المتفرع من المحيط األطلسي     

الذي يفـصلها عـن بريطانيـا       
 الواقعة غربي بحـر الـشمال،     

َ   ٤٠وتمتد بين خطي عـرض      
ْ  شماالً، وبـين     ٥٣َ    ٣٠-ْ    ٥٠

ويحدها من الجنوب بلجيكا ومن الشرق      . ْ  شرق غرينتش   ٧َ    ١٠-ْ    ٣َ    ٢٥خطي طول   
، متـضمنة  ٢كـم ٤١٨٦٣ألمانيا ومن الغرب والشمال بحر الشمال، وتبلغ مساحتها نحو     

لغ امتداد هولندا مـن     ويب.  من المسطحات المائية الواقعة داخل أراضيها      ٢كم٨٠٠٠نحو  
كم، ويبلـغ طـول سـواحلها    ٢٦٩كم ومن الغرب إلى الشرق ٣١٥الشمال إلى الجنوب    

  .)١(كم٣٦٧على بحر الشمال 
مقاطعة، وتتكون تضاريسها من سهول منبسطة، ال توجد فيهـا  ) ١٢(وتنقسم هولندا إلى    

لية علـى  جبال أو تالل أو هضاب، وقد استقطع الهولنديون جزءاً من األراضي الـساح           
حساب البحر، وذلك بإقامة السدود والحواجز وردم مياه البحر، وتحويلهـا إلـى أراٍض             

وتغطـي  . زراعية، وتم الحصول على مناطق تشكل مقاطعة كاملة كمقاطعة فليفوالنـد          
المياه حوالي خمس مساحة هولندا وذلك في شكل بحيرات وقنوات ومـستنقعات، بينمـا        

ستوي سطح البحر، وهي األراضي المحمية بالسدود       يقع حوالي نصف أراضيها تحت م     
لدرء الفيضانات عنها، وقد ُأنِجزت في هذا الشأن عدة مـشاريع لتجفيـف المـستنقعات         
والبحيرات والمساحات المكتسبة من البحر وإضافتها إلى البر الهولندي تنقـسم المعـالم            

                                         
  .http://www.arab-ency.com الموسوعة العربية هولندا جغرافيا  (١)



 

 )٢٠٨٩(

):  البحر إلـى الـداخل     مرتبة من (التضاريسية في هولندا إلى أربعة أقاليم رئيسية وهي         
  .)١(الكثبان، واألراضي المجففة، والسدود، السهول الرملية، األراضي الجنوبية المرتفعة

  المبحث الثاني
كيف وصل اإلسالم إلى 

  .هولندا
ــالم     ــل اإلس  وص

لهولندا عن طريق الهجرة،    
فقبل الحرب العالمية الثانية    
هاجر إلى هولندا عدد مـن      
 المسلمين من المـستعمرات   
الهولنديــة مــن إندونيــسيا 
وســورينام، وكــان عــدد 
المسلمين بهولندا في سـنة     

ـــ ١٣٧٠( ) م١٩٥٠ -هـ
حوالي خمسة آالف مسلم، ثم زادت هجرة األيدي العاملـة مـن األقطـار اإلسـالمية،          

 ألف مسلم، مـن  ٢٦٠) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(فأصبح عدد المسلمين في هولندا في سنة   
ن من بالد المغرب العربي، ومسلمون من إندونيـسيا      بينهم مسلمون من األتراك ومسلمو    

 مسلم من أصل هولندي، ولقـد       ١٠٠٠وماليزيا ومسلمون من جنسيات أخرى من بينهم        
زاد عدد المسلمين في السنوات األخيرة، ويقدر عددهم في هولندا حاليا بحوالي نـصف              

  .)٢(مليون مسلم
 ألف مسلم   ٨٢٥،٠٠٠لحوالي   تشير إلى استضافة هولندا      ٢٠٠٩وتشير إحصائيات عام    

يقطن أغلـبهم فـي     .  ألف مغربي  ٢٦٠ ألف تركي و     ٣٢٠على أراضيها، منهم حوالي     
   .)٣( أمستردام، روتردام، الهاي، أوترخت-المدن األربع الرئيسية 

                                         
(١) Welschen, Ad: Course ،  المجتمع والثقافة الهولندية International School for Humanities and 
Social Studies ISHSS, Universiteit van Amsterdam, ٢٠٠٥–٢٠٠٠. 

  .١٤٣٣-٢٠١٢ األقلية المسلمة في هولندا، تقرير شبكة األلوكة تاريخ  (٢)
  /.https://ar.wikipedia.org/wiki موسوعة ويكيبيديا اإلسالم في هولندا  (٣)



– 

  )٢٠٩٠(

  المبحث الثالث
  التعريف بالدعوة لغة واصطالحا

 في دعوة فـالن، ومـدعاة    من دعا الدعوة إلى الطعام بالفتح، ويقال كنا :الدعوة لغة  -أ
بالكـسر فـي النـسب،    ) الدعوة(الدعاء إلى الطعام، و : فالن وهو مصدر، والمراد بهما    

  .)١(}وما جعل أدعياءكم أبناءكم{: من تبنيته، ومنه قوله تعالى) الدعي(و
الدعوة إلى اإليمان به، وبما جاءت به رسـله، بتـصديقهم        :  هي :الدعوة اصطالحا  -ب

  .)٢ (اعتهم فيما أمروافيما أخبروا به وط
 جمع الناس إلى الخير، وداللتهم على الرشد، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن :وقيل هي

  ]١٠٣: آل عمران.[}ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير{: ، قال تعالى)٣(المنكر

                                         
 صيدا، -  الدار النموذجية، بيروت - المكتبة العصرية يوسف الشيخ محمد،:  مختار الصحاح للرازي، المحقق)١(

  .)٢٠٥ص(.م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة
عبـد  : المحقـق ) ١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،              )٢(

ـ           ة النبويـة، المملكـة العربيـة    الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدين
  .،.م١٩٩٥/هـ١٤١٦ السعودية،

  .١ دار الوفاء للطباعة والنشر، ط٩أسس الدعوة وآداب الدعاء، للدكتور السيد محمد الوكيل، ص:  انظر)٣(



 

 )٢٠٩١(

  الفصل األول 
  المراكز اإلسالمية ودورها في الغرب

دائرة المـسلمين   : نتظمه دائرتان متالزمتان         يعتبر المركز اإلسالمي في الغرب ت     
وما يحتاجونه من توجيه وتعليم وإرشاد، ودائرة المجتمع ومـا يحتاجـه مـن شـرح                 

وال يمكن أن يغني التحرك في الدائرة األولـى عـن           . وعرض لحقائق اإلسالم ومبادئه   
ـ              ات فـي   االهتمام بالدائرة الثانية، كما قد يتصور البعض من باب إعمال مبـدأ األولوي

االهتمام، وذلك ألن القصور في بيان الصورة الصحيحة لإلسالم في المجتمع ال يـؤثّر              
سلبا فحسب على غير المسلمين، ولكنه يؤثر أيضا على عموم المسلمين، الذين سـينالهم           
بسبب هذا القصور ما ينال غيرهم من التشكيك والتشويه، وكلما كانت صورة اإلسـالم              

ه أفضل في المجتمع، كلما كان ذلـك ميـسرا لـدعوة المـسلمين      إيجابية وكان القبول ب   
لاللتزام بدينهم، إذ أن الكثيرين من المسلمين، ال يقوون على معاكسة تيار الهجوم علـى             
الدين فيتأثرون سلبا بما يسمعونه ويرونه من مواقف المناهضين والمنتقدين، ومن جهـة             

تمثّال، يساهم بـدوره فـي تغييـر تلـك      أخرى فإن تأثير الدعوة على المسلمين تهذيبا و       
الصورة النمطية المغلوطة عن الدين لدى المجتمع، ولذا فإن الجهد الدعوي البد لـه أن               
يهتم بالصعيدين معا، لما لكلٍّ منهما من التأثير على اآلخر، فمـا هـو واقـع الـدعوة                  

قوم جهـود   اإلسالمية في الغرب اليوم على الصعيد اإلسالمي وعلى صعيد المجتمع؟ وت          
: الدعوة اإلسالمية في الغرب على الصعيد اإلسالمي من خـالل المراكـز اإلسـالمية             

ويظل المركز اإلسالمي هو المؤسسة األولى التي يؤمها المسلمون، باعتبـاره المكـان             
الذي يذهبون إليه إلقامة صلواتهم ويجتمعون فيه بمناسبة أعيادهم ومواسمهم وأفـراحهم            

ور المركز ويتفاوت تأثيره بحسب القائمين عليه، فهنـاك مراكـز           وأتراحهم، ويختلف د  
يقتصر نشاطها على إقامة الصلوات، وهناك مراكز أخرى لها برامج وعظية وتعليميـة             
منتظمة، كما أن مستوى الخدمي العلمي الذي يقيمه المركز  له تأثير على الذاهبين إليـه       

افة الشرعية والعلمية واستيعابه لواقع     من خالل مدى تمكن القائمين على المركز من الثق        
المسلمين في الغرب عموما وفي بلده خصوصا، مما يجعل أثره بـين النـاس مختلفـا                
بحسب درجته من ذلك التمكن والوعي، وللمراكز اإلسالمية دور في مجـال التعريـف              

ـ              ى والدعوة إليه، ولكن هذا الدور يظل كذلك مرتبطا بمستوى القائمين عليه وقدرتهم عل
االنفتاح على الناس واستقبالهم والرد علـى استفـساراتهم،    وإن النـاظر ألوضـاع                 



– 

  )٢٠٩٢(

المراكز اإلسالمية في الغرب يجد أن الكثير منها ال تستطيع أداء هذه األدوار المناطـة               
بها، ولكن هناك تحسن تدريجي يالحظ في هذا المجال يؤمل أن يـستمر مـع وصـول         

  .)١(ين يملكون الكفاءة على حسن التسيير والتوجيهأجيال جديدة من المسؤولين، الذ
  المبحث األول

  .فضل الدعوة إلى اهللا
     الدعوة إلى اهللا هي أعظم مهمات الرسل، وهي وسيلة وسبيل لتحقيـق توحيـد اهللا               

 وداِعياً ِإلَى اللَّـِه     *يا َأيها النَِّبي ِإنَّا َأرسلْنَاك شَاِهداً ومبشِّراً ونَِذيراً         : (تعالى، قال سبحانه  
ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة      : (، وقال سبحانه  ]٤٦-٤٥:األحزاب) [ِبِإذِْنِه وِسراجاً مِنيراً  

     نسَأح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجنَِة وسِعظَِة الْحوالْمِإلَـى   : (، وقال تعـالى   ]١٢٥:النحل) [و عادو
وادع ِإلَى ربك وال تَكُونَن ِمـن       : (، وقال تعالى  ]٦٧:الحج) [علَى هدى مستَِقيمٍ  ربك ِإنَّك لَ  
شِْرِكينـِه    : (، وقال تعالى  ]٨٧:القصص) [الْمِبِه ِإلَي ال ُأشِْركو اللَّه دبَأع تُ َأنا ُأِمرقُْل ِإنَّم

التي فضل اهللا تعالى بها هذه األمـة علـى          ، وهي الميزة    ]٣٦:الرعد) [َأدعوا وِإلَيِه مآبِ  
كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عـِن    : (سائر األمم؛ فقال تعالى   
، وقال تبارك وتعالى آمرا بها وحاثًـا عبـاده          ]١١٠:آل عمران ) [الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللَّهِ  

ولْتَكُن ِمنْكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر ويْأمرون ِبالْمعروِف وينْهـون عـِن            : (م بها على القيا 
  ].١٠٤:آل عمران) [الْمنْكَِر

    والدعوة غير محصورة بوقت وال مكان وال طريقة ما دام أنها وفق الشريعة، وغير              
هـذا  :  الدعوة إلى اهللا، فمن جهة الوقـت       مخالفة لطريقة النبي صلى اهللا عليه وسلم في       

قَاَل رب ِإنِّي دعوتُ قَوِمي لَيلًا      : (نوح عليه الصالة والسالم يدعو قومه في الليل والنهار        
يـا  : (هذا يوسف عليه السالم يدعو فـي الـسجن        : ، ومن جهة المكان   ]٥:نوح) [ونَهارا

، ومـن جهـة     ]٣٩:يوسف) [ن خَير َأِم اللَّه الْواِحد الْقَهار     صاِحبِي السجِن َأَأرباب متَفَرقُو   
ثُـم ِإنِّـي َأعلَنـتُ لَهـم        : (هذا نوح أيضا يدعو إلى اهللا ودينه بطرق متنوعة        : الطريقة

ال يتم التوحيد حتى    «: ، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي     ]٩:نوح) [وَأسررتُ لَهم ِإسرارا  
يع مراتبه، ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميـع األنبيـاء،              يكمل العبد جم  

فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة اهللا وحده ال شريك لـه، وهـي طريقـة سـيدهم          
                                         

مستقبل الدعوة اإلسالمية في الغرب على ضوء المتغيرات الدولية، ألحمد جاب اهللا، مدير المعهد األوروبي               ) ١(
  .٤-٣فرنسا، ص/  اإلنسانية بباريسللعلوم



 

 )٢٠٩٣(

وإمامهم صلى اهللا عليه وسلم، ألنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام، ودعا إلـى سـبيل ربـه      
 أحسن، لم يفتر، ولم يضعف، حتى أقام        بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي     

اهللا به الدين، وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه ببركة دعوته إلـى مـشارق األرض     
ومغاربها، وكان يدعو بنفسه، ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى اهللا وإلى توحيده قبـل               

 أن علـى  كل شيء؛ ألن جميع األعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد، فكمـا        
العبد أن يقوم بتوحيد اهللا، فعليه أن يدعو العباد إلى اهللا بالتي هي أحـسن، وكـل مـن                   

  .)١(اهتدى على يديه فله مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء
قال ابن القيم رحمـه اهللا فـي كتابـه مفتـاح دار             :      وهي من أفضل مقامات العبد    

ومن َأحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَـى       : (وهو قوله تعالى  : مائةالوجه الثالثون بعد ال   «: السعادة
      ِلِمينسالْم قَاَل ِإنَِّني ِمنا واِلحِمَل صعهـو المـؤمن    : (قال الحـسن  ] ٣٣:فصلت) [اللَِّه و

أجاب اهللا في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب اهللا فيه من دعوته، وعمل صـالحا فـي     
، فمقام الدعوة إلى اهللا أفضل مقامات العبـد، قـال     )ب اهللا، هذا ولي اهللا    إجابته، فهذا حبي  

ادع : (، وقال تعـالى   ]١٩:الجن) [لَما قَام عبد اللَِّه يدعوه كَادوا يكُونُون علَيِه ِلبدا        : (تعالى
      اِدلْهجنَِة وسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س   نسَأح ِبالَِّتي ِهي فقد  ]١٢٥:النحل) [م ،

جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الـذكي الـذي ال              
يعاند الحق وال يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يـدعى               

المعانـد الجاحـد    بالموعظة الحسنة، وهي األمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبـة، و         
  .)٢(»إلخ... يجادل بالتي هي أحسن، هذا هو الصحيح في معنى هذه اآلية

يذكر اإلمام ابن وضـاح القرطبـي   :     والدعوة إلى اهللا أعظم المراتب وأجلها عند اهللا     
أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بـن الفـرات   » البدع والنهي عنها«رحمه اهللا في كتابه    

 أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بالدك من صالح مـا              -أي أخي -اعلم  : (فقال
أعطاك اهللا من إنصافك الناس، وحسن حالك مما أظهرت من الـسنة، وعيبـك ألهـل                

                                         
القول السديد شرح كتاب التوحيد، ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بـن حمـد آل                     )١(

هـ  ١٤٢١، ٢:  المملكة العربية السعودية، الطبعة- وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،سعدي
  ).٣٣-٣٢:ص(
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم   مفتاح دار   )٢(

  ).١/١٥٣. ( بيروت–الجوزية،  دار الكتب العلمية 



– 

  )٢٠٩٤(

البدعة، وكثرة ذكرك لهم، وطعنك عليهم، فقمعهم اهللا بك، وشد بك ظهر أهـل الـسنة،                
 وصـاروا ببـدعتهم     وقواك عليهم بإظهار عيبهم، والطعن علـيهم، فـأذلهم اهللا بـذلك           

  .)١(مستترين
ويكون عنـدك معلومـا أن أعظـم        ...«:    قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا       

ومن َأحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَّـِه        : (المراتب وأجلها عند اهللا الدعوة إليه، التي قال اهللا        
واهللا ألن يهدي اهللا    : (وفي الحديث ] ٣٣:فصلت) [ِمينوعِمَل صاِلحا وقَاَل ِإنَِّني ِمن الْمسلِ     

  .)٣ (»)٢ ()بك رجلًا واحدا خير لك من حمر النعم
ويجـب  ..«:    وقال رحمه اهللا مبينًا أن الدعوة إلى اهللا ودينه الحق وسنة رسوله واجبة            

ـ   : العلم؛ وهو: علينا تعلم أربع مسائل، األولى    ن معرفة اهللا، ومعرفة نبيـه، ومعرفـة دي
الصبر على األذى فيـه،     : الدعوة إليه؛ الرابعة  : العمل به؛ الثالثة  : اإلسالم باألدلة؛ الثانية  

والْعصِر ِإن اِإلنسان لَِفي خُسٍر ِإلَّا الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الـصاِلحاِت           : (والدليل قوله تعالى  
  .)٤(»] ٣-١:عصرال) [وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبِر

فإذا كان قد جرى في عهد النبـوة  ...«: )٥(    وقال الشيخ العالمة عبد الرحمن بن حسن 
من يطعن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكفّر أصحابه، فال يبعد أن يجيء فـي                 
آخر هذه األمة من يقول بقولهم، ويرى رأيهم؛ والذين هاجروا إلينا وبايعونا مـا نـدري         

                                         
عمرو عبـد  : تحقيق ودراسة، البدع والنهي عنها، ألبي عبد اهللا محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي  )١(

ـ ١٤١٦األولـى،  :  السعودية، الطبعـة – مصر، مكتبة العلم، جدة -تيمية، القاهرةالمنعم سليم،  مكتبة ابن    ، هـ
  ).٣٠-٢٨:ص(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، باب مناقب علي بن أبـي طالـب                ) ٢(

دار : اصر، الناشرمحمد زهير بن ناصر الن: ، تحقيق)٣٧٠١(القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي اهللا عنه، رقم  
هــ،  ١٤٢٢األولـى،   : الطبعة) مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي         (طوق النجاة   

محمد فؤاد عبد الباقي،    : ، تحقيق )٢٤٠٦(وصحيح مسلم، ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه،              
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،       : تحقيق ،   )١/٦٣( في األجوبة النجدية، لعلماء نجد األعالم،        الدرر السنية  )٣(
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٦ط
  ).١/١٢٥(الدرر السنية من األجوبة النجدية ) ٤(
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم اهللا، حفيد اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه                   ) ٥(

فتح (له مؤلفات ورسائل، من أشهرها . هـ)١٢٨٥(ـ في الدرعية، وتوفي بالرياض سنة ) ه١١٩٢(سنة اهللا، ولد 
  ).المجيد شرح كتاب التوحيد



 

 )٢٠٩٥(

إذا عملتم بالتوحيد، وأنكـرتم الـشرك والـضالل،         : ة أمرهم؛ وعلى كل حال    عن حقيق 
وفارقتم البدع، فال يلزمكم هجرة عن الوطن والمال؛ بل يجب عليكم الـدعوة إلـى اهللا،                
وطلب أدلة التوحيد في كتاب اهللا، وتأمل كالم الشيخ في مصنفاته، فإنه رحمه اهللا بـين                

  .)١(»وحقّق، والسالم
 إلى اهللا جهاد، وأكمل الخلق تكميلًا لمراتب الجهاد بفضل اهللا هـو قـدوتنا                   والدعوة

صلى اهللا عليه وسلم، يقول العالمة ابن القيم رحمه اهللا في كتابه زاد المعاد فـي هـدي                  
وأكمل الخلق عند اهللا من كمل مراتـب الجهـاد كلهـا، والخلـق              : فصل«: خير العباد 

هم في مراتب الجهاد، ولهـذا كـان أكمـل الخلـق            متفاوتون في منازلهم عند اهللا تفاوت     
وأكرمهم على اهللا خاتم أنبيائه ورسله؛ فإنه كمل مراتب الجهاد، وجاهـد فـي اهللا حـق        
: جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه اهللا عز وجل؛ فإنه لما نزل عليـه   

)    ثِّردا الْمها َأيي *   فََأنِذر فَكَ * قُم كبرو  رب * رفَطَه كابِثير عـن سـاق   ] ٤:المدثر) [وشم
الدعوة، وقام في ذات اهللا أتم قيام، ودعا إلى اهللا ليلًا ونهارا، وسرا وجهارا، ولما نـزل                 

فصدع بأمر اهللا ال تأخذه فيه لومة الئـم، فـدعا           ] ٩٤:الحجر) [فَاصدع ِبما تُْؤمر  : (عليه
والحر والعبد، والذكر واألنثى، واألحمـر واألسـود، والجـن    إلى اهللا الصغير والكبير،    

  .)٢(واإلنس
    وعليه فالدعوة إلى اهللا تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل فـي              
أممهم، والناس تبع لهم، واهللا سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضـمن لـه                

غون عنه من أمته لهم من حفـظ اهللا وعـصمته           حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبل     
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له، وقد أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بالتبليغ عنـه                

وتبليغ سنته إلى األمة أفضل من تبليـغ الـسهام   . ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثًا       
وأما تبليغ السنن فال تقوم به إال       إلى نحور العدو؛ ألن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس،           

  .ورثة األنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا اهللا تعالى منهم بمنه وكرمه

                                         
  )٣/٢٢٦(الدرر السنية من األجوبة النجدية ) ١(
زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  مؤسسة                     )٢(

          ،م١٩٩٤/هــ   ١٤١٥، الـسابعة والعـشرون     :  مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعـة      -الرسالة، بيروت   
)١٦-٣/١٢.(  



– 

  )٢٠٩٦(

  المبحث الثاني
  دعوة غير المسلمين

    تُعتبر الدعوة اإلسالمية محصلة الجهود المبذولة من قبل الدعاة المـسلمين، بهـدف             
لمي؛ إلرجاعه إلى فطرتـه الـسليمة       التدرج مع المدعوين على الصعيدين المحلي والعا      

والمحافظة عليها، وإخراجه من دائرة االنحراف والزيغ إلى دائرة االلتزام بمبادئ الدين            
الحنيف، مستقيا المناهج والمبادئ واألسس واألساليب من األطـر المرجعيـة المقدسـة           

  .مستعينًا بجميع الوسائل المتاحة
 تكون للمسلمين وغير المسلمين على حـد الـسواء،        فالدعوة اإلسالمية بهذا المفهوم 

خالف القائمين بتوجيهه النشاط الدعوى للمجتمع المسلم حتـى يـصبح ملتزمـا تامـا               
باإلسالم، ثم تأتي مرحلة الدعوة في البالد غير اإلسالمية، فعملية التغير والبناء تكـون              

لغربـي، وإذا كـان     على مستويين، على مستوى المجتمع اإلسالمي وعلى المـستوى ا         
المستوى األول معلوم، فالمستوى الثاني، إنما نعني به االنتماء إلى الحـضارة الغربيـة              
والى الغرب الحضاري، فتحديد مصطلح الغرب مرتبط بالعامل الديني والفكر أكثر مـن    

  .ارتباطه بالعامل الجغرافي
وة أهل الكتـاب    وفي الكتاب والسنة من دع    ... «: – رحمه اهللا    –قال شيخ اإلسالم    

من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين، وعباد األوثان وجميع اإلنس والجن، م ال             
  .)١(»يحصى إال بكلفة وهذا كله معلوم بالضرورة من دين اإلسالم

 –دعوة غير المسلمين اإلسالم في حاجة إلى تأصيل وبيان؛ ليتمكن الدعاة إلى اهللا              ف
عرفة المنهج الدعوي الرشـيد، وهـذه معـالم فـي          من م  –خاصة في أوساط الجاليات     

  . الخطاب الدعوي الموجه لغير المسلمين، لم أرد بها الحصر بل التوبة والتذكير
  : الوضوح والمباشرة-١

إن االكتفاء بعرض المحاسن أو إثبات الدالئل دون وضوح في الدعوة للدخول فـي          
ئل دون وقـف علـى المـراد،    هذا الدين تضييع للرسالة الحقيقة وانصراف إلى الوسـا    

فاالكتفاء بالمنهج العلمي من حسن الخلق ونحوه ليس هو األصل في الدعوة إلى اإلسالم              
                                         

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا         )١(
 - عبد العزيز بن إبراهيم -علي بن حسن : الحنبلي الدمشقي ، تحقيقبن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني         

  ).١/١١٢(، م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩، ٢طحمدان بن محمد،  دار العاصمة، السعودية، 



 

 )٢٠٩٧(

لكنه مصاحب بجهد يركز على ما يكون الكافر به مسلما مـن دعـوة صـريحة إلـى                  
  .التوحيد

أتيـت النبـي    :  يحدث عن إسالمه فيقـول     – رضي اهللا عنه     –فهذا عدي بن حاتم     
: ومـا اإلسـالم؟ فقـال     : قلت» يا عدي بن حاتم أسلم تسلم     «: ليه وسلم فقال  صلى اهللا ع  

تشهد أن ال إله إال اهللا وإني رسول اهللا، وتؤمن باألقدار كلها، خيرها وشرها، وحلوهـا    «
  .)١(»ومرها

  : معرفة األولويات-٢
إن الـدين عنـد اهللا      {إن دين األنبياء جميعا واحد مهما تعددت الـشرائع          : التوحيد

وهو دين واحد فـي جـوهره ومقـصده، وإن تعـددت            ] ١٩: آل عمران [} ....سالماإل
األنبياء أخوة لعالت أمهاتهم شتى     «: - صلى اهللا عليه وسلم      –الشرائع؛ ولهذا قال النبي     

  ).٢(»ودينهم واحد
  : الدعوة إلى النظر في الكون-٣

ا تحمله من معـالم  كثيرة اآليات القرآنية الحاثة على النظر في هذا الكون الفسيح لم          
قل انظـروا مـاذا فـي الـسموات     {:  قال تعالى– عز وجل   –دالة على ألوهية الخالق     

  ].١٨٥: األعراف[} واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون
العجائب الدالة على عظمـة اهللا ممـا تنقـضي        : (... – رحمه اهللا    –قال ابن القيم    

و غافل عنها معرض عن التفكير فيها، ولـو فكـر   األعمار في الوقوف على بعضه، وه  
  ).٣) (في نفسه لزجره ما يعلم عن عجائب خلقها عن كفره

  : الصد عن التقليد-٤
الـشركاء  (أو  ) معركة األتبـاع والمتبـوعين    (في القرآن الكريم محل واسع لذكر       

الـشركاء  لتتبين العاقبة للناس فال يعقلوا مصائرهم في اآلخرة بما يأمرهم ب          ) والمشركين
  .أو المتبوعين

                                         
 -، محمد كامل قره بللـي  - عادل مرشد -شعيب األرنؤوط  : تحقيق )١/٣٤(، في المقدمة  ابن ماجه  أخرجه   )١(

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠رسالة العالمية، عبد اللّطيف حرز اهللا،  دار ال
  ).٣/١٢٧٠( كتاب األنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم في صحيحهالبخاريأخرجه ) ٢(
  ).١/١٨٨ ( البن القيممفتاح دار السعادة) ٣(



– 

  )٢٠٩٨(

  : التذكير بالنعم-٥
يا بنـي   {: إن التذكير بنعم الخالق على خلقه ظاهرة في الخطاب القرآني قال تعالى           

إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فـارهبون             
شتروا بآيـاتي ثمنًـا   وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم وال تكونوا أول كافر به وال ت        * 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتـي التـي        {: ، وقال ]٤١ - ٤٠: البقرة[} قليالً وإياي فاتقون  
واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفـس شـيًئا          * أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين       

وإذ نجينـاكم مـن آل   * وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل وال هـم ينـصرون      
مونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بالء مـن            فرعون يسو 
البقـرة  [}وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون         * ربكم عظيم   

٥٠ --٤٧ .[  
ومن تأمل وأنصف علم أن هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمـن يريـد الـدعوة               

  .)١(وتحصيل االعتقاد في قلب المستمع
  : اإلنذار أسلوب قرآني-٦

يظهر لمن قرأ قصص األنبياء في القرآن أن بعد اإلنذار ظاهر في دعوات الرسل،              
إني أخاف عليكم   {:  ثم يقول  – عز وجل    –فما من رسول إال ويدعو قومه إلى عبادة اهللا          

  ].٥٩: األعراف[} عذاب يوم عظيم
 يقرأ هذه اآلية فقال يـا  أن كعب األحبار سمع رجالً« – رحمه اهللا –روى الطبري   

  .)٢(»أسلمت مخافة أن تصيبه! يا رب: كعب
فبادرت إلى الماء فاغتسلت وإني ألمس وجهـي مخافـة أن         : وفي رواية قال كعب   

  .)٣(أطمس، ثم أسلمت

                                         
مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  )١(
  .ه١٤٢٠ ٣ط بيروت، –دار إحياء التراث العربي  )٣/٢٩(،  )هـ٦٠٦: المتوفى(لدين الرازي خطيب الري ا
جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبـو جعفـر الطبـري،                     )٢(
  .م٢٠٠٠ -ـ  ه١٤٢٠األولى، : أحمد محمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: ، تحقيق)٥/١٢٤(
 )١/٥٥٧(تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم الدمـشقي،                  )٣(

  . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ ٢طسامي بن محمد سالمة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، : المحقق



 

 )٢٠٩٩(

  : الحقائقر تقري-٧
سلك القرآن الكريم ونهج في دعوته إلى تقرير الحقائق اإليمانية؛ لترسيخ اإليمـان             

  . تتزعزع عند عرض الشبهات والتعرف للشهواتفي النفس فال
وفي األمثال من تأنيس الـنفس وسـرعة قبولهـا         «: - رحمه اهللا    –يقول ابن القيم    

وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق، أمر ال يجحده أحد، وال ينكره، وكلمـا ظهـرت      
  .)١(»ادلها األمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا، فاألمثال شواهد المعنى المر

  : ذكر محاسن اإلسالم-٨
إن ذكر محاسن اإلسالم دون إنذار أو بالغ بوجوب الدخول فيه يفضي إلى موازنة              

 – فـي نظـره   –المدعو بين المصالح المترتبة على بقائه على دينه، والمفاسد الحاصلة        
جراء مفارقته لدينه، فقد يفضل البقاء على دينه مع تـصديقه باإلسـالم خوفًـا علـى                  

  .لحه الناتجة من بقائه على دينهمصا
فمـا  «: نشهد أنك نبـي، قـال     : فلما أجابهما، قاال  : (ففي قصة وفد نصارى نجران    

  ).٢) (نخاف أن تقتلنا اليهود، ولم يلزمهم بذلك اإلسالم: قاال» يمنعكما من اتباعي؟
وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخـرج فـي          : (- رحمه اهللا    –يقول ابن القيم    

ر الزمان، وهم ينتظرونهن وال يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبـد اهللا بـن عبـد                  آخ
المطلب وإنما يمنعهم من الدخول في اإلسالم رئاستهم على قومهم، وخـضوعهم لهـم،              

  ).٣) (وما ينالونه من المال والجاه
  : الجدال-٩

قد وردت نصوص تذم الجدل ونصوص تأمر به والجمع بينهما أنه متى كان ممـن       
} وال تجادلوا أهل الكتـاب إال بـالتي هـي أحـسن           {: يحسن ويعلم فال حرج قال تعالى     

  ].٤٦:العنكبوت[
هي محكمـة فيجـوز     : - رحمه اهللا    –قال مجاهد   «: - رحمه اهللا    –قال القرطبي   

 – عـز وجـل      –مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلـى اهللا              

                                         
ـ                )١( ن قـيم الجوزيـة،     إعالم الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين اب
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١يروت، ب -محمد عبد السالم إبراهيم،  دار الكتب العلمية : تحقيق )١/٢٣٩(
  ).٣/٦٣٨(بن القيم الزاد المعاد )٢(
  ).٣/٦٣٩(بن القيم الزاد المعاد )٣(



– 

  )٢١٠٠(

ء إجابتهم إلى طريق اإليمان ال على طريـق اإلغـالظ           والتنبيه على حججه وآياته رجا    
  .)١( »والمخاشنة

ما ذكره اهللا من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي         «: - رحمه اهللا    –وقال شيخ اإلسالم    
أحسن إال الذين ظلموا منهم حكم لم ينسخه شيء، وكذلك ما ذكره اهللا تعالى من مجادلة                 

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـي       ادع إلى سبيل ربك     {: الخلق مطلقًا بقوله  
آيات المجادلـة والمحاجـة للكفـار       : فإن من الناس من يقول    ] ١٢٥: النحل[} ...أحسن

منسوخة بآيات السيف، العتقاده أن األمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المـشروعة،            
م المنسوخ كناقـضة    وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحك           

  .)٢( »األمر باستقبال المسجد الحرام في الصالة لألمر باستقبال بيت المقدس بالشام
  : االبتعاد عن التكلف في العرض-١٠

على الداعي االبتعاد عن العرض الفلسفي الكالمي الجدلي، وسلوك طريقة القـرآن            
جتمع، كيف ال واإلسـالم     البينة البسيطة والتي من خاللها تم استقطاب جميع شرائح الم         

نفسه بأصوله االعتقادية، وشعائره التعبدية، وأحكامه التشريعية واضح بـين لجمهـور            
  .المخاطبين عموما

قد علم أن المراد أن يسمعه سمعا يتمكن معـه          «: - رحمه اهللا    –قال شيخ اإلسالم    
فهم المعنى، فلـو  من فهم معناه؛ إذ المقصود ال يقوم بمجرد سمع لفظ ال يتمكن معه من             

كان غر عربي لوجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة، ولو كان عربيا وفي القرآن                 
ألفاظ غريبة ليست من لغته وجب أن نبين له معناها، ولو سمع اللفظ ما يـسمعه كثيـر                 
من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له، ونبين له معنـاه فعلينـا ذلـك، وإن             

 – صلى اهللا عليه وسـلم       –ن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي           سألنا ع 
إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالًا يوردونه على القـرآن               

  .)٣(»فإنه كان يجيبهم عنه

                                         
مس الدين  الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ش                 )١(

، ٢ط القـاهرة،    -أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش،  دار الكتـب المـصرية            :  تحقيق ،  )١٣/٣٥٠(القرطبي،  
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

  ).١/٦٦ ( البن تيميةالجواب الصحيح) ٢(
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦ القاهرة، -أحمد محمد شاكر،  دار الحديث : ، تحقيق)٣/٤٩٢ (أخرجه أحمد في مسنده) ٣(



 

 )٢١٠١(

  المبحث الثالث
  تحليل االندماج الفكري وآثاره اإليجابية والسلبية

ل الغرب حالة من الصراع بـين الحفـاظ علـى هويتـه             يعيش المسلمون في دو   
اإلسالمية التي تتمتع بخصوصية، وبين االندماج في مجتمع يتعارض فـي كثيـر مـن              
أساليب معيشته ومعتقداته مع ما ترسخ في داخل المسلمين حول هذا التحـدي وكيفيـة               

  .التعاطي معه
 للتواصـل مـع     إن المسلمين في أوروبا يسعون من خالل المؤسسات اإلسـالمية         

المجتمع وخاصة الفئات المؤثرة من مفكرين ووسائل اإلعالم، إال أن هنـاك صـعوبات         
  .تواجه عملية اندماج

ويواجه المسلمون في الغرب في سبيل تحقيق الرغبة في التعايش، واالنـدماج دون        
من ذوبان في المجتمع، مع الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم اإلسالمية، الكثير من التحديات             

  :بينها
اللغة، التي تعد المفتاح األساسي لتحقيق ذلـك، فاللغـة هـي وسـيلة التواصـل                
واالتصال، وتبادل الرؤى واألفكار بين األفراد والمجتمعـات، إذ تعتمـد عليهـا كـل               
الثقافات في انتقالها والتعرف عليها، فتعلم لغة الدولة التي تستقر فيه الجاليات المـسلمة              

جباتهم وعالقاتهم باآلخرين أفرادا ومؤسسات، وكذلك حصولهم علـى  تيسر لهم القيام بوا   
  .مطالبهم وحقوقهم

لكن أدى غياب اللغة إلى صعوبة تواصل واتصال وتكيف وتـأقلم المـسلمين مـع         
مكونات المجتمعات المستقرين فيها، وبخاصة المهاجرون من الجيل األول والثاني، وقد           

  .)١(كبير عن المجتمع الغربيأدى ذلك إلى انعزالهم وتقوقعهم لحد 
  :االنعزال-١

إن االنعزال عن المجتمع الذي يعيش فيه المسلم هو صورة من صور الغلو الـذي               
قد ال يقتصر على االنعزال الشعوري، بل يتعداه إلـى االنعـزال المعيـشي، إال فيمـا                 

  .اقتضته ضرورات الحياة

                                         
 – http://www. Basaerرابط (بين االندماج وصراع الهوية ..  بصائر الفكر المسلمون في الغربموقع )١(

online. Com/( 



– 

  )٢١٠٢(

سر دائرة ضيقة لمـن     وقد يتخذ هذا االنعزال صورة جماعية حيث تكون بعض األ         
تجمعهم أصول عرقية أو لغوية تتفاعل وتتعايش في شبه عزلة عن المجتمع الذي يحيط              

  .بهم
وقد يكون من دواعي هذه العزلة الشعور باالرتياح للتعايش مع من هـم مـن يـن         

وقد يكون من دواعيها كذلك التخوف مـن اآلثـار الـسلبية            . جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم  
  .)١(مجتمع على أطفالهم وأسرهمللتفاعل مع ال

وفي التواصل والتفاعل اإليجابي فرصة إلبالغ دعوة اهللا والشهادة علـى النـاس،             
  .وتبادل المنافع المتبادلة المشروعة

  : االندماج-٢
إن ما قيل عن صورتي الغلو، الذوبان والعزلة، يـسهم فـي تعريـف االنـدماج،                

 الحضاري مع المجتمع، دون فقدان للهويـة        واالندماج في مفهومنا هو التفاعل اإليجابي     
  .اإلسالمية، أو التنازل عن ثوابت اإلسالم وقيمه أو المساومة عليها

أما فيما عدا الثوابت فقد يقتضي األمر أحيانًا غض النظر عـن بعـض سـلبيات                
االندماج استرشادا بقواعد جلب المنفعة ودفع المضرة، واعتبارا شيوع البلوى واعتبـار            

ئع، والنظر في المآالت وتغليب فقه الموازنات، وفقه األولويات، وفقه األقليات، مـا    الذرا
وهـذا  . دام ذلك منضبطًا بالقواعد األصولية تجنبا للغلو أو المغاالة، واإلفراط أو التفريط     

ما عنيناه في بداية البحث بأن االندماج يعكس وسطية اإلسالم، ويشكل تطبيقًـا واقعيـا               
جدير بالذكر أن هناك قدرا من الغبش في اسـتخدام مـصطلحات الـذوبان              ومن ال . لها

واالنعزال واالندماج؛ مما دعانا إلى شيء من التفصيل فيها، فإن البعض يستخدم لفظـة              
  .االندماج، ولكنه في واقع األمر يعني بذلك الذوبان

ا فـي   مثال ذلك القول بأن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب الـشرعي يعـوق انـدماجه             
ولما كان الحجاب أمرا واجبا شرعا على المرأة المسلمة الملتزمة بدينها، وبما            . المجتمع

أن الدليل على فرضيته قد قام، فقد انتقل األمر من منطقة العفو إلى مجال الثوابت التـي      
 تعتبر المساومة عليها والتخلي عنها ذوبانًا وليس اندماجا إيجابيا ال يتطلب التخلي عـن             

  .)٢(الهوية فضلًا عن الحرية
                                         

 .المصدر السابق )١(
 .المصدر السابق )٢(



 

 )٢١٠٣(

  المبحث الرابع
  دراسة حالة المراكز اإلسالمية

  مركز الفجر بمدينة هلموند في هولندا أنموذجا- ١
الظاهرة اإليجابية التي تلفت نظر المهتم بالشأن اإلسالمي في هولندا هو عـدد             

رهـا الـذي ال     المساجد الكبير نسبياً إذا ما قورن بتعداد الجالية المـسلمة وبحداثـة عم            
 مسجدا، في العاصـمة الثقافيـة       ٤٥٠يتجاوز نصف القرن تقريبا ففي هولندا أكثر من         

أمستردام وحدها أكثر من أربعين مسجدا معظمها كبير في حجمه ومتعـدد األنـشطة،              
حيث يتجاوز المسجد هناك دوره كدار للعبادة ليتحول إلى مؤسسة اجتماعيـة وثقافيـة              

 أيضا، ويلعب دورا في التنـشئة االجتماعيـة والتواصـل بـين        وسياسية، بل اقتصادية  
األجيال في تعليم اللغات األصلية ألبناء الجالية، وأحيانًا في التعبئة السياسية، إضافة إلى             

  .)١(تلبية احتياجات الجالية الدينية
وقد بدأت حركة بناء المساجد في هولندا متأخرة نـسبيا عـن بـدء اسـتقرار                

ا نظرا الرتفاع أسعار المساكن وافتقاد الجالية لمؤسـسات تعبـأ جهودهـا             المسلمين فيه 
م ١٩٧١وتحشد إمكاناتها، وكان المسجد الكبير في مدينة أمستردام والذي تأسـس سـنة         

أول مسجد في هولندا وقام بتأسيسة عدد من المهاجرين، على رأسـهم الـشيخ محمـد                
لمغاربية، ومنه انطلقت حركة بنـاء      الشروطي، الرئيس الحالي لمجلس اتحاد المساجد ا      

المساجد وامتدت إلى بقية المدن األخرى، ومن أشهر هذه المساجد آيا صوفيا والرحمـة              
واألخير هو أضخم وأكبـر   ) في روتردام ( ، والنصر وموالنا    ) في أمستردام ( والتوحيد  

ه علـى   المساجد التي تأسست في السنوات األخيرة، ويتبع الجالية التركية التي صـممت           
الطراز العثماني، وتحول إلى معلم وتحفة معمارية في ضاحية دلفس هافن التـي تعـد               

من تعداد  % ٥٠أكبر ضاحية في هولندا يسكنها المسلمون؛ حيث يزيد تعدادهم فيها عن            
 ١١السكان، ومعظمهم من المغاربة واألتراك، وكان أول مـسجد يفـتح بعـد أحـداث              

  .)٢(مدة المدينة وحضر االفتتاح ع٢٠٠١سبتمبر من 

                                         
ضياء اإلسالم يبدد غيوم الكفر في هولندا، الباحث في الحركات اإلسالمية حسام تمام، نشرت هذه المقالة عام ) ١(

 .مرور أربعة قرون علي أول دخول لإلسالم في هولندا؛ في ذكري ٢٠٠٤
 .نفس المرجع السابق) ٢(



– 

  )٢١٠٤(

  : المدارس والجامعات-٢
ونظرا للفصل الحاد بين الدين والدولة الذي أقـره الدسـتور الهولنـدي سـنة               

 والذي يمنع بمقتضاه تقديم اإلعانات أو المساعدات على أساس ديني فقد نـشطت    ١٩٨٢
ا تجمعات الجالية المسلمة في المجال االجتماعي وتأسست عدة مؤسسات إسالمية في هذ           

 كانـت أكثـر دول      - سبتمبر ١١ على األقل ما قبل أحداث       -المجال خاصة وأن هولندا   
أوربا انفتاحا وتمتعت بروح من التسامح والقبول بالتعددية الدينيـة والثقافيـة والعرقيـة      
والتي كانت الجالية المسلمة األكثر استفادة منهـا فتأسـست فـي عقـدي الثمانينيـات                

مات االجتماعية والمؤسسات التعليمية والخدميـة الموجهـة      والتسعينيات شبكة من المنظ   
أبناء الجالية، وكان من أهم ما حققته الجالية في هذا المجال تأسيس عدد من المـدارس                
اإلسالمية للحفاظ على هوية أبناء الجليتين الثاني والثالث وقـد بلـغ عـدد المـدارس                

التعليم الهولندية بجانب المنـاهج   مدرسة في أنحاء البالد تدرس فيها مناهج        ٣٦الرسمية  
اإلسالمية ،إضافة إلى عدد أخر من المدارس األهلية أسستها منظمات إسالمية لتحفـيظ             
القرآن الكريم وتدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ولكنهـا ال تخـضع لإلشـراف              

التابعـة لجماعـة النورسـيين    ) النـور  ( الحكومي وغير معترف بها، وتعد مـدارس       
  . التابعة للسليمانية نموذجا لهذه المدارس) القرآنية ( لمدارس ا

وقد نجحت الجالية أخيرا في تأسيس أول مدرستين ثـانويتين رسـميتين األولـي فـي                
 سـبتمبر،   ١١أمستردام والثانية في روتردام ولكن جهود الجالية تعرضت النتكاسة بعد           

عقب صدور تقارير أمنية توصي بوضع هذه المدارس تحت اإلشراف المباشر للدولـة،           
  .)١(مية واألهليةووقف الترخيص للمدارس اإلسالمية الرس

ويوجد في هولندا جامعتان إسالميتان عند عدد من المعاهد اإلسالمية الخاصة مثل معهد             
م، وتسيطر  ١٩٩٨سنة  ) روتردام اإلسالمية   ( األئمة الهولندية وتأسست الجامعة األولي      

سـنة  ) أوربا اإلسالمية   ( جماعة النورسيين التركية على إدارتها في حين أسس الثانية          
م مجموعة من الشخصيات اإلسالمية من كل العرقيات اإلسالمية، ولـم تحـصل     ٢٠٠١

                                         
ضياء اإلسالم يبدد غيوم الكفر في هولندا، الباحث في الحركات اإلسالمية حسام تمام، نشرت هذه المقالة عام  )١(

 .؛ في ذكري مرور أربعة قرون علي أول دخول لإلسالم في هولندا٢٠٠٤



 

 )٢١٠٥(

الجامعتان على االعتراف الرسمي من الحكومة الهولندية بعد ومازالتا تعتمـدان علـى             
  . )١(الدعم األهلي فقط

وتعاني الجامعتان ضعفا على المـستوى األكـاديمي واإلداري سـببه حداثـة             
ة استقدام أساتذة وعلماء مسلمين من الخـارج خاصـة        التجربة وضعف تمويلها وصعوب   

 سبتمبر التي دفعت الحكومة للتشدد في شروط استقدام دعـاة وأسـاتذة             ١١بعد أحداث   
علوم إسالمية من بالد بعينها اتهمت بأنها مصدر الفكر المتشدد والعنيف، وعلى رأسـها      

رارتها التعليمية التـي  السعودية ومصر والمغرب، ولكن ما يميز الجامعتان مناهجها ومق       
تتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة وتتشابه إلى حد كبير مع مثيالتها في الجامعـات              
اإلسالمية في العالم اإلسالمي وخاصة األزهر الشريف في مصر، وتمثـل الجامعتـان             
رصيدا للجالية المسلمة في مواجهة مراكز االستشراق وأقسام الدراسات اإلسالمية فـي            

التي تحولت إلى مراكز لنـشر األفكـار        ) مثل اليدن وأمستردام    ( ات الهولندية   الجامع
واآلراء اإلسالمية المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة عبر استضافة رمـوز اليـسار             
اإلسالمي ومن يسمون بالمعتزلة الجدد مثل نصر حامد أبوزيد ومحمد أركون وجمـال             

  .إلخ.. البنا وحسن حنفي 
 التعثر وتزايد المأزق الذي عاشته الجالية المسلمة في هولندا بعد أحـداث  ولكن رغم هذا  

 سبتمبر بشكل خاص، إال أن مؤهالت النهوض و مؤشراته تبدو قوية في ظل تنـاٍم                ١١
ديموغرافي مستمر يؤكد أن الخارطة الهولندية سيزحف عليها اللون األخـضر، وفـي             

ة، والرغبة األكيدة في التوحـد ظهـرت   ظل حالة من الوعي بالتحدي الذي تعيشه الجالي  
في االجتماعات واللقاءات المستمرة طوال الشهور الماضـية، بـين قيـادات الجاليـة؛              

  .)٢(لالتفاق علي مجلس موحد لتمثيل المسلمين رسميا، والتصدي لما يتعرض له أبناؤها

                                         
 .بقنفس المرجع السا) ١(
ضياء اإلسالم يبدد غيوم الكفر في هولندا، الباحث في الحركات اإلسالمية حسام تمام، نشرت هذه المقالة عام ) ٢(

 .؛ في ذكري مرور أربعة قرون علي أول دخول لإلسالم في هولندا٢٠٠٤



– 

  )٢١٠٦(

  :نشاطات مركز الفجر في هلموند-٣
  : ات متنوعة، منها على سبيل المثالينظم مسجد الفجر في مدينة هلموند نشاط

، "معا نحـو تربيـة صـحية      : "تحت عنوان –" أمنية" لقاء بإشراف مجموعة األمهات      -
وتوجه الدعوة لألطفال واألمهات؛ حيث يتم تنظيم نشاطات جميلة، إضافة إلـى تنـاول              

  . طعام وشراب صحي، بإشراف مختصة التغذية
مؤتمرا إسالميا ليوم واحد وباللغة الهولنديـة،       " دهلمون"بمدينة  " مركز الفجر " كما نظم    -

  ".الخلفاء الراشدون: "بعنوان
أبـو بكـر    : "لألخ أبو طارق، بعنوان   : األولى: وقد ألقيت في المؤتمر أربع محاضرات     

عمر بن الخطاب رضي اهللا     : "لألخ الخطاب، بعنوان  : ، والثانية "الصديق رضي اهللا عنه   
، "عثمان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه    : "سورينامي، بعنوانلألخ سيف ال: ، الثالثة "عنه

وقـد نظـم    "علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه      : "لألخ محمد الحسيمي، بعنوان   : الرابعة
ورشة عمل ومحاضرة لألخ ريمي سـوكارن،       " هلموند"بمدينة  " مركز الفجر اإلسالمي  "

ـ    ٢٠١٠ يوليو   ١٠، وذلك بتاريخ    "كيف أستعد لرمضان؟  : "بعنوان ر المركـز   ، فـي مق
  .)١(بالمدينة المذكورة

  المبحث الخامس
  كيفية تفعيل دور المركز في الدعوة إلى اهللا

  :دور المراكز في الدعوة إلى اهللا - ١
بعدما أصبح دور المسجد التربوي محل تساؤل من الكثيرين؛ لعدم العمل في كـل              

ـ              لوكيات مناحي الحياة، واقتصارها على الجانب التعبدي فقـط، دون التـصدي ألي س
خاطئة يعاني منها المجتمع، سرت مطالبات بين أهل العلم والحريصين علـى أن يقـوم           
المسجد بدوره، بإطالق يد األئمة والدعاة للقيام بالدور المنوط بهم من توجيـه وإرشـاد               
ونصيحة بالوجه الصحيح لتبيان موقف الدين من كل سـلوك مـستجد، سـواء أكـان                

  .بمستحدثًا، أو منقوالً من الغر
واستشعارا من الرأي بأهمية هذه القضية، عمدت إلى البحث فـي هـذه القـضية               
وجوانبها المختلفة، وعقدت هذه الدراسة لتفعيل دور المراكز اإلسـالمية فـي الغـرب،     

  : وجعلتها في محاور
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 االهتمام بتطوير الخطاب الدعوي لدى الدعاة، وتعديل وتطوير المـادة العلميـة             -
  .منهابتنوع المستفيدين 

مثلًا الحديث للمرأة يتطلب عبارات عاطفية، وإثارة الجانب العـاطفي أكثـر مـن              
  .الرجل، وضرب األمثلة من واقع المرأة

 متابعة الداعية لمن استشاره في مشكلته، ومعرفة مـدى نجـاح الحلـول التـي              -
  .اقترحها عليه، والسؤال عن أحوالهم، وإظهار االهتمام به، خاصة ممن يترددون عليه

 تنمية الروح الجماعية، واحترام مبدأ الشورى بين الدعاة، واالستفادة مـن اآلراء          -
  .والمقترحات، وإشراك الدعاة المتميزين في وضع خطة العمل السنوية للمراكز

 االنضباط في مواعيد من يتولى الرد على مكالمات الجمهـور، واختيـار ذوي              -
تى تبقى صلة الناس بالمركز، وتزداد ثقتهم       األسلوب والتميز العلمي من دعاة المركز،ح     

  .بمصداقيته
 تكليف أعضاء مركز الدعوة من الدعاة ببحـث سـنوي حـول وضـع حلـول        -

  .لمشكالت متفشية في المجتمع، ودراستها ميدانيا، والتخصص فيها
 االهتمام بدعوة غير المسلمين عن طريق التنسيق مع من يحسن التفاهم معهـم،              -

  .لبرامج والتوجيه وبعض الكتبوتعهدهم ببعض ا
  - عز وجل– إقامة دورات في التدريب العلمي على الدعوة إلى اهللا -
  . تسجيل المواقف والتجارب من قبل الداعية، وتعميم االستفادة منها-
 االستفادة من فنون الدعاية واإلعالن؛ لترويج برامج المراكز، وتجاوز طرحهـا            -

  .وال ابتكار، فللداعية دور مهم في اإلقناعبطريقة بدائية ال تجديد وفيها 
 التواضع من قبل مدير المؤسسة الدعوية بزيارته للدعاة، وطالب العلم، ودعاتهم            -

  .للمشاركة الفعالة في برامج مؤسسته
 إكساب الدعاة مهارات في العمل اإلداري بتكليفهم به، وإقناعهم أنه مـن العمـل        -
  .الدعوي
ية لمدرسي حلقات تحفيظ القرآن من غيـر الجـامعيين       إقامة دورات تربوية علم    -

  .بمنطقة المركز
 تبني المسابقات الصيفية في المجاالت العلمية المختلفة؛ لسد الحاجة والفراغ بين            -

  :طالب العلم، ويمكن اختيار



– 
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  . مسابق قرآنية-
  . مسابقة في حفظ السنة-
  ....).وية  إبداعات دع– خطابة –بحوث ( مسابقة للشباب الملتزمين -
  . مسابقة لألطفال-
  . مسابقة للنساء-

  .)١( العمل على إنشاء مدرسة نظامية إسالمية متكاملة-
  المبحث السادس

  مقترحات للنهوض باإلمام والمراكز اإلسالمية في الغرب
  . العودة إلى نظام الوقف اإلسالمي في اإلنفاق على المساجد-
بين اإلدارة بعضها مع بعـض، وبـين اإلدارة          العودة إلى نظام الشورى في اإلدارة،        -

  .واإلمام
  .عندما يشب الخالف أو يقع النزاع بين اإلدارة واإلمام: العودة إلى التحكيم-
 تفعيل دور المؤسسات الدعوية التي تعتني بشئون الدعوة والمـساجد واألئمـة مثـل               -

  ).نيف(مؤسسة 
إن حيـاة   : العلماء قديماً وحـديثًا   يقول  :  تحفيز األئمة على حضور الدورات التدريبية      -

  .العلم مذاكرته ومدارسته
  . العمل بين اإلمام واإلدارة عمل مشترك ال يستغني أحدهما عن اآلخر-
  . وأرى أن عالج مشكلة التعصب تكون بنشر ثقافة الوحدة اإلسالمية-
  . الوضوح والصراحة والمكاشفة بين اإلمام واإلدارة والجالية-
  .)٢(م إحدى المؤسسات الدعوية، بعمل ورقة عمل أقترح أن تقو-
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  المبحث السابع
  :)١(بعض المقابالت مع بعض المسلمين واألئمة بهولندا

 مقابالت مع رواد بعض المراكز مـن حملـة المـؤهالت العليـا،          ت الباحثه أجر      
 حديثي عهـد باإلسـالم مـن        المسلمينوبعض أئمة المراكز اإلسالمية بهولندا، وبعض       

يطاليين، مع العلم بناء على قانون حفظ المعلومات الخاصة باألشـخاص ال نتطـرق              اإل
  لذكر أسماء من أجرينا معهم هذه

  .المقابالت
   :كان هذا أول لقائتنا بإمام أحد المساجد-

  ما هي اهتماماتك اليومية؟. س
  .الدعوة إلى اهللا

  ما هي المشاكل التي تواجهك كمسلم في الغرب؟. س
قاليد المختلفة بين الشرق والغرب، والمفاهيم الخاطئة التي استقاها الغـرب           العادات والت 

من اإلسالم والمسلمين سواء أكانت مرئية أو مسموعة أومكتوبة، ومما ساعد على ذلـك         
  .سلوك المسلمين غير الفاهمين لمبادئ الدين اإلسالمي الحنيف

  هل تؤدي المراكز اإلسالمية دورها في الغرب؟. س
ك فيه أنها تؤدي عملًا إسالميا، ولكن هناك من القصور ما يجعلها غير قـادرة               مما ال ش  

  .على القيام برسالتها على الوجه المطلوب
  ما هي اقتراحاتك لتفعيل المراكز اإلسالمية لدعوة غير المسلمين؟. س
  .إيمان الدعاة بواجبهم نحو اإلسالم بعيدا عن أي مطامع شخصية: أولًا
 بـالمراكز عـن طريـق    واإلداريخاص القائمين على العمل الدعوي  تطوير األش : ثانيا

  .دورات متعددة أو متفرقة عن إدارة العمل الدعوي
عدم التدخل والسماح للقائمين على الشئون الدعوية بأن يمارسوا أعمـالهم بحريـة     : ثالثًا

نـه ال   يضبطها الدين اإلسالمي الحنيف، وليس ألهواء القائمين على إدارة العمل، كما أ           
  .ينبغي للداعي أن يتدخل في عمل ليس من اختصاصه بالعمل اإلداري بالمراكز
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– 
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  ما هي اقتراحاتك لجذب المسلمين إلى المراكز اإلسالمية؟. س
القيام برحالت دينية وثقافية يدعى إليها غيـر المـسلمين، مـع مراعـاة الجاليـة       : أولًا

  .م من غير المسلميناإلسالمية للسلوك اإلسالمي أثناء اختالطهم بغيره
  .تقديم المعونات والمساعدات للفقراء والمحتاجين، وتقديم يد العون للمحتاجين: ثانيا
تشكيل لجان لحل وفض المنازعات على أساس من العدالة، وعدم المحابـاة التـي         : ثالثًا

  .تؤكد مصداقية هذه اللجان
  .لمسلمين بدينهمإلقاء الدروس والمحاضرات المفيدة التي تربط واقع ا: رابعا

  :جاء رد بعض المسلمين أصحاب األعمال الحرة في نطاق المسجد كاآلتي
  :عن دور المراكز اإلسالمية في أوروبا

إنه يجب بناء المدارس والنوادي في الغرب؛ ألن ذلك له أولوية قصوى بالنـسبة لهـم                
  .ل مناسبطبعا، ثم قال الدعاة لم يستطيعوا استغالل أجواء الحرية في الخارج بشك

صراعات أبناء الجاليات اإلسالمية أكبر إساءة لـصورة اإلسـالم فـي         : ثم أعقب بقوله  
  . الغرب

قضايا الغرب تحتاج إلى دعاة     : أما خريجو المؤهالت العليا كان لهم رأي مختلف فقالوا        
  .والشباب الموجودون هنا لن يسدوا الفراغ.. خبراء

  :سألتهم فقلت لهم
هل يمكن أن نتعـرف    .. ة عن الدعوة والمسلمين في الخارج     لديكم انطباعات عام  . س

  على هذه االنطباعات؟
أول انطباع يمكن التركيز عليه هو افتقاد المسلمين لرؤى مستقبلية لواقعهم هناك؛ وذلـك    

  .- أيا كانت هذه القيادة -بسبب عدم وجود قيادة 
 - مع ذلك    -ة، لكن هناك    وحتى إذا وجدت هذه القيادة فإنها تكون وقتية أو متذبذب               

بعض التيارات القوية التي تحاول وضع إستراتيجيات وخطط لواقع المسلمين ومستقبلهم           
في الدول التي يعيشون فيها، وأعتقد أن أهم شاغل هو توطين الـدعوة اإلسـالمية فـي      
الغرب، وهو شيء طيب، لكنه يحتاج إلى جهـود سياسـية، واقتـصادية، وإعالميـة،               

  .وتربوية
  سألتهم ماذا عن المسلمين الوافدين على الدول الغربية ويعيشون فيها؟ثم 
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من انتقلوا إلى دول الغرب لإلقامة الدائمة أو المؤقتة بها هم إلى حد ما تربوا علـى                    
قيم ومبادئ إسالمية؛ األمر الذي يساعدهم على الحفاظ على دينهم بصورة أكبر، ولكـن              

المهاجرين الذين يواجههم عدم وجود مؤسسات تعليمية       المشكلة الحقيقية في أبناء هؤالء      
فيتوجهون إلى المدارس األجنبية التي تجعلهم يذوبون فيهـا،          إسالمية مستقلة إال نادرا،   

فينسون اللغة العربية والعادات والدين، وتفرض عليهم عادات وتقاليد أخـرى، خاصـة             
، وهـي أنمـاط وثقافـات       مع طول وقت الدراسة من خالل األنشطة الدراسية المختلفة        

غربية بحتة، والمطلوب لمواجهة هذه المشكلة أن تنصرف جهود المسلمين إلـى بنـاء              
المدارس اإلسالمية؛ ألن ذلك يعتبر في نظري أولى من إنشاء مساجد جديدة؛ فالمـساجد       
كثيرة جدا، وهناك بفضل اهللا مسلمون أثرياء يمكنهم القيام بهـذه المهمـة، والمـسلمون          

أيضا إلى أندية خاصة يمارسون فيها أنشطتهم الترويحية، بعيدا عن األنمـاط            يحتاجون  
  .الغربية في هذا الشأن

  :سألت بعض األئمة والدعاة لبعض المراكز فقلت لهم
مـا  .. كثيرا ما توجه أصابع االتهام للمسلمين في الغرب بسبب خالفاتهم المذهبيـة           . س

  حقيقة ذلك؟
 المسلمين هناك تأتي نتيجة نقلهم أمراضهم االجتماعية        مشكلة الخالفات واالنشقاقات بين   

والفكرية من بالدهم إلى البالد الجديدة التي نزحوا إليها، وذلك فـضلًا عـن الخالفـات               
المذهبية في فهم الدين اإلسالمي ومقاصده، والتركيز على الخالفات الفقهية في الفروع،            

 كانوا ال يشعرون فيها باألمن، فعندما       وأعتقد أن هذه المشكلة من إفراز المجتمعات التي       
يخرجون ويجدون حرية التعبير عن الرأي يحاولون اسـتغالل ذلـك بـشكل خـاطئ،               
فيسعون إلى فرض آرائهم على غيرهم من المسلمين، وهـو مـا يخلـق كثيـرا مـن                  

  .المشكالت
  فماذا عن اإليجابيات؟.. هذه كلها مشكالت تحيط بالمسلمين في دول المهجر. س

بالطبع هناك إيجابيات، ومبشرات تحمل على التفاؤل، ومن بين ذلك نذكر اإلقبـال                  
 وسـعيهم  - حتى بعد أحـداث سـبتمبر   -المتزايد على اإلسالم من قبل غير المسلمين        

للتعرف على حقائقه، وهناك أيضا حرية الحركة، وإقامة األنشطة اإلسـالمية المختلفـة           
عا إلى عدم التضييق على المسلمين، وعدم الرقابـة         هذا باإلضافة طب  .. في إطار القانون  

  .على المراكز اإلسالمية



– 
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فهل يحدث بـسببها مواجهـات بـين الـدعاة        .. تتحدثون عن الحرية في الغرب    . س
  والمستشرقين أو أي معاد يحاول تشويه صورة اإلسالم؟

عاة فـي   أنا لم أقل إنها حرية مطلقة، فهي حرية لها سقف، ولكنها غير متاحة للـد                   
بالد المسلمين، والشيء اآلخر أن دعوة أي مسلم لغيره من المسلمين ال تجد معارضـة               

 ولـيس فرضـها     -من سلطات البلدان الغربية؛ ألن هناك حرية رأي وعرض لألديان           
   وبالنسبة للمواجهات-طبعا 

التي تسألني عنها، فهناك بالتأكيد صراع مع كل من يتصدى لإلسالم في هـذه الـدول                 
 حتـى اآلن  -ارة الشبهات حوله، ولألسف الشديد فإن هذا الصراع يبدو غير متكافئ            بإث
  . ألن إمكانات المسلمين للتصدي لهذه التيارات تبدو ضعيفة-

وإيفادهم إلى تلك الدول يمكن أن .. هل ترى أن تأهيل الدعاة وإعدادهم بشكل جيد    . س
قلها المسلمون إلى المجتمعات    يكون مجديا في القضاء على الخالفات المذهبية التي ن        

  الجديدة؟
أنا شخصيا مهتم بهذا الموضوع غاية االهتمام، ولذلك فقد قمت بكتابة دراسة عـن                  

فكرة إنشاء معهد أو مؤسسة تحتضن الدعاة، وتكفلهم ماديا ومعنويا، وتكون مهمة هـذه              
  المؤسسة تعليم الدعاة

لوم اإلسالمية المختلفة، وهذه الدراسـة      اللغات المختلفة بجانب حفظ القرآن، ودراسة الع      
عرضتها على عدد من علماء المسلمين الكبار، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي الـذي            

  :قال لي بعد ذلك
 معينًـا   - بعد   -إنه حاول محاوالت كثيرة إلخراج هذا االقتراح إلى النور، لكنه لم يجد             

  .عليه
ربية أشخاصـا يـسمون أنفـسهم دعـاة     إنني رأيت في إحدى الدول الغ: ويكفيني القول 

وعلماء دين، إال أنهم يسهمون في إعطاء صورة سيئة عـن اإلسـالم؛ بـسبب أمـور                 
شخصية، مثل طلبه الحصول على أموال، أو بسبب أخالقه ومعامالته الشخصية، وفـي          
المقابل أيضا فهناك دعاة مخلصون، وهم كثير، ولكن أوضـاعهم المعيـشية سـيئة وال          

  .الحركة للدعوةتساعدهم على 



 

 )٢١١٣(

  ماذا عن دور المراكز اإلسالمية في الدعوة إلى اهللا؟. س
إنه توجد الكلية اإلسـالمية األوروبيـة فـي    : يجب أولًا إعداد وتأهيل الدعاة، فنقول       

أوروبا، وتجري اآلن مساٍع إلقامة فرع لها في إنجلترا، إضافة إلى الجامعة اإلسـالمية              
إن مشكلة هذه الجامعات أن العلم فيها يـتم عـن         :  أن نقول  في الواليات المتحدة، ويبقى   

  بعد؛ أي بالمراسلة، وهذا غير
  .كاف، لكنه يحل جانبا من مشكلة إعداد الدعاة

  لكن ما هو دور المؤسسات اإلسالمية الرسمية في تأهيل الدعاة؟. س
رجمـة  ما لمسته أن الجهود التي بذلت لهذا الغرض، مثل تأسيس تعليم اللغـات والت                

ببعض المراكز، من خالل إنشاء قسم للدراسات اإلسالمية باللغة اإليطاليـة، لـم تـؤت        
الثمار المرجوة بعد، وال بد من بذل مزيد من الجهد والوقت والمال؛ مـن أجـل بلـوغ            

  المراد، وتحسين صورة اإلسالم
  .في الغرب

  ؟ما تقويمكم للمستوى العلمي للعلماء والدعاة المسلمين في الغرب. س
 مـن   - سواء األئمة أم غيـرهم       -كثير من القيادات الدينية والعلماء في هذه الدول             

الشباب الذين يفتقدون حنكة الشيوخ، وفقههم، وتعمقهم في العلم، هذا فضلًا عـن كـون               
أكثرهم من المتطوعين غير المتخصصين، وأوضاع الدول الغربية تتطلب عالما قـادرا            

  ئلعلى عالج المشكالت والمسا
المستجدة التي تطرح عليه، وتحتاج إلى اجتهاد أو قياس، وهو ما ال يفيد فيه غالبا عـالم     

وحتى إذا زار العلماء الكبار هذه الدول، فهي زيـارات          ،  محدود المعارف قليل الخبرات   
مؤقتة ال تشبع نهم المسلمين ورغبتهم في التعلم، وتجب اإلشارة هنا إلـى أن اإلنترنـت     

ئية تسد جزءا من هذا الفراغ، لكن يبقى وجـود شـيخ وسـط النـاس                والقنوات الفضا 
  .يستفتونه ويلجئون إليه في أي وقت أمر مهما

  أريد أن تصف لي كيف ينظر الغرب اآلن للمسلمين؟. س
معظم الناس في الغرب غير مثقفين؛ ألنهم يشغلون أنفسهم بالعمل طوال الوقت، والقلـة              

قضايا الخارجية، وغالبا ما يتأثرون بما تبثه وسـائل         فقط مثقفون، وهم الذين يهتمون بال     
  .اإلعالم التي تصور المسلمين دائما في موقف المتهم باإلرهاب



– 

  )٢١١٤(

  وكيف؟.. وهل هناك محاوالت لتصحيح هذه الصورة. س
بالطبع هناك جهود للتصحيح، لكنها فردية، فقد رأيت مثلًا المسلمين هنا في هولنـدا           

 وهناك  - حتى في الكنيسة     -األماكن لتصحيح صورة اإلسالم     يسعون للوصول إلى كل     
  ..يقومون بعرض اإلسالم والتعريف بحقيقته، وهذا هو محور تركيز المسلمين اآلن

  وصلت إلى أين؟.. وحركة الترجمة هناك. س
هناك فرق كبير في حركة الترجمة بين الشرق والغـرب، وهـي تحتـاج ألنـاس                    

، يساندهم دعم مالي، من خالل مؤسسات تقوم علـى أمـر    أصحاب كفاءة علمية ولغوية   
أين أنتم مـن التقـدم التكنولـوجي لنـشر          ،  الترجمة؛ حتى ال تكون مجرد جهود فردية      

  اإلسالم الصحيح؟
 ولكن ضعف المادة، وعدم وجود تنمية حقيقية للمراكـز اإلسـالمية         ه، أنت محق  تيأخ  

ل المتاحة عن طريق الشبكات العنكبوتية،      في هولندا تقف عائقًا أمام استخدام هذه الوسائ       
  .ولربما يكون لنا دور فعال قريبا، إن شاء اهللا
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  النتائج والتوصيات
  . حالة الذوبان في المجتمع األوروبي ومشكالت الزواج المختلط-١
  . جهل بعض المسلمين بتعاليم اإلسالم-٢
  . الخالفات بين القوميات-٣
  .تحديات المحلية المعاناة من الفرق الضالة وال-٤

  :وتستطيع الدارسة أن توصي بما يلي
  .السعي الحثيث للحفاظ على الهوية والشخصية اإلسالمية الفردية والجماعية . ١
السعي لتقديم النموذج األكمل لإلنسان الواعي المدرك لواجبه تجـاه مجتمعـه             . ٢

  .وعقيدته
ح العمل على تفهم الموقف اإلسالمي الصحيح وإعالنـه لآلخـرين، وتوضـي            . ٣

  .الموقف اإلسالمي أمام الشبهات المثارة ضده
تحقيق التواصل اإلسالمي بين كل المجموعات اإلسالمية، واإلحساس الكامـل           . ٤

  بآالمها
  .وآمالها، وملء الفراغات االقتصادية واالجتماعية قدر اإلمكان . ٥
السعي إليجاد التوازن المطلوب بين مقتضيات الهويـة ومتطلبـات المواطنـة             . ٦

  بالشكل الذي
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، أو العالمي، والحذر من الخطوات السلبية التي يرفـضها           اإلقليمي الوطني، أو 
  .تجنبها اإلسالم، وللمسلم متسع في

بالحقوق االجتماعيـة والـسياسية الطبيعيـة، واتخـاذ         المطالبة التامة والملحة     . ٩
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  واالنسجام
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النشاطات التي تؤمن استمرار التدفق المعنوي للمعلومـات إلـى         القيام بمختلف 
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هذا الجانب على الناشئة والشباب؛ ألنهم فـي      العقول واألذهان، مع التركيز في    
  .المحطم للشخصيةي معرض الخطر اإلعالمي المضل، أو الألخالق
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  .الحاجة إلى الكتب اإلسالمية باللغات المختلفة . ١٧
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  .في الغربالعمل على وحدة الصف بين المسلمين  . ١٩
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  :المراجع  والمصادر
أسس الدعوة وآداب الدعاء، للدكتور السيد محمد الوكيل، دار الوفاء للطباعة والنشر،             .١

  .١ط
 شمس الدين   إعالم الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد             .٢

، بيـروت  -محمد عبد السالم إبراهيم،  دار الكتب العلمية         : ابن قيم الجوزية، تحقيق   
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، : الطبعة
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  .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة ، 
البدع والنهي عنها، ألبي عبد اهللا محمد بن وضاح بن بزيـع المروانـي القرطبـي                 .٦

نعم سليم،  مكتبـة ابـن تيميـة،    عمرو عبد الم  : تحقيق ودراسة ) هـ٢٨٦: المتوفى(
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 حمدان بـن  - عبد العزيز بن إبراهيم   -علي بن حسن    : ، تحقيق )هـ٧٢٨: المتوفى(

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، : محمد،  دار العاصمة، السعودية، الطبعة
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم اهللا، حفيد اإلمام محمد                .٩
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  ).فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(ه مؤلفات ورسائل، من أشهرها ل. هـ)١٢٨٥(

القول السديد شرح كتاب التوحيد، ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد اهللا                 . ١٠
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  .هـ ١٤٢١، ٢: طبعة المملكة العربية السعودية، ال-واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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   .الموسوعة العربية هولندا جغرافيا . ١١
تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم                . ١٢

: سامي بن محمد سالمة،  دار طيبة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة          : الدمشقي، المحقق 
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الثانية 
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  ملخص الدراسة

في التنبيـه الفقهـي إلـى أن    ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    : (تختص قاعدة 
الوصف الضاهر الذي تمت إضافة المشروعات إليه حري بـأن يكـون هـو الـسبب                

ة الحقيقية، وال تصرف اإلضافة إلى غير السببية        للمضاف المشروع، وأنه يمثل اإلضاف    
كالشرطية إال بطريق المجاز، فحيث تمت إضافة المشروع كالواجب إلى وصف ظاهر            
منضبط فإن اإلضافة تقتضي كون هذا الوصف سببا للواجب حتى يقوم دليل المجاز بأن              

ال يخـتص   اإلضافة لمعنى آخر غير السببية كالشرطية، وذلك يعم جميع المشروعات و          
اإلضافة موضوعة في اللغة للتمييز     ألن  ؛ ودليل الذي القاعدة يستند إلى اللغة؛        بالواجبات

واالختصاص، واألصل أن تتم اإلضافة إلى أخص األشياء كي يحصل التمييز على أتـم     
وجه، والسبب هو أخص ما يكون في التمييز واالختصاص؛ ألن السبب ال يشاركه فـي        

  . وحدوثه شيء آخراختصاص إيجاد المسبب
وللقاعدة أهمية فقهية ظاهرة من حيث تعلّقها بمبحث السبب األصولي المهم، ومـن       

كما أسهمت القاعـدة فـي     خالل حاجة الفقهاء للتعليل بها في غضون تفاصيلهم الفقهية،          
  .أظهرت أسباب األحكام التكليفية وعرفتها للمكلفيسر أحكام الشريعة حين 

في تعيين بداية وقت أداء     )  تضاف إلى أسبابها حقيقة    واجباتال( أسهمت قاعدة   وقد  
أسـهمت قاعـدة   جواز األداء بعـده، كمـا     العبادات المؤقتة؛ ألن تعيين السبب يقتضي       

في استبانة داللة تكرار األمر، فحيث صار السبب        ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    (
والتكرار لم يثبـت    العبادة ال تتكرر،    متكررا كالوقت فإن العبادة تتكرر، وإذا لم يتكرر ف        

 
 

 
 

   قسم أصول الفقه األستاذ المساعد ورئيس
  القصيمبكلية الشريعة 
  



– 

  )٢١٢٢(

، والتكرار هو أحد الفوارق مـا   السبب الذي يثبت به الوجوب     بتكراربخطاب األمر، بل    
بين السبب والشرط، فالسبب المتكرر تتكرر معه العبـادة، والـشرط ال تتكـرر مهمـا      

  .تكرر
 



 

 )٢١٢٣(

  المقدمة
شـرف األنبيـاء    الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سـيدنا محمـد أ           

  :والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـــد
أحد المباحث الهامة في أصول الفقه، فقد اشتمل على مطالـب       ) السبب(فإن مبحث   

غزيرة، وقواعد جليلة، يشتد بها أزر التأصيل ويفتقر إليها التفريع، وتمس إليها الحاجـة              
تأصـيل الحنفيـة لمبحـث الـسبب        عند مزواله الفتاوى واألحكام، وكان من بين ثنايا         

: تنصيصهم على قاعدة تُعنى بمسلك معرفة سبب الشرائع، ونـصوا عليهـا بـصياغة             
، وهي قاعدة تحمل مهمات أصولية وثمرات فقهية        )الواجبات تُضاف إلى أسبابها حقيقة    (

بالغة في األهمية، تحتاج إلى دراسة تشرح مراداتهـا، وتؤسـس تأصـيلها، وتوضـح               
نت باهللا على بحثها وتقصي مظانها وسبر مطالبها فـي هـذه الدراسـة،              تطبيقها، فاستع 

دراسـة تأصـيلية   . الواجبات تُضاف إلى أسـبابها حقيقـة  : قاعدة (:ووسمتها بعنوان 
  : ، وجعلته في مقدمة وثالثة مباحث، وهي)تطبيقية

  :ويشتمل على ثالثة مطالب: التعريف بالقاعدة وأهميتها:  المبحث األول
  .التعريف اإلفرادي بالقاعدة: ولالمطلب األ

  . المعنى اإلجمالي للقاعدة: المطلب الثاني
  .ألفاظ القاعدة: المطلب الثالث

  :ويشتمل على مطلبيندليل القاعدة وأهميتها، : المبحث الثاني 
  .دليل القاعدة، واالعتراض عليه وجوابه: المطلب األول
  .أهمية القاعدة: المطلب الثاني

  :أثر القاعدة ببعض المسائل األصولية، ويشتمل على مطلبين: المبحث الثالث 
  .أثر القاعدة في تعيين بداية وقت األداء: المطلب األول
  . أثر القاعدة في داللة األمر على التكرار: المطلب الثاني

   وخاتمة ، وفهرس



– 

  )٢١٢٤(

  المبحث األول
  :التعريف بالقاعدة وألفاظها

  :ويشتمل على ثالثة مطالب
  التعريف اإلفرادي بالقاعدة: ولالمطلب األ

   المعنى اإلجمالي للقاعدة: المطلب الثاني
  ألفاظ القاعدة: المطلب الثالث

  :التعريف اإلفرادي: المطلب األول
  )الواجبات(لفظ : أوال

وجب يجب وجوبا وإيجابا، وأوجبـه ووجبـه        :  جمع واجب، يقال   :الواجبات لغة 
¦ §  M  :وقوعـه، وفـي التنزيـل   فهو واجب، وأصل الوجوب هو سقوط الشيء و 

¨L)الحق والوقـوع،  : سقطت بعد نحرها، ومن معانيه المتفرعة عن أصله     : ، أي )١
  .)٢(لزم: حقّ ووقع، ووجب الشيء، أي: كوجب البيع، أي

  .)٣()ما ذُم شرعا تاركه مطلقا (:والواجب اصطالحا
والمكـروه والمبـاح،     يستحق الذم، وتم االحتراز به من المندوب        : أي) ما ذُم : (وقوله

) مطلقـا (احتراز مما عيب عقال أو عرفا، ألن االعتبار بالذم الشرعي، وقوله         ) شرعا(وقوله  
احتراز من الواجب الموسع والمخير والكفائي، ألن الترك يلحقها في الجملة، لكن ذلك لـيس               

   ر إن تُرك تركا مطلقا، فالموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فُعل في البعض اآلخر، والمخي
بعض أعيانه فُعل اآلخر، والكفائي إن تركه بعض المكلفين فعله البعض اآلخر؛ فحيـث لـم                

  .)٤( ذميخلو محّل التكليف عن إيقاع المكلف به، فإنه ال يتعلق به

                                         
 .، من سورة الحج٣٦من اآلية، ) ١(

 ،  ١/٧٩٣، وابن منظور، لسان العرب، ٦/٨٩ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر) ٢(

، وابن بدرانـ المدخل ١/٢٦٥طوفي، شرح مختصر الروضة،    ، وال ١/٢٦٢القرافي، نفائس األصول،    : ينظر) ٣(
 .، وهو اختيار الطوفي)١٤٧ص(إلى مذهب أحمد بن حنبل، 

  ٢/٨٢١، والمرداوي، التحبير، ١/٢٦٥الطوفي، شرح مختصر الروضة، : ينظر) ٤(



 

 )٢١٢٥(

  ):تضاف(لفظ : ثانيا 
 من أضاف يضيف إضافةً، فهو مضيف، والمفعول مضاف، ومادته          :اإلضافة لغة 

أضافه إلـى الـشيء، أي      : لى ميل الشيء إلى الشيء وضمه إليه، يقال       تدل ع ) ضيف(
  .)١(ضمه وأماله إليه

، )٢ ()نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدهما وجود اآلخـر        (: واإلضافة اصطالحا 
وذلك التعريف جاء على طريقة المتكلّمين الذين يلحظون أخص خصائص اإلضافة عند            

عندهم، كاألبوة والبنـوة، وهـذا   ) المتضايفين(طلح  تعريفها وهي السببية، ومن ذلك مص     
التعريف أليق بالقاعدة التي تبحث اإلضافة بمعنى السببية، أما اإلضافة فـي اصـطالح              
النحاة فهي أوسع وأشمل، حيث يلحظون في اإلضافة ثمرتها مـن حيـث التعريـف أو            

جه يفيد تعريفًـا    ربط اسمين أحدهما باآلخر على و     (صيص، ألنها عندهم عبارة عن      التخ
وثمرة اإلضافة المتمثلة فـي     . )٣(ويسمى األول مضافًا واآلخر مضافًا إليه     ) أو تخصيصا 

: التعريف أو التخصيص هي النسبة التقييدية التي عرفوا اإلضافة على أساسـها فقـالوا             
  . )٤()نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبدا: اإلضافة(
  ):بهاأسبا(لفظ : ثالثا 

كل شيء يتوصل به إلى غيره، وقد تسبب إليه، أي وصله بـسبب،             : السبب لغة 
M   á à ß : سببا ألنّه يتوصل به إلـى غيـره، وفـي التنزيـل           ) الحبل(وسمي  

âL)٦(بحبل يوصله إلى السقف: ، أي)٥( .  

                                         
  ٢/٣٦٦، والفيومي، المصباح المنير، ٣/٣٨٠ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر) ١(

 . ٢/٥٤٧، والمعجم الوسيط، )٢٨ص(جرجاني، التعريفات، ال: ينظر) ٢(

 .المرجعان السابقان: ينظر) ٣(

 .٢/٣٥٦حاشية الصبان على شرح األشموني، : ينظر) ٤(

 .، من سورة الحج١٥من اآلية ) ٥(

، والفيروز آبادي، القـاموس،     ١/٤٨٥، وابن منظور، لسان العرب،      ١/١٢٩األزهري، تهذيب اللغة،    : ينظر) ٦(
 ).  ٩٦ص(



– 

  )٢١٢٦(

كل وصف ظاهر منضبط، دّل الدليل السمعي على كونه         (هو  : والسبب اصطالحا 
، ووافقـه جمـع مـن    )١(وهو التعريف الـذي اختـاره اآلمـدي     ،  )حكم شرعي معرفا ل 

  .)٢(األصوليين
، فإنّهـا ال تكـون أسـبابا،        )٣(عده الطوفي احترازا من الذوات    ) وصف: (وقوله

وأعتقد أن الذوات يجوز أن تكون أسبابا لألحكام، ككون البيت سببا للحج، لذلك فإن قيد               
يما يظهر، بل هو قيد اشترط توصيف السبب بلفـظ          الوصف ليس احترازا من الذوات ف     

السبب يكون اسما عاما متناوال لكّل ما يدّل علـى الحكـم            "حيث إن   . مفهوم غير مهمل  
ويوصل إليه من العلل وغيرها، فيكون تسمية الوقت والشهر والبيت والنصاب وسـائر             

 وصح تقييـد كـل   ،)٤("ما مر ذكرها في باب بيان أسباب الشرائع أسبابا بطريق الحقيقة    
... الوصف أعم أوصافه كونـه وصـفا تنـاط بـه األحكـام،          "، و )الوصف(ذلك بقيد   

وكل ما كان التفات الشرع إليه      ، واألوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن التفات الشرع إليها        
  .)٥(" أكثر كان ظن كونه معتبرا أقوى

إنه ال يـصلح    احتراز من الوصف الخفي غير المنضبط، ف      : ظاهر منضبط : وقوله
أن يكون معرفا للحكم، فال يكون سببا له، ألنّه لم يتحقّق وجوده حتـى يترتـب الحكـم               
عليه، كخروج الحدث حال النوم فال يصلح كونه سببا للناقض، وكالمشقة ال تكون سـببا         

  .)٦(صالحا لرخصة السفر، وذلك لخفائهما واضطرابهما
لبيان أن جعـل األسـباب      ) حكم شرعي دّل الدليل السمعي على كونه معرفا ل      : (وقوله

 فاهللا جل شأنه له والية اإليجاب، وهو القـادر علـى أن     أسبابا يجب أن يكون بداللة الشرع،     
 موجبة بـذواتها، فإنهـا    كما أن أسباب الشرائع وعللها غير  يشرع األحكام بال علل وأسباب،    

                                         
 .١/١٢٧اإلحكام، : ينظر) ١(

، والبخاري، كـشف    ١/١٨٣، والساعاتي، نهاية الوصول،     ١/٤٣٣الطوفي، شرح مختصر الروضة،     : ينظر) ٢(
، والفناري، فصول   ١٠٦٦/ ٣، والمرداوي، التحبير،    ٤/١٧٠، وابن مفلح، أصول الفقه،      ٤/١٧٠األسرار،  
 .١/٢٧، والشوكاني، إرشاد الفحول، ١/٢٦٥البدائع، 

 .١/٤٣٣الطوفي، شرح مختصر الروضة، : ينظر) ٣(

 .٤/١٧٠البخاري، كشف األسرار، )٤(

 .٥/١٦٥الرازي، المحصول، ) ٥(

 .١٠٦٦/ ٣، والمرداوي، التحبير، ١/٤٣٣الطوفي، شرح مختصر الروضة، : ينظر) ٦(



 

 )٢١٢٧(

 العلل العقليـة فإنهـا      كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة لهذه األحكام، بخالف          
حيث ال يتصور انفكاك الحكم عن علته العقلية، فإن الكسر ال يتصور بـدون      . موجبة بأنفسها 

  .)١(االنكسار، والحركة بدون التحرك واإلحراق بدون االحتراق
  :وقد اكتسب السبب بموجب هذا التعريف جواز إطالقه على االعتبارات اآلتية

فيتم إطالق السبب على ما : المعقول وغير المعقولباعتبار إطالقه على المناسب      - ١
يستلزم حكمة باعثة من كونه معقوال مناسبا، كالشدة المطربة في تحريم الخمر، وعلى مـا ال      
يستلزم حكمة باعثة من كونه غير معقول في مناسبة الحكم، كزوال الشمس في إيجاب صالة               

كّل علة "على المعنى المعقول، حيث  الظهر، وذلك اإلطالق أشمل من إطالق العلة المقصور         
 . )٢("للحكم تٌسمى سببه، وليس كلُّ سبب للحكم يسمى علته

 فيتم إطالقه على ما ال يكـون        :باعتبار تعلّق السبب بإحداث المكلّف وعدمه      - ٢
للمكلف تعلقا بصناعته وإحداثه كالشهر سببا لوجوب الصوم، وعلى ما يكـون للمكلـف          

ن يكون مكلفا بتحصيله، بل وكلـه اهللا تعـالى إلـى خيـرة              فيه تعلق بصناعته، دون أ    
إن قدم زيد فعبدي    : (المكلف، وذلك حين يعلق المكلف الحكم بسبب من األسباب، كقوله         

 .)٣()حر
 فيتم إطالق السبب على ما هـو        :باعتبار تعلّق السبب بفعل المكلف وعدمه      - ٣

دوان سببا للقصاص، وعلى ما     من فعل المكلف كالبيع سببا في التملك، وكالقتل العمد الع         
ليس فعال له، كالزوال سببا في وجوب الصالة، وكإتالف الدابة سببا لوجوب الـضمان              

 . )٤(على صاحبها
  :وقد أطلق علماء الشريعة على السبب إطالقات عدة، وهي  

إذا اجتمع السبب والمباشـرة غلبـت       : ، ومنه قول الفقهاء   ما يقابل المباشرة   - ١
 .ر مع التردية، فالحفر سبب، والتردية مباشرةالمباشرة، كحفر البئ

                                         
 .١٧١-٤/١٧٠البخاري، كشف األسرار، : ينظر) ١(

، والطـوفي، شـرح مختـصر الروشـة،     ١/١٢٧اإلحكام، : ينظر، و)١١١(خالف، علم أصول الفقه، ص     ) ٢(
  .١/٤١١، والشاطبي، الموافقات، ١/٤٣٤

 .١/٧١القرافي، الفروق، : ينظر) ٣(

 ).١١٨ص(، وخالف، علم أصول الفقه، ١/٢٦٥الفناري، فصول البدائع، : ينظر) ٤(



– 

  )٢١٢٨(

كالرمي يسمى سببا إلصابة القتل، واإلصابة علة لزهوق الـروح،     : علة العلة  - ٢
 .فالرمي هو علة العلة وقد سموه سببا

 .كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة: العلة بدون شرطها - ٣
الشرط وانتفاء المـانع   من المقتضي و   المركّبوهي المجموع    :العلة الشرعية  - ٤

 . )١(ووجود األهل والمحل، فيسمى ذلك كله سببا
  ):حقيقة(لفظ : رابعا  

 من حقّ يحق حقا وحقيقة، والحاء والقاف أصل يدل علـى إحكـام              :الحقيقة لغة 
والحقيقـة  الشيء، والحقيقة على وزن فعيلة بمعنى الثابت أو المثبت، وجمعها حقـائق،             

  .)٢(أي يقين شأنه: ويثال بلغ حقيقة األمر. مر ووجوبهتعني ما يصير إليه حق األ
: ، وقولـه )اللفظ المستعمل فـي موضـوعه األصـلي   (: والحقيقة في االصطالح  

خرج يه المهمـل    ) المستعمل(قيد خرج به الداللة غير اللفظية الوضعية، وقوله         ) اللفظ(
 مجاز حتى يـتم  وكذلك اللفظ الوضع األصلي قبل استعماله؛ حيث ال يوصف بحقيقة وال  

خـرج بـه المجـاز المـستعمل فـي غيـر       ) في موضوعه األصلي  (استعماله، وقوله   
  .)٣(موضوعه

  :المعنى اإلجمالي للقاعدة: المطلب الثاني
يعني بأن األسباب التـي جعلهـا الـشارع موجبـة           : المراد اإلجمالي للقاعدة    

سـباب إلـى    للمشروعات هي األسباب التي تضاف المشروعات إليهـا، وإضـافة األ          
الواجبات يعني تعلّق المشروعات بها شرعا عن طريق إسنادها ونسبتها إلـى أسـبابها              

 وذلك بجعل اهللا عز وجّل، فحيث تمـت إضـافة      - بحسب ظاهر األمر     -إسنادا حقيقيا   
الواجب إلى وصف ظاهر منضبط فإن اإلضافة في الحقيقة تقتضي كون هذا الوصـف              

                                         
ـ    ٤٢٨-١/٤٢٦الطوفي، شرح مختصر الروضة،     : ينظر) ١( ، والمـرداوي،   ٢/٧يط،  ، والزركشي، البحر المح

 ).١٦١ص(، وابن بدران، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ٣/١٠٦٤التحبير، 

 .  ١٠/٥٢، وابن منظور، لسان العرب، ٢/١٨ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر) ٢(

 . ١/٤٨٥، والطوفي، شرح مختصر الروضة، ١/٤٩٢ ابن قدامة، روضة الناظر، :ينظر) ٣(



 

 )٢١٢٩(

ومـن  . )١(لمجاز بأنها لمعنى آخر غير السببية كالـشرطية       سببا للعبادة حتى يقوم دليل ا     
  :اقتضاء هذه القاعدة وأمثلتها

 وضوء الصالة: (سبب وجوب الوضوء هو إرادة الصالة،  فيقال.( 
    صـالة الفجـر وصـالة    : (وسبب وجوب الصالة المفروضة الوقت، فيقـال

، )صـالة العيـد  (، وغير المفروضة يتم إضافتها إلى سببها الشرعي، كالعيد في          )الظهر
 ).صالة االستسقاء(وكالقحط والجدب في 

               وسبب الزكاة هو المال بصفة أن يكون نصابا ناميا، لهذا يضاف إلى المـال
 ).كزكاة الذهب، وزكاة السائمة، وزكاة عروض التجارة(النامي، 
 صوم رمضان: (وسبب الصوم شهود رمضان، فيقال.( 
 حج البيت: (وسبب الحج هو البيت، فيقال.( 
   الزنـا : (وسبب وجوب العقوبات بحسب ما يضاف إليها، كقولنا فيكـون  ) حد

فتكون السرقة سـببا لقطـع الـسارق،        ) حد السرقة : (الزنا سببا لعقوبة الزاني، وكقولنا    
حـد  : (فيكون شرب الخمر سببا لجلد الـسكران، وكقولنـا        ) حد شرب الخمر  : (وكقولنا
فيكون العمد سـببا لقتـل      ) قتل العمد : (وكقولنافيكون القذف سببا لجلد القاذف،      ) القذف

   .)٢(الجاني قصاصا
مع اعتبار أن أصل الواجب ثابت بإيجاب اهللا تعالى، فهو جبر ال صنع للعبد فيه                  

وال اختيار، فاألسباب غير موجبة بذواتها، إذ اإليجاب واإللـزام ال يتـصور إال مـن                
ريقا موصال إلى الحكم ومعرفـا بـه،        مفترض الطاعة، إنّما جعل اهللا تعالى األسباب ط       

حيـث  ؛ )٣("فهي علل جعلية وضعها الشارع عالمات على اإليجاب ال مؤثرات بذواتها   "
إن إيجاب اهللا تعالى غيب عنا، فأقام األسباب الظاهرة مقام إيجابه الغيبي تيسيرا علـى               "

                                         
، ١/١٠١، وأصـول السرخـسي،      )٦٢ص(، والدبوسي، تقـويم األدلـة       )٣٦٤ص(،  أصول الشاشي : ينظر) ١(

 .  ٢/٨، والزركشي، البحر المحيط، ٢/٣٤١والبخاري، كشف األسرار

، )٦٥-٦٢ص(، والدبوسي، تقـويم األدلـة       )٣٦٦ -٣٦٤ص(أصول الشاشي،   : هذه األمثلة وغيرها  : ينظر) ٢(
ـ     ١١٠-١/١٠٢وأصول السرخسي،    ، )١٣٠-١٢٨ص(روع علـى األصـول،      ، والزنجاني، تخـريج الف

 .١٥٥  -٢/٣٤١والبخاري، كشف األسرار

 .٣/٢٠٦ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ) ٣(



– 

  )٢١٣٠(

سـباب والعلـل   العباد، ال أن تكون األسباب والعلل موجبةً بنفسها، فكانت إضافة إلى األ      
الظاهرة باعتبار جعل اهللا تعالى إياها عللًا، ال أن تكون هي نفسها عللًـا، والعقـل آلـه                 

  .)١("لمعرفة تلك العلل ال موجب لألحكام
لذلك فإن إضافة الحكم إلى سبب ال يمنع من إضافته إلى غيره؛ كمن قتل إنـسانا                

لك من إضافته إلى القاتل حقيقـة       بالسيف فإن القتل  يحصل حقيقة بالسيف، ثم ال يمنع ذ          
ًحتى يجب القصاص عليه، كذلك يحصل الشبع بالطعام والري بالماء، ثم يضافان إلـى              

ما يحصل الـشيء عنـده ال   ":  ولذلك اشتهر عند الفقهاء بأن السبب     ،)٢(الُمطعم والساقي 
اء ال  به، فإن الوصول بالسير ال بالطريق ولكن ال بد من الطريق، ونزح الماء باالسـتق              

  .)٣("بالحبل، ولكن ال بد من الحبل، فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع
 وجـوب   :والثـاني  الوجـوب،    :األولهاهنا ثالثة معان،    ولتوضيح األمر فإن      
  . وجود األداء،  ولكلٍّ منها سبب حقيقي وسبب ظاهري:والثالثاألداء، 

 :والسبب الظاهري لـه   ادته،   فهو حكم اهللا وإر    :فأما السبب الحقيقي للوجوب     
الواجبـات  : (هو ما جعله اهللا سببا له ومعرفا به، كالوقت للصالة، وهو المراد بقاعـدة             

  ).تضاف إلى أسبابها حقيقة
 فهو تعلّق الطلب بالفعـل وهـو المعنـى    :وأما السبب الحقيقي لوجوب األداء      

 على ذلك، الكاشـف      اللفظ الدال  :وسببه الظاهري المدلول المستفاد من خطاب الشارع،      
  . )٤(عن المعنى
 فهو خلق اهللا تعالى وإرادته المتعلقة بفعـل  :وأما السبب الحقيقي لوجود األداء      
  .)٥( هو استطاعة المكلف وقدرته:وسببه الظاهريالمكلف، 
  

                                         
 .٢١٣٥ /٥السغنافي، الكافي شرح البزدوي،  )١(

 .٣٩١-١/٣٩٠ينظر التفتازاني، التلويح مع التوضيح، ) ٢(

 ).٧٥ص(الغزالي، المستصفى، ) ٣(

لسبب الحقيقي والظاهري في وجوب األداء هو نتيجة من نتائج القول بـأن الكـالم               ويظهر أن التفريق بين ا    ) ٤(
 .حقيقة في المعنى النفساني مجاز في اللفظ اللساني، وهو مذهب أكثر المتكلمين

 ،١/٣٩١التفتازاني، التلويح مع التوضيح، : ينظر ) ٥(



 

 )٢١٣١(

  :ألفاظ القاعدة: المطلب الثالث
جرت " فقد   نتاجا حنفيا بامتياز،  ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    (قاعدة   تعتبر

 ،، ويدرسوها في أصـول الفقـه   )١(" أن يعينوا أسباب المشروعات    -أي الحنفية –عادتهم  
فتلك القاعدة هي أحد امتيازات الحنفية في مباحث الـسبب التـي امتـازوا بهـا علـى       
الجمهور من غير الحنفية، وإذ ذكرها الجمهور مـن غيـر الحنفيـة فـإنهم ينـسبونها               

  :لفظية الواردة في المدونات الفقهية واألصوليةومن صيغها ال. )٢(للحنفية
 .)٣(الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة - ١
 .)٤(األحكام تابعة ألسبابها - ٢
 .)٥(األحكام الشرعية تتعلق بأسبابها الظاهرة - ٣

والمالحظ في تلك الصيغ أن لفظ الواجبات أخص من األحكام، حيـث تخـص                
لخمسة، على حين أن األحكام تعمها، مع إن        الواجبات حكما واحدا من األحكام التكليفية ا      

مشروعية السبب ال يخص الواجب، بل المندوب والمحرم والمكروه والمباح لها أسبابها            
الشرعية، وتتم إضافة تلك األحكام إلى أسبابها تماما مثل الواجب، مثـل إضـافة حكـم        

ته، ومثـل   ، فالضحى سبب في مشروعية نافل     )سنة الضحى (الندب إلى سببه في عبارة      
، فالعنت سبب في إباحـة نكـاح        )زواج العنت (إضافة حكم المباح إلى سببه في عبارة        

، فاإلسـكار سـبب فـي       )شراب المسكر (اإلماء، ومثل إضافة حكم التحريم في عبارة        
  .)٦(تحريم الشراب

والظاهر أن الحنفية إنّما خصوا الواجبات في بعـض ألفـاظ القاعـدة ألنهـم                 
دارسة السبب الذي يجعـل المـشروع واجـب األداء، فالـصالة            يبحثونها في سياق م   

مشروعة نفال قبل الزوال، ثم صارت واجبة األداء بسبب دخول وقت صـالة الظهـر،               
                                         

 .٣/٢٠٦ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ) ١(

 .٢/٨، والزركشي، البحر المحيط، ٢/٣٠٠ي، قواطع األدلة، السمعان: ينظر)  ٢(

، ٢/٣، والزيلعي، تبيين الحقـائق،    ١٣١،  ٣/٧٣، و   ٢/١٤٩، والمبسوط،   ١/٢٥٨أصول السرخسي،   : ينظر) ٣( 
 . ٣/٢٨٨البناية شرح الهداية، ، والعيني، ٥/٨٤والبابرتي، العناية شرح الهداية، 

 .٧/٥٦٦،  البرهانيالمحيطبن مازةَ البخاري، : ينظر) ٤(

 ).  ١٧٨ص(، وابن رجب، القواعد، )٣٦٤ص(أصول الشاشي، : ينظر) ٥(

 ).١١٧ص(، وخالف، علم أصول الفقه، ١/٢٩٨الشاطبي، الموافقات، : ينظر) ٦(



– 

  )٢١٣٢(

والصوم مشروع نفال في كل يوم على الجملة، ثم صار واجـب األداء فـي رمـضان                 
ب علـى   ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سبب الواجب أولى ما يج            )١(بسبب الوقت 

المكلف معرفته، حتى ال يفوت امتثاله بعد معرفة أسبابه الظاهرة، لذلك كـان االهتمـام               
بأسباب الواجبات أكثر، وإال فإن الحنفية ال يخصون القاعدة بالواجبـات، بـل تـصلح               
لجميع المشروعات وليس مجرد الواجبات، وهو ما أشار إليه شمس األئمة السرخـسي             

علها الشرع موجبا للمشروعات هي األسباب التـي تـضاف          األسباب التي ج  "في قوله   
 ألن إضافة الشيء إلى الشيء في الحقيقـة تـدّل           ؛المشروعات إليها، وتتعلّق بها شرعا    

  .)٢("على أنّه حادث به
المشروعات تضاف إلى أسـبابها     (: لذلك فإن الصياغة المترشحة للقاعدة هي       

  . )حقيقة

                                         
 .٢/٣٤٧، والبخاري، كشف األسرار، ١/١٠١، أصول السرخسي) ١(

 .١/١٠١، أصول السرخسي) ٢(



 

 )٢١٣٣(

  يالمبحث الثان
  تهادليل القاعدة وأهمي

  :ويشتمل على مطلبين 
  دليل القاعدة، واالعتراض عليه وجوابه: المطلب األول
  أهمية القاعدة: المطلب الثاني

  :دليل القاعدة، واالعتراض عليه وجوابه: المطلب األول 
  :استدل الحنفية للقاعدة بداللة اللغة ، فقالوا  
ت موضوعة للتمييز،   ألن اإلضافة إنّما كان   الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة؛        

كفائدة التعريف واالختصاص التي تميز المضاف، وإذا سلمنا بهذا الوضع لإلضافة فإن            
؛ األصل أن تتم اإلضافة إلى أخص األشياء تمييزا، وأخص األشياء تمييزا هـو الـسبب      

ألن إضافة الشيء إلى الشيء في الحقيقة يدل على أنه حادث به؛ كما يقال كسب فـالن                
  .)١(، فيكون السبب حقيقة في اإلضافة وما سواه فهو مجاز باكتسابه، أي حدث له

  : االعتراض على االستدالل والجواب عنه
  :تم توجيه اعتراضين على القاعدة واالستدالل لها، وهما

  : االعتراض باللغة: أوال  
اإلضافة ال تـدل إال     فاللغة ال تساعد على إفادة اإلضافة للسببية والحدوث، بل            

 التعريف واالختصاص، وكّل ما يصلح تعريفا للشيء يصلح لإلضافة التـي قلـتم،          على
لذلك فإن أهل اللغة لم يضعوا اإلضافة لمعرفة الحدوث ولم يفهموا الحدوث منها البتـة               

دار عبد اهللا، وفـرس  : بدليل شيوع اإلضافة في مثلحتى تفيد سبب الحدوث واإليجاب،    
ة هذه األشياء إلى المضاف إليه لـم تكـن بـسبب            زيد، وسيف خالد، ومعلوم أن إضاف     

هذا عبد فالن، كما يقال عبد      : حدوثها بها، بل لمجرد التعريف واالختصاص، حيث يقال       
كسب فالن وتركته، فإنّه يوجب     : وأما قول . اهللا، فثبت أن اإلضافة ال تدل على الحدوث       

بـدا وجاريـة ودارا     بطالن هذا الكالم ال تصحيحه؛ ألن الكسب أو التركة قد يكـون ع            
وضيعة، وربما كانت هذه األشياء أقدم وجودا من الكاسب والتـارك، فكيـف يتـصور               

                                         
 الـشرنباللي، مراقـي الفـالح،    ، و٢/٣٤٤ والبخاري، كشف األسرار،     ،١/١٠١، أصول السرخسي : ينظر) ١(

 )١٨٤ص(



– 

  )٢١٣٤(

فإذن لم تدل اإلضافة على حدوث المضاف بالمضاف إليه، بل دلّت علـى             . حدوثها به؟ 
  .)١(تعريفه واختصاصه

  :والجواب عليه
صاص الذي هو   ال نمانع بأن ثمرة اإلضافة التعريف، لكن التعريف يحصل باالخت         

تميز الشيء عن غيره، ولن يحصل ذلك االختصاص إال عندما ال يشاركه فيها غيـره،               
              ولن يشاركه غيره إال عندما يكون االختصاص على وجه الوجوب والسببية، بـدليل أن

هو تعريـف للـصوم والـصالة،    ) صوم الشهر وصالة الظهر: (اإلضافة في مثل جملة 
تص كل واحد منهما بصفة ال يشاركه فيها غيره من          وحتى يصدق التعريف يجب أن يخ     

  .جنسه، وذلك إما وجوده في الوقت حصوال، وإما وجوبه به سببا، أو وجوبه فيه شرطا
فهـو منتـف، وذلـك لـزوال االختـصاص          : فأما االختصاص بوصف الوجود   

 يوجـد غيرهـا مـن الـصلوات، كالقـضاء والنـذر             -مـثال –به، ففي وقت الظهر     
 الصوم هو غالب الوجود فـي وقتـه ال متـيقن الوجـود، فـإن نيـة                  والنوافل، وكذا 

النفل في رمضان تصح عند بعض العلماء، وكذا لـو صـام المـسافر عـن واجـب                  
آخر يقع عنه عند أبي حنيفـة، وكـذلك االنفكـاك بـين الوجـود والوقـت متـصور               
 عقال وواقعا؛ فإن االمتناع عن أداء الـصالة والـصوم مـن جملـة النـاس متـصور            

  .وواقع، وإذا كان كذلك لم يحصل االختصاص بطريق الوجود
 فهـو متـيقّن،   :وأما اختصاص التعريف بوصف الوجوب بالوقت سببا أو شرطا     

فصار مطلق اإلضافة دليل تعلّق الصوم بـه     . فكان صرف مطلق االختصاص إليه أولى     
رطية؛ ألن  ثم يرجح جانب السببية علـى الـش       . وجوبا إما بطريق السببية أو بالشرطية     

  :الحكم أقوى اختصاصا وآكد لزوما بالسبب منه بالشرط؛ وذلك ألمرين
ألن تعلّقه بالسبب تعلّقُ الوجود، وتعلّقه بالشرط تعلّقُ المجـاورة كمـا فـي               -١

 .الظرف، فكان اتصال الثبوت والوجود أقوى من المجاورة
٢-          بغير واسطة، وتعلّقه بالشرط يتم بواسطة؛ ألنه    وألن تعلّقَ الحكم بالسبب يتم 

بل النعقاد العلة، ثم إن اختصاص الحكم بالـسبب حقيقـي،   ، لم يكن شرطا لثبوت الحكم 

                                         
 . ٢/٣٤٣، والبخاري، كشف األسرار، ٢/٣٠٠السمعاني، قواطع األدلة، : ينظر) ١(



 

 )٢١٣٥(

وبالشرط جار مجرى المجاز بمقابلة السبب، فانصرفت اإلضافة الحقيقية إلى السبب في            
 .)١(االختصاص
  :االعتراض باإلضافة إلى الشرط: ثانيا

أن اإلضافة ال تفيد السببية حـصرا،       اعترض بعض العلماء على القاعدة ودليلها ب        
، والفطر عنـد    )صدقة الفطر (بدليل أن اإلضافة تكون إلى الشرط أيضا، كما في عبارة           

الحنفية شرط للصدقة وليس سببا، إنما سببها هو الرأس المتصدق عنه، لذلك يـسمونها              
 واإلسالم شرط الحج، أمـا سـببه فهـو        ) حجة اإلسالم (صدقة الرؤوس، وكذلك عبارة     

البيت، وعندما تصح إضافة الواجب إلى شرطه فإن اإلضـافة ال تـدل علـى الـسببية       
  .)٢(وحدها، بل تحتمل الشرطية، واالحتمال يسقط به االستدالل

     :والجواب عليه  
أجاب علماء الحنفية على هذا االعتراض بما احترزوا به في صـياغة القاعـدة                

افة إلى السبب حقيقة وإلى الـشرط مجـاز،   ، فأفادوا أن اإلض  )حقيقة: (حين قيدوها بلفظ  
ألن اإلضافة إلى السبب يدل على أنه حادث به ويتكرر بتكرره، وأقّل ما في الـسبب أن   
يكون مفضيا إلى المسبب، وتلك عين الحقيقة، أما إضافة الحكم إلى الشرط فهي إضـافة    

ضـافة المجـاورة   مجاورة، ألنه يوجد عنده ال به، فكان اتصاله اتصال مجاورة، وحق إ  
هو المجاز بالمقارنة إلى إضافة السببية والحدوث، واألصل في اإلضافة هـو الحقيقـة              

 ، وذلك بناء علـى      )٣(حتى يقوم دليل المجاز، ويجوز أن تتم اإلضافة إلى الشرط مجازا          
يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى        : (القاعدة التي صحت عند الحنفية، وهي     

  :، ومن ذلك )٤ ()السبب

                                         
 .   ٢/٣٤٤البخاري، كشف األسرار،: ينظر) ١(

ي، حاشيته على شرح    ، والرهاو ١/٣١٣، والنسفي، كشف األسرار،     ٢/٣٠٠السمعاني، قواطع األدلة،    : ينظر) ٢(
 .١/٢٢٠الربيعة، السبب عند األصوليين، . ، ود١/٦١١ابن ملك على المنار 

، ٢/٣٤٤، و البخاري، كشف األسرار،١/٣١٣، والنسفي، كشف األسرار، ١/١٠١أصول السرخسي، : ينظر)  ٣(
 .١/٦١١والرهاوي، حاشيته على شرح ابن ملك على المنار 

 .٢٧/١٦السرخسي، المبسوط، : ينظر)  ٤(



– 

  )٢١٣٦(

 فهي من قبيـل إضـافة الحكـم إلـى          ):كفارة اليمين (اإلضافة في عبارة     - ١
؛ ألنها مانعة من عدم المحلوف عليه، فكيـف         شرطه، ألن اليمن ليست سببا في الكفارة      

، بل السبب هو الحنث في اليمن، فحيـث حـصل الحنـث وجبـت               تكون مفضيةً إليه؟  
كفارة فإن الحنث شرط وجوبها، للقطع بأنهـا        لى أنه لو سلم أن اليمين سبب ال       ع. الكفارة

، ويتمسك بعض األصوليين بكون اليمين هـي  )١(ال تجب قبله، وإال وجبت بمجرد اليمين  
: وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقّق بمجمـوع أمـرين      سبب الكفارة، والحنث شرطها،     

هو السبب  الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف             
 .)٢(المقتضي له

 فإن الفطر شرط للزكاة وليست سـببه        ):صدقة الفطر : (اإلضافة في عبارة   - ٢
 أن مجرد الفطر ليس سببا للزكاة في حـق الـصغير، بـل الـسبب               بدليلعند الحنفية،   

الحقيقي في وجوب هذه الزكاة على المكلف هو رأس يمونه وتجب عليه نفقته، وتـزداد               
زكـاة  (رؤوس، لذلك فإن اإلضافة الحقيقية عنـدهم هـي عبـارة            الزكاة بازدياد عدد ال   

 .  )٣()الرؤوس
من قبيل إضافة الحكم إلى شرطه؛       هي   ):خيار الرؤية (اإلضافة في عبارة     - ٣

 شرط ثبوت الخيار في البيع، وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيـار عنـد               الرؤيةألن  
 . )٤(الرؤية، فتكون اإلضافة مجازية

   

                                         
، وبادشاه، تيسير التحريـر،     ١/١٣٥، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير،       ١/١٠٧أصول السرخسي،   : ينظر)  ١(

١/١٢٤ 

 ).١٥٩ص(ابن بدران، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، : ينظر) ٢(

لتلـويح علـى   ، والتفتـازاني، ا ٢/٣٥٠،، والبخاري، كشف األسرار، ٣/١٠١السرخسي، المبسوط،  : ينظر)  ٣(
 . ١/١٢٤، وبادشاه، تيسير التحرير، ١/١٣٥، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ٢/٢٨٣التوضيح، 

 .٦/٣٣٥، وابن الهمام، فتح القدير، ٤/٢٤الزيلعي، تبيين الحقائق،  : ينظر)  ٤(



 

 )٢١٣٧(

 :أهمية القاعدة: نيالمطلب الثا 
  :تتضح أهمية القاعدة من خالل األمرين التالين

فالقاعدة تتناول موضعا لـه وجـه       : موضوعها األصولي والفقهي  :  األمر األول 
  . أصولي وآخر فقهي

أحد مفـردات أصـول     ) السبب(فألنها تبحث في موضوع     : أما الوجه األصولي    
ها تساعد علـى معرفـة الـسبب كحكـم     الفقه المبحوثة في الحكم الوضعي، ومهمتها أن    

وضعي وتحديده وتمثيله، فحيث بحث األصوليون السبب في خطـاب الوضـع فـإنهم              
 القاعدة الكليـة فـي معرفـة أسـباب       هيبحثونه كحكم إجمالي ال تفصيلي، ثم تساعد هذ       

لذلك نجد األصوليين خصوصا الحنفية ينصون عليها فـي         . الشرائع على وجه التفصيل   
بعد تعريف السبب وبيان شرعيته، من أجل توضيح أسباب الشرائع مـن           مباحث السبب   

نصب األسباب لألحكام قد تـضمن حكمـا       خالل التفريع على هذه القاعدة الكلية، ثم إن         
: وجوب الحد عليـه، والثـاني     :  في الزاني حكمان، أحدهما    -مثال–فلله تعالى   "شرعيا،  

شرعي ال يكمل بحثه إال بانضمام هـذه  ، والحكم ال)١("نصب الزنا سببا للوجوب في حقه     
حتـى يتوصـل المجتهـد إلـى        . القاعدة إليه، التي من شأنها تفسر أسـباب الـشرائع         

  . )٢(المشروعات بمعرفة أسبابها الظاهرة
كما أن القاعدة ساعدت أصوليا على قطع شبهة المعاندين الذين أنكروا مشروعية              

ب عنا، وأن القول بها يلزمه توارد العلـل      السبب، فأنكروا أسباب الشرائع بحجة أنها غي      
على معلول واحد، بمعنى أنها سبب مضاف إلى الشارع المتسبب في شـرع الـشرائع،       

وأن الشارع وضع   والقاعدة تساعد في دحض هذه الشبهة، من حيث إظهارها لألسباب،           
يبـه  ، بمعنى أنه كلما وجد السبب يوجد عق       )٣(عالمات على اإليجاب ال مؤثرات بذواتها     

  .)٤(الوجوب

                                         
 ).٧٤ص(الغزالي، المستصفى، )  ١(

، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير،      ٢/٣٤٤،  ، والبخاري، كشف األسرار   ١/١٠١، أصول السرخسي : ينظر) ٢(
٣/٢٠٧  . 

 .  ٣/٢٠٧ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، : ينظر) ٣(

 . ٢/١٢٦التفتازاني، التلويح على التوضيح، : ينظر) ٤(



– 

  )٢١٣٨(

فألن القاعدة يتناولها الفقهاء ألجل االستعانة بها في معرفـة          : وأما الوجه الفقهي    
أسباب األحكام الفقهية، فالسبب جزء من الداللة على الحكم حين يدل على وقـت أدائـه     
إن كان مطلوب الفعل، أو على وقت تركه إن كان مطلوب الترك، وقد استعملها الفقهاء               

واب الفقه ومباحثه، فاندرج تحتها ما اال يحصى من الفـروع الفقهيـة الثابتـة     في كل أب  
  .بأسبابها، فهي بذلك قاعدة فقهية كلية

ولقد مثّلت القاعدة مظهرا من مظاهر منهج الحنفية في أصول الفقه، والمتأسس علـى         
ه، حيـث   منهج بناء األصول على الفروع، أو مراعاة الفروع واالستشهاد بها في أصول الفق            

تضاف األحكام إلى   (استرسل الحنفية في تفصيل فروع أسباب الشرائع بمناسبة تأصيل قاعدة           
  : في أصول الفقه، وذلك جانب فقهي محض، ومن ذلك) أسبابها حقيقة

وضوء الصالة، وتعيـين سـبب      : تعيين سبب وجوب الوضوء بالصالة،  فيقال        
ة الفجر وصالة الظهـر، وتعيـين       صال: وجوب أداء الصالة المفروضة بالوقت، فيقال     

سبب الزكاة بامتالك المال النامي البالغ نصابا، لهذا يضاف إلى المال النـامي، كزكـاة               
الذهب، وزكاة السائمة، وزكاة عروض التجارة، وتعيين سبب الصوم بشهود رمـضان،            

حج البيـت، وتعيـين سـبب       : صوم رمضان، وتعيين سبب الحج بالبيت، فيقال      : فيقال
لحدود والعقوبات بحسب إضافتها، نحو إضافة الزنا إلى حده في عقوبة رجـم             وجوب ا 

، وإضافة السرقة إلى حد السرقة في عقوبة قطـع الـسارق            )حد الزاني : (الزاني فيقال 
، وإضافة العمد العدوان إلى القتل في عقوبة قتل الجاني قـصاصا            )قطع السارق : (فيقال
  .)١ ()قتل العمد: (فيقال

اء يعللون بالقاعدة في غضون شروحاتهم الفقهية في مـدونات الفقـه،       ثم إن الفقه    
  :   ومن ذلك

                                         
، وأصـول السرخـسي،   )٦٥-٦٢ص(، والدبوسي، تقويم األدلـة  )٣٦٦ -٣٦٤ص(أصول الشاشي،   : ينظر) ١(

، والبخـاري، كـشف     )١٣٠-١٢٨ص(ي، تخريج الفـروع علـى األصـول،         ، والزنجان ١١٠-١/١٠٢
 .١٥٥  -٢/٣٤١األسرار



 

 )٢١٣٩(

أصل الوجوب ثابت بإيجاب اهللا تعـالى،       ": قول السرخسي في شأن سبب الزكاة      - ١
، )١(Mm l k jL : وسبب الوجوب ما جعله الشرع سببا وهو المال، قال اهللا تعالى          

 )٢("والواجبات تضاف إلى أسبابهازكاة المال، : ولهذا يضاف الواجب إليه فيقال
وسبب وجوب الحج ما أشار اهللا تعالى       ": قول السرخسي في شأن سبب الحج      - ٢

 .)٤("، فالواجبات تضاف إلى أسبابها)٣(M¡ �  ~ } |L : إليه في قوله
سبب الوجوب هو   : وقال بعضهم ": قول الكساني في شأن سبب كفارة الظهار       - ٣

فعة للذنب وزاجرة عنه، والدليل عليه أنه تـضاف         ألنها را ..... الظهار والعود شرط؛    
كفارة الظهار، واألصل أن األحكام تضاف إلـى        : الكفارة إلى الظهار ال إلى العود يقال      

 .)٥("أسبابها ال إلى شروطها
وال يجوز التكفير بعـد اليمـين   " :قول السرخسي في شأن سبب كفارة اليمين       - ٤

احـتج  ... يجوز بالمال دون الصوم،     : -   رحمه اهللا  -قبل الحنث عندنا، وقال الشافعي      
آليـة،   ا  )٦(M® ¬ « ª ©  ³ ²  ± °L بقوله تعالى   

 وفي  وحرف الفاء للتعقيب مع الوصل، فيقتضي جواز أداء الكفارة موصوال بعقد اليمين           
، )٧(»من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينـه            «الحديث  

، وهذا تنصيص على األمـر بـالتكفير   )٨(»م ليأت الذي هو خير   فليكفر، ث «: وفي رواية 
قبل الحنث، وأقل أحواله أن يفيد الجواز؛ وألن السبب للكفارة اليمين، فإنها تضاف إلـى          

  .)٩("اليمين، والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة

                                         
 .، من سورة التوبة١٠٣من اآلية ) ١(

 ٢٨٨/ ٣بدر العيني، البناية شرح الهداية، : ، وينظر٢/١٤٩المبسوط، ) ٢(

 .، من سورة المائدة٨٩من اآلية ) ٣(

 .٤/٢المبسوط، ) ٤(

 .٣/٢٣٦بدائع الصنائع، ) ٥(

 .، من سورة الحج٩٧ من اآلية )٦(

أخرجه مسلم في صحيحه، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر                    ) ٧(
 ٣/١٢٧١،  )١٦٥٠(عن يمينه، رقم 

 .٢/٦٨٩أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ) ٨(

 . ٨/١٤٧المبسوط، ) ٩(



– 

  )٢١٤٠(

  :إسهام القاعدة في يسر الشريعة: األمر الثاني  
فـي يـسر الـشريعة      ) لى أسبابها حقيقـة   الواجبات تضاف إ  : (أسهمت قاعدة   

وأحكامها، وذلك حين أظهرت أسباب األحكام التكليفية وعرفتها للمكلف، وهذا وجه من            
وجوه تيسير الدين وشرائعه، فإن من شأن معرفة أسباب األحكام الشرعية ظهور الحكم             

 مـن  فـإن "لجميع المكلفين، حتى يكون في متناول علمهم وعملهم بال خفاء وال لـبس،       
األسباب ما يعلم سببه قبل وقوع مسببه، وهي األسباب الظاهرة، ومنها ما ال يعلم سـببه          

 ، وظهور األسباب قبل وقـوع مـسبباتها         )١("إال بعد وقوع مسببه وهي األسباب الخفية      
يتضمن تيسيرا على المكلّف في تدبر شؤونه عموما، وفي شؤون دينه خـصوصا، ألن              

ى العباد حتى يتوصل إلى معرفة الواجبات بمعرفة األسـباب          تيسيرا لألمر عل  " في ذلك 
، حيث يعسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقـائع              )٢("الظاهرة

بعد انقطاع الوحي، وإنّما وضع الشارع األسباب الشرعية معرفةً على أحكامها حتـى ال   
س ومنع التخليط بالتعرف علـى    يتعطل شيء من أحكام الشرع، فإن الشارع أزال االلتبا        

أحكامه بوضع أسبابها الظاهرة، ولوال تلك األسباب ألنكر المعاند وجوبها، ولم يـتمكن             
العامل من التزامها ما دام سببها خافيا غير ظاهر، لكن الشارع يسر معرفـة األحكـام                

ألننا لم نكلـف درك الغيـوب، بـل العمـل بالظـاهر             بالعالمات الظاهرة المنضبطة؛    
، حتى صح عنـد العلمـاء أن        )٣(المكشوف، فكانت الشرائع مضافة إلى أسبابها الظاهرة      

وذلـك بنـاء علـى أن       . )٤("إضافة األحكام إلى األسباب الظاهرة أصل في الـشريعة        "
األصل أنه متى تعذّر الوقوف على المعاني الباطنة تُقام األسباب الظاهرة مقامها، كمـا             "

ثم هذا السبب الظاهر يقـوم مقـام   ... شقة في جواز الترخص،أقيم السير المديد مقام الم    
   .)٥("ذلك المعنى الخفي، فيدور الحكم معه وجودا

                                         
 .٦/٥٦١ابن القيم، إعالم الموقعين، ) ١(

 .١/١٠٠أصول السرخسي، ) ٢(

، والسغْنَاقي، الكافي   ٢/٣٤١، والبخاري، كشف األسرار،     ١/١٢٨المرجع السابق، واآلمدي، اإلحكام،     : ينظر) ٣(
، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ٢/٢٨٢، والتفتازاني، التلويح على التوضيح،   ٥/٢١٠٨شرح البزدوي،   

٣/٢٠٦   . 

 . ٧/٢٧٧نائع، الكاساني، بدائع الص) ٤(

 . ٢٤/١٦٠السرخسي، المبسوط، ) ٥(



 

 )٢١٤١(

أن توجه الخطاب للمكلف ينبني في األصل على اعتدال الحال من حيـث         : ومثال ذلك 
لى إال أن اعتدال الحال باطنا ال يمكن الوقوف ع        الفهم والرشد والعقل الذي يكون به التكليف،        

حقيقته، فأقام الشرع السبب الظاهر الدالَّ عليه وهو البلوغ بمعية العقل مقامه تيـسيرا علـى                
العباد، كمثل رخصة السفر، فقد أقام الشارع السفر كوصف ظاهر مقام المشقة الخفيـة فـي                

  .)١(تكليف البالغ، ورخصة المسافر: سبب رخصة المسافر، فيقال

                                         
، والبخاري،  ٢٤/١٦٠، والمبسوط،   ١/٣٤٧، وأصول السرخسي،    )٤٢٠ص(الدبوسي، تقويم األدلة،    : ينظر)  ١(

 .٣٠٥/  ١كشف األسرار، 



– 

  )٢١٤٢(

  المبحث الثالث
  ض المسائل األصوليةأثر القاعدة ببع

  :ويشتمل على مطلبين 
  أثر القاعدة في تعيين بداية وقت األداء: المطلب األول
  أثر القاعدة في داللة األمر على التكرار : المطلب الثاني

  :أثر القاعدة في تعيين بداية وقت األداء: المطلب األول 
قدر لـه شـرعا    ما فعل في وقته الم    (: األداء في اصطالح جمهور األصوليين هو     

في وقته المقـدر    : (وقوله. عام يشمل الواجبات والنوافل المؤقتة    ) ما فعل (ه  ، وقول )أوال
احتراز ): شرعا(احتراز عما ال وقت له، وعن القضاء المقضي خارج وقته، وقوله            ) له

: عن األداء الفاسد في وقته المقدر لها أوال ، فحيث فسد فقد وقع غير شـرعي، وقولـه               
  .)١(احتراز عن اإلعادة، ألنها وقعت ثانيا): أوال(

ويختص مصطلحا األداء والقضاء عند األصوليين في العبادات المؤقتة، فـاألداء           
ما فُعل في وقته أوال، والقضاء ما فُعل بعد وقـت األداء اسـتدراكا، ومـن عبـارات                  

ة، فإنّها توصـف    كل عبادة مؤقتة يصح وصفها باألداء والقضاء إال الجمع        : (األصوليين
، وما كان من العبادات محدود الوقت األول غير محدود          )٢()باألداء وال توصف بالقضاء   

اآلخر كالزكاة الواجبة والحج، فإن فعلها يوصف باألداء دون أن يوصف بالقضاء مهما              
، وذلك مـن بـاب      )غير محدود الطرفين  (تأخر أداؤها، وقد يعبر عنه األصوليون بلفظ        

  .)٣(ي اللفظ، وإال فهو محدود االبتداء غير محدود االنتهاءالتسامح ف

                                         
، والـسبكي، رفـع     ٣٤٠-١/٣٣٨: بيان المختـصر  : ، واألصفهاني ١/١٩٣ابن مفلح، أصول الفقه،     : ينظر) ١(

 .  ٢/٨٥٧، والمرداوي، التحبير، ١/٤٩٧الحاجب، 

، والسبكي، رفح الحاجب، ١/٧٨، والسبكي، اإلبهاج، ١/٤٠١السغناقي، الكافي شرح أصول البزدوي، : ينظر) ٢(
 ، واإلسنوي، نهاية الـسول،      ٢٦ /٢تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول،        : ، والرهوني ٤٩٦/ ١
 ).٣٩٧ص(، والسيوطي، األشباه والنظائر، ١/٣٠٩، ، والتفتازاني، التلويح، )٣١ص(

وهو ظاهر في  مـذهب      . ٢/٨٥٥، والمرداوي، التحبير،    ١/٤٥٤الطوفي، شرح مختصر الروضة،     : ينظر) ٣(
ألنه القائلين بأن األمر المطلق ال يقتضي الفور، كذلك قال به بعض القائلين بأن األمر المطلق يقتضي الفور، 

البخـاري، كـشف األسـرار،      : بنظر،  عندهم، إال أن فوته ال يلزمه القضاء       وإن تعين أول أوقات اإلمكان    
١/١٤٦. 



 

 )٢١٤٣(

أما العبادات المطلقة التي ليس لها وقت معين فإنّها ال توصف بـإداء وال قـضاء            
قد أدى المشروع، بمعنـى أنـه       : من حيث االصطالح األصولي، وإن كان يقال لفاعله       

 وحج وأذكـار، وكإنكـار   امتثل األمر، وذلك كالنوافل المطلقة من صالة وصدقة وصوم 
المنكر، سواء كان لها سبب كتحية المسجد وسجود التالوة أو ال، وقـد يوصـف مالـه             
سبب باإلعادة، كمن أتى بذات سبب على وجه فاسد مختل، فتداركه مرة أخرى حيـث               

  . )١(يمكن التدارك
في تعيـين وقـت األداء      ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    (وقد أسهمت قاعدة    

، فحيـث   )تعيـين وقـت األداء    (عبادات المؤقتة، ومن هنا ظهر أثر القاعدة في مسألة          لل
تولّت القاعدة كشف سبب الواجبات والمشروعات فإن وقت األداء يبتـدئ بعـد وقـوع          

ألن الوجوب لما ثبت كان جواز األداء من ضروراته، على ما عليـه             "أسبابها مباشرة،   
، وقد ترتب على هذا     )٢("وب يفيد جواز األداء عندهم    عامة الفقهاء والمتكلمين، فإن الوج    

  :األثر األحكام اآلتية
أن السبب يقتضي صحة األداء وليس وجوب األداء، وصحة األداء أعم مـن              - ١

وجوب األداء، حيث يفيد جواز األداء، والجواز يتضمن الوجوب، ولذلك صـح إيمـان              
ة علـى الخـالق، ألن الـسبب    الصبي  بالسبب المتقرر في حقه كمشاهدة الحوادث الدال     

متقرر في حقه والخطاب باألداء موضوع عنه بسبب الصبا، وصح صيام المسافر فـي              
رمضا لتقرر السبب في حقه وإن كان الخطاب باألداء موضوعا عنه قبـل إدراك عـدة        
من أيام أخر، فصحة األداء مرهونة باعتبار تقرر السبب الموجب ال باعتبـار وجـوب              

 بثمن مؤجل يكون سببا لجواز أداء الثمن قبل حلول األجل، وإن لم يتوجه              األداء، كالبيع 
 .     )٣(الخطاب باألداء قبل حلول األجل

                                         
، وابن أمير حـاج، التقريـر       )٣١ص(، واإلسنوي، نهاية السول،     ١/٤٧٧الطوفي، شرح المختصر،    : ينظر) ١(

 .   ٢/٨٥٥، والمرداوي، التحبير، ١/٣١٨والتحبير، 

 .١/٢١٥البخاري، كشف األسرار، )  ٢(

 .٢١٦-١/٢١٥، والبخاري، كشف األسرار، ١/١٠٢ول السرخسي، أص: ينظر) ٣(



– 

  )٢١٤٤(

ضرورة كون السبب متقدما على     "أنه ال يجوز تقدم األداء على السبب بحال،          - ٢
 .)١("وقت األداء، أي على الزمان الذي يقع فيه األداء

وقوع السبب الشرعي ال يلـزم منـه وجـوب          أن تعيين بداية األداء بمعرفة       - ٣
هل األمر على الفور أو علـى       : اإليقاع ومباشرة الفعل، بل ذلك شأن آخر يتعلّق بمسألة        
وجـوب الوقـوع ال يـستلزم    ":الفور مع جواز التراخي؟، حيث القاعدة الصحيحة تقول   

 .)٢("وجوب اإليقاع، كما في النائم
وحين يقرر األصوليون أن السبب كاشف عن وقـت األداء، وأنـه ال يـسوغ                 

األداء قبل تقرر السبب، فإن ذلك التقرير حاصل بال إشكال بينهم، إنما اإلشكال يحـصل        
في مقابلة السبب بالشرط في خصوص هذه الوظيفة، فقد ذهب بعض األصـوليين إلـى          

ي يصح األداء قبل حصول الـشرط،       بطالن أداء الواجب قبل سببه، بخالف الشرط الذ       
هو هذا الفـرق بـين   ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة(وجعلوا أحد مختبرات قاعدة    

ـ فإن هذا الـشيء      السبب والشرط، فحيث امتنع أداء الواجب قبل حصول ذلك الشيء         
ويريدون بهذا السبب ما تحـسن   "هو السبب، وإضافة الواجب إليه تٌعتبر إضافة حقيقية،         

ضافة الحكم إليه، ويقابلون هذا بالمحل والشرط، فيقولون ملك النصاب سبب والحـول             إ
 وإن جاز أداء الواجب قبله فهو شرطه ال سببه، إذ إن الشرط ال يمنع صـحة         ،)٣("شرط

ثبـت  ": األداء قبله، وإضافة الواجب إلى ذاك الشرط إضافة مجازية، وقد قال الشاطبي           
أن الحكم إذا حضر    : صل آخر، وعزي إلى مذهب مالك     في كالم طائفة من األصوليين أ     

فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم ال؟ قـوالن؛         ، سببه وتوقف حصول مسببه على شرط     
اعتبارا باقتضاء السبب، أو بتخلف الشرط، فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه غلَّب             

بب عليه مـانع    اقتضاءه ولم يراع توقّفَه على الشرط، ومن راعى الشرط وأن توقف الس           
من وقوع مسببه لم يراع حضور السبب بمجرده، إال أن يحضر الشرط فينتهض السبب              

  .)٤("عند ذلك في اقتضائه

                                         
 .١/٢٢٥البخاري، كشف األسرار، )  ١(

 .١/٢٢٠الفناري، فضول البدائع، )  ٢(

 ). ٧٥ص(الغزالي، المستصفى، )  ٣(

 . ١/٤١٦الموافقات، ) ٤(



 

 )٢١٤٥(

وقد انبنت تلك المفارقة بين السبب والشرط في صحة األداء قبل الـشرط دون                
  :السبب على بعض الفروع الفقهية، ومنها

 ودوران الحـول شـرطه،      امتالك النصاب النامي سبب في وجوب الزكـاة،        - ١
 .)١(ويجوز تقديمها قبل الحول على الخالف

البيت سبب لوجوب الحج، واالستطاعة شرطه، ويصح الحج قبـل حـصول             - ٢
 .)٢(االستطاعة

اليمين سبب في الكفارة على قول ، والحنث شرطها، ويجوز تقـديمها قبـل               - ٣
ـ                 ديمها الحنث عند من جعل الحنث شرطا، ومن جعل الحنث سـبب الكفـارة منـع تق

 .)٣(عليها
إنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية، والزهوق شرطهما، ويجوز العفـو             - ٤

  .)٤(ولم يحكوا في هذه الصورة خالفا، قبل الزهوق وبعد السبب
ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات، جاز         ": وقد قال الطوفي  

كالتكفير قبـل الحنـث، وإخـراج    فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها عندنا،         
  .)٥("الزكاة قبل الحول

ومع صحة أداء أكثر هذه الواجبات قبل تحقق شروطها عند كثير من العلماء، إال              
إن القلق وارد في استساغة تقديم األداء قبل شرطه، من كون وظيفة الشرط هـو عـدم                 

يقـول  المشروط عند عدمه، فكيف يصح أداء هذه الواجبـات دون شـرطها؟، حتـى               
والحقّ أن بطالن تقديم الشيء على شرطه أظهر من بطالن تقديمـه علـى          ": التفتازاني

  .)٦("السبب؛ لجواز أن يثبت بأسباب شتى، فبطالن التقديم ال يصلح أمارة على السببية
                                         

والبخاري، ، ٣/٢٦١، وابن عقيل، الواضح،  ١/١٠٦، وأصول السرخسي،    )٣٦٦ص(أصول الشاشي،   : ينظر) ١(
 . ١/٤١٨، والشاطبي، الموافقات، ٢/٣٤٩كشف ألسرار، 

، )٧٥ص(، والغزالـي، المستـصفى،     ١/١٠٥، وأصول السرخسي،    )٦٤ص(الدبوسي، تقويم األدلة،    : ينظر) ٢(
 ،  ٢/٣٥٣والبخاري، كشف األسرار، 

  .٢/٢٧٣ر، ، والبخاري، كشف األسرا٣/٢٦١، وابن عقيل، الواضح، ١/٢٦١أصول السرخسي، : ينظر) ٣(

 .  ١/٤١٨، والشاطبي، الموافقات،)٥٨١ص(الغزالي، شفاء الغليل، : ينظر) ٤(

 .١/٤٢٣شرح مختصر الروضة، )  ٥(

 .١/٣٩٠التلويح على التوضيح، ) ٦(



– 

  )٢١٤٦(

) شرط الـصحة  (وقد أحسن األصوليون في حل هذا القلق واإلشكال بالتفريق بين           
 لصحة المشروع فإن األمر المشروع ال يجوز تقديم         ، فما كان شرطا   )شرط الوجوب (و  

أدائه قبل تحقق شرط صحة األداء، وذلك كاشتراط زمان ومكان الوقوف فـي عرفـة،               
وما كان شرطا للوجوب فإن األمر المشروع يجوز تقديم أدائه قبـل شـرط الوجـوب،            

  . )١(كتقديم الزكاة قبل حولها المشروط لها، وتقديم الحج قبل شرط االستطاعة
أن الـسبب إذا    : األصل المعلوم في األصـول    ": وهو ما فسره الشاطبي في قوله     

كان متوقّفَ التأثير على شرط، فال يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شـرط     
الكمال وشرط اإلجزاء، فال يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شـرط، كمـا ال                

ى شرط، وهذا من كالمهم ظـاهر؛ فإنـه لـو    يصح الحكم باإلجزاء مع فرض توقفه عل    
وأيضا، لو صح ذلك؛ لكـان      ... صح وقوع المشروط بدون شرطه؛ لم يكن شرطا فيه،          

واألمـر  ... متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا، وذلـك محـال،            
  . )٢("...أوضح من اإلطناب فيه

ك حين جعـل الـشرط      كذلك كان ألبي حامد الغزالي تخريج لطيف للمسألة، وذل        
: صفةً للسبب المشروط لصحة األداء، فال يكتمل السبب إال به وبصقته، وذلك في قولـه        

.  يمين كاذبة، فاليمين أصل، وكونها كاذبة صـفة لهـا          -عندنا-العلة في الكفارة    : قلنا"
وإذا وجدت ذات العلة، ولم توجـد       . وإنما تصير كاذبة بالحنث، فبه تحصل هذه الصفة       

نـصاب بـاق    : وإنما عرف في هذا من الزكاة؛ فإن العلة       ...  يتنجز الوجوب،  صفتها لم 
. ونقصان الصفة ال يمنع التعجيل في عبادة ماليـة        . حوالً، فالنصاب أصل، والبقاء صفة    

فرأينا نسبة نقصان صفة اليمين بفوات الحنث، كنقصان صفة النصاب بانتفـاء البقـاء،              
   .)٣("...فألحقناه به، ورأيناه في معناه

                                         
، والتفتـازاني، التلـويح علـى       ٣٥٣ /٢، والبخاري، كشف األسـرار،      ١/١٠٢أصول السرخسي،   : ينظر) ١(

 .٢٨٦ /٢التوضيح، 

 .٤١٦-١/٤١٥/ فقاتالموا)  ٢(

 . ٥٨١/شفاء الغليل) ٣(



 

 )٢١٤٧(

  أثر القاعدة في داللة األمر على التكرار: المطلب الثاني 
يذهب عامة األصوليين إلى أن األمر المعلق على سبب يتكرر بتكـرار الـسبب،              

، حتى إن األصـوليين يـستدلون   )١(فحيث تكرر السبب فإن المسبب بتكرر بتكرار سببه       
للتكرار سبب وليس شـرطا،  بالتكرار في العبادة لألمر الموجب بأن ذلك األمر الموجب       

وسبب وجوب الصالة أوقاتهـا؛ بـدليل   ": فالتكرار من خواص السببية عندهم، كما قالوا  
 شروطاً لما تكرر الوجـوب بتكررهـا        تكرار الوجوب بتكرار األوقات؛ فإنها لو كانت      

األوقات أسباب؛ ولذلك يتكرر الوجـوب بتكررهـا        : قال الفقهاء "، وقد   )٢("بدون أسبابها 
  .)٣("يبعد تسمية السبب علةوال 

  : ثم إن األسباب من حيث التكرار تنقسم إلى قسمين  
 سب متكرر، فيتكرر الحكم بتكرره، ألن السبب موجب للتكـرار           :القسم األول   

الدلوك للصالة، فيتكرر وجوب صالة الظهر مع تكرر الـدلوك،          : وذلك مثل إذا تكرر،   
.  الصوم مع تكرر رؤيـة هاللـه    فيتكرر وجوب ورؤية هالل رمضان لوجوب صومه،      

ومن يجعل األدلة العقلية والمشاهدة سبب اإليمان باهللا وتوحيده، فإنه يستثني ذلـك مـن               
قاعدة تكرر المسبب مع تكرار سببه، فإن وجوب اإليمان باهللا وتوحيده ال يتكـرر، بـل             

  . يدالمتكرر هو زيادة اإليمان والتوحيد بتكرار أسبابه، وليس أصل اإليمان والتوح
سبب غير متكرر، ألن التكرر فيه غير متصور، فـال يتكـرر            : القسم الثاني   

، فحيث إن البيت هو سبب الحج، والبيـت  )حج البيت الحرام  (الواجب حينئذ، وذلك مثل     
سبب مكاني، والمكاني ال يتكرر على المكلف بخالف الزماني، بل زيارتـه تـتم مـرة             

  .  )٤(بل هو في العمر مرة واحدةواحدة، فال يتكرر وجوب الحج حينئذ، 
أسهمت في تبـين   ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    (وهكذا يتضح أن قاعدة       

أن ذلك التكـرار لـم يثبـت        و"داللة تكرار األمر، بأن األمر يتكرر مع سببه المتكرر،          

                                         
، ١/١٠٣، وأصـول السرخـسي،   ٢/٣٢٩، والبـصري، المعتمـد،   )٦١ص(الدبوسي، تقويم األدلة،   : ينظر) ١(

 . ، )٣٠٨ص(والغزالي، المستصفى، 

 ).٦٢-٦١ص(الدبوسي، تقويم األدلة، ) ٢(

 ).٣٠٨ص(الغزالي، المستصفى،) ٣(

 .  ٦٧٧-٢/٦٧٨ة الوصول، صفي الدين الهندي، نهاي: ينظر) ٤(



– 

  )٢١٤٨(

، حتى إن األصـوليين أخرجـوا       )١(" أسبابها التي يثبت بها الوجوب     بتكرارباألمر، بل   
ة تكرار األمر بتكرار سببه من صورة النزاع في داللـة األمـر المطلـق علـى                 صور

التكرار؛ ألن تكرار األمر بتكرار سببه مقيد بأمر موجب على التكرار زائد علة مطلـق             
M   m :األمر، كما قال القرافي عن تكرار الزكاة بـاألمر الـوارد فـي قولـه تعـالى                

nL)تتكرر الحكم بتكـرار    : ، وهو أن القاعدة   هاهنا مع صيغة األمر غيرها    : قلنا":)٢
سببه، وسبب وجوب الزكاة نعمة الملك، فلما تكرر السبب تكرر وجوب الزكاة، وهـذا              

  .)٣("مقتضى للتكرار غير األمر
وقد اهتم األصوليون بتلك الخصيصة للسبب، وجعلوها أحد الفروقات بين الـسبب   

 يتكـرر بتكـرار شـرطه؛ ألن        والشرط، من حيث إن الواجب يتكرر بتكرار سببه وال        
السبب هو المؤثر ذاته في الوجوب، فيتكرر معه الوجوب، أما الشرط فإنه يقـف عليـه      

ألن ؛  )٤(تأثير المؤثر، وليس يلزم أن يتكرر معه المؤثر حتى يتكرر المشروط بتكـراره            
الشرط ال يقتضى إال تآخر األمر إلى وجود الشرط، ثم إذا وجد الـشرط تعـين األمـر        

:  االبتداء في هذه الحال فال يفيد إال ما يفيده عند ابتدائه، مثل إذا قال السيد لغالمه                منزلة
إذا دخلت السوق فاشتر كذا، فإنه ال يفيد أنه كلما دخل السوق يجب عليـه أن يـشترى                  

، )٥("وهذا معلوم قطعا، ومن ادعى خالفـه فهـو مكـابر      ": اللحم، قال الغزالي عن ذلك    
  .)٦("الحكم يتكرر بتكرر سببه ال شرطه ":األصوليين قولهمحتى أصبح من تقعيدات 
  :ومن فروع تلك المسألة

وضـوء  : (سبب وجوب الوضوء إرادة الصالة؛ فإنها تضاف إليـه شـرعا فيقـال           - ١
، أما الحدث فهو شرط وجوب األداء؛ لهذا يتكرر وجوب الوضوء بتكـرار             )الصالة

                                         
 ).١٢٧ص(أصول الشاشي، ) ١(

 .، من سورة البقرة٤٣من اآلية ) ٢(

، وأبـو   ١/١٠٨، والبصري، المعتمد،    )٤١ص(الدبوسي، تقويم األدلة،    : ، وينظر ٣/١٢٩٤نفائس األصول،   ) ٣(
لطـوفي،  ، وا)٢١٤ص(، والغزالي، المستصفى،   ١/٧٥، والسمعاني، قواطع األدلة،     ٢٧٧ /١/ يعلى، العدة 

 .٢/٣٧٥شرح مختصر الروضة، 

 .٢٧٧-١/٢٧٦، وأبو يعلى، العدة، ١٠٨-١/١٠٧البصري، المعتمد، : ينظر) ٤(

 .١/٧٥السمعاني، قواطع األدلة، : ، وينظر)٢١٥-٢١٤ص(المستصفى، ) ٥(

 .٢/١١٠ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ) ٦(



 

 )٢١٤٩(

، فالحدث ليس سـببا للوضـوء؛     إرادة أداء الصالة، وال يتكرر بمجرد تكرار الحدث       
؟، فما كان رافعا للشيء مزيال له ال        !وكيف يكون سببا للوجوب وهو ناقض للطهارة      

يصلح سببا لوجوبه،  ولهذا جاز أداء الوضوء بدون الحدث، وكان الوضـوء علـى             
 .)١(وضوء نورا على نور

: ويقـال سبب وجوب الزكاة هو المال النامي البالغ نصابا، لذا تضاف إليه شـرعا               - ٢
، والحول شرط وجوب أدائها، ولذلك تتضاعف الزكاة بتضاعف المال،          )زكاة المال (

وكون األداء يتكرر بتكرار الحول فإن التكرار ناشئ عـن الـسبب ال عـن شـرط          
وجوب األداء؛ ألنه ال نماء إال بالزمان، فأقيم الحول مقـام النمـاء، فـالحول مـدة                 

لتي لها تأثير في حصول النماء كما في عين         مستجمعة للفصول األربعة المختلفة، وا    
السائمة بالنسل، وفي أموال التجارة بالربح، فسبب التكرار حينئـذ المـال النـامي،              

 .)٢(والحول شرط وجوب أدائه
| { ~   M :سبب وجوب الحج هو البيت، ولهذا يضاف إليه شرعا كما في قوله            - ٣

¡ �L)جدد، فأما وقت الحـج     فال يتكرر وجوبه؛ ألن ما هو السبب غير مت        ،  )٣
فهو شرط صحة األداء وليس سبب الوجوب، إنما عبادة الحج تشتمل علـى أركـان            
بعضها مختص بوقت ومكان، وبعضها ال يختص بشيء من ذلك، فما كان مختـصا              
بوقت أو مكان ال يجوز في غير ذلك الوقت، كما ال يجوز في غير ذلـك المكـان،                  

جميع وقت الحج، كالوقوف في عرفـة، ال        وما لم يكن مختصا بوقت فهو جائز في         
 .)٤(يصح في غير زمانه وال في غير مكانه

سبب وجوب العشر هي األرض النامية باعتبار حقيقة النماء؛ ولهذا يتكرر وجـوب              - ٤
 .)٥(العشر بتجدد الخارج لتجدد الوصف وهو النماء

                                         
 . ١٠٦-١/١٠٥أصول السرخسي، : ينظر) ١(

 ٢/٣٤٩ري،  كشف األسرار، البخا:  ينظر)٢(

 .، من سورة المائدة٨٩من اآلية ) ٣(

 .١٠٥-١/١٠٤أصول السرخسي، : ينظر) ٤(

 .١/١٠٨المرجع السابق، : ينظر) ٥(



– 

  )٢١٥٠(

لـسبب فـي   وينبغي التنويه هنا إلى أن األصوليين قد يعبرون بالشرط وهم يريدون ا            
: االصطالح األصولي، ثم يحكمون بتكرار الواجب مع تكرر شرطه، كقول الطوفي           

؛ ولعـل   )١("المقترن بالشّرط ليس مطلقا، فالتكرار فيه لقرينة الشرط، ال لكونه أمرا          "
استساغة إطالق لفظ الشرط على مصطلح السبب في بعض استعماالت األصـوليين            

      رت عن السبب الـشرعي بـصياغة أدوات        يرجع إلى أن النصوص الشرعية قد عب
$ % &  M: الشرط اللغوية، مثل قوله تعالى في التعبير عـن سـبب الوضـوء            

)  ( 'L)وقوله تعالى في التعبير عن سبب كفارة قتل الخطأ         )٢ ،: M 
0 / . - ,  + *L)وكقوله   )٣ ،       في التعبير عن سبب غـسل 

، والنصوص طافحة في هـذا      )٤()إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل      : (الجمعة
االستعمال، والداّل على اعتياد الشارع في استعمال أدوات الشرط اللغوية للداللة بها            

الشروط اللغوية أسباب، ألنه يلزم مـن       ": على األسباب الشرعية، حتى قال القرافي     
، وقد أشكل على بعض األصوليين تلك العالقة        )٥("وجودها الوجود ومن عدمها العدم    

بين الشرط اللغوي والسبب الشرعي، فجعل ذلك دليال علـى أن الحكـم يتكـرر               ما  
بتكرار شرطه مطلقا كما يتكرر بتكرار سببه، واستدل بمثل هذه النصوص الـواردة             
في سياق الشروط اللغوية، وإزالة اإلشكال تكمن بأن هذه األدوات الشرطية في مثل              

لذي يلزم من وجودها وجـود      تلك النصوص اقتضت التعبير عن السبب الشرعي، ا       
  . )٦(الحكم، حتى يتكرر بتكرارها

 

                                         
 . ٢/٣٧٥الطوفي، شرح مختصر الروضة، ) ١(

 .، من سورة المائدة٦من اآلية ) ٢(

 .، من سورة النساء٩٢من اآلية ) ٣(

، ومسلم فـي  ٨٧٧، رقم   ٢/٢،  ... كناب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة       أخرجه البخاري في صحيحه،   ) ٤(
 .٨٤٤، رقم ٢/٥٧٩صيحيه، كتاب الجمعة، 

  )الفرق الثالث(، ١/١٠٧، و الفروق، ٣/١٠١١نفائس األصول، : ، وينظر)٨٥ص(شرح تنقيح الفصول، )٥(

 ).٢١٤ص(، والغزالي، المستصفى، ١/١٠٨البصري، المعتمد، : ينظر) ٦(



 

 )٢١٥١(

  الخاتمة
  :الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات، وبعد

 أسـوق   - الذي أسأل اهللا أن يغفر لي زهللا ويتقبل مني صالحه          - ففي خاتمة هذا البحث     
  :النتائج التالية

بـأن األسـباب الموجبـة    )  تضاف إلى أسـبابها حقيقـة  الواجبات( تقتضي قاعة    - ١
للمشروعات هي األسباب التي تضاف المـشروعات إليهـا، وأن إضـافتها إلـى              
الواجبات يعني تعلّق المشروعات بها شرعا عن طريق إسنادها إلى أسبابها إسنادا            

، وذلك بجعل اهللا عز وجّل، فحيث تمـت إضـافة           - بحسب ظاهر األمر     -حقيقيا  
واجب إلى وصف ظاهر منضبط فإن اإلضافة تقتضي كون هذا الوصـف سـببا           ال

للعبادة حتى يقوم دليل المجاز بأنها لمعنى آخر غير السببية كالـشرطية، كإضـافة       
 ).وضوء الصالة: (الوضوء إلى سببه في عبارة

، بعبـارات   )الواجبات تضاف إلى أسـبابها حقيقـة      : (عبر األصوليون عن قاعدة    - ٢
األحكـام الـشرعية تتعلـق بأسـبابها        (، و )األحكام تابعة ألسبابها  : (امتقاربة، منه 

، واألفضل عدم اختصاص الواجبات في لفظ القاعدة، بل تعميمهـا علـى       )الظاهرة
المـشروعات  (: ، لذلك فإن الصياغة المترشحة للقاعـدة هـي        المشروعاتجميع  

 . )تضاف إلى أسبابها حقيقة
علـى اللغـة، مـن     ) تضاف إلى أسبابها حقيقة   الواجبات  ( يعتمد االستدالل لقاعدة     - ٣

اإلضافة موضوعة في اللغة للتمييز بطريـق التعريـف واالختـصاص،           حيث إن   
واألصل أن تتم اإلضافة إلى أخص األشياء به ليحصل التمييز، والسبب هو أخص             
ما يكون في التمييز واالختصاص؛ ألنه ال يشاركه في االختصاص غيره، فيكـون             

، وبـذلك صـارت     قة عند اإلضافة، وما سواه فهو مجاز كالشرط       األولى في الحقي  
ألن إضافة المشروعات إلى أسبابها إضافةً حقيقة، وإلى شروطها إضافة مجازيـة،   

تعلقها بالسبب تعلّقُ وجود، وبالشرط تعلّقُ مجاورة كما فـي الظـرف، والوجـود             
 .أقوى من المجاورة

من خـالل موضـوعها   ) ها حقيقةالواجبات تضاف إلى أسباب   ( تتضح أهمية قاعدة     - ٤
أحد مفردات أصـول الفقـه      ) السبب(األصولي والفقهي، فهي تبحث في موضوع       



– 

  )٢١٥٢(

يتناولها الفقهاء ألجل االستعانة بها في معرفة أسباب األحكام الفقهيـة            كما   الهامة،
في غضون تفاصيلهم الفقهية، وقد أسهمت القاعدة في مقصد يسر أحكام الـشريعة؛    

 األحكام التكليفية وعرفتها للمكلف، فإن مـن شـأن معرفـة            حيث أظهرت أسباب  
 .أسباب األحكام الشرعية يسرها وظهورها لجميع المكلفين

في تعيين بداية وقت أداء العبادات      ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    ( أسهمت قاعدة    - ٥
المؤقتة؛ ألن تعيين السبب يقتضي جواز األداء بعده مباشرة، وذلك مـن ضـرورات              

وال يجوز تقديم األداء قبل السبب، كما ال يجوز تقديم العبادة قبل شرط صحة              . ألسبابا
 .العبادة، بخالف شرط وجوب العبادة فإنه يصح تقديم العبادة عليها

في تبين داللة تكرار األمـر،      ) الواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة    (أسهمت قاعدة    - ٦
 حيث التكرار، فحيث صـار الـسبب        بأن أحد مقيدات داللة األمر تعلقه بسببه من       

والتكرار لـم   متكررا كالوقت فإن العبادة تتكرر، وإذا لم يتكرر فالعبادة ال تتكرر،            
وتكـرار العبـادة    ،  السبب الذي يثبت به الوجوب     بتكراريثبت بخطاب األمر، بل     

بتكرار أسبابها هو أحد الفوارق األصولية ما بين السبب والشرط، حيث الواجـب             
كرار سببه، وال يتكرر بتكرار شرطه ؛ ألن السبب هو المؤثر ذاتـه فـي        يتكرر بت 

الوجوب، فيتكرر معه الوجوب، أما الشرط فإنه يقف عليه تأثير المـؤثر، ولـيس              
 .يلزم أن يتكرر معه المؤثر حتى يتكرر المشروط بتكراره

  



 

 )٢١٥٣(
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 .هـ١٤٢٠مكتبة العبيكان، ط األولى، 

علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، دار الكتب العلمية في بيروت،            . التعريفات -١٦
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 .هـ١٤٠٣العلمية في بيروت، ط األولى 
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 .هـ١٤٢١الميس، دار الكتب العلمية ، ط األولى 
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 .في مصر

محمد عوض مرعب،  دار إحياء      : ، محمد بن أحمد بن األزهري، تحقيق،      غةتهذيب الل  -٢٠
 .م٢٠٠١التراث العربي  ببيروت، ط األولى، 
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 .هـ١٣٥٠مصطفى البابي الحلبي في مصر، طبعة سنة 

 يحي الرهـاوي المـصري،   شرحه البن ملك، حاشية الرهاوي على المنار للنسفي و      -٢٢
 .هـ١٣١٩المطبعة العثمانية، 

، محمد بن علي الـصبان،  دار        حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك        -٢٣
 .م١٩٩٧الكتب العلمية في بيروت، ط األولى، 

عبدالوهاب بن علي السبكي، عالم الكتب فـي        . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      -٢٤
 .هـ١٤١٩ألولى بيروت ط ا

عبدالوهاب بن علي السبكي، عالم الكتب فـي        . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      -٢٥
 .هـ١٤١٩بيروت ط األولى 
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مؤسـسة  : عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق       . روضة الناظر وجنة المناظر    -٢٦
 .هـ١٤٢٣الريان لطباعة والنشر، ط الثالثة، 
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  .هـ١٣٩٣سعد، شركة الطباعة الفنية، ط األولى 
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 .هـ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة في بيروت، ط األولى

 محمد بـن محمـد الغزالـي،        .شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل        -٣٠
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أحمد بن علي  . د: تحقيق. محمد بن الحسين بن أبي يعلى الفراء      العدة في أصول الفقه،      -٣٣
 .هـ١٤١٤سير المباركي الطبعة الثالثة 

 . الثامنة لدار، عبد الوهاب خالف، ، مكتبة الدعوة ، عن الطبعةعلم أصول الفقه -٣٤
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 عبدالعزيز بن أحمد البخـاري، دار       .كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي       -٤٤
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 )٢١٥٧(
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محمد بن عبد الرحمن صفي الدين الهندي، تحقيـق    نهاية الوصول في دراية األصول،       -٦٠
 .سعد السويح، المكتبة التجارية بمكة.صالح اليوسف ود.د
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 .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، ط األولى 
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   : ثالثة مباحث البحث بعد المقدمة في    يقع 
 والتكرير في ،  وينقسم إلى التكرير في األسماء: يب واالشتقاق الترك : المبحث األول

  :األفعال 
 -  لا زلز– رفرف – مذبذبين: وذلك مثل  :األسماء في  يالتكرير المقطع) : أ (

  . الوسواس- لؤاللؤ – صياصي –صلصال  -  صفصف–  صرصر–سلسلة 
 -  دمــدم -حصــــحص  :وذلك مثل  :األفعال في  يالتكرير المقطع) : ب(

  . وسوس –  كبكب-عــس عس– زلزل -زحزح 
  :وفيه ثالثة جوانب      :بين األصلية والفرعية : المبحث الثاني

  .القائلون باألصلية= أولًا 
  .القائلون بالفرعية= ثانيا 
  .Dissimilationمخالفة الصوتية تطبيق ظاهرة ال= ثالثًا 

  :   وهو مخصص لمسألتين  : داللة التكرير : المبحث الثالث
  . عند القدماءداللة التكرير المقطعي= 
  . عند المحدثينداللة التكرير المقطعي= 
  .نتائجوجزت ما انتهى إليه البحث من وفيها أ: الخاتمة & 
  .المصادر والمراجعقائمة & 

  
  
  
  

 
 

 
   بقسم اللغة والنحو والصرفمشاركأستاذ 

   جامعة أم القرى–كلية اللغة العربية 
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  المقدمة
 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،   إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره  

 ولن تجد له ، ومن يضلل فال هادي له، إنه من يهده اهللا فال مضل له،وسيئات أعمالنا
 وأشهد أن محمدا عبده ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،وليا مرشدا

 وترقرق كَِلمه فغدت ، من فيه الشريف فصار سلسلًا رطباالذي سلسل البيان ،ورسوله
 والتابعين ومن ،أرباب النهى و،الهدىشموس وعلى آله وأصحابه  ،فصاحته منهلًا عذبا

  ،،،،،،، أما بعد ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
غزير  ،متنوع الدالالت فهو ، وأبلغ التبيان، أفصح البيان،قرآن الكريم   فإن ال 

 وحسن ، التي ازدانت بالوشي الناصع من الجرس، حوى أعذب األلفاظ،انيالمع
متعددة ال ،محتملة في رموزهاال ،كثيرة المرامي واإليحاءات ، وباهر التراكيب،المقاطع

 فاجتمع في نصوص القرآن ،غزيرة في تصريفات صيغهاال ،أجزائهافي مكونات 
 إلى جانب العناية ،فويف أجزائه وت، وترصيص مقاطعه، بحسن جرسه،االحتفاء باللفظ

 وأنَّك تتراءى المعنى يتوشح ، فال غرو أن يلتقي اللفظ بالداللة،بالداللة وبيان المعنى
 وينساب من بين أصوات ، ويداعب آذانك بأعذب أنغام التكرار،سندس األصوات

  . كالرحيق السلسل، وتقاطيع الكلمة، وحروف اللفظ،المقاطع
 ، وأجزاء، ومقاطع، وحروف، الحكيم ما تكرر فيه من أصوات   ومما يتميز به النص

 في آي الذكر وحسن ذلك ، وتصويرا لألحداث،ألتمس من وراء ذلك حكاية للمعنى
 ، أو الحرف،يحكي الحدث بالصوتب من فضائله ؛ ِس واحتُ،إعجازه وعد من ،الحكيم

 ، والبالغة والتبيان،ن ما يحقق أعلى قدر من اإلفهام والبيا،اتهأو من صيغ تصريف
 تنسجم فيه ، ودقائق تفاصيله، لمراحل الحدث، والتشبيه والتمثيل،والحكاية والتصوير

 وما ، اختير من أصواته فيتناسب بذلك ما،ي كالمهشواح وتترابط ،مقاطعهأوصال 
   . للوفاء بعظيم الدالالت وغزير المعاني،تكرر من مقاطعه

 دراسة صرفية -  فاظ المضعفة في القرآن الكريماألل(   وقد لفتني هذا الموضوع 
 فاستعنت ، وأن ألم بأطراف مباحثه، وعظمت رغبتي في أن ألج غمار مسائله،)داللية

لون من تخير الصوت  هذا المن أسرار وأن أجلِّي بقلمي ،باهللا أن يكون لي فيه نصيب
  .تضعيفات والتكرارات وأبرز نفائس تلك ال،والحرف والمقطع
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ثرة مجيء التضعيفات في النص الحكيم  فقد اقتصرت في بحثي هذا على     ولك
 سواء أكان في األسماء أم ،"مضعف الرباعي""تكرار المقاطع في اللفظ الواحد المسمى 

  .في األفعال 
 التي تقتضي أن يعيش الباحث في ،   ولم يكن من السهل خوض مثل هذه التجربة

 ، العربيتصريفمصنفات األوائل من أعالم ال واستعراض ،بطون أمهات كتب العربية
 ، وتتبع النصوص وسبر أغوارها،والتأمل في دراسات الالحقين والمعاصرين

 وذلل ، وبصر وأبان، ولكن اهللا تعالى يسر وأعان،واستعراض التفاسير وتجلية معانيها
 ،به الدرب، وكشف من المسائل ما أنار من الصعاب ما جعل البحث يستوي على سوقه

       .وأعلى منارات الطريق
  : الدراسات السابقة & 
  الشبكة العنكبوتية– أبو عائشة. د .األسباب الصوتية الختيار المفردة القرآنية= 
-   ٢٠٠٤ – ١٤٢٥.  

كلية أصول  -  رياض عميراوي.د .التناسب الشكلي والمعنوي في النظم القرآني= 
  . )م ٢٠١٧ /٢٠١٦ (-ه  (١٤٣٧/١٤٣٨ )  -   قسم الكتاب والسنة–الدين 

 ، ومذاهب األئمة فيِهما،الرباعي المضاعف والثالثي المضعف بحث في اشتقاقهما= 
 مجلة فصلية تصدر عن اتحاد -مجلة التراث العربي -  يحيى مير علم.وإحصائِهما

 -  م١٩٨٩" يناير" كانون الثاني - السنة التاسعة - ٣٤دمشق العدد  -  الكتاب العرب
 .هـ١٤٠٩جمادى األولى 

مزهر حسن  (لطالبلرسالة  -) دراسة لغوية(الفعل المضعف في القران الكريم= 
جامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نيل شهادة _  مجلس كلية اآلداب -  )رهيف

   . ت. دالماجستير في اللغة العربية
 =١٠٣- ٩٣ص ، ٢٤ مجلة المجمع جـ -  بناء الثالثى وأحرف المد.  
  : منهج البحث & 

هذه  الذي يساعد على رصد ،     اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي
اتجاهات  و،تها في ضوء كالم العرب ومناقش، وتحليلها، القرآن الكريمظواهر لغةال

   .قدينًا وحديثًا يةعلماء العرب
   : ثالثة مباحث      والبحث بعد هذه المقدمة قد جاء في



– 
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 والتكرير ،وقد قسمته إلى التكرير في األسماء: يب واالشتقاق الترك : ولالمبحث األ
  :في األفعال 

 -  لا زلز– رفرف – مذبذبين: وذلك مثل  :األسماء في  يالتكرير المقطع) : أ (
  . الوسواس- اللؤلؤ – صياصي –صلصال  -  صفصف–  صرصر–سلسلة 

 -  دمــدم -حصــــحص  :وذلك مثل  :األفعال في  يالتكرير المقطع) : ب(
  . وسوس –  كبكب-عــس عس– زلزل -زحزح 

  :وفيه تناولته من ثالثة جوانب  : بين األصلية والفرعية : المبحث الثاني
  .القائلون باألصلية= أولًا 
  .القائلون بالفرعية= ثانيا 
  .Dissimilationتطبيق ظاهرة المخالفة الصوتية = ثالثًا 

  :وخصصته لمسألتين  : التكريرداللة  : المبحث الثالث
 عند داللة التكرير المقطعي=          . عند القدماءداللة التكرير المقطعي= 

  .المحدثين
  .نتائجوجزت ما انتهى إليه البحث من وفيها أ: الخاتمة & 
  .المصادر والمراجعقائمة & 

 ما وفق  بجزيل الحمد والشكر على وتعالى   هذا وإني أتوجه إلى المولى سبحانه
 ، الذي أرجو أن يكون في ميزان حسناتي،على إتمام هذا العمل ،وأبان وبصر ،ويسر

 ، وأن يفيد منه الباحثون،الصرفيةوالدراسات  ،يةالقرآنوأن يسد ثغرة في المكتبة 
 كما أتوجه بخالص الشكر لكل من ساعد وأعان من أجل إتمام هذا العمل ،والدارسون

   . د،،،،،،،،وفيق واهللا ولي الت،ونشره
   ريم بنت خلف بن مفتن الجعيد

  النحو والصرفبقسم اللغة و مشاركأستاذ 
   كلية اللغة العربية–جامعة أم القرى 



 

 )٢١٦٣(

  المبحث األول 
  التركيب واالشتقاق

  :حول المصطلح & 
 ثم وقع بينهما ،يشار عادة إلى أن المضعف هو ما تماثل فيه عين الكلمة مع المها   

 وأن المكرر ما كان أصله من الثنائي فتكرر فصار ، صد– سد –جد : ل اإلدغام مث
  . وسوس وهكذا–عسعس :  مثل ،أربعة

  وقد تفاوتت اتجاهات علماء العربية حول المصطلح المناسب لهذه الظاهرة التي نحن 
  .بصددها

 ،المثقَّلبالثالثي  أورد نعت المضعف الفراهيديالخليل بن أحمد    فنالحظ أن 
  ) ١ (المضاعف الحكايةبالرباعي و

قرقر :  فاذا صرفُوا ذلك في الِفعِل قالوا التَّضعيففاظْهر حرفَي  : "    وكذلك قال 
:  فأتي بمصطلحي ،)٢ " ( لظُهور الراءيِن في قَرقَرالمضاعففيظِهرون حروفَ 

  .المضعف للثالثي والمضاعف للرباعي
 مضاعف فيذكر ،المضاعفما بمصطلح واحد هو  يوحد بينهسيبويه    في حين نجد 

  ) ٣( بنات األربعة ومضاعف ،بنات الثالثة
 الذي قد أدغم أحد المضاعفهذا باب تصغير : "    ويعقد بابا في المضاعف فيقول 

 ويقصد هنا ،)٤ ("وذلك قولك في مدقٌ مديقٌ وفي أصم أصيم" الحرفين منه في اآلخر
  .مة في المهامضعف الثالثي بإدغام عين الكل

  ) ٥" ( حبةٌ وحبالمضاعفومن : " وكذلك قوله 
  ) ٦ " ( نحو دع يدع وشح يشح وسحت السماء تسحالمضاعفوكذلك : "وقوله 

 جاء مكسور األول إال في المصدر المضاعفوال نعلم : "وقوله في مضعف الرباعي 
  ) ٧" ( نحو الزلزال والقلقال

فيه العين والالم كما ضوعفت العين وحدها هذا باب ما ضوعفت  (: "ومن ذلك قوله 
وذلك نحو ذرحرح وحلبالٍب وصمحمٍح وبرهرهٍة وسرطراط يدلك على ) والالم وحدها

  .)٨  " ( الراء والحاءضاعفوا الراء كذلك ضاعفواذلك قولهم ذراح فكما 
م  ول،    ومنه يتبين أن سيبويه اختار مصطلحا واحدا للحالتين في الثالثي والرباعي

  . وما تكرر من األصوات المتماثلة،يفرق بين ما أدغم



– 

  )٢١٦٤(

:  وعلى اآلخر ، الصحيحالثنائي: ثي أما ابن دريد فأطلق على مضعف الثال    
  ) ٩ (المكررالرباعي 

وإنما حثحث  : " في قوله ، ومضاعف األربعة، دعاهما مضاعف الثالثةابن جني   و
 من لفظ صاحبه إال أن حثحث من وحثث أصل ثالثي وليس واحد منهما ،أصل رباعي

 فقد وحد ابن جني بينهما في ،)١٠" (  مضاعف الثالثةوحثث من  ،مضاعف األربعة
  . وهو بذلك يتأسى بقول سيبويه، فاتخذ لهما مصطلح المضاعف،االصطالح

 المضاعفسماهما  ف،ففرق بين الظاهرتين في الثالثي والرباعي ابن فارسجاء و   
 والثاني لما ،)مضعف الثالثي (ول للثنائي الذي ضعف حرفه الثاني فاأل،والمطابق

باب ما جاء من كالم العرب (: "كقوله  ،)مضعف الرباعي (تضاعف من الكالم مرتين
  ) ١١ " ( وأوله تاءمطابقاً أو مضاعفاً

 ما  ولذلك سمينا،وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد: "..  وقد فسره بقوله
  ) ١٢( وصعصع جرجر وصلصَل:   مثلمطابقاً من الكالم مرتين تضاعف
  ) ١٣ " ( أي سريع حثيث،قَرب حذْحاذٌ:  المطابق ومن هذا الباب في : "ويقول 
يقال ذعذعت .  أصٌل واحد يدلُّ على تفريق الشيءالمطابقالذال والعين في  : "ويقول 
 يحالر]قَتْه، ف] الشيءذعإذا فرق،تذعمن الوافر ( قال النابغة، أي تفر (:  

نُونةٌ حِذعذَّعها مِذع١٤ ( تُذَع (  
  ) ١٥("شَحشَح:  يقولون للمواِظب على الشيء ،فأما المطابقُ فقريب من هذا : "   وقوله

 التفؤيق بين ،"تهذيب اللغة"في  كاألزهري   ولقد ظهر عند بعض أصحاب المعاجم 
:  يتبين ذلك من قوله ، الرباعيومضاعف الثالثي مضعف فجاء بـ،لرباعيالثالثي وا

 على زنة فًعلل أو فُعلوٍل أو ِفعِليٍل مع كل مقصوٍر ممدود المضاعفإنما حد أبنية "
 ، وجاءت خمس كلمات شواذَّ وهي ضلضلةٌ وزلزل وقصقاص والقلنقل والزلزال،مثله

 وكل ،بني كله على ِفعالٍل وليس بمطرٍدوهو أعمها ألن مصدر الرباعي يحتمل أن ي
 كقول الشاعر القائل في ،نعٍت رباعي فإن الشعراء يبتنونه على فُعالل مثل قُصاقص

  :) من مجزوء الكامل (وصف بيٍت مصور بأنواع التصاوير
  ن فحاجٌل منهم وراقَص.. .فيه الغُواةُ مصورو
  القُصاِقصف عليه واألسد .. .والفيُل يرتكب الردا



 

 )٢١٦٥(

 رواه أبو عبيد ، وقُصاقصةُ موضع ورجل قصقصة وقُصاقص إذا كان قصيراً :قال
  ) ١٦  " (عن أصحابه

 في حين أورد مصطلح ، للثالثيالمضعفمصطلح " المحكم"ابن سيده في أورد و   
حأحأ ) الحاء والهمزة) (المضاعف من المعتل(: " كما في قوله ، للرباعيالمضاعف

  ) ١٧" (وحئ حئ دعاء الحمار إلى الماء عن ابن األعراب  ،بالتيس دعاه
   وخلط الجوهري فأطلق على كلٍّ من الثالثي والرباعي مصطلحي المضعف 

  ) ١٨ " (، مثل رد وشدالمضعفوكذلك لغتهم في : " كما في قوله ،والمضاعف
 الذي أدغمت ،   فالح في هذا النص إطالقه مصطلح المضعف على مضعف الثالثي

   .ه في المهعين
 إذا به يطلق عليه ،   وكما أطلق على مضعف الثالثي مصطلح  المضعف كما أسلفنا

ا ال  إذا كان يفعل منه مكسورالمضاعفباب : " كما في قوله ،أيضا مصطلح المضاعف
ه في الشُّ وعلَّ، إال أحرف معدودة وهى بته يبته ويبته،ايجئ متعديره ويعلهلُّعب ي،ونم  

  ) ١٩ " (هه يحبه ويشده، وحبه يشده وينمه، وشد ينمالحديث
:  كما في قوله ،على الرباعي) المضاعف(    وهو أيضا يطلق المصطلح نفسه 

 إذا وضعت عليه الدهن بكفك ،وسغسغت رأسي. أوسعته دسما:  وسغسغت الطعام"
ين الواسطي  إال أنهم أبدلوا من الغ،وعصرته ليتشرب وأصله سغغته بثالث غينات

ن في الحرف  وإنما زادوا السين دون سائر الحروف أل.ا بين فعلل وفعلا، فرقًسينً
  ) ٢٠( " مثل لقلق وعثعث وكعكع،المضاعف وكذلك القول في جميع ما أشبهه من .اسينً

   وابن منظور لديه تخليط حيث أطلق مصطلح المضاعف على مضعف الثالثي 
  :  والرباعي كما في قوله 

  ) ٢١ " ( مثل رد وشُدالمضعفكذلك لغَتُهم في  =  "
 المضاعفومذْموم من " :  وقوله ، "المضاعفوالحفّان ِفراخُ النعام وهو من " : وقوله 

  ) ٢٢("  وقيل الذَّيم والذام الذَّم 
  ) ٢٣("  الخَضخَضةُ المضاعفوقال في " : وقوله 
 فيها كثير نحو الزلْزال والقَلْقال وخَزعل خَزعلةً  فَفَعاللالمضاعفوَأما في " : وقوله 

  ) ٢٤ (.ابن منظور" طَلَع والخُزعالة اللَِّعب والمزاح 



– 

  )٢١٦٦(

 وإفراده بباب ،   ومن التخليط عند الفيروزابادي وضع الرباعي ضمن الثالثي نارة
 على )شلل(التي جاءت في الثالثي في مادة ) شلشل( كما في مادة ،مستقل تارة أخرى

السلْسُل كجعفٍر  : "مستقلة حيث يقول ) سلسل( في حين جاءت مادة ،مذهب الكوفيين
  ) ٢٥ " (الماء العذْب أو الباِرد كالسالِسِل بالضم: وخَلْخاٍل 

  :المضعف عند المحدثين = 
 فجعل ،فرق بعضهم بينهما   لم يسلم العصر الحديث من هذا التباين في الرأي فقد 

  ) ٢٦( مضعفاً ثالثياً والثاني مضاعفاً رباعياًاألول
 تمييزا له عن الثالثي المضاعف   وأخذ بهذا  بعض المعاصرين فسمى الفعل الرباعي 

  ) ٢٧ (المضعف
 والتفريق بينهما ،  والرأي عندي أنه ال مشاحة في إطالق مصطلح المضعف عليهما

  : ولنا على ذلك األدلة التالية ،عدديا
ن علماء العرب من عمم القضية فلم يفرق بين الحالين فأدخل المكرر  وجدنا م )١(

المضعفُ ِمن : "  الذي يقول  ابن السراج وذلك مثل،الرباعي ضمن المضعف
بناِت األربعِة الذي يكون الحرفاِن اآلخراِن منه بمنزلِة األوليِن وليس في 

٢٨ " (حروفِه زوائد ( 
 وذكر اسما ،أدخل فيه الرباعي ضمنه  فصلًا في المضعف ابن عقيل عقد  )٢(

 هو كما : وأحكامه المضعفالفصل الثاني في : " آخر له وهو المطابق فقال 
 فأما مضعف الرباعي فهو ،ثيمضعف الثال ومضعف الرباعيعلمت نوعان 

الذي تكون فاؤه والمه األولى من جنس وعينه والمه الثانية من جنس آخر 
 ) ٢٩(  "ا مطابقا أيضنحو زلزل ودمدم وعسعس ويسمى

بالمضعف الثالثي وبالمضعف  إبراهيم السامرائي في العصر الحديث دعاه  )٣(
 ) ٣٠( كما فعل ابن عقيل ،الرباعي

 كما في ، التعميم والتسوية بين أمرين مختلفين مما يلجأ إليه العلماء والدارسون )٤(
 ،بين أية لغتينأخيرا على أنه المقارنة ) علم اللغة المقارن(اصطالحهم على 

 بعد أن كانوا ، أم من خارجها،سواء أكان ذلك من داخل العائلة اللغوية
 أما المقارنة بين لغتين من ،يقصرونه على المقارنة بين لغتين من عائلة واحدة



 

 )٢١٦٧(

 ثم تخلَّوا ،)علم اللغة التقابلي(عائلتين مختلفتين فكانوا يطلقون عليه مصطلح 
  . ليشمل الحالتينعنه وعمموا مصطلح المقارنة ؛

 لنقصد به المضعففليس إذن ما يمنع من التعميم واإلطالق في استعمال لفظ 
  .ما تكرر فيه المقطع وما تكرر فيه الكلم

  بالكلمات المضعفةويعرف هذا المصطلح في الدراسات الحديثة     
Reduplicative Words،ين  ويعرفونها بأنها الكلمة التي تشتمل على جزئين متطابق

)is a word or reduplicative Alexeme) mama such as (أو متماثلين 
that contains two identical or very similar parts. Also called 

a tautonym(، تسمى التضعيف   والعملية نفسهاreduplication،لجزء  وا
  ) ٣١( . papa ،mama ،dodo ومن ذلك كلمات، reduplicantالمضعف يسمى 

  :االشتقاق & 
 ووزن فَعالل بفتح ،   ورد من صور التضعيفات وزن ِفعالل بكسر الفاء نحو زلزال

 ولكن ثار جدل بين ، واتفق الصرفيون على مصدرية مكسور الفاء،الفاء نحو وسواس
 فانقسموا ،)الوصف( وبين كونه اسما مشتقًا ،ين المصدريةالصرفيين في مفتوح الفاء ب

  ) :٣٢(فريقين 
واستدلوا بأن هذا البناء ال تتوفر فيه شروط :  يرى أنه مصدر :الفريق األول ) أ(

 :  واحتجوا بما يلي ،الوصفية
وقياس الوصف منه ) وسوس(أن هذا البناء مشتق من الفعل الرباعي فعلل = ١  

   .مفعلل
  . واسم الفاعل من زلزل مزلزل،أن قياس اشتقاق الوصف من فعل مفعلو = ٢  
 أو على تقدير محذوف وهو ،مفتوح الفاء مصدر وصف به على المبالغة = ٣  
   .أي ذو وسواس) ذو(
 واستدلوا باألدلة ، يرى أن مفتوح الفاء وصف أي اسم مشتق:الفريق الثاني ) ب(

  :التالية 
   :أن بناء فعلل يأتي منه = ١

 ويأتي منه ،)بيطر( و،)سرهف( و،)دحرج( مثل ،وهو أصل للمكرر: الصحيح + 
  :المصدر على بناء 



– 

  )٢١٦٨(

   . وبيطرة، وسرهفة،دحرجة: مثل ) فعللة= (
  . وِسرهاف،ِدحراج: مثل ) فعالل(أو  = 

  . ومبيطر،مدحرج: مثل ) مفعلل(كما يأتي الوصف على بناء 
 ، ولهذا فمصدر المكرر،وهو فرع عن الصحيح) وسوس(والمكرر مثل + 

  :  فالمصدر من المكرر ،ووصفه يساوي مصدر الصحيح ووصفه
  .)زلزلة( و،)وسوسة: (مثل ) فعللة= (
  .)ِزلزال: (مثل ) ِفعالل= (
  : تتبين قياسية ِفعالل من :قياسية ِفعالل & 
 فيأتي ،في الحركات والسكنات) أفعل(وبناء ) فَعلل( المشابهة بين بناء  -

  .)ِإفعال( و،)ِفعالل(تشابهين كذلك المصدران م
  . مخالفة المصدر لفعله وهذا أصل صرفي معروف -
  . وال يخالفه،المكرر فرع على الصحيح+ 
  .صفة أكثر منه مصدرا) فَعالل(كثرة وقوع + 
 ، اعتبارا لألغلبية،ما يحتمل المصدرية والوصفية يحمل على األكثر الغالب+ 

  .وتجنبا للشاذ
وصف أي اسم مشتق وليس مصدرا ) وسواس(بق يتأكد أن بناء    من كل ما س

  .)الخناس(بصفة ) الوسواس( ويؤكد ذلك وصف ،كما ذهب أصحاب الرأي األول
  رد أصحاب الرأي الثاني الذين ) :ذو وسواس(الرد على فكرة اإلضافة & 

أن  وهي ،يميلون إلى الوصفية على الفكرة التي أشار إليها ألصحاب الرأي األول
  : وذلك كما يلي ،)ذو وسواس( والتقدير ،الوسواس مصدر وهناك مضاف محذوف

وسوس إليه الشيطان  (أن المضاف إليه يحتمل أن يكون في موضع آخر حالًا نحو+ 
 وكَفَى ِباللَِّه رسولًا ِللنَّاِس وَأرسلْنَاك: ( وهذه الحال مؤكدة كقوله تعالى ،)وسواسا
 لَكُم اللَّيَل والنَّهار والشَّمس وسخَّر: ( وقوله تعالى ،]٧٩: ساء سورة الن) [شَِهيدا

 ومالنُّجو رالْقَماٍتوخَّرساٍت(بنصب ] ١٢: سورة النحل [) مخَّرسفي قراءة غير عبد ) م
  ) ٣٣( وغير حفص ،اهللا بن عامر



 

 )٢١٦٩(

 فيقال ، وال يؤنث،مع فال يثنى وال يج،األصل في المصدر أن يلزم طريقة واحدة+ 
 ونساء ، وامرأتان صوم ؛ ألن المعنى ذواتا صوم،امرأة صوم ؛ ألن المعنى ذات صوم

  : في قد ثبت )فَعالل(بناء  ولكن ،صوم ؛ ألن المعنى ذوات صوم
) مصوت( خشخاش وقعقاع –) فصير( دحداح –) خميص( هفهاف – فأفاء –تمتام = 
   .)كاسر( قضقاض –
تنخل ( ريح سفسافة –) تحرك األشجار( ريح رفرافة – ثرثارة : كما في تأنيثه= 

   .)متسعة( درع فضفاضة –) التراب
ا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس: ( وفي الحديث ،)ثرثارون: ( كما في وجمعه= 

  ) ٣٤) (يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون
  .لمة بكسر فاء الك)ِفعالل(ومصدر هذا كله بال شك 

  .)الخَنَّاس(وصف وسواس بوصف ال يكون مصدرا وهو + 
  .مفتوح فاء الكلمة) وسواس(   فكل ما سبق يدل داللة واضحة على وصفية 

  :أبنية التضعيفات & 
  : فكانت على النحو التالي ، لقد تنوع األداء القرآني في إيراد األلفاظ المضعفة   
  :وردت األسماء مجردة ومشتقة    :األسماءفي  التكرير المقطعي ) :أ(

  :  وذلك مثل   :األسماء الجامدة = 
سورة ) [متَِّكِئين علَى رفْرٍف خُضٍر وعبقَِري ِحسان: ( كما في قوله تعالى :رفرف + 

  .]٧٦: الرحمن 
اعا  ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعون ِذرثُم: (كما في قوله تعالى ) : باإلفراد (سلسلة+ 

لُكُوه٣٢: سورة الحاقة ) [فَاس[.    
سورة  [)ِإِذ الَْأغْلَاُل ِفي َأعنَاِقِهم والسلَاِسُل يسحبون: (وبالجمع كما في قوله تعالى 

  .]٧١: غافر 
  .]٤: سورة اإلنسان ) [ِإنَّا َأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين سلَاِسَل وَأغْلَالًا وسِعيرا: (وقوله تعالى 

  :وذلك كما في قوله تعالى : اللؤلؤ  +  
) =كْنُونلُْؤلٌُؤ م مكََأنَّه ملَه انِغلْم ِهملَيطُوفُ عي٢٤: سورة الطور [ )و[  
) =ِريرا حِفيه مهاسِلبلُْؤلًُؤا وٍب وذَه ِمن اِورَأس ا ِمنِفيه نلَّوح٢٣: الحج سورة [ )ي، 

  ]٣٣ : فاطرسورة و



– 

  )٢١٧٠(

 =)ح متَهَأيِإذَا ر ونخَلَّدم انِولْد ِهملَيطُوفُ عياونْثُورلُْؤلًُؤا م متَهسورة                    [ِسب
  ]١٩: اإلنسان

) =انجرالْما اللُّْؤلُُؤ ومِمنْه جخْر٢٢: سورة الرحمن [ )ي[  
) = ِعين ورحكْ) ٢٢(وثَاِل اللُّْؤلُِؤ الْم٢٣ ،٢٢: سورة الواقعة [ )نُوِنكََأم[  
وَأنْزَل الَِّذين ظَاهروهم ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَفَ  : ()بالجمع(صياصي + 

  .] ٢٦: سورة األحزاب ) [ِفي قُلُوِبِهم الرعب
  : وذلك كما في قوله تعالى :زلزلة  + 
) =اتَّقُوا ر ا النَّاسها َأييِظيمع ءِة شَياعلَةَ السلْزز ِإن كُم١: سورة الحج ) [ب   [  
  .]١: سورة الزلزلة ) [ِإذَا زلِْزلَِت الَْأرض ِزلْزالَها= (
  .]١١: سورة األحزاب ) [هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا= (
  .]٤: سورة الناس [))٤( شَر الْوسواِس الْخَنَّاِسنِم(:كما في قوله تعالى:وسواس+ 
  :األسماء المشتقة  = 

  : مثل شتقاسم م + 
مذَبذَِبين بين  (: كما في قوله تعالى ،وهو اسم مفعول في صيغة الجمع:  مذبذبين= 

  .]١٤٣: سورة النساء ) [ذَِلك لَا ِإلَى هُؤلَاِء ولَا ِإلَى هُؤلَاء
وما هو ِبمزحِزِحِه (:  كما في قوله تعالى ،وهو اسم فاعل مضاف لمفعوله: مزحزح + 

لُونمعا يِبم ِصيرب اللَّهو رمعي ذَاِب َأنالْع ٩٦: سورة البقرة ) [ِمن[  
  :كما في قوله تعالى صفة مشبهة  :صرصر + 
=) اِتيٍر عصرِلكُوا ِبِريٍح صفَُأه ادا عَأم٦: سورة الحاقة ) [ٍةو[.  

  .]١٦: سورة فصلت ) [فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا صرصرا ِفي َأياٍم نَِحساٍت= (
) = تَِمرسٍس مِم نَحوا ِفي يرصرا صِريح ِهملَيلْنَا عس١٩: سورة القمر ) [)١٩(ِإنَّا َأر[.  
لَا تَرى ِفيها ِعوجا ) ١٠٦(ا قَاعا صفْصفًا فَيذَره(:  كما في قوله تعالى :صفصف + 

  .]١٠٧ ،١٠٦: سورة طه ) [ولَا َأمتًا
  :كما في قوله تعالى  : صلصال+ 
  ]٢٦: سورة الحجر [ )ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنُوٍن= (
  سورة [ )اِلقٌ بشَرا ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنُوٍنوِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي خَ= (

   ]٢٨: الحجر 



 

 )٢١٧١(

: سورة الحجر [ )قَاَل لَم َأكُن ِلَأسجد ِلبشٍَر خَلَقْتَه ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنُوٍن= (
٣٣[.  
  .]١٤: سورة الرخمن ) [خَلَقَ الِْإنْسان ِمن صلْصاٍل كَالْفَخَّار= (

 وأخرى لما لم ،وجاء منها أفعال مبنية للمعلوم : األفعالفي التكرير المقطعي ) : ب( 
  :يسمى فاعله 

  : وذلك مثل ،المبنية للمعلوم+ 
) قَالَِت امرَأتُ الْعِزيِز الْآن حصحص الْحق(:  كما في قوله تعالى :حصــحص + 

          .] ٥١: سورة يوسف [
سورة ) [فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِْبِهم فَسواها (:ه تعالى  كما في قول :دمـــدم+ 

  .]١٤: الشمس 
  .] ١٧: سورة التكوير [) واللَّيِل ِإذَا عسعس( : كما في قوله تعالى  :عسـعس+ 
   : كما في قوله تعالى  :وسوس+ 
سورة ) [ ووِري عنْهما ِمن سوآِتِهمافَوسوس لَهما الشَّيطَان ِليبِدي لَهما ما(= 

  ].٢٠: األعراف 
سورة ) [فَوسوس ِإلَيِه الشَّيطَان قَاَل يا آدم هْل َأدلُّك علَى شَجرِة الْخُلِْد وملٍْك لَا يبلَى= (
  .]١٢٠: طه 
  .]١٦: سورة ق ) [نَفْسهولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه = (
  .]٥: سورة الناس ) [الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر النَّاِس= (
  :   وذلك مثل :المبنية لما لم يسمى فاعله + 
فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما  (:كما في قوله تعالى   :زحزح  + 

     .]١٨٥: سورة آل عمران ) [ِإلَّا متَاع الْغُرورالْحياةُ الدنْيا 
    .]١: سورة الزلزلة ) [ِإذَا زلِْزلَِت الَْأرض ِزلْزالَها (:كما في قوله تعالى  :زلزل  + 
  .]١١: سورة األحزاب ) [هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا= (
بْأساء والضراء وزلِْزلُوا حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُوا معه متَى نَصر مستْهم الْ= (

اللَِّه قَِريب رنَص ٢١٤: سورة البقرة ) [اللَِّه َألَا ِإن[.  
  .]٩٤ :سورة الشعراء ) [فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغَاوون (:كما في قوله تعالى  :كبكبوا + 
  



– 

  )٢١٧٢(

  :حواشي المبحث األول
  .٦٤-١/٦٠ )المنسوب إليه ("العين".  الخليل بن أحمد الفراهيدي)  ١(
                                          .٥/٢٣ نفسه) ٢(
  . ٤/٢٩٤الكتاب . سيبويه) ٣(
                                            .٣/٤١٨ نفسه) ٤(
  .٣/٥٨٣ نفسه) ٥(
  .                                   ٤/١٠٧ نفسه) ٦(
  .٤/٢٩٥ نفسه) ٧(
                  .٤/٣٢٧ نفسه)  ٨(
  .١٢٤، ١/١٣جمهرة اللغة . ابن دريد) ٩(
  .١/١٨٠سر صناعة اإلعراب . ابن جني) ١٠(
  .١/٣١٠ كتاب التاء مقاييس "معجم. ابن فارس) ١١(
  .٣/٣٤٥) ط ب ق( نفسه مادة )١٢(
  .دسير الليل لورد الغ:  بالتحريك،والقرب، ٢/٢) حذ (نفسه مادة) ١٣(
لسان العرب . ، وابن منظور)ذع(تهذيب اللغة . ، واألزهري)ذع(العين . ، والخليل٢/٣٤٤) ذع(نفسه مادة ) ١٤(

عرفتُ لها منازل مقفرات  تُعفِّيها مذعذعةٌ : ، والبيت في الديوان )ذع(تاج العروس . ، والزبيدي)ذع(مادة 
ديوان النابغة الذبياني : من قصيدة مطلعها ، حنون ،فبانت والفؤاد بها رهين   نأت بسعاد عنك نوى شطون

إميل بديع . د:  انظر تذعذعها مذعذعةٌ حنون،   غشيت لها منازل مقويات: ، وله رواية أخرى ٢١٩ص
  ).حنون(المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية قافية . يعقوب

  .٣/١٧٩) ش د د(نفسه مادة ) ١٥(
، والبيتان في العين  واللسان، وتاج العروس غير منسوبين، ٣/١١٨) قص(تهذيب اللغة، مادة . األزهري) ١٦(

  ).راقص(المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية قافية . إميل بديع يعقوب. د: ، وانظر )قص(انظر مادة 
  .٣/٣٩٤  باب الثنائي–المحكم والمحيط األعظم . ابن سيده) ١٧(
  .٤/٣٦٠) ح ل ل(الصحاح في اللغة مادة . الجوهري) ١٨(
  .                    ١/٢٦٤) ب ت ت(نفسه مادة ) ١٩(
  .٤/٧) س غ س غ(نفسه مادة ) ٢٠(
  ).         ح ل ل(لسان العرب مادة . ابن منظور) ٢١(
  ).         ذ م م(، ومادة )ح ف ن( مادة نفسه) ٢٢(
  .                      )خ ضخ ض ( مادة نفسه) ٢٣(
   ).ق ه ق ر( مادة نفسه) ٢٤(
الجاسوس على القاموس . ، أحمد فارس الشدياق)سلسل(، ومادة )شلل(القاموس المحيط مادة . الفيروزابادي) ٢٥(

  .٢٩٣ص



 

 )٢١٧٣(

اج دراسة إحصائية لجذور معجم ت"، وكتاب "المنهج الصوتي للبنية العربية"كتاب  .عبد الصبور شاهين. د )٢٦(
  .٦٨-٦٦علي حلمي موسى، ص. له باالشتراك مع د" العروس

الرباعي المضاعف والثالثي المضعف بحث في اشتقاقهما، ومذاهب األئمة فيِهما، . يحيى مير علم )٢٧(
  .)بحوث في اللغة( بحث ضمن كتاب ١/١٢٤وإحصائِهما 

  .         ٣/٢١٨األصول . ابن السراج ) ٢٨(
 .٤/٢٧١شرح ابن عقيل . ن عقيلاب )٢٩(
  .١٩٥ و ١١٥ص " الفعل زمانه وأبنيته" .إبراهيم السامرائي. د )٣٠(
)٣١( C. M. Millward and Mary Hayes, A Biography of the English Language, ٣rd ed. 

Wadsworth, ٢٠١٢.    
  .٤٧٨ – ٢/٤٧٤بدائع الفوائد . ابن القيم) ٣٢(
  .٢/٣٤٠النشر في القراءات العشر . ، و ابن الجزري١/٣٧٠ السبعة. ابن مجاهد)  ٣٣(
والثرثار هو الكثير الكالم والمتشدق الذي يتطاول على  باب ما جاء في معالي األخالق، ٤/٣٧٠الترمذي ) ٣٤(

  .، وقال حسن غريب، وصححه األلبانيالمتفيهقون المتكبرون، والناس في الكالم ويبذو عليهم

  



– 

  )٢١٧٤(

  المبحث الثاني
  ألصلية والفرعيةبين ا

الصرفيين في بعض المسائل كالرباعي المضعف مثل وسوس    لقد الح الخالف بين 
فَعلََل أم فَعْؤذٍَر أهو بناء أصلي أم هو متفرع عن ،أهو على وزن فَعلٍَل كجووزن فُع 

  . ؟فُعلٍُل كبرثٍُن
  :القائلون باألصلية & 
الرباعي  فقد ذهب الخليل إلى أن ،لمضعفاختلف أهل اللغة في اشتقاق الرباعي ا   

ألن الحكايات ال تخلو من أن تكون مؤلفة أو  : " قال حيث ،الحكاية بناء مستقل
 وأما الحكاية المضاعفة ، فأما المؤلفة فعلى ما وصفت لك، وهو نزر قليل،مضاعفة

 جرس فهم يتوهمون في حس الحركة ما يتوهمون في ،فإنها بمنزلة الصلصلة والزلزلة
 وهذا الرباعي المضعف عند الخليل ومن )١( "  فتدخل في التصريف،الحكاية نفسها

قول  وهو ،تابعه من البصريين والكوفيين على وزن فعفل مثل ربرب وِسمِسم وفُلفُل
  ) ٢ (قطرب والزجاج وابن كيسان في أحد قوليه
 يخلو من ،بناء مستقل) المضعف الرباعي(   وكذلك يرى سيبويه أن المضاعف 

 وهو الذي اصطلحنا ، أي أنه يرى مثل شيخه الخليل أن هذا الرباعي مجرد،الزوائد
وال نعلم في الكالم على مثال فَعالل أال : "  فيقول ،)مجرد الرباعي(عليه بـــ 

 الذي يكون الحرفان اآلخران منه بمنزلة األولين وليس ،المضاعف من بنات األربعة
 زيادة ويكون ،رددت:  ليس في مضاعف بنات الثالثة نحو كما أنه،في حروفه زوائد
 . والدهداء، والرمرام، والجرجار، والجثجاث،الزلزال:   فاالسم نحو،في االسم والصفة

 ولم يلحق به من بنات ، والقسقاس، والصلصال، والحقحاق،الحثحات:  والصفة نحو
  ) ٣( " الثالثة شيء

نه لم يفرق كالخليل بين مجرد الرباعي مثل   والمتأمل في هذا النص لسيبويه يجد أ
  . وهو من المجرد ال زوائد فيه،دهداء والمضعف الرباعي مثل زلزال

فأصله ربب وأبدَل الوسط حرفاً من   ووزن هذا الرباعي عند سيبويه وأصحابه فعل 
  ) ٤ (جنس األول



 

 )٢١٧٥(

  :مذهب الكوفيين & 
 تكررت فاؤه ،ضعف على وزن فعفع  يرى الفراء وجماعة أن وزن هذا الرباعي الم

  . وهو كذلك مذهب أبي إسحاق الزجاج،)٥( وعزي إلى الخليل ،وعينه
  وقد دافع ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي عن مضعف الرباعي أن يكون مشتقًا من 

  :ومما قال ) حثَّثْت(مشتقًا من ) حثحثت( فنفي ابن جني أن يكون ،مضعف الثالثي
  :) من البسيط (في قول تأبط شراًفأما قول من قال  "

  ٍث وطُباِقٍف بذي شَشْأو ُأم ِخ    كأنما حثحثوا حصا قودامه
فأبدل من الثاء الوسطي حاء، فمردود عندنا، وإنما ذهب إلى هذا . حثَّثوا:  إنه أراد

في العلَّة:   فسألت أبا علي عن فساده فقال،ا معهمالبغداديون وأبو بكر ابن السراج أيض 
 ، وذلك الدال والطاء والتاء، إنما هو فيما تقارب منها،فساده أصل القلب في الحروف

 . وغير ذلك مما تدانت مخارجه، والميم والنون، والهاء والهمزة،والذال والظاء والثاء
وإنما :   قال، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها،فأما الحاء فبعيدة من الثاء

 إال أن ، وليس واحد منهما من لفظ صاحبه، أصل ثالثيحثَّث و،رباعي أصل حثحث
 فلما تضارعا بالتضعيف ، وحثَّث من مضاعف الثالثة،حثحث من مضاعف األربعة

 أال ترى أن أبا ، وهذا هو حقيقة مذهبنا،الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما
  :) من الكامل (العباس قال في قول عنترة

  فتركن كل قرارٍة كالدرهِم        كل بكٍر ثرٍةجادت عليه 
 هذا هو الصواب وهو ، وإن كان من معناها،ليس ثرة عند النحويين من لفظ ثرثارة

 وقال في هذا ، على أن أبا بكر محمد بن السري قد تابع الكوفيين،قول كافة أصحابنا
 ،ي مع ذلك مضعفة وه، وإنما هذه أصول تقاربت ألفاظها، وتوافقت معانيها،بقولهم

وإذا قامت الداللة على أن حثحث .. دِمثَ وِدمثر : ونظيرها من غير التضعيف قولهم
تململ :  وذلك نحو، قالقول في هذا وفي جميع ما جاء منه واحد،ليس من لفظ ِحثَّث

  ) ٦( .." وصرصر وصرر، ورقرقَ ورقَّق،وتملل
 ،ن استقاللية مضعف الرباعي وتجرده   كما أشار ابن جني في خصائصه إلى الخلط بي

:  ومن األصلين الثالثي والرباعي المتداخلين قولهم": " وبين اشتقاقه من الثالثي فقال 
  وذهب أبو إسحاق. وقِلق وقلقل،سِلس وسلسل:   وقولهم.قاع قِرق وقَرقر وقَرقُوس

 الكلمة  وأن،فعفل إلى أنه .قلقل وصلصل وجرجر وقرقر:   في نحو)يقصد الزجاج(



– 

  )٢١٧٦(

 أال ترى إلى ،وذهب إلى مذهب شاذ غريب في أصل منقاد عجيب.. ..لذاك ثالثية
عين :   ومنه، وعج وعجعج،صلَّ وصلصل:  ومنه.. ..زِلز وزلزل:  كثرته في نحو

 وفي هذا إقدام ،فارتكب أبو إسحاق مركباً وعراً وسحب فيه عدداً جماً. ...ثرة وثرثارة
  ) ٧"(وتعجرف

في المثلين كيف حالهما في "تفي ابن جني بما سبق بل يتبع ذلك عقد باب وال يك   
فأما إذا كان معك : ".. قال" األصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائداً فأيهما هو؟

منها أن يكون هناك تكرير على تساوي : أصالن ومعهما حرفان مثالن فعلى أضرب
قلقل وصعصع : كلها أصوالً، وذلك نحوحال الحرفين، فإذا كانا كذلك كانت الكلمة 

  .وقرقر
 وكذلك أن اتفق األول والثالث واختلف الثاني والرابع، ،فالكلمة إذاً لذلك رباعية   

فرفخ وقرقل وزهزق وجرجم، وكذلك أن اتفق الثاني والرابع واختلف : وذلك نحو
 أصالن، وكلُّ قالمثالن أيضاً. كِربِر وقسطاس وهز نبزان وشعلَّع: األول والثالث نحو
  ) ٨( .."ذلك أصل رباعي

وحذ حاذ وإن لم : ".. ما ذكر في موضع آخر بعد أورد بيت تأبط شراً السابق قال   ك
: تكن من لفظ أحذّ فإنها قريبة منه، وال تجد هذين اللفظين إال بمعنى واحد، وذلك نحو

د حمل البغداديين على أن أال ترى أن اتفاق معنييهما ق. ململتُ وملَّلتُ، ورقرقتُ ورقَّقتُ
  ) ٩( رققَّتُ: حثَّثتُ، وفي رقرقتُ: إن األصل في حثحثُ: قالوا
وأصله سغغته : "قال) سغسغ(وشبيه بمقالة البغداديين هذه ما أورده ابن منظور في     

بثالث غينات، إال أنهم أبدلوا من الغين الوسطى سيناً فرقاً بين فعلل وفعل، وإنما أرادوا 
ون سائر الحروف ألن في الحرف سيناً، وكذلك القول في جميع ما أشبهه من السين د

  ) ١٠ ()كعع(وبنحوه ما ذكره في مادة ". المضاعف، لقلق وعثعث وكعكع
مما تقدم أن البصريين لم يفرقوا بين الرباعي المجرد وبين نظيره    فلقد اتضح 

 ،ين الذين فرقوا بينهما وهو خالف مقالة الكوفي،المضاعف، إذ كالهما بناء مستقل
 الذي يبقى بعد سقوط ثالثة محتفظاً بالمعنى الذي كان له قبل -وارتأوا أن المضاعف 

زلزل مشتق :   هو مكرر الفاء زائدها نحو- أو مناسباً لمعناه مناسبة قريبة ،سقوطه
 أما ما لم يحتفظ بالمعنى وال بمقارنة فال ، ودمدم من دم، وصرصر من صر،من زلَّ

  .يقولون بزيادة الفاء المكررة فيه



 

 )٢١٧٧(

 ودفعوا أن يكون في المضاعف ما ،نوالكوفيا ذهب إليه  الصرفيون م   ولم يرتض
  ) ١١"(ال يفصل بين الحرف وما كُرر منه بحرف أصلي"هو مكرر الفاء زائدها ألنه 

   ف الثالثي مما لم يمنعه الخليوردل الكوفيين اشتقاق بعض المضاعف إلى المضع، 
وإن كان يرى أن كالً منهما في صورته األخيرة بناء مستقل بل يذهب إلى أبعد من 

والعرب تشتق في كثير من : " قالف فيرى أن أصلهما معاً هو الثنائي الخفيف ،ذلك
 .."كالمها أبنية للمضاعف من بناء الثنائي المثقَّل بحرفي التضعيف ومن الثالثي المعتل

)١٢ (  
  . وليست إحداهما أصلًا لألخرى، أن كلًا من الصيغتين أصل    فيرى البصريون

 باعتبار كلٍّ منهما ،   وفرق بعض العلماء بين الصيغة الثالثية والصيغة الرباعية
أي صرفت عنه : وهو من ذَببتُ عن الشيء : "فقال ) ذبذب( فناقش ابن جني ،أصلًا
 كما يقول ،ليس من لفظه إال أنه ، وقريب من لفظه،ا يريده إلى غير جهتهشيًئ

 وذبذب من مكرر ،؛ وذلك أن ذَببتُ من ذوات الثالثة وأبو بكر معهم ،البغداديون
 وقد ذكرنا ذلك في . وهو كثير في معناه،عين ثرة وثرثارة:  فهو كقولهم ،األربعة

  ) ١٣" (كتابنا المنصف
 ابن جني والزبيدي وقاله"  : فيقول يتكلم ابن عطية عن العالقة بين صّل وصلصالو   

 وكذلك قالوا ،إنهما فعالن متباينان:  ومذهب جمهور البصريين ،ونحوهما على البصرة
  )١٤ ( "في ثرة وثرثارة

 ،كدحرج:  وهو رباعي عند البصريين ،قلقل وحرك: زلزل "    وذكر أبو حيان أن 
  ) ١٥ ( "هذا النوع من الرباعي فيه خالف للكوفيين والزجاج

  :بالفرعية القائلون & 
كُررت الفاء ) فعفع(إلى أن مضعف الرباعي على وزن )  هـ٢٠٧ت (ذهب الفراء 

 واعترض عليه الصرفيون بسبب تمسكهم باألصول الثالثة ، وال الم للكلمة،والعين
  . فال يتصورون كلمة من أصلين ال غير،للبنية العربية

  )١٦() فعفل(وللفراء رأي آخر وهو أنه بوزن 
 فيرى أن ،ى أن الصيغتين الثالثية والرباعية بينهما تالٍق واشتقاق  فالفراء ير

من صلصال منتن :  ويقال ، فصلصل كما يصلصل الفخار،طين خلط برملالصلصال 



– 

  )٢١٧٨(

، صر الباب عند اإلغالق: صلصال كما يقال :  فيقال ،صّل: يريدون به 
  ) ١٧(وصرصر

 كما ذكر ، من مقطعينأن مضعف الرباعي مكرر) هـ٢٠٩ت (برى أبو عبيدة و    
اليابس  الطّين:  الصلصال : " فيقول ،في تعليقه على اشتقاق الصلصال أنه من صل

  ) ١٨ " (لذى لم تصبه نار فإذا نقرته صّل فسمعت له صلصلة
  ) :من الخفيف(  واستشهد أبو عبيدة بقول األعشى 

  ) ١٩( ط كعدو المصلصل الجوال    عنتريس تعدو إذا حرك السو 
 أن ،أن أصل الزلزلة في اللغة من زل الشيء عن مكانه) هـ٣١١(ين الزجاج  وب

  ) : من الطويل( واستدل بقول عمرو بن شاس ،معنى يصل يصوت
  ) ٢٠ (ِإذا قُِرعتْ ِصفْراً من الماء صلَّت    رجعتُ ِإلى صدٍر كجرِة حنْتٍَم 

الرباعي مشتق من مضعف     ومن النص السابق يتبين أن الزجاج يرى أن مضعف 
 فإذا كرر رفعه ،تقول أقَلَّ فالن الشيء إذا رفعه من مكانه: "  ويؤكد ذلك قوله ،الثالثي

، فعلى هذا قياس هذا  وصر وصرصر، وكذا صلَّ وصلْصَل،قَلْقَلَه: ورده قيل 
  ) ٢١("الباب

: في قوله ) هـ٣٣٨ت ( النحاس  كما أشار إلى العالقة بين الصيغة الثالثية والرباعية
  ) ٢٢" (أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه"

هو مأخوذ من الحصة أي بانت حصة الحق من  ) : "حصحص(  ويقول أيضا في 
  ) ٢٣(مما يشير إلى العالقة بين الصيغتين الثالثية والرباعية  " )حصة الباطل

  ) ٢٤) (صل(عيف تض) صلصال(أن يكون ) ه٥٣٨ت (   وأيد الزمخشري 
 أي ، فطين صالل ومصالل،   والقول كذلك عند القرطبي أن صلصل مشتق من صل

  ) ٢٥(يصوت إذا نقرته كما يصوت الحديد 
 ،حيث فسرها بالصوت العاصف) صرصر(كما ذكر أبو عبيدة ذلك عند شرحه للفظة 

  ) :من السريع(واستدل بقول ابن ميادة 
  ) ٢٦(رصر ص به ريدانةٌ   أودت   والمحضرأشاقك المنزُل

إلى العالقة بين الصيغة الثالثية والصيغة ) هـ٥٠٢ت (  وأشار الراغب األصفهاني 
  ) ٢٧" (كف وكفكف وكب وكبكب :  وحص وحصحص نحو : "الرباعية في قوله 



 

 )٢١٧٩(

من ) صرصر(نقل عن جماعة من المفسرين أن ) هـ٥١٠ت (   وكذلك ابن عطية 
  ) ٢٨(صر يصر 

أصلها   فيرى أن،رطبي اشتقاق الصيغة الرباعية إلى األصل الثالثي   وأرجع الق
  ) ٢٩  (. والباب يصر صريرا أي صوت، ومنه صر القلم،صرر من الصر وهو البرد

  ) :من البسيط(واستشهد القرطبي بقول الحطيئة 
ِعطْالمتْمون إذا هببص روالحاملون إذا استَ.. .رٍةصواِسوا على النَّد  

  .إذا سئلوا الدية: ا استودو
  ) :من المتقارب(وبقول امرئ القيس 

ذَلها عِء.. .سا كقرون النِّركِّ روِص ريٍحن في يوِمب ر  
  ) ٣٠(أي يوم ريح وبرد وشديدة الصوت 

 حيث بين ،   واألمر كذلك عند الزمخشري في التالقي الداللي بين الصر والصرصر
  ) :من البسيط(استدل بقول الشاعر  و،أن الصر الريح الباردة نحو الصرصر

    نكباء صر بأصحاب المحالت    ال تعدلن أتاويين تضربهم  
  ) :من الطويل( ليلى األخيلية وبقول 

  ) ٣١( جفان سديفا يوم نكباء صرصر    ولم يغلب الخصم األلد ويمأل ال 
زل عن أصل الكلمة من : "فقال ) زلزل(ذلك القرطبي كما في تفسيره للفظة كوقال  

  ) ٣٢  (" وزلزل اهللا قدمه ؛ أي حركها. الموضع ؛ أي زال عنه وتحرك
  ) ٣٣(كم قال الزلزلة التحريك 

 وهـي   ،)وزلُّـوا (   ومما يؤكد العالقة بين الصيغة الثالثية والرباعية قراءة األعمـش           
، حيـث دل ذلـك علـى وحـدة          )وزلِْزلـوا (قراءة شاذة في مقابل القراءة المتـواترة        

  ) ٣٤(المعنى
حيث أرجعه إلـى رف يـرف رفيفًـا إذا          ) رفرف(   ومن ذلك شرح القرطبي ألصل      

  ) ٣٥( أو اهنز  ،ارتفع
واشتقاق الرفرف من : " أكد القرطبي على أصله الثالثي فقال ) رفرف(   وعن اشتقاق 

  ) ٣٦" ( ومنه رفرفة الطائر لتحريكه في الهواء،رفّ يرفّ إذا ارتفع



– 

  )٢١٨٠(

  .Dissimilationف الصوتي خالتتطبيق ظاهرة ال& 
وتُسمى في علم األصوات الحديث التخالف الصوتي أو المخالفة الصوتية في مقابل    

  ) ٣٧(differentiation  أو dissimilation لح الشائع في هلم األصوات الحديثالمصط
   والمخالفة أو التخالف الصوتي تزيد من الخالف بين الصوتين المتماثلين تكريرا أو 

 فيقلب أحدهما إلى ،على صوتين متماثلين كل المماثلة"  فإذا اشتملت البنية ،تضعيفًا
  ) ٣٨" (صوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين 

  Arborem   ومن األمثلة التي تساق في علم األصوات الحديث من الكلمات الالتينية  
 ،)ألبر  (Albre  والبروفنسية  Arbolبمعنى شجرة نشأت الكلمتان اإلسبانية  ) أربورم(

فالذي حدث في كلتا الحالتين ومع اختالف الترتيب هو أن المتكلم اقتصر على القيام 
 ،بدالً من القيام بحركتين"  الراء " بحركة واحدة فقط من الحركات التي يتطلبها إنتاج 

   )٣٩(واستعاض عن األخرى بحركة من الحركات التي تنتج الالم المائعة 
 فمنهم من أرجعها إلى السهولة ،   ويشير المحدثون إلى سب عملية المخالفة الصوتية

 التي نادى بها أكثر ، فهي إحدى نتائج نظرية السهولة،واالقتصاد في الجهد العضلي
 حيث يميل اإلنسان في نطقه إلى تلمس األصوات السهلة التي ال تحتاج إلى ،المحدثين

 يقلب أحد الصوتين صوتاً آخر من تلك ،مجهود العضلي ولتيسير هذا ال،جهد عضلي
  ) ٤٠( التي ال تتطلب مجهودا عضليا ،األصوات

 فيقدمون تفسيرا نفسيا ،   ومن الباحثين من أرجع سبب المخالفة الصوتية إلى النفس
فإننا نرى الناس كثيراً ما يخطئون "  بربطها بالخطأ في النطق ،لعملية المخالفة الصوتية

 وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف ، ويلفظون بشيء غير الذي أرادوه،ي النطقف
 ألن النفس يوجد بها قبل النطق بكلمة تصورات الحركات ،شبيهة بعضها ببعض
 ، ويصعب عليها إعادة تصور بعينه بعد حصوله بمدة قصيرة،الالزمة على ترتيبها

جملة محتوية على كلمات تتكرر ومن هنا ينشأ الخطأ إذا أسرع اإلنسان في نطق 
  ) ٤١" (وتتابع فيها حروف متشابهة  

تخالف الحروف المشددة "  فيقرر أن ،  ويواصل برجشتراسر تفسيره النفسي للمخالفة
 وهي أن المتكلم يرجو أن ، مختلفة قليالً عن علة التخالف المنفصل،له علة نفسية أيضاً

 بل ، يكتفي بالضغط على الحرف وتشديده فال،يؤثر في نفس السامع  تأثيراً زائداً
  ) ٤٢" (يضيف إليه حرفاً آخر لزيادة ذلك التأثير 



 

 )٢١٨١(

 حيث تهدف المخالفة الصوتية إلى تيسير ،   ومن المحدثين من أرجع المخالفة للداللة
 وال تلقي باالً إلى العامل النطقي الذي ،جانب الداللة عن طريق المخالفة بين األصوات

  ) ٤٣(جة تباعد أة تخالف الصوتين قد يتأثر نتي
 وأشاروا إلى وجودها في ،   وقد توسع المحدثون في بحث ظاهرة المخالفة الصوتية

  ) ٤٤( ومن بينها العربية العربية واللغات السامية ،كل اللغات
    - :فمن ذلك ما يلي 

ثانية حيث قلبت الشين ال) شمش( وهي في اللغات األكادية والعبرية واآلرامية :شمس 
  ) ٤٥(بالمخالفة الصوتية إلى سين في اللغة العربية 

 والجلييل على هذا مقارنة ،)سبلَة( وأصلها بتضعيف الباء ، هكذا في العربية:سنبلة 
  )   ٤٦(الكلمة في اللغات السامية 
 ، Sebbelta) ِسبلْتا( وفي اآلرامية ،Shibbolet) ِشبوِلت(   فهي في اللغة العبرية 

  .ل المخالفة الصوتية بإبدال الباء األولى نوناًفتحص
)  ِكبود( في حبن نجد الكللمة بالتضعيف في اللغة العبرية ، هكذا في العربية:قنفد 

Kippud، ودا( وفي اآلراميةِكب  (Keppuda،) ٤٧ (  
       .وحصلت المخالفة في العربية بإبدال الفاء األولى نوناً

 فيرى ،هرة في مسألة األلفاظ المضعفة أو المكررة   ويمكن مالحظة هذه الظا
 ، بثالث باءات،كَبب" : كَبكَب " فأصل : أن الثالث مبدل من مثل الثاني الكوفيون 

  ) ٤٨ (" وكَفْكَفَ ،لَملَم" ومثله 
 والعرب تردد : "    فالفراء يشتق الصيغة الرباعية من صيغة ثالثية مضعفة فيقول 

 ،كببته:  يريدون ،كررته وكبكبته: كركرت الرجل يريدون : ف فيقال الالم فى التضعي
 وإنما فعلوا ذلك ،أتيت فالنا فبشبش بي من البشاشة: وسمعت بعض العرب يقول 

  ) ٤٩" (. كراهية اجتماع ثالثة أحرف من جنس واحد
  فبان أنه حصل التخالف الصوتي للصيغة الثالثية المضعفة باإلبدال إلحدى أصوات 

  .)بشبش/  بشَّش–كبكب /  كبب –كركر / كرر (م الكلمة فتنتج الصيغة الرباعية ال
 مأخوذ من : "كما في شرحه للصلصال فيقول ) هـ٢٧٦ت (   ويؤيد ذلك ابن قتيبة 

  )  ٥٠  " (مينال، ثم قلب إحدى ال»صلّاال«: إذا أنتن مكانه فكأنه أراد: »صّل الشي ء«



– 

  )٢١٨٢(

األصل فيه صالل ثم أبدل من إحدى الالمين : " قال    وكرر القول نفسه النحاس ف
  ) ٥٢( وكذلك عند السجستاني ،)٥١ " (صادا

بوا فأبدل من الباء كاف بواألصل كُ) " هـ٣٣٨ت (ومما يدل على ذلك قول النحاس   
  .ه المخالفة الصوتية ب وهو عين ما تقول،)٥٣" (استثقاال للتضعيف 

يين من أصحاب المعاجم كالجوهري الذي عرض      ولم يختلف األمر عند اللغو
 أبدلوا من الباء ،وأصله خببوا بثالث باءات : "بقوله ) خبخبوا(المسألة بوضوح في 

 وإنما زادوا الخاء بين سائر الحروف الن في ،لللفرق بين فعللل وفع؛ الوسطى خاء 
  ) ٥٤" ( وهذه علة جميع ما يشبههه من الكلمات ،الكلمة خاء

 إلى المضعف ،)خب(أقر الجوهري بمرحلية البنى العربية من مضعف الثالثي    فقد 
 بما يتناسب مع حاجات العرب ،)خبخب( إلى صيغة التكرير المقطعي ،)خبب(المزيد 

 تلك الصيغة التي نتجت عن التخلص من المتماثالت فأبدل أحد ،للمعاني والدالالت
 وهو ما يمكن ، كما أشار الجوهريصوتي التضعيف بصوت أول المقطع وهو الخاء

   .تطبيقه على نظائره من الصيغ العربية
وبصبص بسيِفه لَوح وبص الشيء يِبص  : "   ونجد ذلك عند ةابن منظور في قوله 

 ِصيصاً َأضاءاً وبص٥٥" (ب (  
 –بص (   فكأنه يرى أن اشتقاق الصيغة المكررة ناشئة عن تضعيف الصيغة الثالثية 

  .) بصبص-بصص 
وَأصله سغَّغْتُه بثالث  : "   كما عرض ذلك ابن منظور  في كالمه عن التسغسغ 

وِإنما َأرادوا السين  ،ا بين فَعلََل وفَعل إالَّ َأنهم َأبدلوا من الغين الوسطى سيناً فرقً،غينات
شبهه من وكذلك القول في جميع ما َأ ،ادون سائر الحروف َألن في الحرف سينً

كَعثَ وكَعثْع٥٦" ( المضاعف مثل لَقْلَقَ وع (  
إلى ) سغَّغ(   فهو يؤكد نظرتنا في التخالف الصوتي باالنتقال من مضعف الرباعي 

 وهو عين ما نقول به المخالفة ،التكرير المقطعي بتكرير أول المقطع وهو السين
  .الصوتية

وَأصل  : "خالف الصوتي قوله من أوضح ما عرضه ابن منظور بما يؤكد الت   و
كَعكَعتُ كَععتُ فاستثقلت العرب الجمع بين ثالثة َأحرف من جنس واحد ففرقوا بينهما 

  ) ٥٧" (بحرف مكرر 



 

 )٢١٨٣(

 إال ، بثالِث غَينَاٍت،)سغَّغْتُه( )سغْسغْتُه(وأصُل  : "   ومثل ذلك عند الزبيدي في قوله 
 وإنَّما أرادوا السين دون ساِئِر ، فَرقاً بين فَعلَل وفَعَل،اوسطَى ِسينًأنَّهم أبدلُوا من الغَيِن ال

 ، جِميِع ما أشْبهه من المضعِف٥٠٤/  وكذلك القَوُل في ، ألن في الكَِلمِة ِسيناً،الحروِف
  ) ٥٨" (. وكَعكَع، وقَلْقََل وعثْعث،لَقْلَقَ: ِمثْل 

" صرراً" أصله: "فيقول) صرصرا( مكي بن أبي طالب في شرحه لصيغة     ومثل ذلك
 . وهذه أقوال الكُوِفيين، لكن أبدلوا من الراء المشددة صاداً،من صر الشيء ِإذا صوت

    )٥٩" ( كَبكَب وكَفْكَفَ: ومثله 
ل وكان أصله صال: "بقوله ) هـ٥٠٢ت (ومال إلى ذلك أيضا الراغب األصفهاني   

  )٦٠" (فقلبت إحدى الالمين 
 -  على هذا المعنى -   والكالم نفسه نجده عند ابن عطية الذي يرى أن الوجه أن يقال 

وهذا . اال صاد ولكن ضوعف الفعل من فائه وأبدلت إحدى الالمين من صلّ،صالل
  ) ٦١( وقاله ابن جني والزبيدي ونحوهما على البصرة ،مذهب الكوفيين

  وأصله كببوا  ) "كبكبوا(إلى هذا االتجاه فيقول في ) هـ٥٣٨ت (ري    ويميل الزمخش 
  ) ٦٢  " (تهنهني وريح صرصر ونحوهما: فكررت الكاف فيه مثل قولك 

 ويمكن ،   وقد أشار القرطبي إلى أن مضعف الرباعي مشتق من مضعف الثالثي
  .Dissimilationتفسير كالمه بالتخالف الصوتي 

 وهذا يعني أن الثالثي دخله التضعيف ،من حصص) حصحص (فقد أشار إلى اشتقاق  
 فُك تضعيف الصاد وأبدل مكانه ،فصار حصص وبتأثير التخالف الصوتي باإلبدال

 فأصبحت الصيغة من مضعف الرباعي ،صوتُ الحاء من باب تكرير المقطع
  .)حصحص(

لتقي داللة  وبذلك ت،   واستدل بقول الزجاج وغيره أن أصل الحص استئصال الشيء
أبي القيس بن  واستشهد على هذا بقول ،الصيغة الثالثية مع داللة الصيغة المضعفة

  ) : من السريع(األسلت 
  أطعم نوما غير تهجاع.. .قد حصت البيضة رأسي فما

  ) : من البسيط(وبقول جرير 
  والذيبء من ساقه السنة الحصا.. .يأوي إليكم بال من وال جحد



– 

  )٢١٨٤(

 وهي السنة المجدبة ؛ فوضع الذئب موضعه ألجل القافية ،والضبع : كأنه أراد أن يقول
  ) : من الطويل( بظهوره وثباته ؛ قال ،أي انقطع عن الباطل} حصحص الْحقُّ{؛ فمعنى 

  ) ٦٣( كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم.. .أال مبلغ عني خداشا فإنه
ن تطبيق ظاهرة التخالف أرجعه إلى الثالثي ويمك) كُبِكبوا(   وكذلك في تفسيره 

   بدخول التضعبف على الصيغة الثالثية فصارت ،الصوتي على هذه الصيغة
  .)كَبكَب( ثم طرأ التخالف الصوتي بإبدال الباء كافًا فتكرر المقطع ،)كُببوا(

  ) ٦٤(وكذلك كفكف من كفف 
 الصوتي   ويستطرد القرطبي في تأكيد ما نذهب إليه من إمكان تطبيق ظاهرة التخالف

األصل كببوا فأبدل من الباء الوسطى كاف  حيث أشار إلى أن ،على مضعف الرباعي
 وهو عين ما تقول به الدراسات الحديث أن هدف ظاهرة ،ا الجتماع الباءاتاستثقالً

  ) ٦٥( وطرح الثقل ،التخالف الصوتي تحقيق السهولة وتقليل الجهد العضلي
أبدلوا مكان الراء الوسطى فاء حيث رأى أنهم  ،)صرصر(   وكذلك عند تفسيره للفظة 

  ) ٦٦( وتجفجف الثوب أصله تجفف ،الفعل ؛ كقولهم كبكبوا أصله كببوا
  .وهو عين ما تقول به ظاهرة التخالف الصوتي 

ه في مكان كذلك كبكب الشيء إذا كب(و: " كما أسهم ابن القيم في هذا الصدد بقوله 
سورة ) [م والغاوونيها هبوا ِفكُبكُفَ: (كقوله تعالى  ،با بعد ك فيه كبفهو يكب ،بعيد

  )٦٧ (]٩٤: الشعراء 
 فلما زادت المبالغة ،     فهو يري نشأة الصيغة الرباعية عن الصيغة الثالثية المضعفة

 فاكتلب التحفيف ، فاجتمعت أمثال،تحولت الصيغة الثالثية المضعفة إلى صيغة رباعية
 ،ت التاء لوجودها في الصيغة فتكرر المقطع األول من الصيغة فزاد،بالتخالف الصوتي

   .وهو عين ما تقول به ظاهرة المخالفة الصوتية
 ويقول في ،    ونص الحنبلي أن مضعف الرباعي مشتق من الثالثي المزيد بالتضعيف

بدل  أ،اٍلثفلما اجتمع ثالثة أم" صلَّل "  وأسله ،بتشديد العين" فَعل " أنه ) : "صلصل(
لخالف بما إذا لم ا خص بعضهم هذا ،مذهب كوفي  وهو،الثاني من جنس فاء الكلمة

، "لَم : " فإنَّك تقول فيهما " كَبكَب " و " لَملَم "  نحو ، بسقوِط الثالث،يختل المعنى
فال خالفَ في أصالة :  قال ،"سمسم : و لم يصح المعنى بسقوطه ؛ نحو ل ف،"كَب"و

  ) ٦٨" (ميع الج



 

 )٢١٨٥(

  :حواشي المبحث الثاني
      .٦٢-١/٦١) المنسوب إليه" (العين. "الخليل بن أحمد) ١(
  .٢/٨المزهر في علوم اللغة . السيوطي) ٢(
  ).٢/٣٣٨بوالق . ط (٢٩٥-٤/٢٩٤ الكتاب. سيبويه) ٣(
                 .٢/٨المزهر في علوم اللغة . السيوطي) ٤(
  .نفسه والصفحة) ٥(
. ، ود١٩٨-١/١٩٧" سر صناعة اإلعراب. "، وابن جني١٩٦، وديوان عنترة ص١٣٢ تأبط شرا صديوان) ٦(

  .٢٤-٢٣ص " مظاهره وعلله وقوانينه: التطور اللغوي . "رمضان عبد التواب
                    .٥٣- ٢/٥٢" الخصائص."ابن جني) ٧(
  .٥٨-٢/٥٦  نفسه)٨(
              .١/٢٠٤سر صناعة اإلعراب . ابن جني) ٩(
  ).س غ س غ(لسان العرب . ابن منظور) ١٠(
  .٢/٣٦٧" شرح الشافية. رضي الدين االستراباذي) ١١(
  .١/٤٦" تهذيب اللغة. األزهريو ،١/٦٣" العين.  الخليل بن أحمد)١٢(
                     .١/٢٠٢المحتسب . ابن جني) ١٣(
  ـ٣/٣٥٨المحرر الوجيز . ابن عطية)  ١٤(
       ـ٢/١٤٣البحر المحيط .  األندلسيأبو حيان)  ١٥(
   .١١/٤٥٢= ٣اللباب . أبو حفص الحنبلي) ١٦(
                    .٣/١١٤معاني القرآن . الفراء) ١٧(
  .١/٣٥٠مجاز القرآن . ةأبو عبيد) ١٨(
لسان العرب، . ، وابن منظور٤٨٩الكامل في اللغة واألدب  ص.  ، والمبرد٨األعشى ص ديوان) ١٩(

    )صلصل(تاج اللغة وصحاح العربية . يوالجوهر
 ي، وأب١/٢١٩مجاز القرآن . ، والبيت في أبي عبيدة٣/١٧٨،  ١/٢٨٥معاني القرآن وإعرابه . الزجاج) ٢٠ (

، والحنتم الجرار السود التي )ح ن ت م(لسان العرب . ، وابن منظور١١/٢٠٤األغاني . الفرج األصبهاني
  .تضرب إلى الحمرة

  .١/٢٨٥اني القرآن وإعرابه مع. الزجاج) ٢١(
          . ١/١٦٤معاني القرآن . أبو جعفر النحاس) ٢٢(
  .٣/٤٣٨ نفسه) ٢٣(
                     .٢/٥٤٠الكشاف . الزمخشري) ٢٤(
  . ١٠/٢١الجامع ألحكام القرآن الكريم . القرطبي) ٢٥(
   .٣٣ قصيدة – ١٢٢ ميادة صشعر ابن.  عند ابن ميادةت، والبي٢/١٩٦مجاز القرآن . أبو عبيدة) ٢٦(
  .١/١٢٠المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ٢٧(
               .٥/٩المحرر الوجيز . ابن عطية) ٢٨(



– 

  )٢١٨٦(

  .١٨/٢٥٩، ١٥/٣٤٧الجامع ألحكام القرآن . القرطبي) ٢٩(
الجامع . رطبي، والق١٦٥البيت ليس في ديوان الحطيئة، وبيت المتقارب المرئ القيس في ديوانه ص) ٣٠(

  .١٨/٢٥٩، ١٥/٣٤٧ألحكام القرآن 
وسطَ الْفَالَِة ِبأصحاِب ** ال تَعِدلَن أتَاِويين قد نزلوا :   برواية ٥/٩٧بيت البسيط في الحيوان للجاحظ ) ٣١(

حة والِقربة والِمسحاة ،  والمِحالَّت هي األشياء التي إذا كانت مع المسافرين حلّوا حيثُ شاؤوا وهي القَداالمِحالَِّت
إياك أن تَعِدَل إذا أردت النّزوَل من معه أصنافُ الماعوِن بأتَاِويين يعني واحداً أتى ِمن هاهنا، ومعجم : فقال 

. ، والزمخشري)الخصم الضجاج( برواية ٧٢، وبيت األخيلية في ديوانها ص)ن ك ب(، و)أ ت ي(مقاييس اللغة 
         .٥/٤٨٥اللباب . فص الحنبلي، وأبو ح١/٤٣٢الكشاف 

   .١٢/٣ القرطبي ) ٣٢(
          .١٤/١٤٥، ١٢/٥الجامع ألحكام القرآن . القرطبي) ٣٣(
  .٢/١٤٩البحر المحيط . أبو حيان األندلسي) ٣٤(
                  .١٧/١٩٠الجامع ألحكام القرآن . القرطبي) ٣٥(
  . نفسه والصفحة )٣٦(

(٣٧) Malmberg Bertil , Phonetics , p.٦٢ , Malmberg , Introduction to phonetics p.١٣٤ , 
Mathews P.H. , Morphology – an introduction to the theory of word structure , p. ١٠١ .  

  .٢١٠األصوات اللغوية ص. إبراهيم أنيس. د) ٣٨(
دراسة . أحمد مختار عمر. و د، ٣٣ة صالتطور النحوي للغة العربي. ، برجشتراسر٩٤اللغة ص. فندريس) ٣٩(

 Sturtvent، وانظر ٣٧التطور اللغوي ص. رمضان عبد التواب. و د، ٣٠٩الصوت اللغوي عند الطفل ص
,Linguistic change , p.٥٢ ,Hockett , Acourse in modern linguistics, p.٣٩٢. Brosnahan , 

p.١٣٤  
   .٤١التطور اللغوي ص. ، رمضان عبد التواب٢١٣، ٢١١األصوات اللغوية ص.  إبراهيم أنيس. د)٤٠(
           .٣٤التطور النحوي للغة العربية ص. برجشتراسر) ٤١(
    ٣٥ صنفسه) ٤٢(
  .٣٣٢-٣٣١دراسة الصوت اللغوي ص. أحمد مختار عمر) ٤٣(
 إبراهيم ،٣٧التطور اللغوي ص. ، رمضان عبد التواب٢١٠األصوات اللغوية ص. إبراهيم أنيس) ٤٤(

. ، أحمد مختار عمر٣٤التطور النحوي للغة العربية ص. ، برجشتراسر٧٤-٧٣فقه اللغة المقارن ص. السامرائي
  .٣٣٠دراسة الصوت اللغوي ص

   .٤٦دروس في علم األصوات العربية ص. ، جان كانتينو٣٤التطور النحوي للغة العربية ص.برجشتراسر) ٤٥(
                                     .نفسه والصفحات) ٤٦(
  . نفسه والصفحات) ٤٧(
   .٣/٥١٤اللباب . أبو حفص الحنبلي) ٤٨(
                       .٣/١١٤معاني القرآن . الفراء) ٤٩(
   ١/٢٥١غريب القرآن . ابن قتيبة) ٥٠(



 

 )٢١٨٧(

              .٤/٢٣معاني القرآن . النحاس) ٥١(
  . ١/٣٠٦غريب القرآن ). هـ٣٣٠(أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ) ٥٢(
        ٥/٨٩معاني القرآن . أبو جعفر النحاس) ٥٣(
  ).خ ب ب(تاج اللغة وصحاح العربية . الجوهري) ٥٤(
  ).ب ص ص(لسان العرب . ابن منظور) ٥٥(
                         ).س غ س غ (نفسه) ٥٦(
  ).ك ع ك ع (نفسه ) ٥٧(
  ).س غ غ(موس تاج العروس من جواهر القا. الزبيدي) ٥٨(
  .٢/٦٩٩مشكل إعراب القرآن . أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي) ٥٩(
  .١/٢٨٤المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ٦٠(
                .٣/٣٥٨المحرر الوجيز . ابن عطية) ٦١(
  .٧/١٧١الكشاف . الزمخشري) ٦٢(
، ٣٣ديوانه ص.  ، وجرير٧٨ديوانه ص. لقيس بن األسلتأبو ا، ٩/٢٠٨الجامع ألحكام القرآن . القرطبي) ٦٣(

  .والبيت األخير لم أعثر على قائله
             .٩/٢٠٨الجامع ألحكام القرآن . القرطبي) ٦٤(
   . ١٣/١١٥ نفسه) ٦٥(
                        .١٨/٢٥٩، ١٥/٣٤٧ نفسه) ٦٦(
  . ٤/٤٧٤بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية) ٦٧(
  .   ١١/٤٥٢اللباب . حفص الحنبليأبو )  ٦٨(
  
  
  
  
  
  



– 

  )٢١٨٨(

  المبحث الثالث
  داللة التكرير المقطعي

  : التكرير والمعنى & 
 أو ،   لقد أشار الخليل إلى قضية العالقة الداللية بين تكرير الصيغة وتكرير المعاني

اعف والعرب تشتَقُ في كثير من كالمها أبنية المض: "العالقة بين المبنى والمعنى فقال 
: من بناء الثالثي المثقَّل بحرفَي التضعيف ومن الثالثي المعتّل أال ترى أنَّهم يقولون 

صلَّ تَمد الالم وتثقّلها وقد خَفَّفتَها في : صلَّ اللَّجام يِصلُّ صليالً فلو حكَيتَ ذلك قُلْتَ 
فالثِّقَل مد امف ت ،الصلصلة وهما جميعاً صوت اللّجِخفُّ فال يتمكن ألنَّه والتضاعي رجيع

على حرفين فال يتقدر التصريف حتى يضاعفَ أو يثَقَّل فيجيء كثير منه متَّفقاً على ما 
صر الجنْدب صريراً وصرصر : ويجيء منه كثير مختلفاً نحو قولك  ،وصفت لك

ِب منْدموا في صوت الجهة فكأنّهم تَورصرص موا في صوت األخطب األخطَبهاً وتَود
  )١" ( ونحو ذلك كثير مختلفٌ،ترجيعاً

 وأن الصيغة تتدرج من ،   فواضح أن الخليل يدرك مبدأ زيادة المبنى لزيادة المعنى
  . إلى تكرير المقطع لحكاية الحدث والمعنى،الثالثي إلى الرباعي
اء الثالثّي المعتّل فنحو قول وأما ما يشتقّون من المضاعف من بن: "   ومن ذلك قوله 

  : العجاج 
  ولو َأنَخَنَا جمعهم تَنَخَنخوا

  : وقال في بيت آخر 
  ِلفَحلنا إن سره التَنُوخُ

من ) التنُّوخ(ولكنّه اشتقّ ) ولو َأنَخْنا جمعهم تَنَوخُوا( ولو شاء قال في البيت األول 
ألن أناخ لما جاء مخَفَّفا حسن إخراج ؛ من َأنخَنَاها ) خْنُخَالتَّنَ(واشتقَّ  ،تنوخناها فَتَنَّوخَتْ

ولما ثُِقَل قَويت  ،)تَنَخْنَخْنا تَنَخْنُخاً(وتضاعف الحرفَين الباقيين في  ،الحرف المعتّل منه
  ) ٢" (الواو فَثَبتَتْ في التنُّوخ

 من الثالثي إلى ،لمعنى    فهذا يؤكد تدرج االشتقاق الذي أشرنا إليه لتدرج الداللة وا
  . بما يناسب المعنى المقصود، ثم تكرير المقطع،الرباعي

 أو زيادة المبنى لزيادة المعنى قولـه        ،   ومن أبين إشارات الخليل لمناسبة اللفظ للمعنى      
  : وأنشد : "



 

 )٢١٨٩(

 ن المنحِدرِعهرتَ جوص كان    راٍق اذا قاَل ِقرصوتُ ِشِقر   
بهفَي التَّضعيف يصف إِبالً وشررح رقرقر : فاذا صرفُوا ذلك في الِفعِل قالوا  ،ا فاظْه

قر ومد : كي صوته وقال حولو ،فيظِهرون حروفَ المضاعف لظُهور الراءيِن في قَرقَر
ظهر أواذا خفَّفَ و ،صر يصر صريرأ: كما يقال  ،قَر يِقر قَريراً: الراء لكان تصريفُه 

ألن الترجيع يضاعفُ ؛ فضوِعفَ  تحؤَل الصوتُ من المذ الى الترجيعا لحرفَين جميعا
في  على توهم المدر وصلْصَل صصر: كلَّه في تصريف الِفعل اذا رجع الصاثتُ تالوا 

  ) ٣" ( حاٍل والترجيِع في حاِل
 وحكاية ،تعيين الداللة المعنية ل، ثم للتكرير، وللمقطع،  إذن هناك اختيار دقيق للصوت

  .األحداث
 ويقصد الصيغة ذات المقطع ،   ويشبر الخليل إلى استحسان العرب للصيغة المضاعفة

 وأنه يأتي من جميع ، وهو الذي اصطلح عليه الصرفيون بأنه مضعف الرباعي،المكرر
 ،رهما كان حرفا عجزه مثل حرفي صد : "حروف العربية الصحيحة والمعتلة فيقول 

 فيجوز فيه من تأليف الحروف جميع ما جاء من الصحيح ،وذلك بناء يستحسنه العرب
 أال ترى ، وينسب إلى الثنائي ألنه يضاعفه، ومن الذلق والشفوية والصتم،والمعتّل

 صْل:   وإن شاء قال،صلصل اللجام:  الحكاية أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول
صْل صْل :   فيقول،ن شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك وإ،مخفَّفة مرة اكتفاء بها

  ) ٤(يتكلف من ذلك ما بدا له . صْل
 أنهم يرتكبون فيه من ،     كما يشير الخليل إلى أن من عناية العرب بالمكرر

 ، وذلك من أجل حكاية األحداث، وائتالف الحروف ما ال يوجد في غيره،التراكيب
ويجوز في الحكاية المضاعفة : " عن المضاعف فيقول وإعطاء المعنى المناسب فيقول 

ما ال يجوز في غيرها من تأليف الحروف، أال ترى أن الضاد والكاف إذا ُألَّفتا فبدئ 
كان تأليفاً لم يحصل في أبنية األسماء واألفعال إال مفصوالً بين . ضك: بالضاد فقيل

شباه ذلك، وهو جائز في حرفيه بحرف الزم أو أكثر من ذلك نحو الضنك والضحك، وأ
الضكضاكة من النساء، فالمضاعف جائز فيه كل غث وسمين من : المضاعف، نحو

  ) ٥( " المفصول واألعجاز والصدور وغير ذلك



– 

  )٢١٩٠(

   ومن المعلوم عناية العربية بالمناسبة بين حركة الصيغة وحركة المعنى كما الحظنا 
كن تفسير تكرير المقطع في الزلزلة  فكذلك يم،في الفوران والغليان والدوران والنزوان

  .والقلقلة والكبكبة والكفكفة وغير ذلك
   وعند سيبويه نجد عنايته بهذا النمط التصريفي وعالقته بالداللة وحكاية الحدث مما 

وما الحكاية المضاعفة فإنها بمنزلة الصلصلة : "  وذلك في قوله  ،تقله عن الخليل
:  قولك ،حركة ما يتوهمون في جرس الحكاية نفسها فهم يتوهمون في حس ال،والزلزلة

 فكأنهم توهموا في صوت ،صرصرة) الصقر ( صر الجندب وصرصر األخطب 
االجندب مد،٦(  "ا و في صوت األخطب ترجيع(    

إلى ما يقرب من ذلك في حديثه عن المصادر التي جاءت " سيبويه "      كما أشار 
 وإنما هذه األشياء ،ني كالنزوان والنفران والقفزان حين تقاربت المعا،على مثال واحد

  ) ٧ (. فاأللفاظ تحكي الدالالت،في زعزعة البدن وإهتزازه في ارتفاع
 وذلك عند شرحه ،   وأدرك الفراء العالقة الداللية لتكرار المقطع في الصيغ المضعفة

دممت : قال  وي،تضعيف العذاب وترديده: وحقيقة الدمدمة  : "فيقول ) دمدم(لصيغة 
  ) ٨" (دمدمت :  فإذا كرر اإلطباق قلت ،أطبقت عليه: أي : على الشيء 

 ، قولهم طق حكاية صوت حجر وقع على حجر،ومن األلفاظ التي تحكي دالالتها   
الطقطقة صوت  و،طق حكاية صوت الحجر والحافرو ،وإنه ضوعف فيقال طقطق

 ، كأنهم حكوا صوت الجري،بطقطقح:  وربما قالوا ،قوائم الخيل على األرض الصلبة
  " : المازني " وأنشد 

  جرت الخيل فقالت          حبطقطق حبطقطق
   )٩" (  إذا وثب من حاشية النهر ،وذكروا أن طق صوت الضفدع....... 

  . فبينها وبين معانيها مناسبة طبيعية،وهذا يدل على أن من ألفاظ اللغة ما يحكي الداللة
 ووجه عنايته ،و بذل فيه طاقته" مقاييس اللغة " معجمه " ارس ابن ف"      وقد وضع 

في كتابه " ابن جني"  على نحو ما فعل ،الستنباط الصالت بين األلفاظ ودالالتها
  .الخصائص

ا ا من هذه اللغة وجدته مضاهيفإن كثير"     وعرض ابن جني لهذه الظاهرة في قوله
أال تراهم قالوا ِقضم في اليابس  ،ها عنهابأجراس حروفه أصوات األفعال التي عبر ب

فجعلوا الصوت األقوى للفعل  ،وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ،وِخضم في الرطْب



 

 )٢١٩١(

وكذلك قالوا صر الجندب فكرروا الراء لما  ،األقوى والصوت األضعف للفعل األضعف
 ،تهوقالوا صرصر البازي فقطّعوه لما هناك من تقطيع صو ،هناك من استطالة صوته

  ) ١٠ ( "والبط بطّا حكاية ألصواتها ،وسموا الغراب غاِق حكاية لصوته
فلما كانت األفعال دليلة : "   ويقول عن تكرير المقطع لحكاية األحداث في موضع آخر 

كما  ،ا على قوة المعنى المحدث به وهو تكرير الفعلالمعاني كرروا أقواها وجعلوه دليلً
 ولم يكونوا ليضعفوا الفاء .ا على تقطيعهرصر وحقحق دليلًجعلوا تقطيعه في نحو ص

واإلشفاق على الحرف المضعف أن يجئ  ،وال الالم لكراهية التضعيف في أول الكلمة
وهم قد أرادوا تحصين الحرف الداّل  ،في آِخرها وهو مكان الحذف وموضع اإلعالل

قد أتبعوا الالم في باب  و،ا من مساوقة الصيغة للمعاني فهذا أيض.على قوة الفعل
 ،كروعركْ ،وصمحمح ،المبالغة العين وذلك إذا كررت العين معها في نحو دمكْمك

والموضع في ذلك للعين وإنما ضامتْها الالم هنا تبعا لها وال  ،وغَشَمشَم ،وعصبصب
  ) ١١ " (ِحقة

 : "رير المعنى فيقول ومن ذلك ما أشار إليه ابن جني من تناسب تكرير اللفظ مع تك
.. .تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة

في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو ) الفعلى(ا ووجدتُ أيض :شَكى الب
 -  أعني باب القلقة -فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر ... .والجمزى والولقى

   )١٢(لذي توالت حركاته لألفعال التي توالت الحركات فيها  والمثال ا
الدمدمة حكاية  : "      وأشار الراغب األصفهاني إلى حكاية صوت الحدث بقوله 

  ) ١٣" (صوت الهدة ومنه دمدم فالن في كالمه 
 وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت ، الدمدمة حكاية صوت الهدة"   كما نقل الحنبلي أن 

  ) ١٤(" هم وكبيرهم على صغير
   وأبان الفراء عن حكاية الحدث في الصيغة وذلك في كالمه عن الصلصلة صوت 

  ) ١٥(يسمع نتيجة اختالط الطين بالرمل فصار يصلصل كالفخار 
 ،هو الطين المختلط بالرمل) : "الصلصال(  ومما ينسب إلى أبي عبيدة قوله في صيغة 

الصوتُ ؛ وأنشدوا : والصلصلةُ :  قال ،ويتتص:  أي ،ثم يجفُّ ؛ فسمع له صلصلةٌ
   : )الكاملمن (

الكَدر القُطاِة ِمن اِويتْ أسِمي    شَِربتْ فَتَرراوساؤهيالِصِلأحِبص   



– 

  )٢١٩٢(

  ) ١٦" ( أو أصواتَ أفراخها ، حين تطير،صوتَ أجنحِة أفراِخها: أراد 
 : "لحدث أبو جعفر النحاس في قوله    وممن أشار إلى العالقة الداللية بين الصيغة وا

  ) ١٧" (الطين ييبس فتصير له صلصلة 
 والصلصلة بقية ماء سميت بذلك : "    وعلى الصيغة نفسها علق الراغب بقوله 

  ) ١٨" (لحكاية صوت تحركه في المزادة 
     .  فقد بين بذلك العالقة بين تكرير المقطع والحدث

 ما ،لية بين تكرير المقطع الصوتي وتكرير الحدث   كما أكد على تلك العالقة الدال
 ،والتزلزل االضطراب : "أشار إليه الراغب األصفهاني عند شرحه لصيغة الزلزلة 

  ) ١٩ " (وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه
 وعرض لمراحل ،)سل(   كما نبه على تكرير الصوت وعالقته بالحدث في مادة 

  :ها بالداللة الصيغة وعالقت
ء نزعه كسل السيف من الغمد وسل الشىء من البيت يء من الشي سل الش:سل + 

  .على سبيل السرقة
فردد لفظة تنبيها ء اضطرب كأنه تصور منه تسلل متردد شي وتسلسل ال:سلسل + 

ا  ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعون ِذراعثُم(ومنه السلسلة قال تعالى  ،على تردد معناه
لُكُوهَأغْلَالًا ( وقال تعالى ،]٣٢: سورة الحاقة ) [فَاسلَاِسَل وس نَا ِللْكَاِفِرينتَدِإنَّا َأع
 )ِإِذ الَْأغْلَاُل ِفي َأعنَاِقِهم والسلَاِسُل يسحبون(وقال  ،]٤: سورة اإلنسان ) [وسِعيرا

 صفا قال أبو كبير الهذلي  وماء سلسل متردد فى مقره حتى...،]٧١: سورة غافر [
  ) : من الكامل(

هال سبيَل إلى الشباِب وِذكْر ِل    َأملْسمن الرحيِق الس ٢٠( أشهى إلي (  
     .   فهذا بيان جلي من الراغب في بيان العالقة بين تكرير المقطع وداللة معنى الصيغة

ة عند شرحه لصيغة وقد ألمح ابن عطية إلى العالقة بين تكرير المقطع والدالل
فإذا كان في صوته : إذا صوت بتمديد :  صل الخزف ونحوه : "فيقول ) الصلصال(

  ) :البسيطمن  ( ومنه قول الكميت ،صلصل: ترجيع كالجرس ونحوه قلت 
  )  ٢١ (شعثا تصلصل في أشداقها اللجم      فينا العناجيج تردي في أعنتها 

) الصلصال(تكرير والداللة في شرحه لصيغة أشار الزمخشري إلى العالقة بين ال   و
 وإذا طبخ فهو ،الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ: الصلصال : " فقال 



 

 )٢١٩٣(

 وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو ،إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل:  قالوا .فخار
  ) ٢٢" (صلصلة 

 تَكِرير . الكَبكَبة: "حيث يقول ) كبكبوا(   وأكد الزمخشري ذلك عند تفسيره لصيغة 
٢٣"  ( جعل التكرير في اللفظ دليالً على التكرير في المعنى ،الكب (  

  .  فأدرك بذلك العالقة بين تكرير المقطع الصوتي والمعنى أو الداللة
 عن صيغة العالقة بين التكرير والداللة بقولهتلك كما أشار الزمخشري إلى     
كرير ليس في الذب كان المعنى كلما مال إلى جانب ذب الذبذبة فيها ت : " ) الذبذبة(

  ) ٢٤" (عنه 
   وقد ألمح الراغب والقرطبي إلى حكاية الحركة واالضطراب بسبب تكرار المقطع 

ذبذبته فتذبذب ؛ :  المتردد بين أمرين ؛ والذبذبة االضطراب يقال  بأنه،)المذبذب(في 
  : ) من الطويل(ومنه قول النابغة 
تَألم ر اَهللاأن طاك سورة أع. ..ذَ دونها يتَلٍكترى كل مذَبب  

  ) : من الطويل ()البعيث(آخر
  ِبِذب للبريد المذَهٍر شَسيرةُم.. .ها ودونَبيِلسلْ الس ألمياٌلخَ

 القلق الذي ال يثبت وال أي المهتز:  قال ابن جني .كذا روي بكسر الذال الثانية
  ) ٢٥(."يتمهل

  .ن أنه يلحظ داللة الصوت بالتضعيف إشارة لتكرار الحدث  ومن هنا يتبي
: فقال ) الوسواس(      كما عرض الزمخشري لهذه الداللة عند تفسيره لصيغة 

 وأما المصدر فوسواس . كالزلزال بمعنى الزلزلة، اسم بمعنى الوسوسة:الْوسواِس "
 ألنها ،ة في نفسه سمي بالمصدر كأنه وسوس، المراد به الشيطان.بالكسر كزلزال

الصوت :  والوسوسة . أو أريد ذو الوسواس.صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه
  ) ٢٦( "وسواس الحلي :  ومنه .الخفي

 فهو ، وال يمكن االحتراز منه، حركة أو صوت خفي ال يحسعلى هذا  والوسوسة    
 ،للمرء وبغير صوت كما وسوسة إبليس ،إلقاء خفي في النفس بصوت خفي ال يسمع

 فهي وسوسة لقربها ،ومنه وسوسة الحلي بما يحدثه من حركة خفية عند األذن
ومجاورتها لموضع الوسوسة وهو األذن ووسوسة الحلي ألنه صوت مجاور لألذن مثل 

  .وسوسة كالم الشيطان في أذن من يوسوس له



– 

  )٢١٩٤(

ة في سياق    ومن إدراك علماء العربية القدماء للداللة الصوتية هذه ما ذكره ابن عطي
ا يشبه  إذا صوت صوتًحيث بين اشتقاقه من صر يصر) صرصر(حديثه عن صيغة 

  ) ٢٧( وكذلك يجيء صوت الريح في كثير من األوقات بحسب ما تلقى ،الصاد والراء
  )٢٨" ( كأنه يحكي هذين الحرفين ،صوت الريح صرصٍر: "   وله في نوضع آخر 

كون العالقة الصوتية لتكرار المقطع الذي يحاكي     فمن كالمه يتبين أنهم كانوا يدر 
 وأن األصوات العربية لها جرس يحاكي أو يشبه أصوات الكون من ،تكرار الحدث

  .حولنا
 رف يرف إذا أن اشتقاقها من) رفرف(   كما يلحظ ذلك الراغب والقرطبي في صيغة 

بما سموا الظليم  ور، ونشرهما ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء،ارتفع
ا إذا حرك جناحيه  ورفرف الطائر أيض، ألنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو،رفرافا بذلك

  ) ٢٩  ( وهو ضرب من الثياب مشبه بالرياض،حول الشيء يريد أن يقع عليه
 فتكرار المقطع يناسب تكرار الحدث ،   فهذا إدراك منهما لحكاية الصوت للحدث

  . االستعارة ألشياء أخرى تشبيها لها بالحدث في الطبيعة وال ما نع من،كرفرفة الجناح
: " حيث قال ) دمدم( للعالقة بين الصوت والداللة ما عبر به عن صيغة ه   ومن إدراك

 ،دممت على الشيء أي أطبقت عليه: ويقال . وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده
: فإذا كررت اإلطباق قلت . حمألبسها الش: وناقة مدومة . أطبقه: ودمم عليه القبر 

  )٣٠. " (دمدمت
   كما أدرك أبو حيان لهذه العالقة بين تكرير المقطع والداللة في تفسيره لصيغة 

  ) ٣١" (أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم  : "فقال ) دمدم(
ير  ونظ: "   كما يؤكد ابن القيم على العالقة بين حركة المبنى وحركة المعنى فيقول 

كالدوران والغليان  ،هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه
ألن الزلزلة حركة ؛ وكبكب الشيء  ،وقلقل ،ودكدك ،ونظير ذلك زلزل ،والنزوان وبابه

 ه في مكان بعيد فهو يكبوكذلك كبكب الشيء إذا كب ،والقلقلة ،وكذلك الدكدكة ،متكررة
فيه كبكُفَ: (كقوله تعالى  ،ا بعد كبِكبومثله  ،]٩٤  :الشعراء[) م والغاوونبوا فيها ه

رضرضة إذا كرر رضمرة بعد مرةه ، ومثله  ،ا بعد شيٍءه شيًئومثله ذرذره إذا ذر
ومثله  ،ا بعد شيٍءه شيًئومثله مطمط الكالم إذا مطَّ ،صرصر الباب إذا تكرر صريره

    ) ٣٢" (كثيره وهو كفكف الشيء إذا كرر كفَّ



 

 )٢١٩٥(

 فزيادة المبنى ، وتكرره،    فابن القيم مدرك لحكاية أصوات البنية لحركات الحدث
 وعلى هذا فداللة الصيغة الثالثية مباينة لداللة صيغة التكرير ،دليل على زيادة المعنى

 وقد علم بهذا: " وإلى هذا يشير ابن القيم بقوله ، وإن كان بينهما اشتقاق ونشأة،الرباعية
ألن الثالثي ال يدل على ؛ أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثالثي المضاعف لم يصب 

 ، الثوبوكفَّ ،الباب وصر ، الشيءذر:   فإذا قلتَ،تكرار بخالف الرباعي المكرر
ورض الحورضرض ،وصرصر ،ذرذر: لم يدل على تكرار الفعل بخالف  ،ب، 

 وكذلك ....ة في الحذو باأللفاظ حذو المعانيونحوه فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربي
العجُلقولهم عج عجعج :ه قالوافإن تابع صوتَ ،ت إذا صو ،الماء إذا صب وكذلك ثج ، 

والمقصود أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها قبل  ،فإن تكرر ذلك قيل ثجثج
  ) ٣٣(" وسوس

لعالقة الطردية بين تكرار الصوت أو    وفي كالمه عن الوسوسة أكد ابن القيم على ا
ويؤكده  ،ا يكرره الموسوسلما كانت الوسوسة كالم: " المقطع مع تكرار المعنى فقال 

فراعوا  ،)وسوس وسوسة: (زاء تكرير معناها فقالوا إكرروا لفظها ب ،عند من يلقيه
الرباعي وقد علم بهذا أن من جعل هذا ..... …تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه 
ألن الثالثي ال يدل على تكرار بخالف الرباعي ؛ بمعنى الثالثي المضاعف لم يصب 

  )٣٤. (.نه مطابق للقاعدة العربية في الحذو باأللفاظ حذو المعانيإفتأمله ف… المكرر 
   وبهذا يكون اختيار الصوت وتآلفه وتكرار المقاطع  ال لجرس الصوت وجماله 

 أو كما يقول ابن جني عن ، وتوضيح الداللة أيضا،ة المعنى بل ليكون في خدم،فحسب
ويكفيك من  ،ومتى ضعفت ضعفت ،فمتى قويت قويت ، تابعة للمعاني: "األصوات أنها 

واقتصدوا فيه  ،زادوا في الصوت لزيادة المعنى ،قَطَع وقطّع وكَسر وكَسر: ذلك قولهم 
  ) ٣٥(القتصادهم فيه 

 وإشارة إلى حكاية ،ر المقطع الثنائي دليل على تكرار المعنى   فعِلم بذلك أن تكرا
     .األحداث

: فإذا قلت ) : "الزلزلة(ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه أبو حفص الحنبلي بقوله عن 
أنَّك كررت تلك اإلزالة فضوعف لفظه بمضاعفة معناه ؛ ألن ما فيه : زلزلته فتأويله 

 وفسر ، وصلَّ وصلْصَل ؛ وكَفَّ وكَفْكَفَ، وصرصرصر: تكرير يكرر فيه الفعل نحو 
  ) ٣٦" ( خُوفُوا ؛ وذلك ألن الخائف ال يستقر بل يضطرب قلبه: أي " زلِْزلُوا " بعضهم 



– 

  )٢١٩٦(

 ودوره في زيادة المعنى لزيادة معنى ،      فهو يدرك إدراكًا بينًا داللة تكرير المقطع
  . وذلك محاكاة للحدث،الصيغة

: أي " فكُبِكبوا : "فيقول ) كبكبوا(  ويؤكد ذلك في موضع آخر عند تفسيره لصيغة  
  ) ٣٧(" ُألْقوا وقُِلب بعضهم على بعض

 فصيغة التكرير ، فصبغة التكرير تختلف في داللتها عن الصيغة المضعفة الثالثية
  . وهو ال يتصور من الصيغة الثالثية،تصور تكرار الحدث

  :لصيغة بين الصوت وا& 
 جنبا إلى جانب مع ،     تكرار المقطع يعطي مجالًا لتعظيم الداللة وتاثير المعنى

فَلَا ُأقِْسم : "  كما في قوله تعالى ،تكرير الصوت المناسب ألصوات المقاطع المكررة
 تَنَفَّسِإذَا والصبِح ) ١٧ (عسعسواللَّيِل ِإذَا ) ١٦ (الْكُنَِّسالْجواِر ) ١٥ (ِبالْخُنَِّس

 ،)الخنس(فالح تأثير صوت السين في ]  ١٧ - ١٥:سورة التكوير ) [)١٨(
 ،حيث يبرز السين) عسعس( وتناسب ذلك مع صوت صيغة التكرير في ،)الكنس(و

  .وما ذاك إال لحكاية الحدث في هذه اآليات
ة  فال يقتصر دوره على حكاي،   ولتركيب المضاعف دور في ربط السياق القرآني

 بل يمتد أثره في ربط أجزاء السياق بما يشتمل عليه من ، أو بيان الدالالت،الحدث
ففي كل موضع يبرز دور صوت ) عسعس( و،)الوسواس( نالحظ ذلك في ،أصوات

 ليشير إلى سريان وتأثير ، كما يبدو تالزمه مع الوسوسة،السين وتالزمه مع الليل
 ، التي تتواءم مع الليل،مس والصفيرصوت السين بما فيه من صفات االستفال واله

  .ومع الوسوسة
  :    فللبنية المضاعفة دوران 

    وهو حكاية الحدث وتكرير المعنى لتكرير اللفظ:دور داخلي = ١
  . والتحام أجزائه بعضها ببعض، وهو ربط سياق الكالم:دور خارجي  = ٢

في آيات عدة من القرآن    ومن العجيب االرتباط والتالزم بيم الليل وصوت السين كما 
  :الكريم نحو 

سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد ( :قوله تعالى & 
ِصيرالْب ِميعالس وه اِتنَا ِإنَّهآي ِمن هِلنُِري لَهوكْنَا حارى الَِّذي ب١:سراءسورة اإل[)الَْأقْص[  



 

 )٢١٩٧(

واللَّيِل ِإذَا ) ١٦ (الْكُنَِّسالْجواِر ) ١٥ (ِبالْخُنَِّسفَلَا ُأقِْسم : " قوله تعالى & 
سعس١٧(ع ( ِح ِإذَابالصوتَنَفَّس) ١٧ - ١٥:سورة التكوير ) [)١٨ [.  

  ]٤:سورة الفجر ) [واللَّيِل ِإذَا يسِر: ( قوله تعالى &
  ]٢: سورة الضحى ) [ ِإذَا سجىواللَّيِل( :قوله تعالى & 
  ]١٦  :قسورة ) [ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه( :قوله تعالى & 
ِمن شَر ) ٣(ِإلَِه النَّاِس ) ٢(مِلِك النَّاِس ) ١(قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس  (: قوله تعالى &

) )٦(ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس ) ٥(الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر النَّاِس ) ٤(ِس الْوسواِس الْخَنَّا
  .]سورة الناس[

 ،    فيالحظ تأثير صوت السين في اآليات السابقة لتصوير حالة الهدوء فيه وفي دخوله
  وإلظهار التأثير، فالسرى السير بالليل، كما في سورة اإلسراء،وتوالي ساعاته وترددها

السمعي لصوت السين كان االختيار أللفاظ مشتملة على هذا الصوت بلغت خمسة ألفاظ 
 إلى جانب لفظتين ،)السِميع( و،مرتين) الْمسِجِد( و،)َأسرى( و،)سبحان: (هي 

 ،)الَْأقْصى: (مشتملتين على صوت يشارك السين في صفة الصفير وهو الصاد هما 
   .)الْبِصير(و

 ويقال للذئب العسعس ،ورة التكوير نجد االعتساس االكتساب والطلب   وفي س
  ) ٣٨(والعساس ؛ ألنه يعس بالليل ويطلب 
واللَّيِل ( و ،)عسعسواللَّيِل ِإذَا  (،)َأسرى ِبعبِدِه لَيلًا(   فقد ورد تالزم صوت السين في 

 وامتداد ،ي حدث هدوء الليل وتتابع ساعاته كأنه يحك،)واللَّيِل ِإذَا سجى( و ،)ِإذَا يسِر
  . وخفوت األصوات فيه، في أوله وفي آخره،لحظاته في خفة ظالمه ورقته

؛ لتشيع جوا ) الْكُنَِّس(و) الْخُنَِّس(   وداللة الهدوء والخفاء نتلمسها أيضا في انتقاء ألفظ 
  )٣٩( والستر ، والتواري، والخفاء،من الهدوء

 اختيار ،نتباه إلى اختيار األلفاظ التي تساعد في تحقيق هذا الهدف    ومما يلفت اال
 وذلك الشتمال الصبح على صوت من أصوات ،)الفجر(الصبح وتفضيله على لفظ 

 وبعيد عن ، فينسجم مع السين وهو من مجموعته في الصفير،)الصاد(الصفير وهو 
بط بين أجزاء هذا  الذي ير، فيشيع بذلك تأثير صوت السين،)الفجر(أصوات لفظ 

 ، وداللة التكرير، بالجمع بين طاقة الصوت، فيحدث التناغم في النص القرآني،السياق
  . والتأثير السمعي،وبين حكاية األحداث



– 

  )٢١٩٨(

 )الِْإنْسان(فقد تررد صوت السين في اآلية المذكورة أربع مرات ) ق(  أما في سورة 
 وربط بين ،لقاء الخفي في نفس النخلوقين لبيان تصوير حدث اإل،)نَفْسه(و) تُوسِوس(و

هذا التكرير وبين سياق النص فاخنار ألفظًا تشتمل على صوت السين الذي يوحي 
        .)النفس(و) اإلنسان(بحكاية حدث الوسوسة في 

 إلشاعة جو وسوسة ،   وأما في سورة الناس فقد تردد صوت السين في السورة كلها
 كأنه يصور الصوت الخفي المسموع دون تبين ،ايته وتصوير حدثها وحك،الشيطان

 فلم يقتصر دور تكرار المقطع على حكاية ترديد وتكرير ،حروفه وتفاصيل كالمه
 بل أكد هيئة الوسوسة في ترديد صوت السين ،إيحاء الشيطان في نفس اإلنسان

 بهذا  كأنه يمأل السورة،باختياره عنصرا بارزا في معظم كلمات معظم السورة كلها
 ، واإللقاء بغير صوت،الصوت الخفي تقريبا لصورة وسوسة الشيطان بالهمس الخفي

  )٤٠(ووصف الشيطان بالخنس وهو التواري واالختفاء 
 ثم اغتنام ما فيه ،   فقد تحقق فيما سبق من نصوص الدور الداخلي للتكرير المقطعي

    .من أصوات للربط به بين أوصال السياق القرآني
دور السين في بناء األلفاظ الموحية اشار ابن حني إلى الفرق بينها وبين الصاد    وعن 

 لما فيه أثر مشاهد يرى وهو -جعلوا الصاد ألنها أقوى : "في تفريقه بينهما بقوله 
 لما ال يظهر وال -  لضعفها - الصعود في الجبل والحائط ونحو ذلك وجعلوا السين 

 ،تها مع ما يشاهد من األفعال المعالجة المتجشمةفجعلوا الصاد لقو.. .يشاهد حساً
وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين والداللة اللفظية أقوى من 

  ) ٤١ " ( القسم والقصم وبين، السد والصدوكذلك قال في تفريقه بين ،الداللة المعنوية
 كما في ، استيحاء الدالالت وقدروا دور الصوت في،   وقد ورد ذلك في كالم العرب

  ) :من الطويل( كما وجدناه في معلقة طرفة في قوله ،صوت السين
  لهجٍس خفي أو لصوٍت منَِدِد   وصاِدقتا سمِع التوجِس للسرى 

  ) ٤٢(حيث تكرر صوت السين خمس مرات ؛ للداللة على الخفاء 
  ) :من البسيط(   ومن ذلك ما جاء في معلقة األعشى 

مِجُل تستعان ِبريٍح ِعشرق زرفَتْ    كما اسا إذا انصواسسلِْي وللح ٤٣(ع (  
 وبعد ذلك أشاع في البيت كله من ،لجرس الحلي) وسواسا( فقد أورد اللفظ المضعف 
 فأتى بصوت السين أربع مرات في بيت ،)استعان( و،)تسمع(جرس صوت السين في 



 

 )٢١٩٩(

ت مقاربه في محموعة الصفير وهو صوت  ثم أضاف إلى صوت السين صو،واحد
 وكذلك مقاربه الثالث في الصفير وهو صوت الزاي ،)انصرفَتْ(الصاد الذي جاء في 

  .)زِجُل(في 
  :الداللة الصوتية عند المحدثين & 

     لفتت األصوات في البنى اللغوية وعالقتها بالداللة فأشاروا إلى تكون الدالالت 
 فترسم صورة الحدث في ذهن المتلقي أو ،حاكي الحدث جرس أصواتها التي تعبر

 وذلك غير ما أشارت إليه الدراسات اللغوية منذ عصر اإلغريق التي قالت ،القارئ
  ) ٤٤ (برمزية األصوات

الداللة (   ويدخل هذا النمط من التكريرات الصوتية ضمن ما يسميه المحدثون 
 هذا النوع من الداللة التي تستمد من أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى فقد ،)الصوتية

) رمزية األلفاظ(أو ) الداللة الصوتية(طبيعة األصوات والتي يسميها علم اللغة الحديث 
   )٤٥) (جسبرسن(كما سماها 

   كما نوه الرافعي إلى الدور الكبير الذي تقوم به أصوات الكلمة وترتيبها وتآلفها في 
   : "الثة أقسام هي  وقسم هذه األصوات ث،بنية الكلمة

 الذي يتكون من تأليف حروف الكلمة واجتماعها ومخارجها الصوت الموسيقي+ 
  .. .وحركاتها ومداتها وغناتها

ومخاطبتها ) داللتها( وهو الصوت المعنوي الذي يختص بمعنى الكلمة وصوت العقل+ 
  .للعقل

 أو هو ،يهاالذي هو اجتماع إيقاع حروف الكلمة وروعة معان : وصوت الحس+  
اجتماع صوت النفس وصوت العقل وعلى مقدار ما يكون في الكالم البليغ من هذا 

وصوت الحس هذا هو روح اإلعجاز في القرآن  ،الصوت يكون فيه من روح البالغة
   )٤٦(الكريم 

 يأتي ،    وهكذا يبين الرافعي أن اإلعجاز أو بلوغ قمة تأدية المعنى وتوافقه مع اللفظ
 وتكراره بما يحقق ، تم اختيار المقطع، ومجاورته لغيره وتآلفه معه، الصوتمن اختيار

   .أعلى أداء للداللة
 وانسجامها في بنية الكلمة ،   فاختيار األصوات بما تدل عليه من خصائص صوتية

 وأما تضعيف أصوات الكلمة أو حروفها فيمد السامع بداللة ،بولد السالسة ورقة الكالم



– 

  )٢٢٠٠(

 وتكرار المقاطع فيحاكي تكرار األحداث مما ، وأما تكرار األصوات،لغةالتكثير والمبا
  .يزيد في دالالت البنية

 ،   ومن هنا تأتي األهمية البالغة لدراسة جرس الكلمة بما فيه من اختيار أصواتها
 فعناية العربية بألفاظها ال تقل عن ، ومقاطعها من أجل استيحاء داللتها اللغوية،وترتيبها

  . واإلعالء من شأنها،م بالمعانيعنايته
 وليس القرآن ،    والنص القرآني ليس شعرا فمن ثم ال يعتمد على انسجام في الوزن

 وانسجامه ، وإنما للقرآن نغمه الخاص، فمن ثم ال يعتمد على انسجام السجعات،بنثر
  الفواصلتناسب و،مقاطعصوات والألل اختياره قد يتلمس فيهذا النغم  و،المتميز
 قصيرة كانت أم ، ونوع الجملة اسمية كانت أم فعلية،اختيار البنية المناسبة و، القرآنية
نعني  : " تمام حسان.  أو كما يقول د،اه ومعنه بين لفظمالئمالتناسق الوكذلك  ،طويلة

ويتعلق بها نوع من  ،بالقيم الصوتية تلك الخصائص التي تتمايز بواسطتها األصوات
 التي ال يوصف آثارها بأنها عرفية وال ذهنية ؛ ألنها ،اني الطبيعيةالمعاني يسمي المع

 وال تحيط ، تدركها المعرفة،في الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على الوجدان
  )٤٧(بها الصفة 

  :حكاية الحدث في الدراسات الحديثة & 
 ويسميها ، الطبيعة     تكاد ال تخلو لغة من اللغات من هذه األبنية التي تحاكي أحداث

 ،  Echo wordsعلماء اللغة المحدثون حكاية الصوت أو الجرس المعبر
  )٤٨ (Onomatopoeic wordsأو

 فقد ،)همبلت(     من علماء اللغة من قال بالمناسبة الطبيعية بين الدال والمدلول مثل 
 ،ألفاظعن األشياء بواسطة  التعبير  تؤثر،يزعم أن اللغات بوجه عام) همبلت(كان 

من أنصار ) همبلت( فقد كان ، األذهانيتلك األشياء ف  يشبه أثر، األذانيأثرها ف
 على أن همبلت لم يدع أن مثل هذه )١١٩(المناسبة الطبيعية بين األلفاظ والدالالت 

 أن الكلمات بدأت ،ي ثنايا هذا الرأيفقد بين ف ، كل كلمات اللغةي تطرد ف،الظاهرة
 و ،ثم تطورت تلك األصوات أو تلك الدالالت، تها ودالالتها واضحة الصلة بين أصوا

  ) ٤٩ (اصبحت الصلة غامضة علينا
 غير أنه ، يميل إلى القول بالصلة الطبيعية بين الصوت وداللتهيسبرسن      و كان 

 و ، إذ يرى أن هذه الظاهرة ال تكاد تطرد في لغة من اللغات،حذر من المغاالة في هذا



 

 )٢٢٠١(

 في حين أن كلمات أخرى تكتسبها ، تفقد هذه الصلة على مر األيامأن بعض الكلمات
  )٥٠ (تصبح فيها واضحة بعد أن كانت ال تلحظ فيها

  : ) ٥١ ( على مذهبه باألدلة التاليةيسبرسن     وقد استدل 
 وهي المعروفة بالمصطلح ، تشتمل اللغات على ألفاظ حاكية ألصوات الطبيعة - ١

onomatopoeic األصوات الكونية أو أصوات الحيواناتوهي مستمدة من .  
 فتصبح معبرة عن مصدر ،عن الصوت الطبيعي  قد تنتقل األلفاظ التي تعبر - ٢

 ففي أوربا طائر ،ا من أسماء األسد وذلك كأن يصبح الزئير اسم،هذا الصوت
  .فاستعمل األلفاظ للداللة على الطائر نفسه) كوكو(يظهر في الربيع و يصيح 

كالكلمات التي تعبر  ،فاظ بالدالالت في بعض الحاالت النفسية قد ترتبط األل - ٣
   . كما قد ترتبط بحجم االشياء أو أبعادها،عن الغضب أو النفور و الكره

 على ما عرف عند علماء العربية من أن زيادة المبنى تدل يسبرسن أشار  - ٤
  .على زيادة المعنى

 أنه كان  يتنبأ من أجل ،ل و المدلول      لقد بلغ من ميله إلى الصلة الطبيعية بين الدا
 من أن يأتي اليوم الذي ، التي كان يحلم بها فالسفة اليونان،هذا بتلك النبوءة المتفائلة

ا مما عرف أجدادنا ا وأوثق ربطً أكثر وضوح،تصبح فيه الصلة بين االلفاظ  ودالالتها
  ) ٥٢( القدماء

  اإلنجليزية  و ( cuckoo ) :ة نحو  هذه التضعيفات في اللغات األجنبيمثلونجد     
kuckuck ) و ، األلمانية( coucou ) تصدر ، ألسماء طائفة من الطيور، الفرنسية 

 ، فصيغتها في كل لغة، كما أن شكلها الصوتي يتسم ببعض العرفية،مثل هذه األصوات
 مما يؤدي إلى بعض التحوير، عن أصل وجودها في الطبيعة ،تالئم نظامها الصوتي

)٥٣(  
  . وأصوات الطبيعة،فهي تحاكي األحداث

 فلما ،الصيغة الثنائية فلما زاد المعنى ضعفوا عين الكلمةفي األصل    وهكذا نجد 
أو  الكلمة الثنائية كلها ا الكلمة بل ضعفونبالغوا في المعنى لم يكتفوا بتضعيف عي

سوس وهكذا ــ  ووس ــ وس  ــ: ية تكرار الحدثلتدل على غا ،المقطع الثنائي
  . وكبكبوا،مثل زلزل.في كل كلمة مضعفة



– 

  )٢٢٠٢(

 ولما زاد المعنى ،  والمجال مفتوح أمام أهل العربية في زيادة المبنى لزيادة المعنى
 أو ربما كرروا الجملة مثل قوله ، دكًا دكًا،عن ذلك ربما كرروا الكلمة مثل صفًا صفًا

التي تكررت إحدى ] وغيرها١٥: ة المرسالت سور) [ويٌل يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبين: (تعالى 
ثُم كَلَّا سوفَ ) ٣(كَلَّا سوفَ تَعلَمون : ( ومثل فوله تعالى ،عشرة مرة في هذه السورة

 ونلَم٤ - ٣: سورة التكاثر ) [)٤(تَع[.   
  :فحكاية الحدث لها مراتب 

  .كرار الجملةت + .تكرار الكلمة    + .تكرار المقطع     + .تكرار الصوت+ 
 ، أما تكرير الثالثي مثل دكا دكا، وعسعس لتكوين الرباعي،تكرار الثنائي مثل دمدم

 ومن ثم كرر الكلمة مرتين ،)ص ح ص ص(وصفا صفا فلتعذر تكرير المقطع الطويل 
 ،)صفًا صفًا( فتكرير الكلمة في الثالثي ،لئال تطول الكلمة الواحدة عن ما ألفته العربية

   )صفصفًا(طع في الثنائي وتكرير المق
 المتسق مع التناسب والتناغم يتخير األلفاظ تخيراً يقوم على أساس من تحقيق فالقرآن 

  . النصسياقو اآلية سياق
 واختيار المبنى ، فاختيار الحرف في الكلمات،  وعملية االختيار تبدأ من الصوت

 والمعنى ،لة المناسبة وذلك لتحقيق الدال، واختيار نمط الجمل والعبارات،المالئم
  .المطلوب



 

 )٢٢٠٣(

  :حواشي المبحث الثالث
  .                   ١/٥٦العين . الخليل بن أحمد) ١(
  .٤٠٢، والبيتان في ديوان العجاج ص١/٥٧نفسه ) ٢(
. ، وابن منظور)ق ر ر(تهذيب اللغة . ، واألزهري٥/٢٣العين . الخليل بن أحمد: البيت بدون نسبة في )  ٣(

  ).ق ر ر (لسان العرب
  ).ص ل ص ل (تهذيب اللغة"ونقله عنه األزهري في . ٦٣-١/٦٢" العين )٤(
  .١/٤٦" تهذيب اللغة" ونقله عنه األزهري في  نفسه،)٥(
  .      ١/٥٦العين . الخليل بن أحمد: ، وراجع ٢/٢١٨الكتاب .  سيبويه)٦(
  .٢/٣١٨ الكتاب –سيبويه )  ٧(
  . إلى الفراء٢٠/٣٦٦اللباب . نسبه أبو حفص الحنبلي) ٨(
  .٨٩فقه اللغة ص. الثعالبي، و)ق  ق ط(  لسان العرب – ابن منظور )٩(
                            .١/٦٥الخصائص . ابن جني) ١٠(
  .١٥٦ -٢/١٥٥ نفسه) ١١(
    .١٠٨ / ١بدائع الفوائد . ابن القيم: نظر ا، و١٥٣ / ٢الخصائص . ابن جني )١٢(
  .١/١٧١المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ١٣(
  .٢٠/٣٦٦اللباب . أبو حفص الحنبلي )١٤(
  .٤/٢٣معاني القرآن . ، وأبو جعفر النحاس٣/١١٤، ٢/٨٨معاني القرآن . الفراء) ١٥(
  . والبيت هكذا، ولم أعثر على قائله،١١/٤٥٢اللباب في علوم الكتاب . أبو حفص الحنبلي) ١٦(
  .٤/٢٣ القرآن معاني. أبو جعفر النحاس) ١٧(
  .                      ١/٢٨٤المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ١٨(
  . ١/٢١٤نفسه ) ١٩(
  .٨٩٢ديوان الهذليين ص.  كبير الهذلييب، والبيت أل١/٢٣٧نفسه )  ٢٠(
  .، والبيت لم أعثر على قائله٣/٣٥٨المحرر الوجيز . ابن عطية) ٢١(
                                            .٢/٥٤٠الكشاف . الزمخشري) ٢٢(
  .٣/٣٢٧نفسه ) ٢٣(
  .١/٦١٤الكشاف . الزمخشري) ٢٤(
، ٥/٤٢٤الجامع ألحكام القرآن . القرطبي، و١/١٧٧المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ٢٥(

 وبال نسبة في ٣٧٦مرزوقي صلبعيث بن حريث في شرح ديوان الحماسة للا( ، والبعيث ١٨ديوانه ص. النابغة
  .١/٢٤٣ييس اللغة امق
  .٤/٨٢٩الكشاف . الزمخشري) ٢٦(
                       .٥/٩المحرر الوجيز . ابن عطية) ٢٧(
  .٥/٣٥٧ نفسه ) ٢٨(



– 

  )٢٢٠٤(

 – ١٧/١٩٠الجامع ألحكام القرآن . القرطبي، و١/١٩٩المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ٢٩(
١٩١.  

             .٢٠/٧٩الجامع ألحكام القرآن . بيالقرط) ٣٠(
  .٨/٤٧٦البحر المحيط . أبو حيان) ٣١(
          .٤٧٥ – ٢/٤٧٤بدائع الفوائد . ابن القيم)  ٣٢(
  .نفسه والصفحات) ٣٣(
  . ٦٣تفسير المعوذتين  و،٢٥١ / ٢بدائع الفوائد . ابن القيم) ٣٤(
  .           ٢١٠ / ٢المحتسب . ابن جني )٣٥(
    . ٣/٥١٤اللباب في علوم الكتاب . أبو حفص الحنبلي) ٣٦(
  ).ع س س(تاج اللغة وصحاح العربية . الجوهري) ٣٨  (.١٥/٥١ نفسه ) ٣٧(
  ).            خ ن س، ك ن س(نفسه  ) ٣٩(
  . ١/٩٢٧المفردات في غريب القرآن . الراغب األصفهاني) ٤٠(
   .٢/١٦١الخصائص  . ابن جني) ٤١(
: أي أن أذنها ال تكذبها، والتوجس : ، وصادقتا سمع )لجرس خفي( وفيه ٣٨ة بن العبد  صديوان طرف) ٤٢(

أي في السرى ليلًا، والهجس الصوت الخفي كالجرس، والصوت المندد : الخوف والحذر من شيء يسمع، للسرى 
  .المرتفع : 
  .٦ديوان األعشى ص) ٤٣(
   .٩٩ ص- مكتبة الشباب -كمال محمد بشر . د: مة وتحقيق  ترج، دور الكلمة في اللغة.ستيفن أولمان)  ٤٤(
  .       ٧٠، ٦٨صداللة األلفاظ . إبراهيم أنيس. د )٤٥(
    .٢٢٢ – ٢٢٠ / ٢تاريخ آداب العرب . الرافعي) ٤٦(
    .٧٨ صالبيان في روائع القرآن. نتمام حسا. د) ٤٧(
دراسة المعنى عند األصوليين : هر حمودة طا. ، د١٥علم اللغة العربية ص . محمود فهمي حجازي.  د)٤٨(

  .١٠٢، ص ١٧مقدمة لدراسة فقه اللغة ص : حلمي خليل . ، د١٨١ص 
   .١٠٣اللغة والدرس الحديث ص. فراج )٤٩(
  .                      ١٠٤ - ١٠٣نفسه  ص) ٥٠(
  ١٠٤نقسه ص) ٥١(
  .                      ١٠٥ - ١٠٤نقسه ص) ٥٢(
  .١١٠نقسه ص) ٥٣(
  
   
   
  



 

 )٢٢٠٥(

  الخاتمــــة
 واالطالع على ،   وبعد هذا التطواف بين صور التضعيفات في القرآن الكريم

  .نصوص اللغوين في القديم والحديث أحسب أننا قد توصلنا لنتائج مهمة في هذه القضية
 ،   فقد ثبت لنا أن التضعيفات ما هي إال مرحلة من مراحل تطور األحداث وحكايتها

 تليها مرحلة أخرى لزيادة المعنى فيزاد المبنى باستعمال ،مرحلة أولىفالعناية بالصوت 
 فإذا زاد المعنى لجأ العربي الفصيح إلى االنتقال من المبنى الثنائي إلى ،التضعبف

  .المبنى الثالثي
   فإذا زاد عند الفصيح العربي المعنى وضاق به المبنى الثالثي لجأ إلى المبنى 

  .لثالثي وذلك بتضعيف ا،الرباعي
 تطبيقًا ، لجأ إلى تكرير األصل الثنائي،   وإذا زاد لدى المتكلم العربي المعنى والحدث

  .لألصل اللغوي زيادة المبنى لزيادة المعنى
 وذلك ،    وقد تأكد لنا أن صيغة التكرير ِنشأت عن الصيغة الثالثية بعد تضعيفها

 وقد أكد ذلك كثير من اللغويين ،ية أو المخالفة الصوت،إعمالًا لظاهرة التخالف الصوتي
  .على مدى عصور اللغة

 والقرآن عندما ،   وعملية التكرير هذه في القرآن الكريم تحقق التصور التام لألحداث
 يشيع في النص القرآني األصوات المساعدة التي تعين على ،يلجأ إلى هذا التصوير

 وقارنا ما توصلنا إليه بكالم ،مات فهو رسم للواقع بالكل،محاكاة الحدث كأنك تنظر إليه
 ذلك أن القرآن لسان ،العرب الذي كان يحتفل بمثل هذه التصويرات المحاكية لألحداث

  .عربي مبين
  هذا وأرجو بهذه المحاولة المتواضعة أن أسهم بشيء يسير في المكتبة القرآنية 

وعن قضية  ، وأرجو أن أكون قد أمطت اللثام عن موضوع جدير بالبحث،واللغوية
     .حرية بالدراسة

  ،،،،،،،،،،،                                  واهللا ولي التوفيق
  
  
  
  



– 

  )٢٢٠٦(

  المصادر والمراجع
  :الكتب العربية : أولًا & 
   تهذيب اللغة) هـ٣٧٠محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ت  (األزهري =
 المؤسسة المصرية -  ١ ط–د على النجار  مراجعة محم– تحقيق عبد السالم محمد هارون –

  . م١٩٦٤ –العامة للتأليف واألبناء والنشر 
عني بجمعه وتحقيقه خليل إبراهيم  - ديوان ليليى األخيلية .)ليلى األخيلية(خيلية األ =

  .ت.  د– مديرية الثقافة العامة – وزارة الثقافة واإلرشاد –العطية، وجليل العطية 
شرح شافية ).  ه٦٨٦الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي رضي (االستراباذي = 

              مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة االدب  - ابن الحاجب
االساتذة محمد نور الحسن محمد :  حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما -) هـ١٠٩٣ت (

  . لبنان–.  دار الكتب العلمية بيروت- الزفزاف محمد يحيى عبد الحميد 
 بن جشم بن وائل األوسي األنصاري  األسلت عامر بنبنصيفي أبو القيس (األسلت ابن = 
 –حسن محمد باجودة .  دراسة وجمع وتحقيق د- ديوان أبو القيس بن األسلت). هـ١ت 

  .ت.  د -ط .  د– مصر – القاهرة –دار التراث 
ي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي أبو الفرج عل(األصبهاني = 

 -  نشر دار الفكر  - ٢ ط–تحقيق سمير جابر  - األغاني).  هـ٣٥٦القرشي األصبهاني ت 
  .بيروت

مفردات ال).  هـ٥٠٢ ت  الراغب األصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد(األصفهاني = 
  .ت. د– لبنان – بيروت - دار المعرفة -  تحقيق محمد سيد كيالني - غريب القرآنفي 
 شرح وتعليق - ديوان األعشى). هـ٧ بن جندل ت ميمون بن قيسأبو بصير (األعشى = 
، وطبعة مؤسسة ت. د– المطبعة النموذجية – مكتبة اآلداب بالجماميز –محمد محمد حسين . د

  .م١٩٨٣ – بيروت –الرسالة 
 تحقيق – صمعي من نسخة األعلم الشنتمريديوان امرئ القيس رواية األ. امرئ القيس= 

/  هــ ١٣٧٧ – دار المعارف -  ٢٤ ذخائر العرب – ٤ ط–محمد أبو الفضل إبراهيم 
  .م١٩٥٨



 

 )٢٢٠٧(

  ) : دكتور-إبراهيم أنيس (أنيس = 
 – القاهرة – مكتبة األنجلو المصرية – األصوات اللغوية –  األصوات اللغوية -

 . م١٩٧١ -  ٤م، ط١٩٦١ ٣ط
  . م١٩٥٨ –األنجلو المصرية . ١ط  – ظداللة األلفا -

 - كمال محمد بشر . د: ترجمة وتحقيق  – دور الكلمة في اللغة). ستيفن أولمان(أولمان = 
  .ت.  دمكتبة الشباب

 نشر مكتبة –رمضان عبد التواب . تعليق د – التطور النحوي للغة العربية. برجشتراسر= 
  .م١٩٨٢/ ه ١٤٠٢ – القاهرة –الخانجي 

 دار الغرب –جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر  - ديوان تأبط شرا . شراتأبط= 
  .م١٩٨٤/  هــ ١٤٠٤  -اإلسالمي 

الجامع الصحيح ). هـ٢٧٩محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ت (الترمذي = 
 – نشر دار إحياء التراث العربي -أحمد محمد شاكر وآخرون :  تحقيق -  سنن الترمذي

  .ت. د–بيروت 
 يبيارتحقيق السقا واإل  - فقه اللغة .) هــ٤٢٧أبو منصور الثعالبي ت (الثعالبي = 

   . م١٩٣٨/ ه ١٣٥٧ – مصطفى البابى الحلبى – القاهرة – يوشلب
عبد السالم محمد   تحقيق– حيوانال). هـ٢٥٥ - ١٥٩عمرو بن بحر الجاحظ  (جاحظال= 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -  نشر دار الجيل - هارون
ديوان ).  هـ١١٠جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي ت (جرير = 

  .م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦ – بيروت – دار بيروت للطباعة والنشر - تقديم كرم البستاني - جرير
 -  النشر في القراءات العشر).  هـ٨٣٣محمد بن محمد بن الجزري ت  (ابن الجزري= 

بالديار المصرية  شيخ عموم المقارئ- علي محمد الضباع :أشرف على تصحيحه ومراجعته 
  .ت.  د–

  ) : هـ٣٩٢ الموصلي  ت  الفتح عثمان بن جنيوأب (بن جنيا= 
  .ت.  د– لبنان – بيروت – عالم الكتب – تحقيق محمد علي النجار – الخصائص -
 -   دمشق–نشر دار القلم  - ١ ط-  حسن هنداوي .د تحقيق - سر صناعة اإلعراب -

  .م١٩٨٥



– 

  )٢٢٠٨(

 أبو الفتح عثمان بن -  لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاا -
 - هـ ١٤٢٠ -   المجلس األعلى للشئون اإلسالمية- وزارة األوقاف -جنى 
  .م١٩٩٩

 -   العربية صحاحتاج اللغة و. ) هـ٣٩٣إسماعيل بن حماد الجوهري ت  (الجوهري= 
 -    ه١٤٠٧ - بيروت- دار العلم للماليين رنش - ٤ ط-  أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق
  . م١٩٨٧

 –وكالة المطبوعات  - علم اللغة العربية.) دكتور- محمود فهمي حجازي (حجازي = 
     . م١٩٧٣ –الكويت 

   .م١٩٩٣ القاهرة - عالم الكتب - البيان في روائع القرآن. ) دكتور-تمام حسان (حسان = 
 الدار . -دراسة المعنى عند األصوليين . ) دكتور-طاهر سليمان حمودة (حمودة = 

  . م١٩٨٣  /  ه١٤٠٣ -   اإلسكندرية-والتوزيع  الجامعية للطباعة والنشر
اللباب في ). هـ٧٧٥أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ت (الحنبلي = 

 -  ١ط -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض  :  تحقيق - علوم الكتاب
  . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ - لبنان /  بيروت -نشر دار الكتب العلمية 

 -  البحر المحيط ).  هـ٧٤٥محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ت (أبو حيان = 
 .شارك في التحقيق د -  الشيخ علي محمد معوض-تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

/  لبنان-دار الكتب العلمية  - ١ط -  الجمل يلأحمد النجو . دي، وزكريا عبد المجيد النوق
  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢ -بيروت 

 –دار المعرفة الجامعية  –مقدمة لدراسة فقه اللغة ).  دكتور-حلمي خليل (خليل = 
  . م١٩٩٢اإلسكندرية 

حققه وقدم  –جمهرة اللغة ).  هــ٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ت  (دريدابن =  
  .م١٩٨٧ – بيروت – دار العلم للماليين -  ١ ط– بعلبكي له رمزي منير

 -   ديوان دريد بن الصمة).هـ٨دريد بن الصمة الجشمي البكري ت (دريد بن الصمة = 
  .ت.  د–دار المعارف .  ط- ٥٩ ذخائر العرب –عمر عبد الرسول . تحقيق د

 ١٨غطفاني المضري ت أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب النابغة الذبياني ال (الذبياني= 
 ٢ ط– ٥٢ ذخائر العرب – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – ديوان النابغة الذبياني. )هـ.ق
  . ت.  د– دار المعارف –



 

 )٢٢٠٩(

 – راجعه وضبطه عبد اهللا المنشاوي ومهدي البحقيري – تاريخ آداب العرب. الرافعي= 
  .م١٩٤٠ – تصدير محمد سعيد العريان –مكتبة اإليمان 

 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزبيدي(بيدي الز= 
  . دار الهداية– تاج العروس من جواهر القاموس).  هـ١٢٠٥ت 
معاني القرآن ).  هـ٣١١ تالزجاج بن سهل أبو إسحاق إبراهيم بن السري (الزجاج = 

هـ م ١٤٠٨ – بيروت – عالم الكتب – ١ ط–عبد الجليل عبده شلبي .  تحقيق د– وإعرابه
  .م١٩٨٨

الكشاف ).  هـ٥٣٨ ت أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(الزمخشري = 
 نشر -عبد الرزاق المهدي :   تحقيق -  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

  .  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
  ) : دكتور-ئي إبراهيم السامرا(السامرائي = 

 .ت.  د– لبنان – بيروت – مؤسسة الرسالة – ٣ ط– الفعل زمانه وأبنيته -
  م ١٩٨٣ – ٣. ط- بيروت –دار العلم للماليين  -فقه اللغة المقارن  -

 تحقيق -  غريب القرآن). هـ٣٣٠  تأبو بكر محمد بن عزيز السجستاني(السجستاني = 
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ - دار قتيبة -محمد أديب عبد الواحد جمران 

 األصول). هـ٣١٦ ت بن سهل بن السراج النحوي البغداديأبو بكر محمد  (ابن السراج= 
  .م١٩٨٨ –  بيروت–مؤسسة الرسالة  - ٣ط –عبد الحسين الفتلي  .د  تحقيق–

 – القاهرة –بوالق .  ط– الكتاب). هـ١٦٥عمرو بن عثمان بن قنبر ت  (سيبويه= 
  هـــ ١٣١٦

 المحكم ). هـ٤٥٨ ت  الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيأبو(ابن سيده = 
 -   بيروت - نشر دار الكتب العلمية - تحقيق عبد الحميد هنداوي - والمحيط األعظم

  .م٢٠٠٠
 تحقيق – زهر في علوم اللغة الم).جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ت  هـ(السيوطي = 

  . م١٩٥٨ –  القاهرة–محمد أبو الفضل إبراهيم و آخرين 
  ) : دكتور-عبد الصبور شاهين (شاهين = 

 - علي حلمي موسى .  د، باالشتراك مع دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس -
  .م١٩٧٣ -   دار السياسة - جامعة الكويت



– 

  )٢٢١٠(

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ -  مؤسسة الرسالة-  بيروت– المنهج الصوتي للبنية العربية -
 مطبعة -  القسطنطينية - الجاسوس على القاموس .)أحمد فارس الشدياق(الشدياق = 

   .هـ١٢٩٩ - الجوائب
درية الخطيب، .  د تحقيق-شرح األعلم الشنتمري بن العبد ديوان طرفة. بن العبد طرفة= 

  .ت.  د– لبنان – بيروت –المؤسسة العربية للدراسات والنشر – ولطفي الصقال
 -  مظاهره وعلله وقوانينه: طور اللغويالت).  دكتور-رمضان عبد التواب (عبد التواب = 

  .م١٩٨١ -  ودار الرفاعي -مكتبة الخانجي  -  القاهرة والرياض
محمد فواد :  تحقيق -  مجاز القرآن).  هـ٢١٥أبو عبيدة معمر بن المثنى ت(أبو عبيدة = 

  .  القاهرة- ي مكتبة الخانج-سزگين 
من، بن غالب، بن عبد الرؤوف، بن اإلمام الحافظ أبو بكر غالب، بن عبد الرح(ابن عطية = 

المحرر ).  هـ٥٤٦ ت يتمام، بن عبد اللّه، بن تمام، بن عطية، بن خالد، بن عطية األندلس
  . هـ١٤٢٢- الكتب العلمية ـ بيروت  دار- محمد  ي تحقيق عبد السالم عبد الشاف-  الوجيز

شرح ). هـ٧٦٩ ت  بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني (ليقابن ع= 
 –  دمشق-دار الفكر   - ٢ ط- محمد محيي الدين عبد الحميدوتعليق تحقيق  - ليقابن ع
  .م١٩٨٥

الرباعي المضاعف والثالثي المضعف بحث في اشتقاقهما،  -  )يحيى مير علم(علم = 
 اتحاد الكتاب – )بحوث في اللغة( بحث ضمن كتاب - ومذاهب األئمة فيِهما، وإحصائِهما

  . المكتبة الشاملة- العرب 
 – المكتب اإلسالمي – نحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي ت -  ديوان عنترة.عنترة= 

  . م١٩٧٠/  هـــ ١٣٩٠
 -  معجم مقاييس اللغة).  هـ٣٩٥ ت أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ابن فارس = 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -  نشر دار الفكر -  عبد السالم محمد هارونتحقيق 
تحقيق أحمد  - معاني القرآن).  هـ٢٠٧أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت(الفراء = 

المصرية للتأليف  دار ال–ي عبدالفتاح إسماعيل شلب و نجار،يعل محمد و،ييوسف نجات
  .مصر – والترجمة

ابي الشنه – اللغة والدرس الحديث).  دكتور-محمود فراج عبد الحافظ فراج (فراج = 
  .م ٢٠٠٥ –للطباعة والنشر 



 

 )٢٢١١(

ـ  ١٧٥ ت    عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي       وأب (الفراهيدي =  كتـاب العـين   )  هـ
نشر دار ومكتبـة      - إبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي ود   .تحقيق  د   - المنسوب للخليل 

  .م١٩٨٠ الجمهورية العراقية  -وزارة الثقافة واإلعالم  - الهالل
 مكتبة – الخانجي –تعريب عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص  - لغةال.  فندريس=

  .م١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ –لجنة البيان العربي .  ط–األنجلو المصرية 
 دار –  القاموس المحيط). هـ٨١٧ ت محمد بن يعقوب الفيروزآبادي( الفيروزابادي =

  . م١٩٧٨/  هــ ١٣٩٨ – بيروت –الفكر 
 غريب القرآن).  هـ٢٧٦بد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ت أبو محمد ع( ابن قتيبة = 
/  هــ ١٣٩٨ – مصورة عن الطبعة المصرية – دار الكتب العلمية –  تحقيق أحمد صقر -

  . م١٩٧٨
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس (القرطبي = 

 -  تحقيق هشام سمير البخاري -  الكريمم القرآنالجامع ألحكا).  هـ٦٧١الدين القرطبي ت 
  .  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣ - المملكة العربية السعودية - الرياض –نشر دار عالم الكتب 

 تحقيق  - مشكل إعراب القرآن). ه٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ت (القيسي = 
  .هـ١٤٠٥ -  بيروت– نشر مؤسسة الرسالة – ٢ ط-حاتم صالح الضامن . د

 -  بدائع الفوائد).  ه٧٥١محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا  ت (ابن القيم  = 
.  نشر– ١ ط– أشرف أحمد - عادل عبد الحميد العدوي - تحقيق  هشام عبد العزيز عطا 

  .م١٩٩٦/  ه ١٤١٦ – مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز 
 تونس –ترجمة صالح القرمادي  -  صوات العربيةدروس في علم األ .)جان كانتينو(كانتينو= 
  .م١٩٦٦ –

 تحقيق –  في اللغة واألدبالكامل).  هـ٢٨٥أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ت (المبرد = 
  . م١٩٩٧/  هـ ١٤١٧ – القاهرة – دار الفكر العربي – ٣ ط–محمد أبو الفضل إبراهيم 

).  هـ٣٧٧ مجاهد التميمي البغدادي تاس بنأبو بكر أحمد بن موسى بن العب(ابن مجاهد= 
/ هـ١٤٠٠– القاهرة – المعارف دار – ٢ ط– شوقي ضيف.د تحقيق – سبعة في القراءاتال

  .م١٩٨٠
 – الكتب – عالم – ١.ط – دراسة الصوت اللغوي).  دكتور-حمد مختار عمر أ(مختار = 

  .م١٩٧٦ –القاهرة 



– 

  )٢٢١٢(

 بن علي بن منظور األنصاري أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( ابن منظور =
محمد أحمد + ق عبد اهللا علي الكبير يحق ت-   لسان العرب). هـ٧١١الرويفعي اإلفريقي  ت 

  .القاهرة - دار المعارف - هاشم محمد الشاذلي+ حسب اهللا 
). هـ١٤٩ تأبو شرحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري(ابن ميادة= 

  راجعه وأشرف على طباعته قدري –حنا جميل حداد . جمعه وحققه د -شعر ابن ميادة 
  .م١٩٨٢ / ١٤٠٢ – مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق –الحكيم 

).  هـ٣٣٨أبو جعفر النحاس ت أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري (النحاس = 
   -  مكة المرمة - جامعة أم القرى -  تحقيق محمد علي الصابوني - ١ ط– معاني القرآن

  . ه١٤٠٩
 نشر الدار القومية - ١ ط–دار الكتب .  ط– ديوان الهذليين .)أبو كبير الهذلي(الهذلي = 

  .م١٩٦٧ – القاهرة –للطباعة والنشر 
دار الكتب  – ١ ط– المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)إميل بديع يعقوب(يعقوب = 

  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ – لبنان – بيروت - العلمية 
  :الكتب األجنبية : ثانيا & 

* Bertil Malmberg  , phonetics , p. ٢١ , New York , ١٩٦٣ , D.O. 
Conor , phonetics, p.٢٢.  

* Brosnahan and Malmberg. Bertil , Introduction to phonetics ,  
Cambridge University Press. ١٩٧٦.  
* Hockett C.F. Acourse in modern linguistics , New York , U,S,A, 
١٩٧٠. * Hockett C.F. Acourse in modern linguistics , New York , 
U,S,A, ١٩٧٠. 
* Mathews P.H. ,Morphology , an introduction to the theory of word 
structure , U.S.A. ١٩٨٧.  

   * C. M. Millward and Mary Hayes, A Biography of the English  
Language, ٣rd ed. Wadsworth, ٢٠١٢. 
* Sturtvent E.H. , Linguistic change , U.S.A. ,١٩٧٣    



 

 )٢٢١٣(

Reduplicative Words in The Holly Quran  
A morphological and semantic study  
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The thesis is composed of An introduction , and three sections ;  
= The ١st section ; Construction and Drivation ; which deals with 
Reduplication in names and verbs ;  
(A)  Syllabic reduplication in names ; such as Rafraf , Zalzal , Salsal , … 
(B)  Syllabic reduplication in verbs ; such as Hashas , Damdam ,… 
= The ٢nd section ; Original and Subsidiary ; it has three aspects ; 
١=Scholars of  Original.   
٢= Scholars of  Subsidiary.  
 ٣= Application of Dissimilation.   
= The ٣rd section ; reduplication semantics ; it has two problems ; 
+ At the ancients. 
+ At nowadays. 
& The Abstract.  
& References.   
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  المقدمة

تطرح هذا الدراسة رؤية حول قراءة شعر الحداثة قراءة تستكنه جماليات   
اللغة؛ فهي محاولة الستكناه جماليات الكتابة التي تطرحها الحداثة، متخذة من شعر 

  .الحداثي مدونة تطبيقية لها" أحمد درويش"
ومن هذا المنطلق ، "الحداثة وتجلياتها شعريا"تبدأ الدراسة بمهاد نظري يتناول 

بدأت الدراسة بتعريف الحداثة؛ حيث قد حالت كثرة النقاشات التي دارت حول 
المصطلح دون وجود صورة محددة له بين المهتمين بالثقافة والمنتسبين إلى حقول 

  .الفكر واألدب والنقد
وقد حددنا في المهاد النظري مالمح عامة تؤطر مفهوما للحداثة ارتضته   

وبعد ذلك بينت . نطلقت منه لتحدد الجماليات الشعرية التي تطرحها الحداثةالدراسة، وا
  ".أحمد درويش"الدراسة مالح الحداثة عند 

وبعد هذا المهاد النظري دلفت الدراسة إلى الجانب التطبيقي الذي يحاول 
؛ وقد رصدت الدراسة "أحمد درويش"استجالء جماليات الحداثة في لغة الشعر عند 

لمحين مهمين ميزا هذه الجمالية الحداثية اللغوية، األول هو جمالية موسيقى جانبين وم
الشعر، وموسيقى الشعر أعدها جانبا لغويا، وإن كان شكليا في الشكل الكالسيكي 
لقصيدة الشعر العربي؛ فإنه في قصيدة شعر الحداثة يصبح مكونا جماليا يتجاوز الناحية 

  .ون الحداثي في قصيدة الشعرالشكلية إلى اإلسهام في بناء المض
هو جانب " أحمد درويش"والملمح الثاني لجمالية الحداثة في اللغة الشعرية عند 

التأليف اللغوي، وليس المقصود بالتأليف عملية إنتاج العمل األدبي، وإنما المقصود به 
إدخال اللغة في تعبيرات وصياغات جديدة، تعبر عن مضمون حداثي متطلع إلى 

التجديد وأبدية التساؤل؛ هذه الديمومة وتلك األبدية اللتان تجعالن من ديمومة 

 
 

 
  قسم الدراسات األدبية -مدرس األدب العربي

   جامعة المنيا- كلية دار العلوم
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ة شريكا في العملية اإلبداعية ال وسيطا بين الشاعر الحداثي /الصياغة الشعري/التأليف
  .والمتلقي

" أحمد درويش"طبعا قصيدة الحداثة عند ) الموسيقي والتأليفي(وكال الجانبين 
وهنا ال بد من التنويه إلى .  الدراسة في شقها التطبيقيبطابع المفارقة، وهو ما بينته

الحداثة وجماليات اللغة دراسة في شعر "أني عنونت الدراسة بـ: أمرين مهمين؛ األول
؛ والسبب في ذلك أن الديوان قد حوى "في ديوان أفئدة الطير"، ولم أقل "أحمد درويش

خرى ترجمها لكل من فيكتور إلى جانب القصائِد التي أبدعها أحمد درويش قصائد أ
  .هوجو وجاك بريفير

أن الدراسة لم تتناول إال شعر أحمد درويش الحداثي فقط؛ : واألمر الثاني
فأحمد درويش له قصائد غير حداثية، مثل قصائده العمودية التي أراها كلها ال تدخل 

فعيلة ضمن إطار الشعر الحداثي، وأيضا له قصائد تفعيلة سارت على نمط قصيدة الت
" سيدة البستان"عند روادها األوائل ولم تتأثر بجماليات لغة الشعر الحداثية؛ مثل قصيدة 

أحمد فتحي .د"كقصيدته في وداع " اإلخوانية"على سبيل المثال، ومثل قصائده 
التي " بطاقة  صغيرة"حين غادر باريس، ومثل شعر المناسبات كقصيدة " عبدالمنعم

  .ميالده األولكتبها البنه هشام في عيد 
 الشعر المترجم، وشعر درويش غير الحداثي؛ وذلك -إذن–استبعدت الدراسة 

جماليات الحداثة في لغة الشعر "حتى تستطيع الدراسة تمثيل الفكرة التي تطرحها حول 
  .من خالل الجانبين الموسيقي والتأليفي" عند أحمد درويش

نتائج الدراسة، وموصية وبعد الدراسة التطبيقة جاءت الخاتمة مبينة أهم 
بالعناية بدراسة جوانب أخرى في شعر أحمد درويش الحداثي، تالها ثبت المصادر 

  .والمراجع، ثم فهرس الموضوعات
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  مهاد نظري
  الحداثة وتجلياتها شعرياً

 قد أوجدت جدال كبيرا بين الباحثين - من حيث هي مصطلح-إن الحداثة 
 والدراسات النقدية واإلبداعات األدبية خاصة، والمعنيين بأمر الفكر والثقافة عامة،

سواء الرافضين أو من يتبنون المصطلح، وحتى أولئك الذي ينسبون أنفسهم لدائرة 
الحداثة لم نجد عندهم اتفاقا على معنى محدد للمصطلح، أو طرحا محددا للفكر الحداثي 

ن يكون مقبوال من شروطه أ« -أي مصطلٍح–وما يستتبعه من نتاج أدبي؛ والمصطلح 
وهذا . من حيث المبدأ بين كل المشتغلين في الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه المصطلح

 شرط ال يتوفر في مفهوم الحداثة؛ ألنه مفهوم–تتعدد أبعاده بتعدد المتحاورين -اليوم 
فيه؛ مما يجعله رؤية اجتهادية للفرد المتحدث، هي بمثابة الموقف الخاص أكثر مما هي 

،  (٢) ومن هنا لن يخوض البحث في تتبع مصطلح الحداثة. (١)»ر معرفي مشتركتصو
؛ لينطلق منه إلى تناول "الحداثة"وإنما سيعنى بتحديد المفهوم الذي تعنيه الدراسة بـ

  .جماليات الحداثة في شعر أحمد درويش
ثم وللوصول إلى التصور الذي تتبناه الدراسة عن الحداثة أبدأ بتعريفها فلسفيا، 

اإلشارة إلى معنى التحديث لغويا، ومنه إلى معنى الحداثة في الفن عامة وفي األدب 
عن أي عملية تتضمن تحديث ) عصرنة أو تحديث(تعبر كلمة حداثة «خاصة؛ ففلسفيا 

هي ) Modernity(والحداثة ... وتجديد ما هو قديم؛ لذلك تستخدم في مجاالت عدة 
ر وعقائد غربية خالصة؛ مثل الماركسية والوجودية مذهب فكري أدبي، ُأسس على أفكا

                                         
تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار : عبداهللا الغذامي.د) ١(

 .١٠م، ص٢٠٠٦ المغرب، الطبعة الثانية، –البيضاء 
لفكر الغربي، وصوال إلى استخدامه وتوظيفه لتتبع مصطلح الحداثة بداية من الجذور التاريخية لنشأته في ا) ٢(

مصطلح الحداثة عند أدونيس، رسالة : منصور زيطة: في البيئات العلمية والثقافية والنقدية العربية يراجع
 ورقلة، -ماجستير في األدب العربي، قسم اللغة واألدب العربي، كلية اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح 

 .م٢٠١٣/ ٢٠١٢عي الجزائر، العام الجام
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والفرويديدة والداروينية، وتأثر بالمذاهب الفلسفية واألدبية التي سبقته مثل السريالية 
  . (١)»والرمزية وغيرها

 ال تعني مجرد التجديد وحسب، - بهذا المعنى في الفكر الفلسفي–إن الحداثة 
ى نفسه بشكل دائم، هذا عن الجانب الفلسفي، أما ولكنه التجديد المستمر الذي يتجاوز حت

العبور من النظام إلى «الجانب اللغوي فإن عملية التحديث واالستحداث تعبر عن 
هنا عملية يثبت بها " االستحداث"األطروحة، مثل استحداث اللغة في الكالم، ويصبح 

على أية " دثةالقيمة المستح"وهكذا نطلق ... حضور وحدة اللغة في سياق لساني ما 
  . (٢)»قيمة تستمر في موضوع متغير

 أن يخرج من نسق اللغة -من حيث تجليها لغويا–فعملية االستحداث تعنى   
كالم خاص بالفرد الناطق للغة، يعبر عنه وعن احتياجاته، وهذا الكالم قد يتوافق مع 

 يمتزج بذاتية -هفي توافقه وفي اختالف–النسق العام لقواعد اللغة، وقد ال يتوافق، وهو 
إلى أن التحديث يعني قيمة تستمر في موضوع " سعيد علوش"المتكلم؛ ومن هنا خلص 

متغير، أي إن حواجز النسق القديم لن تبقى مسيطرة، حتى لو حدث تماس معها، لكن 
  .ال بد أن يكتسب نسقه وشكله الخاصين به" الحديث"

وزة القديم، ويرى أسامة إن الحداثة في التعريف الفلسفي تعني عملية مجا
وحتى العلمية – أنها تعبر عن تلك الحركات الفكرية والفلسفية - كما تبين سالفا–حسيبة 

؛ أي إن الحداثة ليس لها مظهر واحد خاص بها، بل - مثل التحليل النفسي عند فرويد
ريف وفي التع. إن فكرتها تكمن في عملية التجديدة المستمرة والمتجاوزة دائما لما سبقها

اللغوي وجدنا أن نموذج الحداثة يتجلى في عملية الكالم، التي تعتبر تنويعا فرديا على 
  . النسق القواعدي العام للغة

ولو ربطنا التعريفين معا لوجدنا أن الحداثة تعني التجاوز الدائم المستمر للقديم 
 على النسق تنويعا" الكالم"بما إنها ال تقف عند شكل أو مذهب معين، وكذلك ما دام 

                                         
 األردن، الطبعة األولى، -المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان: أسامة حسيبة.د: انظر) ١(

وقد اخترت أن أنقل من كالمه بتصرف؛ ألنه يطرح في تعريفه بعض األحكام القيمية التي ال . ١٧٩م، ص٢٠٠٩
 .اد ومعاداة الدين وغير ذلكتتفق مع روح البحث المنهجي؛ مثل وصف الحداثة باإللح

 المعاصرة عرض وتقديم ودراسة، دار الكتاب اللبناني بيروت،  األدبيةمعجم المصطلحات: سعيد علوش.د) ٢(
 . ٦٥م، ص١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥وسوشبريس، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
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العام للغة؛ فإنها تعني عدم هدم القديم، ومن هنا تكون الحداثة هي عملية تجاوز القديم 
فهي إدانة التقليد ورفض النسج على «دون هدمه، وهذا هو معناها في الفن واألدب؛ 

منوال القدماء، وهي أيضا االبتكار ومحاولة التفرد والتجاوز والسبق، وذلك مع 
أو هي انتقال من المعلوم سلفا إلى . يعة مع التراث؛ إنما تجاوزهمالحظة عدم القط

وتمتاز الحداثة . المجهول، أو من األلفة إلى الغرابة والتجديد، ومن النقل إلى االبتكار
بفنها الخاص المحاط باأللغاز، وال يمكن لنا تحديد سمات أسلوبية خاصة بها؛ ذلك أنها 

  . (١)»أسلوب فردي يتمايز بين األفراد
إن الحداثة في الفن تعد خالصة التعريفين السابقين للحداثة فلسفيا ولغويا، إذ إن 

وتمثل هذه . الحداثة هي نزعة فنية أو أدبية تهدف إلى البحث عن أشكال جديدة للتعبير«
واستُخِدم  النزعة ثورة إبداعية، ولعلها أعنف الثورات اإلبداعية في التاريخ الثقافي،

ليغطي مجموعة من الحركات الطليعية التي جاءت لتحطيم الواقعية مصطلح الحداثة 
والرومانسية، وكان ديدنَها التجديد، وهي حركات مثل االنطباعية والتعبيرية والرمزية 

أي إن الحداثة عنوان على نزعة أو مذهب، يشتمل على مجموعة من . والدادائية
  . (٢)»ة جديدة ومغايرةالحركات الطليعية بهدف استكناه أشكال فنية وأدبي

ومن معنى الحداثة في الفن ننطلق إلى معرفة تجلي الحداثة في العمل 
الشعري، أو كيف تكون الحداثة واقعا مكونا لجماليات اللغة الشعرية؛ ومن هنا ال بد من 

إن الشعر هو حالة تمثل لغوي راقية، وهو «فهم المكون البنائي األساس للشعر؛ حيث 
غ مستويات اإلبداع اللغوي قوال وإدراكا، وبالتالي فهو حساِسية انفعالية تجسيد فني ألبل

عالية يمارسها اإلنسان بعد بلوغه مستواها الذي يتآلف فيه الوجدان الشخصي للفرد مع 
الوجدان الجمعي للغة، مما هو تالحم حضاري بين الواقع ويمثله الفرد وبين األمة 

 تتمازج درجات اإلبداع بين ما هو فردي وخاص وما ويمثلها الموروث اللغوي، وبذلك

                                         
 مصر، – والتوزيع، كفر الشيخ اإليقاع في شعر الحداثة، دار العلم واإليمان للنشر: محمد علوان سلمان.د) ١(

 .٣٣م، ص٢٠٠٨الطبعة األولى، 
 .٣١، ٣٠ص: المرجع السابق: انظر) ٢(
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ومن هنا فإن القصيدة هي خالصة هذا التوحد اإللهامي الذي به . هو جمعي وموروث
  . (١)»يتحقق انبثاق اليوم من األمس

بمعناه االصطالحي الموضح سالفا؛ " الكالم"فالشعر إذن هو حالة من حاالت 
بداعيا يعبر به الشاعر عن تجربة تجمع بين لكنه الكالم وقد ارتقى واكتسب سمتا إ

الذاتي والجمعي، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن الحداثة هي عملية ديمومة التجديد 
وال نهائية التساؤل سعيا إلى تجاوز األنماط القديمة؛ وبناء على المعطيين السابقين فإن 

بعملية التشكيل اللغوي، الحداثة تتجلى في الشعر في عدة جوانب؛ منها الجانب الخاص 
ومنها الجانب الموسيقي، ومنها الجانب الموضوعي المتعلق بالموضوعات واألفكار 

من حيث عملية التشكيل اللغوي . التي يطرحها األدباء والشعراء الحداثيون في إبداعهم
حيث يقع التعبير في منطق اإلبداع، ال في «في التجرية الشعرية فإن الحداثة تكون 

وليس في .  التوصيل، حيث ال تصبح اللغة إخبارية، بل تكاد تكون مكتفية بذاتهامنطلق
المفترضة؛ بل هي في الوقت نفسه اللغة الخالقة التي تحمل " الشكالنية"هذا أي قدر من 

  . (٢)»دالالت تكاد تفيض عن وعاء اللغة نفسها
لشاعر الحداثي واستشكاف األشكال الفنية الجديدة والمغايرة ال يعني أن يعزل ا  

تجربة خلخلة لكل ما هو ثابت، «نفسه في برج عاجي، وإنما يعني أن تكون الحداثة 
والحداثة تفقد قيمتها لو فقدت صلتها بالحياة والواقع، كما إنها تتميز بالطابع الراديكالي 

 التي تجعل ديمومة التجديد والتحديث فيها هي عملية إعادة تمركز من والحيوية الجدلية
  .  (٣)»واقع بهدف التفاعل معه قبوال أو رفضا أو تغييرا، أو فهما واستيعابا ومناقشةال

وفي عملية إعادة التمركز هذه من الواقع شعريا يكتسب الشعر الحداثي 
مجموعة من السمات الشكلية التي تتحاور مع الجانب الموضوعي المتمثل في عملية 

                                         
                 الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، : عبداهللا محمد الغذامي.د) ١(

 .١١، ١٠، صهـ١٤٢٠ –م ١٩٩٩صحفية،  من سلسلة كتاب الرياض، تصدر عن مؤسسة اليمامة ال٦٦العدد 
 من سلسلة كتابات نقدية، تصدر عن ٩٧شعر الحداثة في مصر دراسات وتأويالت، العدد : إدوارد الخراط) ٢(

 .١٠م، ص١٩٩٩ة، يالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصر
جابر عصفور، المركز : وترجمة وتقديم الحداثة، اختيار .. األسلوب..الخيال: مجموعة من المؤلفين: انظر) ٣(

ق بالبدء باسم ثِّووالذي جعلني ال ُأ. ٢٧٣م، ص٢٠٠٩القومي للترجمة بوزارة الثقافة المصرية، الطبعة الثانية، 
الحداثة ": "مارشال بيريان"صاحب العمل المترجم أن الكالم المنقول هو للدكتور جابر عصفور في تقديمه لعمل 

 ."األمس واليوم وغدا



 

 )٢٢٢١(

 عن ديمومة الجديد وصالحية الكائن، وفي هذا التجاوز المستمر والسؤال المطلق اَألِرِق
             الحداثة ليست مجرد ذلك الكسر المستمر للقوانين البنائية المتوارثة الجانب نجد أن 

 وحسب؛ ولكنها -والتي تحدد الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه بنى األعمال األدبية-
ع، وهم يحمل على عاتقه التعبير تجمع إلى ذلك أيضا تعبيرا عن مضمون يؤرقُ المبد

شعر الحداثة كتابة أخرى تكشف تناقضات الواقع «عنه ومعالجتَه في فنه؛ إذ إن 
وصراعه وتأزمه، في الوقت الذي يشير فيه مفهوم الحداثة إلى التجاوز المستمر 

لوجود واالستباق واالستشراف، وخلخلة البنية المعرفية وتحطيم ثوابتها، وعدم القناعة با
هي كسر دائم لألشكال القائمة الممكنة؛ . في نموذج االستكانة إلى الجاهز المجاني

شعرية قضت على . الحداثة ضد الممكن، استجابة نحو المستحيل الذي ال يتحقق
ثنائية الشكل والمضمون، فهي ترى أن : المشكلة المفتعلة والصدام المدرسي الساذج

  .(١)»ماليا من خالل شكل ما دالالشكل مضمون والمضمون يتحقق ج
هذا من حيث الجانب المضموني الذي يطرحه شعر الحداثة، أما من حيث 
تفاعل هذا الجانِب المضموني مع الجوانب الشكلية المنشئة لجمالية اللغة الشعرية؛ نجد 

الجانب الموسيقي في الشعر، وأيضا جانب التشكيل اللغوي : أن أهم هذه السمات هي
ي فيه تطرح اللغة نفسها كجمالية مكتوبة تتجاوز الداللة المباشرة لرصف والذ

  .األصوات في كلمات منطوقة
بغير –هي من حيث الشكل «إن الحداثة الشعرية فيما يتعلق بالجانب الموسيقي   

 االستفادة من النسق الخليلي، وتطويره، وابتداع أنساق موسيقية - انفصال عن مضمونه
 وأعلى وأعقد تشكيال، تفيد من الموسيقى الخليلية وتطورها وتثريها، أخرى أكثر تركيبا

وفي كل هذا هناك تأكيد على موسيقية الشعر ينأى به نأيا كامال . ويمكن أن تتجاوزها
، وهو ما ينطبق أيضا على قصيدة النثر؛ إذ هي إيقاعية بمعنى "النثرية"عن فكرة 

  . (٢)»خاص
وز الفعال التي تعنيها الحداثة حين تعرض فعملية التجديد المستمر والتجا  

للجانب الموسيقي في الشعر، ال تعني هدم هذا الجانب كلية، ولكنه تعني طرح جديٍد فيه 
يتجاوز قيوده التي تحول دون أن يستوعب الشعر التجربة الحداثية؛ لكنها أيضا ال تعني 

                                         
 .٧م، ص٢٠٠٦في جماليات شعر الحداثة، دار الحرم للتراث، القاهرة، : عبدالناصر هالل.د) ١(
 .٤٤، ٤٣شعر الحداثة في مصر دراسات وتأويالت، ، ص: إدوارد الخراط) ٢(



– 

  )٢٢٢٢(

 تعد -نب الموسيقيمن حيث الجا–هدم الجانب الموسيقي؛ فإشكالية الشعر والنثر 
إشكالية زائفة إلى حد بعيد، فقد كُتبت المنظومات على أبحر الخليل وليس لها من الشعر 

 نصيب، وقد تكتب قصائد ليس لها من الموسيقى الخليلية نصيب، - بمعناه الفني-
  . ولكنها تحمل عبر تشكالتها اللغوية موسيقاها الغنية الموحية

لشعر حداثيا إال إذا تجاوز الجانب الموسيقي وال يعني هذا أنه ال يكون ا  
العروضي معتمدا على ما تطرحه اللغةُ الشعريةُ من تشكيل موسيقي، ولكن يعني أنه 

 -  وأيضا من التجارب الموسيقية التي تجاوزته-يمكن أن نفيد من العروض الخليلي 
كل زمان ومكان عظمة الشعر في «في طرح أشكال جديدة للشعر الحداثي، وذلك ألن 

وإنما . ال تتحقق بمجرد ثورة الشعراء على القوانين العروضية، قديمة كانت أو حديثة
تتحقق تلك العظمة بما تزخر به إبداعاتهم من شعرية؛ ألن الشعرية ال تتوقف على 
اإليقاع وحده، مهما حاولنا تثوير قوانين هذا اإليقاع لتتجاوز أو تتخطى أو تُفَتِّتَ ما كان 

  . (١)»روفا قبلها من ضوابط أو قوانينمع
إذا كانت ثورة شعراء التفعيلة ضد العروض الخليلي ألنهم رأوها قيدا؛ فإن   

 ألنهم رأوا -  (٢)كما يسميه إدوار الخراط–" وثن التفعيلة"الشعراء الحداثيين ثاروا ضد 
 أنه يجب أن أن التفعلية نفسها تمثل قيدا على إبداعهم الشعري، ونحن إذا وافقناهم في

تصل القصيدة إلى الشكل النثري الذي تتخلص فيه من الموسيقى العروضية بشكل 
كامل؛ فإنا نكون بذلك قد وضعنا القيد نفسه في وجه التجربة الشعرية التحديثية؛ ألننا 
بذلك نحرم كل صاحب تجربة يريد أن يعبر عنها شعريا من خالل اإلمكانات الفنية 

ا الموسيقى الخليلية؛ وإنما في رأينا تكمن عملية الحداثة والجمالية التي تطرحه
والتحديث في التنويع على العروض الخليلي بحيث يالئم ويستوعب التجربة التي 

  . تطرحها الحداثة الشعرية
إذن الركون الكلي إلى القيد النثري يحرم الشعر من أن يخوض تجربة 

قصيدة "«فإنه حين يظن بعض كتاب التحديث المستمر، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
 يمكن أن ينسب إلى الشعر بحجة -  كما هو حاصل- أن أي كالم يسطره أي كان " النثر

                                         
 المغرب، –أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، منشورات دار اآلفاق الجديدة، الرباط : أحمد المعداوي.د) ١(
 .٨٦، ٨٥م، ص١٩٩٣لطبعة األولى، ا
 .٤١: ٣٩شعر الحداثة في مصر دراسات وتأويالت، ص: إدوارد الخراط: انظر) ٢(



 

 )٢٢٢٣(

الحداثة والتحديث؛ فإن هذا وإن كان خطأ في حق الشعر عامة فإنه خطأ في حق 
قصيدة النثر أوال؛ فبهذا الطرح يتجاوز الكثيرون جدا جميع الخطوط الحمراء باسم 

  . والحداثة الشعرية، وفي النهاية ال يبقى ال الشعر وال الحداثة (١)»ةالحري
وما دامت عملية التحديث الشعري تعتمد على الغرابة في البناء الموسيقي 
والعروضي للقصيدة دون هدمه، مما قد يصل بها إلى ابتداع أشكال وتنويعات موسيقية 

؛ فإنه ال بد أن "الفنية"صيدة النثر على العروض الخليلي، وقد يصل أحيانا إلى كتابة ق
 تأليفي جديد؛ لتكون حصيلة تفاعل التجديد  (٢)يمتزج هذا التجريب الموسيقي بكالٍم

  .الموسيقي مع تنويعات التأليف الكالمي هي جماليةَ اللغة الخاصةَ بشعر الحداثة
ان أمامه مستوي«إن الناقد حين يعرض لتفسير جماليات اللغة الشعرية يكون  

أن يتحرك بينهما وأن يوفِّق بين مقتضياتهما، فهو بين كالٍم لفظي منطوق يمكن  عليه
مالحظُتُه، ونشاٍط عقلي ال يمكن أن يقع تحت طائلة المالحظة، أي إنه يسعى للجمع بين 

والكالم الملفوظ هو الشيء الوحيد الذي يقبل المالحظة؛ ومن هنا يتوجه ... النقيضين 
راسة ما بين المفردات من عالقات، بوصفها مجسدة للنشاط العقلي الناقد إلى د
 ليست إال إمكانات النحو واحتماالته داخل - بدورها-وهذه العالقات . ومصورةً له

التراكيب، فهي التي تعطي الصياغة مالمحها الفنية في الشعر أو في النثر، كما إنها 
  . (٣)»يروعفوية التعب" الجمع"هي التي تخلصها من فوضى 

وليست إمكانات النحو فقط هي التي يستطيع الشاعر الحداثي أن يجدد في 
استعماالتها بما يمكنه من طرح رؤيته التجريبية المتسائلة، ولكن أيضا هناك الجانب 

ال تستمد قيمتها من أنها أداة توصيل لمعنى معين فقط؛ إنما تكمن «الصوتي؛ فالقصيدة 
لذاتي وشكلها الحسي، في ظل العالقات الصوتية  من حضورها ا- أيضا- قيمتها 

) اإليقاع(لكلماتها، فالعناصر الصوتية ليست فقط رموزا لمدلوالت، إنما هي بتشكيلها 

                                         
وهم الحداثة مفهومات قصيدة النثر نموذجا، اتحاد الكتاب العرب، : محمد عالء الدين عبدالمولى: انظر )١(

 .٢٣م، ص٢٠٠٦دمشق، 
تماشيا مع التعريف اللغوي لعملية التحديث هو أن الكالم " لغة"ـبديال ل" كالم"آثرت هنا استخدام مصطلح ) ٢(

 .تنويع على النسق القواعدي العام للغة
قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، والشركة : محمد عبدالمطلب.د: انظر) ٣(

 .٥٩م، ص١٩٩٥ى،  مصر، الطبعة األول–المصرية العالمية للنشر لونجمان، الجيزة 



– 

  )٢٢٢٤(

كالتركيب النحوي والتصوير، كل هذه العناصر تجتمع لتكون النص مع غيرها 
  . (١) »الشعري، مع مالحظة قصد المبدع

ب التأليف الكالمي في القصيدة الشعرية تطرح إن الحداثة في تجليها في جان
                 نموذجا ونمطا جديدين في االستعمال اللغوي؛ بل أقول ال نهائيين؛ وذلك أن كل 
 شاعر يسعى إلى وضع نموذجه الكالمي الخاص في التعبير الشعري الذي يعتمد

تفاعل والمناقشة قضية التفاهم وال«التواصل بديال للتوصيل، وقضية التواصل هي 
 مع العلم أن هذه المستويات من التواصل قد يحصل  (٢)Intersubjetivityوالتذاوت 

بمعنى آخر إن ممارسة اللغة . فيها التبادل والتفاهم كما قد يحصل فيها عكس ذلك تماما
أي ممارسة -تفتح آفاقا يصعب تكهن حدوثها أحيانا؛ وبالتالي فإنها تحتوي في ذاتها

  . (٣)»ى إمكانية المعنى كما تحتوي على احتمال التشويش عليه عل- اللغة
ولم يقف التجديد والتحديث في اللغة الشعرية وتنويعاتها الكالمية الفنية عند 

 وجد كثير -فنيا وأدبيا–حد؛ إذ إن الحداثة الشعرية وهي تعنى بمعالجة الواقع الحديث 
 - في رأيهم–يةَ تبعد درجاٍت شاسعةً من شعرائها أن اللغةَ العربيةَ الفصحى الكالسيك

 عن مسايرة واقعهم، ولكنهم أيضا لم يجدوا في العامية ما يمكن أن يحقق التقارب
المنشود مع الواقع مشموال بالحفاظ على فنية أعمالهم، وبالتالي حاولوا أن يوِجدوا حالةً 

منها اللجوء : دةتجلى هذا التقارب بطرق متعد«من التقارب بين العامي والفصيح، وقد 
إلى أشكال وصيغ منتَخَبٍة، يتم اغترافها من إمكانات اللغة التقليدية، ومنها اللجوء إلى 

تعمد إلى تغيير معتدل أو نسبي للقواعد والمعايير المتوارثة، هذا " مصاِلحٍة"صيٍغ 
 المنتشرة في الشعر الحداثي،  (٤)»باإلضافة إلى الخروقات الصريحة للنظام اللغوي

                                         
 .٥٦اإليقاع في شعر الحداثة، ص: محمد علوان سلمان.د) ١(
وهو المقابل الفرنسي للمصلطح اإلنجليزي المثبت " Intersujectivite"الموجود في األصل المنقول عنه هو ) ٢(

بية التي تنقل في المتن، ولكني فضلت إثبات المصلطح اإلنجليزي بدال من الفرنسي توحيدا للغة المصطلحات األجن
 .هذه الدراسةمع النصوص في 

الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس، أفريقيا الشرق، : محمد نور الدين أفاية) ٣(
 .٧٢م، ص١٩٩٨بيروت والدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

هـ ١٤٠٦كر، بيروت، الطبعة الثانية، حركية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار الف: كمال خير بك.د) ٤(
 .٣١٦م، ص١٩٨٦ -



 

 )٢٢٢٥(

ليس من القراء فقط ولكن من بعض من ادعوا الحداثة -والتي ذاع خطًأ عند الكثير 
  . أنها الوجه المثالي للحداثة الشعرية اإلبداعية- اإلبداعية

ولكي تكتمل جمالية التحديث للغة الشعرية؛ لجأ شعراء الحداثة الستبدال 
ر الغنائي العربي، وحين جماليات الكتابة بجماليات السماع واإلنشاد المعروفين في الشع

إنها بالتأكيد . بدعة منتحلة«يهتم شعر الحداثة بالكتابة وجمالياتها؛ فإن الكتابة ليست 
. وتكريس بما يعتقَد أنه األصل...  بالنسبة لمن يجهلونها -على مستوى الالوعي–شبح 

ا من ناحية وإذا كانت الكتابة تعتمد أساسا على جدلية النص والممارسة التنظيرية؛ فإنه
  . (١)»أخرى مؤشر لرؤية مغايرة، تجهد الطليعة الشعرية العربية لبلورتها

إن السمات الثالثة لجمالية اللغة في شعر الحداثة ليست سمات متنافرة ينفصل 
فيها الشكل عن المضمون الذي تحمل القصيدة الحداثية، ولكنها سمات تعالقية تآلفية؛ 

قصيدة الحديثة السمة األبرز لجمالية اللغة في شعر يوفر اجتماعها وتالقحها في ال
تحيل على فهم العالم والوجود اإلنساني من «، وهي سمة "التجادلية"الحداثة؛ وهي سمة 

... منظور التناقض وتبادل التأثير فيما بين الظواهر واألشياء والعناصر والجوانب 
ل والتغير من الصفات إذ إن التطور والتبد. فليس هنالك ماهو ناجز بشكل نهائي

ولهذا لم يعد النظر إلى األشياء يتم من خالل الثبات أو . المالزمة لكل ماهو موجود
إن كل شيء ينبغي أن يؤخذ في تجادله مع األشياء األخرى، من . االستقالل أو الكمال

  . (٢)»دون أن يعني ذلك إغفال التميز الذاتي الخاص به
جادل بين الشكل والمضمون في القصيدة هو ت" التجادل"وسواء كان هذا 

الحداثية، أو كان تجادال بين السمات الجمالية للغة الشعرية؛ فإنه في قراءة الشعر 
بهذا الفهم الناقد الذي تقدمه القراءة الجمالية، وعلى رأسها القراءة اللغوية، «الحداثي 

" متاعاإل"رادة الجمع بين  وتتحقق لها فُ،"الغاية"إلى " الوسيلة"تنفلت الوظيفة األدبية 
 فتكتمل دائرة استقاللية األثر األدبي عن الواقع، بتجسيده اإلفادة النفعية ؛"اإلفادة"و

وكّل مقاربة له تتجاوز اللغة .  األولى المتمثلة في لغتهتهوالمتعة الفنية من خالل خاصي

                                         
 ،حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، المركز الثقافي العربي، بيروت: محمد بنيس) ١(

 .١٧م، ص١٩٨٨والدار البيضاء، الطبعة الثانية، 
ية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، وعي الحداثة دراسات جمالية في الحداثة الشعر: سعد الدين كليب.د) ٢(

 .٢٧م، ص١٩٩٧



– 

  )٢٢٢٦(

ط األثر  ألن رب؛ضرب من التخريف يستهلك الجهد، ويستنفد الطاقة دون طائل يذكر
. (١)»األدبي بنفعيٍة وقتيٍة فقط حكم عليه بالموت إذا تولّت دواعيها، وتأكد االستغناء عنها

هي قراءة " أحمد درويش"وبالتالي فإن القراءة التي سوف تقدمها هذه الدراسة لشعر 
، راصدة لجماليات اللغة "أحمد درويش"تتعلق بجمالية لغة الشعر الحداثية في شعر 

لحديثة المتعلقة بالجانب الموسيقي والجانب التأليفي اللغوي في ارتباطهما الشعرية ا
وألن الجانبين الشكلي ". جماليات الكتابة"بالمضمون الذي تعبر عنه لغة الشعر عبر 

ال ينفصالن في قصيدة الحداثة؛ بل إن ) وليس الموضوعي(والمضموني ) موسيقى لغة(
 تنتج المعنى في القصيدة؛ فإن الدراسة لن تتناول ووشائج تداخٍل" تجادل"بينهما عملية 

كال منهما بشكل مستقل، بل سيكون تناولهما من خالل دراسة كل قصيدة وبيان تكامل 
  .الحداثية" أحمد درويش"الجانبين في إبراز جمالية اللغة في قصيدة 

  :حداثة شعر أحمد درويش
راغ، ولكنا نجد أنها إن الحداثة في شعر الدكتور أحمد درويش لم تولد من ف

إن حداثة الشعر العربي المعاصر ذات «استقت من المصادر الثالثة للحداثة العربية؛ إذ 
واقع المجتمع العربي نفسه بما فيه من تحوالت وتغيرات : مرجعيات ثالث هي

ومستجدات في حقول االجتماع والسياسة والثقافة معا، فهذا الواقع أوجد عند الشاعر 
الت وتطلعات نحو تغيير جذري في بنية القصيدة، يجعلها قادرة على العربي تساؤ

ثم مرجعية ثانية هي مثاقفة ... استيعاب هذا الواقع وعلى التعبير عن مضموناته 
الغرب والتأثر بفكره وحداثته وشعره، فهذه المثاقفة وهذا التأثر نبها الشاعر العربي 

لست أقصد ... عية الثالثة فهي التراث أما المرج. وحفزاه إلى تجديد الشعر وتحديثه
بمرجعية التراث هذا النوع من االمتداد المتواصل الواضح، وإنما أقصد نحوا من 
             اإلمكانية واالحتمالية، أي إن تحقق حداثة شعرية عربية في العصر العباسي يسوغ 

  . (٢)» إمكان تحقق حداثة شعرية عربية في عصرنا- منطقيا–

                                         
القـراءة والحداثـة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية، من منشورات اتحاد الكتاب : حبيب مونسي) ١(

 .١٢٣م، ص٢٠٠٠العرب، 
عالم المعرفة، اإلبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل، سلسلة : عبدالرحمن محمد القعود.د) ٢(

 .١٢٢م، ص٢٠٠٣، مارس ٢٧٩تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت، العدد 



 

 )٢٢٢٧(

يات الثالثة أو المصادر الثالثة للحداثة العربية قد ذكرها الدكتور أحمد والمرجع
درويش في مقدمة الديوان الذي حوى أشعاره التي ألفها وتلك التي ترجمها، وهو ديوان 

أما المصدر األولى المتعلق بالواقع االجتماعي وما فيه من مستجدات .  (١)"أفئدة الطير"
لحداثة في شعر درويش؛ فقد عبر عنها حين أشار في تلك سياسية وثقافية تدفع ناحية ا

المقدمة إلى الندوات والصالونات األدبية التي كان يرتادها في القاهرة، سواء صالون 
الشبان "و" الشبان المسلمين"العقاد أو تلك الندوات التي كانت تعقد في جمعيتي 

  . (٢)، وغيرها"المسيحيين
يها في أكثر من موطن في المقدمة، ولكن يهمنا وأما صلته بالتراث فقد أشار إل

منها ما يتصل بالتراث الدافع للحداثة، أو ذلك التراث المهيئ إلمكانية التحديث؛ وهذا ما 
المحقق المشهور، الذي شارك «" السيد أحمد صقر"أشار إليه شاعرنا في تتلمذه على يد 

الموازنة بين أبي تمام "تاب أحد أمين في تحقيق أبي حيان التوحيدي، وقدم للعربية ك
والشائع بين النقاد .  (٣)»لآلمدي، وغيره من أمهات كتب األدب والحديث" والبحتري

الذي يحاولون أن ينظروا لوجود الحداثة في التراث النقدي أن أبا تمام يعد من الطليعة 
  . في الشعر العربي في العصر العباسي-وربما يعد بدايتها الفعلية–الحداثية 
ما الجانب المتعلق بمثاقفة اآلخر والتفاعل معه معرفيا وثقافيا بحيث ينِْتج هذا أ
 تيار الحداثة العربية؛ فإن هذا - حين يتضام إلى المرجعيتين الواقعيِة والتراثيِة-التفاعُل 

التفاعل قد ذكره الدكتور أحمد درويش في حديثه عن ترجمته لواحد من شعراء الحداثة 
؛ يقول الدكتور أحمد درويش عن تجربته في الترجمة  (٤)"جاك بريفير"و الفرنسية وه
ولقد ترجمت بعض القصائد الفرنسية لفيكتور هوجو وجاك بريفير، «: لجاك بريفير

وعندما حرصت على أن تولد الترجمة مكسوة بمسحة من النغم العربي، دون أن يكون 
                                         

 - هـ ١٤٢٦، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األولى، "أفئدة الطير"ديوان : أحمد درويش.د) ١(
 في توثيق االستشهادات بعد ذللك توثيق الديوان وهذه الطبعة هي التي تعتمدها هذه الدراسة، ولن أذكر. م٢٠٠٥

 ...).ص: الديوان(كامال، وإنما سوف أكتفي بهذه الصيغة 
 .١٦: ١٤ص: الديوان) ٢(
 .١٣ص: الديوان) ٣(
جمالية الحداثة : ماريا خضور: (هناك دراسة في جامعة تشرين عن الحداثة عند جاك بريفير، وهي كالتالي) ٤(

سوريا، -م اللغة الفرنسية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تشرين، الالذقيةفي شعر جاك بريفير، قس
 .www.tishreen.edu.dy: الموقع الرسمي للجامعة على pdfوالرسالة موجودة بنسخة ). م٢٠١٧



– 

  )٢٢٢٨(

باعا لدى كثير من طبقات القراء، ذلك على حساب دقة الترجمة، تركت هذه القصائد انط
التي كان لها " لكي ترسم لوحة لعصفور"وأذكر على وجه خاص قصيدة جاك بريفير 

صدى واسع، حتى إنها عندما بثها التليفزيون المصري مرة، قال لي أحد أبناء قريتنا 
  .(١)»"لقد تمتعت بهذه القصيدة وأعجبتني حكاية العصفور: "من الفالحين

أحمد درويش في حديثه عن ترجمته لجاك بريفير لم ينَوه فقط إلى إن الدكتور 
هذا المصدر من مصادر الحداثة، والمتمثل في التأثر بالحداثة األوروبية عند واحد من 
شعرائها المعروفين، ولكنه أيضا أشار إلى ما يتعلق بجمالية اللغة في الشعر الحداثي 

، حيث إنه حين ترجم جعل لشعره المترجم في الجانب المتعلق بالموسيقى والعروض
في تجربته " أحمد درويش"لمسةً موسيقية، وهذا هو الجانب الذي ارتضاه شاعرنا 

الحداثية الشعرية؛ إذا يجعل الشعر ذات لمسة موسيقية، وإن كان ال يتقيد بالعروض 
 - في قراءتي على األقل–الخليلي، فالقصائد التي كتبها على عروض الخليل كلها 

قصائد كالسيكية ليس فيها من الحداثة شيء، لكنه في شعره الحداثي خرج عن القيد 
 بين تفعيالت -في كثير من قصائده- الخليلي، وأيضا خرج عن قيد التفعلية فنوع 

األبحر المختلفة، وأيضا نجد في شعره أحيانا التنويع بين جعل التفعلية تنتهي مع نهاية 
سطرين، وغير ذلك من صور التنويع الموسيقي؛ وكل ذلك السطر وأحيانا يقسمها بين ال

لم يكن عبثا وال بغرض الركون إلى شكل موسيقي جديد، وإنما جاء في إطار التالحم 
بين الشكل الجمالي للموسيقى والمضون الذي تعبر عنه القصيدة، وسوف نرى ذلك 

راسة شعر أحمد بالتفصيل عند التعرض للجانب المتعلق بجماليات موسيقى الشعر في د
  . (٢)"الحداثي"درويش 

  
  
  
  
  

                                         
 .٢١ص: الديوان) ١(
 ألن هناك قصائد أخرى "الحداثي"اخترت تقييد شعر أحمد درويش الذي سوف تتناوله الدراسة بوصف ) ٢(

 .للشاعر غير حداثية، وهي قصائده العمودية وبعض قصائد التفعيلة عنده



 

 )٢٢٢٩(

  الدراسة التطبيقية
  :في قصيدة أفئدة الطير يقول أحمد درويش في المقطع األول من القصيدة

  ...كان العشاقُ
  يصوغون بماء الورد رسائلَهم

،حين يهيمون  
  أو تندس بطيات الصفحاِت

  أوراق الزهِر
  أو تتجمل بعض الكلمات بأبيات الشعِر

  عض العشاق إلى المجنونيرحل ب
(١)أو يبحر في شعر نزاِر ويبحث عن حرف موزون   

إننا نلحظ هنا أن الشاعر بدأ قصيدته في السطر األول بتفعيلة المتدارك ولكي 
تستقيم التفعيلة األولى في السطر الثاني كان ال بد أن تتصل القاف المتحركة من آخر 

قُيصو  (لسطر الثاني لكي تصبح التفعيلة كلمة بالسطر األول بالكلمة األولى من ا
وهذا النمط من االتصال بين آخر حرف في السطر وأول كلمة في السطر الذي ). فَِعلُن

يليه لم يسر عليه الشاعر في المقطع كله؛ إذ إنه في السطر الرابع ال بد من الوقوف 
لو وصلت التاء ؛ ألنه )ِتي  فا(وإشباع كسرة التاء، لينتهي البيت بسبب منفصل 

المكسورة سيبدأ السطر التالي بوتد مجموع، وبالتالي تتحول التفعيلة من المتدارك إلى 
وهذا األمر نجده في السطر . المتقارب، والقصيدة كلها تسير على تفعيلة المتدارك

السادس؛ إذ ال بد من الوقوف وإشباع كسرة الراء حتى ال تتحول التفعيلة األولى من 
  ).ِريرحلُبع   مفاعلَتُن( إلى - في حالة الوصل–ابع السطر الس

  :وباالنتقال إلى المقطع الثاني من القصيدة نجد الشاعر يقول
  حين تمر السنواتْ

  يصبح ماء الورد بقعا فوق الصفحاتْ
   (٢)وتغدو أوراق الزهر مثل تجاعيد عجوز

                                         
 .٢٧ص: الديوان) ١(
 . ٢٧ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٣٠(

ن أن يجعل آخر نجد الشاعر هنا قد خالف النمط الذي بدأ به قصيدته، فبدال م
حرف في السطر األول من المقطع يتصل بأول كلمة من السطر الذي يليه، فإن الشاعر 

وهذا االختالف بين بداية ). فَِعالتْ(إلى ) فَِعلُن(آثر أن تنتهي التفعيلة بساكنين؛ لتتحول 
المقطعين ليس عبثا، أو لغرض موسيقي بحت، وإنما هنا تتآلف الجمالية اللغوية في 

بها الموسيقي مع المضمون المطروح في القصيدة من أجل إنتاج المعنى؛ فإذا كان جان
شاعرنا الحداثي هنا يقدم طرحا لتغير الحال بين األمس واليوم، في عالمنا القاسي الذي 
تنسحق فيه الذات الشاعرة أما طوفان الماديات العاتي؛ فإنه في حديثه عن حال الشعر 

" يصوغون"نهاية سطر، وفعلَهم الشعري " العشاقُ"مس جعل وكاتبيه من العشاق باأل
حيث كتابة -بداية سطر آخر، ولعدم الفصل بين الشاعر وفعله الموحي بالحب واألمل 

 ربط الشاعر التفعيلتين معا، حتى يوحي بعدم االنفصال بين -القصيدة بماء الورد
  .الشاعر وذاته الشاعرة المحبة

بح ماء الورد بقعا فوق الصفحات، ال معاني عطرةً أما وقد تغير الواقع، وأص
يتناقلها المحبون الصادقون؛ فإن االنفصاَل بين الشاعر وذاِته المحبِة قد عبرتْ عنه 
جماليةُ اللغة في جانبها الموسيقي؛ حين جعلِت الموسيقى الشعريةَ صورةً للسنوات 

ونين متتاليين، السكون األول منهما بسك" السنوات"العجاِف المهلكِة، فأوقفت التفعيلةَ عند 
مد، ليوحي المد المردوفُ بالسكون بشدة وطأة هذه السنوات وعمق تأثيرها السلبي، 

بأثر ) على خالف االتصال في المقطع األول(وليوحي االنفصاُل بين تفعيلتي السطرين 
ال تشظي الذات الشاعرة وانفصالها عن فعل الحب الخصب، ذلك االنفصال الذي أح

  .ماء الورد بقعا فوق الصفحات
وال يقف الشاعر في تنويعه الموسيقي عند وصل التفعيلة بين السطرين األول 
والثاني في المقطع األول وعدم وصلها في المقطع الثاني بيانا لتحول الذات الشاعرة 

ك من االتصال إلى االنفصال، ولكنه أيضا يحدث نوعا من الكسر لتتابع تفعيلة المتدار
ذات الإليقاع السريع والجرس الموسيقي الهادر المتتابع، يقول عبداهللا الطيب عن بحر 

 إال للحركة الراقصة الجنونية، وقد استفاد منه -فيما نرى–وال يصلح لشيء «المتدارك 
  .  (١)»"الهستيريا"الصوفية في بعض منظوماتهم التي تنشد لتخلُقَ نوعا من 

                                         
مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، الناشر: عبداهللا الطيب) ١(

 .١٠٤ول، صم، الجزء األ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثالثة، 



 

 )٢٢٣١(

في لما يمكن أن تحمله أي تفعيلة موسيقة من وهذا الحكم االنطباعي المجا
جمالية نحن نرفضه، وخاصة ونحن نتناول جمالية اللغة الشعرية من ناحية الموسيقى 
في شعر حداثي، لكن يهمنا هنا من كالم عبداهللا الطيب فكرة أن تفعيلة المتدارك هي 

في المقطع األول تفعيلة موسيقية صاخبة اإليقاع، هذا اإليقاع الصاخب عبر به الشاعر 
             عن صخب الحب وقد احتضن الذاتَ الشاعرةَ واحتضنته، أما حين حدث االنفصاُل 

 فقد أحدث الشاعر كسرا في تفعيلة المتدارك -كما عبر عنه المقطع الثاني من القصيدة–
وال تماشيا مع التعبير عن هذا االنفصال، ففي السطر الثاني تستقيم تفعليةُ المتدارك وص

وبحركة الدال وما بعدها تتابع أربع حركات قبل " الورد"إلى الراء الساكنة في كلمة 
، والفاصلةُ الكبرى ال وجود لها في تفعيلة  (١)، مشَكِّلَةً فاصلةً كبرى)ِدبقَعا(الساكن 

كسر ا عروضيا، وهنا يتماثل الكسر العروضي مع انفصال الذات المتدارك؛ فتُعد
الة الحب السوية من ناحية، ومع االنكسار الحاصل في ماء الورد الذي الشاعرة عن ح

  .كان ينتظم سطورا تعبر عن مشاعر المحبين فأضحى بقعا متكسرة متفرقة
واألمر نفسه نجد في السطر الثالث؛ إذ تستقيم تفعيلة المتدارك حتى الهاء 

 تفعيلة المتدارك ال ، وتتحرك بعدها الراء، ولكي تحافظ على"الزهر"الساكنة في كلمة 
بد أن يِلي الراء ساكن، ولكن الذي حدث أن الراء تلتها الميم المتحركةُ فالميم الساكنةُ، 

، لتصبح التفعيلة  (٢)ويعني هذا أن الشاعر استبدل بالسبب وتدا تاله فاصلة صغرى
الحاصَل من ليشاكل التحوُل من فاعلن وتنويعاتها إلى مفاعلتن ذلك التحوَل ) مفاعلتن(

  .الشباب ونضارته الذي يمثله زهر يانع متفتح إلى الشيب وتجاعيده
وهذا التحول والتنوع في الجانب الموسيقي قد رافقه أيضا المفارقة في جانبها 
اللغوي التأليفي، ِلتُشاكَل تلك المفارقةُ اللغويةُ ما طرح الشاعر في قصيدته من مفارقات 

 .في واقع يكبت الحب ويحبطه، ويرسخ القطيعة والهجرالتي تسعى إلى الحب " الذات"
إن الكتابة اإلبداعية حين تصدر عن الحداثة مستلهمة جمالياتها؛ وتكتب شعرا يكون 

تتحول عن الخارج إلى الداخل؛ عن «مرآة لها ولموقفها المتسائل من العالم؛ فإنها 

                                         
: انظر(هي ما تتألف من خمسة أحرف، األربعة األولى منها متحركة والخامس ساكن : الفاصلة الكبرى) ١(
  ).١٩م، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، : عبدالعزيز عتيق.د
انظر (ها متحركة والرابع ساكن وهي ما تتألف من أربعة أحرف، الثالثة األولى من: الفاصلة الصغرى) ٢(

 ).١٨ص: السابق



– 

  )٢٢٣٢(

صف عالم الرؤيا الخارج بوصفه عالم الرؤية والوضوح والتحديد، إلى الداخل بو
والغموض والال تحديد، ومن ثم عن العالم المرئي المعلوم في الخارج إلى العالم 

غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو التركيز على طبيعة . الالمرئي المجهول في الداخل
على المستوى األول يمكن القول . الفعل التحولي من جهة، وآلية تحققه من جهة ثانية

 ظلت -  وفي كل تجربة تقوم على التحول-ل التحول في هذا التيار إن تجربة فع
مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة التجربة التي تفضي إلى هذا التحول، وبطبيعة الدور الذي 

وبما أن خلْفية هذا الفعل لم تبق في الواقع االجتماعي، أو في الذات . يناط به القيام به
وهي ذات – بل في الذات المنفصمة عن الواقع الشاعرة من حيث هي ذات اجتماعية،

.  فإن طبيعته جاءت انبثاقا عن هذه الذات الفردية، ألسطرة وجودها-فردية غير معممة
  . (١)»"للواقع"ومن هنا فقد دمغ هذا التحول بطابع المفارقة 

وحين يفارق الشعر الحداثي الواقع، ال تكون المفارقة بمعنى االنفصال 
كنها بمعنى محاورة الواقع ومجادلته؛ بهدف أن تضرب عصا الحداثي في المطلق، ول

المجهول سعيا الستكناه الذات وموضعها من الواقع والحياة حولها، وإذا ذاك يواكب تلك 
المفارقةَ المضمونيةَ مفارقةٌ لغويةٌ تدمغُ السمتَ العام لجمالياِت لغِة شعِر الحداثِة؛ ومن 

التناقضات التي يقوم « وسيلةً جيدة للتعبير عن - قها الللغويفي ش-ثم تصبح المفارقةُ 
  . (٢)»عليها العالم

وأحمد درويش يدمغ شعره الحداثي كله بجمالية المفارقة اللغوية والتصويرية، 
  :وهنا نجده يقول

  يرحل بعض العشاق إلى المجنون
  أو يبحر في شعر نزاِر ويبحث عن حرف موزون

واصلهم، يجدون مالذهم وجنتهم في أشعار مجنون هذه هي حاُل العشاق حاَل ت
ليلى وقصائد نزار، وتُبرز جماليةُ االستخدام اللغوي الجديد قيمةَ الوصل، حين تجعل 
الوزن يفارق البيت ويلتصق بالحرف، وكأنه التصاق اإللف باإللف تحت ظالل الواحة 

                                         
الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : عبدالواسع الحميري.د) ١(

 .٧٩م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤١٩والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 
ار الشروق، عمان، الطبعة األولى،  دراسات في النظرية والتطبيق، د–خالد سليمان، المفارقة واألدب  )٢(

 .٣٥م، ص ١٩٩٩



 

 )٢٢٣٣(

المحبط على قلوب الشعرية للمجنون ونزار، وحين يتغير الحال، وتثقل وطأة الواقع 
  :العشاق؛ يحدث أن

  وتفر عصافير األبيات الشعرية
  ويصير المجنون من العقالء

  ..وتصنف أبيات نزار
   (١)أو أسماء.. أو أفعالًا.. أحرفَ جر

تبرز المفارقة هنا في تحول شعر قيس ونزار من واحة للمحبين إلى مكان 
الذي خلد –التالي يصير المجنون طارد ليس للمحبين، وإنما لعصافير الشعر نفسها، وب

 عاقال، وهنا تفارق داللة التعقل في هذا السياق الشعري داللتها التواضعية -جنونُه حبه
المعروفة، فإذا كانت الداللة التواضعية للعقل والتعقل هي مما يمدح به المرء ويرغب 

من الحب أمام واقع به أهل السبق، فإن التعقل هنا يكتسب داللة سلبية، مفادها انتهاء ز
مع الداللة  –في شعر نزار ) الموزون(االنفصال والبغض، وبالتالي يتحول الحرف 

األخرى لكلمة موزون والتي تعني في العامية المصرية التعقل؛ إذ يوصف الرجل 
 إلى مجرد حرِف مبنًى داخٍل في تركيب كلمات ال تتجاوز - )راجل موزون(العاقل بأنه 

  .إلى فعل خالق في قصائد شعراء الحب)  أو فعل أو حرفاسم(شكلها اللغوي 
إن غياب الحب أحال قصائد نزار إلى مجرد أقسام الكالم الثالثة المعهودة عند 
النحاة، وهي الحرف واالسم والفعل، وهذا يعني أن غياب الحب وما يترتب عليه من 

 جافة مجدبة، مجرد فعل االتصال أحال الشعر من لغة نابضة بالحياة والعاطفة إلى لغة
  . من الحيوية والتدفق الجماليين- مع خلو الحياة من الحب–تقسيمات نحوية تخلو 

وفي القصيدة نفسها في المقطع الثالث يعبر الشاعر عن رسائل محبوبته إليه، 
تلك الرسائل التي يحاول التوصل بها إلى حب في زمن أضحى مداد الحب بقعا فوق 

عجوز، فتأتي رسائُل حبيبته الكلمات واستحال عبير ه النضر تجاعيده الفواح وزهر
لتُحِدثَ تحوال جديدا من هذه الوحشة إلى ُأنٍْس يختص به الشاعر وحده، فيصف هذه 

  :الرسائل بأنها
  هي أفئدة الطير

  "فَخُذْ كوكبةً منهن فَِصرهن إليك"
                                         

 .٢٨، ٢٧ص: الديوان) ١(



– 

  )٢٢٣٤(

  ثم انفخ  فيهن نسيم الحب
 يأتينك سعيا.. ثم ادعهن  

  علم أن القلبوا
  يبث شرايين الكلمة روحا

    (١) ال يعيا
إن الشاعر في هذا المقطع يبدأ وهو يوجه الخطاب لمحبوبته المفترضة، تلك 
المحبوبة التي يلجأ إليها هربا من الواقع المزري المفضي إلى تشظي الذات الشاعرة 

 دمها؛ لها تمنح اللغةَوتحطمها على صخرة الوقائع المؤلمة المؤذنة بذبول الزهر، فرسائ
لتصبح لغةُ الحب هي أفئدةَ الطير، وبعد هذا الوصف يتحول إلى مخاطبة الذات متناصا 

، حين طلب سيدنا إبراهيم من اهللا أن يريه كيف يحيي الموتى، مع القرآن الكريم
الذي يعانيه " االغتراب"والموات الذي سوف تحييه أفئدةُ الطير هو موت الحب في واقع 

لشاعر، ولما كانت دعوةُ أفئدِة الطير هي المنقذَ لها من هذه الغربة تحولت التفعيلةُ ا
               الموسيقيةُ من تفعيلة المتدارك إلى تفعيلة الرجز وهو يعبر عن فعل هذه الدعوة 

وقد جاء هنا تفعيلة –، والرجز حين يأتي في صورة قصيرة )ثم ادعهن   مستفعلن(
، والنشوى تأتي إثر حال التوحد مع  (٢)عبر عن جو من المرح والنشوى فإنه ي-واحدة

الذات، ذلك التوحد الذي تجلبه أفئدةُ الطير، وألن الشاعر يتشبث بهذا التوحد، فقد عاد 
بعد تفعيلة رجزية واحدة إلى تفعيلة المتدارك؛ لتنبَئ السرعةُ التي تعبر عنها موسيقى 

الشاعر في هذا الوصل الذي يبغيه بعد أن تَِدب الروح في المتدارك بالرغبِة الملحِة عند 
  . أفئدة الطير وتأتيه سعيا

إن القصيدة أصبحت بعد غياب الحب كلماٍت ال روح فيها، وحين حدثت 
 حدثت -أو عاد الشاعر إلى واقع الحب –المفارقةُ وعاد واقع الحب إلى الشاعر 

ل قصيدةَ الحب غير الكلماِت المعتادة في المفارقة في اللغة، فأضحت الكلماتُ حين تدخ
، واستحالت هذه الكلمات فعال )اللغة المأهولة(صيغتها التواضعية عند الناطقين باللغة 

وِليعبر الشاعر عن الواقع الجديد الذي تمثله أفئدةُ . نابضا بالحياة، نشأت منه أفئدة الطير
نصوص مع نص ) دخول في عالقةال(تعالق «الطير لجأ إلى التناص، والذي يعني 

                                         
 .٢٨ص: الديوان) ١(
 .١٠٦المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، الجزء األول، ص: عبداهللا الطيب: في هذا المعنى انظر) ٢(



 

 )٢٢٣٥(

وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب [، والشاعر هنا تناص مع قول اهللا تعالى  (١)»حدث بكيفيات مختلفة
 ةً ِمنعبقَلِْبي قَاَل فَخُذْ َأر ِئنطْمِلي لَِكنلَى وقَاَل ب تُْؤِمن لَمتَى قَاَل َأووِي الْمفَ تُحَأِرِني كَي

 فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعْل علَى كُلِّ جبٍل ِمنْهن جزءا ثُم ادعهن يْأِتينَك سعيا واعلَم َأن الطَّيِر
ِكيمح ِزيزع ٢٦٠سورة البقرة، آية ] (اللَّه(   

والتناص عمليةُ إفادٍة من النص القديم دون تَمثُِّله كليا، ولكن إلدخاله في بنية 
إن سيدنا إبراهيم قد طلب . لنص الجديد واستجالء معناه في إطار السياق الذي جاء فيها

 ليس الجسد، -في النص الشعري هنا- من ربه أن يريه عيانا إحياء الموتى، لكن الميتَ 
لكنه الحب المفقود، وحين جاءت رسائل الحبيبة أصبحت كلماتُها أفئدةً من أفئدة الطير، 

ي تمثل استنباتا لحياة الحب في قلب موات الواقع ال بد أن تكون كوكبة وهذه األفئدة الت
 غير كاف لمجابهة طوفان الواقع المحِبط، ومن - أيا كان العدد- ال أربعة؛ ألن التحديد 

؛ وإذا كانت عملية اإلحياء في اآلية الكريمة تتم "أربعة"بدال من " الكوكبة"ثم كانت 
عو النبي إبراهيم الطير الذبيح؛ فإن عملية اإلحياء هنا ال بقدرة اهللا الخالق بمجرد أن يد

تكفيها الدعوة فقط، وهنا تكون المفارقة؛ فسيدنا إبراهيم قد ذبح الطير واهللا أحياه 
بقدرته؛ أما الشاعر فقد وجد الحب ميتا ويسعى إلحيائه باستجالب صاحبة الرسائل التي 

ان ال بد أن يساير التناص هذه المفارقة، وعليه أحالت كلمات اللغة أفئدةَ طير خفاق، فك
ونداءها أن ينفخ فيها نسيم الحب؛ ألنه بدون أن يبادل صاحبة " أفئدة الطير"يسبق دعوة 

الرسائل حبا بحب وتواصال بتواصل فسوف يجف الدم من شرايين قلبها، وبالتالي حين 
  ".أفئدة الطيرة"ينفخ نسيم الحب تجري الكلمة دما يحيي 

  : المقطع الرابع من القصيدة نفسها يصف الشاعر أفئدة الطير؛ قائالوفي
  هي أفئدة الطير

  يعمرن جبال الكون طيورا
  ونباتا وزهورا

  لم تعشب في ديوان المجنون
  وال كلمات نزار

                                         
بي، الدار البيضاء وبيروت، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، المركز الثقافي العر: محمد مفتاح.د) ١(

 .١٢١م، ص١٩٩٢الطبعة الثالثة، 



– 

  )٢٢٣٦(

   (١) شيئا يختلف عن الجنة والنار
إن الزهور من قبل قد استحالت تجاعيد عجوٍز حين مرت السنوات وأخفى 

قعها المر الحب من حياة الناس، لكن تحدث المفارقة مع بعث الحياة في أفئدة الطير، وا
وحين جرى الدم في شرايين الكلمة، فدبت الروح في حياة المحبين؛ إذ ذاك تفارق 
الزهور حالة الذبول والموت، وتعود طيورا تصدح في أعالي الجبال؛ تلك الزهور التي 

 قصائد نزار، تدب فيها الحياة، والحياة هنا مفاِرقة حتى لم تعشب في ديوان قيس وال
يختلف عن الجنة (لحياتها األولى في قلوب األحبة قبل مرور السنوات؛ إنها شيء 

بنية «؛ أي عن مفهوم الحياة بشكلها التقليدي، إنا نرى المفارقة هنا وقد أصبحت )والنار
رئيسة هي تحقيق الدهشة لدى أسلوبية موضوعها األساس هو التضاد، ووظيفتها ال

المتلقي من خالل كسر توقعاته، وتحتل حداً فاصال بين ضدين، وتفصح عن نفسها من 
  .(٢) »ن تذكر صراحة، بل يلجأ القول المفارق ِإلى التلميح واإلشارةأدون 

لقد كان القارئ يتوقع أن تتمثل المفارقة في بعث أفئدة الطير للزهور في جبال 
ما أخفتها السنوات من دفاتر العشاق ورسائلهم؛ لكن المفارقة ال تقف الكون أجمع بعد

عند مفارقة الزهور الموتَ عائدةً إلى للحياة، إذ تكسر توقُّع القارئ بكونها تخالف 
القانون اإللهي الطبعي لفكرة البعث التي تقضي إما بجنة أو نار، إنها شيء مختلف، 

ز ال يدركه إال من يعرف لغة العشق التي لم يحوها ماهية فريدة، ومكنون جوهري متمي
  .قاموس

وهذا االختالف كما بينته جماليةُ المفارقِة اللغويِة، فكذلك بينته جماليةُ البناء 
 لتفعيلة المتدارك، فيجعل -  مرةً أخرى- الموسيقي، إذ يكسر الشاعر النسقَ التقليدي 

والتفعيلة الثانية من سبب خفيف وآخر ) علنشيئا  ف(التفعيلة األولى من سببين خفيفين 
، ولكي تسير تفعيلة المتدارك على نسقها الموسيقي الطبعي كان )يخْتَِل  فاعُل(ثقيل 

ينبغي أن يلي السبب الثقيَل سبب خفيف، لكن الشاعر لم يفعل ذلك، وإنما أتي بوتد 
مجموع السبب الثقيل والوتد لكي يكون عندنا من ) فُ عن   ََْ(مجموع بعد السبب الثقيل 

المجموع فاصلة كبرى، والفاصلة الكبرى بطبيعتها نثرية أكثر منها شعرية، وهي إذا 
                                         

  .٢٩ص: الديوان) ١(
المفارقة في القصص الستيني العراقي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة : محمد ونان جاسم) ٢(

 .١م، ص٢٠٠٠المستنصرية، العراق، 



 

 )٢٢٣٧(

" الزحافات القبيحة"وجدت في بعض األبحر ال تكون إال نتيجة زحافات سماها القدماء 
ة لبعدها عن النغم الموسيقي واقترابها من النثر، وحتى إن وجدت الفاصلة الكبرى نتيج

هذه الزحافات؛ فإنها لم توجد في تفعيلة المتدارك، لكن الشاعر أحمد درويش قد أتى بها 
. هنا لكي تُشاكل المفارقةُ الموسيقةُ المفارقتين اللغويةَ والمضمونيةَ المذكورين سلفا

يتعاضد ) شحيحِة الموسيقى(فاالنتقال من موسيقى المتدارك الهادرة إلى الفاصلة الكبري 
  .قة المدهشة في مخالفة بعث الزهور للفكرة التقليدية للثواب والعقابمع المفار

وهذا االختالف يبينه الشاعر في األسطر التالية؛ فالزهور لم تُبعث بعثَ 
إذ فكرة البعث تقوم على أن يبعث الميتُ على هيئته - حساب، وال على هيئتها األولى 

  : لكنها بِعثَتْ- اقترف من إثمالتي مات عليها ويحاسب على ما فعل من خير أو 
  عصفورا ال يرتد إلى وكر آخر
  ...لغة ما الكتها األلسن من قبل

ال يعرفها القاموس  
ال ينكرها القاموس  

  .نجما ال يخبو ال تلبس ثوب مجاز متجمد
  .دفئا ال يبرد
  .مددا ال ينفد

   (١)كأن البحر مدادا للكلمات
ته اللغوية؛ فرسائل حبيبته أضحت ال ينفك الشاعر عن إدهاشنا عبر مفارقا  

أفئدة طير، ورغم أنها رسائل حب لكنها لم يكتب لها الحياة إال حين يأخذا الشاعر 
كوكبة منهن وينفخ فيها نسيم الحب، فتدب الحياة في شرايين القلب المجِدب بفعل مفارقة 

ود إلى الحب، وإذ ذاك تتحول أفئدة الطير إلى زهور الحب، ثم ترتد زهور الحب وتع
حالتها األولى، حالة اللغة البكر الحاملة لمشاعر القلب، وفي رصد هذا التحول يستعير 

، ففؤاد الطائر يصبح "عصفور ال يرتد إلى وكر آخر"الشاعر ألفئدة الطير صورة 
عصفورا وليس قلب عصفور فقط، وهذا التنويع على اللغة في التشبيه بالطير ناتج عن 

نيوي للبعث األخروي، إذا ينبغي أن ال يقف فؤاد الطائر منفردا، مفارقة فكرة البعث الد

                                         
  .٢٩ص: الديوان) ١(



– 

  )٢٢٣٨(

فال بد أن يكتمل البناء الجسماني للطائر حتى يضرب بجناحيه بعيدا وال يرتد لوكر 
  .الواقع الذي جرد أهَل الحب من شعر المجنون وقصائد نزار

لمضمونية ثم يجعل الشاعر هذا الطائر لغةً، لكنه يصر أن يصِحب المفارقةَ ا  
... التشابه في التباين هو منبع االستعارات «فإدراك بالمفارقة عن طريقة االستعارة، 

وبناء استعارة جديدة يعني إشباع جزء من تطلع العقل إلى إسباغ النظام على ما حوله 
 لكن الشاعر لم يجعل االستعارة . (١)»وقدرته على التأثير فيه، وهذا هو معني العالقة

التي هي في األصل - ارقة، بل جعلها امتداد عميقا للمفارقة حين جعل األفئدة محوا للمف
 عصفورا ال يرتد إلى وكر، - رسائل المحبوبة المختلطة بأنفاس الشاعر المحبة

فالعصفور األصل فيه أن يرتد إلى الوكر، لكن الشاعر يجعله يباين طبيعته حين يظل 
عارة مرة أخرى في تشبيه العصفور بلغة، محلقا في سماء الحب، ليعود ويستخدم االست

  .لكنها لغة الحب التي لم تتداولها األلسن
هذه هي جماليات لغة الحداثة؛ حيث يكون االبتكار هو روح العمل الفني، ليس 
ابتكارا في المضمون وحسب، وال في التعبيرات اللغوية المعبرة عنه فقط، ولكنه ابتكار 

توافق إهدار المرجعية مع «؛ ففي شعر الحداثة في جوهر االستخدام اللغوي نفسه
الخروج من الشفاهة، فإذا كانت شعرية التراث تنال صك االعتراف بشعريتها على 
الفور؛ فإن ذلك يرجع إلى أنها وحدت بين لحظة اإلبداع ولحظة التلقي، أما خطاب 

ظواهر االحتفال النافية لكل " الوحدة"الحداثة فإنه لم يعتمد هذا التوحد، وإنما اعتمد 
اإلنشادي تأسيسا على تخليص اللغة من طبيعتها المشتركة وتحويلها إلى أداة فردية 

؛ فهو "أحمد درويش"، وهذا ما نجده عند  (٢)»بوصفها األداة والغاية على صعيد واحد
  .يطلب لغة ما الكتها األلسن من قبل

 ركوِنِه لوكٍر باللغِة ليست المفارقة الجمالية في تشبيِهِه عصفور الحب في عدِم
المنفصلة عن جماعٍة من الناطقين وحسب، ولكن الصياغةَ اللغويةَ تحقق هذه الفرادةَ في 

 بعد أن -التملُّك الفردي ِللُّغِة الحداثيِة الجديدِة، إذ حين جعل انبعاثَ األفئدة عصفورا 
ن جعل هذا وحي) ال يرتد( جعل نفي االرتداد للوكر بصيغة المضارع - جعله زهورا

                                         
 .١٥٦م ، ص١٩٨١عري، دار المعارف، القاهرة، الصورة والبناء الش: محمد حسن عبد اهللا. د) ١(
كتاب أبحاث المؤتمر العام التحاد األدباء والكتاب (ركائز التجديد في شعر الحداثة، في : محمد عبدالمطلب.د) ٢(

 .٣١٥، ص٢٠٠٦، القاهرة )العرب



 

 )٢٢٣٩(

؛ ألن )ما الكتها(االنبعاث لغةً نفى اشتراكها بين جماعة لغوية مستخدما صيغة الماضي 
فعل الطيران للعصفور يبدأ حين يغادر الوكر، وبالتالي جعله الشاعر يغادر وكره وال 
يرتد إليه مرة أخرى، فكان األنسب أن يستخدم صيغة الفعل المضارع، أما اللغة فلو 

مرة واحدة ألصبحت لغةً تواضعية بين جماعة المتحدثين بها، والشاعر يريد تُحدث بها 
أن يستحدث لحبه لغة فريدة، فكان الفعل المنفي بصيغة الماضي حتى تكون لغة الحب 

لم تعشب في ديوان المجنون وال (التي يبحث عنها مفارقة لديوان قيس وقصائد نزار 
ذات الشاعرة في مواجهة الجدب الذي قضى فهي لغة جديدة استحدثتها ال) كلمات نزار

  .على لغة المجنون ونزار؛ حين جعلت ماء الورد بقعا وزهور الكلمات تجاعيد عجوز
ولما كان اللغة المستحدثة للتعبير عن حالة الشاعر في مناهضة واقعه المجحف 

بعي أن ؛ فإنه من الط)ما الكتها(لغة بكرا عبر عن عدم نطقها من قبل بصيغة الماضي 
).  ال ينكرها القاموس–ال يعرفها القاموس (هذه اللغة تعجز القواميس عن اإلحاطة بها 

وهنا يضعنا الشاعر أمام مفارقة جديدة فالقاموس ال يعرفها وهذا نستوعبه مع لغة لم 
تنطق بها األلسن من قبل، لكن كيف ال ينكرها؛ إنها ليست لغة محصورة في كلمات، 

كلمات وقد وظفت توظيفا جديدا، أخرجها من دائرة المعنى المعجمي ولكنها إمكانات ال
إلى التعبير عن المعنى الوجودي الكلي ألزمة الشاعر الذي افتقد واقعه أشعار قيس 

، وهذا يطلقها من حدود الوقت "اآلنية"فوق «وقصائد نزار، فأوجد هذه اللغة لكي تكون 
كلية وشمولية، ويتساوى فيها الماضي مع الذي هو جزئي ومرحلي ويجعلها زمنية، أي 

  . (١)»بوقتيته وحدود المرحلية" اآلن"المستقبل؛ ألنهما معا مادة الزمن الذي ال يفصمه 
وبعد أن يبين الشاعر ديمومة لغته، ومجاوزتها اللحظة اآلنية المحدودة إلى 

 أخرى؛ التماهي في الزمن المطلق؛ نجده يعود لوصف هذه اللغة عبر االستعارة مرة
منفيان " تلبس"و" يخبو"، والفعالن )نجما ال يخبو ال تلبس ثوب مجاز متجمد(فيجعلها 

، لكن حدث تغير بينهما في حرف المضارعة، وهذا التغير استتبعه تغير في "ال"بـ
إسناد الفعل إلى ضمير يكون الفاعَل، إنها جمالية اللغة حين يجعل الشاعر النجم إما نعتا 

ال "لكها األلسن من قبل، وإما تمييزا لألفئدة، وبالتالي كان الفعل المنفي للغة التي لم ت
، وبدل من أن تستمر اللغة في نسقها المعتاد فيطرد وصف النجم "نجما"نعتا لـ" يخبو

 ينتقل من إيراد -في الجملة نفسها وفي السطر الشعر نفسه–بأنه ال يلبس؛ فإن الشاعر 
                                         

 .٩تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، ص: عبداهللا الغذامي.د) ١(



– 

  )٢٢٤٠(

ليكون نعتا " هي"ل آخر مسند إلى الضمير الغائب الفعل نعتا للنجم إلى إيراد فع
دفئا ال (؛ لتظل اللغة الجديدة البكر هي مناط الفعل الشعري المنجز، فتصبح "اللغة"لـ

إنها لغة شعرية اكتسبت من جماليات الحداثة رونقها حتى طبعت ) يبرد ومددا ال ينفد
كأن البحر (ائج الواقع بطابع الديمومة واالستمرارية المتجاوزة عتبات الماضي ووش

  .التي ال يعرفها القاموس وال ينكرها في آن واحد) مدادا للكلمات
 يقول الشاعر "كابوي في وادي اإلنسان خمس لوحات عن الحرب"في قصيدة  

  :أحمد درويش في اللوحة األولى
  كاوبوي،

تركب ظهر جودا أرعن  
  تحمل في يدك األنشوطةَ

  ..والحبَل الملتف
  ن العينينتُقَطِّب بي

  ترمي في كل صلٍف
  فتشلُّ خطى الثور الجامح

  هو مثلك، لكن ليست في يده أنشوطة
نعة على الكتفَيتقع القب لم  

  ولم يلحق بالسرِج تلفْ
   (١)وتواصل لعبتك بكل صلفْ

" أفالم الغرب"المعروف في " الكاوبوي"يرسم الشاعر بريشِة لغِته لوحةً لذلك 
يدته تفعيلة المتدارك، تلك التفعيلة التي يالئم صخبها الموسيقي األمريكية، واختار لقص

، بل وربما يالئم أيضا تلك الموسيقى "الكاوبوي"صخب الحركة المرتبطة بصورة 
  .شديدةَ الصخِب التي كثيرا ما نجدها في هذه النوعية من أفالم الغرب

و كلمة  ه- وبالتالي في القصيدة كلها–السطر األول في اللوحة األولى 
ولو نُطقت النطق العربي الذي ال يلتقي فيه ساكنان إال في حالة الوقف على " كاوبوي"

وذلك في حالة وصل النطق الشعري لهذا السطر ) كَوبي فاعْل(آخر الكلمة ستكون 

                                         
 .٣٦ص: انالديو) ١(



 

 )٢٢٤١(

لو وقف عليها، أو لو عدتْ كلمة دخيلة ) كوبوي فاعال(بالسطر الذي يليه، أو تكون 
  ).كاوبوي فاعالن(ستكون " اإلنجليزي"ت النطق غير معربة ونطق

بدأ الشاعر قصيدتَه بجعله جماليةَ البناء الموسيقي تدع القارئ في حيرة من 
الشكل الموسيقي الذي تكون عليه تفعيلة السطر األول، وليس ذلك من حيث االضطراب 

ة انتهاء التفعيلة بين الصور الثالث المذكورة لتفعيلة المتدارك، ولكن أيضا من حيث فكر
بانتهاء كل سطر أو اتصال سطرين بانقسام التفعيلة بينهما، فطبقا للرسم اإلعرابي 

التي تعد مدار الروي بعد كل عدة –  ترك الفاء  (١)ألواخر الكلمات في هذه اللوحة
بدون أن يرسم عليها ال السكون وال ) الملتف( في آخر السطر الرابع -بضعة أسطر

، ليوقعنا في حيرة االختيار ما بين الوصل أو القطع، "الحبل"نَها نعتا لـحركة الفتح كو
وبالتالي تتالءم هذه البلبلة الموسيقية مع البلبلة التي يحاول العم سام فرضها عبر 

  .نموذجه اإلمبريالي على العالم
 معربة متحركة - الفاء–في السطر السادس يرسم الشاعر نهاية سطر الروي 

إلى الوضوح ) المتعمد(ف؛ وهنا يخرج بنا من اضطراب الشكل الموسيقي ال ساكنة للوق
في عدم وقف الروي عند الفاء الساكنة ولكن عند تنوين الكسر، وبالتالي تنكسر 

وهي فاصلة كبرى ال وجود لها ) فَِعلُلُن(وهي فاصلة صغرى إلى ) فَِعلُن(الموسيقى من 
المفارقة اللغوية الموجودة في السطر وهذا الكسر يالئم تلك . في موسيقى المتدارك

نفسه؛ ألن الصلف فعل معنوي غير مقيس بحجم؛ هذا في العامية الفصيحة، لكن 
 فارق التعبير الفصيح إلى - سيرا على جماليات الحداثة في اللغة الشعرية–الشاعر 

. المعنويةإلى هذه األفعال ) الكل والتبعيض والتحجيم(التعبيِر العامي الذي يبيح إضافة 
المتكسرة موسيقيا –وهذا التشاكل بين الجانبين الموسيقي والتأليفي يجعل جمالية اللغة 

  . تالئم حالة انكسار الثقافات المهمشة أما غزو الكاوبوي االستعماري- ونحويا
إن الصورة التقليدية للكاوبوي حين يمسك أنشوطته ويركب فرسه ويطارد 

             وس البري؛ هي أن يصطاد تلك الثيران، والطبعي قطعان الثيران البرية أو الجام
 أن يكون الثور خصما للكاوبوي، وهذا النمط الطبعي سار عليه الشاعر حين - إذن-

جعل الثور مشلول الخطى بعد أن رمى عليه الكاوبوي أنشوطته بصلفه المعهود، لكن 
داية من موسيقاها  سيرا على نمط االضطراب الذي أرساه في قصيدته ب-الشاعر 

                                         
 .وهذا الرسم قد نقلناه كما في الديوان بالضبط) ١(



– 

  )٢٢٤٢(

 لم يكتف بهذا، بل جعل الثور الذي هو عدو الكاوبوي شبيها به -وتآلفا مع بناها اللغوية
وبالتالي ما بين االضطراب في استهداف الكاوبوي للثور، وما بين . ومماثال له

 طبيعة الدور الذي يزعمه العم -أو تفهم–المشابهة بينهما؛ يقع هذا االضطراب في فهم 
  .فسه في قيادة العالمسام لن

لكن الشاعر ال يترك هذا االضطراب طويال، ففي آخر اللوحة يتحول عن 
مناصفة التفعيالت بين األسطر، ويجعل كل تفعيلة تنتهي بنهاية كل سطر، حتى تفعيلة 
سطر الروي، وهذا الحسم في الصورة الموسيقية المتمثل في نهاية التفعيلة بنهاية 

؛ فهو يواصل لعبته بكل صلف؛ "الكاوبوي"معرفة طبيعة فعل السطر يصاحبه حسم في 
  .وبهذا التوصيف الدقيق تنتهي اللوحة األولى

إلى " الثيران"في اللوحة الثانية ينتقل الشاعر من فعل الكاوبوي مع الذكران 
رمز الخير والنماء والِخصب؛ وألن الشاعر قد حسم " قطعان البقر"فعله مع اإلناث 

في اللوحة األولى فقد تجلت صورة هذا الحسم " الكاوبوي"صيف فعل االضطراب في تو
موسيقيا بجعل كل سطر مكتف بتفعيالته دون أن يحتاج إلى السطر التالي من أجل أن 

األرض /تكتمل تفعيلته األخيرة؛ فالكاوبوي يضع إحدى عينيه على العشب
الثروات التي /يراتالخ/الشعب المحتل، ويضع العين األخرى على الضرعين/المستعمرة

  :يبغي نهبها؛ فيحدث أن
ينكفي الراس  

وتختلط األنفاس  
على العشب األخضر  

  كي تحلب أكثر
  وإذا ما جف الضرع، امتنع العشب

(١) ديست تحت القدمين   
وفي أكثر قصائد الديوان التي تأتي على تفعيلة –النمط السائد في القصيدة 

ر منتهيا غير متصل بما بعده موسيقيا؛ فإنه  أن الشاعر حين يجعل السط- المتدارك
ْ ( ينهي السطر بسبب خفيف  لكنه في التعبير عن حال البقر الخائف من نظرات ) َ 

المستعمر إلى ضروعه يجعل السطر ينتهي بساكن يلي السبب الخفيف لتكون /الكاوبوي
                                         

 .٣٧ص: الديوان) ١(



 

 )٢٢٤٣(

ظرها تجاه ضرعها ليتماثل هذا المد المتبوع بسكون مع حالة مد األبقار ن) َ ْ ْ : ( هكذا
خوفا من نظرات المحتل الطامعة والمشتهية في آن، وألنه ليس نظر حيطة وترقب 
ولكنه نظر حسرة وأسى على تملك المستعمر المرتقب لها؛ كانت النهاية بالسكون بعد 

فتكون نتيجة هذه السلبية أن هذه األبقار الساكنة .  (١)السكون بدال من الحركة المشبعة
  ).ديست تحت القدمين(ف ضرعها والمستسلمة ج

  :في اللوحة الثالثة يقول الشاعر
  كاوبوي

  تمتد بك األحالم سهوال فسهوال
  كيف تصير القطعان حقوال

  كيف تمد األنشوطة لحقول الجيران الضعفاء
  تحبس عنها الماء
   (٢)فتعيد العيدان ذبوال

فكرة الكاوبوي هنا نجد جماليات التأليف اللغوي تلعب الدور األبرز في تجلية 
وأغراضه االستعمارية، حتى ال يقع االضطراب حين يصف نفسه بأنه محرر الشعوب 
وقائد العالم الحر، فثمة مفارقة بين العشب الذي جف، وبين الحلم االستعماري الذي 

  .يرسم له العالم كلَّه سهوال يريدها مراعي لقطعانه أو لقطعان الغير التي سينهبها
قة عند هذا الحد؛ بل إنها تمتد إلى تغيير الحقل الداللي، فإذا وال تقف المفار

كانت األنشوطة تنتمي للحقل الداللي ألدوات صيد الحيوانات؛ فإنها هنا تنقل للحقل 
الداللي المختص بالترع ومصارف ري األراضي، فتصبح سدا يمنع الماء عن تلك 

ا ويحوزها لنفسه، فتضعنا تلك السهول التي يحلم الكاوبوي بأن يستخلصها من أصحاِبه
 أمام النهاية الطبعية - أو قل مفارقة األنشوطة لحقلها الداللي األساس–المفارقة الداللية 

ألحالم المستعمر، الذي يريد أن يجعل من العالم سهوال ومراعي لما اغتصبه من 
قطعان الغير؛ فإذا بأنشوطته تحصد الزرع قبل أوانه، بحبس الماء عن حقول الضعفاء، 

لمستعمر انتفع حين حالت أنشوطته دون القطعان نفعتهم سلبيتهم، وال ا/فال الضعفاء
  .وصول الماء للحقول التي ترعى فيها القطعان

                                         
 ).األنفاس(و) الراس(أي بدال من إشباع الضمة لتصبح واوا ساكنة لو قلنا ) ١(
 .٣٧ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٤٤(

وتتجلى المفارقة أيضا في هذه اللوحة في الفارق بين قبعته حين يخرج لصيد 
الثيران، وبين القبعة نفسها حين يعمد لحيازة خير المستكينين الضعفاء، فمن يتجرأ منهم 

لكن عجوز لم يألف الضيم ولم ينشأ تحت وطأة الغزو ليس أهُل الفتوة من الشباب، و
الفكري لثقافة الكاوبوي العولمية؛ هذا العجوز الضعيف حين يتجرأ تسحله خيل 

فوق عشبه المغتَصب، أما القبعة التي نزلت على الكتفين وهي تسعى في " الكاوبوي"
  :اصطياد الثيران القوية، حين قتل الكاوبوي العجوز الضعيف فإنها

  م تقع القبعة على الكتفينل
   (١)وإن كان السرج قد اهتز قليال

في اللوحة الرابعة يجلي الشاعر حقيقة الكاوبوي، فلم تعد فهم حقيقة دوره وال 
طبيعة أفعاله في العالم مضطربة، وليس ثمة اضطراب في التعبير السافر عن هذه 

 للغة، ولكنها لغة مباشرة الحقيقة؛ ال في الجانب الموسيقي، وال في الحقول الداللية
  :سافرة تسفر عن حقيقة الكاوبوي اإلمبريالية

  !كيف يكون هناك سالم؟
  إما أن تحمي القطعان

   (٢)أو تذهب عنك القطعان
االستعماري؛ " الكاوبوي"فاالستفهام االستنكاري مباشر في تجلية حقيقة فعل 

بددا أو ناهبا ثرواتها ذلك الفعل الذي يدعي السعي للسالم ظاهرا، ويحتل الشعوب م
إما أن تحمي القطعان أو تذهب عنك (حقيقة، وبالتالي يتِبع االستفهام بالتركيب الشرطي 

والتركيب الشرطي هنا رغم وضوحه في التعبير عن الموقف من إمبريالية ) القطعان
الكاوبوي، لكنه جاء تعبيرا غير منفصل عن جماليات الحداثة في اللغة الشعرية؛ إذ 

ل هذا التعبير المفارقة أيضا؛ فرغم أن التعبير جاء موافقا للشكل الطبعي للتركيب حم
 وهذا ،)٣(»معنى الشرط وقوع الشيء لوقوع غيره« الشرطي في النحو العربي؛ حيث

ما جاء هنا؛ فإما الحماية التي تعني السالم وإما االنصراف في ظل الال سالم؛ رغم هذا 

                                         
 .٣٨ص: الديوان) ١(
 .٣٩ص: الديوان) ٢(
محمد عبدالخالق عظيمة، عالم الكتب، : ب، تحقيقالمقتض:  المبرد محمد بن يزيد بن عبداألكبر الثمالي)٣( 

  .٤٦بيروت، بدون تاريخ، الجزء الثاني، ص



 

 )٢٢٤٥(

 بأحالم الكاوبوي التي كان يتمنى فيها أن  الحال مقارنةًفإن المفارقة موجودة في مآل
  .يمتد العالم أمامه سهوال خضراء يرعى فيها قطعانه وما يسلبه من قطعان الغير

الحديث عن السالم بمفهمومه (في اللوحة الخامسة ينتقل الشاعر من العام 
" الكاوبوي"يخاطب إلى الخاص، المتعلق باحتالل األمريكان للعراق، ف) اإلنساني العام

  :بأنه قد أخطأ طريق السالم إلى طريق الحرب المهلك له كما هو مهلك لخصمه
  قد أخطأت طريقك

  رغم جموح المهر األرعن
  رغم األنشوطة والتدبير المتقن

  وادي القطعان.. ليس هنا
   (١)وادي اإلنسان.. نحن هنا

من " الكاوبوي" يبغيه إن الشاعر يختم قصيدته بإبراز النتيجة المفاِرقة لما كان
وراء إطالق أنشوطته تقصف رقاب الشعاب وتلتهم القطعان وتمنع الماء عن الحقول 
والمراعي؛ فحين يسلك الطريق الخطأ؛ وإن صادف من يفسحون له فال شك سيجد من 

فنحن في وادي اإلنسان، ولسنا في " الكاوبوي"يتصدون له؛ ألن الواقع مفارق لخيال 
  .وادي القطعان

ما زلنا مع العراق، ولكن ليس من منطق مجادلة وجهة النظر اإلمبريالية و
للكاوبوي أو العم سام، ولكن من وجهة نظر أحفاد هارون الرشيد، الذين نسوا درب 

، "أغنية حزينة إلسحاق الموصلي"المجد ورضوا بالتيه الحضاري، وذلك في قصيدة 
لقصيدة الحداثية؛ تتمثل في أن حيث تبرز صورة جديدة من جماليات الموسيقى في ا

كالم موزون مقفى بشكل معين يختلف عن الوزن والتقفية في الشاعر يضمنها بعض 
الشعر العمودي، ففي القصيدة الرجزية التفعيلة، يقول أحمد درويش على لسان إسحاق 

  :الموصلي
  واخترت أشعاري  /  هيأت مزماري  /   شددتُ أوتاري

   (٢)كلفحة النار    /  صدريلوح في ال    /  لكن طيف هاجس

                                         
  .٤٠ص: الديوان) ١(
 .٤٤ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٤٦(

في الثالثية التي في السطر األول نحن أمام صورة من صور منهوك الرجز، 
والبيت إما تام أو مجزوء أو مشطور أو منهوك، فالتام ما استوفى جميع أجزائه، «

ي شطريه نوالمجزوء ما حذف جزء من شطريه ما آخرها، والمشطور ما حذف ثا
وأيضا فإن األبيات الثالثة التي رصها .   (١)»ثا شطريهبتمامه، والمنهوك ما حذف ثل

حسن " بينها ما يعرف في البديع بـ-وليست متتالية رأسيا- الشاعر بجوار بعضها 
محذوف (، فكل واحد منهم تفعيلتان من الرجز، األولى في البيت األول مخبونة "التقسيم

حة لم يداخلها زحاف، والثانية ، وأما في البيتين اآلخرين فالتفعيلة صحي)ثانيها الساكن
في األبيات الثالثة، وأيضا كل بيت بروي الراء ) محذوف منها الوتد المجموع(محذوذة 

المكسورة، وهذا التوافق في التفعيالت والروي يتناسب مع حالة الفرحة التي تنتاب 
  .مغنيا يذهب لمسامرة الخليفة في مجلس خاصته

 الموسيقي واختفى حسن التقسيم، فالبيت األول في الثالثية الثانية اختلف النسق
تفعيلته األولى صحيحة والثانية مخبونة، والبيت الثاني تفعيلته األولى مخبونة والثانية 
محذوذة، والبيت الثالث تفعيلته األولى مخبونة والثانية محذوذة أيضا، ولكن اختلف 

لبيت الثاني الروي هو الروي، ففي البيت األول الروي هو السين المكسورة، وفي ا
الراء المكسورة ولكن بعد حرف صحيح، والبيت الثالث اتفق مع الثالثية األولى في 
روي الراء المكسورة بعد األلف الممدودة، وهذا االختالف في النسق الموسيقي واختفاء 

  . يتالءم مع وجود الهاجس وذهاب الطمأنينة-اللذين ميز الثالثية األولى–حسن التقسيم 
يبرز التعبير اللغوي في تآلفه مع المعنى المطروح حين يجعل الشاعر ما و

، ليتبين لنا بعد ذلك أن هاجسه "طيف هاجس"وإنما " هاجسا"يقلق إسحاقَ الموصلي ليس 
نبوءة مستقبلية وليس توقعا لسوء آني، وقد عبر الشاعر عن اعتمال طيف هذا الهاجس 

جاسوا خالل الديار، أي تخلّلوها : مصدر قولك: لجوسا«، و"يجوس"في صدره بلفظ 
والجوسان . وكذلك االجتياس. خبار أي يطلبهافطلبوا ما فيها، كما يجوس الرجل األ

 - وهي متثاقلة–وهنا تأتي المفارقة بين خطى يحثها حثا .  (٢)»الطوفان بالليل: بالتحريك

                                         
اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل، : محمد علي السراج) ١(

 .١٨٨م، ص١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دمشق، الطبعة األولى، خير الدين شمسي باشا، دار الفكر: مراجعة
أحمد عبد الغفور : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد) ٢(

 .٩١٥م، الجزء الثالث، ص١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧عطار، بيروت، دار العلم للماليين، الطبعة الرابعة 



 

 )٢٢٤٧(

 ليال، وكأن تلك الهموم إلى مجلس الرشيد، وطيِف هم يجوس جوس من يطلب األخبار
التي جاء طيفها لينبئ بما سيحدث في المستقبل تجوس ليال تتحسس األخبار لتتحين من 

  .األمة لحظة ضعف تنال فيها منها
فَِإذَا جاء وعد [يحمل تناصا مع قول اهللا عز وجل " يجوس"واستخدام اللفظ 

] ِلي بْأٍس شَِديٍد فَجاسوا ِخلَاَل الدياِر وكَان وعدا مفْعولًاُأولَاهما بعثْنَا علَيكُم ِعبادا لَنَا ُأو
، والتناص نفسه يحمل بنية المفارقة، فتفسيرات اآلية كثيرة، وليس هنا )٥آية: اإلسراء(

إن معنى الجوس «: مجال الخوض فيها، يهمنا منها ما جاء في تفسير البسيط للواحدي
 ويحتمل أنهم -على قول مجاهد-  أنهم جاسوا لطلب الخبر هو التردد للطلب، فيحتمل

  . (١)»جاسوا بالقتل والعبث وطلب من يقتلونه
وهذه المفارقة في حمل البنية الواحدة للمعاني المتقابلة تسير معنا في القصيدة 

أدخلها الشاعر بكامل –كلها، فبعدما أنشد إسحاق الموصلي أبيات شعر موزونة مقفاة 
  :؛ بعد هذا اإلنشاد-ضية الخليلية في بنية قصيدته الحداثية التفعيليلةبنيتها العرو

  يا إسحاق: قال الرشيد
  تمزج في الكأس السرور

  !والشموخ والحزن
   (٢)هل هذه طبيعة العراق؟

فإذا كانت كلمة الجوس تحمل الخير والشر معا؛ فإن كأس الطرب من شدو 
 بين المتقابالت نجد يتضام مع الموصلي تمزج السرور والحزن معا، وهذا الجمع

مفارقة أخرى من كالم الموصلي وهو يتناول النبوءة التي جعلت الهم يجوس في 
  :صدره

  فقلت يا موالي،
  ينخلع القلب
  إذا رويتُ 

                                         
 جامعة اإلمام -عمادة البحث العلمي : الناشرالتفسير البسيط، : ن عليالواحدي علي بن أحمد بن محمد ب) ١(

 .٢٥٨هـ، الجزء الثالث عشر، ص١٤٣٠األولى، : محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة
 .٤٦ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٤٨(

   (١)ما أولتُه من شجو هذه الحمامة
فالرواية تكون بالعنعنة، أي يروي راو عن آخر عن آخر، أما المفارقة هنا 

ن الموصلي يروى عن نفسه، وكأنه قد حدث انفصام للذات تحت وطأة فتتمثل في أ
إلى آخر ما قاله في .. كأنها تنذر بالقيامة وبالنواح والعويل والندامة (النبوءة التي 

، فثمة ذات تروي وأخرى مروي عنها، فكما حمل الجوس المعنيين المتقابلين، )وصفها
على ذات منفصمة " الرواية"فكذلك دلت وكما مزج في الكأس الضدين الفرح والسرور، 

إلى ذاتين متقابلتين، واحة تَُؤول شجو الحمامة وتنبئ بما فيها من نذير السوء، 
واألخرى تقف عاجزة عن مجابهة الحقيقة المفجعة، فتخشى أن تروي عن الذات التي 

  .أولت
يدة وتتجلى المفارقة أيضا بين عزة الماضي والحاضر، تَحِملُها لغةُ القص

  :وموسيقاها، فالرشيد يرد على إسحاق
  ال تخف يا صاحب النبوءة: قال الرشيد

الجند في أرض السواد  
والعسكر الممتد في كل البالد  

والعرب األشاوس األمجاد  
(٢)لن يسلموا بغداد   

فالرشيد يتحدث عن وضع زمانه حيث الجند والجيش العرمرم، وحيث النخوة 
دة العالم، ويأمل أن يكون هذا الحاضر زادا للمستقبل حين يأتي العربية قد بلغت بهم سيا

زمن هذه النبوءة المنبئة بسقوط بغداد، والمفارقة هنا تكون مع واقع العرب في زمن 
الشاعر، فالعرب يقولون كنا وكان جدودنا، دون أن يعدوا العدة الستعادة هذا المجد، أما 

أشبه بستار رقيق «سوء غدا؛ إن المفارقة هنا الرشيد فيقول نحن عندنا فلن يكون لنا ال
إن المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب ... يشف عما وراءه من هزيمة اإلنسان 

 والشاعر لكي يعمق تلك المفارقة .)٣(»اإلنسان لنرى ما فيه من تناقضات وتضاربات

                                         
 .٤٦ص: الديوان)١(
 .٤٧ص: الديوان) ٢(
               م، ٢٠٠١، ١لدراسات، بيروت، ط المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية ل:  ناصر شبانة)٣(

  .٤٩ص 



 

 )٢٢٤٩(

 في قوة بين الزمنين، يجعل الرشيد يتوجس خيفة من النبوءة رغم محاولته االحتماء
  :حاضره

  أصواتنا غليظة األوداج
  فهل تصير إن أتى هذا الزمان

   (١)!خافتة مثل النقيق في حظائر الدجاج؟
والمفارقة هنا ليست في ارتفاع الصوت في الماضي وخفوته في الحاضر، 
ولكن الشاعر يضعنا أمام مفارقة في ارتفاع الصوت ما بين الماضي والحاضر، 

يظة منتفخة األوداج ألنها أصوات أمة لها جيش يملؤ السواد، فاألصوات في الماضي غل
ولها حاكم يأتيه الخراج من أطراف الدنيا قاطبة، أما اآلن فأمة العرب أصوات بال 
فعل، وجعجعة بال طحن، إن الصوت مرتفع، وكان األجدر بأصحابه إن هزموا أن 

  . ال كالمايخفضوا أصواتهم حتى يستطيعوا سبيال إلى استعادة مجدهم فعال
ويختتم الشاعر القصيدة بنبوءة للرشيد تفارق نبوءة إسحاق الموصلي، فليست 

كنبوءة ) المغني(نبوءة شجو حمامة التي جاس طيف همها بصدر إسحاق الموصلي 
عن ألف جد من أصول العرب؛ إن نبوءة الرشيد ضاربة في ) الخليفة(توارثها الرشيد 

  :يصرخ في ضلوع بغداد واألمة العربية؛ وإذ ذاكالتاريخ بألف جد يجعلون التاريخ 
  ساعتها سوف يعود يأجوج إلى أوكاره

  وصوتك الشجي يا إسحاق،
  يا أرجوحة الجمال في العراق،

   (٢).سوف يفك من إساره
قصيدته، ال تنفك المفارقة " أحمد درويش"وفي نبوءة الرشيد التي اختتم بها 

فإذا كانت المفارقة فيما وضحناه في درج القصيدة تأتي بجماليات جديدة للغة القصيدة، 
تأتي بالمعاني المتقابلة في المتن الواحد، كداللة الجوس على الخير والشر، وامتزاج 
السرور والحزن في كأِس طرِب شدِو الموصلي، وانفصام الذات في الرواية عن الذات 

ارقة؛ إذ جعل المتقابلين في نبوءة الموصلي؛ فإن الشاعر أتى هنا بمفارقة لهذه المف
بمعنى واحد، إذ ثمة مقابلة بين العودة إلى الوكر والفكاك من األسر، لكن هذين 

                                         
 .٤٧ص: الديوان) ١(
 .٥٠ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٥٠(

الجملتين المتقابلتين لغة يحيالن إلى معنى واحد، وهو عودة بغداد إلى مجدها، وانعتاقها 
 - على هذا النحو-من أسر مستعمريها ومستبيحي حضارتها، وتكون مفارقة المفارقة 

  .بئة باتصال الحاضر بالماضي استجابة للنبوءة الضاربة في التاريخ بألف جدمن
ومن وصل الحاضر بالماضي ينتقل الشاعر إلى البحث عن االتصال مع ذات 

؛ وقد استخدم فيها جمالية اللغة على المستويين؛ مستوى "اللمى"أخرى في قصيدة 
قصيدة تبدأ وكل سطر مكتف الموسيقى وتنويعاتها، ومستوى اللغة ومفارقاتها؛ فال

  :بتفعيالته، حتى تصل إلى قول الشاعر
واستثارت بي..  

  المضغةَ الخائفةْ
  رجفها في الضلوع

   (١).هو العاطفةْ
،  (٢)ستكتمل تفعيلتان معقولتان من تفاعيل المتدارك" بي"فالشاعر لو وقف على 

لة بالباء بالفح من المتص-لكنه اختار الوصل رغم استقامة الوزن، فحرك ياء المتكلم 
أجل أن يصلها بالسطر الذي يليها، واعتمادا لجماليات الكتابة وضع النقطتين ملتصقتين 

، حتى يدفع القارَئ إلى أن يصل السطرين معا، وال يسكِّن لتمام التفعيلة "الياء"بحرف 
 ورغم الوصل الصوتي النطقي فإن الفصل الكتابي على سطرين يأتي بيانا. بالسكون

ولننظر إلى المجاالت الداللية . لمدى فعل االستثارة المقرونة بالخوف في فعل المضغ
؛ ثالث مجاالت داللية لثالث ) مضغ– خوف –استثارة : (للكمات المكون لهذه الصورة

عوالم مختلفة، األول منها فعل بيولوجي نفسي، والثاني فعل نفسي بحت، والثالث فعل 
لكلمات الثالثة بحقولها الداللية المتباينة في سياق واحد؛ جمع الشاعر ا. بيولوجي بحت

لكي يفسر هذا الجمع في السطرين التاليين عن طريق ضم مجال داللي رابع لهم، هو 
التي تنتابه مع الغضة " العاطفة"، وصوال لتفسير حالته؛ إنها "الرجف في الضلوع"

بتها وصاال؛ ذلك الرشف الذي المرهفة للشفاه اللمياء التي يرجو منها رشفا ومن صاح
  :وصفه بقوله

  ذُق رضاب السحاِب
                                         

 -.٥١ص: الديوان) ١(
 )١٧٤علم العروض والقافية، ص: عبدالعزيز عتيق.د: انظر(وهو حذف الخامس المتحرك: العقل) ٢(



 

 )٢٢٥١(

   (١)،لكي تعرفه
وهنا لكي يصل الشاعر ما بين السطرين لكي تكتمل تفعيلة المتدارك المعقولة؛ 

، والوصل هنا جاء ليربط بين المجالين "الفاصلة المنقوطة"جعل الوصَل عن طريق 
) رضاب السحاب(من سحاب ومطر الدالليين لكل من الطبيعة ومظاهرها الحسية 

والمعرفة؛ فالفاصلة المنقوطة وإن كانت لغرض التعليل نحويا ولغرض إكمال التفعيلة 
التقبيل (بوصل السطرين موسيقيا؛ فإن هذا الوصل يمثل مفارقة ما بين الحالة الشبقية 

، والتي تقتضي فعال جنسيا حسيا وعمال بيولوجيا شهويا، وما بين )وتذوق الرضاب
الخروج من هذه الحالة الحيوانية في االتصال إلى رحابة االتصال بعالم الطبيعة عن 
طريق المعرفة العقلية؛ يأتي االتصال الذي يبغيه الشاعر والذي حان موعده وال 

  .يستطيع أن يخلفه
إثر فعل -من العرض السابق يتبين لنا أن الشاعر ينوع ما بين فكرة االتصال 

 مع محبوبة اتخذها رمزا؛ ليجعل من التواصل -ي إلى االنفصالالواقع المجحف المفض
معها تمثال لالتصال بالذات الشاعرة المتشظية في واقعها المعاصر المؤلم، وما بين 
فكرة االتصال الحضاري العام لألمة العربية بماضيها المشرق انفالتا من واقعها 

الرمز، /حب مع هذه المحبوبةحول التواصل بفعل ال" أفئدة الطير"المخزي؛ إذ تدور 
عن واقع األمة " أغنية حزينة إلسحاق الموصلي"و" كاوبوي في وادي اإلنسان"أعقبها 

ثم تلى ذلك بقصيدة . العربية المستعمرة والمنهزمة أمام اآلخر األجنبي المحتل الدخيل
 وبعد الرمز،/ليعود من خاللها إلى الحديث عن اتصال الذات الشاعرة بالمحبوبة" اللمى"
  :التي يتحدث فيها عن سيناء؛ فيقول" أغنية حزينة لطائر المساء"تأتي قصيدة " اللمى"

  عناكب الشمس على حدائق القناة
  تخط آخر السطور في نهارها الطويل

  والمدن التي تمور بالحياة
  تغرق في دوامة الصمت الملول

   (٢)،شطآنها خنادقُ يملؤها الثأر الجريح

                                         
 .٥٢ص: الديوان) ١(
 .٥٣ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٥٢(

ال " خنادق"ي طباعة الديوان أن يرسم الضمة إعرابا لكلمة لقد عمد الشاعر ف
التنوين، وهنا لم يترخص الشاعر ويستخدم الضرورة الشعرية حفاظا على الوزن، وآثر 
 أن يحافظ على أصل القاعدة النحوية في منع صيغة منتهى الجموع من الصرف، وإن

بالرسم اإلعرابي الذي –غير ذلك في التفعلية العروضية؛ إذ تكون تفعيالت السطر 
وبقية السطر إما )  خنادق يم  مفاعلتن–شطآنها  مستفعلن : ( كالتالي- اختاره الشاعر
لؤها الثَّْأ  متفاعْل (أو تكون )  ثَْأر الْجِريح  مستفعالن–لؤها الثْ   فِعلُن (تكون تفعيالته 

  خروج من تفعيلة الرجز وهنا هذا التنوع الذي ال يقف عند ال).  ر الْجريح   فاعالن–
 إلى تفعيلة الكامل - التي بدأ بها القصيدة ولم يخالفها حتى وصل إلى هذا السطر-
، وإنما وصل التنوع في تصور أكثر من شكل لتفعيالت السطر الشعري؛ )مفاعلتن(

بحيث تتوافق تلك التصورات المختلفة للشكل العروضي لهذا السطر الشعري مع حالة 
 تمر بها المدينة المحتلة سيناء حين تتحول وما حولها من مدن القناة االضطراب التي

من مدن عامرة موارة بالحياة إلى مدن ال يقطع الصمتَ فيها إال أناتُ المرضى 
المتكسرة، فيكون التحوُل من صخب الحياة إلى أنين المرضى والجرحى صورةً من 

  .عريتحوالت الموسيقى وتفعيالت العروض في هذا السطر الش
أما من حيث الجانب النحوي فإن الحفاظ على األصل النحوي وعدم اللجوء 

إضافة –إلى الضرورة الشعرية التي تحافظ على الوزن الموسيقي يعطي داللة أخرى 
 وهذه -إلى داللة التنويعات والتغيرات الموسيقية التي أحدثها الحفاظ على هذا األصل

رخص وال االنقياد للضرورات في حالة الهزيمة، الداللة هي أنه يجب عدم االنصياع لل
فهي جولة يتبعها جوالت، يكون النصر فيها لمن حافظ على أصول النصر واجتنب 

  .رخص الهزيمة
قد أوجد مفارقة جمالية بليغة، وليست تلك " خنادق"إن الشاعر بعدم صرف 

موسيقية التي المفارقة في مضمون معنى لغوي، ولكنها مفارقة بين داللة التغيرات ال
أحدثها الحفاظ على األصل اإلعرابي، وما بين الداللة اللغوية النحوية التي أحدثها هذا 

تأتي «الفعل النحوي عينه، والمفارقة هنا ليست لغرض التضاد بين المعنيين، بل 
المفارقة في عمل الشاعر؛ ألنه يريد إنتاج تركيب معين من خالل اللغة ذات الطبيعة 



 

 )٢٢٥٣(

 في نفس المتلقي حول القضية التي يطرحها، والقضية التي  (١)»وإحداث أثرالتحليلية، 
هنا هي قضية تحول سيناء من مدينة مصرية حرة إلى " أحمد درويش"يطرحها الشاعر 

مدينة مصرية محتلة، وما صحب ذلك من انكسار الحياة فيها وفي مدن القناة بفعل 
فإنه لكي يبرأ " الثأر الجريح"اعر بأنه المحتل، وإذا كان الثأر المطلوب قد وصفه الش

الثأر ويعرف طريق النصر ال بد من السير على أصول النصر وعدم االستسالم 
  .لرخص الهزيمة وضرورات الموقف

إن يد المحتل لن ترتد عن إلحاق األذى بأصحاب األرض، ولن تمتنع عن 
برخص الهزيمة، محاولة فصلهم عنها إال إذا أخذ أصحاب األرض بعزائم النصر ال 

  :هم" عرس في بنت جبيل"وبالتالي فإن ضيوف 
  حفنة رمل من حطَّين

  وبقايا من قلعة بارليف،
  وعيون من شرفات القدس تنادي

  معتصماه.. وا
القد صخري فتى كان لدي  

(٢)وتاه  
إن كل األسطر الشعرية هنا مكتفيةُ التفعيلِة ما عدا السطر قبل األخير، حتى 

، )فتحةً عالمةَ جر الممنوع من الصرف(ول، وقد رسم الشاعر حركة إعرابه السطر األ
فقد بقي السطر مكتفي التفعيلة؛ فبإشباع الفتحة وتحولها إلى ألف ممدودة تصبح تفعيلته 

اجتمع " عرض"، وهذا الحفاظ على األصل اللغوي اإلعرابي في )طينَا  فعلن(األخيرة 
شهدت النصر؛ يعني أن يحافظ العربي على فيه ضيوف من أراضي مدن عربية 

األصول والعوامل التي جلبت النصر لهذه المدن، حتى يخرج من واقع هزيمته 
التي عبر عن انتصارها اإلشارةُ –" سيناء"و" حطين"المخزي، ولما تحول الحديث من 

 إلى الحديث عن عيون القدس التي تنادي من تأمل أن ينقذها من براثن -لخط بارليف
لمحتلين؛ حدث تحوٌل على مستوى القصيدة؛ ففتاها الصخري القد قد تاه عنها، وماثل ا

                                         
 - هـ ١٤٢٥نونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة التاسعة، األدب وف: عزالدين إسماعيل.د) ١(

 .٧٧م، ص٢٠٠٤
 .٦٠ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٥٤(

تيهانَه وانفصالَه عن مدينته انفصاُل التفعيلة بين السطرين؛ فاالنفصال عن عوامل 
  :النصر يفضي إلى التيه في غياهب الهزيمة؛ تلك الهزيمةُ ويد صانعيها الغاصبين

لن ترتد    
  لى األوراقْعبر الحبر يراق ع
  عبر هدير األشواقْ

لن ترتد  
(١)بغير اليد   

إن الشاعر في السطر األول من هذا النقل يجعل التفعيلة األخيرة فيه تنتهي 
بسبب خفيف، وال ينتُج هذا السبب الخفيف نتيجةَ إشباع حركة من الحركات، بل إنه 

ت الدال أصم صو«انتهى بحرف صحيح ساكن، وليس أي حرف، ولكنه حرف الدال، و
يدل على  أعمى مغلق على نفسه كالهرم ، اليوحي إال باألحاسيس اللمسية وبخاصة ما

فالدال وما يوحي به من القوة .  (٢)»الصالبة والقساوة وكأنه من حجر الصوان
والصالبة حين يأتي في آخر التفعيلة ساكنا، وتكون التفعيلة نهاية سطر مكتف، فإن 

شج مع جماليات الصوت اللغوي في التأكيد على الفعل الذي جماليات الموسيقى تتوا
  .ينبغي حذوه من أجل أن ترتد يد الغاصب

وحين يكون هذا الفعل غير مجٍد، وليس من األفعال الجالبة للنصر، تأتي 
 لتُعبر عن عدم الجدوى، فالحبر على - عبر قافية السطر الشعري- الموسيقى الشعرية 

كال تفعيلتي نهاية السطرين ينتهيان بالقاف الساكنة والتي " ألشداقا"وهدير " األوراق"
، وهذا المد قبل السكون يناسب حالةَ الجهد غير المجدي التي تنتهي إلى  (٣)قبلها ساكن

ال شيء كما في حبر األوراق الذي ال يضع خُطَّةَ نصٍر، وكذلك يالئم ارتفاع الصوت 
  .دون دق طبول الفتح

                                         
 .٦٠ص: الديوان) ١(
م، ١٩٩٨خصائص الحروف العربية ومعانيها، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حسن عباس) ٢(

 .٦٦ص
عبدالعزيز .د: انظر قبل الروي مباشرة أو حرف لين، حرف مد(يسمى في مصطلحات القافية الردف وهو ) ٣(

 )١٣٦علم العروض القافية، ص: عتيق



 

 )٢٢٥٥(

ود إلى قافية الدال الساكنة الصلبة القوية، لينبئ أن النصر فقط لكن الشاعر يع
  ).لن ترتد بغير اليد(يقف عند حدود اليد التي تصد العدوان 

وال يرتبط ظهور الغاصب بغياب المحبوبة، ولكن يرتبط أيضا بغياب القمر، 
فصال عن وهنا ال تتمثل وطأة الواقع في االنفصال عن المحبوبة الرمز، وإنما في االن

؛ يقول في "عندما غاب القمر"الطبيعة األم؛ وقد صور أحمد درويش ذلك في قصيدته 
  :مطلعها

  نسائم الصيف التي تُِهيج ذكرياتنا
  عراءنا.. وقمر يكشف منا جوعنا

  خيامنا.. رصت على دروبه.. وأفقٌ
   (١)والضنى.. والدمع السخين.. تحتضن األنات

ول كلها تفعيالت رجز، كلها مخبونة محذوف التفعيالت في السطر الشعري األ
أما السطر الثاني، فيبدؤه الشاعر . ثانيها الساكن، ماعدا التفعيلة الثانية تفعيلة صحيحة

بفاصلة كبرى، ثم تأتي تفعيالت الرجز بعد الفاصلة الكبرى، األولى مطوية محذوف 
ر الثالث يبدأ بفاصلة وكذلك السط. رابعها الساكن، والثانية صحيحة، والثالثة مخبونة

في حين . كبرى، يليها ثالث تفعيالت رجٍز؛ األولى صحيحة، والثانية والثالثة مخبونتان
جاء السطر الرابع في أربع تفعيالت رجز؛ األولى مطوية والثانية والثالثة صحيحتان، 

  .والثالثة مخبونة
تار الشاعر أن وهذا التنوع الموسيقي يساير التنوع في الحقول الداللية التي اخ

يصوغ منها صوره المعبرة عن األلم الذي يحيطه وهو يحيى بين الطبيعة، ولكنه غير 
الذكريات؛ " تهيج"متصل بها اتصال الذات بمصدر وجودها األم، فنسائم الصيف 

فالذكريات موجودة ومكنونة في نفس الشاعر، ولم يكن للصيف وال لنسائمه فعل في 
  .فت عند مجرد إهاجة هذه الذكرياتمعانقة آالمه، وإنما وق

وحين انتقل الشاعر من مجرد إهاجة المكنون إلى الفعل الكاشف، انتقل من 
تفعيلة الرجز إلى فاصلة كبرى بدأ بها كالمه عند فعل القمر في كشف كل من الجوع 
والعراء، والفاصلة الكبرى في هذا الموطن حين يبتدأ بها السطر الشعري تقترب من 

ثيرا وتبتعد عن الشعر، فالكشف عن الجوع عمل قاٍس، ال يستدعي موسيقى النثر ك
                                         

 .١٠٤ص: الديوان) ١(



– 

  )٢٢٥٦(

النثر الذي هو طريقة تعبيرية أكثر ميال إلى «الشعر وال طربه، وإنما يستدعي 
، لتتابع الفاصلة في السطر الذي يليه محللة فعل القمر الكشفي عن حالة  (١)»التحليل

  .األفقالعراء، إذ تتجلى في رصف الخيام على دروب 
نسائم "إما خبرا لـ.... " تحتضن األنات "وفي السطر الرابع تأتي جملة 

، وهذه اإلمكانية التي تطرحها الصياغة الشعرية تجعل اللغة "أو نعتا للخيام" الصيف
ليست مجرد وسيط بين المبدع والمتلقي؛ فبهذه الجمالية التي تفتح الباب ألكثر من تأويل 

تحول الوسيط إلى طرف أصيل، فالذي «ية اإلحالة النحوية  لمرجع-أو لتأويالت عدة–
ينطق ويتكلم في الشعر هو األبنية الصياغية التي تقدم نفسها مباشرة تقديما فريدا، 
فأصبح من حق المبدع أن يغامر مع اللغة، وأن يدفعها إلى التعبير عما لم تتعوده، 

  . (٢)»ويطوعها لمهام ليست من مهامها األصلية
 المقطع األول من القصيدة حدث التزاوج بين جماليات الموسيقى في هذا  

وجماليات التأليف واالبتكار اللغويين في بيان مقصدية الشاعر في التعبير عن حالة 
االنفصال عن الطبيعة رغم ما يبدو ظاهرا للعيان أنه يغوص فيها محاورة للنسائم 

فتقده روحا وإن بدا مظهرا، يفتقد ومكاشفة للقمر واحتضانا لألفق؛ هذا المظهر الذي ي
  :كلماته المورقات التي

  تنساب عبر أغنيةْ
  ساعة مستأنيةْ.. يرسها الناي الرخي

   (٣)ال يعرف الليُل والسمار أحزانا    عرج عند مغنانا.. يا عابر الدرب
وبعد هذا البيت سبعة أبيات عمودية أخرى، ويتماثل هذا التحول الموسيقي من تفعيلة 

تنويعاتها إلى بحر البسيط العمودي؛ مع فكرة االنسياب التي تصدر عن الرجز و
موسيقى الناي، وتبرز الجمالية اللغوية هنا في وصف الوقت الذي يزفر فيه الناي 

، وهي كلمة لم أجد له وجودا فيما طالعته من معاجم اللغة "ساعة مستأنيةْ"أغنيته بأنه 

                                         
 .٧٧األدب وفنونه دراسة ونقد، ص: عزالدين إسماعيل.د) ١(
كتاب أبحاث المؤتمر العام التحاد األدباء والكتاب (ركائز التجديد في شعر الحداثة، في : محمد عبدالمطلب.د) ٢(

 .٣١٤، ص٢٠٠٦، القاهرة )العرب
 .١٠٥ص: الديوان) ٣(



 

 )٢٢٥٧(

أحمد "حاولة تتبع الجذر الذي نحت منه الشاعر العربية قديمها وحديثها، ومن ثم تجدر م
  .لفظته التي وصف بها الساعة التي شدا فيها الناي" درويش

وحين .  (١)»وَأنَى الشَّيء يأني ُأِنياً إذا تأخر عن وقته«، "أنى"أصل مادة الفعل  
أو على استفعل ) تأنى(تتحول الصيغة الثالثية إلى صيغة خماسية إما تكون على تفعل 

.  (٢)»َأي انْتَظَر ِبِه:  واستْأنَى ِبِه .تََأنَّى ِفي اَألمِر، َأي تَنَظَّر وتَرفَّقَ«: ، ويقال)استأنى(
 وبالتالي - رغم عدم وجود اللفظ في المعاجم–" مستأني"هو " استأنى"واسم الفاعل من 

ى الذي يحيل إل" استأنى"يكون الشاعر أحمد درويش قد نحت اسم فاعل من الفعل 
االنتظار وطلب األناة والتريث، وجعل اسم الفاعل هذا وصفا للساعة التي ينساب فيها 
الناي بأنشودته العمودية؛ وكأن ساعة النشيد هذه تطلب من الزمن االنتظار ليفرغ الناي 
من أنشودته؛ تلك األنشودة التي يعلن مرددوها في نهايتها أن أجسادهم ستقوم سدا مانعا 

  .ين على األعواد الخضر التي تُمثِّل غدهم المأموَل وماضيهم الموروثَضد المعتد
تسأل الزمن أن ينتظر ريثما يترنم المرددون بأنشودة " مستأنية"وألنها ساعة   

الناي الحزين، فإن الواقع ال يلبي سؤلها وطلبها االنتظار، ويدهم أولئك المترنمين 
 بالجوارح، فيقِْبل الجنود المعتدون؛ جنود العدا باألحالم الخضر دون كَد بالسوعد وبذٍل

الحاقِد أو جنود الواقع المجتاِح طيفَ الحلِم الناعس؛ فالنتيجة واحدة؛ وهي أن الناعسين 
في ترديد أغنية الناي يفيقون من ساعتهم المستأنية على صوت حزين يردد المقطع 

  .الذي بدأت به القصيدة
غوص في صميم النشاط الكوني والفكري «ة إن الشعر عند شعراء الحداث

للموجود البشري، الذي أبدع بمغامراته في طبيعة األشياء التي من شأنها أن تحرك 
وبالتالي ال بد أن يكتب الشاعر الحديثُ .  (٣)»النسق الحضاري في حركيته المتسارعة

                                         
إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة .مهدي المخزومي ود.د: العين، تحقيقكتاب : الخليل بن أحمد الفراهيد) ١(

 .٤٠١الهالل، القاهرة، بدون تاريخ، الجزء الثامن، ص
علي هاللي، : ن جواهر القاموس، تحقيقتاج العروس م: الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني) ٢(

 .١٠٩م، الجزء السابع والثالثون، ص١٩٦٦الكويت، دار الهداية، 
م، ١٩٩٦جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : خيرة حمر العين) ٣(

 .٣٣ص



– 

  )٢٢٥٨(

عله أحمد عن الشعر ونسقه الحضاري وإمكاناته في عملية تخليق الواقع؛ وهذا ما ف
  :؛ يقول"الشعر والزحام"درويش في قصيدة 

  تهيأت قبل نزولي من البيت،
  رتبت أوراقي الشاردة

  "الشعر والحب"حديثي عن 
  .سوف يسجل في العاشرة

  وسوف تراه الجماهير في سهرة الليل
   (١)"هنا القاهرة: "حين يقول المذيع

لناحية الموسيقية فإن ، ومن ا"فعولن"اختار الشاعر لقصيدىه تفعيلة المتقارب 
الشاعر سار على نمط يتعلق بتفعيلة السطر األخير، والتي يأتي بها كلَّ سطرين منقسمةً 
بين السطرين؛ أي يأتي السطر األول متصال بالسطر الثاني، للحاجة إلى اكتمال 
التفعيلة، وكذلك الثالث مع الرابع والخامس مع السادس، ورغم أن الشاعر كان يمكنه 

 في التفعيلة األخيرة واألولى من السطر الذي يليها بحيث يجعلها  (٢)جأ إلى التسبيغأن يل
  .مخبونة، لكنه آثر صحة التفعيلة ووصل كل سطرين معا

وهذا الشكل الذي اختاره الشاعر من مجموعة خيارات عروضية كانت متاحة 
معنى خاص أمامه يشاكل المعنى المطروح في هذه األسطر الستة، فكل سطرين لهما 

بهما في إطار المعنى الكلي الذي يطرحه المقطع، فتهيؤا للنزول رتب أوراقه، وحديثه 
اإلذاعي سوف يسجل في العاشرة، وسوف تستمع إليه الجماهير وهي تستمع إلى صوت 

  ".هنا القاهرة"المذيع وهو يقول جملته المشهورة 
 اللغوي، ولكنه يلجأ إلى وال يكتفي الشاعر بهذا التشاكل بين الموسيقى والتأليف

المفارقة عبر تراسل الحوس؛ فالحديث الذي سيجريه الشاعر هو حديث إذاعي، وبالتالي 
فإنه يستمع وال يشاهد، ولكن الشاعر جعله مشاهدا عند الجماهير، وإمعانا في التأكيد 

                                         
  .١٣٧ص: الديوان) ١(
فيف، وذلك يكون في بحر واحد هو الرمل، وفيه تتحول والتسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خ) ٢(

، هذا في العروض الخليلي، )١٨١علم العروض والقافية، ص: عبدالعزيز عتيق.د: انظر(فاعالتن إلى فاعالتان 
 من خروج على القيد الخليلي فإنه يمكن أن يوجد في أي سبب ا نتكلم عن قصيدة التفعيلة وما فيهناولكن بما إن
 .  به السطر الشعريخفيف ينتهي



 

 )٢٢٥٩(

عرفة وآماله الكبيرة المبنية على م) التسجيل في اإلذاعة(على تماهي الشاعر مع الحدث 
حتى " الجماهير"وإنما قال " المستمعون"الناس به شاعرا يتحدث عن الحب؛ لم يقل 

يتماشى التعبير مع الصورة الرومانسية الخيالية التي افترضها لجماهير تتلقف ما 
 قد أحاال المستمع مشاهدا، -المظنونَيِن لدى المستمِعين–ستسمعه وكأن الشعر وجماله 

  :فهو سوف يحدث الناس عن الشعري ويريهم. ِمع مشاِهداوكذلك أحاال المست
  وكيف تفوح الحروف بعطر الصفاء

  وكيف نُضمخُ بالشعر بسمتَنا
   (١).في ثنايا اللقاء

في السطر األول الحديث عن الفعل الذاتي لحروف الكلمات الشعرية، وهي 
يصل تفعيلته فوحان عطر الصفاء منها، وبالتالي جعل الشاعر السطر مكتفيا، ولم 

 مع - المأمول- أما في السطر الثاني فالشاعر يتحدث عن فعل الناس . بالسطر الذي يليه
الشعر واإلفادة منه روحيا ووجدانيا، فهم سيستخدمون عطر الشعر الفواح في التعطر، 

في السطر الثاني، ) تنا  فعو(وبالتالي وصل السطر الثاني بالثالث، فقد جاء الوتد 
في بداية السطر الثالث، ليكون اتصاُل السطرين في تفعيلة واحدة ) لنفي  (والسبب 

 بشعر الحب وحديث الشاعر - المظنونة- صورةً من اتصال المعنى في حفاوة الناس 
  .اإلذاعي عنه

، ويسبح في غياهب "الحب والشعر"إن الشاعر متشوق لحديثه اإلذاعي عن 
ا، األحالم الوردية عن تشوق الناس لسماعه حتى يمرئي مشاهدةً والمسموع حيل السماع

ويوغل في تخيل الناس وهم يعطرون أنفسهم وأرواحهم بعطر الشعر الرومانسي، وبعد 
أن يستجمع أوراقه سابحا في أحالمه، ويخرج من برجه العاجي إلى الشارع؛ يجد 

  :الواقع غير المأمول، والمتخيَل غير المعاين
  فتحت الخطى نحو سيارتي

   بعرض الطريقتنام
  وألقيت نظرتي العاجلة
  تبينت أن اإلطار ينام

  فصبيان شارعنا مولعون؛
                                         

 .١٣٨، ١٣٧ص: الديوان) ١(



– 

  )٢٢٦٠(

  إذا هدأ الليل أن يغرسوا
  لست أدري لماذا

هم في كعوب الحسان(١)مسامير   
إن الموسيقى في هذا المقطع في نهاية األسطر تسير على نسق يختلف عن 

ربعة األولى يتشاكل كل سطرين نسق مثيلتها في المقطع السابق، إذ في األسطر األ
؛ ففي السطر األول من كل سطرين متتاليين "فعولن"متتاليين في شكل من أشكال تفعيلة 

أي يحذف منها السبب وفي نهاية السطر الثاني يحذف السبب األخير " الحذف"يدخلها 
ويذيل الوتد المجموع بإضافة ساكن له، ويتكرر هذا النمط كل سطرين من األسطر 

ويحدث التغير والتنويع على هذا النسق في السطرين الخامس . ربعة األولىاأل
والسادس، فتفعيلة نهاية السطر محذوفة مذيلة، والسطر السادس تفعيلته محذوفة فقط، 
وأما السطران السابع والثامن فيعودان لنمط األسطر األربعة األولى، فتكون تفعيلة 

  .لة السطر الثاني محذوفة مذيلةالسطر األول منهما محذوفة فقط، وتفعي
 لهما -كالمقطع السابق–في األسطر األربعة األول نجد أن كل سطرين 

معناهما المختص بهما في إطار المعنى الذي يعبر عنه المقطع كله؛ ففي السطرين 
، وفي "جراج"األولين يحث الشاعر خطاه إلى سيارته الموجودة في الشارع وليس في 

ألقى عليها نظرة عرف فيها مشكلة اإلطار المثقوب، أما في األسطر السطرين التاليين 
التالية فإن تغير النسق الموسيقي لعلل التفعيلة األخيرة يحمل معه تغيرا في المعنى الذي 
تعبر عنه األسطر الشعرية، فالشاعر ينتقل من الجرم المعاين إلى انطباعاته النفسية 

إنما ينقل معه استنكاره واستهجانه هذا الفعَل عنه؛ فال يحكي فعل أطفال الشاعر، و
وينقل وقعه النفسي عليه، وذلك عبر السؤال االستنكاري المنفي الذي جاء جملة 

  ). ال أدري لماذ؟(اعتراضية 
إن جمالية التأليف اللغوي هنا تضامت مع جمالية التنويع الموسيقي تعبيرا عن 

والرومانسية إلى الصدمة التي القاها لما تغير مزاج الشاعر السابح في أوهام الحب 
نزل من برجه العاجي والمس واقع الحياة في فعل أطفال الشارع، فلم يكتف الشاعر 

إمعانا في بيان المفارقة بين تهويماته الحالمة وواقعه -بالسؤال االستنكاري، وإنما 
 بتعبير شعري  جعل السؤال االستنكاري منفيا، ونقُْل الواقع الحرفي المزري- المزري

                                         
 .١٣٨ص: الديوان) ١(



 

 )٢٢٦١(

فعلى «يستخدم جماليات اللغة التأليفية وإمكاناتها الموسيقية هو من سمات شعر الحداثة؛ 
 اإلمساك -ألول مرة–محور المضمون، لشعراء الحداثة المصريين كشوف كثيرة، منها 

بالواقع الحي، حتى وإن كان قذرا وملطخا، شائها، أو رثا؛ إمساكا شعريا محكما 
وون في عملهم الشعري المبتذل والرث والصغيِر، والجدَل بين وصارما، فهم ير

  .(١)»مستويات الشائع والسامي، اليومي واألسطوري، الوقائعي والرمزي؛ في وقت معا
والشاعر في عملية اإلمساك بالواقع ال يلجأ إلى لغة عامية، وإنما يصوره من 

ة على صخرة الواقع، منظور الشاعر الحالم الذي تحطمت رؤاه وشطحاته الرومانسي
ومع ذلك ال يزال يستخدم لغة الشعراء الحالمة، فاألطفال ال يغرسون المسامير في 

؛ ليأتي المقطع الثالث تعبيرا عن هذه اإلفاقة "كعوب الحسان"إطار السيارات؛ وإنما في 
المؤلمة، فقد عانى الشاعر حتى يغير إطار سيارته، فناله من معاناة التفاصيل المتعبة 

 ما ناله من اتساخ قميصه بالشحم، ومعاناة -  بتعبير إدوارد الخراط-للواقع " الرثة"و
الرفع والتنزيل، وغير ذلك؛ حتى هم أن يأتي بالصبية الذين ثقبوا إطار سيارته لكي 

  :يدفعوا محركها للعمل
  ...وكدت أفتش عن صبية الليل

يدفعوني.. أوقظهم  
  ولكن سيارتي جاملتني وسارت

   (٢)همي قليالتَفَرج 
إن الشاعر أفاق من حلم الشعر الرومانسي إثر تحطم هذا الحلم على صخرة 

، وكم كان التعبير )التحمس للشعر والزهر(الواقع وتفاصيله المبتذلة، وهذه اإلفاقة أنسته 
بليغا حين جعل الواقع الشاعر ال ينسى الشعر، وإنما ينسى التحمس له فقط تحت وطأة 

ع المباينة لتطلعات خياله الرومانسي؛ ورغم هذا الغضب فإن الشاعر حين أفعال الواق
 دتدور السيارة ال يرصد دورانها رصدا جافا سطحيا، ولكن يرصده رصدا شعريا، رص
من يحاول أن يجد الجمال في قلب القبح وإن عانده الواقع، فالسيارة لم تسر، ولكنها 

مكافحة من خياله الشعري يتنفس الشاعر ، وتمسكا بهذه اللمحة ال)جاملته وسارت(
الصعداء حين تدور سيارته، وينفرج بعض همه، فيعود إلى حديث الشعر الرومانسي 

                                         
 .٤٥شعر الحداثة في مصر دراسات وتأويالت، ص: إدوارد الخراط) ١(
 .١٣٩ص: الديوان) ٢(



– 

  )٢٢٦٢(

في المقطعين التاليين؛ فيتمنى أن ينسج النسيم ويطرزه ليزين به صدر بالده، وأن 
  .يستنبت من شعره حبا يمأل به طرقات بالده وشرفات بيوتها

يث من الشاعر واإلصرار على العيش في حلمه ورغم هذا السعي الحث
الرومانسي، فإن الواقع ال يمهله ريثما يتمادى في حلمه الرومانسي بعد تلك اإلفاقة من 
الهم التي أمسك الشاعر بتالبيبها إمساكا حين دارت سيارته؛ فقد وجد سائقَ سيارة نقل 

الشرطي؛ فإن هذا ثقيل يتعامل باستهانة مع قوانين المرور، وحين تشاجر وأتى 
الشرطي لم يأت ليحل المشكلة وفقا للقانون؛ فحاول الشاعر الرومانسي الحالم أن يسمع 

  :الناس وجهة نظره
  تكلمتُ لم يسمع الناس صوتي

  وردوا علي ببعض السباب
  صرخت فبحت عروقي

  ...وضاع النداء
  ...أحسستُ طعم الكوابيس

  حين نصيح بأفق تجمد فيه الهواء؛
   (١)د أحرفنا طعنة في الحلوقفترت

إن جمالية اللغة هنا في جانبها الموسيقي ليست في إحداث تنويعات موسيقية 
تامة في نهاية كل ) فعولن(على تفعيلة المتقارب، ولكن في الحفاظ على هذه التفعيلة 

األسطر الشعرية المنقولة هنا، باستثناء التفعيلة األخيرة من السطر الخامس، والتي 
كتمل حين يوصل بالسطر الذي يليه، وهذه االستقامة الموسيقة مالئمة للمعنى ت

المطروح؛ ألنها تعبر عن تصويِر شاعٍر حالٍم للواقع المزري، فهو ينقل الواقع من 
زاويته كشاعر رومانسي ما زالت بقايا حلمه ممسكةً به، حتى والواقع يصفعه الصفعة 

ذروتَه تأتي التفعيالت في نهايات األسطر الشعرية تلو األخرى، وحين يبلغ أذى الواقع 
معبرة عن استيعاب الشاعر لقسوة الواقع؛ فيعود الشاعر إلى التنويع ما بين كل 

  :سطرين؛ حيث تتصل التفعيلة في أحدهما بالذي يليه، وتتم في الثاني؛ يقول
وحين شكوتُ إلى الشرطي  

  استدار وغنَّى،
                                         

 .١٤٠ص: الديوان)١(



 

 )٢٢٦٣(

  وحين شكوت إلى الناس
ظم الناس لعناأوسعني مع  

تريد الحديثَ عن الشِّعِر والحب  
   (١)فلتُطحن اليوم طحنا

وكما يتصل كل سطرين من هذه األسطر الست عروضيا عبر اتصال التفعيلة 
األخيرة في السطر األول بما يكملها في السطر الثاني؛ فإن كل سطرين أيضا يمثالن 

عنه هذه األسطر، وهذا عود من الشاعر معنى مستقال في إطار المعنى العام الذي تعبر 
إلى النسق الذي بدأ به قصيدته، وإن كان نسق البداية يمثل طرح الشاعر لحمله 
الرومانسي في تلهف الناس على سماع شعره واستقبال الحب من حديثه اإلذاعي؛ فإن 

 ينقل موقف الناس منه ومن شعره، وقد طحنه الناس طحنا - هنا–النسق نفسه 
ليموت في .  عما يطرح الشعر من خياالت الحب وتهويمات الرومانسيةوانصرفوا

) صوت الضجيج وطعم الدخان وفوضى الكالم(النهاية الزهر في وجدان الشاعر أمام 
  ).كان يجلجل في الطرقات(الذي 

  
  

                                         
 .١٤١ص: الديوان) ١(



– 

  )٢٢٦٤(

  الخاتمة
حاول هذا البحث أن يرصد الجمالياِت التي تطرحها الحداثةُ في لغة الشعر، 

، وقد "أحمد درويش"يين الموسيقي والتأليفي، وكانت مدونته التطبيقية شعر على المستو
بدأ الشاعر بتقدمة نظرية بينت معنى الحداثة التي يعنيها البحث، ومصادر تلك الحداثة 
عند أحمد درويش، ثم تلى تلك المقدمة النظرية بالمتن التطبيقي للبحث، وقد توصل 

  :البحث إلى النتائج التالية
 الحداثة ال تقف عند شكل معين، ولكن عنايتها األساس تنصب حول ديمومة  إن- ١

عملية التجديد، وعدم الوقوف عند نقطة معينة باعتبارها الغاية القصوى، فال غاية 
  .للتجديد الحداثي إال الجديد الذي يلي الجديد

ئم حداثة  ال تعني الحداثة القطيعة مع التراث، ولكنها تعني مجاوزته إلى أفكار تال- ٢
  .الواقع الراهن؛ فتفيد من ذلك التراث مع تجاوزه ومباينته

 في الجانب الفني فإن الحداثة تبحث عن أشكال فنية جديدة معاصرة تناهض تلك - ٣
  .األشكال التراثية وتتجاوزها

 النثرية الكاملة بقدر ما -في الجانب الموسيقي-  وفي الشعر فإن الحداثة ال تعني - ٤
 من عروض الخليل مع تجاوزها عبر تنويعات عدة تتراوح بين إيراد تعني اإلفادة

 سواء كانت من شعر - الشكل الخليلي للموسيقى الخليلة مضمنة في القصيدة 
 وبين االنتقال بين األبحر، والخروج المبدع عن - الشاعر أو تناصا من شعر غيره

 تفقد القصيدة جمالها نسقها حد االقتراب من النثرية في كثير من األحيان دون أن
  .اإليقاعي

 والجانب التأليفي في لغة شعر الحداثة يتصل بغرابة اللغة التي تضرب في - ٥
المجهول، بحيث تصبح اللغة طرفا في عملية اإلبداع الشعر، وليست مجرد وسيط 

  .بين المبدع والمتلقي
في، ففي  برزت جمالية اللغة في شعر أحمد درويش في شقيها الموسيقي والتألي- ٦

من اإلمكانات الموسيقية الرحبة التي " أحمد درويش"الجانب الموسيقي أفاد 
تطرحها القصيدة الحداثية، بكل تنويعاتها الموسيقية، دون أن يغرق في النثرية، 

  .وبالطبع لم يكتب قصيدة النثر
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ف أشكاال متميزة ومتمايزة لبكارة التألي" أحمد درويش" وفي الجانب التأليفي طرح - ٧
  .اللغوي

لم تكن جمالية الموسيقى في اللغة الشعرية منفصلة عن " درويش" في شعر أحمد - ٨
جمالية التأليف اللغوي؛ بل تضام الوجهان في جمالية تبرز المضمون الحداثي 

  .الذي تحمله قصائد شعره الحداثي
، فتارة يكون "أحمد درويش" تنوع المضمون والموقف اللذان يعبر عنهما شعر - ٩

وفعل الحب رمزا لها، وتارة " المحبوبة"كرة االتصال اإلنساني، والتي يتخذ من ف
يكون حمل هم الوطن المنفصل عن أمجاد ماضيه، الواقع تحت وطأة المستعمر 
الرازح تحت نيره، وتارة يكون الموقف الوجودي العام للشاعر من العالم بحيث 

  . الرومانسية لزراية الواقع المحيط بهاتُبِرز القصيدةُ الحداثيةُ مباينةَ رؤيا الشاعر
وفي النهاية فإني أرجو أن تكون هذه الدراسة وضعت اليد على مناطق متميزة 

الشعري الحداثي، وأن تكون فاتحة وابتداء لدراسات تليها " أحمد درويش"في إبداع 
رد  أن تف-في هذا الصدد–تتناول هذا الشاعر المبدع من زوايا أخرى، ومن المقترحات 

ليس من زاوية نظرية " أحمد درويش"دراسة لتناول القصائد المترجمة في ديوان 
الترجمة فقط، ولكن من منطلق المقارنة بين الطابع الذي طبع به أحمد درويش قصائد 

أثناء ترجمته، وبين ما ظهر من تأثير لتلك " جاك بريفير"و" فيكتور هوجو"كل من 
  ".أحمد درويش"األعمال الشعرية المترجمة في شعر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 
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  المصادر والمراجع
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 .م١٩٩٣ المغرب، الطبعة األولى، –الجديدة، الرباط 
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 من سلسلة كتابات ٩٧شعر الحداثة في مصر دراسات وتأويالت، العدد : إدوارد الخراط - ٣

 .م١٩٩٩ة، ينقدية، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصر
 األردن، الطبعة -المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان: أسامة حسيبة.د - ٤
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القـراءة والحداثـة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية، من : حبيب مونسي - ٦
 .م٢٠٠٠منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

خصائص الحروف العربية ومعانيها، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، : حسن عباس - ٧
 .م١٩٩٨دمشق، 

 دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق، عمان، –خالد سليمان، المفارقة واألدب  - ٨
 .م١٩٩٩الطبعة األولى، 

إبراهيم .مهدي المخزومي ود.د: ، تحقيقالعينكتاب : الخليل بن أحمد الفراهيد - ٩
 .لسامرائي، دار ومكتبة الهالل، القاهرة، بدون تاريخا

جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : خيرة حمر العين -١٠
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 .م١٩٩٧الكتاب العرب، 
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المعاصرة عرض وتقديم ودراسة، دار الكتاب األدبية معجم المصطلحات : سعيد علوش.د -١٣
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 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥التاسعة، 
ثة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، بيروت، الطبعة حركية الحدا: كمال خير بك.د -٢٢

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، 
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 .عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ
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 .م٢٠٠٦العرب، دمشق، 
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 .م٢٠٠٨ مصر، الطبعة األولى، –الشيخ 

اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة : محمد علي السراج -٣١
خير الدين شمسي باشا، دار الفكر، دمشق، الطبعة : ، مراجعةوالعروض واللغة والمثل

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األولى، 
تناص، المركز الثقافي العربي، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية ال: محمد مفتاح.د -٣٢

 .م١٩٩٢الدار البيضاء وبيروت، الطبعة الثالثة، 
الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس، : محمد نور الدين أفاية -٣٣
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  :مقدمة

تعد األحساء من أكبر الواحات في شبه الجزيرة العربية وهي تقع شرق شبه الجزيـرة               
 كـيال وعـن الريـاض    ٧٥العربية ،وتبعد عن الساحل الغربي للخليج العربي حـوالي   

 شـماال   ٢٥ -٤٥ و   -٢٢ – ٣٠ كيال وتمتد أراضيها بين دائرتي عرض        ٣٢٠حوالي  
وقد جعلها هذا االمتـداد تقـع ضـمن المنطقـة     .  شرقا ٥١ و   ٤ و   ٤٨وخطي الطول   

المدارية ذات المناخ الصحراوي الحار وهي بسواحلها موانئها ومدنها امتـداد طبيعيـا             
  .لمنطقة نجد وذلك من الناحيتين الجغرافية واالجتماعية 

اشتهرت األحساء بكونها منطقة زراعية منتجة تسد منتجاتهـا الزراعيـة االحتياجـات             
كانها ولمعظم سكان وسط شبه الجزيرة العربية ، بل أن بعض من محاصيلها             الغذائية لس 

كالتمور كانت تصدر الى البحرين والهند والحجاز ، وكان ذلك الغناء المادي الناتج عن              
الزراعة بخالف المناطق االخرى أحد المغريات التي راودات العثمانين بأن يفي دخـل             

دارة والجيش حين تتمكن من السيطرة عليها وهو        االحساء ومحاصيلها بما يسد نفقات اال     
  .م١٨٧١/ ه١٢٨٨ما تم لها عام 

وقد اشتهرت المنطقة  بموقعها االستراتيجي حيث أنها طريـق تجـاري هـام للقوافـل       
التجارية من شرق الجزيرة العربية الى غربها ومن شمالها الى جنوبها لوجود المـوانئ              

مينـائي العقيـر والقطيـف ، ونتيجـة لقوتهـا      التجارية المهمة على سواحلها وخاصة     
االقتصادية تعتبر األحساء مصدر تموين غذائي أساسي لمعظم شبه الجزيـرة العربيـة             

  .لوجود واحتي األحساء والقطيف
وتعتبر الضرائب والرسوم من االمور التي حرصت الدولة العثمانية على جبايتها مـن             

والرسوم في الواليات العثمانية تعود الـى أن  االهالي، ويمكننا القول أن زيادة الضرائب      
الوالي كان مسئوال عن نظام الوالية بشكل كامل ويقوم باإلنفاق على الجيش والموظفين             

 
 

 
   كلية اآلداب–قسم التاريخ 

  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 



– 
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العاملين في الوالية ، وهنا يضطر الوالي إلى زيادة الـضرائب الرسـمية كاألعـشار               
لـى خزينـة    والجزية ورسوم الموانئ والجمارك كانت هناك ضرائب تفرض ال تدخل ا          

  . الدولة وانما تذهب الى خزائن الوالة وكبار الموظفين
وتأتي أهمية هذا البحث على تسليط الضوء على موضوعين األول الضرائب والرسوم            
التي فرضتها الدولة العثمانية على األهالي في األحساء وهل بالفعـل طبـق العثمـانيين     

ائب إضافية فرضت على االهالي     الضرائب الشرعية االسالمية فقط أم كانت هناك ضر       
واثقلتهم ، والموضوع الثاني العمالت المتداولة في األحساء والتي تعددت في ظل غياب             

  . وجود عملة رسمية موحدة



 

 )٢٢٧١(

 :الضرائب والرسوم -
تعتبر الضرائب من أهم الموارد االقتصادية في الدولة العثمانيـة، ولـم تكـن                

م، وقد قـام الـسالطين العثمـانيون        ١٨٣٩/هـ١٢٥٥منظمة قبل فترة التنظيمات عام      
ووالتهم في العمل على فرض الضرائب والرسوم المتنوعة حتى بلغ عددها في بعـض              

خصوصاً أن للـضرائب دوراً أساسـياً فـي تعزيـز     .  ضريبة ورسما٩٧ًاألوقات إلى  
  .)١(سيطرة القوة االقتصادية للدولة العثمانية

ة األحساء، فإن تحصيلها لم يكـن     وبالحديث عن الضرائب والرسم في متصرفي       
وقد جاء سـابقاً    . دقيق ومعتمد اعتماد أساسي على عائدات الضرائب لمحصول التمور        

أن الدولة العثمانية عند سيطرتها علـى المنطقـة أوضـحت لألهـالي أن الـضرائب                
المفروضة هي الضرائب الشرعية اإلسالمية المتمثلة في العشر لمحـصول األراضـي            

لزكاة الشرعية المفروضة على اإلبل واألغنام على القبائل المطيعة للدولـة           الزراعية، وا 
 وأن الضرائب ستؤخذ منهم حسب األصول ولن يرهق األهالي بالـضرائب            )٢(العثمانية

  .)٣(األخرى وذلك من أجل كسب والء األهالي وطمأنتهم
ئب نكث العثمانيون بوعودهم المتكررة حين قدومهم المنطقة بعدما فرض ضرا           

غير الزكاة الشرعية المستحقة على تمور المنطقة، لكن وطأة النفقات الضخمة أجبـرتهم     
فقد كلفوا لجنة ثالثية فـي القطيـف   . فيما يبدو على سرعة نسيان ما تعاهدوا به لألهالي 

م بالقيام بفحـص بـساتين النخيـل        ١٨٧١ سبتمبر   ٥/هـ١٢٨٨ جمادى الثانية    ٢٨في  
  .)٤(%١٠فرض ضريبة قدرها والفاكهة للنظر في إمكانية 

وقد جاء في تقرير مدحت باشا المرفوع إلى السلطات العثمانية بالشروع فـي               
عملية مسح شامل لجميع أنواع الضرائب والرسوم التي كان يدفعها األهالي مع حـصر              

                                         
-١٢٨٨(حمد القحطاني، األوضـاع الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة فـي إقلـيم األحـساء                   )١(

 .٣٣٨ص، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٢ذات السالسل، الكويت، (، ١، ط)م١٩١٣-م١٨٧١/هـ١٣٣١

 شـوال سـنة   ٢١ بتـاريخ  ،(I.D(، إرادة داخليـة  )٤٤٩٣٠(األرشيف العثماني، إستانبول، وثيقة رقم    )٢(
 .)تقرير مدحت باشا إلى مقام الصدارة العظمى الجليل(، ١٨٧١ كانون األول ٢٢/ هـ ١٢٨٨

 شـوال سـنة   ٢١ بتـاريخ  ،(I.D(، إرادة داخليـة  )٤٤٩٣٠( إستانبول، وثيقة رقم األرشيف العثماني،   )٣(
 .).تقرير مدحت باشا إلى مقام الصدارة العظمى الجليل(، ١٨٧١ كانون األول ٢٢/ هـ ١٢٨٨

 -هــ  ١٢٨٨(اقتصاد األحساء والقطيـف وقطـر أثنـاء الحكـم العثمـاني            عبداهللا ناصر السبيعي،      )٤(
 .١٦٨، ص، اسة وثائقيةدر) م١٩١٣-١٨٧١/هـ١٣٣١



– 

  )٢٢٧٢(

الموارد المالية باالستعانة بأهل الخبرة من األهـالي وبالتعـاون مـع مـوظفي الدولـة        
  .)١(. اليةالعثمانية الم

تعد األحساء والقطيف من أكثر المناطق التي تقدم عائدات مالية للدولـة، فقـد                
قدر الكولونيل بيلي، المقيم السياسي البريطاني في الخليج والـذي زار الريـاض فـي               
أواخر عهد اإلمام فيصل بن تركي، العوائد المالية للدولة في ذلك الوقت بحوالي ثمانمئة              

ريزا، نصفها يأتي من األحساء والقطيـف، فمـن األحـساء مئتـان             ألف ريال ماريا ت   
وسبعون ألف ريال ومن القطيف مئة وثالثون ألف ريال، ومـن العقيـر أربعـة آالف                

  .)٢(ريال، هذا فضالً عن زكوات القبائل البدوية في المنطقة
وما تم جمعه من أموال يدل وبشدة على غنى المنطقة اقتصادياً، كمـا أن هـذا            

 كثرة الموارد واألنشطة السكانية والتي كانت سبباً في ارتفاع قيمة الموارد التـي              يعكس
تحصلها الدولة السعودية الثانية من السكان، فساعد ذلك أيضاً االستقرار السياسي الـذي             
عاشته الدولة في فترة اإلمام فيصل بن تركي الثانية، وكان سبباً في ارتفـاع المـوارد                

لة، لكن ضخامة هذه الموارد لم تستمر على ما هي عليه، فقد نقصت             المالية لخزينة الدو  
هذه الموارد في عهد اإلمام عبداهللا بن فيصل نتيجة لتدهور األوضاع األمنية والـسياسية      
في الدولة، ورغم هذا فقد كانت األحساء لوحدها تدفع لإلمام عبداهللا بن فيـصل مـابين                

كاة القطيف فكانت تقدر بعـشرين ألـف        ألف ريال زكوات سنوية، أما ز     ) ٢٠٠-١٥٠(
 ، وفي ما يختص بزكاة التمور فكانت في عهد اإلمام عبداهللا بن فيـصل تقـدر                 )٣(ريال

  .)٤(بثمانين ألف قلة

                                         
 شـوال سـنة   ٢١ بتـاريخ  ،(I.D(، إرادة داخليـة  )٤٤٩٣٠(األرشيف العثماني، إستانبول، وثيقة رقم    )١(

 .)تقرير مدحت باشا إلى مقام الصدارة العظمى الجليل(، ١٨٧١ كانون األول ٢٢/ هـ ١٢٨٨

دار الكتـب الوطنيـة،     (،  ١أحمد إيـبش، ط   : م، ترجمة ١٨٦٥لويس بيلي، رحلة إلى الرياض في عام          )٢(
 .١٤٢-٥١ ص، ص)م٢٠١٠أبوظبي، 

) م١٨٧١-١٨٣٠/هـ١٢٨٨-١٢٤٥(مريم العتيبي، األحساء والقطيف في عهد الدولة السعودية الثانية            )٣(
 .٢٤٦، ص٢٠١٢فبراير /، لبنان، جداول للنشر والتوزيع، شباط، ١ط(

  .١٦٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٤(
 رطـالً  ٦٨,٧٥ أوزان األطعمة الشائعة في األحساء والقطيف وهي تساوي منين قطيفيـين و       من: القلة  

  =        .انجليزياً، وكان وزن التمور بالجملة بواسطة القالل



 

 )٢٢٧٣(

ومن الواضح أن العثمانيين قد حرصوا على أخذ العشر علـى المحـصوالت               
  .الزراعية كما ورد ذلك في تقرير مدحت باشا

  :ضريبة األعشار) ١(
% ١٠وتؤخذ من المحاصيل الزراعية بنسبة      ) زكاة العشر (ضريبة العشر   هي    

وقد تزيد في بعض األحيان حسب األزمات االقتصادية، وقد تصل في بعـض األحيـان    
  .)١(ويتم تحصيلها عيناً من المحصول نفسه أو نقداً أو كليهما% ٢٠إلى 

ساء تصل إلى   وبحسب تقديرات لوريمر، فإن كميات التمور التي تنتج من األح           
  .)٢( طن سنوياً من النوع الممتاز٧٥

فهذا يدلل وبشدة على أن ما تحصل عليه الدولة العثمانية من ضـريبة العـشر                 
مبلغ مالي مهم إليرادات الدولة العثمانية، فقد بلغت ضريبة العشر في المتصرفية عـام              

ظـم سـنوات     ليرة عثمانية، وبلغ مقدارها في مع      ٣٠٠٠م مبلغاً قدره    ١٨٧١/هـ١٢٨٥
فترة الحكم العثماني ما يقارب ثلثي مجموع اإليرادات كما هو موضـح فـي الجـدول                

  :التالي
إجمالي   السنة

  اإليرادات
نسبة األعشار إلى إجمالي   إيراد األعشار

  اإليرادات
  %٦٤,٣١  ١,٦٩٤,٨٤٨  ٢,٦٣٥,٢٦٦  م١٨٩٠/هـ١٣٠٨
  %٦٥  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٧٤,٣٥٠  م١٨٩٣/هـ١٣١١
  %٥١,٨٧  ١,٠٣٣,٩٨٦  ١,٩٩٣,٣٥٧  م١٨٩٦/هـ١٣١٤

وقـد قــدر مــا تجيبــه الــسلطات العثمانيـة فــي المتــصرفية فــي عــام     
م من ضرائب األعشار وزكاة ورسوم علـى المحاصـيل الزراعيـة            ١٩٠٤/هـ١٣٢٢

  :)٣(حسب الجدول التالي
  

                                                                                                     
طُبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد       ، ٢ج، جون غوردن لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي      : انظر=  

 .٨٤٩، صدون ط، آل ثاني أمير قطر

 ٨٥٠المصدر السابق، ص، لوريمر   )١(

 .١٧٧عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٢(

 .١٧٩عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٣(



– 

  )٢٢٧٤(

  العملة  المبلغ  المحصول
  روبية هندية  ٢٦٦,٠٠٠  تمور األحساء
  روبية هندية  ٠٨٠,٠٠٠  تمور القطيف
  روبية هندية  ٠٠٦,٧٢٠  قمح األحساء
  روبية هندية  ١٣,٤٤٠  أرز األحساء

   ليرة عثمانية ذهبية٨٧٥٠روبية هندية أي ما يعادل   ٣٦٦,١٦٠  المجموع
  ):الضريبة الشخصية(ضريبة الويركو ) ٢ (

طبقت هذه الضريبة في المتصرفية في فترة متأخرة نسبياً بعـد تطبيقهـا فـي                
ـ ١٣٢٤بدء تطبيقها في المتصرفية في أوائـل سـنة        واليات العراق حيث     م ١٩٠٥/هـ

وقد ثـار األهـالي   . وكانت تعرف بأسماء متعددة منها ضريبة الرؤوس وضريبة البيتية        
في بداية تطبيقها حيث أظهروا رفضهم الشديد لتطبيقها بسبب فقرهم وقد هددوا بتـرك              

 العالي بعدم اللجوء إلى القـوة    وقد جاء رد الباب   . البالد، إذا ماتم اإلصرار على جبايتها     
وكـان  . ومحاولة جباية الضريبة تدريجياً وبصورة حكيمة حتى يتعود األهـالي عليهـا           

مقدار ضريبة الويركو والتي كانت بمثابة ضريبة شخصية سنوية مقطوعة علـى كـل              
شخص متزوج ست طوال، وهذه الضريبة على األشخاص واألسر أكثر من كونها على             

وحـسب التعليمـات    . ان يعتقد ألنها كانت تفرض على كل رجل متزوج        المنازل كما ك  
المنظمة لجباية هذه الضريبة فإنه يمكن تخفيضها لألشخاص غير القادرين على دفعهـا             

  .)١(كاملة أو تقسيطها عليهم وأحياناً كانت تلغى على الفقراء
  ):الكودة(ضريبة المواشي ) ٣(

ن اإلبل واألغنام واألبقار والحميـر      وهي الضرائب التي تؤخذ على المواشي م        
والبغال، وكان ما يؤخذ من تلك المواشي يشكل مبلغاً مهماً فـي مـدخوالت الخزينـة                 

  .)٢(وقد كانت تؤخذ في مختلف أجزاء الدولة العثمانية. العثمانية
ولقد اهتمت الدولة العثمانية في المتصرفية بضريبة اإلبل واألغنام فبدأت بأخذ             

على القبائل الموالية للدولة العثمانية، ولم تؤخذ الزكاة من القبائـل    ) الزكاة(هذه الضريبة   
                                         

 .١٨٢-١٨١عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص ص  )١(

 للموسوعات، بيروت، الدار العربية (،  ١، ط ٨عباس العزاوي، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، ج           )٢(
 .٢٤ص، )م٢٠٠٤



 

 )٢٢٧٥(

التي لم تكن موالية للدولة العثمانية حتى تستميلهم إلى جانبها وفي ذلك إظهاراً لـضعف               
السلطة العثمانية في األحساء وعدم قدرتها على التعامل مع القبائل البدوية فيمـا يحفـظ              

  .)١(قليمياًماء وجهها محلياً وإ
بدأت تؤخذ ضريبة سنوية تقدر بأربعة قـروش     ) م١٨٨٢/هـ١٣٠٠(ومنذ عام     

على كل رأس من األغنام، وضعف المبلغ عن اإلبل واألبقـار، واسـتمرت فـي أخـذ      
والمتتبع بـسجالت الجبايـة يالحـظ أن الدولـة      . ضريبة اإلبل عيناً في بعض األحيان     

 غيرها من الحيوانات وذلـك لمالئمـة اإلبـل    العثمانية ركزت اهتمامها على اإلبل دون  
وكذلك عدم  . لطبيعة المنطقة وقدرتها على التحمل، واإلفادة منها في الخدمات العسكرية         
  .كثرة الحيوانات األخرى كاألبقار والخيول والجواميس مقارنة بأعداد اإلبل

ين علـى  إال أن جباية الضرائب والرسوم على القبائل البدوية لم تكن باألمر اله           
العثمانيين، فجبايتها يستلزم أحياناً قوات عسكرية في حال رفض القبائل دفع الـضريبة              
دون مراعاة لظروف تلك القبائل االقتصادية من قلة نـزول األمطـار أو عـدم تـوفر                 

  .)٢(المراعي
وكان االستثناء الوحيد من تلك الضريبة هم سكان قضاء قطر والـذي احتكـر                

ب المواشي لنفسه، وقد قدرت أعداد اإلبل فـي قطـر فـي سـنة            قائمقام القضاء ضرائ  
جاسـم آل   ( رأس لم تعرف مقدار ماحـصل عليـه          ٢٠٠٠م حوالي   ١٨٩١/هـ١٣٠٩

  .)٣()ثاني
رفضت قبيلة العجمان دفـع الـضرائب المـستحقة علـى إبلهـا فـي عـام                   

متذرعـة بـصعوبة    ) إبـراهيم فـوزي   (م، رفضت دفعها للمتصرف     ١٨٩٦/هـ١٣١٤
تصادية بسبب غزو قبيلة مطير لهم وأخذهم جزء من إبلهـم، وقـد أخطـأ               أحوالهم االق 

المتصرف في الدخول بين القبائل في نزاعاتها فبدالً من قيامه بحلهـا، قـام بالتعـاون                
والتحالف مع قبيلة العجمان لغزو قبيلة مطير، واسترداد إبلهم دون مراعاة لمنصبه ومـا      

  .على المنطقة وأمنها واستقرارهاقد يحدث من عواقب وخيمة كان لها أثرها 

                                         
 شـوال سـنة   ٢١ بتـاريخ  ،(I.D(، إرادة داخليـة  )٤٤٩٣٠(األرشيف العثماني، إستانبول، وثيقة رقم    )١(

 .)تقرير مدحت باشا إلى مقام الصدارة العظمى الجليل(، ١٨٧١ كانون األول ٢٢/ هـ ١٢٨٨

 .١٩٠-١٨٩السبيعي، المرجع السابق، ص ص  )٢(

 .١٩١-١٩٠لمرجع السابق، ص صالسبيعي، ا  )٣(



– 

  )٢٢٧٦(

  :ضريبة رسوم البلدية) ٤(
والتـي تعـرف   ) الباج(للبلدية دور مهم في تحصيل الرسوم والتي من أشهرها     

. من ثمن األشياء التي تباع فـي الميـادين العامـة          % ١وقيمتها  ) األرضية(أيضاً باسم   
لى المدن لبيع بـضائعهم  والباج ضريبة كانت في األساس تؤخذ من البدو الذين يقدمون إ      

ومنتجاتهم وحيواناتهم في أسواق المدن ثم توسـعت لتـشمل كافـة المباسـط للباعـة                
الذي ) الباج(وكان  . المتجولون على األرصفة واألسواق اليومية واألسبوعية والموسمية      

  :)١(يؤخذ على الحيوانات التي تباع في أسواق المدينة كالتالي
  المبلغ  الحيوان

  )دوالر مارياتريزا(ربع ريال فرانسه    الغنمعلى كل رأس
  )دوالر ماريا تريزا(ريال فرانسة   على كل رأس حمار

  )دوالر مارياتريزا(رياالن   على كل رأس بقر أو جمل
  :ضريبة الجهادية) ٥ (

هي ضريبة تؤخذ من السكان كبدل عسكري أو الذي يدلنا علـى وجـود هـذه        
بعد سيطرة على األحساء أن  الدولة العثمانية ال         ) مدحت باشا (الضريبة ماجاء بمنشور    

ألهـالي  ) ناقذ باشا (تفرض على األهالي سواء الزكاة واألعشار فقط، وفي إعالن للقائد           
). إن الرسومات التي تؤخذ من األهالي من قبيل جهادية وخدمات للمـأمورين           (األحساء  

م من عجـز ورفـض      روبية حسب قدرة كل فرد بالرغ      ١٠٠ إلى   ٥وقد قدرت بحوالي    
إال أنهم فضلوا دفعها على االشتراك في الغـزوات بأنفـسهم، لكـي             . )٢(الكثيرين دفعها 

  .)٣(ينصرفوا إلى أعمالهم
  ):القصاية(ضريبة الذبح ) ٦(

وكان الملتزم يقوم بجمع رسـوم ضـرائب     ) القصابة(تعرف عند األهالي باسم       
بقـر وريـال ونـصف للخـراف        الذبح حيث كان يجبي رياالن مقابل ذبح الحمل أو ال         

وقد قدر مادفعه سكان متصرفية األحساء باستثناء سـكان قطـر فـي عـام               . والماعز

                                         
 .١٩٣عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )١(

، )م١٨٩١-١٨٤٠/ هــ   ١٣٠٩ -هـ١٢٥٦(عبدالفتاح حسن أبو علية، تاريخ الدولة السعودية الثانية           )٢(
 .٣٠١ ، ص،)م١٩٩١/هـ١٤١١دار المريخ للنشر، الرياض، (، ٤ط

 .٢٥١مريم العتيبي، المرجع السابق، ص  )٣(



 

 )٢٢٧٧(

أما فـي قطـر فقـد       .  ريال فرانسه ضرائب ذبح    ١٧٠٠بحوالي  ) م١٨٧٣/هـ١٢٩٠(
لنفسه تلك الرسـوم التـي قـدرت فـي عـام            ) جاسم آل ثاني  (احتكر قائمقامها الشيخ    

  .)١(قران) ١٨٨٣(بما مجموعه ) م١٨٩١/هـ١٣٠٩(
  :ضريبة صيد األسماك والربيان) ٧(

كان توجه الدولة العثمانية في إصدار الـضرائب الخاصـة بـصيد األسـماك              
والروبيان في متصرفية األحساء يلتزم بأخذ الخمـس عينـاً مـن حـصيلة األسـماك                

وقد قام الملتزم بجمع تلك الضريبة بالعمل علـى وزن كميـة            . والروبيان من الصيادين  
يد األسماك والروبيان في موانئ دارين وتاروت والقطيف وعنك وسيهات وتم أخـذ             ص

  .)٢(الخمس من المحصول بعد الوزن
  :رسوم الطوابع المالية) ٨(

فرضت الدولة العثمانية إلصاق طوابع مالية على كافة المستندات واإليـصاالت      
 ال يتم قبولهـا مـن غيـر         المالية والوثائق الشرعية والخطابات المقدمة من األفراد إذا       

وأبرز الطوابع المستخدمة في متـصرفية األحـساء طـابع ذو           . إلصاق الطوابع عليها  
عشرة قروش وقد استخدم للمضابط واألحكام الصادرة من المحاكم والمحابس واألوراق           

  .)٣(التي يلتزم تبلغيها في محاكمات المأمورين وإعطاؤهما للمدعي الشخصي
  :خمسضريبة العشر وال) ٩(

) ضريبة العـشر والخمـس  (فرضت الدولة العثمانية ضريبة مالية عرفت باسم    
  .على رواتب الموظفين الرسميين تبلغ العشر أو الخمس من رواتبهم

  :ضريبة التمتع أو ضريبة األرباح) ١٠(
فرضتها الدولة العثمانية على األفراد من أصحاب المهن الحرة مـن حالقـين               

سمح لهم بمزاولة مهنهم بتصاريح ورخـص رسـمية حتـى           ونجارين وحدادين حتى ي   

                                         
 .١٩٧عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )١(

-١٢٨٨(حمد القحطاني، األوضـاع الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة فـي إقلـيم األحـساء                   )٢(
 .٣٤٧، ص) م٢٠١٢/هـ١٤٣٢ذات السالسل، الكويت، (، ١، ط)م١٩١٣-م١٨٧١/هـ١٣٣١

 .١٩٩-١٩٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص ص  )٣(



– 

  )٢٢٧٨(

يتسنى لهم العمل مقابل تسديدهم تلك الضريبة، وقـد أعفـي منهـا األطبـاء ومعلمـوا        
  .)١(المدارس

  :الرسوم الجمركية) ١١(
اهتمت الدولة العثمانية بجميع رسوم الجمارك في متصرفية األحـساء وذلـك              

في ميناء العقير والقطيف وقد عملـت علـى         ) إدارة الرسومات (بتأسيس إدارة للجمرك    
جاسم آل  (أما مايخص قطر فقد رفض الشيخ       . )٢(تحصيل البضائع المصدرة والمستودرة   

  .ذلك مهدداً بنزوحه وأهالي قطر في حالة إجبارهم بدفع الضريبة) ثاني
وفي متصرفية األحساء، حددت رسوم الجمرك في مينـاء القطيـف والعقيـر               

أما البضائع المصدرة من داخل اإلقليم إلـى        % ١١ من الخارج بـ     للبضائع المستوردة 
  .)٣(، أما البضائع المحلية فال يؤخذ عليها أي رسوم جمركية%١الخارج فقيمة جمركها 

وقد أوكلت مهمة أخذ الرسوم الجمركية إلى ملتزم بدالً من اإلشراف المباشـر               
جباية الرسـوم الجمركيـة فـي    ومن أبرز الملتزمين في . على جباية الرسوم الجمركية   

من أهالي القطيف وذلك فـي عـام        ) علي ابن منصور  (و  ) علي بن فارس  (المتصرفية  
  .)٤(م١٩٠٥

                                         
 .١٩٤داهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق ، صعب  )١(

 .٣٥٠حمد القحطاني، المرجع السابق، ص  )٢(

 .٣٥١حمد القحطاني، المرجع السابق، ص  )٣(

. ، د)م١٩١٣-١٨٧١/هـ١٣٣١-١٢٨٨(محمد موسى القريني، اإلدارة العثمانية في متصرفية األحساء      )٤(
  .٢٦٠ ، ص)هـ١٤٢٦دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، (ط 

وقد شهدت الرسوم الجمركية خالل حركة التنظيمات تغييرات مختلفة في نسبتها، فقد خفـضت نـسبة                  
الرسوم التي تؤخذ من التجار األوربيون نتيجة التفاقيات االمتيازات العديدة التي عقدت مع عـدد مـن               

نـة بالتجـار    الدول األوربية الكبرى، مما كان له األثر في إضعاف موقف التجـار العثمـانيين مقار              
األوربيون، واستمر هذا الوضع حتى الثمانينات من القرن التاسع عشر الميالدي، وعندما أوشكت معظم         
المعاهدات التجارية على االنتهاء وبدأت الدخول في عملية تجديدها، حاولت الحكومة العثمانيـة تغيـر            

ليها في الفاتورة، ولكن قبـول  أساس الرسوم الجمركية إلى نظم أكثر يسراً وحساب القيمة المنصوص ع 
هذا اإلجراء بمعارضة شديدة من قبل الدول الكبرى وبالخصوص بريطانيا وثم كانت هنـاك محاولـة                

  . أخرى من قبل الدولة العثمانية في أن تعتمد الرسوم على الوزن إال أنها قوبلت بالرفض أيضاً
 .٢٦٠-٢٥٩محمد موسى القريني، المرجع السابق، ص: للمزيد انظر  



 

 )٢٢٧٩(

  ):الحجر الصحي(رسوم الكونتنية ) ١٢(
كانت دوائر المنافذ الخاصة بالحجر الصحي تحصل على رسوم وخاصة فـي              

أمـا  . )١(ش عثمانيـة  ميناء القطيف، ويبلغ الرسم لكل شخص من الخارج عشرة قـرو          
  :الشخص الذي يتم حجزه في دائرة الحجر الصحي يدفع رسم حسب الجدول التالي

  الرسم  مدة الحجر
   قرش٩,٥  يوم واحد

   قرش١٧  يومين
   قرش٣٩,٥   أيام٥

وحتى يستطيع المسافر خارج متصرفية األحساء الحصول على شهادة السالمة            
               حجر الصحي، مـضاف إليهـا طـابع بقيمـة      قرش لدائرة ال٢٠الصحية عليه أن يدفع   

  .)٢( قروش٣
  :رسوم المسافرين) ١٣(

أجبرت السلطة العثمانية الراغبين في الـسفر مـن األهـالي أو المـوظفين أو        
الجنود ما عداه أفراد العساكر السلطانية وخياطها الحصول على جوازات سفر أو تذاكر             

صدرت أوامـر البـاب العـالي    ) م١٨٩٨/هـ١٣١٦( قرشاً، وفي عام  ١٥مرور بقيمة   
بالسماح للراغبين من أهالي المتصرفية والذين يمرون بالبصرة في         ) السلطات العثماني (

 قرشـاً كرسـم     ٥٠طريقهم لزيارة إيران عن طريق بغداد والبصرة وخانقين أن يدفعوا           
  .)٣(للسماح لهم بالسفر

  :رسوم أرضية الميناء) ١٤(
انية متمثلة بسلطة الجمارك رسوم للبضائع التي تبقى فـي          فرضت الدولة العثم    

 يـارة علـى الكـيس أو الرزمـة أو       ٣٠-١ أيام مبلـغ     ٧ساحة الميناء مدة تزيد على      
  .)٤(وعلى التجار المسارعة بنقل بضائعهم بعد دفع الرسوم الجمركية كاملة. الصندوق

                                         
 .٣٥١حمد القحطاني، األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلقليم األحساء، ص  )١(

 .٢٠٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٢(

 .٢٠٩عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٢٠٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٤(



– 

  )٢٢٨٠(

ي عملت الدولة   إن الحديث عن جمع الضرائب والرسوم يقودنا إلى األنظمة الت           
  :ويقوم على أساس نظامين هما. العثمانية على تطبيقها لجباية الضرائب

  :نظام األمانة) ١(
مسؤولية السلطة العثمانية بتحصيل أموال الضرائب، والرسوم مباشـرة مـن             

، وقد طبق نظام األمانة عند دخول العثمانيين لألحساء، وقد أكد ذلـك             )١(المكلفين بدفعها 
 في تقريره في أخذ العشر على المحصول بعد وصول القدرات العسكرية            )مدحت باشا (

  .)٢(عيناً ونقداً
ـ ١٣١٤-١٣١١) (إبـراهيم فـوزي  (وقد كان لسياسة المتصرف       -١٨٩٤/هـ

القاسية في فرض الضرائب التعسفية على  المزارعين وخـصوصاً التمـور            ) م١٨٩٦
يئة خصوصاً مـن هجمـات    المصدرة للخارج من غير مراعاة لظروفهم االقتصادية الس       

القبائل المستمرة على المزارع والمحاصيل أدى عن ذلك إلى نزوح البعض من القطيف             
ـ ١٣١٢(إلى البحرين خصوصاً بعد أن أرسل قواته العسكرية فـي عـام        ) م١٨٩٥/هـ

  .)٣(إلجبارهم على دفع الضرائب
بلغ التوتر من جباة الضرائب واألهالي أقـصى        ) م١٩١١/هـ١٣٢٩(في عام     

 ٣مدى له وخاصة بين أهل ناحية قرية العيون بمنطقة األحساء وجباة الضرائب فقتـل               
من الجباة العثمانيين، فقامت السلطة العثمانية بمعاقبة أهالي العيـون بـإحراق منـازلهم     

  .)٤(حتى ال يتجرأ أحد مرة أخرى على فعل ذلك
  :نظام االلتزام) ٢(

إلكراه في جباية الضرائب وذلك بنظـام  استخدمت الدولة العثمانية نظام القوة وا   
األمانة مما سبب توتر ومشاكل مع األهالي جعلها ذلك تفكر بتطبيق نظام االلتزام حيـث      
يقوم الشخص المكلف من قبل السلطة العثمانية من رجالها المخلصين بـدفع الـضريبة              

                                         
 .٣٣٨، صحمد القحطاني، المرجع السابق  )١(

 شـوال سـنة   ٢١ بتـاريخ  ،(I.D(، إرادة داخليـة  )٤٤٩٣٠(األرشيف العثماني، إستانبول، وثيقة رقم    )٢(
 .)تقرير مدحت باشا إلى مقام الصدارة العظمى الجليل(، ١٨٧١ كانون األول ٢٢/ هـ ١٢٨٨

ـ ١٢٨٨(لعثماني الحكم واإلدارة في األحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم ا       عبداهللا ناصر السبيعي،    )٣( -هـ
مطــابع الجمعيــة اإللكترونيــة، الريــاض، (،١، دراســة وثائقيــة، ط)م١٩١٣-١٨٧١/هـــ١٣٣١
 .٩١، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 .٣٤٠حمد القحطاني، المرجع السابق، ص  )٤(



 

 )٢٢٨١(

ألهـالي بـدل    السنوية للدولة العثمانية مقابل أن يتولى هو جمع األموال الضريبية من ا           
  .)١(الدولة

وهما من  ) علي بن منصور  (و  ) علي بن فارس  (وقد طبق ذلك من خالل تولي         
  .)٢(رئيساً لبلدية القطيف) علي بن منصور(أهالي القطيف، فقد كان 

ومن األنظمة التي حددتها الدولة العثمانية ضرورية تقدير المحصوالت بأسعار            
ر األهالي، إال أن الملتـزمين الجـشعين كثيـراً          السوق السائدة في المناطق حتى ال تثي      

حتـى عـام    ) نجد عبدالحميـد بـك    (ماكانوا يزيدون تلك التسعيرة، وقد أشار قومندان        
إلى التالعب والغش في أسعار التمور في األحساء والقطيف مـن           ) م١٨٩٩/هـ١٣١٧(

  .قبل الملتزمين
وهكذا شهدت متصرفية األحساء نظامي األمانة وااللتزام لجبايـة الـضرائب              

والرسوم بأساليب وممارسات تعسفية ظهـرت آثارهـا الـسيئة االقتـصادية وحتـى              
  .)٣(االجتماعية على أهالي المنطقة

  : العمالت النقدية المتداولة في المتصرفية-
كل القرن التاسع عشر فتـرة  من منظور التاريخ المالي االقتصادي العثماني، يش   

مختلفة تماماً عن العهد السابق، فمن ناحية، اتسم هذا القرن بالمساعي الكبرى لإلصالح             
وكان . على النمط األوربي الغربي في اإلدارة وفي الشؤون االقتصادية والمالية والنقدية          
تجـارة  كذلك أيضاً فترة من االندماج في األسواق العالميـة والتوسـع الـسريع فـي ال          

إال أن ذلك لم يخفي التراجع المتزايد وبالتحديد بعد سـنة،   . الخارجية وال سيما مع أوربا    
م وذلك بسبب انكماش أراضيها، وحضارتها، لمقاطعاتها األغنى واألكثر كثافـة           ١٨٧٠

سكانية، ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاديات الدول األخرى نمت بسرعة أكبـر وكانـت              
  .)٤(القتصادية الغربيةموضع اهتمام المصالح ا

                                         
 .٣٤١حمد القحطاني، المرجع السابق، ص  )١(

 .٢٧١محمد موسى القريني ،المرجع السابق، ص  )٢(

 .٢٧٥-٢٧٢إلدارة العثمانية في متصرفية األحساء، صمحمد موسى القريني، ا  )٣(

 شوكت باموك، التاريخ االقتصادي واالجتمـاعي       – دونالد كونرت ، بروس ماك غوان        –ثريا فروقي     )٤(
 .٥٠٨، ص٢٠٠٧، الطبعة األولى، بيروت، دار المدار اإلسالمي، ٢للدولة العثمانية، ج



– 

  )٢٢٨٢(

وبالتحديد عن متصرفية األحساء فقد تعددت العمالت الـشائع اسـتعمالها فـي            
المنطقة في ظل غياب وجود عملة رسمية قبيل السيطرة العثمانية وذلـك بـسبب عـدم        

ولم يتغير الحال كثيراً بعد السيطرة العثمانية على        . وجود دولة مركزية ذات عملة نقدية     
فقد ظلـت   ) م١٩١٣/هـ١٣٣١(وحتى جالئها في عام     ) م١٨٧١ -هـ  ١٢٨٨(المنطقة  

العمالت المستخدمة فيها مزيجاً من العمالت المستخدمة قبل دخول العثمانيين باسـتثناء            
صرف الدولة العثمانية رواتب جنودها وموظفيها من العملة الرسمية للدولـة، وكـذلك             

سلطة العثمانيـة علـى اسـتخدام       أما عدا ذلك فقد سمحت ال     . جباية الرسوم والضرائب  
عمالت خارجية في المنطقة وقد يعود ذلك إلى عدم وجود سـيولة نقديـة كافيـة مـن                

وبحسب توجهـات األسـعار،     . )١(العمالت العثمانية يمكن ضخها في أسواق المتصرفية      
فقد اعتبر القرن التاسع عشر بشكل عام عهد انكماش اقتصادي، فقد هبطـت األسـعار               

 )٢ ()م١٩١٣-١٨٢٠( بالمئة بـين عـامي     ٥٠القتصادية بشكل عام حوالي     والتعامالت ا 
وربما يعود كذلك لعدم تقبل المتعاملين في األسواق بالعمالت العثمانية لسبب عدم قبولها             

  .)٣(في البالد التي يتعامل معها تجار المتصرفية السيما البحرين والهند وفارس
لمعقدة والمسائل التي يصعب أحياناً     ويتضح لنا أن موضوع النقود من األمور ا         

مهم أوضاعها من حيث أسعار الصرف والتبادل هبوطها بشكل دقيق وبسهولة ويـسر،             
خصوصاً مع عدم وجود نظام نقدي مستقر، وذلك يرجع إلى أن الدولة العثمانيـة منـذ                

التاسع عشر الميالدي أصبحت أسـواقها      /النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري      
وحة للنشاط األوربي، حيث تتداول في أسواقها عمالئهم وترتبط باألوضاع السياسية            مفت

فقد حدد االقتصاد العـالمي   . )٤(في الدولة العثمانية من جهة واالقتصادية من جهة أخرى        
األوربي تحديداً بصورة متزايـدة طبيعـة واتجـاه التغيـر االقتـصادي واالجتمـاعي         

 في تدهور مستمر، وفي ظروف اقتصادية وسياسـية  وهي كما تعرف كانت . )٥(العثماني
صعبة، فأصبحت عملتها في هبوط مستمر نظراً لما أشرنا إليه، هذا وقد انتـشر الغـش     

                                         
 .٧٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق ، ص  )١(

 .٥٠٤ثريا فاروقي واخرون، المرجع السابق، ص  )٢(

 .٧٨عبداهللا ناصر السبيعي، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٢٧٦محمد موسى القريني، المرجع السابق، ص  )٤(

 .٥٠٢ص–ثريا فاروقي واخرون، المرجع السابق،   )٥(



 

 )٢٢٨٣(

في سك عمالتها خصوصاً إذا ماعرفنا أن العمالت كانت معدنيـة، وأن قيمتهـا تعتمـد       
  .)١(على نسبة المعدن الثمين فيها

ية الجغرافي جعل للمنطقة خـصوصية فـي        ويمكننا القول أن الموقع المتصرف      
تعامالتها النقدية وذلك لوقوعها في مواجهة قوى اقتـصادية مهمـة وكبيـرة كالـسوق               
اإليرانية والسوق الهندية، مما جعلها أسيرة النفوذ الخارجي المتمثل فـي ثـالث قـوى               

  .)٢ ()نية الدولة العثما– الهند البريطانية –فارس (اقتصادية سياسية كبرى في المنطقة 
  :العمالت العثمانية) ١(

أبرز العمالت العثمانية الليرة الذهبية، وكانت الليرة الذهبية تساوي مئة قـرش              
  .)٣( شلناً إنجليزيا١٨ً قرشاً فضياً عثمانياً، ويوازي قيمته ١١٨ذهبي عثماني و 

استخدمت الليرة الذهبية العثمانية على نطاق واسع في المتصرفية، وظل هـذا              
نقد موجود به حتى بعد زوال الحكم العثماني عن المنطقة، وذلك لقيمته الذهبية أكثـر               ال

من أي شيء آخر ؛ وقد احتفظ فيها األهالي وكذلك تقنية النساء كحليـة ذهبيـة ثمينـة                  
يمكن اإلفادة منها عند الحاجة ألنها ذات قيمة عالمية ولها معادلتها النقدية على المستوى              

سلطات العثمانية تحرص على استخدام وتداول نقـدها فـي المنطقـة      العالمي، وكانت ال  
 ، فعلى سبيل المثـال ال الحـصر كانـت           )٤(خصوصاً في معامالتها الرسمية والشعبية    

 ليرة عثمانيـة ذهبيـة      ٠,٥السلطات العثمانية تجبي الضرائب من صيادي اللؤلؤ فتأخذ         
لنظم إلى كل سـفينة صـيد       على كل سفينة صيد تمارس الغوص بحثاً عن اللؤلؤ دون ا          

 إال أن حجـم     )٥(تمارس الغوص بحثاً عن اللؤلؤ دون النظم إلى حجمه وعـدد ركابهـا            
التداول في المتصرفية لم يصل بحال من األحوال حجـم التعامـل والتـداول للريـال                

  .)٦(الفرنسي أو الطويلة العملة الشائعة االستخدام في المتصرفية

                                         
 .٢٧٦محمد موسى القريني، المرجع السابق، ص  )١(

 .٢٧٦جع السابق، صمحمد موسى القريني، المر  )٢(

 .٨٥١، ص٢لوريمر، المصدر السابق ، القسم الجغرافي، ج  )٣(

 .٢٧٤-٢٧٣أبو علية، المرجع السابق، ص  )٤(

 . ٢٧٧ ، ص ٢لوريمر، المصدر السابق ،القسم الجغرافي، ج  )٥(

 .٢٧٤-٢٧٣أبو علية، المرجع السابق، ص ص  )٦(



– 

  )٢٢٨٤(

لمسكوكة من الذهب التي هي أعلـى قيمـة نقديـة           لقد حملت الليرة العثمانية ا      
عثمانية قد حملت أسماء السالطين الذين ضربت في عهدهم، وكانت الليـرة المجيديـة              

وكانـت الليـرة    . أو خمسة مجيديات من الفضة    ) المسكوك من الفضة  (تعادل مئة قرش    
ـ    ) ٢,٥(ليرات وأخرى   ) ٥(المجيدية قد ضربت منها فئات تعادل        صف ليرة، وثالثـة ن

ليرة، ورابعة ربع ليرة، وبجانب الليرة الذهبية، كان هناك المجيدي الفضي الذي يعـادل           
أما في فيما يتعلق بالصرف لـسعر  . كما كان هناك نصف المجيدي الفضي   . قرشاً) ٢٠(

وتعادل ) المتاليك(بارة، وهناك عملة فضية أصفر هي       ) ٤٠(القرش مقابل البارة فيعادل     
بارات، ) ١٠(ا مايعادل الربع قرش أيضاً، ويوازي القرش        نصف القرش، ويضرب منه   

وخمس بارات على التوالي، وأقيام الصرف لهذه العمالت لم تكن مستقرة نظراً لتقلـب              
  .)١(أسعار معدني الفضة والذهب اللذين يقربان منه

-١٨٥٠نسب تبادل العمالت األخرى معبراً عنها بالليرة العثمانيـة الذهبيـة،              
  .)٢(م١٩١٤

  ١٩١٤  ١٨٥٠  
  ١,١٠  ١,١٠  الجنيه اإلسترليني البريطاني

  ٠,٠٤٤  ٠,٠٤,٣٣  الفرنك الفرنسي
  ٠,٠,٤٦  ٠,١١  الفلورين النمساو على كرونر

  ٠,٠٥٤٢  -  المارك األلماني
  ٠,١١٦  ٠,١٧٥  الروبل الروسي
  ١,١٤٦  ١,٠  الليرة المصرية

  ٠,٢٢٩  ٠,٢٢٩  الدوالر األمريكي
  :العمالت اإليرانية) ٢(

ران الفضي أو القران الشاهي، وهو أعلى قيمة من غيره من القرانات، وقـد        الق  
قروش وعشر بـارات مـن العملـة        ) ٣(قراناً ويعادل   ) ٥٠(كان القران الفضي يعادل     

حيث يوجد منه مـن فئـة عـشر    ) التومان(العثمانية، وهناك نقد إيراني فضي آخر هو   

                                         
 .٢٧٧-٢٧٦محمد موسى القريني، المرجع السابق، ص ص  )١(

 .٧٧٥ثريا فاروقي واخرون ،  المرجع السابق، ص  )٢(



 

 )٢٢٨٥(

ان عملة إيرانية شاع اسـتخدامها فـي        والتوم. )١(قرانات، ومن فئة خمسة قرانات أيضاً     
  .)٢(األحساء والخليج العربي في التعامل التجاري

) الطويلـة (والعملة اإليرانية األكثر شيوعاً وشهرة في التداول في المنطقة هي             
والبعض . )٣( الر منطقة في إيران وتسك في الفرصة الخالصة        (Lar)ويعود أصلها إلى    

 ونصف، ومن الصعب وصف شكلها وهـي عبـارة          منها يسك من النحاس طولها إنش     
  .)٤(عن شريط معدني مزدوج في الوسط تدور حوله منطقة معدنية أخرى

  :العمالت الهندية) ٣(
) اآلنـه (الروبية المضروبة من الفضة، وتعادل قيمتها سبعة قروش عثمانية أما             

) ٦١/١(ل  فهي أصغر العمالت الهندية المتداولة، وهي مضروبة من النيكل وهي تعـاد           
  .)٥(من الروبية

  :العمالت األوربية) ٤(
ريال ماري  (أكثر العمالت األوربية شيوعاً في المتصرفية الريال الفرانسي أو            

سنتات إنجليزيـة، ويعـادل     ) ١٠,٥(ويعادل  ) دوالر ماري تريزا  (ويسمى أيضاً   ) تريزا
  .)٦(روبية هندية) ١,٤(

 ١٢ لدى الدولة العثمانية فيـساوي  أما بالنسبة للصرف الرسمي للريال الفرنسي      
 قـروش   ٩قرشاً عثمانياً، في حين كان فرصه حسب السوق في متـصرفية األحـساء              

 قـروش عثمانيـة   ٦عثمانية، في حين أن صرف الريال الفرانسي في إقليم نجد يساوي        
  .)٧(وعشرة بارات

ـ                الت ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت على علم بتداول هـذه العم
األجنبية ولم تمتع ذلك ويعود هـذا لحجـم التجـارة الخارجيـة مـع الهنـد وفـارس                

                                         
 .٢٧٨محمد موسى القريني، المرجع السابق، ص  )١(

 .٨٥١، ص٢لوريمر، المصدر السابق ، القسم الجغرافي ،ج  )٢(

 .٣٧٦أبو علية، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٨٥١، ص٢لوريمر، المصدر السابق ، القسم الجغرافي ،ج  )٤(

 .٢٧٩،المرجع السابق ، صمحمد موسى القريني  )٥(

 .٨٥٣، ص٢لوريمر، المصدر السابق ، القسم الجغرافي ،ج  )٦(

 .٣٥٩حمد القحطاني، المرجع السابق، ص  )٧(



– 

  )٢٢٨٦(

ولم يكن ذلك مقتصراً على األحساء فقد زاد التوسع في التجارة مع أوربـا           . )١(والبحرين
من تداول وقبول العمالت األوربية الرئيسية والسـيما الجنيـه اإلسـترليني والفرنـك              

مبراطورية العثمانية، وباإلضـافة إلـى ذلـك، كانـت          الفرنسي في أنحاء كثيرة من اإل     
العمالت والنقود المختلفة شائعة االستخدام في أقاليم مختلفة فعلى سبيل المثال، كان يـتم            
تداول العملة الروسية في منطقة طرابـزون بـسبب الهجـرة الموسـمية، والعمـالت               

روسية الهندية في العـراق     النمساوية والروبل الروسي في البلقان، والقران اإليراني وال       
  .)٢(ودينار ماري تريزا في اليمن

وقد صرفت الدولة العثمانية رواتب شيوخ القبائـل فـي متـصرفية األحـساء         
  .)٣(قرش عثماني وقد ورد ذكر ذلك سابقاً) ٤٠٠-٣٠٠(بالعملة العثمانية مابين 

                                         
 .٨٥١، ص٢لوريمر، المصدر السابق ، القسم الجغرافي ،ج  )١(

 .٧٧٨ثريا فاروقي واخرون ،  المرجع السابق ص  )٢(

 ١، بتاريخ   )BEO(، دائرة أوراق الباب العالي      )٦٩٦٦/٥٩٢٩( رقم   استانبول، وثيقة ، األرشيف العثماني     )٣(
 )تقرير إلى نظارة المالية الجليلة( رومي،  ١٣١٣ مارس ٢٢/هـ١٣١٤ذي القعدة 



 

 )٢٢٨٧(

  :قائمة المصادر والمراجع
 ٢١بتـاريخ  ، )I.D(، إرادة داخليـة   )٤٤٩٣٠(األرشيف العثماني، استانبول، وثيقة رقـم        -١

تقرير من مـدحت باشـا إلـى مقـام          (،  ١٨٧١ كانون األول    ٢٢/ هـ  ١٢٨٨شوال سنة   
 ).الصدارة العظمى الجليل

، دائـرة أوراق البـاب العـالي        )٦٩٦٦/٥٩٢٩(استانبول، وثيقة رقم    ، األرشيف العثماني  - ٢
)BEO(   رومي ١٣١٣ مارس   ٢٢/هـ١٣١٤ ذي القعدة    ١، بتاريخ     ،)    تقرير إلى نظـارة

 ).المالية الجليلة

، الثـاني  التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية، المجلـد         :وآخرونثريا فاروقي    - ٣
 .م٢٠٠٧الطبعة األولى، بيروت، دار المدار اإلسالمي، 

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية فـي إقلـيم األحـساء          : حمد محمد القحطاني   - ٤
، ذات الـسالسل، الكويـت،      األولـى طبعـة   ال،  )م١٩١٣ -١٨٧١/ هـ١٣٣١ -١٢٨٨(

 . م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٢

القسم الجغرافي، الجزء األول، الثاني، طبع على نفقة الشيخ خليفـة           : جون غوردن لوريمر   - ٥
 .بن حمد آل ثاني أمير قطر، دون تاريخ

الدار ة األولى،   الطبع،  الجزء السابع  موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين،       :عباس العزاوي  - ٦
  .٢٠٠٤، بيروت، العربية للموسوعات

ـ ١٢٥٦( تاريخ الدولة الـسعودية الثانيـة        :أبو علية عبدالفتاح حسن    - ٧ / هــ   ١٣٠٩ -هـ
  .م١٩٩١/هـ١٤١١، الرياض، ، دار المريخ للنشرالطبعة الرابعة، )م١٨٩١-١٨٤٠

ـ          :عبداهللا ناصر السبيعي   - ٨  اني الثـاني   اقتصاد األحساء والقطيف وقطر أثنـاء الحكـم العثم
مطـابع الجمعيـة    الطبعة األولـى،    دراسة وثائقية،   ) م١٩١٣-١٨٧١/هـ١٣٣١-١٢٨٨(

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اإللكترونية، الرياض، 

الحكم واإلدارة في األحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثمـاني          : ______________ - ٩
 الجمعيـة  مطابعالطبعة األولى، ، دراسة وثائقية،    )م١٩١٣-١٨٧١/هـ١٣٣١-هـ١٢٨٨(

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الرياض، اإللكترونية

ـ ١٢٤٥( األحساء والقطيف في عهد الدولة الـسعودية الثانيـة   :مريم خلف العتيبي  -١٠  -هـ
جداول للنـشر والتوزيـع، بيـروت،       الطبعة األولى،   ،  ) م ١٨٧١ -١٨٣٠/ هـ  ١٢٨٨
  .م٢٠١٢



– 

  )٢٢٨٨(

/ هــ   ١٣٣١ -١٢٨٨( اإلدارة العثمانية في متصرفية األحـساء        :محمد موسى القريني   -١١
 .هـ١٤٢٦دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، دون طبعة، ، )م١٩١٣-١٨٧١

دار الكتـب  (، ١أحمد إيبش، ط: م، ترجمة١٨٦٥لويس بيلي، رحلة إلى الرياض في عام        -١٢
 ).م٢٠١٠الوطنية، أبوظبي، 

 
  



 

 )٢٢٨٩(

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  الملخص
 الذي يعد إكماالً لألطروحة العلمية التي تقـدم  –) موضوع التحقيق(إن هذا الكتاب   

بعد تحقيقه القسم األول منـه؛ لنيـل درجـة          -رحمه اهللا -إبراهيم علي ركّة  : بها الباحث 
 ذو قيمة علميـة     -م  ١٩٨٣-١٤٠٣ عام   من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة     ) الدكتوراه(

األثر الوحيد الباقي لعفيف الدين الكوفي الذي يصار إليـه للوقـوف علـى               لية، فهو عا
آرائه، واألشمل للشواهد النحوية الواردة في كتابي سيبويه والمفصل، فالكتـاب غزيـر             
                 ن بين دفتيه من آراء، ولغـات، وآداب، وأمثـال، وأخبـار، يعـزا بما تضمالمادة جد

ى حفظه نصوصا نادرة من كتب مفقودة، ونصوصا ساقطة         نظيرها فيما سواه، إضافة إل    
من كتب موجودة، وحسبه قيمة أنّه يمثل مرحلة مهمة للعصر الذي عاش فيـه مؤلفـه،                
ذلك العصر الذي تنوعت فيه الثقافات، وامتزجت فيه الحضارات، والعجب أن إكماله لم             

 أرففه ردحا من الـسنين  يلق عناية من المتخصصين، أو تطاله أيدي الباحثين،  فظل في      
  .    حتّى وفِّقتُ لتحقيقه

  : أما دراسة النّص المحقق فقد كان ذا شقّين
اسمه، ولقبه، ومولده ونشأته، تعليمه وثقافته، وحياته       (ني بترجمة المؤلف     ع :األول

  ).العلمية، ووفاته، ومؤلفاته

 
 

 
 

 
 

 
   بقسم اللغة العربية–أستاذ النحو والصرف المساعد 
   جامعة الباحة-كلية العلوم واآلداب بالمندق

 



– 

  )٢٢٩٠(

 وقيمتـه،   موضـوعه، ( اهتم بذكر نبذة مختصرة عن الـنّص المحقّـق           :والثاني
  ).ومصادره

 .ثم خُِتم العمل بثبت للمراجع والمصادر التي اعتمد عليها في هذا البحث



 

 )٢٢٩١(

  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين، نبينـا             

  :أما بعد.. محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
عفيف الدين ربيـع بـن      : لمصنفه) شرح أبيات سيبويه والمفصل   :(فإن هذا البحث  

إبراهيم بـن   : يعد إكماالً للبحث الذي تقدم به الدكتور       ،)هـ٧٠٤ت بعد   (محمد الكوفي   
 لنيل درجة الدكتوراه مـن كليـة دار العلـوم بجامعـة             -رحمه اهللا -علي إبراهيم ركّة    

، ومنذ ذلك الحـين     )القسم األول فقط  : (م، حيث حقق منه   ١٩٨٣-ـه١٤٠٣القاهرة عام   
عاما، لم تمتد إليهـا يـد، ولـم       ) ٣٦: (البقية من المخطوط حبيسة في مثواها     ظلّت هذه   

يطّلع عليها باحث، حتى ظُنّت أنها مفقودة؛ حتّى وفقني اهللا تعالى للحصول علـى قـسم           
، حتـى   )ب١٦٥(، تبـدأ مـن      في كل لوحة منه صفحتان    ) ١٠(أوراقه   عددمنه، تبلغ   

والذي دفعنـي إلـى    .. جد؛ لتحقيقه ونشره  فعقدتُ العزم، وشمرت عن ساعد ال      ،)أ١٧٠(
  : ذلك ما يلي

 .تفرد المصنف في هذا الكتاب بجمعه بين شواهد سيبويه والمفصل معا - ١
حيث ظل حبـيس األرفـف بعـد         لم يلق النّص المتبقي العناية من الباحثين؛       - ٢

 .عاما)٣٦:(تحقيق القسم األول منه
بيتًا ما  ) ٨٠(أبيات قاربت     بما يحتويه من      - موضع التحقيق  –غزارة النص    - ٣

 .بين شواهد، وأمثلة
نصوصا نادرة من كتب مفقودة، أو نصوصا ساقطة        -في النص المحقق  -نقله   - ٤

 .من كتب موجودة
يمثل النص مرحلة مهمة للحقبة التي عاش فيهـا المـصنف، ومـدى تـأثره        - ٥

 .بالثقافة اللغوية والمعرفية السائدة آنذاك
 . اني الحضاري، والتعرف على مدى قيمتهالمشاركة في بعث التراث اإلنس - ٦

 دراسة ضافية عـن المـصنف   -رحمه اهللا-إبراهيم ركـة: ونظرا، لتقديم الدكتور  
وكتابه في أطروحته العلمية التي نال بها درجة الدكتوراه، فقـد رأى الباحـث أن هـذا             

عـاد  القسم ال يحتاج إلى دراسة موسعة، بل يكتفى فيه بتقديم لمحة موجزة، علـى أن ي               
النظر بعد ذلك فيما يطرأ من مستجدات خالل التحقيق، وذلك بعد إكمال ما تبقـى مـن                 

  .تحقيق المخطوط؛ ألن العزيمة معقودة على طباعته ونشره كاملًا بإذن اهللا تعالى



– 

  )٢٢٩٢(

لم يغفل النصوص التي اكتنفتـه، وال  -مع ما سبق-وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث   
اجم التي مرت به دون أن يعلق عليها، أو ينبـه إليهـا، أو          اآلراء التي واجهته، وال التر    

  .يترجم ِلما استوجب منها
  :وقد جاء هذا العمل في قسمين

  :واشتملت على جانبينالدراسة، : القسم األول
اسمه، ولقبه، ومولده ونـشأته، تعليمـه وثقافتـه،         :  يخص المؤلف، ويشمل   :األول

  .وحياته العلمية، ووفاته، ومؤلفاته
  .يتناول فيها موضوعه، وقيمته، ومصادره: يالثان

 وصدره الباحث بتوثيق المخطوط، ونـسبته إلـى         النّص المحقّق، : والقسم الثاني 
ثم ذيله بثبت بالمصادر والمراجع التـي       . مؤلفه، ووصف النسخة، ومنهج تحقيق النص     

  .اعتمد عليها في هذا البحث
خراج هذا الـنّص المحقّـق كمـا أراده     أسأل اهللا أن أكون قد وفِّقت في إ       .. وختاما

مؤلفه، وال أدعي الكمال، غير أني بذلت فيه ما وسعني من جهد، راجيا من اهللا تعـالى                 
اإلعانة والتسديد، كما أسأله سبحانه أن يثيب كُّل من أعانني في البحـث مـن أسـاتذة                 

ـ   : وزمالء بمشورة أو نصح، وأخص منهم بالذكر زميلي الدكتور         ق بـن  أحمد بـن عتي
راضي المعبدي الحربي الذي أمدني بهذا المخطوط؛ لتحقيقه ونشره، فجزاه اهللا خيـرا،             
كما أسأله سبحانه أن يتمم إكمال تحقيق ما تبقّى من هذا المخطوط على أيدي الـزمالء                 

  . والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.. األفاضل؛ ليعم به النفع، وتتحقق به الفائدة



 

 )٢٢٩٣(

  ولالقسم األ
  الدراسة

  :وفيه جانبان     

  اسمه، ولقبه، ومولده ونشأته، تعليمه :  يخص المؤلف، ويشمل:األول
  .وثقافته، وحياته العلمية، ووفاته، ومؤلفاته                     

  ، )شرح أبيات سيبويه والمفصل: ( يتناول فيها موضوع كتابه:الثاني
  .وقيمته، ومصادره                    

  : )١( ترجمة المؤلف: والًأ

  :اسمه ولقبه

عفيف الدين أبو محمد ربيع بن محمـد        : (هو: ترجم له عصريه ابن الفوطي فقال     
بن أبي منصور الكوفي القاضي الحنفي،كان من القضاة العلماء األدبـاء، شـهد عنـد               

بـا  أقضى القضاة نظام الدين عبد المنعم البندنيجي، وولي تدريس العصمتية، وكـان أدي            
فاضال عالما بالكالم واألصول، وأنشدني ما كتبه إلى الصاحب أصيل الدين الحسن بـن              

  :نصير الدين لما ُأخرج من دار المدرسة المغيثية سنة ثمان وثمانين وستمائة

  لكن لفضلك، إن الفضل ممدوح... إنا مدحناك ال من أجل حاجتنا 

     ره قدسد فـعـندنا ل...  وباب حاجتنا إنك باب الـعـز مفتوح  

  هـ .أ) على فنائك ملقى الرحل مطروح... ولي إذا نلتها أو لم أنل أمٌل     

  :وترجم له السيوطي، فقال

ربيع بن محمد الْكُوِفي عفيف الدين، لَه شرح مقْصورة ابن دريد، رَأيـت خطـه               (
  . )٢ ()ين وِستِماَئةعلَيها ِفي جمادى األولى سنة ِثنْتَيِن وثَماِن

                                         
 .٤٤٠-١/٤٣٩ مجمع اآلداب في معجم األلقاب )١(
 .٤٦-٤٥: المرجع السابق ص)٢(



– 

  )٢٢٩٤(

  :مولده ونشأته

لم تسعف التراجم شيًئا يتعلق بمولد المصنف أو حياته، أو رحالته، أو مـشايخه،              
 إلـى أن عفيـف      -رحمـه اهللا  -إبراهيم ركة   : أو تالمذته، أو وفاته، لكن ذهب الدكتور      

قرائن التي  الدين قد وِلد قبل سنة خمس وثالثين وستمئة من الهجرة مستندا على بعض ال             
  .  وأن نشأته كانت ببغداد)١(كانت في عصره

  :تعليمه وثقافته

 لقد كان عفيف الدين فقيها حنفيا عالما باألصول، وعلم الكالم واللغة جميعا، يـدل           
شـرح أبيـات    :(على غزارة علمه، وتنوع ثقافته ما حشده من معارف وعلوم في كتابه           

  في مقدمة تحقيقه للكتـاب       -رحمه اهللا -براهيم ركة إ: ،تناولها الدكتور )سيبويه والمفصل 
  .)٢(بالتفصيل والتحليل

  :حياته العلمية

من الثابت تاريخيا أن عفيف الدين قد عين مدرسا للفقه الحنفي بمدرسة العـصمتية    
 تعتنـي بتـدريس   - هـ، وهي على نمط المدرسة المستنـصرية  ٦٧١فور إنشائها سنة    
العمل في قـضاء بغـداد،      -خالل قيامه بالتدريس بها   -ُأسند إليه    وقد   -المذاهب األربعة 

هـ، ثـم نُقـل إلـى       ٦٨٠وقد ظّل يمارس عمله في التدريس والقضاء إلى ما بعد سنة            
المدرسة المغيثية، وهي مدرسة تختص بتدريس المذهب الحنفي فقط، ثم ُأخـرج منهـا              

 المصادر والمعلومـات    هـ، ثم أعقب ذلك عزله من القضاء، دون أن توافينا         ٦٨٨سنة  
  . )٣(عن سبب ذلك

                                         
 . ١/٥٦٦ بغية الوعاة )١(
  .٦٤-٦٢:  المرجع السابق ص)٢(
 . ٤٣:ص) شرح أبيات سيبويه والمفصل: ( مقدمة تحقيقه للقسم األول من)٣(



 

 )٢٢٩٥(

  :وفاته

ليس بين يدي الباحث من النصوص التاريخية نص صريح يحـدد تـاريخ وفـاة               
 ذكر فيه أن وفاة عفيف الدين كانـت         )١(عفيف الدين سوى نص ال قيمة له لحاجة خليفة        

رجعـه إلـى    هذا الـرأي، و -رحمه اهللا -إبراهيم ركّة   : هـ، وقد فنّد الدكتور   ٦٨٢سنة  
  : التسرع وعدم الدقة؛ ألمرين اثنين

شرح أبيـات سـيبويه     : (أن المصنف نفسه ذكر بخط يده في خاتمة كتابه        : األول
وكان الفراغ من تأليفه يوم األحد تاسع عشر محرم من ست سـت   : (ما نصه ) والمفصل

  . )وتسعين وستمائة

لدين ضمن وفيـات العلمـاء      أن عصريه ابن الفوطي لم يذكر وفاة عفيف ا        : الثاني
هـ، مع شدة حرصه على تدوين كل ما يتصل بالعلماء الذين           ٧٠٤الذين توفّوا قبل سنة     

التقى بهم، وما يعترضهم من أحداث وحوادث، مما يدل داللة قاطعة على بطالن نـص               
 امتـد بـه   -رحمـه اهللا -حاجي خليفة في تحديد وفاته اآلنف الذكر، بل إن عفيف الدين        

إبراهيم ركّة أن وفـاة  : وعليه، فقد ترجح عند الدكتور.. هـ٧٠٠تى جاوز سنة   العمر ح 
   .. هـ، وهو الـراجح عنـد الباحـث كـذلك         ٧٠٤ كانت بعد سنة     -رحمه اهللا -المؤلّف  

  .واهللا تعالى أعلم

  :مؤلفاته

  :لم تذكر التراجم من مؤلفات عفيف الدين الكوفي إال مؤلفين اثنين، هما

 .د، ذكر ذلك السيوطي في بغيتهشرح مقصورة ابن دري - ١
وكالهمـا  .. شرح مقصورة اليزيدي، وقد ذكر ذلك حاجي خليفة في كـشفه            - ٢
 .مفقود

                                         
 .٢/١٤٦٢ون  كشف الظن)١(



– 

  )٢٢٩٦(

شرح أبيـات   : (وأما المؤلَّف الذي لم تذكره التراجم، ووصل إلينا كاملًا، فهو كتابه          
  .)سيبويه والمفصل

  :ليه، بما يلي بصحة نسبة الكتاب إ-رحمه اهللا-إبراهيم ركة : وقد استعان الدكتور

 .ذكر اسم الكتاب على غالف المخطوط، واسم مؤلفه صريحا -
  .ورود اسم المؤلف في آخر المخطوط بخط يده رحمه اهللا تعالى -

 الحديث حول هذا الكتاب بما      -رحمه اهللا -إبراهيم ركة   : هذا، وقد استوفى الدكتور   
 مختصرة جـدّا حـول هـذا        ال مزيد عليه إال قليالً؛ ولذا فقد رأى الباحث االكتفاء بنبذة          

الكتاب تحيط به إحاطة السوار بالمعصم، يتناول فيها موضوعه، وقيمتـه، ومـصادره،             
  .وباهللا التوفيق.. ووصف المخطوط

  ):شرح أبيات سيبويه والمفصل: (نبذة مختصرة عن كتابه: ثانيا
  :  موضوعه - ١

وضوع كتابه   عفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي م       -رحمه اهللا -لقد حدد المصنّف    
في صدر مقدمته في دراسة الشواهد الشعرية الموجودة في كتابي سـيبويه والمفـصل،              

سيبويه والمفصل من األبيـات،     : فإنّي ذاكر ما اشتمل عليه الكتابان     : (فقال ما نـصـه  
وما فيها من المعاني،   وقواعد التصريف والمباني، مستقصيا كـشف مـا فيهـا مـن                  

  .)١ ()األشكال  منا وبين ما فيهانهاإلشكال، جامعا بي

  :قيمته - ٢
 .يعد أول كتاب يجمع بين دفتيه شواهد سيبويه والمفصل معا -
يعد مرجعا موسوعيا للشواهد النحويـة، واللغويـة، واألدبيـة، والتاريخيـة،             -

 .والتراجم، ولغات القبائل، وأيام العرب، وسيرهم، وأخبارهم
.. صوصا ساقطة من كتب موجـودة     نقله نصوصا نادرة من كتب مفقودة، أو ن        -

 .وقد أشير لها في موضعها

                                         
   .٤٢: مقدمة التحقيق ص)١(



 

 )٢٢٩٧(

  :مصادره في كتابه - ٣

إبـراهيم  : وهو ما لم يقف عليه عند الدكتور      -تبين للباحث من خالل القسم المحقق     
 في معالجته لشواهد كتاب سيبويه قد اتخذ شرح ابـن           -رحمه اهللا - أن المصنف    -ركّة

الغالب يشير إليه؛ وهذا ما جعل الباحث يـسد         السيرافي أصالً يعتمد عليه، ولم يكن في        
 كـان  -للحقّ-خلل السقط في المخطوط من خالله؛ الحتذاء المصنف على منواله، لكنّه          

  . كثيرا ما يضيف إليه فوائت لم يذكرها ابن السيرافي من أعاريب وتعقيبات وما إليها

 المصادر، مـن    وأما في معالجته لشواهد المفصل، فقد كان اعتماده على عدد من          
  :أشهرها

 .التخمير للخوارزمي -
 .اإليضاح البن الحاجب -
 .األمالي البن الحاجب كذلك -
  .حواشي المفصل للزمخشري -

هذا باإلضافة إلى كتب اللغة المتعددة، والـدواوين المتنوعـة، وكتـب األمثـال،              
  .. واألدب، والسير، والتاريخ، وغيرها



– 

  )٢٢٩٨(

  القسم الثاني
  النّص المحقّق

  :وفيه جانبان          
  :      األول
 .توثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه -
 .وصف نسخة المخطوط -
 .منهج تحقيق النص -

  :الثاني  
   .النص المحقّق

  :توثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه
شـرح أبيـات سـيبويه      (لم تذكر المصادر التي اطلع عليها الباحث هذا الكتـاب           

 مع أنه الوحيد الذي وصل إلينـا  مـن           ، ضمن مؤلفات عفيف الدين الكوفي،     )والمفصل
 بصحة نسبة الكتـاب إلـى       -رحمه اهللا -إبراهيم ركة   : بينها كاملًا، وقد استعان الدكتور    

  :، بما يلي -كما سبق بيانه- مؤلفه
 .ذكر اسم الكتاب على غالف المخطوط، واسم مؤلفه صريحا -
  .ورود اسم المؤلف في آخر المخطوط بخط يده رحمه اهللا تعالى -

  :صف نسخة المخطوط و
النسخة التي اعتمد عليها الباحث في التحقيق هي نسخة وحيدة فريدة توجـد فـي               

  .١٠٦٤: ، ورقم المخطوط فيها٧٦١/١٠٤٦ من ٨٥٩تركيا، في -مكتبة  يني جامع
ربيع بن محمـد    :  اسم المؤلف  -شرح أبيات كتاب سيبويه     : اسم الكتاب : وبطاقتها

  .بن منصور الكوفي
: لوحاتهـا  عـدد    -نسخ معتـاد    : وخطها- بآخره خط المؤلف   ٦٩٦: تاريخ النسخ 

  ..كبير:  القياس-٢٨٢
في كل صفحة   ،    ورقة) ٥٦٤:( تقع في  لوحة، أي ) ٢٨٢:(هذه النسخة عدد لوحاتها   

كلمـة،  ) ١٧-١٦(سطرا، ومعدل كلمات السطر الواحد في المتوسط ما بين          ) ٢١(منها  
:  لوحة؛ لنيل درجة الدكتوراه، وبقيت منها      )١٥٣: (إبراهيم ركّة : وقد حقق منها الدكتور   



 

 )٢٢٩٩(

الباحث منها في هذا البحث     نصيب  كان  وزعت  بين عدٍد من الباحثين، و      لوحة،  ) ١٢٩(
  .أوراق) ١٠(

كثيرة التـصحيف والتحريـف بـسبب آثـار األرضـة           هذه النسخة على كمالها     
فة إلى جهـل  والرطوبة التي أتت على بعض كلماتها، فجاءت باهتة عسيرة القراءة، إضا 

 الخرم والسقط الخفي بين أسـطرها الـذي ال   كثير منكاتب النسخة بالنحو؛ وإلى تخلُّل     
الخـرم والـسقط   ذلك ما وقف عليه من  يتنبه له إال بمشقة كبيرة، وقد أشار الباحث إلى          

  .نص المحققالهذا في حواشي 
  :منهج الباحث في التحقيق

  .وثيقه من مصادره األصلية ما أمكنالتقيد بإخراج النص كما أراده مصنفه، وت -
 .ضبط أغلب النص بالشكل، مع مراعاة عالمات الترقيم -
تخريج الشواهد المتنوعة من مظانها، مع عزو األبيات إلى بحورها، ونسبة ما             -

 .جاء غُفْالً عن النسبة، إضافة إلى ذكر الخالف في الشواهد إن وجد
ي الحاشـية؛ اتباعـا لطريقـة    وضع عناوين األبواب التي سيقت لها الشواهد ف       -

 .المصنف، ومنعا من التدخل في أصل المتن
 .وضع المضاف للضرورة في المتن بين معقوفين؛ داللة على الزيادة أو السقط -
 .ترجمة األعالم الذين رأى الباحث ضرورة التعريف بهم باختصار -
 .التعليق إلى ما يحتاج إلى تعليق -
 .نماذج من المخطوط -

 
 



– 

  )٢٣٠٠(

 
  مخطوطنماذج من ال

  صورة الصفحة األولى من القسم المحقق



 

 )٢٣٠١(

  
  صورة الصفحة األخيرة من القسم المحقق

  
  

    



– 

  )٢٣٠٢(

  النص المحقق
   :)٢(قال حريثُ بن جبلة العذْري : )١(قال سيبويه في المنصوبات ] ١٦٥/ ب [ 

   هــذَكُّر ــن إال تَ ــم يكُ ــَأن لَ ــى كَ   حتَّ
  

     هــاِريرــا حــاٍل دتمأي ره٣(والــد(  
  

 )كََأن( ِالمخففة ، و    ه ي) لم يكن (  ُةالتام .)تَماعلـى الظّـرف      )أي بوهـو  .  نَـص
  . ، والجملة خبر عن الدهر )دهارير( وهو خبر عن ،الشاهد

وفـي  . حتّى كأن اإلنسان لم يوجد في الدنيا ، ولم يحدث إلّا تَـذَكُّره              : وكأنه قال   
)ضمير اإلنسان )كأن .   

إن اإلنسان قـصير    : والمعنى. حتى كأن اإلنسان لم يوجد إلّا تذكُّره      : ر الكالم وتقدي
  .العمر، وما مضى ِمن عمرِه إذا مات كأنّه لم يوجد

                                         
) هذا باب ما ال يعمُل فيه ما قبله من الفعل الذى يتعدى إلى المفعول وال غيـره         : ( في   بال نسبة   ورد الشاهد  )١(

 .٢٤١-١/٢٤٠الكتاب 

 :الغندجاني نسبة هذا الشعر إلى حريث بن جبلة بقوله األسود  أنكر)٢(
  : اختلط الليل بألوان الحصى: هذا موضع المثل: قال س  "  
". خلط ابن السيرافي في هذا االسم؛ إنما هو جبلة بن الحويرث العذري، وقد أورد ابن السيرافي تمام األبيات  

  ).٨٦فُرحة األديب ص :(ينظر
   البيت من بحر البسيط، وقد اختُِلـف فـي قائلـه مـع أبيـات أخـرى بـاختالف يـسير بـين ألفاظهـا                      )٣(

المعمـرون  : ( إلى غير ما واحد، حيث نسب إلى حريث بن جبلة العذري كما في  -ا بعد قليل  سيأتي ذكره -
، ٣/١٩٢، والعقـد الفريـد      ٣٦١- ١/٣٦٠، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي     ٥٣-٥٠: ص) والوصايا

ب وله أو لعثير بن لبيد العذري كما في لباب األلباب في شرح أبيات الكتا. ١٥٨٣-٤/١٥٨٠ومعجم األدباء 
، ولجبلة العذري عبـد  ٣٤، ولعثمان بن لبيد العذري كما في نزهة األلباء          "دهر"، وفي اللسان مادة     ٢/٧٧٠

أخبـار  : ونُسب لرجل من أهل نجد كما فـي . ٩٢٤/ ٢المسيح بن بقيلة الغساني كما في الحماسة البصرية   
لمقاصـد النحويـة   ، وا)٨٨(، وتلخيص الشواهد ص  ١٧١/ ٢، والخصائص   )٤٨(النحويين البصريين ص    

، وتحصيل عين الذهب ص     ٥/٦٢، وشرح السيرافي للكتاب     ٢٢٠/ ١مجالس ثعلب   : وبال نسبة في  .١/٢٨٠
درة الغواص  : وينظر الخالف حول نسبة قائل هذا البيت في       . ١٨٢-٢/١٨١، وأمالي القالي    )١٧٣-١٧٤(

 .٨٧-٨٦، وشرح شواهد المغني ٧٤-٧٣: ص



 

 )٢٣٠٣(

   هِميرد بن سارية الجيبكى عن عحأنّه قَـِدم علـى معاويـةَ   )١(وي  -   وكـان ِمـن 
:  فسأله معاوية عن أشياء كثيرٍة حتّى قـال لـه   -وكان قد عمر ثالثمئة سنة  المعمرين،  

نزلتُ بحي ِمن قُضاعة ، فخرجـوا بجنـازة         : أخبرني عن أعجب شيٍء رأيتَه ؟، فقال        
حريث بن جبلة ، فخرجت معهم حتّى إذا واروه انتبذتُ جانبا           : رجل من عذْرة يقال له      

  :تمثّلتُ بأبيات شعر، وهي ] ١٦٦/ أ [ِمن القوم ، وعيناي تذرفاِن بالدموع ، ثم إني 
   أســماء مغْــرور)٢(ك ِمــنيــا قَلْــب إنَّــ

  
  ــر ــذكير؟ )٣(اذْكُ ــوم ت ــك الي ــل ينْفَعنْ   ، وه

  
  قد بحتَ بالحـب مـا تُخِْفيـِه ِمـن َأحـدٍ            

  
   ــك ــرتْ ِب ــى ج ـير )٤(حتْ ـاً محاِضـ    َأطْالقـ

  
  ، فــال تــدري أعاِجلُهــا)٥(تَبغــي أمــورا

  
  ، أم مــا فيــِه تــأخير؟)٦(فــِسكخيــر لن  

  
ــرا،  ــتقدِر اَهللا خَي ــهِ  فاس ــين ِب وارض  

  
  ــير ــسر إذْ دارتْ مياِسـ ــا العـ   فبينمـ

  
 : )إنّـك وخبرهـا   (: قولـه   والجملة ِمن  ،)٧(ضم الباِء وكسرها  ) يا قَلْب (يجوز في   

  .نَصب على الحكاية ؛ ألن النّداء في معنى القَول 
اُذْكُر وال تنتفع   : االستفهام في قوة النفي ، كأنَّه قال         : )ذْكر وهل ينْفَعنْك  اُ(: وقوله  

  .مظِْهرا لَه : حاٌل ، كأنَّه قال  : )ما تُخِْفيِه ِمن َأحٍد(: وقوله . 

                                         
 ولم يسمع منه شيئا، ووفد على معاوية بن أبي   ملسو هيلع هللا ىلصراوية معمر أدرك النبي     عبيد بن شرية الجرهمي،     :  وقيل )١(

كتاب األمثـال، وكتـاب     :له من الكتب  . هـ٦٧سفيان، وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان، وتوفي سنة           
قال عنه الزركلي . ٣٤:، ونزهة األلباء ص١١٨: الفهرست البن النديم ص: ينظر. الملوك وأخبار الماضين

 .٤/١٨٩األعالم : ينظر".  خبره فهو أول من صنف الكتب من العربإن صح "
 ).في أسماء: ( في شرح أبيات سيبويه)٢(
 ).فاذكر: ( في أمالي القالي، ودرة الغواص، ونزهة األلباء، وشرح شواهد المغني)٣(
 ).لك: ( في درة الغواص)٤(
 ).تأتي أمور: ( في أمالي القالي)٥(
 وفي شرح شواهد ...)أدنى لرشدك أم .. جلُها فلستَ تدري وما تدري أعا: ( األلباء في درة الغواص، ونزهة  )٦(

 ).أدنى لرشدك: (المغني
فعلى حذف الياء من اللفظ، ومالحظتها في النية؛ فيبنى المنادى حينئٍذ علـى الـضم               :  أما وجه جواز الضم    )٧(

ياء، واالكتفاء بالكسرة قبلها دليالً عليها، كقوله فعلى حذف ال: وأما وجه جواز الكسر. ّكاالسم المفرد المعرفة
 .﴿يا عباِد فاتّقوِن﴾: تعالى



– 

  )٢٣٠٤(

  .جاز َأن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وال موضع لها  ):تبغي(و
          . ال تـدري أيهمـا؟  : متّـصلة، أي ) فيـه َأم مـا    : (وقوله. وجاز َأن ينتصب حاالً   

  ). وارضين به(: وعطفَ عليِه؛اللتقاء الساكنين )١( الراِء ِمن الالمروكَس
   .)٣( االسم ، واالبن، وبابه:)٢(ومنه

) كَبـد (ِانْطَلْقَ ، ولم يلْده ؛ حملًا على سكون الباء ِمن :  وإسكانُهم الالّمين من نحو     
  :  ، وقول الشاعر)ِانْطَلْقَ( حركوا القاف لما سكّنوا الالم من )٤ (]أنَّهم[إال 

  .)٥(وذي ولٍَد لَم يلْده َأبواِن
  .، لكنّهم سكّنوا الالم وحركوها إلى الفتح طلبا للخفّة )يِلده(:  أصله
 األولَين حروفَهمـا    نِمفَرقٌ؛ وذلك أنَّهم شبهوا     ) هقَيتْ(، و )م يلْده ل(، و )طَلْقنْا(وبين  

ـــ ــد(األصــول ب ــضمير  ، )كَِب ــِه األصــلين مــع ال فَيرهوا حــاني شــب ــي الث   وف
  .)٦ ()كَِبد(بـ

  :وأول البيت 
   ــتُ لمولــوٍد ولــيس لــه َأبِجبع  

  
ــوانِ    ــده َأبـ ــم يلْـ ــٍد لـ   )٧(وذي ولَـ

  
  

                                         
  .فاستقِدِر اَهللا:  يعني قوله)١(
 .ومما حرك األوُل فيه للساكن بعده للكسر:  أي)٢(
 ).٣٦٩:(المفصل ص:  ينظر)٣(
 . إضافة يقتضيها السياق)٤(
: ، وتحصيل عـين الـذهب ص      ٢/٢٦٦لسراة كما في الكتاب      البيت من بحر الطويل، وهو لرجل من أزد ا         )٥(

، ٦٦٧: َألَا رب مولُوٍد وليس له َأب، وفي وشرح أبيـات المفـصل والمتوسـط ص      : ، وصدره فيهما  ٣٣٤
 .عجبتُ لمولود ولَيس لَه أب:  صدره٢/٣٨١، وفي خزانة األدب ٢/٩٨١وشرح شواهد المفصل 

معاملـة الكَِبـد؛    ) يتَِّقه(ِمن  ) يتْقَه(، و )يِلده(ِمن  ) يلْده(، و )انطَِلق(مِن  ) طَلْق(ن  إنهم يعاملو (:  قال الخوارزمي  )٦(
حيث يسكنون منها الباء، كأنهم عاملوا بعض الكلمة معاملة كلها، كما أنهم عاملوا الكلمتين معاملـة كلمـة       

) ِهيت(؛ ألن   )تَّلْقَفُ(وتشديد التاء من    ) ِهي(ن  بسكون الياء م  } فإذا ِهي تَّلْقَفُ  {: ومنه قراءة ابن كثير   . واحدة
  .٩/٢٤٣شرح المفصل البن يعيش : ، وينظر٢٩٠-٢٨٩/ ٤التخمير: ينظر). ِحدث و ِهجف: بمنزلة

 .٢/٣٦٠واإليضاح في شرح المفصل   
 )١٥(رقم :  سبق تخريجه في الهامش)٧(



 

 )٢٣٠٥(

    فَ بالجملة ِمنصواسِمها، وخبِرها  (و ،لمولوٍد(: قولَه) ليس(،    طَفَ عليهوع ) وذي
آدم :  عيسى، وذي ولـد  :وأراد بالمولود.)لم يلْده َأبواِن(:  موصوفاً بالجملة ِمن قَوِلهِ  )ولٍَد

  .)١(عليهما السالم
  :والبيت ِمن قصيدٍة لرجٍل ِمن َأزِد السراة ، وبعده 

  ٍة سوداءِهـهِ     )٢(وذي شامجو ـرفـي ح   
  

ــٍة   ــي )٣(مجلَّحـ ــاِن ال تنجلـ   ِلزمـ
  

هــٍس شــباب خَمٍع وــس ــي ِت ــل ف كْموي  
  

ــانِ     ــا وثَم عٍع مــب ــي س ــرم ف هوي  
  

   .فكَسإذا رعى الشَّجر، وأصلُه ِمن ال: ِمن جلَح الماُل) مجلّحٍة: (وقوله
  .)٤(فيها الحركاتُ الثالثُ جريا على ما تقدم ] ١٦٦/ ب  /[ )مد( ، و)رد(: وقولهم

                                         
 في تفسير عجز هذا البيت بمعنى ال   ٩٨١/ ٢ ومعنى البيت واضح، لكن تفرد صاحب شرح شواهد المفصل           )١(

ال : يعني): لم يلْده أبوانِ  (السهم، و : يعني به القوس، وولدها   : وذي ولد : قوله(:ينقضي منه العجب حيث قال    
وقد فنّد البغدادي في خزانة األدب هذا التفسير، ووسـمه          ).!! يتّخَذُ القوس إال من شجرٍة واحدٍة مخصوصة      

 .٢/٣٨٢الخزانة : ظرين. بالخرافة
، والتـذييل  ٤/٢٣شـرح الـشافية   : ، ينظر على سبيل المثال    )غراء: ( في جّل كتب النحو والصرف برواية      )٢(

 )١٨١: (، ومغني اللبيب ص٢٨١/ ١١والتكميل 
) مجلّحـةٍ : (وأما رواية. ، وينظر ما سلف في الحاشية السابقة)مجلّلة: ( في جّل كتب النحو والصرف برواية      )٣(

) مخلّـدةٍ :(لم أقف عليها إال عند عفيف الدين الكوفي صاحبنا، وتفرد عبد القادر البغدادي برواية ثالثة وهي      ف
وحـر  . بيضاء وهذَا غير منَاِسـب  : َأي) غراء(وذي شامة   : وروى بعضهم : (وأيدها، وفنّد ما سواها، فقال    

ِبالْخَاِء ) مخلدة(و. ما أقبل علَيك ِمنْه َأو أعتق موِضع ِفيِه ما بدا من الوجنة َأو : خالصه، وحر الْوجه: الشَّيء
) مجللَـة : (وروى بعضهم. باِقية، وهو ِبالْجر صفة لشامة وِبالنَّصِب حال ِمنْها للمسوغ      : الْمعجمة والدال َأي  

وفسرها بعـضهم ِبـذَات الِْعـز    .  غير منَاِسبوهذَا َأيضا. اسم فَاعل من التجليل بجيم والمين وهو التغطية 
: ِبتَقِْديم الِْجيم على الْحاء الْمهملَة وفَسره بمنكسفة وهذَا كُله من ضيق العطن  ) مجلحة:(وروي َأيضا . والجالل

 .٢/٣٨٢الخزانة: ينظر). لَا الرواية لَها أصل، ولَا هذَا التَّفِْسير ثَابت ِفي اللُّغَة
الكسر على أصل التقاء الساكنين، والضم على إتباع حركته ما قبله، والفتح للتخفيف،             :  الحركات الثالث هي   )٤(

 .أو على لغة بني أسد



– 

  )٢٣٠٦(

  :ول جرير ومنه ق
ــرٍ   ينُم ــن ــك ِم ــرفَ إنّ ــض الطّ   فغ

  
  )١(فـــال كعبـــا بلَغْـــتَ وال كالبـــا  

  
، إال َأن األكثر مع الم التعريف الفتح إذا لم تـدغم ردا             )٢( إال الفتح  )هلُم(وليس في   

  .اُردد القَوم : إلى األصل ، نحو 
   : )٤(ِمن قول الشاعر )٣(وقد فتح الالم

  زَل بعــد منزلــِة اللِّــوى  ذُم المنــا
  

ــامِ    ــك األيـ ــد أولئـ ــيشَ بعـ   والعـ
  

  :وبيتُ جرير من قصيدة أولُها
ــا  ــاذَل والِعتابـ ــوم عـ ــي اللَّـ   َأِقلِّـ

  
ــابا    ــد أص ــبتُ فَق َأص ــولي ِإن   )٥( وق

  
باب قوله )٦(أبدل النّون ألفًا، ِمن:  

                                         
، والمفـصل   ١/١٨٥، والمقتـضب    ٣/٥٣٣، والكتـاب    ٧٥: ديوانـه ص  :  البيت من بحر الوافر، ينظـر      )١(

، وقد وِهم األخير ٢/٩٧٩هد المفصل ، وشرح شوا٦٦٨: ، وشرح أبيات المفصل والمتوسط ص)٣٧٠:(ص
 .عندما جعل البيت في هجاء الفرزدق، وإنما هو في هجاء الراعي النميري

، ٣/٥٣٤الكتـاب  : ينظر". أحد؛ ألنها لم تصرف تصرف الفعل، ولم تقو قوته     ) هلُم(وال يكِسر   : " قال سيبويه  )٢(
فيه إال الفتح؛ ألنه خرج عن كونـه فعـالً محـضا،    إنما لم يجز   : " قال الخوارزمي   . ٣٧٠:والمفصل ص 

وصار مع الهاء بمنزلة شيء واحد؛ ولذلك جرى مجرى األدوات عند من لم يصرفه، وذلك في نحو قولـه          
وذلك قول الجميع؛ ألنّها مركّبة من :" ، وقال ابن يعيش٤/٢٩٤: التخمير: ينظر". } قل هلُم شهداءكم  {: تعالى

ي بها الفعل، فمنعت من صرف األفعال، فلذلك لم يجز فيها ما جاز في غيرها من األفعال، ، وسم "لُم"، و "ها"
دعوى اإلجماع في بنائها على الفتح مطلقًا، وفي تركيبهـا          :   قلتُ  ٢٤٩ /٩شرح المفصل   : ينظر". فاعرفه

 وحكى الجرمي فيه الفتح عند بني تميم خاصة فعل ملتزم فيه الفتح،) هلُم(و : "كذلك فيه نظر، قال أبو حيان 
وذكر بعض من عاصرنا أن     : " وقال أيضا . ٢/٧٢٥ارتشاف الضرب   : ينظر" والكسر عن بعض بني تميم    

ليست مركبة، وهو قول ال بأس به، إذ األصل البساطة   : تركيبها إجماع ، وذكر في البسيط أن منهم من قال         
 .٢٣٠٥/ ٥االرتشاف : ينظر" حتى يقوم دليل واضح على التركيب

 . على لغة بني أسد)٣(
                ، والمفـصل  ١/١٨٥، والمقتـضب  )٥٥٠:(ديوانـه ص    :  البيت لجرير، وهو من بحـر الكامـل، ينظـر          )٤(

، وشرح شواهد   ٢/٩٨١، وشرح شواهد المفصل     ٦٧٠: ، وشرح أبيات المفصل والمتوسط ص     )٣٧٠: (ص
 .٤/١٦٧الشافية 

 )  ٢٥(رقم :  سبق تخريجه في الهامش)٥(
 .نون التوكيد الخفيفة:  يعني)٦(



 

 )٢٣٠٧(

  )١( والَ تَعبِد الشيطان، واَهللا فاعبدا
  :)٢(  الطِّيبوعليه قوُل أبي

ــصبرا  ــم ت ــبرتَ َأو ل ص ــواك ــاٍد ه   ب
  

   وبكـاك إن لـم يجـِر دمعـك أو جـرى       
  

  :)٣( وقَولُه
فإنَّـــه ِســـر اإلثنـــين إذا جـــاوز  

  
     ِبنَــثٍّ، وتــضييِع الوشــاِة قَِمــين  

  
وذاك َأن همزة الوصل إنّما يؤتى بها تَوصالً إلى النُّطـق    ،  )٤(ِمن ضرورات الشعر  

  .     ةيتّصُل به حِذفَتْ ِلزواِل الحاج الساكن، فإذا وقع قبل الساكن ماب
 هنًا، نظيركان اإلتيان بها لَح مرال ج)عِه(َوصلتَ قلت فإن ،) :ِع٥()  يا زيد( .  

                                         
وذا النُّصب  :    (، وروي لهذا العجز غير ما صدر، فروايته في الديوان         ١٣٧: ديوانه ص :  لألعشى، ينظر  )١(

وفي أمالي ابن الـشجري     ). فإياك والميتاِت ال تقربنَّها   : (٣/٥١٠، وفي كتاب سيبويه     )المنصوب ال تنسكنَّه  
، وتحـصيل  ٢٤٥-٢/٢٤٤شرح أبيات سـيبويه    : وينظر. )العشيات و الضحى  وصلِّ على حين    : (٢/١٦٥

 .١٦٤-١٦٢/ ٦، وشرح أبياته ٤٨٦:، ومغني اللبيب ص٥١٢: عين الذهب ص
 ).تصبرن( :، وأصلها) تصبرا: ( أبدل النون ألفًا في١٦ ٢/٠ديوانه : ينظر.  البيت من بحر الكامل)٢(

بنـشر  : " برواية١٦٢:  الخطيم، كما سيأتي بيانه، وهو في ديوانه ص      البيت من بحر الطويل، وهو لقيس بن       )٣(
، وشرح شواهد ٦٧٠: ، وشرح أبيات المفصل والمتوسط ص     )٣٧٢:(المفصل ص : ، وينظر "وتكثير الحديث 

 .  ٩٨٣-٢/٩٨٢المفصل 
 . وهذا بيان الشاهد)٤(
 جيء بها وصـلةً إلـى االبتـداء      يريد أن هذه الهمزات إنّما    : (قال ابن يعيش  ). ٣٧٢: (المفصل ص :  ينظر )٥(

فإذا تقدمها كالم، سقطت الهمزةُ من اللفظ، ألن الكالم . بالساكن، إذ كان االبتداء بالساكن مما ليس في الوسع
بإثبات الهمزة؛ لعدم الحاجة إليها؛ ألن الداعي إلى اإلتيان بها قـد            " اإلسم: "المتقدم قد أغنى عنها، فال يقال     

فإثبات ]: "يعني الزمخشري[قال ". االقتسام"و" االنطالق"وكذلك سائر ما ذكره من . بتداء بساكنزال، وهو اال
، ألنّه عدوٌل عن كالم العرب وقياِس استعمالها، وكان زيادة من غير حاجـة              "الهمزة في هذه األسماء لحن    

الوقف على المتحرك، فإذا وصـل      ، ُأتي بها وصلةً إلى      "ِشه"و" ِعه: "ونظير ذلك هاء السكت من نحو     . إليه
شـرح  : ينظر).    بكالم بعده، سقطت الهاء، فهذه الزيادةُ في هذا الطرف كذلك الزيادةُ في الطرف اآلخر             

  .٢٦٤ /  ٩المفصل  



– 

  )٢٣٠٨(

والبيت لقيس بن الخطيم بن عدي بن كعب بن ظفر بن مالك بن األوس بن حارثة                
  :)١(  ويتلوهبن ثعلبة األنصاري األوسي،

ــإنني   ــرا ف ــوان ِس ــيع اإلخ   وإن ض
  

  ألســـرار العـــشيِر أمـــين كتـــوم  
  

ــدي إذً ــه عن ــون ل ــِمنْتُهايك ــا ض    م
  

  بـــسوداِء الفـــؤاِد كمـــين قَـــرم  
  

ـ م(: وقولـه  .، وهي اسـم كـان     )ضِمنْتُه(تُها  لَموصولة، وصِ ) ما(و              : )ر بكـذا  قَ
   .وف، وال يبعد َأن يكون بدالً ِمن اسم كانجاز أن يكون خبر مبتدأ محذ

  :)٢( مثل بيِت ابن الخطيم قوُل الصلتان العبديو
كــر ــرئٍ  وِس ــد ام ــان عن ــا ك    م

  
ــر الثالثــِة غيــر الخَِفــي        )٣( وِس

  
   ] ١٦٧/ أ /[  :وقول الشاعر    

لُمني حعاد تْ َأمرس ي٤( َأه(  
  . )٥( )كَِبد(، وباء )عضد(الموضع بضاد مشَبها بوقوعه في هذا 
 عند اتصالها بهذه الكلمات صارتْ كأنَّها ِمنْهـا؛ بخـالف          والعلّة َأن هذه الحروفَ   

)ر(: في )ِضييض٦(ِلطَريانها ؛)ر(.      

                                         
 مع اختالف يـسير    ،١٨٦-٤/١٨٣، وشرح شواهد الشافية     ٢/١٧٧أمالي القالي   : األبيات بتمامها في  :  ينظر )١(

 .تهافي رواية بعض أبيا
   البيت من بحر المتقارب، وهو للصلَتان العبـدي أحـد بنـي محـارب ابـن عمـرو بـن وديعـة بـن                         )٢(

قضى . شاعر مشهور خبيث  ) خبيئة:وقيل(قثم بن خبيبة    : قال أبو عبيدة اسمه   .لكيز بن أفصى بن عبد القيس     
الشعر والشعراء : مته فيينظر ترج. بين جرير والفرزدق، فحكم لألول بجودة الشعر، وللثاني برفعة النّسب       

  ٤٩:، ومعجم الشعراء ص١٨٦: ، المؤتلف والمختلف ص١/٤٩١
 .١٨٣-٢/١٨٢، والخزانة ١/٤٩٣الشعر والشعراء :  البيت من بحر المتقارب، ينظر)٣(
، )٣٧٣: (، والمفـصل ص   ٤٤٠: التنبيه على شرح مشكالت الحماسـة ص      :  البيت من بحر البسيط، ينظر     )٤(

، ٦٧٢-٦٧١:، وأبيات المفصل والمتوسط ص٣٠٤-٤/٣٠٣،والتخمير ٢٦٧/ ٩ يعيش وشرح المفصل البن
 .  ٥/٢٤٤، والخزانة٩٨٥-٢/٩٨٣وشرح شواهد المفصل

ـ  )٥( ، وما اتصل به من واو، أو فاء، أو الالم، أو همزة االسـتفهام، والمـشبه                )هو(الضمير  ):عضد( المشبه ب
ــد(بــــ   المفــصل : ينظــر. مــا ســبق ذكــرهومــا اتــصل بــه كــذلك م) ِهــي: (الــضمير) كَِب

 .٣٧٣ص 
 ).وهو(، وبين ماهو طارئ كـ)رضي( يقصد التفريق بين ما هو أصل في الكلمة كـ)٦(



 

 )٢٣٠٩(

  :وأوُل البيت
ــا فَــَأرقني    تاعرِر موــز ــتُ لل فَقَم  

  
ــتُ[   ــرتْ،أَم عــادن:)١ (]فَقَلْ ــي س   حلُــم؟ يَأِه

  
  : لزياد بن حمل بن سعيد بن عمير بن حريٍث، وقبله )٢(وهو

  ال حبــذا أنــِت يــا صــنْعاء ِمــن بلَــٍد
  

    ــم ــي وال نُقُ ــوى منّ ــعوب ه   وال شَ
  

  :ومنها
ـ       ـدي بهـا والمهع هظُهـا  شْوكانبي ي  

  
          َأموالـس مِمنْهـا النَّـوالقريـِب، و ِمن  

  
ــأتي  ــاليِف ت ــا وبالتك ــتَ جارِته يب   

  
           مينا، ومـا يبـدو لهـا قَـدوتمشي اله  

  
، ولم يقل غيرهـا، ولـيس   )المرار(هي لزياد بن منِْقٍذ الحنْظلي َأِخ    : قال أبو عبيدة  

  .)٣(ألحٍد ِمثْلُها
حبب، فأدغم ونقـل الـضمةَ إلـى        : ، وأصله )٤( صار محبوباً ِجدا  ): بح(ومعنى  

ِصرت حبيبا، فَأدغَم وتَرك الحاء مفْتوحةً، ويجـوز َأنَّـه          :  حببتُ، أي  هو: وقيل. الحاء
  :)٦(  في قوله)٥ (]كما[َأدغَم ولم ينقل

ــا    ــنكم بمزاِجه ــا ع ــتُ اقتلوه   فقل
  

ــُل     )٧( وحــب بهــا مقتُولــةً ِحــين تُقْتَ
  

  .كَرم رجالً زيد: كالم فيه معنى التعجب والمدح، كما تقول

                                         
 . ساقط من األصل)١(
 .البيت السابق:  يعني)٢(
 )١( هامش رقم ٤/٣٠٤تعليق محقق التخمير :  ينظر)٣(
 .١/٤٥٥لحاجب ، وأمالي ابن ا٣/٣٢٢، والتخمير )٢٧٥: (المفصل ص:  ينظر)٤(
 . إضافة يقتضيها السياق)٥(
 . هو األخطل كما سيأتي)٦(
ــر )٧( ــل، ينظ ــر الطوي ــن بح ــت م ــه ص:  البي ــط  ٢٢٤: ديوان ــصل والمتوس ــات المف ــرح أبي   ، وش

 .٤٣١- ٩/٤٢٧:، والخزانة٨٢٥- ٢/٨٢٤، وشرح شواهد شواهد المفصل ٥٥٢- ٥٥١:ص



– 

  )٢٣١٠(

  : )٢ (]تعـالى [ الباء داللـةً علـى التعجـب، كمـا فـي قولـه             )١ (]زادوا[ا أنَّهم   إلّ
 فإذا جئتَ بالباء صـار الـضمير المرفـوع    .كفى اُهللا: واألصل، )٣(﴿ كفى باِهللا شهيداً﴾  

  .    المستَِكن مجرورا
: ، فيقـال  )ها(ى  إل) هي:(ال جرم ِمن َأن يكون مستَِكنا، وانتقَل عن كونه في تقدير          

زيد كفى به رجلًـا، فـزاَل    : كفى رجلًا، فإذا َأردتَ إدخاَل الباِء قلتَ      : حب بها، كما يقال   
حبـت  :  حالًا، أي  تْنُِصب) مقتولةً( و. اإلضمار عن الفعل، وظهر على صورة المجرور      

  . على الجملةء أدخل البا .)٤(في حال قتلها
   .)٥(المميز: هو) ِمن بلٍَد(و.  الجملةمبتدٌأ خَبره): َأنِْت(و

رِصفُ الخَملُها يراني أوقصيدٍة لألخطل النَّص ٦( وهو ِمن(:  
  عفـا واِسـطٌ ِمـن آل رضـوى فَتَنْبــلُ    

  
ــلُ    مَأج ربــص ــريِن، فال الح ــع فمجتم  

  
ـدما    وجاؤوا ببِيـسانِيٍة    ]  ١٦٧/ب/[    ِهـي بع
  

ــساقي أَ    ــا ال ــلُّ به علُ يــه ــذُّ وَأس   لَ
  

ــشاربٍ   ــتْ ِل ــاٍح وطاب ــذَّتْ ِلمرت   فَلَ
  

  وراجعنــي فيهــا مــراح وَأخْيــلُ     
  

ــا    ــتْ ِبنَ ــشْوةٌ لَِحقَ ــا نَ ــا لَِبثَتْن   فم
  

ــلُ    ــلُّ وينْهـ ــا يعـ ــا ِممـ   تَواِبعهـ
  

ــا   ــاِم كأنّه ــي العظ ــا ف ِبيبد ــِدب   تَ
  

ــلُ      يتَهــا ي ــي نقً ــاٍل ف ــب ِنم   دبي
  

بر عند خُلُو هذه المواضع التي فقد فيها عيشه؛ لفقـد خلطائـه ِمـن     رجع إلى الص  
  .األتراب، وِمن ِقصر األيام معه

.  ﴾ )٧ (]صامتون[أدعوتموهم أم أنتم    ﴿:من باب قوله تعالى   ) بر أجملُ فالص: (وقوله
  .وجعلَها لذيذةً سهلَةً بعد العلَل

                                         
 . إضافة يقتضيها السياق)١(
 . إضافة يقتضيها السياق)٢(
 ).٤٣: ( الرعد آية)٣(
 .١/٤٥٥أمالي ابن الحاجب :  ينظر)٤(
 .ال حبذا أنِت يا صنعاء من بلٍد:  رجع إلى قول الشاعر)٥(
 ). ٣٩: (تخريج القصيدة في هامش رقم:  ينظر)٦(
 . ساقطة من األصل)٧(



 

 )٢٣١١(

بالً فيه معنى الطَّلَـب؛ ِإذْ هـو ِمـن          أكَّد الفعل كونه مستق    )١() ارضين به و: (قوله
       التأكيد، وذلك ِمن ٍض،       : المواضع التي تختص بها نونرأمٍر، أو نهٍي، أو استفهام، أو ع

 نا، بخالف سـائر              . أو تَمخُوالً مستِمرما كان في القسم؛ وذلك أنَّه دخَل عليه د وأحسنُه
) مـا (وأما الجزاء المؤكَّد حرفُه بمـا؛ فـألن         . زيدواِهللا ليقوم   : َأخَواته؛ وِمن ثَم ضعفَ   

حيثما تكونن آِتك، وِبجهـٍد مـا تَـبلُغَن،     :في كونها مؤكّدة، وكذلك قولهم    ) المه(َأشْبهتْ  
لَيكُـونَن بلُوغُـك ِبجهـِد، وهـو     : ألن تقديره وبعيٍن ما َأرينَّك؛ ِلما فيه ِمن معنى األمر؛ 

  .)٢(كالمثَل
  :)٣(وقول الشاعر

ــتُ  ــا أوفَيـ ــي[ربمـ ــٍم)٤(] فـ    علَـ
  

  )٥(ماالتُتَــــرفَعن ثَــــوبي شَــــ  
  

             .ربما يقومن زيد :ِلما بين النَّفي والنَّهي ِمن المقاربة في غير اإليجاب منه، ونحوه
    صرذيمة األبرش، وكان َأبـةً لـه     ،وهو لَجبيشَ هـري اَألبى    ؛ فسممـسوكـان ي  

  .الوضاح؛ ِلما بِه ِمن البرص
   س بن عوم بن غَنْم بن دوهو جذيمة بن مالك بن فَهوكان أبوه مالـك بـن   . )٦(انثد

  :)٧(فهم مِلكًا بالعراق مدة عشرين سنةً، وكان هو مِلكًا شاعراً، وبعد البيت
مأنــــا كــــاِلُئه فــــي فُتُــــو  

  
ــاتوا      ــورٍة بـ ــا عـ ــي باليـ   فـ

  

                                         
 ...فاستقدِر اَهللا خَيرا، وارضين ِبِه :  رجع إلى قول الشاعر)١(
ــر)٢( ــصل ص:  ينظ ــر)٣٣٨: (المف ــيش  ١٨٦-٤/١٨٥: ، والتخمي ــن يع ــصل الب ــرح المف   ، وش

 ٧٦-٧٥ / ٩. 
  المفـصل  : ينظـر . أنـه لجذيمـة األبـرش     :  نسبه الزمخـشري إلـى عمـرو بـن هنـد، والـصواب             )٣(

 ).٣٣٩: (ص
 .، والصواب ما أثبتُّ)ِمن:( في األصل)٤(
، وتحصيل عـين الـذهب      ٢/٢٨١بيات سيبويه ، وشرح أ  ٥١٨-٣/٥١٧الكتاب:  البيت من بحر المديد، ينظر     )٥(

، وشـرح أبيـات     )٣٣٩:(، والمفـصل ص   ٥٤٨-١/٥٤٧، لباب األلباب في شرح أبيات الكتاب      ٥١٩:ص
 .٩٣٤-٢/٩٣٢،وشرح شواهد المفصل٦٣٤-٦٣٣المفصل والمتوسط

نسب معـد  : ظربضم العين وبالثاء المثلثة، ين) عدثان: (، وهو خطأ، والصواب ما أثبتُّ )عدنان: ( في األصل  )٦(
 .٢/٤٩٦ واالشتقاق ،٢٢:،ونسب عدنان وقحطان ص٤٨٧: واليمن الكبير ص

 .مع اختالف في بعض األلفاظ) ٤٨:( ينظر تخريج األبيات في الهامش رقم)٧(



– 

  )٢٣١٢(

   مــُئه ــا راِبـ ــباب أنـ ــي شـ   فـ
  

ــماتُ    ــوراِت صـ ــدى العـ ــم لـ   هـ
  

  ثـــم ُأبنـــا غـــانمين وكـــم   
  

  ] أنـــاس قبلنــا مـــاتوا )١( ]ِمــن   
  

 مهــاب ــا أصـ ــعري مـ ــتَ شـ   ليـ
  

ــاتوا    ــم بـ ــا، وهـ ــن َأدلَجنـ   نحـ
  

  :)٢(َأكَّد الخبرية، كما في قول اآلخر ] ١٦٨/ أ /[ 
ــديتُها ــٍة َأســـ ــم ِنعمـــ   كَـــ

  
ــ   ــمكَــــ ــم كَــــ   م وكَــــ

  
مشابها لالم القسم   ) ما(لما كان   ":بعد إيراده البيتَ األول    وقال جار اهللا في الحواشي    
. غـدا َأفْعلَـن    سأفَعلن، أو : ال يجوز َأن تقول   : أي.  )٣("دخله النون كدخوله على القسم    

 يجزمان فتشابها؛ َألن    كافَّة، وفيه معنى التوكيد؛ ألن حرفَ النَّهِي والجزاءِ       : حيثُما) ما(و
  . فيه معنى الشَّك، فهو قريب ِمن النَّهي

 ؛ ألنَّـه    )كَثُر(، ودخل في    )٥( ؛ ألن التقليَل نفي   )ربما( دخول النّون في     )٤ (]جاز[و
  .ِضد الِقلَّة 

و)فُ    فتًى،: جمع) فُتُوو ،الكريم ِخيـ  وهو الس كع ِتي،أبـدلوا :(قـال سـيبويه    ِصي 
  .)٦()الواو

                                         
 . ساقطة من األصل)١(
، ١٧٧/ ١ معاني القرآن للفـراء      :ينظر.  لم ينسب لقائل، والبيت محتمل لمجزوء بحر الكامل، وبحر الرجز          )٢(

كم نعمة كانـت لكـم، والبـديع    : ، و روايته ٢٣٦: كم نعمة كانت لها، وتأويل مشكل القرآن ص       : روايتهو
١/٣٣١. 

بـالم  ) ما(؛ فلتشبيه   "فإما نذهبن بك    ): (" ٣٣٩-٣٣٨:(المفصل ص :  ليس في الحواشي المنشورة، وقال في      )٣(
فإن دخلت فـي    . ن، وبعين ما أرينك   د ما تبلغ  حيثما تكونن آتك، وبجه   : كذلك قولهم . القسم في كونها مؤكدة   

ومن التشبيه بالنهي دخولها في النفي وفيما يقاربه مـن  . بالنهي ففي الشعر تشببهاً للجزاء ) ما(الجزاء بغير   
 .٣/٥١٥الكتاب : ، وينظر).ربما تقولن ذاك، وكثر ما يقولن ذاك: قولهم

 . إضافة يقتضيها السياق)٤(
وقلَّ قد ُأجـري مجـرى      (:قال الخوارزمي . تَسمح، بل هو قريب منه    ) ن التقليل نفي  أل( في عبارة المصنف     )٥(

 .٤/١٨٧التخمير). المنفي؛ ألن أقرب شيٍء إلى المنفي القليل، كما أن أبعد شيِء منه الكثير
وفتوٍة؛ تريـد جمـع   مكان الياء في فتو ] الواو: يعني[وتُبدل (:  قوله٤/٢٤١ نقلَه بالمعنى، والذي في الكتاب       )٦(

 .١/٤٠٦سفر السعادة: وينظر). كما أبدلوا الياء مكان الواو في عتيٍّ و عصي. الفتيان، وذلك قليل



 

 )٢٣١٣(

ثم إذا لَِقي الخفيفةَ بعـدها سـاكن حـِذفَتْ حـذْفاً، ولَـم تُحـرك كمـا حـرك                     
  .)٢(ال تَضرب ابنك   :ـتقول )١(]فـ[التنوين،

  : )٣(وعليه قول الشاعر
الكريم ٤( وال تُِهين(علَّك َأن  تَر هفَعقد ر هرا والدموي كَع  

يكها عند مالقاة الساكن بخالف التنوين؛ لداللته على تمكين         تَرك تحر  )٥( ]يجوز[و  
      كان في اإلتياِن بها زيادةٌ في الفعل ال يمنَـع بخالف النّون، وإن ِخالم االسم، فكان تركُه

، وال يراعـى مـا   رِمن جواز تركها؛ وِمن ثَم لم يجز ترك التنوين إال في ضرورة الشّع   
ٍع تابٍع لألصلا للفَكان تابعِع، كفَر٦(.ر(  

لَهدي، وقَبعع السيوهو لألضبط بن قُر:  
  هــع ــوِر س ــن األم ــيق ِم ــلِّ ض   ِلكُ

  
    ــه عم ــالح ــصبح ال ف ــسي وال والم  

  
ــلَ  صو يفَ إنعــض ــاَل ال ــْل ِوص   وِص

  
   ــه قَطَع إن ــب ــِص القري ــَل، وَأقْ بالح  

  
ــهِ  ــاك ِب ــا أت ــدهر م ــن ال ــْل ِم   واقب

  
      ــهــِشِه نَفَع يــا ِبع ــر عينً ــن ق م  

  
ــهِ    ــر آِكِل ــاَل غي ــع الم ــد يجم   قَ

  
    ــه عمج ــن م ــر ــاَل غي ــُل الم   ويأك

  
                                         

 .  ساقطة من األصل)١(
 ).٣٣٩: (المفصل ص:  ينظر)٢(
، ٣/٣٤١البيـان والتبيـين  :وتُنظر األبيات في.  لألضبط بن قريع كما سيأتي بيانه، والبيت من بحر المنسرح         )٣(

، وشرح أبيـات المفـصل      ٢/٧٠٤، وسفر السعادة    ١٠٨-١/١٠٧، و أمالي القالي     ٢/٦٦٢والكامل للمبرد   
مع اخـتالف  .٤٥٢-١١/٤٥٠، وخزانة األدب  ٢/٩٣٤، وشرح شواهد المفصل     ٦٣٦-٦٣٥:والمتوسط ص 

 .في روايتها، وتقديم وتأخير وزيادة ونقص في أبياتها
 ٢٠٢:، وتبعه ابن جني فـي اللمـع ص        )الكريم: ( برواية ٢/٦٦٢الكامل   البيت مدور، وقد تفرد المبرد في        )٤(

وهي الموافقة ). الفقير:(، والرواية المشهورة في سائر المصادر   ٢/٧٨٨وصدر الدين في الحماسة البصرية      
 .لمعنى البيت، واألنسب له

  إضافة يقتضيها السياق)٥(
لمة أخرى حذفت؛ اللتقاء الساكنين كما يحذف حرف المد النون الساكنة إذا لقيها ساكن من ك:( قال الخوارزمي)٦(

واللين، وتُِرك ما قبلها على حركته ولم تُحرك كما يحرك التنوين؛ وذلك لضعف عالمة تمكين الفعـل مـن    
حيث أنك في اإلتيان بها مخير، وليس كذلك عالمة تمكين االسم؛ ألن اإلتيـان بهـا واجـب فـي االسـم             

 .١٩٠-٤/١٨٩التخمير). المنصرف



– 

  )٢٣١٤(

وأضمر خبر األول؛ لداللة الثاني عليه،      . والمسي والصبح ِمن المصادر المستعملة    
  :)١( قوله كما في
ــن ــا   نح ــتَ بم ــدنا وأنْ ــا عن    بم

  
  ــرأي    مخْتَِلـــفُعنـــدِك راٍض، والـ

  
كوعوركع الشيخ: والر ،ِر: أصله االنحناءالِكب انحنى ِمن.  
  :في المعنى )٢(ما أنشده المبرد : وِمن بابها

  وأَكــرِم كريمــا ِإن أتــاك لحاجــٍة] ١٦٨/ب/[
  

  وح ِإن الِعـــضاه تَـــر ؛لعاقبـــٍة  
  

ــشأ   ــصيف، فين ــي آخــر ال ــدى ف ــصيبه النّ ــشجر ي ــه ورقٌوأراد َأن ال                            .لَ
  .          هذا لفظ المبرد. ك تحتاج إليهلّعأكرمه ل: والمعنى

   والذي يدل عليِه الشعر:             إليه عند حاجته؛ فربما اسـتغنى عنـك، كمـا أن أحسن
  .الِعضاه إذا أصابها الندى بعد يبوِسها اخضرتْ

  :)٣( بن عباد بن حبيب بن المهلّبعلى تفسير المبرد قوُل عباد ه ومثل
  ــاغتنم ــديقك ف ــتْ ص ــةٌ ناب   إذا خُلّ

  
     ــب ــاس قُلَّ ــدهر بالن ــا، فال   مرمته

  
ــادرا   ــتَ ق ــروٍف إذا كُنْ ــادر بمع   وب

  
  ــب ــك يعِق ــى عن ــداٍر، أو غن   زواَل اقت

  
  . وعمرو قائم، ومثل ذا كثيرزيد: ِمن باب

إنّي ُألساِرع إلى    :(- قدس اُهللا أرواحهم   -حسينوقال جعفر بن محمد بن علي بن ال       
هدُأر ي مخافَةَ َأنله الغنى عنِّي؛ حاجة عدو قَع٤()فَي(.   

                                         
إلى قيس بن الخطيم، وينظـر  ٧٥/ ١وقد اختلف في قائله، فنسبه سيبويه في الكتاب   .  هذا البيت من المنسرح    )١(

 إلى عمرو بن امرىء ٢٧٩/ ١، ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه      )٢٣٩:( الملحقات ص  -ديوانه
هارون، ونسبه أبو البركات األنباري  ، وصوبه عبدالسالم    ٢٧٦-٤/٢٧٥القيس، وكذلك البغدادي في الخزانة    
. نحن بما عندنا راضون   : والمقصود.  إلى درهم بن زيد األنصاري     ١/٩٥في اإلنصاف في مسائل الخالف      

 .راض: فحذف خبر األول اكتفاء بخبر الثاني وهو قوله
 ).لعلَك تحتاج إلى هذا الكريم وقد قدر: (وفيه٢/٦٦٢ الكامل )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .لمصدر السابق ا)٤(



 

 )٢٣١٥(

  .)١()ما رددتُ رجالً عن حاجتِه إال رأيتُ الغنى بين كَِتفَيِه: (وقال رجٌل من العرب
، وعليـه قـول     )٣( بتَهـا َألَفـا   ؛ فإن وقَفْتَ قلَ   )٢( ﴿لنسفَعن بالناصية﴾ : وقوله تعالى 

  :)٤( األعشى
 كَنَّهــس ــصوب ال تَنْ ــصب المنْ   وذا النُّ

  
  وال تَعبــِد الــشَّيطان، واَهللا فاعبــدا    

  
وإبدالُها َأِلفًا فيما كان قبلها مفْتوحا تشبيها بالتنوين في النّصب مع االسم؛ ِلما بينهما              

  . ِمن المشابهة
إبداُل األلِف ِمن النّوِن هنا كاأللف التي تُجعُل نونًا في إنـشاد  ( :)٥( قال الخوارزمي 

  :)٦(] في نحو قول جرير[، بني تميم
نعاذَل والِعتاب ٧( أقلِّي اللَّوم(  

ألن النون الخفيفةَ تُشِْبه التنوين، والفتح يشِْبه النَّـصب، وأنـتَ إذا وقَفْـتَ علـى                
  .)٨() هاهناالمنصوب وقفتَ باأللف فكذا 

 قصيدٍة يمدح فيها النبي والبيتُ ِمن- -لهاوأو ،:  
ــدا    مــة َأر ــاك ليل ــتَِمض عين ــم تَغْ   َألَ

  
ــسهدا   الم ليمــس ــاد ال ــا ع   وعــادك م

  
ــا  ــساِء وإنّم ــشِْق النّ ــن ِع ــا ذاك ِم   وم

  
ــددا    هــة م ــوم خُلَّ ــل الي ــيتُ قب   تناس

  

                                         
 . المصدر السابق)١(
 ).١٥( سورة العلق آية )٢(
 ).٣٥٨-٣٥٧:(المفصل ص: ينظر. نون التوكيد الخفيفة:  يعني)٣(
 ).٢٧:(هامش رقم) ٩:( سبق تخريجه في صفحة)٤(
تُنظر ترجمته مستوفاة في مقدمـة  . هـ٦١٧ هو صدر األفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي المتوفى سنة      )٥(

ــ ــصل : (ابكتـ ــرح المفـ ــي شـ ــر فـ ــدكتور٣٩-١/١١) التخميـ ــيخنا الـ ــق شـ   :  تحقيـ
  ٤/٢٤٦التخمير : وينظر قوله في. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين رحمه اهللا

 .٤/٢٤٦ ساقط من األصل، ومثبت من التخمير )٦(
 . البيت ساقط من التخمير)٧(
تُجعل األلف نونًا في إنشاد بني تميم في نحو قـول  هذا كما   .: (٤/٢٤٦ نقَل قوله بالمعنى، ونصه في التخمير      )٨(

والحزم في هذه المسألة أن النون الخفيفة شبيهة بالتنوين، والفتحة شبيهة بالنصبة، وأنتَ إذا وقفتَ               ... جرير
 . هـ.أ) على المنصوب المنون وقفتَ عليه باأللف، كذلك هذا



– 

  )٢٣١٦(

 ــائن ــو خ ــذي ه ــدهر ال ــن أرى ال   ولك
  

ــسدا     ــاد فأف ــاي ع ــلَحتْ كَف إذا َأص  
  

  شَـــباب وِشـــيب وافتقـــار وثـــروةٌ
  

ــرددا      ــفَ ت ــدهر كي ــذا ال ــِه ه   فلل
  

ـا ِمـن كَالَلـةٍ          ] ١٦٩/ أ  /[    فآليتُ ال َأرثـي له
  

ــدا   محم حتــى تــزور ــى   وال ِمــن حفَ
  

  متى ما تُنـاخي عنـد بـاب ابـن هاشـمٍ           
  

ــن فواضــِل   ــي ِم ــداتُراِحــي، وتَلِْق ِه ي  
  

   هــر ــرون، وِذكْ ــاال ت ــرى م ــي ي   نب
  

ــدا    ــبالد وأنج ــي ال ــري ف ملع ــار   َأغَ
  

  لَــه صـــدقاتٌ مــا تَِغـــب ونائـــلٌ  
  

ــدا    ــه غ ــوم يمنع ــاء الي ــيس عط   ول
  

ــدٍ     ــاةَ محم ــسمع وص ــم ت ــك ل   كأنّ
  

ــهدا    ــين أوصــى وأش ــِه ح ــي اإلل   نب
  

ــم ترحــل بــزاٍد مــن التّقــى   إذا أنــت ل
  

   مـن قَـد تـزودا      والقيتَ بعـد المـوتِ      
  

   تَ علــى أن ال تكــون مكانَــهنَــِدم  
  

  وأنك لـم ترصـد ِلمـا كـان أرصـدا            
  

ــرورةٍ  ــائٍس ذي ض ــن ب ــسخَرن ِم   وال ت
  

ــدا    ــرِء مخِْل ــاَل للم ــسبن الم   وال تح
  

ــرها ــارةً إن ِســ ــربن جــ   وال تقــ
  

ــدا     أو تأب نــانكح ــرام، ف ــك ح   علي
  

  ).وعادك ما عاد السليم:(ولهإشارةٌ إلى ما تقدم ِمن ق: ذاك
  :)١(ونحوه قول النابغة 

ــنُب ــةًْئ ــراِن عاتب ــى الِهج ــعدى عل تُ س  
  

  سقْيا ورعيـا لـذاك العاتـِب الـزاري          
  

، ووصفَه بما هو الواقع ِمن عواِئِده، وأضمر ما         )ولكن أرى الدهر  : (استدرك بقوله 
ـه    ، ثُم ذكر تفاصـيل مـا        )عاد فأفسدا (: هبه تتم الفائدة، وفسر ما أراده بقول       تجـري علي

  . )٢( تصاريفُه، ثُم تعجب منه بعد ذلك

                                         
، والبيـت   )سعدى: (مكان) نُعمى: (برواية).٢٠٢: (انه ص ديو: ينظر. في اإلشارة إلى ما تقدم ذكره     :  يعني )١(

 .من بحر البسيط
 !.؟) فللِه هذا الدهر كيفَ ترددا: ( يعني في قوله)٢(



 

 )٢٣١٧(

  :)١(  أبي الطّيبونحوه قوُل
     قَـةٌ   : على ذا مـضى النّـاسوفُر ،اجتمـاع  

  
ــقُ    ــاٍل، ووام ــود، وق ــتٌ، ومول يوم  

  
) لهم(مبتدأ، و ): اجتماع :( محذوف هرومثله .خَب) :ٌقَةتٌ(، و )فُري(، و )ملودوأو )م ، 

  .ومنهم قاٍل، ومنهم واِمقٌ: بتقدير بعضهم
) تُالقـي (جواب الشَّرط، وحذفُ النون عالمة الجزم، وعطف عليـه          ): تراحي(و
  :)٢(  أبي الطّيب قوُلومثله. جزما

ــي   ــي وذابل ــاه، وِطرف ني وإيــذَر   فَ
  

         اْنَظُـردى وا نَلْـقَ الـرواحد لـي  نكنِفع ن  
  

 صفةً لواحٍد فأِلفُه محذوفةٌ اللتقاء الساكنين، وإن جعلْتَه بدالً ِمن           )٣(  جعلتَ الِفعلَ  إن
  .فاأللفُ محذوفة للجزم) نكن: (قوله

ب /[ على أنّه خبر مبتدٍأ محذوف، والنَّصب على المدِح،         : الرفْع) نبي(ويجوز في   
 وقـع   :)لـه (و على االبتداء ،  ) نبي: (فيالرفع   والخَفْض على البدل، ويجوز    ] ١٦٩/ 
يقع صفةً أو حـاالً        : ، أو هي    ) صدقات(تَـعلِّقاً بمحذوف خبر عن     م فاِعٌل به على َأن .
  . اسم ليس مضافاً إلى الظّرف): عطاء اليوم(و

 ما أنشده أبو علي ه٤(ونحو(:  
 ــانع ــوم م ــَل الي ــرٌؤ ال نائ ــتَ ام   وأن

  
  بـه أنـتَ واهِ  ِمن المال شيء في غَـٍد         

  
جملـة وقعـت وصـفًا      ): أنْتَ واِهبـه  (و. ويجوز فيه النّصب على تقدير التنوين     

  .، والظَّرف متَعلِّقٌ بالخبر)شيء(لـ

                                         
 .والبيت من بحر الطويل.٢/٣٤٢ ديوانه )١(
 .والبيت من بحر الطويل.٣/١٦٢ ديوانه )٢(
 ).نَلْقَ:( يعني الفعل)٣(
 .، والبيت من بحر الطويل٢٨٣-٢٨٢ /١كتاب الشعر :  ينظر)٤(



– 

  )٢٣١٨(

مـضمر فيـِه، ويجـوز َأن       ): قَد(يجوز َأن ينتصب حاالً، و    : )١( )والقَيتَ: (وقوله
لجملةُ حشْوا ال موضـع لهـا ِمـن         يكون مجزوم الموضِع بالعطف، ويجوز أن تكون ا       

  ).نَِدمتَ: (اإلعراب، لوقوعها بين إذا وجوابها، وهو
ه٢(قول أبي الطيب : ونحو(:  

   نييــا حــاديي ِعيرهــا وأحــسب  
  

ــدها     ــَل َأفِْقـ ــا قُبيـ ــد ميتًـ   ُأوجـ
  

ــيالً   ــا قل ــا[قف ــال )٣( ]به ــي ف    عِل
  

ــا     ــرٍة ُأزودهـ ــن نَظْـ ــّل ِمـ   أقـ
  

إلى آخر البيت ال موضـع      ) وأحسبني: (وقوله. الرفع، والنّصب : )أقّل(يجوز في   
  .له ِمن اإلعراب

هِره)٥(  حين سأله المنصور)٤( قول معن بن زائدة: ونحومعن ع :  
ــانين إن الثّ ــا-مـــ   - وبلِّغْتَهـــ

  
   ـان ــى تَرجمـ ــمعي إل ــتْ س جو٦( قــد َأح(  

  
                                         

  : يعني قول األعشى)١(
ــزودا   ــد تـ ــن قَـ ــوِت مـ ــد المـ ــتَ بعـ   والقيـ

  
 ج

 .، والبيتان من بحر المنسرح١/٢٩٦ ديوانه )٢(
 . ساقطة من األصل، ومثبتة من الديوان)٣(
. عان الفـصحاء  أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد اهللا بن مطر الشيباني، من أشهر أجواد العرب، وأحد الشج               )٤(

األعالم :  ينظر.هـ١٥١توفي سنة . أدرك العصرين األموي والعباسي، ولّاه المنصور، وجعله في خواصه       
٤/١١٧. 

ثاني خلفاء بني العباس، ولي الخالفـة  :  عبد اهللا بن محمد بن علي عبد اهللا بن العباس، أبو جعفر، المنصور            )٥(
، وجعلها دار ملكـه،  ١٤أمر بتخطيطها سنة " بغداد "  مدينة هـ، وهو باني١٣٦بعد وفاة أخيه السفاح سنة    

 .١٣/٤٥٩البداية والنهاية : ينظر. هـ١٥٨عاما، توفي سنة ) ٢٢(امتدت خالفته 
فالْبيت لعوف بن محلّم الشَّيباِني من قصيدة على بحر         .  نسبة هذا البيت إلى معن بن زائدة وهم من المصنّف          )٦(

عبد اهللا بن طاهر، وكان قد دخل عليه، فَسلم عليه عبد اهللا فَلم يسمعه، فَُأعلم بذلك فَدنَا ِمنْه ثـم  السِريع قالها ل  
أمالي القالي : ينظر. طُراً وقد دان لَه المغربان ..يا ابن الِذي دان لَه المشرقان     : ارتجل هِذه القصيدة، وأولها   

دخل معن  :(عله التبس على المصنّف بما رواه الجاحظ حين قال        ل: قلتٌ. ٣٦٩/ ١، ومعاهد التنصيص  ١/٥٠
. في طاعتـك  : قال! لقد كبرت سنك  : بن زائدة على أبي جعفر المنصور، فقارب في خطوه فقال المنصور          

، ٤/٨٧البيـان والتبيـين     : ينظر). هي لك : قال! وأرى فيك بقية  : على أعدائك، قال  : قال! وإنك لجلد : قال
 .٧/٢٧٣، واألعالم ٥/٢٤٤ووفيات األعيان



 

 )٢٣١٩(

-لـو تعلمـون   -﴿وإنّـه لقـسم     : قوله تعالى  )١ (]كـما في [،حشْو ):وبلِّغْتَها:(فقوله
  .)٢(عظيم﴾

 بابه ما أنشده أبو علي ٣(وِمن( :  
  غَِضبتَ علينـا أن عـداك ابـن غالـبٍ         

  
  فــي ذاك تغــضب يكــدفهلَّــا علــى ج  

  
ـين [هما   ـدهِ        )٤(]ِح عاةَ جـسم يـسعى المـرء   

  
    بــؤر ــاُل الم ــشداك الِعق ــا، ف   أناخ

  
هِ     هما ()٥(:فقولُهدمسعاة ج يسعى المرء نِحي(  :اعتراض .وقولُه: )العقاُل :(  جعلَـه

  . خبرا؛ كونَه ِجنْسا
  :وقوله 

ــد   ــاة محم ــسمع وص ــم ت ــدك ل   أِج
  

ــهدا    ــين أوصــى وأش ــِه ح ــي اإلل   نب
  

) كأِجد : ( على المصدر بو. نَص )ة): حينظرفٌ للوصي.  
  :وقوله

ــشِياِت ــى حــين الع ــضحىوســبح عل    وال
  

ــدا     مواَهللا فاح ،ــِرين ــِد المثْ   وال تحم
  

  .)٦( ﴿أفغير اِهللا تأمرونِّي أعبد﴾: قدم المفعوَل، كما في قوله تعالى
  :وقوله

  ــه ــال تتركنَّ ــى ف ــرِحم القُرب   وذا ال
  

ــدا     ــير المقَيـ ــٍة، وال األسـ   لعاقبـ
  

   .)٧()زيدا ضربتُه(: ِمن باب ] ١٧٠/ أ /[ 

                                         
 . إضافة يقتضيها السياق)١(
 ).٧٦( سورة الواقعة، آية )٢(
 .٢٧٠-١/٢٦٩ كتاب الشعر)٣(
 . ساقطة من األصل، ومثبتةٌ من كتاب الشعر)٤(
 . رجع إلى قول األعشى مرة أخرى)٥(
 ).٦٤( سورة الزمر، آية )٦(
 .من باب االشتغال:  يعني)٧(



– 

  )٢٣٢٠(

 حتى أتـى  - - حين ظهر النبي- وكان ضريرا  -أقبل األعشى   : )١(ال الرواة   ق
   مكة، وكان] ِمعٍة            )٢( ]قد سة، فسمع به أبوجهل، فأتاه في ِفتْيتْبقراءة الكتب، فنزل على ع 

 إلى محمـد ؛ ألنـي       )٣( ]ِجْئتُ: [ما جاء بك؟ قال   : ِمن قريش، وأهدى له هدية، ثم سأله      
إنّـه  : ه في الكتب ؛ ألنظر ماذا يقول ؟ وما يدعو إليه؟، فقال أبو جهل         كنتُ سمعتُ صفت  

  .قد كَبرتُ، وما لي في الزنا ِمن حاجٍة: قال .الخمر والزنا: يحرم عليك األطيبين
فأخذوا يذكرون له أسوأ مـا       !. ؟ فما أحلّ : قال. )٤( ]عليك الخمر [فإنّه يحرم   : قال

أما إنّـه   : فأنشدهم القصيدة جميعها، فلما سمعوها قالوا      نا ما قلت؟  أنشد: يجدون، ثم قالوا  
  .ال يقبله

: ولم يزالوا به حتّى صدّوه عنه، وخرج ِمن فَورِه ذلـك، فـأتى اليمامـة وقـال                 
  . عامي، فمكث بها زمينًا ثم مات)٥(هملوأت

ـ (: بفـتح النـون وسـكون الـصاد، وكـذلك         ) والنَّصب: ()٦( ويروى        ،)صبالنُّ
  .ما نُِصب فَعِبد ِمن دون اهللا، واألنصاب جمعه: ، وهو)النُّصب(و

  .وإياك وهذا النُّصب: على معنى) وذا النُّصب: (وقوله

                                         
 .١/١٧٧خزانة األدب :  ينظر)١(
 . ساقطة من األصل، ومثبتةٌ من الخزانة)٢(
 . ساقطة من األصل، ومثبتةٌ من الخزانة)٣(
 . ساقطة من األصل، ومثبتةٌ من الخزانة)٤(
 لألمـِر  التَّنَظُّـر : التَّلوم: وقَاَل ابن بزرج. تَمكَّثَ وانْتَظَر ، كَما ِفي الصحاح: وتَلَوم ِفي اَألمِر: ( قال الزبيدي )٥(

تَتَلَوم : ، َأي تَنْتَِظر، وَأراد"وكَانَِت العرب تَلَوم بإسالِمِهم الفَتْح : " وِفي حِديِث عمِرو بِن سلَمةَ الجرِمي. تُِريده
ب ِفي السفَِر تَلَوم ما بينَه وبين آِخِر        ِإذَا أجنَ : " وِفي حِديِث عِلي رِضي اهللا عنه     . فَحذَفَ ِإحدى التَّاءين تَخِْفيفًا   

انِْتظَار من يتَجنَّب المالَمةَ، فَتَفَعَل   : ونَقََل شَيخُنا عن األنْدلُِسي شَاِرِح المفَصل َأن التَّلَوم       . انْتَظَر: ، اي "الوقِْت  
 ).ل و م: (دةتاج العروس، ما: ينظر. هـ.أ) تَجنَّب: ِبمعنَى

ويبدو أن  .  تحمل الرواية في كالم المصنف على رواية اللغة، ال على رواية الشعر؛ ألن البيت سينكسر بها                )٦(
ما : والنَصب(: قال: وهذا نص الجوهري  . المصنف أراد أن يختصر كالم الجوهري في الصحاح فأخّل به         

وذا النُّصب المنصوب ال    : قال االعشى . بالضم، وقد يحرك  وكذلك النُصب   . نُِصب فعِبد من دون اهللا تعالى     
. والجمع األنـصاب  . فاعبدن فوقف باأللف، كما تقول رأيت زيدا      : لعاقبٍة واَهللا ربك فاعبدا، أراد    * تنسكنَّه  

* ولها  ولقد سئمت من الحياة وط    :     كما قال . وذا النُّصب يعنى إياك وهذا لنُّصب، وهو للتقريب       : " وقوله
 .هـ.ا). وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟



 

 )٢٣٢١(

  )٢( وسؤاِل هذا النّاِس كيف لبيد؟: ، كقوله)١( وهو للتقريب
  :وهو حمٌل على

ــا   ــاِت ال تقربنهـ ــاك والميتـ   وإيـ
  

ــهماوال ت   س ــذَن ــصدا حأخ ــداً لتف   دي
  

  .العابد: العبادة، والناسك: والنُّسك). ال تطعمنها: (ويروى
  .، ونسائك جمع نسيكة، وهو ِمن نَسك ينِْسك)نُصٍب(هو جمع : وقيل

: هي فتحـة بنـاء، وقيـل      : في الفتحة التي قبل النّون، فقيل      )٣(وأعلم أنّه اختلف    
بدليل رد ما حِذفَ اللتقـاء       هما عن سيبويه، ورجح بعضهم األول     وكال. اللتقاء الساكنين 

                                                                  :)٤( الساكنين؛ دّل عليه قوله
 ٍر بدا ابنيقُمــ)     م (ـيــ وعشر خمٍسوالفتاتاِن قُوما له قالِتن   

  .)مقُ(فرد عين 
  :)٥(ل الشاعر ومثله قو

ــةٍ   ــةَ ِميتَ ــيما مخاف ض لَنــب ــال تق   ف
  

   ــس ــدك َأملَ ــرا وجل ــا ح ــوتَن به وم  
  

ويكلم الناس في المهـد      ﴿: على الحال، كما في قوله تعالى     ) وجلدك أملَس (عطف  
  : )٧( ِمن حيث المعنى، وإلّا فالجملة حاٌل ، كقوله )٦( ﴾ وكهالً ومن الصالحين

وصبالغيب ال يدري )٨( ِديقُه  
  تم الجزء المحقق

                                         
حيث خاطب األعشى به الواحد، وإن كـان مقـصوده الجمـع،            ) ذا( يعني أن المسألة لمجرد التقريب في اسم اإلشارة          )١(

 .، ومراده الجمع)هذا(كمخاطبة لبيد الناس مخاطبة الواحد بـ
 ) ١١١ ( هو المتلمس، والبيت من بحر الطويل، ينظر ديوانه ص)٢(
 والبيت من بحر الكامل ).٦٤:( ديوانه ص)٣(
 .٨/٣٩٤٦، وتمهيد القواعد ٤٩١ -٤٩٠/ ٢ شرح الجمل البن عصفور:  ينظر)٤(
 .، والبيت من بحر الخفيف)٢٣٤:(ديوانه ص:  هو عمر بن أبي ربيعة، ينظر)٥(
  .)٤٦( سورة آل عمران، آية )٦(
  ، وإصــالح المنطــق  ) ٣٥٩( الكاتــب ص  نُــِسب البيــت للمــسيب بــن علــس كمــا فــي أدب      )٧(

ــه -، ونُـــِسب لألعـــشى كـــذلك )ن ص ف(، والـــصحاح مـــادة )٢٤١(ص     ولـــيس فـــي ديوانـ
 .والبيت من مجزوء بحر الكامل. ٣/٢٣٦، والخزانة ٣/١٢٦٢ كما في جمهرة اللغة -) محمد محمد حسين-ت(

 ).وشريكه(، أو )ورفيقه: ( روايةوكّل المصادر أطبقت على) وصديقه:( تفرد المصنّف بهذه الرواية)٨(



– 

  )٢٣٢٢(

 ثبت المصادر والمراجع
  :المخطوطات والرسائل العلمية: أولًّا
لعفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي مكتبة يني        ) شرح أبيات سيبويه والمفصل   (مخطوط   - ١

 .١٠٦٤: ، ورقم المخطوط فيها٧٦١/١٠٤٦ من ٨٥٩تركيا، في -جامع
: ، للباحـث  ) القسم األول من الكتـاب     -توراه  رسالة دك (شرح أبيات سيبويه والمفصل      - ٢

م، جامعة القاهرة،كلية ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،  )رحمه اهللا تعالى  (إبراهيم علي إبراهيم ركة     
  . دار العلوم، مصر

، )رسـالة دكتـوراه  (لباب األلباب في شرح أبيات الكتاب، لسليمان بن بنين بن خلـف       - ٣
-هــ  ١٤١٧ي، جامعة أم القرى،    إنجا بنت إبراهيم بن يحيى اليمان     : دراسة وتحقيق د  

  .م١٩٩٧
: لــلباحث ) رسالة دكتوراه (شرح كتاب سيبويه، ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني           - ٤

اإلمام :  م، جامعة ١٩٩٨ - هـ   ١٤١٨: عبد الرحمن بن ناصر العريفي، عام     سيف بن   
  .محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

 :قائمة المطبوعات: ثانيا

ريين، ألبي سعيد الحسن بن عبد اهللا بـن المرزبـان الـسيرافي،      أخبار النحويين البص   - ١
ـ ١٤٠٥: محمد إبراهيم البنّا، الطبعة األولى    : تحقيق د  م، دار االعتـصام،    ١٩٨٥-هـ
 .القاهرة

    أدب الكتّاب، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق             ) أو(أدب الكاتب    - ٢
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠٧لى محمد أحمد الدالي، الطبعة األو: د

ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن                - ٣
               رجب عثمان محمـد، ومراجعـة     : حيان أثير الدين األندلسي، تحقيق وشرح ودراسة د       

  م، مكتبـة الخـانجي،     ١٩٩٨ - هـ   ١٤١٨رمضان عبد التواب، الطبعة األولى،      : د
 .القاهرة

عبـد الـسالم   : االشتقاق، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، تحقيق وشـرح    - ٤
  محمد هارون



 

 )٢٣٢٣(

، شـرح   "ابن الـسكيت  "إصالح المنطق، ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق المشهور بـ           - ٥
م، ١٩٨٧أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، الطبعة الرابعة        : وتحقيق الشيخ 

 .دار المعارف، مصر
ألعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، الطبعة              ا - ٦

 . م، دار العلم للماليين، بيروت٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشرة 
سـمير جـابر، دار الفكـر،       : األغاني ألبي الفرج األصفهاني، الطبعة الثانية، تحقيق         - ٧

 .بيروت
ألبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين ابن             : أمالي ابن الحاجب   - ٨

فخر صالح سليمان قدارة، الطبعة األولـى       : الحاجب الكردي المالكي، دراسة وتحقيق د     
 .م، دار الجيل، بيروت، دار عمار، األردن١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 علي بن حمزة، المعـروف  أمالي ابن الشجري، ألبي السعادات ضياء الدين هبة اهللا بن        - ٩
 - هــ    ١٤١٣محمود محمد الطنـاحي، الطبعـة األولـى         : بابن الشجري، تحقيق د   

 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٩٢
محمد : ألبي علي القالي، إسماعيل بن القاسم، عِني بوضعها وترتيبها        ) النوادر(األمالي،   -١٠

ار الكتـب المـصرية،   م، د١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤: عبد الجواد األصمعي، الطبعة الثانية 
 .القاهرة

البـصريين والكـوفيين، ألبـي البركـات        : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين      -١١
األنباري كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، ومعه كتاب االنتصاف مـن               

محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : اإلنصاف، تأليف الشيخ  
 ). ت.د(

. يضاح في شرح المفصل، ألبي عمرو عثمان بن عمر المعـروف بـابن الحاجـب           اإل -١٢
م، دار سـعد الـدين،   ٢٠٠٥-١٤٢٥إبراهيم محمد عبد اهللا، الطبعة األولى      : د.تحقيق أ 
 .دمشق

البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي،               -١٣
 م، دار   ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٨لتركي، الطبعة األولى،    عبد اهللا بن عبد المحسن ا     : تحقيق

 .هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن



– 

  )٢٣٢٤(

البديع في علم العربية، ألبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد                -١٤
فتحـي أحمـد علـي      . د :ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير، تحقيق ودراسة        

هـ، جامعـة أم القـرى، مكـة        ١٤٢٠العايد، الطبعة األولى    صالح حسين   : الدين، ود 
 . المكرمة

عبد الـسالم  : البيان والتبيين، ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح الشيخ         -١٥
 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٨٥-هـ١٤٠٥محمد هارون، الطبعة الخامسة 

   بـن  تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ألبـي الفـيض محمـد بـن محمـد                   -١٦
مجموعة مـن المحققـين،     : عبد الرزاق الحسيني، ، الملقّب بمرتضى الزبيدي، تحقيق       

 .الكويت
: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، ألبي الحجـاج              -١٧

ـ                       ، حققـه وعلـق عليـه     )األعلم الـشنتمري  (يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف ب
م، دار الشؤون الثقافيـة العامـة،       ١٩٩٢: سن سلطان، الطبعة األولى   زهير عبدالمح : د

م، دار الفكـر،    ١٩٩٥هـ  ١٤١٦األولى،  : عبد اإلله النبهان، الطبعة   . د: تحقيق،  بغداد
  .دمشق

، لصدر األفاضل القاسـم بـن الحـسين         )شرح المفصل في صنعة اإلعراب    (التخمير   -١٨
م، دار ١٩٩٠يمين، الطبعة األولـى    عبد الرحمن بن سليمان العث    : الخوارزمي، تحقيق د  

 .الغرب اإلسالمي، بيروت
حسن هنداوي : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ألبي حيان األندلسي، تحقيق د        -١٩

، وباقي األجـزاء    )من المجلد األول حتى الخامس    ( دمشق   -األولى، دار القلم    : الطبعة
 .دار كنوز إشبيليا، الرياض: من مطبعة

هد، لجمال الدين أبي محمد عبد اهللا بن يوسف بـن هـشام األنـصاري،           تلخيص الشوا  -٢٠
 م، دار   ١٩٨٦ - هــ    ١٤٠٦:عباس مصطفى الصالحي، الطبعـة األولـى      : تحقيق د 

 .الكتاب العربي، بيروت
حـسن  : د.التنبيه على شرح مشكالت الحماسة، ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيـق أ             -٢١

زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة    م، و ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠هنداوي، الطبعة األولى    
 .الكويت



 

 )٢٣٢٥(

                الحماسة البصرية، لصدر الدين علي بن أبي الفرج بـن الحـسن البـصري، تحقيـق                 -٢٢
 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٩٩-هـ ١٤٠٥عادل سليمان جمال، الطبعة األولى : د

مـود بـن عمـر      حواشي المفصل في صنعة اإلعراب، ألبـي القاسـم جـار اهللا مح             -٢٣
: بهاء الدين عبد الرحمن، منشور على شبكة األلوكة، سنة النشر        : الزمخشري، تحقيق د  

:  م   رابــــــــط الموضــــــــوع٢٠١٦ - هـــــــــ ١٤٣٨
http://www.alukah.net/library/٠/١٠٨١٦٠/#ixzz٥Iy٦eR٢gZ  

  : ن، ألبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقيـق وشـرح الـشيخ                  الحيوا -٢٤
م، مطبعة مصطفى البـابي     ١٩٦٨-هـ١٣٨٧عبد السالم محمد هارون، الطبعة الثانية       

 .الحلبي، مصر
: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيـق وشـرح     -٢٥

 م، مكتبة الخـانجي،     ١٩٩٧ -هـ   ١٤١٨الرابعة،  : عبد السالم محمد هارون، الطبعة    
 .القاهرة

محمد علـي النجـار،   : الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، تحقيق الشيخ  -٢٦
 . هـ١٣٧١دار الكتب المصرية، القاهرة 

أبي الفـضل إبـراهيم، الطبعـة       : درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري، تحقيق       -٢٧
 .م، مطبعة نهضة مصر، القاهرة١٩٧٥:األولى

 .م، النجف١٩٦٨، مطبعة النعمان )ضمن شعراء إسالميون(ديوان أبي زبيد الطائي  -٢٨
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٦-هـ١٤٠٦ديوان األخطل، الطبعة األولى  -٢٩
محمد محمد حسين، مكتبـة اآلداب، القـاهرة،        : ديوان األعشى الكبير، شرح وتعليق د      -٣٠

 .روتفوزي عطوي، بي: م، وتحقيق١٩٥٠الطبعة األولى 
 .أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر: ديوان النابغة الذبياني، حققه -٣١
محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثـة، والخامـسة، دار   :ديوان امرئ القيس، تحقيق  -٣٢

 .المعارف، مصر
م، القـاهرة،   ١٩٧١: نعمان طه، دار المعارف، الطبعة األولـى      : ديوان جرير، تحقيق   -٣٣

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤ر صادر، بيروت ودا
وليم : ، اعتنى بتصحيحه وترتيبه   )ضمن مجموع أشعار العرب   (ديوان رؤبة بن العجاج      -٣٤

م، نسخة مصورة عن دار ابـن قتيبـة للطباعـة والنـشر             ١٩٠٣بن الورد البروسي    
 .عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق: وتحقيق د. والتوزيع، الكويت



– 

  )٢٣٢٦(

ـ ١٣٨١ناصر الدين األسد، الطبعـة األولـى        : حقيق د ديوان قيس بن الخطيم، ت     -٣٥ -هـ
 .م، بيروت١٩٦٧م، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ودار صادر ١٩٦٢

حنا نصر  : ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د      )شرح الطوسي (ديوان لبيد بن ربيعة،      -٣٦
 .م، دار الكتاب العربي، بيروت١٩٩٣-هـ١٤١٤الحتّي، الطبعة األولى 

ير اإلفادة، لإلمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي، حققه      سفر السعادة وسف   -٣٧
رئـيس  (شاكر الفحـام    : محمد أحمد الدالي، وقدم له د     : وعلق عليه ووضع فهارسه د    
 م، دار صـادر،     ١٩٩٥ - هــ    ١٤١٥، الطبعة الثانية    )مجمع العلمي العربي بدمشق   

  .لبنان
ي بن محمد بن علـي الجرجـاني،        عل والمتوسط، للسيد الشريف   شرح أبيات المفصل   -٣٨

-هـ١٤٢١عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي، الطبعة األولى      : دراسة وتحقيق د  
 .م، دار البشائر اإلسالمية، بيروت٢٠٠٠

شرح أبيات سيبويه، ألبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبـان              -٣٩
م، دار المـأمون  ١٩٧٩: األولـى محمد علي سـلطاني، الطبعـة     : السيرافي، تحقيق د  

 .للتراث، دمشق
عبد العزيـز  :تحقيق البغدادي، عبد القادر بن عمر: تصنيف شرح أبيات مغني اللبيب، -٤٠

وأحمد يوسف دقاق، الطبعة األولى والثانية، دار المأمون للتراث، ودار الثقافـة            ،  رباح
 .العربية، دمشق

محمد بن يوسف   : ، تأليف »الفوائدتمهيد القواعد بشرح تسهيل     «شرح التسهيل المسمى     -٤١
  : بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش، دراسة وتحقيـق            

 هــ، دار الـسالم للطباعـة       ١٤٢٨علي محمد فاخر وآخرون، الطبعة األولى       . د. أ
 .والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة

إبـراهيم  : د.لنحوي، تحقيـق أ   شرح المفصل، البن يعيش موفق الدين يعيش بن علي ا          -٤٢
 .، دار سعد الدين، دمشق٢٠١٣-هـ١٤٣٤:محمد عبد اهللا، الطبعة األولى

شرح تسهيل الفوائد، ألبي عبد اهللا، جمال الدين محمد بن عبد اهللا، ابن مالـك الطـائي            -٤٣
األولـى  : محمد بدوي المختـون، الطبعـة     . عبد الرحمن السيد، د   . الجياني،  تحقيق د   

 .، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالنم١٩٩٠ -هـ ١٤١٠



 

 )٢٣٢٧(

صاحب أبو جنـاح، الطبعـة      : شرح جمل الزجاجي، البن عصفور اإلشبيلي، تحقيق د        -٤٤
 ).ت.د(األولى 

شرح ديوان المتنبي، المنسوب ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبـد اهللا العكبـري                 -٤٥
ــق  ــدادي، تحقيـ ــاري،    : البغـ ــراهيم األبيـ ــسقا، وإبـ ــصطفى الـ   مـ

م، مطبعـة البـابي الحلبـي،       ١٩٧١-هـ١٣٩١الحفيظ شلبي، الطبعة األخيرة،     وعبد  
 .مصر، القاهرة

شرح شافية ابن الحاجب، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صـاحب               -٤٦
خزانة األدب، لمحمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، نجم الـدين، حققهمـا، وضـبط         

 المدرس في تخصص كليـة      - محمد نور الحسن     :غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة   
المدرس في كلية اللغة العربية، ومحمد محيي الـدين         -اللغة العربية، ومحمد الزفزاف     

 -هــ   ١٤٠٢ المدرس في تخصص كلية اللغة العربية، الطبعة الثانيـة           -عبد الحميد 
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٨٢

محمد محمود الـشنقيطي، دار    : يح وتعليق الشيخ  شرح شواهد المغني، للسيوطي، تصح     -٤٧
 ).ت.د(مكتبة الحياة، بيروت 

يوسـف  : شرح شواهد المفصل، لفخر الدين بيكباركي الخوارزمي، دراسة وتحقيـق د           -٤٨
 .م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة٢٠١٢-١٤٣٢محمود فجال، الطبعة األولى 

 المرزبـان الـسيرافي،كتب     شرح كتاب سيبويه، ألبي سعيد الحسن بن عبـد اهللا بـن            -٤٩
مقدماته،وأكمله من النسخ الخطية، وخرج شواهده، وتـرجم ألعالمـه،ورتّب أبوابـه،      

م، شركة ٢٠١٦:عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة األولى     :ورقّمها، وصنع فهارسه    د      
 .القدس للنشر والتوزيع، القاهرة

لـدينوري، تحقيـق وشـرح      الشعر والشعراء، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ا           -٥٠
ـ ١٤٢٣أحمد محمد شاكر، مصورة عن الطبعـة األولـى          : الشيخ م، دار  ٢٠٠٣-هـ

 .الحديث، القاهرة
 حماد الجوهري الفارابي،    الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن         -٥١
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– 
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 عبد السالم محمد هارون،   : كتاب سيبويه، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق          -٦٢

 . م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨: الطبعة الثالثة
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، لمـصطفى بـن عبـد اهللا كاتـب جلبـي               -٦٣

م، ١٩٤١لحاج خليفـة، الطبعـة األولـى        القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو ا      
 .مصورة مكتبة المثنى، بغداد
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فـائز فـارس، دار الكتـب       : اللمع في العربية، ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيـق د           -٦٤
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عبد السالم محمد   : العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب، شرح وتحقيق       مجالس ثعلب، ألبي     -٦٦
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ـ ٧٢٣: المتوفى(المعروف بابن الفوطي الشيباني      محمد الكاظم، الطبعـة    : ، تحقيق ) ه
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أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتـاح إسـماعيل الـشلبي،             : تحقيق
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 .الطبعة األولى، عالم الكتب، بيروت
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– 

  )٢٣٣٠(

،    »شرح الشواهد الكبرى«المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ      -٧٤
                   علـي محمـد فـاخر،      . د. أ: لبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، تحقيـق         
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المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، ألبي            -٧٦
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عبد الرحمن بن محمد بـن عبيـد اهللا         :  نزهة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات       -٧٧

               إبـراهيم الـسامرائي، الطبعـة الثالثـة،        : األنصاري، كمال الدين األنباري، تحقيق د     
 . األردن–م مكتبة المنار، الزرقاء ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
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إحسان عبـاس، الطبعـة األولـى       : بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي، تحقيق د        

  .صادر، بيروت م، دار١٩٧١
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  المقدمة
إن الحمد هللا نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ باهللا من شــرور           
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل لـه، ومن يضلل فال هـادي لــه،                 
وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطـع اهللا ورسـوله فقـد                   

  . ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر اهللا رشد، ومن يعص اهللا
  :   أما بعد

  قد امتن على بني آدم بأن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب،            فإن اهللا   
رسالً مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَان اللّه عِزيـزاً               {

  .)١(}ماً حِكي
إلى توحيد اهللا عـز وجـل، وإفـراده          وكان من أولويات هذه الرسالة؛ الدعوة     

  ِإلَـه ِإالَّ  نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ      { : بالعبادة؛ كما قال تعالى     
   .)٢(}َأنَا فَاعبدوِن 

، وانتهاء بمحمد صلى اهللا عليه      اً بنوح   وقد تتابعت الرساالت السماوية، بدء    
ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَوِمِه فَقَاَل يا قَوِم اعبـدوا           { :وسلم لتقرير هذه الدعوة، قال تعالى       

داً قَـاَل يـا   وِإلَى عاٍد َأخَاهم هو{ : ، وقال تعالى )٣(} تَتَّقُون اللَّه ما لَكُم من ِإلٍَه غَيره َأفَال    
           َأفَالَ تَتَّقُون هرِإلَـٍه غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبِم اع{ :، وقال عز وجل      )٤(}قَو    ـودِإلَـى ثَمو

                                         
   ) .    ١٦٥آية (  سورة النساء )١(
   ) .    ٢٥آية  ( سبأ سورة )٢(
   ) .    ٢٣آية  ( المؤمنون سورة )٣(
   ) .    ٦٥آية  ( األعراف سورة )٤(

 
 

 
  األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

  لملك خالدجامعة ا
 



– 

  )٢٣٣٢(

                  كُـمبـن رنَةٌ مياءتْكُم بج قَد هرِإلَـٍه غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبِم اعا قَواِلحاً قَاَل يص مَأخَاه 
                 ـذَابع ْأخُـذَكُمٍء فَيوا ِبسوهسالَ تَمِض اللِّه وا تَْأكُْل ِفي َأروهةً فَذَرآي ـِذِه نَاقَةُ اللِّه لَكُمه

  ِإلَــٍه              {:وقال تعالى    ،)١(}َأِليم نا لَكُم مم واْ اللّهدبِم اعا قَوباً قَاَل ييشُع مَأخَاه نيدِإلَى مو
هرٍم                غَيـوي ـذَابع كُملَـيَأخَافُ ع ِإنِّيٍر واكُم ِبخَيَأر ِإنِّي انالِْميزاَل وواْ الِْمكْيالَ تَنقُصو 
  .)٢(}ٍطمِحي

وكان من هؤالء الرسل الذين قاموا بالدعوة إلى توحيد اهللا تعالى؛ عيـسى بـن          
 بربوبية اهللا تعالى، قـال      مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم، والذي كان مقراً         

 :}          مـرح ِباللِّه فَقَد شِْركن يم ِإنَّه كُمبري وبر واْ اللّهدباِئيَل اعرِني ِإسا بي ِسيحقَاَل الْمو
عن عيـسى    مخبراً   ، وقال   )٣(}اللّه علَيِه الْجنَّةَ ومْأواه النَّار وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر          

 :  }                اشَِهيداً م ِهملَيكُنتُ عو كُمبري وبر واْ اللّهدبتَِني ِبِه َأِن اعرا َأمِإالَّ م ما قُلْتُ لَهم
ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيَأنتَ عو ِهملَيع ِقيبتَِني كُنتَ َأنتَ الرفَّيا تَوفَلَم تُ ِفيِهمم٤(}د( .  

، وأتباعه المؤمنين من بعده، على هـذه الـدعوة     انت حياة المسيح    وهكذا ك 
الصحيحة، إال أن يد التحريف والتغيير استطاعت أن تغير هذه العقيـدة الـصافية مـن             

، وانتهاء بتأليه الـروح القـدس، ليـصبح         التوحيد إلى التعدد؛ بدءاً بألوهية عيسى       
  .التوحيد تثليثاً 

د النصارى اليـوم بالتثليـث، والـذي سـيكون          وهذا التحول هو ما يعرف عن     
  . موضوعي في هذا البحث إن شاء اهللا تعالى 

  :وقد وقع اختياري على هذا الموضوع 
               ًلكونه من أصول العقائد عند النصاري، وفي الوقت ذاته يعتبر فهمه وإدراكه سـرا

ـ               ذه من األسرار؛ حتى على النصارى أنفسهم، فأحببت أن أبحث فيه لمعرفة حقيقـة ه
العقيدة، ونشأتها، وأقوال فرق النصارى في ذلك ومدى الخالف بينهم في فهـم حقيقـة       

 . هذه العقيدة؛ ال سيما وأنها مرتبطة بالذات اإللهية، وبرسولهم الذي أرسله اهللا إليهم 

                                         
   ) .    ٧٣آية  ( األعراف سورة )١(
   ) .    ٨٤آية  ( هود سورة )٢(
   ) .    ٧٢آية  ( المائدة سورة )٣(
   ) .    ١١٧آية  ( المائدة سورة )٤(



 

 )٢٣٣٣(

    بيان التحريف والتبديل الذي دخل على دين المسيح   بدراسة قضية واحـدة مـن 
 . وهي التثليث  القضايا المبتدعة والمحرفة

  :وقد جاءت عناصر هذا البحث على النحو التالي 
  المقدمة. 
  مفهوم التثليث. 
  أصل عقيدة التثليث. 
  نشأة التثليث عند النصارى. 
  بطالن عقيدة التثليث. 
  الخاتمة.  

 أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفـع           وأخيراً أسأل المولى    
  . يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته به من كتبه وقرأه، وأن

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمـد هللا رب              
  .     العالمين 



– 

  )٢٣٣٤(

  مفهوم التثليث:  المبحث األول 
 :ثَلَّـثَ اثنـين َأي  مصدر ثَلَّث يثَلِّث تثليثاً، وثَلَّثَ جاء ثالثاً، و    : التثليث في اللغة    

 ذَا وصيره  جزأه ثالثة،   :أرطب ثُلُثه، وثَلَّثَ الشَّيء   : ثَلَّثَ البسر : ويقال  ،  صيرهما ثالثةً 
  .َأجزاٍء  ثَالَثَِة

 عند الثالثة لألقانيم رمزاً األقدس الثالوث ومنه ثالثة، من كُون ما ) الثَّالُوث( و
  )١(النصارى

ة التثليـث أو    أما في االصطالح فالتثليث عند اإلطالق ينـصرف إلـى عقيـد           
اإليمان بإله واحد يتألف من     " الثالوث عند النصارى؛ وتتلخص عقيدة التثليث عندهم في         

 ممتازة امتيازاً حقيقياً، وهي اآلب واالبن وروح القـدس، يتـساوون فـي           )٢(ثالثة أقانيم 
   .)٣("القدرة والمجد 

من هؤالء الثالثة   أي أن كل واحد     : " ومعنى ثالثة أقانيم ممتازة امتيازاً حقيقياً         
يتميز بأعمال ومميزات ليست من مميزات اآلخر، وهم في نفس الوقت متـساوون فـي        

  .)٤(قدرتهم ومجدهم ووجودهم
إن لآلب أقنوماً ولالبن أقنوماً وللروح القدس أقنومـاً،   : " )٥( يقول القديس أثناسيوس 

   .)٦(" أبدي معاًولكن اآلب واالبن وروح القدس الهوت واحد، ومجد متساٍو، وجالل

                                         
   ) .٩٩/ ١( المعجم الوسيط )١٨٧/ ٥ (القاموس جواهر من العروس ، تاج)١٢١/ ٢ (العرب لسان:  انظر)١(
، المصبـاح المـنــير   )٢٧٥/ ٣( لسان العرب : ، انظـر صُلألا : معناها روِميةٌ وهي كلمة  ُأقْنُوم،جمع   : قانيماألو )٢(
منطـق  : انظر " هو الشخص أو الكائن المستقل بذاته  " :واألقنوم عند النـصارى  ،  )٧٨٦٧/ ١( ، تاج العروس  )٩/٢٦٠(

   ) . ٢٠٩ ( ، النصرانية من التوحيد إلى التثليث )١٧( الثالوث 
األقنوم في لغتهم معناه األصل، ولهذا يضطربون فـي  : وقد قيل  ... لفظة ابتدعوها،   : " ولفظة أقنوم كما يقول شيخ اإلسالم       

تفسير األقانيم، تارة يقولون أشخاص، وتارة خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة يجعلون األقنوم اسماً للذات والصفة 
   ) .٢٠٠ / ٣( الجواب الصحيح  "معاً، وهذا تفسير حذاقهم 

، دراسات ) ٧١٦/ ٣ (إظهار الحق ، )وما بعدها ١٨٢ /٣( ، الجواب الصحيح  )٦٥ / ١( الفصل البن حزم :  انظــر )٣(
، المسيح والتثليث لمحمـد وصـفي    )١٩٤( ، دراسات في األديان لسعود الخلف  )٤٨٦( في اليهودية والمسيحية لألعظمي  

   ) .      ٣٣( في ميزان العقل واإلسالم ، النصرانية )١٠٥(
   ) .١٩٥( دراسات في األديان :  انظر بتصرف )٤(
وهو واضع أساس عقيـدة     " م ، ٣٢٨، ونصب أسقفاً لمدينة االسكندرية عام       )م  ٢٩٦(  القديس أثناسيوس ولد حوالي سنة       )٥(

ريوس الذي حارب عقيدة التثليث، وتوفي أثناسـيوس  ، وكان معاصراً أل)م٣٢٥(التثليث التي قبلها واعتمدها مجمع نيقية عام   
   ) .١٦٢ ( قاموس الكتاب المقدس،  )٦٤٥/ ١( تاريخ الفكر المسيحي : انظر )  م ٣٧٣( سنة 

   ) .  ٣٣( ، كتاب النصرانية في ميزان العقل واإلسالم  )١٦٢ ( قاموس الكتاب المقدس:  انظر )٦(



 

 )٢٣٣٥(

هذه األقانيم الثالثة في جوهر واحد وإن اختلفت في الوظائف          : " )١(ويقول آخر 
واألعمال، فتنسب بعض الخواص إلى األب كالعناية والرعاية، وينـسب الفـداء إلـى              
االبن، كما ينسب التجديد والتقديس إلى الروح القدس، هذه األقانيم الثالثة واحـدة فـي               

  .  في القدرة والمجد الجوهر، متساوية
إذاً فاألقانيم الثالثة هي ثالثة مظاهر لحياة جوهر واحد، غيـر منفـصل، وال               

   .)٢(" منقسم، وال مجزأ 
فهم ال يقصدون بالتثليث أن هناك ثالثة آلهة متغايرة؛ بل هو إله واحد، وحـدة               

للعقـل  في تثليث، و تثليث في وحدة، وكل واحد منها هو اآلخر، وهذا تناقض؛ منـاٍف                
    .  - وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية عند الحديث عن بطالن هذه العقيدة -السليم 

ولذلك فهم يحاولون جاهدين شرح هذه العقيـدة المتناقـضة بـضرب األمثلـة         
  .والتشبيهات لتقريب معناها للناس 

الذات والطعـم   : والتي تتكون من ثالث خصائص    : فمنهم من يشبهها بالتفاحة     
  . ومع أن كل خاصية من الثالث تختلف عن األخرى؛ إال أنها تفاحة واحدة والرائحة،

جـرم الـشمس،    : فهي كما يقولون تتكون مـن       : ومنهم من يشبهها بالشمس     
وشعاع الشمس، وحرارة الشمس، فالشعاع منبعث من الجرم، والحـرارة منبعثـة مـن             

  .الجرم والشعاع، وكلها شمس واحدة 
فهي مكونة من الجذور، والساق، والثمر، ويطلق       : ومنهم من يشبهها بالشجرة     

  .)٣(على الكل اسم الشجرة 
وهذه التشبيهات ليس فيها واحد يمكن أن يكون مطابقاً لدعوى النصارى فـي             " 

التثليث؛ ألن جميع هذه األشياء إما أن تكون ذاتاً واحدة لها أجزاء وأبعاض، أو صـفات            
 ثالثة حقيقيون، ذوو أعمال مختلفـة متباينـة،         وآثار، بخالف دعواهم في التثليث؛ فإنهم     

  .  )٤("وهم في نفس الوقت واحد حقيقي 

                                         
  .رمسيس ونيس :  وهو )١(
   ) . ١٥ص ( م ١٩٨٩ود، رمسيس ونيس، جمعية خالص النفوس للنشر، الطبعة الخامسة  هل اهللا موج)٢(
  ).١٤(اهللا واحد أم ثالوث،  )٢١١( ، النصرانية من التوحيد إلى التثليث  )١٩٥( دراسات في األديان :  انظر )٣(
   ) .١٩٥(  دراسات في األديان )٤(



– 

  )٢٣٣٦(

  :معنى األقانيم  
   :)١(نشير بعد ذلك باختصار إلى معاني هذه األقانيم الثالثة عندهم

    أي الذات اإللهية، وهو والد األقنوم الثـاني، وهـو           ) :اآلب  ( األقنوم األول 
  .مكَون الكائنات 

 وهو ولد األقنوم األول،     )أو النطق   (   أي الكلمة     ) :االبن  ( قنوم الثاني     األ ،
  . والـمخلِّص من الخطيئة 

    اآلب ( أي الحياة، وهو منبثق مـن كليهمـا   ):الروح القدس   ( األقنوم الثالث
 وهو في كالمهم روح اهللا الذي يتـولى تأييـد أتبـاع المـسيح             "،  )واالبن  

  .)٢("وتطهيرهم 

                                         
     ، المسيح والتثليـث   )٤٨٦( ت في اليهودية والمسيحية    ، دراسا  )١٨٣ / ٣( الجواب الصحيح   :  انظـــر   )١(
   ) .٢١٧ - ٢٠٤( ، دراسات في األديان  )١٠٥( 
   ) .٤٨٦( دراسات في اليهودية والمسيحية : ، وانظر  )٢١٥(  دراسات في األديان )٢(



 

 )٢٣٣٧(

  أصل التثليث: ث الثاني المبح
عقيدة التثليث في أصلها ليست عقيدة نصرانية؛ بل هي عقيـدة وثنيـة قديمـة               
ترجع إلى أقدم العصور، فهي عقيـدة البـابليين، والبراهمـة، والمـصريين القـدماء،               

  .والفرس، وغيرهم من أصحاب الديانات 
ى مستوى بـدائي،    إن عقيدة التثليث أو اآللهة المثلثة ظهرت مبكراً جداً، وعل         " 

إن التثليث في األديان القديمة، وفي الشرق بشكل خاص؛ مسألة منتـشرة شـائعة إلـى            
الحدود التي ال نستطيع أن نحصيها أو نذكرها جميعاً، ولعل تنظيم اآللهة المثلثـة مـن                
أبرز الظوهر في تاريخ األديان، وال شك في أن هذا النموذج الديني القديم قد كان وراء                

لتثليث في الديانة المسيحية، والواقع أن التثليث أقدم المعتقـدات الدينيـة الوثنيـة      عقيدة ا 
   .)١("وأعرقها 

وسأذكر فيما يأتي ما يماثل عقيدة النصارى في التثليث من العقائد الوثنية التـي       
  :سبقت الدين المسيحي 

  :)٢(التثليث عند البابليين . ١
 ولعل البابليين هم أول من       قبل الميالد،  فالقول بإله مثلث يعود إلى أربعة آالف سنة       

  :   آلهةالبابليون اآللهة إلى ثالثة قد قسمو قال بالتثليث،
 . البحر واألرض وإله السماء . ١
 . إله الشمس والقمر  . ٢
  .إله العدالة والتشريع  . ٣

  :)٣( التثليث عند البراهمة . ٢
 قبل المـيالد  سعتافي القرن الكان البراهمة في الهند يعتقدون بوجود آلهة متعددة، و      

  :قام الكهنة بجمع اآللهة في ثالثة وهي 
 .الموجد : براهما  . ١

                                         
لزين، ضمن كتاب   سميرة عزمي ا  / ترجمة ) ٨٢ - ٨١(  علم النفس والديانة الغربية، كارل غوستاف يونغ           )١(

   ) .٦٦ ( اهللا واحد أم ثالوث: األصول الوثنية المسيحية، وانظر 
   ) .٢١٧( ، المسيحية بين التوحيد والتثليث  )٤٨٠( دراسات في اليهودية والمسيحية :  انظر )٢(
ن التوحيـد  ، المـسيحية بـي   )١٠٥( ، النصرانية من التوحيد إلى التثليث  )٦٩ ( اهللا واحد أم ثالوث   :  انظر   )٣(

  ) .٢١٨(والتثليث 



– 

  )٢٣٣٨(

 .الحافظ  : فشنو . ٢
  .المهلك   : سيفا . ٣

  .، فمن عبد أحدها فقد عبدها جميعاً وهؤالء الثالثة هم إله واحد
  :)١( التثليث عند المصريين القدماء . ٣

  :ه ثالثة أقانيم وقد أخذوا ديانتهم عن الهنود، وكانوا يعبدون اإلله آمون ول
 . ويسمى األب، خالق المخلوقات ورب األرباب : أوزيريس  . ١
 . ويسمى االبن أو الكلمة، وهو يحمل ذنوب وخطايا العالم : هورس   . ٢
 . وتسمى األم، باعثة الحياة للبشر : إيزيس  . ٣
  :)٢( التثليث عند الفرس . ٤

  :وأيضاً فإن الفرس قد عبدوا إلهاً مثلث األقانيم وهم 
 .الخالق :  أورمزد . ١
 . ابن اهللا، المخلص والوسيط : ث مترا . ٢
 .المهلك  : أهرمان . ٣

ومما سبق يتضح جلياً أن التثليث لم يكن وليد عهد بالنصرانية، بل جذور هـذه          
العقيدة راجعة إلى أقدم العصور، وجاءت فكرتها من األديان الوثنية القديمة، بمـا فـي               

  ) .م ٣٢٥( يقية عام ذلك نص األمانة الذي أجمعوا عليه في مجمع ن
ها مجمع نيقيـة  إلي تهىوحتى صيغة األمانة التي ان   :" يقول الدكتور منقذ السقار     

مالفير عن كتب الهنـود أنهـم   المؤرخ فقد نقل ، هي صيغة منحولة عن الوثنيات السابقة 
إله ضابط الكل، خالق السماوات واألرض، وبابنه        )الشمس(نؤمن بسافستري    : "يقولون

، نور من نور، مولود غير مخلوق، مساٍو لألب في الجوهر، تجـسد             )النار( يالوحيد آن 
في بطن مايا العذراء، ونؤمن بفايو الروح المنبثق مـن األب واالبـن              )الروح( من فايو 

  . )٣(" الذي هو األب، واالبن يسجد له ويمجد
ل جاءت من      وعلى هذا فإن فكرة التثليث ليست عقيدة جاءت بها الديانة النصرانية؛ ب           

  .األديان الوثنية القديمة، حيث يعتبر التثليث أصالً من أصولها 

                                         
   ) .٢١٩( ، المسيحية بين التوحيد والتثليث  )١٠١( النصرانية من التوحيد إلى التثليث :  انظر )١(
، المـسيح    )١١١( ، النصرانية من التوحيد إلـى التثليـث          )٢١٣( اهللا جل جالله واحد أم ثالثة       :  انظـر   )٢(

  ) .١٤٤(والتثليث
   ) . ٢١٤(  أم ثالثة  اهللا جل جالله واحد)٣(



 

 )٢٣٣٩(

  نشأت التثليث عند النصارى: المبحث الثالث  
عقيدة التثليث لم تثبت عند النصارى قبل القرن الرابع الميالدي، فهي لم تـؤثر              

لتـي  ، وال عن تالميذه وحوارييه؛ بل لم ينص عليهـا فـي أنـاجيلهم ا   عن المسيح   
   .)١(، وما ورد في رسائل بولسمتىإنجيل ما جاء في خاتمة يجمعون عليها؛ إال 

، ومجمـع   )٢() م٣٢٥(وإنما نشأت هذه العقيدة وتبلورت بعد مجمع نيقية عـام           
، إذاً  ، أي بعد أكثر من ثالثمائة عام من مولـد المـسيح             )م٣٨١(القسطنطينية عام   

  .فهي عقيدة طارئة وجديدة على النصرانية 
والكثير من الباحثين يرجح أن أول من أدخل فكرة التثليث إلى النصرانية هـو              

وقـد  بولس اليهودي الذي تنصر ودخل المسيحية، فأخرجها من التوحيد إلـى الوثنيـة،        
   .)٣( من آباء الكنيسة حينذاك  كثير في ذلكخالفه

 بتركـاً   جعل في أنطاكيـة    )٤(وفي زمنه : " وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه اهللا        
ـ  فـي  ابتـدع  من أول وهو ،الشمشاطي بولس يسمى  الالهـوت   المـسيح  أنـش

 ،مـصنوع  ،مخلوقٌ ،رسوٌل ،عبد أنه واحدة كلمتهم قبله النصارى انتـوك ،والناسوت
 النـصارى  دين أفسد من أول وهو - هذا بولس فقال منهم، اثنان فيه يختلف ال مربوب،

 بـن الا ابتداء وأن جوهره، في منا كواحد إنساناً الالهوت من خلق المسيح سيدنا إن:  -
 اإللهيـة  النعمـة  صـحبته ، و اإلنسي للجوهر اًـمخلص ليكون يِفاصطُ وأنه مريم، من

 واقنـوم  ،واحد جوهر اهللا إن  :وقال ،اهللا ابن يمس ولذلك والمشيئة، بالمحبة فيه فحلت
  . )٥( "واحد

                                         
  .  وسيأتي الكالم عنه قريباً )١(
   ) .١٦٢ ( قاموس الكتاب المقدس:  انظر )٢(
، هدايـة   )٢٤٦ / ١( الفـصل   ) ٢٦( ، شهود يهوه وهرطقاتهم  )٣٨٤/ ١( تاريخ الفكر المسيحي :  انظر   )٣(

 - ١٠٢ ،   ٩٩( لوثنية للمسيحية   ، األصول ا   )٤٨٤ و   ٣٣٧( ، دراسات في اليهودية والمسيحية       )٥٤٨(الحيارى
١٠٧. (   

  . أي في زمن القيصر قلوديوس )٤(
   ) .٥٤٨(  هداية الحيارى )٥(



– 

  )٢٣٤٠(

   :)١(كلمة التثليث استعمل أول من 
بن والـروح القـدس    أن اآلب واإل   : بمعنى   -  )الثالوثلتثليث أو   ا( ومصطلح  

إن أول : " وقيـل   ، في الكتاب المقـدس لم يرد  حادث  مصطلح -إله واحد مثلث األقانيم   
 شخص استعمل كلمة الثالوث في تـاريخ العقيـدة المـسيحية هـو أسـقف إنطاكيـة                

، )٣ (")ثالوث اهللا   ( :  ، ولقد استعمل هذا االصطالح في صيغة غريبة وهي        )٢(ثيوفيليوس
 فـي القـرن الثـاني       )٤( ول من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتليان      أن  إ: " وقيل  
   .)٥( " للميالد

وعلى هذا فإن مصطلح التثليث مصطلح حادث مخترع لم يؤثر عـن المـسيح            
 وال عن حوارييه، وإنما استعمل في القرن الثاني للميالد ،.  

  :)  م ٣٢٥( مجمع نيقية 
ولم يكن النصارى متفقين على هذه العقيدة، فلما جاء الملك قسطنطين حاول أن             

 ذلـك؛    في اآلراء مختلفي كانوا و ،يجمع النصارى على قول واحد في شأن المسيح         
 سـنة  بعـد  - نيقيـة  مدينة في فاجتمع واألساقفة البتاركة فجمع البلدان جميع إلى فبعث

  :فقال لهم  ،أسقفاً  )٢٠٤٨ ( وأربعون وثمانية ألفان - وشهرين
أنتم اليوم علماء النصرانية، وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر تجتمـع عليـه        " 

كلمة النصرانية، ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه، فقاموا وقعـدوا، وفكَّـروا وقـدروا،             

                                         
  .  نحن لسنا بصدد معرفة أول من قال ذلك، وإنما إلثبات أن التثليث عقيدة مبتدعة دخيلة على النصرانية )١(
من الفرات من والدين وثنيين، كانـت ثقافتـه    ثيوفيليوس األسقف السادس لكنيسة أنطاكية، ولد بالقرب        : هو   )٢(

وثنية، وبعد الدراسة الطويلة للكتب المقدسة نُصب أسقفاً على مدينة أنطاكية في النصف األخير من القرن الثاني                 
  .  )  ٤٦٣/ ١( تاريخ الفكر المسيحي : م، انظر ١٨٠الميالدي، وكانت وفاته تقريباً بعد سنة 

   ) . ٤٦٣/ ١  (لمسيحيتاريخ الفكر ا:  انظر )٣(
م من والدين وثنيين، درس وتتلمذ علـى  ١٦٠ -١٥٥وس ولد في قرطاجه مابين سنة ترتليان أو   ترتليان : هو   )٤(

يد معلمي مدينته ثم ذهب إلى روما ودرس الحقوق وأصبح محامياً، ثم درس اإلنجيل للتعـرف علـى الديانـة                    
س حياته للدفاع عن أصحاب هذه الديانة، وكانت وفاته تقريباً م ، ثم كر  ١٩٣النصرانية ودخل في النصرانية سنة      

  .  )  ١٧٣( ، آباء الكنيسة  )٥١٤/ ١( تاريخ الفكر المسيحي : م، انظر ٢٢٠بعد سنة 
   ) .٥٢٤/ ١  (تاريخ الفكر المسيحي،  )١٦٢ ( قاموس الكتاب المقدس:  انظر)٥(



 

 )٢٣٤١(

رة واتفقوا على وضع األمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقية، سنة خمس عش              
   . )١("من ملك قسطنطين

  ) : م ٣٨٢( مجمع القسطنطينية 
، ليكتمل نـص    )٢(وفي هذا المجمع تم التعديل على نص األمانة الذي أعلنه مجمع نيقية             

  :  األمانة التي اتفقوا على وضعها، وهي قولهم 
مالك كل شيء، وصانع مـا يـرى ومـا ال يـرى؛       : نؤمن باهللا الواحد اآلب   " 

يسوع المسيح ابن اهللا الواحد، بكر الخالئق كلها، الذي ولد من أبيه قبـل              وباالبن الواحد   
العوالم كلها، وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الـذي بيـده أتقنـت           

 نـزل  ، ومن أجل خالصـنا    ، ومن أجل معشر الناس    ،العوالم، وخلق كل شيء من أجلنا     
، وحبل به، وولد من مريم البتـول،        من السماء، وتجسد من روح القدس، وصار إنساناً       

ـ     ،وقتل وصلب أيام فيالطوس ودفن، ثم قام في اليوم الثالث           س وصعد إلى السماء، وجل
 ونـؤمن   ،عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين األموات واألحياء           

بروح القدس الواحد؛ روح الحق الذي يخرج من أبيـه، وبمعموديـة واحـدة لغفـران                
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية، وبقيام أبداننا، وبالحيـاة الدائمـة أبـد      طايا، وبجماعة الخ
  .)٣( " بديناآل

وهكذا فإن عقيدة التثليث بأقانيمه الثالثة لم تعرف قبل مجمـع نيقيـة؛ ولكنهـا              
اتفق ثالثمائـة   ) م٣٢٥(أيضاً لم تكتمل إال في مجمع القسطنطينية؛ ففي مجمع نيقية سنة            

شر رجالً من البطارقة والمطارنة واألساقفة وبمباركة الملك قسطنطين علـى           وثمانية ع 
  .)٤( ألوهية المسيح 

قرروا ألوهية الـروح القـدس،      ) م  ٣٨١(وفي مجمع القسطنطينية األول سنة      
  .)٥( مجمعينهذين الأصبح التثليث عقيدة رسمية للنصرانية في أعقاب وبهذا 

                                         
   ) .٢٧١ / ٢(  إغاثة اللهفان )١(
سميرة عزمي الـزين، ضـمن   / ترجمة ) ١٠٤( لنفس والديانة الغربية، كارل غوستاف يونغ      علم ا :  انظر   )٢(

  .كتاب األصول الوثنية المسيحية 
   ) . ٧١ / ١( ، الفصل  )٢٦٧/ ١( الملل والنحل :  انظر )٣(
   ) . ٦٤٢/ ١  (تاريخ الفكر المسيحي:  انظر )٤(
   ) . ٦٦٤/ ١  (تاريخ الفكر المسيحي،  )١٠٥( ستاف يونغ  علم النفس والديانة الغربية، كارل غو:  انظر )٥(



– 

  )٢٣٤٢(

  :موقف فرق النصارى من هذه العقيدة 
والبد هنا من االشارة إلى موقف فرق النصارى من عقيدة التثليث، وهل جميع             

  .النصارى يؤمنون بها، أم أن هناك من يخالفها ؟ 
  :في الحقيقة يمكننا القول أن النصارى في عقيدة التثليث على قولين 

 وهم عامة فرق النصارى؛ كالملكانية، والنـسطورية، واليعقوبيـة،          :المثلثة   . ١
 . )١(اً يؤمنون بالتثليث، بأقانيمه الثالثة، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات وهم جميع

 عبد اهللا ورسوله، وإطالق لفـظ        وهؤالء يؤمنون بأن المسيح      :الموحدة   . ٢
 . االبن عليه إنما هو على جهة الكرامة 

   : عقيدة الثالوثترفضومن فرق النصارى التي 
   ذي نادى بأن اآلب وحده هو األزلي؛ بينما        ال " )٣(وهم أتباع أريوس   : )٢(األريوسية

   . )٤("االبن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخليقة 
ولما نظـرت فـي     : "  أنه قال    )٥(وقد نقل شيخ اإلسالم عن أحد علمائهم الذي أسلم        

 ويعترفون  ،عرفون باألريوسية يجردون توحيد اهللا     منهم ي  مقاالت النصارى وجدت صنفاً   
 وال بنـوة    ، مما يقوله النصارى من ربوبيـة       وال يقولون فيه شيئاً    ،المسيح   بعبودية
 ، مقرون بما جاء به تالميـذه      ،  وهم متمسكون بإنجيل المسيح    ، وال غيرهما  ،خاصة

 فـي جحـود نبـوة    ؛ مخالفة لبعضه، فكانت هذه الطبقة قريبة من الحق ،والحاملون عنه 
  . )٦( " محمد ودفع ما جاء به من الكتاب والسنة

 وبالتـالي ثالثـة   ،ن الثالثة أقانيم تتطلب ثالثة جـواهر وذهبت هذه الطائفة إلى أ  
إن نظـام الكـون يتطلـب    ثم  ،ن األسفار لم تعط أي مستند لالعتقاد في التثليث    وأ ،آلهة

                                         
 ، هل هو طبيعة واحدة ، أم طبيعتان ؟ وهل هي مشيئة واحدة أم مـشيئتان      في طبيعة المسيح     كاختالفهم   )١(

  .؟، واختالفهم كذلك في انبثاق الروح القدس، هل هو من األب ؟، أم من االبن ؟، أم من كليهما ؟ 
   ) .١٦٢ ( س الكتاب المقدسقامو:  انظر )٢(
درس في أنطاكيا على يد المعلم لوقيانوس، ثم ذهب إلى االسكندرية وقد أمر االمبراطور بنفيه وأتباعه،  :  هو   )٣(

   ) .٦٤٣ - ١/٦١٨( تاريخ الفكر المسيحي : انظر . م ٣٣٦وحرق كتبه  وتوفي سنة 
   ) .١٦٢ ( قاموس الكتاب المقدس:  انظر )٤(
  .ن بن أيوب  وهو الحس)٥(
   ) .٩١/ ٤(  الجواب الصحيح )٦(



 

 )٢٣٤٣(

 لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد أي قيمة دينيـة أو           ، للشرح والتعليل ال ثالثة     واحداً مصدراً
  .)١( علمية

 ٢( ود يهوهشه(:  
ث كذلك طائفة شهود يهوه الـذين   عقيدة الثالو  ترفضومن فرق النصارى التي     

يعتقدون أن التثليث عقيدة وثنية ثبتت للمسيحية في القرن الثاني، وفرضـها قـسطنطين              
   .)٣(  بدعة شيطانية ضد اهللاأنهابالقوة ، و

ع النـصارى؛   وبهذا يتضح أن عقيدة التثليث ليست عقيدة متفق عليها عند جمي          
  . بل إنها عقيدة طارئة حادثة 

                                         
   .) ١٦٥( مناظرة بين اإلسالم والنصرانية  :  انظر )١(
 تكونت هذه الحركة في الثمانينات من القرن التاسع عشر بمعرفة المبشر األمريكي تشارلز تيز رسل باسم )٢(

ب المقدس، ويوجد اآلن نحو ثمانية ماليين جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس، وكان لها ترجماتها الخاصة للكتا
، وموقعهم على االنترنت   )١٩٠( تاريخ الكتاب المقدس : انظر .  دولة في العالم ٢٤٠من شهود يهوه في نحو 

ar/org.jw.www://https.      
  ) . ١٣ ( الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية:  انظر )٣(
  
  
  
  



– 

  )٢٣٤٤(

  بطالن عقيدة  التثليث: المبحث الرابع  
إن المتأمل لعقيدة التثليث عند النصارى من حيث أصـلها، ومنـشئها، وبكـل              
تفصيالتها؛ يجد أنها عقيدة مبتدعة، وغامضة، ومتناقضة، وباطلة نقالً وعقـالً ، يقـول              

 -مه عن األقانيم الثالثة األب واالبن وروح القـدس         عند كال  -شيخ اإلسالم رحمه اهللا       
وال يوجد في كالم أحد من األنبياء أنه عبر بهذه األلفاظ عما ذكروه من المعاني؛ بـل                 " 

إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير عنه بهذه األلفاظ؛ هو مما ابتدعوه، لم يدل عليـه ال               
  .)١(" شرع وال عقل 

  .ن خالل النقل والعقل ولذلك سيكون الرد عليهم م
  : و مما يرد به عليهم من طريق النقل : النقل : أوالً 

أن عقيدة التثليث لم ترد في كتبهم المقدسة، فاألناجيل األربعة المتفق عليها عنـدهم               . ١
لم تنص على هذه العقيدة، بل تنص على التوحيد المجرد هللا تعالى، إال ما ورد في آخر                 

 وعمـدوهم  األمم جميع وتلمذوا اذهبواف"  : لتالميذه  حلمسي ا قولإنجيل متى، وهو    
 . )٢( "القدس والروح واالبن اآلب باسم

 مـن    جـزءاً  إن هذه الكلمات لم تكن أساساً     : ولقد قيل    "  :فرانس. ت.ريقول  
 كتاباته السابقة لمجمـع نيقيـة أن        يبيوس اعتاد ف  يالنص األصلي إلنجيل متى، ألن يوس     

اذهبـوا وتلمـذوا جميـع األمـم     ( :   صيغتها المختـصرة يف )٣()١٩:٢٨(يقتبس متى   
، ولكن حيث إنه ال توجد حالياً أية مخطوطة إلنجيل متى بها هذه القراءة؛ فالبد               )باسمي

أن العبارة اختصرها يوسيبيوس نفسه، ولم ينقلها عن نص ورد في مخطوطات موجودة             
  .)٤("بالفعل 

  

                                         
   ) .١٨٤/ ٣(  الجواب الصحيح )١(
   .) ١٩ : ٢٨ اإلصحاح متى ( )٢(
 والـروح  واالبن اآلب باسم وعمدوهم األمم جميع وتلمذوا اذهبواف" :  أي يقتبس من إنجيل متى النص التالي         )٣(

    . "القدس
نكلس : أدييه شكري، راجعه : ية  نقله إلى العرب  ، إنجيل متى  ) العهد الجديد    (التفسير الحديث للكتاب المقدس      )٤(

   ) .٤٦٣  - ٤٦٢( نسيم، دار الثقافة 



 

 )٢٣٤٥(

بوضـوٍح   المقـدس  الثـالوث  تذكر التي العبارة هذه أنه لو كانت البديهي ومن" 
 أقدميـة  نفـس  القدس لهـا  والروح لالبن تألية من ذلك على يترتب وما كاملة، وصراحٍة
 حـسمها  عقيدة وإقرار لمناقشة المسيحية؛ المجامع النعقاد ضرورة هناك ماكانت اإلنجيل

  .)١(" مبكر  زمٍن في نص إنجيلي
 على التثليث وإنما غاية ما يدل       ثم إنه على فرض صحة هذا النص فإنه ال يدل         

 .  عليه التعميد 
رسـالة  ومن النصوص كذلك التي يستدلون بها على عقيدة التثليث ماجاء فـي         . ٢

ب والكلمة والروح القدس    ن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة اآل       إف : "يوحنا األولى 
 والمـاء،   الـروح، : والذين يشهدون في األرض هم ثالثـة      ،  وهؤالء الثالثة هم واحد   

  . )٢("والدم، والثالثة هم في الواحد
 - كما يـدعون     -وهذا النص مع كونه الوحيد الذي يصرح بلفظ الثالوث اإللهي           

وجد في نسخة من النسخ اليونانية المكتوبة قبـل القـرن           يال  فإنه مشكوك في صحته، و    
  .  عشر الميالدي السادس 

  : الذين يـشهدون هـم ثالثـة       فإن  (:ه  ما قال محققوهم كان أصل    ك وهذا النص 
في النص المتقـدم     أي بدون الزيادة التي      - )الروح والماء والدم والثالثة هم في الواحد      

باتفاق محققيهم؛ بل والمتعصبين منهم إلحاقيةٌ واجبـةُ اإلخـراج، مثـل             وهذه الزيادة    -
أكستاين الـذي هـو أعلـم علمـاء         أيضاً فإن   و،  كريسباخ وشولز وهورن وآدم كالرك    

لنصارى في القرن الرابع الميالدي، والذي هو إلى اآلن عمدة أهل التثليث، كتب عشر              ا
هذه العبارة في رسـالة مـن رسـائله          رسائل في شرح رسالة يوحنا األولى، ولم ينقل       

العشر، ولم يستدل بها على منكري التثليث، ولو كانت هذه العبارة اإللحاقيـة موجـودة               
، وعلى هذا   ي رسائله لالستدالل بها ضد المنكرين للتثليث      في عهده، لتمسك بها ولنقلها ف     

ي التثليث، مما يدل على عدم ثبوتها عن المـسيح       معتقدفالزيادة إنما جاءت من متأخري      
 )٣( .  

                                         
   .) ٧٥ص   ( باختصاراألناجيل والعقيدة تأمالت في )١(
   ) .٧ / ٥(  اإلصحاح الخامس )٢(
   .بتصرف ) ٤٩٩ – ٤٩٧/ ٢( إظهار الحق :  انظر )٣(



– 

  )٢٣٤٦(

إن هذا المقطع ظهر أول مرة في الطبعة الثالثـة مـن            : " يقول إسحاق نيوتن    
 هذا النص لم يـستخدم فـي أي     أن: " ، و يضيف نيوتن     "إنجيل ايرازمس للعهد الجديد     

مجادالت الهوتية حول الثالوث من وقت جيروم وحتى وقت طويل بعده، ولـم يـذكر               
أبداً، و لكن تسلل النص بطريقة شيطانية، مستغالً غفلة أتباع الصليب الذين يقبلـوا أي               

  "شيء إال التنازل عن الثالوث المفبرك  
ويظهر أن هذه اآليـة قـد    ) : "   نعم الكتاب المقدس كلمة اهللا    ( وجاء في كتاب    

ثم وبطريق الخطـأ اعتبرهـا   ، وضعت أوالً كتعليق هامشي في إحدى الترجمات األولى  
نُساخ اإلنجيل في وقت الحق جزءاً من النص األصلي، وقد حذفت هذه اآلية من جميـع    

  . )١(" ألن النصوص األكثر ِقدماً ال تورد هذه اآلية، الترجمات الحديثة
  .؟  إلي التزوير والتلفيقنفإذا كانوا يعتقدون أن هذه العقيدة صحيحة فلماذا يلجؤو

ومما يرد به عليهم أيضاً كثرة النصوص التي تثبت التوحيد في كتبهم ، ومن       . ٢
  :ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي 

    قول المسيح :  "وحـدك  الحـق  اإللـه  أنت يعرفوك أن  هي األبدية والحياة ، 
 .)٢( "أرسلته الذي المسيح يسوععرفوا يو
 أن الحياة األبدية أن يعرف النـاس أن اهللا واحـد حقيقـي، وأن             فبين عيسى   " 
أن يعرفوا أن ذاتك ثالثة أقـانيم ممتـازة          وما قال إن الحياة األبدية     رسوله،   عيسى  

   . )٣(  "ينهبامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله، فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لب
        إسـرائيل  يـا  اسمع : الوصية األولى هي     ":وقوله لمن سأل عن أولى الوصايا : 

 .)٤( "حداأل برهو ال إلهنا الرب
        وجاء أيضاً أن رجالً سأل المسيح :  "        أيها المعلم الصالح مـاذا أعمـل إلرث

   .)٥("وحده اهللا ال صالح إال   ؟ صالحاًماذا تدعونيل: الحياة األبدية؟ فقال له يسوع

                                         
 موقع ابن مـريم  يد نصوص التثليث عند النصارى من   سلسلة تفن  ) ٥٠ و ٤١( مناظرة بين اإلسالم والنصرانية       :  انظر   )١(

    .htm.untrinty/com.ebnmaryam.www://http:  بتصرف 
   .) ٣ : ١٧  اإلصحاحيوحنا(  )٢(
  . باختصار ) ٧٣٧ - ٧٣٦/ ٣ (إظهار الحق  )٣(
   ) .٢٩ : ١٢  اإلصحاحمرقس ( )٤(
   ).١٨ - ١٧ : ١٠مرقس اإلصحاح  ( )٥(



 

 )٢٣٤٧(

  .اً دعى إلهدعى صالحاً فكيف يرضى بأن ي قد رفض أن يإذا كان المسيح ف
وِإذْ قَاَل اللَّه يا ِعيسى ابن مريم َأَأنتَ قُلْتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني وُأمي ِإلَٰهيِن              { :قال اهللا تعالى    

      كُونا يم انَكحبوِن اللَِّه قَاَل سِمن د                فَقَـد قٍّ  ِإن كُنـتُ قُلْتُـهِلي ِبح سا لَيَأقُوَل م ِلي َأن 
  مـا قُلْـتُ   )١١٦(عِلمتَه تَعلَم ما ِفي نَفِْسي ولَا َأعلَم ما ِفي نَفِْسك ِإنَّك َأنتَ علَّام الْغُيوِب        

         ري وبر وا اللَّهدبتَِني ِبِه َأِن اعرا َأمِإلَّا م ملَه           ـتُ ِفـيِهممـا دا مشَِهيد ِهملَيكُنتُ عو  كُمب  
  .)١( })١١٧( شَِهيد شَيٍء كُلِّ علَٰى وَأنتَ علَيِهم الرِقيب َأنتَ كُنتَ تَوفَّيتَِني فَلَما

وهذه األدلة كافية في نقض هذه العقيدة؛ إذ كيف يمكن الجمع بين دعوة المسيح              
ما يزعمون من التثليث  إلى التوحيد وبين .  

، ولم ينقل عنه ما يـشير       وأيضاً فمما يرد به عليهم أنه لم يرد عن المسيح            . ٣
 يدل على اعترافه ببـشريته، وإثبـات   إلى ثبوت هذه العقيدة؛ بل كل ما نقل عنه         

 .الوحدانية هللا تعالى كما تقدم 
أنا صاعد إلى أبـي     :  لهم   اذهبي إلى إخوتي وقولي   " : ومن ذلك قوله لمريم المجدِلية      

  . )٢( "وأبيكم، إلهي وإلهكم 
 -لقد بـدأت عقيـدة التوحيـد    " : وجاء في دائرة المعارف األمريكية ما نصه    

 في التاريخ ، وفي حقيقة األمر فإنهـا تـسبق عقيـدة     بداية مبكرة جداً-كحركة الهوتية 
اليهوديـة ، واليهوديـة     ت المسيحية مـن     قَّ لقد اشتُ  ،التثليث بالكثير من عشرات السنين    

  . صارمة في عقيدة التوحيد 
( إلى نيقية   ) مجمع تالميذ المسيح األوائل     ( إن الطريق الذي سار من أورشليم       

كان من النادر القول    )  م   ٣٢٥حيث تقرر مساواة المسيح باهللا في الجوهر واألزلية عام          
   . مستقيماًبأنه كان طريقاً

 القرن الرابع الميالدي لم تعكس بدقـة التعلـيم       إن عقيدة التثليث التي أقرت في     
 عن هذا    لقد كانت على العكس من ذلك انحرافاً       ،المسيحي األول فيما يختص بطبيعة اهللا     

  . التعليم 

                                         
   ) .١١٧ - ١١٦آية ( المائدة  سورة )١(
   ) .١٧ : ٢٠يوحنا اإلصحاح  ( )٢(



– 

  )٢٣٤٨(

ولهذا فإنها تطورت ضد التوحيد الخالص أو على األقـل يمكـن القـول بأنهـا كانـت       
  .)١( "ملًا معارضة لما هو ضد التثليث كما أن انتصارها لم يكن كا

؛ أما األدلة على بطالن هذه العقيدة من القرآن الكريم فهي أكثر مـن أن تحـصى     . ٤
فقد جاء القرآن الكريم بإثبات وحدانية اهللا تعالى، ونفي المماثلة له في ألوهيته وربوبيته،              

 على النصارى هذه العقيدة الباطلة، ونهاهم عن ذلك، قال          وأسمائه وصفاته؛ بل ورد     
 يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم والَ تَقُولُواْ علَى اللِّه ِإالَّ الْحقِّ ِإنَّمـا الْمـِسيح                   {:تعالى  

ِعيسى ابن مريم رسوُل اللِّه وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم وروح منْه فَآِمنُواْ ِباللِّه ورسـِلِه والَ                
 ثَالَثَةٌ انتَهواْ خَيراً لَّكُم ِإنَّما اللّه ِإلَـه واِحد سبحانَه َأن يكُون لَه ولَد لَّـه مـا ِفـي                    تَقُولُواْ

   .)٢(}السماوات وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً
قُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً قُِل اللِّه شَِهيد ِبيِني وبينَكُم وُأوِحي ِإلَي هذَا الْقُـرآن:  }               وقال  

                  ِإلَـه وا هقُْل ِإنَّم دى قُل الَّ َأشْهةً ُأخْراللِّه آِله عم َأن وندلَتَشْه لَغَ َأِئنَّكُمن بمكُم ِبِه وُألنِذر
اِحدو ا تُشِْركُونمم ِريءِإنَِّني ب٣(} و(   

اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأرباباً من دوِن اللِّه والْمِسيح ابـن مـريم ومـا           {   :وقوله  
 : ، وقولـه  )٤(}يـشِْركُون  ُأِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـهاً واِحداً الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو سبحانَه عما        

:  تعـالى  وقوله، )٥(}وقَاَل اللّه الَ تَتَِّخذُواْ ِإلـهيِن اثْنَيِن ِإنَّما هو ِإله واِحد فَإياي فَارهبوِن  {
لَّـه الْواِحـد   لصطَفَى ِمما يخْلُقُ ما يـشَاء سـبحانَه هـو ا   اللَو َأراد اللَّه َأن يتَِّخذَ ولَداً   { 

ار٦(}الْقَه(.   
} ٢{اللَّه الصمد } ١{قُْل هو اللَّه َأحد : }    وأوضحها داللة في الرد عليهم قوله       

ولَدي لَمو ِلدي ٣{لَم {دكُفُواً َأح كُن لَّهي لَمو}٧(}٤(.  
  

                                         
   .) ١٦٤( مناظرة بين اإلسالم والنصرانية   نقالً من )١(
   ) .١٧١آية ( لنساء ا سورة )٢(
   ) .١٩آية ( األنعام  سورة )٣(
   ) .٣١آية ( التوبة  سورة )٤(
   ) .٥١آية ( حل لنا سورة )٥(
   ) .٤آية ( الزمر  سورة )٦(
   ) .٤ - ١اآليات ( اإلخالص  سورة )٧(



 

 )٢٣٤٩(

قولـه  بل إن اهللا عز وجل قد حكم بالكفر على من قال بالتثليث، وذلـك فـي                 
لَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَــه واِحـد وِإن لَّـم                    {:تعالى

 َأِليم ذَابع مواْ ِمنْهكَفَر الَِّذين نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَه١(}ي(.   
  :العقل : ثانياً 

ة على بطالن هذه العقيدة كثيرة، ولكن اقتصرت على ما رأيت أنـه             الردود العقلي 
  :كاٍف في دحضها ونقضها ومن ذلك 

أن عقيدة التثليث عقيدة اجتهادية؛ مصدرها رجال الدين، وال يصح عقـالً             . ١
أن تكون أمور العقائد من وضع البشر؛ وإنما يقررها اهللا تعـالى، أو الرسـل               

 .)٢(المتلقين للوحي عنه
ـ   عند أي أمة من أصحاب األديان السماوية إنما        ن العقائد الدينية  األصل أ ف ستقى  تُ

  .سماوية، أو مما يثبت عن النبي المرسل إليهم من الكتب ال
  . منه عقائدهم وهو التقليد)٣(ى النصارىإال أن هناك مصدراً آخر استق

 أي ؛واآلبـائي  الرسولي التسليم طريق عن إليهم وصل تعليم كل: والتقليد عندهم   
  .)٤(المقدس  الكتاب في المكتوب غير الشفهي التعليم أنه

التعليم الشفاهي الذي تسلمه جيل عـن جيـل دون شـريعة        " ويعرفونه كذلك بأنه  
  . )٥("مكتوبة 

والتقليد في االصطالح الكنسي هو التعاليم والنظم الدينية المسلمة من جيل إلى جيـل،              " 
 إلى اآلباء الرسل الذين تسلموه عن المـسيح         وخلفاً عن سلف، بحيث يمكن تتبع مصدره      

له المجد، أو تلقنوه من الروح القدس الذي حل عليهم، ومألهم مـن فيـضه، وسـلموه                 
لآلباء من بعدهم، وسلمه هؤالء إلى خلفائهم، وبعبارة أخرى فإن التقليد هو التسليم، ولما              

كتاب المقدس هو أيـضاً     سلم إلينا من جيل إلى جيل، فال       قد نفسه هو المقدس كان الكتاب 

                                         
   ) .٧٣آية ( المائدة  سورة )١(
  .بتصرف  ) ٢٤٢(  النصرانية من التوحيد إلى التثليث )٢(
لمقدس الستة ال تؤمن بالتقليد، وتعتبر كل ما لم يرد بأسفار الكتاب ا"  باستثناء الكنيسة البروتستانتية فهي )٣(

   ) .٢١( المسيحية  المذاهب بين العقيدية الفروق" والستين غير مقبول شكالً وموضوعاً 
   ) .٥٠/ ١ ( الالهوت المقارن:  انظر )٤(
   . )٧ص ( بحث في التقليد المقدس  )٥(



– 

  )٢٣٥٠(

تقليد مسلم إلينا منذ القديم، ومن الكنيسة األولى ممثلة فـي اآلبـاء الرسـل األطهـار،                 
اآلخذين رأساً عن السيد المسيح، وعلى هذا القياس يمكن أن نوقن أن تعـاليم الكنيـسة                

ـ            رة وعقائدها هي أيضاً تقاليد رسولية، فالتوحيد والتثليث، والهوت المسيح والحياة اآلخ
   .)١("كل هذه تقاليد ... 

وعلى هذا فالتقليد بمفهومه الكنسي هو أحد المصادر الثالثة التي يستند إليهـا             " 
  .)٢("التعليم المسيحي، وهذه المصادر هي الكتاب المقدس، والتقليد، والمجامع المسكونية 
 تـم  بل جعلوا التقليد حافظاً للكتاب المقدس، وبه قُنِّنت األسفار الخمـسة، وبـه    

" ، ثـم يقولـون      )٣(التأكد من أنها األسفار الموحى بها، وبالتقليد عرفت األناجيل األربعة         
؛ بل نسلم فقط بالتقاليـد المحفوظـة فـي    نحن ال نسلم بأي تقليد دون أن نتحقق مصدره       

  . )٤( " الكنيسة المقدسة، والتي يمكننا أن نثبت أنها من تسليم اآلباء
 فلماذا ال نجد النصارى متفقين على إنجيـل         - عزيز    وهو -فإذا سلِّم ذلك لهم     

واحد؛ بل تجد عندهم مجموعة من األناجيل تختلف عن بعضها البعض فـي التعـاليم،               
  . والعقائد، والنظم الدينية

في أثناء نـسخ المخطوطـات      : " تقول طائفة شهود يهوه عن الكتاب المقدس        
ك فال توجد من بـين آالف النـسخ        األصلية باليد؛ تدخل عنصر الضعف اإلنساني، ولذل      

  .  )٥(" الموجودة اليوم باللغة األصلية نسختان متطابقتان 
وليس الحال عندهم كما هو عند المسلمين في القرآن الكريم، فإنك ال تجـد عنـد             

 عن السبب في    المسلمين إال كتاباً واحداً ليس فيه اختالف أو تناقض، وقد أخبرنا اهللا             
 ِفيـهِ  لَوجـدوا  اللَّـهِ  غَيِر ِعنِد ِمن كَان ولَوَأفَال يتَدبرون الْقُرآن       {:ذلك في قوله تعالى   

  .)٦(}  كَِثيرا اخِْتالفًا
  

                                         
   . )١٢ - ١٠ص ( بحث في التقليد المقدس  )١(
   . )٧ص ( بحث في التقليد المقدس  )٢(
   . )١٥ص ( لطى االقمص تادرس يعقوب م، كتاب التقليد واألرثوذكسية : انظر )٣(
   . )١٣ص ( بحث في التقليد المقدس  )٤(
   ) .٨٠ ( هل الكتاب المقدس كالم اهللا )٥(
   ) .٨٢آية ( النساء  سورة )٦(



 

 )٢٣٥١(

 فتح الباب على مصراعيه لرجال      - أعني التقليد    -وهذا المصدر عند النصارى     
    .الدين للتحريف والتبديل في دين المسيح 

طالن عقيدة التثليث أنها عقيدةٌ غامضة غيـر    ومن األمور التي تدل على ب      . ٢
واضحة، حتى إن النصارى أنفسهم ال يـدركون حقيقتهـا؛ وذلـك بـاعتراف              

 . النصارى أنفسهم 
إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكـه، وإن      : " )١ ()سر األزل   ( جاء في كتاب    

كلهـا فـي    اه المحيط   من يحاول إدراك سر الثالوث تمام اإلدراك كمن يحاول وضع مي          
  .)٢(" كفه

كيف يمكن أن نجمع بـين وحدانيـة اهللا     : " وقال صاحب كتاب منطق الثالوث      
وتثليثه؟ هذه مشكلة ضخمة، عانت منها الكنيسة كثيراً في القرون الثالثة األولـى مـن               
تاريخها، وتصدت في أثنائها للكثير من البدع، إذ إن الموضوع ليس سهالً، ال يجوز أن               

نا المسيحيين األوائل قد تقبلوا هذه الحقيقة بسهولة، كما نتجـرع رشـفة             نعتقد بأن أجداد  
ماء؛ بل إنهم بالتفكير الجاد المضني صاغوا هذه الحقيقة في قانون اإليمان الـذي جـاء              

، وأصبح  )م  ٣٨١( ، ثم مجمع القسطنطينية األول سنة       )م  ٣٢٥(نتيجة مجمع نيقية سنة     
، ولكن لم يتم ذلك إال بعد اجتهاٍد شاقٍّ، ومعانـاة       هذا النص هو المرجع األساسي إليماننا     

  .)٣("طويلة لتحديد بعض المفاهيم الخاصة بالثالوث 
وهذا الغموض في الفهم واإلدراك أدى إلى التناقض في تفـسيراتهم لألقـانيم،             

ولقد تاه النـصارى فـي خـضم مـسألة التثليـث       : " يقول الدكتور محمد أحمد الحاج      
عتقداتهم في حقيقتها وتساءلوا هل هذه األقانيم هي نفس الـذات ؟ أو  واألقانيم، وتنوعت م 

  .  )٤(" هي صفات لذات اهللا تعالى، ثم هل هي منفصلة متميزة أو أنها ممتزجة متحدة 
   

                                         
  . مؤلفه القس توفيق جيد )١(
   ) .٢٠٧(  نقالً من كتاب النصرانية من التوحيد إلى التثليث )٢(
   ) .٧ص  ( )٣(
   ) .٢١٥ - ٢١٤(  المصدر نفسه )٤(



– 

  )٢٣٥٢(

نحن ال نملك أن نـشرح الثـالوث        : " وإذا سألت عن سر هذا الغموض قالوا         
 نبرر حقيقة الذات اإللهية؛ ألن اهللا هـو         لآلخرين شرحاً عقلياً وفلسفياً؛ ألننا ال نملك أن       

  .)١("مبرر وجودنا، أما نحن فال نملك أن نبرر خالقنا 
وهذا الكالم فيه حق وباطل، أما الحق فإن البشر ال يمكن أن يـدركوا حقيقـة                
الذات اإللهية، وأما الباطل فهو أن نجعل ذلك مبرراً في وصف اهللا تعـالى بمـا يتنـزه       

  .  ى في موضوع التثليث عنه، كما فعل النصار
 الشعارات ولكي يتضح لك مدى الغموض في فهم معنى التثليث فانظر إلى أحد           

  :الثالوث  عقيدة شرح في المستخدمة المسيحية
  
  

  
  
  
  
  
  

فهذا الشعار الذي وضع من أجل شرح عقيدة التثليث وارتباط األقـانيم بعـضها              
  . ببعض؛ لم يزد هذه العقيدة إال تعقيداً وغموضاً 

 :أنه يستحيل الجمع بين التوحيد والتثليث : ومن الردود العقلية أيضاً  . ٣
إن اآلب واالبن وروح القدس ثالثة في واحـد، وواحـد فـي             : وذلك في قولهم    

  . )٢(إن الثالوث قمة التوحيد : ثالثة، أو قولهم 
 وهذا مستحيل عقالً؛ إذ كيف يكون الواحد في ثالثة، والثالثة في واحد، فإمـا أن              
يكون اإلله واحداً وهذا هو التوحيد، وإما أن يكون ثالثة وهذا حقيقة الشرك وهو نقيض               

  .)٣(التوحيد
                                         

   ) .٥٠(  الثالوث القدوس )١(
   ) .٧ص ( منطق الثالوث :  انظر )٢(
   ) .٥٠١( دراسات في اليهودية والمسيحية :  انظر )٣(



 

 )٢٣٥٣(

 البـاري  بأن للقائلين يقال ثم: " يقول ابن حزم رحمه اهللا في معرض رده عليهم          
 وأنهـا  ،كلها تزل لم األشياء هذه إذ أخبرونا  :القدس وروح وابن أب أشياء ثالثة تعالى

 يسمى أحدها يكون أن استحق معنى فبأي ؛ذكرتم كما ذلك كان إن ،واحد ءشي ذلك مع
 فـاألب  ،اآلخر هو منها واحد كل وأن ،واحد الثالثة أن تقولون وأنتم ؟،ابناً والثاني ،أباً
 هـو  وهـذا  ، وهما روح القدس، وليس روح القدس سواهما       األب هو واالبن ،االبن هو

 :"فيه وبقولهم  "أبي يمين عن أقعدـس "   :فيه لهمبقو هذا يبطل جيلهمنوإ ،التخليط عين
 هـو  ليس االبن أن يوجب فهذا "يعلمها ال االبن وأن وحده األب إال يعلمها ال القيامة أن

   .األب
 االبن في يكون أن مـفيلزمه - بهذا يقولون ال وهم - متغايرة الثالثة كانت وإن

 درجـة  عـن  يـنحط  أن جـب و به النقص من أو ،الحدوث من أو ،الضعف من معنى
  .)١("األب

  كما يزعمون  - نه لو وجد في ذات اهللا ثالثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي            أ . ٤
 أن كل    بداهةً ومن المعلوم   ،  مركباً - تعالى عما يقولون     - اهللازم أن يكون     ل -

   .)٢( ، وهذا باطل ذلك أن يكون اهللا محتاجاًيلزم على ف،مركب مفتقر إلى غيره
إن عودة اإلنسان وخصوصاً رجل الالهـوت إلـى العقـل        " يمكن القول   وختاماً  

والمنطق يدل على أن كل الجهود التي بذلتها المجامع المسيحية قد فشلت؛ ولم تـستطع               
  . )٣(" أن تقدم لألجيال تصوراً فكرياً لهذه العقيدة يجعلهم يدعمونها أو يتعاطفون معها 

                                         
   ) .٦٦ / ١(  الفصل البن حزم )١(
   .) ٢٥٠( مناظرة بين اإلسالم والنصرانية  ، ) ٧٢٦ /٣ (إظهار الحق : انظر  )٢(
  .بتصرف   ) ١١٦ - ١١٥(  األصول الوثنية للمسيحية )٣(



– 

  )٢٣٥٤(

  :الخـــاتمة
 على فضله وإنعامـه،     بنعمته تتم الصالحات، أحمده     فالحمد هللا الذي     : وبعد

 كما أعانني على إكماله وإتمامه أن يتقبله، وأن         وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأسأله      
  .يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن خطئي وتقصيري 

  :أهم النتائج 
  :لتالي أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث فهي كا

             أن عقيدة التثليث عقيدة اجتهادية مبتدعة من قبل رجال الدين، وكانـت واحـدة
 .من نتاج المجامع المسيحية  

             أنها عقيدةٌ غامضة غير واضحة، حتى إن النصارى أنفسهم ال يدركون حقيقتها
 .وذلك باعتراف النصارى أنفسهم 

           قيدة وثنيـة قديمـة     أن هذه العقيدة في أصلها ليست عقيدة نصرانية؛ بل هي ع
 . ترجع إلى أقدم العصور 

              م ، ومجمـع    ٣٢٥أن عقيدة التثليث نشأت وتبلورت بعد مجمـع نيقيـة عـام
  .م، أي بعد أكثر من ثالثمائة عام من مولد المسيح ٣٨١القسطنطينية عام 

   النصارى طائفة  منأن  ويعترفـون  ، يجـردون توحيـد اهللا  لموحدينعرفون با  ي 
 وال بنـوة    ، مما يقوله النصارى من ربوبيـة      وال يقولون فيه شيئاً    ،بعبودية المسيح   

  . وال غيرهما،خاصة
          ،وأخيراً فإن المتأمل لعقيدة التثليث عند النصارى من حيث أصـلها، ومنـشئها

  .وبكل تفصيالتها؛ يجد أنها عقيدة متناقضة، وباطلة نقالً وعقالً
  فُون، وسالم علَى الْمرسِلين،سبحان ربك رب الِْعزِة عما يِص

 الَِمينالْع بِللَِّه ر دمالْحو.  
  .وصلَّى اُهللا وسلّم علَى نَِبينَا محمٍد، وعلَى آِلِه وَأصحِاِبه َأجمِعين 

  



 

 )٢٣٥٥(

  :فهرس المصادر والمراجع
       ورات المكتبة البولسية  م، منش ١٩٩٠/ آباء الكنيسة، للدكتور أسد رستم، الطبعة الثانية– 

  .لبنان 
             األصول الوثنية المسيحية، اندريه نايتون، إدغار ويند، كارل غوستاف يونغ، ترجمة /

  .سميرة عزمي الزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات اإلنسانية، الطبعة بدون 
          ،ور الـدكت : دراسة وتحقيق وتعليـق     إظهار الحق لرحمة اهللا بن خليل الرحمن الهندي

: الناشـر   ،  م١٩٨٩ - هـ   ١٤١٠ /الطبعة األولى ،  محمد أحمد محمد عبد القادر خليل     
 .رياض  ال–الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

         محمد حامد الفقـي، دار     / إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن قيم الجوزية، تحقيق
 . بيروت -المعرفة 

 إنجيل متى.   
  إنجيل مرقس .  
  إنجيل يوحنا . 

  ١٩٩٧م، الطبعة الثانية ١٩٩٢اإلنجيل، النشرة الرابعة.  

                ،بحث في التقليد المقدس، القس شنوده ماهر إسحاق، الشماس الـدكتور إميـل مـاهر
  . القاهرة – العباسية –م، المطبعة األنبا رويس األوفست ٢٠٠٠الطبعة الخامسة 

     اق الحسيني، تحقيـق          تاج العروس من جواهر القامود بن عبد الرزد بن محمس، لمحم
  .دار الهداية /  مجموعة من المحققين، الناشر

  القاهرة –تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري، دار الثقافة .  
  التقليد واألرثوذكسية، القمص تادرس يعقوب مالطي، الطبعة بدون .  
      وحياة، من رسائل األب صفرونيوس، موقع الدراسـات      الثالوث القدوس توحيد وشركة

  . م ٢٠١٠القبطية واألرثوذكسية 
     علـي بـن   . د/ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق

/ حمـدان الحمـدان، الطبعـة األولـى       . عبد العزيز العـسكر، د    . حسن بن ناصر، د   
  . الرياض -هـ، دار العاصمة ١٤١٤

   سعود بن عبد العزيز الخلف، الطبعة     / في األديان اليهودية والنصرانية للدكتور    دراسات
 . الرياض -هـ، أضواء السلف ١٤١٨/ األولى



– 

  )٢٣٥٦(

      سعود بن عبد العزيز الخلف، الطبعة     / دراسات في األديان اليهودية والنصرانية للدكتور
 . الرياض -هـ، أضواء السلف ١٤١٨/ األولى

    محمد ضياء األعظمي، الطبعـة    / حية وأديان الهند للدكتور   دراسات في اليهودية والمسي
  . الرياض -هـ ، مكتبة الرشد ١٤٢٢ /األولى

  م ٢٠٠٦شهود يهوه وهرطقاتهم، البابا شنوده الثالث، الطبعة الثانية .  
    سميرة عزمي الزين، ضـمن  / علم النفس والديانة الغربية، كارل غوستاف يونغ ترجمة

  .يحية كتاب األصول الوثنية المس
  الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية، القس إبراهيم عبد السيد، الطبعة بدون. 

       هــ،  ١٤٢٠/ البن حزم الظاهري، الطبعة الثانيـة       الفصل في الملل واألهواء والنحل
 . بيروت -دار الكتب العلمية 

           عـة  قاموس الكتاب المقدس، نخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيين، الطب
  . بدون 

           الكليـة  : م، الناشـر    ١٩٩٢/ الالهوت المقارن، البابا شنوده الثالث، الطبعـة الثانيـة
 القاهرة  -بالعباسية  ) األوفست  ( اإلكليريكية لألقباط األرثوذكس، المطبعة األنباروبس      

.  
        م، دار صادر    ١٩٩٧/ لسان العرب، البن منظور اإلفريقي المصري، الطبعة األولى- 

  .بيروت 
 هــ،  ١٤٢٨/ منقذ بن محمود السقار، الطبعة األولى     .  جل جالله واحد أم ثالثة، د      اهللا

  .دار اإلسالم للنشر والتوزيع /الناشر
     م، الناشـر ٢٠٠٤/ محمد مجدي مرجان، الطبعة األولى / اهللا واحد أم ثالوث، الدكتور :

  . الجيزة –مكتبة النافذة 
  بدون /  القاهرة، الطبعة –لفضيلة محمد وصفي، دار ا/ المسيح والتثليث، للدكتور.  
          عبد المنعم فؤاد، الطبعة    / المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف اإلسالم منها للدكتور

 . الرياض -، مكتبة العبيكان ه١٤٢٢األولى 

              م، ١٩٩٢المسيحية بين النقل والعقل للدكتور عبد الفتاح أحمد الفاوي، الطبعة األولـى
 .هرة  القا-مكتبة الزهراء 



 

 )٢٣٥٧(

               ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي
  . مصر -مصطفى السقا، طبع بمطبعة البابي الحلبي وأوالده / صححه

 ه، مكتبة الشروق الدولية١٤٢٥/ ة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابع. 

       أميـر  / د الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، تحقيق    الملل والنحل، ألبي الفتح محمد بن عب
 .بيروت _ هـ، دار المعرفة ١٤١٤/ علي مهنا، علي حسن فاعور، الطبعة الثالثة 

        الريـاض   -ه، دار عالم الكتب     ١٤١٣/مناظرة بين اإلسالم والنصرانية، الطبعة الثانية 
 –وة واإلرشـاد  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدع       / طبع ونشر 

  .  الرياض،    
  منطق الثالوث، األب هنري بوالد اليسوعي، الطبعة الرابعة.  
                النصرانية في ميزان العقل واإلسالم لمحمد سليم القاضـلي، دار الكتـاب الثقـافي- 

  .هـ ١٤٢٤األردن، 
      محمـد أحمـدالحاج، الطبعـة األولـى         / النصرانية من التوحيد إلى التثليث للدكتور /

 .   بيروت - دمشق، الدار الشامية -ـ دار القلم ه١٤١٣

     محمـد  / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، البن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور
 . هـ ١٤١٦الطبعة األولى /  دمشق-أحمدالحاج ، دار القلم 

  هل الكتاب المقدس كالم اهللا، أحمد ديدات، الطبعة بدون .  
     يس، جمعية خالص النفـوس للنـشر، الطبعـة الخامـسة       هل اهللا موجود، رمسيس ون

 م  دراسات في األديان١٩٨٩

  موقع ابن مريم     /http://www.ebnmaryam.com/untrinty.htm  
 

  
  



– 

  )٢٣٥٨(

  



 

 )٢٣٥٩(

  
  
  

  
  

 
  
  
  

  :مستخلص البحث
 تناول المدائح النبوية في شعر ابن مليـك الحمـوي المتـوفى سـنة     هدفت الدراسة إلى  

أن هـ، وقد اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي، واقتضت طبيعة البحـث            ٩١٧
الصفات الخَلقيـة   : بنية القصيدة، وثانيها  :في مقدمة، وتمهيد،وخمسة مباحث، أولها    أتي  ي

تحدث عن الغلو فـي مـدائح ابـن         : معجزاته ودالئل نبوته، ورابعها   : لخُلقية، وثالثها وا
الدراسة الفنية، وخُتم البحث بخاتمـة احتـوت علـى النتـائج            : مليك، وتناول الخامس  

تمسك الشاعر بالمنهج التقليدي في بناء قصائده، والتـزام      : والتوصيات، ومن أهم النتائج   
، وسير قصائده من حيث المضمون على نمط المدائح النبويـة           البحور الخليلية المعروفة  

في عصر الشاعر والعصر الذي قبله، وكان لتوظيف الموروث الديني والتاريخي أثـره             
في تشكيل القصيدة، واتسمت لغة الشاعر بالـسهولة والوضـوح، وكانـت ذات دالالت       

ن الغلـو الـذي تجـاوز       مباشرة مبتعدة عن التعقيد والتعمية، ولم تخُل مدائح الشاعر م         
  .بعضه الحدود الشرعية

  . الشعر الديني– ابن مليك –المدائح النبوية  :ةيالكلمات المفتاح
  
  
  
  
  

 
 

 
  المساعداألدب والبالغة أستاذ 

  جامعة الباحة
  مملكة العربية السعوديةال

 
  



– 

  )٢٣٦٠(

  المقدمة
  : ، أما بعدمن ال نبي بعده، والصالة والسالم على وحدهالحمد هللا الذي 

ـ               د فإن المدائح النبوية تشكل جزءا كبيرا من تراثنا العربي؛ إذ أحـدث ظهـور محم
تغييرا كبيرا في مجرى الحياة، ورأى الناس فيه من األخالق والقيم ما فاق بـه غيـره،                

بصفات تميزه عن جميع البشر، ومن أولئك القـوم الـذين    وعِلم ذوو األلباب أنه يختص 
الشعراء الذين اعتـادوا مـدح كرمـاء أقـوامهم وشـجعانهم             أذهلتهم شخصية النبي  

 الذي جعلـه اهللا رحمـة     وثارت قرائحهم مادحةً هذا النبي    فانبرت ألسنتهم    وحلمائهم؛
للعالمين، وقد سار هذا المدح في بدايته على الطرائق التي أِلفوهـا فـي مـديحهم منـذ       
العصر الجاهلي، ومع تطور الحياة وتَشعب المسلمين إلى فرق وجماعات تطور المديح             

والمملوكي، ومن أولئك الـشعراء     النبوي، واتخذ اتجاها آخر؛ خاصة في العهد األيوبي         
الذين جرفهم التيار الجديد في المدائح النبوية ابن مليك الحمـوي، الـذي بـرزت فـي                 

  .مدائحه خصائص وظواهر تستحق الدراسة
 :أسباب اختيار الدراسة

  ليك الحموي عامة، والمدائح النبوية خاصةالقيمة الفنيةفي شعر ابن م. 
     إذ لم تصدر عنه دراسـات علميـة وأكاديميـة إال           بشعره؛  قلة اهتمام الدارسين

 .تحقيق ديوانه بدون دراسة
                بروز المديح النبوي في شعره بشكل كبير؛ إذ بلغت أبيات المديح فـي الـديوان

 . بيتًا٥٣٩
  :أهمية الموضوع

  .جانبا لم يدرس من شعر ابن مليك الحمويتظهر أهمية الدراسة في كونها تتناول 
  :سة إلى تحقيقهاا الدراألهداف التي تسعى

    ليـك الحمـوي، ودراسـتها دراسـة     الكشف عن فتح باب الدراسة ومدائح ابن م
 .وصفية تحليلية

 ليك الحمويإبراز القيمة الفنية لمدائح ابن م. 
  :الدراسات السابقة

ظهرت دراسات كثيرة حول المدائح النبوية بصفة عامة، وهي أكثر مـن أن تحـصى،               
ديوان "الحموي لم تُعط شيًئا من عناية الدارسين إال تحقيق ديوانه           ولكن مدائح ابن مليك     



 

 )٢٣٦١(

تقديم وتحقيق إسراء أحمد فوزي الهيـب، الـذي   " النفحات األدبية من الزهرات الحموية    
م، منشورات الهيئة العامة السورية للكتـاب، وزارة الثقافـة          ٢٠١٠طُبع في دمشق سنة     

  . دون دراستهاالسورية، وقد اكتفت الباحثة بإخراج النصوص
وأورد محمود سالم  في كتابه المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، الصادر عن              

م، ذكر الـشاعر مستـشهدا   ١٩٩٦/هـ١٤١٧،  ١دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط     
  .ببيتين من شعره على الحقيقة المحمدية

بن مليك الحمـوي دراسـة      المدائح النبوية في شعر ا    وقد جاء هذا البحث ليدرس بعناية       
: وصفية تحليلية، واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحـث            

  صفات النبي : بنية القصيدة، وجاء المبحث الثاني بعنوان     : المبحث األول جاء بعنوان   
، وتحدث الرابـع عـن      معجزاته ودالئل نبوته  : الخَلقية والخُلقية، وجاء الثالث بعنوان    

الدراسة الفنيـة، ثـم الخاتمـة التـي       : غلو في مدائح ابن مليك، وجاء الخامس بعنوان       ال
  .احتوت على نتائج البحث والتوصيات، ثم خُتم البحث بثبت المصادر والمراجع



– 

  )٢٣٦٢(

  :التمهيد
مدحتُه ِمدحةً واحدة ومدحه يمدحـه      : نقيض الهجاِء وهو حسن الثناِء؛ يقال     :  لغةً مدحـال
ةًمححاً وِمد(١)د.  

تعبير عن إعجاب المادح بصفات مثالية، ومزايا إنسانية رفيعة يتحلى بهـا            : واصطالحا
  .)٢(شخص من األشخاص أو أمة من األمم وشعب من الشعوب

فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من ألوان التعبيـر       : "والمديح النبوي 
تصدر إال عـن قلـوب مفعمـة     ألدب الرفيع؛ ألنها ال  عن العواطف الدينية، وباب من ا     

 بتعداد صـفاته    الشعر الذي ينصب على مدح النبي       : أو هو ،  )٣("بالصدق واإلخالص 
الخَلقية والخُلقية، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارة األماكن المقدسة التـي تـرتبط بحيـاة     

ته، وصفاته المثلـى،    مع ذكر معجزاته، ونظم سيرته شعرا، واإلشادة بغزوا        الرسول  
، وقد انتشر التصوف في العصر المملوكي، واعترفـت         )٤(والصالة عليه تعظيما وتقديرا   

به الدولة فكان تعيين شيوخ الطرق يتم من قبل الدولـة، وشـجعت الـصوفية إظهـارا          
، وأصبحت الصوفية إحدى روافد ثقافة الشعراء في ذلك الـزمن، بـل تطـور            )٥(للتدين

 .  كل فرقة من فرق الصوفية شعراؤها الذين يدعون إليها، وينافحون عنهااألمر فأصبح ل
ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، لكنه في الرسول يسمى مدحا، كـأنهم  "ومن المعروف أن  
، وقـد   )٦(" موصول الحياة، وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون األحياء       لحظوا أن الرسول    

كوين أساس لشعراء المدائح النبويـة، وعـن هـذا     المديح في ت  شارك رثاء الرسول    "
 والمديح النبوي فن يتميز بالصدق الفنـي        )٧("األساس أخذوا الكثير من األفكار والمعاني     

                                         
  .مدح: مادة).  ت.د(، ١ لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط)١(
  .١١٣٣، ص٢جم، ١٩٨٧دار الماليين، عجم المفصل في اللغة واألدب، ميشيل عاصي، وأميل يعقوب،  الم)٢(
 .١٧، ص)ت.د(، )ط.د( المحجة البيضاء، القاهرة، المدائح النبوية في األدب العربي، زكي مبارك، دار) ٣(

 :م، ديـوان العـرب، الـرابط   ٢٠٠٧شعر المديح النبوي في األدب العربـي، جميـل حمـداوي،    :  ينظر)٤(

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article٩٦٨٠  
ر المعاصر، بيروت، لبنان، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفك     : ينظر) ٥(
 .٣٩م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ط

 .١٧المدائح النبوية في األدب العربي، زكي مبارك، ص) ٦(

، ١ المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط               )٧(
 ).بتصرف يسير . ( ٥٦م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧



 

 )٢٣٦٣(

والخلقي، ويختلف هذا المدح عن غيره من ألوان المديح التي قد تكـون صـادقة، وقـد       
ألن هذا الفن يمجـد     تكون تملقًا للحصول على الكسب والجاه من ذوي المال والسلطان؛           

الفضائل اإلنسانية، ويشيد بها، ولم ينشأ عن الرغبة في العطاء بل نشأ عن إعجاب مـأل         
  .)١(قلب الشاعر فانبثق الشعر عن عاطفة صادقة

آراء الدارسين في الحكم على بداية ظهور هذا الفن، فرأى بعضهم أن ظهـوره               وتباينت
هم قصائد الصحابة رضـي اهللا عـنهم مـن      كان مع ظهور الدعوة المحمدية، ويؤيد رأي      

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة، والعباس بـن مـرداس،               : أمثال
وكعب بن زهير، بينما ذهب آخرون إلى أنه فن مستحدث لم يظهر إال في القرن السابع                

، ويرى الباحث أن الرأي األول هو األقرب إلـى          (٢))هـ٦٩٦(الهجري مع البوصيري    
 منـذ وقـت مبكـر       لصواب، ويؤيد ذلك مجموعة من القصائد التي قيلت في النبي           ا

 : كقصيدة عمه أبي طالب التي مطلعها
ــاذلِ  ــي ألوِل عـ ــا ُأذْنـ ــي مـ      خليلـ

  
ــلِ    ــد باط ــقٍّ وال عن ــي ح ــصغْواء ف   ِب
، (٣)أبرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها النبي       : وقد نص عليها ابن سلَّام في طبقاته، فقال         

وهي قصيدة نافح فيها أبو طالب عن ابن أخيه، ولم يسلمه ألعدائه، ومن أبياتهـا التـي                 
  :   قولهمدح بها النبي 

ــهِ  ــام بوجه ــسقَى الغَم ــيض  يستَ      وأب
ــمٍ   ــن آِل هاش ــالّك م ــه اله ــوذُ ب      يل

  

ــلِ      ــصمةٌ  لألرام ــامى ِع ــاُل اليت   ِثم
ــلِ     ــةٍ  وفَواض ــي ِنعم ــده ف ــم عن فه  
  

  :(٤)ول في قصيدة أخرىويق
ــا  ــد منافه ــراف عب ــصلت أش ــإن ح      ف
  اوإن فخــرت يومـــا فــإن محمـــد     

ــديمها  ــرافها وقـ ــم أشـ ــي هاشـ   ففـ
ــا  ــرها وكريمه ــن س ــصطفى م ــو الم   ه

                                         
 .٢١٥م، ص ١٩٩٦، ٣عند العرب، أحمد بدوي، نهضة مصر، القاهرة، طأسس النقد :  ينظر)١(

األدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،             : ينظر)٢(
  .١٤١م، ص١٩٨٢، ٢ط
  . ٢٤٤صم، ١٩٧٤محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، :  طبقات فحول الشعراء، ابن سلَّام، تح)٣(
م، ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح النبوية، الزرقاني، دار الكتب العلمية، ط   )٤(

  . ٢٢١-٢٢٠ص



– 

  )٢٣٦٤(

    
  : )١(ونُسبت لألعشى قصيدة مدح فيها الرسول الكريم، ومطلعها

ــدا  مــةَ  أر ــاك لَيلَ ــتَِمض عين ــم تَغ      ألَ

   
   ــاد ــا ع ــادك م ا  وعهدــس ــسليم م   ال
  
  : قائلًاويخاطب فيهاناقته، يحثها على السير إلى محمد 

ــة    ــن كَاللَ ــا ِم ــي له ــتُ ال أرث فَآلَي    
    متى ما تُنَـافي عنـد بـاِب ابـِن هاِشـمٍ           
   ــره ــرون، وذك ــا الت ــرى م ــي ي     نب

  

ــدا   محم ــزور ــى ت ــىً  حت   وال مــن حف
ــي و   ــدا تتريح ــلِه ي ــن فواص ــي م   لق
  ،ــار ــداأغَ أنجــِبالِد و ــي ال ــِري، ف ملَع   

  

وكان كثير من الشعراء المسلمين يمتدح الرسول وهديه الكـريم، يتقـدمهم فـي ذلـك               "
حسان بن ثابت، وعبد اهللا بن رواحة، وكعب بـن مالـك، ثـم      : ، وهم )٢("شعراء المدينة 

  .كعب بن زهير في الميته التي يعتذر فيها للرسول
 لكنه لـم  د ظهور المديح النبوي منذ ظهور النبي الكريم         وهذه بعض النماذج التي تؤك    

يكن فنا مستقلا له سماته وخصائصه التي تميزه إال في عصر الدول المتتابعة؛ وخاصـة       
في عصر المماليك، ويعد البوصيري صاحب البردة هو رائد هذا الفن بال منازع، وقـد               

م الجمعة على الطهارة مـع اسـتقبال   قدست بعض الطوائف بردته؛ إذ كانت تُقرأ في يو    
  .، ونُسج حولها من الرؤى واألساطير الشيء الكثير)٣(القبلة

  :)٤(     ويمكن تصنيف المديح النبوي في ثالثة اتجاهات
اتجاه شعري محض، وهي الفترة التي زامنت النبـي حتـى القـرن الـسابع                - ١

 .الهجري
سفية، وذلك من القـرن     اتجاه شعري ممزوج بالتصوف والمعارف الدينية والفل       - ٢

 .السابع فما بعد

                                         
 .١٣٥، ص)ت.د(، )ط.د(محمد حسين، مكتبة اآلداب بالجماميز، :  ديوان األعشى الكبير، تح)١(

 .٥٢ص، ٧ العصر اإلسالمي، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط)٢(

 .٣٤٠م، ص١٩٠٣ النفحة العلية في أوراد الشاذلية، زكريا عبد القادر، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، )٣(

المدائح النبوية في الشعر العربي، علي سليمي، ومحمد أحمدي، العدد ( مجلة العلوم اإلنسانية الدولية، :  ينظر)٤(
 .٤٩م، ص٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١٨



 

 )٢٣٦٥(

  .اتجاه شعري ممزوج بالقضايا االجتماعية والسياسية، ويمثلها الشعر المعاصر - ٣
في المقام األول، هو المحبة، واإلشادة بأثره في البـشرية            النبي ن الدافع لمدح       وإ

ـ ، حمل رسالة السماء إلى الناس، فنقلهم من وضـع إلـى وضـع    فرسول اهللا    ق فحق
وقد حـرص شـعراء     ،  الإلنسان إنسانيته، وأعطى لوجوده معنى، ولحياته رسالة وهدفً       

المدائح النبوية على إظهار أثر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم في النـاس كافـة فـي                  
  .)١(قصائدهم، وزادوا على ذلك، فأشركوا الكون كله في التفاعل مع النبي

  :التعريف بابن مليك الحموي، ومدائحه
هو عالء الدين أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد اهللا بـن مليـك الحمـوي الدمـشقي          
الفُقَّاعي الحنفي، ولد في حماة سنة أربعين وثمان مئة للهجرة النبوية الـشريفة، وفيهـا               
تلقى األدب والنحو والعروض، ثم انتقل إلى دمشق، ورحل إلى مصر، وزار طرابلس،             

  . )٢(للهجرةوتوفي سنة سبع عشرة وتسع مئة 
وقد بلغت قصائد المديح النبوي في ديوان ابن مليك اثنتي عـشرة قـصيدة، متجـاوزة                

وثالث من الخفيـف، واثنتـان مـن        خمس منها على البحر الطويل،      الخمس مئة بيت،    
 :)٣(وقد أفصح الشاعر عن غايته من تلك المدائح بقوله، واثنتان من الكاملالبسيط، 

ـ   ــؤاد بمدحـ ــشغول الف ــت م      هومازل
  

ــسطًا   ــفاعته ق ــن ش ــي م ــي أرى ل   لعل
  . لعله يكون في زمرة من تشملهم شفاعته يتقرب إلى ربه بمدح نبيه محمد  فهو  

                                         
 .٢٥٤وية حتى نهاية العصر المملوكي، صالمدائح النب:  ينظر)١(

إسراء أحمد فـوزي الهيـب،         : ديوان النفحات األدبية من الزهرات الحموية، البن مليك الحموي، تح     :  ينظر )٢(
 . وما بعدها٩م، ص٢٠١٠منشورات الهيئة العامة السورية، وزارة الثقافة، 

 .٥٧النفحات األدبية، ص) ٣(



– 

  )٢٣٦٦(

  بنية القصيدة : المبحث األول
المبني والجمع أبنية، والِبنية بكسر البـاء       : بنية وبناية، والبناء   نقيض الهدم، وبناه  : البناء

صـياغته  : ر الباء وضمها، والبنية الهيئة، وبنية الكـالم   وضمها ما بنيته وهو البني بكس     
 .)١(ووضع ألفاظه ورصف عباراته

وهو مصطلح نقدي حديث، يقصد به تلك العناصر الموضوعية والفنية المكونـة لبنيـة               
وليس المقصود أن نتحـدث عـن الموهبـة         "،   والمضمون القصيدة على مستوى الشكل   

يشكل بناء القـصيدة دعامـة أساسـية مـن دعـائم العمـل        و،  )٢("وخصوصية الشاعر 
ودقته، ولعله يعكس لنا رؤية الشاعر وطريقة معالجته للقضية المطروحـة            بفنه الشعري

أمامه، كما أنه يدل في بعض جوانبه على الحياة العقلية واالجتماعيـة للعـصر، ومـن               
قدامى تحدثوا عن نظام القصيدة العربيـة القديمـة، وقـد عرفـت      المعروف أن نقادنا ال   

القصيدة الجاهلية عندهم ببناء محدد التزم به الشعراء الجـاهليون ونظمـوا فيـه جـّل                
أشعارهم، ويبدو أنه أصبح سنة من الصعب الخروج عليهـا، ومـن غيـر المـألوف                 

  .)٣(مخالفتها
لقصيدة العربية، وخاصـة المـديح   نجد أن ابن قتيبة قد أشار إلى المنهج الفني ل       و

بصورة مفصلــة وبرؤيــة موضوعيـة في تحليل مكــوناتها وعناصرهـــا،          
المقدمة والـرحلــة والغرض، وفي كل جزء من هـذه         : والعالقة بين أجزاء القصيدة   

 فيها بذكر   اءبتداال"، وقد اعتاد الشاعر منذ العصر الجاهلي على         األجزاء، أساليب متبعة  
لدمن واآلثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سـببا         الديار وا 

فالشاعر المجيد من سلك هذه األساليب، وعدَل بين هـذه          "،  )٤("اعنه لذكر أهلها الظاعنين  
  .)٥("األقسام

                                         
  .بنى: ادةلسان العرب، م: ينظر) ١(
  .١٧٧، صم١٩٨١محمد حسن عبد اهللا، دار المعارف، مصر، . الصورة والبناء الشعري، د) ٢(
ــط     )٣( ــرب، راب ــوان الع ــصاورة، دي ــراهيم الم ــامر إب ــة، ث ــة الجاهلي ــصيدة العربي ــة الق :  بني
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 .٧٦-٧٥، ص١ جالشعر والشعراء،) ٥(



 

 )٢٣٦٧(

وقد سار ابن مليك الحموي في مديحه النبوي على نهج القدماء؛ إذ بدأ بالنـسيب الـذي                 
سبيا في بعض القصائد، ويوجز فيه أحيانًا، ولكنه يتخلص منه ببيت أو بيتين             يطيل فيه ن  

يتشوق ويتحدث فيها عن الديار التي حول المدينة المنورة، أو التي تكون علـى طريـق    
 :)١(الحاج والمعتمر، ويجعل منها مدخلًا للغرض الذي قيلت القصيدة من أجله؛ كقوله

ــار      ٍقوأنـــخْ بـــسلٍْع فالعـــذيِب فبـ
  

  فـــالرقمتيِن فحـــاجٍز فـــاألجرعِ     
وأحيانًا يجعل من حديث المحبوبة مدخلًا ذكيا لغرضه األصلي؛ ففـي قـصيدته التـي                 

 :)٢ (:مطلعها
 ــه ــسقم حالَ ــر ال ــد غي ــصب ق ــل ل      ه

  
  ةْزورة مــــنكم علــــى أي حالَــــ  
فـي سـبعة   ـ بالنسيب، وجعل نسيبه ـ التي بلغت أربعين بيتًا  الشاعر قصيدته  بدأ إذ   

وخلع على محبوبته جملـة      تحدث فيها عما يعانيه من لواعج الشوق والغرام،          عشر بيتًا 
لى غرضـه األصـلي لـم يـشعر القـارئ      إ أراد الدخول  وعندمامن الصور الجميلة،    

 :)٣(تخلص من تلك المقدمة بقولة، بل باالنقطاع المفاجئ
ــلَّمت أذكرتنـــي ــا أن سـ       ثـــم لمـ

ــل ح ــاء والرسـ ــاتم األنبيـ ــاخـ      قـ
  

ــةْ     ــه الغزال ــلَّمت علي ــن س ــدح م   م
ــالةْ     ــدى وأدى الرس ــى باله ــن أت   م
  

  : ولكنه في قصيدته التي مطلعها
ــو   ــه لول ــأجرى دمع ــق ف       رأى العقي

   
ــولُ    ــالهجر مطلـ ــه بـ ــيم دمعـ   متـ
يقطع الحديث عن النسيب مباشرة على عادة بعض الشعراء الـذين كـانوا يتخلـصون                   

 :)٥(بقوله)٤("دع ذا، وعد عن ذا"ببعض العبارات كــ
ــولُ          يا صاح دعني من ذكرى الحبيـب ومـن         ــوم متب ــي الي ــعاد فقلب ــت س   بان

                                         
 .٤٢النفحات األدبية، ص) ١(

 .٥٨نفسه، ص) ٢(

 .٥٩نفسه ، ص)٣(

، ١م، ج ٢٠٠٦،  ١محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، دار الطالئـع، ط           : العمدة، ابن رشيق القيرواني، تح    ) ٤(
 . ١٩٨ص

 .٦٩-٦٨ية، صالنفحات األدب) ٥(



– 

  )٢٣٦٨(

 ــي أرب ــال ل ــة الخلخ ــي رب ــيس ف      ول
  

ــسولُ    ــصد وال ــاء الق ــاتم األنبي ــل خ   ب
  

ثم يتعرض لصفات النبي الخُلقية والخَلقية، ويتعـرض لمعجزاتـه، ويـذكر الحـوض              
 ويخلع عليهم من الصفات الحميدة الشيء الكثير خاصـة          أصحابه  والشفاعة، ويمتدح   

، ويظهـر   الكرامة والشجاعة، ويصف جهادهم، ومجالدتهم لألعداء، وحمايتهم للنبي         
الغبطة لهم أن اصطفاهم اهللا لصحبته دون غيرهم، وعادة ما يتخلص من هـذا المعنـى               

ك األماكن؛ ليجعل من ذلك سـببا   أو التساؤل والتمني بأن يحظى بزيارة لتل      بنداء النبي 
 الشفاعة لـه، وتكثـر التوسـالت التـي     لالعتراف بذنوبه، ويطلب من النبي الكريم       

يتجاوز بعضها الحدود الشرعية، ثم تكون خاتمة القـصائد موحـدة، وذلـك بختامهـا               
؛ إذ لم تخُل قصيدة واحده من المدائح النبوية من تلـك الخاتمـة؛             بالصالة على النبي    

 :)١(لهكقو
      عليـــك صـــالة اهللا ثـــم ســـالمه

     وآِلــك والــصحب الــذين حــديثهم   
  

     ــنظم ــدائح ي ــد الم ــه عق ــالم ب   س
     ــتَم ــل ويخ ــذكر الجمي ــدأ ال ــه يب   ب
  

   في مدائح ابن مليك النبي الخَلقية، والخُلُقيةصفات: المبحث الثاني
ى العالمين وشهد لـه  ، وأحسن خَلْقه وخُلقه، وفضله عللقد اصطفى اهللا رسوله محمدا      

 خيـار،   أعداؤه قبل أصحابه بالجمال الخَلقي والخُلقي، ووصفوه باألمين، وهو خيار من          
إن اهللا : " يقـول ـ رضي اهللا علنه ـ أنـه سـمع رسـول اهللا     فعن واثلة بن األسقع  

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بنـي              
 :)٣(، رواه مسلم، وفي ذلك يقول الشاعر)٢("من بني هاشمهاشم، واصطفاني 

     هو المـصطفى مـن نـسل أكـرم والـدٍ          
  

ــاء   ــا شــرف األبن ــا وي ــا كــرم اآلب   في
    

                                         
 .٣٧نفسه، ص) ١(

 .٢٢٧٦: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٢(

 .٣٩النفحات األدبية، ص) ٣(



 

 )٢٣٦٩(

 :)١(ويقول في موضع آخر
     نبي أتى مـن أشـرف النـاس عنـصرا         

  
  سلوا البيت عنـه فهـو يخبـركم صـدقا           
من وصف ربه لـه حـين قـال         ومهما وصفه الواصفون، ومدحه المادحون فال أعظم          

، وقد تعرض ابن مليك الحمـوي فـي         ٤القلم آية   َّ ين ىن نن من زن  ُّ : تعالى
 أنه جميل المحيا، أزهر اللون، أبلـج        شعره إلى صفاته الخَلقية والخُلقية؛ فمن صفاته        

 :)٢(أكحل أدعج، وفي ذلك يقول الشاعر
ــج   ــون أبل ــر الل ــا أزه ــل المحي      جمي

  
ــ   ــا أكحــل أدع ــق الثناي ــىبري   )٣(ج أقن
:  لزوجها بقولهـا  وهي بعض صفات وردت في حديث أم معبد الخزاعية التي وصفته            

الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجله، ولم تزر بـه صـعلة، وسـيم         ظاهر"
  :)٥(، ويقول في موضع آخر)٤ ("الحديث...قسيم، في عينيه دعج

ــا  ــا متهللًـ ــا بالحيـ ــك محيـ       يريـ
ــا  ــاس جهلً ــن ق ــه فم ــة فرق       باألهل

  

ــا     ــاحكًا طلق ــه ض ــا جئت ــراه إذا م   ت
  فذاك الـذي أخطـاه لـم يـشهد الفرقـا            
  

فهو صاحب الوجه المتهلل الطلق الذي يبتسم في وجوه الناس، ومن شبه وجهه باألهلـة        
 التي تناولها الشاعر باإلضـافة      ومن صفاته   فقد جهل؛ ألن وجهه أعظم إشراقًا منها،        

  :)٦(ذوبة المنطق؛ إذ يقولإلى مالحة الوجه ع
ــاتم  ــوث للرســل خ ــاتح المبع ــو الف      ه
ــدا   ــمحهم ي ــدرا وأس ــعهم ص      وأوس

  

ــا و   ــآخرهم بعثًـ ــاأفـ ــم خَلْقًـ   ولهـ
ــا      ــذبهم نطقً ــا وأع ــم وجه   وأملحه
    

                                         
 .٥٠النفحات األدبية، ص)١(

 .٣٩نفسه ، ص)٢(

 .ارتفع وسط قصبة أنفه، وضاق منخراه) ٣(

 ، ٣ طمؤسـسة الرسـالة،  شعيب األرناؤوط، وعبد القـادر األرنـاؤوط،     : تح،  الجوزية  قيم  ابنزاد المعاد،   ) ٤(
 .٥٤، ص٢م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٥١النفحات األدبية، ص) ٥(

 .٥١النفحات األدبية، ص) ٦(



– 

  )٢٣٧٠(

واليخفى ما في البيت الثاني من جمالية التقسيم؛ إذ أعطت البيت نغما موسـيقيا عاليـا،              
لشعراء في غرض المدح عندما يخلعون على الممدوح مجموعـة          وهي جمالية اعتادها ا   

 أكمل الناس أخالقًا، فقد وهبه اهللا مـن         من الصفات الحميدة المتتابعة، وقد كان النبي        
الصفات الحميد واألخالق الكريمة ما يشهد بنبوته، وقد هيأه ربـه تعـالى؛ حتـى تـتم            

ن ما يجعل ذوي األلباب يؤمنـون بـه       دعوته، ويستقيم أمر دينه فوهبه من الرحمة واللي       
 ىه مه جه ين منىن خن جنحن يم ىم   ﴿:ويصدقونه، ويلتفون حوله، قال تعالى    

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه
  .١٥٩: آل عمران ﴾زب يئرب ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

، ولم ينتقم لنفسه قط، وكثيـرة هـي   وهو الذي يعفو عمن ظلمه، ويصفح عمن أساء إليه     
خصومه الذين ناصبوه العداء، وأذاقوه ألوان العذاب، وفـي         األحداث التي عفا فيها عن      

 :)١(ذلك يقول الشاعر
     ولـم ينــتقم فـي الــدهر يومـا لنفــسه   

  
       ويعفـو عـن الجـاني المـسيء ويحلـم  
ومـا ِنيـل   " وقد أخذ الشاعر هذا من حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ الذي جاء فيه     

. )٢("ك شيء من محارم اهللا فينـتقم هللا تعـالى  منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينته 
  .رواه مسلم

 :)٣ (:وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، جاء بالهدى وبالنور المبين، قال الشاعر
     نبــي الهــدى قــد جــاء للحــق رحمــةً

  
ــا    ــائف األمن ــدوى وللخ ــائس الج   فللب
   عبـاس   ابـن  عنسلة؛ ف أكرم البشر، فهو أجود من الريح المر      أما في الكرم فكان النبي      

 يكون ما أجود وكان بالخير الناس أجود  اهللا رسول كان: "قال ـ  عنهما اهللا رضي ـ
 ينـسلخ  حتى رمضان في سنة كل في يلقاه كان السالم عليه جبريل إن رمضان  شهر  في

 مـن  بالخير أجود  اهللا رسول كان جبريل لقيه فإذا القرآن   اهللا  رسول  عليه  فيعرض
 :)١ (: رواه مسلم، وعن هذه الصفة الكريمة يقول الشاعر)٤("المرسلة الريح

                                         
 .٣٥نفسه، ص) ١(

 .٢٣٢٨: صحيح مسلم الحديث رقم) ٢(

 .٣٩النفحات األدبية، ص) ٣(

 .٢٣٠٨: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٤(



 

 )٢٣٧١(

ــرةٌ   ــرمين فقط ــود األك ــد ج ــو ع      ول
ــه   ــا ومثل ــل األرض مالً ــو أن مث      ول

  

   ٢(وجــود أياديــه مــن الغيــث أســجم(  
   ــرم ــوده والتكـ ــا جـ ــاه حقـ   ألفنـ
  

، وهـو   فلو عد كرم الكرماء وأهل الجود فإن كرمهم قطرة بالنسبة إلى جوده وكرمه              
  . في كرمه أدوم من الغيث، ولو أن مال األرض ومثله معه ألفناه من كرمه 

ـ  عنه اهللا رضي ـ  مالك بن أنس نع الذي يلوذ به أصحابه يوم الروع فعوهو الشجا  ـ
 فـزع  ولقـد  النـاس  أشجع وكان الناس  أجود  وكان  الناس  أحسن اهللا  رسول  كان قال 

 سـبقهم   وقد  اراجع   اهللا  رسول  فتلقاهم  الصوت  بلِق  ناس  فانطلق  ليلة  ذات المدينة أهل
 تراعـوا   لم  :يقول  وهو  السيف  عنقه  في  عري طلحة  ألبي فرس  على  وهو  الصوت  إلى
، بأنه هو الركن الحـصين      ته  ، وفي ذلك يقول الشاعر معبرا عن شجاع       )٣("تراعوا  لم

 :)٤(الذي يحتمي به أصحابه الكرام في وقت الخوف والروع والفزع
     وكــان رســول اهللا ركــنهم الــذي   

  
ــا    ــه ركن ــرم ب ــأس أك ــون الب ــه يتق   ب
لقد رأيتنا يوم بـدر ونحـن       :  قال -رضي اهللا عنه  - علي   وقد أخذ الشاعر هذا من قول       

  .)٥("عدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساوهو أقربنا إلى النلوذ برسول اهللا 
 :)٦(وقال واصفًا شجاعته وجهاده 

ــى   ــا أن أت ــسيف لم ــذي بال ــذا ال      ه
ــدا   ــابر جاه ــي اهللا ص ــذي ف ــذا ال      ه

  

ــادي    ــر مع ــاٍد صــار غي ــن مع ــم م   ك
ــادِ    ــن اهللا أي جهــ ــام ديــ   بقيــ
  

  

                                                                                                     
 .٣٦النفحات األدبية، ص) ١(

 .أدوم: أسجم) ٢(

 .٢٣٠٧: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٣(

 . ٤٠النفحات األدبية، ص) ٤(

م، ٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، محمد بن حمد الصوياني، مدار الوطن النشر، ط         )٥(
 .٢٢٣، ص١ج

 .٤٦دبية، صالنفحات األ)٦(



– 

  )٢٣٧٢(

  معجزاته ودالئل نبوته: المبحث الثالث
م، عزنقيض الح زجعف    العز الضجوالع ،ِجزععن األمر ي ز١(ج(.  

األمر الذي يفوق طاقات البشر ويخـرق قـوانين الطبيعـة           هي  : اصطالحا والمعجزة  
ا للنبي وخواص المادة سالح يته ليتحدى به قومه٢(رغم أم(.  

يدل على نبوته، وتناول الـشعراء تلـك          وأعطاه من المعجزات ما    وقد بعث اهللا نبيه     
زات في شعرهم، ومنهم من تناول المعجزات الثابتة بآي القرآن الكريم، وصـحيح       المعج

لم يثبت، وقد جرف هـذا التيـار ابـن     األحاديث، ومنهم من خلط بين ما ثبت منها وما     
 بـنص   ثبت من معجزاته     قسم ما : مليك الحموي؛ فجاء ذكره للمعجزات على قسمين      

 :)٣(لك يقول الشاعرالقرآن والسنة، وقسم لم تثبت صحته، وفي ذ
ــا  ــم لن ــاهرات وك ــزات الب ــه المعج      ل

  
ــةِ     ــد آي ــٍة بع ــن آي ــرت م ــا ظه   به
ومن المعجزات الثابتة التي ذكرها ابن مليك في شعره القـرآن الكـريم، وهـو أعظـم          

 :)٤( وفيها يقول الشاعرالمعجزات التي جاء بها 
ــسخت  ــان وانت ــاس بالفرق ــاء للن      وج

  
ــا    ــوراةٌ و بم ــاء ت ــه ج ــُلب   إنجي
               :معجزة اإلسراء والمعـراج، قـال تعـالى        ومن المعجزات العظيمة التي أبهرت قومه       

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 .١اآلية : اإلسراءَّ خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن

 :)٥(وفي ذلك قال الشاعر 
     من المسجد األقصى إلى العرش قـد دنـا        

  
  نـى  أن تـراءى قـاب قوسـين أو أد         إلى  
ويتضح في البيت تأثر الشاعر بالقرآن الكريم لفظًا ومعنـى؛ إذ القـرآن الكـريم مـن                   

مصادر إلهام الشاعر التي شكلت ثقافته، والمدائح النبوية نوع من أنواع الشعر الـديني              
  .الذي اليمكن فصله عن القرآن الكريم، والحديث الشريف

                                         
 .عجز: لسان العرب، مادة) ١(

 .٢١م، ص٢٠٠٣ المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أحمد عمر أبو شوفة، دار الكتب الوطنية، ليبيا، )٢(

 .٦٣النفحات األدبية، ص) ٣(

 . ٦٩النفحات األدبية، ص)٤(

 .٣٩نفسه، ص)٥(



 

 )٢٣٧٣(

 رضي اهللا عنـه   ـ   مالك  بن  أنس عنفومن المعجزات التي أبهرت قريشًا انشقاق القمر        
 حتـى  شـقين   القمـر   فـأراهم  آيـة   يهميـر   أن   اهللا  رسـول   سـألوا  مكة أهل أن ـ

  :)٢(رواه البخاري، قال الشاعر. )١(بينهما حراء رأوا
     ولكم لـه مـن معجـزاٍت فـي الـورى          
ــدا   ــا أن ب ــدر لم ــشقاق الب ــا ان      منه

  

  جلَـــت عـــن اإلحـــصاء واإلعـــداِد  
  وبــذاك يــشهد حاضــر والبــادي     
  

ه القصيدة بـدأ بمعجـزة      الحديث عن المعجزات النبوية في هذ      فالشاعر عندما شرع في   
انشقاق القمر دون غيرها؛ ألن هذا األمر الخارق للعادة شاهده أكثر النـاس فـي كَِبـد                 

  .السماء؛ خالفًا للمعجزات األخرى التي لم يشاهدها إال عدد قليل
 :)٣(ذلك في قصيدة أخرى ويكرر

ــد  ــشمس ق ــه وال ــق ألجل ــدر شُ      والب
  

  ردت وكانـــت منـــه آيـــة يوشـــِع  
ألجله ملمح جميل يفيد أن اهللا أعطاه هذه المعجزة ألجل الرد علـى أعدائـه               : وفي قوله   
  . الذين تحدوه أن يأتيهم بمعجزة تدل على نبوته

 دعـا  النبي  أن "أنس فعنومن معجزاته التي أبهرت الناس نبع الماء من بين أصابعه؛           
 ،الثمـانين   إلـى   الستين  بين  ما  فحزرت  ونؤيتوض  القوم  فجعل  رحراح  بقدح  فأتي  بماء
 :)٥( الشاعرالسلم، قرواه م.)٤("أصابعه بين من ينبع الماء إلى أنظر فجعلت :قال

     ومن إصبعيه المـاء فـاض وقـد جـرى        
  

  معينًـا فـروى الجـيش والبلـد القحطـا       
 :)٦ (:وقال  

ــبعيه   ــن إص ــاض م ــاء ف ــذا الم      وك
  

  وســـقى الجـــيش عذبـــه وزاللـــه  
    

                                         
 .٣٦٥٥م م، الحديث رق١٩٩٣/هـ١٤١٤ صحيح البخاري، دار ابن كثير، )١(

 .٤٧النفحات األدبية، ص) ٢(

 .٤٣النفحات األدبية، ص) ٣(

 .٢٢٧٩صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٤(

 .٥٧النفحات األدبية، ص) ٥(

 .٥٩ نفسه ، ص)٦(



– 

  )٢٣٧٤(

 :)١ (:ومنها كالمه للحيوانات قال الشاعر
ــلمت   ــة س ــافي والغزال ــش الفي      ووح

  
   مــس ــا يتقـ ــه نورهـ ــه ومنـ   عليـ
 أبـي  عـن فورد في كتب الحديث     وإن كان حديث الغزالة ضعيف لكن كالم الحيوانات           

 إنـا   :فقالت  فضربها  ركبها  إذ  بقرة  يسوق  رجل  بينا"  :قال: رضي اهللا عنه قال    هريرة
 بهذا  أومن  فإني :فقال  !تكلم  بقرة  اهللا  سبحان  الناس  :قالف  للحرث  خلقنا  إنما لهذا  نخلق  لم
 بـشاة   منهـا   فذهب  الذئب  عدا  إذ  غنمه  في  رجل  وبينما  ثم  ،هما  وما وعمر بكر  وأبو أنا

 يـوم  السبع يوم لها فمن مني استنقذتها هذا :الذئب له فقال منه  استنقذها  كأنه  حتى  فطلب
 وأبـو  أنـا   بهـذا   أومن  فإني:"قال  يتكلم ذئب  اهللا  سبحان  الناس  فقال  غيري  لها  راعي  ال

   .)٢("هما وما وعمر بكر
عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهمـا         فمن ظلم صاحبه؛    ومنه شكوى البعير للنبي     

ا مـن  ا ال أحـدث بـه أحـد   خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثً  أردفني رسول اهللا    ": قال
فـدخل  : ا أو حائش نخل، قال    فًلحاجته هد  الناس، وكان أحب ما استتر به رسول اهللا         

حن وذرفت عيناه، فأتاه النبـي       ا لرجل من األنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي          حائطً
    من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجـاء فتـى مـن             : فمسح ذفراه فسكت، فقال

أفال تتقي اهللا في هذه البهيمـة التـي ملكـك اهللا           : فقال! لي يا رسول اهللا   : األنصار فقال 
 رواه أحمد فـي مـسنده، وفـي ذلـك يقـول          )٣("إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه      

 :)٤(الشاعر
     وجــاء لــه يــشكو البعيــر ومنــه قــد

  
  وهى الظهر وهنًا مـن هجيـر الظهيـرةِ          
تناول رسول " ـ رضي اهللا عنه ـ   بين يديه، ففي حديث أبي ذر  ومنها تسبيح الحصى  

 : )٦( قال الشاعر)٥("ه حتى سمعت لهن حنينًا سبع حصيات فسبحن في يداهللا 
                                         

 . ٣٥ نفسه ، ص)١(

 .٣٢٨٤صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٢(

 .١٦٨٩: م، الحديث رقم٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: مسند اإلمام أحمد، تح) ٣(

 .٦٤النفحات األدبية، ص) ٤(

: ، الحديث رقم٦م، ج٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١عبد القادر شيبة الحمد، ط: فتح الباري، ابن حجر العسقالني، تح    ) ٥(
٣٥٨٢. 

 .٤٣النفحات األدبية، ص) ٦(



 

 )٢٣٧٥(

     مـن سـبحت صــم الحـصى فـي كفــه    
  

ــعِ     ــذب المنب ــال ع ــا س ــاء منه   والم
للداللة على قوة اإلعجاز؛ إذ سبح األصم فكيـف         ) صم  (  وقد تعمد الشاعر إيراد لفظة      

ألنه لو كان غير عـذب لكـان فيـه فرصـة            ) عذب  ( كما احتاط بلفظة    ! بمن يسمع؟ 
  . ينللقادح

كان المـسجد  " ـ ـ رضي اهللا عنه  ومن معجزاته حنين الجذع؛ فعن جابر بن عبد اهللا  
 إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صـنع          مسقوفًا على جذوع من نخل، فكان النبي        

 له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار، حتى جـاء النبـي                
 :)٢(ه البخاري، قال الشاعر روا)١("فوضع يده عليها فسكت

   ولـــه الجـــذع حـــن معجـــزة   
  

   ــضب ــزال والــ ــالم الغــ   )٣(وكــ
حتى نزلنا وادياً أفـيح     سرنا مع رسول    ":  جابر قال  ومن معجزاته انقياد الشجر؛ فعن      

 شيئاً يستَِتر به، فإذا شجرتان بـشاطئ        يقضي حاجته فلم ير   واسعاً، فذهب رسوُل اهللا     
انقادي علي  : إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال        الوادي، فانطلق رسوُل اهللا   

بإذن اهللا فانقادت معه كالبعير المخشوش، الذي يـصانع قائـده، حتـى أتـى الـشجرة               
انقادي علي بإذن اهللا فانقادت معـه كـذلك،         : األخرى، فأخذ بغصٍن من أغصانها، فقال     

إذن اهللا فالتأمتـا، فجلـست أحـدث    التئما علي ب: حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال    
مقبالً، وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كـل        نفسي فحانت مني لفتةٌ، فإذا برسول اهللا        

 :)٥( رواه مسلم،وفي ذلك يقول الشاعر)٤("واحدٍة منهما على ساٍق
ــت  ــا أت ــين دع ــه األشــجار ح      هــذا ل

  
ــادي     ــر تم ــاق بغي ــى س ــسعى عل   ت
 :)٦ (:وقال  

ــجار  ــه األشـ ــاوأتتـ ــين دعاهـ      حـ
  

   ــه ــر إطالـ ــا بغيـ ــعت عاجلًـ   وسـ
  

                                         
 .٣٤٢٣صحيح البخاري، الحديث رقم ) ١(

  .٤٧النفحات األدبية، ص) ٢(
 .ضب ليست ثابتةحديث الغزال وال) ٣(

 .٣٠١٢صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٤(

 .٥٥النفحات األدبية، ص) ٥(

 .٥٩نفسه، ص) ٦(



– 

  )٢٣٧٦(

وفي البيتين ملمح بالغي؛ إذ نالحظ أن األشجار تسعى مسرعة محبة في القـرب مـن                
  !فكيف بمن يعقل؟! ، وهي التي ال تعقلالنبي

يوم أحـد،  ) هـ٢٣: ت(ومن معجزاته رد عين قتادة بن النعمان ـ رضي اهللا عنه ـ    
 وابن سعد في الطبقـات، والبغـوي، والـدار قطنـي،            وقد رواه الحاكم في المستدرك،    

والبيهقي في الدالئل، وابن كثير في البداية والنهاية من طرق كثيرة، وابن حجـر فـي                
 :)١(اإلصابة، وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله

ــم  ــم رد مــن عــين وجــاد بهــا وك      ك
  

  ضاءت بـه وشـفا بهـا مـن صـادي             
 :)٢(ـ في ذات المعنىوقال ـ أيضا   

ــ ــا  نب ــد ذهابه ــين بع ــاد الع      ي أع
  

ــا    ــابعه دفق ــن أص ــا م ــت معينً   وفاض
ما ذكره من معجزات أخرى لم تثبت، وهي أكثر من أن تحصى عنـد              : أما القسم الثاني    
تكاد تخلو قصيدة من مدائح ابـن      وال ،المتصوفة كحديث الغزالة وسالمها على النبي       

 :)٣(مليك من ذكر حادثة الغزالة؛ إذ يقول
ــلمت  ــة س ــق الغزال ــي األف ــه ف      وعلي

  
  ولوقتهـــا عـــادت إلـــى الـــصياِد   
 :)٤(وكذلك حديث الضب؛ إذ يقول  

ــزة   ــن معجـ ــذع حـ ــه الجـ      ولـ
  

    وكــــالم الغــــزال والــــضب  
 أعطي من المعجزات والتأييد الرباني مالو أراد أن يدعو األهلة إليه لجـاءت،              والنبي  

  :)٥(وفي ذلك يقول الشاعر
     هلــة جــاءت لــو إليــه دعــا األ  

  
ــه     ــون نعالـ ــأن تكـ ــودت بـ   ولـ
  

                                         
 . ٤٧ النفحات األدبية، ص)١(

 .٥٠ نفسه، ص)٢(

 .٤٧نفسه، ص)٣(

 .٥٥ نفسه، ص)٤(

 .٦٠ نفسه، ص)٥(



 

 )٢٣٧٧(

 وكثيرا ما يكرر    والديوان ملئ بالشواهد التي عرض فيها الشاعر جملة من معجزاته           
ـ فـي أكثـر مـن     الحديث عن المعجزة الواحدة ـ ثابتة كانت أم غير ثابتـة    الشاعر
  .قصيدة

  الغلو في مدائح ابن مليك: مبحث الرابعال
 وبعد مماته  واعتاد الـشعراء       وفًا بين الشعراء في حياة النبي     كان المديح النبوي معر   

في قصائدهم التطرق لصفاته الخُلقية والخَلقية، ومعجزاته التي أيده اهللا بها، دون تجاوز             
لحدود الشرع، وعندما ظهرت األحزاب السياسية في عهد بني أمية كان لحزب الـشيعة         

كثَّيـر عـزة،    : لو في شعر كثير منهم مثـل      شعراؤه الذين تشيعوا آلل البيت؛ فظهر الغ      
والكميت، وسليمان بن قتَّة، وعوف بن عبد اهللا األحمر األزدي، وغيرهم، ثـم اسـتمر               
الغلو في العصر العباسي عند بعض الشعراء كدعبل الخزاعي، والـشريف الرضـي،             

 وهؤالء جاءت مبالغاتهم وغلوهم في رجـاالت آل البيـت،     " ومهيار الدليمي، وغيرهم،    
،  )١(" في مقابل مـديحهم آلل البيـت       ، وقلَّ مديحهم للنبي     ...وكان موقفهم سياسيا  ... 

 فوق مقامـه البـشري     وال نجد ذلك الغلو الذي يخرج بالمدائح النبوية إلى رفع النبي            
وإضفاء بعض الصفات اإللهية عليه إال في القرن السابع الذي عرف بانتشار التـصوف          

غ األثر على ثقافة الشعراء، وكانـت البـدايات الفعليـة علـى يـد               فيه؛ مما كان له بال    
أمن تذكر جيراٍن بـذي     : ، وأشهر مدائح البوصيري ميميته    )٢()هـ٦٩٥: ت(البوصيري  

كيف ترقى رقيك األنبياء، والميمية أشهر، وقد حملت مـن التجـاوزات           : سلِم، وهمزيته 
وإذا كـان المـذهب   "الكثيـر،   فوق مقامه البشري الشيء الشرعية التي رفعت النبي   

ـ واألئمة من ذريته فـإن الغلـو   ـ رضي اهللا عنه  الشيعي قد دار فيه الغلو حول علي  
، واألولياء مـن بعـده أو باألصـح حـول الحقيقـة             عند الصوفية قدار حول النبي      

، وقد  )هـ٦٣٨: ت(، وابن عربي    )هـ٣٠٩: ت( ومن أشهرهم ابن الحلَّاج      )٣("المحمدية
لصوفية في ذلك العصر ابن مليك الحموي؛ فظهرت في شعره كثيـر مـن              جرف تيار ا  

                                         
جي، وآخرون، مطابع   حقوق النبي صلى اهللا عليه وسلم بين اإلجالل واإلخالل، سليمان بن عبد العزيز الفري             ) ١(

 .١٥٤م، ص٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١أضواء المنتدى، الرياض، ط

 .١٥٦نفسه، ص: ينظر) ٢(

محبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين االتباع واالبتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان، الرئاسة العامة وإدارة            ) ٣(
 .١٦١ ، صهـ١٤١٤البحوث العلمية واإلفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، 



– 

  )٢٣٧٨(

 فـوق مكانتـه البـشرية،    المخالفات العقدية، والتجاوزات الصوفية التي رفعت النبي   
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنـا          ال: " فقال وهو أمر نهى عنه النبي      

 االرتفاع ومـجاوزة القَدِر فــي كـلِّ        ولَأصُل الغَ ، و )١("عبده، فقولوا عبد اهللا ورسوله    
 التَّشَدد فيه   :في الدين َأي  : الغُلوو،  جاوز حده :  واألمر يغلو غلواً   ،وغال في الدين  ، شيء

دزة الح٢(ومجاو(.  
  :)٣(ومن مواضع تجاوزات الشاعر قوله

ــا   ــك راجي ــد أتيت ــي ق ــي أجرن      أجرن
  

  ومــا خــاب مــن فيــك الرجــا يتوســم  
ـ وإن كـان البـشر يجيـر    عال  ـ جل واستغاثة واستجارة بغير اهللا   في البيت إذ نرى  

ـ   درة اهللا ـ جـل فـي                  بعضهم بعضا في حدود القدرات البشرية التي ال تقترب مـن ق
  . استجار به بعد موتهـ لكن الشاعر فضلًا عن استجارته بالنبي عاله 

  :)٤(ويقول في موضع آخر
ــم   ــًأ إذ ل ــا ملج ــأً في ــي ملج ــد ل      أج

  
  وحصنًا منيعـا حيـث لـم أتخـذ حـصنًا        
، إذ لم يلجـأ  ملجأ له إال النبي وهذا موضع آخر من انحرافات الشاعر؛ إذ يرى أنه ال           

ـ فـي   منزلة اهللا ـ جـل وعـال     ينزل الشاعر النبي  إلى ربه جل شأنه، وكثيرا ما
 من النار، وغير ذلك، وهو أمر       اللجوء وكشف الكروب، والثبات على الصراط، والنجاة      

ــالى   ــه تع ــالف قول  ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب ُّ :يخ
  .٦آية:فصلت َّ يث ىث  نث زثمث رث يت

  :)٥(ونجده في صورة أخرى من صور الغلو يقول
     وأشدوا تجاه القبر يـا أشـرف الـورى         

  
ــا   ــك العتق ــد جــاء يرجــو ب   ببــاك عب
عتق منه، وهو نـوع مـن أنـواع          ويرجو ال  ر النبي   البيت يتعلق الشاعر بقب   ففي هذا     

الشرك، وركيزة من ركائز المذهب الصوفي الذي يتعلق أصحابه بالقبور والعياذ بـاهللا،             
                                         

 .٣٤٤٥:  صحيح البخاري، الحديث)١(

 .غال:  لسان العرب، مادة)٢(

 .٣٧النفحات األدبية، ص) ٣(

 .٤١نفسه، ص)٤(

 .٥١نفسه، ص) ٥(



 

 )٢٣٧٩(

 قد اتـسع، وتباينـت آراء       ويظهر أن الحديث في هذا العصر حول زيارة قبر النبي           "
رجال الدين حولها، فمنهم من جعلها قريبة من الفرض، ومنهم من جعلها سنة محمودة،              

                وطالب بأن يتوجـه النـاس بالـدعاء إلـى اهللا            نهم من أنكر التوسل برسول اهللا       وم
جعل ابن تيمية ـ رحمه اهللا ـ يصنف كتابـه قاعـدة      ، وهو ما)١("ـ تعالى ـ مباشرة 

  .جليلة في التوسل والوسيلة
  :)٢(ويبلغ الغلو منتهاه في قصيدته التائية؛ إذ يقول

ــا كــ    ــواله م ــذي ل ــت ال      ان آدمفأن
ــاره  ــال ن ــي الح ــراهيم ف ــان إب      وال ك
ــى  ــذ أت ــذبح م ــماعيل لل ــان إس      وال ك

ــ ــان لـ ــهـوال كـ ــه لجبينـ      ما تلـ
     ولـواله موســى مــاء مــدين لــم يــرد 
ــده ــل بمه ــسى وهــو طف ــان عي      وال ك
     وال مــريم كانــت بــه حملــت وال   

ــد عــالإو ــا كــان ق ــواله لم      دريــس ل
ــد زال ضــره  ــوب ق ــن أي ــان ع      وال ك

  

  وال كان نـوح قـد نجـا فـي الـسفينةِ             
ــ    ــردا ب ــدت ب ــه غ ــضِةأعلي   رض أري
  مطيعا نجى في الحـال مـن حـد مديـةِ            
ــدى بــ     ــلما أف ــد س ــِةأوق   عظم فدي
ــذوةِ    ــو ج ــدي نح ــا يهت ــان ليلً   وال ك
ــ   ــالنبوةِ ُئينبـ ــه بـ ــه قومـ    عنـ
  لها قيل هزي فـي النـدى جـذع نخلـةِ            
ــل رتبــةِ    امك   ــه ك ــا دون ــا رفيع   نً
ــِةوال كــان   ــد البلي    ُأعطــي الــصبر عن
  

 ما كـان آدم،  وفي هذا النص جملة من القوادح العقدية؛ إذ زعم الشاعر أنه لوال النبي       
وال نجا نوح وقومه من الغرق، وال كانت النار بردا وسالما علـى إبـراهيم، وال سـلم     

لـت  إسماعيل من الذبح، وال ورد موسى ماء مدين، وال تكلم عيسى في المهـد، وال حم      
مريم به، وال ارتفع شأن إدريس، وال زال الضر عن أيوب، فالشاعر جعل السابق عالة               

يقبله عقل، وكأن الشاعر يحمل فكرة الحالج الذي يرى النبي           على الالحق، وهذا أمر ال    
"                   ا كان قبل أن يوجد العالم ومنه استمد كل علم وعرفان حيـث أمـدا قديما أزلينور

                                         
 .٣٢المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص) ١(

 .٦٣النفحات األدبية، ص) ٢(



– 

  )٢٣٨٠(

 مـا  ، ويرى الشاعر أنه لـوال النبـي         )١("عليه واألولياء الالحقين به   األنبياء السابقين   
  :)٢(كانت الشمس وال القمر وال السماء وال البحار، وال األسماك وال الحيتان؛ إذ يقول

   ــر ــمس وال قم ــان ال ش ــواله ماك      ل
  لَـــكوال م لْـــكوال م وال بحـــار     

   

ــلُ    ــماء وال أرض وال جبــ   وال ســ
   ــماك ــوال حمـــلُ وال سـ   وال حوتٌـ
    

تـابع غيـره مـن      "ليك الحموي ابن م وفهو يشير إلى الحقيقة المحمدية عند المتصوفة،        
الحقيقـة  "و،  )٣("شعراء المديح النبوي في ذكر الحقيقة المحمدية، ولم يضف شيئا إلـيهم           

المحمدية، نظرية دينية انتشرت في العصر المملوكي وما قبله، لظـروف موضـوعية،             
يوعها، منها الصراع العقائدي مع أهل الكتاب، ومحاولة مجاراتهم في صفة           دعت إلى ذ  

السيد المسيح وطبيعته، ومنها انتشار التصوف الـذي يميـل مريـدوه إلـى الغيبيـات                
والمعجزات، ويسعون إلى تشكيل عالم علوي ألرواحهم، يتوقـون إليـه، ويحتـل فيـه        

  .)٤("ها بين الخالق ومخلوقاتا متميزمكانً رسول اهللا 
، إن ابن مليك الحموي جعل جزءا من شعره في مدح النبي الكـريم            : وخالصة القول 

 معلنًا حبه لـه     وتغنى بأخالقه وصفاته، وتعرض لمعجزاته، وأكثر من الصالة علية          
لكنه وقع في بعض المحاذير الشرعية التي وصلت إلى االستغاثة والتوسل بغير اهللا .  

  الفنية  دراسةال: المبحث الخامس
 جاءت اللغة الشعرية في مدائح ابن مليك سـهلة وواضـحة ال           :اللغة الشعرية  - ١

غرابة فيها بعيدة عن التكلف والتصنع، وكانت ذات إحاالت مباشـرة يـستقبلها    
المتلقي بكل يسر وسهولة، وهي ميزة طغت على الشعر الديني بصورة عامة،            

 الـذي عـرف أسـلوبه       والمدائح النبوية في جملتها نوع من الـشعر الـديني         
بالوضوح والبعد عن التعمية والغموض، واقترب أسلوب الشاعر في وضـوحه    
ومباشرته من نهج الزهاد والوعاظ الذين كانت عباراتهم تتناسـب مـع إدراك             
المتلقي العادي، فهو ال يحتاج إلى إعمال الذهن وعصفه في فهـم شـيء مـن         

                                         
 .١٦٨ محبة الرسول صلى اهللا عليه بين االتباع واالبتداع، ص)١(

 .٦٦النفحات األدبية، ص) ٢(

 .٢٥٣ المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص)٣(

 .٢٥٣ نفسه، ص)٤(



 

 )٢٣٨١(

قد سار في قصائده على سـجيته؛       األلفاظ وإدراك المعاني، واتضح أن الشاعر       
إذ لم ينشغل بانتقاء األلفاظ، ولم يغرق في الصنعة الشعرية، وهو األمر الـذي              

 .جعل السهولة والسالسة أبرز سمات لغته الشعرية
كما ظهر في مدائحه التأثر الواضح بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وكـان            

والبيئة العربية؛ إذ وظـف فـي      الشاعر على اطالع بالتراث الديني والتاريخي       
لغته الكثير من األحداث والمعجزات النبوية، وشاع ذكر كثير من األماكن التي            

 .   تؤكد وعي الشاعر بطبيعة البيئة
 إن المتأمل في مدائح ابن مليك الحموي يرى عاطفة صـادقة تنـبض         :العاطفة - ٢

 وثابتة عل    وهي عاطفة مستمرة في جميع مدائحه      بالحب العميق تجاه النبي     
وتيرة واحدة فال تجدها تقل في نص وتتراجع في نص آخر بل تكـاد صـورة              
متكررة في جميع القصائد، واتسمت مدائحه برقة في الشعور والوجدان؛ طمعا           

الت الشاعر تدفعه ـ أحيانًا ـ إلـى    ا، وانفعمن الشاعر في نيل شفاعة النبي 
 :)١(القسم الذي يدل على صدق عاطفته؛ إذ يقول

ــلعي   ــين أض ــبكم ب ــوال ح ــسم ل      وأق
  

   والمخـيم  )٢(لما شـاق قلبـي المنحنـى        
 وخطابه؛ ليقدم القـصيدة  ويصل به الصدق في العاطفة إلى استحضار شخصية النبي      

  :)٣(هدية له؛ إذ يقول
ــة   ــشوق تحي ــن الم ــك م ــذها إلي      خ

  
  وافـــت فتلـــك هديـــة المستبـــضِع 
 :)٤(ويقول في قصيدة أخرى  

     ٍر بالتحيـــة قـــدخـــذها غريبـــة دا
  

ــلُ    ــداح تأهي ــك باألم ــا من ــت له   واف
ومن دالئل محبة الشاعر ترديد اسمه في ثنايا القصيدة مسبوقًا بأساليب الرجاء مـستغلا                

للداللة علـى الـضعف والحاجـة؛ ليحظـى         ) مليك(أسلوب التصغير في اسم جد أبيه       
 :)٥( فيقولبالشفاعة منه 

                                         
 .٣٤النفحات األدبية، ص) ١(

 .موضع في المدينة المنورة) ٢(
 .٤٤النفحات األدبية، ص) ٣(
 . ٧١نفسه، ص)٤(

 . ٤٠ نفسه، ص)٥(



– 

  )٢٣٨٢(

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

  ومنك تفـوز الـنفس بالمقـصد األسـنى         
 :)١(في قصيدة ثانية، ويقول  ويكرر ذلك  

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

  ومن حوضك المورود يوم الظمـا يـسقى        
 :)٢ (ويصر على التكرار في قصيدة ثالثة؛ للوصول إلى الهدف الذي يسمو له؛ إذ يقول  

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

ــرةِ   ــيٍن ونظ ــل ع ــن ك ــا م ــه العن   تقي
مضمون المدحة األساس هو مدح رسـول      " من المعروف أن     :األفكار والمعاني  - ٣  

 وقد تأثرت أفكار المدائح النبوية في شعر ابن مليـك بالمتقـدمين؛ إذ              )٣("اهللا  
تكاد تكون المعاني مشتركة بين شعراء المدائح النبويـة؛ فهـي تـدور حـول               

لخَلقية، والمناقب النبوية، ودالئل نبوته ومعجزاته، وتـشتمل        الصفات الخُلقية وا  
القصيدة على النسيب الذي يجعل منه الشاعر شوقًا لألماكن التي تكـون عـادة         
في الطريق إلى المدينة المنورة، وكثيرا ما يصرح ـ على عادة المتـصوفة ـ    

 :)٤(؛ إذ يقولأنه في نسيبه يقصد محبة النبي 
ــ  ــن معن ــبب م ــا أش ــهوم ــيم ب      ى أه

  
ــلُ     ــصد واألم ــري الق ــت لعم   إال وأن
  :ويمكن حصر المعاني والموضوعات التي طرقها الشاعر في مدائحه فيما يلي  

والـصحابة،   النسيب، ومحبة النبي، والصفات الخُلقية والخَلقية، والمعجزات، ومدح اآلل  
لـصالة والـسالم   واالعتراف بالذنب، والتزهيد في الدنيا، والتوسل وطلب الـشفاعة، وا   

، واألفكار والمعاني في عمومها مشتركة بين شـعراء المـدائح النبويـة حتـى        عليه
شاعت عندهم المعارضات الشعرية التي عارضت المية كعب ابـن زهيـر، وميميـة              

ـ  فـي   عارض ابن مليك كعب بن زهير ـ رضي اهللا عنه   البوصيري، وهمزيته، وقد
 :)٥(عهابقصيدته التي يقول في مطل الميته

                                         
 .٥١ نفسه، ص)١(

 .٦٤النفحات األدبية، ص)٢(

 .٢٠٩دائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص الم)٣(

 .٦٧النفحات األدبية، ص) ٤(

 .٦٨نفسه، ص) ٥(



 

 )٢٣٨٣(

ــو   ــه لول ــأجرى دمع ــق ف      رأى العقي
  

ــولُ    ــالهجر مطلـ ــه بـ ــيم دمعـ   متـ
ه؛ إذ التزم بالنهج القـديم      ئح القدماء في مدا   نهج الشاعر   نهج:األوزان والقوافي  - ٤  

، على الرغم من التغير الـذي طـرأ         وجاءت قصائده ملتزمة بالبحور الخليلية    
جاءت ل والمـضمون،و  على القصيدة العربية في تلك الفترة من حيـث الـشك          

وثالث من الخفيف، واثنتان من     خمس منها على البحر الطويل،      قصائده تقليدية   
، وجميعها من التام؛ إذ لم يأِت منهـا شـيء مـن             واثنتان من الكامل  البسيط،  

المجزوءات، وقد عمد الشاعر إلى بناء مدائحه على البحور التامة؛ لتناسبها مع            
بر في عرض أفكاره واستقـصاء معانيـه،    غرض المدح، ولكي يجد مساحة أك     

 :وهي على النحو التالي
  األبيات  البحر    المطلع  م

  ٦٤  الطويل  وصب عواه في الـضلوع مخـيم        فؤادي بـذكر العامريـة مغـرم        ١
  ٤١  الطويل  فشبب بذكر العامرية في المغنـى     أال بالحمى إن جزت يـا راكـب          ٢
  ٤٨  الكامل  وبكى العقيـق فـساقطته أدمعـي       أضـلعي    ذكر الغضى فحنت عليه    ٣
  ٥٠  الكامل  لم أقِض منهم في الغرام مـرادي        قـسما بحفـظ عهـودهم وودادي       ٤
  ٤٨  الطويل  وقد أخذت عني الصبابة والعـشقا       تعلَّمِت األلحان من نوحي الورقـا       ٥
  ٢٨  الخفيف   مـشوقِ علَّ مـن نظـرة لـصب     يا أهيل الحمى وعـرب الفريـق           ٦
ــي قف قليلًـا يـا حـادي الركـِب             ٧ ــن قلب ــاعنين ع ــل الظ   ٣٢  الخفيف  وس
  ٢٩  الطويلعسى مالكي في الحـب أن يثبـت      أكاتب خط الوصـل حـرر لـي          ٨
٩            قد غير الـسقم حالَـه ــةْ  هل لصب ــى أي حالَ ــنكم عل   ٤٠  الخفيف  زورة م

  ٦٠  الطويل  وبتُّ لدى الجرعاء أجرع عبرتـي        من سفح مقلتيسفحت عقيق الدمع  ١٠
  ٤٣  البسيط  وليس لي صالح يرجى وال عمـلُ      يا رب عفوا فإني خـائفٌ وجـُل             ١١
ــولُ   رأى العقيق فأجرى دمعـه لولـو         ١٢ ــالهجر مطل ــه ب ــيم دمع   ٥٦  البسيط  مت
  ٥٣٩  ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مج
جاءت القوافي في جميع مدائحه مطلقة، واالطالق في القافية لـه داللتـه الموسـيقية               و

والمعنوية؛ إذ الموسيقية تعتني بالنغم وإيقاعاته، والمعنوية تختص بانفعـاالت الـشاعر            



– 

  )٢٣٨٤(

 النفسية؛ إذ يجد في االطالق مدا للصوت، وفي مد الصوت إخراج ألحاسيسه وخلجاتـه             
الباء، والتـاء، والـدال،     : لى تسعة من حروف المعجم، هي     النفسية، وقد بنى قصائده ع    

، والنـون، وهـي     )في ثالث قـصائد   (، والالم   )في قصيدتين (والطاء، والعين، والقاف    
حروف متفاوتة من حيث الجهر والهمس، لكن اتكاء الشاعر علـى حـروف الـردف               

  . والتأسيس أخرج بعض الحروف عن صمتها
عند الشاعر،ومن أبرزها ظاهرة التكرار الذي       ت صورها أما الموسيقا الداخلية فقد تنوع    

جاء استهالليا في مطالع مجموعة من األبيات، فعلى سبيل المثال كرر الـشاعر االسـم             
)١(في مطالع اثني عشر بيتًا، إذ يقول) نبي(:  

      نبـــي لـــه اهللا اصـــطفاه لنفـــسه
      نبي أتى مـن أشـرف النـاس عنـصرا        

 ةًـــــــلق رحمأتى بالحق للخنبي     

ــا     ــد الخلق ــا أوج ــواله لم ــا ول حبيب  
  سلوا البيت عنـه فهـو يخبـركم صـدقا           
  اـــــــفيا فوز من وااله واتَّبع الحق  

وقد جاء التكرار بصورة عمودية، وأدى إلى التماسك النصي، كما أسهم في بناء إيقـاع               
 التكرار فـي مطـالع األبيـات    داخلي حقق انسجاما موسيقيا مع الوزن والقافية؛ إذ جاء    

  .معادلًا نغميا للقافية في نهاية األبيات
 :)٢(جمالية التقسيم؛ كقولهومن مظاهر الموسيقا الداخلية 

ــدا  ــرمهم ي ــدرا، وأك ــورى ق ــل ال      أج
  

ــا      ــرهم إعط ــدا، وأكث ــم زه   وأعظمه
نـسجمةمع  إذ تكون البيت من أربع جمل متوازنة أدت كل جملة قطعة موسيقية داخلية م            

  .الموسيقا الخارجية
 لما له من مزية في التعبير الفني، والجمـال          في مواضع عدة بالسجع   يستأنس الشاعر   و

 :)٣(كقوله؛ داخلي، باإلضافة إلى مايعطيه من نغم موسيقيالتصويري
ــه   ــشِّرا بقدوم ــسى ب ــى وعي      فموس

  
    ــريم ــسى وم ــى وعي ــان وال موس   وك
قي، وأجاد في اختيار المفردات والتراكيـب التـي         فالشاعر حرص على الجانب الموسي      

  .أحدثت تآلفًا بين الموسيقا الداخلية والخارجية
  

                                         
 .٥٠النفحات األدبية، ص) ١(

 .٥٧نفسه، ص) ٢(

 .٣٤نفسه، ص) ٣(



 

 )٢٣٨٥(

  الخاتمة
  :النتائج والتوصيات

  :أوالً النتائج
وبعد هذا التطواف في مدائح ابن مليك الحموي توصل الباحث إلى جملة مـن النتـائج،           

  :وهي
       ي نهجته القصيدة منذ العصر الجاهلي      التزم الشاعر في مدائحه المنهج التقليدي الذ

 .في مقدمتها؛ إذ بدأت قصائده بالنسيب والوقوف على األطالل
               جاءت تخلصات الشاعر في أغلبها سهلة وسلسة اليشعر المتلقـي معهـا بـالطَّفر

 . واالنقطاع
                جاءت خواتيم القصائد موحدة؛ إذ ختم قصائده بالصالة على النبـي، وهـو أمـر

 .لمدائح النبويةيتناسب مع موضوع ا
 ا لمن سبقوه من شعراء المدائح النبويةليك امتدادجاءت مدائح ابن م. 
 ا مكررة من حيث األفكار والمعانيتكاد تكون مدائحه صور. 
 تحققت الوحدة الموضوعية في مدائح الشاعر؛ ألن غايته واحدة. 
               ـ ال جاءت عاطفة صادقة مستمرة في جميع مدائحه، وثابتة عل وتيـرة واحـدة ف

تجدها تقل في نص وتتراجع في نص آخر بل تكاد صورة متكـررة فـي جميـع                 
 .القصائد

 اتسمت شاعريته بالطبع أكثر من التصنع؛ إذ لم يوغل في الصناعة والغموض. 
 اتسمت مدائحه بطول النفس؛ تلذذًا بالحديث عن هذه الشخصية العظيمة. 
 بروز أسلوب التكرار اللفظي والمعنوي في مدائحه. 
 ا من أفكاره من التراث الديني والتاريخياستقى  الشاعر كثير. 
               حشد الشاعر في مدائحه مجموعة كبيرة من معجزات النبي الثابت منهـا وغيـر

 .الثابت
              ـادهجاءت لغة الشاعر سهلة وواضحة وذات إحاالت مباشرة، مقتربة من لغة الز

 .والوعاظ



– 

  )٢٣٨٦(

 عروفة، واتكأ فيهـا علـى التـام دون         الشاعر في مدائحه البحور الخليلية الم      التزم
 المجزوء، ولم يبِن شيًئا من مدائحه على األشكال األخرى، فقد رأى أن مدائحـه ال         

 .يستوعبها إال النمط القديم؛ لما فيه من مساحة واسعة
 ب االطالق مع انفعاالت الشاعرجاءت جميع القوافي مطلقة؛ لتناس. 
       لممزوج بالتـصوف والمعـارف الدينيـة    تعد مدائح بن مليك من االتجاه الشعري ا

 .والفلسفية، وهو اتجاه شاع في زمن الشاعر
            ا من التوسالت التي تجاوزت الحدود الشرعية، ورفعت النبيحملت مدائحه صور

 . فوق مكانته البشرية
  التوصيات: ثانيا
         ليك الحموي مادة دسمة للدراسة، مثلالـشعر الـديني، وظـاهرة      : في شعر ابن م

  .، والتناص، ولعل أبرز الظواهر التي تستحق الدراسة المدح والغزلالتكرار



 

 )٢٣٨٧(

  . القرآن الكريم -
  ثبت المصادر والمراجع

  ،م١٩٩٣/هـ١٤١٤صحيح البخاري، دار ابن كثير. 

 صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

 ٦م، ج٢٠٠١ /هـ١٤٢١، ١عبد القادر شيبة الحمد، ط: فتح الباري، ابن حجر العسقالني، تح.  
 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: مسند اإلمام أحمد، تح.  
    ،٣ ط مؤسسة الرسالة، ناؤوط،  شعيب األرناؤوط، وعبد القادر األر    : تح،  ابن قيم الجوزية  زاد المعاد ، 

 .٢م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٨

           ١الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، محمد بن حمد الـصوياني، مـدار الـوطن للنـشر، ط ،
  .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢

  :المصادر
            ليك الحمـويـ ٩١٧ -٨٤٠(ديوان النفحات األدبية من الزهرات الحموية؛ البن م تقـديم  ) هـ

نشورات الهيئة العمة الـسورية للكتـاب، وزارة الثقافـة،          ودراسة إسراء أحمد فوزي الهيب، م     
  . م٢٠١٠دمشق، 

  :المراجع
               األدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، مطبعة النجاح الجديـدة، الـدار

 .م١٩٨٢، ٢البيضاء، ط

 ٦م، ج٢٠٠٢، ٥١األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين، ط. 

 م١٩٩٦، )ط.د(وي، نهضة مصر، القاهرة، أسس النقد عند العرب، أحمد بد. 

                ،حقوق النبي صلى اهللا عليه وسلم بين اإلجالل واإلخالل، سليمان بن عبـد العزيـز الفريجـي
 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١وآخرون، مطابع أضواء المنتدى، الرياض، ط

 ت.د(، )ط.د(محمد حسين، مكتبة اآلداب بالجماميز، : ديوان األعشى الكبير، تح.( 

  ١قاني على المواهب اللدنية بالمنح النبويـة، الزرقـاني، دار الكتـب العلميـة، ط              شرح الزر ،
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 ،مصر، أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة:تحابن قتيبة، الشعر والشعراء . 

 م١٩٨١محمد حسن عبد اهللا، دار المعارف، مصر، . الصورة والبناء الشعري، د .  
 م١٩٧٤محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : حول الشعراء، ابن سلَّام، تحطبقات ف . 
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  )٢٣٨٨(

 ٧ العصر اإلسالمي، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط. 

     م، ٢٠٠٦، ١محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطالئـع، ط : العمدة، ابن رشيق القيرواني، تح
 .١ج

          واالبتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان، الرئاسـة       محبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين االتباع
  .هـ١٤١٤العامة وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

       ،المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيـروت
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١لبنان، ط

 ت.د(، )ط.د(ب العربي، زكي مبارك، دار المحجة البيضاء، القاهرة، المدائح النبوية في األد.( 

  ،م٢٠٠٣المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أحمد عمر أبو شوفة، دار الكتب الوطنية، ليبيا. 

 ٢جم، ١٩٨٧دار الماليين، عجم المفصل في اللغة واألدب، ميشيل عاصي، وأميل يعقوب، الم.  
  الشاذلية، زكريا عبد القادر، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبياالنفحة العلية في أوراد. 

 المجالت:  
      ،المدائح النبوية في الشعر العربي، علي سليمي، ومحمد أحمدي،      ( مجلة العلوم اإلنسانية الدولية

 .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١٨العدد 

  :المواقع على الشبكة العنكبوتية
             المـصاورة، ديـوان العـرب، رابـط       بنية القـصيدة العربيـة الجاهليـة، ثـامر إبـراهيم :
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  ،م، ديـوان العـرب، الـرابط   ٢٠٠٧شعر المديح النبوي في األدب العربي، جميل حمداوي: 
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ينا محمد وعلى آله وصحبه     وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نب          

  .وسلم

  


