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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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  :ملخص البحث
الحظ العلماء مناسبة حروف العربية لمعانيها، وأدركوا أن للحرف العربي   

قيمةً تعبيريةً موحيةً فلم يعِنهم من كل حرف أنه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا 
الحرف أنه معبر عن غرض وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية التي 

 إلى مجموعة من األحرف المعبرة، فكل حرف منها يستقل ببيان يمكن حل أجزائها
. خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين، وكل حرف له ظل وإشعاع وصدى وإيقاع

كما أن إثبات القيمة التعبيرية للصوت البسيط وهو حرف واحد ال أكثر، أو ثنائي ألحق 
 خماسي أو سداسي به حرف أو أكثر، أو ثالثي مجرد ومزيد أو رباعي منحوت، أو

وكما أن اإليقاع الموسيقى للحرف العربي يفجر . على طريقة العرب مشتق أو مقيس
لدى المتلقي طاقته الكامنة ويسبر أغواره ليخرج الدرر من أعماقه فيبعث السعادة 
والبهجة من خالل منظومة تفاعلية بين الطرفين المؤثر والمؤثر فيه، ينسجها التوافق 

طراف العنصر الجمالي حتى يجعل المتلقي عنصرا فاعال في عالم واالتساق بين أ
يرى أن اللفظ العالي يرد إلى ) ٤٧١: ت(اإلبداع والتالحم ولذلك فإن الجرجاني 

حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخَلوب رائع، " الحرف وصوته من حيث إنه
ى ظاهر الوضع فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإل

 وفي )١(" اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من ِزنَّاره
 يقوم حيث التحليلي؛ الوصفي المنهج يسلك أن البحث طبيعة هذا السياق فقد اقتضت

 بدراستها يقوم ثم بعض النماذج من القرآن الكريم واألدب العربي باستقراء الباحث

                                         
 .جامعة الملك سعود على دعمه الكامل إلنجاز هذا البحث–يشكر الباحث مركز البحوث بمعهد اللغويات العربية  *

 
 

 
  أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك

   جامعة الملك سعود- معهد اللغويات العربية 
  



– 

  )٢٣١٨(

عما تتميز به الحروف العربية من قيمة  النقاب تكشف علمية نتائج إلى ليصل ا،وتحليله
  .تعبيرية وما تحمله من عناصر جمالية
 :وسيتناول البحث المحاور التالية وهي

 القيمة التعبيرية والوظيفة البيانية لحروف اللغة العربية.  
 أهمية الصوت في تشكيل اللغة باعتباره اللبنة الرئيسية لها 
 القة الصوت بالمعنى من خالل اإليقاع والجرس الموسيقيع 
 القرآن الكريم: (نماذج تحليلية عن التوافق الصوتي والتناسق الفني من -

 ). النثر-الشعر
  ضرورة االستفادة من خصوصية الصوت العربي في تعليم العربية للناطقين

 بغيرها من خالل اإليقاع الموسيقى  



 

 )٢٣١٩(

 :تمهيد
للغة العربية تتمتع بخصيصة تبهر الناظرين وتلفت نظر مما الشك فيه أن ا

الباحثين أال وهي؛ تقابل األصوات والمعاني في تركيب األلفاظ وأثر الحروف في تقوية 
المعنى أو إضعافه واالنسجام بين أصوات الحروف التي تتركب منها األلفاظ ودالالتها 

ما مقابلة األلفاظ بما يشاكل فأ: "إلى قوله) ١٥٧: ص(مما حدا بابن جني في الخصائص
أصواتها من األحداث فباب عظيم واسع وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف 
على سمت األحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليها أكثر مما تقدره 

فالخضم ألكل الرطب كالبطيخ ) قضم(و) خضم: (وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولهم
 وما كان نحوهما من المأكول الرطب والقضم للصلب اليابس فاختاروا الخاء والقثاء

لرخاوتها للرطب والقاف لصالبتها لليابس حذوا لمسموع األصوات على محسوس 
الوسيلة (و) النضح والنضخ: (وقد أورد ابن جني أمثلة مشابهة نحو" األحداث

 التي تجلت عند ابن جني وهذه الفكرة) القسم والقصم(و) السد والصد(و) والوصيلة
القيمة التعبيرية للحروف (أوحت إلى كثير من الدارسين في العصر الحديث إلى نظرية 

تأكيدا على أهمية الحرف وقيمتها التعبيرية في تركيب الكلمة ) في األلفاظ العربية
العربية فمثال الكلمة الثالثية تعبر عن معنى هو ملتقى معاني حروفها نتيجة تمازجها 

يحصل معناها من تالقي معاني حروفها؛ فالغين ) ق.ر.غ(وتداخلها كأن نقول مثال أن 
تدل على غيبة الجسم في الماء، والراء تدل على التكرار واالستمرار في سقوطه 
والقاف تدل على اصطدام الجسم في قعر الماء والمعنى اإلجمالي الحاصل من اجتماع 

 وسنتناول ذلك بالتفصيل في هذا ،)٢()غرق(ادة المعاني الجزئية للحروف هو مفهوم م
  .البحث



– 

  )٢٣٢٠(

  .القيمة التعبيرية والوظيفة البيانية لحروف اللغة العربية: المبحث األول
اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن " لم يخْفَ على علماء اللغة األقدمين أن  
ل حرف صوته  فلما أفاضوا في دراسة هذه المادة اللغوية الصوتية عرفوا لك" أغراضهم

صفة ومخرجا مثلما عرفوا داللة المعنى، ولقد الحظ علماء اللغة مناسبة حروف 
العربية لمعانيها ولمحوا القيمة التعبيرية الموحية للحروف العربية، فلم يعنهم من كل 
حرف أنه صوت وإنما عناهم من كل حرف أنه معبر عن غرض وأن الكلمة العربية 

وتية التي يمكن حل أجزائها إلى مجموعة من األحرف مركبة من هذه المادة الص
المعبرة، فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين، 

، ١٩٦٢:صبحي الصالح(وكل حرف له ظل وإشعاع إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع 
١٤٨- ١٤٧(  

التي إن مباحث ابن جنى ورأيه في المقابلة بين الخاصة الصوتية للحروف   
وقد ذكر علماء العرب األمثلة، . تتألف منها األلفاظ تشير إلى وظيفة الحرف المعنوية

واحتجوا بالشواهد، ومالوا إلى االقتناع بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله، في حالتي 
ففي حال  .البساطة والتركيب وطوري النشأة والتوليد، وصورتي الذاتية واالكتساب

وهو جزء من كلمة يقع على صوت معين، ثم يوحى -  الواحدالبساطة رأوا الحرف
  . بالمعنى المناسب، سواء كان في أول اللفظ أم وسطه أم آخره

تدل على االرتقاء غير " سِعد" سِعد وصعد، : من أمثلته في أول الكلمةو  
تدّل على " صِعد"المحسوس وجعلوا السين لضعفها، لما ال يظهر وال يشاهد حسا، أما 

وقضم،  خِضم. رتقاء المحسوس وجعلوا الصاد ألنّها أقوى لما فيه أثر مشاهد يرى ثماال
 ومن أمثلته ).ألكل الصلب اليابس كالشعير" (قِضم"- ) ألكل الرطب كالقـثّاء" (خضم"

فوسيلة ليس فيها معنى أن يكون الشيء جزءا من ) وصيلة(و) وسيلة: (في وسط الكلمة
" نضح"نضح ونضخ : ومن أمثلته في آخر الكلمة. لترابطآخر، أما وصيلة ففيها معنى ا

) ٣("فيهما عينان نضاختان: "قال اهللا تعالى). للماء الغزير" (نضخ"و) للماء الضعيف(

  .فجعلوا الحاء لرقتها والخاء لغلظها لما هو أقوى منه
بعد أن اهتدى العربي القديم إلى أصوات حروفه ومعانيها بقي على فطرته   
وهكذا أخذ ينتقي . قمص األشياء واألحداث الستشفاف خصائصها الذاتيةالبدوية يت

الحروف التي تتالءم إيحاءاتها الصوتية مع تلك الخصائص وفق ترتيب معين يماثل 
، أو يماثل حركات األشياء كما في )باب، بير، طبل(تراكيب األشياء كما في كلمات 

بذلك من أول الحلق داخال ، ليتحول المدرج الصوتي )رفرف، زلزل، لحس، بحس(



 

 )٢٣٢١(

وهكذا يتحول الصوت ذاته إلى . حتى آخر الفم في الشفتين خارجا إلى حلبة رقص
راقص ينتقل برشيق أقدامه إلى مخارج الحروف إلى األمام أو الوراء ليصور الصوت 
بذلك األشياء واألحداث بحركات تمثيلية مسموعة غير منظورة؛ وهكذا تتحول اللفظة 

رقصة صوتية بارعة، ال تعبر عن معناها األصيل فحسب بل تجسده أيضا العربية إلى 
  ).٢٨، ١٩٩٨:حسن عباس(مما ال يقدر على ذلك راقص وال ممثل أو فنان 

تصاقب األلفاظ : (وفي السياق نفسه أخذ ابن جني يشرح قاعدته الذهبية  
الذي يريد ؛ فالعربي بعد أن يختار الحروف التي تتوافق مع الحدث )لتصاقب المعاني

التعبير عنه يقوم بترتيبها في اللفظة على أساس أن يقدم الحرف الذي يضاهي أول 
سوقا (وذلك . الحدث ويضع في وسطها ما يضاهي وسطه، ويؤخر ما يضاهي نهايته

كما عرض ذلك في مثال ) للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المراد
  .)١٦٣-١٦٢: ص٢الخصائص ج: (في كتابه) بحث(

عرضا ) قط(طوال، و) قد(لقد اعتمد ابن جني هذه القاعدة في تعليل الفرق بين   
فجعلوا الطاء . ذلك أن الطاء أخصر للصوت وأسرع قطعا له من الدال: (بقوله

أما الدال . للقطع عرضا) أي ذات المخرج الصوتي القريب من مخرج القاف(المناجزة 
، فقد جعلوها لما طال من )عن مخرج القافأي ذات المخرج الصوتي البعيد (المماطلة 

  ).١٥٨:المرجع السابق. (األثر، وهو قطعه طوال
لجأ العربي إلى تقمص أشياء العالم الخارجي وأحداثه لالهتداء إلى أصوات   

حروفه ومعانيها بوسيط من مشاعره؛ وهذا يتوقف على أن يتمتع العربي بحاسة فنية 
بانعكاس شعورنا على المشاعر واألحاسيس التي تذوقية قائمة على االستبطان وذلك 
في نفوسنا مثال ) الجيم(فلو تأملنا صدى صوت . تثيرها أصوات الحروف في نفوسنا

أي لو استبطناه ألوحى لنا بالضخامة كإحساس بصري وبشيء من الطراوة والحرارة 
وهكذا أطلق . وهذا ما ينسجم مع ما يوحيه منظر الجمل وملمسه. كإحساس لمسي

ولقد بدأت بهذا الحرف أسماء . على الجمل الهائج) الجيم الشامية(العربي بالفعل لفظة 
الجاموس، الجحش، الجدي، الجرو، الجيأل للضبع، الجؤزر : (كثير من الحيوانات مثل

  ) ٣٨، ١٩٩٨: حسن عباس(لولد البقرة الوحشية 
خالص مما سبق عرضه في هذا الفصل نخلص إلى أن ابن جني لجأ إلى است   

معاني الحروف من معاني األلفاظ وأدرك الصلة الوثيقة بينهما، ولقد استهدى في ذلك 
أي تقارب األصوات لتقارب " ال ينكر تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني: "بقاعدته الذكية

سوقا للحروف على سمت المعنى : "المعاني، كما استهدى تارة أخرى بقاعدته األذكى



– 

  )٢٣٢٢(

وفي المبحث التالي نستعرض األهمية اللغوية للصوت " المقصود والغرض المراد
  .باعتباره اللبنة األساسية التي تشكل اللغة

  أهمية الصوت في تشكيل اللغة باعتباره اللبنة الرئيسية لها: المبحث الثاني
يشكِّل الصوت اللغوي المادة الخام للكلمة، وهو بذلك األسـاس فـي الـدرس                

ات المتآلفة الكلماتُ، ومن الكلمـات تتكـون التراكيـب     اللغوي، حيث تتكون من األصو    
وصوالً إلى الداللة، وتحقيقاً لها بوصفها غاية الدراسات اللغوية جميعـاً، وقـد احتلـت          

مختـار  . (دراسة األصوات جانباً كبيراً من جهـود علمـاء العربيـة قـديماً وحـديثاً              
 فـي بنـاء الـنص،       يعد هذا المستوى من النظم، الحجر األسـاس       ). ٧٥،  ١٩٨٨:عمر

واإلطار التي تُبنى عليه البنى اُألخرى من الكالم، فيعنى بالكيفية التي يـتم بهـا نظـم                 
  . األلفاظ صوتياً وداللياً

والذي يبدو أن دراسة نظم أصوات األلفاظ في النصف اللغوي، يساعد كثيـراً               
مثُّـل مميزاتـه    في سبر أغواره، ومعرفة ُأسس بنائِه، ومن ثـم يقودنـا ذلـك إلـى ت               

يـرى أن أول الطريـق إلـى        ) ١٤،  ٢٠١٢:العقاد(وتأكيدا على ذلك فإن     . وخصائصه
معرفة بالغة الكالم تذوقُ أصوات الحروف، من حيث طبيعتها النغمية حتى يحصل بها             
تصور ذهني لطبائع األصوات، فلكلِّ صوت من األصوات العربيـة طبيعتـه النغميـة              

ِت العربية على نوٍع من التشاكُل النغمي هو من طبيعة اللغـة           الخاصة به، فتناسقُ أصوا   
مهيأة تماماً؛ ألن تكون لغةً شاعرة، فهي لغةٌ إنـسانيةٌ  ((العربية في تقسيم أصواتها فلغتنا   

ناطقة، يستخدم فيها جهاز النطق الحي أحسن استخداٍم يهدي إليه االفتتان فـي اإليقـاع               
  ناقصةٌ تحس بها األبجدية العربية الموسيقي وليست هناك أداة صوتيةٌ 

يؤكد على أن الصوت اإلنساني ). ٨، ١٩٧٩(وفي هذا السياق فإن إبراهيم أنيس 
هو اللبنة الرئيسية في تشكيل اللغة وهو ككل األصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في 

لك فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث ت. الغالب الحنجرة لدى اإلنسان
االهتزازات التي تنتقل عبر الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى األذن 

 بين الفنية وضع مفاتيحها الثقافية حيث مستودعاته حروفه ومعانيها العربي من وقد جعل
 لبناء الصوتية المواد هذه من إليه يحتاجون ما جيل بعد جيالً يأخذون منها أيدي أبنائه

 ما، حاجة أحدهم تعترض أن فما .وأفكار معان من أذهانهم في ا يخطرتعبيراً عم األلفاظ
منسقة  زمر في الحروف أصوات من يلزمه ما حتى يجد لديه معينة، نفسية أو حالة

 وفقاً ومشاعره وحاجاته، عن أحاسيسه للتعبير مالئمة صيغ في بينها فيوالف الخصائص،



 

 )٢٣٢٣(

 للحروف سوقاً"و" " سموع األصواتم على األحداث لمحسوس حذوا"جني  ابن لمقولَتي
  ).٢٢٣، ١٩٩٨:حسن عباس". (المراد والغرض المقصود المعنى سمت على

إلى أن للجانب الصوتي ) ٣٢، ٢٠٠٣: صفية مطهري(وفي السياق نفسه تشير 
وضع صوت مكان صوت آخر كقطف : تأثيراً بالغاً في تحديد المعنى وذلك مثل

يكون القطش للحشائش؛ ولهذا نلمس تحديداً للداللة وقطش، فالقطف يكون لألزهار بينما 
الصوتية من خالل صوتي الفاء والشين؛ فكال الفعلين يدالن على القطع غير أن الفاء 

ومثله . والشين قد حددتا نوع القطع ولهذا نجد تمايزاً داللياً في صوتي الفاء والشين
ة عن الوترين الصوتيين التي التنغيم الذي يحدد درجة الصوت وفق عدد الذبذبات الناتج

تحدث نغمة موسيقية في الكالم تحدد معاني مختلفة ومتنوعة بتنوعها؛ منها االستفهام 
  .مثالً

األلفاظ  فصاحة على به يستدلون دليال وصفاتها األصوات من اللغويون اتخذ ولقد
على  يطرأ ما ويفسرون يعللون النحاة فوجدنا لغتهم، عن وغرابتها وأصالتها، أو شناعتها

وألفينا  ونظمه، الصوت قوانين توجبه بما وتبدل، من تغير والتراكيب الصيغ أبنية
األصوات  خصائص إلى مستندين ويحكمون عليه والنثر الشعر جيد في ينظرون البالغيين

بالتأليف  تفرد لم الدراسة الصوتية فإن هذا من الرغم وعلى وموسيقاها، وجمالها وتناغمها
في  على عودها واستوت نشأت التي النحوية الدراسة بخالف اللغوي سالدر مطلع في

أما  والخطأ، اللحن من وجل عز اهللا كتاب صون منها الغاية كانت إذ الكريم، القرآن كنف
  ).١٣٨، ٢٠٠٧:عمار. (الكريم القرآن قراءة في الجمال نطاق تعدو فال الصوتية الدراسة

 حيث يتم بارز دور فيها لألصوات كان لتيا الجوانب أهم من الصرفي الجانب ويعد
 التركيبية في الظواهر من وكثير واألبنية فاألوزان خاللها، من الصرفية الوحدات تحديد

 ال"أنه  قرر حين  مبالغا(Firth)"فيرث " يكن صوتية، ولم أسس على الصرف قائمة
 رفالص مباحث أن ذلك )٧، ١٩٨٣:كشك" (األصوات علم بدون الصرف لعلم وجود
  .حدود من يرسمه وما حقائق من األصوات علم يقرره ما على في أساسها مبنية

مما الشك فيه أن للصوت أهمية واضحة في بنية الكلمة باعتبارها ظاهرة صرفية 
ساكنة   صامتة وهي واألصوات بعض، إلى بعضها األصوات بضم الكلمات حيث تتألف

أو  اللين بحروف ذلك إلى يتوصل حتى هاب النطق يستطاع ال بل المعاني، من خلوا تكون
الحروف  يلحق ما وهن زوائد، والضمة والكسرة إن الفتحة: "الخليل قال الحركات،

 وجريانها وسالستها لغتهم بجمال العرب لغويو ، ومن ثم فقد أحس"بها التكلم إلى ليوصل
 لذلكو لتتم فصاحته، شروطا العربي للفظ أن مطواعة، فقرروا سهلة األلسنة على
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  )٢٣٢٤(

 دقيق الخليل كان وقد المتنافرة، واأللفاظ المتالئمة سموه األلفاظ ما بين يميزون وجدناهم
 إذا الكلمات، وشناعة األلفاظ بهجنة يحس فكان واتساق الحروف، النغم، بجمال اإلحساس

 سمعنا" :أنه  قال عنه روي فقد فصحاء العرب، من فيما استمع يألفه لم ثقل سمعه صك
الرماني  ويعلل تأليفها، وأنكر )   ٥٥، ١٩٧٥:حسين( "الهعخع"وهي  شنعاء كلمة

 أو الشديد البعد من الخليل ذكره ما التنافر فسببه أما: "فيقول هذا موقفه ) هـ٣٨٤ت(
 الشديد القرب قرب وإذا الطفر، كان بمنزلة الشديد البعد بعد إذا أنه وذلك الشديد، القرب

 على صعب وكالهما مكانه، إلى ورده اللسان رفع نزلةبم ألنه المقيد، مشي بمنزلة كان
 قد الذي التنافر هذا أمثلة ومن) ٥٦: المصدر نفسه" (االعتدال ذلك من والسهولة اللسان،
 بسرعة تكراره يصعب أنه وقال من الشعر، الجن إلى الجاحظ نسبه ما الكالم، في يحصل

   :الرجز من قولهم وهو
  )٦٥الجاحظ،( قبر حرٍب قبِر قرب وليس       قفٍر بمكاٍن حرٍب        وقبر

خالصة القول في هذا المبحث أن المؤلفين قد أولوا الصوت العربي عناية كبيرة لبيان 
إنه من : "أهميته في الدراسات اللغوية والجوانب التطبيقية لمباحث هذا العلم حتى قالوا

: ص:مالبرك(األصوات الصعب أن تكون لغويا دون أن تكون لديك معرفة متينة بعلم 
أي دراسة تفصيلية للغة ما تقتضي دراسة تحليلية لمادتها األساسية، أو "ألن ): ٢٦٨

؛ )٣٤٧،  ١٩٩٧:عمر" (لعناصرها التكوينية، كما تقتضي دراسة تجمعاتها الصوتية
فاللغة قبل كل شيء أصوات تنتظم في كلمات وجمل، وتتوقف معرفة النظام الصرفي 

 معرفة دقيقة على معرفة نظامها الصوتي، ولدينا أمثلة كثيرة لما والنحوي للغة على
يمكن أن يتحقق من مراعاة الحقائق الصوتية عند بحث القضايا  الصرفية والنحوية للغة 

  ). ٢٣٩، ٢٠٠٠:بشر(العربية
إن دراسة : يمكن القول- قديما وحديثا -مما سبق ذكره من آراء اللغويين   

ن أهمية كبيرة في بناء اللغة؛ فمن خالله تتشكل جميع الصوت أمر ضروري لما له م
األبنية اللغوية صرفية كانت أم تركيبية وأن معرفة النظام الصرفي والنحوي ال يمكن 
تحقيقهما إال من خالل المعرفة الواعية للنظام الصوتي، كما أن دراسة الخصائص 

. ختلفة المحمولة في ثناياهااللغوية للصوت أمر بالغ األهمية لفهم المعاني والظالل الم
  .وفي المبحث التالي نتناول ذلك بالتفصيل



 

 )٢٣٢٥(

  عالقة الصوت بالمعنى من خالل اإليقاع والجرس الموسيقي: المبحث الثالث
  :نماذج للتحليل الصوتي من القرآن الكريم: أوال

  :التحليل الصوتي لبعض المفردات  ) أ
 في التاريخ اللغوي عند تعد قضية اللفظ والمعنى واحدة من القضايا المهمة  

العرب؛ إذ شغلت هذه القضية النقاد والبالغيين العرب منذ وقت مبكر يرجع إلى 
) هـ٢٥٥ت (النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وفي هذا السياق يقف الجاحظ 

المعاني مطروحة في الطريق وإنما الشأن :" عند هذه القضية وقفة خاصة حيث يقول
وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة في إقامة الوزن، 

- ١٣١:الجاحظ(السبك؛ فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصوير
١٣٢.(  

يالحظ الباحث أن الجاحظ ينتصر للفظ ويجعل له أهمية كبيرة؛ واللفظ عند 
 التي تعبر عن الجاحظ ال يعني أصوات الحروف فحسب وإنما يعنى تلك األصوات

المعنى بسهولة مخرجها، وسبكها ونسجها وصورها الدقيقة وظاللها الدالة على المعاني 
وفي األسطر التالية يحاول الباحث تقديم نماذج تطبيقية عما تحمله الحروف . المختلفة

العربية وحركاتها من قيم تعبيرية من خالل الوقوف على بعض األمثلة من القرآن 
هتم العرب بطبيعة الحروف والحركات منذ زمن مبكر عندما بحثوا في الكريم حيث ا

اآليات القرآنية وقضايا اإلعجاز، واستخراج األحكام الشرعية، واالهتمام بالقضايا 
اللغوية؛ سواء عند علماء الفقه واألصول، أو عند المفسرين واللغويين إدراكا منهم 

والمعاني وما تفرزه من قيم داللية بأهمية قضايا االختالف في الحركات والحروف 
تعين على فهم النص القرآني وبيان أوجه إعجازه اللغوي من جهة، وتؤكد ما للغة 
العربية من وسائل متعددة تحدد القيم التعبيرية للحروف والحركات داخل البنيان اللغوي 

  .والتراكيب المختلفة
زوايا متعددة متبعا أول من تناول هذه القضية من ) هـ٣٩٢ت (يعد ابن جني 

المنهج الوصفي التطبيقي وقد استوعب فكر أسالفه كالخليل بن أحمد وسيبويه إال أنه 
 في )الخصائص(يعد عالمة بارزة في هذا المجال من العلم؛ وقد عقد أبوابا من كتابه 

تصاقب األلفاظ لتصاقب (، )إمساس األلفاظ في أشباه المعاني(هذا الموضوع منها 
مضاهاة األلفاظ الحروف أصوات األفعال التي (، )مساوقة الصيغ للمعاني(، )المعاني

وهي عملية " Onomatopoeia:" وهو ما عرف عند المحدثين بـ) عبر بها عنها
  ). ٢١٢، ٢٠٠٨:إسماعيل(الشكل داال على مضمونهتجسيد الصوت للمعنى حيث يكون 
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اظ بما يشاكل مقابلة األلف" أن) ٥٠٩، ٢٠٠٣: ابن جني(يرى ابن جني 
أصواتها من األحداث باب عظيم واسع ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم 
كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت األحداث المعبر عنها؛ فيعدلونها بها، 

  .ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره
لمعنى في اللفظ المفرد ينتقل ابن جني إلى الحديث على عالقة الحرف با

ويوازن بين أزواج من الفونيمات مبينا سبب اختيار كل منها للتعبير عن معنى يناسب 
؛ فالخضم ألكل الرطب كالبطيخ )قضم(و) خضم: (من ذلك قولهم: " مخرجه فيقول

قضمت : والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب اليابس نحو
قد يدرك الرخاء : أي) قد يدرك الخضم بالقضم(و ذلك، وفي الخبر الدابة شعيرها ونح

" يخضمون ونقضم الموعد هللا: " بالشدة واللين بالشظف، وعليه قول أبي الدرداء
حذوا على مسموع "فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصالبتها لليابس 

لتالية نقدم نماذج وفي األسطر ا). المرجع السابق" (األصوات على محسوس األحداث
  :تطبيقية من القرآن الكريم عن اختالف المعاني الختالف الحروف على النحو التالي

إن االختالف في الحروف يؤدي إلى االختالف في المعاني ومن ذلك قوله 
 أي وكم )٤ (}ِمن قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً وَأنشَْأنَا بعدها قَوما آخَِرينصمنَا وكَم قَ{:"تعالى

  ).٥(قصمنا من أهل القرية 
:  عن١٢/٤٨٥ابن منظور) (قصم اهللا ظهره: دق الشيء، يقال: (فالقصم

، وقيل إن القصم كسر الشيء حتى يبين قصمه يقصمه )٢١٣، ٢٠٠٨: إسماعيل
فهو أبلغ ) ٦/٩٦، ١٩٧٨: ابن سيده(قصما، فانقصم وتقصم، كسره كسرا فيه بينونة 

 سر عجيب؛ إنهما تدالن على الكسر والمحق واإلهالك من الكسر وللقاف والصاد
  ).٥/١٠، ٢٠٠٣:درويش(

وكثيرا قصمنا من قرية، : يقول تعالى ذكره: يقول الطبري في تفسير هذه اآلية
إذا : قصمت ظهر فالن إذا كسرته، وانقصمت سنه: أصله الكسر، يقال منه: والقصم

ففي اآلية إشارة إلى  ".ه أهل التأويلانكسرت، وهو هاهنا معني به أهلكنا، وكذلك تأول
شدة عذاب اهللا تعالى للقرى الظالمة بسبب ظلم أهلها وكفرهم به سبحانه وتعالى، كما 
ترسم شدة العذاب من خالل الصيغة والجرس اللذين يسهمان في تقريب الداللة، 

عها بصيغتها وشدة جرسها وإيقا) قصمنا(ويعطيان هذه الداللة أبعادها، وتعبر لفظة 
الموسيقي وثقل نطقها بالتدمير والفناء بشدة وقوة كما تعبر أيضا عن جبروت الخالق 

  ).٩٩- ٩٨، ١٩٨٠:السالمي. (وغضبه وسخطه



 

 )٢٣٢٧(

فهو الصدع في الشيء من غير بينونة كما جاء في قوله : أما الفصم
 فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويْؤِمن ۚ قَد تَّبين الرشْد ِمن الْغَي ۖلَا ِإكْراه ِفي الديِن {:)٦(تعالى

  .} واللَّه سِميع عِليمۗ لَها انِفصامِباللَِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَٰى لَا 
قد ورد في اآلية السابقة ألن االنفصام أبلغ فيما أريد " الفصم"نالحظ أن لفظ 

 المستخدمة في السياق القرآني؛ فصوت القاف به؛ فداللة األلفاظ تدل على معنى اللفظة
وأخذه للظالمين من -تعالى-أبلغ وأقوى في التعبير عن شدة عذاب اهللا" قصمنا"في الفعل 

وفي هذا السياق يشير ابن جنى نقال عن ". انفصام"صوت الفاء في كلمة 
أن اختالف الحرف الواحد في اللفظين يؤدي إلى : "إلى) ٢٧٧، ١٩٨٠:النعيمي(

تالف دقيق في المعنى المراد من اللفظ، وأن دقة المعنى تتفق مع جرس الحرف اخ
المختار؛ فكأن هناك اختيارا مقصودا للصوت يؤدي المعنى المختلف لما يؤديه الصوت 

  "اآلخر، وهذه الظاهرة ليست محدودة في ألفاظ قليلة في العربية
التدمير؛ فالقصم يصور حالة الهالك والعذاب وشدة " قصم"نالحظ أن الفعل 

أشد حركات القطع الحاسم، وجرسها اللفظي يصور معناها، ويلقي بظالله كاشفا معاني 
الشدة والعنف والتحطيم والقضاء الحاسم على القرى التي كانت ظالمة فإذا هي مدمرة 

يدع المخيلة تفتش في آفاقها، وتلج في " قصمنا"إن اإليحاء الذي يحمله لفظ . محطمة
التي ابتدأ بها اآلية " كم"لتكشف عما يحمله اللفظ من أسرار ومعان دقيقة، فـمنعرجاتها 

توحي بنماذج حية متحركة، قصمها اهللا وأنشأ بعدها قوما آخرين، وأن " قصمنا"وبعدها 
  من ينحرف عن كلمة اهللا ال يضر اهللا شيئا، بل يضر نفسه وحده، وأن اهللا غني عنه

ومن عجيب ذلك أنك :" )٧ (ن ابن األثيرنقال ع) ٢١٥، ٢٠٠٨:إسماعيل(يقول 
ترى لفظتين تدالن على معنى واحد، وكالهما حسن في االستعمال وهما على وزن 
واحد إال أنه ال يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرق بينهما في 

وفي السياق ذاته يخلص ". موضع السبك، وهذا ال يدركه إال من دق فهمه وجل نظره
ابن جني إلى أن هذا االختالف في الحروف أو الحركات كان مقصودا لدى العرب 
القدامى، وانبرى بالرد على من أنكر القصدية عندهم ألن ذلك ينافي ما دلت عليه من 

  . حكمة العرب التي تشهد بها العقول
إن هذا االختالف في اختيار الحروف والحركات جاء للداللة على المراد من 

المقصود والمطلوب؛ لذلك نجد ألفاظا مشتركة في جميع الحروف إال حرفا المعنى 
واحدا مختلفا يختلف فيه مدلوال الكلمتين أحدهما عن اآلخر بعض االختالف مع بقاء 
المعنى العام مشتركا فيهما، إال أن هناك اختالفا يختص به كل لفظ عن اآلخر مع 



– 

  )٢٣٢٨(

المرجع السابق، (ز بين األلفاظ واختالفها اشتراكهما بالمعنى العام، وهذا هو الذي يمي
٢١٥.(  

حرص ابن جني على اإلشارة إلى هذا االختالف في السياق القرآني وأشار 
ولعلنا لو جمعنا من هذا الضرب :" فقال" القبض"و" القبص"إليه وهو يتحدث عن لفظتي 

 مواضعه ما مر بنا منه لكان أكثر من ألف موضع هذا مع أننا ال نتطلبه، وال نتقرى
فاألول يكون بأطراف األصابع والثاني ألخذ . )٨("فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه وحراه

فالقبص جمع الكف على الشيء ومن ذلك قوله ) ٩٨، ١٩٨٧: القنوجي(الكف كلها 
فَنَبذْتُها  من َأثَِر الرسوِل )٩( بصرتُ ِبما لَم يبصروا ِبِه فَقَبضتُ قَبضةً قَاَل{: تعالى

  } )١٠(وكَذَِٰلك سولَتْ ِلي نَفِْسي 
فكل لفظ يختلف عن مقابله في معنى يكمن تحت معناها العام، وأنه من المحال 
أن تكون هذه األلفاظ التي اختلفت أصوات بعض حروفها لتؤدي المعاني الموافقة لتلك 

 غير قصد قاصد حكيم األصوات قد خرج لفظها إلى الوجود، واطرد في االستعمال من
  ).٢٧٨، ١٩٨٠: النعيمي(إليه، وإرادة مريد عادل له 

تشير األمثلة السابقة إلى أهمية األصوات وعالقتها التالزمية بالمعنى فبتغيرها 
يتغير المعنى وذلك يرجع إلى خصوصية كل حرف وإيقاعه الموسيقى على األذن؛ 

ء أي إنتاج كالمي وتركيبي، ومن ثم فاللغة أصوات وهي المادة األولية في نشو
  . والصوت وداللته يجتمعان في تخطيط المنهج واتجاه النص

إن الجمال اللغوي للقرآن الكريم يتمثل في رصف حروفه، وترتيب كلماته 
الجامعة بين اللين والشدة، والخشونة والرقة، والجهر والخفية، على وجه دقيق محكم، 

ة في موضعه، بميزان حتى تآلف من وضع كل من األصوات وصفاتها المتقابل
المجموع أساليب تعبير امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة، برقة الحضارة من 
غير ميوعة، ومن نتيجة الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي األسماع ويثير 

  .)٢/٢٢٥، ١٩٩٥:الزرقاني(االنتباه ويحرك داعية اإلقبال في كل إنسان إلى القرآن 
، )١١(} يوم تَرجفُ الَْأرض والِْجباُل وكَانَِت الِْجباُل كَِثيبا مِهيلًا{ :ففي قوله تعالى

في مختبر " ترجف"نحس صورة للهول واضحة في اآلية، فلو أدخلنا أصوات الفعل 
الذي وصف بالتكرار، أي ) الراء(و) التاء(تحليلي لوجدناه يتشكل من صوت انفجاري 

الصوت المجهور االنفجاري الذي يضاعف في قوة الصوت ) الجيم(الحدث، وتكرار 
الصوت االحتكاكي المسموع فحقق موازنة وانتقاال من الشدة ) الفاء(وشدته، ثم حرف 



 

 )٢٣٢٩(

 من أصوات )١٢(إلى الرخاوة، أو اإلظهار واالنتشار عن طريقه إذ عده بعض القدماء
  ).٢٢- ٢١، ٢٠١٥: تحسين عباس(مرعبةالتفشي؛ أي أن الفاء قد حقق نشرا للصورة ال

نالحظ في اآلية السابقة صورة مخيفة نبعت من أصوات حققت لها ما تريد 
إنها صورة عظيمة في ثبات " ترجف"إيصاله إلى المتلقي من خالل صيغة الفعل 

الذي اليثبت مكانه (وهو " مهيال"أصبح " الجبل"األرض والجبال ثم هذا الطود الشامخ 
، ثم نتأمل في العلو واالنخفاض في )وشبهه بالرمل في كثرته... سقطحتى ينهال في

فعبر عن صورة الذوبان ) مهيال(الرفعة من صورة الجبال الشامخة إلى أن أصبحت 
هذه بالميم وهو صوت شفوي مجهور له علو صوتي، ثم الهاء الصوت الحنجري 

  .ج الصوتيةاالحتكاكي المهموس؛ فنلحظ االنتقال واالنسجام في المخار
وهو صوت انفجاري " الكاف"وفي مقام آخر يستعمل القرآن الكريم صوت 

يعكس التوافق بين الصوت والمعنى العام لآلية ، ويظهر القيمة التعبيرية في توظيف 
 {:الحرف للتعبير عن المعاني المقصودة كقوله سبحانه على لسان موسى عليه السالم

 اِرِئكُموا ِإلَٰى بَل فَتُوبالِْعج كُم ِباتِّخَاِذكُمَأنفُس تُمظَلَم ِم ِإنَّكُما قَوِمِه يٰى ِلقَووسِإذْ قَاَل مو
كُملَيع فَتَاب اِرِئكُمب ِعند لَّكُم رخَي ذَِٰلكُم كُمفَاقْتُلُوا َأنفُس  ِۚإنَّه وه ابِحي التَّو١٣(}مالر(.  

نالحظ أن المقام مقام تأنيب من موسى عليه السالم لقومه بسبب عبادتهم العجل 
نجد جو اآلية مشحونا . }تُوبوا ِإلَٰى باِرِئكُم{: لما له من ظلم ألنفسهم وعظم جرمهم هذا

استعمال حرف الكاف في اآلية بالتوتر والتأنيب والغلظة والقتل ومن ثم توبة، نالحظ 
  . بإحداثه رنة إيقاعية قوية تهز النفس لتبين واقع تلك النفوس الظالمة

 وِبْئس ۚقُل لِّلَِّذين كَفَروا ستُغْلَبون وتُحشَرون ِإلَٰى جهنَّم {: وفي قوله تعالى
ادالِْمه{  

 تناسب عظم "تيةأدوات صو"تشن اآلية حملة قوية على الكفار وتم استخدام 
إن في . وبئس القرار" جهنم"الحدث وهي الهزيمة التي تنتظر الكفار ومأواهم المخيف 

المكون " قل"اآلية أكثر من نغمة خوف جاءت متلبسة بأصوات متوافقة معها تبدأ بالفعل 
من حرفي القاف والالم؛ فاألول يحمل صفة االنفجار بسبب االنحباس الحاصل تاله 

الصوت المجهور الذي تهتز عند نطقه األوتار فيؤدي صوتا عاليا؛ " الالم" صوت
وباجتماع هذين الصوتين في بداية اآلية إشعار بمعان صعبة وثقيلة تحملها اآلية 
الكريمة؛ فقد استعملت القاف مرة والتاء مرتين والكاف مرة، والهمزة مرتين، والجيم 

المكون من صوتين انفجاريين " بئس "مرة، والدال مرة، والباء مرتين، ثم الختام بلفظ
، "وهو من األصوات التي توصف باألصوات الصفيرية" السين"والثالث " الباء والهمزة"



– 

  )٢٣٣٠(

الياء التي استخدمت : ثم اختيار الصوائت الطويلة للتعبير عن المعنى بوضوح وهي 
  .مرة، والواو التي استخدمت ثالث مرات، وكذلك األلف التي استخدمت مرة واحدة

إن الصوت هو آلة اللفظ وبه تتألف الجملة فهو المادة الخام لتكوين الكالم 
الصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف ولن تكون "و

  ).١/٧٩:الجاحظ"(حركات اللسان لفظا وكالما موزونا وال منثورا إال بظهور الصوت
آن؛ فالعربية في طبيعتها تقوم على التوازن إن االنسجام قائم بين العربية والقر

في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في 
تنوعها وسعتها، وتمتاز من وجهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعا عادال يؤدي 

  ).٢٨، ٢٠١٥:تحسين عباس(إلى التوازن واالنسجام بين األصوات 
على أن للصوت اللغوي أهمية في ) ٢٠٠٩:بلقاسم(ؤكد وفي هذا السياق ي

دراسة النص القرآني من حيث إنه البنية اللغوية الصغرى المكونة للكلمات والتراكيب 
واآليات؛ إلى جانب ذلك فهو عنصر أساسي في اإلعجاز القرآني، والقرآن ينتقي 

  .  ةاألصوات اللغوية بحسب الدالالت بهدف تجسيد المعاني في أحسن صور
لذلك فإن حالوة القرآن وجماله نابعة من ألفاظه من حيث هي أصوات توحي 
إلى السمع بتأثيرات تجعل المعنى قريبا إلى فهم المتلقي، ولو أن ألفاظ القرآن كلها 
تستوي في الفصاحة، إال أن األساس في ذلك يكمن في انتقاء األصوات المناسبة في 

راء الدقة في التصوير مع ما يتناسب والسياق تأدية المعنى من كل مناحيه سعيا و
والموقف؛ فاالنتقاء يكون دالليا بواسطة توظيف البنية الصوتية الدالة على المعنى 

  . بإيقاعها وجرسها وإيماءاتها
  :التحليل الصوتي لسورة الناس

ِمن شَر الْوسواِس ( ٣ )ِإلَِٰه النَّاِس( ٢ )مِلِك النَّاِس) ١(قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس {
 }(٦ )ِسِمن الِْجنَِّة والنَّا( ٥ )الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر النَّاِس( ٤ )الْخَنَّاِس

لم تكن صوتيات هذه السورة وهي تنبه على هذا األمر الخطير المهلك إال لترسم لك 
صورة هذا الخطر؛ فتراه حيا بمعالمه على أكمل وجه، فمن بداية السورة يلفت سمعك 

؛ فللقاف جرسها الذي أوصل ابن سينا "قل"ل في فعل األمر بقطعة موسيقية قوية تتمث
 عن ابن سينا ١٣٧، ٢٠١١:مهدي عناد(إنها تسمع من شقِّ األجسام وقلعها : "إلى القول

" الالم"وللصامت الرنان . ، وفي هذا يدل على جاذبية هذا الجرس وتميزه)٩٣:ص
وحسبك التنغيم الذي . السمعتمكُّنُه القوي من األذن؛ فهو أوضح األصوات اللغوية في 

يكسو هذا الفعل؛ فهو يزيد وضوحه السمعي الهتزاز الوترين الصوتيين مع التنغيم عند 



 

 )٢٣٣١(

أضف إلى ذلك أن التنغيم عنصر مكمل للمنطوق، ال ينفك عنه وأمارة صحته، . النطق
  ). ٥٤٧، ٢٠٠٠:بشر(ووفائه بالمعنى المقصود وفقا لنوعيات التراكيب ومقامات الكالم 

  :)١٤(وفي الجدول التالي توزيع للعناصر الصوتية لسورة الناس
 نصفا الحركة الحركات الصوامت

نصف  عددها الحركة عددها الصامت عدده الصامت
 الحركة

 عدده

 ٥ الواو ٨ aa ١ ص ٣ أ

 ١ الياء ٢ uu ١ ع ٣ ب

 ٢ ii ١ ف ١ ت

 ١ ق ١ ج

 ١ ك ١ خ

مجموع الحركات 
 ١٢= الطويلة

 ركةح

 ١٢ a ٨ ل ١ د

 ٥ u ٣ م ٢ ذ

 ١٤ i ١٦ ن ٤ ر

مجموع الحركات  ١ ه ١٠ س
= القصيرة 

 حركة ٣١

   ١ ش

  صامتا٦٠= المجموع

  
مجموع 
 ٤٣=الحركات

 ٦=المجموع
 أنصاف حركات

 ١٠٩: مجموع األصوات اللغوية

صامتا ) ٦٠(صوتا منها ) ١٠٩: (تتشكل األصوات اللغوية في سورة الناس من
أنصاف حركة؛ منها حرف الواو الذي ورد خمس مرات، والسين ) ٦(ة وحرك) ٤٣(و
الواو ) وس: "(مرات وإلى هذين الصوتين رد ابن فارس هذه الكلمة فيقول) ١٠(

وسواس، وهمس : يقال لصوت الحلْي). جهير(والسين كلمة تدل على صوت غير رفيع 
لك أن السين من أضف إلى ذ". الصائد وسواس، وإغواء الشيطان ابن آدم وسواس



– 

  )٢٣٣٢(

األصوات التي الحظها الناس في أصوات أنفاسهم؛ فيجعلوها في بعض األلفاظ 
  ). ٥١، ١٩٩٢:علوية) (ناس(، و)حس(، و)نفس(المرتبطة بهذه األنفاس، كـ

وإذا كانت السين بملمحيها؛ االحتكاك والهمس، تعكس طبيعة الوسوسة المتمثلة في 
 االحتكاكية المهموسة األخرى في السورة أن الخفوت والخفية، فإن من شأن الصوامت

ومما يؤكد قدرة الصوامت االحتكاكية المهموسة على أن . تدعم إيحاءها بهذين الملمحين
تعكس طبيعة الوسوسة في ذهن المتلقي فإن االحتكاك يدل على التؤدة واللين كما يدل 

إن صوت . السورةالهمس على اللطف والرقة وهذا يتفق مع الخفوت والخفية في سياق 
السين صوت خافت، وبالرغم من خفوته فإنه واضح ومسموع بسبب علو تردداته؛ 

  .وهذا يرجع إلى التركيب الصوتي للسين الذي يتالءم مع داللتها
إلى أن قراءة السورة قراءة متصلة تحدث ) ١٤، ٢٠١١: شاكر األسدي(يشير 

ياطين اإلنس أراد أن وسوسة في الحلق مصحوبة بصفير وتخيل أن شيطانا من ش
يوحي بمكْره وشره إلى شخص ما؛ ماذا تسمع لهما؟ حتما ستسمع لهما وسوسة وصوتا 
غير مفهوم مصحوبا بأزيز وصفير ألن شيطان اإلنس يلقي كالمه بصوت خفي 
مهموس ومن هنا نفهم تكرار صوت السين في السورة تسع مرات مشفوعا بالصاد في 

صوت الناتج عن قراءتها مع فعل الشيطان فتناسب حتى يتناسب ال) صدور الناس(
  .الفكرة التي بنيت عليها السورة تركيبها الصوتي

صوت مكرر وفي هذا التكرار تفخيم صفات السين " الوسواس"إن صوت السين في 
وتكرارها مرتين، ويدل ذلك داللة واضحة على أن الوسواس ال ينفك عنك فما دمت في 

: ذكر اهللا خنس واختفى وبمجرد أن تغفل عن ذكر اهللا عاد وظهر مرة ثانية، فالوسواس
سه ألنها صنْعتُه وشغله الذي هو عاكف الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نف

  ).١٩٨٥:عبد الصبور شاهين(عليه 
نالحظ أن التراكم الصوتي للسين قد أحدث في السورة تراكما في الهمس وانخفاضا 
في النغم وضعفا ورقة في الصوت؛ وهو ما يتناسب مع ذكر الوسواس وطبيعته الخفية 

ضعف الناس وانخداعهم بما يوسوس وضعف كيده ومكره وخوفه وخذالنه لضحاياه، و
) النون والالم(في صدورهم وانسياقهم له، يقابله في السورة تراكم أصوات أخرى وهي 

  :الراء والميم، وهذه األصوات األربعة تتصف بصفات مشتركة منها(تليها 
التي لم ) االحتكاكية(والرخوة ) االنفجارية(جمعها بين صفات األصوات الشديدة  - ١

غالب (فة الشدة، ولم تتم فيها صفة الرخاوة، وإنما تجمع الصفتين تتم فيها ص
، ويحدث عند إنتاجها اعتراض لمجرى النفس لكنه يتسرب من )١٩٨٤: فاضل



 

 )٢٣٣٣(

في مبدئها، رخوة ) انفجارية(موضع آخر من آلة النطق فهي تبدو شديدة 
  . في منتهاها) احتكاكية(

 .  أنها أصوات رنانة - ٢
اتخذها الخليل معيارا صوتيا للتعرف على أصالة أبنية خفتها على اللسان ولهذا  - ٣

. معينة من الكلمات أو توليدها أو ابتداعها أو للحكم على عروبتها أو عدم عروبتها
، ٢٠٠٠: بشر(ولخفتها كثر دورانها في الكالم، وشاعت في أبنية الكالم العربي 

٣٦٢.( 
ند نطق هذه األصوات الوضوح السمعي وذلك نتيجة طبيعية لحرية مرور الهواء ع - ٤

 .جميعا
 .أنها أطول في التصويت من األصوات الرخوة ذات الصفير أو الحفيف - ٥
قربها من أصوات اللين بما تحتويه من جهر ووضوح سمعي وحرية مرور الهواء  - ٦

عبد العزيز (عند النطق بها، ولهذا السبب عد القدماء الواو والياء واأللف منها 
 .اه أصوات اللين وأشباه الحركاتولهذا سميت أشب) ١٩٨٨:الصيغ

إن هذه الصفات التي تتمتع بها هذه الحروف أعطت السورة وضوحا سمعيا 
وسهولة في النطق، ونغما ورنينا يقابل الخفاء والضعف والهمس الذي أحدثه صوت 

تبارك " اهللا"السين الن السورة تحمل نقيضين أحدهما الشيطان وفعله وصفاته، واآلخر 
ه، واهللا سبحانه وتعالى األعلى القوي العزيز وكلمته هي العليا ومن ثم وتعالى وفعل

فصفاته هذه تتناسب مع الصفات التي تتميز بها هذه األصوات من وضوح الصوت 
" اهللا"وقوته وسهولة جريانه على اللسان؛ مما يعطي السورة التي ذكر فيها لفظ الجاللة 

 .تناسبا بين أصواتها ودالالتها
 سبق ذكره حول التحليل الصوتي لسورة الناس أنها تحمل صفتين يتبين مما

صوتيتين غالبتين هما الخفاء والوضوح وهما ناتجتان عن تراكم أصوات بعينها فالخفاء 
وبعض األصوات المهموسة األخرى، والوضوح تمثله حروف اللين ) السين(يمثله 

 الصفتان الصوتيتان والحروف الرنانة وبعض األصوات المجهورة والقوية وهاتان
: الوسوسة واآلخر: الغالبتان في السورة تتناسبان مع نقيضين وردا فيها أحدهما

وقد تبين االرتباط القوي ببين البناء الصوتي للمفردة القرآنية وداللتها ومن ثم . الشيطان
الترابط القوي بين األصوات العربية في النص القرآني وداللته العامة المعبرة 

  . حةوالواض



– 

  )٢٣٣٤(

  :نماذج للتحليل الصوتي من الشعر العربي: ثانيا
يحمل النص األدبي عوامل صوتية من شأنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا في أسلوبه 
وأدائه؛ ويتمثل ذلك في المالمح التمييزية ألصوات هذا النص؛ كالجهر، والهمس، 

ه الصوتية التي والتفخيم، والترقيق، والتكرار، والنبر والتنغيم، إلى جانب مقاطع
. تنتظمه، كما تتمثل في االختيار الصوتي للكاتب وفي التنظيم الذي يحكم هذا االختيار

عمرو بن "في معلقة " مقطع الفخر"وفي هذا السياق سنتناول نموذجا للشعر العربي وهو 
كلثوم للوقوف على أهم القيم التعبيرية والمواطن الجمالية للحروف المستخدمة في 

  :المذكور على النحو التاليالنموذج 
  :يقول عمرو بن كلثوم

  أالَ الَ يجهلَــــن َأحــــد علَينَـــا  
   

  فَنَجهــــَل فَـــوقَ جهـــِل الجاِهِلينَــــا
ــٍد    ــن ِهنْ و بـــر مَئـٍة عــِشي م ــاَي   ِب

  
ــا   ــا قَِطينَـ ـــم ِفيهـ ـــون ِلقَيِلكُـ   نَكُـ

  ــن و بـــر مَئـٍة عــِشي م ــَأي ــٍد  ب   ِهنْ
 

ــا  ـــاةَ وتَزدِرينَـ ــا الوشَـ ـــع ِبنَـ   تُِطيـ
ــداً       ـــدنَا رويـ ـــا وتُوِعـ ــا  تَهـددنَـ ـــك مقْتَِوينَـ ـــنَّا ُألمـ ـــى كُـ   متَـ
ــتْ      يو َأعـــر مــا ع ـــا ي ــِإن قَنَاتَنَ   فَ

 
ـــا  ــك َأن تَِلينَـ ـــداِء قَبلَـ ــى اَألعـ   علـ

ــافُ   ــض الثَّقَ تْ   إذَا عـــَأز ــا اشْم ِبه  
   

  وولَّتْـــــه عــــشَـوزنَةً زبـونَـــــا
ــتْ    ــتْ َأرنَّـ ــشَـوزنَةً ِإذَا انْقَلَبـ   عـ

    
  تَـــشُـج قَفَـــا المثَقِّــــِف والجِبينَــــا

ــٍر     ــن بكْ ــشٍَم ِب ــي ج ــدثْتَ ِف ــْل ح ــا   فَه ـــوِب اَألوِلينَـ ــي خُطُـ ـــٍص ِفـ   ِبنَقْـ
ــد ــْل ح ـــٍر فَه ــن بكْ ــشٍَم ِب ــي ج   ثْتَ ِف

 
ــا  ـــوِب اَألوِلينـ ــي خُطُـ ـــٍص ِفـ   ِبنَقْـ

ـــٍف    يس ــن ــةَ ِب لْقَمع ــد جـــا م   وِرثْنَ
 

ـــا    ــِد ِدينَ جالم نوــص ــا ح ـــاح لَنَ َأب  
     ـــه ــر ِمن الخَيـــالً و ـــتُ مهلِْه ــذَّاِخِرينَا   ورثْ ـــر الـ ــم ذُخْـ ـــراً ِنعـ   زهيـ

ـاباً وكُلْثُـــــوماً جِميعــــاً     وعتَّــــ
 

ـــا  ــراثَ اَألكْرِمينَـ ـــا تُـ ـــم ِنلْنَـ   ِبِهـ
     نْــهثْتَ عــدِة الــِذي حـــرذَا البــا     و ــي الملتَِجينَـ ــى ونَحِمـ ــِه نُحمـ   ِبـ

      ـــب اِعي كُلَيــس ـــه ال ـــا قَبلَ   وِمنَّ
 

ــا   ـــد وِلينَـ ـــِد ِإالَّ قَـ ـــَأي المجـ   فَـ
ــ ـــلٍ  متَ بـــا ِبح ـــد قَِرينَتَنَ   ـى نَعِق

  
ــا  ــِص القَِرينَـ ــَل َأو تَقْـ ـــذَّ الحبـ   تَجـ

  وَأوفَاهـــــم ِإذَا عقَـــــدوا يِمينَـــــا  ونُوجــــد نَحـــن َأمـــنَعهم ِذمـــاراً   



 

 )٢٣٣٥(

ــزازى   ــي خَ ــد ِف ــداةَ َأوِق ــن غَ نَحنَا    وــِدي ــِد الراِفـ ـــوقَ ِرفْـ ـــدنَا فَـ   رفَـ
  تَـــسـفُّ الِجلَّــــةُ الخُـــور الدِرينَــــا  ونَحــن الحاِبــسون ِبــِذي َأراطَــى   

ــا     ـــون ِإذَا ُأِطعنـ ــن الحاِكمـ   ونَحـــن العاِزمــــون ِإذَا عـــِصينَـا    ونَحـ
ـــا   ونَحـــن التَّـــاِركُون ِلمـــا ســـِخطْنَا   ــا رِضينَـ ـــذُون ِلمـ ــن اآلِخـ   ونَحـ

ــ ـــا    وكُنَّـ ـــن ِإذَا التَقَينَـ   ـا اَأليمِنيـ
   

ــا   ــو َأبينَـ ــسـِرين بنُـ ـــان اَأليـ   وكَـ
     ِهمــي ــيمن يِل ـــولَةً ِف الُـوا صــص ـــا   ف ــيمن يِلينَـ ـــولَةً ِفـ ـــا صـ   وصلْنَـ
ـــهاِب وِبالـــسبايا     ـــآبوا ِبالنِّـ ــصفَِّدينا    فَـ ـــوِك مــ ـــنَا ِبالملُــ   وُأبــ

   ـــم ـــٍر ِإلَيكُ ــي بكْ ــا بِن ي ـــم ـــا   إلَيكُ ـــا اليِقينَـ ـــِرفُوا ِمنَّـ ـــا تَعـ   َألَمـ
ِمنْكُــــمــــوا ِمنَّـــا ولَمــــا تَعــا   ألَم ـــن ويرتَِمينَــ ـــاِئب يطَِّعــ   كَ تَــ
ـــا  علَينَــا البــيض واليلَــب اليمـــاِني      وأسيـــــافٌ يقُمـــــن وينْحِنينَــ

ـــٍة ِدالٍَص    ـــلُّ ساِبغَـ ـــا كُـ   تَــرى فَــوقَ النِّطَــاِق لَهــا غُــضونَا      علَينَـ
  رَأيـــتَ لَهــا جلُــود القَــوِم جونَــا      ِإذَا وِضــعتْ عــِن اَألبطَــاِل يومــاً   

  كَـــَأن غُـــضـونَهن متُـــون غُـــدٍر   
 

ـــا ــاح ِإذَا جرينَــ   تُــــصفِّقُهـا الريــ
ودـــرِع جواةَ الـــرِملُنَــــا غَـــدــا    تَح ـــاِئذَ وافْتُِلينَـ ــا نَقَـ ـــِرفْن لَنَـ   عـ

ــعثا     ــرجن شُـ ــاً وخَـ ـــا   وردن دواِرعـ ــد بلَينَـ ـــِع قَـ ـــاِل الرصاِئـ   كََأمثَـ
ـــا  علَــــى آثَاِرنَـــا ِبيــــضِ حـــسان ــسم َأو تَهونــ ـــاِذر َأن تُقَــ   نُحــ

 ـــذْن ـــداً  َأخَ هع لَِتِهنــو عــى ب ــا   علَ ـــاِئب معِلِمينَــ ـــوا كَتَــ   ِإذَا الَقَــ
ــضـا   ـــاً وِبيـ ــستَِلبـن َأفْـراسـ ــا   لَيـ ــِد مقَرِنينـ ــي الحِديـ ـــرى ِفـ   وَأسـ

     ــي ــلُّ حـ ـــن وكُـ ـــرانَا باِرِزيـ ــاً  تَـ ــا قَِرينـ ـــذُوا مخَافَتَنَـ ـــد اتَّخَـ   قـ
ــا رحــ  ـــا   ِإذَا م ــِشين الهوينَ مي نَـا  ـنالـــشَّاِرِبي نتُـــوتْ مبـــطَرـــا اضكَم  

      تُـمــس ــن لَ ـــادنَا ويقُلْ ِجي ـــن   يقُتْ
 

ـــونَا  ـــم تَمنَعــ ـــا ِإذَا لَــ   بعولَتَنَــ
ـــٍر   ــن ِبكْ ــي جــشَِم ِب ــن بِن ــا    ظَعــاِئن ِم ــسباً وِدينَـ ــسٍم حـ ـــن ِبِميـ   خَلَطْـ

ٍب    وــر ــُل ض ــاِئن ِمثْ الظَّع ــع ــا منَ ـــا   م ــسواِعد كَالقُِلينَـ ــه الـ ـــرى ِمنْـ   تَـ
ــسلَّـالَتٌ  ــسـيوفُ مـ ـــَأنَّا والـ ــا   كَـ ــراً َأجمِعينَـ ـــاس طُـ ـــدنَا النَّـ   ولَـ



– 

  )٢٣٣٦(

ـــدي     هــا تُد ُؤوِس كَمــر ــِدهن ال هــا   يد ـــها الكُِرينَــ ـــزاِورةٌ ِبَأبطَِحــ   حــ
ـــ ـــد   وقَ عم ــن ـــاِئُل ِم القَب ــم   د عِل

 
ـــب ِبَأبطَِحـــــها بِنينَــــا     ِإذَا قُبــ

ــدرنَا      ـــون ِإذَا قَـ ـــا المطِْعمـ   بَأنَّـ
 

  وَأنَّـــــا المهِلكُـــــون ِإذَا ابتُِلينَـــــا
ــثُ ِشـــ   وَأنَّـــا الماِنعـــون ِلمـــا َأردنَــا      ـــاِزلُون ِبحيـ ـــا النَّـ   ينَاوَأنَّـ
ــِخطْنَا   ـــاِركُون ِإذَا سـ ـــا التَـ   وَأنَّـ

 
ــينَا  ـــذُون ِإذَا رِضــ ـــا اآلِخــ   وَأنَّــ

ــا    ـــون ِإذَا ُأِطعنَـ ـــا العاِصمـ   وَأنَّـــــا العازمـــــون ِإذَا عــــِصينَا  وَأنَّـ
ـــواً   ــاء صفْ ــا الم ــشْرب ِإن وردنَ   ونَ

 
ــِدراً و ــا كَـ ــشْـرب غَيرنَـ ـــاويـ   ِطينَـ

  َأالَ َأبِلــــغْ بِنـــي الطَّمــــاِح عنّـــا   
 

ـــا  ــفَ وجدتُمونَــ ـــا فَكَيــ   ودعِميــ
ــسفـاً    ــاس خَ ــام النَّ س ــك ــا الملْ ــا    ِإذَا م ـــذُّلَّ ِفينَـ ـــر الـ ـــا َأن نُِقـ   َأبينَـ
ــا     ــاقَ عنَّ ــى ض ـــر حتَّ ـــْألنَا الب   ـُؤه سِفينَــــاوظَهـــر البحــــِر نَملَـــ  م

ـــبيلَنَـــا ص لَــــغَ الِفطَــــامـــا   إذَا ب ـــاِبر ساِجدينَـ ــه الجبـ ـــر لَـ   تِخـ
  :التحليل الصوتي لمقطع الفخر من معلقة عمرو بن كلثوم

استطاع الشاعر إغناء الجانب الصوتي الموسيقي في النصوص باستغالل 
لحرفية، والمقابالت المعجمية بصورة إمكانيات المد والتكرار، والمجانسة اللفظية، وا

أسهمت بقدر واضح وملموس في صياغة تجربته وتجسيد مشاعره حتى حظيت 
القصيدة بالبقاء واالستمرار، فكان المطلع في بداية القصيدة دفقة شعورية وشعرية قوية 

، ولقد اعتمد العربي )٤٨، ٢٠١٢:رمضان عامر. (قدم بها عمرو بن كلثوم لقصيدته
المرحلة على أصوات الحروف العربية في النفس للتعبير عن شتى الحاجات في هذه 

وخاصية التحرك والترجيع والتكرار ) الدال(والمعاني؛ فخاصية الشدة مثال في صوت 
، وخاصية )النون(، وخاصية االنبثاق والنفاذ والصميمية في صوت )الراء(في صوت 

 وخاصية الصالبة والصقل ،)الهاء(االهتزاز واالضطراب والتشويه في صوت 
، وما إلى ذلك من خصائص أصوات الحروف، ال يستطيع )الصاد(والصفاء في صوت 

القارئ أن يعيها، وال أن يعي العالقة بينها وبين معاني األلفاظ التي تشارك في تراكيبها 
إن الموسيقى ال تجد شرط تولدها في األوزان المعروفة أو . إال بعد تأمل هادئ عميق

في تقطيعات وفي - وربما بشكل أفضل-وزن ما معين، بل تجد شرط تولدها أيضافي 
: توازنات في الجانب الصوتي تجده في التقابل والتشاكل في التكرار على أنواعه

التكرار لحروف بذاتها أو لكلمات، وقد يكون المعنى هو حدود هذه المسافات أو 



 

 )٢٣٣٧(

 الشعري، فثمة تقنيات يمكن فاصلتها؛ وذلك يظهر في التشكيل الهندسي للقصيد
استخدامها لتوليد الموسيقى، وثمة تقنيات تتعلق بالتلفظ الصوتي وتقنيات تتعلق بالتنسيق 

  .الداللي
إن من أبرز مالمح معلقة بن كلثوم إيقاعها الصوتي المتماسك والذي تتركب 

ذه أنغامه من أصوات شديدة مجهورة متجاورة ومتالحقة تحمل مضامين النص؛ ولكن ه
األصوات الشديدة المجهورة المتالحقة المتضافرة، واآلخذ أولها بتالبيب آخرها هي في 
نهاية األمر وأوله جزء من نظام صوتي تقوم جماليته على السياق الداللي وضجيجية 
المضمون، وعلى سياق الحال، فأفضى إلى نظام للتركيب اإليقاعي الداخلي الذي هو 

يقاع الخارجي والذي يأتي تتويجا لهذه الخلفية المتناغمة التي بمثابة الخزان الجمالي لإل
  .   ازدانت بها منطوقات القصيدة

نالحظ أن المقطع الشعري الخاص بالفخر والذي بنيت عليه القصيدة وغرضها 
 مرة؛ إضافة إلى ٣٢٥حيث تكرر ) النون(الذي كتبت من أجله قد احتوى على صوت 

 ٣٥٢ مرة، وجاءت األلف تالية له فقد تكررت ٧٦إلى معدل تكرار التنوين الذي وصل 
 مرة، ١٨٤، وصوت الواو ١٩٣ مرة وصوت الياء ٢٣٧وقد تكرر صوت الالم . مرة 

 ١٢٦ مرة والباء ١٣٠، وصوت الهمزة ١٨٤ مرة، وصوت الواو ١٩٣وصوت الياء 
 ٧٨ مرة، والتاء ٨٠ مرة، والدال ٩١ مرة، وصوت العين ١٠٧مرة والراء قد تكرر 

 مرة، بينما صوت الظاء يكاد ٦٢ مرة، والفاء ٦٧ مرة، والهاء ٦٩رة، والقاف م
  .  مرات فقط٤يختفي؛ حيث ورد في مقطع الفخر 

يالحظ الباحث أن األصوات الشديدة المجهورة قد سيطرت على القصيدة 
نبرة التعالي "واحتلت مساحة كبيرة  منه على اختالف مقاطعه وهذا يتناسب مع 

 النص، كما أن انتشار حروف اللين المجهورة تمنح بقية األصوات في" الشعوري
امتدادا في النغمة وارتفاعا في نبرة إيقاعها، وكأن النص بخصائصه الصوتية 

التعالي "، فإيقاع األصوات الشديدة المجهورة يناسب نبرة "قرع الطبول"ومخارجها يشبه 
لصياح والصخب الشائعة في  التي يعبر عنها الشاعر، وينسجم مع نبرة ا"والزهو

النص، ويسهم في تجسيد لحظة الفخر واالنتشاء بالنصر، فإيقاع النص وأصواته 
  .يتساوق مع الداللة الكلية لألبيات

، ٢٠٠٠: البريسيم(-كما يشير إلى ذلك–ومن ثم فإن التأثير الصوتي للنص 
المعنى، والتي إنما يأتي من اتحاد الكلمات؛ التي يتضافر في تكوينها الصوت و) ٥٢

  . تؤدي دورا كبيرا في تذوق المتعة في األدب



– 

  )٢٣٣٨(

إلى أثر الصوت ) ١٩٢، ١٩٦٣"(مبادئ النقد األدبي"يشير ريتشارد في كتابه 
في إنتاج الداللة في النص الشعري؛ حيث يرى أن الصوت هو مفتاح التأثيرات في 

 بالحزن أو النص الشعري، كما نفى وجود مقاطع أو حروف متحركة تتصف بطبيعتها
الفرح، إذ تختلف الطريقة التي يؤثر بها الصوت في نفوسنا تبعا لالنفعال الذي يكون 

  .موجودا فعال في ذلك الوقت، بل إنها تختلف أيضا تبعا للمدلول
أن كل عمل :"يؤكدان على) ١٩٧٢:ويلك وارين(كما أن صاحبي نظرية األدب 

بعث عنه المعنى؛ ففي العديد من  سلسلة من األصوات ين-أدبي فني هو قبل كل شيء
األعمال الفنية بما فيها الشعر طبعا تلفت طبقة الصوت االنتباه، وتؤلف بذلك جزءا ال 

على ) ١١٥، ٢٠١٢(؛ وفي ذات السياق يؤكد رمضان عامر"يتجزأ من التأثير الجمالي
 إننا هنا أن أي إيقاع حين ندرسه ونداخله ال مناص لنا من العودة إلى الخلفيات اللفظية،

ندرس نصا أدبيا ال منظومة موسيقية، ولذلك فإن المادة اإليقاعية تتمثل في مادة 
األلفاظ، وما تأتلف منه من حروف تجسد أصواتا هي بمثابة األنغام في علم الموسيقى 

  .التي تشكل هيكلية الصوت العام
نطق إن للوظيفة الصوتية في معلقة عمرو بن كلثوم صدى يبقى مستمرا بعد ال

بالحرف واعتماد المقاطع الممدودة بهذه الكثافة وفي النص إيقاع موسيقي نفث الشاعر 
من خالله همومه وأحزانه ، وتجلت رغبته في الخروج من سجن المهانة والشعور 
بالذل، والرغبة في التخلص منه والتطهر من دنسه؛ ولو تأملنا في بعض األبيات وحللنا 

يبا بين جرس األلفاظ والداللة الصوتية للكلمات، هذا بعض صورها لرأينا تآلفا عج
الترابط بين القيم الصوتية والقيم المعنوية في قصيدة عمرو بن كلثوم وغيره من 
الشعراء يجعلنا من الصعب الفصل بينهما فنزداد يقينا أن للقافية قيمة معنوية تضاف 

  ).١١٧، ٢٠١٢: رمضان عامر( إلى وظيفتها الصوتية 
سبل اإلفادة من خصائص األصوات والعبارات في تعليم العربية : لرابعالمبحث ا

  للناطقين بغيرها 
مجالين مهمين يخصان متعلم العربية - باختصار- في هذا المبحث يناقش الباحث

) الحروف(تعليم األصوات : األول: السيما في المراحل األولى من التعليم أال وهما
ات؛ وسيحاول مناقشة موسيقية األصوات والمفردات تعليم المفردات والعبار: ثانيهما

  ".العربية بغْيةَ تحقيق الغاية التعليمية؛ فحسن اإليقاع وسيلة الحفظ والتداول



 

 )٢٣٣٩(

  أهمية اإليقاع الصوتي في نسق األلفبائية العربية: أوال
األلفبائية  زالت وما نفسها، عن اإلعالن في اللغة تقدمه ما أول األلفبائية تعد  

، ٢٠١٠: شطناوي وخليل( الهجري األول القرن منذ األجيال ترددها رتبت كما بيةالعر
، وبالرغم من وجود تفسيرات متعددة لهذا الترتيب فإن التفسيرات لم تقف عند )٢٦٧

بنظْم  وثيقة صلةوإنما كان ذا التفسير الشكلي أو المحافظة على نسق األبجدية السابقة 
 العربية لتحقق الحروف، تهجئة أسماء إيقاعات في جسديت موسيقي جرس ذي إيقاعي نسق
وكانت  .وتعليمها حفظها النسق؛ فيسهل هذا على تقديمها حسن في تعليمية غاية بذلك

 حروفها، ألسماء المقطعية من البنية العربية األلفبائية في اإليقاع عن البحث منهجية
  . الصوتي بينها حروفها واالنسجام أسماء فواصل ثم لها، الصرفي والوزن

األلفبائية  فهذه بمكان؛ الضرورة من األلفبائية في اإليقاع من النسق هذا أن  ويبدو  
 في ومن ثم تتحقق الغاية التعليمية اللغة، من المرء يتعلمه ما أول وهي العربية، مدخل
 اللغة كما حرصت تماماً وتعليمها، حفظها فيسهل النسق هذا على األلفبائية تقديم حسن

الحفظ والتداول؛ وفي هذا  وسيلة اإليقاع حسن إن إذ تداولها، ليسهل األمثال إيقاع لىع
 مسجوعاً كان إذا المثل أن ترى أال") ٢١٧، ١٩٩٠:الخصائص:(جني ابن السياق يقول

 النفس تأنس لم مسجوعاً يكن لم ولو جديراً باستعماله، كان حفظه فإذا فحفظه، لسامعه لذَّ
 أنفسها تطالب لم تحفظه لم وإذا تحفظه، كذلك لم كان وإذا عه،لمستم أنقت وال به،

  ".أجله من به وجيء له، وضع ما باستعمال
 ال األدائية، بالطريقة إيقاعاته تتوزع نص لغوي، األلفبائية أن إلى اإلشارة تجدر  

 أسماء ترداد في هو األلفبائية هذه في اإليقاع المنشود أن بمعنى .فقط الحروف برسم
 وليس إلخ... ذال، راء، زاي، سين دال، حاء، خاء، جيم، ثاء، تاء، باء، ألف، :هاحروف
 أسماء تهجئة بإيقاعات معنيون أننا  أي...خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ، :حروفها برسم فقط

 أصوات حكاية تعني األلفبائية ألن بإيقاعات الحروف ذاتها؛ معنيون نحن كما الحروف،
 تُضاف علّة يكون أن يخلو ال اإليقاع فإن ذه الحروف وعليهه أسماء وتعداد تهجئة اللغة
شنطاوي .(األلفبائية العربية حروف ترتيب تعليل الموضوعية  في العلمية العلل إلى

  ).٢٧٩، ٢٠١٠: وخليل
 وبما الداخلية، موسيقاه به تبوح بما إيقاعي نص العربية األلفبائية يمكن القول بأن  

 في وتقارب التنافر عن وبعد حسن، وإيقاع تآلف نم حروفها أوزان أسماء تحمله
 إن سهلة وخفيفة نطقت إن عذبة رقيقة والثقل لتكون الغرابة من المخارج، وخلوصها

ومن ثم فإن . سمعت؛ مما يساعد المتعلم على إدراكها واستيعابها االستيعاب الكامل



– 
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يم العربية لما الباحث يرى إمكانية اإلفادة من  خصوصية األصوات العربية في تعل
تتميز به من إيقاع وجرس موسيقى تألفه اآلذان وتميل إليه النفوس، وِلتَميزها بأصوات  

اإلطباق حيث تستخدم األعضاء الخلفية من جهاز النُّطق أكثر من غيرها من اللغات، 
فهي فتوظِّف جذْر اللسان وأقصاه والحنجرة والحلْق واللَّهاة توظيفًا أساسيا؛ ولذلك 

تحتوي على مجموعة كاملة ال وجود لها في أي لغة سامية، فضالً عن لغات العالم، 
الصاد والضاد والطَّاء والظَّاء والقاف، ومجموعة : وهي مجموعة أصوات اإلطباق

الحاء والعين، والصوت القصي : األصوات الخلفية، وتشمل الصوتين الِجذْريين الحلْقيين
  .الهمزة: القاف، والصوت الحنجري: الغين، والصوت القصي اللهوي: الطَّبقي

  اإليقاع الصوتي في نظم الكلمات والعبارات: ثانيا
اللغـة العربيـة متميـزة مـن الناحيـة الصوتيـة، حيـث إن العربيـة 
أكثـر أخواتهـا احتفاظـاً باألصـوات الساميـة، فلقـد اشتملت على جميـع 

بـل ) ما عدا الباء والفاء(ـي اشتملـت عليهـا أخواتها السامية، األصـوات الت
الثاء والذال (وزادت عليهـا بأصوات كثيـرة ال وجود لهـا فـي واحدة منهـا مثـل 

، كما أن للحروف العربيـة مخارجها الدقيقة والتي قد يقـع الخلط في )والغين والضاد
 من الناحية الصوتية يتمثل أيضاً في نطقها نتيجة لتقارب المخارج ، كما أن تميزها

ثبات أصوات الحروف فيها لدقة مخارجها، األمر الذي جعل طريقة نطق األصوات 
  . ثابتة عبر العصور واألزمان مما يسهل تعليمها وتعلُّمها

اكتسبت اللغة العربية الجمال واإلبداع من جمال حروفها عندما تُنطق وتُسمع 
 العربي فال بد من لمسة فنية تزين أحرفها من زخارف، وتُكتب؛ فعندما تكتب بالخط

ونقوش، وحركات التشكيل كما تظهر في القرآن الكريم، أو تزين بها المساجد، أو كما 
ليعندما تتحرك بها . ترسم في الكتب والصحف، وعلى بعض أنواع المجوهرات والح

كثير من المعاني، وهذا ما األلسن تتجلى فيها البالغة والفصاحة والصور البديعية، وال
يتميز به القرآن الكريم الذي عندما نزل تحدى العرب، وخصوصاً قريش في البالغة 

  .والفصاحة، وهذا ما تعجب منه فصحاء قريش عندما سمعوا تالوة القرآن الكريم
يتجلى جمال اللغة العربية في الشعر، والنثر، والخطابة، والقصة، والرواية، 

رف، حيث يعتبر الشعر فناً أدبياً أقبل عليه الكثير من الشعراء الذي وفي النحو، والص
برعوا في كافة ألوان الشعر من غزل، ومدح، وذم، ورثاء، ومن أبرز شعراء العربية 
شعراء المعلقات السبع، والمتنبي، وأحمد شوقي، وأبو القاسم الشابي، فكل هؤالء برعوا 

ام القافية أو بحور الشعر، والمحسنات البديعية بالبالغة وجزالة اللفظ والمعنى باستخد



 

 )٢٣٤١(

التي تضفي لمسة جميلة تطرب اآلذان، وكل ذلك يستهوي المتعلمين؛ األمر الذي قد 
  .  يدفعهم نحو االستمرار في برنامجهم التعليمي

من اللغويين الذين ناصروا فكرة القيمة ) ١٩٦٨:٢٦١(إن محمد المبارك
حيث خصص " فقه اللغة وخصائص العربية"تابه التعبيرية للحروف العربية في ك

مبحثين خص بهما القيمة التعبيرية للحرف الواحد في اللغة العربية، والوظيفة البيانية 
والقيمة التعبيرية للحروف في اللغة العربية؛ فبعد أن يستعرض كثيرا من أقوال ابن 

التناسب : ل علىوغيره يخلص إلى القول بأن ثمة أمثلة كثيرة في العربية تدجني 
الصوتي والتقابل الموسيقي في تركيب الكلمات وحروفها، ولكن هذه المالحظات 
واألمثلة التي أوردها بعض اللغويين قديما وحديثا ال تكفي إلقامة نظرة عامة، واستنباط 
قانون عام قبل توسيع أفق المالحظة واالستقراء؛ لكن رؤيته هذه تدل عموما على ما 

بية من خصائص موسيقية في تركيب كلماتها، وعلى ما بينها وبين في اللغة العر
الطبيعة من تقابل صوتي، وتوافق في الجرس الموسيقى؛ وذلك إنما يدل على أن 
العربية بنت الفطرة والطبيعة؛ ومن ثم فإن الباحث يرى ضرورة توظيف موسيقية اللغة 

نتاج برامج تعليمية تستفيد من وإيقاعاتها  المميزة  في ميدان تعليم اللغة من خالل إ
إمكانات الحاسوب التعليمة وبرامجه ووسائطه المتعددة في الصوت واللون والحركة 

  .والصور المجسمة متعددة الزوايا التي تثري خيال المتعلم
إذا كانت دراسة ):" ١١، ٢٠٠٠(يقول الدكتور بشر في كتابه علم األصوات

المعاني على مستوى المفردات كما في المعجم، أصوات اللغة المعينة ذات نفع لخدمة 
فإنها بالضرورة أكثر نفعا، وأبعد قيمة وأهمية في هذا الشأن على مستوى الجمل 

 ليس الوسيلة األولى -بهذا الوصف وبحكم وظيفته- والعبارات؛ وذلك أن المعجم
ادة  لتفسير المعاني وتوضيحها؛ إنه بحكم موقعه في دراسة اللغة يقنع ع-واألخيرة

بتسجيل المعاني العامة مهمال في أكثر األحايين تلك المعاني الفرعية والدالالت أو 
الظالل المعنوية التي قد تكتسبها الكلمة في السياقات المختلفة للكالم، هذه السياقات 

 أو Linguistics Contextsتفوق الحصر والعد سواء أكانت سياقات مقالية أو لغوية 
ومن ثم فإن الباحث يرى أهمية االستفادة من الخصائص " . اميةسياقات حالية أو مق

باعتبارها المادة األولى التي تشكل الكلمة - الفنية والموسيقية لألصوات العربية
في تأليف كتب تعليمية وإنتاج برمجيات حاسوبية تأخذ في الحسبان تلك - والجملة

  .الخصائص



– 

  )٢٣٤٢(

  :الخاتمة
  :ا الباحث في النقاط التاليةيمكن إجمال النتائج التي توصل إليه

  للحرف العربي قيمة تعبيرية موحية، وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة
الصوتية التي يمكن حل أجزائها إلى مجموعة من األحرف المعبرة، وأن لكل 
حرف ظال وإشعاعا وصدى وإيقاعا؛ ومن ثم فقد الحظ علماء اللغة مناسبة 

  .محوا القيمة التعبيرية الموحية للحروف العربيةحروف العربية لمعانيها ول
  مال العلماء العرب إلى االقتناع بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله، في حالتي

البساطة والتركيب وطوري النشأة والتوليد، وصورتي الذاتية واالكتساب، كما 
 لجأ العربي إلى تقمص أشياء العالم الخارجي وأحداثه لالهتداء إلى أصوات

  .حروفه ومعانيها بوسيط من مشاعره
  قُ أصوات الحروف، من حيثإن أول الطريق إلى معرفة بالغة الكالم تذو

طبيعتها النغمية حتى يحصل بها تصور ذهني لطبائع األصوات، فلكلِّ صوت 
من األصوات العربية طبيعته النغمية الخاصة به، فتناسقُ أصواِت العربية على 

  . النغمي هو من طبيعة اللغة العربية في تقسيم أصواتهانوٍع من التشاكُل 
  اللغة قبل كل شيء أصوات تنتظم في كلمات وجمل، وتتوقف معرفة النظام

  .الصرفي والنحوي للغة على معرفة دقيقة على معرفة نظامها الصوتي
  أن اختالف الحرف الواحد في اللفظين يؤدي إلى اختالف "أشار ابن جنى إلى

عنى المراد من اللفظ، وأن دقة المعنى تتفق مع جرس الحرف دقيق في الم
المختار؛ فكأن هناك اختيارا مقصودا للصوت يؤدي المعنى المختلف لما يؤديه 

  .الصوت اآلخر، وهذه الظاهرة ليست محدودة في ألفاظ قليلة في العربية
  إن الجمال اللغوي للقرآن الكريم يتمثل في رصف حروفه، وترتيب كلماته

جامعة بين اللين والشدة، والخشونة والرقة، والجهر والخفية، على وجه دقيق ال
محكم، وضع كل من األصوات وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان حتى 
تآلف من المجموع أساليب تعبير امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة، 

ظام الصوتي برقة الحضارة من غير ميوعة، ومن نتيجة الجمال اللغوي والن
أن يسترعي األسماع، ويثير االنتباه، ويحرك داعية اإلقبال في كل إنسان إلى 

  .القرآن



 

 )٢٣٤٣(

  هناك عالقة تالزمية بين الصوت والمعنى فبتغيره يتغير المعنى وذلك يرجع
إلى خصوصية كل حرف وإيقاعه الموسيقى على األذن؛ ومن ثم فاللغة 

تاج كالمي وتركيبي، والصوت أصوات وهي المادة األولية في نشوء أي إن
  . وداللته يجتمعان في تخطيط المنهج واتجاه النص

  إن االنسجام قائم بين العربية والقرآن؛ فالعربية في طبيعتها تقوم على التوازن
في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات 

ا في هذا المدرج الطبيعة في تنوعها وسعتها، وتمتاز من وجهة أخرى بتوزعه
  توزعا عادال يؤدي إلى التوازن واالنسجام بين األصوات

  إن للصوت اللغوي أهمية في دراسة النص القرآني من حيث إنه البنية اللغوية
الصغرى المكونة للكلمات والتراكيب واآليات؛ إلى جانب ذلك فهو عنصر 

 بحسب الدالالت أساسي في اإلعجاز القرآني، والقرآن ينتقي األصوات اللغوية
  .  بهدف تجسيد المعاني في أحسن صورة

  يحمل النص األدبي عوامل صوتية من شأنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا في
أسلوبه وأدائه؛ ويتمثل ذلك في المالمح التمييزية ألصوات هذا النص؛ كالجهر، 
 والهمس، والتفخيم، والترقيق، والتكرار، والنبر والتنغيم، إلى جانب مقاطعه

الصوتية التي تنتظمه، كما تتمثل في االختيار الصوتي للكاتب وفي التنظيم 
  .الذي يحكم هذا االختيار

  وأخيرا فإن الباحث يرى إمكانية اإلفادة من خصوصية األصوات العربية في
تعليم وتعلم العربية لما تتميز به من إيقاع لغوي، وجرس موسيقى تألفه اآلذان، 

فاألصوات العربية تدل على معانيها بمجرد سماع صوت وتميل إليه النفوس؛ 
  . الكلمة ويمكن استثمار هذا البعد في المجال التعليمي للغة العربية



– 

  )٢٣٤٤(

 :الهوامش
  ١٥:أسرار البالغة، الجرجاني، ص: انظر) ١(
هج العربيـة  دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمن. انظر محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية ) ٢(

  ، دمشق١٩٦٤دار الفكر للنشر التوزيع،. األصيل في التجديد والتوليد
  ٦٦:الرحمن) ٣(
  ١١:  األنبياء)٤(
قصمت ظهـر  : والقصم الكسر ؛ يقال) .قصمنا( كم في موضع نصب ب: فسر القرطبي اآلية الكريمة قائال) ٥(

فهو الصدع في الشيء من غير  (بالفاء)  الفصموأما. فالن وانقصمت سنه إذا انكسرت والمعني به هاهنا اإلهالك    
كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذارى الحي مفصوم، ومنه الحديث فيفصم عنه وإن                :بينونة ؛ قال الشاعر   
والظلم وضع الشيء في غير موضـعه، وهـم      . كانت ظالمة أي كافرة؛ يعني أهلها     : وقوله. جبينه ليتفصد عرقا  

 وأنشأنا أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهالكهم قوما آخرين. وضعوا الكفر موضع اإليمان
  ٢٥٦: البقرة)٦(
أحمد . د: ، قدمه وحققه وعلق عليه)هـ٦٣٧ت (، ١/١٥٠المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : انظر ابن األثير) ٧(

 بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي، الرياض. الحوفي ود
تحقيق على النجدي ناصف وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح شلبي، مكتبة    ،  ٥٦-٢/٥٥ انظر المحتسب البن جني      )٨(

  .م١٩٩٩الثقافة الدينية، القاهرة،
من تراب أثر فرس جبريل أما ابـن  : أي (فقبضت قبضة من أثر الرسول: يقول البغوي في تفسيره لكلمة قبضت     ) ٩(

والقبضة ملء الكف، : حافر فرس جبريل، قالمن تحت : قال (فقبضت قبضة من أثر الرسول :كثير فيقول في تفسيره
 .والقبضة بأطراف األصابع

 ٩٦:طه) ١٠(
  ١٤: المزمل) ١١(
تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة : أي:"  من سورة المزمل حيث يقول١٤: انظر تفسير ابن كثير لآلية   ) ١٢(

: ض قاعا صفصفا، ال ترى فيها عوجا، أيتنسف نسفا فال يبقى منها شيء إال ذهب، حتى تصير األر     صماء، ثم إنها  
كانت الجبال " وكذلك القرطبي في تفسيره لآلية .ال شيء ينخفض وال شيء يرتفع    : رابية، ومعناه : واديا، وال أمتا، أي   

  :قال حسان-والكثيب الرمل المجتمع . كثيبا مهيال أي وتكون
  عرفت ديار زينب بالكثيب    كخط الوحي في الورق القشيب

هو الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتها، وإذا أخذت       : المهيل: قال الضحاك والكلبي  . الذي يمر تحت األرجل   : يلوالمه
  .أسفله انهال

  ٥٤: البقرة) ١٣(
، جامعة ذي   ١، المجلد،   ٣:دراسة صوتية داللية، مجلة آداب ذي قار، العدد       . سورة الناس : راجع شاكر األسدي  ) ١٤(

  .م٢٠١١قار، العراق، 



 

 )٢٣٤٥(
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 م١٩٤٤الحروف الالتينية لكتابة العربية، دار العرب، الفجالة، القاهرة، : عبد العزيز فهمي.  
 م١٩٨٠اإلعجاز الفني في القرآن، تونس، : عمر السالمي.  
 م١٩٨٥علم األصوات، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، : عبد الصبور شاهين.  
 م١٩٨٨شق، سوريا، المصطلح الصوتي، دار الفكرن دم: عبد العزيز الصيغ.  
 دراسات في اللسانيات العربية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، : عبد الحميد السيد

  .م٢٠٠٣
 في األصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية، دار الحرية للطباعة، بغداد، : غالب المطلبي

  .م١٩٨٤العراق، 
 بيروت، ١:ليل الخطاب الشعري، دار الكنوز األدبية، طمنهج النقد الصوتي في تح: قاسم البريسيم ،

  .م٢٠٠٠لبنان، 
 م٢٠٠٠علم األصوات، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، : كمال بشر.  
 اإليقاع الصوتي في نسق األلفبائية العربية، مجلة جامعة دمشق، : منير شنطاوي وعمر خليل

  .م٢٠١٠ العدد األول والثاني، سوريا، ٢٦:المجلد
 بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا، جامعة النجاح . التحليل الصوتي للنص: مهدي عناد

  .م٢٠١١الوطنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير نابلس، فلسطين، 
 دار ابن كثير، دار اليمامة، بيروت، لبنان، ٩:إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط: محي الدين درويش ،

  .م٢٠٠٣
 دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج . فقه اللغة وخصائص العربية: ركمحمد المبا

  .م١٩٦٤دار الفكر للنشر التوزيع، دمشق،. العربية األصيل في التجديد والتوليد
 نموذج الوقف، الطبعة األولى، الدار العربية للعلوم . في التنظيم اإليقاعي للغة العربية: مبارك حنون

  .م٢٠١٠الجزائر، 



 

 )٢٣٤٧(

  
  
  
  
  
  

 

  
  :التمهيد

الحمد هللا معز من أطاعه، ومذِل من عصاه، والصالة والسالم على الرحمـة المهـداة،               
  :والنعمة المسداة محمد صلى اهللا عليه وسلم، أمــأ بعد

فإن أولى ما ينبغي أن تصرف فيه األوقات ، وأعز ما يكون مـن القربـات، االعتنـاء            
وال شك أن مدار هذه العلوم على كتـاب         . اً وتطبيقاً تعلماً وتعليماً، وتفهم  : بعلوم الشريعة 

  .اهللا العظيم، وسنة نبيه الكريم صلى اهللا عليه وسلم
 وال يزال القرآن الكريم منهالً صافياً يرد من الناهلون، ويفيئ إليه الراغبون، ينـشدون              
منهجه ويلتمسون توجيهاته، فيجيب على التساؤالت، ويكشف الشبهات،  كيـف وهـو             

هذه األمة ومصدر عزها وعنوان شرفها، وهو الموضح سبيل النجاة، والعـصمة            منهج  
لمن اراد درك المقصود، وما من آية في القرآن إال وفيها مـن التوجيهـات والنفحـات       

  .والمقاصد والفوائد والِحكم ما يبهر العقول، ويثري القرائح ويحي القلوب الضامئة
معامالت، وفي القرآن تقرير العقائد الـصافية،  ففي القرآن حديث عن أحكام العبادات وال   

والرد على المناهج الضالة والفرق المنحرفة، وفي القرآن أخبار األولـين واآلخـرين،             
  وفي القرآن حديث عن اآلداب السامية واألخالق الفاضلة

وكان مما تضمنه القرآن آيات أشكل معناها على بعض المفسرين وتلك حكمة اهللا تعالى              
 الكمال إال له ولكتابه، وال تزال عقول البشر عاجزة عـن درك شـأو القـرآن،       أبى اهللا 

: وتحصيل مراميه، ولو لم يكن في وجود هذا النوع من اآليات إال ما قالـه  القرطبـي                 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مـا       :  (كيف كان في القرآن متشابه واهللا يقول      : فإن قيل "
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– 

  )٢٣٤٨(

 أن  - واهللا أعلـم   -الحكمة فـي ذلـك    : ه واضحا؟ قيل له   فكيف لم يجعله كل   )  نزل إليهم 
)١"(يظهر فضل العلماء، ألنه لو كان كله واضحا لم يظهر فضل بعضهم على بعض 

المفسرون كثيراً؛ حتى ال يكاد يخلو كتاب من        طالما وقف عندها    وهي من المسائل التي     
  : كتب التفسير من ذكرها وذكر الخالف فيها؛ قوله تعالى

) ? > = < O N M L K J I H G F E D C B          A @
R Q P( 

               وذلك أن في المسألة إشكاالً َأورده بعض العلماء وهو حدوث هذا األمر وهو وجود الهم
  !  من يوسف وهو من رسل اهللا تعالى، فكيف يحصل منه هم بالمعصية

: ا التفسيري ومنبع الخالف يتركز على أمرين اثنين؛ األول تفسيري، والثاني لغوي؛ فأم          
المذكور في اآليـة الـذي   ) الهم(فهو خالف المفسرين من السلف ومن بعدهم في تفسير      

فهـو خـالف    : وقع من يوسف؛ هل ثمة هم وقع منه، وما هو هذا الهم؟ وأما اللغـوي              
  ؛ هل هو محذوف؟ أو موجود يدل عليه السياق؟)لوال(المعربين في تقدير جواب 

بحث هذه المسألة مستعيناً بما سطره علماؤنا فـي دواويـن التفـسير           وقد استعنت باهللا ب   
واللغة، وقد رجحتُّ ما رأيته راجحاً في ضوء قواعد الترجيح، راجياً مـن اهللا العـون                

  .والتوفيق متبرئاً من حولي وقوتي، فهو حسبي ونعم الوكيل
مـصادر  هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، وبيـان بثبـت ال             

  . والمراجع
 عصمة األنبياء: المبحث األول.  
 وجه اإلشكال الوارد في المسألة: المبحث الثاني 
 سبب اإلشكال، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: 

  . تفسير الهم - ١
 ).لوال( تقدير جواب -٢
 ذكر أقاويل العلماء في المسألة، منسوبة إلى قائليها: المبحث الرابع. 
 ن األقوال بالدليل والبرهانالراجح م: المبحث الخامس. 

  .وتتضمن أهم النتائج التي انتهيت إليها خالل كتابة البحث: الخاتمة
 .ثبت المصادر والمراجع

                                         
 ٤/١٩الجامع ألحكام القرآن ) ١(



 

 )٢٣٤٩(

هذا واَهللا أسأل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لقلوبنـا ضـياء، وألبـصارنا               
 حجة لنـا    جالء، وألسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصاً، وعن النار مخلصاً، وأن يجعله         

  .ال علينا، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



– 

  )٢٣٥٠(

  عصمة األنبياء : المبحث األول
  ): العصمة(تعريف 
ولقـد راودتـه عـن نفـسه        : ( ، ومنـه قولـه تعـالى       )١(المنـع : في اللغـة   -

ــصم ــع: أي}:يوســف{) فاستع ــي. امتن ــال القرطب ــصمة : "ق ــميت الع س
 .)٢("عصمة ألنها تمنع من ارتكاب المعصية

 :أما في االصطالح -
ــل ــصهم  : فقي ــائص وتخصي ــن النق ــله م ــاءه ورس ــظ اهللا أنبي ــي حف ه

ــزال       ــور وإن ــي األم ــات ف ــصرة والثب ــسية والن ــاالت النف بالكم
  .)٣(السكينة

هـي ملكـة إلهيـة تمنـع اإلنـسان مـن فعـل المعـصية والميـل                  : وقيل
 ).٤(إليها مع القدرة عليها

ــل واألنب  ــون الرس ــاء أن يك ــصمة األنبي ــراد بع ــصومين والم ــاء مع ي
في تحمـل الرسـالة والتبليـغ عـن اهللا فـال ينـسون شـيئاً ممـا أوحـاه                    
ــى أن       ــد عل ــاع منعق ــه، واإلجم ــيئاً من ــون ش ــيهم وال يكتم اهللا إل
األنبيــاء علــيهم الــصالة والــسالم معــصومون فيمــا يبلغونــه عــن اهللا 

  ).٥(تعالى
، )٦( أهـل العلـم  أما عصمتهم فيما سوى ذلك مما ال يدخل في التبليغ فقد اختلـف فيـه            

والصحيح من أقوال أهل العلم المحققين هو أنهم معصومون من الكبائر وقباح الـذنوب              

                                         
 ).عصم (٢/٥٤تهذيب اللغة ) ١(

 ٩/١٨٣الجامع ألحكام القرآن ) ٢(

 ١/٥٠١فتح الباري ) ٣(

 ١٥٠: فات، صالتعري) ٤(

 ١/٤٨٩، وجالء العينين ١٠/٢٨٩مجموع الفتاوى البن تيمية ) ٥(

 ٣٨: آيات عتاب النبي في ضوء العصمة واالجتهاد،  ص: ينظر في أقوال العلماء في هذه المسألة) ٦(



 

 )٢٣٥١(

ومرذولها كالزنا والسرقة والفحش من القول وغير ذلك، وجوزوا وقوع الصغائر مـن             
  ).٣(وابن تيمية) ٢(وابن قتيبة) ١(األنبياء مطلقا وهذا عليه ابن جرير

                                         
 ١٢/١٩١جامع البيان ) ١(

 ٤٠٢: تأويل مشكل القرآن، ص) ٢(

 ١٠/٢٩٢مجموع الفتاوى ) ٣(



– 

  )٢٣٥٢(

  :كال في المسألة، وفيه مطلبانتفصيل اإلش: المبحث الثاني
  :المطلب األول

علـى َأقـواٍل    ) وهم ِبها لوال َأن رَأى برهان رِبهِ      : (اختلف العلماء في معنى قوله تعالى     
  :)١(بعضها ضعيف وبعضها قوي؛ وإليكها مختصرة، ومنسوبة إلى قائليها، كثيرة

لى هـذا المعنـى     أنه كان من جنس همها، ولوال أن اهللا عصمه لفعل، وإِ           .١
ذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والضحاك، والسدي، وهـو قـول عامـة     

 .)٢(المفسرين المتقدمين
أنه لم يقع منه هم بتاتاً؛ بل هو منفي لوجود البرهان، وهو اختيـار أبـي                .٢

 .)٣(حيان
وهذا القول رواه الـضحاك عـن ابـن         . تمناها زوجة له  : أنه هم بها أي    .٣

 .)٤(عباس
 .)٥( ويدفعها عن نفسه؛ وهذه هو البرهان الذي رآهأنه هم أن يضربها .٤
 .)٦(وهذا القول حكاه الثعلبي. أنه هم بالفرار منها .٥

منها؛ هل هو محذوف يدل عليه السياق، أم أن فـي           ) لوال(كما اختلفوا في تقدير جواب      
  الكالم تقديماً وتأخيراً؛ فيكون الجواب حنيئٍذ متقدماً عليه؟ 

 -بعـون اهللا –الخالف في هاتين المسألتين؛ فـإني ذاكـر لـك           وقبل أن أدلف إلى ذكر      
  :تعريف الهم لمناسبة ذكره ها هنا؛ فكن على ذُكٍْر منه

  ): الهم(تعريف : المطلب الثاني
بل هو دونه؛ وذلك أن أول ما يمـر بقلـب اإلنـسان يـسمى       : وقيل. )٧(هو العزم : الهم

، فإذا قوي سمي عزماً، ثم بعده       خاطراً، فإذا قوي سمي حديث نفس، فإذا قوي سمي هما         

                                         
 ٤/١٥٧زاد المسير :  فيتنظرهذه األقوال) ١(

 ٢/٤٢٨زاد المسير : ينظر) ٢(

 ٦/٢٥٧البحر المحيط ) ٣(

 ٤/٣٨١ابن كثير ". وفي هذا القول نظر من حيث العربية: "ذكره ابن كثير وغيره ولم يعزه ألحد، وقال) ٤(

 ".لبعض المتأخرين: "، وعزاه٣/٢٤ذكره الماوردي في النكت والعيون ) ٥(

 . غير معزو٥/٢١٠الكشف والبيان ) ٦(

 . للهروي٦/١٩٤٢الغريبين في القرآن والحديث ) ٧(



 

 )٢٣٥٣(

وسطاً بين حديث النفس وبين العزم، ولم يـصل ذلـك           : ، فصار الهم  )١(إما قول أو فعل   
  .الهم المذكور إلى درجة الفعل

ومن المفسرين من مال إلى كونه همةً وحديثَ نفٍس ال تخلو منه النفوس عند الشدائد ثـم   
  . )٢(ل المكروه، والتوكل على اهللاتُرد إلى الثبات والصبر، وتُوطَّن على احتما

همت زليخةُ بالمعصية مصرة، وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ فبـين             : قال ثعلب 
  . )٣(الهمين فرق

  :وإليك بيان كل من المسألتين
  :  المسألة األولى-١

؛ فقد اختالف العلماء فيه على أقوال كما مـر آنفـاً،            )٤(وهي همه عليه السالم   
  :قواها القولين التاليينومن أبرزها وأ

 بل هو منْفي بتاتـاً لوجـوِد رؤيـة           َأنه لم يحصل منْه هم البتَة       : القول األول 
، وقد قال بهذا القول كثيـر مـن       )قَارفتَ الذِّنْب لوال َأن عصمك اهللا     : (البرهان،كما تقول 

ـ   ،)٧( وأبوحيـان  ،)٦(القرطبـي : ، منهم )٥(نالمفسري  ،)٩ (والبقـاعي ، )٨(يوالـسمين الحلب
  .)١٣(، والطاهر بن عاشور)١٢( والشنقيطي،)١١( والشوكاني،)١٠(والقاسمي

لوال وجود البرهـان    : محذوفاً يدل عليه ما قبله، َأي     ) لوال: (وهؤالء قدروا جواب  
  .لوقع في المعصية، ولكن لم يقع منه هم البتة

                                         
 ٣/٣٨٢الدر المصون ) ١(

 ).١/٥٤٦إرشاد العقل السليم (، وأبو السعود )١/١٩٨الكشاف (الزمخشري : من هؤالء المفسرين) ٢(

 ٤/٣٠٢عمدة الحفاظ ) ٣(
 ١١/٣١١لجامع ألحكام القرآن ا: ينظر. فال خالف أنه كان المعصية: أما هم المرأة:   قال القرطبي)٥(

 ٢/٤٥٦وجوزه الزمخشريكما في الكشاف ) ٥(

 ١١/٣١١الجامع ألحكام القرآن ) ٦(

   ٥/٢٩٥البحر المحيط ) ٧(

 ٦/٤٦٦الدر المصون ) ٨(

 ١٠/٦٣نظم الدرر ) ٩(

 ٩/٢١٢محاسن التأويل ) ١٠(

 ٣/١٧فتح القدير ) ١١(

 ".ل على لغة العرب، وإن زعم العلماء خالف ذلكوهذا أجرى األقوا: "، وقال٢/٣٦أضواء البيان ) ١٢(

 ٦/٢٥٣التحرير والتنوير ) ١٣(



– 

  )٢٣٥٤(

وهـم بهـا   : ( ثم يبتدأ،)ولقد همت به: (وبناء على هذا القول فإن الوقف على قوله     
  )١()لوال أن رأى برهان ربه

هم كُل واحٍد منهما باآلخر، وعلـى  : إثباتُ الهم لهما كليهما، والمعنى  : القول الثاني 
  .)٢(لوال أن اهللا تعالى عصمه لفَعل المعصية: هذا يكون التقدير

ل به أيضاً من     وقا ،)٣(ابن عباس، ومجاهد  : وقد قال بهذا القول بعض السلف، منهم      
 ،)٨( وابـن عطيـة  ،)٧( والزمخـشري  ،)٦( والزجـاج  ،)٥( ابن جرير الطبري   ،)٤(المفسرين
 وأصـحاب   ،)١٣(، والِقنّوجي )١٢(وأبو السعود ،  )١١( وابن القيم  ،)١٠( وابن تيمية  ،)٩(والرازي

              من يوسف إال إنهم مختلفون في هذا الهم ثْبتون حصول الهم؛ فمنهم  هذا القول كما َأنهم ي
  :من يرى َأن الهم الذي حصل من يوسف هو الوقوع في المعصية

  .)١٤( فبعضهم فسر هم يوسف بَأنه جلَس منها مجلس الرجِل من امرأته

                                         
، وهو كذلك قول العكبري كما في إمالء ما من به الرحمن ٢/٧٢١ايضاح الوقف واالبتداء البن األنباري ) ١(
٢/٥٢ 

، ونسبه اآللوسي ٤/١٥٧وهذا القول نسبه ابن الجوزي إلى عامة المفسرين المتقدمين كما في زاد المسير ) ٢(
 ١٢/٢١٣لبعض المحققين كما في روح المعاني 

 ٧/١٨٣وقد أخرج آثارهم ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٣(

القرطبي، وقال بهذا القول ابن عطية على فَرِض َأن يوسف كان نَِبياً في ذلك الوقت، : استَحسن هذا القول) ٤(
الجامع ألحكام : ينظر. ، وهو قول جماعة من العلماء...)ينا إليه لتنبئنهوأوح: (وهذا هو اَألرجح  لقوله تعالى

 ١١/٣١٤القرآن للقرطبي 

 .لقد قمت لوال زيد: ال تقول ، قبلها) لوال ( إن العرب ال تقدم جواب :، وقال٧/١٨٣جامع البيان )٥(

 ٦/٤٦٨الدر المصون :  ينظر) ٦(

 ٢/٤٥٦الكشاف )٧(

 ٧/٤٨٠المحرر الوجيز ) ٨(

 ١٨/١١٤التفسير الكبير  ) ٩(

 ٣/٢٧٢دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية للجليند : ينظر) ١٠(

 ٢/٤٤٦بدائع التفسير ) ١١(

 ٤/٢٦٥إرشاد العقل السليم ) ١٢(

 ٦/٣١٣فتح البيان ) ١٣(

 .ذكر هذا القول الطبري ونسبه لقائليه) ١٤(



 

 )٢٣٥٥(

ومنهم من يرى َأن همه هو الميل الطَبيعي والشهوةُ الغريزيةُ المزمومةُ بـالتقوى،             
م بطبعه إلى الماء البارد، مع َأن تقواه تَمنعـه   ومثال هذا ميل الصائ ،وهذا ال معصية فيه   

  .)١(من الشُّرب وهو صائم؛ وهو على يقين أنه لن يصدر منه هذا األمر
محذوف يدل عليه ما قبله كمـا       ) لوال(وأصحاب هذين القولين يؤكدون َأن جواب       

ِإن : م، وال تقـول ِإن فَعلْت فََأنت ظـال : فيقدرونه) َأنتَ ظالم ِإن فَعلت كذا   : (تقول العرب 
) جمهـور  -حذف الخبـر : أي–وعلى هذا القول    . هو الجواب، بل داٌل عليه    ) َأنت ظالم 

  أبرز هؤالء أبو حيان،ومن )٢(النحويين
 فيكون في الكالم تقديم وتأخير؛      ؛متقدم عليه ) لَوال(وبعض العلماء يرى َأن جواب      

  .وهذا هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين
 أجرى األقـوال علـى      هو: " الشنقيطي لقول أبي حيان ومن معه فقال       وقد انتصر 

أن الجـواب  : قواعد اللغة العربية، ألن الغالب في القرآن الكريم وفـي كـالم العـرب             
  .)٣("المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه

بناء على هذا القول فقد أورد بعض المفسرين وعلمـاء  : والجواب عليه) ٢(إشكال  
  عليها؟) لوال(هل يجوز تقدم جواب : فادهاللغة إشكاالً م

:  ومـنهم  )٤(وهو قول جمهور النحـويين    . يرى بعض العلماء أنه ال يجوز ذلك       - ١
إن : "القاضي ابن عطية؛ الـذي يقـول      : اإلمام اللغوي الزجاج، ومن المفسرين    

  ".اللسان العربي يرده
ميذه السمين  أبو حيان، وتل  : بينما ال يجد البعض مانعاً من القول به، ومن هؤالء          - ٢

في هذه  ) لوال( متفقون على أن جواب      الحلبي، واآللوسي، والشنقيطي؛ وهؤالء   
اآلية محذوف لداللة ما قبله عليه، إال أنهم ال يرون مانعاً مـن تقـدم جـواب                 

 .)٥(عليها) لوال(

                                         
 ٢/٢١٠أضواء البيان ) ١(

 ٦/٢٥٧البحر المحيط ) ٢(

 ٢/٢٠٨لبيان أضواء ا) ٣(

 .دراسات في أسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة: ينظر) ٤(

 ٥/٢٩٥أبو حيان في البحر : نقله عنهم) ٥(



– 

  )٢٣٥٦(

والصحيح من القولين هو القول الثاني؛ فليس هناك دليل يمنع مـن تقـدم جـواب            
  : اخترت ذلك لألسباب التاليةعليها، وإنما) لوال(
" وهـذا قـول يـرده لـسان العـرب وأقـوال الـسلف             : "قول ابـن عطيـة     - ١

ــسان العــرب ــالخروج عــن ل ــوال( تَجــرد جــواب -أ: فكأنــه أراد ب ) ل
ــم بهــا: (وهــو ــالم) وه ــن ال ــدم جــواب -ب. م ــوال( تق ــ) ل  )١(اعليه

ــى     ــاج عل ــها الزج ــي اعترض ــات الت ــس االعتراض ــي نف ــذه ه وه
ــذا ا ــحاب ه ــولَأص ــين َأن  .)٢(لق ــذين االعتراض ــى ه ــواب عل  والج

ــرآن  : يقــال ــسان العــرب، وقــد ورد فــي الق إن ذلــك موجــود فــي ل
ــالى   ــال تع ــه، ق ــدل علي ــا ي ــريم م  u t s r q p o (: الك

| { z y x w v (]فقولـــــه]١٠:القـــــصص  :
، ِإمـا َأن يكـون جوابـاً عنـد مـن يـرى ذلـك،                )ِإن كَادتْ لَتُبـِدي ِبـهِ     (

لــوال أن ربطْنــا علــى : ن يكــون داالً علــى الجــواب، والتقــديروِإمــا َأ
، هـذا مـضمون مـا قالـه أبـو حيـان، وَأنـت               )٣(قلبها لكادتْ تبـدى بـه     

  .ترى َأن ذلك ليس فيه خروج عن كالم العرب
وِإن كـان اَألرجـح     -)٤(عليهـا ) لـوال (ليس هنـاك مـايمنع تقـدم جـواب           - ٢

ــدُل عل) لــوال(َأن جــواب  ياقمحــذوفٌ يــس ــه ال ــان-ي قــال َأبــو حي  :
ــشرط    " ــريح َأدواِت ال ــل ص ــك ب ــاع ذل ــى امتن ــٌل عل ــوم دلي وال يق

العاملِة مختلَـفٌ فـي تجـويِز تقـديِم َأجوبتهـا عليهـا، وقـد ذهـب ِإلـى                   

                                         
 ٦/٤٦٩الدر المصون للسمين الحلبي : انظر) ١(

 ألن الغالب في القرآن وفي كالم: -رحمه اهللا-، وهو أيضاً رأي الشنقيطي، قال ٣/١٠١معاني القرآن ) ٢(
q p o n m l k j i h g (: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: العرب

s r   (]٨٤:يونس)[ال يتقدم ، ولكن يكون المذكور قبله دليل ) لوال(ألن جواب الشروط وجواب : وقال
 )٢/٣٦أضواء البيان . (عليه كاآلية المذكورة

 ي، والشنقيطي، وغيرهم، وهو رأي السمين الحلب٥/٢٩٥البحر المحيط ) ٣(

الكشاف (، والزمخشري )٧/١٨٣جامع البيان  (، وابن جرير )٦/٤٦٨الدر المصون (الزجاج  : كما قاله) ٤(
٢/٤٥٦( 



 

 )٢٣٥٧(

ــصاري   ــد اَألن ــو زي ــصريين َأب ــالم الب ــن َأع ــون، وم ــك الكوفي  )١(ذل
 .)٣(")٢(وَأبو العباس المبرد

 التي تنقل بال أسانيد من الكالم الباطل ونسبة الشين إلى           جاء في بعض كتب التفسير    
 -زوراً وبهتانـاً -يوسف عليه السالم ما يستقبح ذكره ويستهجن تسطيره؛ ونـسبوه         

فالذي نَِدين اَهللا به ونعتقد صحته، َأنـه ال يثبـت           : "...قال أبو حيان  . لبعض السلف 
  وال يصح في نبي      عنهم شيء في نسبة الفاحشة أو مقدماتها ودواعيها ليوسف          

اهللا هذه األقوال الفاسدةَ التي ال تَليقُ بعامة النـاس فـضالً عـن المقطـوِع لهـم                   
 العرب َألنهـم قـدروا      والذي روي عن السلف ال يساعد عليه كالم       ....)٤(بالعصمة
وكالم العـرِب   ) لهم بها : (محذوفاً، وال يدل عليه دليل َألنهم لم يقَدروا       ) لوال(جواب  

ال يدل إال على َأن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط، َألن ما قبـل الـشرط                
  .)٥("دليٌل عليه، وال يحذفُ الشيء لغير دليل عليه

واهللا تعـالى  – كما ترى، وال مدفع لهـا  ها لسان العرب  لموافقتِ وهذه أسباب وجيهة  
  .-أعلم

                                         
هـ ٢١٥سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس، صاحب تصانيف أدبية ولغوية، ت : أبو زيد األنصاري)  ١(
 ) ١/٥٨٢ وبغية الوعاة ،٤٨: أخبار النحويين واللغويين للسيرافي، ص(

محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي البصري أبو العباس المبرد النحوي اللغوي شيخ النحو وحافظ : المبرد)٤(
 )١٤٨، نزهة األلباء ٦٤الفهرست البن النديم (هـ  ٢٨٥ت. العربية

وتقديم ) لوال(وا تقديم جواب واعلم أن جماعة من علماء العربية أجاز: ، قال الشنقيطي٥/٢٩٥البحر المحيط  )٣(
 )٢/٣٦أضواء البيان ...(الجواب في سائر الشروط

ِحفْظُ اهللا إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات، وتخصيصهم بالكماالت النفسية، :  ألنبياء-تعالى–ِعصمة اهللا ) ٤(
، وفتح الباري ٥٧٠غب صمفردات  ألفاظ القرآن للرا. (والنصرة والثبات في األمور، وإنزال السكينة عليهم

  ). ١١/٥٠البن حجر 
، وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني، وآيات ٣/١الِفصل في الملل والنحل البن حزم  :وأنظر في هذا الموضوع

 .عويد المطرفي/   في ضوء العصمة واالجتهاد،  للدكتورعتاب النبي 

 ٥/٢٩٥البحر المحيط ) ٥(



– 

  )٢٣٥٨(

  :وتتضمن أهم النتائج: الخاتمة
            يوجد في القرآن الكريم عدد وافر من اآليات التي أشكل معناها على كثيـر مـن

 .المفسرين
       علم معناها؛ ولكن المعنى قد يخفى علـى مفـسٍرليس في القرآن الكريم آيات ال ي

 .دون غيره
 قواعد الترجيح التي اعتمدها المفسرون من أهم الطرق لحل اإلشكالتطبيق . 
      معرفة االتجاه العقدي واللغوي من األهمية بمكان إلدراك مكمـن اإلشـكال فـي

 .المسألة
                 أوصي من له اهتمام  ببحث المشكل أن يدرس اإلشكال من خالل كـل مفـسر؛

 ..فيأخذ اآليات المشكلة عند الطبري أو ابن كثير



 

 )٢٣٥٩(

  :المصادر والمراجعثبت 
 هـ، تح   ٣٦٨أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد اهللا، ت         : النحويين البصريين  أخبار -

 .١٩٨٥محمد إبراهيم البنا، القاهرة . د
أبي السعود محمد بن محمـد العمـادي،   . إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم    -

  .دار المصحف، القاهرة
محمد األمين بن محمد المختـار  الجكنـي         . ن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآ     -

 .هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر في بيروت . الشنقيطي

أبو البقاء العكبري، مطبعـة    : إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات         -
  .الحلبي

عويد بن عايد الكحيلـي  /  في ضوء العصمة واالجتهاد، للدكتور   آيات عتاب النبي     -
 .المكتبة المكية. لمطرفيا

محيي الدين رمضان، نـشر مجمـع   : إيضاح الوقف واالبتداء، البن األنباري، تحقيق  -
  .١٣٩٣، ١اللغة العربية بدمشق، ط

البحر المحيط في التفسير، ألبي حيان األندلسي، تحقيق، عرفات حسونة، نشر المكتبة             -
 .التجارية بمكة

 .دار الكتاب العربيبدائع الفوائد، البن قيم الجوزية، نشر  -

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن السيوطى تحقيـق              -
 . لبنان-أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت

 .ابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة الحلبي: تأويل مشكل القرآن -

 .م١٩٧٨التعريفات، للجرجاني، نشر مكتبة لبنان  -

سير الكبير تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لإلمـام      التف -
 .دار الكتب العلمية، طهران. ، دار الفكر١٩٨٥، ٣ط )  هـ٦٠٤ت (الرازي 

ـ  ٧٧٤ت  (إسماعيل القرشي   : تفسير القرآن العظيم البن كثير     - ، دار  ١٩٨٢. ط)  هـ
 م دار المعرفـة     ١٩٨٦،  ١ط  . يثة، دار الرشاد الحد   ١٩٨١طبعة  . المعرفة، بيروت 

 .يوسف عبد الرحمن المرعشلي: قدم له د. ببيروت

 .١٩٦٧ هـ، القاهرة ٦٧١القرطبي، محمد بن أحمد، ت . الجامع ألحكام القرآن -



– 

  )٢٣٦٠(

 هــ، البـابي الحلبـي       ٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ت        . جامع البيان  -
 .١٩٥٤بمصر 

 .١٤٠١المدني : ط. مان بن محمود اآللوسي نع.جالء العينين في محاكمة األحمدين -

                  الـسمين الحلبـي، أحمـد بـن يوسـف،          : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      -
 .١٩٨٧أحمد محمد الخراط، دمشق .  هـ، تح د٧٥٦ت 

 ) .هـ١٤٠٣ت (محمد عبد الخالق عظيمة : دراسات في أسلوب القرآن الكريم -

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة         / تفسير ابن تيمية    دقائق التفسير الجامع ل    -
                ، ٢مؤسـسة علـوم القـرآن، ط        : محمد السيد الجلينـد، دمـشق     : الحراني؛ تحقيق 

 . هـ١٤٠٤

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ألبي الفضل شهاب الدين السيد              -
 . اء التراث العربيدار إحي. محمد اآللوسي البغدادي

               ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن،           : زاد المسير في علم التفسير     -
 .١٩٦٥ هـ، دمشق ٥٩٧ت 

 -محمـد التـونجي   . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ للسمين الحلبي، تحقيق د     -
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ بيروت -عالم الكتب 

أحمـد  : تحقيـق ) أحمد بن محمد  (ألبى عبيد الهروي    . لحديثالغريبين في القرآن وا    -
 .هـ١٤١٩: مكتبة الباز بمكة المكرمة:  نشر-فريد المزيدي 

مطبعة مـصطفى البـابي     . البن حجر العسقالني  : فتح الباري شرح صحيح البخاري     -
 .الحلبي في القاهرة

ـ                 - وجي فتح البيان في مقاصد القرآن ألبي الطيب بن صديق بن حسن بـن علـي القن
، عني بطبعه وقدم له وراجعه عبد اهللا بن إبراهمي األنصاري،           ) ١٣٠٧ت(البخاري  

 .م١٩٨٩إدارة إحياء التراث اإلسالمي دولة قطر، 

لمحمـد بـن علـي      . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير           -
 .، دار الفكر بيروت) ١٢٥٠ت(الشوكاني 

محمـد إبـراهيم    : تح. ألبي محمد علي بن حزم    . لنحلالفصل في الملل واألهواء وا     -
، دار الثقافـة    ١٩٨٠،  ١وط  . ١٩٨٥نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت        

 .الدار البيضاء



 

 )٢٣٦١(

ـ ٣٨٥ت  (الفهرست البن النديم     - ط دار  . مطبعة االستقامة بالقاهرة، دون تـاريخ     )  ه
 .بيروت/ المعرفة

 .١٩٥٤ هـ، مط الحلبى بمصر ٥٣٨الزمخشرى، محمود بن عمر، ت . الكشاف -

أبو محمـد   : الكشف والبيان، ألبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق           -
 .بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 هـ، تـح أبـى   ٥٧٧أبو البركات االنبارى، عبد الرحمن بن محمد، ت      . نزهةااللباء -
 .الفضل، القاهرة

 والسور للبقاعي، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، دار         نظم الدرر في تناسب اآليات     -
 ١الكتب العلمية، ط

 ١٤١٦مجموع الفتاوى البن تيمية، تحقيق عبد الرحمن القاسم، مجمع الملك فهد، ط -

دار إحيـاء الكتـب العربيـة، البـابي         . محمد جمال الدين القاسمي   . محاسن التأويل  -
 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦، ١القاهرة، ط-الحلبي

، ١البن عطية، تحـ مجموعة، الدوحة، ط     . لوجيز في تفسير الكتاب العزيز    المحرر ا  -
 .م١٩٧٧-هـ١٤٠٩

.  هـ، تح د   ٣١١الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السرى، ت        . معانى القرآن واعرابه   -
 .١٩٧٤عبد الجليل عبده شلبى، القاهرة 

 دمـشق،  مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني، تحقيق صفوان داودي، دار القلم،         -
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الثالثة 

 هـ، تح عبـد العزيـز       ٥٤٨الشهرستانى، محمد بن عبد الكريم، ت       : الملل والنحل  -
 .١٩٦٨محمد الوكيل، القاهرة 



– 

  )٢٣٦٢(

  



 

 )٢٣٦٣(

  
  
  
  
  

  
الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعـده، نبينـا محمـد وعلـى آلـه        

  :وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
 بـين  تْفَه، وشر       فلما كان الفقه يتعلق بشتى مجاالت الحياة عظمت في الدين منزلتُ          

 مـا    في شتى المجاالت   ير من العلوم  ه، واحتاج الفقيه حينها للتعرف على كث      العلوم مكانتُ 
  . ثم التعرف على الحكم الشرعي فيهاوادث،يعينه على تصور الح

  :-رحمه اهللا-) هـ٤٦٣(وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي 
واعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه، وليس دون الفقه علم إال وصاحبه يحتاج إلـى مـا                 " 

ج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور          دون ما يحتاجه الفقيه؛ ألن الفقيه يحتا      
  .)١("الدنيا واآلخرة

ومن األمور المهمة التي ينبغي للفقيه العناية بها معرفة أحكام النوازل الفقهية الطبيـة إذ             
الحاجة إلى معرفة أحكامها ملحة، فقد بات الناس في ارتباط شديٍد بالطـب، والمـسائل               

ها موضوع ِمهني يتوقف عليه تطبيب كل مريض غالبا         الطبية كثيرة جدا، ولعل من أهم     
حيث إن الطبيب ال يستطيع مداواة المـريض إال بعـد       ) اإلذن الطبي (أال وهو موضوع    

إذنه، أو إذن وليه وهذا هو األصل، وهناك استثناءات يسقط فيهـا اإلذن، ولكنهـا فـي                
  .حاالت معدودة كما سيأتي

دراسـة  -إلذن الطبي فـي المـسؤولية الطبيـة         أثر ا : (وقد جعلت عنوان هذا البحث    
  .، واهللا الموفق)-فقهية

                                         
 .٢/٣٣٤الفقيه والمتفقه ) ١ (

 
 

 
  



– 

  )٢٣٦٤(

 أهمية الموضوع:  
موضوع اإلذن الطبي موضوع خطير، وإذا لم يوجد اإلذن ترتب عليه اإلثم في اآلخرة              
ألنه تعدٍّ على حقوق اآلخرين، وترتب عليه المسؤولية الطبية على الطبيب إال في بعض              

  .  الحاالت المستثناة
  اختيارهسبب: 

شدة حاجة المجتمع إليه، وعموم البلوى به، فال يكاد يخلو بيت إال وفيه مريض              
 .تتطلب مداواته إلى إذن طبي

  منهج البحث : 
 :قد اتبعت في بحثي المنهج اآلتيو        
١ . وشـروطه،   لمعنـاه،    ، من بيـانٍ   باإلذن الطبي  الجانب التأصيلي المتعلق     ِذكْر

 .ه الفقهيه، وتكييفوأنواعوأركانه، 
  . بيان أثر وجود اإلذن الطبي وعدمه في المسؤولية الطبية . ٢
 .عزو اآليات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة، ورقم اآلية . ٣
تخريج األحاديث النبوية مع االكتفاء بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو فـي             . ٤

 .أحدهما، وإن لم يكن كذلك خرجته من مصادر السنة األصلية بقدر الحاجة
 .توثيق النصوص المنقولة من مصادرها مع ذكر الجزء والصفحة . ٥
 .اختصارارجمة األعالم الوارد ذكرهم في البحث ركت تت . ٦
 .االعتناء بقواعد اإلمالء، وعالمات الترقيم . ٧
 .البحثوضع قائمة للمصادر والمراجع في نهاية  . ٨
 خطة البحث: 

  :اآلتييتكون هذا البحث من تمهيد، وفصل، وخاتمة، وهو على النحو 
 التمهيد وفيه مبحثان:  

  :وفيه مطلبان.  تعريف اإلذن الطبي، واأللفاظ ذات الصلة:المبحث األول -
  .تعريف اإلذن الطبي: المطلب األول              
  :وفيه ثالثة فروع. التعريف باأللفاظ ذات الصلة:  المطلب الثاني             



 

 )٢٣٦٥(

  .تعريف الخطأ الطبي:  الفرع األول                           
  .تعريف الضمان:                             الفرع الثاني
  .تعريف المسؤولية الطبية:                             الفرع الثالث

  .  شروط اإلذن الطبي:المبحث الثاني -
 انمبحث أثر اإلذن في المسؤولية الطبية، وفيه :الفصل األول.  
 .إلذن الطبي في المسؤولية الطبية أثر وجود ا:المبحث األول -

  :وفيه ثالثة فروع. أثر وجوده للطبيب الحاذق: المطلب األول    
  .أثر وجوده للطبيب الحاذق إذا لم يخطئ:  الفرع األول                     
  .أثر وجوده للطبيب الحاذق إذا أخطأ: الفرع الثاني                          

  .أثر وجوده للطبيب الحاذق إذا تعدى أو فرط:   الفرع الثالث                        
  .أثر وجوده للطبيب الجاهل: المطلب الثاني    

 . أثر انعدام اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية، وفيه مطلبان:المبحث الثاني -
  .أثر انعدامه في الحاالت غير المستعجلة:     المطلب األول

  :رعان               وفيه ف
  .أن يكون الطبيب مستأجرا:                  الفرع األول

  . أن يكون الطبيب متبرعا: الفرع الثاني                           
  .أثر انعدامه في الحاالت المستعجلة:       المطلب الثاني

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.  
العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول       هذا وأسأل اهللا أن يرزقنا العلم النافع و       

  .فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب
  . وصلى اهللا على نبينا محمد

  إبراهيم بن أحمد الغامدي
  ..مكة المكرمة 



– 

  )٢٣٦٦(

  التمهيد
 وفيه مبحثان             :  

 .تعريف اإلذن الطبي واأللفاظ ذات الصلة: المبحث األول
  .تعريف اإلذن الطبي: المطلب األول

نتعرف في هذا المطلب على مفهوم اإلذن الطبي، وما يراد به وقبل ذكـر                      
ال بد من ذكر معناه باعتبار النظر إلى مفرداتـه، ومـا            ) اللقبي(التعريف االصطالحي   

  .يتركب منه، ثم بعد ذلك نعرف اإلذن الطبي باعتبار اللقب، وباهللا التوفيق
  :صطالح الفقهيتعريف اإلذن في اللغة واال/ أوالً

يقال أذنت له في كذا أطلقت له فعله، وأبحـت لـه            :  يطلق على معان   :اإلذن في اللغة   
ِإنَّمـا يـستَْأِذنُك الَّـِذين ال       {: قال تعالى   طلبت منه اإلذن،    : التصرف، واستأذنته في كذا   

ـ         )٤٥: ةآي التوبة(}يْؤِمنُون ِباللَِّه    ر، وعلـى   ، ويطلق كذلك على اإلعـالم، وعلـى األم
  .)١(اإلرادة

  :وفي االصطالح الفقهي
  : تعريفاً لإلذن فقال-رحمه اهللا-) ه٤٨٣(أورد السرخسي 

 التـصرف  من المانع ورفع شرعا بالرق الثابت الحجر فك :التجارة في اإلذن بأن اعلم"
  .)٢("كسبه في للعبد اليد وإثبات حكما

 بـذلك المحجـور إذا أذن لـه         وقد بوب له في باب مستقل أسماه باب المأذون، ومراده         
  .بالتصرف

واإلذن في االصطالح الفقهي ال يقتصر على باب الحجر فقط بل يتعلـق بكثيـر مـن                 
  :، ولعل التعريف المناسب له أن يقال)٣(األبواب الفقهية

  .)٤("إطالق التصرف للشخص بما كان ممنوعاً منه شرعاً"

                                         
 .١٣/٩لسان العرب انظر ) ١ (

 .٢/ ٢٥المبسوط للسرخسي ) ٢ (

 .٧لرحيم سلطان العلماء ص انظر أحكام إذن اإلنسان لمحمد عبد ا) ٣ (

 .٧المصدر السابق ص ) ٤ (



 

 )٢٣٦٧(

  :تعريف الطب في اللغة واالصطالح/ ثانيا
  : للغة يطلق على معان منهاالطب في ا

السحر يقال فالن مطبوب، وذلـك      ، وعلى الحذق والمهارة، وعلى      عالج الجسم والنفس  
  .)١(تفاؤال بسالمته، والمراد هنا عالج النفس

   :وأما الطب في االصطالح
  :  سينا بأنّهفقد عرفه ابن

  .)٢("الصحة عن ويزول يصح ما جهة من اإلنسان بدن أحوال منه يتعرف علم"
  :تعريف اإلذن الطبي باعتباره مركبا إضافيا/ ثالثا

لـه   يراه الطبيب مناسـباً       ما على إجراء  موافقةبالإقرار المريض   : "يقصد باإلذن الطبي  
من كشف سريري، وتحاليَل مخبرية، ووصف الدواء وغيره من اإلجراءات الطبية التي            

  .)٣("تلزم لتشخيص المرض وعالجه
 أو وليه وقبوله بجملة اإلجراءات الطبية الالزمـة لعالجـه، أو     رضا المريض، : "أو هو 

  .)٤("إجازتها بعد وقوعها؛ قصد حفظ الصحة واستردادها
  :ويمكن تعريفه بتعريف مختصر فأقول هو

  .رضا المريض أو وليه بالعالج، وما يترتب عليه
  .المراد بذلك ما يدل على قبوله بتلقي العالج: رضا المريض

ن المريض قد يتعذر أخذ اإلذن منه لفقدان الوعي مثالً فننتقل إلى البـدل وهـو                أل: وليه
  .الولي

  .وهذا يشمل كل ما يتعلق بتطبيبه: بالعالج
  . من إجراءات طبية، وفحوصات، وأشعة، ونحو ذلك: وما يترتب عليه

                                         
 .٥٥٣/ ١ لسان العرب  انظر)١ (

 .١/١٣القانون في الطب البن سينا ) ٢ (

 .٥٢أحمد كنعان ص. الموسوعة الفقهية الطبية د) ٣ (

 .٢٠عصام خرخاش ص.  د-دراسة فقهية طبية–أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره ) ٤ (



– 

  )٢٣٦٨(

  .التعريف باأللفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
  .الخطأ الطبيتعريف : الفرع األول

  . )١(ضد الصواب وهو ما ال يتعمد، والجمع خطايا وخطائي: الخطأ لغة
وحينما نتأمل في معنى الخطأ نجد أنه ما لم يقصده الفاعل، وإذا قلنا الخطأ الطبي فهـو                 

  :-رحمه اهللا-) ه٤٦٣(في هذا المعنى، قال ابن عبد البر 
 الخـاتِن،  وفعـلُ  غيـره،  دوأرا يرده، ولم الفاعل يقصده لم ما الخطأ، أن أجمعوا وقد"

  .)٢("المعنى هذا في والطبيِب،
  : ويقصد بالخطأ الطبي في االصطالح

اإلخالل بااللتزامات الخاصة التي تفرضها مهنة الطب دون قصد اإلضـرار بـالغير،             "
  .)٣("ويكون هذا اإلخالل بترك ما يجب فعله، أو فعل ما يجب اإلمساك عنه

  : ويمكن تعريفه باختصار فأقول هوويالحظ على هذا التعريف الطول،
  .مخالفةُ مهنِة الطب بما يوقع الضرر على المريض دون قصد

  .تعريف الضمان: الفرع الثاني
  : الضمان لغة

 فـي  الشيء جعل وهو صحيح، أصل والنون والميم الضاد): "هـ٣٩٥(قال ابن فارس    
   )٤("وعائه في جعلته إذا الشيء، ضمنت: قولهم ذلك من يحويه، شيء

  :  وفي اصطالح الفقهاء
  : عرفوه بتعريفات عدة منها

  .)٥(بأنه واجب رد الشيء، أو بدله بالمثل، أو القيمة

                                         
 .٣٩، القاموس المحيط ص ١/٦٥لسان العرب ) ١ (

 .٥٣/ ٢٥االستذكار البن عبد البر ) ٢ (

ميادة الحسن ضمن بحوث مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود               . الخطأ الطبي د  ) ٣ (
٥/٤٤٢٨. 

 .٣٧٢/ ٣مقاييس اللغة ) ٤ (

 .١/٢٠٨الوجيز ) ٥ (



 

 )٢٣٦٩(

  .)١ (التالف غرامة عن أو هو عبارة
 مـن  كـان  إن وقيمتـه  المثليـات،  مـن  كان إن الشيء مثل إعطاء ومنهم من قال هو   

  .)٢(القيميات
  :وهبة الزحيلي فقال.وعرفه د

تعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنـافع، أو عـن الـضرر              االلتزام ب "
  .)٣("الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس االنسانية

 هو التزام بتعويض الغير عما لحقه مـن         :ويمكن تعريفه بتعريف شامل مختصر فنقول     
  .ضرر

  : المسؤولية الطبيةتعريف: لثالفرع الثا
 عـن  استخبرت عنه، وسـألته : الشيء عن وسألت من سأل يسأل   :المسؤولية في اللغة  

، والمسؤول كذلك الحـافظ المـؤتمن، كمـا فـي           )٤(استعلمته، والمسؤول المطلوب   كذا
  . )٦) (٥ (...)رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم: (الحديث

  : عرفت المسؤولية الطبية بعدة تعريفات منها ما يلي:وفي االصطالح
ل الطبيب الجزاء، أو العقاب نتيجة إتيانه فعـال،    االلتزام القانوني القاضي بتحم   " -

أو امتناعه عن فعل يشكل خروجا، أو مخالفة للقواعد، أو األحكـام التـي قررتهـا                
 . )٧("الشريعة في األمور الجنائية، أو الطبية

 . )٨(" أثر جناية الطبيب من قصاص، أو تعزير، أو ضمان" -

                                         
 .٢٩٩ / ٥نيل األوطار للشوكاني ) ١ (

 .٤١٦: مجلة األحكام العدلية المادة) ٢ (

 .٢٢نظرية الضمان ص) ٣ (

 .٢٩٧/ ١، المصباح المنير ٣١٩/ ١١انظر لسان العرب ) ٤(

 ).٨٩٣(صحيح البخاري برقم ) ٥(

 .٣٢٩/ ١٤انظر لسان العرب ) ٦(

 ٣/٩٩الموسوعة الطبية الفقهية ) ٧(

 .٣١-٣٠المسؤولية الطبية قيس المبارك صوالتداوي ) ٨(



– 

  )٢٣٧٠(

ه، وهذه المسؤولية الطبية التـي قـد        والتعريف الثاني هو المختار؛ الختصاره وشمول     
  :تُلقى على عاتق الطبيب لها أسباب وموجبات، وهي على سبيل اإلجمال كاآلتي

 . فقدان اإلذن الطبي . ١
 .جهل الطبيب . ٢
 .مخالفة الطبيب لألصول العلمية كسوء التشخيص، أو اإلهمال . ٣
 .أال يهدف من عمله الشفاء كإجراء التجارب مثال . ٤
 .)١ (قصد الجناية . ٥

  .شروط اإلذن الطبي: حث الثانيالمب
  : شروط وهي كما يليإلذن الطبيل يشترط

، فإن لم يكـن     هه، أو ولي  وهو المريض نفس  يكون اإلذن صادرا ممن له الحق،        أن   :أوال
  .)٢(له ولي، فالسلطان ولي من ال ولي له

رط لتحقـق هـذه   ويشتأن يكون اآلذن أهلًا لإلذن، بحيث يكون إذنه معتبر شرعا،           :ثانيا
  .هما البلوغ ، والعقل: األهلية شرطان

 معدوم األهلية؛ وذلك ألنه ال يعرف مصلحته مـن ضـدها، وال يمكنـه أن        العقل ففاقد 
  .يكون على بينٍة من أمره حين يأذن باإلجراء الطبي لعدم وجود القصد عنده

وهذا يشمل الـصبي     صحيح أو ال قصد له مكتمل     البلوغ ألن الصبي ال قصد له       وشرط  
  .)٣(المميز وغير المميز

   :-رحمه اهللا-)ه٧٢٨(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بل قد تُسِقط الشريعةُ التكليف عمن لم تَكْمل فيه أداة العلم والقـدرة تخفيفـاً عنـه؛                  ".. 

 وضبطاً لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكناً، كما رفع القلم عن الصبي حتـى يحـتلم               

                                         
 .١٤٩، ص)٢٢(هاني الجبير بحث منشور في مجلة العدل العدد . انظر األخطاء الطبية في ميزان القضاء د) ١(

 .٢٥٢انظر أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص) ٢(

 .هاني الجبير ص .انظر اإلذن الطبي د) ٣(



 

 )٢٣٧١(

وإن كان له فهم وتمييز ، لكن ذاك ألنه لم يتم فهمه ، وألن العقل يظهر في الناس شـيئاً          
  .)١("فشيئاً، وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرةً قُيدت بالبلوغ

 عن عدم اعتبار إذن الـصبي للخـاتن شـرعا        -رحمه اهللا -) ه٧٥١ ( ابن القيم  وقد تكلم 
اً عاقالً لم يضمنه ؛ ألنه أسقط حقّه باإلذن فيه ، وإن كـان صـغيراً           فإن كان بالغ  : "فقال

  .)٢( ..".؛ ألنّه ال يعتبر إذنه شرعاً ضمنه
  .)٣(المكره إذن يصح فال منه اإلذن صدور حال في مختارا اآلذن يكون أن: ثالثا

  : أن يكون المأذون به مشروعاً:رابعا
  . تنتفـي  ه فإن علّة إباحة عمل    ا فعل محرما  وذلك ألن عمل الطبيب مقيد بإذن الشرع، فإذ       

لخالقـه  جسد اإلنسان ملـك  ، فإن  حرمه اهللا فيما ليس للمريض الحق في أن يأذن ألحدٍ      و
ِللَِّه ملْك السماواِت والَْأرِض وما ِفيِهن وهو علَى كُـلِّ شَـيٍء            {: كما قال تعالى    سبحانه  

مـه مالكـه             وال يح ،  ]١٢٠:المائدة[} قَِديرف فـي ملـٍك بمـا يحر٤(قّ ألحٍد أن يتصر(.  
   : -رحمه اهللا - )ه٤٥٦ (قال ابن حزم

بها ، فإن فعل فهو فاسق عاٍص هللا تعـالى ،       فحرام على كل من ُأِمر بمعصيٍة أن يأتمر       "
وليس له بذلك عذر ، وكذلك اآلمر في نفسه بما لم يبح اهللا تعالى له ، فهـو عـاٍص هللا                   

  .)٥("تعالى ، فاسق
  :يحدد المريض المرض الذي يريد عالجهأن : خامسا

فيقول أذنت لك بفعل كذا، فإن أذن له بالدواء ولم يأذن بالجراحة فليس للطبيـب إجـراء    
  .)٦(من المريض بالتحديداإلذن الجراحة حتى يأخذ 

                                         
 .١٠/٣٤٥مجموع الفتاوى ) ١(

 .١٩٥تحفة المودود ص ) ٢(

 .٢٥٣ة للشنقيطي ص أحكام الجراحة الطبي) ٣(

 .هاني الجبير ص.انظر اإلذن الطبي د) ٤(

 .١١٢/ ١١المحلى ) ٥(

 .هاني الجبير ص.انظر اإلذن الطبي د) ٦(



– 

  )٢٣٧٢(

  :ما يشبه اللفظ الصريحأن يكون اإلذن بلفظ صريح أو : سادسا
 يقول المريض للطبيب أذنت لك بالفحص ، أو إجراء عملية           كأن:  الصريح فاإلذن باللفظ 

  .جراحية ونحو ذلك 
  :الصريح اللفظ مقام يقوم الذي اإلذن على المشتملة الصيغة أمثلة ومن

 األفعـال  مـن  ذلك ونحو رضاه على عالمة رأسه المريض يهز كأن المفهومة، اإلشارة
  .)١ (الجراحة بفعل إذنه على الدالة
  :مر اإلذن حتى ينتهي اإلجراء الطبي أن يست:سابعا

فال يكتفى باإلذن في أول األمر بل البد من استمرارية اإلذن فإذا رفض المريض إكمال               
  .)٢(اإلجراء فله الحق في ذلك وال يجبر

   : -رحمه اهللا- )ه١٠٥١ ( البهوتيقال
جر وإن لم يبرأ الضرس، ولكن امتنع المـستأ      ...ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه      " 

 ألنه إتالف جزء من اآلدمي محرم في األصل، وإنما أبـيح  ؛عن قلعه لم يجبر على قلعه 
وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفـسه إذا كـان أهـالً لـذلك،              ،  إذا صار بقاؤه ضرراً   

  . )٣("وصاحب الضرس أعلم بمضرته، ونفعه، وقدر ألمه
لعمليـة الجراحيـة مثلًـا      وهنا تنبيه مهم وهو ما الحكم لو رفض المريض إكمال بقية ا           

  فهل يتوقف الطبيب عن إكمال العملية أو ال؟ والطبيب في منتصفها
إن كان في توقف الطبيب عن العملية ترتب ضرر أكبر على المريض، فهنـا              : الجواب

الضرورات تبيح المحظورات وعلى الطبيب أن يستمر في عمله؛ حفاظًا علـى سـالمة        
  .نى يسقط إذن المريض، واهللا أعلمالمريض، ويكون هذا األمر مستث

                                         
 .هاني الجبير ص.انظر اإلذن الطبي د) ١(

 .انظر المصدر السابق ص ) ٢(

 .١٤/ ٤كشاف القناع ) ٣(



 

 )٢٣٧٣(

  الفصل األول
  أثر اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية

  أثر وجود اإلذن في المسؤولية الطبية: المبحث األول
       مقصود هذا المبحث بيان أثر اإلذن الطبي إذا وجد في المسؤولية الطبية بحيـث              

  إذا وجد هل يضمن الطبيب أو ال يضمن؟
 الفقهاء قديما عن ضمان الطبيب لم يستعملوا لفظ المسؤولية، وإنمـا كـانوا              وحينما تكلم 

  . يستعملون لفظ الضمان، فلفظ المسؤولية الطبية معاصر
 يشبه لفظ المسؤولية وهو المأخوذيـة       -رحمه اهللا -) ه٢٠٤(وهناك لفظ لإلمام الشافعي     

  : -رحمه اهللا-حيث قال 
 جرحـه  يبط أن الطبيب الداء به الرجل يأمر أن لالعق فيه يسقط الذي الثاني والوجه"...
 أو يحجمـه  أن الحجام أو عرقا، له يفجر أو إليه مشيها يخاف عضوا يقطع أن األكلة أو

 شيء من فيموت يختنه أن الحجام المملوك سيد أو الصبي أبو يأمر أو يكويه أن الكاوي
 اهللا شـاء  إن نيته حسنت نإ مأخوذية وال عقل فال به أمره ما المأمور يتعد ولم هذا من

 أو الـصبي  والد أو به المفعول بأمر للصالح فعاله إنما والحجام الطبيب أن وذلك تعالى
  .)١ (..".لهما نظر كل في أمره عليهما يجوز الذي المملوك سيد

فلفظ المأخوذية هنا يشبه لفظ المسؤولية، وهي المؤاخذة على الطبيب فيما يتعلق بتبعات             
  .إجرائه الطبي
  أثر وجود اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية للطبيب الحاذق: المطلب األول

        اشترط الفقهاء للطبيب شروطاً إذا توافرت فيه ساغ له أن يطبـب المرضـى،              
  .ومن أهم هذه الشروط أن يكون الطبيب بصيرا في عمله قد عرف حذقه في الصنعة

   :-رحمه اهللا-) ه٦٢٠( قال ابن قدامة 
  : بشرطين يضمنوا به لم أمروا ما فعلوا إذا هؤالء أن جملتهو"...

                                         
 .١٩٠/ ٦األم للشافعي ) ١(



– 

  )٢٣٧٤(

 لـم  إذا ألنـه  ؛ ومعرفة بصارة بها ولهم ، صناعتهم في حذق ذوي يكونوا أن :أحدهما
 فيـضمن  ، محرمـا  فعـال  كان هذا مع قطع وإذا ، القطع مباشرة له يحل لم كذلك يكن

   .ابتداء كالقطع ، سرايته
 لـم  الشرطان هذان وجد فإذا يقطع، ما ينبغي أن   فيتجاوزواأيديهم،   تجني أن ال  :الثاني

  .)١("سرايته يضمنوا فلم فيه مأذوناً قطعا قطعوا يضمنوا؛ ألنهم
  :للطبيب الحاذق إذا لم يخطئ وجود اإلذن أثر:  الفرع األول

إذا وجد اإلذن للطبيب الحاذق بالمعالجة فإن المسؤولية على الطبيـب تنتفـي، وذلـك               
  . )٢(من الشارع واإلذن من المريض، أو وليهلوجود اإلذن 

وحينما ننظر لطبيعة عمل الطبيب نجد أنه مأمور ببذل العناية التي يحتاجهـا المـريض       
 -عـز وجـل   -لعالجه، وال يتقيد عمل الطبيب بشرط السالمة؛ ألن الـشفاء بيـد اهللا              

  .)٣(والطبيب مطالب ببذل العناية، وليس بتحقيق نتيجة
  : عن هذا النوع-رحمه اهللا-) ه٧٥١(وقال ابن القيم 

 جهة من فيه المأذون فعله من فتولد يده، تجن ولم حقها الصنعة أعطى حاذق طبيب"...
 ضـمان  ال فهـذا  صفة، ذهاب أو النفس، أو العضو تلف يطبه من جهة ومن الشارع،

  .)٤("فيه مأذون سراية فإنها اتفاقاً، عليه
  :-هللارحمه ا- )ه٧٩٩ (بن فرحوناقال اإلمام و
 أو البيطار في دابة فتولد مـن ذلـك          ، أو يحقن ولده   ،وإذا إذن الرجل لحجام أن يفصده     "

  .)٥(" ألجل اإلذن؛ فال ضمان عليه؛ أو العبد، أو تلف الدابة، أو عضو،الفعل ذهاب نفس
ومما تبين سابقا في هذا النوع نجد أن اإلذن الطبي للطبيب الحاذق إذا لم يخطئ، له أثر                 

وهي اإلذن الـشرعي ينـافي     : المسؤولية الطبية، وهذا مبني على قاعدة فقهية      في انتفاء   
  .الضمان

                                         
 .١١٧/ ٨المغني ) ١(

 .٤١أحمد شرف الدين ص.م الشرعية لألعمال الطبية داألحكا) ٢(

 .٥٢السابق ص ) ٣(

 .١٢٨/ ٤زاد المعاد البن القيم ) ٤(

 .٣٤٠/ ٢تبصرة الحكام  ) ٥(



 

 )٢٣٧٥(

  : أخطأ للطبيب الحاذق إذا وجود اإلذنأثر: الفرع الثاني
إذا عمل الطبيب المأذون له العالم بالصنعة جراحةً للمريض، أو نحوها، فأخطـأ فهـل               

  يضمن، أو ال يضمن؟
يتجاوز موضع القطع، أو يعمل جراحةً فيقطـع شـرياناً      أن تزلَّ يد الخاتِن، ف    : مثال ذلك 

  خطًأ وغير ذلك من الصور فما الحكم فيها؟ 
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

أن الطبيب إذا كان حاذقًا، وأخطأ، فإنه يضمن، وهذا قول جمهـور أهـل              : القول األول 
  .)٢(إجماعا) ه٣٩١(، وحكاه ابن المنذر )١(العلم

ايةَ الطبيب خطًأ ال يختلف ضمانه بالعمد والخطـأ، فيـضمن كـإتالف          واستدلوا بأن جن  
  .)٣(المال إذ حق اآلدميين مبني على المشاحة

  .)٤("العمد والخطأُ في ضمان المتلفَات سواء: "والقاعدة الفقهية تقول
والحكم بالضمان على الطبيب إذا أخطأ ليس عقوبة له وإنما هو من قبيل ربط األحكـام                

  : حيث قال-رحمه اهللا-) ه٧٥١(ها وإلى ذلك أشار ابن القيم بأسباب
 ال الـذي  العـدل  مقتضى وهو بأسبابها، األحكام ربط باب من باإلتالف الضمان وربط"

 التكليـف  يعتمـد  ال ولذلك القتيل؛ دية خطأ القاتل على أوجب كما به، إال المصلحة تتم
 ال التي العامة الشرائع من وهذا ال،األمو من أتلفوه ما والنائم والمجنون الصبي فيضمن

 بعـض،  أمـوال  بعضهم ألتلف أيديهم جنايات يضمنوا لم فلو بها؛ إال األمة مصالح تتم
  .)٥("القصد وعدم الخطأ وادعى

                                         
، والقوانين الفقهيـة  ٤١٨، ٢/٢٣٣، وبداية المجتهد  ٢٠٣، ومعين الحكام  ص    ٤٨-٤٧مجمع الضمانات ص    ) ١(

، ١٢١-٨/١٢٠، والمغني البن قدامة ٨/٣٥ المحتاج للرملي ، ونهاية٤٦٩، وكفاية األخيار للحصني ص  ٥٥٢ص
 .٣١٥-٢/٣١٤واإلقناع 

 .١٧١اإلجماع ص ) ٢(

 ١٢١-٨/١٢٠المغني ) ٣(

  .٢/٦٠٣، )٣٩٢: (القواعد للمقري قاعدة رقم) ٤(

 )١١٦/ ٢(إعالم الموقعين عن رب العالمين ) ٥(



– 

  )٢٣٧٦(

  . )١(أنه ال ضمان عليه وهو قوٌل لإلمام مالك: القول الثاني
  ].١٩٣سورة البقرة ) [فال عدوان إال على الظالمين: ( واستدلوا بقول اهللا تعالى

وهو حاذق في صنعته فال ضمان عليه؛ لعدم تعديه ، واستدلوا كذلك بحديث عبداهللا بـن           
ـ : (  مرفوعا -رضي اهللا عنهما  -عمرو   علَـم منـه طـب فهـو      من تطبب وهـو ال ي
  .)٢()ضامن

أنه إذا علـم    ) وهو ال يعلم منه طب وهو ضامن        : ( فمفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم       
  .ب فال ضمان عليه، أخطأ، أو لم يخطيءمنه ط

  .)٣(وذكروا أنه مأذون له في المداواة، وما ترتب على المأذون غير مضمون
القول األول وهو تضمين الطبيب؛ ألن تضمينه من قبيل ربـط األحكـام             : والراجح هو 

  .بأسبابها والعمد والخطأ في المتلَفات سواء كما تقدم
ن الطبي هنا في انتفاء المسؤولية الطبية، بل هو ضـامن،           وعلى هذا فال أثر لوجود اإلذ     

  .وذلك لوجود الخطأ
  :أثر وجود اإلذن للطبيب إذا تعدى أو فرط: الفرع الثالث

إذا تعدى الطبيب، أو فرط وحصل بتعديه، أو تفريطه تلف نفٍس، أو عضٍو؛ فإنه يضمن               
  .)٤(باإلجماع

د في قدر المواد المخدرة، أو يقطـع فـي   أن يزي : فعل ماال يجوز، مثل   : وضابط التعدي 
  .غير محل القطع
أن يقتصر على بعض النظر في حالة المـريض،        : ترك ما يجب، مثل   : وضابط التفريط 

) فال عدوان إال علـى الظـالمين   : (، والدليل قوله تعالى   )٥(أو بعض العالج، أو نحو ذلك     
صـلى اهللا عليـه   -، ولقولـه  وهذا الطبيب ظالم بتعديه، أو تفريطه  ] ١٩٣سورة البقرة   [

                                         
 ٢/٤١٨بداية المجتهد ) ١(

 ). ٣٤٦٦(، وابن ماجه )٢٥٠ / ٢(ائي ، والنس)٤٥٨٦(أخرجه أبو داود ) ٢(

 ).٦: (، بحث منشور في مجلة العدل العدد١٣تضمين الطبيب للدكتور خالد المشيقح ص) ٣(

 واألم ،٢/٢٤٣، وتبـصرة الحكـام البـن فرحـون     ٦/٦٨، وحاشية ابن عابدين ٣٣/ ٨انظر البحر الرائق    ) ٤(
 .٧/١٧٦، والفروع البن مفلح ٤/١٦٦، وأسنى المطالب ٦/١٩٠

 ).٦: (، بحث منشور في مجلة العدل العدد١٣تضمين الطبيب للدكتور خالد المشيقح ص) ٥(



 

 )٢٣٧٧(

، فإذا ضمن الجاهـل، فمـن       )١ ()من تطبب وهو ال يعلم منه طب فهو ضامن          : (-وسلم
  . باب أولى تضمين المتعدي، والمفرط

وعلى هذا فال أثر لإلذن الطبي هنا في انتفاء المسؤولية الطبية، بل هو ضامن، وذلـك                 
  .لوجود التعدي، والتفريط

   للطبيب الجاهلود اإلذن وجأثر: المطلب الثاني
إذا أِذن المريض للطبيب الجاهل وترتّب عليه تلف نفٍس أو عضٍو فال يخلو األمر مـن                 

  :حالتين
إما أن يعلم المريض أنه جاهل، ويأذن له بتطبيبه، وإمـا أن يظـن المـريض حذقـه                   

  ومعرفته بالطب فيأذن له
ك يأذن له فـي تطبيبـه،        وهي أن يعلم المريض أنه جاهل، ومع ذل        :ففي الحالة األولى  

يـضمن؛ لعمـوم    : فمن الفقهاء من قـال    : فالحكم في هذه الحالة مختلَفٌ فيه على قولين       
  . )٢(الحديث السابق، إذ لم يفرق فيه بين من علم جهلُه، وبين من لم يعلَم

   : -رحمه اهللا-) ه٧٥١(وقال ابن القيم 
ه في طبه لم يضمن، وال تخالف هـذه         إن عِلم المجني عليه أنه جاهٌل ال علم له وأذن ل          "

الصورة ظاهر الحديث؛ فإن السياق وقوة الكالم يدل على أنه غر العليل، وأوهمـه أنـه       
  . )٣("طبيب وليس كذلك
  :  هذا الرأي فقال-رحمه اهللا-) ه٧٦٣(ووجه ابن مفلح 

 علـم  ولأن من لم يعلَم منه طب يضمن، ووظاهر كالم األصحاب وهو ظاهر الخبر      "...
   .)٤("أذن له ولو ،من استَطَبه جهلَه وَأِذن له في طبه؛ ألنَّه ال تَِحلُّ له المباشرة مع جهله

                                         
 .٢١تقدم تخريجه ص ) ١(

   .٨/٣٥ ونهاية المحتاج ٧/٣٩١انظر روضة الطالبين ) ٢(
 .٤/١٢٩زاد المعاد ) ٣(

 .٢/٤٣٨اآلداب البن مفلح ) ٤(



– 

  )٢٣٧٨(

  :أثر وجود اإلذن الطبي في هذه الحالة
يضمن فال أثر لإلذن الطبي هنا، ومن قـال بـضمانه   : األثر متردد بين القولين فمن قال   

لكـن اإلذن مـع علمـه    : "ة الطبية، كما قال ابن مفلح  كان لإلذن أثر في انتفاء المسؤولي     
  ".بجهله مانع من الضمان

 أن يظن المريض حذقه فيأذن له، وهو ال يعلم أنه جاهل، ففي هذه الحالة               :الحالة الثانية 
  .)١(يضمن باالتفاق

وعلى هذا فال أثر لوجوده في انتفاء مسؤولية الطبيب، وذلـك لظَـن المـريض حـذْقَ             
  . جاهلالطبيب وهو

  أثر انعدام اإلذن الطبي في المسؤولية الطبية: المبحث الثاني
ال يحق ألي انسان التصرف في حق غيره إال بإذنه فما بالك إذا كـان الحـق                    

متعلق ببدن اإلنسان ال شك أنه أعظم خطورةً، ومن ثم فإن الفقهاء حملـوا المـسؤولية                
ه إال في بعض الحـاالت المـستثناة        على الطبيب إذا تصرف في بدن المريض بغير إذن        

  .كما سيأتي
وحينما ننظر في الطبيب المداوي بغير إذن المريض نجد أنـه ال يخلـو مـن                

  :حالين
  . إما أن يكون الطبيب متبرعا، أو غير متبرع

  : وحينما ننظر للمريض المداوى بغير إذنه نجد أنه ال يخلو من حالين أيضا
ري مستعجٍل ويتعـذَّر أخـذ إذنـه، أو إذن      إما أن يكون في حال مرض ضرو      

  . وليه، أو يكون خالف ذلك، وفي المطلبين اآلتيين يأتي تفصيل ذلك
  .أثر انعدامه في الحاالت غير المستعجلة: المطلب األول

  :أن يكون الطبيب متبرعا: الفرع األول
 أو ضـرر    إذا داوى الطبيب المريض بغير إذنه وكان متبرعا، وحصل بالمريض تلف    

  فهل يضمن؟

                                         
 .٤٩٥لقيم ، الطب النبوي البن ا٤/٣٩انظر معالم السنن للخطابي ) ١(



 

 )٢٣٧٩(

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
مـا  : (عدم تضمين الطبيب في هذه الحالة ألنه محسن، واهللا تعالى يقـول           : القول األول 

  .)١(] ٩١سورة التوبة آية) [على المحسنين من سبيل
 ألنه إذا تعدى ضمن أذن أو لم يأذن، وإذا لـم يتعـد     -رحمه اهللا -وهو ترجيح ابن القيم     

   .)٢( وجه لضمانهفال
  .ال أثر النعدام اإلذن هنا من حيث المسؤولية الطبية: وعلى هذا القول

، وذلك لتعديه على المـريض،      )٣(أنه يضمن، وهو قول جمهور أهل العلم      : القول الثاني 
   .)٤(واألصل إيجاب الضمان، وال يسقط إال باإلذن

ؤولية على الطبيب، وهـذا هـو       وعلى هذا القول كان النعدام اإلذن أثر في ترتب المس         
  .  األقرب واألرجح واهللا أعلم

  :أن يكون الطبيب مستأجرا: الفرع الثاني
عقد اإلجارة البد فيه من رضا الطرفين، فإذا حصلت المداواة بغير إذن ففي هذه الحالـة    

   .)٥(يضمن الطبيب ما يترتب على مداواته من مسؤولية طبية وهذا باتفاق األئمة
  أثر انعدام اإلذن الطبي في الحاالت المستعجلة: انيالمطلب الث

      في بعض الحاالت المستعجلة يتعذر أخذ إذن المريض أو إذن وليه، ومـن أمثلـة            
ذلك وصول المريض للمستشفى وهو مغمى عليه وليس معه وليه، وإذا تـأخر الطبيـب    

 الحالة يـسقط    في مداواته حصل ضرر بالغ للمريض، وربما تسبب في وفاته، ففي هذه           
  . )٦(اإلذن الطبي

                                         
 ).٦: ( بحث منشور في مجلة العدل العدد،١٩تضمين الطبيب للدكتور خالد المشيقح ص) ١(

 .٤/١٤١انظر زاد المعاد ) ٢(

، ٢/٨٠، وتبـصرة الحكـام      ٧/٧٧، والمنتقى للبـاجي     ٨/٣٣، وتكملة البحر الرائق     ٧/٣٠٥بدائع الصنائع   ) ٣(
 . ٦/٧٥، واإلنصاف ٥/٥٣٥غني ، والم٨/٣٥، ونهاية المحتاج ٩/١٦٤وروضة الطالبين 

 .١٩٤، تحفة المودود ص ٨/١٢١المغني ) ٤(

 .  ٥/٤٨، والمبدع ١٠/١٨٦، وروضة الطالبين ٤/٣، وحاشية الدسوقي ٤/١٧٦انظر بدائع الصنائع ) ٥(

 .٢٤٣انظر أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص ) ٦(



– 

  )٢٣٨٠(

وإذا أجرى الطبيب المداواة للمريض في هذه الحالة وفـق األصـول العلميـة للمهنـة                
الطبية، ثم حصلت مضاعفات للمريض فهل يتحمل الطبيب المـسؤولية الطبيـة حينئـذ      

  النعدام اإلذن الطبي؟
ن الطبيـب محـسن   ال يتحمل المسؤولية وال أثر النعدام اإلذن الطبي هنـا؛ أل     : الجواب

  .والحالة ضرورية، والضرورات تبيح المحظورات



 

 )٢٣٨١(

  الخاتمة
  :ـ خلصتُ بهذه النتائج والتوصياتوبعد االنتهاء من بحثي ـ المتواضع 

  :أهم النتائج
  .ه بالعالج، وما يترتب عليهرضا المريض أو ولي: المقصود باإلذن الطبي: أولًا
مهنة الطب بما يوقع الضرر على المـريض دون        مخالفة  : المقصود بالخطأ الطبي  : ثانيا

  .قصد اإلضرار
أثر جناية الطبيـب مـن قـصاص، أو تعزيـر، أو            : المقصود بالمسؤولية الطبية  : ثالثًا

  .ضمان
  :شروط اإلذن الطبي: رابعا

، فإن لـم يكـن    وهو المريض نفسه ، أو وليه     يكون اإلذن صادرا ممن له الحق،        أن   :١
   .مفالوالية العامة كالحاك

 .أن يكون اآلذن أهال لإلذن، بحيث يكون إذنه معتبر شرعا :٢
  .المكره إذن يصح فال منه اإلذن صدور حال في مختارا اآلذن يكون أن: ٣
 . أن يكون المأذون به مشروعاً:٤
  .يحدد المريض المرض الذي يريد عالجهأن : ٥
  .ما يشبه اللفظ الصريحأن يكون اإلذن بلفظ صريح أو : ٦
  . أن يستمر اإلذن حتى ينتهي اإلجراء الطبي:٧

أن اإلذن الطبي إذا وجد للطبيب الحاذق فإنه يؤثر في انتفـاء المـسؤولية، وإذا             : خامسا
  .أخطأ أو كان جاهلًا فال أثر لوجود اإلذن الطبي في انتفاء المسؤولية

 المسؤلية عليـه، إال  أنه إذا عدم اإلذن الطبي للطبيب فإن انعدامه يؤثر في ترتّب : سادسا
في الحاالت الضرورية المستعجلة فإن الطبيب إذا عمـل إجـراءه الطبـي بغيـر إذن                

  .المريض فال ضمان عليه لوجود الضرورة



– 

  )٢٣٨٢(

  :أهم التوصيات
إقامة ندوات في المسائل الفقهية الطبية؛ إذ الحاجة إلى معرفـة النـوازل الطبيـة               : أولًا

  .ملحة
 لطلبة الدراسات العليا في الكليات الشرعية وكلية الطب؛ للتعرف          عقد ِورش عمل  : ثانيا

  .على النوازل الطبية التي تتطلب حكما شرعيا
  .توعية العاملين في المجال الطبي باألحكام الفقهية الطبية: ثالثًا

هذا وأسأل اهللا ــ عز و جّل ــ أن يرزقنا اإلخالص، وأن يكتب النفع لكلِّ قـاريء،         
  . سميع مجيبإنه



 

 )٢٣٨٣(

  :المراجع
 .ه١٤٢٠ الطبعة الثانية – اإلمارات - البن المنذر مكتبة الفرقاناإلجماع .١
عـصام  .  د -دراسة فقهيـة طبيـة    –أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره         .٢

 .خرخاش
 لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة       أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها      .٣

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ الطبعة الثانية - جدة-ابةالصح
  .ه١٤٠٧أحمد شرف الدين الطبعة الثانية . داألحكام الشرعية لألعمال الطبية .٤
هاني الجبير بحث منشور في مجلة العـدل العـدد   .  داألخطاء الطبية في ميزان القضاء   .٥

)٢٢.( 
عمر القيام  و ،رنؤوطشعيب األ : لعبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق      اآلداب الشرعية    .٦

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩ الطبعة الثالثة - لبنان -مؤسسة الرسالة، بيروت-
عبـد  : تحقيق )هـ٩٦٨(الحجاوي لموسى بن أحمد  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل         .٧

  . لبنان–دار المعرفة بيروت ، اللطيف محمد موسى السبكي
ــشافعي  األم  .٨ ــس ال ــن إدري ــد ب ــد اهللا محم ــي عب ـــ٢٠٤(ألب ــة )ه  -دار المعرف

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت،
 لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلـي   اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      .٩

 . الطبعة الثانية-دار إحياء التراث العربي) هـ٨٨٥(
 لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم           البحر الرائق شرح كنز الدقائق     . ١٠

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري         :  آخره ، وفي )هـ٩٧٠(المصري  
  . الطبعة الثانية- دار الكتاب اإلسالمي-)هـ١١٣٨ت بعد (الحنفي القادري 

ألبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بـابن رشـد   بداية المجتهد ونهاية المقتصد      . ١١
الطبعـة الرابعـة،    ،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مـصر      ،  )هـ٥٩٥(الحفيد  
  م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 لعالء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسـاني           بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     . ١٢
  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الطبعة الثانية، - دار الكتب العلمية-)هـ٥٨٧(الحنفي 

لشمس الدين محمد بن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة              تحفة المودود بأحكام المولود      . ١٣
 . دمشق– مكتبة دار البيان -عبد القادر األرنؤوط: يق، تحق)هـ٧٥١(



– 

  )٢٣٨٤(

خالد بن علي المشيقح بحث منشور في       . دتضمين الطبيب في ضوء الشريعة اإلسالمية        . ١٤
  . المملكة العربية السعودية-ه، الرياض١٤٢١) ٦(مجلة العدل العدد 

ين  لمحمد أمين بـن عمـر عابـد        ،)رد المحتار على الدر المختار    (حاشية ابن عابدين     . ١٥
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ الطبعة الثانية، -بيروت-دار الفكر) هـ١٢٥٢(الدمشقي الحنفي 

ميادة الحسن ضمن بحوث مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني بجامعة اإلمـام           .  د الخطأ الطبي  . ١٦
 .محمد بن سعود

 ألبي زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي         روضة الطالبين وعمدة المفتين    . ١٧
الطبعة - عمان   - دمشق - المكتب اإلسالمي، بيروت   -الشاويشزهير  : تحقيق)هـ٦٧٦(

  م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 
 لشمس الدين محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة              زاد المعاد في هدي خير العباد      . ١٨

 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت الطبعة السابعة       - مؤسسة الرسالة، بيروت     -)هـ٧٥١(
  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥والعشرون ، 

هـ، تحقيق محمـد فـؤاد   ٢٧٣ ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ت    بن ماجه سنن ا  . ١٩
  .  لبنان- بيروت-عبد الباقي، دار الفكر

 -ه، دار الفكر، بيـروت ٢٧٥ ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني تسنن أبي داود  . ٢٠
  .لبنان

 -فـة هــ، دار المعر   ٣٠٣ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت          سنن النسائي  . ٢١
 .هـ١٤٢٠ - الطبعة الخامسة- لبنان-بيروت

محمد زهيـر  :  لمحمد بن إسماعيل أبي عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق       صحيح البخاري  . ٢٢
  .هـ١٤٢٢ الطبعة األولى -الناصر، دار طوق النجاة

أبو عبد  : ، المحقق )هـ٤٦٣( ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي         الفقيه والمتفقِّه  . ٢٣
 الطبعـة الثانيـة     - الـسعودية  –بن يوسف الغرازي، دار ابن الجـوزي        الرحمن عادل   

  .ه١٤٢١
هــ،  ٨١٧ لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ت القاموس المحـيط   . ٢٤

 - الطبعـة الثامنـة    - لبنـان  - بيروت -تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة     
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦



 

 )٢٣٨٥(

وضـع  : ، المحقـق  )هـ٤٢٨(سين بن عبد اهللا بن سينا        ألبي علي الح   القانون في الطب   . ٢٥
  . لبنان-حواشيه محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ، تحقيق أحمد بن عبد اهللا بـن     ٧٥٨ ألبي عبد اهللا محمد بن محمد المقري ت          القواعد . ٢٦
 . مة مكة المكر- جامعة أم القرى-حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

 دار ابـن    -، تحقيق ماجد الحمـوي    )ه٧٤١( لمحمد بن أحمد بن جزي       القوانين الفقهية  . ٢٧
 .ه١٤٣٤ الطبعة األولى - لبنان- بيروت-حزم

 لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي لمحمـد بـن   كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع  . ٢٨
عبـد  :  تحقيق)هـ٧٦٣(مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي       

          - هــ    ١٤٢٤ الطبعـة األولـى      - مؤسـسة الرسـالة    -اهللا بن عبد المحسن التركي      
   مـ٢٠٠٣

ـ ١٠٥١( لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلـى        كشاف القناع عن متن اإلقناع     . ٢٩ دار ) هـ
 . لبنان- بيروت-الكتب العلمية

ـ   كفاية األخيار في حل غاية االختصار    . ٣٠ ؤمن الحـسيني  ألبي بكر بن محمد بـن عبـد الم
، علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سـليمان       : تحقيق،  )هـ٨٢٩(الحصني، الشافعي   

  .م١٩٩٤الطبعة األولى، ،  دمشق–دار الخير 
ـ ٧١١( لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الشهير بابن منظور            لسان العرب  . ٣١ ، )هـ

  . هـ١٤١٤ - الطبعة الثالثة- لبنان- بيروت-دار صادر
 دار عـالم    -)هـ٨٨٤( لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح         شرح المقنع المبدع في    . ٣٢

  م٢٠٠٣/هـ ١٤٣٣الكتب، الرياض
 - دار المعرفة  )هـ٤٨٣( لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي           المبسوط . ٣٣

  .ه١٤١٤ - لبنان-بيروت
كتـاب  ، دار ال  )هـ١٠٣٠(ألبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي        مجمع الضمانات    . ٣٤

  .اإلسالمي
 ألبي العباس أحمـد بـن محمـد  الفيـومي     المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر   . ٣٥

  . لبنان - بيروت -، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠(
ألبي الحسن، عالء الدين، علي بـن       معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام          . ٣٦

  .دار الفكر، )هـ٨٤٤(خليل الطرابلسي الحنفي 



– 

  )٢٣٨٦(

مطبعـة  ) هـ٤٧٤( ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي         رح الموطإ المنتقى ش  . ٣٧
  .ه١٣٣٢ الطبعة األولى - بجوار محافظة مصر-السعادة 

 .م١٤٢٠/٢٠٠٠أحمد كنعان دار النفائس، الطبعة األولى . دالموسوعة الطبية الفقهية . ٣٨
 .م١٩٩٨لبنان، -وهبة الزحيلي دار الفكر، بيروت.  دنظرية الضمان . ٣٩
لشمس الدين محمد بن أبي العبـاس شـهاب الـدين           ة المحتاج إلى شرح المنهاج       نهاي . ٤٠

  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -الطبعة األخيرة  دار الفكر، بيروت، )هـ١٠٠٤(الرملي 
 
  
  



 

 )٢٣٨٧(

  
  
  
  
  
  

  
  

  :المقدمة
إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله 

  :ن، أما بعدوصحبه أجمعي
فقد اهتم الغربيون بالرحالت االستكشافية لجزيرة العرب؛ لما لها من أثر واضح 
في الكشف عن جوانب كثيرة من الحياة في الشرق، سيما وأنهم اهتموا بتسجيل وقائع 
تلك الرحالت، وتدوين أحداثها، ومن ثم أصبحت تمثل مصادر معلوماتية مهمة عن 

  . وعند كل مهتم بدراسة الشرق-  الغربفي نظر-الجزيرة العربية 
ومن بين الرحالة الذين خلفوا وراءهم نتاجا ثريا حول الجزيرة العربية؛ الرحالة 

، فقد قام برحلة طويلة إلى الجزيرة العربية في عام )تشارلز داوتي: (اإلنجليزي
١٨٧٦ا دون فيه تلك م، واستمرت سنتين من الزمان، وبعد عودته إلى موطنه ألّف كتاب

  ).ترحال في صحراء الجزيرة العربية(الرحلة، وسماه 
ومن خالل االطالع على ما دونه؛ ظهرت لي األهداف الخفية التنصيرية 
واالستشراقية من رحلته، عالوة على كونها مصدرا سياسيا مهما للغرب والمستشرقين 

نسبة له بمكانة الكتاب المقدس وقد صرح زويمر في مجلة العالم اإلسالمي أن الكتاب بال
أن كتابه أوفى كتاٍب مرجعي * في معرفة اإلسالم والمسلمين، كما أكّد لورنس العرب 

عن حياة العرب في الصحراء، وأنه ذو قيمة عسكرية، ومن ثم صار يدرس في العديد 
لعربية من الكليات والمعاهد العسكرية في بريطانيا، خاصة وأنه ساعد في نجاح الثورة ا

 
 

 
 

  )تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة( حاصلة على الماجستير 
  ة السعودية المملكة العربي- جامعة الملك سعود

  



– 

  )٢٣٨٨(

موقف ؛ وعليه جاء هذا البحث ليعالج )١(التي قادها لورنس مع األمير فيصل بن حسين
  .من الوحي ونبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم) تشَارلز داوِتي(

  :مشكلة البحث
بوابة الرحالت ) ترحال في صحراء الجزيرة العربية(يعد كتاب تشارلز داوتي 

، وهو من الكتب التي )٢(ب أكثر من أي كتاب آخرالغربية وكشّافها إلى جزيرة العر
لقيت رواجا في العالم الغربي والعربي، وقد كُتب بأسلوب يشد القارئ، وقد وجد فيه 
بعض المآخذ التي تتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي، إلى جانب اإلساءة إلى الوحي 

موقف  على دراسة عالجت وإلى نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم ، ومع هذا كله لم أقف
  من الوحي ونبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم) تشَارلز داوِتي(

  :حدود البحث
من الوحي ونبوة محمد صلى اهللا ) تشَارلز داوِتي(موقف انحصرت الدراسة في 

  عليه وسلم
 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  . خاصة القيمة العلمية لهذا الكتاب لدى الغرب والمستشرقين بصفة- ١
 قلة الدراسات السابقة رغم ما في الكتاب من انحرافات وإساءات للدين، بل إنها في - ٢

  .جانب النقد منعدمة
 للكتاب أسلوبه األدبي الذي قد يغفل معه القارئ عن ما يرد فيه من إساءات، - ٣

  .ومخالفات، ويجعله يتعاطف معه من غير شعور بمقاصد حديثه
  . الجزيرة العربية بما كتبه داوتي عن تاريخهم وأجدادهم تأثُّر البعض من أبناء- ٤

  :الدراسات السابقة
وفهرس مكتبة ، بعد البحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

وفهرس مكتبة الملك عبد ، وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، العزيز الرقمية  الملك عبد
والجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة ، سعوديةاهللا الرقمية، وكذلك مواقع الجامعات ال

  :وشبكة اإلنترنت وجدتُ ما يلي

                                         
ومجلة العالم ). ١٠:ص(كتاب ترحال في صحراء الجزيرة العربية لتشارلز داوتي الجزء األول، تقديم المراجع        : انظر )١(

  ).١٦٤-١٥٧:ص) (٣٣(اإلسالمي اليوم، لصمويل زويمر العدد 
اب، وكتاب الرحالة األوربيون في   ترحال في صحراء الجزيرة العربية لتشارلز داوتي الجزء األول، مقدمة الكت          :  انظر )٢(

  . مقدمة الفصل الرابع). ٢٠٦:ص(عوض البادي، . د/شمال وسط الجزيرة العربية، منطقة حائل لـ



 

 )٢٣٨٩(

 :أهداف البحث
  .بيان معتي الوحي وموقف داوتي منه - ١
  .بيان موقف داوتي من نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم - ٢
  .بيان موقف داوتي من شخصية محمد صلى اهللا عليه وسلم - ٣

  :أسئلة البحث
  موقف داوتي من الوحي؟ما  - ١
  ما موقف داوتي من نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم؟ - ٢
  ؟.ما موقف داوتي من شخصية محمد صلى اهللا عليه وسلم - ٣

  :منهج البحث
  .اعتمدت المنهج االستقرائي النقدي

 :إجراءات البحث
قمت باستقراء الكتاب وجمع النصوص التي ترتبط بمسائل الدراسة، ثم  - ١

  . ا، ومقارنتها باألصل إن استدعى األمر ذلكتحليله
  .بينت موقفه من المسائل المعروضة، واالستشهاد لذلك من كتاباته - ٢
قمت بمناقشة الشُّبه والمخالفات الواردة، ونقدها بما هو معتبر لدى الكاتب  - ٣

لتي يتعين من كتب النَّصارى والمستشرقين إلَّا في الشبه المتعلقة بالدين اإلسالمي، وا
  .بيانها من خالل الرجوع للكتاب، والسنة، وأقوال العلماء

 : إضافة إلى العمل بالمنهج المتبع في األبحاث العلمية، ومن ذلك - ٤
 عزو اآليات القرآنية، بذكر اسم السورة ورقم اآلية. 
  إذا ورد الحديث في البخاري ومسلم اكتفيت بتخريجه عندهما دون ذكر تخريجه في

 األخرى، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين ووجد في الكتب األخرى، فقد الكتب
 .ذكرت المصدر مع الحكم على الحديث

  وفي الحاشية ذكرت «»بالنسبة للنُّصوص المقتبسة وضعتها بين قوسين صغيرين 
وإذا تصرفت في النص أو حذفت االستطراد وماشابه ، اسم الكتاب والصفحة

 .وذكرت في الحاشية بتصرف( ) يرين وضعت النص بين قوسين كب
  حابة والمشهورين من علماءعند التَّرجمة ترجمت لجميع األعالم عدا الص

المسلمين، وكذلك من الغربيين من لم يتكرر في البحث، ولم يكن مؤثرا في شخصية 
داوتي، وليس له عالقة بصلب المسألة كالذين استشهد بأقوالهم في نهاية المسألة 



– 

  )٢٣٩٠(

كتفي بوصفهم في المتن إن كان مستشرق أو باحث أو نصراني مهتدي فهؤالء ا
 . وهكذا

  عند التوثيق للمرجع اكتفيت بذكر اسم المرجع ثم المؤلف والمحقق إن وجد مع رقم
 .الجزء والصفحة، أما بقية البيانات فقد أرجأتها في فهرس المصادر والمراجع

 بينت معنى األلفاظ والمصطلحات غير الواضحة. 
  :ة البحثخط

  :لتحقيق األهداف المرجوة من البحث قسمته إلى 
 البحث وأهدافه ومنهجه: مقدمة تضمنت.  
 الوحي وموقفه منهن ويتضمن: : المبحث األول:  
 ًمعنى الوحي في اللغة واالصطالح: أوال  
 نا محمد صلى اهللا عليه وسلم، ويتضمن: المبحث الثَّانيموقفه من نبي:  
 ًلنبي صلى اهللا عليه وسلمموقف داوتي من ا: أوال.  
 ًة: ثانياالنبي صلى اهللا عليه وسلم موقف داوتي من شخصي.  



 

 )٢٣٩١(

  الوحي وموقفه منه: المبحث األول 
  .معنى الوحي في اللغة واالصطالح: أوالً

  . )١("اإلعالم في خفاء: "الوحي في اللغة هو
ِإللهام، والكلَام اِإلشارة، والكتابة، والمكتوب، والرسالة، وا: "ويطلق الوحي على

  .)٢("بعثه وألهمه: وأوحى إليه. الخَِفي، وكلِّ ما َألقيته ِإلى غيرك
 : والوحي بمعناه اللغوي يتناول عدة معاِن

﴿ وَأوحينَا ِإلَٰى ُأم موسٰى َأن َأرِضِعيِه : اإللهام الفطري لإلنسان كما في قوله تعالى - ١
يِه ِفي الْيم ولَا تَخَاِفي ولَا تَحزِني ِإنَّا رادوه ِإلَيِك وجاِعلُوه ِمن فَِإذَا ِخفِْت علَيِه فََألِْق

 ﴾ ِلينسر٧:سورة القصص[الْم.[  
﴿ وَأوحٰى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي : اإللهام الغريزي للحيوان كما في قوله تعالى - ٢

 ].٦٨:سورة النحل[لشَّجِر وِمما يعِرشُون  ﴾ ِمن الِْجباِل بيوتًا وِمن ا
            : قال تعالى. اإلشارة السريعة على سبيل الرمز واإليحاء، كإيحاء زكريا لقومه - ٣

سورة [﴿ فَخَرج علَٰى قَوِمِه ِمن الِْمحراِب فََأوحٰى ِإلَيِهم َأن سبحوا بكْرةً وعِشيا ﴾ 
  ].١١:مريم

﴿ وكَذَِٰلك : وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس اإلنسان كما في قوله تعالى - ٤
جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبي عدوا شَياِطين الِْإنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَٰى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل 

  ].١١٢:سورة األنعام[يفْتَرون ﴾  غُرورا ولَو شَاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما 
﴿ ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْملَاِئكَِة : وما يلقيه اهللا إلى مالئكته من أمر ليفعلوه قال تعالى - ٥

عنَاِق َأنِّي معكُم فَثَبتُوا الَِّذين آمنُوا سُألِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوقَ الَْأ
  ].١٢:سورة األنفال[واضِربوا ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن ﴾ 

وحي اهللا إلى أنبيائه وهو ما يلقيه اهللا إليهم من العلم الضروري، وهذا النوع هو  - ٦
 ِإن هو ِإلَّا ۞﴿ وما ينِطقُ عِن الْهوٰى : ، قال تعالى)٣(أشهر األنواع وأكثرها في القرآن

  ].٤-٣:سورة النجم [وحي يوحٰى ﴾

                                         
 ".و ح ي" لسان العرب، ابن منظور؛ مادة )١(
  ).١٣٤٢: ص(فصل؛  الواو " الواو والياء" القاموس المحيط، الفيروز آبادي؛  باب )٢(
  ).٢٩: ص(ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان  ،)٦٤/ ١(ان في علوم القرآن مناهل العرف:  انظر)٣(



– 

  )٢٣٩٢(

  :الوحي في االصطالح
أن يعلم اهللا تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد : "معنى الوحي في الشرع

  .)١("إطالعه عليه، من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر
وحيا َأو ِمن وراِء ِحجاٍب َأو يرِسَل ﴿ وما كَان ِلبشٍَر َأن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا : قال تعالى

 ﴾  ِكيمح ِليع ِإنَّه شَاءا يِبِإذِْنِه م وِحيولًا فَيس٥١:سورة الشورى[ر.[  
والمقصود في البحث؛ هو الوحي بمعناه الشَّرعي وما أوحى اهللا به من النبوة 

  . والرسالة على محمد 
  : الوحي عند داوتي

م الوحي عند داوتي غير صريح وال ظاهر في كتاباته، لكن من خالل إن مفهو
، نجد أنه قراءة كتاباته وتأملها، وال سيما عندما يتحدث عن القران وعن نبوة محمد 

  . ال يخرج من دائرة المستشرقين والمبشرين النصارى في موقفهم من الوحي النبوي
جميعا تهدف إلى الوصول لغاية واحدة وإن تعددت األفكار والتفسيرات، إال أنها 

  .هي، عدم االعتراف بنبوة محمد 
 ورسالته وقد كان داوتي يجيب على كلِّ من يدعوه لإليمان بنبوة محمد 

  .)٢(»كل مخلوق رسول اهللا «:بـــــ
كان يدور في داخله إحساس بمهمة سماوية أو إن شئت .. «:  ويقول عن النبي

  . )٣(» الهادئةفقل مقدسة في أعماق روحه
  .ففي النَّص األول يظهر أنَّه ال فرق عنده بين الرسول وغيره

 عندما كان شابا كان يشعر بنبوته والنَّص اآلخر يفهم منه اعتقاده بأن النَّبي 
وأن ذلك نابعا من داخله، وقد وجد ذلك بسبب تأمالته العميقة، والطويلة في اآلفاق، 

  . ده لم يكن وحيا من الخارجوهذا يؤدي إلى أن الوحي عن
ومما يظهر أيضا، أن داوتي حاول تفسير الوحي تفسيرا ماديا، فهو ال يسلِّم عقله 

 جاء نتيجة عاطفة إنسانية، -عليه الصالة والسالم- للغيبيات، فيرى أن الوحي لنبينا 
عجبا لذلك «: ، حيث يقول)٤(ورغبة شديدة إلصالح المجتمع العربي الذي ولد فيه

كانت مسألة مهادنة الدناءة والخسة والظلم ! الرجل الشجاع الذي يخشى األلسنة السليطة
                                         

  ).٦٣/ ١( مناهل العرفان في علوم القرآن )١(
  ).٢/٧٧م/٢ج( ترحال )٢(
  ).٢٣٨:ص/١م/١ج( ترحال في صحراء الجزيرة العربية )٣(
  ).٣٧: ص(محمدي، محمد رشيد رضا لالوحي ا: انظر) ٤(



 

 )٢٣٩٣(

عملية وضيعة، ومع ذلك هاهنا عالم من الزنوج المخبولين، واقع األمر أن أحدا من 
هؤالء العرب ال يمكن أن يجرؤ على الخوض في ذلك المد وينبري لمعارضة تلك 

لذي أبدى تلك الشجاعة الروحية الفائقة بين الحشود الحاشدة، ومحمد النبي هو ا
  .)١(»العرب

وقد طابقت هذه النُّصوص مفهوم وتفسيرات المستشرقين للوحي، ولو استعرضنا 
  . بعضا منها لوجدنا أنه ال فرق بين تفسيرهم للوحي ومفهوم داوتي له

يكلمه إن النبوة كانت أمرا يتوقعه الرسول والذي كان «: )٢(يقول بروكلمان: فمثلًا
  . »صديق له

 قد وصل إلى اتخاذ قرار ادعاء النبوة بعد إن محمدا «: ويقول في موضع آخر
مرحلة تفكير عميق واٍع، ومقارنة واضحة بين عقائد الوثنيين المشركين وبين العناصر 

  .)٣(»التوحيدية التي استقاها من مصادر متعددة
صرف إلى التفكير في المسائل  قد انوأغلب الظَّن أن محمدا «: ويقول أيضا

الدينية في فترة مبكرة جدا ومع األيام أخذ اإليمان يعمر قلبه، ويملك عليه نفسه فيتجلى 
 يأخذ بأسباب التحنث والتنسك، ويسترسل في له فراغ اآللهة األخرى كان محمد 

 الوثنية لقد تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه... تأمالته حول خالصه الروحي لياٍل بطولها 
إلى متى يمدهم اهللا في : فاسدة فارغة، فكان يضج في أعماق نفسه بهذا السؤال

قد تجلى آخر األمر للشعوب األخرى بوساطة أنبيائه، وهكذا نضجت ¸ ضاللهم، ما دام 
  .)٤(»الفكرة في نفسه، أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة، رسالة النبوة

  : المناقشة والرد
ءات هي تكرار لما كان يدعيه مشركو العرب الذين عاصروا النبي إن هذه االفترا

 فقد قالوا إنَّه مجنون وقالوا شاعر وكاهن، وغيرها من االتهامات، ولكنَّهم غلَّفوها ،
بغالف علمي حتى تكون أدعى للقبول والرواج، ومن خاللها يصلوا إلى مرادهم، وقد 

                                         
  .)٢٦٨:ص/١م/٢ج( ترحال )١(
، مستشرق ألماني، درس اللغات الشَّرقية على يد عدد من المستشرقين المتخصصين )م١٩٥٦ -١٨٦٨(كارل بروكلمان  )٢(

تاريخ الـشعوب  : له مؤلفات عديدة؛ من أبرزها. في عدد من الجامعات األوروبية، حتى أتقن إحدى عشرة لغة شرقية         
  ).٦٦-٥٧(عبدالرحمن بدوي، مرجع سابق : انظر. في اإلسالموالدول اإلسالمية، والذي لم يخل من الطعن والتشكيك 

ينسبها في الكتـاب الـى      ) ١١٢:ص(والمسلمون بين أحقاد التبشير وضالل المستشرقين، عبدالرحمن عميرة          اإلسالم   )٣(
  .بروكلمان ولكن لم يوثق، ولم أجدها في كتاب بروكلمان بل وجدت كالما بالمعنى

  ).٣:ص(كارل بروكلمان  تاريخ الشعوب اإلسالمية )٤(



– 

  )٢٣٩٤(

 ِإن هو ِإلَّا ۞﴿ وما ينِطقُ عِن الْهوٰى : ولهعن نبيه كل ذلك ورد عليهم، بقأل نفى اهللا 
  ].٤-٣:سورة النجم[وحي يوحٰى ﴾ 

كما أن األدلَّة العقلية والنقلية، تؤكِّد بطالن أن يكون الوحي من داخل نفس النبي 
وتؤكد إلهية الوحي، ومن خالل ما يلي يمكن إثبات الحق، ورد هذا اإلفتراء ،:  

 عندما كان يتعبد في غار  صحة لما يدعيه داوتي وغيره، من أن النبي  ال:أولًا
 لم يكن يعلم بذلك وال يرجوه، حراء، كان لديه إحساس وشعور مسبق للنبوة، فإنه 

وما كان يدور بخلده أنه نبي هذه األمة المبعوث، وليس أدل على هذا من قول الحق 
و َأن يلْقَٰى ِإلَيك الِْكتَاب ِإلَّا رحمةً من ربك فَلَا تَكُونَن ﴿ وما كُنتَ تَرج: تبارك وتعالى

  ﴾ ا لِّلْكَاِفِرين٨٦:سورة القصص[ظَِهير.[  
                   فهي صريحة في أن النبي ما كان يؤمل ذلك، ولكن ألقى اهللا إليه الكتاب 

     لم، وال عمل وال رجاء وال أمل، رحمة منه له، وبالناس كلهم، ال كسب له فيه بع
 كما قال )١(فالنبوة ليست بالتمني وال بالرياضات الروحية، وإنما هي اصطفاء رباني

سورة [﴿ اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن النَّاِس ِإن اللَّه سِميع بِصير  ﴾ : تعالى
  ].٧٥:الحج

 عندما نزل عليه الوحي أول مرة، ، لما خاف النبي ولو كان األمر كما يقولون
كما ورد في الروايات ، )٢(وعاد إلى زوجته خديجة طالبا منها أن تهدئ من روعه

  .)٣(الصحيحة

                                         
   ). ٩٩: ص (الكريم القرآن لدراسة المدخل :انظر) ١(
 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان ال يـرى  أول ما بدئ به رسول اهللا       «:  عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت      )٢(

وهو التعبد الليالي ذوات العدد ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخالء
وهو في غار حـراء فجـاءه   ، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق     

ما أنـا   ، قلت، اقرأ: فقال، ثم أرسلني ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد     : قال، ما أنا بقارئ  : قال، اقرأ: فقال، الملك
، فأخذني فغطني الثالثة، ما أنا بقارئ: فقلت، اقرأ: فقال، ثم أرسلني، ي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد    فأخذن، بقارئ

] ٣- ١: سورة العلق [  اقْرْأ وربك الَْأكْرم ﴾۞ خَلَقَ الِْإنسان ِمن علٍَق ۞﴿ اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ : ثم أرسلني فقال
زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه : فقال،  يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد ل    اهللا   فرجع بها رسول  

كال واهللا ما يخزيك اهللا أبدا إنـك لتـصل      : فقالت خديجة ، لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي      : فقال، الروع
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن ف، الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق 

كيف كـان بـدء     : باب، كتاب بدء الوحي  : صحيح البخاري » الحديث... نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة          
  ).٣( حالوحي إلى رسول اهللا 

  ).٦٤ص(آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي :  انظر)٣(



 

 )٢٣٩٥(

 مكث  التي يعرفها المستشرقون جيدا، أن النبي  يشهد التاريخ وسيرته :ثانيا
رآن، ولم يعدهم بشيء، ولو كان في قومه أربعين سنة، لم يتكلم فيها بشيء من جنس الق

  .)١(يتوقع أنه سيكون نبياً، لتكلم بشيء عن ذلك مع قومه وهو مازال في شبابه
 أن داوتي يثبت الوحي ألنبياء بني إسرائيل، وال إشكال بالنسبة إليه في :ثالثًا

  والوحي إليه، وما ذلك إال بسبب تكبره وتعصبه الديني،ذلك، بينما ينكر نبوة محمد 
 ذا نبوة صحيحة، بينما هم يقرون بهذه النبوة فداوتي وقومه ينكرون أن يكون محمد 

  .)٢(نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل
ينكر الوحي جملة، فال نبوات البتة وسقطت ديانته قبل أن (إن كان داوتي: ويقال

نكر نبوة يسقط اإلسالم، وإن كان يؤمن بالوحي ويصدق أنبياء اليهودية والنصرانية، وي
  .)٣() والوحي عليه، فهذه تفرقة ال سبب لها إال التعصبمحمد 

 أثناء نزول الوحي، وهذه حالة ال تصيب  الحالة التي كانت تعتري النبي :رابعا
إن الحارث بن هشام ت سأل رسول : ((أيا من البشر، كما تروي لنا عائشة ل فتقول

أحيانًا يأتيني مثل «: الوحي؟ فقال رسول اهللا يا رسول اهللا، كيف يأتيك :  فقالاهللا 
صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في : قالت عائشة ل» الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول
  .)٤())اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا

 كذلك حال نزول الوحي، وما يسمع من األصوات لحظتها فكل من عاصره من 
الصحابة، وجلس بجواره لحظات لقاء جبريل معه ونزول الوحي عليه، يسمع أصوات 

  .)٦(فهذا الصوت الحادث من أين يأتي؟، )٥(يصفونها كدوي النحل
 بصدق النبي  اعتراف جمع من المستشرقين، وعلماء الغرب المنصفين:خامسا

أحد إنكاره، ومن ذلك ا ال يمكن ألييوحى إليه، وهذا الوحي إلهي حق ما : ، وأنَّه نبي

                                         
 ).١٨٩:ص(بشرية المسيح ونبوة محمد :  انظر)١(
  ).١٠١:ص(افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ اإلسالمي، عبدالكريم علي باز : نظر ا)٢(
  .، بتصرف)١٧:ص( محمد الغزالي في دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين )٣(
 ).٢( حكتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا :  صحيح البخاري)٤(
 إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليـه             كان النبي   «: عمر بن الخطاب ت يقول    ورد عن   ) ٥(

باب ومـن سـورة   ، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا     :  سنن الترمذي  »الحديث... يوما فمكثنا ساعة فسري عنه    
  .ضعيف: قال الشيخ األلباني، )٣١٧٣(المؤمنون ح

  ).١٢٧:ص(حول النبوة والدعوة، عرض ونقد، مرجع سابق شبه المستشرقين : انظر) ٦(



– 

  )٢٣٩٦(

كان محمد نبيا «: فى مقدمة ترجمته الفرنسية للقرآن" أدوار مونتيه"يقوله المستشرق 
انت صادقا كما كان أنبياء بنى إسرائيل فى القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه وك

العقيدة الدينية وفكرة وجود األلوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين فى أولئك األنبياء 
  . )١(»أسالفه

إن «: وقد اهتدى اإلسالم، "اللورد هدلي"وكذلك يقول المستشرق االنجليزي 
رسالة محمد إلهية صادقة ال ريب فيها، هدى للمتقين أوحى اهللا بها إليه، فجاءت مخففة 

  .)٢(»رامة أحكام التوراة مكملة لكتاب المسيحلص
، وترد على داوتي )٣( نصوص الكتاب المقدس لدى النصارى تثبت هذا:سادسا

ها أنا سوف أرسل رسولي فيعزل طريقا «: افتراءه؛ ومن ذلك ما ورد في التوراة
 بحضوري وحينئذ يأتي إلى هيكله الولي الذي أنتم تلتمسون ورسول الختان الذي انتم

  .)٤(»راغبون هو ذا آت
  . فالمقصود برسول الختان، محمد 

وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، ألنه «: وفي اإلنجيل
ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية من ذاك يمجدني، النه 

  .)٥(»يأخذ من مالي ويخبركم
  الذي تلقى الوحي عن الروح القدس جبريل  وهذا ما تحقَّق في الرسول 
 إال محمد ولم يأت نبي يمجد المسيح عيسى 

) ٦(.  
 الفرق البين، بين النَّص القرآني والحديث النبوي، فعبارات القرآن فيها :سابعا

من البالغة واإلعجاز ما يقصر عن إدراكه البشر وكل المخلوقات، ولو كان القران من 
 فرق م يكن هناك فرق في األلفاظ، فبينه وبين حديث رسول اهللا ، لكالم محمد 

  .)٧(كبير في إعجاز ألفاظه ومعانيه
                                         

  ).٣٧: ص( الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا )١(
  ).١٠١:ص( افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان، مرجع سابق )٢(
 وسيأتي ذكر البعض ،)األنبياء والرسل سابقا (كرت بعض النصوص التي تثبت الوحي ألنبياء بني إسرائيل في مطلب  ذ)٣(

  .اآلخر في بشارات اإلنجيل في المطلب التالي
محمد الطهطاوي في كتابه محمد رسول  : انظر. ، من النسخة المحفوظة لدى اليهود     ١مالخي إصحاح الثالث عدد     سفر   )٤(

  .م١٩٧٢القاهرة : ، ط)٢٧ص(اهللا في التوراة واإلنجيل والقرآن 
 ).١٣: ١٦( انجيل يوحنا )٥(
  ).١٠٣، ١٠٢ص(روكلمان، مرجع سابق افتراءت فيليب وب: نظرا) ٦(
  ).١٢٨:ص(شبه المستشرقين حول النبوة والدعوة، مرجع سابق :  انظر)٧(



 

 )٢٣٩٧(

  موقفه من نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم: المبحث الثَّاني
   :موقف داوتي من نبوته صلى اهللا عليه وسلم: أوالً

 وأنَّه نبي سلين محمد من خالل كتابات داوتي يتبين عدم ايمانه بنبوة خاتم المر
يرى أنَّه أرسل إلى العرب خاصة، ولكنه لم  إنَّما مرسل من عند اهللا إلى الناس كافة، بو

  . )٢( بأنه مخادع، أو كاذب، أو مهووس كما قال بذلك بعض المستشرقين)١(يصرح
  : صلى اهللا عليه وسلموفيما يلي بعض النصوص التي تبين موقفه من نبوة نبينا 

أال يوجد في كل موضع من «:  عندما سئل من قبل أحد العرب:ولالنص األ
: فرد عليه داوتي»  يوم على محمد رسول اهللا؟)٣(]موضعا لمسبة، تصبونها كل[ديانتكم 

نحن . العامرة بالحقد] وحكاياكم[لقد أعيتني أساطيركم، ، )٤(]ليسوا طيبين[البعض منكم «
كم، ولكن ندعو لكم يوميا في كل كنائسنا ال نجدف في حق محمد الذي تقولون إنه نبي

متى عاش محمد؟ بعد عيسى بستة عصور كان الوقت عند )٥(بأن يرحمكم اهللا، خبروني
ذلك الوقت مؤاتيا لتعليم آبائكم الوثنيين الكبار، وهل أنتم أفضل من آبائكم؟ اهللا يعلم أننا 

د علينا ونحن في مكان أفضل، آباؤنا كانوا في الجاهلية وألننا ال نعرف ذلك أنتم جد
إخوانكم األكبر سنا وأنا فيما يتعلق بي شخصيا أرى أن األديان كلها صحيحة، وبخاصة 

  .)٦(»أنها تصلح حال اإلنسان من هنا يصبح بوسعي احترام دينكم
نص داوتي السابق فيه شيء من الغموض، وكأن داوتي يريد شيًئا ال يستطيع 

 ال يعنيه، وأن باب، لكن فيما يظهر أنَّه يرى أن محمد  لسبب من األس)٧(التصريح به
إن كان نبيا صادقًا كما : النَّصارى ال يقلِّلون من شأنه كشخص، وكأنه يريد القول
نحن في مقام إخوانكم : (تقولون، فهو نبي للعرب خاصة، والذي يؤيد هذا أنه قال

                                         
  . ال يعني منه أن موقفه محايد، وإنما قد يكون يخشى من ردة فعل العربعدم تصريح داوتي بموقفه تجاه النبي ) ١(
ن يرى أنه مصلح اجتماعي وبعبقريته صنع هـذا القـرآن      ، فمنهم م  تفاوت آراء المستشرقين في موقفهم من النبي        ) ٢(

الكريم، ومنهم من يرى أنه مخادع واستعان باهل الكتاب في كتابة القرآن ثم ادعى انه دين جديد، ومنهم من قال بأنـه      
  . عرض نفسي

  .ترجمةسوء  ) ٣(
  ).غير(كذا وردت في الكتاب، وهذا خلل واضح في الترجمة والصحيح ه) ٤(
  ).أخبروني(وردت والصحيح كذا ه) ٥(
  . النص كما هو) ٥١٨: ص/ ١م/١ج(رحال ت) ٦(
رحالت داوتي في الجزيرة العربية، » كلمات ذاك النبي العربي الذي يقول أنه رسول اهللا «: ثبت على داوتي هذا النص) ٧(

ها سقط مـن    وعند الرجوع إلى ترجمة صبري وهي المعتمدة في البحث، ووجدت في          ). ٥٠:ص(ترجمة عدنان حسن    
  .المترجم إلساءتها



– 

  )٢٣٩٨(

 وبينكم لنا نبي ودين، ولكم نبي ودين نحن وأنتم سواء ال فرق بيننا: ، أي)األكبر سنا
  . وألننا أتينا بعدهم فهم في مقام األكبر سناً

 عما إذا كان في اإلنجيل شيء عن محمد :  عندما سأله أحدهم:النص الثاني
  . »..ليس في اإلنجيل، أي شيء عنه وأنا أعرف اإلنجيل كلمة كلمة . ال «:فقال

فأجابه . »جيل أن نبيا بعد عيسى اسمه حامد؟أليس في اإلن«: مرة أخرىثم سئل 
ال ليس في اإلنجيل شيء عن محمد، ولو أن شيئا من هذا ورد في اإلنجيل «: داوتي

  .)١(»العتنقت اإلسالم ودخلت فيه
لقد كان ذلك الذي يعنونه بتلك «: ثم يقول معلِّقا على الحوار الذي دار بينهما

في اإلنجيل )  االسمان شيء واحد)٢(]فهذا([ل لي لغزا النُّبوءة عن حامد، أو محمد يشكِّ
﴿ وِإذْ قَاَل ِعيسى : من القرآن) ٦١(من السورة ) ٦: (ونحن نقرا في اآلية. المسيحي

اِة ورالتَّو ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصكُم موُل اللَِّه ِإلَيساِئيَل ِإنِّي ررِني ِإسا بي ميرم نا ابشِّربم
  ﴾ ِبينم رذَا ِسحٰنَاِت قَالُوا هيم ِبالْبهاءا جفَلَم دمَأح همِدي اسعْأِتي ِمن بوٍل يسسورة [ِبر

  ].٦:الصف
وهذا األحمد، أو هذا العظيم المبارك، ورد اسمه باليونانية القديمة في الكتاب 

ومن هنا، فإن علماء الدين غير . د الوضوحالمقدس الجديد، أو الهيليني على أنه شدي
المتحضرين، يقولون إن علماء النصارى الحاقدين، حرفوا الكلمة اليونانية التي معناها 

إلى ) ١٤(وهذه الكلمة وردت أربع مرات في اإلصحاح األخير للمسيح من اآلية (مريح 
  .)٤(»)٣(من سورة القديس جون) ١٦(اآلية 

ــسابق إن  ــنَّص ال ــي ال ــد  ف ــالنَّبي محم ــشارة ب ــي للب ــار داوت ــي ك  ف
ــى    ــسرها عل ــا، وف ــل يوحن ــي إنجي ــي وردت ف ــشارة الت ــر الب ــل، وذك اإلنجي

  . مذهب النَّصارى المنكرين
 وعند تأمل كالم داوتي السابق وتفسيره؛ يتبين أن إنكاره للنُّبوة، ناشئ عن 

 شيًئا من هذا ورد في ولو أن: (تعصبه الشديد لدينه وحقده على اإلسالم، حيث قال
، مع أنَّه كان يعرف البشارات التي وردت في )اإلنجيل العتنقت اإلسالم ودخلت فيه

اإلنجيل بنص قوله السابق، ويظهر أنها كانت تسبب له إشكالًا، وتفسير ذلك أن من 
                                         

  ).٢٠:ص/١م/٢ج(رحال ت:  انظر)١(
  .فهذان:  خطأ لغوي والصحيح)٢(
  . القديس يوحنا اإلنجيلي، وهو كاتب إنجيل يوحنا)٣(
  ).٢٠:ص/١م/٢ج(رحال ت : انظر)٤(



 

 )٢٣٩٩(

ينظر إلى كتاب النصارى ملتزما المقاييس العلمية والعقلية، يجد فيه تناقضات 
وهذا بالفعل ما كان عليه داوتي فميله . ومن ثَم يشك في حقائقه ومصداقيتهومغالطات، 

العلمي من جانب، وتعصبه لنصرانيته من جانب خلق عنده هذا الشك، وال عجب في 
  . ذلك

  : الرد والمناقشة
 يمكن مناقشة داوتي فيما يتعلق بموقفه من نبوة محمد، باعتبار النصوص السابقة

ل ما يلي والرد عليه من خال :  
  . بالدالئل المعتبرة عنده  إثبات نبوته :أوالً
  . إثبات أن رسالته عامة وليست خاصة بالعرب: ثانيا
  . مناقشة البشارة التي أوردها وحل اإلشكال: ثالثًا
 : بالدالئل المعتبرة عند داوتي صلى اهللا عليه وسلمإثبات نبوته : أولًا

، إثبـات    اقـشة المنكـرين لنبـوة محمـد       اعتاد العلماء والبـاحثون عنـد من      
نبوته بـدالئل كثيـرة كـالمعجزات التـي أجراهـا اهللا علـى يديـه، وحالـه هقبـل             

وغيرها، ولما كان مصدر هـذه الـدالئل النَّقـل الـصحيح المتـواتر غيـر                ... النبوة
معتبر عند داوتي، فال فائدة من سرد هذه األدلة؛ لـذلك سـأتجاوز كـل هـذه األدلـة                   

  مـن خـالل كتـب النـصارى، فاإلخبـار بـالنبي         كر األدلة على نبوتـه      وسأذ
والبشارة به في كتب النَّصارى من أهم الدالئل التـي تثبـت نبوتـه، وهـي واضـحة             

﴿ الَّـِذين يتَِّبعـون الرسـوَل       : قـال تعـالى   . وصريحة ال ينكرها إال جاحـد مـضلل       
    م ونَهِجدالَِّذي ي يالُْأم وِف           النَِّبيرعم ِبـالْمهرـْأمالِْإنِجيـِل ياِة ورِفـي التَّـو مها ِعندكْتُوب

                  مـنْهع عـضياِئـثَ والْخَب ِهملَـيع مـرحيـاِت وبالطَّي ـمِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماهنْهيو
     فَالَِّذين ِهملَيالَْأغْلَاَل الَِّتي كَانَتْ عو مهرـوا           ِإصعاتَّبو وهرنَـصو وهرـزعنُـوا ِبـِه وآم 

 ﴾ ونفِْلحالْم مه ُأولَِٰئك هعالَِّذي ُأنِزَل م ١٥٧:سورة األعراف[النُّور.[  
﴿ الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم وِإن فَِريقًا منْهم : وقال

لَي ﴾  ونلَمعي مهقَّ والْح ون١٤٦:سورة البقرة[كْتُم.[  
 في كتابهم، بل  فال شك أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نبيا بشَّر به عيسى 

، فالنَّجاشي كانوا يعرفونه بصفاته، ويدلُّ عليه إخبار كثير منهم بعد بعثته بصفاته 
عما يخبر به هذا النبي، وطلب منهم ملك الحبشة لما هاجر إليه الصحابة ي سألهم 



– 

  )٢٤٠٠(

إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من «: قراءة شيء من القرآن، فقرأوا عليه، فقال
  .)١(»مشكاة واحدة

 بما رآه وكان ورقة صلى اهللا عليه وسلم وكذلك ورقة ابن نوفل، لما أخبره النبي 
لناموس الذي كان يأتي موسى، هذا هو ا: قد تنصر، وكان يكتب اإلنجيل بالعربية، فقال

  . ، وغيرهم)٢(وكذلك هرقل ملك الروم
وقد تواتر عن األنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا «:  يقول شيخ اإلسالم

يخبرون بمبعثه، وأنه رسول اهللا، وأنه موجود عندهم، وكان هذا من أعظم ما دعا 
آمن األنصار به وبايعوه من غير األنصار إلى اإليمان به لما دعاهم إلى اإلسالم، حتى 

رهبة وال رغبة، وكذلك ما تواتر عن إخبار النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار 
هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب اإلسكندرية والنجاشي ملك الحبشة 

  .)٣(»والذين جاءوه بمكة
دلوا وكل لكن أهل الكتاب فيما بعد أخفوا هذه البشارات من كتبهم، وحرفوا وب

﴿ فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا : ذلك حسدا وتكبرا، وقد كشف اهللا ذلك بقوله
 اُل تَطَِّلعلَا تَزوا ِبِه  وا ذُكِّرما مظوا حنَساِضِعِه  وون مع الْكَِلم فُونرحةً يقَاِسي مهقُلُوب

لَٰى خَاِئنٍَة مع ﴾ ِسِنينحالْم ِحبي اللَّه ِإن فَحاصو منْهفُ عفَاع  منْهِإلَّا قَِليلًا م مسورة [نْه
﴿ يا َأهَل الِْكتَاِب ِلم تَلِْبسون الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُمون الْحقَّ وَأنتُم : وقال]. ١٣:المائدة

  ﴾ ونلَم٧١:سورة آل عمران[تَع[.  
  : ، ما يليومن البشارات التي وردت في كتابهم المقدس، والتي تثبت نبوة نبينا 

  :   في التوراةبشارة موسى . أ
قد أحسنوا في ما تكلموا، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، : قال لي الرب«

ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع . وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه

                                         
ي آمنا علـى ديننـا      لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاش        : ((الحديث الطويل الذي روته أم سلمة قالت      ) ١(

فلما دخلوا عليه ... فأرسل إليهم يسألهم عنه : إلى أن قالت... وعبدنا اهللا ال نؤذى وال نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك           
له جعفر بن أبى طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد اهللا ورسوله          : فقال، ما تقولون في عيسى بن مريم     : قال لهم 

فضرب النجاشي يده إلى األرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا : قالت، ا إلى مريم العذراء البتول    وروحه وكلمته ألقاه  
، )١/٢٠١(حديث جعفر بن أبـي طالـب وهـو حـديث الهجـرة      : مسند اإلمام أحمد بن حنبل...)) عيسى بن مريم  

  .إسناده حسن: تعليق شعيب األرنؤوط، )١٧٤٠(ح
  ).١١٢: ص( السعودية ط األوقاف، شرح الطحاوية: انظر) ٢(
 ).١٦١-١٦٠/ ٥( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية )٣(



 

 )٢٤٠١(

ي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كالماً لم لكالم
  .)١(»أوصه به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي

وقد أثبت علماء المسلمين قديما وحديثا أن هذا النبي المرتقب الذي ال تزال تبشر 
، فهو النبي الوحيد حمد نبي اإلسالم  ال يمكن أن يكون سوى م- إلى اآلن-به التوراة 

تماما، ويستبعد أن يكون عيسى " مثل موسى"الذي ظهر بعد موسى وينطبق عليه أنه 
كما قال النصارى، أو أنه يوشع بن نون كما قال اليهود، وذلك ألسباب كثيرة، أذكر 

  : منها
 ذكرت أنه لن من بني إسرائيل، والتوراة قد -عليهما السالم–أن عيسى ويوشع  (- ١

ولم يقم بعد نبي في بني «: يكون نبيا في بني إسرائيل مثل موسى، ففي سفر التثنية
  .)٢(»إسرائيل مثل موسى

 كلا منهما له كتاب وشرع، أما يوشع -عليهما الصالة والسالم-  أن موسى ومحمدا - ٢
مة لشريعة  متم فليس لهم ذلك، فقد جاءت شريعة عيسى - عليهما السالم- وعيسى 
 - عليهما السالم-فال يمكن أن يكون أيا من عيسى أو يوشع ؛ لذلك موسى 

  .المقصود في البشارة
 كلا منهما قد حمل به وولد والدة طبيعية -عليهما السالم-  أن موسى ومحمدا - ٣

مثل -عليه الصالة والسالم -، فإنه ولد من غير أب، بينما محمدبخالف عيسى 
  . اموسى في هذ

أفرز الرب سبط «:  جاء موسى من بيت اختص بالخدمة الدينية وهم بنو الوى، فقد- ٤
 ،)٣(»الوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباروا باسمه

 انحدر من بيت اختص بالخدمة الدينية، فقد كان بنو عبد مناف وكذلك محمد 
  .  اهللاأصحاب الرفادة والسقاية، لحجاج بيت

 قد رعى الغنم قبل  راعي غنم قبل رسالته، وكذلك كان محمد  كان موسى - ٥
  . بعثته

                                         
  ).٢٠-١٧: ١٨(سفر التثنية ) ١(
  ).٣٤/١٠(سفر التثنية ) ٢(
  ).١٢٢: ص(النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم ) ٣(



– 

  )٢٤٠٢(

 قبل ، وكذلك تزوج محمد )١( قبل رسالته، وكانت له ذرية تزوج موسى - ٦
 . )٢()رسالته، وكانت له ذرية من خديجة

 قبل ؛ إلنه قد ماتهذا الموعود به في البشارة ليس هارون (وبهذا يتبين أن 
 من بني إسرائيل -عليهما السالم- ، وليس يوشع بن نون، ألنه وموسى موسى

فتعين أن يكون من ولد إسماعيل أخي إسحاق أبي " من إخوتهم: "والبشارة تقول
إسرائيل، فإنهما إخوان وأوالد أحدهما أخوة اآلخرين، ولم يخرج من ولد إسماعيل إال 

  .)٣()، فيكون هو الموعود بهمحمد 
  :في الزبور بشارة داوود . ب

سبحوا اهللا تسبيحا جديدا، وليفرح بالخالق من اصطفى اهللا له أمته وأعطاه «
النصر، وسدد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون اهللا 
بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين؛ لينتقم بهم من األمم الذين ال 

  . )٤(»يعبدونه
 وأمته، فمعنى يكبرون اهللا ه الصفات، إنَّما تنطبق على سيدنا محمد وهذ

بأصوات مرتفعة، إشارة إلى ما يفعله الحجيج من التلبية والمسلمين في اآلذان في 
  . )٥(الصلوات

وداوتي في أكثر من موضع في كتابه، وصف األذان ونداء الصالة، كما وصف 
  .)٦(تلبية الحجاج التي كانت تزعجه

   :صلى اهللا عليه وسلمبشارة أشعياء في وصف أمة محمد . ـج
ستمتلئ البادية والمدن من أوالد قيذار يسبحون، ومن رؤوس «: يقول أشعياء

  .)٧(»الجبال ينادون، هم الذين يجعلون هللا الكرامة، ويسبحونه في البر والبحر

                                         
  ).٢٠: ٤(سفر الخروج : نظرا ) ١(
  ).٢٠٢:ص (، بشرية المسيح ونبوة محمد )١١٧: ص(في اليهودية والمسيحية واإلسالم النبوة واألنبياء :  انظر)٢(
  . ، بتصرف)١٧٩:ص(الفاخرة، القرافي، األجوبة  )٣(
  ).٩-١٤٩/١( كتاب المزامير )٤(
          وتخجيل من حرف التـوراة واإلنجيـل، سـابق    ، )٢٢٦/ ٥(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية         : انظر) ٥(

)٦٦٠/ ٢.(  
  ).موقفه من فروض الدين(مبحث :  سيأتي ذكر ذلك في مسألة الصالة في)٦(
  ).٢٦٢/ ٥(هذا النص عند ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية ) ٧(



 

 )٢٤٠٣(

ر التـي سـكنها     لترفع البرية ومدنها صوتها، الديا    «: والنَّص في الترجمة الحديثة   
لتترنم سكان سالغ، من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الـرب مجـدا، ويخبـروا               قيدار

  .)١(»بتسبيحة في الجزائر
:  وقيذار المذكور في البشارة هو ابن إسماعيل كما تقول التوراة في سفر تكوين

، »دبئيلوقيذار وأ. نبايوت: وهذه أسماء أبناء إسماعيل مدونة حسب ترتيب والدتهم«
  .)٢( من نسل إسماعيلوالنبي 

، وفي هذا إقرار منه أن النبي )٣( كما أن داوتي ينعت العرب كثيرا باإلسماعيليين
 ا هو جبلفي المدينة المنورة، والترنم )٤("سلع" وأمته من نسل إسماعيل، كما أن سالع 

 التكبير والتحميد والهتاف هو ذلك األذان الذي كان يصدع كل يوم خمس مرات، وذلك
في األعياد وفي أطراف النهار وآناء الليل كانت تهتف به األفواه الطاهرة من أهل 

  .)٥(المدينة الطيبة بجانب سلع
   :إثبات أن رسالته عامة: ثانيا

كثيرا ما يفِصل داوتي بين دين اإلسالم ودين النَّـصارى، ويقـارن بـين ديـن                
 لـيس نبيـا     صـلى اهللا عليـه وسـلم      ، وكـأن النبـي       وديـن محمـد      عيسى  

للنَّصارى، وإنَّما هو نبي للعرب دون غيـرهم، ومـن خـالل موقـف داوتـي مـن                  
، اإليمان بالرسل في المبحـث الـسابق والنـصوص التـي تبـين إنكـاره لنبوتـه             

تبين أن داوتي ال يعترف بعالقـة النـصارى بهـذا النبـي تعـصبا منـه، وحـاول                   
، وهـذه   -عليهما أفـضل الـصالة وأتـم التـسليم        - عيسى بمحمد    جاهدا إنكار بشارة  

لـم تكـن مقتـصرة      من الشبه التي وقع فيها النصارى، إذ أن دعوة النبـي محمـد      
على العرب كما يزعم داوتي، وإنَّمـا كانـت عامـة لجميـع الخلـق، بـل وناسـخة                   

  : لجميع األديان، ويدل على ذلك ما يلي
 محمدا هو نبي للعرب خاصة، وأن دعوته محصورة  باعتبار قول داوتي أن:أولًا

في جزيرة العرب، فيلزم منه أن يكون محمد نبيا موحى إليه من اهللا، وكلُّ ما يقوله حق 
ما ورد في القران عن عموم رسالته، قال : ويجب تصديقه فيه، ومن الحق الذي جاء به

                                         
  ).١٣، ٤٢/١٠(سفر اشعياء االصحاح ) ١(
  ).١٣٦: ص(النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم )٢(
  ). النصرانية-موقفه من اإلسالم والمسلمين ( سيأتي ذكر النصوص في مبحث )٣(
  ).٢٣٦/ ٣(معجم البلدان ، "سلع موضع بقرب المدينة: "جبل بسوق المدينة، قال األزهري: سلع) ٤(
  ). ١٧٠:ص(لرسل والرساالت، عمر األشقر ا : انظر)٥(



– 

  )٢٤٠٤(

نَّاِس بِشيرا ونَِذيرا ولَِٰكن َأكْثَر النَّاِس لَا يعلَمون ﴾ ﴿ وما َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً لِّل: تعالى
  ].٢٨:سورة سبأ[

﴿ قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت : وقوله
فَآِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه النَِّبي الُْأمي الَِّذي يْؤِمن ِباللَِّه والَْأرِض لَا ِإلَٰه ِإلَّا هو يحِيي ويِميتُ 

 ﴾ ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَِّبعاِتِه وكَِلم١٥٨:سورة األعراف[و.[  
صلى وغير ذلك الكثير من اآليات الصريحة في كتاب اهللا العزيز التي تدل أنه 

  . اس كافة ُأرسل إلى النَّاهللا عليه وسلم
 ما جاء عـن أبـي هريـرة ت أن           ومما ورد في السنة، من أقواله وتطبيقاته        

أعطيـت جوامـع الكلـم، ونـصرت        : فضلت على األنبياء بست   «:  قال رسول اهللا   
بالرعب، وأحلَّت لي الغنائم، وجعلت لي األرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلـق             

  .)١(»كافة، وختم بي النبيون
ل ما سبق يشهد على نبوته للنَّاس كافّة، ويلزم من داوتي تصديقه في ذلك؛ ألنَّه فك

  .)٢(نبي موحى إليه وكل ما يأتي به فهو الحق
 مؤهلة أن تكون للنَّاس جميعا بخالف األديان األخرى؛  أن رسالة نبينا :ثانيا

لِّ الشُّعوب بمختلف ألن من خصائص هذا الدين أنَّه صالح لكل زمان ومكان ولك
أعراقهم وأصولهم، وقد انفرد عن غيره من األديان بهذه السمة، وذلك؛ ألن رسالته 
تحمل جميع مقومات العالمية، كتحقيق العدل والمساواة بين الناس، ونبذ العنصرية التي 

بكافة -يتشبث بها النصارى والغرب، كذلك هذا الدين هو نظام متكامل يضمن للناس 
 حياة مستقرة متوازنة، كما أنه دين أخالقي اهتم بصالح الناس، وتكافلهم -اتهتشريع

إلى غير ذلك من مقومات العالمية التي يجب أن تكون في الدين ليكون . وتضامنهم
  . )٣(صالحا الستمراريته، وال يمكن حصرها في هذا المقام

ة أنها تصلح أرى أن كل األديان صحيحة، وبخاص«:  ولذلك فإن ما قاله داوتي
 ال يمكن تطبيقه على دين )٤(»حال اإلنسان من هنا يصبح بوسعي احترام دينكم

النصارى واليهود في هذه الفترة، فدين اليهود اهتم بالجانب التشريعي وأغفل تماما، 
الجانب الروحاني، في المقابل دين النَّصارى يغلب عليه جانب الروحانية، وتعاليمه لم 

                                         
  ).٥٢٣( حكتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) ١(
  ).١/١١١(مرجع سابق ، سفر: الجواب الصحيح، تحقيق: انظر) ٢(
  . وما بعدها،)١٧٨:ص(افتراءات المستشرقين على أصول العقائد : انظر )٣(
  ).٥١٨:ص/١م/١ج( ترحال )٤(



 

 )٢٤٠٥(

نسان، ومعامالته، وتفاعالت الحياة اإلنسانية العملية في المجاالت تهتم بمسيرة اإل
  .)١(المختلفة

اإلسالم وحده يستطيع أن يحقق «: ، وقد كان نصرانيا"فيلويز"يقول المستشرق 
فهو دين سهل ال التواء فيه وال تعقيد، مجرد من . االنسجام التام مع الحياة في هذا العالم

، وقد أصبحت مسلما؛ ألن هذا الدين ...سبيل إلى اإليمان بها كافة االفتراضات التي ال 
  .»هو الوحيد الحق نظريا وعلميا

أعجبني اإلسالم أن يكون دينًا عالميا يوحد «": جميلة قرار"وتقول المستشرقة 
جميع األديان واأللوان في ظل نظام ديني فريد فهناك مساواة وأخوة حقيقية بين 

رف مثلها المجتمع الغربي على اإلطالق، كما ال تستطيع العبارات المسلمين ال ولم يع
  .)٢(»الجوفاء كالشيوعية مثال أن تقدم مثلها

  :مناقشة داوتي في بشارة يوحنا: ثالثًا
 ذكر اهللا تعالى في القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، أن

          : ، فقال"أحمد" في اإلنجيل باسمه صلى اهللا عليه وسلم بشر بالنبي محمد عيسى 
 يدي نيا بقًا لِّمدصكُم موُل اللَِّه ِإلَيساِئيَل ِإنِّي ررِني ِإسا بي ميرم نى ابِإذْ قَاَل ِعيسو ﴿

جاءهم ِبالْبينَاِت قَالُوا هٰذَا ِمن التَّوراِة ومبشِّرا ِبرسوٍل يْأِتي ِمن بعِدي اسمه َأحمد فَلَما 
 ﴾ ِبينم ر٦:سورة الصف[ِسح.[  

 ذكر هذه البشارة وأشار إلى اآلية، وهو يعرفها تماما، )٣(وداوتي من خالل كتاباته
  . لكن هذا النص الذي ورد في اإلنجيل شكَّل له لغزا كما يقول

ارة، هو انفراد إنجيل يوحنا عن ويبدو أن سبب اإلشكال عند داوتي تجاه هذه البش
وهو وصف الوداع األخير -غيره من أصحاب األناجيل األخرى، في وصف أهم حدث 

كيف يمكن أن نشرح الغياب التام في أناجيل متى، «: )٤("موريس بوكاي" يقول - للمسيح
ومرقس، ولوقا، لرواية الوداع المؤثر الذي يحتوي على الوصية الروحية للمسيح؟ هل 

                                         
  ).٧٨:ص(، شبهات حول مقارنة األديان )٨ج(موسوعة بيان اإلسالم ) ١(
  ).٢٠٩:ص(الوا عن اإلسالم ق) ٢(
وهذا األحمد، أو هذا العظيم المبارك، ورد اسمه باليونانية القديمة في الكتاب المقدس الجديد، أو الهيليني     «: ول داوتي  يق )٣(

ومن هنا، فإن علماء الدين غير المتحضرين، يقولون أن علماء النصارى الحاقدين، حرفـوا              . على أنه شديد الوضوح   
وهذه الكلمة وردت أربع مرات في اإلصحاح األخير للمسيح مـن اآليـة             (، )٣(" المريح"الكلمة اليونانية التي معناها     

  ).٢٠:ص/١م/٢ج(ترحال : انظر. »)الرابعة عشرة إلى اآلية السادسة عشر ةمن سورة القديس جون
  .طبيب فرنسي تحول إلى من النصرانية الى اإلسالم، درس الكتب المقدسة دراسة نقدية مقارنة) ٤(



– 

  )٢٤٠٦(

ال «: ثم يقول»النَّص موجودا عند الثالثة األولين؟ هل حِذف فيما بعد؟ ولماذا؟كان 
يمكن اإلتيان بأي إجابة، فاللُّغز مستغلق تماما بالنسبة لهذه الثغرة الكبيرة في رواية 

  .)١(»المبشرين الثالثة
  فما هو نص البشارة؟ وكيف فسرها النصارى؟ وكيف الرد عليهم؟ 

إن «: ما وردت؛ يقول المسيح لتالميذه في الوصية األخيرة نص بشارة يوحنا ك
كنتم تحبونني فاعملوا بـــ وصاياي، وسوف أطلب من اآلب أن يعطيكم معينًا آخر 

وهو روح الحق الذي ال يقدر العالم أن يتقبله ألنه ال يراه وال . يبقى معكم إلى األبد
  .)٢(»يعرفه

المقدس، وال يستطيع أحد من النصارى هذه البشارة هي أهم البشارات في الكتاب 
  .إنكارها، سواء رضي بها، أو لم يرض بها

 وهي تصديقًا لما أخبرنا اهللا به في صلى اهللا عليه وسلموهي تتنبأ ببعثة محمد 
بأنَّه روح القدس وأنَّه جاء ) اآلتي(كتابه، لكن داوتي وغيره من النَّصارى يفسرون هذا 

  .رون أن يكون المعني بها هو محمد وحّل في تالمذة المسيح، وينك
وإذا سلمنا بقولهم هذا سوف يظهر من سياق البشارة الواردة عدة إشكاالت، ال 

  .يمكن تفسيرها، وبالفعل هذه اإلشكاالت هي ما قصدها داوتي في نصه السابق
هو محمد - والحق الذي ال يخالطه الشك، أن المذكور على لسان المسيح 

 -قدس؛ ألنَّه المعنى الوحيد الذي يزيل كل اإلشكاالت الواردة في وليس روح ال
  : ، وبيان ذلك ما يلي)روح القدس(اإلنجيل عندما يكون المقصود 

، )٦- ٤/١(أن روح الحق هو إنسان وليس روح، وأكد هذا يوحنا في اإلصحاح  - ١
ة كتاب حيث ذكر أن روح الحق هو إنسان صادق من اهللا، كما ذكر ذلك في حاشي

كما يعتقد ) روح القدس(هو ) روح الحق(، ولو كان )٣(أورشليم الفرنسي في نفس النص
  .)٤(النصارى لتعارض مع نصوص أخرى في اإلنجيل

روح الحق هي روح أخرى غير روح القدس؛ ألن النُّبوءة تذكر أن هذه الروح  - ٢
وهذا يعني أنه ال ، ..)يكمإن لم انطلق ال يأت(مرتبطة بغياب المسيح حيث يقول المسيح 

                                         
  ).١٣٠:ص(وراة واإلنجيل والعلم، موريس بوكاي  القرآن الكريم والت)١(
  ).١٧، ١٦/ ١٤(لكتاب المقدس، انجيل يوحنا ا) ٢(
  ).١٤٨:ص(لنبوة واألنبياء في المسيحية واليهودية واإلسالم، سابق  ا)٣(
  ). ٦-٤/١ ( يوحنا األوليرسالة) ٤(



 

 )٢٤٠٧(

 )١(يمكن أن تجتمع هذه الروح والمسيح في الدنيا أبدا، وذلك يتعارض مع بقية النصوص
  .)٢(التي تؤكد وجود روح القدس في حياة المسيح

ذكرت ثالث ) روح الحق(في النبوءة تسبب إشكالًا كبيرا؛ ألن ) روح القدس(كلمة  - ٣
مرة واحدة في هذه الفقرة، بدون أي مبرر الختالفها مرات في النبوءة، بينما اختلفت 

 ،)٣()روح القدس(كما أن مواصفات هذا المعين في النَّص تتعارض مع كون الكلمة 
 وقد أكد موريس ،)٤()القدس(مجردة من )الروح(واإلشكال يزول عندما تكون الكلمة 

ي سيناء عام بوكاي من واقع مقارنته هذا النص مع مخطوطة سريانية اكتُشفت ف
روح (وليست ) روح(م؛ حيث وجد أن الكلمة الواردة في هذا الموضع هي ١٨١٢
 .)٥(أضيفت فيما بعد) القدس(وهذا يؤكد أن كلمة ) القدس

من خالل ماسبق يتبين أن روح القدس ال يمكن أن يكون هو المقصود في 
 روح الحق، وذلك ، وهوالبشارة، والمعنى الصحيح هو أن هذه البشارة في محمد 

  : لعدة أمور
اختلفت في الطبعات األخرى حسب الترجمات، فذكرت ) المعين(أن كلمة : األول

المعزي، والوكيل، والمحامي، هذا حسب الطبعات الحديثة، أما في الطبعات القديمة 
  . بدال عن المعين) فارقليط(، أو )باركليت(لإلنجيل، فقد ورد لفظ آخر، وهو 

، )PERIQLYTOS(اليونانية ) باراكليتوس: ( معربة من كلمة)فارقليط((و
المترجمة عن األصل العبراني؛ ألن لسان المسيح كان عبرانيا، ومن عادة أهل الكتاب 
يترجمون األسماء ويضعون بدلها معناها، أو صفتها، والكلمة اليونانية المعادلة السم 

، ولما جاء المترجمون عربوها )باراكليتوس(، أو )بيركليتوس : (هي) أحمد ومحمد(

                                         
، كما كان )١٣-١(القدس مع زكريا، لوق ، وذكر الروح )٣٦-١٢( ثبت وجود الروح القدس مع داوود، في انجيل متى )١(

). ٦٣/١١(كما في إشـعيا  ني إسرائيل طويالً؛، وكان مع ب  )١/٢(شاهداً عند خلق السماوات واألرض كما في التكوين         
  ).١٣١: ص (هل بشر الكتاب المقدس بمحمد : انظر

  ).١٥٠:ص(لنبوة واألنبياء في المسيحية واليهودية واإلسالم، سابق  ا)٢(
كل مـا  : ( في قوله) الكالم، والسمع، والتوبيخ(يوحنا استعمل في حديثه عن البارقليط أفعاالً حسية كا    : (ر ابن تيمية   ذك )٣(

وهذه الصفات ال تنطبق إال على بشر، وأما الروح فغاية ما يصنعه، إنما هو اإللهام القلبـي، والـسمع    ) يسمع يتكلم به  
  ).٢٩٢/ ٥(يح لمن بدل دين المسيح البن تيمية الجواب الصح) والكالم صفة بشرية، ال روحية

إن هذا النص من النسخة اليونانية غير مفهوم بتاتا، إذا ما قابلناه مع كلمتي الروح القدس فـي    : ( يقول موريس بو كاي    )٤(
، ولكن إذا حذفنا كلمتي الروح القدس من هذه الجملة، فانهـا تعطينـا داللـة شـديدة        )١٤(من اإلصحاح   ) ٢٦(اآلية  

  ).١٣٤:ص(القرآن والتوراة واالنجيل، موريس بوكاي : انظر). الوضوح
  ).١٤٨:  ص( لنبوة واألنبياء في المسيحية واليهودية واإلسالم، سابق ا)٥(



– 

  )٢٤٠٨(

أو " المحامي"أو " المعزّي"، ثم ترجموا هذه الكلمة بالعربية إلى "فارقليط"إلى كلمة 
  . )١(")الشفيع"

 صلى اهللا عليه وسلمتكون البشارة صريحة في النبي ) الحمد(وعلى هذا المعنى 
يحمدون اهللا على كل اسما ومعنى، فهو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحامدون الذين 

أنه سأل المستشرق اإليطالي " في كتابه )٢(حال، ويذكر عبد الوهاب النجار
إن هذه : إن القسس يقولون: ؟ فأجابه قائالً"بيريكلتوس"ما معنى «؛ ")٣(كارلونالينو"

الحاصل على " كارلونالينو"إني أسأل الدكتور : ، فقال النجار"المعزِّي"الكلمة معناها 
إن معناها :  في آداب اليهود باللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسِّيسا، فقالالدكتوراة

؟، فقال "حمد"هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من : ، فقال النجار"الذي له حمد كثير"
  . )٤(»"أحمد" من أسمائه صلى اهللا عليه وسلمإن رسول اهللا : نعم، فقال النجار: الدكتور

المخلص، ): الفارقليط(عترفون بهذا المعنى ويقولون بأن معنى لكن النَّصارى ال ي
والمعزي، والمحامي، والشفيع، والوكيل، وفي ظنهم أن هذا يبطل االستدالل بها على 

 والحق، أنَّها ألفاظ مترادفة المعاني تنطبق على صفات نبينا صلى اهللا عليه وسلمنبينا 
  .  وشفيع، ومخلص، ومعزي، فهو فارقليط،صلى اهللا عليه وسلممحمد 

  : سياق نصوص البشارة تؤكد أنَّه النبي المبشر به وفيما يلي بيانها: الثاني
ولكني أقول لكم الحق، من األفضل لكم أن «: ١٦في اإلصحاح : "المسيح يقول

، وال )٥(»أذهب؛ألني إن كنت ال أذهب ال يأتيكم المعين، ولكني إذا ذهبت أرسله إليكم
، فهو الذي يتحقَّق فيه معنى صلى اهللا عليه وسلم إال النبي محمد أفضل من عيسى 

  .)٦(األفضلية؛ إذ هو خاتم النبيين الذي جاء بشريعة عامة خالدة

                                         
  .، بتصرف)٧٠٣/ ٢(سابق  تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل،) ١(
. ص األنبياء، تاريخ الخلفاء الراشدين    قص: من مؤلفاته . أديب، مؤرخ، مصري  ) م١٩٤١ -١٨٦٢(عبد الوهاب النجار    ) ٢(

  ).٢٢٠/ ٦(معجم المؤلفين : انظر
عضوا بالمجمع العلمي اإليطالي، والمجمـع اللغـوي   مستشرق إيطالي، كان   ) م١٩٣٨ - ١٨٧٢(كارلو ألفونسو نلينو    ) ٣(

يخ اآلداب العربية من تار: الشَّرقية، من آثاره  على مجلة الدراسات كان مشرفابمصر، والمجمع العلمي العربي بدمشق،

   .)١٣٧/ ٨(معجم المؤلفين و ،)٢١٣/ ٥(األعالم للزركلي : انظر.الجاهلية حتى عصر بني امية
  ).٣٩٨، ٣٩٧: ص(نقال عن؛ قصص األنبياء، عبد الوهاب النجار ، )٢٤٢:ص ( بشرية المسيح ونبوة محمد )٤(
  ).٧(، آية )١٦(إصحاح /  يوحنا إنجيل ) ٥(
  ).٧١١/ ٢( التوراة واإلنجيل، سابق  تخجيل من حرف)٦(



 

 )٢٤٠٩(

ولكن عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى الحق «: ويقول في نفس اإلصحاح
، » ما سيحدثكله؛ ألنه ال يقول شيًئا من عنده، بل يخبركم بما يسمعه، ويطلعكم على

فإنه هو الذي أرشد الخلق إلى عبادة (، وهذه الوصف ينطبق على حال نبينا محمد 
اهللا وطاعته، وحذرهم من عصيانه، وبقيت شريعته واستمرت مع الناس إلى األبد، وهو 
الذي أخبرنا بأمور غيبية كثيرة؛ سواء عن الدنيا وما سيحدث فيها بعد وفاته، أو عن 

  .)١()ا من بعٍث وحساب وجنه وناٍراآلخرة وما به
، اقتضى أن المخلص رسول يأتي لخالص )المخلِّص(إن كان المعنى : الثالث

 وذلك من العالم؛ ألن كل نبي مخلِّص ألمته من الكفر، ويشهد له قول المسيح 
: خالل نص آخر ليوحنا في رسالته، فهو يستخدم نفس الكلمة لإلشادة بالمسيح في النص

فدلَّ السياق على أن المرسل هو كائن بشري مثل عيسى » إني جئت بخالص العالم«
 بارقليطًا آخر(، وبناء عليه يكون معنى؛(ا آخر؛ مخلِّص)٢(.  

 إذ فيه تجتمع كل وبهذا يتأكد أن ذلك المعزي أو روح الحق، تبشيراً بمحمد 
  . األوصاف الواردة في البشارة

ألدلة التي تؤيد ما سبق وتؤكد أن النصارى تعمدوا وفيما يلي بعض الشواهد وا
  : تحريف هذه النبوءة

في طبعات األناجيل القديمة وآخرها المطبوع سنة ) الباركليت( ورود لفظ :أولًا
م، واعتراف كتب الردود النصرانية بورود هذا اللفظ، ولم ١٨٤٤، ١٨٣١، ١٨٢١

فسيرهم لهذه الكلمة واختالفهم في يحصل من أحد منهم الجزم بإنكاره، ومحاولة ت
  . صرف داللتها يدل على أنها وردت

حتى زمن محمد ) الفارقليط( أن النَّصارى في القرون األولى كانوا بانتظار :ثانيا
  .)٣(، مما دفع الكثيرين النتحال هذا اللَّقب كذباصلى اهللا عليه وسلم

لم يرد في ) الباركليت( أن لفظ )المعجم الصغير للعهد الجديد( ما ذكر في :ثالثًا
العهد الجديد إال في خمسة مواضع، أربعة في إنجيل يوحنا، والخامس في رسالة 

                                         
  .بتصرف) ٧١٢/ ٢( تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل، سابق )١(
             ، ومنحة القريب المجيب في الرد على عبـاد الـصليب           )١٣٤:ص(القرآن والتوراة واإلنجيل، موريس بوكاي      : انظر) ٢(

)٢٥٨/ ١.(  
نه البارقليط القادم، ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه البارقليط، أ) م١٨٧( وادعى مونتنوس في القرن الثاني    )٣(

كان فهمهم للبارقليط أنه األقنوم     ولو  د المشرق،   بالوتشبه بالمسيح فاختار اثنا عشر تلميذاً وسبعون أسقفاً أرسلهم إلى،           
  ).٢٤٥:ص (بشرية المسيح ونبوة محمد : انظر.الثالث لما تجرؤوا على هذه الدعوى



– 

  )٢٤١٠(

تحفة الجيل في تفسير : في كتاب) البارقليط(، وكذلك وردت هذه الكلمة )١(يوحنا
  .)٢(األناجيل للخوري يوسف إلياس الدبس الماروني

ـ     :رابعا شيخ رحمـت اهللا الهنـدي، حيـث وقـف           شهادات العلماء األفاضل كال
ــدما كتــب كتابــه   ــى ) إظهــار الحــق(عليهــا، وكانــت بــين يديــه عن ورد عل

وقد وقفـت علـى مخطوطـة لترجمـة التـوراة           «: ويقول أحد الباحثين  . )٣(النصرانية
وفيهـا  ). ٧: (والزبور واإلنجيل في إسطنبول بمكتبـه عـاطف أفنـدي تحـت رقـم             

  .)٤(»)الفارقليط(ذكرت لفظة 
ومــنهم علــي بــن ربــن : شــهادات بعــض النَّــصارى المهتــدين :اخامــس

 الـذي هـداه اهللا إلـى اإلسـالم وغيـر اسـمه           -دافيد بنجامين كل داني      و )٥(الطبري
، فكـل هـؤالء     )٦("أنـسلم تورميـد   "، وكذلك القـس األسـباني       )عبد األحد داود  : (إلى

الواضـحة أن معنـى     أسلموا بعد أن تبينت لهم الحقيقة في كتـبهم، وعلمـوا باألدلـة              
ليس هو الروح القدس، ولـيس أي شـيء يدعيـه النَّـصارى، وإنَّمـا هـو                 الفارقليط

، وبينوا ذلك في كتبهم التـي ألَّفوهـا فيمـا بعـد، مؤيـدة بأدلَّـة مـن                   اسم محمد   
  .)٧(نصوص األناجيل وقواميس اللغات

   :موقف داوتي من شخصية محمد صلى اهللا عليه وسلم: ثانيا
 لدى داوتي اضطراب كبير في معلوماته عن اإلسالم خاصة مايتعلق بالنبي 

وقد ظهر لي أنَّه لم يكن له موقفًا محددا في ذلك؛ وسبب ذلك في ظني إما تأثُّره 
ن رؤية بأ: (بالمستشرقين ودراساتهم في تلك الفترة من جانب،فقد ذكر أحد الباحثين

تاسع عشر لم تحدد مسارها، فقد تفاوتت آراء  في القرن الالمستشرقين للنبي 

                                         
  ).١٢٦:ص(القرآن والتوراة واإلنجيل، موريس بوكاي : انظر) ١(
  ). ٢٤٠:ص(بشرية المسيح ونبوة محمد : انظر) ٢(
  .)١١٨٥/ ٤(إظهار الحق : انظر )٣(
تخجيل من حرف التوراة واإلنجيـل،      : ، وانظر )٥١١:ص(اشية كتاب إظهار الحق، بتحقيقه      حمحمود قدح في    : انظر) ٤(

  ).٧٠٣/ ٢(سابق 
طبيب حكيم، مولده ومنشأه بطبرستان، كان نصرانياً فأسلم على يد المعتصم، مـن        :  علي بن ربن الطبري، أبو الحسن      )٥(

  ).٢٨٨/ ٤(األعالم للزركلي : انظر. الدين والدولة وتحفة الملوك: كتبه
ر بالترجمـان، ولـد سـنة    وكان من أحبار النصارى، ثم تسمى عبد اهللا بن عبد اهللا بعد إسالمه واشته            ، أنسليمتورميدا) ٦(

هـ، له  ٨٣٢توفي سنة   . ألنه استقر مع أمراء الحفصيين بتونس يترجم الرسائل الواردة إلى ديوان السلطان           ، هـ٧٥٦
  ).٧٨/ ٦(انظر معجم المؤلفين . تحفة األريب في الرد على أهل الصليب: كتاب

  .)٧٠٣/ ٢(تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل و،)١٥٧:ص(ية والمسيحية واإلسالم النبوة واألنبياء في اليهود: انظر) ٧(



 

 )٢٤١١(

 تبعا إلختالف تصوراتهم عن اإلسالم في تلك الفترة المستشرقين في شخصية النبي 
  .)١()تحديدا؛ وذلك بسبب التطور الملحوظ في الدراسات االستشراقية

 أوتمسكه بمسيحيته وتعصبه الديني من جانب آخر، فالقاريء لكتابه يحتار 
 تجاه النبي هفتجد أنَّه تارةً يحترم شخصه، ويبدي إعجابه بعقليته، وشجاعته، لموقفه

  . وتواضعه، وفي كثير من المرات يسيء إليه
  .  ثم الرد عليهوفيما يلي سأعرض بعض مواقفه المسيئة لشخص النبي الكريم 

  صلى اهللا عليه وسلمنسب النبي: 
 لنا مدى ضعف مصدريته عن عندما يتحدث داوتي عن نسب النبي هيتبين

صلى اهللا تلك المعلومات التي يتلقاها، ومن ذلك فكرته عن نسب النبي اإلسالم وضحالة 
القريش وجمعه القوارش؛ أهل محمد من ناحية األم هم أناس من «: ، فيقولعليه وسلم

ن البدو الفقراء الذي ينظر الناس اليهم في منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار، وهذا؛ أل
 . )٢(»آباءهم أساءوا معاملة الرسول

  :فهذا النص يحتوي على إشكاالت ثالثة
  . قريش وجمعه القوارش: قوله: األول 
  . نسبته إلى قريش من جهة أمه: الثاني 
  . أن أهل قريش هم من البدو الفقراء، ونظرة الناس إليهم: الثالث 

  :وفيما يلي مناقشة كلا منها
  : المناقشة والرد

قُريش اسم قبيلة من قبائل العرب، وفي اللُّغة عند النسبة إليها، : كال األول اإلش
سريع ِإلى داِعي ... بكل قُريِشي عليه مهابة : (قُرِشي، وقُريِشي، قال الشاعر: يقال

) قوارش(قُرشيين وقُرشيون، وليس : ، وكون اللفظ قرشي، فجمعها هو)الندى والتكرم
  . )٣(كما ذكر داوتي

 حيث جعل نسبته إلى قريش من جهة أخطأ في نسب النبي :  اإلشكال الثاني
  .  ينتسب لقريش من جهة أبيه وأمهصلى اهللا عليه وسلمأمه، وهذا غير صحيح، إذ أنَّه 

                                         
  .بتصرف، )٩٢:ص(لخضر شايب . نبوة محمد في الفكر االستشراقي المعاصر، د)١(
 ).٢/٢٨٧م/٢ج( ترحال )٢(
، والمطلـع   )٤٩/ ١(، والكناش في فني النحو والصرف       )٣٣٦/ ٦(، ولسان العرب    )٣٢٦/ ١٧(تاج العروس   : انظر) ٣(

  ).٣٩٠ :ص(على ألفاظ المقنع 



– 

  )٢٤١٢(

محمد بن عبد اهللا، «:  كما ذكر ابن هشام هوصلى اهللا عليه وسلمونسب الرسول 
ناف، بن قصي، بن كالب، بن مرة، بن كعب، بن بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد م

لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن 
إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن 

  . )١(»إبراهيم
 بن مرة، بن كعب، آمنة بنت وهب، بن عبد مناف، بن زهرة، بن كالب،«وُأمه 

  . )٢(»بن لؤي، بن غالب، بن فهر ووالدها سيد بني زهرة نسبا وشرفًا
وتجتمع أمه آمنة بنت وهب مع أبيه عبد اهللا بن عبد المطلب في كالب بن مرة، 

  . )٣(ويفترقان من ولده
إذ يدعي داوتي أن قريشًا من الفقراء فيما يتعلق بمكانة قريش، : اإلشكال الثالث

 وقدح تقليل إساءة للنَّبي ، وهذا فيه )٤(، وأن الناس ينظرون إليهم نظرة ازدراءالبدو
، فقد ظلَّ في مكانته، وهذه من الشُّبه التي استحدثها المستشرقون على نبينا 

المستشرقون ومن مضوا في ركابهم من المؤرخين اآلخرين، يطعنون في حسب ونسب 
من أسرة اجتماعية متواضعة، وأن والده توفي قبل بأنَّه : ، ويقولونالرسول األكرم 

 متدنَّية، وبناء عليه اتجه -عليه الصالة والسالم- ، ومن هنا كانت حالته الماليةمولده 
 في طفولته إلى احتراف رعى أغنام أهل مكة، وهذا في رأيهم دليل على تدني 

 من أشرف الناس  تزييف، فهووهذا افتراء هدفه التَّشويه وال)٥(المستوى االجتماعي
نسبا وحسبا، من آباء كرام كلهم سادة في قومهم، ولهم مكانة عظيمة بين العرب، وقد 

 صلى اهللا عليه وسلمفرسول اهللا «: اشتهروا بالحكمة والشجاعة والكرم، قال ابن هشام
  . )٦(»أشرف ولد آدم حسبا، وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه

 شهادة  نبيا إال في أشرف قومه، ودليل ذلك لم يبعث- تبارك وتعالى-   كما أن اهللا
: عظيم الروم هرقل، عندما جاءه أبو سفيان مع وفد من تجار قريش، يقول أبو سفيان

                                         
  ).١/ ١(ت السقا ، سيرة ابن هشام) ١(
  ).١١٠/ ١(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢٠/ ١(نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز :  انظر)٣(
أهل محمد من ناحية األم هم أناس من البدو الفقراء الذي ينظر الناس إليهم في منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقـار،                      «)٤(

  ).٢٨٧:ص/٢م/٢ج(ترحال : انظر. »عاملة الرسولوهذا ألن آباءهم أساءوا م
  ).٢٧: ص(الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي :  انظر)٥(
  ).١١٠/ ١(ت السقا ،  سيرة ابن هشام)٦(



 

 )٢٤١٣(

فقال ... هو فينا ذو نسب : كيف نسبه فيكم؟ قلت: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال((
 أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في سألتك عن نسبه فذكرت: قل له: للترجمان

  . )١())نسب قومها
إن اهللا اصطفى كنانة «:  عن نفسه في ذلكصلى اهللا عليه وسلم ويقول الرسول

من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، 
  . )٢(»واصطفاني من بني هاشم

: اصي والداني، وفيهم يقول النبي  فقريش لها مكانة بين العرب، يعرفها الق
الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس ((

معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد 
  .)٣())الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه

سبع خصال فضلهم بَأنَّهم عبدوا اهللا عشر سنين لم فضل اهللا قُريشًا ب((: ويقول
يعبد اهللا إلّا قرشي وفضلهم بَأن نصرهم يوم الِفيل وهم مشركون وفضلهم بَأن نزلت 
فيهم سورة من الْقُرآن لم يدخل فيها أحد غَيرهم من الْعالمين وِهي ﴿ ِلِإيلَاِف قُريٍش ﴾ 

  .)٤())وة والخالفة والحجابة والسقايةوفضلهم بَأن فيهم النُّب] ١:سورة قريش[
وقد اعتاد العلماء على تصنيف كتٍب في فضائلهم خاصة، وهذا فيه داللة على ما 

  . اشتهروا به عن غيرهم من القبائل األخرى
كذلك بنو هاشم من قريش أفضل من غيرهم، فقد كان لها شرف السيادة في 

ذاك، وقد كان ينظر إليها نظرة إعزاز األشهر الحرم على قريش مكة طبقًا لألصول آن
واحترام في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، وكان لهم شرف تحمل مسئولية السقاية 
بين أشراف قريش، وكّل هذا ال يدل أبدا على تدنَّي المستوى االجتماعي ألهل محمد 

٥(، وال على الضعف المالي كما زعم بذلك داوتي وغيره( .  

                                         
  ). ٧( حباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا ، كتاب بدء الوحي،  صحيح البخاري)١(
  ). ٢٢٧٦(رقم ،  وتسليم الحجر عليه قبل النبوةلنبي باب فضل نسب ا، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) ٢(
 وقَباِئَل شُعوبا وجعلْنَاكُم وُأنثَٰى ذَكٍَر من خَلَقْنَاكُم ِإنَّا النَّاس َأيها يا ﴿: باب قول اهللا تعالى، كتاب المناقب،  صحيح البخاري)٣(

  ). ٣٣٠٥(رقم  ﴾خَِبير عِليم اللَّه قَاكُم ِإنَأتْ اللَِّه ِعند َأكْرمكُم ِإن ِلتَعارفُوا
، وانفرد به المصنف من طريق )٩١٧٣(، باب الميم، من اسمه مصعب، رقم )٧٦ / ٩" (األوسط" أخرجه الطبراني في    )٤(

 .عِن الزبيِر.ِهشَاِم بِن عروةَ، عن َأِبيِه
والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة ، )٢٧: ص(الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي :  انظر)٥(

)٥٥٥/ ٢.(  



– 

  )٢٤١٤(

هاشم هو «:  على داوتي بشهادة أحد القساوسة الغربيين، حيث يقولويمكن الرد
الجد األعلى لمحمد، وكان أكثر الرجال تميزا في سلسلة نسب محمد، فإليه ينسب محمد 

بنو هاشم، أو الهاشميون، وكان اسم أم محمد آمنه، التي يمكن تتبع : ورهطه فيقال لهم
  .)١(»نفسهاسلسلة نسبها في أسرة مميزه في القبيلة 

 فهذه  أما ما يدعيه من أن الناس ينظرون لهم نظرة ازدراء لما فعلوه بالنبي 
من تخيالت داوتي التي ال معنى لها، ولم يعامل الناس القرشيين في زمن من األزمان 

  . بازدراء، أو انتقص أحد مكانتهم، أو عابهم بشيء
 في صلى اهللا عليه وسلمبي دليل ذلك أنَّه كان هناك من قريش ممن آذى الن

 وكان من خيرة الصحابة ولم يعامله الناس بسوء جاهليته، قد أسلم وآمن بالنبي 
 وازدراء، فهذا أبو سفيان كان من الذين اجتهدوا في معاداة النبي طيلة فترة الدعوة 

ل في مكة، وقد ذكر الطبري أنَّه كان ممن اجتمعوا في دار الندوة يخططون لقتل رسو
، وكل من كان من ساللة قريش إلى زماننا )٢( قبيل هجرته إلى المدينة المنورةاهللا 

هذا، فإنه يعلى شأنه، ويعرف قدره، وال يجوز ألحد أن ينظر إليه باحتقار، أو يهينه، 
  .)٣(»من أراد هوان قريش أهانه اهللا«: صلى اهللا عليه وسلملقول رسوَل اهللا 

جون "م، ما قاله أحد المهتدين، وهو الكاتب األمريكي ومما يذكر في هذا المقا
يظهر نسب محمد الوراثي كأمراء في بلدهم ليس فقط في المعامالت «: )٤("ديفنبورت

التجارية الخارجية والمحلية، ولكن أيضا حكمهم وسيادتهم بالرأي لما يتميزوا به من 
  .)٥(»حكمة، وأمانة

، وذكر نسبه جازما اوتي أخطأ في نسب النبي أن د: وهكذا يتبين مما سبق
بدون ذكر مصدر، أو االستناد على دليل، وهذا يدل على الخلل المنهجي إذ لم يعتمد 

 ولم تسلم على مصادر صحيحة وموثوقة، وإنَّما هي ما كتبه الغربيون عن النبي 

                                         
  .بتصرف، )١٣٨:ص(حمد مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس امبراطورية المسلمين، جورج بوش م) ١(
  ).١/٥٦٦(تاريخ األمم والملوك، الطبري : انظر) ٢(
رقـم  ، ، باب في فضل األنصار وقريش     ل اهللا   أبواب المناقب عن رسو   ، )١٩٥ / ٦" (جامعه"الترمذي في   أخرجه    )٣(

)٣٩٠٥ .(  
من كبار الكتاب اإلنجليز، في العصر الفيكتوري، يلقب بالمدافع العنيد عن اإلسالم، ، )م١٨٧٧-١٧٨٩(ن ديفنبورت جو) ٤(

ع واعتـذار  دفـا : انظر. تأثر به الكثير من المفكرين في إنجلترا وأوروبا، له عدة مؤلفات في اللغة والتاريخ واألديان        
  ).٢٧:ص( والقرآن، جون ديفنبورت، ترجمة صالح صابر زغلول لمحمد 

  ).٤٥:ص( والقرآن، جون ديفنبورت، ترجمة صالح صابر زغلول دفاع واعتذار لمحمد ) ٥(



 

 )٢٤١٥(

ف شبهاتهم، كتاباتهم من الكذب والتزييف، وبهذا يتضح ضحالة الفكر الغربي، وضع
، وكل افتراءاتهم مردودة عليهم، ومهما حاولوا من إساءة لشخصه، أو تقليل شأنه 

  . فلن يؤثر ذلك في إيماننا بنبوته
 دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم على قومه:  

، وينسب إليه ماليس من صفات صلى اهللا عليه وسلميسيء داوتي لشخص النبي 
ث يزعم أن النبي هكان يدعو على قومه المعادين له، وقد األنبياء أصلًا، افتراء منه، حي

 ذكر هذا النَّص في معرض حديثه عن العرب وأنَّهم يعتدون بألسنتهم على غيرهم، وأن
الدعاء، والسب، والشتم، ال يكاد يفارق ألسنتهم، ثم يستشهد على ذلك بفعل النبي هفي 

  . مته مثله وأن أ-حاشاه عليه الصالة والسالم- ذلك 
أسفك دماءهم، وأمت أطفالهم جوعا، : النبي يدعو على من أزعجوه«:  فيقول

وعقِّم نساءهم، ورمل زوجاتهم، سوف يصرخون من داخل بيوتهم عندما ينزل الغزو 
يارب ال تغفر لهم تجاوزهم، أقلق أرواحهم، دمرهم من تحت السماء وأحل . عليهم فجأة

  .)١(»عليهم لعناتك
، وادعاء باطل بال حجة وال مستند صحيح، بل إن النَّص إساءة للنَّبي وفي هذا 

هذا مما ال ينبغي في حق أي نبي من األنبياء، ومن خالل المناقشة والرد عليه سيتبين 
  . وجه بطالنه

  : المناقشة والرد
، فهو يتعارض مع إن كتابة داوتي لمثل هذا يدل على جهله بسيرة المصطفى 

رف عنه ماع برأفة، والصحمة، والرالر من حسن خلقه، وحلمه، وعفوه، حيث إن 
على األذى من صفات األنبياء، ولم يرسلهم اهللا إلى أقوامهم إال ليخرجوهم من الظُّلمات 

  . إلى النُّور، ويبشِّروهم برحمة اهللا، وينذروهم عذابه
﴿ وما نُرِسُل الْمرسِلين ِإلَّا : تعالىوقد بعث اهللا األنبياء مبشِّرين ومنذرين، قال 

 ﴾ نُونزحي ملَا هو ِهملَيفٌ عفَلَا خَو لَحَأصو نآم نفَم نِذِرينمو شِِّرينبسورة [م
  .]٤٨:األنعام

  .]١٠٧:سورة األنبياء[ ﴿ وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمين: ﴾ وقال عن النبي 
﴿ لَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم :  وقال

 ﴾ ِحيموفٌ رءر ْؤِمِنين١٢٨:سورة التوبة[ِبالْم[.  

                                         
 ).٤٦٨:ص/١م/١ج( ترحال )١(



– 

  )٢٤١٦(

 فاحــشا فــي القــول، فقــد روي عــن أبــي هريــرة ولــم يكــن النبــي 
إنـي لـم أبعـث لعانـاً،        «: قـال . قيل يـا رسـول اهللا ادع علـى المـشركين          : قال

  .)١(»وإنَّما بعثت رحمة
 بأمته وعفوه عنهم، فقد كان يـدعو         ويوجد الكثير من النماذج على رأفة النبي        

قدم الطفيل  : للكفار، ومن آذاه بالهداية والصالح، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة قال            
، وأبـت فـادع اهللا   يا رسول اهللا إن دوسا قد عصت :  فقال بن عمرو على رسول اهللا      

، كما دعـا ألم     )٢(»اللهم اهد دوسا، وأت بهم    «: عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال      
  . )٣(أبي هريرة حتى هداها اهللا

 أعظــم الخلــق صـلى اهللا عليــه وســلم وقـد خــص أمتــه بدعوتــه، فهــو  
ــفاعة     ــه وال ش ــن جاه ــم م ــد اهللا أعظ ــوق عن ــاه لمخل ــد اهللا ال ج ــا عن جاه

ــف  ــن ش ــم م ــه،   أعظ ــا ألمت ــستجابة، فجعله ــوة م ــاه اهللا دع ــد أعط اعته، وق
لكلِّ نبي دعوة دعـا بهـا فـي أمتـه فاسـتجيب لـه وإنـي أريـد إن شـاء                      «:فقال

  .)٤(»اهللا أن أؤخر دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة
وال يعني ذلك أنَّه لم يدع على أحد، فإنَّه قد ورد دعاؤه على بعض الكفار، لكن لم 

 إال الصبر عليهم، كما لم يشمل دعاؤه نساء وال أطفال كما افترى ذلك يكن دعاؤه عليهم
 عندما آذاه قومه وعشيرته أشد اإليذاء،  داوتي، بل إنَّه ثبت دعاؤه على لمن آذاه فإنه

وضعوا الشوك في طريقه، والقذر على بابه، وحاولوا خنقه وقتله، ووطئوا رأسه، وهو 

                                         
  . )٢٥٩٩(الدواب وغيرها حكتاب البر والصلة واآلداب باب النهى عن لعن ،  صحيح مسلم)١(
  ). ٦٠٣٤(للمشركين حكتاب الدعوات باب الدعاء ، صحيح البخاري) ٢(
 ما أكـره،  كنت أدعو أمي إلى اإلسالم وهي مشركة فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول اهللا       : (( يقول أبو هريرة ت    )٣(

 اليوم فاسمعتني    وأنا أبكي قلت يا رسول اهللا إني كنت أدعو أمي إلى اإلسالم فتأبى علي فدعوتها               فأتيت رسول اهللا    
 فخرجت مستبشرا بدعوة »اللهم اهد أم أبي هريرة«: فقال رسول اهللا . فيك ما أكره فادع اهللا أن يهدي أم أبي هريرة

 فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت                   نبي اهللا   
 وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة اشهد ان ال إله إال خضخضة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها

 فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول اهللا أبشر    اهللا واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول           
سول اهللا ادع اهللا ان يحببني قد استجاب اهللا دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد اهللا وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا ر                

 اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمـه إلـى   انا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول اهللا       
كتاب فـضائل   : صحيح مسلم ، ))عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي وال يراني إال أحبني             

  ).٢٤٩١(حئل أبي هريرة الدوسي ت الصحابة ي باب من فضا
  ).١٩٩( دعوة الشفاعة ألمته حكتاب اإليمان باب اختباء النبي ،  صحيح مسلم)٤(



 

 )٢٤١٧(

الَّلهم اهد قومي فإنهم : ((ره، ومع ذلك كان يقوليصلي، ووضعوا سال الجزور على ظه
  .)١())ال يعلمون

ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن : ((وكان يقول عن نَّبي من األنبياء
  .)٢())وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون

كتابه ، وهذه حقيقته، وداوتي إنَّما يدعي في صلى اهللا عليه وسلم فهذا خلق النبي 
أمورا ال يذكر فيها مصادره وال يستند فيها على أدلَّة وليس له فيها حجة وال برهان، 

  فهل هذه النزاهة والعلمية التي وصفه بها أصحابه؟
وفي هذا المقام يحسن االستشهاد بنصوص بعض المنصفين؛ من علماء الغرب 

: فرنسي كليمان هواريقول المستشرق الصلى اهللا عليه وسلمالذين شهدوا بخلق النبي 
وكان يلقب ،اتفقت األخبار على أن محمدا كان في الدرجة العليا من شرف النفس«

إذ كان المثل األعلى في ،باألمين أي بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى أقصى درجة
»االستقامة

)٣(
 .  

ويقول المستشرق مونتيه
)٤(

كان محمد كريم األخالق، حسن العشرة، عذب  «:
يف يشهد له بحسن العشرة، وعذب الكالم، ثم يقول فك، )٥(»...صحيح الحكم الحديث، 

  !داوتي عنه هذا؟
فاقت أخالق نبي اإلسالم كل الحدود، ونحن نعتبره قدوة لكل «: ويقول نهرو

  . )٦(»مصلح يود أن يسير بالعالم إلى سالم حقيقي

                                         
 محـذوف األسـانيد     -الشفا بتعريف حقوق المـصطفى      ، )٦٣٩/ ٢(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة       : انظر) ١(

)١/٢٢١.(  
  ) ٣٢٩٠( حكتاب األنبياء حديث الغار: صحيح البخاري) ٢(
تاريخ العرب، الجـزء  : ، نقال عن)٩:ص(محمد السقا عيد .  في عيون المنصفين وعقالء الغربيين، د   عظمة النبي    )٣(

  .األول
فيلسوف ومستشرق كبير بفرنسا من اصل سويسري اشتهر بدراساته عن العرب واإلسـالم             ، )١٩٢٧-١٨٥٦(مونته  ) ٤(

: انظر. ترجمة القران الى الفرنسية، وتاريخ شعب إسرائيل واإلسالم: اره بالعمق واالصولية والموضوعية من أشهر آث
  ).١/٢٢٩(المستشرقون للعقيقي 

 في عيون المنصفين وعقالء الغـربيين  وعظمة النبي ، )١٥٩:ص( في عيون غربيه منصفة، الحسيني     الرسول   )٥(
  ).١٦:ص(

  ).١٦٨:ص(في عيون غربيه منصفة، الحسيني ،  الرسول)٦(



– 

  )٢٤١٨(

ويقول المستشرق اإلنجليزي السير موير
)١(

سلمين لقب إن محمدا نبي الم«: 
ومهما يكن هناك ، باألمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخالقه وحسن سلوكه

من أمر فإن محمد أسمى من أن ينتهي إليه الواصف وال يعرفه من جهله وخبير به من 
»أمعن النظر في تاريخه المجيد

)٢(
 .  

تماما من  من قبل أعدائه قدوة للعالم إال وهو مبرأ ال يمكن أن يرشح محمد 
  . كل ما يتهم به من قبل هؤالء المعتدين

  . صلى اهللا عليه وسلموبعد كل هذا يتبين بطالن ما افتراه داوتي، واتهم به النبي 

                                         
سيرة النبي والتاريخ اإلسـالمي، وحوليـات الخالفـة،         : آثاره. كان أمينا لحكومة الهند   ، )١٩٠٥-١٨١٩(ليم موير   و )١(

  ).٢/٤٩٢(المستشرقون، للعقيقي : انظر. ومصادر اإلسالم
  ).٢٠:ص(حياة محمد :، نقال عن)١٠:ص (عظمة النبي ) ٢(



 

 )٢٤١٩(

  :نتائج البحث وتوصياته
ومنهـا رحلـة    -تبين من خالل البحث أن رحالت الغربيين في الجزيرة العربيـة             -١

كمـا أن العالقـة بـين       . الستشراق والتنصير  هي جزء ال يتجزأ من منظومة ا       -داوتي
الرحالت واالستشراق عالقة متبادلة، تقوم على األثـر والتـأثر، فالرحالـة الغـربيين              
اعتمدوا في رحالتهم على تراث المستشرقين في بناء األفكار المسبقة، مـن جانـب أن               

  .مينالمستشرقين استندوا على نتائج رحالتهم في الكتابة عن اإلسالم والمسل
هناك معلومات جيدة ومهمة في كتاب داوتي يرجى االستفادة منهـا، ومـن العـدل         -٢

واإلنصاف االعتراف بإيجابيات كتابه، التي تجلَّت في وصف الصحراء والحياة البدوية           
العربية، ووصف عادات العرب في المأكل والمشرب والملبس، إلى غير ذلـك ممـا ال            

  .يتعلق بجانب الدين
اختـصاص  : يظهر أن داوتي كان يرفض بعض األمور في الديانة النصرانية، مثل           -٣

أصحاب السلطة الدينية بأمور الدين عن غيرهم، ووساطة الكهنـوت، وغيرهـا، إلـى              
جانب رفضها للعلم، أو عدم االعتناء به، فقد كان يؤمن أن كـلَّ هـذه عوامـل تـأخر                 

  .الحضارة
ال يمكن االعتماد على    ) ترحال في صحراء الجزيرة العربية     (ترى الباحثة أن كتاب    -٤

المعلومات الواردة فيه وال سيما التي لها عالقة باإلسالم والمسلمين، إذ إن تأثر داوتـي               
بكثير من المستشرقين ظاهر في كتابه، إلى جانب العيوب المنهجية التي ظهـرت فـي               

  .كتاباته
  .التوصيات: ثانيا

البحث في كتاب داوتي فيمـا     : مين بمجال الدراسات التاريخية واألثرية    توصية للمهت  -١
  .يتعلق باألنساب، والتاريخ، واآلثار؛ وذلك الشتماله على معلومات ال يمكن إغفالها

دراسة منهج الرحالة الغربيين في الكتابـة عـن         : توصية للباحثين في مجال العقيدة     -٢
عات متفرقة في كل كتب الرحالـة، أو فـي          اإلسالم والمسلمين، سواء كانت في موضو     

مناهج الرحالة الغربيين فـي كتابـاتهم عـن         : (موضوع واحد يجمعها، ويكون عنوانه    
  ).اإلسالم والمسلمين



– 

  )٢٤٢٠(

  :المصادر والمراجع
 دار الجيل، اإلسالم والمسلمون بين أحقاد التبشير وضالل المستشرقين، عبدالرحمن عميرة ،

  .م١٩٩٩األولى : الطبعة
 م١٩٩٩، ١٤الزركلي، خير الدين دار العلم للماليين، بيروت، ط، ماألعال.  
 عبدالكريم علي باز، الناشر، افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ اإلسالمي :

  .ه١٤٠٣األولى : الطبعة، جدة) ١٦(رسائل جامعية ،تهامة
 س، ومنير البعلبكي، دار العلم نبيه أمين فار: تاريخ الشعوب اإلسالمية، بروكلمان، كارل، ترجمة

  .م١٩٨٨، ١١للماليين، بيروت، ط
 أحمدإيبش.د: تحرير وتعليق، رنا جزائري: ترجمة، الترحال في جزيرة العرب، بايارد تايلور.  
 مراجعة، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر :

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧، بيروت–مة اليما- دار ابن كثير ، مصطفى ديب البغا.د
 أحمد : الجامع الصحيح سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، مراجعة

  .بيروت-محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي 
  دفاع واعتذار لمحمدالكتاب النادر الذي حاربته أوروبا هو ومؤلفه ، جون ديفنبورت،  والقرآن

- دار الكتب العلمية ، صالح صابر زغلول: ترجمة، م وكشف زيف المفترينلدفاعه عن اإلسال
  األولى: بيروت، الطبعة

 عدنان حسن، دار الوراق للنشر : ترجمة، ادوارد غارنت، رحالت داوتي في الجزيرة العربية
  .م٢٠٠٩المحدودة 

 عبد العزيز بن صالح : رحالت في شبه جزيرة العرب، بوركهارت، جون لويس، ترجمة
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣لهالبي، وعبد الرحمن بن عبد اهللا الشيخ، بيروت، مؤسسة الرسالة ا
  هـ١٤٢٢، السادسة: الطبعة،  بيروت-الرسول القائد، محمود شيت خطاب، دار الفكر.  
  الرسولالطبعة،  دمشق–دار الكتاب العربى ،حسين حسيني معدى،  في عيون غربيه منصفة :

  .ه١٤١٩، األولى
 محمد زين العابدين الطشو، رسالة علمية ، -عرض ونقد-قين حول النبوة والدعوة شبه المستشر

  .  القاهرة– كلية أصول الدين -جامعة األزهر ، للحصول على درجة الماجستير
  ،بن محمد ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية، لصدر الدين محمد بن عالء الدين علي

وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة ، أحمد شاكر: يقتحق، األذرعي الصالحي الدمشقي
  .هـ١٤١٨، األولى: واإلرشاد، الطبعة

 إلكتروني-صمويل الثاني اآليات ، شرح الكتاب المقدس القمص تادرس يعقوب .  
 إلكتروني-تفسير صمويل الثاني اآليات ، شرح الكتاب المقدس للقس انطونيوس فكري .  



 

 )٢٤٢١(

  صحيح ابن حبان بترتيب ،بدعابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م
 –مؤسسة الرسالة : الناشر، شعيب األرنؤوط: تحقيق، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤الثانية، : الطبعة، بيروت
 عبد محمد فؤاد: مراجعة، ألبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم 

  .م١٩٥٤-ه١٣٧٤،  بيروت-دار إحياء التراث العربي ، الباقي
  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، م١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 
عبد العزيز بن عبد : عليه تعليقات العالمة، ن الخطيبمحب الدي: وصححه وأشرف على طبعه

  .اهللا بن باز
 الفيروز آبادي، مجد الدين، محمد يعقوب، القاموس المحيط.  
 سالصادرة عن ، م٢٠٠٢كتاب الحياة النسخة الثانية ، الكتاب المقد)international 

biblesociety.(  
 ل الدين ابن منظور األنصاري محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جما، لسان العرب

  .هـ١٤١٤، الثالثة:  بيروت، الطبعة-دار صادر ، الرويفعىاإلفريقى
 كحالة، عمر رضا، مكتبة المثنى، بيروت، ودار .معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية

  .بيروت، إحياء التراث العربي
 مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمد بن عبد العظيم

  .الطبعة الثالثة، وشركاه
 دار الذخائر ، رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي، نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز- 

  ٢٨٢.هـ١٤١٩، األولى: القاهرة، الطبعة
  الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي، محمد

: دكتور سمير عبد الحميد إبراهيم، دار الصحوة للنشر، الطبعة: ن مظهر صديقي، ترجمةياسي
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى، 

 محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال ، الوحي المحمدي
 -هـ١٤٢٦األولى، :  بيروت، الطبعة-علي خليفة القلموني الحسيني، دار الكتب العلمية 

  .م٢٠٠٥
  
 



– 

  )٢٤٢٢(

  



 

 )٢٤٢٣(

  
  
  
  
  

       !"  #  $  
  المقدمة

الحمد هللا الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، أسبغ النعم، ودفع النقم، وعلم بالقلم، 
وعلم اإلنسان مالم يعلم، والصالة والسالم على رسول األمم، محمد وآله وصحبه ومن 

  :سار على نهجهم فكان لظلمة الجهل خير علَم، أما بعد
لقرآن العظيم رحمة وهداية لمن تمسك به واشتغل بعلومه  أنزل إلينا افإن اهللا 

وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وحفظ كتابه من التحريف والتبديل والتغيير، وقذفه في 
صدور أناس اصطفاهم اصطفاء، جردوا أنفسهم للقراءة واإلقراء، ونقلوا لنا القرآن 

وأوجهه ورواياته، ضمن قراءات عذبا مسلسلًا من أوله إلى آخره بجميع قراءاته، 
عشرية تواترت، صحت أسانيدها واشتهرت واستفاضت، وقراءات عن العشرية زادت، 
ردت ولم تقبل، ندرس في هذا البحث أحد هذه األسانيد لتلك القراءات التي زادت عن 

اإلمام يحيى اليزيدي من طريق أبي أيوب العشر، والتي اخترت منها إسناد قراءة 
 الطريق حسب علمي، وجاء ؛ حيث أني لم أقف على دراسة ألسانيد هذا)١(الخياط 

  :البحث على النحو اآلتي
  :خطة البحث

  :قسمت البحث إلى مقدمة شملت خطة البحث ومنهجه، ثالثة مباحث كالتالي: أولًا
  :دراسة السند، وفيه مطلبان: المبحث األول

  .تعريف السند لغة واصطالحا: المطلب األول
  .علل أسانيد القراءات: ب الثانيالمطل

                                         
إتحاف . رواية أبي أيوب الخياط، ورواية أحمد بن فرح: ن، وهيان رئيسيتالإلمام يحيى اليزيدي روايت )١(

 .١/٧٥فضالء البشر 

 
 

 
  



– 

  )٢٤٢٤(

إسناد قراءة اإلمام اليزيدي من طريق أبي أيوب الخياط، وفيه : المبحث الثاني
  :خمسة مطالب

  .تخريج اإلسناد: المطلب األول
  .دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني
  .دراسة اتصال اإلسناد: المطلب الثالث
  .علل اإلسناد: المطلب الرابع

  .الحكم على اإلسناد: المطلب الخامس
  :تصنيف القراءات الواردة عنه، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

  .عرض هذه القراءة على أركان قبول القراءة: المطلب األول
  .سبب رد هذه القراءة: المطلب الثاني

  .الخاتمة، وفيها نتائج البحث والتوصيات: ثانيا
  :الفهارس، وتشمل: ثالثًا

 .عفهرس المصادر والمراج )١
 .فهرس المحتويات )٢

 :منهج البحث
اعتمدت في تراجم رجال اإلسناد على كتابي معرفة القراء الكبار لإلمام  )١

الذهبي، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري لشهرتهما، 
واكتفيت بذكر الشيخ والتلميذ المراد من الترجمة، إال في ترجمة اإلمام أبي 

 .محمد يحيى اليزيدي
كتفيت في الترجمة لبقية األعالم بالكنية واالسم والوفاة وذكر ذلك في المتن ا )٢

 .تخفيفًا للهوامش
ذكرت القراءات الشاذة الواردة عن أبي أيوب الخياط، ولم أذكر ما وافق فيه  )٣

 .القراءات المتواترة اختصارا
 .كتبت الكلمات القرآنية بالرسم اإلمالئي لضبطها بالقراءة المطلوبة )٤
 .تماد على االختصار في البحث بصورة عامةاالع )٥
اكتفيت في الهامش بذكر اسم المرجع مختصرا، وذكرت معلوماته في فهرس  )٦

  .المصادر والمراجع



 

 )٢٤٢٥(

وأسأل اهللا تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، وأن يرزقنا .. هذا
  ..وكلت وإليه أنيباإلخالص والقبول في القول والعمل، وما توفيقي إال باهللا عليه ت



– 

  )٢٤٢٦(

  دراسة السند: المبحث األول
  )١(اتعريف السند لغة واصطالح: المطلب األول

ما ارتفع من األرض، والجمع أسناد، وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو هو   : لغة
مسند، واستَنَد وتساند وأسند غيره، ويقال ساندته إلى الشيء وهو يتساند إليه 

  .أي أسندته إليه
هو طريق المتن، أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره    :اصطالحا

ا إما ألن المسند يعتمد عليه في نسبة األول، وسمى هذا الطريق سند
العتماد الحفاظ على المسند في معرفة صحة  المتن إلى مصدره، أو

وقد يطلق اإلسناد على السند من باب إطالق . الحديث وضعفه
  .كما أطلق الخلق على المخلوقالمصدر على المفعول، 

  :السند عند علماء القراءات
عن )٥(، والوجه)٤(، والطريق)٣(، والرواية)٢(هو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة

  .المصدر األول
  .هو الطريق الموصلة إلى القرآن: أو
  .)٦( سلسلة الرواة الذين نقلوا القرآن الكريم ووجوه قراءاته عن النبي : أو

  )٧(علل أسانيد القراءات: لب الثانيالمط
 . أن ال يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله:ضعف الراوي: أولًا

  :األوصاف التي تقدح في عدالة الراوي
 .ضعف الديانة )١
 . الكذب )٢

                                         
 .١٤٩اإلسناد عند علماء القراءات ص:  ينظر)١(
 . فلم يختلف الرواة عليههي ما اجتمعت عليه الروايات والطرق عن اإلمام بكماله )٢(
 .هي ما نسب إلى أحد الرواة عن اإلمام )٣(
 .هو ما نسب إلى من دون الرواة عن اإلمام وإن سفل )٤(
 .ما نقل فيه التخيير عن اإلمام أو عن أحد رواته )٥(
 .، بتصرف١/٤٧النشر  )٦(
 .، بتصرف٢٤٨أسانيد القراءات ص )٧(



 

 )٢٤٢٧(

 .التسامح والتساهل في األخذ والرواية )٣
  :األوصاف التي تقدح في ضبط الراوي

 . عدم الضبط )١
 . اختالط الراوي )٢
 . في القراءات وأسانيدهاالخلط )٣
 .كثرة الغلط )٤

تلك هي األوصاف التي تقدح في عدالة وضبط الراوي عند القراء، ولكن ليس 
كل من وصف بوصف من هذه األوصاف يصدق عليه؛ فقد يوصف الراوي بما 
ليس فيه، وقد يتهم بما هو منه بريء، لذا ينبغي التأكد من ثبوت هذا الوصف على 

   .)١(ليه الراوي قبل الحكم ع
 إذا لم يعرف حال الراوي من جهة عدالته وضبطه فإنه يحكم :جهالة الراوي: ثانيا

  :ولمعرفة الراوي المجهول طرق هي. بجهالته وال تقبل روايته
 .أن ينص أحد علماء القراءات المعتبرين على جهالة الراوي )١
 .ء أال يعرف الراوي إال من جهة أحد الرواة المتكلم فيهم عند القرا )٢
 .ذكر في كتب القراءات والتراجم والتواريخ-بعد االستقراء–أال يوجد للراوي  )٣

:يرتفع الحكم عن الراوي المجهول بأحد الطرق اآلتية  
 .أن يروي عنه راويان عدالن مشهوران  )أ 
 .أن يبين حاله أحد علماء القراءات المعتبرين  )ب 
شترط فيها أن يعتمده أحد علماء القراءات المعتبرين في أسانيده التي ي  )ج 

  .الصحة
  :تفرد الراوي: ثالثًا

كأن ينفرد الراوي أو القارئ بقراءة عن جماعة من القراء أو الرواة ويتابعه على 
هذا التفرد غيرهن فيسمى تفردا بالنسبة إلى تلك الجماعة، وإن تابعه غيره عليها، 

  :وله نوعان
 .الراويأن يتضمن تفرد الراوي مخالفة، وفي هذه الحال ال يقبل تفرد  )١

                                         
 .ف، بتصر٢٤٨أسانيد القراءات ص )١(



– 

  )٢٤٢٨(

أن ال يتضمن تفرد الراوي مخالفة، وفي هذه الحال يقبل تفرده إذا كان على  )٢
  .درجة كبيرة من الضبط واإلتقان

  :مخالفة الراوي: رابعا
هناك جملة من القواعد التي إذا خالفها الراوي تعد روايته معلولة، استنبطت هذه 

  :ي انتقدوها، وهيالقواعد من خالل تعليالت علماء القراءات للروايات الت
 .مخالفة الراوي لما عليه أهل البلد الذي تروى فيه القراءة )١
 .مخالفة الراوي لرسم المصحف )٢
 .مخالفة الراوي للعربية )٣
  .كالوهم من الراوي: مخالفة الراوي لما نقل )٤

  :انقطاع السند: خامسا
  .أن يكون أحد رواة اإلسناد لم يأخذ القراءة عن الراوي الذي فوقه مباشرة

  :صوره
 .أن يكون أحد الرواة لم يدرك من أخذ عنه في اإلسناد )١
 .أن يكون أحد الرواة قد أدرك من أخذ عنه ولكن لم تثبت قراءته عليه )٢
أن يسقط أحد الرواة أو المصنفين رجلًا من اإلسناد فيصبح بذلك منقطعا، وهو  )٣

 .أكثر ما يقع في أسانيد القراءات
وال بد من : "في قوله) ه٨٣٣ت(جزري ما نص عليه أبو الخير محمد ابن ال )٤

سماع األسانيد على الشيخ، واألعلى أن يحدثه الشيخ بها من لفظه، فأما من لم 
  .)١(يسمع األسانيد على شيخه فأسانيده من طريقه منقطعة 

                                         
 .٧٦منجد المقرئين ومرشد الطالبين  )١(



 

 )٢٤٢٩(

  إسناد قراءة اإلمام يحيى اليزيدي من طريق أبي أيوب الخياط: المبحث األول
 



– 

  )٢٤٣٠(

  :نادتخريج اإلس: المطلب األول
  :رواية أبي أيوب عن اليزيدي من المستنير )١

قرأت به على أبي الحسن الخياط، وأخبرني أنه : ")١(قال أبو طاهر ابن سوار 
قرأ على ابن الفحام، وقرأ ابن الفحام على أبي حفص عمر بن محمد الحبال، 
وقرأ الحبال على بكران السراويلي، وقرأن بكران على أبي أيوب الخياط وقرأ 

  ".أبو أيوب على اليزيدي اختياره، وليس بينهما خالف
  :رواية أبي أيوب عن اليزيدي من المبهج )٢

قرأت بها القرآن جميعه على الشريف أبي : ")٢(قال أبو محمد سبط الخياط 
الفضل، وأخبرني أنه قرأ بها على اإلمام أبي عبد اهللا الكارزيني، وقرأ 

رأ المطوعي على أبي يعقوب الكارزيني على أبي العباس المطوعي، وق
إسحاق بن مخلد الدقاق، وقرأ الدقاق على أبي أيوب سليمان بن الحكم الخياط، 

  ".وقرأ الخياط على اليزيدي
  :دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني

  :إسناد طريق المستنير )١
 :)٣() ه٤٩٦ت(أحمد بن علي ابن سوار، أبو طاهر البغدادي   )أ 

ام كبير محقق ثقة، كان أحد الحذاق، من الطبقة مؤلف المستنير في العشر إم
، قرأ على علي بن محمد الخياط، وقرأ عليه أبو محمد )٤(الحادية عشرة 

  .سبط الخياط
  :)٥() ه٤٥٠كان حيا (علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الخياط البغدادي   )ب 

ية ، من أئمة القراءة في بغداد، من الطبقة الحادمقرئ نبيل ثقةوإمام كبير 
  .بن سواراقرأ عليه أبو طاهر و، الحسن بن محمد الفحامرأ علي عشرة، ق

  

                                         
 .، بتصرف٧٨المستنير ص )١(
 .١/١٠٠المبهج  )٢(
 .٤٨٠، معرفة القراء الكبار ص١/٨٦غاية النهاية :  ينظر)٣(
 .والطبقة عبارة عن مجموعة اشتركوا في السن وفي لقاء المشايخ )٤(
 . ولم يثبت الجزري قراءته على الفحام،٤٥٠، معرفة القراء الكبار ص١/٥٧٣غاية النهاية :  ينظر)٥(



 

 )٢٤٣١(

  :)١ ()ه٣٤٠ت(الحسن بن محمد بن يحيى، أبو محمد الفحام   )ج 
المقرئ الفقيه البغدادي السامري شيخ مصدر بارع، من الطبقة التاسعة، قرأ 
على عمر بن أحمد الحبال، وطال عمره، وقرأ عليه علي بن محمد بن 

  .لخياطفارس ا
  :)٢ ()ه٣٤٠ت(عمر بن أحمد بن سهل، أبي حفص الحبال   )د 

مقرئ متصدر، وقيل عمر بن محمد وهو وهم، قرأ على بكران بن أحمد 
  .الحبال، وقرأ عليه أبو محمد بن الفحام

  :)٣(بكران بن أحمد بن سهل، أبو محمد السراويلي   )ه 
قرأ عليه مقرئ متصدر، من الطبقة السابعة، قرأ على أبي أيوب الخياط، و

  .عمر بن أحمد الحبال
  :)٤() ه٢٣٥ت(سليمان بن أيوب بن الحكم، أبو أيوب الخياط البغدادي   )و 

 ،، قرأ على اليزيدي، من جلة المقرئين، من الطبقة السادسةمقرئ جليل ثقة
  . بن أحمد السراويليانقرأ عليه بكرو

يحيى بن المبارك بن المغيرة، أبو محمد البصري المعروف باليزيدي   )ز 
  :)٥() ه٢٠٢ت(

كان ثقة  من الطبقة الخامسة، تصدر لإلقراء، نحوي مقرئ ثقة عالمة كبير،
عالمة فصيحا مفوها في اللغات واآلدابا بارع ،ا عن أخذ القراءة عرض

أبي عمرو وأخذ أيضا عن حمزة، روى القراءة عنه أبو عمر الدوري وأبو 
و أيوب سليمان بن شعيب السوسي وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل وأب

 وله اختيار خالف فيه أبا عمرو ، وأخذ عن الخليل بن أحمد،الحكم الخياط

                                         
 . ولم يثبت الذهبي قراءته على الحبال،٣٩٤، معرفة القراء الكبار ص١/٢٣٢غاية النهاية :  ينظر)١(
 .، ولم أقف على ترجمة له في معرفة القراء الكبار١/٥٨٩غاية النهاية :  ينظر)٢(
، ولم أقف على سنة وفاته حسب ما رجعت إليه ٢٧٣، معرفة القراء الكبار ص١/١٧٨غاية النهاية :  ينظر)٣(

 .من مصادر
 .٢١٩، معرفة القراء الكبار ص١/٣١٢غاية النهاية :  ينظر)٤(
 .١٦٩، معرفة القراء الكبار ص٢/٣٧٥غاية النهاية :  ينظر)٥(



– 

  )٢٤٣٢(

 من كتاب المبهج والمستنير قرأ بها ابن الجزري يسيرة،في حروف 
  .وغيرهما

  :إسناد طريق المبهج )٢
 :)١ ()ه٥٤١ت (عبد اهللا بن علي، أبو محمد سبط الخياط البغدادي   )أ 

األستاذ البارع الكامل الصالح الثقة شيخ اإلقراء ببغداد في عصره، من 
الطبقة الثانية عشرة، قرأ القراءات على الشريف العباسي، وفي قراءته 

  .عليه ألف كتابه المبهج، وقرأ عليه المبارك بن المبارك الحداد
 :)٢ ()ه٤٩٣ت (عبد القاهر بن عبد السالم الشريف، أبو الفضل العباسي   )ب 

إمام مقرئ ضابط ثقة محقق، من الطبقة الحادية عشرة، قرأ بالرويات 
الكثيرة على أبي عبد اهللا محمد بن الحسين الكارزيني، وقرأ عليه أبو 

  .محمد سبط الخياط بكلما قرأ به على الكارزيني
 :)٣ ()ه٤٤٠كان حيا (محمد بن الحسين، أبو عبد اهللا الكارزيني الفارسي   )ج 

من الطبقة العاشرة، انفرد بعلو اإلسناد في وقته، أخذ إمام مقرئ جليل، 
القراءات عرضا عن الحسن بن سعيد المطوعي وهو آخر من قرأ عليه 
في الدنيا، وقرأ عليه الشريف عبد القاهر، وكتاب المبهج لسبط الخياط 
مشتمل على ما قرأ به عبد القاهر عليه وهو من أعلى ما وقع لنا في 

  .القراءات
 :)٤ ()ه٣٧١ت ( سعيد، أبو العباس المطوعي الحسن بن  )د 

إمام عارف ثقة في القراءة، من الطبقة الثامنة، عمر دهرا فانتهى إليه علو 
اإلسناد في القراءات، قرأ على إسحاق بن مخلد، وقرأ عليه محمد بن 

  .الحسين الكارزيني وهو آخر من تال عليه

                                         
 .٥٣٣، معرفة القراء الكبار ص١/٤٣٤غاية النهاية :  ينظر)١(
 .٤٧٩ القراء الكبار ص، معرفة١/٣٩٩غاية النهاية :  ينظر)٢(
 .٤٢٣، معرفة القراء الكبار ص١/١٣٢غاية النهاية :  ينظر)٣(
 .، ولم يثبت الذهبي قراءته على إسحاق بن مخلد٣٤٥، معرفة القراء الكبار ص١/٢١٣غاية النهاية :  ينظر)٤(



 

 )٢٤٣٣(

ت بعد (غدادي إسحاق بن مخلد، أبو يعقوب الضرير الدقاق الب  )ه 
 :)١()ه٣٠٠

من قراء بغداد، من الطبقة السابعة، قرأ على أبي أيوب سليمان بن الحكم 
  .الخياط، وقرأ عليه الحسن بن سعيد المطوعي

 . تقدمت ترجمته:سليمان بن الحكم  )و 
 . تقدمت ترجمته:يحيى اليزيدي  )ز 

  :دراسة اتصال اإلسناد: المطلب الثالث
السندين يتبين لنا أن السندين متصالن؛ لثبوت قراءة من خالل التراجم السابقة لرجال 

  .كل تلميذ عن شيخه
  :علل اإلسناد: المطلب الرابع

  .هذان اإلسنادان ليس بهما علة
  :الحكم على اإلسناد: المطلب الخامس

  .إسنادان صحيحان، لعدالة رواتهما، وضبطهم، واتصالهما، وسالمتهما من العلل

                                         
 .٢٧٣، معرفة القراء الكبار ص١/١٥٨ النهاية غاية:  ينظر)١(



– 

  )٢٤٣٤(

  راءات الواردة عنهتصنيف الق: المبحث الثاني
  توجيهها  القراءة  السورة

منصوبة على الحـال، ومـا قبلهـا حـال            )١(خافضةً رافعةً  ٣:الواقعة، آية
  .)٢(أخرى

  :عرض هذه القراءة على أركان قبول القراءة: المطلب األول
من خالل تتبعي للقراءات الشاذة عن أبي محمد اليزيدي وجدت أن له قراءة 

 : خالف فيها القراءات المتواترة، وتبين أنَّهاواحدة فرشية شاذة،
  .صحيحة السند )١
  .وافقت الرسم العثماني )٢
فهذه ثالثة أحوال، ): "ه٣٩٢ت(قال أبو الفتح عثمان بن جني : وافقت العربية )٣

أوالهن الجملة، وإن شئت أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز 
  .)٣(" وحسن

  :سبب رد القراءة: المطلب الثاني
، وقد ذهب اإلمام )٤(هب جمهور العلماء إلى شرط التواتر في قبول القراءة ذ

إلى االكتفاء بصحة السند مع الشهرة ) ه٨٣٣ت(أبو الخير محمد ابن الجزري 
واالستفاضة؛ وألن هذه القراءة لم تصل إلى درجة الشهرة واالستفاضة، فالحكم 

  .)٥(شتهر وتستفيض بصحة إسنادها ال يتعارض مع كونها شاذة، ألنها لم ت

                                         
 .٤١٧لمستنير صا، ١/٨٢٤المبهج :  ينظر)١(
 .٢/٣٥٨المحتسب  )٢(
 .المرجع السابق بتصرف )٣(
: ينظر . على الكذب عن جماعة كذلك من أول السند إلى منتهاهتواطؤهمتر هو نقل جماعة يمتنع اوالتو )٤(

 .٦الروض الندي ص، ١/٧١إتحاف فضالء البشر 
 .١/٤٥، النشر ٦١٦أسانيد القراءات ص:  ينظر)٥(



 

 )٢٤٣٥(

  الخاتمة
  :من خالل هذا البحث ألخص أهم النتائج وأبرزها في ما يلي

١(  القراءات المتواترة باالتفاق هي القراءات السبع، والقراءات التي صح أن
سندها واشتهرت واستفيضت هي القراءات الثالث المتممة للعشر، وما وراء 

واالستفاضة وإن صح سندها، فال ذلك من القراءات فلم تصل لدرجة الشهرة 
 .تعد قرآنًا، وهذا هو واقع أسانيد القراءات من الناحية التطبيقية

قلة المصادر المطبوعة في تراجم القراء وتصنيف طبقاتهم، وقلة الكتب التي  )٢
 .دونت القراءات الشاذة

العقبة التي يواجهها الدارس ألسانيد القراءات بسبب فقدان كثير من أمهات  )٣
 .ب القراءات وخاصة أصول النشركت

يعد مفهوم الشاذ في القراءات مفهوما عاما يندرج تحته ما صح سندا ولم  )٤
 .يشتهر، وما خالف أحد أركان القراءة المقبولة

  :التوصيات
 .البحث عن كتب القراءات المهمة والتي ما زالت في عداد المفقود )١
 ترد في النشر؛ وبيان سبب دراسة األسانيد المذكورة في أصول النشر ولم )٢

ردها في دراسة علمية فريدة من نوعها تخرج لنا موسوعة ضخمة ألسانيد 
 .القراءات المردودة

أوصي طلبة العلم باالشتغال بالعلم النافع وتلقينه للطلبة وتدوينه؛ لنخلف علما  )٣
نافعا إذا انتهى بنا المطاف وأن يحرص على التلقي والمشافهة من القراء 
الموثَّقين؛ ال سيما وأن في القراءات الكثير من األوجه التي ال تضبط إال 

 .بالمشافهة
 في سؤاله القَبول، وأن يجعل تجديد النية، واإلخالص واإللحاح على اهللا  )٤

 .كل ما نتعلَّمه حجة لنا ال علينا
ل، وما ظهر من عيب ونقص فهو من العمل البشري الذي ال يصل للكما.. هذا

  ..وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين



– 

  )٢٤٣٦(

  :فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم )١
، )ه١١١٧ت(إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ألحمد بن محمد البنا  )٢

 .ه١٤٠٧، ١شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط. تحقيق د
ي دراستها، أحمد بن سعيد المطيري، جامعة اإلمام أسانيد القراءات ومنهج القراء ف )٣

 .ه١٤٣٤محمد بن سعود اإلسالمية، 
اإلسناد عند علماء القراءات، محمد بن سيدي محمد األمين، الجامعة اإلسالمية  )٤

 .ه١٤٢٥بالمدينة المنورة، 
الروض الندي في قراءة اليزيدي، توفيق إبراهيم ضمرة، المكتبة الوطنية، األردن،  )٥

 .ه١٤٣٢، ١ط
أيمن . السالسل الذهبية باألسانيد العشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية، إعداد د )٦

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١رشدي سويد، دار نور المكتبات، جدة، ط

، عني )ه٨٣٣ت(غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد بن محمد الجزري  )٧
 .ه١٤٠٠لبنان، برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، . بنشره ج

المبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي،  )٨
، تحقيق وفاء عبد اهللا قزمار، جامعة أم )ه٥٤١ت(ألبي محمد عبد اهللا سبط الخياط 

 .ه١٤٠٤القرى بمكة المكرمة، 

 بن جني المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ألبي الفتح عثمان )٩
، ١، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ه٣٩٢ت(

 .ه١٤١٩

، إعداد جمال الدين )ه٤٩٦ت(المستنير في القراءات العشر، ألبي طاهر ابن سوار  )١٠
 .م٢٠٠٢محمد شرف، دار الصحابة بطنطا، 

د الذهبي معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ألبي عبد اهللا محم )١١
 .ه١٤٢٨، ١، تحقيق محمد بن عيد الشعباني، دار الصحابة بطنطا، ط)ه٧٤٨ت(

، اعتنى به )ه٨٣٣ت(منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ألبي الخير محمد ابن الجزري  )١٢
 .ه١٤١٩، ١على العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط



 

 )٢٤٣٧(

ت األربع عشرة، لشمس منظومة مجمع السرور ومطلع الشموس والبدور في القراءا )١٣
، ١، تحقيق حسن بن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، ط)ه٨٤٩ت(الدين القباقبي 

 .م٢٠٠٥

الميسر في القراءات األربع عشرة، محمد فهد خاروف، دار ابن كثير، دمشق،  )١٤
 .ه١٤٢٢، ٣سورية، ط

، أشرف على )ه٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر، ألبي الخير محمد ابن الجزري  )١٥
 .راجعته على محمد الضباع، دار الكتاب العربيتصحيحه وم
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 :ملخص الدراسة

 عنوان الدراسة:  
المفهـوم، المـنهج، الوسـائل واألسـاليب،         "دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا    "

 .المعوقات، سبل العالج
 موضوع الدراسة: 

 .هو موضح بالعنوان تتحدث الدراسة عن دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا وفق ما
 أهمية الدراسة: 

 من أهمية الدعوة اإلسالمية، التي تهدف إلى إخـراج النـاس         تنبع أهمية الدراسة  
 . إلى عبادة رب العبادالعبادمن عبادة 
 مشكلة الدراسة: 

 :تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتي
 منهج ووسائل وأساليب دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا؟ ما

 معوقاتها وسبل عالجها؟ وما
 باب اختيار الدراسةأس: 

 .محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس السابق: أهم سبب يمكن بيانه في هذا الملخص هو
 أهداف الدراسة: 

 :أهم هدف يمكن بيانه هنا هو
ومعوقات ذلـك   معرفة منهج ووسائل وأساليب دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا، 

  .هاوسبل عالج

 
 

 
  أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المشارك

  كلية الدعوة وأصول الدين
  ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةافة اإلسالميةقسم الدعوة والثق

  المملكة العربية السعودية
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Abstract: 
Study Title: The Islamic Invitation by the Muslim Community in Germany: Its 

Concept, Approach, Methods, Techniques, Constraints, and Remedies 

Subject of the Study: The study explores the Islamic invitation by the Muslim 

community in Germany. 

Significance of the Study: 

The importance of the study stems from the importance of the Islamic invitation, 

which is aimed at getting people away from worshipping people to worshipping 

the Lord of the people. 

Study Problem: 

The main questions of the study are: What approaches, methods, and techniques 

do the Muslim community in Germany use to spread the Islamic invitation 

there? What kind of obstacles are there, and what ways exist to overcome them؟ 

Justifications for the Current Study: 

The main reason to justify conducting the current study is to answer the study 

questions. 

Objectives of the Study: 

The most important goal of the current study is to indicate the approach, 

techniques, and methods that the Muslim community in Germany uses in their 

Islamic invitation as well as the kinds of obstacles they encounter and ways to 

remedy those obstacles. 
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 ةالمقدم
إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن              

  .سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .محمداً عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

﴿    ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴾)١(.  
﴿  1    0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !2  

8    7   6  5  4  39    >  =        <  ;  :  ﴾)٢(.  
﴿  ¤    £  ¢  ¡  �   ~  |  {  z  y  x  w  v  u¥  ¦  

   ®  ¬   «  ª   ©   ̈ §﴾)٣(.  
  :أما بعـد

 بنور ال يأتيه الباطل من بـين يديـه   فقد أرسل اهللا سبحانه وتعالى النبي الخاتم محمد       
وال من خلفه، فكان هدى ورحمة للعالمين، فبه أدى األمانة، وبه نصح األمة، وبه كشف               

 g  h i j k l m n o p﴿: اهللا على األمة الغمة، قـال سـبحانه       
q r s t u v w yx z { | } ~ � ﴾)فبلغه  )٤ ،

متحمال في سبيله المشاق والصعاب، وأقام الحجة على العالمين، فتـركهم علـى خيـر               
عظيم لم ينقطع بموته عليه الصالة والسالم، بل هو إرث عظيم تحمله مـن بعـده مـن         
الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعين، ومن حمل هم الدعوة والـبالغ مـن بعـدهم مـن              

 تخل أرض من قائم بالدين وداع إلى سبيله على بـصيرة،            العلماء والدعاة، حتى لم تكد    
   . وهم الطائفة المنصورة القائمة على الحق الذي ال يضرهم من خذلهم، وال من خالفهم

وحيث إن رسالة اإلسالم رسالة عالمية شاملة، ممتدة بامتداد الزمان والمكـان، إلـى أن       
إلى قيام الساعة، يقوم بها ورثـة       يرث اهللا األرض ومن عليها؛ فإن الدعوة إليه ماضية          

األنبياء من العلماء والعاملين والدعاة المخلصين، الذين هداهم اهللا لمحبة هداية الخلـق؛             

                                         
  ).١٠٢: (سورة آل عمران، اآلية ) ١(
  ).١: (سورة النساء، اآلية ) ٢(
  ).٧١-٧٠: (سورة األحزاب، اآلية ) ٣(
  ).١٢٢: (سورة األنعام، اآلية ) ٤(
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إلخراجها من ظلمات الشرك والوثنية والجهالة والبدعة، إلى أنـوار التوحيـد والعلـم              
  .والطاعة

تشعارا لهم الـدعوة إلـى اهللا   واستندا إلى سنة اهللا في الكون وبلوغ الدعوة للعالمين، واس   
المفهـوم، المـنهج، الوسـائل       لمانيا،أدعوة الجالية اإلسالمية في     -جاءت هذه الدراسة    

 في محاولة للوقوف على مفهوم هـذا المجتمـع ،           -واألساليب، المعوقات، سبل العالج   
والمنهج األنسب في دعوتهم للحق، والوسائل واألساليب المتبعة في دعوتهم، ثـم بيـان              
معوقات استجابتهم وقبولهم، ومحاولة عالجها، سائال من اهللا أن تـسد هـذه الدراسـة               

  . نقصا، أو تكمل بناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  :أهمية الدراسة

  :لدراسة هذا الموضوع أهمية تظهر من خالل ما يلي
هج  عظم شأن الدعوة إلى اهللا عامة، ودعوة الجاليات اإلسالمية خاصة، واتبـاع مـن       -١

  .السلف في الدعوة إلى اهللا
  . تشجيع الدعاة على تطوير مهاراتهم وتنويع أساليبهم ومراعاة أحوال المدعوين-٢
 األوربي، ونقل صورة اإلسالم الصافية إليهم، وإزالـة  ع إظهار محاسن الدين للمجتم    -٣

  .الشبه الموجودة في أذهانهم عن اإلسالم والمسلمين
لدعاة إلى اهللا في أداء واجب الـبالغ فـي ألمانيـا مـن               الوقوف على ما يقوم به ا      -٤

  .الجهود
  .  أداء واجب البالغ؛ إلنقاذ الناس من الظلمات والجهالة-٥

  :أسباب اختيار الدراسة
  :جملة أسباب دعت الباحث لدراسة هذا الموضوع من أهمها

  . عدم وجود دراسة سابقة تناولت هذا الجانب المهم في مسيرة الدعوة إلى اهللا-١
أن من واجبات الدعاة إلى اهللا؛ المساهمة فـي رسـم اآلليـة العالجيـة للمـشاكل                 -٢

والمعوقات التي تتعرض له األمة اإلسالمية، حيث يعتبـر موضـوع الدراسـة أحـد               
  .عناصرها

 تسهم هذه الدراسة بإذن اهللا في بيان المنهج المناسب لدعوة الجالية اإلسـالمية فـي            -٣
  .ألمانيا

  .إيجاد حلول لمعوقات دعوة الجالية اإلسالمية في بلد الدراسة الرغبة في -٤
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  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى تحقيق األمور التالية

  . تحديد مفهوم دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا-١
  . الوقوف على منهج العلماء والدعاة األلمان في دعوة الجاليات اإلسالمية-٢
  .اليب الدعوية المناسبة لدعوة الجاليات اإلسالمية التعرف على الوسائل واألس-٣
 إيضاح المعوقات التي تعيق مسيرة الدعوة في ألمانيا، مع بيـان سـبل عالجهـا،                -٤

  .الستمرار مسيرة الدعوة إلى اهللا، وتحقيق المزيد من النتائج
  :الدراسات السابقة

سابقة لدعوة الجاليـة    لم يطلع الباحث فيما بين يديه من المصادر والمراجع على دراسة            
  .سالمية في ألمانيااإل

  :منهج البحث
سيسلك الباحث بإذن اهللا في الجانب النظري من هذه الدراسة؛ المنهج الوصـفي الـذي               

  .يعني وصف ظاهرة الدراسة وتحليلها
أما الجانب التطبيقي فسيسلك الباحث فيه المنهج الميداني، وسيعتمد بعد اهللا تعالى علـى              

ة لجمع المعلومات، وما تحتاجه تلك األداة من تسجيل مالحظـة، أو تحليـل              أداة المقابل 
مضمون، معرضا عما عداها من أدوات البحث األخرى، مالم تـدع ضـرورة ملحـة               

  .)١(لذلك
  :خطة البحث

  : تشتمل الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث، تفصيلها كالتالي
ب اختياره، وأهدافه، والمـنهج     حوت موضوع البحث، وأهميته، وأسبا    : المقدمة -

  .فيه

                                         
 أقوى وأنجع من ؛ أن أداة المقابلة في الدراسات الميدانية،مختصين في مناهج البحث العلمييرى كثير من ال ) ١(

عدم رغبة من تصله تلك : األدوات األخرى، بما في ذلك أداة االستبانات، وذلك لما قد يعتري أداة االستبانات من          
غيره باإلجابة لـه عليهـا، ممـا يفقـدها     االستبانة في اإلجابة عليها، أو لعدم اقتناعه بمحتوى أسئلتها، أو لقيام            

 وهذا األمر هو ما حدا بالباحث إلـى اختيـار أداة            ، وهي أساس نجاح الدراسات الميدانية     ،المصداقية والواقعية 
ذوقان عبيدات  . البحث العلمي، مفهومه، أدواته ، أساليبه، د      : ينظر( ، المقابلة في أغلب مراحل دراسته الميدانية     

  ).١٤٢-١٠٥وآخرون، ص 
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  .ويشمل التعريف بمصطلحات الدراسة الرئيسة: التمهيد -
  .منهج دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: المبحث األول -
  .وسائل وأساليب دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: المبحث الثاني -
  .معوقات دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: المبحث الثالث -
  .سبل عالج معوقات دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: المبحث الرابع -
دراسة ميدانية لجهود أهم المراكـز اإلسـالمية فـي دعـوة     : المبحث الخامس  -

  .الجاليات اإلسالمية في ألمانيا
  :الخاتمة وتشمل -

  .ملخص الدراسة:    أ
 .نتائج الدراسة:    ب

 . توصيات الدراسة-ج  
 .مراجعفهرس المصادر وال -
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  التمهيد
 بتعريـف   ،جدير بالباحث أن يبدأ هذا البحث عن الدعوة اإلسالمية فـي ألمانيـا            

مفردات عنوانه؛ حتى يتضح مراد الباحث، من كل لفظة فـي العنـوان، وحتـى يقـيم         
  .الباحث منهجه بناء على هذه التعريفات األولية لمفردات العنوان

ية اإلسالمية فـي ألمانيـا، المفهـوم والمـنهج          دعوة الجال : "وعنوان البحث هو  
    ."والوسائل واألساليب، والمعوقات وسبل العالج

  :تعـريف الدعوة -١
  :التعريف اللغوي للدعوة

دعا، يدعو، دعوة، فهو داٍع وداعيـة       : ، يقال "دعا: "مصدر للفعل الثالثي  : الدعوة
: دعـاة وداعـون، مثـل     : لجمع وا  فالقائم بها يسمى داعية،    ،)أدخلت الهاء فيه للمبالغة   (

  .قاٍض وقضاة وقاضون
  : معاني متعددة، منها" الدعوة"وبالنظر إلى المعاجم اللغوية يتضح أن لكلمة 

: ، قال الزمخـشري ناداه وطلب إقباله  : أي" دعا الرجلَ : " النداء والطلب، يقال   –أ  
الدعاء إلـى   : وهو مصدر والمراد بهما   ،  )١())دعوت فالناً وبفالن ناديته وصحت به     ((

 À Á Â Ã ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: ، ومنه قوله تعـالى    )٢(الطعام
Ä Å Æ Ç ﴾)أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم، )٣.  

حثه عليـه، ودعـاه إلـى       : دعاه إلى القتال  :  الحث على قصد الشيء، يقال     -ب
  .حثه على اعتقاده: الدين

   . )٥)(٤(﴾ `Y Z [ \ ] ̂ _ a﴿: ومثال ذلك قوله تعالى
ين أو مبدٍإ أو فكرة تحتاج من الداعي أن يتوجه إلـى المـدعو              وكل دعوة إلى د   

 طالباً منه اإلقبال على اعتناق ما يدعو إليه، حاثاً إياه على االسـتجابة والتلبيـة،     ،بالنداء

                                         
  ).١/٢٨٨(، )دع و: (أساس البالغة، أبو القاسم الزمخشري، مادة ) ١(
  ).١٠٥: ص(، )د ع ا: (مختار الصحاح، أبو عبد اهللا الرازي، مادة ) ٢(
  ).٥٢: (سورة الكهف، اآلية ) ٣(
  ).٣٣: (سورة يوسف، اآلية ) ٤(
عـدهما، والقـاموس المحـيط،    ، ومـا ب )٢/١٣٨٥: (، في لسان العرب البن منظـور     )دعاء: (راجع مادة  ) ٥(

  .، وما بعدهما)١/١٩٤: (، والمصباح المنير، ألحمد الفيومي)٤/٣٢٩: (للفيروزآبادي
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وقد اكتفيت بهذين المعنيين لكونهما أقرب المعاني اللغوية صلة بـالمعنى االصـطالحي           
  .للدعوة

 ` _ ^  ﴿: والشر، كما في قولـه تعـالى       ولفظ الدعوة يستعمل في الخير    
ba c d e f g h﴾ )١(.    

وكل داٍع يتميز بإضافته إلى ما يدعو إليه من خيـر أو شـر، واالصـطالح أو                 
          ف الدعوة منفـردة مـن      المقام هو الذي يحدد المقصود من الدعوة؛ لذلك فإنني لن أعر

  .ب إليه، وهو اإلسالمحيث االصطالح، ولكن سأرجئ التعريف بها ألضمها إلى ما تنس
  :التعريف باإلسالم -٢

هو االنقياد وإظهار الخضوع والقبول لما أتى بـه الرسـول عليـه             : اإلسالم لغة 
:  قـال تعـالى  )٢(أسلم واستسلم؛ أي انقـاد، :  وإخالص العبادة له، يقال   الصالة والسالم 

﴿H I J K L﴾)٣(.    
د له بالطاعـة، والبـراءة مـن    هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقيا  ((: واصطالحاً

   .)٤())الشرك وأهله
مـن أحكـام     مجموع ما أنزله اهللا تعالى على رسوله محمد         : ((وعرف بأنه 

العقيدة واألخالق والعبادات والمعامالت واإلخبارات في القرآن الكريم والسنة المطهرة،          
 J K L M N O P QR S T ﴿: وقد أمره اهللا بتبليغها إلى الناس، قال تعـالى     

U V W YX Z [ \ ] ﴾)وما أنزلـه اهللا عليـه هـو القـرآن          ،  )٥
  .)٦())والسنة

                                         
  ).٢٢١: (سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ).١٢/٢٩٣: (، وانظر لسان العرب، البن منظور)١٢/٣١٣: (تهذيب اللغة، محمد الهروي ) ٢(
  ).١٩: (سورة آل عمران، اآلية ) ٣(
  ).٦٨: ص: ( أصول مع شرحها، محمد بن صالح العثيمينثالثة ) ٤(
  ).٦٧: (سورة المائدة، اآلية ) ٥(
  ).١١: ص: (أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان ) ٦(



 

 )٢٤٤٧(

  :التعريف االصطـالحي للدعوة اإلسالمية
من األلفاظ المشتركة التـي تطلـق علـى اإلسـالم أو            ) الدعوة اإلسالمية (كلمة  

عنى الرسالة، وعلى عملية نشره وتبليغه وبيانه للناس، وسياق إيرادها هو الذي يحدد الم            
  .)١(المراد

ال غنى لهـا عـن الـدعوة        ) الدين(والعالقة وثيقة بين المعنيين، فالدعوة بمعنى       
حياة األديان، وإنه ما    ) نشراً وتبليغاً (إن الدعوة إلى اهللا     ((، حيث   )النشر والبالغ (بمعنى  

قام دين من األديان، وال انتشـر مذهب من المذاهب وال ثبت مبـدأ مـن المبـادئ إال                 
  .)٢())ة بالدعو

فالدعوة بالنسبة للدين أو للمبدأ عملية إبراز لوجوده، وتنفيذه في الواقـع الحـي     ((
  .) ٣())الملموس

وقد تعددت تعريفات الدعوة في االصطالح تنوعاً ال تضاداً؛ وذلك تبعـاً لتعـدد              
  :رؤى الباحثين، وكل هذه التعريفات ال تخرج عن أحد مفهومي الدعوة

  :)الدين( اإلسالمية بمعنى الدعوة: المفهوم األول
، )٤( إال الدين اإلسالمي بتعاليمه     به  فال يراد  ،"الدين"إذا أطلق لفظ الدعوة بمعنى      

، وبهذا المفهوم   "الدعوة اإلسالمية : "ويزداد ذلك تأكيداً إذا لحقها الوصف اإلسالمي، فقيل       
  : للدعوة وردت تعريفات كثيرة، أذكر منها ما يلي

برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التـي  ((:  هي الدعوة اإلسالمية –أ  
يحتاج إليها الناس، ليبصروا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم            

  .)٥())راشدين
الضوابط الكاملة للسلوك اإلنساني وتقرير الحقوق      ((:  الدعوة اإلسالمية، هي   -ب
  ).٦())والواجبات

                                         
  ).٢١-٢٠: ص: (حمد بن ناصر العمار. أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة، د ) ١(
  .، بصرف)١٤: ص: (وظهداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، علي محف: انظر ) ٢(
  ).٢٥: ص: (رؤوف شلبي. الدعوة اإلسالمية في عهدها المكي، مناهجها وغاياتها، د ) ٣(
  .بتصرف) ٢١: ص: (أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة، مرجع سابق ) ٤(
  ).١٧: ص: (مع اهللا، دراسات في الدعوة والدعاة، محمد الغزالي ) ٥(
   ).٤:ص: (مية، محمد الراويالدعوة اإلسالمية دعوة عال ) ٦(



– 

  )٢٤٤٨(

النظام العام، والقانون الـشامل ألمـور الحيـاة،         ((: ي الدعوة اإلسالمية ه   -جـ
 من ربه، وأمره بتبليغها إلى النـاس،        ومناهج السلوك لإلنسان، التي جاء بها محمد        

  .) ١())وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في اآلخرة
، كمـا  صلح تعريفات للدين اإلسالميت جميعها أن    من التعريفات السابقة   ويالحظ 
عارض بينها، بل إنها تتعاون في إعطاء صورة لإلسـالم الـذي هـو الـدعوة                أن ال ت  

  .اإلسالمية
  :)النشر والبالغ(الدعوة اإلسالمية بمعنى : المفهوم الثاني

ولفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفاً إلى هذا المعنى الذي تواردت عليه معظـم              
 L  M N O P Q R S﴿: ، قـال تعـالى    اآليات القرآنية واألحاديث النبوية   

T U V W X﴾)٢( ومنه قوله ، :»ًةآي لَونِّي ولِّغُوا عب«)٣(.    
ومن المعلوم أن الدعوة بمعنى النشر والـبالغ صـارت علمـاً مـستقالً لـه                ((

موضوعه، وخصائصه، وأهدافه، وأساليبه، ووسائله، وهو بذلك يواكب سـائر العلـوم            
فادة اإلسالم برسم طريق منهجي يكفل لـه        اإلسالمية، يفيدها ويفيد منها، ويشاركها في إ      

  .)٤())االنتشار والذيوع
  :ومن التعريفات التي ركزت على هذا المعنى للدعوة ما يلي

العلم الذي به تعرف كافة المحاوالت الفنية المتعددة         ((:  الدعوة اإلسالمية هي   –أ  
  ).٥())الرامية إلى تبليغ الناس اإلسالم بما حوى من عقيدة وشريعة وأخالق

مجموعة القواعد واألصول التي يتوصل بها إلـى        ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -ب
  ) .٦())تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه وتطبيقه

                                         
  ).٢٧: ص: (أحمد غلوش. الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها، د ) ١(
  ).٣٣: (سورة فصلت، اآلية ) ٢(
  ).٣٤٦١: (، برقم)٤/١٧٠(أخرجه البخاري ، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،  ) ٣(
  ).٢١ :ص: (أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة، مرجع سابق ) ٤(
  ).١٠: ص: (الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها، مرجع سابق ) ٥(
  ).١٩: ص: (المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني ) ٢(
  



 

 )٢٤٤٩(

صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيـدهم،        ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -جـ
 أو مـن  أو مصلحة تنفعهم، وهي أيضاً ندبة إلنقاذ الناس من ضاللة كادوا يقعون فيهـا،  

  ).١())مصيبة كادت تحدق بهم
حث الناس على الخير والهدى، واألمر بـالمعروف        ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -د

  ).٢())والنهي عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل
فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي نجـذب بهـا    ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -هـ

  ).٣())لى دينهم بواسطتهااآلخرين إلى اإلسالم، أو يحافظ ع
الدعوة إلى توحيد اهللا، واإلقرار بالشهادتين، وتنفيـذ        ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -و

منهج اهللا في األرض قوالً وعمالً، كما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكون الـدين               
  ).٤())كله هللا

بـدعوة النـاس   تبليغ اإلسالم عن طريق قيام الدعاة  ((:  الدعوة اإلسالمية هي   -ز
إلى ما فيه من عقيدة التوحيد الخالص، واإليمان النقي بكل ما جاء من عند اهللا في كتابه                 

دينيـة كانـت، أو   : ، والعمل به في جميع شئون الحياةالكريم وفي سنة رسوله محمد     
  ).٥())سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو غير ذلك

 عني بجانب مـن جوانـب الـدعوة         ،ه التعريفات ويالحظ أن كل تعريف من هذ     
وكلها تعد تعريفات جامعة، وربطها بالمبادئ اإلسالمية يجعلها مانعة مـن            ،وركز عليه 

إدخال غيرها فيها، كما يالحظ أن المفهوم الثاني للدعوة اإلسالمية؛ هو الوعاء الحامـل              
لمقصود بالدعوة اإلسـالمية  والرسالة الدين واإلسالم، والغاية منه خدمته وتبليغه للناس،       

  . )بالغالنشر وال (؛في هذا البحث

                                         
  ).١٧: ص: (تاريخ الدعوة إلى اهللا بين األمس واليوم، آدم عبد اهللا اآللوري ) ٣(
  ).١٧: ص: (هداية المرشدين، علي محفوظ ) ٤(
  ).٣٩: ص: (عبد اهللا الشاذلي. ، دالدعوة واإلنسان ) ٥(
  ). ١٩: ص: (توفيق يوسف الواعي. د" الهدف-الوسيلة–الرسالة " الدعوة إلى اهللا،  ) ٦(
  ).١٠: ص: (عبد الخالق إبراهيم إسماعيل. الدعوة إلى سبيل اهللا أصولها وميادينها، د ) ٥(



– 

  )٢٤٥٠(

  : تعريف الجالية-٣
، بمعنـى أنهـا جمـع لكلمـة         )جال يجلُو جالء فهو جالٍ    (من  ) الجالية(إن أصل كلمة    

، )جـال (من جال عن وطنه، أي خرج منه، وهو اسم فاعـل لــ    : ، والجالي )١)(جاٍل(
 وَأجلَـوا   ،ونلجال القوم عن َأوطانهم يج    : ، يقال )٢(همالذين جلوا عن أوطان   ): والجالية(

  .ِإذا خرجوا من بلد ِإلى بلد
 َأجلـى بعـض      أهل الذمة، وإنما لزمهم هذا االسم ألن النبي          وتطبق هذه اللفظة على   

اليهود من المدينة، وأمر بإجالء من بقي منهم بجزيرة العـرب، فـأجالهم عمـر بـن                 
  ). ٣( االسم لهم، وإن كانوا مقيمين في البالد التي أوطنوهاالخطاب؛ فسمو جالية للزوم

أن الجالية الذين جلوا عن أوطانهم وجماعـة مـن النـاس            (( :وجاء في المعجم الوسيط   
  . تعيش في وطن جديد غير وطنهم األصلي

  ). ٤())وأهل الذمة وكل من لزمتهم الجزية من أهل الكتاب وإن لم يجلوا عن أوطانهم
  ). ٥()) على جزية أهل الذمة:الجالية أي(( :وذكر الرازي

إذن فالجالية تطلق على من عاشوا في غير وطنهم األصلي، كما أنها تطلق على أهـل                 
  .الذمة من اليهود وغيرهم 

  :  في-٤
، وهنـا بمعنـى طـرف       )٦(حرف جر، أكثر ما يستعمل في الظرفية، مكانًا أو زمانًـا          

  ."ألمانيا"د، وهو المكان، التصالها باسم علم دال على بل
  : ألمانيا-٥

 مـن قبائـل   نحدرونینشأت ألمانيا من العديد من السالالت البشرية المختلفة األعراق؛   
 والساكسون، وغيرها، منـذ حـوالي ألـف عـام       ،والشوابيين،   نیی والبافار ،الفرنجة

                                         
  ).١/١٠٥: (المصباح المنير، أحمد الفيومي ) ١(
  ).٣٧/٣٦٨: ( محمد مرتضى الزبيديتاج العروس، ) ٢(
  ).١١/١٢٠: (لسان العرب، جمال الدين بن منظور ) ٣(
  ).١/١٣٨: (المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ) ٤(
  ).١٠٨: ص: (مختار الصحاح، محمد أبي بكر الرازي ) ٥(
ة والتعليـل واالسـتعالء   المصاحب: استعماالت كثيرة، منها " في"ذكر الدكتور عبد المنعم القيعي أن لحرف         ) ٦(

  ).٢٧٦: ص: (محمد عبد المنعم القيعي. األصالن في علوم القرآن، د: وغيرها، انظر



 

 )٢٤٥١(

ظهرت في القرن الثـامن المـيالدي باعتبارهـا    " ألماني ":تقريبا، وأول ما ظهرت كلمة  
  . الفرنجةكةوصفا للغة التي تكلم بها أهل شرق ممل

 الذي تولى الحكـم عـام       ، دولة كونراد األول   ؛خی ما تُذكر لأللمان دولة في التار      وأول
قـام االتحـاد األلمـاني،      م   ١٨١٥ / ١٧١٤وفي عام    م في شرق مملكة الفرنجة،    ٩١١

جميعا تحت إمـارة     ووحدها   ،ولكنه كان ضعيفا، حتى جاء بيسمارك وتغلب على ألمانيا        
م، ثم سقطت هذه    ١٨٧١ ألمانيا الموحدة سنة     ى قيصرا عل  ،"فيلهلم األول "الملك البروسي   

القيصرية في الحرب العالمية األولى، وسقطت النازية في الحرب العالمية الثانيـة، ثـم             
قامت ألمانيا الغربية الرأسمالية، وألمانيا الشرقية الشيوعية، حتى تـم توحيـدهما عـام              

  ).  ١(م إلى وقتنا الحاضر١٩٩٠
  : المفهوم-٦

معنى الدعوة إلى اهللا بما لها من محـددات تـضبط حـدودها             : والمقصود بالمفهوم هنا  
مجموعة الصفات والخصائص التي تحـدد      (وتشمل موضوعاتها؛ إذ المفهوم عبارة عن       

الموضوعات التي ينطبق عليها اللفظ تحديداً، ويكفـي لتمييزهـا عـن الموضـوعات              
  ). ٢)(خرىاأل

؛ ألنه ال يصح فهم البحث      "الدعوة اإلسالمية  ":ةواللفظ المراد تحديد مفهومه هنا هو لفظ      
أن المخاطَـب ال    ( حتى يثبت فهم معنى الدعوة اإلسالمية أوالً في ذهن القارئ، وذلك؛            

يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إال أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهمـا                
ر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإال فال يمكن تفهيم المخـاطبين بـدون هـذا                 قد
  ).٣)(قط

ولقد سبق بيان المراد بالدعوة اإلسالمية ، ثم بينت ما يراد بمفهومها، وهو إما أن تكون                
  .الدعوة اإلسالمية بمعنى الدين اإلسالمي نفسه، وإما أن تكون بمعنى النشر والبالغ

                                         
 مداد م موقع٢٠٠١، ٩صـ : الوجود اإلسالمي في ألمانيا عبر القرن الميالدي العشرين، نبيل شبيب       : انظر ) ١(

  php.index/info.midadulqalam.www://http: القلم
صـالح  : توضيح المفاهيم ضرورة معرفية ونماذج تطبيقية، مجموعة من المؤلفين، كتاب بنـاء المفـاهيم         ) ٢(

  .)١/٣١(إسماعيل عبد الحق
ناصـر  : جماعة من العلماء، تخـريج :  تحقيق).١٠٣ :ص( :بن أبي العز الحنفي ا ،شرح العقيدة الطحاوية   ) ٣(
  .دين األلبانيال



– 

  )٢٤٥٢(

  : المنهج-٧
  :لماء اللغة العربية عدة مفاهيم للمنهج منهايذكر ع

الطريق الواضح، ولذك المنهج والمنهاج، وأنهـج الطريـق؛         : النهج((الطريق الواضح،   
، وفـي  )١())أي استبان وصار نهجا واضحا بينا، ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضـحته        

  .)٢(﴾i  j k l m n﴿: التنزيل
سلكته، وفـالن يـستنهج     : ونهجت الطريق : ((ويأتي المنهج أيضا بمعنى المسلك، فيقال     

  .)٣())فالنِِ؛ أي يسلك مسلكه
ويتضح مما سبق أن للمنهج في اللغة عدة مفاهيم ومعان، فهو مشتق مـن الفـل نهـج،           

  .الطريق الواضح، والمسلك البين: ويجمع على مناهج، ومن معانيه
بحـسب  –ناه في اللغة  فإنه قريب بل ال يكاد يختلف عنه مع       :أما معنى المنهج اصطالحا   

الطريـق  :  فـإن معنـاه      -ما وقفت عليه من كتب التعريفات والمعاجم االصـطالحية        
    .) ٤(المسلوك

   .)٥())نظم الدعوة وخططها المرسومة لها: ((وقد عرف المنهج الدعوي بأنه
إن المنهج الدعوي هو الطريق الواضـح المـسلوك لبيـان       : وعلى هذا فإنه يمكن القول    

 لمـن يطلـب   -كلها أو جزء منهـا –وة لمن يجهلها، أو التدليل على صحتها    حقيقة الدع 
  . الدليل على صحتها أو يجادل في ذلك

ويالحظ العالقة القوية بين التعريف اللغوي لكلمـة مـنهج، والتعريـف االصـطالحي                               
فيـه وال   لمنهج الدعوة؛ حيث يفيدان الطريق المستقيم والمسلك البين، الـذي ال عـوج              

  .غموض

                                         
  ).نهج: (، مادة)١/٣٤٦: (الصحاح، إسماعيل الجوهري ) ١(
  ).٤٨: (سورة المائدة، اآلية ) ٢(
  ).نهج: (، مادة)٢/٣٨٣: (لسان العرب، ابن منظور ) ٣(
  )٢/٤٣٥: (، والمعجم الفلسفي، جميل صليبا)٣١٧: ص: (التوقيف على مهمات التعاريف، محمد المناوي ) ٤(
  ).٤٦: ص: (محمد أبو الفتح البيانوني. ى علم الدعوة، دالمدخل إل ) ٥(



 

 )٢٤٥٣(

  : الوسائل-٨
: وسل إذا رغب، والواسـل    : الرغبة والطلب، يقال  : معناه في اللغة العربية   ) وسل(فعل  

الوسـيل  : ما يتقرب بـه إلـى الغيـر، والجمـع        : الراغب إلى اهللا عز وجل، والوسيلة     
  .)١ (والوسائل

ِت محمـدا   آ«: الوصلة والقربى، ففي حـديث األذان     : الوسيلة: ((وقال في لسان العرب   
   .)٣()٢(»الوِسيلَةَ والفَِضيلَةَ

التوصل إلى الشيء برغبة، وهـي أخـص مـن الوصـيلة؛            : الوسيلة: ((وقال الراغب 
  .)٤())لتضمنها معنى الرغبة

الطـرق التـي يتوصـل بهـا الـداعي إلـى تبليـغ             : هي: ((والوسيلة في االصطالح  
    .)٥())دعوته

 هي كل شيء يمكن التوصل بـه إلـى          : الوسائل نخرج من هذه التعريفات للوسيلة بأن     
الغرض المطلوب، غير أن الشرع الحكيم اشترط شيئا واحدا في الوسائل عموما، وهـو             

كانت المشروعية أصال في الوسـيلة، كـاألذان        أأن تكون هذه الوسائل مشروعة، سواء       
إلى حفـظ  لإلعالم بدخول وقت الصالة، أم كانت استثناء كأكل الميتة للمضطر للتوصل           

  .النفس
وكذلك الحال في وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى؛ فإنه ال يصح فيها إال ما كان مـشروعا؛                 

  .فال تصح فيها المغالطات مثال، وال تصح فيها المداهنة، ومثل ذلك
  : األساليب-٩
 ،أنتم في أسلوب سوء، ويجمـع أسـاليب       :  يقال ، الطريق والوجه والمذهب   :األسلوب((

أخذ فالن في أساليب مـن  : الفن؛ يقال :  واألسلوب، بالضم  ،ريق تأخذ فيه  الط: واألسلوب
  )).القول أي أفانين منه

                                         
  ).وسل: (، مادة)٦/١١٠: (  مقاييس اللغة، ابن فارس) ١(
  ).٦١٤: (، برقم)١/١٢٦(أخرجه البخاري ، كتاب األذان، باب الدعاء عند النداء،  ) ٢(
  ).وسل: (، مادة)٣/٩٢٧: (لسان العرب، ابن منظور ) ٣(
  ).٥٢٣: ص: (لقرآن، الراغب األصفهانيالمفردات في غريب ا ) ٤(
  ).١١: ص: (رسالة في الدعوة إلى اهللا، محمد بن صالح العثيمين ) ٥(



– 

  )٢٤٥٤(

الطرق والفنون، وكل شيء امتد على غير       (: (، جمع أسلوب، وهي تعني     )١(األساليبو
   .)٢())أسلوب؛ ألنها ال تثنى:  ويقال لعنق األسد،امتناع فهو أسلوب

ى كيفية تعبير المرء عن أفكاره، أو علـى المـنهج            يطلق األسلوب عل   :وفي االصطالح 
    .)٣(أسلوب الحياة، أو على تنسيق األفكار وترتيبها: المتبع كما يقال

 الكيفيات أو الطرق المنسقة المرتبة للتعبير عـن         :ومن هنا يتبين أن أساليب الدعوة هي      
  .محتوى الدعوة وما يريد الداعي إيصاله إلى المدعو

   : المعوقات-١٠
عـاق  :  تَقـول ( (، )٤( وهو بمعنى المنع أو الحبس عن الـشيء  ، من العوق  :لمعوقاتا

: تَقول يعوق عوقاً، وِمنْه التعويق واالعتياق، وذَِلك ِإذا أردت أمرا فصرفك عنه صارف           
    .)٥())عاقني عن الْوجه الَِّذي أردتُ عائق، وعاقتني الْعواِئق، الْواِحدة عائقة

 األمور التي تعيق حركة الدعوة اإلسالمية، وهذه المعوقات قـد تكـون             :قات هي المعوف
عائقة للداعي عن أداء مهمته، وقد تكون عائقة للمدعو عن استيعاب ما يريـد الـداعي                

فكل ما صرف الداعية، أو وقف في وجه الدعوة مانعا وصولها إلى مـن              ،  توصيله إليه 
  . يكون عائقا،تستهدفه

  : سبل العالج-١١
السبر والمقاومة، ومحاولة التغلـب، والتنـشيط   : يطلق العالج ويراد به عدة معاٍن، منها      

  ). ٦(والتقوية ضد المخاطر واألمراض
  : وكل هذه المعاني مرادة في التصدي لمعوقات الدعوة؛ فالمطلوب

سبر أغوار تلك المعوقات لتحليلها، والوقوف على مصادرها، ومدى قوتهـا، وإمكانيـة             
، أو مقاومتها، والتغلب عليها بتقوية ما يضادها وتنشيطه من األعمال واألقـوال،   تالشيها

  .  والسياسات، واألساليب، والمناهج، والوسائل، والتدابير

                                         
  ).وسل: (، مادة)١/٤٧٣: (لسان العرب، ابن منظور ) ١(
  ).٤٧٠: ص: (مجمل اللغة، أحمد بن فارس ) ٢(
  ).٨١-١/٨٠: (المعجم الفلسفي، جميل صليبا: انظر) ٣(
  ).٤٠٩: ص: (، ابن السكيت)أقدم معجم في المعاني(كتاب األلفاظ ) ٤(
  ).٣/١٨: (تهذيب اللغة، محمد الهروي  )٥(
  ).٧/٢٧٩: (تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دوزي، نقله للعربية، محمد سليم النعيمي ) ٦(



 

 )٢٤٥٥(

  المبحث األول
  منهج دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا

سبق الحديث عن المنهج ومعناه، وتبين أنه الطريق الواضـح المـسلوك لبيـان              
الدعوة اإلسالمية، والتدليل على صحتها، وهنا سيكون الحديث عن هذا الطريـق            حقيقة  

المسلوك لبيان حقيقة الدعوة في ألمانيا والتدليل عليها، ولكن قبـل بيـان هـذا الـشأن                 
  . أود بيان المناهج العامة المتبعة لبيان الدعوة اإلسالمية والتدليل عليها،الخاص

عمال إيجابيا لدين هو خاتم األديان، يمتـاز علـى     إن الدعوة اإلسالمية باعتبارها     
 ال بد لها من منـاهج       -بهذه االعتبارات – ،غيره من األديان بالعالمية والعموم والشمول     

عدة تتناسب وطبيعة كل مدعوٍّ أو مكان الدعوة أو زمانها، وكذلك ال بد لها من منـاهج                 
جميعا، غير أن لكـل إنـسان   مختلفة بحسب ما تحمل من أمور دينية يحتاج إليها الناس         

مدخال يكون هو األقرب أو األنسب لحاله وقت الدعوة، فهناك من يحتاج إلـى عقيـدة                
  .اإلسالم، وهناك من يحتاج إلى شرائعه، وهناك من يحتاج إلى أخالقه، وهكذا

ولقد فهم العلماء هذه المعاني المتعلقة بتعدد المناهج الدعوية من كتاب اهللا تعالى؛             
 P Q R S T VU W X Y Z \[ ] ^ _ ` a﴿ :اهللا تعالى ففي قول   

b ﴾)١(.   
قـل يـا    : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد      (: (يقول الطبري في تفسير هذه اآلية     

 هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيـد اهللا                 :محمد
؛ سـبيلي  ء إلى طاعته، وترك معصيتهوإخالص العبادة له دون اآللهة واألوثان، واالنتها   

     .)٢)(..)وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى اهللا وحده ال شريك له على بصيرة
  :يفسر العز بن عبد السالم، )٣(﴾ v w x y﴿: وفي قول اهللا تعالى

    .)٥"(دين اهللا وشرعه": وفسرها القرطبي بأنها، )٤( باإلسالم؛"سبيل ربك"

                                         
  ).١٠٨: (سورة يوسف، اآلية ) ١(
  ).١٦/٢٩١: (ريجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطب) ٢(
  ).١٢٥: (سورة النحل، اآلية) ٣(
  ).٢/٢٠٨: (تفسير القرآن، أبو محمد عز الدين بن عبد السالم ) ٤(
  ).١٠/٢٠٠: (الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد القرطبي ) ٥(



– 

  )٢٤٥٦(

 الدعوة إلى اهللا هي الدعوة إلى اإليمان به وبمـا           ( (:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 وذلك يتضمن الـدعوة  ، وطاعتهم فيما أمروا  ، بتصديقهم فيما أخبروا به    ،جاءت به رسله  
 والـدعوة إلـى     ، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت        ،إلى الشهادتين 

 ، واإليمان بالقدر خيره وشـره     ،اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت       
، اإلسالم ": فإن هذه الدرجات الثالث التي هي      ،والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه       

هـذَا جبريـل    «:  كما قال في الحديث الصحيح     ،داخلة في الدين  ،  "اإلحسان  وواإليمان    
نَكُميد كُملَمعي كُماء٢)(١(»ج(.        

للدعوة بأنها الدين بما يحويه من عقائد وشرائع وأخـالق          وبحسب تفسير العلماء    
فإن مناهج الدعوة تقتضي التنوع بحسب تنـوع فـروع الـدين؛            ؛  -سبق على نحو ما  -

  .فتكون هناك مناهج عقدية، وأخرى تشريعية، وثالثة أخالقية، وهكذا
  :منهج العلماء والدعاة األلمان في دعوتهم

منهجاً لدعوتهم، رسموه من خالل الواقـع الـذي         اتخذ الدعاة والعلماء في ألمانيا      
يعيشونه؛ ليكون متناسبا مع الدعوة التي يحملونها ويريدون تبليغها ألكبر عدد ممكن من             

نون لدعوتهم بأقصى ما يكون التمكين، مع مراعاة أمور واجبة عليهم دينيـا      البشر، ويمكِّ 
انونية األلمانية وما قد يقـع      من حيث الضوابط الق   – وقانونيا   -من حيث األمور الدينية   –

، ومن هنا كانت صعوبة المهمة، التي تستلزم دقة المنهج          -فيها من تعارض مع اإلسالم    
توزع المنهج الدعوي في ألمانيا إلى عدة       ، مما فرض    المستخدم في الدعوة، وااللتزام به    

  :اتجاهات
  :المنهج باعتبار الدين: االتجاه األول

لدعوة في ألمانيا إلى أقسام كثيرة، فكـان هنـاك          في ضوء هذا المنهج توزعت ا     
المنهج العقدي، والمنهج التشريعي، والمنهج القرآنـي، والمـنهج الحـديثي، والمـنهج             

  .األخالقي السلوكي

                                         
سـالم  الحديث في الصحيحين؛ صحيح البخاري، كتاب اإليمان، اب سؤال جبريل النبي عـن اإليمـان واإل             ) ١(

، ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب معرفة اإليمان واإلسالم     )٥٠: (، برقم )١/١٩: (واإلحسان وعلم الساعة  
، وبهذا اللفظ المذكور عند ابن تيمية رواه اإلمام أحمد في المـسند،             )٨: (، برقم )١/٣٦(والقدر وعالمة الساعة،    

  ).١/٣١٩: (المسند(إسناده صحيح، :  أحمد شاكر، وقال محققه)٣٧٤: (، برقم)١/٣١٩(عن ابن عمر أيضا، 
  ).١٥٨-١٥/١٥٧: (مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحريم بن تيمية الحراني ) ٢(



 

 )٢٤٥٧(

ومن هذا المنهج انطلقت الدروس المتخصصة فـي فـروع الـدين اإلسـالمي،              
لتعليم الناس ديـن اهللا     وانطلق بها علماؤها المتخصصون، يجوبون ألمانيا شرقا وغربا؛         

  : تبارك وتعالى، وهذه أمثلة على هذا المنهج
  :  أقام المسلمون لجنة متخصصة لإلفتاء-١

https://www.facebook.com/FatwaDeutschland/?hc_ref=ARQRhiJMgJVl
UCN٣usknlgqNMDbWs٢dSe٠mGB٥IB٢ 

aO-wJrlCwJ٦zrvKEKVtcKL٥R٦g&fref=nf    
  :دور هذه اللجنة في ألمانياو
 التعريف بأحكام الشرع الحنيف، من صالة وصيام وزكاة وحج، وغيرها من            -١

  .أحكام اإلسالم
  :  الدروس المتخصصة في فرع من فروع اإلسالم، ومن هذه الدروس-٢

في حلقات مسلسلة، يقدمها فضيلة     ،  "من رمضان إلى الريان    "،لسلة الرمضانية الس
  . الهادي بريك:الشيخ

  . الكتابة في الحالل والحرام من المأكوالت والمشروبات-٣
  . الكتابة في السينما والفكر واألدب-٤

  :المنهج باعتبار النشر والبالغ: االتجاه الثاني
 فإنها تقتضي مناهج معينة استقاها العلمـاء        إن الدعوة من حيث هي نشر وبالغ؛      

؛ لتعينهم على أداء واجبهم في تبليغ رسـالة         -القرآن والسنة –من منهج الرسالة الربانية     
  .اهللا تبارك وتعالى، كالمنهج العاطفي، والمنهج العقلي، والمنهج الحسي

   :المنهج العاطفي
 وسـيلة مـن وسـائل       هو المنهج الذي يعنى بتحريك العواطف وإيقاظ الشعور؛       

  .اإلقناع
  : يمكننا تعريف المنهج العاطفي بتعريفين، هما(: (وقد عرفه العلماء بقولهم

  . النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان-أ
 مجموعة األساليب الدعوية التي ترتكـز علـى القلـب وتحـرك الـشعور          -ب
    .)١)()والوجدان

                                         
  ).٢٠٤: ص: (المدخل إلى علم الدعوة، مرجع سابق ) ١(



– 

  )٢٤٥٨(

 وعند ذكـر    ، في إظهار الشفقة على المدعو والتلطف به       ويتمثل المنهج العاطفي  
  -رحمـه اهللا  –العيوب التي ينبغي أن يتحاشاها من نفسه، وفي هذا يقول اإلمام الغزالي             

فاعلم أن اإليحاش إنما يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه، فأما تنبيهه على مـا                ((
 قلوب العقالء، وأما الحمقى فـال       ال يعلمه، فهو عين الشفقة، وهو استمالة القلوب، أعني        

يلتفت إليهم، فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته، أو صفة مذمومـة اتـصفت بهـا             
لتزكي نفسك عنها، كان كمن ينبهك عن حية أو عقرب تحت ذيلك، وقد همت بإهالكك،               
فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك، والصفات الذميمة عقارب وحيات، وهي في اآلخـر            

   .)١())مهلكات
 قام الدعاة في ألمانيا بإلقـاء المـواعظ فـي أعمـال             ،من هذا المنطلق العاطفي   ف

القلوب، وتطهير النفوس والسلوك، ودعم الفقراء، وجمع الـصدقات؛ لتـشييد المراكـز          
  .اإلسالمية

وكذلك استخدم الدعاة في ألمانيا هذا المنهج الستمالة المخالفين لإلسالم والمعادين           
ن مع المسلمين، بل واستمالة قلوب كثير منهم للدخول في اإلسالم والعمـل            له إلى التعاو  

من أجله، وبالفعل اعتنق كثير من األلمان اإلسالم وصار منهم دعاة جادون في العمـل               
وبهذا المنهج قام الدعاة في ألمانيا بتوزيع الهـدايا علـى المـدعوين             ،  لإلسالم ودعوته 

ي؛ فيوزعون المصاحف والكتيبات، التـي تتحـدث        والمجاورين لهم في المجتمع األلمان    
  . عن اإلسالم، وكيفية الدخول فيه، وفضائله

ومن هذا المنهج ما يقوم به الدعاة األلمان من ترتيب اإلفطار الجماعي في مـدن              
  ).٢(ألمانيا، ودعوة غير المسلمين إلى هذه اللقاءات

  :المنهج العقلي
كريم أيضاً؛ فكثيرا ما خاطب اهللا العقـول،   هذا المنهج العقلي مستفاد من القرآن ال      

واستثارها للتفكر والتأمل في قضايا الخلق والتدبير للكـون، وآياتـه؛ لبيـان اسـتحقاقه      
 d e f g h i﴿ ؛سبحانه باأللوهية المطلقة، التي ال يشاركه فيها غيره       

                                         
  ).٣/٧٤: (إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي ) ١(
ن له نكهة خاصة رغم الحنين إلـى الـوطن، جريـدة االتحـاد             رمضا: الجالية اإلسالمية في ألمانيا   : انظر) ٢(

  .٢٠٠٧ سبتمبر، ٢٧اإلماراتية، الخميس 



 

 )٢٤٥٩(

j lk m n o p q s t u v w x y {z | } ~ � 
¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾)١(.   

 ومـدى صـدقه فـي       ،دام العقل في التفكر في الرسول الذي جاءهم       وكذلك استخ 
ــواه  ــالته؛دع  " ! À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ¿ ¾﴿ ورس

# $ % & ' ( )﴾)٢(.   
النظام الدعوي الذي يرتكز علـى العقـل،        (: (وهذا المنهج يعرفه العلماء بقولهم    

     .)٣())ويدعو إلى التفكر والتدبر واالعتبار
 قام الدعاة في ألمانيا بعرض الدين اإلسالمي على كثير ممـن            بهذا المنهج العقلي  

سـماوية أو   –لهم دراية بالعلوم الدينية، أو لديهم أسئلة متراكمة مـن أديـانهم القديمـة               
 يريدون اإلجابة عليها، وتقوم به المناظرات بين الدعاة المسلمين وغيرهم مـن        -وضعية

  .أصحاب الديانات األخرى
حوار الهادئ الهادف إلى إبراز الحق والتعريف به وسـبل           ذلك كله في إطار ال    

  .الوصول إليه
  :المنهج الحسي التجريبي

وهو منهج يعتني بالعلوم التقنية والطبيعية والتجريبية، ثم يربطها ربطـا مؤنقـا             
تحت اسم اإلعجاز العلمـي للقـرآن الكـريم          مرتبا بآيات القرآن الكريم وسنة النبي       

 m n o p r﴿:  تعالى ههرة، وهذا المنهج مستفاد من قول     والسنة النبوية المط  
ts u v﴾ )٤(.  

ــبحانه  ــه س ــن قول  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿: وم
Ê﴾)٥(.   

دراسة الظواهر الكونية واإلنسانية، بطريقة ماشرة أو       : (( هذا المنهج بأنه   ويعرف
ب غير مباشرة، مستخدما في ذلك الحث على التفكر في الكون، بما يظهر قـوة األسـلو       

                                         
  ).٢٠-١٩: (سورة العنكبوت، اآلية ) ١(
  ).٩-٨: (سورة األنعام، اآلية ) ٢(
  ).٢٠٨: ص: (المدخل إلى علم الدعوة، مرجع سابق ) ٣(
  ).٢١-٢٠: (اآلية: سورة الذاريات ) ٤(
  ).٥٣: ( اآليةسورة فصلت، ) ٥(



– 

  )٢٤٦٠(

القرآني للتأثير على المدعو بغرض التحول به من الكفر إلى التوحيد، ومـن المعـصية               
  .)١)()إلى االستقامة

الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفتـه مـن       (( :قال ابن القيم رحمه اهللا    
 فتلـك آياتـه     ، التفكر في آياته وتـدبرها     : والثاني ،النظر في مفعوالته  : طريقين أحدهما 

   .)٢()) وهذه آياته المسموعة،دةالمشهو
ومن هذا المنهج ظهرت المطبوعات التي تتحدث عن اإلعجاز العلمي في القرآن            

 في مدينة هامبورج وغيرها، كما تم فتح موقـع  الكريم والسنة النبوية المطهرة في ألمانيا   
  .إلكتروني أعد لهذا الغرض

  :المنهج باعتبار المدعو: االتجاه الثالث
مدعو فكان للعلماء منـاهج أيـضا، كالـدعوة الفرديـة، والـدعوة             ومن حيث ال  

الجماعية، ومن هذا المنطلق كان بعض الدعاة يسيرون في الشوارع يدعون الناس إلـى              
  . اإلسالم، ويعرفونهم بالقرآن، وبسيرة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم

ن؛ لتوجيـه   ومنهم من يقوم بزيارة األفراد في بيوتهم أو محال عملهـم منفـردي            
  .الدعوة إليهم بالدخول في اإلسالم

وكذلك زيارة المسئولين في لرعاية مصالح المسلمين، وشئون الدعوة، من إقامـة          
و تـسهيل تـدريس الـدين       أو تيسير العمل الدعوي،     أالمراكز اإلسالمية، أو المساجد،     

  . اإلسالمي في المراحل الدراسية
 اسـتطاعوا أن    -من خالل هـذه المنـاهج     -وهكذا؛ فإن العلماء والدعاة األلمان      

  .يرسموا خطة عملية إليصال الدعوة اإلسالمية للشعب كله في ألمانيا

                                         
  ).٩: ص: (الدعوة إلى اهللا بالمنهج الحسي في القرآن الكريم، سليمان مرزوق ) ١(
  ).٢٠: ص: (الفوائد، ابن قيم الجوزية ) ٢(



 

 )٢٤٦١(

  المبحث الثاني
  وسائل وأساليب دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا

إن العمل الدعوي في مجتمع ما من المجتمعات ال بد أن يتعامل مع واقع هذا المجتمـع،          
ادات وتقاليد، وعلوم وثقافـات، وموروثـات شـعبية وأمثـال،           ومعطياته، من لغة وع   

وحضارة فكرية وتقنية، وتاريخ هذا المجتمع ، وموارد ثرواته، وحجم العمل فيه، وقدر             
  .الطاقات العاملة والمهدرة والمهملة

وكذلك ال بد للعامل في حقل الدعوة أن يتعرف على طرق التفكير العامة للمجتمع الـذي      
يحب وماذا يكره، ومعتقداته، وفلسفاته في الـدين والحيـاة، كـل ذلـك؛              يدعوه، وماذا   

ليستطيع في النهاية أن يحدد الوسيلة المناسبة واألسلوب األمثل لتقديم الدعوة في أفـضل    
  .ثوب، ومن أقرب طريق

  :وسائل دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: أوال
  :تهم، من هذه الوسائلاتخذ دعاة اإلسالم في ألمانيا وسائل عديدة لدعو

   : إقامة المساجد-١
وفيها يكون اجتماع المسلمين لتزويدهم بما يصلح ديـنهم، وتعريـف غيـر المـسلمين               

  .باإلسالم
يمثل المسجد المكان األهم واألعظم واألقدس في حياة كل مسلم، ومن هذا المنطلق كـان    

دم المساجد فيها مسجد معـسكر      اهتمام المسلمين في ألمانيا ببناء المساجد كبيراً؛ فكان أق        
م، وذلـك عنـدما كـان       ١٩١٥ سنة   ،هاليموند الجر، أقيم أثناء الحرب العالمية األولى      

التعاون بين الدولة العثمانية وألمانيا في الحرب العالمية األولى ضد بريطانيـا وفرنـسا              
  ).١(وروسيا

 ٢,٥٠٠ بحـوالي  يقدر عدد المـساجد اآلن ( واستمر عدد المساجد في ازدياد، حتى إنه        
تقع في أحياء صناعية في معظم األحوال، وهي مصليات أسست فـي شـقق أو     ،  مسجد

  .طوابق أو مبان مستأجرة أو مشتراة

                                         
 يصلون فيـه    ، أن يكون لألسرى المسلمين من الدول المحاربة ضد ألمانيا         ؛وكان الغرض من هذا المسجد     ) ١(

،  ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين:انظر (،انية لمساندة ألمانياويعاد تجنيدهم لصالح الدولة العثم
   .)٩٧ – ٩٦ : ص: (عبد الرؤوف سنُّو



– 

  )٢٤٦٢(

 وال يدل شيء من مظهرها الخارجي علـى كونهـا           ،ويقع كثير منها في أحواش خلفية     
  .الفتقادها للمآذن والقباب؛ مساجد

 بحـوالي سـبعين     -ست وبنيت ابتداء كمـساجد    التي أس -ويقدر عدد المساجد التقليدية     
  .مسجداً، تم بناء معظمها في نهاية العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي

ولم يتم بناء مسجد واحد منها دون صراع سياسي أو محاكمة قـضائية، تتبـع معظـم                 
 ٥٠٠ ويتبعـه حـوالي      ،المساجد لمجالس عليا منها المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا        

  .)١(رابطة إسالمية كبرى في ألمانيا) ٢١(مسجداً تابعة لـ 
  : الدروس والمواعظ-٢

أمـا  (: (يقول الدكتور أحمد طه إمام المركز اإلسالمي األكبر بألمانيـا بمدينـة ميـونخ         
 الوجهة األساسية للحفاظ على هويـة       ؛ الدعوية، فالمؤسسات والمراكز اإلسالمية    مهمتها

بالدين اإلسالمي، كما أنها تقوم بعدة أدوار تعادل وزارات فـي     المسلم وثقافته والتعريف    
بالدنا من حيث تنظيم شئون المسلمين االجتماعية واألسرية، وتقديم الخدمات التعليميـة،        

  .)٢)()واألنشطة الثقافية، واألروقة العلمية والقرآنية، والخدمية
راكـز اإلسـالمية   ولم يقتصر التعريف باإلسالم على الـدروس والمـواعظ داخـل الم    

  : والمساجد فحسب، بل تعداها إلى أكبر من ذلك؛ فكان هناك
   :٢٠٠٠ جناح اإلسالم في اإلكسبو -أ ( 

EXPO ٢٠٠٠ Hannover 
،  على مستوى أجنحة الدول المـشاركة      ،الذي أقامه المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا      

 عـشرة معـارض   والذي زاره حوالي مليون شخص خالل خمسة أشهر، واحتوى على        
  :دائمة، منها

اإلسالم عقيدة وشعائر، اإلسالم والعلم، اإلسالم والبيئة، توازن الخليقة، اإلسالم والمثـل            
  ...البيولوجية، اإلسالم والفنون، 

                                         
الدعوة اإلسالمية في ألمانيا وأثر الوسائل التقنية الحديثة، و النجاحات التي تحققت، ندوة أثر التقنيـة فـي                   ) ١(

 أبريـل  ١٤٣٣،٣جمـادى األولـى   ١٢  مكة المكرمة،،معة أم القرى  تجارب و نجاحات، جا   ... الدعوة إلى اهللا    
  .موقع إجابة/ https://ejaaba.com ،عمار الموصللي: م اختصرها٢٠١٢

إمام المركـز  :  مع الجريدة بعنوان، أحمد طه  :كتوردفي حوار لل  ،  م٢٠١٦ و يوني ٤صوت األزهر، بتاريخ     ) ٢(
  .تشن علينا من حركات األجندات الخاصة" حرب قذرة": "صوت األزهر"اإلسالمي بألمانيا لـ



 

 )٢٤٦٣(

  :وعشرة معارض متعاقبة، منها
وأقيمـت  ،  ...إنتاج خمس من الفنانين األلمان المسلمين، مساجد العالم، اإلسالم والطفولة         

 ٢,٥٠٠ وتـم خاللـه اسـتقبال    ، ومائة جولة تعريفية باإلسالم ، فعالية ثقافية  ٧٥٨ ءهأثنا
  .صحفياً

  : فعالية يوم المسجد المفتوح-ب
، م وال تزال تقام كل عام في اليـوم الـوطني األلمـاني   ١٩٩٧التي أطلقها المجلس عام    

مـن    باإلسالم  وتقوم بتعريفهم  ،حيث يفتح قرابة ألف مسجد أبوابها في هذا اليوم للزوار         
  .خالل جوالت ومحاضرات ومعارض وندوات

وقد أصبح يوم المسجد المفتوح معلماً من معالم اليوم الوطني، تنقـل وسـائل اإلعـالم                
  .أخباره بعد أخبار االحتفال الرسمي مباشرة في نشراتها الرئيسية

 ٢٠٠,٠٠٠ إلـى   ،١٥٠,٠٠٠ويتوافد في هذا اليوم غير المسلمين على المساجد بواقـع           
  . مليون زائر٢،٥زائر سنويا، وبلغ مجموعهم منذ انطالق الفعالية إلى اآلن حوالي 

 مقال صحفي مواكب للفعالية، عرفت باإلسالم والمساجد وواقـع          ٣,٠٠٠باإلضافة إلى   
  ). ١(المسلمين

  : مدارس التعليم الديني-٣
وتعمـل هـذه   ، يلتحق بغالب المساجد والمراكز اإلسالمية مدارس لتعلـيم المـسلمين        ( 

وأهـم هـذه    ، المدارس أيام العطالت بلغة الجالية التي أسـست المـسجد أو المركـز            
  :الجمعيات
م على يد جماعـة مـن       ١٩٥٨منظمة التجمع اإلسالمي، التي تأسست في عام        •       

ويـصدر عنهـا مجلـة    ، الطلبة الوافدين بمشاركة عدد من المسلمين المقيمين في ألمانيا     
وقد أسهمت المنظمة في    ،  ولها صفحة إلكترونية على شبكة اإلنترنت      ،)اإلسالم(بعنوان  

 جمعيـة   ٦٠ويتبع المنظمـةَ    ، تأسيس عدد كبير من المراكز اإلسالمية بالمدن األلمانية       
  . ألفًا٦٠إسالمية، وبلغ عدد أعضائها نحو 

  .المراكز اإلسالمية بمدن ميونيخ•       
  .تشتوتغارالمركز اإلسالمي بمدينة •       

                                         
الدعوة اإلسالمية في ألمانيا وأثر الوسائل التقنية الحديثة، و النجاحات التي تحققت، ندوة أثر التقنيـة فـي                   ) ١(

  .، مرجع سابقتجارب و نجاحات... الدعوة إلى اهللا 



– 

  )٢٤٦٤(

  .المركز اإلسالمي بمدينة كولونيا•       
  .م١٩٨٥ التي تأسست في عام ،هيئة االتحاد التركي اإلسالمي•       
  .م١٩٨٦ التي أسست في ،التركية) ميلي جوروش(ومؤسسة •       
  .م١٩٩٤ الذي تأسس في عام ،والمجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا•       
  .في كولومبياالمركز الثقافي •       
  .)١)( اتحاد الجمعيات اإلسالمية في ميونيخ•       

  : استخدام التقنيات الحديثة-٤
   بل ساعد المستوى الرفيع الذي وصلت إليه،لم يبدأ استخدام التقنيات الحديثة من فراغ

  .الدعوة اإلسالمية في ألمانيا بمؤسساتها وروابطها على فتح هذا المجال الرحب
قـد  و،  األول من المسؤولين هم الذين أسسوا المواقع األولى في اإلنترنت         وكان الرعيل   

  . وال يزالون كذلك،كان الشباب والفتيات هم المنفذون والممارسون
  :وتتميز التقنيات الحديثة المستخدمة في الدعوة في ألمانيا بما يأتي

م موقعـه   ١٩٩٥ـ بدأ استخدام اإلنترنت للدعوة مبكراً حيث أطلق المجلس األعلى عام            
islam.de.  

  ،ـ يغلب العنصر الشاب في إدارة التقنيات الحديثة وتنفيذها وخدمتها واستخدامها
  .كما هو الحال في سائر األقطار

  ـ يغلب الجانب الدعوي التطوعي في مجال التقنيات الحديثة، مع وجود مواقع تجارية
  .أو نوافذ دعائية بغرض تمويل المواقع

 هي اللغة األساس في معظم المواقع واالستخدامات، مع وجود مواقـع            ـ اللغة األلمانية  
  ). ٢(باللغة العربية وأخرى قليلة متعددة اللغات

 في تنويع وسائلها الدعوية، وإن       جهداً دخروبهذا العرض يتبين أن الجالية اإلسالمية لم ت       
لها فـي أي     فإنها تؤدي أعماال ينبغي أن تقوم بها وزارات بأكم         ،كانت على نطاق ضيق   

  .بلد إسالمي

                                         
: المسلمة، نسيد أبا كورا، إشراف الـدكتور      في تعليم األقليات    ) ألمانيا(كيل  ،  دور المركز اإلسالمي السالم    ) ١(

  .هـ١٤٣٦-١٤٣٥الفصل األول، ، عيد بن حجيج عيد الجهني
الدعوة اإلسالمية في ألمانيا وأثر الوسائل التقنية الحديثة، و النجاحات التي تحققت، ندوة أثر التقنيـة فـي                   ) ٢(

  .، مرجع سابقتجارب و نجاحات... الدعوة إلى اهللا 



 

 )٢٤٦٥(

  :أساليب دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا: ثانيا
على اختالف  ،  اتخذ الدعاة في ألمانيا أساليب عدة لتوصيل دعوتهم إلى المجتمع األلماني          

  : وكان من هذه األساليب،طبقاته وأطيافه
  : تدريب المسلمين الجدد على العمل الدعوي-١

العمل الدعوي، ويسلكون فيه مسالك عديدة، كان مـن أبرزهـا     يجتهد الدعاة األلمان في     
تدريب المسلمين الجدد على العمل الدعوي، وهذا األمر يحتاج إلى جهد كبير؛ إذ كيـف             

خاصة وأن هذه الـدعوة     !! يعمل المسلم حديث العهد باإلسالم في مجال الدعوة إلى اهللا؟         
 الداعية إلى مناقشات أو مناظرات      تحتاج إلى قدر من العلم والحفظ والفهم، وقد يتعرض        

  .ال يستطيع اإلجابة عليها
بعمل كورسات مكثفة عبـر محاضـرات عـن    ((من أجل ذلك قام المسلمون في ألمانيا       

 إلقنـاع شـرائح     ؛الدعوة وكيفياتها، والتي يدرسون فيها استراتيجيات مطـورة بعنايـة         
 ولـدعوتهم إلـى اإلسـالم،       كالملحدين والبوذيين والنصارى الـسابقين     ،مستهدفة معينة 

  .)١)()ويشجعون األتباع الجدد للمشاركة في الدعوة بأنفسهم
كان يرسل من المسلمين الجـدد      وهذا األسلوب قديم قدم الدعوة اإلسالمية؛ فإن النبي         

من يدعو الناس إلى اإلسالم، ولم ينتظر حتى يتم الداعي كل علوم الدين، التي نزلـت،                
كان يكفي الداعية من الزاد العلمي ما يحتـاج إليـه المـدعو         حتى يذهب للدعوة، ولكن     

جعفر بن أبي طالب في الحبشة، وعمار       : المستهدف بالدعوة، ومن أمثال الدعاة األوائل     
إلى المدينـة، والطفيـل بـن عمـرو          بن ياسر في المدينة، وكانا قبل هجرة النبي         

  .م كُثُرالدوسي، لما أسلم ثم رجع يدعو قومه إلى اإلسالم، وغيره
  : الترغيب والترهيب-٢

الترغيب والترهيب مسلك قرآني لدعوة الناس إلى دين اهللا تعالى، وفي مثل هـذا نجـد                
 8 7 6 5 4 2 1 0 / . - , + *﴿: قول اهللا تعـالى   

9 ;: < = >﴾)٢(.    

                                         
:  نينا فيدل، ترجمة، النشاط الدعوي للحركات السلفية في ألمانيا   ، سلفية ألمانية، النشأة، التطور    حول صناعة   )١(

  .)٨٤ -  ٨٣ :ص( : أحمد محمود طه عبد الوهاب
  ).٣٩-٣٨: (سورة البقرة، اآلية ) ٢(



– 

  )٢٤٦٦(

 A B C D E F @ ? <    =﴿:وقال عز من قائل في الزجر عن الربـا        
G IH J K L M ON P Q R ﴾)١(.  
ــأنه و ــل ش ــال ج  \ ] U V W X Y Z ﴿: ق

] ̂ _ ` a b c d e f g h 
ji k l m n o p q r s﴾)٢(.    

كُلُّ ُأمِتي يدخُلُون الجنَّـةَ ِإلَّـا مـن    «: هذا المسلك؛ فمن ذلك قوله     وكذلك سلك النبي    
خََل الجنَّةَ، ومن عـصاِني     من َأطَاعِني د  «: يا رسوَل اللَِّه، ومن يْأبى؟ قَالَ     : ، قَالُوا »َأبى

  .)٣(»فَقَد َأبى
يواصل الدعاة التذكير بـالجزاء اإللهـي   ((والدعاة في ألمانيا سلكوا المسلك نفسه، حيث    

والشرف المعد لهم لقاء عملهم، وتخويف المسلمين من نزول لعائن اهللا علـيهم إذا مـا                
اد عن ألمانيا ال ينبغي أن يمنـع        أهملوا عمل الدعوة، مشددين على أن التخوف من اإلبع        

  .)٤())المؤمن عن واجبه الديني
  : بيان فضائل اإلسالم مقارنة بغيره من األديان-٣

 صلى اهللا عليـه  ومن أعظم هذه الفضائل أنه دين عالمي، أرسل اهللا تعالى به نبيه محمداً  
   .)٥(﴾ a b c d `﴿: وسلم ليكون رحمة للعالمين؛ كما قال تعالى

بنـاء  - في محاضرة ألقاها بمسجد النور أننا        ،"األخ أمين "دمه الداعية األلماني    وهذا ما ق  
 ملزمـون بتبليـغ اإلسـالم للمـسلمين وغيـر           -للعاملينعلى أن اإلسالم ونبيه رحمة      

   .)٦(المسلمين

                                         
  ).٢٧٥: (سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ).١٢: (سورة المائدة، اآلية ) ٢(
: ، بـرقم )٩٣-٩/٩٢(، االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا  صحيح البخاري، كتاب     ) ٣(
)٧٢٨٠.(  
  ).٨٥-٨٤: ص: (حول صناعة سلفية في ألمانيا، مرجع سابق ) ٤(
  ).١٠٧: (سورة األنبياء، اآلية  ) ٥(
: اير، سـنة  ، والمحاضرة كانت في السابع من فبر      )٩١: ص(حول صناعة سلفية في ألمانيا، مرجع سابق،         ) ٦(

  .م٢٠٠٩



 

 )٢٤٦٧(

  : التواصل االجتماعي مع المسلمين وغير المسلمين-٤
ن وغيرهم عبر وسـائل عـدة، مـن         يتواصل الدعاة إلى اإلسالم في ألمانيا مع المسلمي       

  :أهمها
 حيث يمثل اإلنترنت مجموعة من النوافذ الدعوية الجيدة، ففيه يوجد موقـع             :اإلنترنت-

الفيسبوك وتويتر والبالتوك، وإمكانية إنـشاء المواقـع الخاصـة، وكـذلك الـصفحات              
  ) .١(الشخصية والعامة

تفاعل عبر صفحاتهم اإللكترونيـة،  وكذلك يتيح الدعاة المسلمون لغير المسلمين إمكانية ال   
  . ومشاركتهم الفعاليات اإلسالمية، اليومية والسنوية كاالحتفال بيوم المسجد مثال

                                         
  :ومن هذه النوافذ ) ١(

  : ومن هذه النوافذ الدعوية عبر اإلنترنت
http://www.dw.com/ar/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٢٪٩٪D٨٪B٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٥٪D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪A٣٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٧-
%D٨%AE%D٨٪AF%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-%D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٨٪D٨٪B١-
%D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪AF%D٨٪B٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٩/a-١٧٥٧١٥٤٣# 

  : و
http://www.dw.com/ar/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٢٪٩٪D٨٪B٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٥٪D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪A٣٪D٨٤٪٩%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٧-
%D٨٪AE%D٨٪AF%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-%D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٨٪D٨٪B١-
%D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪AF%D٨٪B٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٩/a-١٧٥٧١٥٤٣# 

  :و
http://www.dw.com/ar/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٢٪٩٪D٨٪B٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٥٪D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪A٣٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٧-
%D٨٪AE%D٨٪AF%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-%D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٨٪D٨٪B١-
%D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪AF%D٨٪B٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٩/a-١٧٥٧١٥٤٣#  

  .وغيرها كثير



– 

  )٢٤٦٨(

 وهي أكشاك منتشرة في المدن األلمانية تتم مـن خاللهـا دعـوة يـر          :أكشاك الدعوة -
  ) .١(المسلمين إلى اإلسالم، وتعريفهم بما يجب على المسلم، وما ال يجوز له

  :سلوك فقه األقليات -٥
 يختلـف   -أو في أي دولة غير إسـالمية      –مما ال شك فيه أن واقع المسلمين في ألمانيا          

اقع المسلمين في الدول اإلسالمية؛ حيث إن المسلمين في الـدول اإلسـالمية             وتمام عن   
يجدون لهم على الحق أعوانا، وتكون األجواء مهيأة إلقامة شعائر الدين، والتعرف على             

  .له، وما يحتاج إليه المسلم في يومه وليلتهتفاصي
:  ومن ذلـك   ،أما المسلمون في غير الدول اإلسالمية فإنهم يحتاجون فقها مالئما لواقعهم          

حكم العمل لدى غير المسلمين، حكم اإلقامة في ديار الكفر وبين ظهراني الكفار، حكـم               
ديار الكفـر؛ فكـان مـن       التجنس بالجنسيات الغربية، وغير ذلك من األحكام المتعلقة ب        

  ). ٢(الضروري أن يظهر فقه جديد مناسب ألحوالهم، وهو فقه األقليات المسلمة
، والـدكتور طـه جـابر    )٣(وترجموا لهذا الغرض فتاوى الدكتور يوسف القرضـاوي      

الضرورات تبيح المحظـورات، احتمـال أخـف        : العلواني، مستخدمين في هذا الهدف    
  .لفقهية التيسيرية في الفقه اإلسالميالضررين، وغيرها من القواعد ا

م ينبغـي تكييـف الفتـاوى       ٢٠٠٩وفي هذا الصد يقول الشيخ عبد العظيم قاموس سنة          
        .)٤(للبيئات الجديدة

                                         
  . هذا مقطع فيديو يبين عمل أكشاك الدعوة ونشاطها ) ١(

blob:https://www.youtube.com/٨c٠a٨ff٨-bdb٤٣٧-٢b-٩b٩١٦٤٤٨-٥٠fef٨ba  
 وقد نشأ مع تطور أوضاع المسلمين بالغرب     ،مصطلح فقه األقليات مصطلح حديث لم يكن معروفا من قبل          ) ٢(

 والتي قد تكون في كثير منها مغايرة لما يقـع  ،إلى فقه يعالج اإلشكاليات الدينية التي تقابلهم في حياتهم         وحاجتهم
 ، األوروبي لإلفتاء والبحوثلسلمج وقد حدث جدل واسع حول هذه التسمية ولكن ا    ،سلمين في العالم اإلسالمي   للم

 األحكام الفقهية : وقد عرف بأنه،حاالصطال حيث ال مشاحة في ، مصطلح فقه األقلياتاستعمال استقر علي صحة
قه إلي األقليات فهي من نوع اإلضافات التي يراد أما إضافة الف ( ، يعيش خارج بالد اإلسالمالذي المتعلقة بالمسلم

 ، صناعة الفتوى وفقه األقليـات :انظر(، ) وهي من نوع اإلضافات شبه المحضة    ،بها تميز المضاف وتخصيصه   
 : ( وعضو مجمع الفقـه اإلسـالمي      ، وزير العدل بجمهورية موريتانيا سابقا     ،عبد اهللا بن الشيخ المحفوظ بن بيه      

   ).١٦٥:صـ
 ،"في فقه األقليات المسلمة حياة المسلمين وسط المجتمعات األخرى        ":تور يوسف القرضاوي كتاب اسمه    للدك) ٣(

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢دار الشروق، طـ أولى 
  ).٩٦: ص: (حول صناعة سلفية في ألمانيا، مرجع سابق ) ٤(



 

 )٢٤٦٩(

   : التركيز على الشباب-٦
الشباب أفضل شريحة يمكن أن تقبل الدعوة بعقل واٍع، وبتركيز          أن  مان  ليرى الدعاة األ  

 للدعوة على أيدي هؤالء الشباب الذين أسـلموا حـديثا مـستقبل    شديد، ويمكن أن يكون   
  . واعد

من أجل ذلك تركزت معظم جهود الدعاة على الشباب، في محاولة الستنقاذهم مما هـم               
فيه من إدمان للمخدرات والكحوليات، وممن يعملون مع العصابات اإلجراميـة، وذلـك           

 وتقديره لمكانتهم من األمة اإلسـالمية،       ببيان أهمية الدين اإلسالمي، واهتمامه بالشباب،     
كما أن اإلسالم يتيح لهم فرصة التوبة من الذنوب السابقة كلها، بل ويمكنهم أن يكونـوا                

 إن هم استقاموا على أوامره واجتنبوا مـا نهـى           ،من أصحاب جنات النعيم في اآلخرة     
  ). ١(عنه

 B C D E F G H I J K﴿: وهذا كله يصدقه قول اهللا تعـالى  
L NM O P Q R ﴾)٢ (.  

 وإنمـا  ،مما سبق يتبين أن الدعاة في ألمانيا لم يقفوا على األساليب التقليدية في الـدعوة            
 فابتكروا أساليب جديدة مـسايرة      ،تجاوبوا مع مجتمعهم ومعطيات العصر الذي يعيشونه      

  .ة اإلسالمية هناكو ومفيدة للدع،لذلك العصر

                                         
  ).١٠٠-٩٩: ص: (المرجع السابق) ١(
  ).٧٠: (سورة الفرقان، اآلية) ٢(



– 

  )٢٤٧٠(

  المبحث الثالث
  ية في ألمانيامعوقات الدعوة اإلسالم

 مع ما ابتكره الـدعاة هنـاك مـن أسـاليب          ،إن الحديث عن النشاط الدعوي في ألمانيا      
 ال يعني أن الدعوة تسير هنـاك بـال معوقـات        ،ووسائل مسايرة للعصر ومفيدة للدعوة    

  .تعطل حركتها أحيانا وتبطيء مسيرها أحيانا أخرى
هـا القـانوني والدسـتوري، ومنهـا     منفإن معوقات الدعوة اإلسالمية في ألمانيا كبيرة،     

  :الشعبي، ومنها الذاتي الداخلي على مستوى الدعاة أنفسهم، ومن هذه المعوقات
  :اإلسالمو فوبيا -١

هذا مصطلح نشأ عن حرب إعالمية مضادة لإلسالم، قام بها أعداء اإلسالم في الغرب،              
طط مرسـومة   وفق خ (   وهي عقدة جاءت      ،)١)(عقدة الخوف من اإلسالم   : (وهو يعني 

 لتحويلها إلـى ظـاهرة   ،يقوم بها نفر من المنظرين من قبل ما يعرف بالمحافظين الجدد        
    .)٢)(نفسية تتحكم بالرأي العام الغربي

هذه الظاهرة التي تعني المرض النفسي من اإلسالم، كانت عائقا كبيرا مـن معوقـات                
صا، وتقوم بهـذا الـدور    وفي ألمانيا النازية العنصرية خصو    ،الدعوة في الغرب عموما   

في ألمانيا جهات عديدة، كان أشرسها وأكبرها أثرا في تفعيـل العـداوة لإلسـالم فـي             
  .   حزب البديل من أجل ألمانيا:ألمانيا، حزب سياسي، اسمه

هذا الحزب إنما هو حزب عنصري لم تر ألمانيا في عنصريته منذ القضاء على نازيـة                
انتقـدت  ( ا يكون الحديث عـن اإلسـالم؛ ولقـد          هتلر، وأشد ما تكون عنصريته عندم     

» حزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا        «األحزاب الرئيسية في ألمانيا بشدة أمس إصرار        
جـسماً غريبـاً ال     «المتطرف على مواصلة عدائه لإلسالم، واعتباره الدين اإلسـالمي          

ولـى فـي    وزاد التأييد الشعبي للحزب أخيراً بعد فوزه للمـرة األ ،»موطن له في البالد 
  .برلمانات ثالث واليات

اإلسـالم  «: وقالت نائبة رئيس الحزب ياتريكس فون شتورش والقيادي الكسندر غاوالند         
 وأعلنا أن البرنـامج الـسياسي واالنتخـابي         ،»أيديولوجية سياسية ال تتفق مع الدستور     

                                         
  م٢٠٠٤، فبراير ١٤٢٤، ذو الحجة ١٩٦تصدر عن المنتدى اإلسالمي، افتتاحية العدد : انمجلة البي ) ١(
  .هـ١٤٢٧، رمضان ٢٢٩تصدر عن المنتدى اإلسالمي، كلمة التحرير، العدد : مجلة البيان ) ٢(



 

 )٢٤٧١(

للحزب الذي سيقر على هامش مؤتمر يعقد في شـتوتغارت بعـد أسـبوعين سـيحظر          
   .)١)( إسالمية مثل المآذن وارتداء النقابرموزاً

وهذه الحرب اإلعالمية النفسية تأخذ كثيرا من وقت وجهد وأموال الدعاة إلى اإلسـالم؛              
( لمواجهتها، وتبيين الحقائق التي ينطوي عليها اإلسالم الصحيح، ومن هـذه الجهـود،              

 إلى التحذير مـن     ،)أيمن مزيك ( :تصدي  رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا       
  .»الخطرة والتي تشبه الحقبة النازية التي عرفتها ألمانيا«مواقف الحزب 

يركب حزب البديل موجة العداء لإلسالم، وهو أول حزب منذ النازيـة يـسيء         «: وزاد
  ).٢)(»إلى طائفة دينية ويهدد وجودها بالكامل، ما يعني أنه يريد جمهورية أخرى

  : التمييز العنصري-٢
 من أنها دولـة  ،الرغم مما تعلنه الدولة األلمانية في دستورها وعلى ألسنة مسئوليها     على  

 فـإن الحقيقـة   ؛تحترم كل األديان وتضمن لها حرياتها والمساواة بين أفراد المجتمع كله   
علـى اخـتالف    – أفراد المجتمـع األمـاني       لالمؤلمة أن هذه الحقوق مكفولة بالفعل لك      

  . إال المسلمين-دياناته
  :ويمكن بيان ذلك بما يلي  

  ).٣(االتجاه العنصري في ألمانيا المعادي للوجود اإلسالمي في ألمانيا -
  .التضييق على بناء المساجد في ألمانيا -
  .يعاني مسلمو ألمانيا نوعا من رفض القبول في المجتمع األلماني -
منع تعليم الدين اإلسالمي للطالب المسلمين في المدارس، في حـين غيـرهم              -

  .تعلم دينه بكل أريحيةي
  .التضييق على بناء المساجد  -
  .التضييق على المسلمات في الحجاب -
  .التضييق على مدارس القرآن واتهامها بعمل الشقاق في المجتمع األلماني -

                                         
رلين ب)  بتوقيت غرينتش  - ٠١:٠٠ (٢٠١٦ نيسان   : أبريل ١٩ دولي الثالثاء،    ،الورقية جريدة الحياة، النسخة  ) ١(
  . اسكندر الديك-
  .المرجع السابق، نفسه ) ٢(
  .كما سبق بيانه عند الحديث عن اإلسالموفوبيا) ٣(



– 

  )٢٤٧٢(

 ).١(التضييق في الوظائف للمسلمين مع كفاءتهم وخبراتهم وشهاداتهم العلمية -
  :بهائية وغيرهما الطوائف المارقة مثل القاديانية وال-٣

فالمذهب السني يعـد    (هذه الطوائف تمثل عائقا كبيرا أمام الدعوة اإلسالمية الصحيحة؛          
مـن  % ٧٤أكبر المذاهب التي يتبعها المسلمون في ألمانيا، وتبلغ نسبة المسلمين الـسنة      

 الثانيـة   في المرتبـة  " العلَويون"إجمالي عدد المسلمين في ألمانيا، وتأتي الطائفة العلَوية         
  .من إجمالي عدد المسلمين في ألمانيا % ١٣بنسبة 

األحمديـة،  : إلى جانب هذا يوجد العديد من الفرق والمذاهب اإلسالمية األخرى؛ مثـل           
  ). ٢)(والصوفية، واإلباضية

ـ  تعيـق حر ؛هذه المذاهب الهدامة المنتسبة إلى اإلسـالم زورا    ة اإلسـالمية  ة الـدعو ك
  .الصحيحة من أكثر من اتجاه

                                         
التعلـيم اإلسـالمي    ": جمعتها من كتـاب    ،هذه المعوقات المتشكلة في التمييز العنصري على أساس الدين          )١(

  . مرجع سابق،"لألقليات المسلمة
، )دسـتور ألمانيـا  (النظام األساسي األلماني ( في ألمانيا موجودة مع أن    وهذه المضايقات التي يعانيها المسلمون    

  .يضمن حرية العقيدة وممارسة الدين دون تمييز
ال يضار أحد وال يحابي بسبب جنسه أو أصله :(على حرية الدين ) ٣/٣(وينص النظام األساسي في المادة الثالثة     

  ).معتقده الديني أو السياسيأو ساللته أو لغته أو منشأه وموطنه أو دينه أو 
  :حق ممارسة الدين ) ٢-٤/١(كما يحمي النظام األساسي في المادة الرابعة 

  .) ممارسة الدين حق مضمون،ال تمس حرية الدين والضمير وحرية المعتقد الديني أو التصور الفكري(
 وأن تحديد محتواهـا  ،س الرسميةعلى أن مادة الدين مادة أساسية في المدار       ) ٧/٣(كما ينص في المادة السابعة      

  .العقدي ومناهجها واختيار معلميها يتم بمشاركة الطائفة الدينية
  .وال تميز هذه النصوص بين أي دين، وال تحصر الحقوق المنبثقة عنها في نطاق الدين النصراني فحسب

 ٥٢حوالي  متع بهذه الصفة  يت ،بشروط معينة ) مؤسسة الحق العام  (ويعطي النظام األساسي الطوائف الدينية صفة       
 الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية واألرثوذكسية والطائفة اليهودية، وال تتمتع بهـذه الـصفة أي         :طائفة، أكبرها 
  .) منظمة إسالمية

: القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية    : وانظر،  مرجع سابق   . الدعوة اإلسالمية في ألمانيا، ندوة    : انظر( 
م، ٢٠١٤ ديـسمبر    ٢٣، طبعة النص الصادرة وفق التعـديل األخيـر، بتـاريخ            ٣٣،  ٧،  ٤،  ٣ ،   ٢،  ١واد  الم

    .م٢٠١٥البوندستاج األلماني، قسم العالقات العامة، برلين 
  .التعليم اإلسالمي لألقليات المسلمة، مرجع سابق ) ٢(



 

 )٢٤٧٣(

أنها تستنفد جهد الدعاة في مناقشات عقيمة، اللهم إال في النادر إن رجـع              : االتجاه األول 
  .أحد أفرادهم

 أنهم يقومون بدعوة الناس إلى مـذاهبهم الباطلـة علـى أنهـا اإلسـالم          :االتجاه الثاني 
  .يقة اإلسالمالصحيح؛ فيقع التشويش لدى المتلقي والتشويه لحق

بذل الدعاة الجهد والوقت في تصحيح ما أفسدته هذه المذاهب من فكـرة             : االتجاه الثالث 
  .اآلخر عن اإلسالم

 ، إن هذه الفرقة أدت إلى عدم اجتماع المسلمين تحت منظمة الحق العـام             :االتجاه الرابع 
كـل الطوائـف    التي بها يقر الدستور األلماني وقانونه بحقوق المسلمين ومساواتهم مع           

  .المماثلة في المجتمع األلماني
   : قلة الدعاة-٤

خاصة الذين يتحـدثون     (،تعاني الدعوة اإلسالمية في ألمانيا نقصا شديدا في عدد الدعاة         
بلسان المجتمع األلماني، ومن يحملون فكر وسطيا سمحا يكونون من خالله دعاة حـق              

 فـضال   ، بين عدد المسلمين في ألمانيا     إلى اإلسالم، وسفراء صدق لهذا الدين، بالمقارنة      
 ستظهر البون الـشاسع واالحتيـاج الـشديد         ،عن عدد المجتمع األلماني مع عدد الدعاة      

  .)١)(لمزيد من الدعاة والعلماء والعاملين في العمل اإلسالمي
  : الدعم المادي والسياسي من الدول اإلسالمية-٥

ى الجهود الذاتية، والدعم الـداخلي مـن   معظم المشروعات اإلسالمية في ألمانيا تقوم عل  
    .)٢(األفراد، فالمعوق المالي أكبر المعوقات الحقيقية

كانت هذه أهم المعوقات التي تواجه المسلمين والدعوة اإلسالمية في ألمانيا، وكان ال بد              
للمسلمين من بحث سبل عالج لهذه المعوقات، حتى تسير الدعوة اإلسالمية في ألمانيـا              

غي لها المسير، وبحث سبل العالج هو موضوع المبحـث القـادم إن شـاء اهللا                كما ينب 
  .تعالى

                                         
ـ     )١(  ٤شن علينا من حركات األجندات الخاصة  ت" حرب قذرة ": "صوت األزهر "إمام المركز اإلسالمي بألمانيا ل

    .م٢٠١٦ ويوني
  .المرجع السابق) ٢(



– 

  )٢٤٧٤(

  المبحث الرابع
  سبل عالج معوقات الدعوة اإلسالمية في ألمانيا

 يفقـد األمـل بتقـدم العمـل         ؛لعل كثرة المعوقات للدعوة اإلسالمية في ألمانيا وتشعبها       
  .  غير ذلكالدعوي في نفوس بعض الناظرين إليه، ولكن الحقيقة

إن اإلسالم دين ذاتي الدفع، ال تقاومه النفوس التائقة إلى الحقائق المطلقة، وال تزهد في               
حججه وبراهينه العقول الرامية إلى األدلة القاطعة المقنعة؛ فاإلسالم قام في كثيـر مـن             
الدول بادئ األمر من غير دعاة، إال سلوك أفراده وصدق معـامالتهم مـع اهللا، التـي                 

  .ت الصدق مع الناس؛ فدخل الناس في دين اهللا أفواجاأنتج
 فإننا ال نقلل من شأن العمـل الـدعوي، بـل            ،ومع هذه الطاقة التي أمد اهللا بها اإلسالم       
  للمسلمين، أمر اهللا تعالى به نبيه محمـدا  ربانيانحث عليه ونوصي به باعتباره تكليفا      

 [ ]\ P Q R S T VU W X Y Z ﴿: والمسلمين بعده؛ فقال تعـالى    
^ _ ` a b ﴾)١(.  

هذه الدعوة ال بد لها من تخطيط حكيم، وطريق قويم، ودعاة مـوقنين بوعـد اهللا لهـم،            
ن تـذليل العقبـات،   إوجهود مخلصة يضحي أصحابها في سبيل بلوغهم رضاء ربهم، و    

وإزاحة المعوقات لهو من أفضل األعمال التي ينبغي أن تنصرف إليها الجهود، وتبـذل              
  .ألموال واألوقاتفيها ا

وحيث إنه سبق بيان أهم المعوقات في طريق الدعوة اإلسالمية في ألمانيا فإنني سـأقدم               
  .اآلن ما ينبغي فعله في سبيل إزاحة هذه المعوقات وعالجها

  : الوحدة اإلسالمية تحت مجمع واحد قانوني-١
جتمع األلمـاني،   على المسلمين في ألمانيا أن يدركوا خطورة تفرقهم، وتشرذمهم في الم          

كمـا  –وأن هذا التفرق يضيع عليهم أن يكونوا أمة ذات حقوق على الحكومة األلمانيـة               
   .-ينص دستورها وقانونها

عليهم أن يدركوا أن الخطر األعظم ال يكمن في مسألة خالفيـة سـبق واختلـف فيهـا         
  .أسالفنا، وإنما الخطر الحقيقي في تفرقهم، فالتفرق ضعف واالتحاد قوة

 حـين   ،هم أن يقِدروا حجم الفوائد العائدة على المسلمين وعلى الـدعوة اإلسـالمية            علي
 العنـصرية،   يتغلبـون علـى   يجتمع المسلمون هناك تحت راية واحـدة؛ باجتمـاعهم          

                                         
  ).١٠٨: (سورة يوسف، اآلية ) ١(



 

 )٢٤٧٥(

ويكتسبون حق التعليم، والتوظيف، وبناء المساجد، والمـساواة فـي الحقـوق العامـة              
  .  لمانيةوالخاصة بكل الطوائف الموجودة على األرض األ

البد للمسلمين من إقامة مؤسسة قانونية جامعة لكل الجماعات اإلسالمية، يكـون لهـذه              
المؤسسة الحق في مخاطبة الحكومة األلمانية باسم المسلمين؛ لتيسير حاجات المـسلمين            

  .وضرورات دينهم ودنياهم
 باإلمكـان   وإن االختالف ال يمكن أن يكون حائال دون تكوين هذه المؤسسة، وذلك؛ أنه            

أن يكون الرأي مشاركة بين أفراد منتخبين من كل جماعة أو اتجاه، ويكـون االتفـاق                 
بينهم على أن هذه المؤسسة ال تحكم في اتجاهات أي جماعة، بل الحاكم فيها من تـراه                 

  . الجماعة كبيرها دينيا
ه وأقول االتجاهات وأنا ال أرضى باتجاه مرتد عن اإلسالم أن يكون شـريكا فـي هـذ                

المؤسسة؛ لذلك وجب على كل المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الدينية اإلعالن عـن     
–كفر الطوائف المرتدة كالقاديانية والبهائية وأمثالهما، وإعالن الحكومات الغربية كلهـا            

 بهذا القرار؛ إلخراج هذه الطوائف من عداد المسلمين؛ حتى ال يكـون             -بما فيها ألمانيا  
ذه الطوائف جبريا تحت اسم اإلسالم، وحتى ال يكـون االفتـراق عنهـا        االجتماع مع ه  

  .حائال دون تحصيل المسلمين لحقوقهم
  : التعليم-٢

التعليم حق عام لكل مسلم، بل لكل إنسان، وعلينا بلوغ ذلك، وأضعف اإليمان أن نهـتم                
لعامـة  بتعليم المسلمين دينهم، والتعليم في ألمانيا يحوز مـساحة كبيـرة مـن اهتمـام ا        

والخاصة على السواء، غير أن كال يعني بنوع من أنواع التعليم؛ فبينما يعني المسلمون               
مانية، وتقرير مادة الدين اإلسالمي مـادة       لبتعليم أبنائهم الدين في المدارس الحكومية األ      

دراسية واجبة على أبناء المسلمين، تعنى الحكومة بتعليمهم اللغة األلمانية واالندماج في            
مجتمع األلماني، وفرق كبير بين ما يأمله اآلباء وبين ما تقـرره الحكومـة، فاآلبـاء                ال

يأملون ألبنائهم الحفاظ على الهوية الدينية، بينما الحكومة تريد ذوبـان المـسلمين فـي               
  .المجتمع األلماني دون مراعاة لهويتهم الدينية

ناء تعليما دينيـا فـي المـدارس    بان قام اإلشكال الكبير حول تعليم األبووبين التميز والذ 
األلمانية، ولحل هذا اإلشكال أقيمت الندوات والمؤتمرات، ليست على نطاق داخلي فـي             
ألمانيا، وإنما وصل الحال إلى النطاق الدولي، ومن هذه المؤتمرات كان مؤتمر القـاهرة        



– 

  )٢٤٧٦(

 حول خطـط تـدريس      ،في فندق كونراد في منتصف شهر أبريل نيسان بمدينة القاهرة         
  . لدين اإلسالمي بالمدارس في ألمانياا

، وزير الدولة بوزارة الثقافـة  -هاينس  فيلهلم بروكمان- لمانيألوقد شارك من الجانب ا  
 المتخصص فـي علـوم اإلسـالم فـي          -ميشائيل كيفر -والية هيسن، وكذلك الدكتور     

عة ، أستاذ علم الدين اإلسالمي بجام     -هاري هارون بير  - الدكتور   ستاذألدوسلدورف، وا 
  . كونراد أديناور في مصرمؤسسة، مدير -أندرياس ياكوبس- والدكتور ،إرالنجن

  : شرح طريقة تدريس الدين عموما في المدارس األلمانية، وكانت على النحو التاليوتم
 فبالرغم  ،فيلهلم بروكمان عالقة الدولة بالكنيسة في ألمانيا       أوضح وزير الدولة هاينس    ( 

فإنه يوجد اهتمام بتدريس الدين بالمدارس، حيث يعـد الـسؤال   من الفصل بين المجالين   
  . ساسيأل مكوناً أساسياً من مكونات التعليم القةعن الحقائق المط

 أنه عالوة على ذلك فإنه يقع على عاتق دروس الدين تعريف التالميذ بتـاريخ               وأضاف
  . خرىأللعقائد ا وكذلك أيضاً تعريفه بالديانات وا،وحاضر الديانة الخاصة بالتلميذ

 ولكن بما   ، فإن تطبيق تدريس الدين بالمدارس يكون تحت رقابة الدولة         ، لبروكمان ووفقاً
  .)١)(يتفق مع مبادئ طوائف الديانات المعنية

 فإن المؤتمر لم يغفل الحديث عن تـدريس  ، هذا الشرح الوافي لتدريس الدين عموما ومع
( قائم لهذا الغرض، وفي هذا الـصدد  الدين اإلسالمي خصوصا؛ ألن المؤتمر في أصله    

 الدكتور هاري هارون بير على ضرورة فهم الدين ومعايشته أيـضاً داخـل             ستاذألأكد ا 
  . اإلطار المدرسي

 هو تمكين المـسلمين     ، إلى أن الدور الذي يجب أن يلعبه تدريس الدين بالمدارس          وأشار
  .من اتخاذ القرارات بشكل مستقل وكذلك السير معهم نحو الدين

 الدكتور ميشائيل كيفر فقد لفت االنتباه إلى أنه قد تم بالفعل البدء في إعداد مدرسـين                أما
 وأشار إلى أن هناك مـشكالت فيمـا         ،للدين اإلسالمي في ألمانيا بثالث جهات أكاديمية      

 ،يتعلق بالبحث عن الجهة التي يجب مخاطبتها في مثل هذا الشأن من الجانب اإلسالمي             
 المـسلمين للتجـارب     هـالي أللك فإن هناك تقبل كبير من التالميذ وا       وعلى الرغم من ذ   

     .) ٢)(المدرسية التي تمت إلى هذا الحين
                                         

)١  (http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/Startseite.html  
)٢  (http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/Startseite.html  



 

 )٢٤٧٧(

  :  هذا الكالم من الدكتور ميشائيل كيفر ينتج ثالثة أموروعلى
 أنه يبرئ ساحة الدولة األلمانية وحكومتها من تهمة تجاهل الدين اإلسالمي فـي              :األول

  . لتعليم الدين اإلسالمي-على سبيل التجريب–ا أقامت مدرستين مدارسها؛ بدليل أنه
  .وجود اإلقبال على التعليم الديني اإلسالمي ألبنائهم من األهالي المسلمين: الثاني
 إن العقبة الكؤود في سبيل تحقيق حلم المسلمين في تعليم أبنائهم الدين اإلسالمي              :الثالث

ن تخاطبهـا   أمهم تحت مؤسسة واحـدة يمكـن         إنما تتمثل في عدم انتظا     ؛في المدارس 
  .الحكومة األلمانية باعتبارها مؤسسة ممثلة للمسلمين

 تكون الكرة في ملعب المسلمين األلمان، إما أن يجتمعوا فيسهل تعليم أبنائهم وإمـا               وهنا
  .أن يظلوا هكذا وتبقى المعاناة من جهل األبناء بدينهم كما هي

ة بتعليم الدين اإلسالمي في المدارس األلمانية، وهـي          هناك إشكالية أخرى متعلق    وكانت
إشكالية وضع المناهج الدراسية، من الذي يضع مناهج تعلـيم الـدين اإلسـالمي فـي                

  .ألمانيا؟
 الذي تقـدم بـه الحاضـرون        االقتراح(  هذه اإلشكالية في هذه المؤتمر، وكان        نوقشت

ند وضـع منـاهج دراسـية     ع زهرألالمصريون حول دور القدوة الذي يمكن أن يلعبه ا        
 فقد قوبل بالتشكك من الخبراء األلمان، الذين رأوا أن إجـادة            ،للدين اإلسالمي بالمدارس  

 ومراعاة طـرق التـدريس      لمانيةأل بمناهج الدراسة ا   ام واإللم ، بشكل كبير  لمانيةألاللغة ا 
هيلهم  عنه، لذلك فإنه يجب أن يقوم المسلمون الذين تـم تـأ            االستغناء ال يمكن    ،لمانيةألا

 بـشكل كبيـر   االستفادة أشار إلى أنه يمكن لمانيألفي ألمانيا بهذا الدور، ولكن الجانب ا  
  ).١)(من تبادل الخبرات مع التربويين من البلدان المسلمة

 كان األلمان يشككون في جهة علمية إسالمية عالمية كاألزهر الـشريف، ويـرون              وإذا
 األزهر بجامعه وجامعته ومعاهده التي تربي       الذين تأهلوا في ألمانيا أحق بهذا الدور من       

مرجو  فهل يمكن أن يكون ذلك المنهج ال       ؛على علمه معظم دعاة وعلماء العالم اإلسالمي      
  . مرضيا لطموح المسلمين هناك؟نمن الخبراء األلما

 أن توضع عند هذه المسألة عالمات استفهام كثيرة، وال يجوز التسليم بهذا الـرأي               يجب
الترجمة النصية لمقررات اإلسالم من العربية إلى األلمانيـة، ومـا عـدا             إال في حدود    

                                         
)١  (http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/Startseite.html  



– 

  )٢٤٧٨(

 أو  ، مثل جامعة األزهر   ،الترجمة فإنه يجب أن يكون بعناية جهة إسالمية معتمدة عالميا         
  .    كلياتها الشرعيةمنإحدى الجامعات السعودية 

  : مكافحة العنصرية في ألمانيا-٣
ب أو أفراد يمارسون العنـصرية والتمييـز بـين          إذا كانت في ألمانيا منظمات أو أحزا      

 فإنـه مـن   ؛دين أو الجـنس الو اللون أو    أ على أساس من العرق      ،و الجماعات أاألفراد  
الواجب على الدول اإلسالمية مساندة األقلية المسلمة هناك ودعمهـا قانونيـا، وماديـا؛              

 وال أعـراف وال    لتستطيع مواجهة هذه الحرب العفنة، التي ال تعترف بأخالق وال قـيم           
  .مبادئ

 والمذاهب  ،وكذلك يجب بيان فضيلة اإلسالم على غيره من األديان السماوية والوضعية          
الفكرية بفضيلة المساواة البشرية في الحقوق والواجبات وكافة المسئوليات، كلٌّ بحـسب            
موقعه، ال فرق في هذا بين عربي وأعجمي، وال بين رجل وامـرأة، وال بـين مـسلم                  

  .وغيره
  : الدعم المالي-٤

المشروعات اإلسالمية لألقلية المسلمة في ألمانيا كبيرة، وتحتاج كثيرا من المال والوقت            
والجهد، وأكثر المسلمين يحتاجون للمال الذي يتقاضونه أجرا على أعمالهم، بـل مـنهم           
، من يحتاج الصدقة ليكمل حاجياته الضرورية، وال يتوفر المال إال لدى قلة من األفـراد         

  فكيف يتم بناء ما يحتاجه المسلمون لدعوتهم؟
الدعوة تحتاج مساجد ومراكز ثقافية ونوادي ومطبوعات ومواقع إليكترونيـة، ولقـاءات    

إن لـم  –تليفزيونية وإذاعية، وفي كل مجال من هذه المجاالت تحتاج الدعوة إلى المئات            
لمانيـا كلهـا بـدعوة       من العاملين في كل حقل من هذه الحقول؛ ليغطوا أ          -يكن اآلالف 

  . اإلسالم
إن لم يكن لهذه الفئة دعم مالي من الدول اإلسالمية، والجهات المانحة دوليـا، كجامعـة       

 فإن عقبة المال سـتبقى حـائال دون سـير الـدعوة            ؛الدول العربية واليونسكو وغيرها   
  .اإلسالمية كما ينبغي لها أن تسير

   :اإلسالم اإلفتاء العام بكفر الطوائف الخارجة عن -٥
إن وجود هذه الطوائف في ألمانيا يحول دون اجتماع المسلمين تحـت رايـة واحـدة،                
وبالتالي فإن حقوق المسلمين هناك ستظل مهضومة لدى المجتمع األلماني، ولذلك فإنـه             



 

 )٢٤٧٩(

 اإلفتاء بإخراج هذه الطوائف مـن عـداد    ؛يجب على علماء المسلمين ومجامعهم العلمية     
  .المسلمين

  :معاهد الدعوية المتخصصة باللغات األجنبية ومنها اللغة األلمانية إنشاء ال-٦
وهذه المعاهد ستسهم بشكل كبير في تزويد األقليات المسلمة بدعاة متدربين على الدعوة             

غة معا، مدركين لحقائق اإلسالم أكثر من المسلمين الجدد الذين يقومون بدور الدعاة             لوال
  .نظرا لقلة الدعاة هناك

  



– 
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   الخامسالمبحث
  دراسة ميدانية لجهود أهم المراكز اإلسالمية في دعوة الجاليات اإلسالمية في ألمانيا

للوقوف على هذه الجهود قام الباحث باستعمال أداتي المقابلة واالستبانة؛ بغية الوقـوف             
على أهم الجهود الدعوية في المراكز اإلسالمية المختلفة في دعوة الجاليات اإلسـالمية،           

-شـتوتجارد -بون-دوسلدورف-ميونخ-فرانكفورت-برلين: ( دن األلمانية التالية  في الم 
  )هانوفر-هامبورج

أو ) ١(وقد تضمن هذا العمل أسئلة مختلفة، تمت اإلجابة عنها من قبل مجتمع الدراسـة             
  :، ممن وصلت إليهم هذه األسئلة، وقد جاءت على الشكل التالي) ٢(عينة منه

  سالمية من دعوة الجاليات اإلسالمية؟أهداف تلك المراكز اإل: أوال
، ممـا يعنـي رضـى عينـة     %١٠٠جاءت اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة        

الدراسة، باألهداف التي ترجوا تلكم المراكز تحقيقها، أو حققت الجـزء منهـا، وهـذا               
  .يعطي صورة واضحة عن الجهود التي تقوم بها تلك المراكز في سبيل الدعوة إلى اهللا

  .األساليب المستخدمة في تلك المراكز في دعوة الجاليات اإلسالمية؟: ثانيا
،  فيما حملـت النـسبة الباقيـة         %٥٠جاءت اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة        

؛ مما يعني رضى عينة الدراسة، باألسـاليب التـي تـستخدمها المراكـز              )جيد(تقدير  
  .عوة الجاليات اإلسالميةاإلسالمية في مخلف المدن األلمانية في د

  .الوسائل المستخدمة في تلك المراكز في دعوة الجاليات اإلسالمية؟: ثالثا
، ممـا يعنـي رضـى عينـة     %١٠٠جاءت اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة        

الدراسة، بالوسائل التي تستخدمها المراكز اإلسالمية في مخلف المـدن األلمانيـة فـي              
  .الميةدعوة الجاليات اإلس

ويالحظ كثرة الوسائل وتنوعها وتوفرها، واستغالل المراكز اإلسالمية لها، في المقابـل            
  .قلة األساليب أو ضعف في استغاللها

                                         
المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عليهـا النتـائج ذات               : يعرف المجتمع بأنه   ) ١(

  ).٨٠ص(مبادئ البحث التربوي، مساعد عبد اهللا النوح، : العالقة بالمشكلة المدروسة انظر
جزء من مجتمع البحث األصلي، تختارها الباحثة بأساليب مختلفة، وتـضم عـدا مـن    : نهاتعرف العينة بأ   ) ٢(

ص (مناهج البحث العلمي بين النظرية والتطبيق، يحيى إسـماعيل نبهـان،   : األفراد من المجتمع األصلي، انظر 
١٠٥.(  



 

 )٢٤٨١(

  . النتائج الحالية لتلك الجهود؟:رابعا
، ممـا يعنـي رضـى عينـة     %١٠٠جاءت اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة        

 حققتها المراكز اإلسالمية، في دعوة الجاليات اإلسـالمية         الدراسة، بالنتائج الحالية التي   
  .في ألمانيا، يدل هذا على الجهد الكبير التي تقدمها تلك المراكز

  . النتائج المتوقعة لتلك الجهود؟خامسا
، مما يعني ثقة عينة الدراسـة،  %١٠٠جاءت اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة       

المراكز اإلسالمية في دعوة الجاليات اإلسالمية في ألمانيـا،         بالنتائج المتوقعة من جهود     
يدل هذا على الجهد الكبير التي تقدمها تلك المراكز، واألمل المعقود على جهودها فـي               

  .الدعوة إلى اهللا
ما أهم ما تراه مساعدا لتلك المراكز لمواصلة جهودها فـي دعـوة الجاليـات               : سادسا

  .اإلسالمية في مدينتك؟
، مما يعنـي مـساعدة عينـة        %١٠٠جابة على هذا السؤال باإليجاب، بنسبة       جاءت اإل 

الدراسة لجهود المراكز اإلسالمية في دعوة الجاليات اإلسالمية في ألمانيا، يـدل هـذا               
على الجهد الكبير التي تقدمها تلك المراكز، واألمل المعقود على جهودها فـي الـدعوة               

  .إلى اهللا
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  :الخاتمة
 الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه على أن أسبغ علي النعمـة   الحمد هللا 

، ووالى علي المنة ، فأكملت هذا البحث بهذه الصورة التي أرجـو أن أنـال بهـا             
 ﴾ ÕÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ﴿  نافعاً لي ولمـن يـراه، ف   رضاه ، وأن يكون هذا البحث     

)١(.  
  :ملخص الدراسة: أوال

  : مقدمة وتمهيد، وخمسة باحثجاءت هذه الدراسة في
على أهمية الدراسة، وأسباب اختيارها، وأهداف الدراسة، والمـنهج  : شملت المقدمة 

  .المتبع فيها
فهو مشتمل على تعريف معنى الدعوة لغة واصطالحا، وكذلك معنـى           : أما التمهيد 

ـ     ث الجالية اإلسالمية في ألمانيا، كل مفردة على حدة، ثم التعريف بمصطلحات البح
  .المفهوم، المنهج، الوسائل، األساليب، المعوقات، سبل العالج: المتبقية، أعني

على إيراد بعض األدلة القرآنية على أهمية الـدعوة إلـى           : واحتوى المبحث األول  
وظهر أنه منهج متنـوع     اهللا، ومن ثم بيان منهج دعوة الجالية اإلسالمية في ألمانيا،           

والبالغ، القائم على المنهج العاطفي، والعقلي والحـسي،        باعتبار الدين، وباعتبار النشر     
  .وباعتبار المدعو

فقد تم ذكر الوسائل واألساليب في دعوة الجالية اإلسـالمية فـي    : أما في المبحث الثاني   
  .ألمانيا، وأثرها على الدعوة والمدعو

مانعة مـن  كان الحديث عن معوقات الدعوة اإلسالمية في ألمانيا، ال: وفي المبحث الثالث 
وصول الدعوة إلى باقي المدعوين، أو التي تشوه سمعة اإلسـالم والمـسلمين، والتـي               

  .تحتاج إلى تدخالت دولية
سبل عالج معوقات الدعوة اإلسالمية، لمحاولـة تفاديهـا أو          : فيما تناول المبحث الرابع   

  .التقليل من خطرها، وطريقة مواجهتها؛ الستمرار الدعوة وعدم توقفها
تناول دراسة ميداني عن أهم جهود المراكز اإلسالمية  فـي بعـض             :  الختامي والبحث

  .مدن ألمانيا، في دعوة الجالية اإلسالمية

                                         
   ).٧٠( سورة القصص آية رقم )  ١(
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  :أهم نتائج الدراسة: ثانيا
  :تمثلت نتائج الدراسة على النحو التالي

 عظم شأن الدعوة إلى اهللا عامة، ودعوة الجاليات اإلسالمية خاصـة؛ ألداء واجـب          -١
  .إنقاذ الناس من الظلمات والجهالةالبالغ، و

 للتعريف االصطالحي للدعوة، مفاهيم مختلفة، إال أنها هذا االختالف هو اخـتالف             -٢
  .من جلى عن موطنه وسكن موطنا جديدا: تنوع ال تضاد، والمراد بمصطلح الجالية

ـ   -٣ شمل  تبين للباحث تنوع منهج الدعاة األلمان في دعوتهم، تبعا للظروف والقوانين، ف
إقامة لجنة مختصة لإلفتاء، يكمن دورهـا فـي         : المنهج باعتبار الدين، والذي من أمثلته     

  .التعريف بأحكام اإلسالم، وإقامة الدروس والمحاضرات
كما استخدم المنهج العاطفي في الدعوة إلـى اهللا، والـذي يحـرك العواطـف ويـوقظ          

لى المنهج العقلـي الـذي      الشعور، ويظهر الشفقة على المدعو والحرص عليه، إضافة إ        
يدعو إلى التفكر والتأمل، والمنهج الحسي التجريبي الذي يعتني بالعلوم التقنية والطبيعية            

  .والتجريبية
كما تنوع المنهج الدعوي باعتبار المدعو إلى الدعوة الفردية والجماعية، حتى اسـتطاع             

  .لمانيالدعاة في ألمانيا إلى رس خطة عملية إليصال الدعوة للشعب األ
  :اتضح للباحث اتخاذ الدعاة في ألمانيا وسائل وأساليب متعددة في دعوتهم، مثل-٤

بناء المساجد، وإقامة الدروس والمواعظ، الذي لم يقتصر على داخل المسجد فقط، بـل              
  .استخدام التقنية الحديثة: في أجنحة، وفعاليات، ومدارس، ومراكز، كما أن من الوسائل

سالمية في ألمانيا لم تدخر جهدا في التنويع في األسـاليب الدعويـة،             كما أن الجالية اإل   
  :والتي منها

تدريب المسلمين الجدد على العمل الدعوي، والترغيـب والترهيـب، وبيـان فـضائل              
  .اإلسالم مقارنة بغيره من األديان، والتركيز على فئة الشباب في الدعوة

  :وقات كثيرة مثل يعتري العمل الدعوي في ألمانيا صعوبات ومع-٥
التضييق على  : ، وظاهرة التمييز العنصري، الذي من صوره      )اإلسالموفوبيا: (مصطلح

بناء المساجد في ألمانيا، ومنع تعاليم الدين اإلسالمي للطالب المسلمين فـي المـدارس،            
إضافة إلى عائق بعض الطوائف التي تعـادي اإلسـالم والمـسلمين، مثـل الـصوفية          

  .واإلباضية وغيرهما



– 
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كما مشكلة قلة الدعاة، يعتبر أهم العوائق في القيام بالعمل الدعوي فـي ألمانيـا، إلـى                 
  .جانب ضعف أم عدم الدعم المالي من الدول اإلسالمية؛ أكبر المعوقات الحقيقية

  : في سبيل التغلب على تلك المعوقات، عمل الباحث على سبل عالج لها، ومنها-٦
  .لتكافل تحت نظام قانوني موحد أهمية الوحدة اإلسالمية، وا-أ

 ضرورة تعليم الدين اإلسالمي، والعمل على فتح مدارس ومراكز إسالمية للهـدف             -ب
  .نفسه، وتأهيل مختصين إلعداد المناهج الدراسية اإلسالمية

لمواجهـة العنـصرية والحـرب     مساندة األقليات المسلمة في ألمانيا قانونيا وماديا؛        -ج
  .المسلمينالعنيفة على اإلسالم و

 الدعم المالي من الدول اإلسالمية، للمراكز الدعوية في ألمانيـا؛ لتحقيـق األهـداف         -د
  .المرجوة، والقيام باألنشطة الدعوية المختلفة

  . اإلفتاء بإخراج الطوائف المعادية لإلسالم والمسلمين من عداد المسلمين-هـ
  .ومنها اللغة األلمانية إنشاء المعاهد الدعوية المختصة باللغات األجنبية، -و
 الدراسة الميدانية لجود المراكز اإلسالمية، في أهم المدن األلمانية، كانـت إيجابيـة             -٧

  .ومشجعة، والرؤية المستقبلية تدعو لألمل والطموح
  :أهم التوصيات: ثالثا

  :أخيرا مما يوصى به في هذا البحث ما يلي
لتطوير والتأهيل بالعمـل الـدعوي،       يوصى بعقد برامج ودوريات تدريبية للدعاة، ل       -١

  .واكتساب المهارات والخبرات المختلفة؛ للتأثير على المدعوين واستمالتهم
 يجاد البرامج التوعوية الخاصة بالناشئة، تعنى بإبراز محاسـن الـدين اإلسـالمي،          -٢

وأهمية المحافظة على تعالميه؛ كي ال ينساق الشباب خاصة نحو الغـرب وثقافتـه دون       
  . مسبقةتوعية

  . تسخير سبل عالج معوقات الدعوة في ألمانيا، سواء من الناحية العلمية، أو العملية-٣
 تقديم المساعدات المالية والمعنوية من طرف البلدان اإلسالمية، أو الجهات القائمـة             -٤

على الدعوة اإلسالمية، للمراكز الدعوية اإلسالمية في ألمانيا، وتأهيل الكوادر الدعوية،            
  .زويد المراكز هناك بذلكوت
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  فهرس المصادر والمراجع
   ـ ٥٠٥: المتـوفى (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي      ،  إحياء علوم الدين ، )هـ

  .بدون .  بيروت–دار المعرفة : الناشر
  المتـوفى (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جـار اهللا            ،  أساس البالغة :

،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر،  ل عيون السود  محمد باس : تحقيق،  )هـ٥٣٨
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة

     حمد بن ناصر العمار، رسالة ماجستير، جامعـة    . أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة، د
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعـالم، قـسم الـدعوة واالحتـساب،             

  .هـ١٤١٣
 حقـوق  : الناشـر ، محمد عبد المنعم القيعي رحمـه اهللا    . د. أ،  ن في علوم القرآن   صالاأل

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة مزيدة ومنقحة : الطبعة، الطبع محفوظة للمؤلف
 هـ١٤٢١التاسعة  : الطبعة،  مؤسسة الرسالة : الناشر،  عبد الكريم زيدان  ،  صول الدعوة أ-

  .م٢٠٠١
       طبع بدعم مـن     عشر والعشرين، عبد الرؤوف سنُّو    ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع ،

  .م٢٠٠٧بون، الطبعة األولى، ) ألكسندر فون هومبولدت(مؤسسة 
       دار الفكر، بـدون    ذوقان عبيدات وآخرون  . البحث العلمي، مفهومه، أدواته ، أساليبه، د ،

  .معلومات
 اق الحسيني،      ،  اج العروس من جواهر القاموس    تد بن عبد الرزد بن محمأبو الفيض،   محم 

، مجموعـة مـن المحققـين     : المحقق،  )هـ١٢٠٥: المتوفى(الملقّب بمرتضى، الزبيدي    
  .، بدون تاريخدار الهداية: الناشر

    أبو محمد عز الدين عبد العزيـز بـن          ،  )وهو اختصار لتفسير الماوردي   (تفسير القرآن 
: المتـوفى (ن العلماء عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطا 

 –دار ابـن حـزم      : الناشـر ،  الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الـوهبي      : المحقق،  )هـ٦٦٠
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األولى، : الطبعة، بيروت

   وِزي     ،  تكملة المعاجم العربيةنقله إلى العربية   ،  )هـ١٣٠٠: المتوفى(رينهارت بيتر آن د
وزارة الثقافـة واإلعـالم،   : الناشـر ، خيـاط جمال ال ، و محمد سليم النعيمي  ،  وعلق عليه 

  . م٢٠٠٠ - ١٩٧٩األولى، من : الطبعة، الجمهورية العراقية



– 

  )٢٤٨٦(

 ـ ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور         ،  هذيب اللغة ت ، )هـ
: الطبعـة ،   بيـروت  –دار إحياء التراث العربي     : الناشر،  محمد عوض مرعب  : المحقق

  .م٢٠٠١األولى، 
 ح المفاهيم ضرورة معرفية ونماذج تطبيقية، مجموعة من المؤلفين، كتـاب بنـاء             توضي

 .م٢٠٠٨، دار السالم، الطبعة األولى، صالح إسماعيل عبد الحق: المفاهيم

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج  : المؤلف، لتوقيف على مهمات التعاريف   ا
ـ ١٠٣١: المتوفى( المناوي القاهري    العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم        ، )هـ

    .م١٩٩٠-هـ١٤١٠األولى، : الطبعة القاهرة- عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب : الناشر
           ،ثالثة أصول مع شرحها، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر، الطبعـة الرابعـة

 . هـ١٤٢٤

 ير بن غالب اآلملـي، أبـو   محمد بن جرير بن يزيد بن كث  ،  امع البيان في تأويل القرآن    ج
مؤسـسة  : الناشـر ،  أحمد محمـد شـاكر    : المحقق،  )هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري   

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة، الرسالة
 لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وسـننه                ا

،  عبـداهللا البخـاري الجعفـي   محمد بن إسماعيل أبو: المؤلف، صحيح البخاري ،    وأيامه
بإضافة ترقيم محمـد    ،  دار طوق النجاة  : الناشر،  محمد زهير بن ناصر الناصر    : المحقق

  هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة )فؤاد عبد الباقي
 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح     ،  تفسير القرطبي = لجامع ألحكام القرآن    ا

أحمد البردوني  : تحقيق،  )هـ٦٧١: المتوفى(ي  األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب    
 -هــ  ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة –دار الكتب المصرية    : الناشر،  وإبراهيم أطفيش 

  . م١٩٦٤
             ،حول صناعة سلفية ألمانية، النشأة، التطور، النشاط الدعوي للحركات السلفية في ألمانيا

ركز نمـاء للبحـوث والدراسـات،       ، م أحمد محمود طه عبد الوهاب    : نينا فيدل، ترجمة  
   .م٢٠١٧

 أحمد غلوش، دار الكتاب المصري. الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها، د . 

      الدعوة اإلسالمية دعوة عالمية، محمد بن عبد الرحمن الراوي،  مكتبة العبيكان، الطبعـة
 .األولى، بدون تاريخ



 

 )٢٤٨٧(

         رؤوف شـلبي، دار القلـم،      . الدعوة اإلسالمية في عهدها المكي، مناهجها وغاياتهـا، د
 . الطلعة الثالثة، بدون تاريخ

          ،سليمان بـن ناصـر مـرزوق       : إعدادالدعوة إلى اهللا بالمنهج الحسي في القرآن الكريم
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨حث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الدعوة إلى اهللا، عام ، بعبداهللا

     ،مكتبـة الفـالح،     يوسف الواعي،    توفيق. د" الهدف-الوسيلة–الرسالة  " الدعوة إلى اهللا
  .هـ ١٤٠٦ الطلعة األولى، ،الكويت

   الطبعـة   عبد اهللا يوسف الشاذلي، المكتبة القومية الحديثـة، طنطـا       الدعوة واإلنسان، د ،
  .األولى

       في تعليم األقليات المسلمة، نسيد أبا كـورا،        ) ألمانيا(دور المركز اإلسالمي السالم، كيل
  هـ١٤٣٦-١٤٣٥جيج عيد الجهني، الفصل األول، عيد بن ح: إشراف الدكتور

  ،هـ١٤٢٤رسالة في الدعوة إلى اهللا، محمد بن صالح العثيمين، مدار الوكن للنشر . 

   جماعة من العلماء،   :  تحقيق ).١٠٣ :ص( :بن أبي العز الحنفي   ا ،شرح العقيدة الطحاوية
 .هـ١٤٢٦، دار السالم، الطبعة األولى، ناصر الدين األلباني: تخريج

     أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي         ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 –دار العلـم للماليـين   : الناشـر ، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق،  )هـ٣٩٣: المتوفى(

  . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة بيروت
      ٢٠٠٧ر المنهـاج،  ، داصناعة الفتوى وفقه األقليات، عبد اهللا بن الشيخ المحفوظ بن بيه ،

  .بدون تاريخ
 المتـوفى (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة               ،  الفوائد :

  .م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣الثانية، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ٧٥١
         يوسف القرضـاوي،   في فقه األقليات المسلمة حياة المسلمين وسط المجتمعات األخرى ، 

  .٢٠٠١دار الشروق، 
 المتـوفى (مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى            ،  قاموس المحيط ال :

محمـد نعـيم    : بإشـراف ،  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة     : تحقيق،  )هـ٨١٧
،  لبنـان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزيـع، بيـروت      : الناشر،  العرقسوسي

  . م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة



– 

  )٢٤٨٨(

    ابن السكيت، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق          ،  )أقدم معجم في المعاني   (كتاب األلفاظ
: الطبعة،  مكتبة لبنان ناشرون  : الناشر،  فخر الدين قباوة  . د: المحقق،  )هـ٢٤٤: المتوفى(

  م١٩٩٨األولى، 

    ،ي محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنـصار            لسان العرب
  . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار صادر : الناشر، )هـ٧١١: المتوفى(

              ،مبادئ البحث التربوي، مساعد عبد اهللا النوح، كلية المعلمين، الرياض، الطبعة األولـى
  .م٢٠٠٤

    القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين      أحمد بن فارس بن زكريا    ،  مجمل اللغة البن فارس
مؤسـسة  : دار النشر  ،   زهير عبد المحسن سلطان   :  وتحقيق دراسة،  )هـ٣٩٥: المتوفى(

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية ،  بيروت–الرسالة 

  المتـوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني        ،  مجموع الفتاوى :
ـ  : الناشر، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم    : المحقق،  )هـ٧٢٨ ة مجمع الملك فهـد لطباع

: عـام النـشر   ،  المصحف الشريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة الـسعودية           
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

  زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي              ،  مختار الصحاح 
 الـدار   -المكتبة العـصرية    : الناشر،  يوسف الشيخ محمد  : المحقق،  )هـ٦٦٦: المتوفى(

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة  صيدا–وت النموذجية، بير
 المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني، مؤسسة الرسالة. 

     أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد               ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل
،  عـادل مرشـد، وآخـرون   -شعيب األرنؤوط : المحقق،  )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة، الرسالةمؤسسة  :الناشر
 لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم               ا ،

محمـد  : المحقق،  )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        
  .، بدون بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، فؤاد عبد الباقي

   أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمـوي،  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
  .، بدون تاريخ بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 



 

 )٢٤٨٩(

               ،مع اهللا دراسات في الدعوة والدعاة، محمد الغزالي، دار نهضة مصر، الطبعة األولـى
  .بدون تاريخ

  الـشركة العالميـة    : الناشـر ،  )م١٩٧٦: المتوفى(الدكتور جميل صليبا     ،فلسفيالمعجم ال
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤: تاريخ الطبع،  بيروت–للكتاب 

  حامـد  / أحمد الزيات  / إبراهيم مصطفى   (،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة   ،  المعجم الوسيط
 .، بدون تاريخدار الدعوة: الناشر، )محمد النجار/ عبد القادر 

 المتـوفى (القزويني الرازي، أبو الحسين    أحمد بن فارس بن زكريا    ،  م مقاييس اللغة  معج :
هـ ١٣٩٩: عام النشر  دار الفكر : الناشر،  عبد السالم محمد هارون   : المحقق،  )هـ٣٩٥

  .م١٩٧٩ -
    األصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب        ،  المفردات في غريب القرآن 

دار القلم، الدار الـشامية     : الناشر،  صفوان عدنان الداودي  : لمحققا،  )هـ٥٠٢: المتوفى(
  . هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة  دمشق بيروت-

         دار يافا العلمية للنشر    ،  مناهج البحث العلمي بين النظرية والتطبيق، يحيى إسماعيل نبهان
  .، الطبعة الثانيةو التوزيع

         علي محفوظ، دار االعتصام، الطبعة     هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، الشيخ
 .هـ١٣٩٩التاسعة، 

          بحث منشور في    الوجود اإلسالمي في ألمانيا عبر القرن الميالدي العشرين، نبيل شبيب ،
 .٢٠١٧/٠٣/١٥:  يوم:مداد القلم، بتاريخ: موقع

  :المواقع والدوريات والمجالت
  php.index/info.midadulqalam.www://http:  مداد القلمموقع -
رمضان له نكهة خاصة رغم الحنين إلى الـوطن، جريـدة           : الجالية اإلسالمية في ألمانيا    -

 .٢٠٠٧ سبتمبر، ٢٧االتحاد اإلماراتية، الخميس 

نـدوة  الدعوة اإلسالمية في ألمانيا وأثر الوسائل التقنية الحديثة، و النجاحات التي تحققت،     -
تجارب و نجاحات، جامعة أم القرى، مكـة المكرمـة،   ... أثر التقنية في الدعوة إلى اهللا     

ــى ١٢ ــادى األول ــل ١٤٣٣،٣جم ــصرها٢٠١٢ أبري ــللي، : م اخت ــار الموص عم
https://ejaaba.com /موقع إجابة. 



– 

  )٢٤٩٠(

أحمد طه، مـع الجريـدة      : م، في حوار للدكتور   ٢٠١٦ يونيو   ٤صوت األزهر، بتاريخ     -
ـ    إ: بعنوان تشن علينا مـن    " حرب قذرة ": "صوت األزهر "مام المركز اإلسالمي بألمانيا ل

 .حركات األجندات الخاصة

- html.Startseite/ar/almania/Vertretung/de.diplo.almania.www://http 

- com.dw.www://http 

 .تصدر عن المنتدى اإلسالمي: مجلة البيان -

  .جريدة الحياة، النسخة الورقية -



 

 )٢٤٩١(

  
  
  
  
  

  
  
  

  ملخص البحث
تقريب "يهدف البحث إلى دراسة الرواة الذين حكم عليهم ابن حجر في كتابه 

والذي دفعني إلى دراسة ، وعددهم ثمانية عشر راو، )وثقه النسائي: (بقوله" التهذيب
أنه يضع حكمه على " تقريب التهذيب"هؤالء الرواة أن طريقة ابن حجر في كتابه 

خالصة أحكام العلماء المتقدمين على هؤالء الرواة، ولكن وقفت ويكون حكمه ، الرواة
وإنما أحال الحكم عليهم إلى ، على بعض الرواة الذين لم يحكم عليهم ابن حجر في كتابه

ومع ذلك لم يعتمد ، وصفه بعض العلماء بالتشدد في توثيق الرواة" النسائي"و، "النسائي"
فقمت بدراسة هؤالء ، ما اكتفى باإلحالة إليهوإن، ابن حجر عليه في الحكم على الرواة

ومعرفة أقوال علماء ، الرواة لمعرفة سبب عدم حكم ابن حجر عليهم بالجرح أو التعديل
، ومعرفة حال هؤالء الرواة من حيث الجرح أو التعديل إن أمكن، الجرح والتعديل فيهم

الصة حكمه وقد توصلت في البحث عند دراسة الرواة الذين لم يضع ابن حجر خ
أنّه لم توجد قرائن كافية في توثيق ، وأحال الحكم عليهم إلى توثيق النسائي لهم، عليهم

، هؤالء الرواة عند ابن حجر، ولهذا السبب أحال الحكم عليهم إلى توثيق النسائي لهم
أو لم يذكرهم ، يحكم عليهم بمثل ذلك" الكاشف"وهذا أيضا الذي جعل الذهبي في كتابه 

جرح وال تعديل ولم ينقل فيهم حكما باستثناء راو واحد قد حكم عليه الذهبي الذهبي ب
  .لترجح وثاقته عنده" ثقة"بأنه 

 
 

 
   كلية الشريعة-عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت
  قسم التفسير والحديث

  



– 

  )٢٤٩٢(

  المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هللا الحمد إن
 اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،

  .ورسوله عبده محمداً أن وأشهد له، شريك ال وحده
  : أما بعد

وقد ، فإن معرفة مراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل من علوم الحديث المهمة
ومن أهم كتب الجرح والتعديل التي فيها ، اعتنى العلماء بمعرفة الرواة وأحوالهم

البن حجر " تقريب التهذيب "خالصة أحكام علماء الجرح والتعديل المتقدمين كتاب
  . رحمه اهللا تعالى

وقد قام ابن حجر في كتابه بالحكم على كل راو بحسب درجته من الجرح 
والذي أوقفني أثناء قراءتي لكتابه ، وقد تعددت ألفاظه في الحكم على الرواة، والتعديل

م عليهم وإنما أحال الحك، أنه هناك بعض الرواة لم يضع ابن حجر خالصة حكمه عليهم
أو كقوله في بعض ، "وثقه النسائي: "كقوله في بعض الرواة، إلى غيره من العلماء

أو غيرهم من علماء ، "وثقه ابن حبان"أو كقوله في بعض الرواة ، "وثقه العجلي"الرواة 
  .الجرح والتعديل ممن أحال إليهم

ل ابن حجر وهم الرواة الذين أحا، الء الرواةؤفرأيت أن أقوم بدراسة عينة من ه
والذي دفعني إلى اختيار النسائي ، وعددهم ثمانية عشر راو" النسائي"الحكم عليهم إلى 

أنه من علماء الجرح والتعديل الذين وصفهم بعض العلماء بالتشدد في التوثيق، ومنهم 
  .ابن حجر نفسه

  :أهمية الدراسة
  : تكمن أهمية الدراسة بعدة أمور

 . هؤالء الرواة بالجرح أو التعديلبيان سبب عدم حكم ابن حجر على - ١
 . الرواةؤالء معرفة أقوال علماء الجرح والتعديل في الحكم على ه - ٢
 .ؤالء الرواة من حيث الجرح أو التعديل إن أمكنمعرفة حال ه - ٣

  :مشكلة الدراسة
أنه يضع " تقريب التهذيب"تكمن مشكلة الدارسة أن طريقة ابن حجر في كتابه 

 حكمه خالصة أحكام العلماء المتقدمين على هؤالء الرواة، ويكون، حكمه على الرواة
وإنما أحال ، ولكن وقفت على بعض الرواة الذين لم يحكم عليهم ابن حجر في كتابه



 

 )٢٤٩٣(

، وصفه بعض العلماء بالتشدد في توثيق الرواة" النسائي"و، "النسائي"الحكم عليهم إلى 
  .وإنما اكتفى باإلحالة إليه، ةومع ذلك لم يعتمد ابن حجر عليه في الحكم على الروا

  : الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة تُعنى بالرواة الذين لم يحكم ابن حجر عليهم بالجرح أو 

  .وأحال الحكم عليهم إلى غيره من العلماء، التعديل
  : خطة الدراسة

خطة البحث وأهميته ومنهجي : اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وفيها
، أقوال بعض العلماء في بيان مكانة النسائي في الجرح والتعديل: لتمهيد وفيهثم ا، فيه

ثم ، ثم بعد التمهيد ذكرت التراجم التي تناولها البحث، ووصفهم له بالتشدد في التوثيق
  .أهم النتائج التي توصلت إليها في الدراسة: وفيها، خاتمة البحث

  : منهج الدراسة
  : كان منهجي في الدارسة هو

البن حجر ثم حصر الرواة الذين أحال ابن " تقريب التهذيب"ستقراء كتاب ا - ١
 .وقد استعنت بالحاسب اآللي لتسهيل ذلك، حجر الحكم عليهم إلى النسائي

وهو مرتب ، الء الرواة على حسب ترتيب ابن حجر لهم في كتابهؤرتبت ه - ٢
المعبدة كعادة وقد قدم ابن حجر من اسمه عبد اهللا في األسماء ، على حروف الهجاء

 .بعض المحدثين في ذلك
كاملة ثم " التقريب"ذكرت أوال في ترجمة الراوي ترجمت ابن حجر له في  - ٣

 ".الكاشف"ذكرت حكم الذهبي على الراوي في كتابه 
 . ثم ذكرت بعد ذلك من روى عنهم الراوي ثم من رووا عنه - ٤
 من جرحه ثم فذكرت من وثقه ثم، ثم ذكرت بعد ذلك أقوال العلماء على الرواة - ٥

 . جهله ومن ذكره في كتابه ولم يذكر فيه جرح وال تعديل
ثم ذكرت بعد ذلك روايات الراوي في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي  - ٦

 .إن وجدت له شيئا
 .بعد انتهائي من ذكر جميع التراجم وضعت جدوال فيه معلومات جميع الرواة - ٧
 . لتي توصلت إليها عند دراستي للرواةثم ذكرت بعد ذلك في الخاتمة النتائج ا - ٨

وأسأل اهللا تعالى التوفيق واإلعانة، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يريني 
.الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطال ويرزقني اجتنابه  

  



– 

  )٢٤٩٤(

  التمهيد
ومن علماء الجرح والتعديل ، اهتم العلماء بحال الرواة من حيث الجرح والتعديل

 قوله على ويعتَمد، وإتقانه حفظه على اتَّفَقُوا: (قال الخليلي، "النسائي"المبرزين في ذلك 
 من أحفظ مائة الثالث رأس في أحد يكن لم: (وقال الذهبي، ١)عديلتوال الجرح في

 أبي ومن داود، أبي ومن مسلم، من ورجاله وعلله، بالحديث، أحذق هو النسائي،
  .٢)زرعة وأبي البخاري، رمضما في جار وهو عيسى،

وقد وصفَ بعض العلماء النسائي بالتشدد في التوثيق كالذهبي وابن حجر في أكثر 
  .من موضع من كتبهم

 في الحارث وحديث": (...الحارث بن عبد اهللا الهمداني"قال الذهبي في ترجمة 
 جمهوروال أمره، وقوى به احتج فقد الرجال، في تعنته مع والنسائي ،ربعةاأل السنن
": مالك بن دينار"وقال في ترجمة . ٣)بواباأل في لحديثه روايتهم مع أمره توهين على
  . ٤)الْجهد بعد ِإال أحدا يوثق ال وهو وثَّقَه قد سائينال فهذا(...

 أبو عاب": (أحمد بن عيسى التستري"في ترجمة " هدي الساري"وقال ابن حجر في 
. ٥)تعنته مع النسائي به احتج وقد ،ذلك سبب نيبي ولم ،حديثه تخريج مسلم على زرعة

وقال في ، ٦)النسائي فيه تعنت لكن توثيقه على متفق": (المعلم حبيب"وقال في ترجمة 
 فكم": (...النكت"وقال في . ٧)النسائي فيه تعنت": (الحسن بن الصباح البزار"ترجمة 

 النسائي تجنب بل ،حديثه إخراج النسائي تجنب والترمذي داود أبو له أخرج رجل من
  . ٨)الصحيحين رجال من جماعة أحاديث إخراج

سألت اإلمام أبا القاسم سعد بن ": (شروط األئمة الستة"وقال ابن طاهر المقدسي في 
إن أبا عبد الرحمن النسائي : فقلت، علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه

                                         
 .١٥٢ص، اإلرشاد،  الخليلي- ١
 .٦٧رقم١٤/١٣٣، سير أعالم النبالء،  الذهبي- ٢
  .١٦٢٧رقم١/٤٣٥، ميزان االعتدال،  الذهبي- ٣
  . ٢/٥٣٨، المغني في الضعفاء،  الذهبي- ٤
  .٤٠٦ص، هدي الساري،  ابن حجر- ٥
 .٤٨٥ص، هدي الساري،  ابن حجر- ٦
  .٤٨٥ص، هدي الساري،  حجر ابن- ٧
  .١/٤٨٢، النوع الثاني الحسن، النكت على كتاب ابن الصالح،  ابن حجر- ٨



 

 )٢٤٩٥(

 البخاري شرط من أشد الرجال في شرطا الرحمن عبد ألبي إنيا بني : فقال، ضعفه
  .١)ومسلم

وجميع النقوالت السابقة عن العلماء تبين أن النسائي متشدد في توثيق الرواة ومع 
وعددهم ثمانية عشر - في بعض الرواة " تقريب التهذيب"كل ذلك نجد أن ابن حجر في 

ه كعادته في ولم يحكم عليهم ابن حجر بنفس،  أحال الحكم فيهم إلى توثيق النسائي- راو
 . الرواةالءؤهوهذا الذي دعاني إلى دراسة ، وكأنه لم يعتمد على توثيق النسائي، كتابه

  "وثقه النسائي": "تقريب التهذيب"ذكر الرواة الذين قال ابن حجر فيهم في 
  ولم يحكم عليهم كعادته في كتابه

  : ٢إسحاق بن يعقوب بن محمد البغدادي] ١[
 سكن ،البغدادي محمد بن يعقوب بن إسحاق": (تهذيبتقريب ال"قال ابن حجر في 

 عنهو": (...الكاشف"وقال الذهبي في . ٣)س ،عشرة الحادية من ،النسائي وثقه ،الشام
  .٤)ووثقه ،النسائي
   .األزدي ورعمن ب ومعاوية مسلم، بن عفان : روى عن-
  .  النسائي فقط: روى عنه-
  :  أقوال العلماء فيه-
  .٥)ثقة: (لنسائي قال ا: من وثقه-
  . ال يوجد: من جرحه-
لم يترجم له أحد باستثناء المزي :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
وكذا الذهبي في ، "التقريب"و" التهذيب"وتبعا له ابن حجر في ، "تهذيب الكمال"في 

له المزي باستثناء ما نق" إسحاق بن يعقوب"ولم أقف على كالم للعلماء في ، "الكاشف"
  .من توثيق النسائي له

                                         
  .٢١ص، شروط األئمة الستة،  ابن طاهر المقدسي- ١
. ٣٩٤رقم٢/٤٩٦، تهذيب الكمال، المزي. ٤٤رقم٨٣ص، تسمية الشيوخ، النسائي:  وقفت على ترجمته عند- ٢

، الكاشف، الذهبي. ٣٩٥رقم١٠٣تقريب التهذيب، ص، ٤٨٥رقم١/٢٧٥، ابن حجر، تهذيب التهذيب
 .٣٣١رقم١/٢٤٠
 . ٣٩٥رقم١٠٣ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص- ٣
  .٣٣١رقم١/٢٤٠، الكاشف،  الذهبي- ٤
  .٤٤رقم٨٣ص، تسمية الشيوخ،  النسائي- ٥



– 

  )٢٤٩٦(

  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-
، وأورد له روايتين فقط، لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة إال النسائي

  .فقط" السنن الكبرى"واألخرى في ، "السنن الكبرى"وفي " السنن الصغرى"إحداهما في 
 بن إسحاق خبرنيأ": (الكبرى"وفي " السنن الصغرى"النسائي في  قال :األولى

: قال الواحد، عبد حدثنا: قال عفان، حدثنا: قال محمد، أبو البغدادي إسحاق بن يعقوب
: قال خديج، بن رافع نب ُأسيد حدثني: قال مجاهد، عن الرحمن، عبد بن سعيد حدثنا
 نافعا، لنا كان أمر عن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول نَهاكُم: خَِديٍج بن رافع قال

 ها،عفليزر أرض له كانت من :الق لنا، أنفع -وسلم عليه اُهللا لىص- اِهللا رسول وطاعة
  . ١)مالك بن الكريم عبد خالفه .هأخا فَلْيزِرعها عنها عجز فإن

: قال إسحاق بن يعقوب بن إسحاق أخبرنا": (السنن الكبرى" قال النسائي في :الثانية
 بن عوسجةَ عن األحول، عاصم عن يل،ئإسرا دثناح: قال عمرو ابن وهو عاويةم حدثنا

-  اهللا رسول كان: قال مسعود بن اِهللا عبد عن الْهذَيِل، أبين ب اهللا عبد عن الرماِح،
 لجالال ذا يا تباركت السالم، ومنك السالم أنت اللهم :قال سلم إذا -وسلم عليه اهللا صلى

  . ٢)واإلكرام
  :٣الكوفي الطائي مالك بن خشف] ٢[

 بعدها المعجمة وسكون أوله بكسر-  خشف": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
": الكاشف"وقال الذهبي في . ٤)٤ ،الثانية من ،النسائي وثقه ،الطائي مالك ابن - فاء
  .٥)وثِّق(

                                         
كراء األرض بالثلث ِذكْر األحاديث المختلفة في النهي عن ، كتاب المزارعة، السنن الصغرى،  النسائي- ١

، كتاب المزارعة. ٤٥٧٩رقم٤/٣٩٣، السنن الكبرى. ٣٨٦٦رقم٧/٣٤، والربع، واختالف ألفاظ الناقلين للخبر
  .٤٥٧٩رقم٤/٣٩٣، ِذكْر األسانيد المختلفة في النهي عن كراء األرض بالثلث والربع، واختالف ألفاظ الناقلين له

، باب ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إليهم، م والليلةكتاب عمل اليو، السنن الكبرى،  النسائي- ٢
  .١٠١٢٦رقم٩/١٤٣
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ٧٥٩رقم٣/٢٢٦، التاريخ الكبير، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٣
ابن حجر، تهذيب . ١٦٨٩رقم٨/٢٤٩، تهذيب الكمال، المزي. ٤/٢١٤، الثقات، ابن حبان. ١٨٤٣رقم٣/٤٠١

ميزان ، ١٣٨٧رقم١/٣٧٢، الكاشف، الذهبي. ١٧١٤رقم١٩٣تقريب التهذيب، ص، ٢٧١رقم٣/١٤٢، بالتهذي
  .٢٥٠٨رقم١/٦٥٣، االعتدال

  .١٧١٤رقم١٩٣ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص- ٤
  . ١٣٨٧رقم١/٣٧٢، الكاشف،  الذهبي- ٥



 

 )٢٤٩٧(

  .الطائي مالك أبيهو الخطاب، ن برموع ،مسعود بن اهللا عبد : روى عن-
  .الجشمي جبير بن زيد : روى عنه-
  :  أقوال العلماء فيه-
  . ٢"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ١)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .٣)بذاك ليس: ( قال األزدي: من جرحه-
التاريخ "ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
وقال ابن ،  ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٥"الجرح والتعديل"حاتم في  وابن أبي ٤"الكبير

": السنن"وقال الدارقطني في . ٦)بمعروف ليس مالك بن خشف": (التمهيد"عبد البر في 
  . ٧)مجهول رجل هو(

  : الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-
  .ين فقطروى عنه أصحاب السنن األربعة روايت

 حديث عبداهللا بن مسعود مرفوعا في دية الخطأ، وقد أخرجه أصحاب :األولى
 بن خشف عن جبير، بن زيد عن، السنن األربعة من طريق الحجاج بن ارطأة

 في -لمسو عليه اهللا ىلص-  اهللا رسول قضى(: قال مسعود ابن سمعت: قال مالك،
 بنت وعشرين ا،ذكور مخاض بني وعشرين مخاض، بنت عشرين الخطإ دية

  .٨ )حقة وعشرين جذعة، وعشرين، لبون
 روي وقد، هالوج هذا من إال مرفوعا نَعِرفُه ال مسعود ابن حديث: (قال الترمذي

وقال ، "السنن الكبرى"وقد ضعف النسائي إسناد الحديث في ). افموقو اهللا عبد عن

                                         
  .١٦٨٩رقم٨/٢٤٩، تهذيب الكمال،  المزي- ١
 .٤/٢١٤، الثقات،  ابن حبان- ٢
  . ٢٧١رقم٣/١٤٢، حجر، تهذيب التهذيب ابن - ٣
 .٧٥٩رقم٣/٢٢٦، التاريخ الكبير،  البخاري- ٤
  .١٨٤٣رقم٣/٤٠١، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٥
  .١٧/٣٥١، التمهيد،  ابن عبد البر- ٦
  . ٣٣٦٥رقم٤/٢٢٦، كتاب الحدود والديات، السنن،  الدارقطني- ٧
باب ، كتاب الديات، السنن، أبو داود. ٢٦٣١رقم٣/٦٥٠، دية الخطأباب ، أبواب الديات، السنن،  ابن ماجه- ٨

، باب ما جاء في الديِة كم هي من اإلبل، أبواب الديات، السنن، الترمذي. ٤٥٤٥رقم٦/٦٠٣، الديِة، كم هي؟
السنن . ٤٨٠٢رقم٨/٤٣، ذكر أسنان دية الخطأ، كتاب القسامة، السنن الصغرى، النسائي. ١٣٨٦رقم٤/٦٦٠

  .٦٩٧٧رقم٦/٣٥٦، ذكر أسنان دية الخطأ، كتاب القسامة، الكبرى



– 

  )٢٤٩٨(

وكذا ضعف . ١)به تجيح ال ضعيف أرطاة بن حجاجال": (النسائي بعد أن أورد الحديث
 ثحدي هذا: (بعد أن أورد الحديث" السنن"وقال الدارقطني في ، الحديث الدارقطني

، وذكر هذه الوجوه. ٢) من وجوه عدةبالحديث المعرفة أهل عند ثابت غير ضعيف
  .ومنها جهالة خشف بن مالك

 عليه اُهللا صلى- النبي إلى انشكو( : حديث عبداهللا بن مسعود مرفوعا قال:الثانية
 بن معاويةوقد أخرجه ابن ماجه فقط من طريق ). يشِْكنَا فلم الرمضاِء، حر -وسلم

 بن اهللا عبد عن أبيه عن مالك، بن ِخشِْف عن جبير، بن زيد عن سفيان، عن هشام،
  .٣ مرفوعامسعود

وقال الدارقطني في ، ٤)موقوف مسعود بن اهللا عبد عن هو الصحيح: (قال البخاري
 بن زيد عن سفيان، عن هشام، بن معاوية فرواه ؛هعن لفتواخ الثوري رواه": (لالعل"

 .وسلم عليه اهللا صلى النبي عن اهللا، عبد عن أبيه، عن مالك، بن خشف عن جبير،
: قال ِخشٍف، عن ،رجبي بن زيد عن الثوري، رواه وإنما هشام، بن معاوية فيه ووهم

  .٥)مرفُوٍع غَير الحر، شدة من تَنِفر ادلوالجن الظهر ودعمس ابن عم نُصلِّي كنا
  : ٦ بن جرهدالرحمن عبد بن زرعة] ٣[

: ويقال، جرهد بن الرحمن عبد بن زرعة": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
وقال . ٧)كن د ،الثالثة من ،النسائي وثقه ،المدني ،األسلمي، جرهد بن مسلم بن زرعة

  . ٨)ائيالنس وثقه": (...الكاشف"الذهبي في 
  . جرهد عن أبيه عن ويقال ،جرهد:  روى عن-
  .ذكوان بن اهللا عبد الزناد وأبو النضر، أبو سالم : روى عنه-

                                         
 .٦٩٧٧رقم٦/٣٥٦، ذكر أسنان دية الخطأ، كتاب القسامة،  السنن الكبرى- ١
  . ٦٩٤رقم٣/٢٢٠، العلل للدارقطني: وانظر. ٣٣٦٤رقم٤/٢٢٥، كتاب الحدود والديات، السنن،  الدارقطني- ٢
  . ٦٧٣رقم١/٤٣٠، اب وقت صالة الظهرب، أبواب مواقيت الصالة، السنن،  ابن ماجه- ٣
 .٨٩رقم٦٤ص، علل الترمذي الكبير،  الترمذي- ٤
  .٦٩٥رقم٣/٢٢٢، العلل،  الدارقطني- ٥
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١٤٦٨رقم٣/٤٤٠، التاريخ الكبير، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٦
ابن حجر، تهذيب . ١٩٨٥رقم٩/٣٤٩،  الكمالتهذيب، المزي. ٤/٢٦٨، الثقات، ابن حبان. ٢٧٤٣رقم٣/٦٠٦

 .١٦٣٦رقم١/٤٠٤، الكاشف، الذهبي. ٢٠١٥رقم٢١٥تقريب التهذيب، ص، ٦٠٦رقم٣/٣٢٦، التهذيب
  .٢٠١٥رقم٢١٥ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص- ٧
 .١٦٣٦رقم١/٤٠٤، الكاشف،  الذهبي- ٨



 

 )٢٤٩٩(

  : أقوال العلماء فيه-
  .٢"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ١)ثقه: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
التاريخ "ه البخاري في ذكر:  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
  ، ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٤"الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم في ٣"الكبير
  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-

 زرعةَ عن النَّضر، أبيأخرج له أبو داود والترمذي رواية واحدة فقط من طريق 
: قال أنه الصفة، أصحاب من جرهد كان(: قال، أبيه عن جرهد بن الرحمن عبد بن
 أن علمتَ أما: فقال منكِشفةٌ، وفخذي ،عندنا -وسلم عليه اهللا ىلص-  اهللا رسول لسج

  . ٥)عورة؟ الفخذَ
 األسلمي، جرهد بن مسلم بن زرعة عن: (وإسناد الترمذي، وهذا إسناد أبي داود

  ).ِبمتَِّصل إسناده أرى ما حسن يثحد هذا: (وقال الترمذي). رهٍدج جده عن
  :٦الدمشقي التميمي جارية بن زياد] ٤[

 ،بالجيم ،جارية ابن يزيد أبو ،زيد ويقال ،زياد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
 عبد ابن الوليد زمن في قتل ،النسائي وثقه وقد ،صحبة له يقال ،الدمشقي ،التميمي

                                         
  .١٩٨٥رقم٩/٣٤٩، تهذيب الكمال،  المزي- ١
  .٤/٢٦٨، الثقات،  ابن حبان- ٢
  .١٤٦٨رقم٣/٤٤٠، التاريخ الكبير،  البخاري- ٣
  .٢٧٤٣رقم٣/٦٠٦، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٤
، أبواب األدب، السنن، الترمذي. ٤٠١٤رقم٦/١٣١، باب النهي عن التعري، كتاب الحمام، السنن،  داودو أب- ٥

  . ٢٧٩٥رقم٥/١١٠ ،باب ما جاء أن الفخذ عورة
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١١٧٩رقم٣/٣٤٨، التاريخ الكبير، البخاري:  عند وقفت على ترجمته- ٦
ابن . ١٢٩٣رقم١/٢٩٩، الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي. ٤/٢٥٢، الثقات، ابن حبان. ٢٣٨٠رقم٣/٥٢٧

ابن حجر، تهذيب . ٢٠٢٨رقم٩/٤٣٩، تهذيب الكمال، المزي. ٢٢٩٦رقم١٩/١٣٢، تاريخ دمشق، عساكر
، "اإلصابة في تمييز الصحابة، ٢٠٥٩ رقم٢١٨تقريب التهذيب، ص. ٦٥٧رقم٣/٣٥٦ ،التهذيب

ميزان ، ٢٢٢٣رقم١/٢٤٢، المغني في الضعفاء، ١٦٧٣رقم١/٤٠٨، الكاشف، الذهبي. ٣٠١٩رقم٢/٥٣٨
  .٣٢رقم٢/٩٣٦، تاريخ اإلسالم. ٢٩٢٩رقم٢/٨٧، االعتدال



– 

  )٢٥٠٠(

ولم يذكر " الكاشف"وذكره الذهبي في . ١)د ،العصر ىإل الجمعة تأخير أنكر لكونه الملك
  .٢فيه جرح وال تعديل

اإلصابة في تمييز "قال ابن حجر في ، أخطأ من عده من الصحابة رضي اهللا عنهم 
 أبو وتبعه الصحابة، في عاصم أبي ابن بسببه فذكره حديثا، أرسل تابعي،": (الصحابة

  .٣)ثالحدي" ...يعنيه ما وله سأل من": حديث وهو موسى، وأبو نعيم،
 ما وعنده سأل من: " حديثا مرسال-وسلم عليه اهللا صلى-  النِبي : روى عن-
  .النفل في مسلمة بن حبيب وعن ،"يغنيه

 بن ميسرة بن ويونس ومكحول، قيس، بن عطيةو، موسى بن سليمان :عنه روى -
    .حلبس
  :  أقوال العلماء فيه-
وقال الذهبي في ، ٥"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٤)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-

  .٦)جماعة عنه روى صدوق": (المغني في الضعفاء"
  .٧"الضعفاء والمتروكين" ذكره ابن الجوزي في : من جرحه-
، ٨)مجهول شيخ: (قال أبو حاتم:  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-

  .كر فيه جرح وال تعديلولم يذ" التاريخ الكبير"وذكره البخاري في 

                                         
  . ٢٠٥٩ رقم٢١٨ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ١
  .١٦٧٣رقم١/٤٠٨، الكاشف،  الذهبي- ٢
  . ٣٠١٩رقم٢/٥٣٨، اإلصابة في تمييز الصحابة،  ابن حجر- ٣
  .٢٠٢٨رقم٩/٤٣٩، تهذيب الكمال،  المزي- ٤
  .٤/٢٥٢، الثقات،  ابن حبان- ٥
وزياد ، زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة: (ونص كالمه. ٢٢٢٣رقم١/٢٤٢، المغني في الضعفاء،  الذهبي-  ٦

 ). قلت بل زياد بن جارية صدوق روى عنه جماعة، مجهوالن،  لزبيربن جبل عن ابن ا
  . ١٢٩٣رقم١/٢٩٩، الضعفاء والمتروكين،  ابن الجوزي- ٧
  .٢٣٨٠رقم٣/٥٢٧، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٨



 

 )٢٥٠١(

  : الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-
 بن زياد عنأخرج له أبو داود وابن ماجه رواية واحدة فقط من طريق مكحول 

 عليه اهللا صلى-  اهللا رسوُل كان(: قال أنه الِفهري مسلَمة بن حبيِب عن ١التميمية جاري
  .٢)الخُمس بعد الثلُثَ ينَفِّل -وسلم
  :٣المروزي ذؤيب بن سعيد] ٥[

 من ،النسائي وثقه ،المروزي ذؤيب بن سعيد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
 لكن النسائي عنه روى وقد ،وثق": (...الكاشف" وقال الذهبي في .٤)س ،عشرة الحادية

  .٥)بواسطة السنن في
 عياض بن أنس ضمرة وأبي دني،الع انبأ بن الحكم بن إبراهيم :عن روى -
 بن اهللا وعبد حرب، بن مانيوسل ،عيينة بن وسفيان مة،أسا بن دحما أسامة وأبي الليثي،
  .ونرها بن زيديو الوارث، عبد بن الصمد وعبد ،مهما بن الرزاق وعبد نمير،
 ،وفي السنن بواسطة، السنن ريغ في النسائي، شعيب بن أحمد :عنه روى -
 عبد بن واصل بن اهللا وعبيد ،يالنسائ سفيان بن والحسن البخاري، لإسماعي بن وحاشد
  .ىالنسائ منصور بن وعمرو ظ،فالحا البيكندي يرالبخا الشكور
  : أقوال العلماء فيه-
  .٧"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٦)ثقة مأمون: (قال النسائي:  من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-

                                         
بن زياد ): (٤٦٧رقم٢٧٥ص"(العلل الكبير للترمذي"قال البخاري في ". زيد بن جارية: " وفي إسناد ابن ماجه- ١

 .١١٧٩رقم٣/٣٤٨، التاريخ الكبير، البخاري: وانظر أيضا). يزيد بن جارية: وقد أخطأ من قال، جارية مشهور
باب فيمن ، كتاب الجهاد، السنن، أبو داود. ٢٨٥١رقم٤/١١٤، باب النفل، أبواب الجهاد، السنن،  ابن ماجه- ٢

  . ٢٧٥٠، ٢٧٤٩، ٢٧٤٨رقم٤/٣٧٧، الخُمس قبل النَّفَِل: قال
، المزي. ٨/٢٧٩، الثقات، ابن حبان. ٧٧رقم٤/١٩، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم:  وقفت على ترجمته عند- ٣

تقريب التهذيب، . ٣٦رقم٤/٢٦، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٢٢٦٥رقم١٠/٤٢٣، تهذيب الكمال
، المتاريخ اإلس، ٣١٦٧رقم٢/١٣٥، ميزان االعتدال، ١٨٨٠رقم١/٤٥، الكاشف، الذهبي. ٢٢٩٩رقم٢٣٥ص
  .١٥١رقم٥/٨٥٢
  .٢٢٩٩رقم٢٣٥ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٤
  .١٨٨٠رقم١/٤٥، الكاشف،  الذهبي- ٥
 .٣٦رقم٤/٢٦،  ابن حجر، تهذيب التهذيب- ٦
  .٨/٢٧٩، الثقات،   ابن حبان- ٧



– 

  )٢٥٠٢(

  . ١)مجهول: (قال أبو حاتم: جرح وال تعديل من جهله أو من لم يذكر فيه -
  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-

قال ، رواية واحدة فقط" الكبرى"وفي " السنن الصغرى"أخرج له النسائي في 
 عبد حدثنا: قال ذَُؤيٍب، بن سعيد حدثنا: قال منصور، بن عمرو أخبرنا: (النسائي
 األنصاري، حضيٍر بن ُأسيد َأن خالد، بن عكرمة أخبرني ولقد جريج، ابن عن الرزاق،

 معاوية َأن إليه، كتب مروان وأن ،ةاليمام على عامال كان َأنَّه أخبره حارثة بني دحأ ثم
 بذلك كتب مث وجدها، حيث بها أحق فهو سرقة، منه سِرقَ لجر أيما َأن: إليه كتب

 كان إذا ِبَأنَّه قضى - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي َأن: مروان إلى فكتبت ،إلي مروان
 منه سِرقَ الذي أخذ شاء فإن سيدها، يخَير متَّهٍم، غير سرقها الذي من ابتَاعها الذي

 مروان فَبعثَ ،نعثماو روعم بكر أبو بذلك قضى ثم قه،رسا اتَّبع شاء وإن بثمنها،
 علَي، ضيانقت ُأسيد وال أنت لست ِإنَّك: مروان إلى معاوية وكتب معاوية، إلى يبكتاب

 معاوية، بكتاب مروان فبعث به، َأمرتُك مال فََأنِْفذْ عليكما، ولِّيتُ فيما َأقِْضي ولكني
  . ٢)معاوية قال ماب ولِّيتُ ما به َأقِْضي ال: فقلت
  :٣المخزومي سلمة نب سعيد] ٦[

 ابن آل من ،المخزومي سلمة بن سعيد": (تقريب التهذيب"ابن حجر في قال 
 وثقه": (الكاشف"وقال الذهبي في .  ٤)٤ ،السادسة من ،النسائي وثقه ،األزرق
  .٥)النسائي
 ماؤه الطهور" هو: لبحرا حديث هريرة يِبأ عن بردة أبي بن المغيرة : روى عن-
  ."ميتته الحل

  .سليم بن وصفوان ر،كثي َأبو الجالح :هعن روى -

                                         
  .٧٧رقم٤/١٩، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ١
السنن . ٤٦٨٠رقم٧/٣١٣، يبيع السلعة فيستحقها مستحقباب الرجل ، كتاب البيوع، السنن الصغرى،  النسائي- ٢

 . ٦٢٣٢رقم٦/٨٥، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، كتاب البيوع، الكبرى
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١٥٩٩رقم٣/٤٧٨، التاريخ الكبير، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٣
ابن حجر، تهذيب . ٢٢٨٩رقم١٠/٤٨٠، تهذيب الكمال، يالمز. ٦/٣٦٤، الثقات، ابن حبان. ١١٥رقم٤/٢٩

 . ١٩٠١رقم١/٤٣٨، الكاشف، الذهبي. ٢٣٢٧رقم٢٣٦تقريب التهذيب، ص، ٦٧رقم٤/٤٢، التهذيب
  .٢٣٢٧رقم٢٣٦ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٤
  .١٩٠١رقم١/٤٣٨، الكاشف،  الذهبي- ٥



 

 )٢٥٠٣(

  :  أقوال العلماء فيه-
  . ٢"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ١)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
التاريخ "ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
وقال ابن ،  وال تعديل ولم يذكرا فيه جرح٤"الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم في ٣"الكبير

 سليم بن صفوان إال علمت فيما عنه يرو فلم ،سلمة بن سعيد": (التمهيد"عبد البر في 
 حاله هذه كانت ومن ،األزرق بني أو األزرق ابن آل من مخزومي ِإنَّه يقَاُل ،أعلم واهللا
  . ٥)عندهم حجة به تقوم ال مجهول فهو

" صفوان"غير " سعيد بن سلمه"فقد روى عن ، قول ابن عبد البر ال يسلَّم له: قلت
  ".كثير أبو الجالح"فقد روى عنه 

  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-
 ماؤههو الطهور : (وهو حديث، أخرج له أصحاب السنن األربعة رواية واحدة فقط

 ابن آل من سلمة بن سعيد عن ،سليم بن صفوانأخرجوه من طريق ). ميتته والحل
 هريرة أبا سمع أنَّه أخبره -الدار عبد بني من وهو- بردة أبي بن المغيرةَ أن األزرق،

 نَركَب إنَّا اهللا، رسول يا: فقال -وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول رجٌل سأل(: يقول
 فقال البحر؟ اءبم أفنتوضُأ عطشنا، به انتوضأ فإن الماء، من القليَل معنا ونحمل البحر،
: قال الترمذي. ٦")ميتَتُه الحلُّ ماؤه، الطهور هو: "- وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول

                                         
  .٢٢٨٩رقم١٠/٤٨٠، تهذيب الكمال،  المزي- ١
  .٦/٣٦٤، لثقاتا،  ابن حبان- ٢
  .١٥٩٩رقم٣/٤٧٨، التاريخ الكبير،  البخاري- ٣
  .١١٥رقم٤/٢٩، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٤
 .١٦/٢١٧، التمهيد،  ابن عبد البر- ٥
باب الطافي ، أبواب الصيدو ،٣٨٦رقم١/٢٥٠، باب الوضوء بماء البحر، أبواب الطهارة، السنن،  ابن ماجه- ٦

. ٨٣رقم١/٦٢، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة، السنن، أبو داود. ٣٢٤٦مرق٤/٣٩٢، من صيد البحر
السنن ، النسائي. ٦٩رقم١/١٠٠، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، أبواب الطهارة، السنن، الترمدي
، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياهو ،٥٩رقم١/٥٠، باب ماء البحر، كتاب الطهارة، الصغرى

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى. ٤٣٥٠رقم٧/٢٠٧، باب ميتة البحر، كتاب الصيد والذبائحو ،٣٣٢مرق١/١٧٦
 .٤٨٤٣رقم٤/٤٨٩، باب ميتة البحر، كتاب الصيدو، ٥٨رقم١/٩٣، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه



– 

  )٢٥٠٤(

 عليه اُهللا صلى النبي باأصح من الفقهاء أكثر قول وهو، صحيح حسن حديث هذا(
  ).وسلم
  : ١اَألنْصاِري يزيد بن طلحة] ٧[

 وسكون الهمزة بفتح ،يلياأل يزيد بن طلحة": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
 ذكره .٢)٤ خ ،الثالثة من ،النسائي وثقه ،الكوفة نزل ،األنصار مولى ،حمزة أبو ،الياء

  .٣ولم يذكر فيه جرح وال تعديل" الكاشف"الذهبي في 
  .قمأر بن بن زيد وعن عنه، رجل عن: وقيل اليمان، بن حذيفة : روى عن-
  .٤غيره عنه يرو لم:  معين وقال يحيى بن. مرة بن عمرو : روى عنه-
  :  أقوال العلماء فيه-
  .٦"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٥)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
الجرح " ذكره ابن أبي حاتم في : من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-

  .  ولم يذكر فيه جرح وال تعديل٧"والتعديل
  : وفي السنن الكبرى للنسائياردة عنه في الكتب الستة  الروايات الو-

  :أخرج له البخاري وأصحاب السنن أربع روايات
 بن عمرو عن شعبة،من طريق " الكبرى" أخرجها الترمذي والنسائي في :األولى

 من أول (:يقول َأرقَم، بن زيد سمعت: قال ،األنصار من رجل حمزة، أبي عن مرةَ،

                                         
، كنى واأللقابفتح الباب في ال، ابن منده. ٨٢٥رقم١/٢٤٤، الكنى واألسماء، مسلم:  وقفت على ترجمته عند- ١

، األسامي والكنى، أبي أحمد الحاكم. ٢٠٩٠رقم٤/٤٧٦، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ٢٢١٦رقم٢٦٠ص
ابن حجر، تهذيب . ٢٩٨٦رقم١٣/٤٤٦، تهذيب الكمال، المزي. ٤/٣٩٤، الثقات، ابن حبان. ١٦٩٤رقم٤/٤١

ميزان . ٢٤٨٤رقم١/٥١٥ ،الكاشف، الذهبي. ٣٠٣٨رقم٢٨٣تقريب التهذيب، ص، ٤٧رقم٥/٢٩، التهذيب
  . ٤٠١٦رقم٢/٣٤٤، االعتدال

  .٣٠٣٨رقم٢٨٣ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٢
 .٢٤٨٤رقم١/٥١٥، الكاشف،  الذهبي- ٣
  .٢٩٨٦رقم١٣/٤٤٦، تهذيب الكمال،  المزي- ٤
 اختالف  ِبأبي هو وأمي، وِذكْر-صلى اهللا عليه وسلم-باب صوم النِبي ، كتاب الصيام، السنن،  النسائي- ٥

 . ٢٦٨٩رقم٣/١٨٠، الناقلين في ذلك
 . ٤/٣٩٤، الثقات،  ابن حبان- ٦
  ٢٠٩٠رقم٤/٤٧٦، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٧



 

 )٢٥٠٥(

 بن طلحة: اسمه مزةح وأبو ،صحيح حسن حديث هذا( :قال الترمذي .١)علي أسلم
  ).يزيد

من " الكبرى"وفي " الصغرى" أخرجها أبو داود وابن ماجه والنسائي في :الثانية
 بني من رجل عن األنصار، مولى حمزة أبي عن مرة، بن عمرو عن شعبةُ،طريق 

 فكان الليل، من يصلي - وسلم يهعل اهللا صلى- اهللا رسوَل رأى أنه(: حذيفة عن، عبس
 فقرأ استفتَح ثم" والعظَمة والِكبرياء والجبروت الملَكوت ذو -ثالثاً -أكبر اهللا: "يقول

 ربي سبحان: "ركوعه في يقوُل وكان قيامه، من نحواً ركوعه فكان ركع ثم البقرة،
 قيامه، من نحواً هقيام فكان الركوع من رأسه رفع ثم" العظيم ربي سبحان العظيم،

: سجوده في يقوُل فكان قيامه، من نحواً سجوده فكان سجد ثم" الحمد لربي: "يقول
 من نحواً السجدتين بين فيما يقعد وكان السجود، من رأسه رفع ثم" األعلى ربي سبحان"

 فيهن قرأف ركعات، أربع فصلَّى" لي أغِفر رب لي، اغِفر رب: "يقوُل وكان سجوده،
  . ٢)شعبةُ شك األنعام، أو والمائدةَ" والنساء ِعمران، وآَل البقرةَ،

وفي إسناد ، وبعضهم اقتصر على جزء منه، والبقية نحوه، وهذا لفظ أبي داود
 لم: (قال النسائي، ٣مباشرة دون ذكر الواسطة بينهما" عن أبي حمزة عن حذيفة"بعضهم 
 بن طلحة أعلم واهللا عندنا حمزة أبو: (ل أيضاوقا). حذيفة من يزيد بن طلحة يسمعه
  ).زفَر بن صلة يكون َأن يشِْبه ٤جلرال وهذا يزيد،

 عن حمزة، أبا سمعتقال  عمرو، عن شعبة، أخرجها البخاري من طريق :الثالثة
 اهللا فادع اتَّبعنَاك، قد وِإنَّا أتباع، نبي لكل اِهللا، رسول يا (:األنصار تلقا أرقم، بن زيد
  .٥)زيد ذلك زعم قد: قال ليلى، بيأ ابن إلى ذلك فنميت .به فَدعا ،منا َأتْباعنَا جعلي أن

                                         
باب ذكر ، كتاب الخصائص، السنن الكبرى، النسائي. ٣٧٣٥رقم٥/٦٤٢، أبواب المناقب، السنن،  الترمذي- ١

  . ٨٣٣٤،٨٣٣٥،٨٣٣٦رقم٧/٤٠٧،  عنهخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا
، ابن ماجه. ٨٧٤رقم٢/١٥٤،  باب ما يقول الرجُل في ركوعه وسجوده، كتاب الصالة، السنن،  أبو داود- ٢

كتاب ، السنن الصغرى، النسائي. ٨٩٧رقم٢/٦٤، باب ما يقول بين السجدتَين، أبواب إقامة الصالة، السنن
السنن . ١١٤٥رقم٢/٢٣١، وباب الدعاء بين السجدتين. ١٠٦٩رقم٢/١٩٩، باب ما يقول في قيامه، التطبيق
. ٧٣٥رقم١/٣٦٨، باب الدعاء بين السجدتينو. ٦٦٠رقم١/٣٣٦، باب يقول في قيامه، كتاب السهو، الكبرى

  .١٣٨٣رقم٢/١٤٩، ١٣٨٢رقم٢/١٤٨، باب ذكر ما يقول في الركوع والسجود، ب قيام الليلاوكت
  ).١٣٨٢رقم٢/١٤٨(وأحد أسانيد النسائي في السنن الكبرى ، إسناد ابن ماجه:  هو- ٣
  . يقصد بالرجل هو الذي روى عنه أبو حمزة الرواية عن حذيفة- ٤
  .  ٣٧٨٧رقم٥/٣٢، باب أتباع األنصار، كتاب مناقب األنصار،  البخاري- ٥



– 

  )٢٥٠٦(

وأورد له ، وفي الفضائل، يالحظ القارئ أن البخاري أورد له حديثا واحدا فقط
  . متابعة وهي متابعة ابن أبي ليلى ألبي حمزة

، حمزة أبي عن مرة، بن عمرو عن شُعبةُ، أخرجها أبو داود من طريق :الرابعة
: فقال منزالً، فنزلْنا ،-وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسوِل مع نَّاكُ(: قال أرقم، بن زيد عن

: قال يومئذ؟ كنتم كَم: قلتُ: قال" الحوض علي يِرد ممن جزٍء ألِف مئة ِمن جزء أنتم ما"
أو مئة سبع ١)مئة ثمان.  

  :٢عاصم العدوي] ٨[
 ،عجرة بن كعب عن ،الكوفي العدوي عاصم": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 

  . ٤)وثق": (...الكاشف"وقال الذهبي في . ٣)س ت ،الثالثة من ،النسائي وثقه
  . عجرة بن كعب : روى عن-
  .السبيعي إسحاق وأبو الشعبي، عامر : روى عنه-
  :  أقوال العلماء فيه-
  . ٦"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٥)قةث: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
 ذكره العجلي في كتابه ولم يذكر : من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-

  . ٧فيه جرح وال تعديل
  : وفي السنن الكبرى للنسائي الروايات الواردة عنه في الكتب الستة -

رواية واحدة " السنن الكبرى"وفي " رىالسنن الصغ"أخرج له الترمذي والنسائي في 
 ،عجرة بن كعب عن العدوي، عاصم عن الشعبي، عن حِصيٍن، أبيفقط من طريق 

 أحد ،وَأربعةٌ خَمسةٌ ،ِتسعةٌ ونحن - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إلينا خَرج(: قال
                                         

  . ٤٧٤٦رقم٧/١٢٤، باب في الحوض، كتاب السنة، السنن،  أبو داود- ١
، تهذيب الكمال، المزي. ٥/٢٣٨، الثقات، ابن حبان. ٧٤٦رقم١/٢٤٣، ة الثقاتمعرف،  العجلي- ٢

، الذهبي. ٣٠٨٣رقم٢٨٦تقريب التهذيب، ص. ٩٩رقم٥/٦٠، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٣٠٣٢رقم١٣/٥٥٠
  . ٢٥٢٤رقم١/٥٢٢، الكاشف

 .٣٠٨٣رقم٢٨٦ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٣
 .٢٥٢٤رقم١/٥٢٢، الكاشف،  الذهبي- ٤
  .٣٠٣٢رقم١٣/٥٥٠، تهذيب الكمال،  المزي- ٥
  .٢٥٢٤رقم١/٥٢٢، الكاشف،  الذهبي- ٦
  .٧٤٦رقم١/٢٤٣، معرفة الثقات،  العجلي- ٧



 

 )٢٥٠٧(

 بعدي يكونس َأنَّه سِمعتُم له اسمعوا،": فقال ،العجِم نم واآلخر العرب من العدديِن
 ،منه ولست ِمنِّي فليس ظُلِْمِهم على وأعانهم ِبكَِذِبِهم فَصدقَهم عليهم دخل فمن ؟مراءأ

 يصدقْهم ولم ظلمهم على يِعنْهم ولم عليهم يدخل لم ومن الحوض، علَي ِبواِرٍد وليس
 حديث هذا: (قال الترمذي .١)الحوض يعلَ واِرد وهو ،منه وأنا مني فهو بكذبهم
  ). الوجه هذا من إال مسعر حديث من نعرفه ال غريب صحيح
  :٢يزيد بن السائب بن اهللا عبد] ٩[

 محمد أبو ،الكندي يزيد بن السائب بن اهللا عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
. ٣)ت د بخ ،وعشرين ست سنة مات ،الرابعة من ،النسائي وثقه ،نمر أخت ابن ،المدني

  .٤)ثقة": (الكاشف"وقال الذهبي في 
 يأخذ ال: "وسلم عليه اهللا صلى النبي عن جده، عن ،هأبي: عنروى  : روى عن-
  . ٥)غيره له أعرف ال: ( قال أحمد بن حنبل.الحديث..." أخيه عصا أحدكم
  .٦ ابن ابي ذئب: روى عنه-
  : أقوال العلماء فيه-
وذكره ابن ، ٨)ثقة: (وقال النسائي، ٧)قليل الحديث، ثقة: ( قال ابن سعد: من وثقه-

  . ١٠)ثقة: ( وقال الذهبي٩"الثقات"حبان في 

                                         
باب ذكر الوعيد لمن َأعان ، كتاب البيعة، السنن الصغرى، النسائي. ٢٢٥٩رقم٤/٥٢٥، أبواب الفتن، السنن،  الترمذي- ١

، باب ذكر الوعيد لمن َأعان أميرا على الظلم، كتاب البيعة، السنن الكبرى. ٤٠٢٨و٤٢٠٧رقم٧/١٦٠، أميرا على الظلم
 . ٨٧٠٥رقم٨/٨٤، باب بطانة اإلمام، كتاب السيرو. ٧٧٨٣و،٧٧٨٢رقم٧/١٩٢
ابن . ٢٩٦رقم٥/١٠٣، التاريخ الكبير، البخاري. ١١٤٩رقم٥/٣٩٥، الطبقات الكبرى، ابن سعد:  وقفت على ترجمته عند- ٢

ابن . ٣٢٨٨رقم١٤/٥٥٥، تهذيب الكمال، المزي. ٥/٣٢، الثقات، ابن حبان. ٣٠٢رقم٥/٦٥، ح والتعديلالجر، أبي حاتم
ميزان ، ٢٧٣٩رقم١/٥٥٦، الكاشف، الذهبي. ٣٣٣٨رقم٣٠٤تقريب التهذيب، ص، ٣٩٤رقم٥/٢٢٩، حجر، تهذيب التهذيب

 .٤٣٣٩رقم٢/٤٢٦، االعتدال
  .٣٣٣٨رقم٣٠٤ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص- ٣
  . ٢٧٣٩رقم١/٥٥٦، الكاشف، ذهبي ال- ٤
 . ٣٢٨٨رقم١٤/٥٥٥، تهذيب الكمال،  المزي- ٥
ثقة فقيه ، المدني، أبو الحارث، العامري، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي: ( هو- ٦

  . ٦٠٨٢رقم٤٩٣ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: انظر). فاضل
  .١١٤٩رقم٥/٣٩٥، الطبقات الكبرى،  ابن سعد- ٧
  .٣٢٨٨رقم١٤/٥٥٥، تهذيب الكمال،  المزي- ٨
  .٥/٣٢، الثقات،  ابن حبان- ٩

 . ٢٧٣٩رقم١/٥٥٦، الكاشف،  الذهبي- ١٠



– 

  )٢٥٠٨(

  .  ال يوجد: من جرحه-
التاريخ "ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
  .  ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٢"الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم في ١"الكبير
  : وفي السنن الكبرى للنسائي الروايات الواردة عنه في الكتب الستة -

 حدثنا: قال ِذْئٍب أبي ابنأخرج له أبو داود والترمذي رواية واحدة فقط من طريق 
 عليه اُهللا صلى اِهللا رسول قال: قال ،هجد عن أبيه، عن يزيد، بن السائب بن اِهللا عبد

  .٣)إليه فَلْيردها أخيه اصع َأخَذَ فمن جادا، أو العبا يهخأ عصا أحدكم يْأخُذْ ال(: وسلم
  ).ذئب أبي بنا حديث من إال نَعِرفُه ال غريب حسن حديث هذا: (قال الترمذي

  :٤الثقفي اهللا عبد بن سفيان بن اهللا عبد] ١٠[
 ،الطائفي ،الثقفي اهللا عبد بن سفيان بن اهللا عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 

 ولم يذكر فيه جرح وال ٦"الكاشف"وذكره الذهبي في . ٥)س ،الثالثة من ،النسائي وثقه
  .تعديل
 أنه أيضا روى عن عبد اهللا بن ٧وذكر ابن حبان في ترجمته،  أبيه: روى عن-
عبد اهللا بن سفيان "وهذا ليس بصحيح فالذي روى عن عبد اهللا بن السائب هو ، السائب

  .٨" بن سفيان بن عبد اهللا الثقفيعبد اهللا"وليس " المخزومي
  . العامري عطاء بن لىعي : روى عنه-

                                         
 .٢٩٦رقم٥/١٠٣، التاريخ الكبير،  البخاري- ١
  .٣٠٢رقم٥/٦٥، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٢
، السنن، الترمذي. ٥٠٠٣رقم٧/٣٥١، على المزاحباب من يأخذ الشيء ، كتاب األدب، السنن،  أبو داود- ٣

  . ٢١٦٠رقم٤/٤٦٢، باب ما جاء ال يحل لمسلم َأن يروع مسلما، أبواب الفتن
الجرح ، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ٢٨٩رقم٥/١٠٠، التاريخ الكبير، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٤

غنية الملتمس ايضاح ، الخطيب البغدادي. ٨١٨رقم١/٢٥٨، تمعرفة الثقا، العجلي. ٣١٣رقم٥/٦٦، والتعديل
ابن حجر، . ٣٣٠٩رقم١٥/٤٢، تهذيب الكمال، المزي. ٥/٣١، الثقات، ابن حبان. ٢٨٣رقم٢٤١ص، الملتبس

 . ٢٧٥٦رقم١/٥٥٨، الكاشف، الذهبي. ٣٣٦٠رقم٣٠٦تقريب التهذيب، ص. ٤١٦رقم٥/٢٤٠، تهذيب التهذيب
 .٣٣٦٠رقم٣٠٦ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٥
  .٢٧٥٦رقم١/٥٥٨، الكاشف،  الذهبي- ٦
 .٥/٣١، الثقات،  ابن حبان- ٧
 . ٣٣١٠رقم١٥/٤٤، تهذيب الكمال، المزي:  انظر ترجمة عبد اهللا بن سفيان المخزومي عند- ٨



 

 )٢٥٠٩(

  :  أقوال العلماء فيه-
وذكره ابن حبان في ، ٢)ثقة: (و قال النسائي، ١)ثقة: ( قال العجلي: من وثقه-

  .٣"الثقات"
  .  ال يوجد: من جرحه-
تاريخ ال"ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
  . ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل، ٥"الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم في ٤"الكبير
  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-

 عطاء، بن يعلىرواية واحدة فقط من طريق " السنن الكبرى"أخرج له النسائي في 
 مرِني اهللا، رسول يا: قلت(: قال أبيه، نع في،الثق اِهللا عبد بن سفيان بن اهللا عبد عن
: قال، "استقم مث ،باهللا آمنْتُ: قل ":قال بعدك، غيرك أحدا عنه أسأل ال اإلسالم في بأمر
  . ٦)لسانه إلى فأشار، قي؟تأ فما

، في كتب السنة غير هذه الرواية" عبد اهللا بن سفيان بن عبد اهللا الثقفي: "وليس لـ
والمتابعة في صحيح مسلم من طريق عروة ، ي روايته عن أبيه سفيانوقد تابعه غيره ف

  .٧بن الزبير عن الصحابي سفيان بن عبداهللا الثقفي رضي اهللا عنه
  :٨نسطاس بن اهللا عبد] ١١[

 ومهملة النون بكسر- نسطاس بن اهللا عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
 وذكره الذهبي في .٩)ق س د ،الرابعة نم ،النسائي وثقه ،كندة مولى ،المدني - ساكنة

  .  ولم يذكر فيه جرح وال تعديل١٠"الكاشف"

                                         
 .٨١٨رقم١/٢٥٨، معرفة الثقات،  العجلي- ١
  .٣٣٠٩رقم١٥/٤٢، تهذيب الكمال،  المزي- ٢
  .٥/٣١، الثقات،  ابن حبان- ٣
  .٢٨٩رقم٥/١٠٠، التاريخ الكبير،  البخاري- ٤
  .٣١٣رقم٥/٦٦، الجرح والتعديل، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٥
 .١١٤٢٦ورقم١١٤٢٥رقم١٠/٢٥٦، سورة األحقاف، كتاب التفسير، السنن الكبرى،  النسائي- ٦
  . ٦٢رقم١/٦٥، باب جامع أوصاف اإلسالم، كتاب اإليمان، الصحيح،  مسلم- ٧
ابن حجر، . ٣٦١٥رقم١٦/٢٢١، تهذيب الكمال، المزي. ١٠٦٤رقم٥/٣٤٧، الطبقات، ابن سعد:  وقفت على ترجمته عند-  ٨

، ميزان االعتدال، ٣٠١٨رقم١/٦٠٣، الكاشف، الذهبي. ٣٦٦٥رقم٣٢٦تقريب التهذيب، ص. ١٠٥رقم٦/٥٦، تهذيب التهذيب
 . ٤٦٥٢رقم٢/٥١٥
  .٣٦٦٥مرق٣٢٦ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٩

 .٣٠١٨رقم١/٦٠٣، الكاشف،  الذهبي- ١٠



– 

  )٢٥١٠(

  . رضي اهللا عنهاهللا عبد بن جابر : روى عن-
  .وقاص َأبي بن عتبة بن هاشم بن هاشم :عنه روى -
   : أقوال العلماء فيه-
  .١)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
ولم " الطبقات" ذكره ابن سعد في : يذكر فيه جرح وال تعديل من جهله أو من لم-

  . ٣)هاشم بن هاشمتَفَرد عنه ، ال يعرف: (وقال الذهبي، ٢يذكر فيه جرح وال تعديل
  : وفي السنن الكبرى للنسائي الروايات الواردة عنه في الكتب الستة -

ة فقط من طريق رواية واحد" الكبرى"أخرج له ابن ماجه وأبو داود والنسائي في 
 بن جابر سمع أنه، الصلِْت بن كثير آل من ِنسطاٍس بن اهللا عبد أخبرني هاشم، بن هاشم
 هذا منبري عند أحد يحلفُ ال( : - وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول قال: قال اهللا، عبد
  .٤)النار له وجبت أو النار من مقعده تَبوأ إال أخضر سواٍك على ولو آثمٍة يمين على
  : ٥ويقال عبيد اهللا، يمالمخزو نهيك أبي بن اهللا عبد] ١٢[

 ،- النون بفتح- هيكنَ أبي بن اهللا عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
وقال ، ٦)د ،الثالثة من ،النسائي وثقه ،مصغر اهللا عبيد ويقال ،المدني ،المخزومي
  .٧)وثق": (...الكاشف"الذهبي في 

  . رضي اهللا عنهوقاص َأبي بن سعد : روى عن-

                                         
 .١٠٥رقم٦/٥٦،  ابن حجر، تهذيب التهذيب- ١
 ١٠٦٤رقم٥/٣٤٧، الطبقات،  ابن سعد- ٢
 .٤٦٥٢رقم٢/٥١٥، ميزان االعتدال،  الذهبي- ٣
، ليه وسلمباب في تعظيِم اليمين على ِمنبِر رسول اهللا صلَّى اهللا ع، كتاب األيمان والنذور، السنن،  أبو داود- ٤
. ٢٣٢٥رقم٣/٤١٩، باب الْيِميِن عند مقَاِطِع الحدود، أبواب األحكام، السنن، ابن ماجه. ٣٢٤٦رقم٥/١٥٠

  .٥٩٧٣رقم٥/٤٣٧، باب اليمين على ِمنْبِر النبي صلَّى اُهللا عليه وسلم، كتاب القضاء، السنن الكبرى، النسائي
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١٢٩٥رقم٥/٤٠١، بيرالتاريخ الك، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٥
، تهذيب الكمال، المزي. ٥/٧٤، الثقات، ابن حبان. ٩٠٢رقم١/٢٨٢، معرفة الثقات، العجلي. ١٥٨٧رقم٥/٣٣٦

، الذهبي. ٣٦٦٩رقم٣٢٧ص، تقريب التهذيب. ١١١رقم٦/٥٨، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٣٦١٩رقم١٦/٢٢٩
  .٥٤٠٢رقم٣/١٦، ن االعتدالميزا. ٣٠٢٥رقم١/٦٠٤، الكاشف

 .٣٦٦٩رقم٣٢٧ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٦
  .٣٠٢٥رقم١/٦٠٤، الكاشف،  الذهبي- ٧



 

 )٢٥١١(

  .مليكة َأبي بن اِهللا عبد :عنه  روى-
  :  أقوال العلماء فيه-
وذكره ابن حبان في ، ٢)ثقة: (وقال النسائي، ١)ثقة: ( قال العجلي: من وثقه-

  .٣"الثقات"
  . ال يوجد:  من جرحه-
خ التاري" ذكره البخاري في : من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
وقال ،  ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٥"الجرح والتعديل"وابن أبي حاتم في ، ٤"الكبير

  .٦)ال يعرف": (الميزان"الذهبي في 
  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-

 الطيالسي الوليد أبوحدثنا : (قال أبو داود، أخرج له أبو داود رواية واحدة فقط
 عبد عن حدثهم، الليث أن - بمعناه - الرملي موهب بن خالد بن ويزيد سعيد بن وقتيبةُ

 عن: يزيد وقال- وقَّاص أي بن سعد عن نَِهيك أبي بن اهللا عبد عن مليكة، أبي بن اهللا
 أبي بن سعيد عن كتابي في هو: قتيبةُ وقال سعيد، أبي بن سعيد عن ملَيكة، أبي ابن

  . ٧)بالقرآن يتَغن لم من منَّا لَيس: "وسلم عليه اهللا صلَّى اهللا رسول قال: الق - سعيد
  :٨عبد الرحمن بن سعد األعرج] ١٣[

 ،حميد أبو ،األعرج سعد بن الرحمن عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
حجر وقد قال ابن . ٩)م ،الثالثة من ،النسائي وثقه ،مخزوم بني مولى ،المقعد ،المدني

                                         
 .٩٠٢رقم١/٢٨٢، معرفة الثقات،  العجلي- ١
  .١١١رقم٦/٥٨،  ابن حجر، تهذيب التهذيب- ٢
  .٥/٧٤، الثقات،  ابن حبان- ٣
 .١٢٩٥رقم٥/٤٠١، التاريخ الكبير،  البخاري- ٤
  .١٥٨٧رقم٥/٣٣٦، الجرح والتعديل، ن أبي حاتم اب- ٥
 .٥٤٠٢رقم٣/١٦، ميزان االعتدال،  الذهبي- ٦
  .١٤٧٠، ١٤٦٩رقم٢/٥٩٥، باب باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، أبواب فضائل القرآن، السنن،  أبوداود- ٧
، الجرح والتعديل، أبي حاتمابن . ٩٣٢ورقم، ٩٣٠رقم٢٨٥، التاريخ الكبير، البخاري:  رجعت في ترجمته إلى- ٨
، المزي. ٧/٨٤و، ٥/٩٥، الثقات، ابن حبان. ٩٥٥رقم٢٩٢ص، الثقات، العجلي. ١١٢٤رقم٥/٢٣٨و، ١١٢١رقم٥/٢٣٧

، ميزان االعتدال، ٣٢٠٦ورقم٣٢٠٥رقم١/٦٢٩، الكاشف، الذهبي. ٣٨٣٠رقم١٧/١٣٥، ٣٨٣١رقم١٧/١٣٩، تهذيب الكمال
 .٣٨٧٦ورقم٣٨٧٥رقم٣٤١ص، تقريب التهذيب. ٣٧٤ ورقم٣٧٣رقم٦/١٨٤ ،تهذيب التهذيب، ابن حجر. ٤٨٧٥رقم٢/٥٦٦
  .٣٨٧٥رقم٣٤١ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٩



– 

  )٢٥١٢(

 من ،ثقة ،سفيان ابن مولى ،المدني سعد بن الرحمن عبد: (في الترجمة التي قبلها
  . ١)ق د م، بعده الذي يكون أن ويحتمل ،الثالثة

إنما هو ، ويالحظ القارئ أن ابن حجر لم يجزم في الراويين هل هما واحد أم ال
 األعرج سعد بن الرحمن عبد"ولو كانا واحد لما قال ابن حجر في ترجمة ، احتمال
  .فقد نقل الترجمتين ورجح أنهما واحد" الكاشف"أما الذهبي في ، )وثقه النسائي": (المقعد

 وعنه ،عمر وابن هريرة أبا وسمع عمر رأى ،سعد بن الرحمن عبد: (قال الذهبي
 ثم قال في الترجمة التي ٢)ق د م ،بعده الذي لعله ثقة ،ذئب أبي وابن عروة بن هشام
 الزهري وعنه ،أسيد بن وحذيفة هريرة أبي عن ،عرجاأل سعد بن لرحمنا عبد: (بعدها
  .٣)م ،قبله الذي أراه ذئب أبي وابن

ورجح أنهما واحد " المقعد سعد بن الرحمن عبد"ترجمة " الميزان"وذكر الذهبي في 
 روى .يعرف يكاد ال مدني،: عدي ابن قال. المقعد سعد بن الرحمن عبد: (فقال، ووثقه

 ذا: قلت  ".واقرأ انشقت "في - وسلم عليه اهللا صلى- النبي مع سجدت: يرةهر أبي عن
  . ٤)حميد أبا يكنى سليم، بن وصفوان شهاب، ابن عنه روى، ثقة

": المقعد األعرج سعد بن الرحمن عبد: "وقال في ترجمة، وذكر المزي الترجمتين
: فيه ليق قد قبله الذي فإن واحدا، يكونا َأن ويحتَمُل. هلقب الذي وبين هذا بين فرقوا وقد(

 مولى أنه: هذا في قالوا وقد مخزومي، سفيان بن واألسود سفيان، بن األسود مولى أنه
  .٥)أعلم واهللا مخزوم، بني

وابن أبي حاتم ، ٦"التاريخ الكبير"وبعض أهل العلم ذكر الترجمتين كالبخاري في 
، وبعضهم اكتفى بذكر واحدة منها، ٨"الثقات"وابن حبان في ، ٧"الجرح والتعديل"في 

                                         
  .٣٨٧٦رقم٣٤١ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ١
 .٣٢٠٥رقم١/٦٢٩، الكاشف،  الذهبي- ٢
 .٣٢٠٦رقم١/٦٢٩، الكاشف،  الذهبي- ٣
  .٤٨٧٥رقم٢/٥٦٦، ميزان االعتدال،  الذهبي- ٤
  .٣٨٣١رقم١٧/١٣٩، تهذيب الكمال، مزي ال- ٥
  . ٩٣٢ورقم، ٩٣٠رقم٢٨٥، التاريخ الكبير،  البخاري- ٦
 .١١٢٤رقم٥/٢٣٨و،١١٢١رقم٥/٢٣٧، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٧
  .٧/٨٤، ٥/٩٥، الثقات،  ابن حبان- ٨



 

 )٢٥١٣(

 بن الرحمن عبد: (قال العجلي،  "معرفة الثقات"وكأنه لم يفرق بينهما كالعجلي في 
  .١)ثقة تابعي، مدني،: سعد

وكذا ، والنسبة، واسم االب، االتفاق في االسم، والمالحظ في ترجمة الراويين
، الطبقة؛ فكالهما تابعيانوكذا االشتراك في ، االشتراك في بعض الشيوخ والتالميذ

والذي يترجح عندي أنهما واحد للمعطيات التي ذكرتها، وبناء على ذلك يكون الحكم 
  .أنه ثقة" عبد الرحمن بن سعد األعرج"على 
  :٢عبد الرحمن بن سعد القرشي] ١٤[

 ابن مولى ،القرشي سعد بن الرحمن عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
ولم أقف على ترجمته عند الذهبي في . ٣)بخ ،الثالثة من ،النسائي وثقه ،كوفي ،عمر

  ". الكاشف"
  .عمر بن اهللا عبد ومواله سعد، بن اهللا عبد أخيه : روى عن-
 الكوفي، إسحاق بن الرحمن عبد شيبة وأبو ن،ماسلي أبي بن حماد : روى عنه-

  .السبيعي إسحاق وأبو المعتمر، بن ومنصور
  :  أقوال العلماء فيه-
  . ٥"الثقات"ذكره ابن حبان في و، ٤)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
التاريخ "ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
  .  ولم يذكر فيه جرح وال تعديل٦"الكبير
  : الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-
  .م أقف على رواية له في الكتب الستة وكذا في السنن الكبرى للنسائيل

                                         
  .٩٥٥رقم٢٩٢ص، الثقات،  العجلي- ١
، المزي. ٥/٩٧، الثقات، ابن حبان. ٩٣١رقم٥/٢٨٤، كبيرالتاريخ ال، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٢

، تقريب التهذيب .٣٧٦رقم٦/١٨٦، تهذيب التهذيب، ابن حجر .٣٨٣٢رقم١٧/١٤٢، تهذيب الكمال
 .٣٨٧٧رقم٣٤١ص

 .٣٨٧٧رقم٣٤١ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر ٣
 . ٣٧٦رقم٦/١٨٦، تهذيب التهذيب،   ابن حجر- ٤
  .٥/٩٧، الثقات،  ابن حبان- ٥
 .٩٣١رقم٥/٢٨٤، التاريخ الكبير،  البخاري- ٦



– 

  )٢٥١٤(

  :١عمرو بن مالك بن جعشم بن مالك بن الرحمن عبد] ١٥[
 جعشم بن مالك بن مالك بن الرحمن عبد": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 

). ق خ ،الثالثة من ،النسائي وثقه _،ساكنة مهملة بينهما المعجمة والشين الجيم بضم_
  .٢)وثقه النسائي": (الكاشف"وقال الذهبي في 

  .جعشم بن مالك بن كلما وأبيه جعشم، بن مالك بن سراقة عمه : روى عن-  
  .الزهري :هنع روى -
   : أقوال العلماء فيه-
   .٤"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٣)ثقة: (قال النسائي:   من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
 ٥"الطبقات"ذكره ابن سعد في  :لم يذكر فيه جرح وال تعديل من جهله أو من -

   . ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٦"الجرح والتعديل"وابن أبي حاتم في 
  :  الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للنسائي-

وابن ماجه في سننه حديثا ، حديثا واحدا معلقا" صحيحه"أخرج له البخاري في 
  . حدا فقطوا

 وأخبرني: شهاب ابن الق: (قال البخاري،  أخرجه البخاري معلقا:الحديث األول
 أخبره هأبا أن جعشٍُم، بن الكمن ب سراقة أخي ابن وهو المدِلِجي، مالك بن نمالرح عبد
-  اهللا رسول في يجعلون قريش، كفار رسل جاءنا: يقول جعشٍُم بن سراقَةَ سمع أنه

 ثم ذكر ٧...)أسره أو قتله من منهما، واحد كل دية بكر، وأبي - وسلم عليه اهللا صلى
  .القصة كاملة

                                         
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ٨٠٣رقم٥/١٩٥، الطبقات الكبرى، ابن سعد:  وقفت على ترجمته عند-  ١
ابن حجر، تهذيب . ٣٩٤٥رقم١٧/٣٧٩، تهذيب الكمال، المزي. ٧/٦٤، الثقات، ابن حبان. ١٣٦٦رقم٥/٢٨٦

 . ٣٣٠٢رقم١/٦٤٢، الكاشف، الذهبي. ٣٩٩٥رقم٣٤٩يب، صتقريب التهذ، ٥٢٠رقم٦/٢٦٣، التهذيب
 .٣٣٠٢رقم١/٦٤٢، الكاشف،  الذهبي- ٢
 .٣٩٤٥رقم١٧/٣٧٩، تهذيب الكمال،  المزي- ٣
 .٧/٦٤، الثقات،  ابن حبان- ٤
  .٨٠٣رقم٥/١٩٥، الطبقات الكبرى،  ابن سعد- ٥
  . ١٣٦٦رقم٥/٢٨٦، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٦
، باب هجرة النبي صلى اُهللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كتاب المناقب، صحيحال،  البخاري- ٧
  .٣٩٠٦رقم٥/٦٠



 

 )٢٥١٥(

وأخرجه في ، يالحظ القارئ أن البخاري لم يخرج له إال حديثا واحدا معلقا فقط
  .كتاب المناقب

 كلما بن الرحمن عبد عن الزهري، أخرجه ابن ماجه من طريق :الحديث الثاني
 اهللا صلى-  اِهللا رسول سألت(: قال جعشٍُم، بن سراقَةَ عمه عن، أبيه نع جعشٍُم، بن

 ِإن َأجٍر من لي فهل إلبلي، لُطْتُها قد ِحياِضي، تَغْشَى اإلبل ضالَِّة عن -وسلم عليه
  .١")َأجر حرى كبد ذات كُلِّ في نعم،": قال سقَيتُها؟

  :٢عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان] ١٦[
 ،عبد الرحمن بن محمد عن جدته عن أم سلمة": (تقريب التهذيب" ابن حجر في قال

ن في  وبي،وعنه داود ابن أبي عبد اهللا مولى بني هاشم كذا وقع في رواية البخاري
 وعند الترمذي عن ابن جدعان ،التاريخ أنه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان

ولم أقف على ترجمته عند  .٣)بخ ت، الرابعة من ، وثقه النسائي، فنسبه إلى جد أبيه
  ".الكاشف"الذهبي في 

" السنن"للبخاري وفي " التاريخ الكبير"وسأذكر أوال الحديثين اللذين وردا عنه في 
ولم يرد له غير هذين الحديثين عند أصحاب ، للترمذي ثم سأدرس ترجمته بعد ذلك

  . الكتب الستة
، حدثنا محمد بن كثير: (قال، "ألدب المفردا" أخرجه البخاري في :الحديث األول
مر ابن عمر : قال، عن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الفراء، قال أخبرنا سفيان

رد علي : رجع إليه فقال، بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني فلما علم
  .٤ )سالمي

 حدثنا: قال ،يٍبكُر أبو حدثنا: (قال، "السنن" أخرجه الترمذي في :الحديث الثاني
 قال: قالت سلمة، أم عن جدته، عن جدعان، ابن عن اِهللا، عبد أبي بن داود عن وكيع،

                                         
 .  ٣٦٨٦رقم٤/٦٤٥، باب فضل صدقة الماء، أبواب األدب، السنن،  ابن ماجه- ١
، ابن ابي حاتم.  ٨٦٧رقم٥/٢٦٨، ١٠٩٦رقم٥/٣٤٥، التاريخ الكبير، البخاري:  رجعت في ترجمته إلى- ٢

، ٣٧٨٤رقم١٧/٣٣، تهذيب الكمال، المزي. ٥/١٠٢، الثقات، ابن حبان. ١٣٣٦رقم٥/٢٨٠، والتعديلالجرح 
، تقريب التهذيب، ابن حجر. ٥٣٠رقم٦/٢٦٧، ٣١٦رقم٦/١٥٥، تهذيب التهذيب، ابن حجر. ٣٩٥١رقم١٧/٣٩٣
 .٤٠٠١رقم٣٥٩ص

  .٤٠٠١رقم٣٥٩ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٣
  . ١١١٥ برقم ٣٨١ص، ب إذا سلم على النصراني ولم يعرفهبا، األدب المفرد، البخاري - ٤



– 

  )٢٥١٦(

 غريب حديث هذا: (قال الترمذي .١)مْؤتَمن المستَشَار: وسلم عليه اُهللا صلى اِهللا رسول
  ).سلمة أم حديث من

عبد "فهل هو ، "رحمنعبد ال"وقد قدمت الحديثين نظرا لالشكال الوارد في اسم 
أو هما ! ؟"عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"أو هو ! ؟"الرحمن بن جدعان

  !. واحد
عبد الرحمن بن جدعان، سمع ابن : (وقال" التاريخ الكبير"حيث ذكره البخاري في 

    .ولم يذكر غير هذا، ٢)، روى عنه َأبو جعفَر الفراء-رضي اهللا عنْهم-عمر وأنسا 
عبد الرحمن بن محمد "في ترجمة " التاريخ الكبير"في ذكره البخاري مرة أخرى ثم 

، أراه القرشي، عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان(:وقال، "بن زيد بن جدعان
قاله محمد بن بشر، سمع ِإسماعيل، َأخبرنا عبد الرحمن بن . عن عائشة رضي اهللا عنها

حدثنا عبد الرحيم، عن : وقال ابن َأبي شيبة. َأبي ضحاك، عن عبد الرحمن بن محمد
إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك، عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن 

وقال . ِبهذا...إن عبد اهللا بن صفوان، وآخر، َأتَيا عائشة، رضي اهللا عنها: جدعان، قال
حمد بن َأبي حدثنا مروان، عن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن م: مَؤمل بن فضل

وقال سعيد . الضحاك، َأخبرني عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان، دخل عبد اِهللا
حدثنا عباد بن عوام، عن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي ضحاك، عن : بن سليمان

: وقال ابن ِبشر في حديثه. عبد الرحمن بن محمد بن جبير بن مطِعم، أن صفوان دخل
وروى َأبو جعفر الفراء، عن عبد الرحمن بن جدعان، سمع .  صفوانعبد الرحمن بن

  .٣)ابن عمر، رضي اهللا عنهما، قوله؛ في السالم
عبد "هو " عبد الرحمن بن جدعان"ويالحظ القارئ أن البخاري كأنه يرى أن 

وال يمكن التسليم بذلك لعدة أمور وبعضها ، "الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان
  : البخاري نفسهمتعلق بكالم

 التي ساقها البخاري جاءت مختلفة -رضي اهللا عنها-  أسانيد حديث عائشة :أوال
عبد : "فمرة، وليست متفقة، "عبد الرحمن بن أبي الضحاك"في تسمية الذي روى عنه 

عبد : "ومرة"  عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"ومرة ، "الرحمن بن محمد

                                         
  . ٢٨٢٣رقم٥/١٢٦، باب أن المستشار مؤتمن، أبواب األدب، السنن،   الترمذي- ١
  . ٨٦٧رقم٥/٢٦٧، التاريخ الكبير،  البخاري- ٢
 . ١٠٩٦رقم٥/٣٤٥، التاريخ الكبير،  البخاري- ٣



 

 )٢٥١٧(

فيالحظ االختالف في االسم، وهذا من ، " مطعمالرحمن بن محمد بن جبير بن
  ".عبد الرحمن بن أبي الضحاك"اضطراب 

  ".  عبد الرحمن بن جدعان: " أنه ليس في تلك األسانيد تسمية:ثانيا
جاءت من طريق " التاريخ الكبير" أن تلك األسانيد التي ذكرها البخاري في :ثالثا

  . ١فاإلسناد ال يصح، لوهو مجهول الحا" عبد الرحمن بن أبي الضحاك"
" عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان" أن ابن أبي حاتم لما ذكر ترجمة :رابعا

روى عنه عبد الرحمن ابن أبي الضحاك سمعت أبي يقول ، روى عن عائشة: (قال
لذكر أيضا أنه روى " عبد الرحمن بن جدعان"ولو كان هو ، ولم يزد على ذلك. ٢)ذلك

  .  ى عنه َأبو جعفَر الفراءورو، عن ابن عمر
عبد "هو " عبد الرحمن بن جدعان"فال يمكن من خالل كل هذه األمور جعل 

قال الذهبي كما " عبد الرحمن بن جدعان"ويبقى ، "الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان
  . ٣)وعنه أبو جعفر الفزاري، له عن ابن عمر. ال يعرف": (ميزان االعتدال"في 

 ٥"تهذيب الكمال" والمزي في ٤"الثقات"هذا األمر ألن ابن حبان في وقد نبهت على 
قد اعتمدوا على ، ٢"تقريب التهذيب" و١"تهذيب التهذيب"و كذا ابن حجر تبعا للمزي في 

                                         
عبد الرحمن : (وقال، )٩٧٧رقم٥/٢٩٩" (التاريخ الكبير "ذكره البخاري في" عبد الرحمن بن أبي الضحاك "- ١

عن عبد الرحمن بن أبي ضحاك، عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن : قال محمد بن بشر. بن أبي ضحاك
: وقال، )١١٧٦رقم٥/٢٤٦" (الجرح والتعديل"وكذا ابن أبي حاتم في . ولم يذكر فيه جرح وال تعديل، )جدعان

ي الضحاك روى عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان روى عنه إسماعيل بن أبي عبد الرحمن بن أب(
" المنفردات والوحدان: "وذكره مسلم في كتابه. ولم يذكر فيه جرح وال تعديل، )خالد سمعت أبي يقول ذلك

وعبد الرحمن بن أبي ...وِممن تفرد عنه إسماعيل بن أبي خاِلد البجلي زياد مولى بني مخْزوم: (وقال، )١٤٨ص(
ولم يذكر ) ٨/٣٧١" (الثقات"وأما ابن حبان فقد ذكره في كتابه ، فلم يرو عنه إال إسماعيل بن أبي خالد) الضحاك
وهذا الذي ذهب إليه ): (١/٢٠٨" (لسان الميزان"قال ابن حجر في ، وهو كعادته في توثيق المجاهيل، فيه شيئا

والجمهور ، مذهب عجيب، الة عينه كان على العدالة إلى أن يتبن جرحهابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جه
فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، على خالفه

وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ، وغيره على أنهم مجهولون
  ).ن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيرهاب
  . ١٣٣٦رقم٥/٢٨٠، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٢
  . ٤٨٣٧رقم٢/٥٥٤، ميزان االعتدال، الذهبي - ٣
 . ٤٠٥٤رقم٥/١٠٢، الثقات،  ابن حبان- ٤
  . ٣٩٥١رقم١٧/٣٥٩، تهذيب الكمال،  المزي- ٥



– 

  )٢٥١٨(

عبد الرحمن بن "هو " عبد الرحمن بن جدعان"وجعلوا ، كالم البخاري السابق ذكره
  ".محمد بن زيد بن جدعان

عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن "هو " رحمن بن جدعانعبد ال"وعلى فرض أن 
لم يأت فيه توثيق إال من النسائي نقله عنه المزي " عبد الرحمن بن محمد"فإن ، "جدعان

": عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"قال المزي في ترجمة ". تهذيب الكمال"في 
  . ٣)زهريعبد الرحمن بن محمد ثقة، روى عنه ال: وقال النسائي(...

عبد "وهو أنه هل مراد النسائي بـ، وما نقله المزي من قول النسائي عليه إشكال
  . أو غيره" بن زيد بن جدعانعبد الرحمن بن محمد "أنه " الرحمن بن محمد

عبد " ذكر ترجمة ٤"التاريخ الكبير"والذي جعلني أقول ذلك؛ هو أن البخاري في 
وأشار البخاري إلى ، ولم يذكره بجرح وال تعديل" نالرحمن بن محمد بن زيد بن جدعا

ولم يشر ، فقط" َأبي جعفَر الفَراء"و " عبد الرحمن بن أبي صالح"أن من روى عنه هو 
 ذكر ترجمة ٥"الجرح والتعديل"وأيضا ابن أبي حاتم في ، إلى أن الزهري روى عنه

وأشار ابن أبي ،  تعديلولم يذكره بجرح وال" عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"
ولم يشر إلى أن ، فقط" عبد الرحمن بن أبي صالح"حاتم إلى أن من روى عنه هو 

ولو كان الزهري روى عنه لذكره البخاري وابن أبي حاتم في ، الزهري روى عنه
  . من باب أولى" عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"ترجمة 

 يقول في - في ظني–" تهذيب التهذيب" في وهذا اإلشكال هو الذي جعل ابن حجر
، ويلخص أنه روى عن جدته": (...عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"ترجمة 

وروى عنه داود بن أبي عبد اهللا ، وابن عمر، وعن عائشة، وقيل عن أمه ولم يسم
 ووثقه، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي الضحاك، وأبو جعفر الفراء، مولى بني هاشم

  . ٦)واهللا أعلم بصواب ذاك من خطأه، النسائي وابن حبان

                                                                                                     
 . ٥٣٠رقم٦/٢٦٧ و٣١٦رقم٦/١٥٥، تهذيب التهذيب،  ابن حجر- ١
  . ٤٠١رقم٣٥٠ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٢
  .٣٩٥١رقم١٧/٣٥٩، تهذيب الكمال،  المزي- ٣
  .١٠٩٦رقم٥/٣٤٥، التاريخ الكبير،  البخاري- ٤
  .١٣٣٦رقم٥/٢٨٠، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٥
  . ٥٣٠رقم٦/٢٦٥، تهذيب التهذيب،  ابن حجر- ٦



 

 )٢٥١٩(

وهذا الذي جعله يقول في ، بشيء في ذلك" تهذيب التهذيب"فلم يجزم ابن حجر في 
وثقه ": (...عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان"في ترجمة " تقريب التهذيب"

  .  ولم ينقل كعادته حكمه في الراوي١)النسائي
عبد الرحمن بن محمد ثقة، روى عنه : (دي أن قول النسائيوالذي يترجح عن

وبناء على ذلك فإسناد ، بل هو راو آخر) عبد الرحمن بن جدعان(ليس هو ) الزهري
  ".عبد الرحمن بن محمد"الحديثين ال يصح؛ لجهالة 

  :٢ردينا بن يعد] ١٧[
 بنت قيس أم مولى ،المدني دينار بن عدي": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 

  .٤)وثق": (...الكاشف"وقال الذهبي في . ٣)ق س د ،الرابعة من ،النسائي وثقه ،محصن
  .محصن ِبنت قَيس أم وموالته محصن، بن سفيان أبي :عن روى -
  .التوأمة مولى وصالح الحداد، هرمز بن ثابت المقدام أبو :عنه روى -
  :  أقوال العلماء فيه-
  . ٦"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٥)ثقة: ( قال النسائي: من وثقه-
  .  ال يوجد: من جرحه-
التاريخ "ذكره البخاري في :  من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
  .  ولم يذكرا فيه جرح وال تعديل٨"الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم في ٧"الكبير
  : سائي الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى للن-

رواية واحدة " الكبرى"وفي " الصغرى"أخرج له ابن ماجه وأبو داود والنسائي في 
 ِمحصن بنت قيس ُأم سمعت (:قال دينار، بن عدي حدثني الحداد، ثابتفقط من طريق 

                                         
 . ٤٠٠١رقم٣٥٠ص، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ١
، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١٩٥رقم٧/٤٤، التاريخ الكبير، البخاري:  وقفت على ترجمته عند- ٢
، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٣٨٨٥رقم١٩/٥٣١، تهذيب الكمال، المزي. ٥/٢٧٠، الثقات، ابن حبان. ٧رقم٧/٣
  .٣٧٦٠رقم٢/١٦، الكاشف، الذهبي. ٤٥٤١رقم٣٨٨تقريب التهذيب، ص، ٣٣٢رقم٧/١٦٧
 .٤٥٤١رقم٣٨٨تقريب التهذيب، ص،  ابن حجر- ٣
  .٣٧٦٠رقم٢/١٦، الكاشف،  الذهبي- ٤
 .٣٨٨٥رقم١٩/٥٣١، تهذيب الكمال،  المزي- ٥
  .٥/٢٧٠، الثقات،  ابن حبان- ٦
 .١٩٥رقم٧/٤٤، التاريخ الكبير،  البخاري- ٧
  .٧رقم٧/٣، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٨



– 

  )٢٥٢٠(

 حكَّيِه": قال الثَّوِب، في يكون الحيِض دم عن - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي سألتُ: تقول
  .١)"وسدرء بما واغسليه بِضلٍَع،
  : ٢بردة أبي بن المغيرة] ١٨[

 بن اهللا عبد بن ويقال ،بردة أبي بن المغيرة": (تقريب التهذيب"قال ابن حجر في 
 مات ،الثالثة من، بالمغرب الغزو إمرة ولي وقد ،النسائي وثقه ،بعضهم وقلبه ،بردة أبي
  .٤)وثق": (...يزانالم"وفي " الكاشف"وقال الذهبي في . ٣)٤ ،المائة بعد

 هو: "البحر حديث هريرة أِبيوعن  الحضرمي، نعيم بن زياد : روى عن-
 مدلج بني بن رجل عن وقيل ،هريرة أبي عن أبيه عن وقيل "ميتته والحل ماؤه الطهور

  . ذلك غير وقيل ،- وسلم عليه اهللا صلى-  النبي عن
 بن سعيد ويزيد، نب والحارث ،٥فيه خالف على كثير َأبو الجالح : روى عنه-
 بن وموسى ،صالح أبي بن اهللا وعبد، سعيد بن اهللا عبد وقيل سعيد بن سلمة وقيل سلمة

 مروان وأبو ،القرشي محمد بن ويزيد األنصاري سعيد بن ويحيى ،البلوي األشعث
  . التجيبي
  : أقوال العلماء فيه-
  . ٧"الثقات"وذكره ابن حبان في ، ٦)ثقة: (قال النسائي:  من وثقه-
  . ال يوجد:  من جرحه-

                                         
، أبوداود. ٦٢٨رقم١/٣٩٨، باب في ما جاء في دم الحيض يِصيب الثوب، أبواب التيمم، السنن،  ابن ماجه- ١

السنن ، النسائي. ٣٦٣رقم١/٢٧١، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبسه في حيضها، كتاب الطهارة، السنن
باب دم ، حاضةكتاب الحيض واالستو، ٢٩٢رقم١/١٥٤، باب دِم الحيض يِصيب الثوب، كتاب الطهارة، الصغرى

، باب في دم الحيض يِصيب الثوب، كتاب الطهار، السنن الكبرى. ٣٩٥رقم١/١٩٥، الحيض يِصيب الثوب
  . ٢٨٢رقم١/١٨٣
، التاريخ الكبير، البخاري. ٧٦٧رقم٥/١٨٦، الطبقات الكبرى، ابن سعد:  وقفت على ترجمته عند- ٢
تهذيب ، المزي. ٥/٤١٠، الثقات، ابن حبان. ٩٨٣رقم٨/٢١٩، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم. ١٣٨٩رقم٧/٣٢٣

تقريب التهذيب، . ٤٦٠رقم١٠/٢٥٦، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٦١٢٣رقم٢٨/٣٥٢، الكمال
  .٨٧٠٣رقم٤/١٥٩، ميزان االعتدال، ٥٥٨٣رقم٢/٢٨٤، الكاشف، الذهبي. ٤٥٤١رقم٣٨٨ص

  .٤٥٤١رقم٣٨٨ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص- ٣
 .٨٧٠٣رقم٤/١٥٩، ميزان االعتدال، ٥٥٨٣رقم٢/٢٨٤، الكاشف،  الذهبي- ٤
 .  أي على خالف فيه في روايته عن المغيرة بن أبي بردة- ٥
  .٦١٢٣رقم٢٨/٣٥٢، تهذيب الكمال،  المزي- ٦
  .٥/٤١٠، الثقات،  ابن حبان- ٧



 

 )٢٥٢١(

الطبقات "ذكره ابن سعد في  : من جهله أو من لم يذكر فيه جرح وال تعديل-
ولم ، ٣"الجرح والتعديل"وابن أبي حاتم في ، ٢"التاريخ الكبير"والبخاري في ، ١"الكبرى

  .يذكروا فيه جرح وال تعديل
  : لنسائي الروايات الواردة عنه في الكتب الستة وفي السنن الكبرى ل-

 والحل ماؤه الطهور هو: (أخرج له أصحاب السنن رواية واحدة فقط، وهو حديث
 بردة أبي بن المغيرة أن األزرق، ابن آل من سلمة بن سعيدأخرجوه من طريق ، )ميتته

-  اهللا رسوَل رجٌل سأل(: يقول هريرة أبا سمع أنَّه أخبره -الدار عبد بني من وهو-
 من القليل معنا ونَحِمُل البحر، نَركَب إنَّا اهللا، رسول يا: فقال، -وسلم عليه اهللا صلى
 عليه اهللا صلى اهللا رسوُل فقال البحر؟ بماِء أفنتوضُأ عِطشنا، به تَوضأنا فإن الماء،
  .٤)"ميتَتُه الحلُّ ماُؤه، الطَّهور هو: "وسلم

 النبي باأصح من الفقهاء أكثر قول وهو، صحيح حسن حديث هذا: (قال الترمذي
  ).وسلم عليه اُهللا صلى

                                         
 .٧٦٧رقم٥/١٨٦، الطبقات الكبرى،  ابن سعد- ١
 . ١٣٨٩رقم٧/٣٢٣، التاريخ الكبير،  البخاري- ٢
  .٩٨٣رقم٨/٢١٩، الجرح والتعديل،  ابن أبي حاتم- ٣
باب الطافي ، أبواب الصيدو، ٣٨٦رقم١/٢٥٠، باب الوضوِء بماء البحر، أبواب الطهارة، السنن،  ابن ماجه- ٤

. ٨٣رقم١/٦٢، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة، السنن، أبو داود. ٣٢٤٦رقم٤/٣٩٢، من صيد البحر
السنن ، النسائي. ٦٩رقم١/١٠٠، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، واب الطهارةأب، السنن، الترمذي
، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياه. ٥٩رقم١/٥٠، باب ماء البحر، كتاب الطهارة، الصغرى

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى. ٤٣٥٠رقم٧/٢٠٧، باب ميتة البحر، كتاب الصيد والذبائحو. ٣٣٢رقم١/١٧٦
٤٨٤٣رقم٤/٤٨٩، باب ميتة البحر، كتاب الصيدو ،٥٨رقم١/٩٣،  ماء البحر والوضوء منهِذكْر.  



– 

  )٢٥٢٢(

وهما ، جدول يبين المعلومات التي توصلت إليها لكل راو باستثناء راويين لم أضعهما
  ".عبد الرحمن بن محمد"و، "عبد الرحمن بن سعد األعرج"

الرق
  م

اسم 
  الراوي

قول ابن 
حجر في 

  "التقريب"

قول 
الذهبي في 

  "الكاشف"

عدد 
الذين 
روى 
  عنهم

عدد 
لذين ا

رووا 
  عنه

من   من وثقه
  جرحه

  من جهله

إسحاق بن    ١
  يعقوب

ــه  وثقـ
  النسائي

ــه  عنــ
ــسائي  الن

  ووثقه

  ___  ___  النسائي  ١  ٢

 بن خشف  ٢
  مالك

ــه  وثقـ
  يالنسائ

، النسائي  ١  ٣  وثِّق
  ابن حبان

ابن عبـد     األزدي
ــر ، البــ
والدارقطن

  ي
 بن زرعة  ٣

  عبدالرحمن
ــه  وثقـ
  النسائي

ــه  وثقــ
  النسائي

 ،النسائي  ٢  ١
  ابن حبان

____  ____  

 بـن  زياد  ٤
  جارية

ــه  وثقـ
  النسائي

لم يـذكر   
فيه جرح  

  وال تعديل

، النسائي  ٤  ٢
ابــــن 

ــان ، حب
ــال  وقـ

: الذهبي
صدوق (

روى 
عنـــه 

  ).جماعة

ــن  ابـ
  الجوزي

  أبو حاتم

 بـن  سعيد  ٥
  ذؤيب

ــه  وثقـ
  النسائي

، النسائي  ٥  ٨  وثِّق
  ابن حبان

  أبو حاتم  ____

ـ  سعيد  ٦  نب
  سلمة

ــه  وثقـ
  النسائي

 ثقــــهو
  النسائي

  

، النسائي  ٢  ١
  ابن حبان

ابن عبـد     ____
  البر



 

 )٢٥٢٣(

 بـن  طلحة  ٧
  يزيد

ــه  وثقـ
  النسائي

لم يـذكر   
فيه جرح  

  وال تعديل

، النسائي  ١  ٢
  ابن حبان

____  ____  

ــم   ٨ عاصـ
  العدوي

ــه  وثقـ
  النسائي

، النسائي  ٢  ١  وثِّق
  ابن حبان

____  ____  

 بن اهللا عبد  ٩
  السائب

ــه  وثقـ
  النسائي

، دابن سع   ١  ١  ثقة
، النسائي

ابــــن 
ــان ، حب
  الذهبي

____  ____  

 بن اهللا عبد  ١٠
  سفيان

ــه  وثقـ
  النسائي

لم يـذكر   
فيه جرح  

  وال تعديل

، العجلي  ١  ١
، النسائي

  ابن حبان

____  ____  

 بن اهللا عبد  ١١
  نسطاس

ــه  وثقـ
  النسائي

لم يـذكر   
فيه جرح  

  وال تعديل

  الذهبي  ____  النسائي  ١  ١

 بن اهللا عبد  ١٢
  نهيك أبي

ــه  وثقـ
  لنسائيا

، العجلي  ١  ١  وثِّق
، النسائي

  ابن حبان

  الذهبي   _____

ــد   ١٣ عبــ
الرحمن بن  
ــعد  ســ

  األعرج

____  ____  _____  ___
__  

_____
_  

_____  _____  

ــد   ١٤ عبــ
الرحمن بن  
ــعد  ســ

  القرشي

ــه  وثقـ
  النسائي

لم أقـف   
علــــى 
ــه  ترجمت
فــــي 

  "الكاشف"

، النسائي  ٤  ٢
  ابن حبان

_____  _____  



– 

  )٢٥٢٤(

ــد  ١٥  عبــ
 بن الرحمن

  مالك

ــه  وثقـ
  النسائي

ــه  وثقــ
  النسائي

، النسائي  ١  ٢
  ابن حبان

_____  _____  

ــد   ١٦ عبــ
الرحمن بن  

  محمد

____  ____  _____  ___
__  

_____
_  

____  _____  

 بـن  عدى  ١٧
  ردينا

ــه  وثقـ
  النسائي

، النسائي  ٢  ٢  وثق
  ابن حبان

_____  _____  

 بن المغيرة  ١٨
  بردة أبي

ــه  وثقـ
  النسائي

، النسائي  ٨  ٢  وثق
  ابن حبان

_____  _____  

  تتمت الجدول
من لم يذكر فيه جرح   الرقم

  وال تعديل
من أخرج له من أصحاب 

  الكتب الستة
عدد الروايات الواردة 
عنه في الكتب الستة 
  وفي السنن الكبرى

خالصة الحكم 
  في الرواي

ــسائي  ___  ١ ــصغرى"الن ، "ال
  ".الكبرى"

  وثقه النسائي  ٢

وابـن أبـي    ، البخاري  ٢
 حاتم 

  

،  أبـو داود   ،ابن ماجـه  
، الترمـــــــــذي

" الـــصغرى"النـــسائي
  "الكبرى"و

  وثقه النسائي  ٢

وابن أبـي    ، البخاري  ٣
 حاتم 

  

  النسائي وثقه  ١  والترمذي، أبو داود

  النسائي وثقه  ١  أبو داود، ابن ماجه  البخاري  ٤
ــسائي  _____  ٥ ــصغرى"الن ، "ال

  ".الكبرى"
  
  

  النسائي وثقه  ١



 

 )٢٥٢٥(

وابـن أبـي    ، البخاري  ٦
  حاتم 

ـ   ، أبـو داود  ، هابن ماج
، الترمـــــــــذي

" الـــصغرى"النـــسائي
  "الكبرى"و

  النسائي وثقه  ١

أبو ، ابن ماجه ، البخاري  أبو حاتم  ٧
النسائي ، الترمذي، داود

  "الكبرى"و" الصغرى"

  النسائي وثقه  ٤

النـــسائي ، الترمـــذي  العجلي  ٨
  ".الكبرى"و، "الصغرى"

  النسائي وثقه  ١

وابـن أبـي    ، البخاري  ٩
  حاتم 

  ثقة  ١  الترمذيو، أبو داود

وابـن أبـي    ، البخاري  ١٠
  حاتم 

  ثقة  ١  ".الكبرى"النسائي 

، أبـو داود  ، ابن ماجـه    ابن سعد  ١١
  "الكبرى"النسائي 

  النسائي وثقه  ١

وابـن أبـي    ، البخاري  ١٢
  حاتم 

  ثقة  ١  أبوداود

  ثقة  ______  _______  _____  ١٣
  النسائي وثقه  ال يوجد  ال يوجد  البخاري  ١٤
  النسائي وثقه  ٢  ابن ماجه، "معلق"البخاري  بن ابي حاتما، ابن سعد  ١٥
  مجهول الحال  _____  ____  ____  ١٦
وابـن أبـي    ، البخاري  ١٧

  حاتم 
، أبـو داود  ، ابن ماجـه  
ــسائي  ــصغرى"الن " ال

  "الكبرى"و

  النسائي وثقه  ١

، والبخـاري ، ابن سعد   ١٨
  وابن أبي حاتم 

، أبـو داود  ، ابن ماجـه  
النـــسائي ، الترمـــذي

  "الكبرى" و"الصغرى"

  النسائي وثقه  ١

  



– 

  )٢٥٢٦(

  الخاتمة
وأحال الحكم ، بعد عرض ودراسة الرواة الذين لم يضع ابن حجر خالصة حكمه عليهم

  : نضع النتائج التالية، وعددهم ثمانية عشر راو، عليهم إلى توثيق النسائي لهم
"  األعرجعبد الرحمن بن سعد"النتائج المتعلقة بجميع الرواة باستثناء الراويين : أوال

  ".عبد الرحمن بن محمد"والراوي 
باستثناء راويين فلم أقف " ثقاته"وذكرهم ابن حبان في ، جميع الرواة وثقهم النسائي - ١

 ".نسطاس بن اهللا عبد"و، "إسحاق بن يعقوب: "وهما، عليهم عند ابن حبان
، أربعة من الرواة جاء التوثيق لهم عن بعض األئمة غير توثيق النسائي وابن حبان - ٢

 بن اهللا عبد"و، )صدوق روى عن جماعة: (قال الذهبي فيه" جارية بن زياد: "وهم
 أبي بن اهللا عبد"و، وثقه العجلي" سفيان بن اهللا عبد"و، وثقه ابن سعد والذهبي" السائب
 .وأما بقية الرواة فلم أقف على توثيق لهم إال من النسائي وابن حبان، وثقه العجلي" نهيك

" الجرح والتعديل"وابن أبي حاتم في " التاريخ الكبير"م البخاري في غالب الرواة ذكره - ٣
 .ولم يذكر الراوي بجرح وال تعديل، أو ذكرهم أحدهما

بعض الرواة الذين وثقهم النسائي وابن حبان قد حكم عليهم بعض األئمة بالجهالة أو  - ٤
 .بعدم المعرفة بهم

 .غالب الرواة لم يرو عنهم إال راو أو راويين - ٥
،  الرواة لم يخرج لهم البخاري ومسلم باستثناء راويين أخرج لهم البخاري فقطجميع - ٦

 ".مالك بن الرحمن عبد" و" يزيد بن طلحة: "وهما
 عبد: "وهو، روايته معلقة: أحدهما، لم يخرج البخاري إال حديثا واحدا لكال الراويين - ٧

 طلحة"وهو : لثانيوا، ، وقد أخرج البخاري روايته في كتاب المناقب"مالك بن الرحمن
 .، وأورد له متابعة"الفضائل"وقد أخرج البخاري روايته في كتاب " يزيد بن

جميع الرواة لم يخرج لهم أصحاب السنن إال رواية أو روايتين باستثناء راو واحد  - ٨
 .فإن له أربع روايات" يزيد بن طلحة: "وهو

نسائي قد حكم عليهم غالب الرواة الذين أحال الحكم عليهم ابن حجر إلى توثيق ال - ٩
وبقية ، وعددهم عشرة رواة" وثِّق"أو بقوله " وثقه النسائي: "إما بقوله، الذهبي مثل ذلك

الرواة لم يذكرهم الذهبي بجرح وال تعديل ولم ينقل فيهم حكما باستثناء راو واحد قد 
 ".عبد اهللا بن السائب: "وهو" ثقة"حكم عليه الذهبي بأنه 

  : ""عبد الرحمن بن سعد األعرج: "لقة بالراويالنتيجة المتع: ثانيا
وقال فيه ابن " عبد الرحمن بن سعد األعرج المقعد: "ذكر ابن حجر ترجمتين أحدها

 بن الرحمن عبد: "وقد ذكرها قبلها وهي ترجمة: والترجمة الثانية، "وثقه النسائي: "حجر
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ولم ، لية أن يكونا واحدوقد ذكر ابن حجر احتما، "ثقة: " وقال فيه ابن حجر"المدني سعد
وكذا لالشتراك ، والنسبة، واسم االب، لالتفاق في االسموالذي تبين لي أنهما واحد؛ ، يرجح

وهذا الذي رجحه ، وكذا االشتراك في الطبقة؛ فكالهما تابعيان، في بعض الشيوخ والتالميذ
  .ه ثقةأن" عبد الرحمن بن سعد األعرج"الذهبي، وبناء على ذلك يكون الحكم على 

  ".عبد الرحمن بن محمد" :النتيجة المتعلقة بالراوي: ثالثا
عبد الرحمن بن محمد "هو هل ، "عبد الرحمن بن محمد"ذكرت في البحث الكالم حول 

والذي تبين لي أنهما ليسا راو ، "عبد الرحمن بن جدعان: "أو هل هو" بن زيد بن جدعان
عبد الرحمن بن "هو " من بن جدعانعبد الرح"وعلى فرض أن ، واحد بل هما راويين

لم يأت فيه توثيق إال من النسائي " عبد الرحمن بن محمد"فإن ، "محمد بن زيد بن جدعان
وهو أنه ، وما نقله المزي من قول النسائي عليه إشكال، "تهذيب الكمال"نقله عنه المزي في 
" بن زيد بن جدعان محمد عبد الرحمن بن"أنه " عبد الرحمن بن محمد"هل مراد النسائي بـ

" تهذيب التهذيب"في " عبد الرحمن بن محمد"وابن حجر نفسه لما ذكر ترجمة ، أو غيره
واهللا : (وذكر توثيق النسائي وابن حبان له ثم قال، ومن رووا عنه، ذكر من روى عنهم

، بشيء في ذلك" تهذيب التهذيب"فلم يجزم ابن حجر في ، )أعلم بصواب ذاك من خطأه
عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن "في ترجمة " تقريب التهذيب"ا الذي جعله يقول في وهذ

  .ولم ينقل كعادته حكمه في الراوي) وثقه النسائي": (...جدعان
الذين لم يضع ابن حجر خالصة ومن خالل هذه النتائج التي توصلت إليها في الرواة 

 أنّه لم ،وعددهم ثمانية عشر راو، ي لهموأحال الحكم عليهم إلى توثيق النسائ، حكمه عليهم
توجد قرائن كافية في توثيق هؤالء الرواة عند ابن حجر ولهذا السبب أحال الحكم عليهم 

وهذا أيضا الذي ، "تقريب التهذيب"ولم يحكم عليهم كعادته في كتابه ، إلى توثيق النسائي لهم
 لم يذكرهم الذهبي بجرح وال أو، يحكم عليهم بمثل ذلك" الكاشف"جعل الذهبي في كتابه 

عبد اهللا : "وهو" ثقة"تعديل، ولم ينقل فيهم حكما باستثناء راو واحد قد حكم عليه الذهبي بأنه 
  .لترجح وثاقته عنده" بن السائب

هو الصواب؛ فقد وثقه ابن سعد " عبد اهللا بن السائب"وما ذهب إليه الذهبي من وثاقة 
 أبي بن اهللا عبد"و" سفيان بن اهللا عبد"ندي وثاقة والنسائي وابن حبان، وأيضا ترجح ع

 "عبد الرحمن بن سعد األعرج"لتوثيق العجلي والنسائي وابن حبان لهم، وكذا وثاقة " نهيك
  ".المدني سعد بن الرحمن عبد": لترجح أنه هو 

  
  



– 

  )٢٥٢٨(

 المراجع
  ـ             ، الحاكم أحمد أبو الحـاكم  "محمد بن محمـد بـن أحمـد الكرابيـسي المعـروف بـ

 دار : الناشـر ، الدخيل محمد بن يوسق: تحقيق، والكنى األسامي ،)هـ٣٧٨:ت"(رالكبي
 . م١٩٩٤، ١ط، المدينة، األثرية الغرباء

     ـ ٢٥٦: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري التـاريخ  ، )هـ
حمـد  م:  تحقيـق  ،الجامع الصحيح . دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد    :  طبعة الكبير،

 .هـ١٤٢٢، ١ط، دار طوق النجاة: الناشر، زهير بن ناصر الناصر
      شـاكر  محمـد  أحمد، وتعليق تحقيق ،السنن،  )هـ٢٧٩: ت(الترمذي، محمد بن عيسى 

 ،هـ١٣٩٥، ٢ط، مصر ،الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: طبعة، وآخرون
صـبحي الـسامرائي   : ، تحقيق علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي      .م١٩٧٥

 . هـ١٤٠٩، ١عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط: وآخرين، الناشر
  والمتروكـون  الضعفاء ، )هـ٥٩٧: ت( علي بن الرحمن عبد الفرج أبو ،ابن الجوزي، 

 .هـ١٤٠٦، ١ط، بيروت ،العلمية الكتب دار: الناشر، القاضي اهللا عبد: تحقيق
      ـ ٣٢٧: ت( الرحمن بن محمد بن إدريـس        ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الجـرح  ،  )هـ

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، الهنـد، دار إحيـاء التـراث          : ، الناشر والتعديل
 .م١٩٥٢هـ، ١٢٧١، ١العربي، بيروت، ط

         المعـارف  دائـرة : لناشرا، الثقات،  )هـ٣٥٤: ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد 
 .م١٩٧٣ ,ـ ه١٣٩٣ ،١ط، الهند ،الدكن ،آباد حيدر ،العثمانية

     ـ ٨٥٢: ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد اإلصـابة فـي تمييـز    ، )هـ
دار الكتـب   : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشـر        :  تحقيق الصحابة،

محمـد  : تحقيـق تقريب التهـذيب،    . هـ١٤١٥األولى،  : ، الطبعة ١العلمية، بيروت، ط  
:  الناشرتهذيب التهذيب،. م١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦،  ١ الرشيد، سوريا، ط   دار: عوامة، الناشر 

 ،الصالح ابن كتاب على النكت. هـ١٣٢٦،  ١مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط     
 اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة: الناشر، المدخلي عمير هادي بن ربيع :تحقيق
، دار الريان للتـراث   :  طبعة ،الساريهدي  . م١٩٨٤، هـ١٤٠٤،، ١ط، المنورة المدينة
 .م١٩٨٦، هـ١٤٠٧، ١ط، القاهرة

  ايضاح الملتمس غنية، )هـ٤٦٣: ت(ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو، الخطيب البغدادي 
، الرياض ،الرشد مكتبة: الناشر، الشهري البكري اهللا عبد بن يحيى. د: تحقيق، الملتبس

 . م٢٠٠١ ،هـ١٤٢٢، ١ط
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 اإلرشاد في معرفة علماء الحـديث     ، )هـ٤٤٦:ت(بد اهللا بن أحمد   الخليل بن ع  ، الخليلي، 
 . م٢٠١٠، هـ١٤٣١، ١ط، القاهرة، الفاروق الحديثة: طبعة، وليد متولي محمد: تحقيق

   شـعيب  : ، تحقيـق السنن، )هـ٣٨٥: ت(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد
. م٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٤،  ١، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان   : األرنؤوط وآخرين، الناشر  

وأبـي  ، محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي    . د: تحقيق، العلل الواردة في األحاديث النبوية    
 .م٢٠١١، هـ١٤٣٢،  الرياض، دار طية، ١ط، المنذر خالد بن إبراهيم المصري

  تاني األزدي إسحاق بن األشعث بن سليمان، أبو داودِجسـ ٢٧٥: ت (الس ، الـسنن ، )هـ
، ١ط، العالميـة  الرسـالة  دار: طبعـة ، بللي قره كامل محمد ،األرنؤوط بشعي: تحقيق
  . م٢٠٠٩ ، هـ١٤٣٠

              ـ ٧٤٨: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان  تـاريخ   ،)هـ
 دار: الناشـر ، معروف عواد بشار الدكتور : تحقيق ،واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم
، الـستة  الكتـب  في رواية له من معرفة فيالكاشف  . م٢٠٠٣، ١ط، اإلسالمي الغرب
، جـدة  القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الناشر، عوامة محمد: تحقيق

ميـزان  . نور الـدين عتـر  . د:  تحقيق ،المغني في الضعفاء  . م١٩٩٢ ،هـ١٤١٣، ١ط
 ،بيـروت  والنـشر،  للطباعة المعرفة دار: الناشر، البجاوي محمد علي: تحقيق ،االعتدال

 .م١٩٦٣ ،هـ١٣٨٢، ١ط، لبنان
  تحقيق ،الكبرى الطبقات، )هـ٢٣٠: ت (منيع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبو، ابن سعد :

  .م١٩٩٠ ،هـ١٤١٠، ١ط، بيروت ،العلمية الكتب دار: طبعة، عطا القادر عبد محمد
 ئمة الستةشروط األ، )هـ٥٠٧: ت(أبو محمد محمد بن طاهر، ابن طاهر المقدسي ،

  . القاهرة، مكبة عاطف: طبعة
           مـن  الموطأ في لما التمهيد،  )هـ٤٦٣: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا 

: الناشر، البكري الكبير عبد محمد، العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق، واألسانيد المعاني
 . هـ١٣٨٧، المغرب ،اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة

 معرفة الثقات من رجال    ،  )هـ٢٦١: ت(، أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح          العجلي
هـ، ١٤٠٥، ١، دار الباز، طأهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم       

 . م١٩٨٤
           شـعيب  : ، تحقيق السنن،  )هـ٢٧٣: ت(ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني

 . م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ١ار الرسالة العالمية، طد: األرنؤوط وآخرين، الناشر



– 

  )٢٥٣٠(

         تهذيب الكمال فـي أسـماء       )هـ٧٤٢: ت(المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،
، ١مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط      : بشار عواد معروف، الناشـر    . د: ، تحقيق الرجال
 . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

          صحيح مسلم، ،  )هـ٢٦١: ت(مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 الكنـى . دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت       : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر    : تحقيق

 العلمـي  البحـث  عمـادة : الناشر، القشقري أحمد محمد الرحيم عبد:  تحقيق ،واألسماء
 . م١٩٨٤، هـ١٤٠٤ ،١ طالمنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة

  البـاب  فتح، )هـ٣٩٥ :ت( يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد اهللا عبد أبو، ابن منده 
 ،الكـوثر  مكتبـة : الناشـر ، الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو : تحقيق ،واأللقـاب  الكنى في

 م١٩٩٦ ،هـ١٤١٧ ،١ط، الرياض
 ـ ٣٠٣: ت (الخراساني علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، النسائي  تـسمية ، )هـ

 بـن  حـاتم  الشريف : تحقيق ،سائيالن علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ
  ،السنن الكبرى . هـ١٤٢٣، ١ط، المكرمة مكة ،الفوائد عالم دار: طبعة، العوني عارف
ـ ١٤٢١، ١ط، بيـروت  ،الرسـالة  مؤسسة: طبعة، شلبي المنعم عبد حسن: تحقيق  ،هـ
 مكتـب : الناشـر ، غـدة  أبـو  الفتـاح  عبد: تحقيق ،"المجتبى"السنن الصغرى . م٢٠٠١

  . م١٩٨٦ ،هـ١٤٠٦ ،٢ط، حلب، سالميةاإل المطبوعات
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  الملخص
 ونـال بـه درجـة       – رحمـه اهللا     –إكماالً ِلما بدأه الدكتور إبراهيم علي ركّه        

شـرح أبيـات سـيبويه    (، بتحقيقه القسم األول من كتـاب  ـه١٤٠٣الدكتوراه في عام   
لعفيف الدين الكوفي؛ يأتي هذا البحث تحقيقًا لجزء من هذا الكتاب، ودراسـةً         ) والمفصل
وتوثيقًا لنسبته له، فوصف النسخة، يعقبها النص المحقق، ثـم تـذييل البحـث              لمؤلِّفه،  

  . بالمصادر التي اعتمد عليها الباحث
هذا الكتاب شرح مؤلِّفه أبيات كتاب سيبويه والمفصل، شرحا تميز بالموسوعية           

بأبيات لعالقته  و ،والشمول، جمع فيه بين فنوٍن متنوعة نحوا وصرفًا ولغةً وأدبا وتاريخًا          
نِّهما، وألنه األثر الوحيد الباقي للشارح الذي مـن خاللـه          كتابين من أمهات الكتب في فَ     

   .علميةال ته اكتسب الشرح قيم،نقف على أبرز آرائه

 
 

 
 

 
 

 
 أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية 

  جامعة الباحة –كلية العلوم واآلداب بالمخواة 
  



– 

  )٢٥٣٢(

Abstract  
For Completing of what said by Dr. Ibrahim Ali Rakkah (may 

Allah have mercy on him) by which he got his Ph.D. in ١٤٠٣H, by 

investigation of the first section of the book (Explaining the Verses of 

Sebaweeh and Al-Mufassal) by Afif Al-Din Al-Kufi; citation, the 

description of the copy followed by the investigated text, and then the 

appendix of the sources on which the researcher relied. 

The author of the verses of this book explained the verses of 

Sebaweeh and Al-Mufassal, an encyclopaedic and comprehensive 

explanation, in which he combined a variety of arts of grammar and 

morphology, language, literature and history; His explanation had a 

scientific value because the relation of the verses with two of greatest 

books in their arts, and it’s the only heritance remains by the author 

through which we can stand on the most prominent of his views. 

 



 

 )٢٥٣٣(

  المقدمة
لعالمين والصالة والسالم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آلـه         الحمد هللا رب ا   

  وبعد   وصحبه الغر الميامين 
فإن الشواهد الشعرية قد حظيت باهتمام النحاة استشهادا واستئناسـا؛ لتأصـيل القواعـد       
النحوية، فُأقيمت الشروح على الشواهد المستشهد بها في أمهات كتب النحـو؛ تنوعـت              

 بين نسبتها لقائليها وإبراٍز للشاهد فيهـا ووجـه          - إضافةً لشرحها    –ات الشراح   اهتمام
االستشهاد، وتفسيٍر لغريبها، وبيان أوجه اإلعراب فيما أشـكل إعرابـه منهـا، وذكـر            

  .. مناسبة البيت، وبعض أخبار قائليها 
ومن أبرز الشروح التي اعتنت بشرح الشواهد؛ كتاب عفيف الدين ربيـع بـن محمـد                
الكوفي، الذي جمع فيه شرح أبيات سيبويه والمفصل، فاكتسب الكتاب قيمـة علميـة ال               
تخفى على الباحثين؛ لتفرده بهذا الجمع الذي لم يسبق إليه، وِلما حواه من غـزارة فـي                 
الشواهد التي نيفت على الخمسين شاهدا شعريا في الجزء المحقَّق، مـع إيـراده لتعـدد       

لشواهد، وسرِد األبيات التي قبل الشاهد أو بعده، مما يـدل علـى             الروايات في بعض ا   
سعة حفظه، كما أنه تميز بقوة الربط بين الشاهد النحوي مع شاهٍد آخر لعالقٍة لغوية أو                
أدبية أو داللية أو بالغية، مع االستطراد في ِذكر مناسبة بعض الـشواهد، والحـوادث               

ة إلى أنه يبرز لنا جوانب مـن شخـصية عفيـف        التاريخية ذات العالقة بالشاهد، إضاف    
  .. الدين الكوفي العلمية؛ فهو إمام من أئمة عصره المبرزين 

كُلُّ ذلك كان دافعا لي للمشاركة في إخراج جزء من هذا الكتاب، فكـان نـصيبي منـه           
، والـصواب   )٢٢٩(إلى اللوحة التي رقّمت بالرقم      ) ب/٢١٨( لوحات من اللوحة     ثمان

بعد إعادة الترقيم؛ لتأكد تداخل الترقيم بين بعض اللوحـات،          ) ب/٢٢٦(لرقم  أن تحمل ا  
، )٢٢٧(و) ٢٢٢( اللـوحتين    فـي وتسجيل رقمين على ِشقّي اللوحة الواحدة كما حدث         

غير صحيح، والصواب أن تحمل الرقم      ) ٢٢٣(حيث إن اللوحة المضروب عليها الرقم       
غير صحيح، والصواب أن تحمـل      ) ٢٢٨(، واللوحة المضروب عليها الرقم      )ب/٢٢٢(

  .  في موضعه في النص المحققه أثبتُّكُلُّ ذلك ،)ب/٢٦٦(الرقم 
 –وقد اتسم البحثُ في قسم الدراسة باإليجاز؛ اكتفاء بما قام به الدكتور إبـراهيم ركّـه                 

  .  من دراسة مستفيضة عن المصنِّف ومصنَّفه–رحمه اهللا 



– 

  )٢٥٣٤(

  : قسمينجاء هذا البحث على 
  : قسم الدراسة، وفيه مطلبان موجزان: ولالقسم األ

  . التعريف بالمؤلِّف: المطلب األول
  . توثيق نسبة الكتاب، ووصف النسخة، ومنهج التحقيق: المطلب الثاني

، مـصدرا   )ب/٢٢٦(إلـى اللوحـة     ) ب/٢١٨(النص المحقق من اللوحة     : القسم الثاني 
  . بنماذج للمخطوط

ات، منها أن نسخة المخطوط يتيمـة اعتراهـا         فقد واجهتني بعض العقب   .. وختاما
بعض السقْط والطَّمس والتصحيف، اجتهدت في تجاوز ذلك بفضل اهللا، وأحسبني وفّقتُ            

   .فيه
واهللا أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقني الصدق في القول              

أخص بذلك أخي   والعمل، وأن يجزي من أعانني على إخراج هذا العمل خير الجزاء، و           
الدكتور أحمد بن عتيق بن راضي الحربي، الذي آثر على نفسه وأمدني بجزء من هـذا             

  . والحمد هللا أوالً وآخراً.. المخطوط، فجزاه اهللا خيرا 
  



 

 )٢٥٣٥(

  المطلب األول
  التعريف بالمؤلف

 :، جاء في نـسبه )٣( عفيف الدين)٢( ربيع بن محمد بن منصور الكوفي)١(هو أبو محمد
  .)٥(ربيع بن محمد بن أحمد: ، وجاء فيه)٤( محمد بن أبي منصورربيع بن

 ولكن ترجمته لـم تحـظ       ،المبرزين علما  العلماء    خالل هذا الشرح من    ويعد الكوفي من  
 فكتب التراجم التي ترجمـت لـه كانـت          بالقدر الوافي إلبراز جوانب مهمة من حياته،      

شيوخه وتالمذته إال مـا ورد مـن        نشأته و بتاريخ والدته ومكانها و   ب إمدادناشحيحة في   
سيرته عند عصريه ابن الفوطي من أن عفيف الدين الكوفي شهد عند أقـضى القـضاة                

ه مزكيا للشهود، وكان البندنيجي قد وِلي القـضاء         نظام الدين عبد المنعم البندنيجي، وقَِبلَ     
 بغـداد   ، ففي هذا دليل على نشأته فـي       )٦(ـه٦٦٧ حتى توفي سنة     ـه٦٥٥ببغداد سنة   

  . )٧( - رحمه اهللا -إبراهيم ركه . زمنًا، وهو ما رجحه د
ما موسوعيا فباإلضافة إلى تميزه في النحو والتـصريف         ـكان عفيف الدين الكوفي عال    

واللغة واألدب من خالل الشرح الذي بين أيدينا، فهو عالم باألصول وعلم الكالم والفقه،              
 له في المدرسة العصمتية ببغداد، وهي مدرسة تُعنـى   يلتزم الفقه الحنفي بل عين مدرساً     

مغيثية، وقـد مـارس التـدريس       ـبتدريس الفقه على المذاهب األربعة، ثم بالمدرسة ال       
  .)٨(ـه٦٨٩والقضاء ببغداد إلى أن عزل من القضاء سنة 

وفاتـه كانـت   : ، وقيل)٩(ه٦٨٢إن عفيف الدين توفي سنة      : اختُلف في تاريخ وفاته فقيل    
في حين أن عصريه ابن الفوطي لم يذكره فيمن ذكر من العلماء الـذين  ،)١٠(ـه٦٩٦د  بع

                                         
 .٤٧٨تلخيص مجمع األلباب القسم األول :  ينظر)١(
  .١٥/ ٣، واألعالم ٥٦٦/ ١بغية الوعاة : ينظر )٢(
  . ٤٠٨/ ١، وهدية العارفين ١٥/ ٣، واألعالم ٥٦٦/ ١بغية الوعاة : ينظر )٣(
   .٤٧٨القسم األول  / ٤مجمع األلباب في معجم األلقاب : ينظر )٤(
   .١٥٢ / ٤ ، ومعجم المؤلفين ١٤٦٢ / ٢كشف الظنون : ينظر )٥(
  . ٣٦٢ – ٣٢٣الجامعة والتجارب النافعة البن الفوطي الحوادث : ينظر )٦(
  .٤٤ – رسالة -إبراهيم ركه : مقدمة شرح أبيات سيبويه والمفصل ، تحقيق : ينظر )٧(
  . ١٥ / ٣، واألعالم ٤٧٩القسم األول  / ٤تلخيص معجم األلباب : ينظر )٨(
  . ١٩٦٢ / ٢كشف الظنون : ينظر )٩(
  . ١٥ / ٣األعالم : ينظر )١٠(



– 

  )٢٥٣٦(

، وقد رد الدكتور ركّه الرأي األول بما نص عليه عفيف الدين            ـ ه ٧٠٤توفوا قبل سنة    
وكان الفراغ من تأليفه يوم األحد تاسع عشر محرم من سنة           : (بخطه في آخر المخطوط   

 أن ابن الفـوطي      في سياق رده للرأي الثاني     الدكتور ركّه ، وأكّد   )ست وتسعين وستمائة  
كان دقيقًا في تدوينه ألحداث بغداد ومن لقي من علمائها، بل اتصل بهم خـالل عملـه                 

، ثم رحل إلى أذربيجان، فلو كانت       ـه٧٠٤خازناً لكتب المدرسة المستنصرية إلى سنة       
 أنـه  - فـي رأيـي   - والثابت ،)١( لَما أغفله ابن الفوطيـه٧٠٤وفاة عفيف الدين قبل  

؛ بناء على ما ورد في ذيل المخطوط بخط يده، وما سواه تخـرص              ـ ه ٦٩٦توفي بعد   
  . ال دليل على ثبوته

  :أما آثاره فلم تسعفنا المصادر التي ترجمت له إال بأسماء ثالثة منها، وجميعها شروح
 فـي معجـم   ، أما ما ورد  ، وهو مفقود  )٢(للفراءشرح كتاب المقصور والممدود      . ١

؛ فهو وهـم منـه؛      )٣(المؤلفين من أنه شرح المقصور والممدود ليحيى اليزيدي       
المقـصور  ألن مصدره في ذلك كشف الظنون الذي أشار إلـى أنـه شـرح               

  .)٤(للفراءوالممدود 
  .، وهو مفقود أيضا)٥(شرح مقصورة ابن دريد . ٢
  . ه، وهو الكتاب الذي أحقق جزءا من)٦(شرح أبيات سيبويه والمفصل . ٣

                                         
  . ٦٨ – ٦٧ركه : مقدمة تحقيقه شرح أبيات سيبويه والمفصل، تحقيق :  ينظر)١(
  .  ١٥ / ٣األعالم : ينظر )٢(
  .  ١٥٢ / ٤: ينظر )٣(
  .  ١٤٦١ / ٢: ينظر )٤(
  . ١٥٢ / ٤، ومعجم المؤلفين ٥٦٦/ ١بغية الوعاة : ينظر )٥(
  . ١٣٧ / ٢، وتاريخ األدب العربي لبروكلمان ١٥ / ٣األعالم : ينظر )٦(



 

 )٢٥٣٧(

  المطلب الثاني
  كتاب شرح أبيات سيبويه والمفصل

  : توثيق نسبته لمؤلفه
  :أدلة إثبات هذا الشرح لعفيف الدين الكوفي، ما يأتي

أن الكوفي نص صراحة على تأليفه لهذا الشرح وبخط يده على اللوحة األخيرة              ) ١
  . )١(من المخطوط

ب شرح أبيـات سـيبويه      كتا: نسبته إليه على طُرة المخطوط، فقد كُتب عليها        ) ٢
والمفصل تأليف الشيخ اإلمام العالم الفاضل العابد الزاهد العالمة إمام المحققين           

 .)٢(كاشف غوامض المدققين عفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور الكوفي 
  .)٣(نَسبه إليه الزركلي وبروكلمان في ترجمتهما له ) ٣

  : وصف النسخة
  : نسخة يتيمة، هذا وصفهااعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على 

) ٢٨٢(عدد لوحاتها   ،  )١٠٦٤: (تقع هذه النسخة في مكتبة يني جامع بإستنبول، ورقمها        
لوحة، كُتبت بمداد أسود، على طرتها بعض التملكات، وبيـان اسـم كاتـب مقـدمتها                
وخاتمتها، وخطها نسخ عادي، بعضه منقوط، واآلخر غير منقوط، عدد األسـطر فـي              

ة واحد وعشرون سطراً، وفي السطر ما بين خمس عـشرة إلـى سـبع         الصفحة الواحد 
  . وهي مجهولة الناسخ، عشرة كلمة

يوم األحد تاسع عشر محـرم مـن سـنة سـت            : كان الفراغ من تأليفها وبخط المؤلف     
  .وتسعين وستمائة
  : منهج التحقيق

 االعتماد في نسخ المخطوط للجزء الذي سأحققه على النـسخة اليتيمـة، مـع              -
ولة تصحيح النص من المصادر األخرى ملتزما نص المصنِّف إال ما جزمـت أنـه     محا

  .، كتابةً أو موضعا فقد اجتهدتُ في تصويبهخطأ من الناسخ

                                         
  . صورة اللوحة األخيرة من المخطوط: ينظر )١(
  . صورة اللوحة األولى من المخطوط: ينظر )٢(
  . ١٣٧ / ٢، وتاريخ األدب العربي ١٥ / ٣األعالم : ينظر )٣(



– 

  )٢٥٣٨(

 مراعاة قواعد اإلمالء الحديثة، ملتزماً عالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلـى             -
  . ضبط

 .  عزو اآليات القرآنية الكريمة بذكر سورها وأرقامها-
  . توثيق القراءات الواردة من مراجعها المختصة-
 عزو األحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها من كتـب الـصحاح والـسنن              -
 . وغيرها

 توثيق النصوص من مظانّها، وتوثيق أقوال األعالم من نحـاة وغيـرهم مـن       -
 . مؤلفاتهم أو المؤلفات التي نصت عليها

 الشعراء، وإال فمن المجموعات الشعرية،       تخريج الشواهد الشعرية من دواوين     -
 . ومن كتب اللغة والنحو والشروح

 .  توثيق األمثال واألقوال من الكتب التي جمعت أقوال العرب وأمثالهم-
 توثيق المسائل الخالفية من الكتب المعتمدة، والتعليق عليها عند الحاجـة إلـى        -

  .ذلك
 . موجزة رجمةت الشرح في ذكرهم الوارد لألعالم  الترجمة-



 

 )٢٥٣٩(

  اللوحة األولى من النص المحقق



– 

  )٢٥٤٠(

  اللوحة األخيرة من النص المحقق
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 )٢٥٤١(

  النص المحقق
  )ب/٢٢٦(إلى اللوحة ) ب/٢١٨(من اللوحة 

  وهو إكمال ِلما وقف عنده المحقق السابق
  : )٢(قال الراعي: )١(قال سيبويه في باب الجزاء ]ب/ ٢١٨ [

اَل الحز ــد ــوُل وقَـ ــَأقُـ ــبابةً مـ   وَل صـ
  

ــا       ــذَِلك مطْمع ــع ِب ــم َأطم ــوقًا ولَ    وشَ
  ـــقَّ اليـــوم مـــنكمح ـــةٌ فَلَـــو أنإقَام   

  
ــسرعا   ــضى فَتَ م ــد ــرح قَ س ــان    )٣( وإن كَ

أقوُل قوالً حكايتـه كيـتَ   : ؛ كأنه قالأقوُل ـالبيت الثاني موضعه نَصب على الحكاية ب        
؛ وقَـد زالَ   عطفٌ على    ولم أطمع ،  )٤( على أنه مفعول له    نصبوصبابةٌ وشوقٌ   وكيتَ،  
  : )٥(من باب )فَلَو أن حقَّ اليوِم(: أقول في هذه الحالة غير طامع، وقوله: كأنه قال

  فليـــتَ دفَعـــتَ الهـــم عنّـــي ســـاعةً 
  

   )٦( فِبتْنــا علــى مــا خَيلَــتْ نــاِعمي بــاِل  
  : و في القناعة والتعليل من باب قول اآلخر، وهِبتْنا، خبر  باِل)٧(اعمين ـف  

ــن إال   ــم يكـ ــو لـ ــعتَفلـ ــاعٍة َللُّـ    سـ
  

   )٨(هــا قلــيالً فــإني نــافع لــي قليلُ     
لـو  : وجب، والمعنـى : ؛ أيفَلَو أن حقَّ: ، فكذا قوله)٩(فليت الشأن والحديث دفَعتَ   : أي  

ل ألحسنتم أو لشكرتم ونحوه،     أنّني تحقّقْتُ إقامتكم بعد أن عِرف َأنّكم قد أخذتم في الرحي          
وقوله)لو( جواب فَذَوقد ح ، :  

                                         
  .٧١/ ٣ينظر الكتاب . هذا باب ما تكون فيه األسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي: ترجمة الباب عند سيبويه )١(
حصين بن معاوية ِمن ِكباِر الشُّعراِء، ووجوه قومه، قيل لـه           : راِعي َأبو جنْدٍل عبيد بن حصيٍن النُّميِري، وقيل        ال )٢(

  . هـ٩٠الراعي؛ ألنه كان يصف راعي اإلبل في شعره، توفي سنة 
  . ٣٤٨/ ١، والشعر والشعراء ٥٠٢/ ٢طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في

  .١٦٦ البيت من الطويل، ينظر ديوانه )٣(
  .٤٠/ ٢شرح أبيات سيبويه البن السيرافي : ينظر )٤(
في حذف اسم الحرف الناسخ، وهو ضمير الشأن؛ ألنه لو لم يحذف لكان ذلك محاالً؛ ألن األحرف الناسخة ال :  أي)٥(

  .تعمل في األفعال
  .٣٠٣، واألضداد ٥٣٦/ ١، وفي المزهر ١٦٢لديوان ذيل ا:  البيت من الطويل، منسوب إلى عدي بن زيد في)٦(
  .ناعمي: في البيتورد  وهو تصحيف؛ ألنه يا عمي،: في المخطوط )٧(
  . معلل بدالً عن تعلُّل: في المخطوط، ٩١٣/ ٢ديوانه :  البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في)٨(
  .وهو الشاهد في البيت )٩(



– 

  )٢٥٤٢(

لو عزمتم علـى اإلقامـة وإن كـان ثقلكـم           : أي؛  )وإن كَان سرح قَد مضى فَتَسرعا     (
: مـولُ والحومتاعكم قد سار قبلكم وتسرع؛ أراد منهم أن يردوا ما قَدموه في المـسيِر،               

اإلبُل التي عليها الهوادجفيها النساء  .  
  : )١(وأنشد قوَل الراعي سيبويه

ــه    ــرض دون ع ــي ــوام الح ــدتُ س   وج
  

   فـــوارس أبطـــاٌل ِلطَـــافُ المـــآِزِر  
ــا لِحقْنـــا والجيـــاد عـــشيةً         فلمـ

  
ــامر      ــا ِلع ــٍب واعتَزين ــوا يالكَل ع٢( د(   

: اٍن، والشاهد فيه  النصب مفعوٌل ث  : عرض، موضع الجملة التي هي       عرض ]أ  / ٢١٩[   
 بخـالف   )٣( من غير تأكيـد علـى قبحـه عنـده           لِحقْنا على الضمير في  الجياد  عطْفُه  
 هـي  دعـوا ، و١٤٨: األنعـام M8 7 6 5L : ، ومنه قوله تعالى  )٤(الكوفي

، وقَـد   )٦(وخاطب فيه ابن بعاج الكلبـي     ،  واعتَزينا، وعطَفَ عليه    )٥(العامل في الظرف  
: ِلطَـافُ المـآِزرِ   اعترض ومنَـع، و   : عرضو. ني نمير في فتنة ابن الزبير     كان قاتََل ب  

يلبسون ِرقاق الثيـاب فـال   : ِخماص البطوِن ِلطافُ األعجاِز، توصف به الفرسان، وقيل  
، )٧(الموضع الذي يشَد فيه طرفاهـا     : أزِرِهم بخالف ِحساِنها، وعكْوةُ اإلزار     ]عكَا[يظهر  
  . )٨( هوَ نُمير بن عامر بن صعصعةَ:ونُمير

                                         
  .٣٧٧/ ٢ينظر الكتاب ... . ب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمر فيما عمَلهذا با: أنشده في باٍب ترجم له بـ )١(
  .فلما التقتْ فرسانُنا ورجالُهم: ، والرواية لصدر الثاني١٤٧ديوانه :  البيتان من الطويل، ينظر)٢(
  .٢/٣٨٠ ينظر الكتاب )٣(
ختيار الكالم في حين أن البـصريين   للمذهب الكوفي الذي أجاز العطف على الضمير المرفوع المتصل في ا          : أي )٤(

  ).٦٦(، المسالة ٤٣/ ٢اإلنصاف : ينظر. قالوا بعدم جوازه إال على قُبح في ضرورة الشعر
  . يسمى الجار والمجرور ظرفًا مجازاً)٥(
  .  ابن بعاج الكلبي قاتل بني نمير في أيام ابن الزبير)٦(

  . ١٣٢/ ١٩األغاني ، و)فخر (٤٧٠أساس البالغة : تنظر بعض أخباره في
  .، والزيادة يقتضيها السياق، وهي مثبتة فيه٤١/ ٢شرح أبيات سيبويه البن السيرافي : ينظر )٧(
 بنو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن              )٨(

  . بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والنسبة إليهم نُميري
  .٥٢٧/ ٥، واألنساب للسمعاني ٢٧٩/ ١جمهرة أنساب العرب البن حزم : ينظر أمرها في



 

 )٢٥٤٣(

  : )٢(قال الجحافُ بن حكيم السلمي: )١(قال سيبويه
ـ         متني مـذْ حضـضتَني     ـأبا مالـٍك هـل ل

  
ــم لَــكهــل المنــيأم  علــى القتــِل       الئ

  ألــم ُأفــِنكُم قــتالً وأجــدع أنــوفكُم       
  

ــصواِرمِ     ــسيوِف ال ــيٍس وال ــاِن ق    )٣( بفتي
هل عنـدك   : أنه جعل المعطوفَ والذي عطَفَ عليه على كالمين، كما تقول         : هالشاهد في   

  ،شعير أم رشئتَ هل تأتيني وتحدثُني، ومثله سائر حـروف االسـتفهام، وقـول              ب وإن
، )أم(، وتامـةٌ بعـد   )هـل (أن الكالم جملتان؛ تامةٌ بعـد  : ؛ يريد )٤(عن كالمين : سيبويه

جعل الكـالم  أو هْل المني، : إال أن من قال) أم(بدل ) وأ: (عاطفة على ما بعده، ويروى 
اسـتأنف  ) أم (ـالتوكيد، ومن قال ب   ] ب/ ٢١٩[ على طريق   ) هل(كالما واحدا، وأعاد    

  .)٥(ودخل الكالم معنى االنصراف عن األولاالستفهام 
  :ل له، وكان قد لقي الجحاف عند عبد الملك بن مروان، فقا)٦(وأبو مالك هو األخطل

    ــائر ــو ث ــل ه ــافَ ه ــائِل الجح   أال س
  

ــامرِ    ــلَيٍم وع ــن س ــيبتْ م ــى ُأص   )٧( ِبقَتْلَ

فخرج الجحاف مغضبا، وجمع لبني تغلب جمعاً، وأظهـر أنـه قـد واله عبـد الملـك         
، وحينئـٍذ عنـد     )٩(وحديثه مشهور معهم  .  فأثخن فيهم  )٨(بالبشيرصدقاتهم، وأغار عليهم    

                                         
  .١٧٥/ ٣الكتاب : ينظر). أو(هذا باب : ترجمة الباب عند سيبويه )١(
صاحب الوقائع المشهورة في زمن عبد الملك بن مروان، توفي سنة . فاتك، ثائر، شاعر:  الجحاف بن حكيم السلمي)٢(

  .  هـ٩٠
  .١١٣/ ٢، واألعالم ٩٤المؤتلف والمختلف لآلمدي : رجمته فيتنظر ت

، وصحح الشنتمري نسبتهما إلى الجحاف في       ١٧٦/ ٣الكتاب  :  البيتان من الطويل، نُسبا إلى زفر بن الحارث في         )٣(
قتِل هل على ال: لشطر الثاني من البيت األول المخطوط ل، ورواية٤٢/ ٢، وابن السيرافي ٤٢٣/ ٢شرحه أبيات الكتاب 

  .؛ لعالقته بالشرح بعدهالتصويب من المصادر السابقة، وهو الصواب . وهم وهو.المني الئمال 
  .١٧٦/ ٣الكتاب :  ينظر)٤(
  .٤٣/ ٢شرح أبيات سيبويه البن السيرافي :  ينظر)٥(
يا غالم إنك : فقال غياث بن غوٍث، من بني تغلب، ويكنى أبا مالٍك، سماه كعب األخطل وذاك أنه سمعه ينشد هجاء )٦(

  . ـ ه٩٠ألخطل اللسان، وهو أحد الثالثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم، توفي سنة
  .٤٠٥/ ١، والشعر والشعراء ٤٥١/ ٢طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في

  ١٣٠ديوانه : ينظر.  البيت من الطويل)٧(
جبل يمتد إلى الفرات من أرض الشام من جهـة  هو بالبشير، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، و   :  في المخطوط  )٨(

  .٤٢٦/ ١معجم البلدان : ينظر. ، وهو منازل بني تغلب بن وائلالبادية
  .٤٧ -٤٦/ ١١الوافي بالوفيات للصفدي : ينظر )٩(



– 

  )٢٥٤٤(

هل لمتني على تفريطي في قتل بني تغلب؟ يريـد          : ال الجحافُ عبد الملك بعد الوقعة، ق    
  .  االستهزاء باألخطلأنه لم يكن منه تفريطٌ فيالم، وهو على طريق

  : )٢(قوُل لبيد) ذا(بمعنى ) ما(والذي يدل على أن : )١(قال سيبويه
  أال تــسأالن المــرء مــاذا يحــاوُل    

  
ــضى َأم ضــالٌل وباطــُل       )٣(أنَحــب فيقْ

 مـاذا يحـاوُل، وذا      :، أال ترى أنه جعله استفهاما مفسرا لقوله       أنَحبرفع  : والشاهد فيه   
ـ          : ، ومعناه )ما(مرفوع؛ ألنه خبر    يحاوُل    ـأي شيٍء يحـاول، وإال لكـان منـصوبا ب
يزاوُل ويعالج، ويريد بقوله ذلك عليه نُذُر في الـدنيا فهـو            : ؛ أي  يحاولُ  ومعنى يحاوُل،

خبـر ابتـداء    نَحـب   عى في طَلَِبها موفيا بنذِرِه، أم هذا الفعل ضالٌل وباطٌل، وارتفع            يس
  . أهو نحب أم ضالٌل: محذوٍف؛ أي
  : قال لبيد: )٤(قال سيبويه

ــا   ــابقَ درأهـ ــدي طـ ــسفينِة الهنـ   كـ
  

ــش     ــسقائٍف مــ ــاِنحوببــ   ٍة وِدهــ
ــالْفَ   ــبحتْ ِئام طاتَـ ــديم فأصـ ــا القـ   قُهـ

  
ــ    ــومـ ــانِ أم درا إن يقـ ــا ِردفـ    هـ

    ِغـب كَالِلهـا    يـوم ها هـي    أنَّكَفَ] أ/ ٢٢٠ [  
  

  )٥(أو أســـفع الخـــديِن شـــاةُ إرانِ     
؛ انتـصب   طـابقَ : شَبه راحلته بمركٍب من مراكب الهند، قوله      ؛  كسفينِة الهندي : قوله  

الـذي  : ؛ يعني نسيم الصبا جاءت، ويجوز أن ال موضع على أن تقع صلةً          : حاالً، كقوله 
إن ، و  فَالْتَـام  عطفٌ على فأصبحتْ،  : ، وقوله  طابقَ ، عطفٌ على  فَالْتَام: ، وقوله )٦(طابقَ

                                         
  .٤١٧/ ٢الكتاب : ينظر). الذي(وحده بمنزلة ) ذا(هذا باب إجرائهم : ترجمة الباب عند سيبويه )١(
يعة بن مالك العامري، ويكنى أبا عقيٍل، من شعراء الجاهلية وفرسانهم، قال الشعر في الجاهلية دهرا ثم  لبيد بن رب)٢(

  .ـه٤١اسلم، توفي سنة 
  . ٢٤٦/ ٢، والخزانة ٢٣٧/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في

  .٨٤ديوانه :  البيت من الطويل، ينظر)٣(
م عالمة اإلضمار الذي ال يقع موقع ما يضمر في الفعل إذا لم يقـع            هذا باب استعماله  : ترجمة الباب عند سيبويه    )٤(

  .٣٥٢/ ٢الكتاب : ينظر. موقعه
قهـا،  ئقها بدالً عن طا   ب، وطا مشبوحة بدالً عن    مشحونة:  المخطوط ، وفي ١٣٣ديوانه  : ينظر.  األبيات من الكامل   )٥(

) كأن(؛ إذْ كانت )هي(وهو إظهار : ت الثالث منها والشاهد في البيالتصويب من الديوان،.  وهو وهم،يوم بدالً عن وبعد
شرح أبيات الكتاب لألعلم : ينظر. حرفًا ال يستكن فيه ضمير الرفع كما يستكن في الفعل؛ لقوة الفعل وضعف الحرف           

٣٧٣  
  .أي؛ صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب )٦(



 

 )٢٥٤٥(

 خبرهي  ، عطفٌ في المعنى، و    فَكَأنَّها: ، وقوله بمعنى غيرٍ  أصبحتْ   زائدةٌ، والجملة خبر  
كما في قوله تعالى    كأن ، : M¿  ¾ L  ؛ ٤٢: النملقَو عدم القدرة علـى  ؛ ل)١(]هاهنا [¿ع

تعبهـا هـذه الـسفينة      : كأن راحلتَه بعـد كَالِلهـا؛ أي      : ، وأراد بقوله  اإلضمار في فَعلَ  
ـ       ـ  : )شاة(الموصوفةُ أو ثور وحشي إذا عدا، وال ، النـشاط ): إران(الثور الوحشيّ، وال

: والسقائفُوج،  الع: والدرء،  تَابع: طابقَأن إسراعها كمركٍب تُسيره الريح، و     : والمعنى
الشَّحم الذي يطَلَـى بـه المركـب،        : والدهانالـمعرضةُ،  : والمشبوحةألواح السفينة،   

أنـه  : ، والمعنى موِضع معوج يخرج منها   ) ٣()قُِئطَا(والـ ألفًا،   التأم )٢(]همزة[وأبدل من   
ـ      الـحيد الذي من الـجبل فيبدو، ومثلُه مـا  : )٣()قُئطا(أصلح العوج الذي كان فيها، وال

              فَيِن؛ لقيامهما في آخرها، وبقي أندين كالرلَّاحضها، فجعل الـمريخرج من البئِر في ع
  .  إذا جنَحتْ ملَّاحاِن–يقَومها 

متى وحين وأين وأنّى وحيثما، ثـم ذَكَـر   وِمـما جاء من الظروف أي و     : )٤(قال سيبويه 
  : أشياء سوى هذه الكلمات، وأنشد قوَل لبيد
  ــن ــِرك واعلَم ــاء طي ــر أحن ــتُ ازدِج   فقل

  
    ــاِثر ــك عـ ــدمتَ ِرجلَـ ــك إن قـ   بأنّـ

ــا ت     ــى تأِته ــبحتَ أنَّ ــبفأص ــا ِئتَ   س به
  

   )٥(ك شــاِجريــِكــال مركَبيهــا تحــت ِرجلَ   
 واعلَمـن،   : والجملة سدتْ مسد مفعولي الِعلْم، وقولـه       ،)أن(خبر  ) عاِثر(، و الباء زائدةٌ   

، والجملة من الشرط وجوابه موضـعها النـصب      ازجر: يعنيازدِجر؛  ، و بالنون الخفيفة 
  خبرحبِكال،  أصو   باالبتداء، و ِجاش، رفْعوهـو العامـل فـي الظـرف         هو )٦(ر ،الخبر. 

: كـل شـيءٍ  أحناَء  ، وقد عتب عليه في شيء فعله به، و        )٧( عامر بن مالك   يخاطب عمه 
                                         

  .٣٥٢/ ٢لزيادة من الكتاب التصويب وا. ، وهو وهم من الناسخهورفع :  في المخطوط)١(
  .زيادة يقتضيها السياق )٢(
  .الطابق، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبته؛ للتفسير الذي بعده:  في المخطوط)٣(
وما يجازى به من . من وما وأيهم: هذا باب الجزاء، فما يجازى به من األسماء غير الظروف: ترجمة الباب عند سيبويه  )٤(

  .٥٦/ ٣الكتاب : ينظر. إن، وإذْما: وِمن غيرهما.  حيٍن، ومتى، وأين، وأنّى وحيثماأي: الظروف
، والتصويب من   تلتبس بدالً عن تبتئس، و رجلك بدالً عن رجليك        :  المخطوط ، في ٤٣ديوانه  : ينظر.  البيتان من الطويل   )٥(

  . الديوان
  .ق هو ما أثبتهضيه السياوالصواب الذي يقت،  وهو وهم من الناسخعاثر،: في المخطوط )٦(
توفي .  عامر بن مالٍك مالعب األِسنّة، أدرك اإلسالم وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك، ولم يثبت إسالمه                  )٧(

  . ـ ه١٠سنة 
  .٢٥٥/ ٣، واألعالم ٢٩٦االشتقاق : تنظر ترجمته في



– 

  )٢٥٤٦(

 هل أنتَ مخطٌئ أم مصيب؟ أمره بالنظر في كُـّل           )١(هلانظر فيما تعم  : ىجوانبه، والمعن 
،  فَتَثَبتْ وال تَعجـلْ .إن استعجلتَ: يعنيإن قدمتَ ِرجلَك عاِثر؛ : نواحي أمره؛ ولهذا قال   

بمكروهها       بالبها؛  و تَلْتَِبس فَ أنب/٢٢٠ [خُطّة التي وقعت فيها خَو [ورخَـَل    شَج؛ إذا د
بعضه في بعٍض، وتَغَير نظامه، وأراد بالمركبين قاِدمةُ الرحِل وآِخرتُـه، وهـو علـى               

  . طريق التمثيل
  : قال لبيد: )٢(قال سيبويه

ــٍر   ــن ِكب ــرأس ِم ــاض ال ــيس بي ــتُ لَ   فَقُلْ
  

ــو    ــر   لَ ــاِلم الخَب ــد الع ــين وعن    تَعلَم
   غَيـره   - سـلَيمى اليـوم      -لو كان غيـري       

  
    ــع ــوادِثوق ــصارم إال الح ــذّكرال    )٣( ال

  )متعلقةٌ بمحذوف خبر  ) ِمن ،وعنـد  ، والجملة موضعها موضع نصٍب على الحكايةلَيس
 رالعاِلم الخَب :ةٌ، وحاليلـو  : ن باب المعرفة، ويكون التقـدير جاز أن يكون م: لَو تَعلَمين

   ٤(يغير وقعت وصفًا لـ     ّإالعرفِت ما أقول، و(ى، وملَيسمناداةٌ، و  هروما هـو مـن   غَي
M    v  u  t :ويجوز أن يكون بمعنى الـواو، كقولـه تعـالى         ،  )٥(كانخبر  جملته  

   {  z   y  x  wL عنـى  ، والم )٦(غيرويجوز أن يكون بمعنى     ،  ١٥٠: البقرة
أنّه مثل السيف ال يتغير بخالف غيره من األشياء فإن الحـوادث تغيرهـا، أو يكـون                  

أن األيـام إذا  : ؛ يعنـي )٧(لو كان غيري من األشياء لَتَغَير كَتَغَيري إال الـسيف      : المعنى
مرت على كل شيء غيرتْه إال السيف الصارم، وإلى هذا وقعت اإلشارة من النبي عليه               

 يحذَفُ الموصوفُ   غيرا، إال أن    )٨("أما رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد        ":السالم

                                         
  . ق هو ما أثبتهيا وهو تصحيفٌ، والصواب الذي يقتضيه الستعلمه،: في المخطوط )١(
الكتـاب           : ينظـر ). غيـر (و) مثل(نزلة وما بعده وصفًا بم) إال(هذا باب ما يكون فيه  :  ترجمة الباب عند سيبويه    )٢(
٣٣٥ -٣٣١/ ٢.  
الـصارم،   بدالً عـن  والحادث، الحوادث بدالً عن الصوارم:  المخطوط، في٣٨ديوانه : ينظر.  البيتان من البسيط   )٣(

  .ن الديوانوالتصويب م
  . ٤٧/ ٢غير، والصواب ما أثبته، والتصويب من شرح أبيات سيبويه البن السيرافي :  في المخطوط)٤(
  .٤٧/ ٢شرح أبيات سيبويه البن السيرافي : ينظر )٥(
تكون بمعنى الواو، وذهب البصريون    ) إال(ذهب الكوفيون إلى أن      المسألة خالفية بين البصريين والكوفيين، حيث      )٦(
  ).٣٥(، المسألة ٢٣٠/ ١اإلنصاف : ينظر. لى أنها ال تكون بمعنى الواوإ

  .٤٧/ ٢، والبن السيرافي ٣٦٨شرح األبيات لألعلم : ينظر )٧(
  .٢٨٩/ ٢كنز العمال في سنن األقوال واألفعال : ينظر. جزء من حديث )٨(



 

 )٢٥٤٧(

 كما في أجمعون تأكيدا، وتحريره أن       )١(في وقوعها صفةً  ) إال(الموصوفُ معها بخالف    
   :قول الشاعر) مثله(و[. )٢(وأجمعين ِسياِن، وغيرا وكُلَّ ِسياِن) إلّا(

ــاجِزِه    ــراً فــ ــتَ خيــ   وإذا جوزيــ
  

ــلْ     مالج ــر ــى غي ــزي الفت جــا ي    )٣( إنم
لو كان معنا رجٌل إال زيد لَغُِلبنا، ونحوه        : ، كما تقول  )غير(بمعنى  ) إال(بناء على وقوع      

، وحاصله وقوع كل    ٩٥: النساء M ( ' & % $ # " !L : قوله تعالى 
، ٧: الفاتحـة  M ? @ A L: واحدة موقع األخرى، ومن بابه قولـه تعـالى    

أن الفتيان العقالء تقع منهم المكافأة على الجميل، ومن لم يقع منـه فهـو              : البيتومعنى  
٤(]كالجمل ال عقَل له وال لُب( .  

  : )٦(عمرو بن معدي كرب: ، وقيل)٥(قال حضرمي بن عامر
ــُأخرى     ــتْ بـ ــٍة قُِرنَـ ــلُّ قرينـ   وكـ

  
ــيفَرقانِ     ــا ســ ــنَّتْ بهــ    وإن ضــ

ــوه    ــه أخـــ ــلُّ أٍخ مفاٍرقُـــ   وكـــ
  

ــدانِ    ــك إال الفرقــ ــر أبيــ    )٧( لعمــ
  

                                         
  .١٥٢٧/ ٣االرتشاف : ينظر). غير(أن يتقدمها موصوف فال يحذف وتبقى هي بخالف ) إال(شرط الوصف بـ  )١(
 إال وأجمعين سيان في عدم جواز حذف متبوعهما؛ الموصوف والمؤكَّد، وغير وكل سـيان فـي جـواز حـذف         )٢(

  .متبوعهما؛ الموصوف والمؤكَّد
  .قَرضاً بدالً عن خيراً، وليس بدالً عن غير: ، وفيه٩١ديوانه : ينظر.  البيت من الرمل، وهو للبيد)٣(
ب، وهو سهو من الناسخ، واألولى أن يكون /٢١٩المعقوفين وقع في المخطوط في غير موضعه في اللوحة ما بين  )٤(

  .هذا موضعه؛ ليستقيم النص، ولعالقته بالباب
توفي .  حضرمي بن عامر بن مجمع األسدي، من خزيمة، يكنى أبا كدام، صحابي، من الشعراء الفصحاء الفرسان)٥(

  .  هـ١٧سنة 
  .٢٦٣/ ٢، واألعالم ١٠٦المؤتلف والمختلف لآلمدي : فيتنظر ترجمته 

 عمرو بن معديكرب الزبيدي الشاعر الفارس المشهور، يكنى أبا ثور قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في   )٦(
  . ـ ه٢١وفد زبيد فأسلم، توفي سنة 

  . ٤٤٤/ ٢، والخزانة ٣١٦/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في
، ومنسوب ١٧٨، وهو في شعر عمرو بن معدي كرب  ١٦٠من الوافر، الثاني منهما من شواهد المفصل         األبيات   )٧(

، والشاهد فـي الثـاني   ٤٢٦/ ٣، وهما منسوبان إليه وإلى حضرمي بن عامر في الخزانة          ١٤٤٤/ ٣إليه في الكامل    
شرح : ينظر. ر الفرقدين مفارقُه أخوه   وكل أٍخ غي  : ، والتقدير )غير(إال الفرقدان على تأويل     : بقوله) كل(نعت  : منهما

  .٣٦٨أبيات الكتاب لألعلم 



– 

  )٢٥٤٨(

والمعنى أنّه ما ِمن نَفٍْس اقترنت ِبنَفٍْس ُأخرى إال ستُفارقها وإن كانت شـديدة التمـسك                
 من النجوم معروفاِن، وقد مر الكالم فيـه،  والفَرقداِنبإخائها؛ إذْ هو شأن الدنيا وسبيلها،   

  : وقبلها
  َألَـــا عِجبـــتْ عميـــرةَ أمـــِس لَمـــا 

  
  رأتْ شَـــيب الذؤابـــِة قَـــد عالِنـــي   

ــِدي       عب ــاب ــد شَ ــي قَ ــوُل أرى َأِب   تَقُ
  

   )١(وأقْــصر عــن مطَالَبــِة الغَــواِني      
ال بمعنى الصفة،   ) الفرقدان(في  ) إال ()٤(ـال عمل ل  ": )٣( في الحواشي  )٢(قال جار اهللا       

  : )٧( قول الشماخ)٦(ظيره، ون)٥()"كُلٍّ( الحرف غير أنه محموٌل على وال بمعنى

   نَفْـسِه   وكُلُّ خَِليـٍل غَيـر هاِضـمِ      ] أ/ ٢٢١[
  

ــلٍ    ــِل خَلي صِلو /ــاِرم صــاِرز عم ٨( َأو( .  
  : )١٠( قوَل امرئ القيس)٩()أو(وأنشد سيبويه في باب [   

  فقلـــتُ لـــه ال تَبـــِك عينُـــك إنَّمـــا 
  

ــذرا     ــوتَ فَتُع ــاً أو تَم ــاِوُل ملك    )١١( تُح
  

                                         
  .٤٢٦/ ٣ منسوبان إلي عمرو بن معدي كرب وإلى حضرمي بن عامر في الخزانة )١(
 محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري، أبو القاسم، صنّف التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو، )٢(

  .ـ ه٥٣٨توفي سنة 
  . ٢٧٩/ ٢، وبغية الوعاة ٢٥٦/ ٣إنباه الرواة : رجمته فيتنظر ت

  . حواشي المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري، حققه الدكتور بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن)٣(
  .ما أثبته، والتصويب من المصدر: ال عمل لـ ال، وهو سهو من الناسخ، والصواب:  في المخطوط)٤(
)٧٥، ٧٤ )٥  
  ).غير(بـ ) كل(في نعت  )٦(
 الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الغطفاني، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم، من طبقة لبيد والنابغة، )٧(

  .  هـ٢٢توفي سنة 
  .١٧٥/ ٣، واألعالم ١٣٢/ ١طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في

  .١٧٣ البيت من الوافر، ديوانه )٨(
  .٤٦/ ٣الكتاب : ينظر )٩(
  . مرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي ا)١٠(

  .  ١٠٠/ ١، والشعر والشعراء ٥٢/ ١طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في
، والشطر الثاني في الديوان فيه الحديث بنون المشاِرك معه غيره ال بتـاء              ٩٦ديوانه  : ينظر. البيت من الطويل   )١١(

  .الخطاب



 

 )٢٥٤٩(

والمعنى إال أن تموتَ، ولـو رفـع        : "، قال سيبويه  )١()أو(نصب الفعل بعد    : الشاهد فيه 
تحاوُل أو نحن ممن يموت، ويجوز الرفع على االشـتراك،          : على الخبر لجاز؛ كأنه قال    

، والتقدير فيمـا    )٢("١٦: الفتح M-   ,  + L: وهو أحد الوجوه في قوله تعالى     
، )٣(ره إلى الروم يستنجد ملكها على بني أسد عمرو بن قَميئة          أن صاحبه في سفَ   : زعموا

 ما ينزل به مثل هـذا، وأن       )٤(من سعى في طلب الـملْك ال يستعظم      : فقال له لَـما بكى   
  : ، وقبله)٥(يغرر بنفسه ويركب المهالك؛ فإن أصاب بغيتَه فلها يسعى، وإن مات عِذر

        د برأى الـدـاِحبي لمـا رونَـه  بكَى ص  
  

   )٦( وَأيقَــن َأنّــا لَاِحقَــاِن بقَيــصرا     
، ٤٢: البقـرة  M  j  i  h  g  f   e  d  c  bL : وقوله تعـالى    

ال يكن منكم لَبس وِكتمان     :  النصب والجزم؛ فاألول على وجه الجمع؛ أي       تَكْتُموايحتمل  
ي على الجزم عطفًـا علـى       ال تأكِل السمك وتشرب اللبن، والثان     : )٨(، ونحوه )٧(مع ِعلْمٍ 

   .)١٠(])٩(ال وال: النهي، كأنه قال
  : )١٢(قال طرفة: )١١(قال سيبويه]و[

  هــر ــو غي ــرءاً ه ــوالي ام ــان م ــو ك   فل
  

   لَفَــرج كَربــي أو ألنْظَرنــي غَــدي     
  

                                         
شـرح أبيـات الكتـاب    : ينظر. طف، وإنما أراد أنه يحاول طَلَب الـملِْك إال أن يموتَ فيعذر ؛ ألنه لم يِرد معنى الع     )أن(بإضمار   )١(

  . ٤٠١لألعلم 
  . ٤٧/ ٣الكتاب : ينظر. أو هم يسلمون: إن شئتَ على اإلشراك، وإن شئتَ كان على: نُقل بتصرف، وقال سيبويه في اآلية )٢(
عد بن مالٍك جاهلي دخل بلد الروم مع امرئ القيس بن حجر فهلك فقيل لـه عمـرو    عمرو بن قميئة من قيس بن ثعلبة، من بني س      )٣(

  . شاعر كبير، معمر، مجيد مِقّل، مختار الشعر على قلته. الضائع
  . ٣١، ومن اسمه عمرو من الشعراء ٣١٩/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في

  .ب/٢٢٤في المخطوط هنا مطلع اللوحة  )٤(
  .٥٨/ ٢أبيات سيبويه البن السيرافي شرح : ينظر )٥(
  .٩٦ديوانه : ينظر )٦(
  .٣٢١/ ١الدر المصون : ينظر )٧(
  .في الجمع واإلشراك: أي )٨(
  .ال تفعلوا هذا وال هذا: ٣٢١/ ١أي ال تجمعوا بينهما، في الدر المصون  )٩(
ن الناسخ، واألولى أن يكون هـذا موضـعه؛   ، وهو سهو م٢٢٤ما بين المعقوفين وقع في المخطوط في غير موضعه في اللوحة         )١٠(

  . ليستقيم النص، ولصلته بالباب
  .٥٢، ٤٦/ ٣الكتاب : ينظر). أو(في باب  )١١(
   . ـ ق ه٦٠ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي، يكنى أبا عمرو، شاعر، جاهلي، توفي سنة )١٢(

  .٢٢٥ /٣، واألعالم ١٦٧/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في



– 

  )٢٥٥٠(

ــاِنِقي     ــو خ ــرٌؤ ه ام ــوالي ــن م   ولِك
  

   )١( على الـشكِر والتَّـسآِل أو أنـا مفتَـِدي           
لفَعـَل  : أي؛  )٢(أحـدهما ) لو(وقعتْ وصفًا المرٍئ، وجواب     هو غيره،   : لهالجملة من قو    

علي : باألحد في صفاته، وجعل الجملة خبرا عنه، وتقدير الكالم         بي أحدهما ثم استدرك   
 يكون مني كذا وكذا أو أفتـدي        )٣( ]أن[يفعل بي على    : أن أشكر أو أن أسأل، وكأنه قال      

ر إن شئتَ رفعتَ على االبتداء أو نصبتَ، كأنّك على أن يكـون   وأنت في ذلك مخي   . منه
كذا وكذا أو أن أفتدي منه، وسبب الشعر أن ابن عم له عتَب عليه في شيٍء صنع بـه،                   

لو كان غير هذا لفرج كربي وأعانني على إرادتي؛ حتى أبلغَ محبتـي أو لَتَـَأنّى                : فقال
 ولكنه اضطرني إلى شكره مـن غيـر   ،ر إلى ما يحب  علي ولم يعجل بلومي حتى أصي     

إتيانـه بهـذه   : ، والـشاهد فيـه  )٤(موجب فال يزال يخنقني على ذلك أو أفتدي منه بمالٍ  
  . )٥(الجملة على طريق االستئناف

 ثَم ا  : " قال سيبويه  )٦(وِمنها؛ على االبتداء، لكان جيدـَحِفر ، وقد تُحـذَف  )٧("لو قال مره ي
)أن (ادةً في قول طرفة، وهومر :  

  َأال َأيهــذا الزاجــري أشــهد الـــوغى    
  

   )٨( وَأن أشــهد اللــذاِت أو َأنْــتَ مخِْلــدي  
حرف جر، وهي مقدرة في الكالم؛ ألن الزجر ال يتعـدى           ) عن(والداعي إلى هذا كون       

ـ            : إال بها؛ يقال   عـن  : ديرزجره عن كذا، وحينئٍذ ال تدخل إال على االسم، فـصار التق
أال : ، وقد روي  )٩(حضوري، ثم حذَفَ ورفع الفعل، ورواه قوم من أهل الكوفة بالنصب          

يـا أيهـا    : ؛ وهو الصوت في الحرب؛ ومعنى الكالم      )١٠(أيها الالحي أن أحضر الوغى    

                                         
  .٣٦، ٣٥ ديوانه . البيتان من الطويل)١(
  .أي؛ فرج كَربه، أو أنظره إلى غٍد )٢(
  .زيادة يقتضيها السياق )٣(
  .٤٩/ ٢شرح أبيات سيبويه البن السيرافي : ينظر )٤(
  .٥٠ -٤٩/ ٢، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي ٤٠٢شرح أبيات الكتاب لألعلم : ينظر )٥(
باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً ألمـٍر أو  : " الشارح لباٍب آخر ترجم له سيبويه بقولهمن هنا انتقل   )٦(

  .٩٣/ ٣الكتاب ". نهي أو استفهام أو تمن أو عرض
  .٩٩/ ٣الكتاب : ينظر )٧(
  .أحضر بدالً عن أشهد، وهل بدالً عن أو: ، وفيه٢٧ديوانه : ينظر.  البيت من الطويل)٨(
  ).٧٧(، المسألة ١١١/ ٢ينظر اإلنصاف . لضرورة، والمسألة خالفيةعلى ا )٩(
  .١٠١ -١٠٠شرح المعلقات العشر للتبريزي : ينظر )١٠(



 

 )٢٥٥١(

               تٌ ال أقدرالرجل الذي يلحاني ويزجرني على إنفاق ماٍل في شهواتي وقد علمتُ أني مي
َل الموِت إن كنتَ أنت قادر على دفعه أطعتُك، وإن لـم يمكنـك ذلـك     أن أدفع عني ناز   

  . )١(فاتركني أصرف مالي فيما أشتهيه أيام حياتي
  : )٣(قال النابغة: )٢(قال سيبويه

 ِذي م ــر ــا غَيـ ــتُ يِمينًـ ــِونَثْحلَفْـ   ٍة يـ
  

  نــسِإلَّــا ح لَــا ِعلْــمِبــ و ظَــن ٤(ِبِحاص(   
؛ فعلى األول يجوز الرفع بـدالً، ومنـه         )٥(ني تميم وأهل الحجاز   بناء على خالف بين ب      

؛ فبنو تميٍم علـى الرفـع،       ١٥٧: النساء M`  _  ^  ]  \  [  Z  Y L : قوله تعالى 
متى كان الثـاني مغـايرا لـألول     ]ب/ ٢٢١[أنّه : وأهل الحجاز على النصب، وحقيقته 

ومن ذلك مـا لـه   : قال سيبويهكاألجناس والجواهر كان من باب ما تقدم من المصادر،       
؛ يعني أن هذا الضرب من االستثناء       )٦(عليه سلطان إال التكلف؛ إذ هو ليس من السلطان        

؛  M ]  \  [  Z  YL : يقع في كل شيء من األشخاص والمعاني، ومعنى قوله تعـالى          
ـ          : يعني ك إال أن اليهود ما لهم من علٍم بما ادعوه من قَتْل المسيح عليه الـسالم ومـا ذل

على الحال مـن التـاء    غَيٍر وانتصاب. )٧(على ظَن منهم، وذلك ليس من الِعلْم في شيء 
  : كما في قوله، وانتصاب يِمين،  القوم غير زيٍد)٨( ]قام[من باب مبتَِوتٍة ، و حلَفْتُفي

ــٍم    ــه ِبلَحـ ــز تَْأِدمـ ــا الخُبـ   ِإذا مـ
  

   ــد ــةَ اِهللا الثَّريــ ــذَاك َأمانَــ    )٩( فَــ
    

                                         
  .٢/٥٠شرح أبيات سيبويه البن السيرافي : ينظر )١(
  .٣١٩/ ٢الكتاب : ينظر. هذا باب يختار فيه النصب؛ ألن اآلخر ليس من نوع األول: ترجمة الباب عند سيبويه )٢(
 زياد بن معاوية، ويكنى أبا أمامة، من المقدمين على سائر الشعراء أحسنهم ديباجة شعٍر، وأكثرهم رونق كالٍم، وأجزلهم          )٣(

  .بيتاً
  .١٤٤/ ١، والشعر والشعراء ٥٦/ ١طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في

بصاحب، والتصويب من  بدالً عن غائب، وب مثنوية بدالً عن    مبتوتة:  المخطوط ، في ٤١ديوانه  :  البيت من الطويل، ينظر    )٤( 
  .الديوان

  .١٩٦ -١٩٥/ ٢، وشرح المفصل البن يعيش ٣١٩/ ٢الكتاب : ينظر )٥(
  .٣٢٢/ ٢الكتاب : ينظر )٦(
  .١٢٧/ ٤، والبحر المحيط ٤٥١/ ١الكشاف : ينظر )٧(
  .زيادة يقتضيها السياق )٨(
  .١٩٥، ١٧٩/ ٩، وشرح المفصل ٤٩٦ والمفصل ٤٩٨، ٦١/ ٣الكتاب :  البيت من الوافر، وهو بال نسبة في)٩(



– 

  )٢٥٥٢(

لـو نـصب   ]و[، )٢(فذاك الثريد أمانةٌ؛ الِزمِتي: ؛ أي)١( على االبتداء لجاز   َأمانَةَولو رفع   
  : )٣( لجاز على إذا ما أدمتَ الخبز، ومثلهالخبز

ــا بلَ    ــى ِباللً وســى م ــن أِب ــه ِإذا اب   غِْت
  

   ــاِزر ــلَيِك ج صو نــي ــأٍس ب ــام ِبفَ    )٤( فق
   سم٥( فاعلهويجوز الرفع على ما لم ي( فْنـي هو الحرث  ، والذي مدحهالج)؛ والمعنـى )٦ :

إنني ال علم لي بحال ما أذكره من حال هذا الذي أمدحه إال أنّي ُأحسن الظن به، وكأنّي                  
  . أتحقق فعله

وأنشد سيبويه قوَل النابغة؛ تنبيها على أن بني تميٍم يبدلون في االستثناء، وإن لم يكـن                 [
ال أحـد فيهـا إال      : وذلك قولـك  :  وذلك على جهة التأكيد، قال     من جنس المستثنى منه،   

  : ، وهو)٧(إال حمار، ولكنه ذكر أحدا على سبيل التوكيد] فيها[ليس : حمار، كأنك قلتَ
ــيلَا  ــا ُأصـ ــتُ ِفيهـ ــاِئلُها نًوقَفْـ   ا ُأسـ

  
ــدِ    َأح ــن ــالربِع ِم ــا ِب ــاً وم ــتْ جواب يع   

ـ     ــاً مــ ــا األواِري أليـ ــا ِإلَّـ   ا ُأبينُهـ
  

  لَــِد والنُّــْؤيــِة الجظْلُومِض بالمو٨( كــالح(   
<  ?   @  M :  كما في قوله تعالى    )٩( من المرفوع موضعا في الجملة الحالية      االواِريأبدل    

B   AL )٥٩:األعراف)١٠.  

                                         
  .١٧٩/ ٩شرح المفصل البن يعيش : ينظر )١(
  .الزمةٌ لي: ١٩٦/ ٩في شرح المفصل البن يعيش  )٢(
  .  ١٠٣، وشرح أبيات الكتاب لألعلم ١٠٣/ ٣شرح الكتاب للسيرافي : ينظر. في النصب أو الرفع: أي )٣(
  .بالل بالرفع: ، وفيه١٠٤٢/ ٢ديوانه : ينظر. ، وهو لذي الرمة٦٠ المفصل  البيت من الطويل، من شواهد)٤(
/ ٢شرح المفصل :  ينظر.فيها معنى الشرط، فال يِليها إلّا فعٌل هذا هو الوجه) ِإذَا(إذا بلِّغ ابن أبي موسى؛ ألن : "كأنّه قال )٥(

٧٥.  
جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء؛ وهم          و  ؛ وه ما أثبته : الحنفي، وهو تصحيف، والصواب   : في المخطوط  )٦(

  . الملوك الذين كانوا بالشام
  . ٣٣٠/ ٣، والخزانة ٢٤٠/ ١٧ينظر بعض خبره في األغاني 

  .٣١٩/ ٢الكتاب : ينظر )٧(
  .يب من الديوان، والتصواًن بدالً عن أصيالالًأصيال:  المخطوط، وفي٢١ديوانه : ينظر.  البيتان من البسيط، وهما للنابغة)٨(

  .٢٥٣/ ١إيضاح شواهد اإليضاح : ينظر. يجوز رفع األواري والنؤي على البدل من موضع أحد )٩(
  .٣٥٤/ ٥تنظر أوجه اإلعراب في الدر المصون ). إله(الرفع بدالً من موضع ) غيره(على أن من أوجه إعراب  )١٠(



 

 )٢٥٥٣(

  : )٢(عمير: قال ابن األيهم التغلبي عمرو، ويقال: )١(قال سيبويه
ــَل اُهللا  ــاً   قاتـ ــيالن قومـ ــيس عـ   قـ

  
ــابِ      ــن ِحج ــدرٍة م ــم دون غَ ــا له    م

       وبــين قــيٍس ِعتــاب لــيس بينــي  
  

   )٣( غَيـر طَعـِن الكُلَـى وضـرِب الرقــابِ      
 بـاعِ تِّاوعليه بنو تميٍم يرفعون ما جاء من ذلك نحـو  ِعتاٍب،   ِمن   غَيرإبداله  : الشاهد فيه   

ـ     ،  )م دون غَدرٍة من ِحجابِ    ما له (: ، وقوله )٤(هِنس وح نالظَّ  ـانتصب موضعا وصـفًا ل
; M: ، ونحوه قولـه تعـالى  )ِمن(على زيادة قيس عيالن ، وِمن ثَم كانت بدالً من   قوم

A @ ? > = <L قيس عيالن  : ، والمعنى ٥: الشعراء ال يحجبها عن الغـدر      أن 
ال يـصالحون قيـساً،     أن قومـه    : ، على معنى أنها ال تَستَقِبحه فتمتنع منـه؛ أراد         شيء

وإزالةُ الشحناِء: والعتاب ٥(]االستصالح(.   
  : )٦(ومن ذلك قول النابغة

    موفَهــي س َأن ــر غَي ــيِهم ــب ِف يــا ع   ولَ
  

ــبِ     ــراِع الْكَتَاِئ ــن ِق ــوٌل ِم ــن فُلُ    )٧( ِبِه
د ولكنّـه   أراد مـازا  : ومعناه ما زاد إال ما نقص، قال      : ، قال سيبويه  )٨()لكن(على معنى     

    رل في هذا كما في الذي قبله، يقال ذلك على           : قال. )٩(نقص، وما نفع ولكنّه ضوال يتأو

                                         
  .٣٢٣ -٣١٩/ ٢ينظر الكتاب  )١(
هو أعشى بني تغلـب مـن   : اسمه عمير، ويقال  : شاعر، كثير الشعر، وقيل   : لت التغلبي  عمرو بن األيهم بن األف     )٢(

  . هـ١٠٠نصارى تغلب في العصر األول لإلسالم، كان معاصرا لألخطل توفي سنة 
  .٧٤/ ٥، واألعالم ٦٤معجم الشعراء : تنظر ترجمته في

 بدالً طُراً: وفي السمط. ٤١/ ٢رح أبيات سيبويه ، وش١٨٥، ١٨٤/ ١الآللي :  البيتان من الخفيف، منسوبان إليه في)٣(
  .قوماعن 

     : نحو اتّباع الظرف وحسنه، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبتـه، وتمـام العبـارة               : العبارة في المخطوط   )٤(
                  : تـاب ينظـر الك  . يجعلون اتّباع الظن علمهم، وحسن الظن علمه، وذلك إشارة إلى بيـت النابغـة الـسابق ذكـره                 

٣٢٣ -٣٢٢/ ٢.  
ب، وهو سهو من الناسخ، /٢٢٢أ، واللوحة /٢١٩ما بين المعقوفين وقع في المخطوط في غير موضعه في اللوحة  )٥(

  . واألولى أن يكون هذا موضعه؛ ليستقيم النص، ولعالقته بالباب
. ، وهو له صلة بالباب الذي قبله)ولكن(لى معنى   هذا باب ما ال يكون إال ع      : استشهد به سيبويه في باب ترجم له       )٦(

  .٣٢٥/ ٢الكتاب : ينظر
  .٤٤، وهو في ديوانه ٣٢٦/ ٢من شواهد الكتاب . البيت من الطويل )٧(
  .في االستثناء المنقطع )٨(
  .٣٢٦/ ٢الكتاب : ينظر )٩(



– 

  )٢٥٥٤(

أنهم اختاروا ألنفسهم شَرفَ األفعال فأقل مـا        : على طريق المبالغة في المدح؛ والمعنى     
  : )٢(ومثله. )١(فيهم من أسباب الشرف أجلُّ ما يمدح به الناس

ــوا ف    ــان َأس ــا ك ــا فررن ــا إذا م   راِرن
  

     ٣( خُطانــا إلــى َأعــدائنا فنــضارب(   
  : قال النابغة: )٤(قال سيبويه             

ــا     ــرةً فرددتُهـ ــي عبـ ــبَل منـ   فَأسـ
  

     ــع ــستِهلُّ ودام ــا م ــِر منه ــى النَّح    عل
  على حـين عاتبـتُ المـشيب علـى الـصبا             

  
    وازع ــشيب ــصح وال ــا تَ ــتُ ألم    )٥( وقلْ

علـى   فرددتُهـا :  متعلق بمحذوف تقـديره منهاها كذا ومنها كذا، وقَسم عبرتَه فجعل من   
 واقعـا  )٦( كائنًا منها مستَهلٌّ ومنها دامع، ويجوز أن يكون كل واحد من الطَّـرفَين         النحر
علـى  : ، كأنه قـال  على النَّحِر:، ويجوز أن يكون بدالً من قوله      )٧(للعبرة] أ/٢٢٢[صفةً  

، كمـا   )٨(بناؤه الظرف على الفتح؛ إلضافته إلى غير متمكن       : ، والشاهد فيه  حين عاتبتُ 
، ونحوه ما منعني غير     ٦ – ٥: المطففين M Ã   Â  Á  À    ¿  ¾L : في قوله تعالى  

 ، موضعها نصب على الحال، والعامل فيهـا       والشيب وازع :  والجملة من قوله   .قيام زيدٍ 
ح١٠(، ونحوه)٩(تَص( :  

                                         
  .٥٢/ ٢، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي ٣٦٢شرح أبيات الكتاب لألعلم : ينظر )١(
  .في المبالغة في المدح، أو تأكيد الذم بما يشبه المدح: أي )٢(
إذا قـصرت  : ، وصدر العجـز   صدود الخدود وازورار المناكب   : ملفّقٌ من بيتين؛ عجز الصدر    من الطويل، وهو     )٣(

س بن ، وإلى األخن١٠٤/ ٢، وشرح أبيات الكتاب ٦١/ ٣منسوب إلى قيس بن الخطيم في الكتاب ، أسيافنا كان وصلها
  .٢٦٣/ ٢ الخزانة:  فيشهاب اليشكري

ـ           )٤( هذا باب ما تكون فيه أن وأن مع صـلتهما بمنزلـة       : ساق سيبويه هذا الشاهد في باٍب من االستثناء ترجم له ب
  .٣٢٩/ ٢الكتاب : ينظر. غيرهما من األسماء

  .وأصح بدالً عن تصحفكفكفت بدالً عن فأسبل، : ، وفيه٣٢، ٣٠ديوانه : ينظر.  البيتان من الطويل)٥(
  .المستهل والدامع )٦(
  .على القطع )٧(
، والمسألة ٥٣/ ٢، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي ٣٦٦شرح أبيات الكتاب لألعلم : ينظر. وهو الفعل الماضي )٨(

  ).٣٨(، المسألة ٢٤٦/ ١ينظر اإلنصاف . خالفية بين البصريين والكوفيين
  .٥٥٢/ ٦خزانة األدب : ينظر )٩(
  .في البناء على الفتح )١٠(



 

 )٢٥٥٥(

   غيـر أن نطَقَـتْ      لم يمنَـِع الـشُّرب منهـا      
  

ــالِ     ــضوٍن ذاتُ أوق ــي غُ ــةٌ ف    )١( حمام
هذه الناقة لـم يمنعهـا أن تـشرب إال          : جمع وقٍَل، وهو شجر الـمقِْل؛ يقول     : األوقاُل[  

 بكسر التاء صفةُ الغصون لكن الرفع أجود        )٢(صوتُ حمامٍة فحنَّتْ إلى معطنها، ويروى     
فـرس  : ذا صعد في الجبل وعليه، وبالكسر من قـولهم         إ - فتحا   -وقََل  . صفة الحمامة 

، وكثيرا ما يغرد الحمام بغير وكره فـي الـشجر،           )٣(وِقٌل إذا أحسن الدخول بين الجبال     
أنه لـم يمنعهـا أن تـشرب إال         : ؛ يريد )٤(وعن أبي محمد يوسف بن الحسن السيرافي      

امرها فزع وذُعر؛ لِحدِة نفسها،     أنها حديدة النفس يخ   : سماعها صوتَ حمامٍة فندتْ؛ يريد    
   .)٦(])٥(وذلك محمود فيها

أنه لَـما عرف الديار التي كان قد حّل بها، وتذكّر من كان يهواه فيهـا بكـى           : والمعنى
قـد آن لـك أن   : وعاوده وجده فعاتب نفسه على ذلك مخاطبا لها بالتوبيخ أو قلبـه؛ أي        

من كنتَ تهواه، والشيب كاٍف عـن أمثـال مثـل ذا    تصحو ويزول عنك ما كنتَ تجده ب     
  . الفعل، والدامع الذي يخرج شيًئا بعد شيٍء

                 بمنزلـة يومئـٍذ     )٨( هـو الفاعـل    )٧()غيـر (وهـو أن يكـون      : وقد قيل فيه قوٌل آخر    
ــو قلــتَ: )١٠(، قــال)٩(فــي كــل موضــٍع ــد، إن شــئت : ول                     هــذا يــوم قــام زي

                                         
، وإلى أبي قيس ٣٦٥، وشرح أبيات الكتاب لألعلم ٣٢٩/ ٢ البيت من البسيط، وهو منسوب إلى الكناني في الكتاب )١(

على ) غير(بناء : ، والشاهد فيه١٣٠/ ٢، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي ١٤٨بن رفاعة األنصاري في المفصل   
  .تمكن وإن كانت في موضع رفعالفتح؛ إلضافتها إلى غير م

  .ذات في البيت المنسوب إلى الكناني: أي )٢(
  ).و ق ل (١٨٤٤/ ٥الصحاح  )٣(
 أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد اهللا السيرافى النحوى اللغوى األخبارى، الفاضل ابن الفاضل، قرأ على والده،          )٤(

  .ـ ه٣٨٥سنة وخلفه في جميع علومه، كان عالما بعلم النحو، توفي 
  .٣٥٥/ ٢، وبغية الوعاة ٦٧/ ٤إنباه الرواة : تنظر ترجمته في

  .١٣١/ ٢شرح أبيات سيبويه : ينظر )٥(
ب، وهو سهو من الناسخ، واألولى أن يكون /٢٢٢ما بين المعقوفين وقع في المخطوط في غير موضعه في اللوحة  )٦(

  . هذا موضعه؛ ليستقيم النص
  .غير، والتصويب من الكتاب: و وهم، والصوابالظرف، وه:  في المخطوط)٧(
  .٣٢٩/ ٢الكتاب : ينظر. ، عن أبي الخطاب)غير(على رواية البيت برفع  )٨(
  .٣٣٠/ ٢الكتاب : ينظر. القول للخليل )٩(
  .لم أقف على القائل )١٠(



– 

  )٢٥٥٦(

، )٣(، بـالجر  ١١:المعـارج  L' )(*M، ومثله   )٢(، وإن شئتَ بنيتَ   )١(أعربتَ
؛ إذ هو ال يقوم بنفسه فبنيتَه مضافًا؛ ألنه ال يقوم إال بما أضفتَه إليـه    )٤(وإن شئتَ نصبتَه  

إذا ُأضـيف   : ، وذكر جار اهللا   )٥(بخالف هذا غالم خمسةَ عشر؛ ألنه شخص يقوم بنفسه        
M o n : ، وذلك نحو قوله تعالى    )٦(ه مخيرا بناء وإعرابا   يوم إلى الفعل المعرب كنتَ في     

q pL ومثلـه  ٣٥: المرسالت ، :  MÓ  Ò    Ñ  ÐL  أعـرب   ١١٩: المائـدة ،
، وهـو معـرب عنـد      )٧(إلضافته إلى معرب، وقـرئ بالنـصب      ؛   oالخبر الذي هو    

 يحصل أو ينفع يوم ينفـع،     : ، ونصبه على الظرف على حذف الخبر؛ تقديره       )٨(البصري
مبني؛ إذ ال فرق بين إضافته إلى معـرٍب مـن الفعـل أو                وعند الكوفي هو مع فتحه    

٩(مبني(       واختُلف في الضمير الذي في ،حهل يعود إلى القلب أو إلى المـشيب        تَص ،)١٠( ،
والحاصل أن العتاب منه على طريق المجاز، وجعله ال يصحو؛ ألنه لـم يمنعـه عـن                

 .والـشيب وازع :  إلى الصبا؛ تجوزا، ثم ضرب مثالً فقال     الصبا ال جرم فنسب المشيب    
كاٍف عن الصبا، وقد ذكر جماعةٌ من الشعراء أنهم فارقوا اللذاِت والخالعة            : أيوازع؛  

   .أيام الشباب ولم ينتظروا بذلك الشيب الذي يمنعهم عن ارتكابها
  : )١١(قال مسلم بن الوليد األنصاري

ــي أُ  ــتْ تُرين ــقَام صي  ــسن ــم ح   حابي وه
  

  علــى مــأرب يقــضيها ذوو ِشــرِر        
ـ خَعنـدك ميثـاقٌ ي    ]كـان [ لو  ] ب/٢٢٢ [     نا دلِّ

  
ــر       ــلوة الكب ــا س ــشيِب انتظرن ــى الم   إل

                                           
  .نصبا على الظرفية )١(
  .بناء إضافة؛ إلضافته إلى غير متمكن )٢(
  . ٣٣٦السبعة : ينظر.  ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزةمضافًا، وهي قراءة )٣(
  .المصدر السابق: ينظر. مضافًا كذلك، وهي قراءة الكسائي )٤(
  ".ألن الغالم مخصوص معلوم غير مبهم: " ٢٧٦/ ١في األصول  )٥(
  .١٤٨المفصل : ينظر )٦(
  .٢٥٠السبعة : ينظر. قراءة نافٍع وحده، وقرأ الباقون بالرفع )٧(
  .٢٤٥/ ١مشكل إعراب القرآن : ينظر )٨(
  .٦٨/ ١، وأمالي ابن الشجري ٣٢٦/ ١معاني القرآن للفراء : ينظر. بناء إضافة )٩(
  .٣٦٦شرح أبيات الكتاب لألعلم : ينظر. أوقع الفعل على المشيب؛ اتساعا ومجازا )١٠(
وليد ويلقب صريع الغواني، هو أول من وسـع         مسلم بن الوليد األنصاري مولى آل أسعد بن زرارة، يكنى أبا ال            )١١(

  .ـه٢٠٨البديع، توفي سنة 
  .٢٢٣/ ٧، واألعالم ٦٧٦/ ٢الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في



 

 )٢٥٥٧(

نـــي أوبِر أدهمـــن الـــد رـــصلُـــهع   
  

ــرِ     ــه اُألخَ ــن أيام ــارب م ــى التج    )١( إل
، حـسنٍ علق بمحذوٍف صفةً لـ     ، والظرف يت  مأرب وقعتْ صفةً لـ     يقضيهاالجملة ِمن     

              أنها عرفتْه أصـحابه فـي هـذه الحالـة، ونحـوه           : ، والمعنى  تُريني مفعولأصحابي  و
عرفْنـا، وقبـل بيـت ابـن رفاعـة          : ؛ أي ١٢٨: البقرة M;  :L : قوله تعالى 
  : )٢(األنصاري

ــا    ــوفُ بن ــال الوق ــد ط ــتُ وق يــم ارعو   ث
  

ــاَء ِشــ      ــى وجن ــِصرتُ إل ــا ف   مالِلفيه
ــاالً ودأدأةً      ــشياً وإرقــ ــك مــ   تُعطيــ

  
ــاآللِ     ــام بــ ــسربلِت اآلكــ    إذا تــ

ــا     ــرتْ جنادبهـ ــام إذا صـ ــرى اإلكـ   تَـ
  

ــالِ    مــبطِن ع ــاِح ال ــصلٍب وق ــا ب    )٣( منه
موضـعه نـصب   تُعطيك : ، وقوله ارعويتُ انتصب حاالً من التاء في       وقد طال الوقوفُ    

  .  نها في ذلك الوقت يصفها بالحالوة وقت الكاللوقع اإلعطاء موجناَء، صفة لـ 
   إلـــي قرنـــي وإنِّــي ال يعـــود ] أ/٢٢٣[

  
ــرينِ     ــي قـ ــروع إالَّ فـ ــداةَ الـ    غـ

  ومـــاذا يـــدري الـــشُّعراء منِّـــي      
  

ــيِن   ــد األربعـ ــاوزتُ حـ ــد جـ    )٤( وقـ
    

                                         
، ٣٨٠، ومنسوب إليه في الوساطة بين المتنبي وخـصومه   ٣٢١ األبيات من البسيط، الثاني منهما في ذيل ديوانه          )١(

  .يبلغنا بدالً عن يخلدنا: في المخطوط.  البيتان األول والثالث فلم أقف عليهما، أما٣٢٥وشرح ديوان المتنبي للواحدي 
صرمة، وقيل غير : عبد اهللا، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه صيفي، وقيل:  هو أبو قيس بن األسلت، شاعر مجيد، قيل)٢(

  . ذلك، واألسلت لقب أبيه واسمه عامر، وهو شاعر من شعراء الجاهلية
  .٤٠٩/ ٣، والخزانة ٢٢٦/ ١طبقات فحول الشعراء : يتنظر ترجمته ف

، ٤١٣، ٤٠٦/ ٣، وإليه وإلى غيره في الخزانـة  ١٣٠/ ٢ األبيات من البسيط، نُسبت إليه في شرح أبيات الكتاب    )٣(
  .وإلى الشماخ، وليس في ديوانه

            الكامـل األول منهما في    ، و ٢٠األصمعيات  :  البيتان من الوافر، وهما منسوبان إلى سحيم بن وثيل اليربوعي في           )٤(
 في  سقٍْطِب ومجيء هذين البتين في مطلع اللوحة مشِْعر      . رأس بدالً عن حد   : ، وفي الكامل  ٦٧/ ٨، والخزانة   ٦٣٤/ ٢

                             : التي وردت بعدهما، وهي في البيـت الـشاهد المـشهور       ) طالع(هذا الموضع، يؤكده ذكر األوجه اإلعرابية للفظة        
  َأنا ابن جال وطَلَّاع الثَّنَايا      متَى َأضِع الِعمامةَ تَعِرفُوني

ـ     ٢٠٧/ ٣استشهد به سيبويه في الكتاب       باب ما ينصرف من األمثلة وما ال ينصرف، والشاهد       :  في باٍب ترجم له ب
شاهدا على حذف الموصوف وإقامـة      : ١٣٩فصل  علَم مبني على الحكاية، وأورده الزمخشري في الم       ) جال(عنده أن   

  .رجٍل جال، والذي يظهر أن الشارح ساقه من المفصل؛ لعالقة ما بعده به: الصفة مقامه، والتقدير عنده



– 

  )٢٥٥٨(

العمامـة  و: ")٢(، قال ثعلـب   )١(ابٍن، ورفعه صفةٌ لـ     جاليجوز خفضه صفةً لـ      وطَلَّاع
  : )٤(، ونحوه)٣(".ع في السلْموضتُتلبس في الحرب، و

   )٥(بكفَّي كان من أرمـى البـشر      ] جادت[ 
  : وهو من رجٍز أوله  

قـــوٍس وحجـــر عنـــدي غيـــر مالـــك    
شــــديدِة الــــوتر ــداء      وغيــــر كبــ

  : ويروى
  ...........شـــــــــديداٍت ............ 

  
  

 ــي ــادتْ بكفَّ ــان[ج ــ] ك ــن أرم ــشر م   ى الب
  

  

  : ، ونحوه...أي بكَفَّي رجل كان 
ــشير بــسوطه    ــا إال ي ــا راعي   )٦(وم

  : )٧(رجٌل يشير، ومنه قول أبي ذؤيب: أي  
ــضاهما   ــسرودتان قــ ــا مــ   وعليهمــ

  
    ـــعّالـــسوابِغ تُب ـــنَعأو ص ٨( داود(   

  
                                         

  .١٧٦/ ١مجالس ثعلب : تنظر )١(
ي النحو واللغة،  أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني، إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه، له مصنفات ف   )٢(

  . ـ ه٢٩١توفي سنة 
  .٣٩٦/ ٢، وبغية الوعاة ١٧٣/ ١إنباه الرواة : تنظر ترجمته في

موضع بدالً عن تُوضع، وهو سهو من الناسخ، والتـصويب مـن            : ، في المخطوط  ١٧٦/ ١مجالس ثعلب   : ينظر)٣(
  .المجالس

  .في إقامة الصفة مقام الموصوف )٤(
  .٦٥/ ٥، والخزانة ١٥٥٨/ ٤المقاصد : ، وهو بال نسبة في١٣٩صل  من الرجز، من شواهد المف)٥(
  :  هكذا في المخطوط، ولم أقف على هذا الشاهد، في حين أن الشاهد المشهور الذي ذُكر فيه الحذف هو)٦(

  وما راعني إالّ يسير بشرطٍة 
، وشرح  ٤٣٤/ ٢صائص  ، والخ ٤٩٧/ ٢وهو صدر بيت من الطويل، بال نسبة في شرح األبيات المشكلة اإلعراب             

  .٤٠/ ٤المفصل 
  .  هـ٢٧ خويلد بن خالد، شاعر فحل، مخضرم، سكن المدينة، واشترك في الغزو والفتوح، توفي سنة )٧(

  .٣٢٥/ ٢، واألعالم ٥٤٣/ ٢الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في
  .١٩/ ١، وهو في ديوان الهذليين ١٣٧البيت من الكامل، من شواهد المفصل  )٨(



 

 )٢٥٥٩(

مرتبتهـا  درعان، واألصل إن كان الحذف ضرورةً أن الصفةَ تابعةٌ، وإخراجها عن   : أي
خالف القياس، إال أنّه لَـما كثُر في كالمهم صار حكمه حكـم المقـيس عليـه إذا لـم               

 من قُبِح ظهوره؛ لالستغناء عن ذلك لم يذهب إليه أحـد وإال           )١(يلتبس، وما قاله المغربي   
M   4 : لقَبح ِدرعاِن مسرودتاِن، وقد جاء ذلك في الكتاب العزيز، وهـو قولـه تعـالى             

  7  6  5  8L وعـال      ٧٢: الرحمن وقولـه عـز ، : M  y  x  w  v
zLومنه قول الشاعر٥٦:الرحمن ، :  

ــةً     ــلَّ خَمِيل ــوراء طُ ــا ح ــا مقْلت   له
  

   )٢( ِمن الوِحش ما تنفك يرعـى عرارهـا         
. )٣(لها مقْلتا ظبيٍة حوراء من الوحش ما تنفك يرعى خميلـةً طُـلَّ عرارهـا               : وتقديره  

اهماوكَ: قضاحمهم  ،والـ،هو النبي عليه السالم: داودو  ـنَع٤(الرجل الحاِذق:  ص( عّتُبو ،
لم يعمل بيده وإن كان مردودا عليه، بل هو من باب المجاز كـ بنى األمير المدرسـةَ،                 

الخـرز فـي    : هو نظم الدرع، وقيـل    : والسرد اسم جامع للدروع وسائر الِحلَق، وقيل      
M  g  f : ، قـال اهللا تعـالى     )٥(هو مـسامير الـدرع    : في الدرع، وقيل  : األديم؛ وأراد 

hL  أبـا   : )٧(، وقيـل  )٦(الدروع التامـة  : والسوابغالمثقب،  : ، والمسرد ١١: سبأ إن
  :  في قوله)٨(ذؤيب غلط في ذلك كما غلط األعشى

  وإنــي وثَــوبي راهــِب الُّلــج والتــي     
  

   )٩( جـرهمِ   بـن  لمـضاض  بناها قُـصي وا     
    

                                         
  .٢١المحصل ". ثقيٌل؛ للعلم به... وعليهما درعان مسرودتان : أال ترى أن قوله: " بارتهوع )١(
  .١٤٨/ ٢، والزاهر ٣٣٠/ ١ البيت من الطويل، وهو بال نسبة في الخصائص )٢(
في  وأذهب وأفحشوأغرب من ذلك : "، وقد علّق ابن جني على هذا البيت بقوله١٤٨/ ٢الزاهر في معاني كلمات الناس    )٣(

  .٣٣٠/ ١ينظر الخصائص ". فمثل هذا ال نجيزه للعربي أصال فضال عن أن نتّخذه للمولَّدين رسما: "، وأضاف"القبح
  ).ص ن ع (١٢٤٦/ ٣الصحاح : ينظر )٤(
  ).س ر د(٤٨٧ -٤٨٦/ ٢الصحاح : ينظر )٥(
  ).س ب غ (١٣٢١/ ٤الصحاح : ينظر )٦(
  .٣٩/ ١ن شرح أشعار الهذليي: ينظر. القول لألصمعي )٧(
 األعشى الكبير أبو بصير ميمون بن قيس بن بكر بن وائل، ويلقب الصناجة من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية، وأحد      )٨(

  .  ـ ه٧أصحاب المعلقات، توفي سنة 
  .٣٤١/ ٧، واألعالم ٢٢٣/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في

  .، والتصويب من الديوانالـمضاض بن جرهمن جرهم بدالً عن وحده واب: ، وفيه١٨٣ديوانه .  البيت من الطويل)٩(



– 

  )٢٥٦٠(

وذلك أنه لم يدِر كيف بناء البيت فظن أن قُصيا بنـاه، وهـو مـن قـصيدة                   ]ب/٢٢٣[
ـ  قول المتنخل الهذلي، واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن ح           )١(مشهورة، ومنه   )٢(يسنَ

  : )٣(أبو ُأثيلة: بن عادية، وكنيته
ــا    ــأِوي ِلقُلَِّتهـ ــماء الَ يـ ــاء شَـ   ربـ

  
   ابحُل إالَّ الـــسبوالــــس ب٤( وإالَّ اَألو(   

  : وهو من آخر قصيدٍة يرثي بها ابنه، أولها  
ــِضُل   ــا خ ــي دمعه ــك تبك ــاُل عيِن ــا ب   م

  
ــزلُ    ــراب منب ــِرب األخ ــى س هــا و    كم

ــٍب     جــدهِر مــن ع ــتُ ومــا بال ِجبفقــد ع  
  

ــلُ     ــارس البط ــتَ الف ــتَ وأن ــى قُِتلْ    أنَّ
ـ      ِن ِبــِه ما أتــاِني النّاِعيــا ـَأقــوُل لـ

  
   )٥( ال يبعــِد الــرمح ذُو النَّــصلَيِن والرجــُل  

، أو بـدٌل منهـا       تبكي موضعها النصب على الحال ِمن    : دمعها خِضلُ : الجملة من قوله    
يجري جريـان   : وتقديره والكاف يتعلق بمحذوٍف،     الجملة االستفهامية عاملة،     على أن 

  : )٦(واهي األخراب، ونحوه البن أحمر
ــِري   ــاء يجـ ــا فالمـ ــى خَرزاهمـ   وهـ

  
ــِسالال    ــسلُّ انْــ ــا وينْــ    )٧( ِخاللَهمــ

، قُِتلْـتَ ، حـاٌل ِمـن       وأنتَ الفارس البطـلُ    :ارتخى وهو أكثر؛ لجريانه، وقوله    : وهى  
  : )٨(، كما في قول ابن علبة الحارثيأنّى قُِتلْتَوالعامل في 

أنَّـــى تَخَلَّـــصا واهرـــســـتُ ِلمِجبتْ ع  
  

ــقُ     ــي مغْلَ ــسجِن دوِن ــاب ال بو ــي    )٩( ِإلَ
  

                                         
  .في إقامة الصفة مقام الموصوف )١(
  .حنش: في بعضهاورد  في كثير من المصادر، وودهورل؛ ، والتصويب ما أثبته وهو تصحيفٌحيس،: في المخطوط )٢(
  .٢٦٤/ ٥، واألعالم ٥٤٨/ ٢شعراء الشعر وال: تنظر ترجمته في.  شاعر محسن من نوابغ هذيل، وهو من لحيان)٣(
  .٣٧/ ٢، وهو في ديوان الهذليين ١٣٧ البيت من البسيط، من شواهد المفصل )٤(
  . الحازم بدالً عن الفارس: ، وفيه٣٧، ٣٣/ ٢ديوان الهذليين : ينظر )٥(
  . هـ٦٥ توفي سنة  عاما،٩٠ عمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي، من بني قراص، شاعر فصيح مخضرم، عاش نحو )٦(

  . ٧٢/ ٥، واألعالم ١٢٩من اسمه عمرو من الشعراء : تنظر ترجمته في
  .١٢٩ديوانه : ينظر.  البيت من الوافر)٧(
 هو جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد يغوث، أسير يوم الكالب، ويكنى أبا عارم، مـن مخـضرمي الـدولتين األمويـة                  )٨(

  . والعباسية، شاعر مقل
  . ٣١٠/ ١٠، والخزانة ٤٤/ ١٣األغاني : يتنظر ترجمته ف

  .٣٠٧/ ١٠، والخزانة ١٠٦٢/ ٣ البيت من الوافر، منسوب إليه في الحماسة البصرية )٩(



 

 )٢٥٦١(

عجبتُ من قتلك، وحالك إبطال دم األقران، غير أنه ال عجـب مـن الـدهر،           : والمعنى
  : ونحوه

ــلْ       غَيـــر َأن النـــاس ِمنْـــه ِشـــيمةٌ     ــِري باألج ِر تَجهــد ــروفُ ال ١( وص(   
  : ونحوه قول لبيد

ــوتِ  ــأِحزِة الثَّلَبـ ــا  بـ ــُأ فوقهـ ــر     يربـ ــا ال  قَفْـ ــا آرامهـ ــب خَوفُهـ    )٢(مراقـ
على مراقـب قفـٍر، لكنـه      : التقديرمراقب؛  ال قَفْر: يرتفع كائنًا فوقها طليعة، وقوله    : أي

مواضـع خوفهـا فكـان مـن        :  أي  وخَوفُها؛ حذف الجار وقدم الصفة، فانتصب حاالً،     
  : )٣(باب

ـ   ــوِم هوبــ ــى الْقَـ ــي ملْتَقَـ   )٤(رـِفـ
       ةُوالجملة استحقاقها أن تكون صفة، وةٍ  : أِحززيٍز كَأِعزوقولـه [. جمع ح : ـاءبمـن   ر ،

وهـي هـضبة    ؛  )٧(شَـماء ، وهي مضافة إلى     )٦(])٥(ربأ إذا كان طليعة ألصحابه    : قولهم
:  والـسبلُ ]أ/ ٢٢٤[ )٩(النحل من آب إذا رجع: ، واألوب)٨(طلّاع أنجٍد: مرتفعة كما يقال 

 ١٠(المطر الجود( .       ه علـى المربـوب؛ لعلوبواشتقاقها من الر)ويجـوز أن يكونـا     )١١ ،
 رصفتين، و  اءب  الءاٌل ال فَع١٢(فَع( و ،   أِوياء صفةُ  الَ يشَـم)وإن كـان علـى األول       )١٣ ،

  : فيجوز فيها الرفع والخفض، كما في قوله
                                         

/ ١١، والخزانـة  ٧١١/ ٢الحماسة البـصرية  :  البيت من الرمل، وهو منسوب إلى امرأة من بني الحارث بن كعب في             )١(
  .٩٨٦/ ٢ علقمة في المقاصد النحوية ، وفيهما البأس بدالً عن الناس، وإلى٣٠٠

  .، والتصويب من الديوانقفراً مراقب بدالً عن قَفْر الـمراِقب:  المخطوط، في١١٠ديوانه : ينظر.  البيت من الكامل)٢(
  .حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه )٣(
  . هوبرابن: ، والتقدير٦٤٧/ ٢ديوانه : ينظر.  البيت من الرجز، وهو لذي الرمة)٤(
  .٢٢المحصل في شرح المفصل : ينظر )٥(
ما بين المعقوفين وقع في المخطوط في غير موضعه في اللوحة قبل بيت لبيد السابق ذكره، وهو سهو من الناسخ، ونقلتُه                 )٦(

  .هنا؛ ليستقيم النص
  .٤٥٤/ ١إيضاح شواهد اإليضاح : ينظر )٧(
  .٢٢المحصل في شرح المفصل : ينظر )٨(
  .٤٥٤/ ١، وإيضاح شواهد اإليضاح ٣٧/ ٢يوان الهذليين د: ينظر )٩(
  .المصدران السابقان: ينظر )١٠(
  .٢٢المحصل في شرح المفصل : ينظر. نسب اللورقي هذا القول للخوارزمي )١١(
  .٢٢المحصل في شرح المفصل : ينظر )١٢(
  .٤٥٤/ ١اإليضاح إيضاح شواهد : ينظر.  في المخطوط صفة ماله، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه)١٣(



– 

  )٢٥٦٢(

ــا    ــاع الثناي ــال وطَلَّ ج ــن ــا اب   )١(أنَ
 )٣(طَلَبيـةً  إال أن تكون الجملة موصولة أو )٢(لجمل ال يوصف بها إال النكرات واعلم أن ا    

؛ فعلـى  )٥(وجدتُ الناس اُخْبر تَِقلَـة : )٤(فإنها تقع وصفًا للمعارف، وأما قوُل أبي الدرداء    
  : وجدتهم مقوالً فيهم هذا القول، وعليه قوله

ــتلطْ   ــالم واخـ ــاء الظَّـ ــى إذا جـ   حتَّـ
ــذْ   وا بمــاء ــطّْج ــذئب قَ ــتَ ال ــل رَأي   )٦(ٍق ه

  : أي؛ مقول عنده هذا القول، ويروى  
ــئط  ــزاٍه تــ ــسان وِمعــ ــا ِبِحــ   ِبتِْنــ

ــطْ     ــمٍن وَأِقـ ــا وسـ ــبٍن منهـ ــي لَـ   فـ
ــتلطْ     ــالم المخـ ــن الظـ ــى ِإذا جـ   حتـ
  َأمهلتُهـــا حتـــى ِإذا الـــنجم ســـقَطْ     
ــطْ      ــذيب ق ــت ال ــل رَأي ــضيٍح ه ــاء ب   ج
جاؤوا بِخداٍع ومكٍْر واختالٍط في القول يـشبه امتـزاج          : زج، والمعنى الـم: والـمذْقُ  

بمذٍق متلون، والقول ما قاله جار اهللا، وهو أن الشاعر أراد به اللـبن              : لوني الذئب؛ أي  

                                         
، وإليه وإلـى    ٣١٨/ ١الحماسة البصرية   : ، منسوب إلى سحيم بن وثيل في      ١٣٩المفصل  : في البيت من الوافر،     )١(

  .١٨٣١/ ٤غيره في المقاصد 
  .١١٦/ ١شرح التسهيل : ينظر )٢(
.  محكية بقول محذوفأو طابة، وهو تصحيفٌ؛ ألن الطلبية يجوز مجيئها نعتاً للجملة على أن تكون:  في المخطوط)٣(

  ٣١١/ ٣شرح التسهيل : ينظر
  . ـه٣٢ توفي سنة -علَيِه وسلَّمصلَّى اللَّه -وصاِحب رسوِل اِهللا يٍس األنصاري قَاِضي ِدمشْقَ، عويِمر بن زيِد بِن قَ)٤(

  . ٣٣٥/ ٢سير أعالم النبالء : تنظر ترجمته في
  .، وذكر أن في سنده ضعفًا٤٤٦/ ٢لباس كشف الخفاء ومزيل اإل: ينظر )٥(
 – ١٠٩/ ٢األبيات من الرجز، هذان البيتان، واألول والثالث والخامس في الرواية الثانية بال نسبة في الخزانـة                  )٦(

 كاد بدالً: ، وفيهما١٥٥٥/ ٤، والثاني من الرواية األولى، واألول والثالث من الرواية الثانية بال نسبة في المقاصد ١١٢
  .من جاء، ويختلط بدالً من اختلط، والمختلط



 

 )٢٥٦٣(

         ارـمقَِته؛ ألنه سرقُ)١(على الحقيقة، ولهذا قال بمعنى مقول عنده هذا القول؛ ِلورواألو ، :
، )٤(خَلْطُ المـاء واللـبن    : ، والـمذْقُ )٣(اللبن الرقيق : ، والسمار )٢( لون الرماد  البعير لونه 

  :  الشاعرقوُل] مثله[و
ــاِذٍق   ــداقَةَ مـــ ــذَر صـــ   احـــ

  
   خَلَــــطَ المــــرارةَ ِبــــالحالوةْ     

ــك أيـــ     ــذُّنُوب علَيـ ــِصي الـ    ـيحـ
  

ــ    ــداوةْ ـــ ــصداقَِة ِللعــ    )٥(يام الــ
  . حيث فسره بما تقدم من الخدع والمكريشبه قول المغربي   

  : )٦(وأنشد جار اهللا ]ب/ ٢٢٤[
  ــه ــغْ َأذاتَ ــولى وتَبلُ ــشْتُم الم   )٧(وال تَ

  : وروي  
  ولَــا تَخْــذل المــولَى ِلــسوِء بلَاِئــِه     

  
ــلِ     ــاك تُوكَ ــداء مولَ ــل األع ــى تَأكُ    متَ

  :ويروى تمام األول  
  ِلفإنـــك إن تفعـــْل تـــسفَّه وتَجهـــ

  :، وقبله)٨(ولو كان بالفاء لفسد المعنى؛ الشتمال النهي كل واحد منهما             
      لَـا تُِطـعاِء وّرِب الـضرِش ِفي الحلَا تَمو  

  
   )٩(تَحفِِّلـُمأِزِق الم ـ ذَِوي الضعِف ِعنْد ال     

    

                                         
  .١٣٥المفصل : ينظر )١(
  ).و ر ق (١٥٦٥/ ٤الصحاح : ينظر )٢(
  ).س م ر (٦٨٨/ ٢الصحاح : ينظر )٣(
  ).م ذ ق (١٥٥٣/ ٤الصحاح : ينظر )٤(
، والرواية في ١٩٣/ ٣كبرى البيتان من الكامل، نُسبا إلى الشاعر األندلسي أبي سعيد المؤيد بن محمد في حياة الحيوان ال  )٥(

  : البيت األول
  احذر صديقًا ماذقًا         مزج المرارة بالحالوةْ

  .مودة بدالً من صداقة، وشاب بدالً من خلط: ، وفيه٣٦٥/ ١ وهما بال نسبة في ربيع األبرار 
  .٣٣٩المفصل : ينظر )٦(
، وليس في ديوانه، ونُسب هـو والروايتـان     ٤٢/ ٣كتاب  صدر بيت من الطويل، نُسب والرواية الثانية إلى جرير في ال           )٧(

  .ال يجوز وزنًا وتَبلُغْوالنصب في . ٢٦٧/ ١اللتان بعده إلى جحدر في التذكرة الحمدونية 
  ..٤٢/ ٣الكتاب : ينظر )٨(
  .هو كذلك من القصيدة المنسوبة إلى جحدر في التذكرة الحمدونية )٩(



– 

  )٢٥٦٤(

  : ، وأولها)٢(لمالصهو للخطيم العكلي من ا: ، ويقال)١(وهو لجحدر بن معونة العكلي

ــِزِل     ــان من ــيِن ِعرفَ ى ِللعــو ــاج اله ــلِ       أه ــفٍّ عقنق ــين قَ ــاني ب ــسحِق اليم    كَ
ــصلِ     جنَــى عبــرةً ِللعــيِن فاســتعبرتْ لــه      ــان المف ــض شــذّان الجم ــا ارف    كَم
ــه     ــن ِطالِب ــاتِّعظ ع ــى ف ــر ولّ ــ     إذا األم ــِر مقِْب ــبب آِخ س ــب ــك واطلُ    )٣(ِل ِبعقِْل

أهاج الهوى للعين أن عرفتْ منزالً بين كذا، والكاف مـن           : الكاف من صفة المنزل؛ أي    
فارفضتْ؛ ألجلـه، أو فاسـتعبرت      : صفة مصدر محذوف؛ كأنه قال    : كَما ارفض : قوله

  : ، ومنها)٤(مرفضةً كما ارفض، حذف وأقام
ــاً    ــتَ طَاِلبـ ــدري إذا كُنْـ ــك ال تَـ   فَإنَّـ

  
  )٥( نَجح األمـر َأو ِفـي التَّعجـلِ         أِفي الريثِ   

 بقول ربيعـة بـن      )٦(زرني وأزورك؛ نصبا في االجتماع    : واستدل جار اهللا على مسألة      
  : )٧(جشٍَم

ــدى    ــو إن أنْـ ــي وأدعـ ــتُ ادِعـ    )٨( ِلــــصوٍت أن ينــــادي داِعيــــاِن    فَقُلْـ
دعني وال  : ، ونحوه )٩(ارتُك على كل حالٍ   إال أن المسألة يجوز فيها الرفع على معنى زي        

بخالِف إذْ لو رفع لكان مستأنفًا، وحينئٍذ يبطل غرض الـشاعر مـن       ]أ/ ٢٢٥ [)١٠(أعود
  : ، وقبله)١٢( أنه لِدثار بن شيبان من النَِّمر بن قاسٍط)١١(الجمع، وفي الحواشي

                                         
  . م الحجاج بن يوسف، يقطع الطريق وينهب االموال ما بين حجر واليمامة شاعر من أهل اليمامة، كان في أيا)١(

  .١١٣/ ٢األعالم : تنظر ترجمته في
  .  هـ١٠٠ الخطيم بن نويرة العبشمي العكلي،شاعر أموي،من سكان البادية، ولصوصها،أدرك جريرا والفرزدق ولم يلقهما،توفي سنة )٢(

  .٣٠٨/ ٢األعالم : تنظر ترجمته في
  ).١(، هامش ٢٣٥/ ٣التخمير :  من إثبات المحصل البن المستوفي في– رحمه اهللا –ه األبيات أثبتها العثيمين هذ )٣(
  .حذف الموصوف وأقام الصفة: أي )٤(
  .هو كذلك من القصيدة المنسوبة إلى جحدر في التذكرة الحمدونية )٥(
  .٣٣٩المفصل : ينظر )٦(
  .لم أقف على ترجمة له )٧(
  .٦/ ٣، ومختارات شعراء العرب البن الشجري ١٢٤، ١٢٣/ ٢الوافر، وهو وما بعده في األغاني البيت من  )٨(
  .٣٤٠، والمفصل ٤٥/ ٣الكتاب  )٩(
  .٣٤٠المفصل : ينظر )١٠(
  ).١(، هامش ١٥٧ )١١(
  .  دثار بن سنان بن النمر بن قاسط مخضرم)١٢(



 

 )٢٥٦٥(

ــ تَ    )١(يناقُــــوُل خَِليلَـــــي ال تبكيـــ
  

ــان     ــرم الهجـ ــو القـ ــيدركنا بنـ    سـ
   بـــن بـــدٍر )٢(مـــِرســـيدِركُنا بنُـــو القَ  

  
  ِســـراج الليـــِل للـــشَّمِس الحـــصاِن   

ــدٍر      ــا آَل بـ ــوتُ أن يـ ــتْ ودعـ   دعـ
  

ــانِ    ــا متَراِدفــ ــوتانا معــ   )٣( وصــ

  :وقبله، وأولها  
ــِإنِّي    ــي فـ ــائالً عنِّـ ــك سـ ــن يـ   ومـ

  
ــانِ      ــار الزبِرقـ ــِري جـ ــا النَّمـ   أنـ

  بني   أتيـــتُ الزـــِضعفلـــم ي ِرقـــان  
  

   مـــن دعـــاِني )٤(ريمِبتَـــوضـــيعني    
ــى      ــم أوفـ ــضمن ثـ ــار تـ ــا جـ   ويـ

  
ــضمانِ    ــد الـ ــاره بعـ ــي جـ    )٥( كَملقـ

النـصب علـى    النَّمـِري   نَصب على الحال، ويجوز في      : معاأي، و : ؛ بمعنى أن: قوله  
، )٩( والنصب على المدح   )٨( وخبر االبتداء  )٧( والبدل  الرفع على الخبر   جار، وفي   )٦(المدح

 )١٠(؛ على أنه مفعوٌل به، والرفع على معنيـين، وروي جزمـا           جار ويجوز النصب في  
  :  قولُه

ــدى   ــإن أنْـ ــي وادع فَـ ــتُ ادِعـ   فَقُلْـ
  

                                                                                                     
         أماليـه  ،وصحح نسبة البيت إليه القالي فـي      ٢٩٢/ ٣زانة  ،والخ٥/ ٣مختارات شعراء العرب البن الشجري    : ينظر بعض خبره في   

٥٦٤/ ١ .  
، وروايته في )١( هامش ٢٣٦/ ٣، والكسر فيه ظاهر، والتصويب من التخمير يقول خليلي ال تبكّينا: في المخطوط)١(

  .تقول حليلتي لَـما اشتكينا: األغاني ومختارات ابن الشجري
  .صويب من األغاني ومختارات ابن الشجريالقرم، والت:  في المخطوط)٢(
هذا البيت ليس في رواية األغاني وال مختارات ابن الشجري، وهو في الرواية التي أوردها العثيمين في التخمير                    )٣(
  .عن ابن المستوفي في إثبات المحصل) ١( هامش ٢٣٦/ ٣
  . بمريم، وهو تصحيفٌ، والتصويب من المصادر السابقة: في المخطوط)٤(
 مـع هـذه     – رحمه اهللا    –هذا البيت كذلك ليس في رواية األغاني وال مختارات ابن الشجري، وأورده العثيمين               )٥(

  .عن ابن المستوفي في إثبات المحصل) ١(، هامش ٢٣٦/ ٣التخمير : األبيات في
  .أعني أو أمدح، والعرب تنصب على المدح والذم جميعا: بتقدير )٦(
  .في حال رفعه) النمري(أو من ) أنا(اعتراضية، أو بدل من الضمير ) أنا النمري(جملة على أن ) إن(خبر  )٧(
  .على المدح) النمري(في حال نصب  )٨(
  .أعني أو أمدح: بتقدير )٩(
  .٢٩٩، وشرح أبيات الكتاب لألعلم ٥٦٣/ ١، وأمالي القالي ٤٥٦/ ٢الرواية في مجالس ثعلب  )١٠(



– 

  )٢٥٦٦(

  : )٢(، والمشهور ما رواه سيبويه)١(والنَّدى بعد ذَهاِب الصوت
  فَقُلْـــتُ ادِعـــي وأدعـــو إن أنْـــدى

، )٣(هو مصنوع : وأن أدعو على الجواب إال أنه على هذا ال دليل فيه، وقيل           : معنىعلى    
وهو من باب زرني وأزورك، ويجوز أن يكون من باب عطف الثاني على األول مـن                

  . )٤(ِلتَدِعي وَأدع؛ قاله أبو إسحق: حيث المعنى؛ كأنه قال
  : )٦(غَنَِوي، وذَكَر سيبويه في قول كعٍب ال)٥(قال جار اهللا

ــاِفِعي   ــيس نَ ــِذي لَ ــشيِء ال ــا ِلل ــا َأن مو  
  

   )٧( ويغْـــضب ِمنْـــه صـــاِحبي ِبقَـــُؤوِل  
  الرفع ؛ عطفًا على موضع        )٨( والنصبدواألوُل هو الجي ،سوقال في الحواشي   لَي ،:  سلَي 

اجتمع فيـه عـدم     : ؛ أي ال ينفعني ويغضب  : ، ومعناه )٩( معا الِذي ويغْضب صلةُ  نَاِفِعي؛  
، الِذي صلةُ    يغْضب  على أن  )١١(، وخرج الرفع محمد بن يزيد     )١٠(نفعي وغضب صاحبي  

وكان سيبويه يقدم النصب، وال ذاك إال على أن يكون عطفًا على الشيء مع بعده،               : قال
                                         

  ).ان د  (٢٥٠٦/ ٦الصحاح : ينظر )١(
  .٤٥/ ٣الكتاب : ينظر )٢(
: فصل ذلك كله العثيمين فـي  . القائل الصغّاني على هامش نسخته من المفصل، ورد هذه الدعوى ابن المستوفي             )٣(

  ).١(، هامش ٢٣٦/ ٣التخمير 
، تـوفي  الزجاج، إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج، من أهل الفضل والدين، وله مؤلّفات ِحسان فى األدب         : أي )٤(

  .  ـ ه٣١١سنة 
  .٦٤/ ١ورأيه في اإلغفال . ١٩٤/ ١، وإنباه الرواة ١١١طبقات النحويين واللغويين : تنظر ترجمته في

  .٣٤٠المفصل : ينظر )٥(
 كعب بن سعد الغنوي، يقال له كعب األمثال؛ لكثرة ما في شعره من األمثال، عده ابن سالم في الطبقة الرابعة من )٦(

   .أصحاب المراثي
  .٢٠٤، ومعجم الشعراء ٢١٢/ ١طبقات فحول الشعراء : تنظر ترجمته في

  .٥٧٤ – ٥٦٩/ ٨، والخزانة ٩٠ – ٨٧األصمعيات : من الطويل، وهو واألبيات التي بعده منسوبة إليه في)٧(
الرفع والنصب جاءا مرفوعين بالضمة، وهو سهو من الناسـخ،         : في المخطوط . ٣٤٠، والمفصل   ٤٦/ ٣الكتاب   )٨(
  .الصواب نصبهماو
وما : فإذا عطفَ لم يخرجها من الصلة، وحمل الكالم على المعنى، كأنه قال       : "هذا القول قال به أبو علي الفارسي       )٩(

  .٤٢٧/ ٢شرح األبيات المشكلة : ينظر". أنا للَّذي ال ينفعني ويغضب منه صاحبي بقؤوِل
  . ١٥٧حواشي المفصل : ينظر  )١٠(
  . ـ ه٢٨٦عبد األكبر أبو العباس المبرد، قرأ كتاب سيبويه على الجرمى، توفي سنة  محمد بن يزيد بن )١١(

  .٢٤١/ ٣، وإنباه الرواة ١٠١طبقات النحويين واللغويين : تنظر ترجمته في



 

 )٢٥٦٧(

علـى  وما أنا للشيء الذي هو حالُه، وألن يغْضب صاحبي حمـٌل     : بعده، وحينئٍذ تقديره  
: النـصب بمعنـى  : ، وقال أبو إسـحق  )١(المعنى؛ ألن الغضب ال يقال وال يمتنع مجازا       

، )٣(وسألت عنـه أبـا الحـسن      : )٢(دون غضب صاحبي، قال أبو جعفر     : وغضب؛ أي 
، والنصب على ظاهٍر غيـر      )٤()]ما(لـ  [عندي يجوز أن يكون جوابا      : فقال ]ب/٢٢٥[

س بمصدٍر ظاهٍر يسهل عطفه عليه، وحينئـٍذ        ، ولي الشيءعطفًا على   : صحيٍح؛ لتقديره 
  : ، وأول أبيات كعٍب)٥(قَؤوٍليصير بالعطف خفضا بالالم في صلِة 

ــومِني   ــرٍو تَلُـ ــصبتني أم عمـ ــد أنْـ   لَقَـ
  

   ومــا لَــوم ِمثْلــي ِمثلَهــا ِبجميــلِ      
ــم تعلَمـــي    ــأألـ   يتـــي ا يراخـــي مِنلّـ

  
ــودي وال يــدني الحِ    ــ قُعحيلــميام ر  

    تُهمــس ــلِّ قَـ ــي األظـ ــدٍب دامـ   وِذي نَـ
  

ــي     ــين زميلـ ــي وبـ ــةً بيِنـ    محافظَـ
ــةً      ــه عفافَـ ــفَّ عنـ ــتُ الكـ   وزاٍد رفَعـ

  
ــي    ــي َأِكيلـ ــي زاِدي علـ ــر فـ    ُألوِثـ

ــضموا    ــاُل أن يتهـ ــِث الجهـ ــن يلبـ    ولـ
  

ــوِل       هبج ــستِعن ي ــم ــا ل ــِم م ــا الِحل   أخَ
  قَد٦(رالالم جواب قسٍم م(ميل ، وخبر ِبج)ما(من بابِمثلَهاِمثْلي ، و  :  

 .........................  
  

ــا     ــا بي ِلم ــفاء ــا ش ــإن كالميه   )٧( ف

  

                                         
، نُقل بتصرف، وقد اعتذر السيرافي واألعلم عن سيبويه بأنه لم يقدم النصب علـى أن                ١٩/ ٢المقتضب  : ينظر )١(

، وشرح أبيـات    ٤٧/ ١٠شرح الكتاب   : ينظر. و المختار عنده، ولكن الباب للنصب فقدم ما يقتضيه الباب         النصب ه 
  .٤٠٠الكتاب 

 أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى أبو جعفر النحاس النحوى المصرى، من أهل العلم بالفقه والقرآن،        )٢(
  . ـ ه٣٣٧مصنّفات فى القرآن، توفي سنة سمع من الزجاج وابن األنبارى ونفطويه، وله 

  .٣٦٢/ ١، وبغية الوعاة ١٣٦/ ١تنظر ترجمته في إنباه الرواة 
  . ـ ه٢١٠ سعيد بن مسعدة األخفش، أخذ النحو عن سيبويه، أعلم الناس بالكالم، وأحذقهم بالجدل، توفي سنة )٣(

  . ٥٩٠/ ١، وبغية الوعاة ٨٧تنظر ترجمته في مراتب النحويين 
  . وما بعدها٥٦٩/ ٨تنظر هذه اآلراء في الخزانة . يادة يقتضيها السياقز )٤(
والنصب متأول، ومعناه في الظاهر غير صحيح؛ ألنك تقدره معطوفًا على الشيء، وليس الـشيء               : " قال األعلم  )٥(

  .  ٢/٣٣٥النكت ". بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليهن وعطفه عليه يوجب حمله على الالم، والالم في صلة قؤول
  .لَقَد :في قوله )٦(
  فأشفي نفسي من تباريح ما بها :                              عجز بيت من الطويل، وصدره  )٧(

  . ٢٤/ ١، والتذييل والتكميل ٤٨/ ١، وشرح المفصل ١٢٢١/ ٣وهو بال نسبة في الحماسة البصرية 



– 

  )٢٥٦٨(

!  M :قرر في ذهنها أن الِحمام ال يقربه رحيلُه وال يؤخّره قُعوده، وما أحسن قوله تعالى              
   *   )  (   '  &  %  $  #  "L راخي أ: لهوقو. ١٦: األحزابعلـى  : لّا ي

ويجوز أن يكون انتـصابها   ،)١( عفافَةً رفع بدالً من ُألوِثر:تقدير أنه ال يكون كذا، وقوله     
 بقـول  )٢(متعففًا، واستدل جار اهللا على جواز الرفع في مسألة ما تأتينا فتحدثُنا: حاالً؛ أي 

   :بعض الحارثيين
ــيٍن   ــا ِبيقـ ــم يأِتنـ ــا لـ ــر أنَّـ   غَيـ

  
  )٣(ى ونُكِثــــر التّــــأِميال فنُرجــــ  

   .)٤( نُرجىفنحن: أي  
، والجزم مستحيٌل فيه، وإال لدخل مـع اإلتيـان          )٥(فأنت تجهل أمرنا  : ومثلُه المسألة؛ أي  

  . )٦(في النفي، وغرضه اإلثبات فَيختَّل، ولو نصب لجمع بينهما، وحينئٍذ ال يكون منفيا
    كان كاألول حيث جعله ناطقًـا  )٧( بثينةوبيتُ جميل بن عبد اهللا بن الحرث صاحب وإن ،

                  فيـه النـصب جـائز ِفعر السؤاِل، ومن ثَم ه نفيدقَص ا، وذلك أنعلى كل حاٍل مجاز
والجزم لوال الرِوي، وانتصابه إنما يكون عطفًا على األول إذا دخل فيه، وأما إذا انقطع               

      تزور أن ني فال  عنه فالرفع مستأنفًا، نحو ُأريدمع أبياٍت هو قبلهـا،  )٨( لي، والبيتتزور 
           :     وهو

ــع ال   بــسأِل الر ــم ت ــالأل ــقُ خ   ء فينِط
  

ــملَقُ       س ــداء يب ــوم ــك الي ــْل تُخِْبرنْ   وه
   ســــويقٍَة بــــينِبمختَلَــــِف األرواِح   

  
ــقُ       ــِدك تُخِْل ــد عه ــادت بع ــدب ك وأح  

  
                                         

  . هكذا في المخطوط، والعبارة موهمة ومبهمة)١(
  .٣٤٠المفصل : ينظر. ما تأتينا فما تحدثنا: ك قلتَكأنّ )٢(
             : ، وللعنبـري فـي  ٥٣٨/ ٨، والخزانـة  ٣/٣١الكتـاب  : البيت من الخفيف، منسوب إلى بعض الحارثيين فـي   )٣(

  .٣٤٠المفصل 
  .٣٤١، والمفصل ٣/٣١الكتاب : ينظر )٤(
  .٣٤٠المفصل : ينظر )٥(
 فنحن نرجو خالف ما أتى به؛ النتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه أو نصبه لفسد              أنه لم يأت باليقين   : إذ المعنى  )٦(

مغنـي  : ينظر. معناه؛ ألنه يصير منفيا على حدته كاألول إذا جزم، ومنفيا على الجمع إذا نصب، وإنما المراد إثباته                
  .٤٩٧ -٤٩٦/ ٥اللبيب 

  . ـ ه٨٢مشهورين بذلك، توفي سنة  جميل بن عبد اهللا، يكنى أبا عمرو، أحد عشاق العرب ال)٧(
  .١٣٨/ ٢، واألعالم ٣٦٥/ ١الشعر والشعراء : تنظر ترجمته في

  .٣٤١ في باٍب ترجم له بـ هذا باب الفاء، وأورده الزمخشري في المفصل ٢٨/ ٣استشهد به سيبويه في الكتاب  )٨(



 

 )٢٥٦٩(

   كُـلَّ عـِشيةٍ   نَّكبـاء   أضرتْ بها ال  ] أ/ ٢٢٦ [
  

ــقُ      ــُل المتَبعـ ــصبا والواِبـ ــخُ الـ   ونَفْـ
ــايِتي       مــتْ ع ــى تَجلَّ ــا حتَّ ــتُ ِبه   وقَفْ

  
  )١( المنَــوقُاألرحِبــيومــلَّ الوقُــوفَ     

  وعبلَّةُ أي      الدار بعينها حيث كانت،   : الرحوالـم ،وعبرو عبأرو ها ِرباعمعجا، ومنـه    وض
، والبيداء سميتْ به؛ ألنها تُبيد من سلَكَها، فهـي الــمفَازةُ،            )٢(ما أوسع ربع بِني فالنٍ    

 دِبي لَقُ )٣(والجمعمالسال نبات بها، وقيل    : ، و األرض :     ،ـلْقَانفُ، والجمع سفْصالص القاع
، ونحوه لمحمد بن عبـد  )٥(خَال ِمن اإلنْس : ، وأقوى )٤(ومثله بزيادة الميم، والجمع سماِلقُ    

  : ، وهو مخضرم يمدح به المهدي)٦(اهللا بن مسلم بن المولى مولى األنصار

ــقُ     ــين فتَنِْط ــْل تُِب ــى ه ــالَ دار لَيلَ س  
  

   وأنَّـــى يـــرد القَـــوَل بيـــداء ســـملَقُ  
ــا      ــوَل دار كَأنَّهـ ــرد القَـ ــى يـ   وأنَّـ

  
ــا   ــوِل ِبالهـ ــرقُ ِلطُـ ــادِم مهـ   )٧( والتَّقَـ

 وقَفْـتُ  :التفتَ منِكرا على نفسه بعد األمر بسؤال الدار عمن كان بها، أال ترى إلى قوله           
؛ ألنها تنكّرت عليه ِلما أخلَقَها ِمن تَنَاِوح الرياح ودوام المطـر وتَقـادم              ِبها حتَّى تَجلَّتْ  

 العهود، و  بدٌل، وقيل أحبيكون لألرواح،      كادت والضمير في    بالثاء،: ج تُخِْلقُ  جاز أنو
: التوبة M¾   ½  ¼  »ºL: خَبر كاد، وجاز أن يكون للقصة، كقوله تعالى       

  : )٨(، ونحوه في االستئناف قوُل ابن أحمر، واالبتداِء أيضا١١٧
ــِه    ــتْ علَيـ ــاِقرا َأعيـ ــاِلج عـ   يعـ

  
   )٩( ِليلِْقحهــــا فَينِتجهــــا حــــوارا  

  
                                         

ء، ويوم بدالً عن بين ، ويوما وليلةً بدالً عن كـل            القواء بدالً عن الخال   : ، في المخطوط  ٣٣ديوانه  . األبيات من الطويل   )١(
  .عشية، والعنتريس بدالً عن األرحبي، والتصويب من الديوان

  ). ر ب ع (١٢١١/ ٣الصحاح : ينظر )٢(
  ).ب ي د (٤٥٠/ ٢الصحاح : ينظر )٣(
  ).س ل ق (١٤٩٧/ ٤الصحاح : ينظر )٤(
  ).ق و ا (٢٤٧٠ / ٦الصحاح : ينظر )٥(
  .  هـ١٧٠مرو بن عوف من االنصار، شاعر عفيف من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية، توفي سنة  مولى بني ع)٦(

  .٢٢١/ ٦، واألعالم ٣٠٨معجم الشعراء : تنظر ترجمته في
  .٥٢٨/ ٨البيتان من الطويل، نُسبا إليه في الخزانة  )٧(
ـ        )٨( ). أن(وانقطاع اآلخر من األول الذي عمل فيه   ) أن(ي  هذا باب اشتراك الفعل ف    : استشهد به سيبويه في باِب ترجم له ب

  .٥٤/ ٣الكتاب 
  .٧٣ديوانه : ينظر. هذا البيت وما بعده من الوافر )٩(



– 

  )٢٥٧٠(

                قِْل؛ ألن ِنتـاجِصفُه ِبِقلَِّة العل يعطفًا على األو والنصب ،نتجي وفَه أو ،نِتجفَي اِلجعكأنّه ي
، قـال أبـو     )١(العاِقِر محاٌل؛ أخرجه مخرج التَّهكُّم، ونحوه المسألة ود لَو تأتيه فتحدثَـه           

ي نحو ما بها جنـدب فَيـِصر، وال ضـب           ، كما هو ف   )٣("الرفع سهو أو غَلَطٌ   : ")٢(سعيد
بل وصفَ رجالً ِمن قومـه  . )٥(، وِمن ثَم كان كفرا نحو ما باهللا حاجةٌ فيظِلمك         )٤(فَيتَجحر

، ولو رفع كان ذلك من      )٦( ال يتم وال يكون، وذلك هو العاقر       - في مساءته    -يعالج أمرا   
  : باب االعتقاِد، وقبله

ــز ــا ال يــ ــيم أرانــ ــا حمــ   اُل لنــ
  

ــفارا    ــلا َأو صـ ــبطِن سـ ــداِء الـ    كَـ
  

ــي    ــاَل ِعرِضـ ــه ِلينَـ ــدنِّس ِعرضـ   يـ
  

ــارا      ــدها فَقَـ ــاء ولِّـ ــا دغْفَـ   )٧( َأبـ

  
 حميٍم، وسـلا   تَعلَّق بمحذوٍف ِصفَةُ      كَداء : هو الخبر، والكاف من قوله     لناجاز أن يكون    

 حاالً على تقـدير كونـه وصـفًا    لنـا ليه، ولو جعل  عطْفٌ ع وصفارا]ب/٢٢٦[تمييز  
 خبرا   سلا أو صفارا   ، وقد تقدم عليها، وما كان صفةً خبرا لَما امتنع، ولو جِعل           )٨(للنكرة

: ، وقولـه  )٩(لجاز، وهو بالضم الماء المجتمع في البطن       سلا ال يزال حميمنا  : على تقدير 
؛ أي ِمـن    ِلينَـاَل ِعرِضـي   : ، وقوله )١٠( في الصلْب   يقطع النايط وهو ِعرقٌ    يعالج عاقرا 

                                         
  . ٣٦/ ٣الكتاب : ينظر. والرفع جيد على معنى التمني: قال سيبويه )١(
 مجاهد واللغة على ابن دريد، وأخذ النحو الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان القاضي السيرافي قرأ القرآن على أبي بكر بن    )٢(

  . ـ ه٣٦٨عن ابن السراج ومبرمان، وأخذا عنه القرآن والحساب، توفي سنة 
  .٥٨٧/ ١، وبغية الوعاة ٨٧الفهرست : تنظر ترجمته في

  .٥٩/ ١٠شرح الكتاب : ينظر )٣(
  .أن الفاء ليست سببية: أي )٤(
  .١٨/ ٤شرح الرضي : ينظر. ورفعه على كونها للعطفدليل على كون الفاء للسببية، ) يظلم(نصب  )٥(
  .٣٤٢/ ٢النكت : ينظر )٦(
  . في المخطوط قفارا، وهو تصحيفٌ، والتصويب من الديوان)٧(
  .وصفًا لحميم: أي )٨(
  ).ص ف ر (٧١٥/ ٢الصحاح : ينظر. الصفار: أي )٩(
  ).ص ف ر (٧١٥/ ٢الصحاح : ينظر )١٠(



 

 )٢٥٧١(

يساويه عظاما؛ يهـزأ    : ، أو ليلحق ِعرضه ِعرضي؛ أي     )١(عرضي، على حذف المفعول   
  : ، ونحوه)٢( حمقاء، وهو كنيةودغْفاءبه، 

   الَـــهمـــاَل والِوص َأنتظـــر إالمو  
  

  . )٣( سبب، وهـْل تَِلـد الَِّتـي لَـا تَحبـلُ            
  . النص المحققتم  

                                         
)١( مفعوالً؛ تنبيه ى الجارما على أنه مفعول به في المعنىس.  
  .٦٠/ ١٠شرح الكتاب للسيرافي : ينظر )٢(
  .حتام بدالً عن إالم: خريدة القصر، وفيه: البيت من الكامل، وهو منسوب إلى الغزي في )٣(



– 

  )٢٥٧٢(

  ثبت المصادر
 .القرآن الكريم )١

ـ ٧٤٥( األندلسي حيان ألبي العرب لسان من الضرب ارتشاف )٢  وشـرح  تحقيـق ). هـ
 الخـانجي  مكتبـة  − عبـدالتواب  رمضان. د مراجعة − محمد عثمان رجب. د ودراسة

   .هـ١٤١٨ ط − القاهرة−
  .هـ١٤٢٦ - ١ ط-دار الفكر . أساس البالغة للزمخشري )٣
تحقيـق عبدالـسالم محمـد      ). هـ٣٢١(تقاق ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد         االش )٤

   .٣ ط- القاهرة - مكتبة الخانجي -هارون 
محمـد نبيـل    . تحقيق وشـرح د   . األصمعيات، اختيار أبي سعيد عبدالملك بن قريب         )٥

   .هـ١٤٢٣ - ١ ط- دار صادر -طريفي 
ـ ٣١٦(السراج  بن سهل بن محمد بكر ألبي النحو في األصول )٦ عبـده  . د تحقيـق ). هـ

   .هـ١٤٢٠ - ٤  ط-بيروت  -الرسالة   مؤسسة-الفتلي  الحسين
 -دار العلم للماليـين     ). هـ١٣١٠(األعالم لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي          )٧

   .م٢٠٥٥ -بيروت 
   .ه١٤١٥– ١ ط–بيروت –اء التراث العربي دار إحي. األغاني ألبي الفرج األصفهاني )٨
 – ٣ ط – بيـروت  –دار صـادر    . الفرج علي بن الحسين األصـفهاني     األغاني ألبي    )٩

  . ـ ه١٤٢٩
 مركز جمعة الماجد -إبراهيم  الحاج عمر بن عبداهللا.د وتعليق تحقيق. اإلغفال للفارسي ) ١٠

   .م٢٠٠٣
  . القاهرة– مكتبة الخانجي –محمود محمد الطناحي . تحقيق د. أمالي ابن الشجري ) ١١
 للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسـف القفطـي            إنباه الرواة على أنباه النحاة     ) ١٢

 - ١ ط   - القاهرة   - دار الفكر العربي     -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      ). هـ٦٢٤(
   .هـ١٤٠٦



 

 )٢٥٧٣(

مكتبة المثنى  ). هـ٥٦٢(األنساب ألبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي           ) ١٣
  . م١٩٧٠ - بغداد -

 أبي سعيد بن محمد بن عبدالرحمن البركات أبي الدين لكمال الخالف مسائل في اإلنصاف ) ١٤
 عبدالحميد الدين محيى لمحمد اإلنصاف من االنتصاف كتاب ، ومعه)ـه٥٧٧ (األنباري

   .القاهرة − الطالئع دار −
 دار  –محمد بن حمود الـدعجاني      . دراسة وتحقيق د  . إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي    ) ١٥

  .ـ ه١٤٠٨ – ١ ط –الغرب اإلسالمي 
 - دار الفكـر  -طبعة بعناية صدقي محمد جميل . حر المحيط في التفسير ألبي حيان    الب ) ١٦

   .هـ١٤٣١ -بيروت 
 –تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم       . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي       ) ١٧

  . بيروت–المكتبة العصرية 
 . م١٩٧٧ - ٤ ط – مصر –دار المعارف . تاريخ األدب العربي لبروكلمان ) ١٨

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب لألعلم الشنتمري              ) ١٩
زهيـر عبدالمحـسن    . حققه وعلق عليـه د    ). هـ٤٧٦(يوسف بن سليمان بن عيسى      

   .هـ١٤١٥ - ٢ ط- بيروت - مؤسسة الرسالة -سلطان 
 – دار صـادر     -تحقيق إحسان عباس وبكر عبـاس       . التذكرة الحمدونية البن حمدون    ) ٢٠

  .  م١٩٩٦ –١ ط –وت بير
حققه األسـتاذ الـدكتور   . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ألبي حيان األندلسي      ) ٢١

  .ـ ه١٤٣٤ – ١ ط – السعودية – دار كنوز إشبيليا –حسن هنداوي 
مـصطفى  . تحقيق د . تلخبص مجمع اآلداب في معجم األلقاب لكمال الدين ابن الفوطي          ) ٢٢

 .  م١٩٦٥ - دمشق -جواد 

  .ـ ه١٤٠٣ – ١ ط – بيروت –دار الكتب العلمية .  أنساب العرب البن حزمجمهرة ) ٢٣
الحماسة البصرية للعالمة صدر الدين علي بن أبـي الفـرج بـن الحـسن البـصري                 ) ٢٤

 القاهرة - مكتبة الخانجي  -عادل سليمان جمال    . د: تحقيق وشرح ودراسة  ). هـ٦٥٦(
   .هـ١٤٢٠ - ١ ط-



– 

  )٢٥٧٤(

تحقيـق  .  في المائة السابعة لكمال الدين ابن الفوطي    الحوادث الجامعة والتجارب النافعة    ) ٢٥
   . بيروت- دار الكتب العلمية -مهدي النجم 

 موقـع   -تحقيق الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن      . حواشي المفصل في صنعة اإلعراب     ) ٢٦
 .ه ١٤٣٨ -األلوكة األلكتروني 

 عبـدالقادر  تحقيق محمـد ). هـ٨٠٨(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميري     ) ٢٧
   .هـ١٤٣٣ - المكتبة العصرية -الفاضلي 

  .خريدة القصر وجريدة العصر لألصبهاني ) ٢٨
 - ١٠٣٠(تأليف عبدالقادر بن عمـر البغـدادي   : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ) ٢٩

 الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،     -تحقيق وشرح عبدالسالم محمد هارون      ). هـ١٠٩٣
   .دار الرفاعي بالرياض

   .٢ ط -تحقيق محمد علي النجار ). هـ٣٩٢(صائص ألبي الفتح عثمان بن جني الخ ) ٣٠
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ألحمد بن يوسف المعروف بالـسمين الحلبـي               ) ٣١

   .هـ١٤٣٢ - ٣ ط- دمشق - دار القلم -أحمد الخراط . تحقيق د). هـ٧٥٦(
   . دار صادر-رس تحقيق وشرح الدكتور أنطوان بط. ديوان أبي ذؤيب الهذلي ) ٣٢
   .دار الجيل_ شرح مجيد طراد . ديوان األخطل ) ٣٣
  .ـ ه١٤٠٦ –دار بيروت . ديوان األعشى ) ٣٤
 – ١ ط   – بيـروت    – دار الجيـل     –واضح الصمد   . شرح د . ديوان الراعي النميري   ) ٣٥

  . ـه١٤١٦
   .هـ١٤١٦ -١ ط- دار الجيل -واضح الصمد . شرح د. ديوان الراعي النميري ) ٣٦
 دار المعـارف    -حققه وشرحه صالح الدين هادي      . ضرار الذبياني ديوان الشماخ بن     ) ٣٧

   .بمصر
  . جدة– دار المطبوعات الحديثة –محمد مفيد قميحة . تحقيق د. ديوان النابغة ) ٣٨
   .هـ١٤٣٣ - ٤ ط -دار الكتب والوثائق القومية . ديوان الهذليين ) ٣٩
          – بيـروت  – دار المعرفـة    –اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي      . ديوان امرئ القيس   ) ٤٠

  . ـ ه١٤٢٥ – ٢ط 



 

 )٢٥٧٥(

   . دار مصر للطباعة-حسين نصار . جمع وشرح وتحقيق د. ديوان جميل ) ٤١
 –تحقيق عبد القدوس أبو صالح      . ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب         ) ٤٢

  . ـ ه١٤٠٢ – ١ ط – جدة –مؤسسة اإليمان 
   .هـ١٣٨٠ -دار صادر، دار بيروت . ديوان طرفة بن العبد ) ٤٣
 منـشورات وزارة    –حققه وجمعه محمد جبار المعيبـد       . ديوان عدي بن زيد العبادي     ) ٤٤

  . ـ ه١٣٨٥ – بغداد –الثقافة واإلرشاد 
 – ١ ط   – دار المعرفـة     –اعتنى به حمـدو طمـاس       . ديوان لبيد بن ربيعة العامري     ) ٤٥

  .ـ ه١٤٢٥
 – ١ ط   – بيـروت    –مؤسسة األعلمـي    . ربيع األبرار ونصوص األخيار للزمخشري     ) ٤٦

  . ه١٤١٢
حققه ). هـ٣٢٧(الزاهر في معاني كالم الناس ألبي بكر محمد بن القاسم بن األنباري              ) ٤٧

   .هـ١٤٢٩ - القاهرة - دار الحديث -الشربيني شريدة 
   . دار المعارف- ٢ ط -شوقي ضيف .تحقيق د. السبعة البن مجاهد ) ٤٨
 عبدالعزيز الميمني   تحقيق. سمط الآللي في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد البكري          ) ٤٩

   .هـ١٤٢٠ ٢ ط - دار الحديث -
ـ ٧٤٨(سير أعالم النبالء لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي               ) ٥٠ ). هـ

 - ١١ ط - مؤسـسة الرسـالة   -أشرف على تحقيق هذا الكتاب شـعيب األرنـؤوط      
   .هـ١٤٢٢

ن أبـو محمـد     شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبداهللا بن المرزبا            ) ٥١
 -مكتبة الكليات األزهريـة     _ محمد علي الريح هاشم     . تحقيق د ). هـ٣٨٥(السيرافي  

   .هـ١٣٩٤ - القاهرة -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
رسـالة  . شرح أبيات سيبويه والمفصل لعفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور الكوفي            ) ٥٢

 -عبدالرحمن محمد الـسيد     . إشراف أد _  تحقيق إبراهيم علي إبراهيم ركّه       -دكتوراه  
  . هـ١٤٠٣ -جامعة القاهرة 



– 

  )٢٥٧٦(

حققـه عبدالـستار    . شرح أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري          ) ٥٣
   .دار العروبة_ فراج 

شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال الدين محمد بن عبداهللا بـن مالـك       ) ٥٤
ور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختـون         تحقيق الدكت ). هـ٦٧٢(الطائي  

  هـ١٤١٠ - ١ ط - دار هجر –
تحقيق حسن بن محمد الحفظي ويحيى بشير       . شـرح الرضي لكافيـة ابـن الحاجـب     ) ٥٥

  .ـ ه١٤١٧ – جامعة اإلمام –مصطفى 
ضـبط نـصوصه وشـرح      . شرح المعلقات العشر المذهبات البن الخطيب التبريزي       ) ٥٦

  . بيروت- دار األرقم -عمر فاروق الطباع . مه دحواشيه وقدم ألعال
شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير لصدر األفاضل القاسم بن الحسين             ) ٥٧

 دار الغـرب    -عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين         . تحقيق د ). ه٦١٧(الخوارزمي  
 . م١٩٩٠ - ١ ط -اإلسالمي 

 ١ ط – دار سعد الـدين  –د عبد اهللا إبراهيم محم. تحقيق أد. شرح المفصل البن يعيش  ) ٥٨
  .ـ ه١٤٣٤ –

قـصي  . ياسين األيـوبي ود   . ضبطه وخرج شواهده د   . شرح الواحدي لديوان المتنبي    ) ٥٩
  . بيروت- دار الرائد العربي -الحسين 

 دار  –سـامي الـدهان     . عني بتحقيقـه د   . شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد       ) ٦٠
  . ٣ ط – القاهرة –المعرف 

 -تحقيق مجموعة من المحققـين      ). هـ٣٦٨(ب سيبويه ألبي سعيد السيرافي      شرح كتا  ) ٦١
   . القاهرة-دار الكتب والوثائق القومية 

فخـر  . تحقيق د . شعر األخطل، صنعة السكري، رواية عن أبي جعفر محمد بن حبيب           ) ٦٢
   .بيروت_ دار اآلفاق _ الدين قباوه 

 مجمـع اللغـة   –ن عطـوان  جمعه وحققه الدكتور حسي. شعر عمرو بن أحمر الباهلي  ) ٦٣
  . ١٩٧٢ – دمشق –العربية 

  . ـ ه١٤٠٥ – ٢ ط–جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي . شعر عمرو بن معدي كرب ) ٦٤



 

 )٢٥٧٧(

 دار اآلثـار  -تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر   ). هـ٢٧٦(الشعر والشعراء البن قتيبة      ) ٦٥
  .هـ١٤٣١ - ١ ط- القاهرة -

تحقيـق  ). هـ٣٩٣(ماد الجوهري   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلسماعيل بن ح        ) ٦٦
   .هـ١٤٠٤ - ٣ ط- بيروت - دار العلم للماليين -أحمد عبدالغفور عطار 

 – دار المعارف  –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      . طبقات النحويين واللغويين للزبيدي    ) ٦٧
  .٢ط 

قرأه وشرحه محمود محمد    ). هـ٢٣١(طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سالم الجمحي         ) ٦٨
   .شركة القدس –شاكر 

 - دار المعرفة    -اعتنى بها وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان        . الفهرست البن النديم   ) ٦٩
   .هـ١٤١٧ - ٢ ط-بيروت 

 مؤسـسة   -محمد أحمـد الـدالي      . حققه وعلق عليه ووضع فهارسه د     . الكامل للمبرد  ) ٧٠
   .هـ١٤١٨ - ٣ ط- بيروت -الرسالة 

 بيروت – المكتبة العصرية –ضل إبراهيم   تحقيق محمد أبو الف   . كتاب األضداد لألنباري   ) ٧١
  .ـ ه١٤٠٧ –

           تحقيـق وشـرح    . كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب ألبي علي الفارسي          ) ٧٢
   .هـ١٤٠٨ - ١ ط- القاهرة - مكتبة الخانجي -محمود محمد الطناحي . د

 -بيـروت    - دار الجيل    -تحقيق وشرح عبدالسالم هارون     ). هـ١٨٠(كتاب سيبويه    ) ٧٣
   .١ط

كتب األمالي متبوعا بكتابي ذيل األمالي وصلة ذيله ألبي علي القالي مزركشًا بكتـاب               ) ٧٤
 مؤسـسة   –تحقيق علي محمـد زينـو       . التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه للبكري       

  . ـ ه١٤٢٩ – ١ ط –الرسالة 
ـ       ) ٧٥ شري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويـل للزمخ

 ضـبط   -وبذيله االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال البن المنير االسكندري           
 - بيـروت    - دار الكتـاب العربـي       -وتوثيق أبي عبداهللا الداني بن منير آل زهوي         

   .هـ١٤٢٩



– 

  )٢٥٧٨(

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث علـى ألـسنة النـاس للمفـسر                ) ٧٦
أشرف على طبعه   ). هـ١١٦٢(حمد العجلوني الجراحي    المحدث الشيخ إسماعيل بن م    

 دار  - حلـب    - مكتبة التـراث اإلسـالمي       -وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القالش      
   . القاهرة-التراث 

 - لبنان   – بيروت   -دار الفكر   . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة        ) ٧٧
  .  هـ١٤٠٢

الء الدين علي بن حسام الدين الشهير بـالمتقي        كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لع       ) ٧٨
  ـ.ه١٤٠١ - ٥ ط - مؤسسة الرسالة -بكري حياني وصفوة السقا : تحقيق. الهندي

دار المعـارف  _ شرح وتحقيق عبدالسالم محمـد هـارون        ). هـ٢٩١(مجالس ثعلب    ) ٧٩
   بمصر

 -م تحقيق محمـد الكـاظ  . ألبي البركات ابن الفوطي  ، مجمع األلباب في معجم األلقاب     ) ٨٠
  . ه١٤١٦

المحصل في شرح المفصل للقاسم بن أحمد اللورقي من باب الموصوالت إلـى بـاب                ) ٨١
 جامعـة اإلمـام     - رسالة دكتوراه    -تحقيق سليمان بن علي الحربي      . االسم المنسوب 

  . ه١٤٢٧ -محمد بن سعود 
دار نهضة مصر   _ تحقيق علي محمد البجاوي     . مختارات شعراء العرب البن الشجري     ) ٨٢

   ة والنشرللطباع
 –تقديم وتعليق الدكتور محمد زينهم محمد عزب      . مراتب النحويين ألبي الطيب اللغوي     ) ٨٣

  .ـ ه١٤٢٣ –دار اآلفاق العربية 
شرح وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد    . المزهر  في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي       ) ٨٤

  .ه١٤١٢ – بيروت – المكتبة العصرية –أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي 
 مؤسـسة   –حاتم الضامن   . تحقيق د . مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي        ) ٨٥

  .ه١٤٠٨ – ٤ ط –الرسالة 
تحقيـق أحمـد يوسـف      ). هـ٢٠٧(معاني القرآن ألبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء          ) ٨٦

نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة علي النجدي ناصف            
   .هـ١٤٢٢ - ٣ ط - القاهرة -ار الكتب والوثائق القومية  مطبعة د-



 

 )٢٥٧٩(

معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحمـوي الرومـي البغـدادي         ) ٨٧
   .م٢٠١٠ - بيروت -دار صادر ). هـ٦٢٦(

ـ ٣٨٤(معجم الشعراء لإلمام أبي عبيداهللا محمد بن عمران المرزباني           ) ٨٨ صـححه  ). هـ
   هـ١٤١١ - ١ ط- بيروت - دار الجيل -رنكو ك. ف. وعلق عليه أد

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ألبي محمد عبداهللا بن يوسف بن أحمـد بـن هـشام                  ) ٨٩
 – الكويـت    - التراث العربي    –تحقيق وشرح عبداللطيف محمد الخطيب      . األنصاري

   .هـ١٤٢١
ققه ح). هـ٥٣٨(المفصل في صنعة اإلعراب ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري            ) ٩٠

 –وعلق عليه الدكتور محمد محمد عبد المقصود والدكتور حسن محمد عبد المقـصود            
  .ه١٤٢١ – ١ ط –دار الكتاب المصري 

 -أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هـارون       : تحقيق وشرح . المفضليات للمفضل الضبي   ) ٩١
   .٧ ط- القاهرة -دار المعارف 

 محمود بن أحمد بن موسى العينـي  المقاصد النحوية في شرح شواهد األلفية لبدر الدين    ) ٩٢
                 أحمـد محمـد توفيـق الـسوداني     . علـي محمـد فـاخر وأد     . تحقيق أد ). هـ٨٥٥(

   .هـ١٤٣١ - ١ ط- القاهرة - دار السالم -عبدالعزيز محمد فاخر . ود
 - عالم الكتـب     -تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة    ). هـ٢٨٥(المقتضب للمبرد    ) ٩٣

   .هـ١٤٣١
عبد العزيز بـن ناصـر   . تحقيق د.  اسمه عمرو من الشعراء ألبي عبد اهللا الجراح      من ) ٩٤

  .ـ ه١٤١٢ – ١ ط – القاهرة – مكتبة الخانجي –المانع 
ـ )ه٣٧٠(المؤتلف والمختلف لآلمدي أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى           ) ٩٥ صـححه  . ـ

  . هـ١٤١١ - ١ ط- بيروت - دار الجيل -كرنكو . ف. وعلق عليه أد
األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات كمال الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد               نزهة   ) ٩٦

   . القاهرة- دار نهضة مصر -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . األنباري
النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياتـه وغريبـه ألبـي                 ) ٩٧

          دراسـة وتحقيـق    ). ـه٤٧٦(الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى األعلم الشنتمري         
   .هـ١٤٢٠ - وزارة األوقاف المغربية -رشيد بلحبيب . أ



– 

  )٢٥٨٠(

 دار  –تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى      . الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي     ) ٩٨
  .  بيروت–إحياء التراث اإلسالمي 

 تحقيق وشـرح  . الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني         ) ٩٩
   . منشورات المكتبة العصرية-محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر              ) ١٠٠
  . بيروت- دار الثقافة -إحسان عباس . د: تحقيق). هـ٦٨١(بن خلكان 

  



 

 )٢٥٨١(

  
  
  
  
  
  
  

  

 ملخص البحث
يعني البحث بدراسة الخطاب اإلعالمي الصحفي ودوره في تشكيل الهوية، لما 
للخطاب اإلعالمي من دور كبير في تشكيلها، من خالل اللغة اإلعالمية التي أصابها 
كثير من التحريف، نتيجة شيوع اللهجات المحلية والعامية والتعبيرات واأللفاظ األجنبية 

ان للنصوص اإلعالنية الصحفية  دور كبير في تشكيل الهوية، لكونها وغيرها، وك
تتردد علي ألسنة المجتمع بثقافاته المختلفة، لذلك شرعنا في دراسة النص اإلعالني 
الصحفي لكونه يؤثر تأثيرا كبيرا في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع،  ورأينا أن معالجة 

  : ي النحو التالي هذا البحث تتم من خالل ستة محاور عل
ويعني بمناقشة مفاهيم الخطاب اإلعالمي، والهوية،  واللغة : مفتتح الدراسة  

 اإلعالنية الصحفية 
ويعني بالرؤية التكوينية التي شكلت وعي : المرسل والرؤية التكوينية  : أوال 

المنتج للنص اإلعالني الصحفي وكيف أثرت هذه الرؤية في تشكيل الوعي الفردي 
 جمعي ومن ثم في الهوية، وال

ويعالج هذا المحور أنواع النصوص :  اإلعالن والخاصية النصية:ثانيا 
اإلعالنية المكتوبة من خالل بعض الصحف، واهم اآلليات النقدية لدراسة هذا النوع من 

  النصوص اإلعالنية ، 
 من ويقصد بها الوسائل التي وصلنا النص اإلعالني: الوسيلة النصية  :  ثالثا 

  خاللها وهي الصحف 

 
 

 
  أستاذ النقد األدبي والنظرية

   جامعة قطر–كلية اآلداب والعلوم 
  



– 

  )٢٥٨٢(

ا المحور ويتم دراسة هذ: المتلقي  واسترايجية  قراءة النص اإلعالني: رابعا
نوع القارئ ودوره في النص اإلعالني، إستراتيجية قراءة : من خالل ثالثة أبعاد هي

 النص اإلعالني، واستراتيجيه االتصال اإلعالني، 
اس الداللي الذي يتركه النص ويعني به االنعك: االرتداد العكسي : خامسا 

اإلعالني في وعي المتلقي فيتنج نصا ارتداديا آخر يكون انعكاسا للنص األول، ويتم 
  ذلك من خالل نوعين من االرتداد هما ؛ االرتداد المباشر، واالرتداد غير المباشر، 



 

 )٢٥٨٣(

Abstract 
This academic research concerns with investigating the News media 
discourse & its role in identity formation، The reason for that is the great 
role that the media discourse in identity formation through media 
Language which hits a lot of distortion due to prevalence of local dialects، 
slang، foreign words& other expressions، 
The Press advertising Texts have great role in identity formation due to it 
is announced frequently to all tongues of the various community cultures، 
as a result، we set up to study the advertising press text of being a major 
influence in formation the identity of community culture، 
Therefore، we come to the conclusion that treating this research will be 
done through six axials as follows:- 
First: The key of the study: It concerns with the concepts of the media 
discourse، identity، press media Language، 
Second: The sender and creating the vision: Which means that forming 
the awareness of the product towards the press media text and how it 
influenced this vision in creating the individual، collective 
consciousness& the identity، 
Third: The advertising & textual property: This deals with the pattern of 
written advertising texts through managing with some press، 
It also deals with the critical mechanisms to study such type of 
advertising texts، 
Fourth: The textual means: It means all the methods that we have 
accessed the advertising text through، that is the press، 
Fifth: The receiver& the strategy of reading the advertising text: To study 
this axial، we have to go through the following three dimensions as:- 
١- The pattern of the reader& his role in advertising text 
٢- The strategy of reading the advertising text، 
٣- The strategy of advertising communication، 
Sixth: Recoil Reverse: it means the semantic reflection behind the 
advertising texts & its influence on the recipient، and production two 
types of recoils:- 
* Direct Recoil 
* Indirect Recoil 



– 

  )٢٥٨٤(

  المفهوم : مفتتح الدراسة 
آليات التواصل التي تتم بين المرسل والمستقبل عبر يعنى بالخطاب اإلعالمي     

وسيلة إعالمية معينة لتوصيل نص خطابي معين للمتلقي الذي يشكل بدوره رؤية 
 هذا الخطاب من خالل فهمه عكسية ارتدادية يعبر من خاللها عن وجهة نظره في

  للنص اإلعالمي وتفاعله معه ، 
المخزون الجمعي للموروث النوعي للشعوب عبر تاريخها فيعني بها  "   أما الهوية 

ويعود " الطويل زمانيا ومكانيا بكل مايحمله هذا الموروث من قيم فكرية وإنسانية 
دما حل محل مصطلح مصطلح الهوية الي الخمسينيات من القرن الماضي وذلك عن

،  يقصد soul  national     والروح الوطنية national characterالطابع القومي 
بالهوية سواء كانت هوية جماعة ما أو شعب معين المالمح والقسمات التي تميز جماعة 
ما أو شعبا عن الجماعات االخري، وهذه المالمح في الغالب تكون نتيجة تأثيرات 

  )١" (قة بعضها معروف أصله وبعضها غير معروف مصدره اليمكن حصرها بد
ومن هذا المنطلق دخل مصطلح الهوية في العلوم االجتماعية، وصار يعني ببحث كل " 

جماعة عن هويتها أي عن الخصائص التي تميزها عن غيرها وتجعل لها شخصية 
  ) ٢" (مستقلة 

مجتمع من المجتمعات السيما      وظل مفهوم الهوية يرتبط بالخصوصية الثقافية لكل 
مرحلة ماقبل االستقالل، التي عاشتها المجتمعات العربية تقاوم االستعمار بغية الحفاظ 
علي هويتها الفكرية والثقافية والحياتية وبخاصة النصف األول من القرن العشرين، 

لهوية ولعل شيوع الرواية التاريخية العربية في هذه المرحلة كانت تعبيرا عن تأكيد ا
   ) ٣( التي اهتزت أركانها  بسيطرة القوي االستعمارية علي مقدرات الشعوب العربية 

                                         
١   (Bhiku Parekh، defining British Identity ، The Political Quarterly ،Vol.٧١،No.I.Jan-March 

٢٠٠٠،ppبحث منشور بمجلة ،ولمة جدلية القبول والرفض  الشباب العربي والهوية والع،هويدا عدلي :  وانظر (٥-٤ 
   )٨٦ ص ٢٠٠٧ شتاء ١٣٢شؤون عربية ع 

        بحث منشور بمجلة شؤون عربيـة  ، الشباب العربي والهوية والعولمة جدلية القبول والرفض         ،هويدا عدلي   . د   )  ٢
   )٨٧   ص ٢٠٠٧ شتاء ١٣٢ع 

 النقدية العربية التي عنيت بالرواية التاريخية وارتباطها بالهوية علي سبيل المثال العديد من الدراسات: انظر )  ٣
العربية في المرحلة المعنية ومنها علي سبي المثال ؛ تطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن طه بدر دار المعارف 

=      ،١٩٧٨ف القاهرة لهواري دار المعار ونقد الرواية في األدب العربي الحديث للدكتور احمد ا،  ١٩٧٧القاهرة 
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ومن ثم فإننا نعنى بالهوية أما الهوية فيعني بها الموروث الثقافي الذي يشكل وعي 
  الشعوب واألمم والمجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل زمانيا ومكانيا  

عنى بها اللغة التي ترد في الخطاب الصحفي بغية الترويج واللغة اإلعالنية الصحفية ن
أو التسويق لسلعة معينة أو لمنتج ما يريد االنسان الترويج له وانتشاره في أكبر قطاع 

  ممكن بين الجماعات البشرية بغية تسويقه واستجالب الربح من خالله،  
لتماثل أحيانا في معظم ولما كان الخطاب اإلعالني الصحفي متقاربا ومتشابها إلى حد ا

الصحافة العربية في  اآلونة األخيرة بسبب التقدم التكنولوجي والمعلوماتي واالتصالي 
لذلك اقتصرنا على صحيفتين على سبيل التمثيل وليس الحصر هما صحيفة األهرام 

 ٢٧المصرية التي تعد أقدم صحيفة عربية صدرت في العالم العربي حيث تأسست في 
 م، والثانية هي صحيفة ١٨٧٦ أغسطس ٥ وصدر العدد األول منها في ١٨٧٥ديسمبر 

الجزيرة السعودية التي تعد واحدة من الصحف العربية الحديثة التي صدرت في العقد 
األخير، وهي أنموذج لمعظم الصحافة العربية فيما يتعلق بالخطاب اإلعالني الصحفي، 

حصر، ومرد ذلك لتشابه الخطاب ومن ثم تم اختيارها على سبيل التمثيل وليس ال
اإلعالني الصحفي في أغلب الصحف العربية في العقود األخيرة، ويتم دراستها في 

  ) ١( ضوء تصورنا لنظرية االتصال األدبي، 
  : المرسل والرؤية التكوينية  : أوال 

ويعني  بالرؤية التكوينية للمرسل، تلك الرؤية التي شكلت وعي المنتج للنص اإلعالني 
الصحفي وكيف أثرت هذه الرؤية في تشكيل الوعي الفردي والجمعي ومن ثم في 

                                                                                                     
 واتجاهات الرواية العربية ، ١٩٨٠وبانوراما الرواية العربية للدكتور سيد حامد النساج دار المعارف القاهرة =

 وانظر في هذا الصدد أيضا العناصر التراثية في ، ١٩٨٢المعاصرة للدكتور الهيئة المصرية العامة للكتاب اإلسكندرية 
   السيما البابين األول والرابع للدكتور مراد عبد الرحمن مبروك ١٩٩١عارف القاهرة الرواية العربية دار الم

نظرية االتصال األدبي  بين التنظير "للمزيد حول نظرية االتصال األدبي انظر دراستنا حول هذه النظرية ومنها )  ١
 ، ونظرية ٢٠١٢لسعودية جدة ، سنة مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ، المملكة العربية ا" والتطبيق 

 ، سلطة النص وخطاب الذات في النص ٢٠١٥االتصال األدبي وتحليل الخطاب ، دار األدهم للنشر والتوزيع ، القاهرة 
، ومدخل إلى نظرية ٢٠١٤ القاهرة  ، دار األدهم للنشر والتوزيع ،في ضوء نظرية االتصال األدبي ) الشعري القديم  
 ٢٩(  بحث محكم ضمن بحوث المؤتمر الدولي الثاني بجامعة المنيا ، من المنظورين الغربي والعربي االتصال األدبي

،   قراءة أولي في آليات االتصال  األدبي ، م ، األسطورة وسلطة النص في شعر حمزة شحاتة ٢٠١٠مارس  ) ٣١ –
  ٢٠٠٦ ـ مايو ١٤٢٧جمادي األولي   ـ٦٠ء  الجز١٥افي بجدة ـ المجلد  النادي األدبي الثقمجلة عالمات في النقد ،



– 
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الصحف العربية الهوية، ومن خالل تتبعنا للمرسل والمنتج للنص اإلعالني في أغلب 
المنتج لإلعالن الصحفي هما صاحب اإلعالن نفسه سواء كان وجدنا أن المبدع و

سسة أو كيان مجتمعي معين، شخصية ذاتية أو شخصية اعتبارية أو شركة أو مؤ
وهؤالء ينطلقون منطلقا نفعيا من حيث القيمة المادية التي تعود عليهم بالربح بعيدا عن 
مقتضيات اللغة أو الثقافة أو الفكر، ألن ما يحكم  نمط تفكيرهم هو حسابات المكسب 

توافق والخسارة وقيم السوق، وهذا المستوى الفكري لهؤالء المنتجين للنص اإلعالني ي
وطبيعة الواقع المعيش الذي يتأثر بالمنتوج الثقافي واالقتصادي والعلمي والحضاري 
واالجتماعي، ألن الثقافة اللغوية للنص تتناسب تناسبا طرديا مع تطور الواقع الحياتي 
المعيش فكلما كان الواقع مهترئا جاء الخطاب اإلعالني مهترئا أيضا ألنه يخاطب هذه 

عية، والعكس صحيح كلما كان الواقع الحياتي متقدما فكريا وثقافيا الشرائح االجتما
وحضاريا وعلميا جاء الخطاب اإلعالني متقدما أيضا، ذلك أن الخطاب اإلعالني 

  انعكاس لواقع الشعوب وثقافتها، 
والخطاب اإلعالني الصحفي في الصحافة العربية جاء انعكاسا للواقع الثقافي العربي، 

األخيرة حيث كثر الخطاب اإلعالني، وتضاعف إلى حد كبير بسبب وبخاصة العقود 
ازدياد الصحف العربية من ناحية والمشروعات التجارية واالقتصادية من ناحية ثانية، 
  ولذلك شكل الخطاب بعدا من أبعاد الهوية العربية يمكن قياس درجة الهوية من خالله ، 

الخطاب اإلعالني الصحفي في الصحف وأهم الرؤى التكوينية التي شكلت وعي منتجي 
على سبيل " األهرام المصرية والجزيرة السعودية "  ومنها صحيفتا  - محل الدراسة 

 هي الرؤي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد اتضحت لنا –التمثيل وليس الحصر 
هذه الرؤى بصورة جلية من خالل أنواع اإلعالنات التي هيمنت على الصحافة 

ربية، فإذا كانت دولة ما أهم مشروعاتها االقتصادية ممثلة في العقارات أو السيارات الع
أو المواد الغذائية او المنتجات اإللكترونية او األجهزة المنزلية أو غيرها حينئذ نجد 
الخطاب اإلعالني يهيمن على أكثر هذه المشروعات شيوعا ورواجا في هذا المجتمع أو 

  ذاك، 
 ال ينفصل عن الحياة االجتماعية أو الثقافية، فعلى سبيل المثال نجد وهذا بالتبعية

الخطاب اإلعالني المهيمن على الصحافة المصرية يتمثل في الترويج والتسويق 
للعقارات السيما العقارات السياحية الفارهة وبعدها العقارات المتوسطة وأخيرا 
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فق مع التركيبة االجتماعية ففي العقارات الدنيا، ومساحة اإلعالن في الصحيفة يتوا
العقارات السياحية تكون المساحة اإلعالنية أكبر يليها المتوسطة وأخيرا الدنيا، 
والمساحة تتوافق مع التأثير اللغوي والثقافي الن البصر يقع على المساحات اإلعالنية 

كبر كلما أثر الكبرى اوال ثم المتوسطة وأخيرا الدنيا، وكلما كانت المساحات اإلعالنية أ
ذلك في تشكيل الهوية الثقافية واللغوية والعكس صحيح، وسوف يتم مناقشة هذا البعد 

  في موضع آخر من هذه الدراسة، 
ونجد  شخصية المرسل أو المنتج للنص اإلعالني في العينات محل الدراسة ممثلة في 

مصرية، موبينيل المصرية، والمحمل هايبر ماركت، وشركة فودافون ال" شركات 
وشركة عامر جروب، وهذه الشخصيات االعتبارية للشركات نجدها تحتل مساحات 
كبيرة في صحيفة األهرام المصرية، وتعبر عن الواقع الثقافي والحياتي المعيش في 
مصر في العقدين األخيرين، وتأتي إنعكاسا للواقع الثقافي واالقتصادي واالجتماعي في 

  ة مع ماهية الهوية العربية من حيث الصعود أو الهبوط، مصر، وتتوافق اللغة اإلعالني
وتتمثل شخصية المرسل في الشخصيات االعتبارية للشركات أيضا في الصحافة 
السعودية ممثلة في صحيفة الجزيرة السعودية، واهم هذه الشركات هي شركة هرفي، 

يل وليس وشركة العثيم، وشركة تويوتا، وشركة فرست، وهي عينات على سبيل التمث
الحصر، وجاءت انعكاسا للواقع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي في المملكة العربية 
السعودية، ويتضح المرسل للنص في الشخصيات االعتبارية الواردة في الخطاب 

  اإلعالني لصحيفتي االهرام المصرية والجزيرة السعودية في الجدول التالي، 



– 
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على النص  اإلعالني في صحيفتي األهرام المصرية جدول العينة المختارة للتطبيق ( 
  )والجزيرة السعودية 

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

شــــركة 
موبينيــــل 

   المصرية

ة نص إعالني لشركة موبينيل للدعاي
عن خطوطها الهاتفية وعنوانه 

ثم ) ا خط أخيرا األغاتي ليه:(
غنيليى " النص على النحو التالي 

 – خط كل األغاني –عالمحمول 
powered by   روتانا – 

 استمتع باألغاني وكمان –موبينيل 
 خط كل األغاني –كلم رقم ببالش 

  بيديلك 
 ميجابايت مجانا ٥٠باقة أغاني *

/  جنيه٥أول شهر وتجدد بـ 
 ٩٩٨٨الشهر وللتحميل اتصل بـ 

تكلمه ببالش رقم موبينيل *
  ٤٤٢والختيار الرقم اتصل بـ 

 لغنيلي وللتحويل حولاشتري أو 
 لمزيد من – ٤٤٢اتصل بـ 

  "  مجانا  ٣٠٠المعلومات اتصل بـ 
   ) ١انظر الشكل االعالني رقم ( 

ــحيفة   صــ
ــرام  األهــ
المصرية عدد  

 يونيـــو  ٣
٢٠١١    

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
األبعاد على  

ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل
العدميــــة 

  أحيانا، 

االرتداد 
العكسي في 
هذا النص 
اإلعالني 

   إرتداد مباشر

  هايبر المحمل
  ماركت 

نص إعالني يتضمن الترويج 
والتسويق لبعض المواد الغذائية 

المحمل : ( واإللكترونية وعنوانه
 ALMAHMALركت هايبر ما

Hyper Market  ( - ثم يسرد 

ــحيفة   صــ
ــرام  األهــ
المصرية عدد  

 يونيـــو  ٣
٢٠١١    

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

ــداد  االرتــ
العكسي فـي   
ــنص  هــذا ال
اإلعالنـــي 

   رتداد مباشرإ
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 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

  " المعروضات على النحو التالي 
– كج شكارة ٥الضحى ارز فاخر 

 روتيتو –دجاج فريش المصرية 
 مل ٣٣٠ شويبس –بطاطس عائلي 

 جم ٣٥٠ الكينج مكرونة –كانز 
 تيمز – بطة كاملة الصفوة –كيس 

كانو كرسب مغطي شكوالتة علبع 
 –ر علبة  لت١ بشاير عصير – ١٢

 – مل زجاجة ٩٠٠عجب زيت 
 –سمك بوري كبير فريش الكيلو 

 – ١٠ علبة ١×٣سيتي كافيه 
 هاينز –تورتة وسط الموسى 

 جبنة – جم زجاجة ٨٥٠كاتشب 
 فريكو –رومي قديمة داير الكيلو 

 بطيخ –جبنة مدخنة مستورد الكيلو 
 طقم كوب شاي –سعر الكيلو 

 بونكس مسحوق –كريستال صغير 
 توشيبة – كج مركز ٤تيك اتوما

 م  lcd بوصة ٣٢العربي شاشة 
٧٠٠  A – اليكترو ستار ثالجة 
 –جلوريا نوفروست  ١٤Bلتر ٣٣٨

 سبالش – الدولية١٠١٤فستان بناتي
 توشيبا – لتر ٣،٢شاور جيل 

 – بوصة ٥٦العربي مروحة سقف 
 شعلة ٥الكتروستار بوتاجاز 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل
العدميــــة 

  أحيانا، 



– 
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 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

  " استانلس أشعال وأمان شعلة ثالثية،
   ) ٢ر الشكل اإلعالني رقم انظ (

شــــركة 
ــون  فودافـ

   المصرية

نص إعالني يتضمن الترويج 
والتسويق لخطوط شركة فودافون 

أقوى "للهواتف المحمولة   بعنوان 
ثم يسرد " عرض شحن في مصر 

: متن اإلعالن على النحو التالي 
أقوى : خبريهم كل إللى بيشحن 

عرض في مصر رجع تاني من 
فودافون، كل ما تشحن بكروت أو 
عالطاير هتكسب ساعات ببالش، 
يعني الكل  كسبان مع فودافون وكل 
ما قيمة شحنك هتكبر كل ما 
الساعات هتكتر ، مع فودافون 
ساعات الشحن متتعوضش، لمزيد 

 أو ادخل ٨٠٠من المعلومات كلم 
على 

www،vodavon،com،eg  

 ١٥( شحن، القوة بيم إيديك، إلحق ا  
vodavone  + دقيقـــة ١٢٠ 

 +  vodavone ٢٥) ( بـبالش  
 ٥٠)  (  دقيقـــة بـــبالش ٢١٠

vodavone  + دقيقـــة ٣٠٠ 
 +  vodavone ١٠٠)  (ببالش 

 اشــحن –)  دقيقــة بــبالش ٤٢٠

ــ حيفة  صــ
ــرام  األهــ
المصرية عدد  

ــوفمبر  ١١  ن
٢٠١١    

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل
العدميــــة 

  أحيانا، 

االرتداد 
العكسي في 
هذا النص 
اإلعالني 

   إرتداد مباشر



 

 )٢٥٩١(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

 الحد األقصى لتحويـل     -عالطاير  
 جنيه أسـبوعيا عنـد      ١٠الرصيد  

  استالم الدقايق، 
  )٣انظر الشكل اإلعالني رقم (

AMER  
 GROUP  

  عامر جروب 

نص إعالنـي يتـضمن التـرويج       
ــسياحية   ــارات ال ــسويق للعق والت

امتلك شاليه،،،، في بورتو    " بعنوان  
: ثم يسرد الـنص اآلتـي       " شرم  

وعيش حياة البورتاوية وباقي السنة     
 احجـز   –عامر جروب تأجرهولك    

 - جــــــ   ٢٩٥،٠٠٠اليوم  
 -ما شـاء اهللا ال قـوة إال بـاهللا             

Porto Sharm  -  ــاليهك ش
 افتتاح الفنـدق قريبـا      –مشروعك  
ثم يسرد العنـاوين فـي      " بإذن اهللا   

 ٦: أسفل اإلعالن نـذكر منهـا         
مطـاعم ميتـنج بوينـت      : أكتوبر  

بجوار هايبر وان ماركت، الـدور      
ميتـنج  :  التجمع الخامس    –الثاني  

 بورتو كايرو مول ٩٠بوينت شارع 
 – بورتو السخنة    – بورتو مارينا    –

  AMER GROUP بورتو مطروح
www،group-amer،com  

١٩١٠٦  

  )٤انظر الشكل االعالني رقم (

صحيفة  
األهرام 

المصرية عدد 
 أغسطس ٢٤

٢٠١٢     

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي

ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل
العدميــــة 

  أحيانا، 

االرتداد 
العكسي في 
هذا النص 
اإلعالني 

   إرتداد مباشر



– 

  )٢٥٩٢(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

نص إعالني يتضمن الترويج   شركة هرفي 
والتسويق لبعض المواد الغذائية 

أما " هوت دوج هارفي :" وعنوانه
كمبو : نص اإلعالن فهو كالتالي 

 كمبو – ريال ١٥هوت دوج جامبو 
 كمبو – ريال ١٣ دوج عادي هوت

الدجاج المشوي  خفيفة وصحية 
 شبكة – ريال ١٤مررررة شهية 

 ١٨٥مطاعم هرفي أكثر من 
 –مطعما بالمملكة العربية السعودية 

  "  عاما في خدمة الوطن ٣٠
  )٥انظر الشكل االعالني رقم (

ــحيفة   صــ
الجزيـــرة  

السعودية عدد     
ــرم ٩ –  مح

   هـ١٤٣٣
  ٤ الموافق    

ــسمبر    ديــ
    م ٢٠١١

  
ــاء  –   الثالث

 محــرم ١١
 العدد  ١٤٣٣

١٤٣١٣ -  
 ديــسمبر  ٦

٢٠١١   
       

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل
العدميــــة 

  أحيانا،

ــداد  االرتــ
العكسي فـي   
ــنص  هــذا ال

النـــي اإلع
   إرتداد مباشر

  شركة العثيم 
Othaim 

نص إعالنـي يتـضمن التـرويج       
والتسويق لبعض المـواد الغذائيـة      

ثم يسرد  " حنا األرخص   :" وعنوانه
: نص اإلعالن على النحو التـالي       

ريـال  ١،٩٥  كجم ١خيار طازج 
SR – زيــت نخلتــين بالســتيك 
 سكر أبو فهد    – SR ريال   ١٩،٩٥

 SR ريـال  ٢٧،٩٥ كجم   ١٠ناعم  
ــالروز – ــالي ك ــم ٥ أرز ه  كج

ــحيفة   صــ
ة الجزيـــر 

السعودية عدد     
 محرم  ٢٤ –

   هـ١٤٣٥
 ٢٨ الموافق  

نوفمبر  
   م   ٢٠١٣

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال

ــداد  االرتــ
العكسي فـي   
ــنص  هــذا ال
اإلعالنـــي 

  رإرتداد مباش



 

 )٢٥٩٣(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

١٨،٩٥ SR –    قهوة نسكافيه ريد 
 ريال  ١٩،٩٥ جم   ٢٠٠مق زجاج   

SR –      حليب صـافيو شـوكوالته 
 جبن  – SR ريال سعودي    ١٦،٩٥

 ١٤،٩٥  جـم  ٩١٠أنكور كـريم  
 دجــاج دو مجمــد – SRريــال 
 – SR ريــال ٨،٧٥ جــم ١١٠٠

 ٧٠٠شامبو بانتين تموج وتناسـق      
ـ  – SR ريال   ١٤،٩٥جم   ل  منادي

 ١٠٠× ٦وجه كليـنكس صـغير      
 صابون – SR  ريال٩،٩٥منديل 

  كجــم ٦برســيل أزرق كــيس 

 أرز أبـو  – SRريـال    ٥١،٩٥
 ٥٧،٩٥ كجم   ١٠كاس مزة بسمتي    

وجميــع األصــناف  " SRريــال 
الغذائية المذكورة في نص اإلعالن     

  مدون أسفلها ترجمتها االنجليزية، 
  )٦انظر الشكل االعالني رقم (

ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل

  العدمية

نص إعالني قصير جدا  يتضمن   شركة تويوتا 
الترويج والتسويق لسيارات شركة 

يعتمد عليك ؟ ثم " تويوتا  وعنوانه 
" يأتي النص من جملتين فقط هما 

 COROLLA –أكيد أنا كدا 
  " اعتمادية كل يوم 

   )٧انظر الشكل االعالني رقم (

ــحيفة   صــ
الجزيــــرة 

السعودية عدد     
ــرم ٩ –  مح

هــــ ١٤٣٣
  ٤موافـــق ال

  ٢٠١١ديسمبر

القــــارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  

ــداد  االرتــ
العكسي فـي   
ــنص  هــذا ال
اإلعالنـــي 

  إرتداد مباشر



– 

  )٢٥٩٤(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل

  العدمية
  شركة فرست 

FRIST 

نص إعالني يتضمن الترويج 
تسويق لألجهزة المنزلية وال

والكاميرات والالبتوب والجواالت   
مهرجان عروض التوفير " وعنوانه 

ثم يسرد نص اإلعالن على "  
خصومات حتى " النحو التالي 

 يعرض –،،، توفر نقدية % ٥٠
شاشة تليفزيون ويكتب عليها النوع 

SAMSUNG ١٨٩٩ والسعر 
SR ٤٠ ويقصد ٤٠ والحجم 

ليفزيون  يعرض شاشة ت- بوصة 
 والسعر LGويكتب عليها النوع 

٢٦٩٩ SR ويقصد ٤٢  والحجم 
 يعرض شاشة - بوصة، ٤٢

تليفزيون ويكتب عليها النوع 
Skyworth  ١٦٩٩ والسعر SR  

 -  بوصة  ٤٢ ويقصد ٤٢والحجم 

ــحيفة   صــ
الجزيـــرة  

السعودية عدد     
 ذو    ٢٥ –

القعـــــدة  
   هـ١٤٣٤

 ١ الموافق  
أكتوبر 

    م   ٢٠١٣

القارئ 
  العربي 

وهو قـارئ   
ــمني،  ضـ
واستراتيجية 

القراءة تقوم  
على األبعاد  
ــة  الذاتيــ
ــصورية  وال
ــة  والجدليـ
ــة،  والوظيفي
ويتــضاءل 
البعد الباطني  
ــد  ــى ح إل

  العدمية

االرتداد 
العكسي في 
هذا النص 
اإلعالني 

  إرتداد مباشر



 

 )٢٥٩٥(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

يعرض شاشة هاتف ويكتب عليها 
   -GALAXY NOT٣النوع 

SAMSUNG  ٢٦٩٩والسعر 
SR  - يعرض شاشة هاتف ويكتب 

 ٥ IPHONE عليها النوع  

١٦GB ٢٣٩٩والسعر SR  - 
يعرض شاشة الب توب لأللعاب 

أقوى أجهزة " ويكتب عليها عبارة 
األلعاب تحمال وأداء العرض 

  المجنون  ويكتب عليها النوع  

Lenovo ١٤٩٩ والسعر  SR – 
يعرض فرن جنرال تك 

General ١٠٠، ويكتب الحجم × 
 عيون غاز، أمان كامل ٥،٦٠
  ٪٥٠ خصم -SR ١٥٠٠عر والس

 FRIST يعرض مكيف فرست -
بارد، /  وحدة، حار ١٨٠٠اسبليت 

  ١٢٧٥أربع اتجاهات والسعر 
SR التوصيل "  ويكتب عبارة

 - " والتركيب مجانا، عرض رائع 
يعرض شاشة الب توب ويكتب 

 i٣ارخص جهاز " عليها عبارة 
ألترا بوك بالعالم   ويكتب عليها 

  ١٤٩٩  والسعرacer النوع  
SR - يعرض فرن مكرويف 
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  )٢٥٩٦(

 والتشكيل النص اإلعالني  المرسل 
   التيبوجرافي 

الوسيلة 
  االتصالية 

االرتداد   المتلقي 
  العكسي 

 ٢٠كينوود  ويكتب عليه  الحجم 
 وات    ويكتب عليها ٨٠٠لتر، 

والسعر KENWOOD  النوع  
٢٥٥  SR – يعرض هاز إعداد 

إمجوي ثم Tea Makerالشاى 
لوظيفة " يكتب عليه عبارة مع 

ويترجم العبارة " االحتفاظ بالحرارة 
باللغة االنجليزية أيضا، ويكتب 

 أخيرا يعرض - %٣٠خصم 
ماكينة إزالة الشعر ويكتب عليها 

أفضل إزالة للشعر القصير " عبارة 
تعمل " وعبارة أخرى " من براون 

أثناء االستحمام أو االغتسال بالدش، 
 BRAUNويكتب النوع 

SILK،epil ٤٨٨ ، والسعر ٧ 
SR ،  

   )٨انظر الشكل االعالني رقم ( 
  ن والخاصية النصية  اإلعال:  ثانيا 

ويعنى به أهم النصوص اإلعالنية المكتوبة في الصحف سواء أكانت هـذه النـصوص              
  اإلعالنية مقترنة بلوحة أو صورة معينة أم غير مقترنة بها وجاءت مجردة منها،  

وفي الجدول السابق تتضح لنا النصوص اإلعالنية المنـشورة فـي بعـض الـصحف               
      ألهرام المصرية والجزيرة السعودية  كعينة للدراسـة علـى          العربية، السيما صحيفتي ا   

 وهي تعبر في معظمها عن اختالل الهوية اللغوية مـن  - سبيل التمثيل وليس الحصر      -
خالل استخدام األلفاظ العامية حينا واألجنبية حينا آخر، فضال عن الضعف اللغوي فـي            

ى ثقافة المتلقي، ونقف عند بعـض  الصياغة وركاكة األسلوب واضمحالله، مما يؤثر عل    



 

 )٢٥٩٧(

 – على سبيل التمثيل وليس الحـصر        -النصوص اإلعالنية الواردة في الجدول السابق       
جـاء   "  ٢٠١١ يونيو ٣ففي النص اإلعالني الوارد في صحيفة  األهرام المصرية عدد   

 التيبـوجرافي  النص اإلعالني لشركة موبينيل للدعاية عن خطوطها الهاتفية والتـشكيل         
   )  ١(  كما هو موضح في الشكل رقم -في جريدة األهرام المصرية   إلعالن نفسه ل

وأسفل النص تأتي صورة لبعض الفنانين       ) أخيرا األغاتي ليها خط     ( في وسط الصفحة    
" خط كـل األغـاني      " وأسفل هذه الجملة عبارة       " غنيليى عالمحمول   " وكتب  أسفلها    

وأسفلها شـعار قنـاة    "  powered by" جد كلمة وعلى الناحية اليمنى من الصورة ن
       وفي الناحية اليسرى أسفل الصورة نجـد كلمـة       "  روتانا  " روتانا، وأسفل الشعار كلمة     

" ني وكمان كلم رقم بـبالش     استمتع باألغا " وأسفل مربع الصورة نجد جملة      " موبينيل  " 
ماعة إرسال واستقبال أحد    وفي أعلى الصورة من الناحية اليسري ينطلق منها صورة س         

  طرفيها معلق بالصورة واآلخر ينطلق في الفراغ 
وأسفل الصورة من الناحية اليمنى نجد سماعة أخرى لإلرسال واالستقبال ينطلـق أحـد       

 بخط  الهاتف الذي يرسل بـدوره الرسـائل   طرفيها من الصورة، والطرف اآلخر يلتحم 
  والمكالمات والصور لكل البيوت والمنازل والمدن وكافة األمكنة، 

خط كـل   "  وفي أعلى الصورة المكانية المتنوعة نجد عنوانا بالخط  البارز وهو عبارة             
  : وأسفلها النص التالي "   األغاني بيديلك 

    الـشهر وللتحميـل   /  جنيـه ٥تجدد بـ  ميجابايت مجانا أول شهر و     ٥٠باقة أغاني
  ٩٩٨٨اتصل بـ 

  ٤٤٢رقم موبينيل تكلمه ببالش والختيار الرقم اتصل بـ  
 لمزيد من المعلومـات اتـصل   – ٤٤٢ لغنيلي وللتحويل اتصل بـ    حولاشتري أو   

  " مجانا  ٣٠٠بـ 
، وفي أسفل اللوحة المكانية مـن  "روتانا "  وأسفل هذا النص شعار روتانا ثم كلمة    

   مكتوبة بالخط البارز داخل مستطيل،"  موبينيل " الجهة اليسرى نجد كلمة 
وهنا نجد النص اإلعالني يرتكز على اللوحة الجمالية الممثلة في الصورة 
الفوتغرافية لبعض الفنانين من ناحية،  واللغة العامية القريبة من وعي العامة من ناحية 

من حيث كونها لغة الخطاب اليومي، األمر ثانية، وهذه العامية تجذب وعي المتلقي 



– 
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الذي يتضاءل معه اللغة الفنية الراقية أو ما يمكن أن نطلق عليه اللغة المتوسطة، وهي 
  التي تقع في مرتبة أدني من الفصحى المعجمية وأرفع من اللغة اليومية المبتذلة، 

عربية نجدها وهذه النتيجة التي تعكس  تأثير النصوص اإلعالنية على  الهوية ال
في أغلب  الصحف العربية، قد تتفاوت هذه المؤثرات وفق طبيعة اللغة المستخدمة 
والثقافة االجتماعية من مجتمع عربي آلخر لكنها في النهاية تتفق حول التأثير المباشر 
وغير المباشر لهذه النصوص اللغوية اإلعالنية على الهوية العربية لكونها تؤثر في 

  ، ثقافة المتلقي
ونقف عند نموذج آخر لنص إعالني آخر في صحيفة أخرى لمجتمع عربي آخر 

" الجزيرة "  هذا النموذج يتمثل في صحيفة – على سبيل التمثيل وليس الحصر -
" والنص منشور بجريدة  )  ٥( بالمملكة العربية السعودية  والموضح في الشكل رقم 

 ديسمبر ٤  -  ١٤٣٣ العدد ١٤٣٣ محرم ٩السعودية في يوم الثالثاء الموافق " الجزيرة
٢٠١١    

ج والتسويق لبعض المواد  وفي هذه الصحيفة نجد نصا إعالنيا يتضمن التروي
وجاء التشكيل التيبوجرافي " هوت دوج هارفي لذيذة مررررة :"  وعنوانهالغذائية

، فجاء والسيميولوجي لإلعالن بتصميم يجذب انتباه القارئ والمتلقي والمستهلك للسلعة 
العنوان بلونين مختلفين وبخطين مختلفين وأسفله صور للمأكوالت المقدمة، وأمامها 

" كمبو هوت دوج " السعر وأسفلها اسم المأكوالت المقدمة بألفاظ ليست عربية مثل 
  : وجاء نص اإلعالن  على النحو التالي 

  ريال ١٥كمبو هوت دوج جامبو   
  ريال ١٣كمبو هوت دوج عادي   
 ريال ١٤لدجاج المشوي  خفيفة وصحية مررررة شهية كمبو ا   
  مطعما بالمملكة العربية السعودية في ١٨٥شبكة مطاعم هرفي أكثر من 

  خدمتكم 
  ومن الواضح هنا في النص شيوع األلفاظ األجنبية في اإلعالن، وهي بدورها تحل 

 محلها، وهذا محل ألفاظ عربية فتؤدي إلى انقراض األلفاظ العربية، وشيوع األجنبية
نجده في أغلب اإلعالنات العربية سواء في الصحافة أو الوسائل اإلعالمية األخرى 

  المرئية أو المسموعة أو المكتوبة ، 



 

 )٢٥٩٩(

 هـ ١٤٣٤ من ذي القعدة٢٥عدد الثالثاء ) ٨(  أيضا في شكل رقموفي الصحيفة نفسها
يج والتسويق  نجد نصا إعالنيا يتضمن الترو١٤٩٧٨ العدد – ٢٠١٣ أول أكتوبر -

مهرجان عروض " لألجهزة المنزلية والكاميرات والالبتوب والجواالت وعنوانه   
في منتصف الصفحة العلوى : التالي  :ثم يسرد نص اإلعالن على النحو "  التوفير 

خصومات "اإلعالن النص التالي وبالخط الكبير والمتنوع للفت إلثارة االنتباه يحوي 
معتمدا على التعبيرات السجعية  لتأثير " ،، توفر نقدية عروض حقيقية،%  ٥٠حتى 

اإليقاع الصوتي في المتلقي، ثم ترد العناوين التالية في شكل في مربعات متساوية 
وصلت إلى إثني عشر مربعا، وكل مربع به عنوان إعالني عن سلعة معينة في صور 

ملون باللون األحمر ملونة  للسلع المختلفة ويكتب السعر بعد التخفيض بخط بارز و
ليجذب بصر المشاهد، بينما يكتب السعر قبل التخفيض بخط أقل ولون أسود، فضال 

 أقوى – التركيب مجانا –عرض خاص : عن وضع عبارات جاذبة للمشترين مثل 
 أفضل إزالة للشعر القصير من – أرخص جهازالترا بوك بالعالم –أجهزة األلعاب 

ب النتج الرئيسي وكتابة عبارة مجانا أمام المنتج  وضع نتجات أخرى بجان–براون 
  الفرعي، وهكذا من العبارات التي تجذب المشترين، 

على أن ما يعينينا هو شيوع األلفاظ األجنبية وكتابتها بلغتها األصلية االنجليزية مثال، 
يف ميكرو"  أو كتاب اسم المنتج األجنبي باللغة العربية  المحاكية للفظ األجنبي  مثل 

وغيرها، وجاءت " فرست " ، مكيف "اسبليت " ، مكيف " جنرال تك " ، فرن "كينوود 
  : نصوص  اإلعالنات على النحو التالي 

  يعرض شاشة تليفزيون ويكتب عليها النوعSAMSUNG ١٨٩٩ والسعر SR 
   بوصة ٤٠ ويقصد ٤٠والحجم 

  يعرض شاشة تليفزيون ويكتب عليها النوعLG ٢٦٩٩ والسعر SRلحجم   وا
   بوصة، ٤٢ ويقصد ٤٢

  يعرض شاشة تليفزيون ويكتب عليها النوعSkyworth  ١٦٩٩ والسعر SR  
   بوصة ٤٢ ويقصد ٤٢والحجم 

  يعرض شاشة هاتف ويكتب عليها النوعGALAXY NOT٣-   
SAMSUNG  ٢٦٩٩والسعر SR   



– 

  )٢٦٠٠(

   يعرض شاشة هاتف ويكتب عليها النوع IPHONE ١٦ ٥GB ٢٣٩٩والسعر 
SR   

 أقوى أجهزة األلعاب تحمال " ة الب توب لأللعاب ويكتب عليها عبارة يعرض شاش
  SR  ١٤٩٩ والسعر Lenovo  وأداء العرض المجنون  ويكتب عليها النوع  

  يعرض فرن جنرال تكGeneral عيون غاز، ٥،٦٠ × ١٠٠، ويكتب الحجم 
  SR ١٥٠٠أمان كامل والسعر 

 - يعرض مكيف فرست -   ٪٥٠ خصم FRIST وحدة، حار ١٨٠٠ اسبليت  /
التوصيل والتركيب "  ويكتب عبارة SR  ١٢٧٥بارد، أربع اتجاهات والسعر 

  " مجانا، عرض رائع 
  ارخص جهاز " يعرض شاشة الب توب ويكتب عليها عبارةiألترا بوك بالعالم   ٣ 

 يعرض فرن مكرويف - SR  ١٤٩٩ والسعر acer ويكتب عليها النوع  
   وات    ويكتب عليها النوع  ٨٠٠ لتر، ٢٠كينوود  ويكتب عليه  الحجم 

KENWOOD ٢٥٥والسعر  SR  
  يعرض هاز إعداد الشاى Tea Maker لوظيفة "إمجوي ثم يكتب عليه عبارة مع

  ٪٣٠ويترجم العبارة باللغة االنجليزية أيضا، ويكتب خصم " االحتفاظ بالحرارة 
  إزالة للشعر أفضل" أخيرا يعرض ماكينة إزالة الشعر ويكتب عليها عبارة 

تعمل أثناء االستحمام أو االغتسال بالدش، " وعبارة أخرى " القصير من براون 
 ، SR ٤٨٨ ، والسعر ٧ BRAUN SILK،epilويكتب النوع 

وفي هذه النصوص نجد غلبة األلفاظ األجنبية  سواء بالنسبة لألسعار أو أسماء األجهزة 
للغوي ومن ثم في الهوية اللغوية المعروضة  أو غيرها، وكلها تؤثر في التشكيل ا

والثقافية، حتى التشكيل التيبوجرافي للكتابة اإلعالنية يخالها القارئ أو المتلقي نصا 
أجنبيا تتناثر بين طياته ألفاظ عربية، وهكذا في كل النصوص الصحفية المشار إليها 

  والواردة في البحث، 



 

 )٢٦٠١(

  :الوسيلة النصية  :  ثالثا 
من حيث كونها قناة "  إيمانويل فريس "  ذلك المعنى الذي أراده ويعنى بها         

اتصال من وجهة نظر تقنية أساسا، وهي تتكون من مجموع العمليات المادية المتحققة 
  ) ١(،بدءا من كتابة المؤلف للنص، وانتهاء بفعل القراءة، وتملك القارئ لهذا النص

عالني من خاللها وهي الصحف، وتتمثل ويقصد بها هنا الوسائل التي وصلنا النص اإل
الصحف في هذه الدراسة في الصحف العربية المنتشرة في البلدان العربية، لكننا وقفنا 

 وفي الجدول السابق نجد أن كافة -  سبيل التمثيل وليس الحصر - عند بعضها على 
النصوص اإلعالنية  نشرت في صحيفتي األهرام المصرية لكونها واحدة من أقدم 
الصحف العربية، وصحيفة الجزيرة السعودية لكونها واحدة من الصحف العربية 

  الخليجية التي صدرت في العقود األخيرة،  
  : المتلقي  و استرايجية  قراءة النص اإلعالني : رابعا

يعنى به القارئ للنص سواء أكان قصديا أم ضمنيا، ويفترض االتصال األدبي 
في شفرة المؤلف الثقافية، فكل نص يرد القارئ إلى وقائع أن يشارك القارئ بقدر ما 

  )٢(ومفاهيم وقيم يكون فهمه لها شرطًا لفهم النص
نوع القارئ ودوره في النص : وتتم دراسة هذا المحور من خالل ثالثة أبعاد هي 

  اإلعالني، إستراتيجية قراءة النص اإلعالني، واستراتيجيه االتصال اإلعالني، 
  رئ نوع القا- أ 

ويعني به المتلقي للنص اإلعالني، سواء أكان قارًئا مقصودا أو ضمنيا،  وفي   
كل النصوص اإلعالنية الواردة في الجدول السابق   نجد القارئ فيها ضمنيا، ألن 
المرسل ال يتوجه إلى قارئ بعينه ولكنه يتوجه إلى جمهور القراء والمتلقين، أما القارئ 

ق بعينه  يقصده المرسل للنص اإلعالني  وهو شائع في القصدي فهو قارئ أو متل
اإلعالنات الصحفية وبخاصة إعالنات التهنئة أو التعزية أو االجتماعات أو المناسبات 

  المختلفة، 

                                         
         م، ٢٠٠٠إيمانويل فريس، قضايا أدبية عامة، آفاق جديدة في نظرية األدب، عالم المعرفة، الكويت، فبراير :  انظر)  ١

  .٥٥ص 
  .٥٣ص  م،٢٠٠٠إيمانويل فريس، قضايا أدبية عامة، آفاق جديدة في نظرية األدب، عالم المعرفة، الكويت، فبراير )  ٢



– 

  )٢٦٠٢(

واقتصرنا هنا على اإلعالنات التجارية لكونها اإلعالنات االكثر تأثيرا في ثقافة المجتمع 
 لمجتمع ومن ثم تعتمد على القارئ الضمني، وهي إعالنات عامة تخص كافة أفراد ا

البنية النصية التي "  يكون بمثابة –) آيزر( على حد تعبير –والقارئ في هذه الحالة 
أو يكون جسرا بين النص ) ١"(تتطلع إلى حضور متلق ما بدون أن تحدده بالضرورة 

لشفرة الكامنة في وعملية القراءة، فهو يقوم بعملية التواصل بينهما، ويستكشف لنفسه ا
النص، وهي بمثابة استخراج المعنى غير المألوف، ألن المعنى المألوف في النص ال 
يضيف جديدا للقارئ، وعلى القارئ أن يفهم النص بوصفه صدى للمنظومات الفكرية، 
التي اختارها وجسدها في رصيده الخاص، وهذا ما يتضح عند قراءتنا للنصوص 

  الواردة في اإلعالنات، 
فالمصمم لإلعالن والمبدع لنصه اللغوي هنا ال يتوجه لفئة معينة من القراء أو لقارئ 
بعينه، ولكنه يوجهها لكل متلق للنص أو الشكل اإلعالني  ومعايش للواقع الحياتي وهذا 

  نجده في كل النصوص اإلعالنية المعنية المشار إليها في متن الدراسة، 
   دور القارئ -ب 

لقي للنص عدة أدوار متكاملة، وبها تتم الرؤية الموضوعية والشمولية للقارئ أو المت
للنص من حيث معالجة أبعاده ومستوياته، وأهم األدوار التي يقوم القارئ للنص هي ـ 
استكشاف المعنى، ملء الفراغات ـ ربط األجزاء غير المترابطة، ضبط البنى 

  المتحولة ـ تأسيس البنية النهائية،
 ى استكشاف المعن 

ويعنى به كشف القارئ للمعاني اإليحائية والمتعددة في النص والتي تتكشف 
من خالل القراءات والموروثات الثقافية  للمتلقين، ويتم استكشاف المعنى من خالل 

  هيكلية النص، والصورة العقلية، والقراءة، والبنية اإلبالغية،: ثالثة أبعاد هي
ى النص على أنه هيكل عظمي، أو جوانب أما هيكلية النص فيعنى بها النظر إل

تخطيطية يقوم القارئ بتحقيقها وتجسيدها، أي أن القارئ في هذه الحالة يستمد وجوده 
أن العمل األدبي ليس نصا تماما، وليس ذاتية " وكينونته من القارئ على أننا ندرك 

لنظر إلى النص ، ومن ثم فإن ا)٢(القارئ تماما ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين 
                                         

 .٢٠٥-٢٠٣، ص مرجع سابقروبرت هولب، : انظر)  ١
  .٢٠٣ – ٢٠٢ :م١٩٩٤الدين إسماعيل، النادي األدبي الثقافي بجدة،  ، ترجمة عزنظرية التلقي ،روبرت هولب: انظر)  ٢



 

 )٢٦٠٣(

بعيدا عن دور المتلقي يشبه الهيكل العظمي، وتدب فيه الروح حين يشرع المتلقي في 
  فض مغاليقه، وإعادة إنتاجه وتركيبه

فعند النظر إلى هذا النص بعيدا عن إسقاطات القارئ أو المتلقي، يبدو النص 
تن األوراق، وعند في هذه الحالة مادة هيكلية ال روح فيها، أو رموزا لغوية على م

قراءتها ينبض النص بالمعاني، ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل استكشاف المعنى، 
وهي الصورة العقلية التي تتشكل أثناء القراءة لبناء الموضوع بناء جماليا متناغما 
ومتالحما، والصورة العقلية هنا تتمثل في السلع المعروضة المقدمة بصورة أكثر 

  ) المستهلك لهذه السلع (  للقارئ جاذبية 
أما المرحلة الثالثة من مراحل استكشاف المعنى فتتمثل في االلتفاف إلى البنية اإلبالغية 
للنص، لتحقيق التفاعل بين النص والقارئ بغية إبراز األثر الذي تحدثه الجوانب 

سابق في الترويج االستكشافية الثالثة في القارئ، وتتمثل البنية اإلبالغية في النص ال
للسلع التجارية المختلفة من خالل التشكيل التيبوجرافي للنص من ناحية والشكل 

  اإلعالني من ناحية ثانية،  
  ملء الفراغات  

يقوم القارئ في النص أيضا بملء الفراغات، وذلك من خالل بنية الفراغات 
لسياق النصي عبر الموجودة في النص، وهي تشمل ما لم يقله النص تصريحا، ولكن ا

عنه تعبيرا ضمنيا، ففي  النصوص اإلعالنية السابقة  نجد المنتج المبدع لإلعالن ال 
يصرح بماهية الكالم الذي تساقط وهوى وأصبحت معانيه دون جدوى، لكن السياق 
العام النص من خالل القراءة الواعية للمتلقي تكشف البنية الفراغية المجهولة لماهية 

ت من حيث كونها كلمات تميل إلى جذب المتلقي من خالل المبالغة هذه الكلما
  التصويرية، 

  ربط األجزاء غير المترابطة  
وفي هذا الجانب يقوم القارئ بترابط المعاني الداللية والشعورية، فقد يكون 
النص غير مترابط على مستوى التركيب اللغوي المألوف كترتيب األفعال واألسماء 

اقاتها المألوفة في التراكيب اإلسنادية االسمية والفعلية،  لكنه يكون والحروف وفق سي
مترابطا علي المستوي الفني في صياغة اإلعالن والصور والمشاهد وفي النص 
                                                                                                     

  



– 

  )٢٦٠٤(

اإلعالني يتم الربط بين الجمل والعبارات الواردة في اإلعالن من خالل المعاني 
إلى حد كبير في الربط بين النص المراد توصيلها، ألنها في االعالنات تكون مباشرة 

والصورة، ولذلك عندما التكون األجزاء اللغوية غير مترابطة تأتي الصورة الواردة 
في اإلعالن لتكون بمثابة أداة الربط بين أجزاء الكلمات  والجمل اإلعالنية،وهذا نجده 

  في كافة اإلعالنات الواردة، 
  ضبط البنى المتحولة  

أيضا بضبط البنى اللغوية والسياقية التي تتحول عن يقوم القارئ في النص   
دالالتها النصية، فقد يكون المعنى اللغوي للبنية معبرا عن الداللة المعجمية، ولكنه في 
سياق النص اإلعالني يعبر عن الداللة اإليحائية التي تجذب المتلقي من خالل الصورة، 

 قد ال يفي بمقتضيات المعنى كامال، ففهم الكلمات والجمل اإلعالنية بمعزل عن الصورة
ولكن عند تضافر الصورة يتم ضبط المعنى المراد، وهذا ما نجده في معظم اإلعالنات 

  الصحفية الواردة، 
 تأسيس البنية النهائية 

تتأسس البنية النهائية من الفراغات البنائية التي يتم ملُؤها، واألجزاء التركيبية 
حولة التي تم ضبطها، وكلها تسهم في تشكيل البنية النهائية التي تم ربطها، والبنى المت

  للنص اإلعالني 
   استراتيجية القراءة–ج 

تعني باآللية التي يتم من خاللها قراءة النص، وهذه اآللية تتمثل في عدة أبعاد   
هي؛ البعد الوظيفي، والذاتي والصوري، والجدلي، والباطني وتتوافق هذه األبعاد وفق 

  لفنية والفكرية التي يطرحها المنتج للنص اإلعالني، الرؤية ا
   استراتيجية االتصال –د 

ويقصد بها عملية التواصل التي تتم بين النص والقارئ، وعلى حد مفهوم آيزر 
أحدهما، يطلق عليه االتصال المتعادل بين النص : تنقسم البنية االتصالية إلى قسمين

المنحرف بين النص والقارئ، ويتم تطبيقهما في والقارئ، واآلخر يطلق عليه االتصال 
  :النص اإلعالني  على النحو اآلتي



 

 )٢٦٠٥(

  االتصال المتعادل  
ويقصد به توافق الرؤية بين النص والقارئ، أي أن الـنص، يطـرح رؤيـة                
معينة، هذه الرؤية تتوافق ورؤية القارئ، ونظن أن هذا التوافق يحتاج إلى توافـق بـين    

ص، فإذا توافقت الرؤية الفكريـة واألداة التعبيريـة فـي الـنص،      الرؤية واألداة في الن   
  وتوافقتا مع رؤية القارئ كان االتصال متعادلًا بينهما،

إن االتصال المتعادل هنا أقرب على المعادل الموضوعي الذي طرحه  ت،س،            
اليوت من حيث توافق الرؤية التي يطرحها النص، مع رؤية المتلقـي، بحيـث تكـون                

شعورية والداللية المطروحة في النص  تحدث تأثيرا متعادلًا في المتلقي بـنفس             الحالة ال 
إن تعـادل الرؤيـة بـين       : الرؤية التي طرحها النص اإلعالني، أي أننا نستطيع القول        

النص والقارئ يساوي االتصال المتعادل وهذا ما نجده في النصوص اإلعالنية  المشار             
  إليها، 

 االتصال المنحرف  
ه عدم توافق الرؤية بين النص والمتلقي، ولذلك يطرح المتلقي تفسيرا           ويقصد ب 

أو تأويال للنص قد ال يكون بالضرورة متوافقًا والرؤية التي يطرحها الـنص؛ ولهـذا                
االنحراف أسباب، منها، عدم إدراك القارئ لفهم النص وسبر أغواره لسبب قد يتعلـق              

و طريقة تشكيل النص ذاته من قبل المبـدع،   بثقافة المتلقي، أو طريقة معالجته للنص، أ      
وسبب آخر هو انعدام السياق الضابط بين النص والقارئ أي عدم وجود معايير دقيقـة             
تضبط العالقة بين النص والقارئ، وسبب ثالث يتمثل في الثراء الداللي الكثيف للنص،             

، فيحـدث   للحد الذي يجعل معاني النص متعددة، ومن ثم تتعدد الرؤى رؤي القـاريء            
االنحراف االتصالي ومن ثم الداللي، وهذا نجده في كثير مـن النـصوص اإلعالنيـة             
خاصة الساخرة أو الكوميدية أو غيرها، بل نجده أيضا عندما يكون المتلقـي لإلعـالن        

  ثقافته مغايرة للمعاني التي يطرحها النص او الصورة، 
  )رد الفعل + التأثير (   االرتداد العكسي - هـ 

صد به النص الذي ينتجه المتلقي للنص عندما يقرأ نصا إعالنيـا  معينًـا،               ويق  
وينتج بعد القراءة نصا آخر نتيجة لتأثره بالنص المقروء، وفـي هـذه الحالـة يتحـول       
المتلقي إلى مبدع لنص جديد، هذا النص قد يكون عكسيا أو توافقيا مع النص المقـروء،        

والفاعليـة  " سي؛ ألنه جاء رد فعل لنص مقـروء،  لكنه في النهاية هو نص ارتدادي عك  



– 
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المستمرة للعمل األدبي تكمن في الخبرة بعملية القراءة، وتشتق منهـا والطريقـة التـي           
يختارها النص لالنتفاع بملكات القارئ الخاصة تفضي إلى حصول القارئ على تجربـة     

ة، وهي تمكنه كـذلك  جمالية تمكنه بنيتها ذاتها من االستبصار بما هو مكتسب في التجرب 
  )١( من تخيل حقيقة واقعة، تكون واقعية بما هي ناشئة عن التجربة 

على أن االرتداد العكسي في النص اإلعالني  يشكل اآللية األخيرة من آليـات                
معالجة النص، وهي رد فعل النص على وعي القراء والمتلقـين لـه، وهـذا االرتـداد      

تداد عكسي مباشر ينـتج عنـدما يكـون الـنص           العكسي ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما ار     
اإلبداعي الذي أنتجه المبدع نصا مباشرا ، ويعتمد على اإلفصاح واإلبانـة والوضـوح،     
حينئذ يتشكل نص عكسي مباشر، ومثل هذه النصوص االرتداديـة العكـسية المباشـرة     

  نجدها في أغلب النصوص المباشرة ومنها النصوص اإلعالنية، 
عكسي غير مباشر ينتج عندما يتأثر القـارئ أو المتلقـي بـنص             واآلخر ارتداد   

إعالني ثري ومتعدد الدالالت، ولذلك عندما نتابع بعض النصوص الـصحفية السـيما             
اإلعالنية  نجد أن بنيتها السياقية  بنية عميقة نتيجة العمق الداللي الذي تتسم بـه هـذه                  

م تناولها هنـا التتـسم بـالعمق    النصوص، على أن النصوص اإلعالنية التجارية التي ت   
  الداللي ألنها تخاطب جمهورا عاما من المتلقين أو باألحرى من المستهلكين لهذه السلع، 

 ونخلص من ذلك إلى أن شيوع  مثل هذه األلفاظ والتعبيـرات غيـر العربيـة                
والعامية تؤثر في الهوية العربية، حيث تحل ألفاظ أجنبية محل األلفاظ العربيـة، وقـد               

صبح هذا اإلحالل سمة بارزة من سمات اللغة اإلعالنية في الصحافة ووسائل اإلعـالم        أ
العربية  األمر الذي يحتاج لدراسات عديدة بينية من باحثي اإلعالم والعربية وتطبيقهـا              
على كافة الوسائل اإلعالمية المـسموعة والمقـروءة والمرئيـة ووسـائل التواصـل              

  لها تركت أثرا سلبيا على الهوية العربية، االجتماعي المختلفة وغيرها، وك
                                

                                         
 .٢٥٤، ص مرجع سابقروبرت هولب، )  ١
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  ملحق خاص باألشكال والنصوص اإلعالنية
  ٢٠١١ يونيو ٣صحيفة  األهرام المصرية عدد  ) ١( شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ) ٢( شكل رقم 

  ٢٠١١ يونيو ٣صحيفة  األهرام المصرية عدد 
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  ٢٠١١ نوفمبر  ١١فة  األهرام المصرية عدد صحي )  ٣( شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ٢٠١٢ أغسطس ٢٤صحيفة  األهرام المصرية عدد  )  ٤( شكل 
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  صحيفة الجزيرة السعودية  ) ٥( شكل رقم 
                                             ٢٠١١ ديسمبر ٤  - ١٤٣١٣ العدد ١٤٣٣ محرم ٩ األحد –
   ٢٠١١ ديسمبر ٦  -  ١٤٣١٣ العدد ١٤٣٣ محرم ١١ثالثاء وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٣٥ محرم ٢٤صحيفة الجزيرة السعودية   عدد  ) ٦( شكل رقم 
   م٢٠١٣ نوفمبر  ٢٨الموافق  
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  ١٤٣٣ محرم ٩صحيفة الجزيرة السعودية عدد  ) ٧( شكل 
    م   ٢٠١١  ديسمبر   ٤الموافق  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٨( قم شكل ر
   هـ ١٤٣٤ من ذي القعدة ٢٥ الثالثاء –صحيفة الجزيرة السعودية 
   ١٤٩٧٨ العدد – ٢٠١٣أول أكتوبر 
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  الملخص
 )  الحياة وتجليات الموت في رحلة ابن بطوطة العالم وثنائية التضاد بين مراسمرؤية ( 

تسعى هذه الدراسة نحو بلورة العالقة الجوهرية بين المظهـر االجتمـاعي العـام              
: لمفهوم الحياة في مقابل الموت، وغيرها من ثنائيات التضاد التي ارتبطت بهما، مثـل              

تحفة النظّار في غرائب األمـصار      (وح، واألنا واآلخر؛ وذلك من واقع نص        المادة والر 
للرحالة لمحمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي الطنجي المعروف بـابن            ) وعجائب األسفار 

  ) م١٣٧٧ - ١٣٠٤(بـطُّوطَة 
وفي سبيل ذلك، استندت الدراسة إلى بعض إجراءات المنهج البنيوي التكويني؛ من            

 جولدمان ، لتسلط الضوء على مظاهر ثنائيـات التـضاد فـي الرحلـة        منظور لوسيان 
معتمدة على  الوعي الفعلي والوعي الممكن  ورؤية العالم  في نٍص تُدمج فيـه بنيتـه                   
الداخلية والثقافية واالجتماعية والتاريخية من أجل تحليله تحليال يربط بينه وبين الـسياق        

  .المجتمعي المؤثر فيه
 التضاد  – الوعي   – الثنائية   – التكوينية   – البنيوية   –ابن بطوطة   : يةالكلمات المفتاح 

 . األيديولوجيا– الرحلة – رؤية العالم –

  

 
 

 
  قطر جامعة – والعلوم اآلداب بكلية مشارك أستاذ

  



– 

  )٢٦١٢(

Abstract 
World Vision and the Oppositional Dichotomy between Celebrating Life and Figuring Death in the  

Journey of Ibn Battuta 

This study seeks to crystallize the fundamental relationship between the 

general social concept of life vs. death, in addition to other associated 

dichotomies, such as: matter and spirit, the self and the other, through a 

significant text in Arabic culture and literature: Tuḥfat an-Nuẓẓâr fî Gharâʾ ib 

al-Amṣâr wa ʾ ʾAjâ ib al-Asfâr (A Gift to Those Who Contemplate the 

Wonders of Cities and the Marvels of Travelling) by explorer, historian, judge 

and jurist Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al-Lawati Tanji, known as 

Ibn Battuta (١٣٧٧ - ١٣٠٤ AD). Ibn Batutta witnessed, in his journeys, different 

communities and cultures, and he scrutinized their cultural and ideological 

dilemmas. 

To this end, the study utilizes some formalist structural approaches to 

shed light on the manifestations of the oppositional dichotomies in the journey 

through procedural terms, including: world vision, value, awareness (existing 

and potential), understanding and interpreting a text while incorporating its 

internal, cultural, social and historical structures for an analysis that links it to its 

influential societal context. 

Keywords : Ibn Battuta - Structuralism - Formalism - Dichotomy - 

Awareness – Opposition - World Vision - Journey - Ideology. 
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   :مدخل
 يمثّل عالمة فارقة - في سعيه الكتشاف العالم واإلنسان- ال شك أن أدب الرحلة 

فأما في مسيرة اإلنسان فإنه، على حد تعبير الكاتب : في مسيرتي اإلنسان واألدب
الفرنسي سافاري، يشكل أكثر المدارس تثقيفًا لإلنسان؛ إذ يكفيه أنه يفك العصابة عن 

 وأما في مسيرة األدب  )١(تلك العين التي ال ترى صالحا إال فيما تفكر وتفعل فحسب
نقطة التقاء كبيرة بين طاقات النص األدبي واإلشكاليات أي أدب الرحلة، يعد فإنه؛ 

الثقافية واإليديولوجية واإلثنوجرافية التي يالقيها صاحب الرحلة، ويرصدها في كل 
مجتمع من المجتمعات التي تكون موضوعا للرحلة، وتكون أيضا هدف السعي بالنسبة 

  .إليه
 نحو تأكيد هذين المعنيين من خالل دراسة    وفي ضوء ذلك، تسعى الدراسة

أدبية لنمط من أنماط أدب الرحلة لدى ابن بطوطة، الذي يقدم في رحلته أدبا إثنوجرافيا 
الدراسة الوصفية ألسلوب الحياة ومجموعة التقاليد، والعادات والقيم، "يعنى بـ 

تمع معين، خالل فترة واألدوات والفنون، والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مج
وهذا هو ما قدمه ابن بطوطة من وصٍف دقيٍق ومترابٍط لثقافات  )٢("زمنية محددة

المجتمعات اإلنسانية التي عبر عنها في رحلته، وهو ما كان معروفًا في كتب التراث 
 أي خصال أهلها، وأسلوب حياتهم، وهو ما عرف  )٣ ()وصف طبائع البلدان(بـــ

  لرحلة، فيما بعد بأدب ا
لقد كانت الرحلة في جوهرها هي ارتحال من عالم إلى عوالم أخرى، تماماً كرحلة              
الحياة في مواجهة الموت، هي عبور أزلي إلى الضفة األخرى، ولذلك كانـت مـشكلة               

 و كان من شأن الفكر الفلسفي دائماً مناصرة األدب في التعبير            ؛الموت هي بداية الفلسفة   
فوس، وإن كان لكل منهمـا طريقتـه وأسـلوبه فـي هـذه              عما يضطرب في داخل الن    

 وهي من أبرز قضايا العـصر       –الموت  /المعالجة، ولكن قضية التفكر في جدلية الحياة      

                                         
 ١٨-١٧ص ،١٩٨٩يونيو ،١٣٨الكويت، عدد دب الرحالت، سلسلة عالم المعرفة،أ: حسين محمد فهيم) ١(
 )بتصرف(

 .٤٤-٤٣المرجع السابق، ص) ٢(

أحسن التقاسيم (راجع المقدمة التي دعا فيها شمس الدين أبوعبداهللا المقدسي لهذا العلم واهميته، ضمن كتابه ) ٣(
 .١٩٩١، ٣مكتبة مدبولي، القاهرة، ط) في معرفة األقاليم



– 
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تعبر عن حسرة الفرد وقلقه من هذا التناقض بين قوة اإلنسان وضعفه، وبـين              -اإلنسانية
  .نسان األزلية محنة اإل–بال شك–وهي .. نكساره، وما بين فرحه وحزنهاتفوقه و

ولذلك تدور هذه الدراسة، وفق بعض إجراءات البنيوية التكوينية، حـول العالقـة             
المـوت وبـين اإلبـداع الفنـي        /الجوهرية بين المظهر العام االجتماعي لمفهوم الحياة        

تحفة النظّار في غرائب األمـصار      (في رحلته   والمكون التخييلي كما رواه ابن بطوطة       
لتي استغرقت أكثر من خمسة وعـشرين عامـاً، فـي مجتمعـات         ، ا )وعجائب األسفار 

وثقافات متباينة عن متخيله الخاص، ومنها يكون السؤال؛ فكيف استطاع توظيف النص            
اإلبداعي لرصد اإلشكالية الثقافية واأليديولوجية وخاصة في رسم هـذا التفاعـل بـين              

 النص األدبي والمشكالت االجتماعية التاريخية؟

هتمام نقاد المنهج البنيوي التكويني باألدب بوصفه ظـاهرة اجتماعيـة    ولقد انصب ا  
تاريخية، تتميز بخصائص في بنياته المكونة لعناصـره وتـرتبط فـي الوقـت نفـسه                

 غير أن أهم ما في التحليل البنيوي التكويني، علـى           .بالعناصر الخارجية المتفاعلة معها   
-اع األدبي، هو اكتشاف الذات الفـوق      المستوى التاريخي واالجتماعي الذي يشمل اإلبد     

والخاصية المبينة لكل سلوك ثقافي وجداني أو عملي لهذه الـذات،           ) أو الجماعية (فردية  
انطالقًا من أن كل سلوك إنساني له خاصية دالة؛ أي يمكن أن يترجم إلى لغة تصويرية                

تـصويري  ولعل شطرا كبيرا من هذا المـسلك ال       . )٤(بوصفه محاولة لحل مشكل عملي    
  .متحقق في رصد التجربة اإلنسانية ضمن أدب الرحالت

إن أية رحلة ينتج عنها نص نثري هي مزيج من األدب والمجتمع واإلنسان؛ ولـذا               
 مجاالً اجتماعيا قابالً للتأمل مثل أي تأمـل         - من منظور البنيوية التكوينية    -تبقى الرحلة 

أن ينطلق من داخل المجتمع الذي عبرت عنـه،         ؛ إذ ينبغي لتأملها     )٥(في العلوم اإلنسانية  
ال من خارجه، وأن هذا التأمل البد له أن يغير الحياة االجتماعية التـي ُأنتجـت فيـه،                  

المجتمع، وهو ما تقـوم     /وخاصة بما يحرزه من تقدم في عالقته الجدلية بمحتوى النص         

                                         
: العلوم اإلنسانية والفلسفة لجولدمان، ترجمة: ضمن كتاب)  األدبيالبنيوية التكوينية واإلبداع(راجع فصل ) ٤(

، وكذلك سعد البازعي وميجان )بتصرف (١٤٧، ص١٩٩٦يوسف األنطاكي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
  .٧٨ -٧٦ص. ٢٠٠٧، ٥دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: الرويلي

 ٣٨٥، ص١٩٩٣جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، : عصر البنيوية، ترجمة: إديث كريزويل) ٥(
 ).بتصرف(
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ا الرحلـة وجـسدت     به الحوارات الثقافية من المتلقي لهذه المجتمعات التي عبرت عنه         
مظاهرها الثقافية؛ ألن هذه الظواهر الثقافية أبنية تتولد عن أبنيـة أوسـع ترجـع إلـى             

  .العالقات االجتماعية نفسها
ومن هذا المنطلق تطمح الدراسة إلى تحليل موقفين تتمثل فيهما ثنائية التضاد بـين              

) رؤيـة العـالم   ( من   الموت، وذلك من خالل المنهج البنيوي التكويني الذي يرفع        /الحياة
إلى مستوى كونها عنصرا رئيسا من مكونات البنيوية التكوينية، وخاصـة عنـد أبـرز        

  .أعالمها الذين انشغلوا في دراساتهم ببنيات النص وشبكة عالقاته
        وهذه البنيات تعبر عن رؤية طبقة اجتماعية من أفكار وعواطف وجدانيـة          

 الطبقة يعون بما يفكرون فيه و يحسونه أم ال يعون، فإن            وتقاليد، وسواء أكان أفراد هذه    
ذلك يبعث فيهم وعياً طبقياً متفاوت الوضوح والتجانس، مما يجعل البنيويـة التكوينيـة              

، ووفق هذه الثنائية    )٦(تسعى لتقديم العمل األدبي من خالل عالئقه االجتماعية والتاريخية        
  .لتثبت منهاالتي تسعى الدراسة إلى ا) الموت/ الحياة(

إن ربط البنيوية بموت اإلنسان هو فلسفة جدلية تكوينية في معظمهـا، وخاصـة               
عندما يكون األمر متعلقًا بالنظر إلى النص األدبي، وخاصـة أدب الرحلـة، إذ يكـون                

يخيل إليها أن من حقها أن      "النهج البنيوي هنا نهجا ايديولوجيا؛ فالبنيوية من هذه الزاوية          
ـ  تقول في خات   ، مـع أن هـذه      )الالانسانوية النظرية (أو  ) موت اإلنسان (مة المطاف بـ

 . )٧("نقطة انطالقها ال نقطة وصولها

هو الذي يضع في اعتباره الذات      " ويرى الناقد لوسيان غولدمان أن المنهج البنيوي        
؛ أي أفعالها وتفكيرها وقدرتها على إنتاج حد أعلـى مـن الـوعي الممكـن         )الجماعية(

من الذات الفاعلـة؟    : " ولذلك يطرح جولدمان التساؤل    )٨("اتها في التأثير والتغيير   وإمكاني
!  ويقصد بهذا السؤال المبدع الحقيقي، محاوالً ضبط حدوده؛ أهـو الفـرد أم الجماعـة؟           

فهم وتجسيد العالقات بين النص األدبـي والواقـع االجتمـاعي، ال          "وهذه اإلشكالية في    

                                         
البنيوية التكوينية بين النظرية والتطبيق، : إشكالية المناهج في النقد األدبي المغربي المعاصر: محمد خرماش) ٦(

 .٦، صـ٢٠٠١والمغرب، 

جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، : ةالبنيوية فلسفة موت اإلنسان، ترجم: روجيه جارودي) ٧(
 .١١٣-١١٢، ص١٩٧٩، ١بيروت، ط

 .٩ص، المرجع السابق) ٨(



– 

  )٢٦١٦(

ومهمة العمل األدبي هـي     ) ٩(»العام الذي يحتوي هذه الظاهرة    تكون إال في إطار السياق      
القيام بوظيفته اإليحائية النقدية، إذ أن المبدع والمفكر هما وحدهما من يستطيعا التعبيـر              

  .عن مشاعر الجماعة وأفكارها بشكل أكثر دقة من غيرهم
قـة مـع   في عال) تحفة النّظّار(يدخل ابن بطوطة من خالل هذه المفاهيم في رحلته  

اآلخر تُبنى وتتأسس في أطر عالقات التأثير والتأثر، وهي عالقات مفتوحـة ومتعـددة              
األبعاد، يحكمها المخزون الثقافي ومفاهيم الدين والصور التخييلة المستمدة من التنـشئة            
والمخيال الجمعي من جانب، ويحكمها التفاعل مع المستجدات الثقافية فـي المجتمعـات        

ا باالحتكاك المباشر والعالقات االجتماعية الحديثة من جانب آخر فـي           التي يتعايش معه  
أنساقها القيمية والمجتمعية، حتى وإن لم يتدخل فيها باالنـصهار والـذوبان أو النفـي                

ولذلك فإن النتاج األدبي لهذه الرحلة ليس انعكاساً للوعي الجمعي فحـسب،             . واإلقصاء
 يعيد إنتاج الوقائع االجتماعيـة ولكنـه يوثـق       ولكنه تعبير راق عن هذا الوعي، فهو ال       

عراها بالفكر النظري واأليديولوجي الذي يصوغه؛ ومن ثَم يقـوم بوظيفتـه اإليحائيـة             
  .النقدية

وتتلخص هذه الرؤية في منهج جولدمان الذي يرى أن دراسة العمل الثقافي ليست             
نه  عالم يتمتع باسـتقالله      متحققة بوصفه بنيات مماثلة ومناظرة للبنيات االجتماعية، ولك       

وتفرده، فبنيات العالم المتخيل مناظرة للبنيات الذهنية لدى الطبقة االجتماعية غير أنهـا             
ليست انعكاساً  له مما يجعل من النص محاكاة جامدة تنعدم فيها روح اإلبـداع، وإنمـا                 

ة، بـين   تناظر بين الواقع والموضوع، بين بنية شكلية ظاهرة وبنية موضوعية عميق          «هو
وفي هـذا الـسياق للتماثـل       ) ١٠(»اللحظة التاريخية واالجتماعية وبين اللحظة اإلبداعية     

والتفاعل تتحقق رؤية العالم، التي هي دائما ما تكون رؤية محكومة بالفئـة االجتماعيـة      
  .التي ينتمي إليها األفراد

فالوعي القـائم   الممكن،  / بين الوعي القائم  » لرؤية العالم «وتدور الفكرة التأسيسية    
، وهو وعـي بـسيط ال       )١١(هو اإلحساس بظرفية واحدة تجمع أفراده     ) ونعني به الواقع  (
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 )٢٦١٧(

وأمـا  . يتوفر للشخص إمكانية التأمل فيه، فيمارسه بالسلوك أكثر مما يفكر بـه ذهنيـاً             
الوعي الممكن فهو تصور لما ينبغي أن يكون، وال يصله الفـرد إال عنـدما يـستطيع                 

 في المعطيات الفكرية لجماعته، ويحمل في ذاته إمكانيـة   -ته وخبرته بفضل ثقاف –التأمل  
 وبذلك يرفع فـي     )١٢(تغيير الواقع بما يحقق التوازن المنشود، وفق ما تراه هذه الجماعة          

  .القائم إلى مستوى الوعي الممكن/ذاته الوعي الواقع
 ومن هذا المنهج النقدي لوظيفة النص ستكون محاور هـذه الدراسـة فـي تمثـل         

  :الحياة من خالل/ ثنائيات الموت
  .الوعي القائم وتسلط الضوء حول نظرة الجماعة لقضية الموت ) ١(
الوعي الممكن ويعنى بكيفية التخلص من مخاوف الموت باالندماج فـي مبـاهج              ) ٢(

 . الحياة، وهكذا تتحقق رؤية العالم نحو الخلود

                                         
 ).بتصرف (٣٧ -٣٤، ص المرجع السابق)١٢(



– 

  )٢٦١٨(

  :الواقع/ الوعي القائم : المحور األول
مظهر معين لكل سـلوك بـشري يـستتبع      " ن الوعي بأنه    يعرف  لوسيان جولدما   

 بعـض  مـن  هـي  اجتماعية واقعة كل أن يرى فهو المنطلق هذا ومن١٣" تقسيم العمل   
 معـين  لقطـاع  مالئم تمثيل شيء كل قبل هو وعي وكل وعي، واقعة األساسية جوانبها

بالحاضـر،  هو الـوعي    ) القائم  ( كما أن الوعي الفعلي      .التقريب وجه على الواقع من
ويرتبط بالمشكالت التي تعانيها الطبقة االجتماعية ، مـن خـالل عالقتهـا بالطبقـات               

  . االجتماعية األخرى 
يتحرك دائماً صوب األمام محققاً     ) مستقبل(وتذكر الفلسفة بأن اإلنسان في جوهره       

و بما لديه من إمكانيات لتوسيع دائرة وجوده في هذا المستقبل، ولكن الموت وهو العـد               
مـاض  (األول للموجود البشري من شأنه أن يحيل الوجـود اإلنـساني بأسـره علـى              

الجسدية، بل يقضي علـى     /وهو في كل ذلك ال يقضي على الحياة الجسمانية          .)١٤()بحت
  .الروحية/الحياة الشخصية

             وهكذا أصبحت قضية الموت في مقدمة مشكالت اإلنسان التي أرقته، ومحل تفكـر
والخبرة األليمة هـي التـي   . بأن الفلسفة هي تأمل الموت: أفالطونمن الفالسفة، فيقول    

تجعلنا نفطن إلى قيمة الحياة ونزداد تعلقاً بها، فجلجامش لم يكن يأبـه بـالموت حتـى                 
  .أصاب الموت مقرباً إليه

وفي رحلة ابن بطوطة يتحدث عن جوانب الحياة بكل ألوانها؛ مباهجها وأحزانهـا،             
 تناقضاته، يتأمله ويستمتع بالحديث عنه والسرد فيه، ويحـاول          أي بتأمل مجتمٍع ما بكل    

أن يتجنب جوانب األلم، أو أن ال يفكر فيها بطريقة فلسفية، فقد يكـون مـن التعـسف                  
المسارعة إلى إنكار وجود أنساق فكرية محكمة تدور حول ماهية الكون واإلنسان عنـد              

وب ذات تـاريخ طويـل ولهـا        تلك الشعوب التي مر بها ابن بطوطة وبخاصة أنها شع         
ممالك واسعة وحققت ثقافتها التقليدية درجة كبيرة من التشابك والتعقد التـزال سـارية              

  .حتى وقتنا الحاضر

                                         
  ٣٣المرجع السابق ص ) ١٣(

  : زكريا إبراهيم)١٤(
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 .٦٦، ص١٩٦٣تأمالت وجودية، مكتبة اآلداب، بيروت،  ) ٢(



 

 )٢٦١٩(

ة لميرسيا إلياد يخلص مؤلفها إلى نتيجة       يففي دراسة تاريخ المعتقدات واألفكار الدين     
 فـالطقوس   )١٥("ة كافـة  الوحدة العميقة وغير المنظورة تجمع تاريخ النفس البـشري        "بأن  

الجنائزية، وميثولوجيات الموت، والمفاهيم ذات العالقة مع الوجود التالي للروح تتغيـر            
فال تزال الشعائر الخاصة بالتكفين أو بتحريق األجساد وتكفين الرماد في مرمدة            "ببطء؛  

لرماد األموات من المراسم المألوفة منذ عصر مـا قبـل الزرادشـتية  حتـى                ) جرة(
 ولذلك وعي اإلنسان بالقوى الروحية التي يعتمد عليها لـيحفظ بهـا وجـوده،               )١٦("اآلن

" تشهد على ذلك بقايا المعابد والهياكل وأماكن التضحية وتقديم القرابين وعادات الـدفن              
فاآللهة في بالد ما بين النهرين عندما خلقت البشر احتفظت لهم بالموت، وأبقت الحيـاة               

  .)١٧("في يدها 

كان واليزال عنصراً جوهرياً في تكوين الحياة نفسها، وهي ليست مـشكلة            فالموت  
فالقلق هو الشعور األساسـي بـالوجود عنـد         "الميت بقدر ما هي قلق الحي الموجود،        

هايدغر وغيره من فالسفة الوجودية، فبالقلق تتكشف فكرة العدم، والكائن هـو موجـود           
 مصيره، وكما أن الحياة قائمة بال سـبب أو       للفناء، وهو الذي قُدر عليه أن يكون الموت       

والحرية كما يرى الوجوديون ضرورة إنسانية، فبالحريـة يختـار          . تعليل فكذلك الموت  
ومعناه الحركة التلقائية من    ) التعالي(مخرجاً لنفسه ويتحقق وجودياً، وهو ما يطلق عليه         

ـ            . الم فـي مواجهتـه    التجاوز التي يخرج بها اإلنسان من العدم، فيضع نفسه ويضع الع
وبه ) الوجود العيني (وبذلك يتحقق   . والتعالي هو المنبع األساس لكل وجود ولكل حقيقة         

  .)١٨("تتحقق إمكانيات وجود اإلنسان
ومعنى ذلك أننا بدراسة وقائع الوعي الجماعي في الثقافات التي زارها ابن بطوطة             

إنه يلزم البـدء بـالتمييز بـين        المكونة للمجتمعات المختلفة ومدى تالؤمها مع الواقع، ف       
مستويات الوعي القائم بما فيه من مضامين متنوعة ومتعددة فـي طقوسـها الجنائزيـة               
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– 

  )٢٦٢٠(

وبحسب معتقداتها، وبين تحوالتها في وعي الممكن لمختلف الفئات ومدى تالؤمها مـع             
  . الواقع من دون تصادم في وعيها الثقافي االجتماعي

للموت داللة على مدى حرص الثقافات على و ال شك في أن الطقوس المصاحبة 
تقديم تصورها الروحي لما بعد الموت؛ فالطقس الجنائزي وسيلة لحل هذا الخلل الذي 

الموت وإن كان ظاهرة مباغتة فتسبب به الموت بتغييب أحد أعضاء هذا المجتمع، 
الجسد في لإلنسان فإن التجهيزات التي تصاحبها تتسم بالتأني في اإلعداد األمثل لهذا 

  .مرقده األخير
هذه الهزة العنيفة التي يسببها الموت في التوازان الروحي بين عالمين الدنيوي 

، تجعل الفرد في مواجهة غير متكافئة مع عدو )المجهول(واألخروي ) الظاهري(
مباغت من شأنه أن يحيل حياة الفرد إلى عدم، بل يحيل الوجود اإلنساني إلى ماض 

  .نسان إلى اتخاذ ثالثة مسالك في مواجهة الموتبحت، دفعت باإل
  :اليقين بحتمية الموت واإليمان بحياة آخرة: أوالً

 اليقين بحتمية الموت وأنه ال مرد له، واإليمان بحياة آخرة، هي حالة من التغافل 
عن مواجهة العدم والموت، وهي كذلك الظاهرة األكثر انتشاراً في كل المجتمعات 

فرد في هذا المسلك يقنع بأن حاله كغيره من بقية الناس، بل يتحتم عليه اإلنسانية، فال
مشاركة المجموع الثقافي في احتفالية الموت وطقوسه، يشد من أزر أفراد ثقافته، 

  "ويساند بعضهم بعضاً، 
والبد من اإلشارة إلى أن ابن بطوطة في رحلته لم يهتم بدراسة الفكر في حد 

ذي يؤلف البناء االجتماعي والثقافي لتلك المجتمعات إيجاباً أو ذاته، أو نسق التفكير ال
تحفظاً إال من خالل وعيه الديني ومخياله الذي نشأ فيه، وهو وعي مصحوب بنفس 

وهو يروي هذه التجارب بعد سنوات من . )١٩("يسمى التمثل فكراً "عاقلة وعندئذ 
  .من التجرد والموضوعية حدوثها، وهذا ما يفسر نبرته ونظرته إلى األشياء بشيء 

ولذلك كان أول تدوين لمظاهر الطقوس الجنائزية في رحلة ابن بطوطة في 
مصر، وهي بيئة تنسجم مع وعيه الديني ومتجانسة مع مبادئه الروحية؛ فيحيطها بهالة 

ولمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بها، وقد جاء في فضلها أثر خرجه [القداسة 
ه ألنها من جملة الجبل المقطم الذي وعد اهللا أن يكون روضة من رياض القرطبي وغير
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 )٢٦٢١(

الجنة، وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويجعلون عليها الحيطان فتكون كالدور 
ويبنون بها البيوت، ويرتبون القراء يقرأون ليالً ونهاراً باألصوات الِحسان، ومنهم من 

ربة، ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها والمدرسة إلى جانب الت. يبني الزاوية
بأوالدهم ونسائهم، ويطوفون على المزارات الشهيرة، ويخرجون أيضاً إلى المبيت بها 

   .)٢٠ (].ويخرج أهل األسواق بصنوف المأكل. ليلة النصف من شعبان
يتضح في نص ابن بطوطة البعد المعرفي والجمالي الذي يسعى إلى رسم صورة 

أبعاد متعددة، تعج بالحياة الروحية، وتمتزج بالحياة المادية، يغلب عليها المكان ب
الوصف وتفاصيل الموقف اإلنساني، وهو مطلب أساس لالقتراب أكثر من الوقائع 
االجتماعية، ينتفي منه الموت ليحل االستبشار بالجنة بديالً ووعداً حقاً من اهللا، تزدان 

 المتميزة، وتعج بالطمأنينة الدينية فالزوايا وخلوات المدافن بالقباب الجميلة والعمارة
المتعبدين تحيط بالقبور ومدارس القرآن ترتفع بأصوات حسان تنشر السكينة، في 
مظاهر احتفالية أسبوعية وعالقات عائلية وطيدة وحركة اقتصادية متجددة ومستمرة 

ت ومدافن الراحلين كاستمرارية الحياة دون توقف، وتنزوي في هذا المشهد مظاهر المو
" إلى حياة أخرى يؤمن بها من سكن بالد النيل منذ قديم األزل وعززها اإلسالم، 

فلطالما اعتقد المصريون أن سعادة الشخص الميت في المستقبل تتوقف على هذا 
االحتفال، فهؤالء النزالء يطعمون ويشربون مياهاً باردة، والبد من تقديم الوالئم 

أما إذا رقد شخص بغير دفن أو حرم من المساندة التي . أود األسالف الجنائزية ليقيم 
ولهم [ ويتكرر المشهد في بالد الشام )٢١("يقدمها األحياء فإن روحه تطوف بهم وتعذبهم

أيضاً في إتباع الجنائز رتبة عجيبة، وذلك أنهم يمشون أمام الجنازة والقُراء يقرأون 
ن المبكية التي تكاد النفوس تطير لها رقةً، وهم القرآن باألصوات الحسنة والتالحي

يصلّون على الجنائز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة، وبعضهم يجتمع له بالبالط 
الغربي من الصحن بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون 

ه الثقافة على ويظهر التكاتف االجتماعي والتضامن الروحي الذي يجمع أهل هذ] فيها
افتكروا واعتبروا، صالتكم : فإذا أتموا القراءة قام المؤذنون فيقولون[البر واإلحسان، 

                                         
 .٢٠٥ صـ١جرحلة ابن بطوطة،  )٢٠(

 .٢١جفري بارندر المعتقدات الدينية ص )٢١(



– 

  )٢٦٢٢(

على فالن الرجل الصالح العالم، و يصفونه بصفاٍت من الخير ثم يصلُّون عليه 
   )٢٢ (.]ويذهبون به إلى مدفنه

داً عن  هذه المدونات التي يسردها ابن بطوطة تنظر في إنجاز اإلنسان بعي
الهويات العرقية لتؤسس هوية اإلنسانية، فرحلة ابن بطوطة نص أدبي يجسد الوقائع 

األيديولوجية من جانب، ويقوم في الوقت نفسه بوظيفة  االجتماعية ويستنطق بنيتها
،  زماناً ومكاناً من جانب آخرإيحائية ونقدية في إطار السياق العام الذي يعنى به الحدث 

فة من ممالك الهند وبالد فارس تختلف عن ثقافة ابن بطوطة ولكنها ففي ثقافة مختل
تشترك معه في الجانب الروحي الديني الذي يظلها تحت مظلة اإلسالم وتنسجم مع 
رؤية السارد وإن اختلفت في تفاصيل الموقف الثقافي، تحفل طقوسها الجنائزية بقوة 

فإن الرجل [  فارس من بالد العجم اإليمان بالحياة بعد الموت، يشهد على ذلك فعل أهل
منهم يموت ولده أو زوجته فيتَخذ له تربة من بعض بيوت داره، ويدفنه هناك، ويفرش 
البيت بالحصر والبسط، ويجعل الشمع الكثير عند رأس الميت ورجليه، ويصنع للبيت 

، وليس باباً إلى ناحية الزقاق وشباك حديد فيدخل منه القراء يقرأون باألصوات الِحسان
في معمور األرض أحسن أصواتاً بالقرآن من أهل شيراز، ويقوم أهل الدار بالتُّربة 
ويفرشونها ويوقدون السرج بها فكأن الميت لم يبرح، وذُكر لي أنهم يطبخون في كّل 

  .)٢٣ (]يوم نصيب الميت من الطعام ويتصدقون به عنه
يحمل ، والتأمل، فهي تأريخ فكرقراءة رحلة ابن بطوطة تدفع المتلقي إلى التفكر 

تصورات ثقافية ودينية تجول في مخيلته  مرتحالً ساعياً للتداخل واالمتزاج باآلخر، 
تحفل بالتنوع بالمقارنات واالختالفات والتشاكل بين األنا واآلخر، ما بين نظرته لهذه 

 يصيب - رح كأن لم يب- الثقافات ومعرفته بنفسه وهويته، فاحتفاظهم بجسد الميت بينهم 
وعيه الديني باالنبهار ولكن ال يعوقه عن صياغة الصور عن ثقافة اآلخر في أبعادها 
الساكنة أو الصراعية، يحيط بمظاهرها الداخلية وتجلياتها الخارجية، فال يجد غضاضة 
في االعتراف به وقبول سلوكياته في طقوس الدفن التي تمتزج فيها الشعائر الدينية 

ففي الشواهد الخاصة بالهند . روث الثقافي والحضاري لهذه الممالكاإلسالمية والمو
وهي من المناطق المشهورة ببيئتها الزراعية، التي تؤثر في عقيدة قاطنيها وذاكرتهم 

                                         
 .٣٣٣ص١جرحلة ابن بطوطة،  )٢٢(

 .٥٠-٤٩ صـ٢جرحلة ابن بطوطة،  )٢٣(



 

 )٢٦٢٣(

ففي كل " الجمعية وطقوسهم الدينية بأن تصبح الحياة النباتية رمزاً لتجدد الحياة 
ي معروفاً فالموتى وقوى العالم اآلخر الحضارات الزراعية يكون السيناريو الشعائر

تدير الخصوبة والثروات ويأتي النماء والبذور، وفي االحتفاالت يظهر دائماً إلهاً 
  )٢٤("للخصوبة والموت معاً

رتبة عجيبة في الجنائز أيضاً زائدة [ ويشهد على ذلك وصفه ألهل الهند فلهم
 من دفنه وتُفرش الروضة على ذلك وهي أنهم يجتمعون بروضة الميت صبيحة الثالث

بالثياب الرفيعة، ويكسى القبر بالكسى الفاخرة وتوضع حوله الرياحين من الورد 
والنّسرين والياسمين، وذلك النوار ال ينقطع عندهم، ويأتون بأشجار الليمون واألترج 
 ويجعلون فيها حبوبها إن لم تكن فيها، ويجعل صيوان يظلّل الناس نحوه، ويأتي القضاة

واألمراء ومن يماثلهم فيقعدون، ويقابلهم القراء، ويؤتى بالربعات الكرام فيأخذ كل واحد 
منهم جزءا فإذا تمت القراءة من القراء باألصوات الحسان يدعو القاضي، ويقوم قائماً 

  .)٢٥ (.]ويخطب خطبة معدة لذلك، ويذكر فيها الميت ويرثيه بأبيات شعر، ويذكر أقاربه
وعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة الثالث من [ آخر ويذكر في شاهد

دفنه ويفرشون جوانب القبر بالبسط وثياب الحرير ويجعلون على القبر األزاهير، وهي 
ال تنقطع هنالك في فصل من الفصول كالياسمين وقُِل شُبه، وهي زهر أصفر، وِريبول 

لون أغصان النارنج وهو أبيض، والنسرين وهو على صنفين أبيض وأصفر، ويجع
والليمون بثمارها، وإن لم يكن فيها ثمار علّقوا منها حبات بالخيوط، ويصبون على 
القبر الفواكه اليابسة، وجوز النارجيل، ويجتمع الناس ويؤتي بالمصاحف فيقرؤون 
القرآن فإذا ختموه أتوا بماء الجالَّب فسقوه الناس، ثم يصب عليهم ماء الورد صباً 

  )٢٦ (.] التنبول وينصرفونويعطون
إن أهم ما تتميز به سرديات ابن بطوطة أن في حواره ونظرته لآلخر ال يتطلب 

 من معتقدات أو سلوك ثقافي، ومن هذا المنطلق -اآلخر-منه أن يتنازل عما يؤمن به 
كانت نظرته نظرة تبجيل واحترام وتقدير، فهو يقدم نظرة اجتماعية دقيقة المالحظة 

                                         
تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية، ترجمـة عبـدالهادي عبـاس ، دار دمـشق ، سـوريا                 : ميرسيا إلياد  )٢٤(

 .٤٤٥ص ١ج١٩٨٧

 .٣٣٣ صـ١جبن بطوطة،  رحلة ا )٢٥(

 .٢٢٦ص٣جرحلة ابن بطوطة،  )٢٦(



– 

  )٢٦٢٤(

فكيك النص السابق يتجلى المستوى االقتصادي لهذه البالد؛ فالرفاهية والثراء وبت. لآلخر
واضح في تقديم مظاهر االحتفاء بهذا الفقيد من كسوة القبر باألقمشة الفاخرة، وتفاصيل 
ترتيب المكان بما يتناسب ومكانة الحضور االجتماعية وفي المقابل لهم أصحاب المكانة 

 وتتنزل آيات - اثر معاناة الفقد- بما ينزل السكينة في القلوب الدينية من قراء للقرآن 
الرحمة للجسد المسجى تحت التراب، ويظهر التآزر االجتماعي في الخطبة نثراً ؛ 
وعظاً وعبرة ، وفي التعاطف اإلنساني  أبياتاً من الشعر  وما تتضمنه من تمجيد 

العتقاد بعودة الروح فيتجدد كما أما ا.ومشاعر األلم لفقد هذا الكيان من نسيج المجتمع 
تتجدد الحياة النباتية بدوراتها ما بين العدم والخصب، وما تزخر به الذاكرة الجمعية  
من إيمان مطلق بهذه الدورات، يشهد بذلك هذا الكم الكبير من الرياحين وألوانها 

مثمرة تحمل الجميلة الدالة على استمرارية الحياة، ويشهد بذلك أيضاً هذه النباتات ال
ويأتون بأشجار الليمون (الخصب، حتى إن لم يكن في موسمها تُربط فيها الثمار تفاؤالً 

  ).واألترج ويجعلون فيها حبوبها إن تكن فيها
إن النظر في أدب الرحالت يقدم نظرة اجتماعية دقيقة المالحظة لآلخر وفي 

ته في التفكير الوقت نفسه يكشف عن موقف السارد ابن بطوطة، يكشف عن طريق
ثقافة المجتمعات التي دخلت في دار اإلسالم دون أن يفرض فروق وأسلوبه في تقبل 

 أن يتنازل هذا اآلخر عما يؤمن به من ذاكرة -بمكانته الدينية وأصله العربي-عليهم 
جمعية وسلوك ثقافي، فقد آمن بأن وضعية اإلنسان في سياق ثقافي معين هي من تصنع 

سلطة المتخيل الجمعي أو تيار نمط معين من السلوك بعيداً عن وعيه باآلخر واخ
  فطبيعة األحداث والسلوك هو الذي يحدد طبيعة موقف الكاتب أو االعتقاد الديني؛

السارد منها وهذا ما حدث في موقف شخصي البن بطوطة في وفاة ابنته، فقد غلبت 
المجتمع الهندي دون علمه، عليه مفاجأة  ترتيب مراسم وطقوس جنازتها التي قام بها 

ولكنه لم يجد غضاضة في قبول سلوكها، ودارت مشاعره بين االستلطاف واالمتنان 
ولما كان صبيحة الثالث من دفن البنت خرجتُ عند الصبح على : [فيذكر تلك الواقعة.

العادة وأعددت ما تيسر من ذلك كلّه، فوجدت الوزير قد أمر بترتيب ذلك، وأمر 
بت على القبر، وجاء الحاجب شمس الدين الفُوشَنْجي الذي تلقَانا بالسند، بسراجة فضر

والقاضي نظام الدين الكَرواني، وجملة من كبار أهل المدينة ولم آت إال والقوم 
المذكورون قد أخذوا مجالسهم والحاجب بين أيديهم وهم يقرأون القرآن، فقعدت مع 



 

 )٢٦٢٥(

لقراءة، قرأ القراء بأصواٍت ِحسان، ثم قام أصحابي بمقربة من القبر فلما فرغوا من ا
ثم . القاضي فقرأ رثاء في البنت المتوفّاة وثناء على السلطان، ودعا القاضي دعاء حسناً

أخذ الحاجب وأصحابه براميل ماء الورد فصبوه على الناس، ثم داروا عليهم بأقداح 
 منزلي، فما وصلت إالّ وقد شربة النّبات، ثم فرقوا عليهم التنبول، ثم وانصرفتُ إلى

جاء الطعام من دار المخدومة جهان ما مأل الدار ودور أصحابي، وأكلوا جميعاً، وأكل 
   .)٢٧ (]المساكين، وكان فعل ذلك كله بأمر السلطان 

هذه المشاهد المتكررة لمراسم الطقوس الجنائزية ال يهدف منها ابن بطوطة رسم 
يته للعالم من تجارب حية مارسها باالحتكاك المشهد ومحاكاة الواقع، ولكنها رؤ

الشخصي بينه وبين شعوب وأجناس وأديان متباينة وثقافات متعددة األشكال والرموز، 
هو منهج يتخذه الكاتب لمحاربة الجهل والكراهية والعنصرية بين الثقافات، سواء كانت 

المشتركة التي تتلخص في استعالء أو إنكاراً أو مواجهات فكرية؛ لتتجلى حقيقة اإلنسان 
  ).كلكم آلدم(شعار إنساني خالد 

  انعدام اإلرادة أمام الموت: ثانيا
تنطلق الفلسفة الوجودية عند هيدغر من اإليمان بقدرة الذات على تجاوز نفسها 
دائماً وتجددها نحو الممكن، وهذا الممكن هو المعيار لتحقيق الوجود أو الماهية الحقيقية 

، أما الثبات والسكون فإن به موات الذات التي ال تستطيع تحقيق لوجود اإلنسان
  .  )٢٨("الوجود الزائف" وجودها ويطلق عليه 

هذا الوجود الزائف يتحقق في مواقف االستسالم أمام حتمية الموت ومراسم 
يذكر ابن بطوطة هذا المشهد . الجنائز وطقوس الندب والنواح بضعف وانهزام روحي

  :الحظة لتفاصيل الحدث لموقف العزاءبتصوير دقيق الم
] فلم يكن لي بد ،ذهبوا إلى دار السلطان للعزاء، فأبيت عن ذلك، فعزموا علي

من المسير، فسرت معهم فوجدت مشور دار السلطان ممتلئاً رجاالً وصبياناً من 
، )٢٩(المماليك وأبناء الملوك والوزراء واألجناد وقد لبسوا التَّالليس وِجالل الدواب

                                         
 .٢٢٧ صـ٣جرحلة ابن بطوطة،  )٢٧(

 .١٢١١،  ص٣، ج٢٠١٢خليل أحمد خليل، دارعويدات للنشر، بيروت، : موسوعة الالند الفلسفية، تعريب )٢٨(

الحبـوب  جمع تليس وهو استعمال مغربي يعني األكياس الكبيرة توضـع بهـا             : التالليس وجالل الدواب   )٢٩(
 ..وتستعمل غطاء لظهر الدابة



– 

  )٢٦٢٦(

فرقة : وجعلوا فوق رؤوسهم التراب والتبن، وبعضهم قد جز ناصيته، وانقسموا فرقتين
بأعلى المشور وفرقة بأسفله، وتزحف كلَّ فرقة إلى جهة األخرى وهم ضاربون بأيديهم 

فرأيت من ذلك أمراً هائالً .على صدورهم قائلون خونِْد كَارما، ومعناه موالي أنا 
ويكون فعلهم هكذا إلى تمام األربعين يوماً وهي نهاية ] [د مثلهومنظراً فظيعاً لم أعه

  .)٣٠ (]الحزن عندهم 
حقيقة أن الحياة مراوحة بين لذة وألم، سعادة وشقاء، ولكن خبرة الفقد أشد 
الخبرات المعاشة ألماً، ولكل جماعة طريقة خاصة في التعبير عن مشاعرها الواعية أو 

الجمعي في قوة تمثيل مخزونها الثقافي المشترك بشبكة غير الواعية  ، يقودها السلوك 
واسعة من الممارسات المادية التي تتحدد بأشكال طقوسها الجنائزية المعينة كما يرسمها 

يعج بكل الطبقات االجتماعية المتفاوتة من أبناء ) المجلس( النص؛ فالمشور السلطاني 
جنود والعامة فيمثلون الطبقات ال وهي الطبقات المهيمنة ، أما الملوك والوزراء 

المهمشة، ولكن في هذا الظرف االجتماعي والطقس الجنائزي يجمعهم في بوتقة 
موحدة، وهوية ثقافية مشتركة، حيث الحزن واالنهيار النفسي، واألهم في ذلك اشتراكها 

معية، في تمثيل أنساقها الثقافية المخبوءة، تلك األنساق األزلية الراسخة في الذاكرة الج
لكنها ظهرت بصور مادية جلية من ممارسات أفراد جماعتها، وبأشكال طقوسية يكشفها 
النص، فقد انقسم المشور إلى فريقين متساويين ال فرق بين طبقاتهم االجتماعية 
واستبدلوا جالل الدواب بالمالبس الغالية والمجوهرات الثمينة، وأهالوا التراب والتبن  

 إمعاناً  في مظاهر الحزن، بل وجزوا النواصي تشويهاً للوجوه على الرؤوس المتعالية
وتتزامن الحركة القاسية الضاربة على األجساد العارية بأصوات . الحسان المنعمة

الندب المحزون العميق، هذا المنظر والتمثيل الثقافي أصاب ابن بطوطة بالدهشة من 
 ولكنه في الوقت نفسه هو يقدم الطريقة التي يعبر بها سكان بالد فارس عن أساهم،

استكشافاً لألنساق الثقافية لهذه المجتمعات وتقويماً لها، فللمتلقي دور ال يغفل عنه ابن 
بطوطة ورسالة تكمن في أساسها تجاوز الفروقات ولكن ليس بطمسها بل بعرضها 

يفة ايحائية والتفاعل معها والولوج إلى بنيتها الثقافية واإلدراكية العميقة، هو يقوم بوظ
ونقدية في الوقت نفسه، وهو ليس ممكناً إال في إطار السياق العام الذي تتضمنه هذه 

                                         
 .٢٦ ص٢جرحلة ابن بطوطة،  )٣٠(



 

 )٢٦٢٧(

المواقف، وبها يحقق السارد  رؤيته للعالم بالتجاوز والتسامح بين الفضاءات الفكرية 
  .والعقائدية واالجتماعية 

  تحدي الموت: ثالثًا
رأة التي تقف في مواجهة الشخصية المحورية في نصوص هذا المسلك هي الم

الموت وتسعى إليه طواعية، وتنفيذاً لقواعد وأعراف اجتماعية، تتميز بها الممالك 
وهي مواقف أثارت عجب المرتحل ابن بطوطة ودهشته بل جزعه . الهندية اآلسيوية

  .وخوفه إذ مثّلت صدمة وحيرة الختالفها عن وعيه وثقافته
نصه الرحلي للنسق الثقافي الذي يؤطره وابن بطوطة السارد والمرتحل يخضع 

بتماسك فني يتحكم في كل بنيات الموقف يتداخل  فيه الوعي الديني والمتخيل الثقافي 
اآلخر،  حتى يمكن القول بأنها نقطة االلتقاء بين األنساق الثقافية بشكل يرفد كل منهما 

: فيقول. أمينالمغايرة وبين ذاته الراصدة؛ فهو تارة مشارك فاعل وأخرى مستمع
فأخبروا أن كافراً من الهنود مات وأججت النار لحرقه، وأمرأته تحرق نفسها معه، [

 وبعد )٣١(]ولما احترقا جاء أصحابي، وأخبروا أنها عانقت الميت حتى احترقت معه، 
وبعد ذلك كنت في تلك البالد أرى المرأة من كفار الهنود [ حين أصبح الموقف مألوفاً له

ة والناس يتبعونها من مسلم وكافر، واألطبال واألبواق بين يديها ومعها متزينة راكب
  )٣٢ (.]البراهمة وهم كبراء الهنود، فيحرقونها

إن إثارة انطباع الفزع والصدمة عند المتلقي وسيلة من آليات الالمألوف تدفع 
قي بمزيد من اإلثارة في النص ومنح الحكاية فرصة االستمرار والتساؤل في ذهن المتل

وهي الجانب األضعف في المجتمعات التقليدية، ) المرأة( بوسيلتين؛ إبراز بطل الحكاية
 وإظهار قدراتها النفسية وقيمها األخالقية التي تتمثل في مواجهة الموت اختياراً ووفاء
للرجل، وهي مواقف غير مألوفة للسارد والمتلقي تحمل معاني الدهشة واإلعجاب 

  .وإثارة العجب
هد تفصيلي آخر يشارك فيه ابن بطوطة بالمشاهدة العيان ويعايش الحدث وفي مش

  :، يقولالذي يحرص على نقله

                                         
 ١٠٠ ص٣رحلة ابن بطوطة،ج )٣١(

 المصدر نفسه )٣٢(



– 

  )٢٦٢٨(

وقع قتال شديد مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر، وكان لثالثة منهم ثالث [
 زوجات فاتفقن على إحراق أنفسهن، وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب

حرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك ونُسبوا إليه، غير واجب، لكن من أ
إلى الوفاء، ومن لم تَحِرق نفسها لبست خشن الثياب، وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة 
لعدم وفائها، ولكنها ال تُكره على إحراق نفسها، ولما تعاهدت النسوة الثالث الالتي 

 أيام في غناء وطرب وأكل وشرب ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثالثة
كأنهم يودعن الدنيا، ويأتي إليهن النساء من كل جهة، وفي صبيحة اليوم الرابع ُأتي كل 
واحدة منهن بفرس، فركبتْه وهي متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة نارجيل تلعب بها، 

بين يديها وفي يسراها مرآة تنظر فيها وجهها، والبراهمة يحفّون بها وأقاربها معها و
أبلغي السالم إلى أبي أو :األطبال واألبواق واألنفار، وكل إنسان من الكفار يقول لها

نعم، وتضحك إليهم، وركبت مع أصحابي ألرى :وهي تقول! أخي أو أمي أو صاحب
كيفية صنعهن في االحتراق، فسرنا معهن نحو ثالثة أميال وانتهينا إلى موضع مظلم 

كاثف الظالل، وبين أشجاره أربع قباب في كل قبة صنم من كثير المياه واألشجار مت
الحجارة، وبين القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظالل وتزاحمت األشجار، فال 
تتخلّلها الشمس فكأن ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم، أعاذنا اهللا منها، ولما وصلنا إلى 

ما عليهن من ثياب وحلي تلك القباب، نزلن إلى الصهريج وانغمسن فيه وجردن 
فتصدقن به وُأتيت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط فربطت بعضه على 
وسطها وبعضه على رأسها وكتفيها والنيران قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج 
في موضع منخفض وصب عليها روغن كُنْجت وهو زيت الجلجالن، فزاد في اشتعالها 

رجالً بأيديهم حزم من الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة وهناك نحو خمسة عشر 
بأيديهم خشب كبار، وأهل األطبال واألبواق وقوف ينتظرون مجيء المرأة، وقد حجبت 
النار بملحفة يمسكها الرجال بأيديهم لئال يدهشها النظر إليها، فرأيت إحداهن لما وصلت 

مارا ِميتَرساني أزَأطَشْ :  لهمإلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف، وقالت
أبالنَّار : من ِميدانَم ُأوآطَشْ آستَ رها كُِني مارا، وهي تضحك، ومعنى هذا الكالم

ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار ورمت ! تُخوفونني؟ أنا أعلم أنها نار محرقة
 الرجال ما بأيدهم من بنفسها فيها، وعند ذلك ضربت األطبال واألنفار واألبواق ورمى

الحطب عليها، وجعل اآلخرون تلك الخشب من فوقها لئال تتحرك، وارتفعت األصوات 



 

 )٢٦٢٩(

وكثر الضجيج، ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لوال أصحابي تداركوني بالماء، 
  .)٣٣ (!]فغسلوا وجهي وانصرفت

كاية فقد كان لقد كان الراوي حاضراً في الحكاية األولى باالستماع، أما هذه الح
عرض السارد على  حاضراً بالفعل؛ ولذلك فإن من أبرز سماتها طول النص وحرص

المشهد، وردود فعله إزاء هذا المنظر المهول الذي كاد أن يسقطه عن فرسه تفاصيل 
في إغماءة من شدة الصدمة وعنف االنفعال، وابن بطوطة يرصد واقعاً ملموساً أمامه، 

المتلقي في إمكانية تحقق تلك األحداث ضمن سياقها الثقافي بحيث ال يثير الشك عند 
  : تقوم البنية الحكائية في النص على جانبين، هما. الواقعي 

الجانب المادي، ويتمثل في االحتفالية لمدة ثالثة أيام بالموسيقى والرقص  -
و والطرب استعداداً مليئاً بالبهجة وعنفوان الحياة ولكن في سبيل الخروج منها، وه

تصور مقلوب يثير دهشة المتلقي و انطباعاً بالصدمة من هذا التصرف؛ إذ تباهي 
تركب "المرأة في هذا الموقف االنتحاري النساء بجمالها وشجاعتها في تحدي الموت؛ 

فرساً متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة نارجيل تلعب بها، وفي يسراها مرآة تنظر فيها 
 وأقاربها معها وبين يديها األطبال واألبواق واألنفار، وكل وجهها، والبراهمة يحفّون بها

وهي ! أبلغي السالم إلى أبي أو أخي أو أمي أو صاحب: إنسان من الكفار يقول لها
هذا الموكب االحتفالي التوديعي آية في الغرابة للمتلقي . )٣٤("نعم، وتضحك إليهم: تقول

 . الممالك الهنديةولكنه تصور مألوف قد أقره المنظور الثقافي في 

أما الجانب اآلخر من البنية الحكائية وهو الجانب النفسي، ويتمثل في سعي  -
المرأة لتغيير واقعها المستقبلي الذي سوف يتسم بالقهر والعجز واالمتهان لعدم وفائها 

عليها الموت حرقاً، ورغم أنه ليس بواجب . للزوج الميت، وهو عيش ال تطيق احتماله
 بين الحالين تجعل من االنتحار حرقاً مدعاة للشرف ونبذاً لذل اجتماعي المقارنةفإن 

  .مستقبلي مستمر
وهكذا تكون لكل طائفة طريقتها الخاصة في تمثيل ثقافتها، بل في عرض هذه 

ومدى قبول هذه القيم والرموز التي تشكل اإلطار المرجعي لهوية الثقافة أمام اآلخر، 
هذه المجتمعات التي سعى إليها الرحالة ابن بطوطة، من خالل استعراضه للوحات 

                                         
 ١٠١ ص٣رحلة ابن بطوطة، ج )٣٣(

 ١٠١ ص٣رحلة ابن بطوطة، ج )٣٤(



– 

  )٢٦٣٠(

الموت المختلفة يظهر فيها الجانب التعبدي والقناعة بأن الموت وسيلة للوصول إلى 
إذ يغرق كثير منهم [  في الغرق -من الكفار–الحق وطريقاً للجنة فيذكر فعل أهل الهند 

أنفسهم في نهر الكنك وهو الذي إليه يحجون، وفيه يرمى برماد هؤالء المحرقين، و 
ال تظنوا أني :يقولون إنه من الجنة، وإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه، يقول لمن حضره

أغرق نفسي ألجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مال، إنما قصدي التقرب إلى 
، اسم اهللا عز وجل، بلسانهم، ثم يغرق نفسه، فإذا )بضم الكاف والسين المهمل(ي،كُسا

  .)٣٥ (]مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر المذكور
هذه الشواهد في هذا المحور من واقع يتعايش فيه البشر عبر دياناتهم كافة 

ن بالقوى الروحية التي واختالف عقائدهم وتباين ثقافاتهم، إال أنها تشهد بوعي اإلنسا
تساند وجوده، وتبعث في نفسه االطمئنان، وكان لقوة اإليمان بالحياة بعد الموت أثر في 
استمرار هذه الطقوس والحرص عليها حتى وقتنا الحاضر، ولكن الموت يظل شاخصاً 
أمام ناظريه، واقعاً ال يمكن الخالص منه؛ ولذلك كانت رؤيته لالنعتاق منه بوسائل 

، وإما )٣٦("– كما في بعض الثقافات -إما بالتناسخ واتحاد الروح من جديد"شتى 
  .باالنغماس في مباهج الحياة والخروج  من أزمة الواقع إلى انفراجات الممكن

إن هذه النصوص تجسد الوعي الفعلي الواقع المعيش لهذه الشعوب المختلفة في 
وتعبر عن وعي هذه المجتمعات بأفعالها أنساقها الثقافية والفكرية والدينية والحضارية ، 

وممارساتها الطقسية التي تمارسها على الرغم مما تعانيه من ويالت وآالم وقسوة ، 
غير أن هذا الواقع األليم المقترن بالموت والحزن والفراق واأللم في وعي هذه الشرائح 

 الذي من خالله االجتماعية المختلفة جعل الذات الجماعية ترتد لوعيها وتتطلع للمكن
فتمثل الوعي الممكن عند بعضهم بالتعايش وعند .تستطيع تجاوز هذا الواقع المعيش
  . آخرين بدا عبر التعلق بحياة آخرة 

                                         
 نفسه )٣٥(

 .١٢٥المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص : جفري بارندر )٣٦(



 

 )٢٦٣١(

  : الوعي الممكن: المحور الثاني
إن الوعي الممكن يشكل الوعي بالمستقبل ومن ثم يرتبط بالحلول الجذريـة التـي               

وتصل إلى درجة من التوازن في العالقات مع غيرهـا      تطرحها الطبقة لتنفي مشكالتها،     
والوعي الممكن هنا يتمثل في محاولة تجاوز الطبقات االجتماعية         ،  من الطبقات األخرى  

المختلفة التي رصدها ابن بطوطة لحاالت الموت والفقد واأللم التي تعتريهـا، وتقتـرن              
ومن ثم تـأتي طقـوس      . يابمصيرها المحتوم سواء أكان هذا المصير إجباريا أم اختيار        

  . الحياة والبهجة والسعادة معادال يحقق التوازن مع طقوس الموت
وللحياة مباهجها وفنونها بقدر ما بها من البشر الذين يتجاوزون فيها واقعهم الى 
 عوالم الفرح واالنتصار على الموت، ولكل طريقته؛ فوعلى سبيل المثال تاج محل يعد

 قيمة خالدة ترتبط بمرجعيتها لحاتم الطائي، والشجاعة والفروسية معماراً خالداً، والكرم
خلّدت عنترة ، كما أن الحكمة خلّدت زهير بن أبي سلمى، وكل شخص في هذا الوجود 

كائن قادر على -  في كل األحوال- يفر من الموت ليحقق رؤيته في الخلود، وهو 
سل؛ ليحقق حضوره أمام فناء استمراريته وبناء ذاته، ولو على سبيل التكاثر والتنا

 .الموت المطلق، غير أن هذا العامل البيولوجي ال يعنينا في هذه الدراسة

لقد أدرك اإلنسان أن الحياة هبة، وعليه أن يستخرج خير ما في الوجود، فاإلنسان 
 من يصدق عليه مفهوم الوجود، وذلك بإمكانية - كما يرى فالسفة الوجودية–وحده 

" اً نحو الممكن وهو المعيار لتحقيق الوجود، ويطلق عليه هيدغرتجاوز ذاته دائم
" العلو" أي أن يتجاوز الفرد نفسه وظروفه نحو الممكن  أو ما يسميه " الوقوف هناك

نحو تحقيق وجوده الماهوي وإنسانيته وذلك بتجاوز الذات الفعلي والمستمر لذاتها نحو 
  .)٣٧ (.ول وال يملك إليه الموت سبيالًما هو أسمى، وهو وجود ال زماني، خالد اليز

وكما أن للفترة العمرية دورا في رؤية الكاتب السارد للحياة أو في تغيير الواقع إلى 
مرحلة الممكن، فقد كان أوان رحلة ابن بطوطة إلى مشرق ديار اإلسالم في ذروة 

ر رجب الشباب، إذ بدأت الرحلة من طنجة مسقط رأسه في يوم الخميس الثاني من شه
وارتبطت قيمة . عام خمسة وعشرين وسبعمائة، وله من العمر اثنان وعشرون عاماً

                                         
مجلـة المـستقبل   ) دراسة فلسفية ظاهراتية... لشاعر الجاهلي والوجود ا(باسم إدريس قاسم  راجع دراسة    )٣٧(

 .٦٧-٥٧، ص٢٠١٤، ٤٢٣، عدد٣٧العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مج



– 

  )٢٦٣٢(

" الحياة في متخيله وفعله بمعاني التضحية والتفاني وحب اآلخرين، فهو دائم البحث عن 
  .الذي يعطي للوجود قيمة ومعنى" المثل األعلى

من المتع الجسمانية ولذلك حفلت رحلة ابن بطوطة بمناشط الحياة ومباهجها ابتداء 
 - البسيطة إلى أعلى ضروب اإلشباع الروحي، نحصرها في شواهد متفرقة ومتنوعة

في الحياة ) المعنى( ولكنها قادرة على أن تشيع -على سبيل التمثيل وليس الحصر 
بأسرها فالموت ال يمنع اإلنسان من السعي والعمل، وهو عنصر التقابل بين الموت 

  .والحياة
 الحياة تشكل ملمحا بارزا للوعي الممكن، بوصفه الجانب اإليجابي للوعي           إن مباهج 

القائم الذي اتخذ نمطًا سلبيا مستقرا في واقع الناس، وكأن ابن بطوطة في سعيه لتعزيـز       
مباهج الحياة يقدم نمطًا أيديولوجيا بارزا لما ينبغي أن تكون عليـه الحيـاة واإلنـسان                

  .والمجتمع
المظـاهر الماديـة،    : الحياة في رحلة ابن بطوطة في مظهرين، هما       وتتجلى مباهج   

  :والمظاهر الروحية، ونوضحهما على النحو اآلتي
  :المظاهر المادية

لقد اهتم ابن بطوطة في كتابه ورحلته بتفاصيل دقيقة لتلك األقوام ما بين وصف 
رده التكثيف خارجي ووصف نفسي، تغلب عليه الواقعية واإلسهاب، وأحياناً يسلك في س

المتعمد بحسب السياق والحالة النفسية التي يمر بها طلباً للتأثير في المتلقي، وهو إذ 
يتحدث عن رحلته في آسيا تبدو في ما يسرده نظرة اإلعجاب بتمايز الشعوب في 
الصناعات والحرف من صناعة الحرير والجواهر والعطور والكاغد، ويتحدث عن 

مساجد وزوايا، يتحدث عن األطعمة وتنوعها والزراعة العمران والبناء قصوراً و
 وأثرها، لقد تحدث بالتفصيل وفي صفحات عديدة ومواقف مختلفة تبين استقصاء
لمواقفه ووعيه باآلخر بنظرة اإلعجاب؛ ففي ممالك الهند حيث قصور السالطين التي 

ال يقعد أحد [ ام تتزين مواكبهم من الفيلة بالحرير والذهب والجواهر، وفي مراسم الطع
إال في موضع معين له فال يكون بينهم تزاحم البته، وطعامهم الرقاق والشواء 

ويقول عن مدينة تبريز واقتصادها  .)٣٨ (]واألقراص ذات الجوانب المملؤة بالحلواء
ووصلنا إلى سوق [القوي وهو في غاية العجب واالنبهار من جمالها وتنظيم أسواقها

                                         
 .١٦٤-١٥٧ صـ٤جرحلة ابن بطوطة،  )٣٨(



 

 )٢٦٣٣(

ان من أحسن سوق رأيتها في بالد الدنيا، كل صناعة فيها على عظيمة تعرف بسوق قاز
ونساء األتراك .. واجتزت بسوق الجوهريين فحار بصري.. حدة ال تخالطها أخرى، 

  .)٣٩ (!]يشترينه ويتنافسن فيه
وجميع النساء بجزيرة سيالن لهن القالئد من الياقوت الملون ويجعلْنه في أيديهن 

والخَالخيل، وجواري السلطان يصنعن منه شبكة يجعلنها وأرجلهن عوضاً من األسورة 
على رؤوسهن، ولقد رأيتُ على جبهة الفيل األبيض سبعة أحجار منه، كل حجر أعظم 
من بيضة الدجاجة، ورأيتُ عند السلطان أبِري شَكَروتي سكُرجة على مقدار الكف من 

  .)٤٠(]ا ما هو أضخم من ذلكإن عندن:دهن العود فجعلت أعجب منها فقالالياقوت، فيها 
وفي األعياد واالحتفاالت تتفتح حواس اإلنسان على سخاء الوجود وإدراك الجمال، 
ويزداد الفرد تعلقاً بالحياة ومباهجها، فيصف المحمل الشريف في طريقه من مصر إلى 

يوم مشهود يركب فيه القضاة وأعالم الفقهاء وأرباب الدولة، [بيت اهللا الحرام بأنه 
قصدون دار الملك الناصر فيخرج المحمل على جمل وأمامه أمير الحج ومعه وي

والحداة يحدون .. العساكر والسقاؤون على جمالهم، ويجتمع الناس من رجال ونساء
  . )٤١ (..]أمامهم فتهيج العزمات وتنبعث األشواق وتتحرك البواعث

لقصر يوم العيد ويفرش ا[ويذكر احتفاالت العيد وجلوس السلطان في ممالك الهند
ويزين بأبدع الزينة وتضرب الباركة على المشور كله، وهي خيمة عظيمة تقوم على 
أعمدة ضخام كثيرة وتحفها القباب من كل ناحية، ويصنع شبه أشجار من حرير ملون 
فيها شبه األزهار، ويجعل منها ثالثة صفوف بالمشور، ويجعل بين كل شجرتين كرسي 

وينصب  السرير األعظم في صدر المشور، وهو من الذهب ذهب عليه مرتبة مغطاه 
الخالص كله، مرصع القوائم بالجواهر، وطوله ثالثة وعشرون شبراً وعرضه نحو 
النصف من ذلك، وهو منفصل وتجمع ِقطَعه فتتصل ، وكل قطعة منه يحملها جملة 

 رأس رجال لثقل الذهب وتجعل فوقه المرتبة ويرفع الشطر المرصع بالجواهر على
  .السلطان

                                         
 .٧٦ صـ٢جرحلة ابن بطوطة،  )٣٩(

 .٨٣ صـ٤حرحلة ابن بطوطة،  )٤٠(

 .٢٢١ص١جرحلة ابن بطوطة،  )٤١(



– 

  )٢٦٣٤(

 ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر، ثم يجلس في اليوم الذي بعده بعد 
العصر أيضاً على ذلك الترتيب، ويؤتي بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهبهن األمراء 

وفي اليوم الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهم، وفي اليوم الرابع يعتق العبيد، ! المماليك
تق الجواري وفي اليوم السادس يزوج العبيد بالجواري، وفي وفي اليوم الخامس يع

  .)٤٢ (.]اليوم السابع يعطي الصدقات ويكثر منها
لم يكن األمر وقفًا على هذا النمط الرسمي من األعياد، وإنما تعددت أنماطها بشكل 
كبير؛ لتشمل عامة الناس، وليس الخاصة فحسب، حيث اإلشارة إلى تشكيل وعي ممكن 

حتفالية الرسمية، فمع ذكر خروج السلطان للعيدين وما يتصل بذلك، يذكر ابن يجابه اال
إذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والخواص وأرباب الدولة [بطوطة أنه 

واألعزة والكتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل األخبار الخلّع التي تعمهم 
د زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر، ويكون فإذا كانت صبيحة العي.جميعاً

منها ستة عشر فيال ال يركبها أحد، إنما هي مختصة بركوب السلطان ويرفع عليها ستة 
عشر شطراً من الحرير مرصعة بالجوهر، قائمة كل شطر منها ذهب خالص، وعلى 

وترفع أمامه كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهر، ويركب السلطان فيالً منها، 
الغاشية، وهي ستارة سرِجه، وتكون مرصعة بأنفس الجواهر ويمشي بين يديه عبيده 
ومماليكه وكل واحد منهم تكون على رأسه شاشيه ذهب وعلى وسطه منطقة ذهب، 

  .)٤٣ (]وبعضهم يرصعها بالجوهر ويمشي بين يديه
 توترات الحياة هذه االحتفاالت وسيلة فاعلة من وسائل تجاوز الواقع والتحرر من

وهمومها ومظهر من مظاهر التعالي على الواقع لمواجهة المستقبل ببشٍر وترحاب، 
  .ومظهر من مظاهر الشباب الدائم للذات اإلنسانية والتحول من الواقع إلى أفق الممكن

وال يعني هذا التجاوز للواقع القائم إال أن نمطًا يكرس له ابن بطوطة في مشهد 
 بهذا المفهوم - لة وخاصة في اإلشارة إلى تقديم مشهد متحضرمادي باذخ الدال

ثم جاءوا بِصحاف من [ لحسن الضيافة على نحو يقدم صورة عالية الترف - الحديث
الذهب والفضة مملؤة بالجالب المحلول، قد عصر فيه ماء الليمون وجعل فيه كعكات 

فيها مثل ذلك، صغار مقسومة، وفيها مالعق ذهب وفضة، وجاءوا معها بصحاف 
                                         

 .١٦٠ ص٣جرحلة ابن بطوطة،  )٤٢(

 ١٥٧صـ٣جرحلة ابن بطوطة،  )٤٣(



 

 )٢٦٣٥(

وفيها مالعق خشب فمن تورع استعمل صحاف الصيني ومالعق الخَشب، وتكلّمتُ 
. )٤٤(.]بشكر السلطان، وأثنيت على الفقيه وبالغت في ذلك فأعجب ذلك السلطان وسره

وتتكرر هذه األنماط التصويرية المشهدية الدالة على الحياة في مواجهة الموت، 
  .، والمجتمع في مواجهة الذات، والمستقبل في مالقاة الماضيوالممكن في مقابل القائم

  :المظاهر الروحية
على الحياة، فالمرء ال يدرك قيمة الحياة إال حين " معنى"الموت هو الذي يخلع إن 

ولكن العبرة في الحياة ليست بطول أيامها "يفطن إلى أن زمانه محدود وأيامه معدودة، 
ة بعمق الحياة أو ضحالتها، ولذلك تعرضت مقولة أو قصر الحياة فيها، بل العبر

، وظهرت مقولة "أنا أفكر ؛ فأنا إذن موجود" الفيلسوف الفرنسي ديكارت للنقد حين قال
فليس الفكر هو الذي يكون ماهية الوجود البشري " أنا أفعل ؛فأنا إذن موجود" تدحضها 

لعالم الواقعي تغييراً أصيالً والمرء ال يحقق وجوده إال حين يدخل على ا. ولكنه الفعل
فالحياة في صميمها فعل، . يحمل طابعه الخاص، وشهادة شخصية على قدرته اإلبداعية

  )٤٥ (.ألن الموتى وحدهم هم الذين ال يعملون
إن الصلة الروحية التي تشكل منطلق ابن بطوطة والمجتمعات الدينية من دون 

ة التي يرتكز عليها جوهر الحياة استثناء هي الصلة باهللا؛ فهي األساس والدعام
اإلنسانية، ويعززها العقل الجمعي لغرس اإلحساس بمغزى الوجود اإلنساني لتنتقل من 

   .الواقع إلى رحابة الممكن، وهو الخلود في دار الخلود، آمنين مطمئنين
ديني /هذه الدراسة استقصاء لمواقف ابن بطوطة ووعيه باآلخر من منظور ثقافي

جربة الحية وباالحتكاك الشخصي بينه وبين شعوب وأجناس مختلفة الثقافات مارسها بالت
يقدم في مدونته نظرة اجتماعية دقيقة المالحظة ووعياً بالتنوع ومقارنة بالفروقات 
الثقافية بين الشعوب، وتكشف في الوقت نفسه عن طريقته في التفكير وأسلوبه في 

  .التعامل
ي أثر في تمثّل الجماعات واألمم األخرى، وتقييم لقد كان للتصور الديني والقرآن

لدورها في تحقيق أهدافها الروحية السامية وغاياتها النبيلة في الحياة، وفي مدافعة الفناء 

                                         
 .١٨٧صـ٢جرحلة ابن بطوطة،  )٤٤(

 .٣٣ص-٢٤مشكلة الحياة ص: زكريا إبراهيم  )٤٥(



– 

  )٢٦٣٦(

بما يجعل من هذه الحياة وبهذه القيم جديرة بأن تُعاش، ابتداء بالمتع الجسمانية الحالل 
  ".المعنى"التي تزود الحياة بطابع ووصوالً إلى أعلى ضروب اإلشباع الروحي فهي 

الحب هو أبرز مظاهر السخاء الروحي؛ فمحبة الناس والتفاني في إسعادهم هما 
  .)٤٦("المعنى الباطن للحياة وفي جوهره هو مشاركة وتوافق مع اآلخرين"

واألوقاف من أهم مظاهر السخاء الروحي والمادي لرفع معاناة اآلخر، وهي وإن 
في الحياة بأسرها، وتحقق التربط في ) المعنى(كنها تضفي كانت خبرة خاصة ول

العالقات االجتماعية، وتخرج بالجماعة من واقع غير مستقر إلى ممكن آمن، كما 
تضفي روح األمل و نزعة التفاؤل في قدرة اإلنسان في الفعل والتغيير؛ فيذكر ابن 

ثرتها، فمنها أوقاف ال يمكن حصر أنواعها ومصارفها لك[ بطوطة أوقاف دمشق بأنها 
العاجزين عن الحج، ومنها األوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن، وهي اللواتي ال 
قدرة ألهلهن على تجهيزهن، ومنها أوقاف لفكاك األسارى، ومنها أوقاف ألبناء السبيل 
يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبالدهم، ومنها أوقاف على تعديل الطرق 

 ألن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ورصفها،
وكل من انقطع ...ويمر الركبان بين ذلك، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير

ومن كان غريباً لم يزل ... بجهة من جهات دمشق البد أن يتأتى له وجه من المعاش، 
  .)٤٧ (.]لمروةمصوناً عن بذل وجهه محفوظاً عما يزري با

من الجلي في هذا النص أن فعل الخير هو السبيل لنقل اإلنسان ومجموعه الثقافي 
من ضيق الحياة وواقعها المتأزم إلى رحابة الممكن، وهي مشاركة حقيقة في اقتسام 
الثروة المادية بشعور نبيل، وفي مصارف شتى منها الديني بالمساعدة في التوجه إلى 

ي تتشوف القلوب قبل األبصار لرؤيته، ومنها أوقاف وبذل المال من البيت العتيق الذ
أجل المحافظة على كيان المجتمع من الفساد األخالقي بتحصين الشباب بالزواج، ومنها 
المساعدة اإلنسانية لعابري السبيل أيا كانت ديانتهم بالطعام والمالبس والكفاية المالية 

ن مذلّة السؤال، أما الجانب الجمالي في تنظيم حتى يصلوا بالدهم في عز وكرامة م
البالد ورصف طرقها فذو مردود حضاري يشعر الساكن بالراحة والنظافة وهو ما 

  .تحرص عليه المدن الراقية
                                         

 .٣٣ص-٢٤صالمرجع السابق،  )٤٦(

 .٣٣٠ص١جرحلة ابن بطوطة،  )٤٧(



 

 )٢٦٣٧(

وللمرأة دور بارز في أعمال الخير بإسهامات شتى في التخفيف عن أفراد المجتمع 
 النساء فإنهن يكثرن الصدقة ويجزلن وخصوصاً[ فيشير إلى ذلكوطأة الفوارق المادية 

 وكثير من المدارس والزوايا )٤٨ (]اإلحسان ويعطين العطاء الكثير ويتحرين أفعال الخير
أم السلطان تُدعى المخدومة جهان، وهي من أفضل النساء، [ قد عمرتها النساء فمنهن

وبنتْ  [ )٤٩ (.]ركثيرة الصدقات عمرت زوايا كثيرة، وجعلت فيها الطعام للوارد والصاد
أم السلطان طاش خاتون مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر يقرؤن 

) مشهد أحمد بن موسى أخ اإلمام الثامن من األئمة االثنى عشر( القرآن على التربة
فكل [  ومن تلك النساء المحسنات زبيدة زوج هارون الرشيد وجميل فعلها )٥٠ (]دائماً

أو بئر بهذه الطريق التي بين مكة وبغداد فهي من كريم آثارها جزاها مصنع أو بركة 
 إلقد كان )٥١(]ولوال عنايتها بهذه الطريق ما سلكها أحد.. اهللا خيراً، ووفّى لها أجرها

إدراك الحياة الحقة دافعاً إلى هذا السخاء الروحي، فهو المعنى الباطن للحياة الذي يتمثل 
مجتمع من الواقع إلى فضاء الممكن ويحقق رؤية أبدية في مشاركة اآلخرين ونقل ال

  .خالدة لصاحبه 
ويتنافس األمراء في بناء الزوايا في كل البالد اإلسالمية؛ ففي مصر لكل طائفة من 
الفقراء زاوية يسمونها الخوانيق ألهل األدب والتصوف ويتنافسون في الترفق والبر بهم 

ء على حدة ال يشاركه فيه أحد، وطعامهم مرتان في جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إنا[
اليوم، ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف، ومرتب شهري من ثالثين درهماً للواحد في 
الشهر، ولهم الحالوة من السكر في كل ليلة جمعة، والصابون لغسل أثوابهم، واألجرة 

   )٥٢ (.] على حدةلدخول الحمام والزيت لالستصباح، وهم أعزاب، وللمتزوجين زوايا
هذه التفاصيل الدقيقة التي يحرص عليه السارد في النص؛ من اهتمام بسعادة 
اإلنسان؛ بطعامه ونظافته وبخصوصيته، هي دعوة صريحة لإلقبال على مباهج الحياة، 

ذلك أن هذه اإلنجازات  .ومظهر مؤكد على محبة اآلخرين واالهتمام بأمور معيشتهم
ران أو في الفكر، أو في اإلحسان هي قيم تزود صاحبها اإلنسانية سواء في العم

                                         
 .٢٢٤ص٢ المصدر السابق  ج ) ٤٨(

 .٢٢٤ص٣نفسه ، ج )٤٩(
 .٤٧ص٢نفسه ، ج )٥٠(
 .٤١٤ص١ ، جنفسه )٥١(
 .٢٠٤ص١نفسه ، ج )٥٢(



– 

  )٢٦٣٨(

والمجتمع بثقافة الخير والتسامي األخالقي وتحض على الفضيلة التي تطبع الحياة 
  .البشرية بطابع المعنى أو الداللة وتسبغ عليها النزعة التفاؤلية التي يسعى إليها اإلنسان

عربية وللفترة التي قضاها في لقد كان البن بطوطة، وثقافته اإلسالمية وقيمه ال
ربوع ثقافات ممالك ومناطق جغرافية متباينة، أثر في النظر بأناة وموضوعية لتقبل 

ق تفكيرها، بل الثناء واالستحسان لفعلها، ائمشاعر هذه الجماعات وتقبل سلوكها وطر
والشواهد عديدة منها فيذكر . فقد تجنب في كل األحوال تبخيس اآلخر في أحكامه

وبه كنيسة وبيوت للمتعبدين [انستار في قسطنطينية وهو شبيه بالزاوية عند المسلمين الم
كما أن بها بيوتاً ...والمتعبدات، وقد حبس لكل واحد أحباس لكسوة المتعبدين ونفقتهم 

تسكنها العميان  وآخر يسكنه الشيوخ الذين ال يستطيعون الخدمة ممن بلغ الستين أو 
  .)٥٣ (]م كسوته ونفقته من أوقاف معينة لذلكنحوها، ولكل واحد منه

هذا التكافل االجتماعي هو الذي يعزز رؤية الفرد باالستبشار وإمكانية التغيير في 
وتظهر . الواقع الثقافي لمستقبل أفضل ويشيع الطمأنينة في النفوس وهو ما ينشده الفرد

 ]طرب وسرورذوو [هذه الرؤية جلية واضحة في وصفه لهذه المجتمعات فأهل مصر
، وأهل دمشق في رغد من العيش، فال يعملون يوم السبت، إنما يخرجون إلى )٥٤(

 وفي مدينة العاليا من بالد الروم، كان يرصد مظاهر )٥٥(المنتزهات وشطوط األنهار
يظهرون السرور بنا واالستبشار وهم ال يعرفون لساننا، [الجمال والنظافة والمحبة 
  .)٥٦ (]ترجمان فيما بينناونحن ال نعرف لسانهم وال 

لقد استطاع ابن بطوطة في مدونته هذه أن يبرز أهم تفاصيل الواقع االجتماعي 
لكثير من الشعوب على اختالف رؤاها الثقافية، وأن يرسم تخطيها للواقع وعدم 
االستكانة فيه، وأن يكشف حجب كثير من العادات والتهويمات التي تلحق بهذه الثقافات 

التي تسهم بشكل كبير في ) اآلنية(والبعد المكاني، وكل ذلك انطالقًا من بسبب الجهل 
  .)٥٧(تحديد البنية وخاصة في بعدها التكويني

                                         
 .٢٥٧ص٢جنفسه   )٥٣(
 .٢٠٣ صـ١جنفسه،  )٥٤(

 .٣٠٦ص١جنفسه ،  )٥٥(
 .١٦٦ص ـ٢جرحلة ابن بطوطة، :  راجع)٥٦(
      ،١،١٩٩١دار أميـة، تـونس، ط     )قضية البنيويـة  (في كتابه   ) البعد التكويني ( ما تناوله عبدالسالم المسدي حول      راجع )٥٧(

 ).بتصرف (١٣-١١ص



 

 )٢٦٣٩(

القائم في مراسيم الموت /ال شك في أن الرحلة تنبىء بتغيير في أنماط الوعي الواقع
مية، داخل المجتمعات التي دخلت اإلسالم وذلك في مظاهر الطقوس الجنائزية اإلسال

بمعنى أن هناك تحوالت في الوعي، وانسجاما بين مظاهر تعظيم الحياة النباتية، 
واإليمان بدورتها المستمرة في الحياة كمعتقد سابق، وبين اإلطار اإلسالمي المتمثل في 

وهو . اإليمان بالرحمة الغامرة للميت بقراءة القرآن العظيم على أجساد ومقابر المييتين
حوالً في الوعي على نحو عابر، بل لقد أصبح ملزما وحتميا لوضع ليس تغييراً وت

  .الجماعة المسلمة 
هذا الخصيصة الدينية ترتبط من جانب آخر بالوعي الممكن؛ فللخلود مجال فسيح  
في أعمال اإلحسان والبر ؛ فاألوقاف والعمران ببناء المساجد والزوايا  والمدارس 

  . أسماء أصحابها الدينية واألضرحة وسائل تخلّد
على أن أنشطة الحياة البشرية التقتصر على المظاهر المادية بل تمتد إلى الجانب 
الذهني والنشاط اللغوي فالسرد والتامل والتواصل اللغوي سلوك إنساني يكشف عن بعد 

 أنه وجد متعة كبرى في حديثه عن رحلته - ال شك–من أبعاد الحياة فابن بطوطة 
رة لزمن من تاريخ حياته إذ أن الصمت هو أيضاً شكل من أشكال وتخليد ذكرى مغام

  . الموت
ولو كانت الحياة التي ينشدها ابن بطوطة تعني البحث عن وسيلة للعيش لما تكبد 

بل لقد كانت تعني له اإلنتاج واالستمتاع المخاطرة في االرتحال في بقاع األرض، 
ياته مساراً جديداً يحمل طابع ورؤية العالم من منظوره الشخصي، لقد أخذ في ح

المخاطرة من جانب، والفضول المعرفي ؛الروحي والعقلي من جانب آخر، فكانت 
عمالً إبداعياً يحمل قيم " تحفة النّظار وفي غرائب األمصار وعجائب األسفار" رحلته 

  .اإلنسان ومعارفه وإنجازاته
 إليه، وذكر جلوسه يوم مشهد دخول هدايا عماله: مشاهد متعددة، منهاعلى غرار 

  .)٥٩(، والتنظيم )٥٨(العيد، وذكر المبخرة العظمى والسرير األعظم

                                         
 .١٥٩ ص٣جرحلة ابن بطوطة، : ع راج)٥٨(
 .١٥٠ص٣ج المصدر نفسه ،   )٥٩(



– 

  )٢٦٤٠(

  : رؤية العالم : المحور الثالث 
إلى مفهوم لوكاتش عن الكلية االجتماعية، ولكن " رؤية العالم"قد ترجع بنا 

 في جولدمان طور هذا المفهوم عندما تعامل مع الرؤية باعتبارها بنية ال تفهم إال
تحقيقها الوظيفة، وعندما يفهم هذه البنية في ضوء السكلوجية المتطورة التي ثقفها عن 

، فينظر إلى رؤية العالم باعتبارها متولدة عن مشكالت تتطلب حالً، "جان بياجيه"أستاذه 
وباعتبارها نسقاً متالحماً يضع المشكالت في مقابل حلولها فتصبح رؤية العالم بنية 

 بنسقها المتالحم إلى تطويع الموقف الذي تعانيه الطبقة أو المجموعة، شاملة، تهدف
أي أن رؤية  . ٦٠وهكذا يعرفها جولدمان بأنها خلط متالحم من المشاكل واإلجابات

العالم هي محصلة تالحم الوعي الفعلي مع الوعي الممكن، فضالً عن ارتباطها بالذات 
  .المجاورزة للفرد

ة العالم عند لوسيان جولدمان، ليست بأي حال من األحوال إن رؤي: " يمكن القول و
حقيقة تجريبية ولكنها بناء من األفكار والطموحات والمشاعر التي تقوم بتوحيد جماعة 
اجتماعية ما في مواجهة الجماعات األخرى، ومن هنا فإن هذه الرؤية الشاملة للعالم 

ص أدبي أو فلسفي ما ، هي فحص تجريدي، ويتحقق لها وجود أو شكل مجسد في ن
فالرؤية الشاملة للعالم ليست حقائق وليس لها وجود موضوعي في حد ذاتها، وإنما 
توجد فقط كتعبيرات نظرية عن الظروف، والمصالح الحقيقية لشرائح اجتماعية محددة، 
وهذه الرؤية الشاملة للعالم، هي نفسها ما يدعوها جولدمان في أحيان أخرى بالوعي 

ريحة اجتماعية معينة، وهي التي تزود الباحث أو الناقد األدبي بالمدخل الجمعي لش
  ) ٦١ ( "األساسي للتعامل مع النص األدبي 

رؤية العالم عند لوسيان جولدمان تتمركز حول حول الذات " ومن ثم يمكن القول  إن  
قة الجماعية التي تتحقق بينها وبين موضوعها وحدة جدلية من ناحية وتنطوي على عال

بذوات مماثلة من ناحية أخرى، فتتشكل نتيجة لذلك ذات جماعية أعم من مستوى 
  ) ٦٢"(الفرد

                                         
 المـصرية  الهيئة ، فصول مجلة التوليدية، البنيوية عن جولدمان لوسيان في قراءة  ، عصفور جابر. د: أنظر للمزيد )٦٠(

 ٨٦-٨٥ ص.  م١٩٨١ يناير  عدد ، القاهرة ، للكتاب العامة
  ٧٢ص.م١٩٨١ للكتاب،يناير العامة المصرية الهيئة ، فصول مجلة ، مجتمعوال األدب بحث ، حافظ صبري. د : انظر ) ٦١
 .٨٦-٨٥ ص م،١٩٨١ سنة يناير فصول التوليدية، البنيوية عن جولدمان لوسيان في قراءة عصفور، جابر. د ) ٦٢



 

 )٢٦٤١(

إن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يسعى للبقاء بعد موته، ولذلك كان لرؤيته في 
سبيل لتحقيق الخلود ومواجهة الفناء، فليس أقسى على - بوسائل شتى - مواجهة الموت 

فعمل بسماته الشخصية ووعيه الجمعي الثقافي دودية الزمن، اإلنسان من أن يشعر بمح
إن فكرة : "ولذلك يقول بلوندل. في خلق معنى وعمل يكفل له وجوداً زمانياً ال متناهياً

الموت نفسها ما كانت لتكون ممكنة أو واقعية لو لم تكن لدينا ثقة ضمنية أو يقيناً عن 
   )٦٣ (."الخلود
وطة يجد أن رؤية العالم قد تحققت من خالل تطلع الذات والمتتبع لرحلة ابن بط     

الجماعية في  البلدان التي زارها إوتجسدت في  فكرة الخلود ، تلك الفكرة التي شكلت 
نسقاً ذهنياً مترسخاً في الوعي االجتماعي ، من حيث فكرة حرق الجثث بغية الخلود في 

. هند أم في بعض بلدان شرق آسيا العالم اآلخر  لدى هذه الجماعات سواء أكانت في ال
وسواء أكان الحرق طقساً من طقوس الموت أم طقساً يقترن بوفاء المرأة لزوجها 
المتوفى حيث تقوم بحرق نفسها عقب موت زوجها لتزيد أهل بيتها شرفاً لقيم الوفاء 

  . للرجل
رى، وتتجسد فكرة الخلود كمحصلة للوعي الجمعي في كثير من المجتمعات األخ     

ومنها بعض المجتمعات القديمة مثل مصر القديمة وتجسيدهم لفكرة الخلود من خالل 
دفن األواني والحلي وما يحتاجه الميت في حياته األخروية مع الميت ظناً منهم أنه 
انتقل لعالم الخلود ومن ثم يدفنون أشياءه الخاصة به معه ليستعين بها في حياة الخلود، 

 لديهم ووضعها في قبور حصينة تعبر أيضا عن الخلود، فالروح كما أن فكرة التحنيط
  . ستعود إليه طالما ظل الجسم سليماً 

ولقد استطاع ابن بطوطة رصد تجربته الشخصية، يستعرض فيها خبرته المعاشة 
بين الشعوب واألمم المختلفة كمكون فاعل ومكون جوهري لرؤيته للعالم بعد أن أصبح 

ماعي الذي تشارك معه وخبره سنين طويلة حتى أصبح صوت جزءاً من الوعي الج
ينقلها إلينا بلغة التصورات، ويدعو فيها إلى التفكر " ماهية" المجتمع، وهي رؤية إنسانية

يبحث عن توازنه الخاص داخل -في كل زمان–والتأمل ويحققها بالسلوك، فاإلنسان 
ق استمرارية وجوده، فكما عالمه المحيط به والمتغير باستمرار بحثاً عن شغف يحق

                                         
 .٧٦ص٢٠٠٩فلسفة الحياة ،دراسة الفكر والوجود،دار الشروق،عمان،: أنس شكشك )٦٣(



– 

  )٢٦٤٢(

 )٦٤("أن الحياة هي مجموع العمليات التي تقاوم الموت: يقول بعض علماء األحياء 
الوعي "وبذلك يسهم الوعي الجماعي للثقافات في ترسيخ معالم الوعي الممكن بتجاوز 

 .المتمثل في جدلية الموت " الواقع

مدونته بشكلها ولقد استطاع ابن بطوطة رصد مناشط الحياة والموت في 
بالوقوف " ومضامينها، ليحقق فكرة الخلود الذي يقاوم الموت والفناء وليضمن البقاء 

وهو أسمى وأعظم ما في الوجود ، وهذا ما سار عليه الشعراء " خارج الذات
إنها . كما تسميه الفلسفة الوجودية" بالوقوف هناك" والمفكرون والعظماء بتخليد ذواتهم 

  . لتي استطاع ابن بطوطة رصد رؤية العالم من خاللها ثنائية التضاد ا

                                         
 . وما بعدها١١مشكلة الحياة ص: زكريا إبراهيم )٦٤(



 

 )٢٦٤٣(

، قد تناول )الوعي الممكن(و) الوعي القائم(فإن البحث بمحوريه وفي الختام، 
ابن بطوطة والمجتمعات من خالل نص نثري له / العالقة بين أيديولوجيا الكاتب

/ الموت(ية خصوصيته في حينه، وذلك عبر نقاط مهمة دارت في فلك الثنائية البنيو
  :وقد أكد بهذا ما يأتي) والممكن/القائم) (الحياة
  ا معرفيةمثلت نصوص الوعي القائم الخاصة بالموت ومسالكه الثالثة نصوص

جمالية، قدم فيها الرحال مادة دسمة حول الفكر القائم الفعلي المحرك لنمطية الحياة، 
 .وثباتها، واستقرارها أو مماتها

 ا بين كثير من البلدان فيما يتعلق بالوعي الجمعي الخاص بالموت، بدا التقارب شديد
الذي يشبه التعامل معه تعامالً احتفائيا يجعل من مكانته في الضمير اإلنساني مكانة 
تقديس، وتسليم وثبات، تتهمش في ذلك الذات، ويتسيد الوعي القائم بكل ما يفرزه 

 . على المتحولمن بنى قيمية توليدية  في تعزيز هيمنة الثابت

  قدم ابن بطوطة نفسه أيديولوجيا في الوعي الممكن على نحو يستند فيه إلى
الخبرة الذاتية الثقافية الخاصة به، ثم االنغماس الكبير في : ركيزتين رئيستين، هما

التفاصيل الدقيقة للحياة والناس على مستويات متعددة، تبدأ بالسلطان وتنتهي بأصغر 
اً مهماً في الحياة؛ مما أكسبه تدفقاً كبيراً في السرد، فضالً عن شخصية ال تترك دور

 .تقديم صورة مجتمعية ذات بنية تنتصر للممكن على حساب القائم

  بناء الحراك الثنائي في رحلة ابن بطوطة على أساس مهم، هو الصلة باهللا، تلك
د الواقع إلى التي تبرز جوهر حياة اإلنسانية والوجود اإلنساني في االنتقال من ح

  .حد الممكن، ثم التعامل مع اآلخر تعامال يبقي عليه ال ينسفه وينهيه



– 

  )٢٦٤٤(

  المصادر والمراجع
  :المصدر: أوالً
  تحفة النظّار في " ابن بطوطة؛  شمس الدين أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا اللواتي الطنجي

ات أكاديمية ، تحقيق عبدالهادي التازي، مطبوع" غرائب األمصار وعجائب األسفار
 .وتقع في خمس مجلدات ١٩٩٧المملكة المغربية ، سلسلة تراث، 

   :المراجع: ثانيا
 جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، : عصر البنيوية، ترجمة: إديث كريزويل

١٩٩٣. 

  ان،:أنس شكشك٢٠٠٩فلسفة الحياة ،دراسة الفكر والوجود،دار الشروق،عم 

     مجلة المـستقبل  ) دراسة فلسفية ظاهراتية ... جاهلي والوجود   الشاعر ال (باسم إدريس قاسم
 .٢٠١٤، ٤٢٣، عدد٣٧العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مج

  المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد لفتاح إمام، عالم المعرفـة         : جفري بارندر
 .١٩٩٣، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت مايو ١٧٣

 ٢٠٠٦-١٢-١٢مدخل إلى البنيوية التكوينيـة  ،  نـشر فـي             " بحث  :  ميل حمد واي  ج  
 :انظر

  https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/٢٠٠٦/١٢/١٢/٦٦٥٠٤.html 

 ١٩٨٩، يونيو ١٣٨أدب الرحالت، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد: حسين محمد فهيم. 

 جورج طرابيشي، دار الطليعة : ان، ترجمةالبنيوية فلسفة موت اإلنس: روجيه جارودي
  .١٩٧٩، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط

 ١٩٦تأمالت وجودية، مكتبة اآلداب، بيروت، : زكريا إبراهيم. 

 مشكلة الحياة، مكتبة مصر، القاهرة، د ت: زكريا إبراهيم. 

 البيضاء، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار: سعد البازعي وميجان الرويلي 
 .٢٠٠٧، ٥ط

 ٢٠٠٦الرحلة في األدب العربي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، : شعيب حليفي. 

 ٣أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: شمس الدين أبوعبداهللا ،
١٩٩١. 



 

 )٢٦٤٥(

 الرواية شكالً أدبياً ومؤسسة اجتماعية ، مجلة فصول، الهيئة العامة : صبري حافظ
  .١٩٨٣ ديسمبر ٤القاهرة، المجلد /لكتابل
  العـدد  . تأثير النقد السوسيولوجي في الدراسات العربية، مجلة الوحدة       : عبدالرحمن بوعلي

١٩٨٨-٤٩.  

 ١٩٩، ١قضية البنيوية، دار أمية، تونس، ط: عبدالسالم المسدي. 

  ناشـرون ،    الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي ، مكتبة لبنان        : كميل الحاج 
 .٢٠٠٠بيروت 

 يوسف األنطكي، المجلس األعلى : العلوم اإلنسانية والفلسفة، ترجمة: لوسيان جولدمان
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  الملَخَّص
تناصات مدونَة الشعر (يتناول هذا البحث أثر الشَّفَاِهية في الممارسة النصية 

 وتتأسس منهجية هذه المداخلة على دراسة التَّوافُقَات والتشابهات ،)الجاهلي ُأنْموذجا
 التي َأسستْ ،وبية وما تَنْبِني عليه من التناصات األسل،النصية في الشعر الجاهلي

  .شَفَاِهية النص الشعري العربي قبل اإلسالم
  :وتقوم الدراسة على إجراءين نعرضهما في مبحثين 

 والتيمات النمطية ،يتحدد في إجراء رصد التناصات األسلوبية: المبحث األول 
 من جهٍة  والقصائد في شعر الشاعر الواحد،الثابتة المتكررة بين الشعراء من جهة

في عالقة خَِفية مع غيره من  يستوي في هذا أن يكون الشاعر قد أدخل النص ،أخرى
  نَص واِحد مندلَّوتَ ي بوعي وإرادة وقصد ؛ إذ يعمد إلى أنالنصوص المتَنَوعة

س  أو أن يكون هذا المسلَك قد جاء اجترارا من مخزون الذاكرة المتََأس،نصوص متعددة
 تتداخل فيها ،عمِلية آلية ال واعية أو أن يكون قد جاء ،على الشَّفَاِهية في مستوى الوعي

  .النصوص
  ذلك المصطلح الذي نَشََأ في،يناقشُ هذا المبحث رؤية خاصة للتناص

  وهو يمثُِّل،العشرين من ستينيات القرن األخير في النصف الغربية الدراسات النقدية
بناء في فاعالً اأسلوب ة ،بمفاهيمه المتعددة النصالتي تأتي إجراءاتها ضرورة منهجي 

  .تستدعيها الظاهرة موضوع الدراسة
أما المبحث الثاني فيناقش الظاهرة نفسها من منطلقات فكرة شفاهية الشعر 

الشفاهية آفاقًا  وفي ضوء الرَؤى الحديثة عن الشفاهية ؛ فلقد فَتَحتْ ،العربي قبل اإلسالم
جديدة في قراءة الشعر الجاهلي من منظور نقدي جديد ؛ فالشعر الجاهلي يعد أدبا 

 
 

 
  أستاذ مساعد النقد والبالغة

   دمنهور–كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية وآدابها
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 -  الصوتية والمعنوية والبنيوية والداللية -  ويَؤيد ذلك كثير من الخصائص ،شفاهيا
  .التي يشترك فيها مع اآلداب الشفاهية جميعا

؛ لكشف العناصر المَؤثِّرة في الظاهرة  التحليلي الوصفي هجالمن وقد اتَّبعتُ
 مبينًا َأوجه االتفاق بين عناصر ، وداللته، وأسباب االختالف، وخصائصها،المدروسة

لُوِبيالتكرار الشَّفَاِهي وأنماط التناص اُألس.  
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The effect of orality in textual practice (intertextualities in 
pre-Islamic poetry as an example) 

This study deals with the effect of orality in textual practice 
(intertextualities in pre-Islamic poetry as an example). This approach is 
based on studying the congruencies and textual similarities in pre-Islamic 
poetry and the subsequent stylistic intertextualities, which established the 
orality of the Arabic poetic text in Pre-Islamic times.  

This study applies two procedures presented in two chapters:  
The first chapter monitors the stylistic intertextualities and the 

constant typical motifs repeated between poets on the one hand and in the 
poems for each poet on the other. This also includes the case in which the 
poet willingly and consciously subjected his text into a covert relation with 
other various texts. The poet intends to generate a single text from several 
texts. This may have come out of rumination from memory, which is 
consciously based on orality.  Or it may have come as a result of 
unconscious automatic process in which texts overlap. This chapter 
discusses a specific view of intertextuality, which is a term that emerged in 
Western critical studies in the second half of the ٦٠s of the last century. It 
represents an active method in building texts with their many concepts, 
whose procedures are a methodical necessity required by the subject of this 
study.    

The second chapter discusses the phenomenon itself in terms of the 
orality of the poetry during the pre-Islamic times. In light of modern 
theories of orality, it opened new horizons in reading pre-Islamic poetry 
according to a new critical perspective. pre-Islamic poetry is considered an 
oral literature, which is approved by many characteristics, sound, abstract, 
structural and semantic, shared by all oral literatures. Therefore, I have 
followed the analytical description approach in order to discover the 
influential elements of the phenomenon studied in this study, its 
characteristics, differences and their significance.  
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  :مقَدمة
 ثُم تَطَور إلى شكل ، بدَأ في صورة مقطوعات،        الشعر الجاهلي بدِوي النشأة

 تَعتَِمد على ،ِإنَّه ينتمي إلى ثقافة شَفَاِهية ،بعد أن مر ِبتَجاِرٍب عديدةالقصيدة المعروف 
 وهو يعِكس وعي ،نائية وتنحدر من ُأصول غ، وتَركَن إلى الذاكرة،السماع واإلنشاد

 يتَغَنَّى به أفراد المجتمع ؛ ، شعبيااموروثًا ثقافيالجماعة التي أنشأته وتَلَقَّتْه بوصفه 
 نِْشُئ الشعر لنفسه-  في معظم األحيان –فالشَّاِعرا أو ، لم يكن يفْتَِخرتَغَنَّى به مولكن ِلي 

  .ماِدحا أمام قبيلته
 وقد قام ،لشَّفَِوية هي الوسيلة المثْلَى المتَعارف علَيها ِلنَقِْله وِحفِْظهوالرواية ا

 وكانوا ،الرواة ِبدوٍر كبير في نقل األشعار إلى مختلف القبائل من جيٍل إلى جيل
لَم ينْفَِرد الشَّاِعر  وِمن ثَم فَ، ويغَيرون ِفي َأبياِتها، ويزيدون فيها، وينَقِّحونَها،يصِلحونَها

 ِفي عملية التأليف بقصد أو -  في الغالب - بل شَارك الرواةُ ،بعملية التأليف أو التعديل
 ال بد ِمن َأن – من صيغ وقوالب موزونة -بغير قصد ؛ فَِإن ما حِفظَه الراِوية الشَّاِعر 

    .يظْهر ِفيما ينظمه من شعر
 وهو ينِْشد ِشعره ،على الصوت للتأثير في السامعيناعر الجاهلي اعتمد الش

 وحسن األداء ؛ ، وتنغيم الكالم، وتعبيرات الوجه، ويستعين بحركات اليدين،مرتَِجالً
 كما يقول ، ِمن تَمام حسن البيان باللِّسان، المعنى ؛ فحسن اإلشارة باليد والرْأِسإليصال
  .الجاحظ

 التي يستحضرها من ، سابقة الصنْع الموزونةولديه مخزون من الصيغ
وِنِه اللُّغَِويخْزة،ممن خاللها قصائده الخاص نِْتجة  عن طريق ، ويمعرفة األوجه الشعري

فهو ال يناُل رتْبةَ الفُحولة حتَّى يحفَظَ أشعار العرب  ؛ تُنَاِسب األوزان العروضية التي
  .فَالفَحُل من الشعراء هو الراِوية ؛ رويهاوي

 ، واألساليب، والتراكيب،لقد تَشَابهتْ قصائد الشعر الجاهلي في األلفاظ
 والصور ؛ الستخدام الشعراء صيغًا نمطية ثابتة متَكَررة في ، والموضوعات،والصيغ
) تراكيب(والب صياغية ؛ ألن لكل فكرة مركزية في القصيدة ق) الموضوعات(التيمات 
 يهتم ، وتنتمي إلى مستودع عام مشترك، تختلف في الطول، تقليدية سائدةنموذجية

 وتُعد هذه الصيغ والتِّيمات وسائل أسلوبية تُِعين الشَّاِعر على نَظِْم ،بإرضاء ُأذُن السامع
  . وِحفِْظها في الذاكرة،قصائده

  يحاِفظُ على هِوية المجتَمع،ذي يِسم الشعر الجاهليِإن التشابه والتكرار ال
ألن العرب نَظَروا  ؛  أكثر ثباتًا في أثناء النقل الشفويجعل النص الشعرييو ،وتماسِكه
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 وال يخُص شَاِعرا بعينه ،ةددحوما مسي رِفتَقْي ،إلى الشعر الجاهلي بوصفه تراثًا جماعيا
 وقد أكد المحاِفظُون ،يِعمف الجر أن يخرج عن هذا العأي شاعر بمقدورفليس لذا  ؛

 ضرورة اتِّباع الشاعر أساليب القدماء – يِروينَالد كابن ابن قُتَيبة –من النُّقَّاد القُدامى 
  . ِإن َأراد اإلجادة الفنية ِلِشعِره،وطُرقهم

 ،يد ؛ حيث يتبع الشاعر الذوقَ السائد في بيئتهالتقل تبدو في أشعارهم نزعة لذا
  . واألصول الفنية الشائعة في عصرهويسير على وفْق المقاييس النقدية

تعالُق   ويراد به،النقدية الحديثة المصطلحات أبرز منمصطلح التناص و
 الد انطالقًابينها ؛ حيث تتداخل النصوص وتتو فيما الِحوار وإقامة ،النصوص وتَقَاطُعها

 قراءة يجب النص األصلي ؛ ولذا بنية في خارجية غائبة تَدخُل ِعدة نصوص تقاطُع من
واالختالف  االئتالف ضروب ؛ ِلنَلِْمس عاصره وما ،بالنظر إلى ما تَقَدمه النص الحاضر

 أو هتْقَب أخرى سماٍل وأع بين عمٍلعالقاٍتأن يلْحظَ  السامع بِدقَّة بين النصوص ؛ فعلَى
تْهراصعِم ال ينشُأ ؛ فالنص ا ، فراغنوانفصال النص عن ماضيه وحاضره يجعله نص 
  . على حد تعبير روالن بارت،بال ِظّل

ة آفاقًا جديدة في قراءة الشعر الجاهليةُ الشَّفَِويتْ النظريأو جعلتنا ،لقد فَتَح 
 ويَؤيد ،فالشِّعر الجاهلي يعد أدبا شفاهيانظور نقدي جديد ؛ نُِعيد قراءة هذا الشعر من م
 التي يشترك فيها -  الصوتية والمعنوية والبنيوية والداللية -ذلك كثير من الخصائص 
   .مع اآلداب الشفاهية جميعا

ئدها  را)(Oral - Formulaic Theoryوقد َأسس نظرية الصيغ الشَّفَاِهية 
 .A( ألبرت لورد ورفيقه في البحث ،)م١٩٣٥ – ١٩٠٢() M. Parry( ميلمان باري

Lord( )١(، يبفي المجال اُألور تْ في القرن العشرين في ميدان البحث العلميوذَاع 
تَّ ،واألمريكيتَمبا واهاِهفَ األفكار المشتركة في التقليد الشَّإلىف لتعرورأت أن ،ي 
أمام فوي ينِْشُئ ِشعره ارتجاالً لحظة األداء الصوتي الِفعِلي واإللقاء المباشر الشاعر الش

 وذهبت إلى أن أدب الشُّعوب ، وكَشَفَتْ عن التقاليد الشَّفَاِهية لهذا الشعر،السامعين
لَتْ  مثَّ، أو عبارات متداولة متَكَررة،اتتكرر حرفيالشفوية يقوم على قوالب صياغية 

معجما شعريا راسخًا َأخَذَ منه الشعراء ؛ ألنهم ال يمكنهم تَجاوزه إلى غيره ؛ ألنه 
  . وِمن ثَم ستَرفُضه الجماعة،سيصبح خروجا عن المألوف

 وأخذ ،وقد القَتْ هذه النظرية قَبوالً في تفسير معظم آداب الشعوب الشفوية
ردي من الباحثين ونَها كثير٢(س(.قَتْ هذه النظرية على الشعر الجاهليُل دراسة طَبوَأو ، 
 وانْتَهى ،)النظم الشَّفَِوي في الشعر الجاهلي (جيمز مونرو دراسة ،بوصفه شعرا شَفَِويا
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 ؛ ألن الصياغي وا قصائدهم على أساس التكنيك الشفويإلى أن الشعراء الجاهليين نَظَم
 واقْتَرح إجراء بعض التعديالت ، لم تَمِلك السمة التأليفية الفردية الواضحةهذه القصائد

 تَّى تُنَاِسب هذه النظرية طبيعة الشعر الجاهلي٣(ح(.  
تناصات مدونَة الشعر (ويتناول هذا البحث أثر الشَّفَاِهية في الممارسة النصية 

 هذه المداخَلَة على دراسة التوافُقَات والتشابهات  وتتأسس منهجية،)الجاهلي ُأنْموذجا
التي َأسستْ  ، وما تَنْبِني عليه ِمن التناصات األسلوبية،النصية في الشعر الجاهلي

وظهرت في األساليب الفَنِّية الفَرِدية ذات  ،شَفَاِهية النص الشعري العربي قبل اإلسالم
  .الخصوصية الجمالية

 ة - بدرجة كبيرة - ويعتمد الشعر الجاهليعلى التناص والمرجعيات الشعري 
 ،على وفِْق رؤيٍة جِديدةويهدف هذا البحث إلى إعادة قراءة الشعر الجاهلي  ،المشْتَركة

 في نَظِْمِه ، والتزم بتقاليده الراسخة،الذي ارتبط به) الشفاهي(ووضعه في سياقه 
  .وِصياغَِتِه

؛ لكشف العناصر المَؤثِّرة في الظاهرة  التحليلي الوصفي المنهج تَّبعتُوقد ا
 مبينًا َأوجه االتفاق بين عناصر ، وداللته، وأسباب االختالف، وخصائصها،المدروسة

لُوِبيالتكرار الشَّفَاِهي وأنماط التناص اُألس.  
طَِبيعة الشِّعِر : لتمهيد على  واشتمل ا، ومبحثيِن،        وقد تضمن البحثُ تمهيدا

الشَّفَِوي اِهِليالج،ِإشْكَاِليوص والتَّنَاص والنُّص ينة ببقَارة المة النَّظِْم الشَّفَِويونَظَِري ،.   
:  وانقسم إلى ،التَّنَاص اُألسلُوِبي ِفي الشِّعِر الجاِهِلي:         تناول المبحثُ اَألوُل 

ةالرِريِرقَاِت الشِّعة ِللسِبيرة العة النَّقِْديْؤي، ام( والتَّنَاص الخَاِرِجيالع(، اِخِليوالتَّنَاص الد 
عنَاِصر التَّقِْليِد :  وفيه ،الشَّفَاِهية ِفي الشِّعِر الجاِهِلي:  وعرض المبحثُ الثَّاِني ،)الذَّاِتي(

  . وَأثَر النَّظِْم الشَّفَِوي في الشعر الجاهلي،عِر الجاِهِليالشَّفَِوي ِفي الشِّ
  :وتقوم الدراسة على إجراءين نعرضهما في مبحثيِن 

 والتيمات النمطية ،يتحدد في إجراء رصد التناصات األسلوبية: المبحث األول 
لشاعر الواحد من جهٍة  والقصائد في شعر ا،الثابتة المتَكَررة بين الشعراء ِمن ِجهة

في عالقة خَِفية مع غيره من  يستوي في هذا أن يكون الشاعر قد أدخل النص ،أخرى
  نَص واِحد مندلَّوتَ ي بوعي وإرادة وقصد ؛ إذ يعمد إلى أنالنصوص المتَنَوعة

تََأسس  أو أن يكون هذا المسلَك قد جاء اجترارا من مخزون الذاكرة الم،نصوص متعددة
 تتداخل فيها ،عمِلية آلية ال واعية أو أن يكون قد جاء ،على الشَّفَاِهية في مستوى الوعي

  .النصوص
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  ذلك المصطلح الذي نشأ في،ويناِقشُ هذا المبحثُ رؤية خاصة للتناص
 ُل وهو يمثِّ،الماضي األخير ِمن ستينيات القرن في النصف الغربية الدراسات النقدية

 التي تأتي إجراءاتها ضرورة منهجية ،بمفاهيمه المتعددة النص بناء في فاعالً أسلوبا
  .تستدعيها الظاهرة موضوع الدراسة

أما المبحث الثاني فيناقش الظاهرة نفسها من منطلقات فكرة شَفَاِهية الشعر 
 حاولْتُ ِإظْهار  وفي ضوء الرَؤى الحديثة عن الشفاهية ؛ حيثُ،العربي قبل اإلسالم

يطَبقَاِن على ) الشَّفَاِهية والتَّنَاص(دوائر االتفاق واالختالف بين مصطَلَحيِن جِديديِن 
 وانْفَردتْ دواِئر ُأخْرى ،؛ فقد تَقَاطَعتْ بعض الدواِئر فيهما في منَاِطٍق مامدونة قديمة 

  .ِبخَصاِئص ِبعيِنها



– 

  )٢٦٥٤(

  :د تَمِهي
  : طَِبيعةُ الشِّعِر الجاِهِلي الشَّفَِوي : أوالً 

 على التَّلَِقي السمعي ؛ فالخطوة – في مراحل نشأتها اُألولَى - اعتمدت اللغة 
التي تَحدث بعد إنتاج الكالم تتعلق باإلدراك الحسي لالضطرابات الموِجية الصوِتية 

  .)٤ ( ومحاولة تفسيرهـا،ف إليها ثُم التعر،الموجودة في الجو
وتَعود التجارب األولى التي مهدتْ لظهور القصيدة العربية إلى عصور سحيقة 
؛ فقد بدأ الشعر العربي في هذه المرحلة المبكِّرة في صورة مقطوعات قصيرة ؛ ألنها 

 يرتجلها الشاعر وفَتْ بحاجة الشاعر إلى التعبير السريع في المناسبات الطارئة ؛ حيث
  .ِمن فيض الخاطر

ر الجاهلي ذُو طابع شعبيات ،والشِّعنَقَّحاب المحتَّى َأصالً ؛ حتَجرم وقد نُِظم 
 التي ،والحوِليات لَم يسلَم ِشعرهم ِمن االرِتجال عند إنشاد النسخة األولى من قصائدهم

 ويستقبلها ،كان الشاعر الجاهلي ينطق األشعار ِبِلساِنِه مشَافَهةًلم تَخْضع بعد ِللتَّنِْقيِح ؛ ف
 ، ويثْبتُ في الذاكرة،؛ ولكي يجعل ِشعِره يحفَظ في األذهاناآلخرون منه سماعا بُأذُنهم 

يحتَلُّ مكَانَةً سامية لدى الشعوب الشَّفَِوية ؛ فهو  الذي ،اعتمد على الوزن والغناء بالشعر
  .ِسجل يحفظ مآثر اُألمم ومناقبهم وأيامهم

وكُلُّ شَيٍء للعرب فَِإنَّما هو « ) : هـ٢٥٥ت (الجاحظيدعم هذا األمر قول 
 وال إجالةُ ِفكٍْر وال ، وليست هناك معاناةٌ وال مكَابدة، وكأنَّه إلهام،بديهةٌ وارتجال

 وتنثال عليه ،فتأتيه المعاني أرساالً.. .م وِإنَّما هو أن يصرفَ وهمه إلى الكال،استعانة
 وكان الكالم الجيد ، ومطْبوِعين ال يتَكَلَّفُون،كانوا ُأميين ال يكْتُبون.. .األلفاظ انثياالً

 أو يحتاجوا إلى ،وهو عليهم أيسر ِمن َأن يفتقروا إلى تحفُّظ.. .عندهم أظهر وأكثر
  .)٥ (»تدارس 

 يدلُّ على مكَانَة الشَّفَاِهية فيهم ؛ ِلكَوِن اُألمي ،)وا ُأميين ال يكْتُبونكان: (وقوله 
 وِمن ثَم فَال عجب ، يعوُل علَى المشَافَهة والرواية من الذاكرة أكثر ما يكون-  بداهةً –

منْذُ اللحظة « ِلنَقْل وِحفْظ الشِّعر ؛  )٦( أن يعتمد الشاعر الجاهلي على الرواية الشفوية
 « ؛ فهي تُمثُِّل )٧( »التي قَذَفَ فيها الشاعر وراِويته تلك اآلثار في ِخضم الجماهير 

 ،؛ حيثُ تَتَلَقَّفُه ألسنة الرواة )٨(» نمطًا سلوكيا عربيا لحفظ التُّراث واألمجاد القومية 
  .تعديل الشِّعِر وإصالحه الذين قاموا بدوٍر فَعال في

 ، في شكل مالئم للتناقل الشفاهي، من نقل مأثوراتهم«تتمكن الشُّعوب الشَّفَِوية 
؛ ألن التناسب الصوتي في األداء ) ٩ ( »لربط المادة بعضها ببعض.. .باستخدام اإليقاع



 

 )٢٦٥٥(

 ،فَاِهية سماِعية في المقام األول؛ ولَما كَانَتْ ثقافة العرب شَ يساِعد على تَذَكُّر الكالم
 الذي قَد يجلُب ،صار ِلزاما على الشاعر َأن ينَغِّم األلفاظ والعبارات بمساعدة اإليقاع

 تَُؤدي وِظيفَة ِحفْظ ، إال أنها تَِجيء بوصفها قَواِلب ِصياِغية،ألفاظًا ال يِريدها المتَكَلِّم
  .ولَة تَنَاقُلُه وسه،المعنَى
  :التَّنَاص وِإشْكَاِليةُ المقَاربة بين النُّصوص : ثانيا 

بمصطلح التناص  (Julia Kristeva) ستيفايجوليا كرجهرتْ 
Intertextuality)(، أو ) اخُلوص/ تَدة ) تَقَاطُع النُّصللمرة األولى في النظرية النقدي

امتصاصا  ورأت َأن كُلَّ نَص يمثُِّل ،م١٩٦٦ كَتَبتْها سنة الحديثة من خالل أبحاثها التي
)Absorption(ًوتحويال  )Transposition( اىوإثباتًا ونفيأو  ، لنصوص ُأخْر

  .الحضور الِفعِلي ِلنَص في نَص آخر
 ووصفَتْ التناص بأنه قَانُون جوهِري ؛ إذ تتم صناعة النصوص عبر 

 ،)١٠( المتَداِخل نَصيا النصوص األخرى للفَضاء هدمفي الوقت نفسه عبر  و،امتصاص
 ورأت َأن أي نص يكون مشَيدا بوصفه ،)١١(ونَظَرتْ إلى النص بوصفه إنتاجية 

  .)١٢(ِجِهت المجهولَة عبر نَِسياالسِتشْهادا/ الِخطَابات/  متَجاِنسة من االقِْتباساتفُسيِفساء ال
 ينتسب إليها ،إنها تشير إلى أن كُلَّ نَص مكَون من نصوص أخرى غائبة

 في نهاية األمر –؛ فإن التناص وهذا قَدر كُّل نَص َأدِبي  ،جميعا ؛ ألنَّه قَام على أكتافها
 شَرب وامتصاصتَ عبر – نصوص متنوعة خَِفية نَقْالً مميزا ِباِإلضافة والتَّعِديل نَقْل -

 أي َأن النَّص المفتوح المتَداِخل مع ، نَصا واِحدا جِديداوتحويلها – وهدم وإعادة بناء
 من نصوص مختلفة ساِبقَة ، من خالل عملية إنتاج وتَوالد مستمر،نُصوص أخرى يتولد

قته بغيره من  فال يكْتَِسي نَص ما داللته إال من خالل عال«أو متَزاِمنَة ؛ 
  .)١٣(»النصوص

 التي هي ، تلتقي فيها اللغة،)مفْرق طُرق( مجرد -  هنا –وِمن ثَم فَالمَؤلِّف 
 على نحو يغْدو معه ،مخزون ال ِنهاِئي من حاالت التكرار واالقتباسات واإلشارات

 اتِْجاٍه شَاء َأي خَُل النَّص ِمندا في أن يا تمامر١٤(القارئ ح(.    
 ، وامِتصاص ما قَرَأه ِمن قَبـل    ، وَأخْذ ، وجمع ،وهذا يعني أن المؤلف يقوم بنَسخ       

وتَتَمثَّل قُوتُه ِفي قُدرِتِه علَى مزِج ِقراءاته ومعارضاِتِه دون اإلبقاء على مالمحها األولى             
   .)١٥(عند مؤلفيها 

 عمومية )م١٩٨٠ - ١٩١٥() Roland Barthes( روالن بارتأكد 
 والنصوص األخرى تتراءى فيه ،كُّل نَص هو تَنَاص «: مصطلح التناص بقوله 



– 

  )٢٦٥٦(

فكُلُّ نَص ليس إال إذ نَتَعرف نُصوص الثَّقَافَة الساِلفَة والحاِلية ؛ .. .ِبمستَويات متَفَاِوتَة
 قضاء على كُّل « -  عنده – ؛ فالكتابة )١٦( » نسيجا جديدا ِمن استشهادات سابقة

 الذي تتيه فيه ، هذا التأليف واللفّ، الكتابة هي هذا الحياد، وعلى كل أصل،صوت
 ابتداء من هِوية الجسد ،البياض الذي تضيع فيه كل هِوية/  إنها السواد ،ذاتيتنا الفاعلة
لِّف أصل النص  إنه يرفض ِبِشدة النظرة التقليدية التي ترى في المَؤ.)١٧( »الذي يكتب 

   .)١٨( والسلطة الوحيدة لتفسيره ،ومصدر معناه
 والقول باللغة هي التي ،تتكلم وليس المؤلف التي هي اللغة أن بارت أعلن لقد

تَتَكَلَّم في اإلنسان بعد أن كان الناس جميعا مجِمِعين على أن اإلنسان هو الذي يتَكَلَّم 
 ، بدل القول التقليدي ِإن لغة المؤلف تعكس الواقع« أو كما يقول رامان ِسلِْدن ،اللغة

 وفي ذلك تَعِرية للسر الصوِفي ،يأتي القول البنيوي إن بنية اللغة تُنِْتج الواِقع
(Demystification)  ا إلى تجربة الكاتبلألدب ؛ بحيث ال يغدو مصدر المعنى راجع

 وال يتحدد المعنَى بواسطة ،ي تَحكُم اللُّغَّةأو القارئ بل إلى العمليات والتعارضات الت
   .)١٩(  » بل بواسطة النَّسق الذي يحكُم الفرد،الفرد

 تُمثِّل إعادة صياغة لنصوص سابقة لها -  كما يرى بارت – ِإن كُلَّ النصوص 
 تختفي معها ،أو معاصرة ؛ إنها استشهادات من غير تنصيص تَنْبع من ثقافات متباينة

 وتبقى النصوص عوالم من التقاطعات والتداخالت ، ويموت معها كل مؤلف،ل ذاتيةك
  .بين نصوص سابقة أو متَزاِمنَة

 إلى أنه ال يهمه النص األدبي إال )Genette Gérard( جيرار جينيتوأشار 
يثُ تعاليه النصيح ِرفَ ،ِمنعي كُلَّ ما يجعله في عالقة«  أي َأن،ة أم جة خَِفيمع ،ِلي 
 أو ِعدة ،عد التناص حضورا متزامنًا بين نَصيِن و،)٢٠( »غيره من النصوص 

بين ) Citation( وجعل االستشهاد ، أم ناقصا، أم كامالً، سواء أكان ِنسِبيا،نصوص
فالتناص عنده نوعان  ؛ )٢١(عالمتي تنصيص أوضح مثال على هذا النوع من الوظائف 

 إلى ،يكون عن تَعمٍد وإرادة:  واآلخر ،ِري خَِفي دون وعي أو قصدِفطْ: األول : 
  .)٢٢( درجة تحديد النص الغائب تحديدا كامالً يصل إلى درجة التنصيص

 مفهومي يجعل ، أو التباس،إشكال« ِمن ) التناص(وفي الواقع يعاني مصطلح 
 ورغبته في ،طَة بتوظيف الناقد له أو أن داللته مرتَِب، مصطلحا فاقدا لداللته أحيانًامنه

يكمن في إحالته على ) التناص( هذا االلتباس المفهومي لمصطلح .أن يكون ما يريد
 وال يتم تحديد االختالف ،مصطلحات أخرى تهتم بتوصيف العالقة بين النصوص

وسيلة لتلقي الشعر وتأويله بناء « فالتناص ؛ ) ٢٣( »النوعي بينه وبين تلك المصطلحات 



 

 )٢٦٥٧(

 ، بوصفه منهجا شامالً،)٢٤( »لى طبيعة العالقة التي تربط نصا سابقًا بآخر الحق ع
 أنتجتها بيئة ثقافية ،فلسفية واجتماعية ولسانية ونفسية: تََأسس على خلفيات معِرِفية 

  .تتسم بخصائص معينَة
موعة من التناصات  ما هو إال مج،لقد أصبح النَّص بال حدود أو خُصوِصية

 ، وليس المؤلف هو الماِلك،)جيولوجيا كتابات( وبتعبير روالن بارت ،الظاهرية والخفية
  .وإنما هو مجرد جامع وناظم ال أكثر بقصد أو بغير قصد

 زهورا – كما يقول توفيق الحكيم – التي تمتص ،إن األديب الجيد كالنحلة
 والمَؤلِّف المبِدع يعكُفُ علَى قراءة كُتُب كثيرة ؛ ،يدا هو العسلكثيرة ؛ ِلتُنِْتج شَيًئا جِد

 نِْتجتَّى يا هو النص– في النهاية –حِديدى، شيًئا جعَأ ووا قَرالذي يتناص فيه مع م .   
عنصرا مِهما في محاولة فهم األدب والثقافة بشكل عام ؛ « وسيبقى التناص 

 قد تَظَلُّ لدى القُراء المفاهيم التقليدية ،لية بنظرية التناص وتطبيقهفدون المعرفة العم
؛ ألن الناقد إذا مارس التناص من غير أن يدِرك إشكاالت تعقيده ) ٢٥(  »للكتابة والقراءة 

  .)٢٦(النظري والمصطَلَِحي ؛ فإنه سوف يصِبح مسمى هِزيالً لنقد المصادر والتأثيرات

قراءات  تتعددو ، واتجاهاته الفكرية،ومعارفه ،ويعتمد التناص على ثقافة السامع        
 وبتَعدد القُراء تتعدد معاني النص ؛ فقد صار ،القارئ طبيعة النص األدبي علَى وفِْق

 ،آخر وناقدا له ؛ فالذي يراه قارٌئ في النص قد ال يراه قارٌئ ،القارئ منِْتجا للنص
   .ويرى أشياء ُأخْرى لم تَدر ِبِفكِْر القارئ األول

 الكشف عن مرجعيات النصوصورؤيتنا للتناص في الشعر الجاهلي تقوم على 
نصوص سابقة : ؛ فإن النصوص البشرية تعود في قطاٍع كبير منها إلى موروثين 

 الخاصة ؛ فيما يمكن أن  تتراوح بين األفكار المجردة واألساليب، أو معاصرة،قديمة
 الذي يتحدد في األساليب الفَنِّية الفَرِدية ذات ،)التَّنَاص اُألسلوبي(نُطِْلقَ عليه 

   .بارت و،ستيفايكر بخالف تعميم ،الخُصوِصية الجمالية
  :نَظَِريةُ النَّظِْم الشَّفَِوي : ثَاِلثًا 

 من خالل أبحاثه -وَأكَّد  ،)فوينظرية النظم الش( أول من وضع أساس باري
اعتمدت على  ،قصائد شَفَاِهية) اإللياذة واألوديسة: ملْحمتَي ( أن القصائد الهومرية -

  «،)٢٧( تقليدية )Kunstsprache( وُأنِْشَئتْ بلغة فَنِّية ،الصيغ بصورة كُلِّية في نظمها
  .)٢٨(» ا لم تَكُن لُغَة الحديث بين الناس أي َأنَّه.. .تَطَورتْ لتؤدي وظيفة أدبية



– 

  )٢٦٥٨(

 ، ومنها الشعر الجاهلي،وقد طُبقَتْ هذه النظرية على معظم اآلداب الشفوية
  .ولها دور كبير في الكشف عن الطُّرق الشَّفَاِهية في اإلنشاء

 مفهومه للصيغة من دراسة الشعر اليوناني المكتوب على باريوقد استنبط 
الوزن الس اِسي٢٩(د(، يِنرنْصحول ع ثَهحب رصالصيغة : األول :  وح)(Formula، 

 مجموعة من الكلمات مستخدمة بانتظام تحت الشروط الوزنية نفسها «وعرفَها بأنها 
تُِعين الراوي على تذكُّر « ، وهي بهذه الكيفية )٣٠ (»ِلتُعبر عن فكرة جوهرية بعينها 

 التي عرفَها ،)Theme(التيمة / الموضوع األساس : واآلخر. )٣١(»يمهاروايته وتقد
، )٣٢(» في الشِّعر بوصفه كُال..ظِّفُها المغَنِّي بانتظام، يو مجموعة من األفكار« أنها لورد

 ،)٣٣(» عنصر أو وصف متَكَرر في السرد داخل الشعر الشَّفَاِهي التقليدي«أو هي 
  .)٣٤(»كون وحدة اإلنشاء صغيرة تكون درجة الثبات كبيرة  ت«وِبقَدِر ما 

 ، والدوافع،وقد اعتمد الشاعر الشَّفَِوي على مستودع من األفكار البارزة
؛ حيثُ توفرت لديه ذخيرة ) ٣٥( والقوالب الصياغية ، واألسماء الصحيحة،والحبكات

اء بقدر كاٍف ؛ الستخدام أيموت واَألسة قد واسعة من النُّعِريضرورة ِشع منها ألي 
 على نحو ،تنشأ في الوزن في أثناء نظم الشَّاِعر أجزاء قصيدته بعضها مع بعض

  .)٣٦(مختلف في كل مرة 
ساعدت النظرية الشَّفَِهية على تفسير أسباب القراءات المتعددة لكثير من أبيات 

اِهِليفي العصر الج ار إلى ضرورة مراجعة قضية  ولفتت األنظ،الشعر الشَّفَِوي
 والنظر إليها من وجهة جديدة علَى ،)الوضع واالنتحال( ومشكلة ،)السرقات الشعرية(

ة النَّظْم الشَّفَِوية نَظَِريؤيفِْق رو.  
لقد اتَّضح َأن الشاعر مع أصحاب النظرية الشفوية يكَرر أبياتًا وكلماٍت وبعض 

 وهو الشاعر نفسه الذي ،لشعراء آخرين سبقوه أو عاصروهالصيغ الجاهزة الثابتة 
 كما يقول –يتناص مع نصوص سابقة أو متزامنة ؛ فَيْأخُذَ منها بغير قصد مكَررا لها 

  . وعليه فهناك ِشبه اتِّفَاق بين المصطَلَحيِن–أصحاب نظرية التناص 



 

 )٢٦٥٩(

  :الشِّعِر الجاِهِلي التَّنَاص اُألسلُوِبي ِفي : المبحثُ اَألوُل 
 إال برواية الشعر وِحفِْظه ؛ فإنَّه ِمينتَقَدولة عند المال تتأتى الفُح» ِصيرال ي 

 ويعِرفُ ، ويسمع اَألخْباِر،الشَّاِعر في قَِريِض الشِّعِر فَحالً ؛ حتَّى يرِوي َأشْعار العرِب
  .)٣٧(» اِمِعِه اَألِلفَاظُ  وتَدور ِفي مس،المعاِني

 بغض النظر عن َأن ،وهذا َأدلُّ علَى ما ذَهب ِإلَيِه كُلُّ من قَاَل بالنَّظَِرية الشَّفَِوية
  . واآلخر معتَِمد على الشكل الِكتَاِبي،َأحدهما شَاِخص إلى الثقافة الشَّفَِوية

الشاعر قبل فتصال الشاعر بما سبقه ؛ وقد أشار نقادنا القُدامى إلى ضرورة ا  
شْأن يرالشعرإنشاء في ع ،ي ثُ، من أشعار العربقصائد فصيحة ظُفَح وبعد ،ينساها م 
   . حذْوها في التأليفمحتَِذيا ،الشِّعر ينِْظمذلك 

 اس قدووكان أبو نُ« : مر حف اَأللَاس وخَويتضح ذلك فيما دار بين أبي نُ        
 نال آذن لك في عمل الشعر إال َأ:  فقال له  ؛  الشعرِمظْاستأذن خلفًا األحمر في نَ

 رض وحةًد عنه مابغَ فَ؛ ومقطوعة  وقصيدٍة ما بين أرجوزٍة، للعرب ألف مقطوٍعظَفَحتَ
 ن َأهلََأ سم ثُ،ة أيامد فأنشده أكثرها في ِع؛أنشدها :  فقال ،تهاظِْفقد ح:  فقال له ،إليه

ذَْأيال آذن لك إال َأ:  فقال له ، الشعرِمظْ له في نَننْ تَنى هذه األلف ُأسرجة كأنك لم وز
  . َأِذن لَه ِفي نَظِْم الشِّعر، وبعد أن نَِسيها تماما،)٣٨(»تحفظها 

 دَؤيكَى عن ذلك         ويحما يِريفَّ«:  أنه قال خالد بن عبد اهللا القَسظَِني َأِبي  ح
تناسها ؛ فتناسيتها ؛ فلم َأِرد بعد ذلك شيًئا من الكالم إالَّ سهَل : َألْف خُطْبٍة ثم قال لي 

  .)٣٩( » وتهذيبا لطَبعه ،علَي ؛ فكان ِحفْظُه ِلِتلْك الخُطَب ِرياضةً ِلفَهِمِه
هةً تُساضِر ِريِحفْظَ الشِّع م        وليس ِبخَاٍف أنكَِبير في تثبيت هذه ،ل الفَه وله دور 

 وعدم ، فضالً عن التدريب على بحور الشعر الستة عشر،القوالب في العقل والذهن
  .الخروج على قوالبها

؛ ند الشعراء في العصر الجاِهِليتَداول المعاني ع/ لقد عِرفَ تَداخُل النصوص 
 ؛ فِحفْظ )٤٠( » ن بذاكرتهزتَخْة من الم أفكاره بطريقة ال شعوريقد يستمد« فالشاعر 

 ، ال محالة، وتَثْبت في الذاكرة،األشعار يمهد لوجود عالئق نَصية تتسرب إلى العقل
 وهذا األمر يختلف ،ويظهر أثرها في األلفاظ والتراكيب واألساليب والمعاِني والصور

م عن قَصٍد وتَوخِّي ؛ ويحرص الشاعر فيها التي تَِت، واإلغارة  )Plagiat(السِرقَة عن 
 وعلى الرغم من ،على إخفاء سرقته وستِْرها عن طريق إحداث تغيير مقصود فيما أخذه

 يظَلُّ محتَِفظًا ِبخُصوِصيِتِه ِبوصِفه استعماالً «ذلك فَِإن ما يوصف بأنه سِرقَة ِشعِرية 
  .)٤١( » التي تُميزه ِمن االستعمال السابق له خَاصا للغة يحتفظ بخصائصه



– 

  )٢٦٦٠(

« فقد  ؛  دون قَصٍد ِمنْه،سِمعها ِمن قَبلأشعار ب وغير خَاٍف َأن الشَّاِعر قد يتأثر
 ويأتي عليه الزمان الطويل فينسى ،ي الشاعر لغيره فيدور في رأسهعمسم ِبرعيمر الشِّ
ِمأنه سعا هَأفَ ؛ قديما كان للمعاصر فهو أسهل على أخذه إذا تَذَا ِإمساوية قَّا في الد

ا كان ذلك اتفاق قرائح وتحكيكًا من غير أن يكون أحدهما َأخَذَ من مب ور،واإلجادة
   .)٤٢( »اآلخر 

 أو المفهوم الشفاهي ،وقد أعلن الشعراء الجاهليون أنفسهم حقيقة مفهوم التناص        
  إلى وعيه بالحضور النَّصي التَّفَاعِلي بين نُصوصٍٍامرؤ القيس ؛ فأشار لجاهليللشعر ا

  )الكامل: ( يقول ،سابقة وأخرى الحقة ؛ فالحاضر ال بد ِمن َأن يقَلِّد السابق ويحاِكيه
  )٤٣( ِحذَاِم ابن بكَى كَما الديار نَبِكي   َألنَّنَا المِحيِل الطَّلَِل علَى عوجا

  )الكامل : (عنترة        ويقول   
  )٤٤( أم هْل عرفْتَ الدار بعد تَوهِم   هْل غَادر الشُّعراء ِمن متَردِم

        وال يندرج هذا الفعل ضمن السِرقَة المتَعمدة ؛ ألن النُّقَّاد العرب أقروا َأنَّه ال   
 واشترطوا عليه أال يكون ،ر من محاكَاة نصوص المتَقَدِمين واَألخْذ عنهممناص للمتََأخِّ
:  بل ال بد ِمن أن يِضيفَ إضافةً حسنَة على المعنى المنقول ؛ لكي يقَاَل ،مقَلِّدا فحسب

)ادوَأج نسَأح(.  
  :لشِّعِرية الرْؤيةُ النَّقِْديةُ العرِبيةُ ِللسِرقَاِت ا: أوالً 

 وال متَقَدم منه تَعرى ما« أن سرقاتَ المعاني باب ) هـ٣٧٠ت (اآلمديرَأى 
 تََأخِّر٤٥(» م(، عخْتَرقَ في البديع المرَل السعالذي ليس للناس فيه اشتراك «  وج «)٤٦( 

  .لفنية الصورية دون الصياغة ا،؛ فهو يسمح بتَداوِل المعاني العقلية العامة
 ِإنْعام «َأن الحكْم ِبالسِرقَة يحتَاج ِإلَى ) هـ٣٩٢ت (القاضي الجرجاِنيوأعلن 

 بعد ِإالَّ والحكْم ،التَّبيِن قَبَل اِإلقْداِم ِمن والتَّحرِز ،النَّظَِر وحسِن ،البحث وِشدِة ،الفِِكْر
 مرتَاضا يكن لم من على الجِلي الواِضح ِمنْه يذْهب وقد ،يخْفَى حتَّى يغْمض وقَد .الثِّقَة

 ،اآلخر بخاطِر يستعين« الشاعر ال بد ِمن َأن   وأكد أن،)٤٧( »بالنقد  متَدربا ،بالصناعة
قريحته من ويستمد، ِتذَاء الِمثَا،)٤٨( »ولفظه  معناه على ويعتمداح في سياق –ل  وذَكَر 

 وحصره في - حديثه عن ادعاء السِرقَة في شعر البحتُِري وأبي نُواس وأبي تَمام 
  .)٤٩(األسلوب 

 التي يتعمد صاحبها  ،لقد َأكَّد القاضي الجرجاِني صعوبة اكِْتشَاف السِرقَة
 ثُم يحرص على إخفاء سرقته ، غَيِره وِيتَعمد اَألخْذ ِمن،إخفائها ؛ فهو يعلَم َأنَّه ساِرق

  .وسترها ِبشَتَّى الطُّرق



 

 )٢٦٦١(

 حركَِريوصستَيِن( في كتابه -) هـ٣٩٥ت (أبو هالل العنَاعفي فصل ) الص
 تَنَاوِل عن ِغنًى القائلين أصناف ِمن ألحٍد ليس«  بأنَّه –) حسن اَألخْذ(عقَده لبيان 

 أن - أخذوها  إذا - عليهم  ولكن سبقَهم ؛ من قَواِلِب على والصب مهمتَقَد ِممن المعاِني
 غير ِفي ويوِردوها ،تَأليفهم ِمن معاِرض ِفي ويبِرزوها ،ِعنْدهم ِمن ألفاظًا يكْسوها
 ِحلْيِتها وكَماِل اتَرِكيِبه وجودِة تَْأِليِفها حسِن ِفي ويِزيدوها ،اُألولَى ِحلْيِتها

  .)٥٠(»ومعِرِضها
 ما دام الالِحقُ يحِدثُ ِفيها تَغْييرا ،لقد أجاز أبو هالل العسكَِري السِرقَة

 وقد ظَهر ، وهذا حكْم ِجد خَِطير، ويبِرز المعنى السابق في غير ِحلْيِتِه اُألولَى،وتعديال
م الخَاِسر وبشَّار بن برد ؛ حين أغار سلم الخاسر على ِفي الخالف الذي نَشَب بين سلْ

 بل ، ولم يتَِّهمه ِبالسِرقَة،بيت بشار ؛ فانزعج بشار من المعنى الجديد الذي جاء به
  .بالقضاء على بيته

 صوخَصاِنيوهـ٤٥٦ت (ابن رشيق القَير ( افي كتابه -باب )ةدمالع (– 
 ال يقِْدر أحد من الشعراء َأن ، وهذا باب متَِّسع ِجدا«: ه بقوله  بدأ،للسرقات وما شاكلها
ةَ ِمنْهالمِعي السدوُأخَر ، ِإالَّ عن البصير الحاِذق بالصناعة، وفيه أشياء غامضة،ي 

    .)٥١(» فَاِضحة ال تَخْفَى علَى الجاِهِل 
) السِرقَة(َأِة مصطَلح ِمن وطْ) هـ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجاِنيوخَفَّفَ 

ال يجعلون الشاعر محتَِذيا إال « ؛ للرد على هؤالء الذين ) االحتذاء(باستعماله مصطلح 
 وصرح ِبَأن األخذ يكون للمتَفَرد في الخصائص ،)٥٢(» بما يجعلونه به آخذًا ومستَِرقًا 

  .لناس وفَاز ِبِإعجاِبِهم الذي ثَبتَ وحِظي ِبقَبول ا،اُألسلُوِبية
 في اموجود اعامي اساذج فْالًغُ منها الواحد ىتَر نَأ«  المعاني سبيُلأبان أن و

 في الصوِر وِإحداِث البالغِة بشأِن البصير ِإليه عمد وقد نفْسه تَراه ثم ،كُلِّهم الناس كالم
 في ويِدقَّ ،الصنعِة في يغِْرب ىتَّح ؛ قُاِذالح عنَالص يصنع ما فيه فيصنَع  ؛المعاني
 ؛ فإنه يجوز للبصير بالبالغة أن يعمد إلى المعنى )٥٣(»  اغَةيالص في ويبِدع ،العمل

 من إليه ويدخُُل ،لطيفة به ويِصلُّ ،معنًى عليه  ويركِّب،نَقْش فيه يعمْل  الذي لم،الساِذج
     .)٥٤ (والتلويح  مزوالر ،والتعريض الكناية باب

 الذي قال بالمعاني ،عبد القاهر الجرجاِني في موقفه من الجاِحظيقترب 
 أو ، ونَاِظر إلى كيفية التعبير،مطروحة في الطريق ؛ فكالهما غير شَاِخٍص إلى المعنى

  .)ُأسلُوِبية التعبير(قُْل 



– 

  )٢٦٦٢(

تَساِوي شاعرين في تَنَاول استحالة وِمن ثَم يرى عبد القاهر الجرجاِني 
 ،قد َأتَى ِبالمعنَى ِبعيِنِه: ( وال يغُرنَّك قوُل النَّاِس «:  يقول ،الموضوع الشعري الواحد

 والمراد أنَّه أدى الغَرض ؛ ،؛ فإنه تسامح منهم) وأخذ معنى كالمه فأداه على وجهه
 ،؛ لذا ال يعترف بوجود السِرقَة )٥٥( » اإلحالة ففي غاية.. .فَأما أن يَؤدي المعنى بعينه

 تنشأ عبر التَّداول المشترك للمعاني بين ،ويِقر بوجود عالئق مشتركة بين النصوص
   .هذه النصوص

وذَِلك خَير ، وينفي الِفكْر المستَْأنَف ؛ فَالمعنَى ِإذَا كَان حاِضرا ؛ فَاللَّفْظُ ِبِإزاِئِه 
 اللفِظ مرام يصعب أن يتَصور  وكيف«:  يقول ،علَى نَفْي ثُنَاِئية اللَّفْظ والمعنَىدِليٍل 
 وِإذا ،المعنى تَطْلب وإنَّما ،بحاٍل اللفظَ تَطْلُب ال الحقَّ أردتَ إن وأنتَ ،المعنى بسبِب
 اللفِظ مرام يصعب َأن ريتَصو كان وِإنما ناظِرك ؟ وإزاء معك فاللفظُ بالمعنى ؛ ظِفرتَ

 اللفظَ تَطْلب أن إلى احتجتَ ،فحصلْتَه المعنى طلبتَ إذا كنتَ لو أن ،المعنى أجِل من
  .)٥٦ (»محال  وذلك .ِحدة على

 وأقر        ِريور النصوص األخرى ) هـ٦٣٧ت (ابن اَألِثير الِجزضة حتِْميح
 ،)٥٧( » إذ ال يستغني اآلخر عن االستعارة من األول «في النص الجديد ؛ ) الغائبة(

وقَسم ذلك الحضور النَّصي لألعمال السابقة من نصوص المتََأخِِّرين إلى ثالثة أقسام ؛ 
 وِمنْهم من يمزج ِكتَابةَ المتَقَدِمين ،فهناك ِمن الكُتَّاَب من يكتفي بالمحاكاة دون أي تغيير

 بل يقتصر على ، واألخير ال يتَصفَّح ِكتَابة األقدمين،نًا من معانيه وألفاظهبما يراه حس
 ثم يقتبس ،ِحفِْظ القُرآِن الكَِريم وكثير ِمن األحاديث الشريفة ودواوين فُحول الشعراء

  .)٥٨(منها 
كَان ابن األثير الِجزِري هل يكون المزج بوعي أم بغير وعي ؛ فَلَو         لم يوضح 

 يقول به الشاعر ، ولو كان عن غير قصد،المزج واِعيا عد ِمن باِب السِرقَة اَألدِبية
 ، وتَمرِسه بها،عفوا بعد أن التصقت بذهنه هيئات األلفاظ والتراكيب لطول قراءته لها

  .خرج من باب السِرقَة المحضة
 ومنها ،لى الشُّروط المسموح بها للسِرقَةإ) هـ٦٨٤ت (حازم القَرطَاجنِّيأشار 

 ومنها ،حسنة زيادةً عليه يدِزي أن ومنها ،آخر معنى المعنى على راِعالشَّ بكِّري  أن«: 
 به كلُسوي يقلبه أن ذلك نوِم ؛ فيه هو الذي الموضع من به أحقّ موضع إلى ينقله أن

ما ضد لَسأن ذلك ومن ،األول ك يكِّرفَ.. .األولى من أحسن عبارة عليه بام ِجوفيه د 
 وما ،مهدقَتَ نم فيه الشاعر ةباذَجم فسائغة ااهرجم ىرج ما أو وطرالشُّ هذه نِم طٌرشَ



 

 )٢٦٦٣(

 فهو مقبولة ةًاديِز المعنى في يدِزي امِم اهارجم ىرج وما الشروط تلك تحت داخالً ليس
ةقَِرس مح٥٩  (» ةض(.  

 ضمن مرجعيات ، ِمن نظم ونثر وتاريخ،لقد جعل االطالع على آثار الفكر
وهذه المرجعيات تتخذ سبيلها إلى النص بواسطة ، فضالً عن الخيال،العمل األدبي 

  .)٦٠(التصرف والتغيير أو التضمين :  مثل ،آليات
 ينبغي ، ولها شروط،لة سِرقَة محضة مقْبو حازم القَرطَاجنِّيأصبح األمر مع

 ويِضيفُ إليها ِزيادةً حسنة ؛ فَيصِبح ،للشاعر االلتزام بها ؛ حتَّى يتَمكَّن ِمن ستْر سِرقَته
ِسِنينحالم ِدِعينبالم ِمن.   

 استكشاف «        لقد غَض بعض النقاد العرب الطَّرفَ عن مفهوم السِرقَة ؛ بغْيةَ 
 وعندئٍذ يمِكن الحكْم ، في النص المتأخر عن سابقه، واإلضافة اإلبداعية،لفنيةالقيمة ا

 وعندما ،)٦١( »  أم أنها مجرد نقل رديء،نقديا بأن هذه اإلضافة ذات قيمة فنية
 في – وحقوق المَؤلِّف الِفكِْرية ، الذي يهتم بتوثيق النص-استخدموا مفهوم االنتحال 

 وبشكل عنيف -أصبح الشعراء المتَعلِّمون يقَاضون « بعد جمع الشِّعر عصر التدوين 
 على الرغم من كونه معيارا أخالقيا ال ينبغي أن ،) ٦٢( » حسب مقاييس ذلك المفهوم -

ق في المجال الفنيطَبي.    

 ،أليفبعد عصر التدوين والت) السرقات الشِّعِرية(        وقد اتسع الحديث عن 
    . الشفاهية والرواية– في الوقت نفسه –وتراجعت 

وقد رأى بعض الباحثين أن مفهوم التناص في النقد العربي القديم تَجلَّى في 
 ومنهم من َأكَّد تَطَابق ،)٦٣(  وحاولُوا الربط بين المفهوميِن،)السرقات الشِّعِرية(موضوع 

  .)٦٤(المصطَلَحيِن 
 الذي ينُص على أن رؤية عيد بلبع . وأتَِّفقُ مع رأي د،ا الرأيوَأرفُض هذ

األخذ (التناص الغربية تختلف اختالفًا تاما عن رؤية السرقات الشِّعِرية العربية 
:  وطريقة البحث ، والظاهرة موضوع الدراسة،الهدف والغاية:  من حيث ،)واالحتذاء

 العربية للسرقات الشعرية الرؤية النقديةف؛ ) ٦٥(ائية  والخطوات اإلجر، واألدوات،المنهج
وينصرف نهج  ، في الشعر، شديدة الخصوصية،تقوم على رصد ظاهرة استثنائية

َأما الرْؤية النَّقِْدية الغَرِبية  . أو األسلوب، إلى صورة المعنى-  انصرافًا تَاما -التحليل 
 -  وينصرف نهج التحليل ،ِدر حكْما علَى النصوص جميعها تُص،للتناص فهي شُموِلية

 على مبدأ إلغاء - أساسا -فكرة التناص « تَقُوم  ؛ حيث )٦٦( إلى المعنى- انصرافًا تَاما 



– 

  )٢٦٦٤(

 وفي الوقت نفسه تَتَبنَّى ِفكْرة الذاتية ،)٦٧(  »)المَؤلِّف(مبدأ إلغاء الذات الفاِعلَة 
  .المتَداِخلَة

 – هنا – وال أقصد بموت المؤلف ،)موت المَؤلِّف(والن بارت أو قُْل ِبلُغَة ر
ف في النص، ولكن أقصد موت االختفاء،الموت البيولوجيوانتفاء أحقيته في التصر ، 

 كأن الناقد هو ، أو تطويرا ؛ ألن النص أصبح مع الناقد شيًئا جديدا ليس هو هو،تفسيرا
 وما وافقها من ، التناص يختلف تماما عن السرقة الشعرية وذلك ألن،المبِدع اَألول

  . ومدى االستفادة بين السابق والالحق،مصطلحات ؛ من حيث الوعي واإلرادة
اُألكْذُوبة التي راحت تُروج الستبدال األدنى باألدنى ؛ فتضع مصطلح « َأما 

وك المخَادعة وتَوِشية فلم تتجاوز رؤاهم سلُ.. .التناص بديالً من مصطلح السرقات
ِبياِفد الغَرة من الوارتَعس٦٨ ( »العناوين بأصباغ م(.  

كَثُر االدعاء بأن التراث النَّقِْدي أدرك :  في قوله مصطفى بيومي .وأتفقُ مع د
َأن ما أنتجه القدماء  وحقيقة األمر ، ووضعها تحت مسميات بِديلة،جوهر فكرة التناص

حقُّ التقدير ؛ ألنَّه َأدى دورا تاريخيا في عملية التَّحوالت المعرفية ؛ فإن النقد يست
العربي القديم خَضع لمفهوم النص في الثقافة القديمة في أثناء بحثه في عالقات 

 َأما محاولة استنطاق القدماء بفكرة التناص ؛ فهذا ما ال يقبله ،النصوص بعضها ببعض
 وما ارتبط به من أقوال نقدية ، من حيث نشأة المصطلح، وال يوافق عليه فكر،)٦٩(قل ع

   . الذي جاء من قول هايدجر بموت اإلله، منها موت المؤلف،وفلسفية
الشاعر اآلخر الصياغية استخداما ال قَيد « لقد استخدم الشاعر الجاهلي هياكل 

 وكأننا أمام قصيدة ،ماثُل القوي بين قصائد الجاهليةَأدى إلى الت؛ ِمما ) ٧٠( »علَيه 
الشعر الجاهلي ليس ملكًا ِلمَؤلِِّفِه وحده ؛ ألن صورته  ن َأيِه ِفاعزا ال ِنموِم ،واحدة

النسيان أو اإلضافة أو الخلط أو التغيير أو التصحيف أو (تتغير بفعل عبث الذَّاِكرة  
الرواة ؛ ألن األلفاظ غير ثابتة ومتغيرة في كل مرة ينِْشد فيها  وتَدخُّل ،)التحريف

  .صوابا  وتعديلها علَى وفِْق ما يراه، وتصحيحها،الراوي القصيدة ؛ حيثُ يقوم بتنقيحها
  ) :العام(التَّنَاص الخَاِرِجي : ثَاِنيا 

نصوص أخرى متعددة يعرف التناص الخارجي بأنه عملية استحضار لنص أو 
 ويسمى أيضا بالتناص العام الذي تظهر فيه ،)٧١(المصادر والمستويات والوظائف 

  .)٧٢(عالقة نص الكَاِتب بنصوص غيره ِمن الكُتَّاب 
        وقد أجمع الُمتَقِّدمون والمتََأخِّرون على ضرورة تَداول المعاني فيما بينهم ؛ 

 أو أخذه ، دون َأن يغَير فيه شيًئا،ر إذا َأخَذَ البيتَ بلفظه ومعناهوإنما يعاب الشَّاِع



 

 )٢٦٦٥(

 قوَل رجٍل ِمن ِكنْدة في عمرو النابغة الذبياني وقد أخذ ، وقَصر فيه عمن تقدمه،فأفسده
  )الطويل: (بن ِهنْد 

  )٧٣( ضوٍء والملُوك كَواِكب هو الشَّمس وافَتْ يوم دجٍن فََأفْضلَتْ       علَى كُلِّ
  )الطويل: (        وقال 
،ـسشَم ِبأنَّك            اِكـبكَو لُوكالمو  كَوكَب نِمنْه دبي تْ لَم٧٤(ِإذَا طَلَع(    

َأحسن  المعنى السابق وستَره ؛ لذا حِكم لَه بالسبق إليه ؛ ألنَّه النابغةوقد أخفى              
 وإنما هو محاولة إلثبات ، وال يعد هذا األمر سِرقَة، وزاد زيادةً حسنَة،فيما أخذ وأجاد
  .التفوق واإلجادة

تحت الشروط (ِإن لكل فكرة مركزية في القصيدة الجاهلية قوالب صياغية   
؛ ِلتُساِير ضغط ا يستخرجها الشاعر من مخزونه اللُّغَِوي ويستخدمه) الوزنية نفسها

  .)٧٥(القافية 
وال ُأغَاِلي إذا قُلْت ِإن االنتقال من لوحة الطلل إلى لوحة الرحلة له قالب 

خاص ِجيد أن يخرج على ،صياغيللشاعر الم وزجالتزم به أغلب الشعراء ؛ ألنه ال ي 
 ،)دعها وسلِّ الهم(و  أ،)دع ذا وخلِّ الهم( أو ،)دع ذا: (هذا النموذج الصياغي ؛ فقالوا 

 وهو ما عِرفَ عند النقاد البالغيين بـ ،)عد عما مضى( أو ،)عد عما ترى(أو 
    .)٧٦() الخُروج(أو ) التخلُّص(

 أبو هالل العسكري في أكثر «: ذلك فقال ) هـ٣٩٥ت(        وقد َأكَّد كانت العرب 
 ثُم إذا أرادتْ الخروج ، والوجد بفراق ساكنيها،ليهاشعرها تبتدُئ بذكر الديار والبكَاء ع

امرئ  كما نرى في قول ،)٧٧( »فَدع ذَا وسلِّ الهم عنك بكذا : إلى معنى آخر قَالَتْ 
  )الطويل(  :القيس

  )٧٨(فدع ذَا وسلِّ الهم عنْك بجسرٍة            ذَموٍل إذا صام النَّهار وهجرا 
  )الطويل(  :َأوس بن حجرقول و  

 ى كَتْرضم ِل الِذي قَدوها ِمن الحليرٍة      عسِبج نْكع ملِّ الهسا وهع٧٩(فَد(  
  )الطويل : (الفَحل علْقَمة بن عبدةوقول 

  )  ٨٠ ( خَـِبيـبفَدعها وسلِّ الهم عنْك بجسرٍة          كَهمـك ِفيهـا بالـرداِف

لقد وقع الشعراء تحت تأثير قوالب صياغية بعينها ؛ فأصبحت تأتي في شعرهم 
تَبصر : ( ومن القوالب الصياغية المتكررة في مشهد الظعائن ،دون قصٍد منهم إليها

يرتبط ة ل في الثقافة الشفاهيِصتَّر المكْالِف «حيث إن ؛  )خَِليِلي هْل تَرى ِمن ظَعاِئٍن
  )  الطويل : (امرئ القيس كما نرى في قول ،)٨١ (» بالتواصل بين متحاورين أو أكثر



– 

  )٢٦٦٦(

  )٨٢(تَبصر خَِليِلي هْل تَرى ِمن ظَعاِئٍن    سواِلك نَقْبا بين حزمى شَعبعِب 
  )الطويل : (عبيد بن اَألبرص        وقول 

 ى ِمنْل تَرخَليلي ه رصتَبوضغُم ـنونَها ديرغُم لَكْنائٍن    س٨٣ (ظَع(  
  )الطويل: (المرقِّش األصغر        وقول 

  )٨٤(تَبصر خَِليِلي هْل تَرى ِمن ظَعاِئٍن          خَرجن ِسراعا واقْتَعدن المفَاِئما 
 كما نرى في قول ،)اِزئٍةنَظَرتْ إليك بعين ج(        ومن القوالب الصياغية أيضا 

  )الكامل: ( في وصف امرأة امرئ القيس
  )٨٥(نَظَرتْ إليك بعين جاِزئٍة                       حوراء حاِنيٍة على ِطفِْل 

  )الكامل : (المسيب بن علسوقول   
  )٨٦(في ظلِّ باِردٍة من السدر  نَظَرتْ إليك بعين جاِزئٍة

 كما نرى في ،)وقَد َأغْتَِدي والطَّير ِفي وكُنَاِتها(والب الصياغية أيضا         ومن الق
  )الطويل : (امرئ القيسقول 

  )٨٧(وقَد َأغْتَِدي والطَّير ِفي وكُنَاِتها           ِبمنْجـِرٍد قَيـِد اَألواِبـِد هيكَـِل 
  )ويلالط : (علْقَمة بن عبدة الفَحل        وقول 

  )  ٨٨(ِمذْنَِب  كُلِّ علَى يجِري النَّدى         وماء  وكُناِتها في والطَّير أغتَدي وقد
التراكيب التي افتتح لها بعض الشعراء الجاهليين /        ومن الهياكل الصياغية 

 ،)٨٩() ن آل ِهنْدَأِم( و،)َأِمن آِل لَيلَى( و،)َأِمن آل مي( و،)َأِمن رسِم دار: (قصائدهم 
  ) الطويل: ( في مفتتح قصيدته امرؤ القيسويَؤيد ذَِلك أنه عندما قال 

 وصةً وتَبعنها خُطْـو رفَتَقْص    تَنُوص نََأتْك ى إنلْمِذكِْر س ٩٠(أِمن(  
 هة        قَلَّدمن الصيد برالطويل: (فقال ) هـ٨ت (د(  

  )٩١( ماء عينَيك يهِمُل          كَما انْهلَّ خَرز ِمن شُعيٍب مشَلْشَُلَأِمن ِذكِْر سلْمى
 كما نرى في قول ،)اري الدِتفَع (اتتكرر حرفيالتي غية اصيالقوالب         ومن ال

  )الكامل : (امرئ القيس
  )٩٢(اشَِة البذْلِِ عفَِت الديار فَما ِبهـا َأهِلي      ولَوتْ شَموس بشَ

  )  الكامل) : (هـ٤١ت (لَِبيد بن رِبيعة العاِمِري        وقول 
  )٩٣(عفَِت الديار محلُّها فَمقَامها                      ِبِمنًى تََأبد غَولُها فَِرجامهـا 

 كما ،عن ذلك المشهدة ربعحين يصف الشعراء مشهد البرق تتكرر الصيغ الم        و
  )الطويل : (النابغة الذبيانينرى في قول 

  )٩٤( يِضيء سنَاه عن ركَاٍم منَضِد      تَرى برقًا ُأِريك وِميضهَأصــاِح



 

 )٢٦٦٧(

  )الطويل: ( يِونَيل الغَفَطُل ووق        
  )٩٥( كَّـِم أثِْل مرسوقَيِضيء سنَاه            تَرى برقًا ُأِريك وِميضهَأصــاِح

 ،لقد تَطَرقَ الشعراء الجاهليون إلى وصف طيف المحبوبة الذي يزورهم ليالً
 ،)َأنَّى اهتديِت (،)َأنَّى اهتدتْ: ( صيغةٌ معينَة تأتي دائما مع الطيف والخيال «وهناك 

:  كاِلن مة بياِوعم كما نرى في قول ،)٩٦( » )أال طَرقَتْك (،)أال طَرقت (،)أنّى سربِت(
  )   الكامل(

تََأنَّى اهيِتدِجيلٍَةكُ ور رنِْت غَي    ِمالقَو ـنْومـهنُب ـمو قُهـر٩٧ (ود(  
  )الكامل : ( ةزلِّث بن ِحاِرالحل وق        و

    )٩٨ (وا ِمتَان السجسِجوالقَوم قَد قَطَع                  َأنَّى اهتَديِت وكُنِْت غَير رِجيلٍَة
 : النابغة الذُّبياِني        ومن ِنظَام القالب الصياغي الذي ورد في الشعر الجاهلي قول 

  )   الطويل(
  )٩٩(وَأبياتَنَـا يوما ِبذاِت المـراِوِد     لَعمِري لَِنعم الحي صبح ِسربنَا       

  )الطويل : ( َأِبي سلْمىزهير بن        وقول 
    لَيِهمع ـرج يالح مِري لَِنعمم     لَعضمض بن نيصح مَؤاِتيها ال ي١٠٠(ِبم(   

 بقدر ما ،ِإن مِهمةَ الشاعر الشَّفَاِهي في العصر الجاهلي ليست إبداع شيء جديد        
؛ فعلى الشاعر أن يتِْقن هذه التقاليد عليها في صياغته هي تكرار التقاليد المتَّبعة المتَّفَق 

  .لشعره الذُّيوع؛ حتَّى يضمن 
 وذلك يساِير نظرية ،        لقد تكررت صيغ ثابتة وقوالب صياغية وعبارات جاهزة

 ونضع مكانها ، أن نستبعد ألفاظ النقد الشفاهي، فيما أرى، ولكن بإمكاننا،النظم الشفوي
 ، بقصد وبغير قصد،اص اُألسلُوِبي ؛ فنذهب إلى َأن هِذه العبارات المكَررةعبارات التن

  . جاءت من باب التناص،عند كثير من الشعراء
  ) :الذَّاِتي(التَّنَاص الداِخِلي : ثَاِلثًا 

ن هذا وج عرفال يمكن للشاعر الخُِإن الشِّعر الجاِهِلي مرتبط بتقاليد فَنِّية ثابتة ؛ 
تَشْالمرك الجاِعمسواء أكانت هذه النصوص ،؛ فالشاعر يتناص مع نصوصه نفسها ي 

 وهو ما يتَجلَّى في تَوالُد النّص ،ِمن أعمال سابقة أم من العمل الشعري نفسه
  .)١٠١(وتناسله

 ،كلمة إبداعا فرديا بالمعنى الضيق لل«وحقيقة األمر أن الشعر الجاِهِلي لم يكن 
 الجماعي ١٠٢ (»بل كان أقرب ما يكون إلى الطقس االحتفالي( الشَّاِعر نْفَِرد؛ فلم ي 



– 

  )٢٦٦٨(

 لذا وجدنا كثيرا من - من وجهة نظر كثير من النُّقَّاد –بعملية التأليف أو التعديل 
   .األلفاظ والعبارات والصور والموضوعات تتكرر من قصيدة إلى أخرى

 بل امتد إلى الصور ،لعبارات والتراكيبولم يقتصر التكرار على ا
 جعل الحبيبة هي التي امرئ القيس ومن الصور التي تَكَررت في شعر ،والتشبيهات

  )الطويل: ( كما نرى في قوله ،تضيء الظالم والِفراش
  )١٠٣ (ـِلتُِضيء الظَّالم ِبالِعشَاِء كََأنَّهـا        منَارةُ ممسى راِهـٍب متَبتِّ

  )الطويل: (        وقوله أيضا 
  )١٠٤(يِضيء الِفراشَ وجهها ِلضِجيِعها            كَِمصباِح زيٍت ِفي قَنَاِديِل ذُباِل

        وهذه الفكرة منطقية ويتقبلها العقل ؛ فالشعراء اهتموا بالصور البالغية من أجل 
 وهذا المفهوم للصورة ، وتصوير أثرها في نفوسهم،ينتقريب األفكار إلى أذهان السامع

  .في الشعر الجاهلي ينَاِسب البيئة الشَّفَاِهية التي عاشوا فيها
ة عن ذلك ربع مشهد البرق تتكرر الصيغ المامرؤ القيس فُِص يوعندما

  )الطويل ( :كما نرى في قوله ،المشهد
  )١٠٥( كَلَمِع اليدين ِفي حِبي مـكلَّـِل         ها ُأِريـك وِميضــأحاِر تَرى برقً
  )الطويل: (وقوله أيضا 

  )١٠٦(يِضيء حِبيا ِفي شَماِريخُ ِبيِض       َأِعنِّي على بـــرٍق َأراه وِميـِض
  ) البسيط : (عبيد بن اَألبرصوكما نرى في قول   

   )١٠٧ (اء مركُومـهِفي مكْفَِهر وِفي سود        رقُبهمـن ِلبرٍق َأِبيتُ اللَّيـَل َأ يا

  )البسيط: (وقوله أيضا   
  )١٠٨( اِحـبِح لَم عاِرٍض كَبياِض الصِمن         مـن ِلبرٍق َأِبيتُ اللَّيَل َأرقُبه يا

 ويستوقف ، يبكي ِلزوال الديار،على األطالل امرؤ القيس يقف         وعندما
  )الطويل: ( كما نرى في قوله ،األصحاب

  )١٠٩(  ِقفَا نَبِك ِمن ِذكْرى حِبيٍب ومنْـِزِل       ِبِسقِْط اللِّوى بين الدخُوِل وحومِل

  )الطويل: (وقوله أيضا   
  )١١٠(  َأزماِن    ورسٍم عفَـتْ آيـاتُـه منْذُ    وِعرفَاِن ِقفَا نَبِك ِمن ِذكْرى حِبيٍب

 كما نرى في ،)إن الخليط( عن رحيل الظعينة بقوله  الشاعر الجاهليربعيو
  )البسيط: ( زهير بن أبي سلْمى قول

  )١١١( ما عِلقَا قَ القلب ِمن أسماءوعلِّ     إن الخَِليطَ أجد البين فانْفَرقَا



 

 )٢٦٦٩(

  )البسيط: (وقوله أيضا 
  ) ١١٢( وأخْلَفُوك ِعد األمِر الذي وعدوا               جد البين فانْجردواإن الخَِليطَ أ

:  قوله زهير بن أبي سلْمى        ومن نظام القالب الصياغي الذي ورد في شعر 
  )الوافر(

  )١١٣(سوم وِفي عرصاِتِه ِمنْهم رهلُه ِمنْـه فَبـانُوا                تَحمَل َأ
  )الوافر: (        وقوله 

    )١١٤(علَى آثَارِ من ذَهب العفَاء هلُها ِمنْها فَبـانُوا                 تَحمَل َأ
علَى ظَهِر  ((Structural  Formulaic)        ومن القوالب الصياغية البنيوية 

 في وصف امرئ القيسكما نرى في قول ) اٍطعلَى ظَهِر س (،)علَى ظَهِر باٍز (،)عيٍر
  )الطويل: (الناقة 

  )١١٥(علَى ظَهِر عيٍر واِرِد الخَبراِت   كََأنِّي وِردِفي والِقراب ونُمرِقي     
 )الطويل: (وقوله أيضا   

  )١١٦(لِّقعلَى ظَهِر باٍز ِفي السماِء مح  كََأن غُالِمي إذْ عال حاَل متِْنِه      
 )الطويل: (وقوله أيضا  

  )١١٧(علَى ظَهِر ساٍط كَالصِليِف المعرٍق   نُزاِولُه حتَّى حـملْنَا غُالمنَـا     
رأينا من خالل الشواهد الشعرية السابقة مدى االتفاق بين الشعراء الجاهليين 

وفي الموضوعات  ،في استخدامهم الصيغ والعبارات نفسها في األوزان الشعرية نفسها
فدع ذَا وسلِّ الهم (في مشهد وصف الرحلة صيغة يستخدمون والتيمات نفسها ؛ فنجدهم 

نْكوفي مشهد وصف طيف المحبوبة يستخدمون صيغة ، ويستخدمون البحر نفسه،)ع 
  .)َأِمن آِل( وفي افتتاح قصائدهم يستخدمون صيغة ،)َأنَّى اهتديِت(

 وكأننا حقا أمام ،ى التداخُل والتعالُق بين نصوص الشعر الجاهلي        وهذا يدلُّ عل
 إلى شَفَاِهية الشعر الجاهلي ؛ فِكال المصطَلَحيِن - في الوقت نفسه -  ويشير ،نص كُلِّي

:  ونسأل ،يصلُح َأن نَِسم به الشعر الجاهلي في ظل غياب اآلخر) الشَّفَاِهية والتَّنَاص(
 أم إلى جذور نظرية التناص ؟ وهذه ،لك إلى أصل فكرة الشفاهيةهل يرجع ذ
 من وجهة نظر - تُعد تناصات ُأسلُوِبية - من وجهة نظر الشفاهية - التكرارات 

 وجهاِن - من وجهة نظري - ) الشفاهية والتناص( فهما –أصحاب نظرية التناص 
   .ت والصور تعتمد على تكرار الصيغ والعبارا،ِلعملٍَة واحدة

ِطير نَمإن الشعر الشفاهي شَع        ،اِغييتكون من مجموعة من ، أو قُْل ِصي 
 التي يتعلمها الشاعر عن طريق سماعها من أفواه شعراء أكبر منه ِسنا ؛ ،الصيغ



– 

  )٢٦٧٠(

 ،)١١٨(ليصنع شعره الخاص به من البداية حتى النهاية ؛ فهو يفَكِّر على وفق الصيغ 
 ،كيبه ومعجمه الشِّعِري يقوم على قوالب صياغية موروثة من الماضيوألفاظه وترا

  . )١١٩(وتُِقرها المتطلبات الوزنية 
        وقد ظَلَّ الشَّاِعر الجاِهِلي مقَيدا في أسر التقاليد التي اتسم بها الشعر الشفوي في 

الممارسة النصية في الشعر  وظَلَّتْ سمات الشَّفَاِهية واضحة في ،النظم واألداء
  . وهذا ما نعرض له في المبحث الثاني،الجاهلي

  :الشَّفَاِهية ِفي الشِّعِر الجاِهِلي : المبحثُ الثَّاِني 
 أو الشَّفَِوي الشَّفَِهي (Orality) ل ِفي أثناء اإلنشاءتَجرر الذي يالشِّع خُصي

ة بعملية التفكير في عبارات قائمة على القالب  وقد قامت المجتمعات ،الشَّفَِويالشَّفَاِهي
ة ثابتة ،الصياغيِري؛ للتحفيز على )  أو الرحلة، أو الناقة،الطلل( أو في موضوعات ِشع

  .التَّذَكُّر
   :يِلاِه الجِرعي الشِّ ِفيِوفَ الشَّيِدِلقْ التَّراِصنَع: أوالً 

 إال أنها خاضعة لالختالف ،باأللفاظ والمعانيمستويات اللغة المنطوقة زاخرة 
  .)١٢٠(ِبتَباين اللهجات المحلية والمستويات االجتماعية 

 وهو النمط ، تُسمى بالنمط التجميعي،وتتخذُّ الثقافة الشَّفَِوية وسائل لحفظ معارفها       
 على ذلك  ويساعده،الذي يستخدم في تجميع المقطوعات الشعرية بعضها إلى بعض

   .)١٢١(اتحاد الوزن والقافية والموضوع الشعري 
 ونوا تسلسالت دقيقة من األسباب بالطريقة «        وال يستطيع الشَّفَاِهينَظِّمأن ي 

 أما السالسل التي ،التحليلية المتتابعة خطيا التي ال يمكن إنشاؤها إال بمساعدة النصوص
  .)١٢٢ (» تجميعية فليست تحليلية بل.. .ينتجونها

 بحيث ينِْهي ،ويعد األسلوب الحلقي وسيلة بنيوية شائعة في المالحم الهومرية
 ، بوصفه مِعينًا للذاكرة، أو مشْهد محدد،الشَّاِعر كل مجموعة مقاطع بعبارة معينَة

 وقد شاع هذا األسلوب ،)١٢٣ (وملْمحا جماِليا ؛ فَيمهد بذلك لالنتقال إلى المقطع الذي يليه
 وقد ،)١٢٤ (»  ضبط بنية القصيدة في وحدات معلُومة محددة«في الشعر الجاهلي بغْيةَ 

؛ حيثُ يذْكُر رِبيعة العامري  لَِبيد بن في أثناء حديثه عن معلقة مونروأشار إليه 
 ؛ وبذا يعد اسم )١٢٥ (حلقة الجديدة ثُم يدخُل في ال،الشَّاِعر اسم نُوار في نهاية كل حلقة

  . تُضم به أجزاء القصيدة بعضها إلى بعض،نُوار رابطًا بنيويا
 ،ويغلب التفكير الِحسي التَّصوري على ذهنية اُألمي ؛ فهو يفَكِّر في األشياء

  .ويعبر عنها عن طريق ربطها بأشياء مادية حسية ملموسة في بيئته



 

 )٢٦٧١(

   :يِلاِه الجِرعي الشِّ ِفيِوفَالشََّأثَر النَّظِْم : ِنيا ثَا
ال يمكن إنكار التشابه الذي يقع بين قصائد الشعر الجاهلي ؛ بل نستطيع أن 

ساعدت الرواية الشفوية على خلق لغة أدبية موحدة  وقد ،نقول إنه ِسمة الشعر الجاهلي
  .)١٢٦(  من خالل رواة الشعر وذلك،ارتفعت على اختالف اللهجات

 ،وقد يكون للكلمة الواحدة في الخطاب الشَّفَاِهي ِعدة معاٍن وإيحاءات مختلفة
 ، أو بسبب الموقف الذي تُلْفَظ فيه، والنمط الصوتي الذي تُنْطَق به، النَّبر«وذلك بسبب 

  .)١٢٧ (»أو اإليقاع الذي نتج من تجاورها مع كلمة أخرى في الجملة 

 تعدد رواية األبيات في الشعر الجاهلي إلى اختالف لهجات العرب ويرجع
 واهتمام ، وآفات الذاكرة، والتصحيف والتحريف الذي أصاب الشعر الجاهلي،)١٢٨(

 كما حدث في شعر حسان ، وتلفيق الروايات وتغييرها عمدا،الرواة بالمعنى دون اللفظ
 إلى بعض الشعراء ِمن قيامهم بتغيير  وما ينْسب،)١٢٩ ()هـ٥٤ت(بن ثابت اإلسالمي 

  .رواية بعض أبياتهم وتعديلها ألسباب مختلفة
 فضالً ،وينبغي قراءة الشعر الجاهلي برواياته المتنوعة الموضوعة في المتْن

إلى فتح باب جديد «  وذلك سوف يقود ، دون استبعاد أي رواية،عن الروايات الهامشية
 ،دون استبعاد ِلنُسِخِه ورواياته المختلفة.. .ألدبي العربي الشفويلقراءة مجمل النِّتَاج ا

 بوصفها تُمثُِّل مجتَِمعة ُأفُقًا فكريا وجماليا ،بل بقراءة هذه النسخ والروايات في تجاورها
 المتَباِينَة الروايات نضع امرئ القيس ؛ فمثالً عند قراءة بيت من أبيات معلقة )١٣٠ (»

 ( ،)قيعانها/ حافَاتَها/ عرصاِتها  (،)الصيراِن/األرآِم  (– المختلفة للمفردات الروايات
  .)١٣١( دون استبعاد أي رواية منها ، متجاورة- ) عنْصِل/فُلْفُِل 

 ِإنالخاصية المميِوفَعر الشَّة للشِّزيمجموعات لفظية م هي أن عقوالب  (ةنَي
 على التقليد الشفوي المزِني زهير بن َأِبي سلْمى وقد حرص ،ةبكثرفيه تتردد ) غيةاصي

الصيغة المتكررة في الموضع « للشعر الجاهلي بطابعه الصياغي ؛ فقد اعتمد على 
في معظم )  وجوابه، وفعل الشرط،أداة الشرط( ؛ حيث استخدم )١٣٢( »الوزِني نفسه 
  .أبيات معلقته

  )السريع : (أوس بن حجر الشعر الجاهلي قول تكرار الكلمات فيومن أمثلة 
  ِإالَّ يدا لَيستْ لَها عضـد     َأبِني لُبيِنى لَستُـم ِبيـٍد  

ـا َأِجدكَم ِبكُم اِإللَه دجو         يِنـى الَ ُأِحقُّكُـمِني لُبَأب  
  م ِمنْكُـم َأحـدِليكُون َأأل   َأبِني لُبيِنى لَستُ معتَِرفًا      
     كُـمُأم يِنى ِإنِنـي لُبَأب      ـدبع اكُـمَأب ةٌ، ِوإنَأم  



– 

  )٢٦٧٢(

 نَدا الزهقَ ثَفْرقَتْ فَخَرحد         كُـمُأم يِنـى ِإنِني لُب١٣٣(َأب(  
لي يطِْرب  ويسِهم في تحقيق إيقاٍع داخ،        فهذا التكرار يضمن سيرورة األبيات

ة متكاملة ؛ فيتمكن المتلقي ،اُألذُندحفضالً عن أنه يساعد على ترابط األبيات في و 
  .الشَّفَِهي من حفظها

 قال في بداية ، من بيت واحد بداية لقصائده كلهاأبو كبير الهذَِلي        وجعل 
  )الكامل: (القصيدة األولى 

 ٍة ِمنن شَيبْل عه ريهِل      َأزدعِل  ماِب اَألوِبيـَل ِإلَى الشَّبالَ س َأم  
  )الكامل: (وفي الثانية 

       َأم الَ سِبيَل ِإلَى الشَّباِب المـدبِر  َأزهير هْل عن شَيبٍة ِمن مقِْصِر        
  )الكامل: (وفي الثالثة 

     َأم الَ خُـلُـود ِلباِذٍل متَكَلِّـِفَأزهير هْل عن شَيبٍة ِمن مصِرِف          
  )الكامل: (وفي الرابعة 

  )١٣٤ (َأزهير هْل عن شَيبٍة ِمن معِكِم             َأم الَ خُلُـود ِلـباِذٍل مـتَكَرِم
لتمحور هذه القصائد حول موضوع «  وكان ،        والقصائد كلها من بحر الكامل

وإذا ما أردنا أن نجد تفسيرا لهذا ... أثر في تكرار بعض األشطرالشباب المندثر 
 وتُردد فيه ،التشابه ؛ فإننا نَرده إلى عوامل النظم الشَّفَِوي التي تؤثر في الشعر

  .)١٣٥ (»مجموعات لفظية معينَّة 

فما أن « وهذا النمط من التكرار مرتبط بطريقة إنشاد الشعر الجاهلي وإلقائه ؛ 
ا في الحال في الشطر التالي أو البيت التالييكثير هِعيدتَّى يا حا لُغَِويوذَجالشاعر ُأنْم ِقيم، 

وبهذه الطريقة تُكَرر كثيرا األسماء واألفعال واألدوات وحتى العبارات الكاملة في 
  )الوافر: (امرئ القيس  كما نرى في قول ،)١٣٦ (»الشطر التالي 

  هوانًا ما ُأِتيح ِمن الهواِن  بِني شَمجى بِن جرٍممجاورةً 
  )١٣٧(مِعيزهم حنَانَك ذَا الحنَاِن   ويمنَحها بنُو شَمجى بن جرٍم

 كما ،ويمكن أن تُعاد الكلمة التي تقع في نهاية الشطر في بداية الشطر التالي
  )الوافر : (عنترةفي قول 

            تُ الكَرب عنْهومكروٍب كَشَف
  ِبطَعنَِة فَيصٍل لَمـا دعاِني  

            دعاِني دعوةً والخَيـُل تَردي
  )١٣٨(فَما َأدِري َأِباسِمي َأم كَنَاِني  



 

 )٢٦٧٣(

 أن هناك قصيدة واحدة من قصائد الشعر الجاهلي معنَز إننا ال نستطيع َأن        
قصائده بروايات مختلفة ؛ حتى إننا نجد البيت المفرد جاءت برواية واحدة ؛ فقد جاءت 

  .داخل القصيدة له ِعدة روايات
وقد عقَد مايكل ماكدونالد مقارنة بين مجموعة من األشعار الشفوية والشعر 
الجاهلي ؛ فوجد أن هناك مجموعة من الخصائص المشتركة بين هذه األشعار الشَّفَِوية 

الولع بالتشبيهات :  ومن هذه الخصائص ،ألسلوب واللغةيمكن تمييزها من حيث ا
واستخدام لغة متخصصة  ،والولع بلغة اإلشارة ، والولع بالمترادفات،واالستعارات

 والحيوية ، واستخدام القوالب الصياغية، عن لغة الحديث العادي-  تماما - منفصلة 
  .)١٣٩( والتطور في الشعر المنظوم شفويا

المترادفات الكثيرة تَُؤدي وظيفة « نظرية الشَّفَِوية أن ورَأى أصحاب ال
نية لصيغة ما هي السبب يهي سبب كثرتها في الشعر الشَّفَِوي ؛ فالصفة التزي عروضية

 أنه في كل باريووجد  ،)١٤٠ (»في استدعائها ؛ فال تُستَخْدم النُّعوت إال لقابلية تطبيقها 
ليس ألنه ماهر فحسب ؛ بل  ،تُلْصقُ به) ماهر( كانت صفة مرة يذْكَر فيها أوديسيوس

  .)١٤١(ألن الشاعر دون استخدام هذه الصفة لن يستطيع إيصال البيت الشعري إلى نهايته
ولذا تَكْثُر .. . ذلك الشعر)peculiar( محِلية « وتعود كثرة هذه المترادفات إلى
والكلمات الدالة على الثلج لدى اإلسكيمو،ةالكلمات الدالة على الناقة في اللغة العربي «  

 تَميز أشعار بعض القبائل العربية في شعر ما قبل اإلسالم « ولعلنا نتذكر هنا ،)١٤٢(
  .)١٤٣ (» )هذَيل( مثل شعر ،بلغة خاصة

 دجونروووأن كلمتي م في معرض دراسته للصيغة في الشعر الجاهلي  :
 تستخدماِن في مطالع القصائد التي من ، في البنية العروضيةالمتماثلتيِن) دمن(و) طلل(

في مطالع القصائد التي ) ديار( في حين يستخدم الشعراء كلمة ،بحر الوافر أو الطويل
  )الكامل : (امرئ القيس كما نرى فـي قول ،)١٤٤(من البحر الكامل 

  )١٤٥(هضـِب ِذي َأقْـداِم فَعمايتَين فَ  ِلمِن الديار غَِشيتُها بسحاِم        
  )الوافر : (زهير بن أبي سلْمى وقول 

      ِريمةَ ال يامطَلٌَل ِبر نِلم      قَـِديـم قُـبح فَا وخَال لَه١٤٦(ع(  
  )الطويل : (ثَعلَبة بن عمرو العبِديوقول 

  )١٤٧(ِثيب فَواِحفُ ِقفار خَالَ منها الكَ      ِلمن ِدمن كَأنَّهن صحاِئفُ 
  نَسق القوالب الصياغية هو«  من أنمونروولكن هذا ال ينفي ما ذهب إليه 

األوزان في الشعر العربي ددحا .. .الذي يا جدنة تتكرر كثيريعفهناك ميل إلى كلمات م



– 

  )٢٦٧٤(

ا يمكن أن حيثُ ِإن القوالب سابقة على األوزان المختلفة ؛ فإنه.. .في أوزان معينة
   .)١٤٨ (»تُحور في بعض الحاالت عن طريق استعمال المترادفات فَتُكَيف لوزن معين 

فوقفت ( أما صيغة ،تأتي في وزن المتقارب والوافر) وقفت بها(فمثالً صيغة 
في وزن ) يعلو بها حدب اإلكام(وكذلك تتكرر صيغة  ،فتأتي في وزن الكامل) فيها

ال يعرفون أوزان الشعر العربي التي وضعها الخليل راء الشفويون  ؛ فالشع)١٤٩(الكامل 
 ومن أجل ذلك يلَوحون باألقواس والِعِصى عند إنشاد الشعر ،)هـ١٧٠ت(بن أحمد 

  .)١٥٠(لضبط اإليقاع 
وألن الشاعر يؤلف شعره في أثناء لحظة األداء الفعلي وفي حضور السامعين 

 ويذْكُر ، ومن ثَم فقد يقع في التناقض،وتصحيحها ،فليس لديه فرصة لمراجعة أخطائه
 ، النصية(Blemishes)  الشوائبلورد وهذا ما أطلق عليه ،ما ال يتفق مع السياق

وهو أثر ، ويكفي للتدليل على ذلك شيوع اإلقواء،)١٥١ ( وهي من سمات األدب الشَّفَاِهي 
اد مسبق في مجتمع يجهل البدو  ونَظْم الشعر على البديهة دون إعد،من آثار االرتجال
    .)١٥٢(   فيه الِكتَابة والخَطّ

 نستطيع أن ،وعدم االنتظام في عرض األفكار وتسلسلها في الشعر الشَّفَاِهي
 « ونجدها كثيرا عند اُألمم الشَّفَاِهية بوصفها ،)ظاهرة االستطراد(نضرب له مثاالً بـ 

 كما ، ونصادفها كثيرا في الشعر العربي القديم،والتجسيمِحيلَة فَنِّية تجمع بين اإليحاء 
  .)١٥٣ (»نصادفها عند هوميروس 

 وال تعبأ بالتسلسل ،حيث تعمل الذاكرة في الثقافة الشفاهية بشكل غير منْتَِظم
 Informational(المنِْطِقي لألحداث ؛ فاإلنشاء الشَّفَاِهي يعمل خالل نوبات معلوماتية 

Cores(ة للتشتُّت ؛ فقد  ؛ فالضرشاعر في أثناء إنشاء القصيدة وإنشادها يكون ع
  .)١٥٤(تستدعي كلمة من الكلمات سلسلة من التداعيات 

 موضوعات تتميز باستقاللها الذاتي بعضها عن «يتكون الشعر الشَّفَاِهي من 
ا بوحدة كل موضوع على ِحديهتم أساس ِني أن الشاعر الشفويعا ي١٥٥ ( »ةبعض ؛ ِمم( 

ة  وجعلت القصيدة العربي،؛ فالطبيعة الشفاهية للعصر الجاهلي تَطَلَّبتْ انعدام التضمين
أبياتًا مستقلة ؛ لذا اعتمد الشعر الجاهلي على وحدة البيت ؛ فَال بد ِمن َأن يستَِقلَّ كُل 

لشاعر لعرض فكرة أو  وأال يلجأ ا، مع نهاية القافية-  في معناه وصياغته -بيت بنفسه 
  . وإال عد ذلك عيبا،معنى في غير بيت

يتسم الشعر الشَّفَاِهي بالتكرار ؛ حتَّى تبقى المعارف التي يتضمنها محفوظة 
 َأن للمعرفة ِمن در باستمرار«متداولة متوارثة ؛ فال بب، تُكَروإال ، بمجرد أن تُكْتَس 



 

 )٢٦٧٥(

 ومن ثَم يكون ، بمجرد أن ينْطَق به«الشَّفَاِهي يتالشى ألن المنطوق ؛  ) ١٥٦ (» فُِقدتْ
 محتفظًا قريبا ِمن بْؤرة االنتباه ،على العقل أن يتحرك إلى األمام بشكل أكثر بطًْئا

 يجعل كُال ِمن ، أي تكرار ما قد قيل تَوا،بالكثير ِمما قد تناوله قبالً ؛ ذلك أن اإلطناب
  .)١٥٧( »الخَطِّ نفسه بشكل مَؤكَّد المتكلم والسامع على 

وقد اتَّخَذَتْ القصائد الجاهلية الطِّوال نَهجا مرسوما تقليديا سار عليه الشعراء ؛ 
 ثم يصف الشاعر رحلته في الصحراء على ،تستهل بوصف األطالل وبكَاء الديار فهي

ثابت للقصيدة  وهذا المنهج الشكلي ال، ثم يخرج إلى الغرض من قصيدته،ظهر ناقته
  .الجاهلية أتاح لها انتشارا على ِنطَاٍق شَعِبي واِسع

يميل التعبير الشَّفَِوي إلى استخدام أسلوب العطف ؛ حيث تتكرر أداة العطف 
 ،ألنه أكثر مالءمة لألسلوب الشَّفَِوي ؛) ١٥٨( بصورة بارزة في الثقافة الشَّفَاِهية) الواو(

ث إلى نهايتهالذي يميل إلى السرد المدويلجأ إليه الشاعر الجاهلي ؛  ،تَتَاِبع من بداية الح
  . يربط به أبياته،ِليحقِّقَ تتابعا في النَّظْم

 ،)١٥٩( امرئ القيسومع ذلك يمكن تفسير سبب التناقض الذي نجده في معلقة 
ة  التيم« وغيرها من قصائد الشعر الجاهلي بأن ،)١٦١(عمرو بن كلثوم  و،)١٦٠( زهيرو

تتميز بثبات ومعيار من االكتفاء الذاتي ؛ فوحدتان من هذه الوحدات الموضوعية يمكن 
 ،) القافية، الوزن،الموضوع(َأن تُوضعا معا في القصيدة نفسها ؛ ألن لهما مكانًا مناسبا

 وبالطبع ال يجعل هذا األمر الشاعر ،ومع ذلك فقد يشتمالِن على تفصيالت متضاربة
تَِئسبوهو متوفر بعزم على الموضوع الذي يكون مشغوالً بإنشاده في اللحظة ،ام 
  .)١٦٢(»نفسها

تغيير بعض الكلمات في موضع :         ومن أثر النظم الشَّفَِوي في الشعر الجاهلي 
  )الكامل : (امرئ القيس كما نرى في قول ،القافية خاصة

  )١٦٣(       نَبِكي الديار كَما بكَى ابن ِحذَاِم عوجا علَى الطَّلَِل المِحيِل َألنَّنَا    
   .)ابن حماِم( و،)ابن ِحذَاِم: (        فقد رِويتْ 

  )الطويل(  :امرئ القيسوكما نرى في قول 
  )١٦٤(ال تَهِلك َأسى وتَجمِل : يقولون           ا بها صحبى علي مِطيهموقُوفً

  )الطويل( : طَرفَة بن العبدوقول 
همِطيم بى عليحقُوفًا بها صى وتَجلِّد :          يقولون   وَأس ِلك١٦٥(ال تَه(  

وقوع الحافر على ( هذا الضرب من النَّسخ الِجزِريوقد سمى ابن األثير   
  .)١٦٦() الحافر



– 

  )٢٦٧٦(

 كما نرى في ،ت تغيير رواية األبيا:        ومن أثر النظم الشَّفَِوي في الشعر الجاهلي 
  )الطويل: (زهير بن أبي سلْمى قول 

  )١٦٧ (على ظَهرِ محبوِك ِظماٍء مفَاِصلُه      ْألٍي قَد حملْنا غُالمنافَْأليا ِب
  ) الطويل: (        فقد رِوي البيت أيضا على النحو اآلتي 

  رِ محبوِك شَِديـٍد مراِكلُهعلى ظَه              افَْأليا ِبْألٍي ما حملْنا غُالمن
 - ظماء  (،) قد–ما : (        جاءت الكلمات اآلتية على الوزن العروضي نفسه 

  .) مراكله–مفاصله  (،)شديد



 

 )٢٦٧٧(

  الخَاِتمة ونَتَاِئج البحث
 ، على المرجعيات الشعرية المشتركة– بدرجة كبيرة - يعتمد الشعر الجاهلي 

 ووضعه في ،ة قراءة الشعر الجاهلي على وفْق رؤية جِديدةويهدف هذا البحث إلى إعاد
  . في نَظِْمِه وِصياغته، والتزم بتقاليده الراسخة،الذي ارتبط به) الشفاهي(سياقه 

الشَّفَاِهية (بين مصطَلَحيِن جِديديِن وقد حاولتُ إظهار دوائر االتفاق واالختالف 
مبينًا َأوجه االتفاق بين عناصر التكرار الشَّفَاِهي ؛ نة قديمة يطَبقَاِن على مدو) والتَّنَاص

 لُوِبينَاِطٍق ماوأنماط التناص اُألساِئر فيهما في موالد ضعتْ بتْ ،؛ قد تَقَاطَعدوانْفَر 
  .دواِئر ُأخْرى ِبخَصاِئص ِبعيِنها

الشاعر مع أصحاب النظرية الشفوي َأن حأبياتًا وكلماٍت وبعض اتَّض ركَرة ي
 وهو الشاعر نفسه الذي ،الصيغ الجاهزة الثابتة لشعراء آخرين سبقوه أو عاصروه

 كما يقول –يتناص مع نصوص سابقة أو متزامنة ؛ فَيْأخُذَ منها بغير قصد مكَررا لها 
  . وعليه فهناك شبه اتفاق بين المصطَلَحيِن–أصحاب نظرية التناص 

يصلُح َأن نَِسم به الشعر الجاهلي في ظل ) الشَّفَاِهية والتَّنَاص(       فِكال المصطَلَحيِن  
 أم إلى جذور نظرية ،هل يرجع ذلك إلى أصل فكرة الشفاهية:  ونسأل ،غياب اآلخر

ن  م-  تُعد تناصات ُأسلُوِبية -  من وجهة نظر الشفاهية - التناص ؟ وهذه التكرارات 
 -  من وجهة نظري –) الشفاهية والتناص( فهما –وجهة نظر أصحاب نظرية التناص 

  . تعتمد على تكرار األلفاظ والصيغ والصور،وجهاِن ِلعملٍَة واِحدة
يقوم         ِإن مصطلح التناص هو الوجه اآلخر لمصطلح الشَّفَاِهية ؛ فَِكال المفْهوميِن 

أو أصالة التأليف ؛ فقد تَبنَّى كُلٌّ ) المَؤلِّف(إلغاء الذات الفاِعلَة  على مبدأ -  أساسا -
  .ِمنْهما ِفكْرة الذاتية المتَداِخلَة

 -         لقد اهتم النقد قديما بالمؤلف والعصر والمكان والجنس ؛ ولذا حرص النقاد 
 – أيما إفادة - ِفيدهم  على إثبات النص لصاحبه ؛ ألن معرفة صاحبه تُ-كُلَّ الحرص 

عملية التوثيق فإن /  ومن غير معرفة صاحب النص ،في أثناء محاولة مقَاربة النَّص
 أما النقد اآلن فأصبح نقدا ، ومن ثَم قد ينغلق عليه النص،أشياء كثيرة ستغيب عن الناقد

 ،ا للشكل والبناء وإنم، وال أهمية للمعنى،لغويا مشخوصا فيه إلى العالقات واألنظمة
 ولو لـم يوجد ، فما هو إال سياق يتجلى من خالله النص،ومن ثَم فال أهمية للمؤلف

  .فسيتجلى من خالل مَؤلِّف آخر
ورؤيتنا للتناص في الشعر الجاهلي تقوم على أن النصوص البشرية قد تعود 

 تتراوح بين ، أو معاصرة،نصوص سابقة قديمة: في قطاٍع كبير منها إلى موروثين 
 ،)التَّنَاص اُألسلوبي(األفكار المجردة واألساليب الخاصة ؛ فيما يمكن أن نُطِْلقَ عليه 



– 

  )٢٦٧٨(

 بخالف تعميم ،الذي يتحدد في األساليب الفَنِّية الفَرِدية ذات الخُصوصية الجمالية
  .بارت و،ستيفايكر

 الرَؤى، وهو يعبر عن تداخُل داِخلمتَِإن مصطلح التَّناص متَعدد المفاهيم 
، وما ينتج منه من توليد جديد في صياغة  ؛ إنه صيغة من صيغ التَّحولالنصوص وتشابكها

  .العبارة
 يختلفُ اخِْتالفًا ، بمفهومه الغربي،ولعلنا ال نجانب الصواب إذا قُلْنَا إن التناص

عدها النُّقَّاد القُدماء عيبا إال إذا َأخَذَ الشاعر المعنى  التي لم ي،بينًا عن السرقات الشعرية
نْهع رسابقه فَقَص وقد اعترف الشعراء ، أو نقله بلفظه ومعناه دون تغيير أو إضافة،ِمن 

  .َأن يقَلِّد السابق ويحاِكيهبأن الشاعر ال بد ِمن ) امرؤ القيس وعنترة(الجاهليون أنفسهم 
في مدونَة الشعر ) الخارجي والداخلي(ر التناص األسلوبي، بنوعيه وقد ظه

، النابغة الذبياني ورجٍل من ِكنْدة في شعر) والملُوك كَواِكب(الجاهلي ؛ فرأينا تكرار عبارة 
فَدعها ( وعبارة امرئ القيس ولبيد بن ربيعة العامري، في شعر) عفَِت الديار(وعبارة 

تَبصر (، وعبارة الفحل  َأوس بن حجر وعلْقَمة بن عبدةفي شعر)  الهم عنْك ِبجسرٍةوسلِّ
، امرئ القيس وعبيد بن اَألبرص والمرقِّش األصغرفي شعر ) خَِليِلي هْل تَرى ِمن ظَعاِئٍن

، وعبارة يب بن علسالمس وامرئ القيسفي شعر ) نَظَرتْ إليك بعين جاِزئٍة(وعبارة 
)هِميضو قًا ُأِريكرى باِح تَرَأص ( في شعر ،وعبارة النابغة الذبياني وطُفَيل الغَنَِوي) َأنَّى

 دقَو(، وعبارة  معاِوية بن ماِلك والحاِرث بن ِحلِّزةفي شعر ) اهتَديِت وكُنِْت غَير رِجيلٍَة
  .امرئ القيس وعلقمة الفَحلفي شعر ) اهاِتنَكُي و ِفيرالطَّي وِدتَأغْ

 على -  الذي أطلقه باري ورفيقه لورد -) القالب الصياغي( مصطلح ويدلُّ
ِإن لكل فكرة مركزية في القصيدة الجاهلية قوالب  ؛ حيث شَفَِوية الشعر الجاهلي

 لتساير ضغط ؛يستخرجها الشاعر من مخزونه اللُّغَِوي ويستخدمها  ،صياغية موزونة
ِإن نَسق القوالب الصياغية هو الذي يحدد األوزان ؛ فهناك ميل إلى تكرار  ؛ القافية

 وقد تُستَبدُل كلمة بأخرى وتُدرج ضمن البيت الشعري ،كلمات بعينها في أوزان معينَة
  .ما دام لها الوزن العروِضي نفسه

لب الشعراء في االنتقال من لوحة الطلل والقالب الصياغي الذي التزم به أغ
دع ذا ( أو ،)دع ذا: (إلى لوحة الرحلة هو اختيار عبارة جاهزة من العبارات اآلتية 

  .)عد عما مضى( أو ،)عد عما ترى( أو ،)دعها وسل الهم( أو ،)وخلِّ الهم
 ،)َأنَّى اهتدتْ: (والقالب الصياغي الذي استخدموه في وصف طيف المحبوبة 

  .)أال طَرقَتْك (،)أال طَرقت (،)أنّى سربِت (،)َأنَّى اهتديِت(



 

 )٢٦٧٩(

َأِمن آل : (ومن التراكيب التي افتتح بها بعض الشعراء الجاهليين قصائدهم 
  .)َأِمن آل مي( و،)َأِمن آِل لَيلَى( و،)ِهنْد

ا  بقدر م،ومهمة الشاعر الشَّفَاِهي في العصر الجاهلي ليست إبداع شيء جديد
 ، وصوره،هي تكرار التقاليد المتَّبعة ؛ لذا يتسم الشعر الجاهلي بالتكرار في موضوعاته

 وكأنه جميعه قصيدة واحدة ؛ فلكل موضوع أساليب خاصة ، ومعانيه، وأخيلته،وألفاظه
 والصيغ التقليدية في ، الذين يستخدمون القوالب الجاهزة،به ال يخرج عنها الشعراء

  .تعبيرالتفكير وال
التصحيف والتحريف  :  في الشعر الجاهلييِوفَالشَّالنَّظِْم وِمما يدلُّ على أثر 

ونسبة بعض  ،تشابه األبيات عند غير شاعر و، واختالف رواية أبياته،الذي أصابه
 وقيام بعض الشعراء ، ووجود أشعار غير معروفة القائل،األبيات إلى أكثر من شاعر

 البيت ىأبياتهم وتعديلها ؛ لتقويم اعوجاج ظَهر لهم فيها ؛ حيث يروبتغيير رواية بعض 
    .داخل القصيدة بروايات متعددة

وساعدت الرواية الشَّفَِوية للشعر الجاهلي على خلق لغة أدبية موحدة ارتفعت 
ة الثقافة الشَّفَِوي وقد انتصرت ، وذلك من خالل رواة الشعر،على اختالف اللهجات

ة للنص الشعريللقيمة الجمالي.  
تغيير بعض الكلمات في موضع : ومن أثر النظم الشَّفَِوي في الشعر الجاهلي 

 وتكرار ،)الواو( وتكرار أداة العطف ، واالستطراد، وكثرة المترادفات،القافية خاصة
   .ووجود تناقض في بعض قصائد الشعر الجاهلي ،الكلمات

 التي تُِعين الراوي على تذكُّر روايته ؛ ألن ، على الصيغويعتمد الشعر الجاهلي
 وقد ،قدرة الرواة على الحفظ والنقل أكبر حينما يستخدم الشاعر نمطًا تعبيريا واحدا

    .يضطر الشاعر إلى تغيير الصيغة ليجعلها مالئمة لوزن عروضي آخر
يدة العربية أبياتًا مستَِقلَّة ِإن الطبيعة الشَّفَاِهية للعصر الجاهلي جعلت القص

وصورا جزئية مقصودة لذاتها ؛ لذا انْصب اهتمام الشاعر الجاهلي على بناء البيت 
   .)بيت القصيد( ومن ثَم ظَهر ،الشعري السائر

 وذلك يساير ، وعبارات جاهزة، وقوالب صياغية،لقد تكررت صيغ ثابتة
 ونضع ، أن نستبعد ألفاظ النقد الشفاهي، فيما أرى، ولكن بإمكاننا،نظرية النظم الشفوي

 بقصد وبغير ،مكانها عبارات التناص األسلوبي ؛ فنذهب إلى َأن هذه العبارات المكررة
  . جاءت من باب التناص، عند كثير من الشعراء،قصد

  



– 

  )٢٦٨٠(

  :الحواِشي
                                         

)١( ة إلعانة «  الشَّفَِهية في كل أداء عن طريق استخدام الصيغ الشفهيبالشعر الذي يتم فيه ارتجال المادة التقليدي خاص
 -هـ ١٤٢٥ ،٣ ط، دمشق، دار أطلس للنشر،)عربي/ إنجليزي (قاموس أطلس الموسوعي : مجموعة مؤلفين  .»الذاكرة 
   .٨٧٩ ص ،م٢٠٠٥

 سلسلة عالم المعرفة ، مراجعة محمد عصفور، ترجمة حسن البنا عز الدين،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترجانظر ) ٢(
مصادر الشعر :  ناصر الدين األسد .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،)١٨٢(

أصداء الشاعر القديم ؛ تعدد الرواية في الشعر :  أيمن بكر .م١٩٦٦، ٣ ط ، القاهرة،رف دار المعا،الجاهلي وقيمتها التاريخية
عناصر التقليد :  سليمان الطعان .م٢٠٠٨، ١ ط ، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم،الجاهلي

وزارة الثقافة،شورات الهيئة العامة السورية للكتاب من،)١٧٣( سلسلة إحياء التراث العربي ،الشفوي في الشعر الجاهلي ، 
الشفوية سمة جعل  و،وقد رفض عبد اهللا محمد الغذامي هذه النظرية  .م٢٠٠٩ ، دمشق،مديرية إحياء ونشر التراث العربي

الروالدار البيضاء ،بي المركز الثقافي العر،القصيدة والنص المضاد: عبد اهللا محمد الغذامي :  انظر .ة وليس اإلبداعاي، 
   .٢٦ – ٩ ص ،م١٩٩٤، ١ ط،المغرب

 دار األصالة للثقافة والنشر ، ترجمة فضل بن عمار العماري،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: جيمز مونرو: انظر ) ٣(
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ ط، المملكة العربية السعودية، الرياض،واإلعالم

  .٤٨ ص،م١٩٩٧- هـ ١٤١٨ ، القاهرة، عالم الكتب،اللغويدراسة الصوت : أحمد مختار عمر ) ٤(
 ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،٧ ط، القاهرة،مكتبة الخانجي، تحقيق وشرح عبد السالم هارون ، البيان والتبيين : الجاحظ ) ٥(
٣/٢٨. 

العرب آنذاك لم تكن تصلح أن الخُطُوط التي عرفها « ِمما يَؤكِّد أن رواية الشعر في العصر الجاهلي قامت على المشافهة ) ٦(
.. .يخلو من اإلعجام أو النقط.. . وبخاصة القصائد الطِّوال منه ؛ فالخط النَّبِطي الشَّماِلي المشْتَقّ من اآلراِمي،لتدوين الشعر

قدمة م:  عبد المنعم خضر الزبيدي .»ومن عالمات التنوين .. .ومن رسم األحرف الصائتة القصيرة المعروفة بالحركات
  .٥٠ ص،م١٩٨٠، ليبيا، بنغازي، جامعة قاريونس،لدراسة الشعر الجاهلي

 ، سورية، دمشق، دار الفكر، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، ترجمة إبراهيم الكيالني،تاريخ األدب العربي: بالشير ) ٧(
  .١١٨ ص ،م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

 ، عالم الكتب،)النحو ـ فقه اللغة ـ البالغة(ر اللغوي عند العرب األصول ؛ دراسة إبستيمولوجية للفك: تمام حسان ) ٨(
 . ٨١ ص،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،القاهرة

 ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية، ترجمة وتقديم أحمد مرسي،المأثورات الشفاهية: يان فانسينا ) ٩(
 .٨٩ ص ،م١٩٩٩ ، القاهرة،شركة األمل للطباعة والنشر

 ، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، مراجعة عبد الجليل ناظم، ترجمة فريد الزاهي،علم النص: جوليا كريستيفا : انظر ) ١٠(
  .٨٠ – ٧٨ ص ،م١٩٩٧ ،٢ ط،المغرب

  .٧٠ – ٤٣ ص ،المرجع السابق: انظر ) ١١(
 .٢٦ ص ، المرجع نفسه)١٢(

 ، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمة محمد يحياتن،خطاب المصطلحات المفاتيح لتحليل ال :دومنيك مانغونو (١٣)
  .١٢٨ ص ،م٢٠٠٨ ، الجزائر، منشورات االختالف،لبنان

 مارس ،٢  ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ترجمة جابر عصفور،النظرية األدبية المعاصرة:  رامان سلدن )١٤(
 .١٤٦ ص،م١٩٩٦



 

 )٢٦٨١(

                                                                                                     
 .٢٨٦ ص ،م١٩٩٧ ،)٤( عدد ، جامعة قسطنطينية، مجلة األدب،شكالية موت المؤلفإ:  محمود خضر خربطلي )١٥(

 ترجمها وقدم لها وعلق عليها محمد خير ،)ِدراسات ِفي النَّص والتَّنَاِصية( ضمن كتاب ،نظرية النص: روالن بارت  )١٦(
 .٣٨ ص ،م١٩٩٨ ،١ ط، حلب، مركز اإلنماء الحضاري،الِبقَاعي

 ،٣ ط، المغرب، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ترجمة عبد السالم بنعبد العالي،درس السيميولوجيا: روالن بارت ) ١٧(
 .٨١ ص ،م١٩٩٣

 .١٤٦ ص،النظرية األدبية المعاصرة:  رامان سلدن )١٨(
 .١٣٤ ص، المرجع السابق)١٩(

 ، بغداد،)آفاق عربية(لثقافية العامة  دار الشؤون ا، ترجمة عبد الرحمن أيوب،مدخل لجامع النص: جيرار جينيت ) ٢٠(
 .٩٠ ص ،م١٩٨٦ ،٢ ط،العراق

 . الصفحة نفسها،المرجع السابق) ٢١(

 ،م٢٠٠١ ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،النَّص الغائب ؛ تجليات التناص في الشعر العربي: محمد عزام ) ٢٢(
  .٤٠ص

 .١٨ ص ،م٢٠١٠ –هـ ١٤٣١ ،١ ط، الرياض،ي األدبي الناد،التناص ؛ النظرية والممارسة: مصطفى بيومي ) ٢٣(

 ، أفريقيا الشرق، تقديم محمد العمري،التناص في الخطاب النقدي والبالغي ؛ دراسة نظرية وتطبيقية: عبد القادر بقشي ) ٢٤(
 .١٣٧ ص،م٢٠٠٧ ، المغرب،الدار البيضاء

              ،م٢٠١٦ ،١ ط، القاهرة،لمركز القومي للترجمة ا،)٢٦٦٧( العدد ، ترجمة محمد الجندي،التَّنَاص: جراهام ألين ) ٢٥(
 .١٥ص 

 .١٣ – ١٢ ص ،التناص ؛ النظرية والممارسة: مصطفى بيومي : انظر ) ٢٦(
 .) بقلم المتَرِجم،دراسة أولى( من ٢٢ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج )٢٧(

 .١٨ ص،اهليعناصر التقليد الشفوي في الشعر الج: سليمان الطعان ) ٢٨(

 .٨٠ ص ،المرجع السابق) ٢٩(

 . الصفحة نفسها،المرجع نفسه) ٣٠(

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلة فصول،إبداعية الشفاهي والكتابي ؛ محاورة نص شعبي: محمد حافظ دياب ) ٣١(
  .٣٩ ص،م٢٠٠٠ ،)٦٤( ع ،القاهرة

  .) بقلم المتَرِجم،لىدراسة أو( من ٣٤ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج) ٣٢(
 . الصفحة نفسها،المرجع السابق) ٣٣(

 .) بقلم المترجم ،دراسة أولى( من ٣٧ ص،المرجع نفسه) ٣٤(

كتابات غربية في تاريخ ( ضمن كتاب ،تطبيق نظرية الشعر الشفوي على األدب العربي القديم: غريغور شيلر: انظر ) ٣٥(
 .١٥٢ص  ،م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩ ،٢ ط، الرياض، مكتبة التوبة، العماري ترجمة فضل بن عمار،)الشعر الجاهلي وشفويته

  .٧٥ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج) ٣٦(
 ،دار الجيل ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد،العمدة ؛ في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني ) ٣٧(

 .١/١٩٧ ،م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،٥ ط،بيروت
 دار ،  تحقيق عمر أبو النصر،أبـو نـواس فـي تاريخه وشعـره ومباذله وعـبثه ومجونه:  نظـور المصري ابن م)٣٨(

  .٥٠ ص،م١٩٩٠ ، بيروت، الجيل
 ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، مراجعة نعيم زرزور، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر،عيار الشعر: ابن طباطبا ) ٣٩(

  .١٦ ص،م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢ط 



– 

  )٢٦٨٢(

                                                                                                     
 ،٢ ط، بيروت، المكتب اإلسالمي،؛ دراسة تحليلية مقارنةمشكلة السرقات في النقد العربي : محمد مصطفى هدارة ) ٤٠(

  .١٠٤ ص،م١٩٧٥
 ، سبرباي، طنطا، للنشر والتوزيع دار النابغة،السرقات الشعريةمراجعات أسلوبية في  ؛ ُأكْذُوبة التَّنَاص: عيد بلبع  )٤١(
 .١٥٥ ص ،م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠ ،١ط
 ،م١٩٧٢ ، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، تحقيق الشاذلي بويحيي،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب: ابن رشيق ) ٤٢(

  .٨٤ – ٨٣ص
 ،٣ ط، القاهرة، دار المعارف،)٢٤( ذخائر العرب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،ديوان امِرئ القَيس: امرؤ القيس ) ٤٣(

 .١١٤ ص ،م١٩٦٩

 ،م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ ، بيروت، المكتب اإلسالمي، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي،ديوان عنترة: ة بن شداد عنتر) ٤٤(
  .١٨٢ص

 ، القاهرة، دار المعارف،)٢٥( ذخائر العرب ، تحقيق السيد أحمد صقر،الموازنَة بين ِشعِر َأِبي تَمام والبحتُِري:  اآلِمِدي )٤٥(
  .١/٣١١ ،م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ ،٢ط
  .١/٥٥ ، المصدر السابق)٤٦(

)٤٧ ( اِنيجرتحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، الوساطة بين المتنبي وخصومه:القاِضي الج ، 
 .٢٠٨ ص ،م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ ، بيروت، صيدا،المكتبة العصرية

 .٢١٤ ص ،المصدر السابق) ٤٨(

 .٢١١ ص ،المصدر نفسه: انظر ) ٤٩(

 دار الفكر ،كتاب الصناعتين ؛ الكتابة والشعر، تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: لعسكري ا) ٥٠(
   .٢٠٢ ص ،م١٩٧١ ،٢ ط ، القاهرة،العربي

 .٢/٢٨٠ ،العمدة: ابن رشيق القيرواني ) ٥١(
 ،م١٩٨٩ ،٢ ط، القاهرة،ة الخانجى مكتب، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر،دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) ٥٢(

  .٤٧١ص 
  .٤٢٣ – ٤٢٢ ص ،المصدر السابق) ٥٣(
 ، جدة، دار المدني، القاهرة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى،أسرار البالغة: عبد القاهر الجرجاني ) ٥٤(
 . ٣٤٠ ص ،م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ط

  .٢٦١ ص ،دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) ٥٥(
  .٦٢ ص ،المصدر السابق) ٥٦(
)٥٧ ( ِريالشَّاِعِر: ابن األثير الِجزِب الكَاِتِب واِئر ِفي َأدثَُل السلَّقَ عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانه،الموع همدار نهضة ، قَد 

 .٣/٢١٨ ،ت.  د، القاهرة،مصر للطبع والنشر
 .١/١٠٠ ،المصدر السابق: انظر ) ٥٨(
 ،١ ط، تونس، دار الكتب الشرقية، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،ِمنْهاج البلَغَاء وِسراج اُألدباء: القَرطَاجنِّي حاِزم ) ٥٩(

  .١٩٤ – ١٩٣ ص ،م١٩٦٦
  .٣٩ ص ،المصدر السابق: انظر ) ٦٠(
 ،يمامة الصحفية مؤسسة ال، كتاب الرياض،ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث: علوي الهاشمي ) ٦١(

 .٣٠ ص ،ت.  د،الرياض

 .٦٨ ص،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: جيمز مونرو ) ٦٢(



 

 )٢٦٨٣(

                                                                                                     
 ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع،علم التناص المقارن ؛ نحو منهج عنكبوتي تفاعلي: عز الدين المناصرة  : انظر ) ٦٣(

بين الشعراء ؛ قراءة في النظرية النقدية عند تداول المعاني :  أحمد سليم غانم .١٨٦ -١٨٥ ص ، م٢٠٠٦ ،١ ط ،عمان
نظرية النص :  عبد الملك مرتاض .١٠٢ ، ٧٥ ص ،م٢٠٠٦ ،١ ط،المغرب ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،العرب
   .٢٦٠ – ١٨٥ ص ،م٢٠١٠ ،٢ ط، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،األدبي

 المجلس ،)٢٧٢( سلسلة عالم المعرفة عدد ،مرايا المقعرة ؛ نحو نظرية نقدية عربيةال: عبد العزيز حمودة : انظر ) ٦٤(
  .٤٥٣ – ٤٥٢ ص ،م٢٠٠١ أغسطس ، الكويت،الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 .٣٢ ص ،السرقات الشعريةمراجعات أسلوبية في  ؛ ُأكْذُوبة التَّنَاص: عيد بلبع : انظر ) ٦٥(

 .٢١  ص،المرجع السابق: انظر ) ٦٦(
 .٦٤ ص ،المرجع نفسه) ٦٧(
 .١٥٩ ص ،المرجع نفسه) ٦٨(
 .١٢٩ – ١٢٨ ،١٢ص  ،التناص ؛ النظرية والممارسة: مصطفى بيومي : انظر ) ٦٩(
 .٦٨ ص،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: جيمز مونرو ) ٧٠(

 ،م١٩٩٠ ،٢ ط،المغرب ، الدار البيضاء،ي المركز الثقافي العرب،دينامية النص ؛ تَنِْظير وِإنْجاز: محمد مفتاح : انظر ) ٧١(
 .١٠٣ص 

  .١١ ص،النَّص الغائب ؛ تجليات التناص في الشعر العربي: محمد عزام : انظر ) ٧٢(
 .  ٢٠٣ ص ،كتاب الصناعتين: العسكري : انظر ) ٧٣(

 ، دار المعارف،)٥٢(ر العرب  سلسلة ذخائ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،ديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني ) ٧٤(
 .٧٤ ص،م١٩٧٧ ،١ ط،القاهرة

 .٤٥ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: سليمان الطعان : انظر ) ٧٥(

 .١/٢٣٩ ،العمدة: ابن رشيق القيرواني ) ٧٦(
)٧٧ ( ٤٧٤ ص ،كتاب الصناعتين: العسكري.   

 .٦٣ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ٧٨(

 -هـ ١٣٩٩ ،٣ ط، بيروت، دار صادر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم،ديوان أوس بن حجر: ر أوس بن حج) ٧٩(
 . ٣٨ ص ،م١٩٧٩

 ، لبنان، بيروت، دار صادر، شرحه وعلق عليه وقدم له سعيد نسيب مكارم،ديوان علقمة بن عبدة: علقمة بن عبدة ) ٨٠(
 . ٢٣ ص،م١٩٩٦، ١ط

  .٩٣ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج) ٨١(
 .٤٣ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ٨٢(

 ،١ ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح أشرف أحمد عدرة،ديوان عبيد بن اَألبرص: عبيد بن اَألبرص ) ٨٣(
 . ٧٥ ص،م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 .٩٨ ص،م١٩٩٨، ١ ط،بيروت ، دار صادر، تحقيق كارين صادر،ِديوان المرقِّشَيِن: المرقِّش اَألصغَر ) ٨٤(

 .٢٣٨ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ٨٥(

 .١/٨١ ،م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ ، القاهرة، دار المعارف، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر،الشِّعر والشُّعراء: ابن قتيبة ) ٨٦(

 .١٩ ص، امرئ القيسديوان: امرؤ القيس ) ٨٧(

 . ١٣ ص،ديوان علقمة بن عبدة: علقمة بن عبدة ) ٨٨(

 .٢٢٩ ص ،مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي: عبد المنعم الزبيدي : انظر ) ٨٩(



– 

  )٢٦٨٤(

                                                                                                     
 .١٧٧ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ٩٠(

 ، القاهرة، دار المعارف،)٥٩( ذخائر العرب ، تحقيق عمر عبد الرسول،ديوان دريد بن الصمة: دريد بن الصمة ) ٩١(
 .١٤٣ ص،م١٩٨٥

 .٢٣٧ ص،رئ القيس امديوان: امرؤ القيس ) ٩٢(

 ،)٨( سلسلة التراث العربي ، حققه وقدم له إحسان عباس،شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: لبيد بن ربيعة العامري ) ٩٣(
  .٢٩٧ص،م١٩٦٢ ، الكويت،وزارة اإلرشاد واألنباء

 .٢١٢ ص،ديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني ) ٩٤(

 ،م١٩٩٧ ،١ ط، بيروت، دار صادر، تحقيق حسان فالح أوغلي، شرح األصمعي،الغَنَِويديوان طُفَيل : طفيل الغنوي ) ٩٥(
   .١٠٣ص 

 ، تقديم حسن البنا عز الدين ، مراجعة إبراهيم اإلبياري، تحقيق حسن كامل الصيرفي،طيف الخيال: الشريف المرتضى ) ٩٦(
  . من مقدمة الكتاب٥٦ ص ،م٢٠٠٨ ، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة،)١٧٥(سلسلة الذخائر 

 ،٦ ط، القاهرة، دار المعارف، عبد السالم محمد هارون، تحقيق أحمد محمد شاكر،المفَضِليات: المفضل الضبي ) ٩٧(
 .٢٥٥ ص،م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٣

 ، بيروت، العرِبي دار الِكتَاب، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب،ديوان الحاِرث بن ِحلِّزة: الحاِرث بن ِحلِّزة ) ٩٨(
 .٤٢ ص،م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،١ ط،لبنان

 .١٣٨ ص ،ديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني ) ٩٩(

 ط ، لبنان، بيروت، دار المعرفة، اعتنى به وشرحه حمدو طماس،ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى ) ١٠٠(
  .٦٣ ص ،م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢
 .١٠٣ ص ، دينامية النص:محمد مفتاح : انظر ) ١٠١(

 ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،األمثال العربية والعصر الجاهلي ؛ دراسة تحليلية: محمد توفيق أبو علي ) ١٠٢(
  .٧٧ ص،م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨، ١ ط، لبنان،بيروت

 .١٧ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ١٠٣(

 .٢٩ ص،المصدر السابق) ١٠٤(

 .٢٤ ص،المصدر نفسه) ١٠٥(

   .٧٢ ص ،المصدر نفسه) ١٠٦(
 . ١١١ ص،ديوان عبيد بن اَألبرص: عبيد بن اَألبرص ) ١٠٧(

  .٤٥ ص،المصدر السابق) ١٠٨(
 .٨ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس  )١٠٩(

   .٨٩ ص ،السابقالمصدر ) ١١٠(
  .٣٥ ص ،ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى  )١١١(
  .٢١ ص ،السابقالمصدر ) ١١٢(
  .٦٣ ص ،المصدر نفسه) ١١٣(
  .١٠ ص،نفسهالمصدر ) ١١٤(
 .٧٩ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ١١٥(

  .١٧٣ ص،المصدر السابق) ١١٦(
  . الصفحة نفسها،المصدر نفسه) ١١٧(



 

 )٢٦٨٥(

                                                                                                     
 -  هـ ١٤٣٠، ١ ط،فضل بن عمار العماريجمة  تر،اللغة العربية الفصحى لغة شعرية شفوية: مايكل زويتلر  )١١٨(

  .٨ ص ،م٢٠٠٩
 .٩ ص،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: ز مونرو جيم) ١١٩(

 المجلس الوطني ،)٢١٢( عالم المعرفة ، وسائل تنميتها، أهميتها، مصادرها،الحصيلة اللغوية: أحمد محمد المعتوق ) ١٢٠(
  .٢٧٢ ص،م١٩٩٦ أغسطس ، الكويت،للثقافة والفنون واآلداب

  .١٣٢ ص،لجاهليعناصر التقليد الشفوي في الشعر ا: سليمان الطعان ) ١٢١(
  .١٢٧ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج: انظر ) ١٢٢(
 ). بقلم المتَرِجم،دراسة أولى( من ٣٩ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج: انظر ) ١٢٣(

 .١٧٥ـ ١٧٤ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: سليمان الطعان ) ١٢٤(

 .١١٧ ـ ١١٦ ص،شعر الجاهليالنظم الشفوي في ال: جيمز مونرو ) ١٢٥(

 ضمن ،الشعر المروي شفويا في العصر الجاهلي في جزيرة العرب في مجتمعات األمة: مايكل ماكدونالد : انظر ) ١٢٦(
 .٩١ -٩٠ ص،)كتابات غربية في تاريخ الشعر الجاهلي وشفويته(كتاب 

  .٢٦٦ ص،الحصيلة اللغوية: أحمد محمد المعتوق ) ١٢٧(
)١٢٨ ( قال البغدادي)ا« ) : هـ١٠٩٣تبعضهم بعض نِْشدوكُلٌّ يتكلم على مقتضى لغته التي فُِطر عليها،كانت العرب ي ، 

 تحقيق وشرح عبد السالم ، ولُب لُباب ِلسان العرب،ِخزانَة اَألدب:  البغدادي .»ومن هنا كَثُرتْ الروايات في بعض األبيات 
 .١/٢٢ ،م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ ، القاهرة، دار الكاتب العربي،محمد هارون

هـ ١٣٩٤ ، جدة، دار المـدني، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر،طَبقَاتُ فُحوِل الشُّعراِء: ابن سالم الجمحي : انظر ) ١٢٩(
 .١/٢١٥ ،م١٩٧٤ -
 .١٠٨ – ١٠٧ ص، تعدد الرواية في الشعر الجاهلي ؛أصداء الشاعر القديم: أيمن بكر  )١٣٠(

ديوان امرئ القيس ؛ مشكل إعراب األشعار الستة :   امرؤ القيس .٨ ص ،ديوان امِرئ القَيس: امرؤ القيس : انظر ) ١٣١(
 ، علي الشوملي، علي الهم، تحقيق أنور أبو سويلم،)هـ٦٠٩ت( شرحه محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي ،)١(الجاهلية 
 .٢٩ ص ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،١ ط، األردن، عمان،دار عمار

 عين ،الشعر العربي القديم في ضوء نظرية التلقي والنظرية الشفوية ؛ ذو الرمة نموذجا:  الدين حسن البنا عز) ١٣٢(
  .٢٢ ص،م٢٠٠٢، ١ ط، القاهرة،للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية

  . ٢١ ص،ديوان أوس بن حجر: أوس بن حجر ) ١٣٣(
  .٢/٦٧ ،الشِّعر والشُّعراء: ابن قتيبة ) ١٣٤(
  . ٩٧ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: طعان سليمان ال) ١٣٥(
  .٥٢ ص،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: جيمز مونرو ) ١٣٦(
 .١٤٣ ص ،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ١٣٧(

  .٢٩٤ ص،ديوان عنترة:  عنترة بن شداد )١٣٨(
 .٩٦ -٩٤ ص،الشعر المروي شفويا في العصر الجاهلي: مايكل ماكدونالد : انظر ) ١٣٩(

 .٦٠ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: سليمان الطعان ) ١٤٠(

 .١٢٩ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج) ١٤١(

  .٦١ ص،المرجع السابق) ١٤٢(
 .) بقلم المتَرِجم،دراسة أولى( من ٣٧ ص، نفسهالمرجع) ١٤٣(

 .٥٦ – ٥٥ ص،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي: جيمز مونرو ) ١٤٤(



– 

  )٢٦٨٦(

                                                                                                     
 .١١٤ ص،ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس ) ١٤٥(

  .٦٣ ص ،ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى ) ١٤٦(
 .٢٨١ ص،المفَضِليات: المفضل الضبي ) ١٤٧(

 .٥٦ – ٥٥ ص، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي:جيمز مونرو ) ١٤٨(

  .٥٥ – ٥٤ ص،انظر المرجع السابق) ١٤٩(
  .٣٠ ص ،المرجع نفسه) ١٥٠(
  ). بقلم المتَرِجم،دراسة أولى( من ٣٣ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج: انظر ) ١٥١(
  .٧٠ ص،مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي: عبد المنعم خضر الزبيدي :  انظر )١٥٢(
 المصرية  الهيئة، مجلة فصول،جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير النقدي والخبرة الشعرية:  شكري محمد عياد )١٥٣(

  .٦٣ ص،م١٩٨٦ ،)٢( ع ،)٦( مج ،)٢( ج ، القاهرة،العامة للكتاب
 .٢٨٧ - ٢٨٦ ص،الشفاهية والكتابية:  أونج .والترج:  انظر )١٥٤(

 .٢٣ ص،الشفوي في الشعر الجاهليعناصر التقليد : سليمان الطعان ) ١٥٥(

  .٧٨ ص،الشفاهية والكتابية: أونج . والترج) ١٥٦(
 .١٠١ ص،المرجع السابق) ١٥٧(

  .٩٧ ص،نفسهالمرجع ) ١٥٨(
  .١٢٧ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: سليمان الطعان : انظر ) ١٥٩(
 النادي ،ية إلى التشريحية ؛ قراءة نقدية لنموذج معاصرالخطيئة والتكفير ؛ من البنيو: عبد اهللا محمد الغذامي : انظر ) ١٦٠(

  .١٠٢ – ١٠١ ص ،م١٩٨٥ ،١ ط، المملكة العربية السعودية، جدة،الثقافي األدبي
  .١٢٨ ص،عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي: سليمان الطعان : انظر ) ١٦١(
 .)لم المتَرِجم بق،دراسة أولى( من ٣٤ ص،الشفاهية والكتابية: أونج  .والترج) ١٦٢(

 .١١٤ ص ،ديوان امِرئ القَيس: امرؤ القيس : انظر ) ١٦٣(

 .٩ ص ،المصدر السابق) ١٦٤(

، ١ ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،ديوان طرفة بن العبد: طرفة بن العبد ) ١٦٥(
 .٢٥ ص،م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

)١٦٦ ( ِريابن األثير الِجز :ثَُل السالشَّاِعِرالمِب الكَاِتِب و٣/٢٣٠ ،اِئر ِفي َأد. 

 صنعة اإلمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن َأِبي سلْمى : انظر ) ١٦٧(
   .١٣٣ ص ،م١٩٤٤ - هـ ١٣٦٣ ، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية،الشيباني ثعلب

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 )٢٦٨٧(

                                                                                                     
  عالمصادر والمراج

  :المصادر : أوال 
 * ِريبن عبد الواحد   ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا بن محمد بن عبد الكريم-ابن األثير الِجز

  ) :هـ٦٣٧ت(الشيباني 
 المثَُل الساِئر ِفي َأدِب الكَاِتِب والشَّاِعِر، قَدمه وعلَّقَ عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانه، دار نهضة -١

  . ت. والنشر، القاهرة، دمصر للطبع 
 * اِنيوِشيق القَيرالحسن –ابن ر هـ٤٥٦ت( أبو علي:(  
 العمدة ؛ ِفي محاِسن الشِّعِر وآداِبه ونَقِْده، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الجيل، -٢

  . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥بيروت، ط
ذلي بويحيي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ، تحقيق الشا قراضة الذهب في نقد أشعار العرب-٣

  .م١٩٧٢
 * لَِويا العاطَبد –ابن طَبمن َأحد بمحن مسو الحهـ٣٢٢ت( َأب:( 
عيار الشعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،  -٤

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢لبنان، ط 
  ): هـ٢٧٦ت( َأبو محمد عبد اهللا بن مسِلم – الدينَوِري ابن قُتَيبة* 
  . م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦ الشِّعر والشُّعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، -٥

 * ِرينْظُور الِمصهـ٧١١ت( أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم –ابن م: (  
،   دار الجيل،خه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه، تحقيق عمر أبو النصرأبو نواس في تاري -٦

  .م١٩٩٠بيروت، 
  ):هـ٣٧٠ت( َأبو القَاِسم الحسن بن ِبشْر بن يحيى -اآلِمِدي * 
، دار )٢٥( الموازنَة بين ِشعِر َأِبي تَمام والبحتُِري، تحقيق السيد أحمد صقر، ذخائر العرب -٧

  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، ٢قاهرة، طالمعارف، ال
  ) :هـ.  ق٨٠ت( ابن حجر بن الحاِرث بن عمرو بن الِكنَدي-امرؤ القَيِس *
، دار المعارف، القاهرة، )٢٤( ديوان امِرئ القَيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ذخائر العرب -٨
  .  م١٩٦٩، ٣ط
، شرحه محمد بن إبراهيم بن محمد )١( الجاهلية  ديوان امرئ القيس ؛ مشكل إعراب األشعار الستة-٩

، تحقيق أنور أبو سويلم، علي الهم، علي الشوملي، دار عمار، عمان، األردن، )هـ٦٠٩ت(الحضرمي 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط
  



– 

  )٢٦٨٨(

                                                                                                     
  : أوس بن حجر * 
 - هـ ١٣٩٩، ٣ ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط-١٠

  .م١٩٧٩
  ) :هـ١٠٩٣ت( عبد القَاِدر بن عمر –لبغْداِدي ا* 
 دار الكاتب  ِخزانَة اَألدب، ولُب لُباب ِلسان العرب، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون،-١١

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧العربي، القاهرة، 

 ):هـ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر - الجاحظ * 
 - هـ ١٤١٨، ٧مكتبة الخانجي، القاهرة، ط،  عبد السالم هارون تحقيق وشرح،  البيان والتبيين -١٢

  .م١٩٩٨
 * ِحيمالم –الجن سد بمحهـ٢٣١ت( م: (  
 - هـ ١٣٩٤ طَبقَاتُ فُحوِل الشُّعراِء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، دار المـدني، جدة، -١٣

  .م١٩٧٤
  :الحاِرث بن ِحلِّزة الواِئِلي * 
اِرث بن ِحلِّزة، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب، دار الِكتَاب العرِبي، بيروت، الح ديوان -١٤

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١لبنان، ط
 * نِّيطَاجالقَر اِزمد –حمحن ماِزم بن حسو الحهـ٦٨٤ت( َأب:( 
، ١ة، دار الكتب الشرقية، تونس، ط ِمنْهاج البلَغَاء وِسراج اُألدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوج-١٥

  . م١٩٦٦
  ):  هـ٨ت( دريد بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن علْقَمة بن جذَاعة - دريد بن الصمة* 
، دار المعارف، القاهرة، )٥٩( ديوان دريد بن الصمة، تحقيق عمر عبد الرسول، ذخائر العرب -١٦

  .م١٩٨٥
  :مى زهير بن َأِبي سلْ* 
 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة اإلمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني -١٧

  . م١٩٤٤ -هـ ١٣٦٣ثعلب، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
، ٢ ديوان زهير بن أبي سلمى، اعتنى به وشرحه حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط -١٨

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
  ) :هـ٤٣٦ت( َأبو القَاِسِم عِلي بن الحسيِن الموسِوي العلَِوي –ِريف المرتَضى الشَّ* 
طيف الخيال، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مراجعة إبراهيم اإلبياري، تقديم حسن البنا عز الدين  -١٩

  .م٢٠٠٨، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، )١٧٥(، سلسلة الذخائر 



 

 )٢٦٨٩(

                                                                                                     
  ) :   هـ.  ق٧٠ت(رفََة بن العبد  طََ*

، ١ ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط-٢٠
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 * طُفَيل بن عرف –طُفَيل الغَنَِوي : 
، ١ ططُفَيل الغَنَِوي، شرح األصمعي، تحقيق حسان فالح أوغلي، دار صادر، بيروت، ديوان -٢١

  . م١٩٩٧
 * اِنيجرهـ٤٧١ت( أبو بكر بن عبد الرحمن –عبد القَاِهر الج : (  

  .  م١٩٨٩، ٢ دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط-٢٢
  أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة، دار المدني، جدة،-٢٣
  .  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ط
  :عبيد بن اَألبرص * 
، ١ ديوان عبيد بن اَألبرص، شرح أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط-٢٤

  .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 * هـ٣٩٥ت( أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل –العسكري:(  
على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار  كتاب الصناعتين ؛ الكتابة والشعر، تحقيق -٢٥

  .  م١٩٧١، ٢الفكر العربي، القاهرة، ط 
  : علقمة بن عبدة * 
 ديوان علقمة بن عبدة، شرحه وعلق عليه وقدم له سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، -٢٦

  .م١٩٩٦، ١لبنان، ط
 * ِسيبهـ.  ق٢٢ت (عنترة بن شداد بن قُراد الع: (  
 - هـ ١٣٩٠ ديوان عنترة، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي، بيروت، -٢٧

  .م١٩٧٠
 * اِنيجرِزيز –القاِضي الجد العبن عب ِلين عسو الحهـ٣٩٢ت( َأب :(  
 الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، -٢٨

  .   م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦عصرية، صيدا، بيروت، المكتبة ال
 * اِمِريِبيعة العن رب هـ٤١ت(لَِبيد : (  
، )٨(شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له إحسان عباس، سلسلة التراث العربي  -٢٩

  .  م١٩٦٢وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، 
  



– 

  )٢٦٩٠(

                                                                                                     
  ) : ق هـ٥٠ت(، المرقِّش اَألصغَر عمرو بن حرملة ) ق هـ٥٧ت(المرقِّش اَألكبر عمرو بن سعد * 

  . م١٩٩٨، ١تحقيق كارين صادر، دار صادر، بيروت، ط ِديوان المرقِّشَيِن، -٣٠
 * ِبيل الضفَضهـ١٦٨ت نحو( أبو العباس بن محمد بن يعلي بن عامر بن سالم -الم: (  
، ٦ السالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط المفَضِليات، تحقيق أحمد محمد شاكر، عبد-٣١

  .م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣
 * اِنيية –النَّاِبغَة الذُّباِويعن ماد بة ِزيامُأم وهـ.  ق١٨ت( أب: (  

، دار )٥٢( ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب -٣٢
  .  م١٩٧٧، ١المعارف، القاهرة، ط

  :المراجع العربية : ثانيا 
  : أحمد سليم غانم * 
 تداول المعاني بين الشعراء ؛ قراءة في النظرية النقدية عند العرب، المركز الثقافي العربي، -٣٣

  .م٢٠٠٦، ١، طالمغربالدار البيضاء، 
  :أحمد محمد المعتوق * 

 ، المجلس الوطني )٢١٢(لم المعرفة  الحصيلة اللغوية، أهميتها، مصادرها، وسائل تنميتها، عا-٣٤
  .م١٩٩٦للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس 

  :أحمد مختار عمر * 
  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٨ عالم الكتب، القاهرة، ، دراسة الصوت اللغوي-٣٥
  : أيمن بكر * 
ارقة، دولة  أصداء الشاعر القديم ؛ تعدد الرواية في الشعر الجاهلي، دائرة الثقافة واإلعالم، الش-٣٦

  .م٢٠٠٨، ١اإلمارات العربية المتحدة، ط 
  : تمام حسان * 
، عالم )النحو ـ فقه اللغة ـ البالغة( األصول ؛ دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -٣٧

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الكتب، القاهرة، 
  : حسن البنا عز الدين * 
ي والنظرية الشفوية ؛ ذو الرمة نموذجا، عين  الشعر العربي القديم في ضوء نظرية التلق-٣٨

  .م٢٠٠٢، ١للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ط
  : سليمان الطعان * 
، منشورات الهيئة )١٧٣( عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاهلي، سلسلة إحياء التراث العربي -٣٩

  .م٢٠٠٩ية إحياء ونشر التراث العربي، دمشق، العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، مدير



 

 )٢٦٩١(

                                                                                                     
 : عبد العزيز حمودة * 
، المجلس الوطني )٢٧٢( المرايا المقعرة ؛ نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة عدد -٤٠

  .م٢٠٠١للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس 
  :عبد القادر بقشي * 
؛ دراسة نظرية وتطبيقية، تقديم محمد العمري، أفريقيا  التناص في الخطاب النقدي والبالغي -٤١

  .م٢٠٠٧الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 
  : الغذامي محمد عبد اهللا * 
 الثقافي  النادي الخطيئة والتكفير ؛ من البنيوية إلى التشريحية ؛ قراءة نقدية لنموذج معاصر،-٤٢

  .م١٩٨٥، ١، طالسعودية العربية المملكة، جدة األدبي،
  .  م١٩٩٤، ١ القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-٤٣
  : عبد الملك مرتاض * 
   .م٢٠١٠، ٢ نظرية النص األدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط-٤٤
  : عبد المنعم خضر الزبيدي * 
  .م١٩٨٠نس، بنغازي، ليبيا، مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي، جامعة قاريو-٤٥
  : عز الدين المناصرة  * 
، ١ علم التناص المقارن ؛ نحو منهج عنكبوتي تفاعلي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط -٤٦

  .م٢٠٠٦
  : علوي الهاشمي * 
 ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، -٤٧

  .ت. دالرياض، 
  : عيد بلبع * 
، ، طنطا للنشر والتوزيعالسرقات الشعرية، دار النابغةمراجعات أسلوبية في  ؛  ُأكْذُوبة التَّنَاص-٤٨

   .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠ ،١سبرباي، ط
  : مجموعة مؤلفين * 
 -هـ ١٤٢٥، ٣، دار أطلس للنشر، دمشق، ط)عربي/ إنجليزي (قاموس أطلس الموسوعي  -٤٩

  .م٢٠٠٥
  : توفيق أبو علي محمد * 
 األمثال العربية والعصر الجاهلي ؛ دراسة تحليلية، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، -٥٠

  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان، ط



– 

  )٢٦٩٢(

                                                                                                     
  : محمد عزام * 
 ؛ تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، النَّص الغائب-٥١

  .م٢٠٠١
  : مصطفى هدارة محمد * 
 مشكلة السرقات في النقد العربي ؛ دراسة تحليلية مقارنة، المكتب اإلسالمي، بيروت، -٥٢
  .م٢،١٩٧٥ط
  : محمد مفتاح * 
  .  م١٩٩٠، ٢ط، المغرب ِدينَاِمية النص ؛ تَنِْظير وِإنْجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -٥٣
  :مصطفى بيومي * 
  .م٢٠١٠ –هـ ١٤٣١، ١ ؛ النظرية والممارسة، النادي األدبي، الرياض، ط التناص-٥٤
  : ناصر الدين األسد * 
 .م١٩٦٦، ٣ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار المعارف، القاهرة، ط -٥٥

  :المراجع األجنبية المترجمة : ثالثًا 
  :ألين، جراهام * 
  .  م١،٢٠١٦، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط)٢٦٦٧(د  التَّنَاص، ترجمة محمد الجندي، العد-٥٦
 : أونج، والترج * 
 الشفاهية والكتابية، ترجمة حسن البنا عز الدين، مراجعة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة -٥٧

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )١٨٢(
  : بارت، روالن * 
، ترجمها وقدم لها وعلق عليها محمد )ِدراسات ِفي النَّص والتَّنَاِصية( النص، ضمن كتاب  نظرية-٥٨

  .م١٩٩٨، ١خير الِبقَاعي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط
 درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السالم بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، -٥٩
  .م١٩٩٣، ٣ط
  :ر، ريجيس بالِشي* 
 دار الفكر،  دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،، ترجمة إبراهيم الكيالني،تاريخ األدب العربي -٦٠

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دمشق، سورية، 
  : جينيت، جيرار * 
، بغداد، )آفاق عربية( مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة -٦١

  . م١٩٨٦ ،٢العراق، ط



 

 )٢٦٩٣(

                                                                                                     
  :  مايكل زويتلر،* 
  .م٢٠٠٩ - هـ١،١٤٣٠ ط،فضل بن عمار العماريجمة  تر،اللغة العربية الفصحى لغة شعرية شفوية - ٦٢
 : ِسلِْدن، رامان * 

، ٢النظرية األدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  ط -٦٣
  م١٩٩٦مارس 
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  الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم

    المقَدمةُ**   
دمِللِه      الْح بالَمين، رالةُ العوالص الملَى والسِه عاَألِمين، نَِبي ِضيراُهللا و نآِلِه ع 
  :بعد أما الديِن،،،،  يوِم إلَى والتَّاِبعين وَأصحاِبِه

تْ      فَقَدِظياتُ حاءةُ الِقرآِنياِم القُرِتملِمين ِباهسنْذُ المِتِهم مضلَى األولَى نَهع دسوِل ير 
 ِمن كَبير عدد تَجرد فَقَد هذَا؛ يوِمنَا إلَى الِكراِم  وصحابِتِه- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-اِهللا

 في وَأفْكَارهم عقُولُهم ِبِه جادتْ ما كُلَّ الِكتَاِب، وسطَروا هذَا ِخدمِةِل المسِلِمين علَماِء
. والتَّْأِليِف الدرِس في بعِدِهم ِمن الداِرِسين ومضان المسِلِمين، مفْخَرةَ َأصبحتْ مَؤلَّفَاٍت

 حوَل وكَِبيرٍة صِغيرٍة كُلِّ ِبتَتَبِع  المسِلِمين َأعمارهموقَد َأفْنَى هؤالء المجتَِهدون ِمن علَماِء
الِعلِْم الشَّريِف، ِباعِتباِرِه واِحدا ِمن العلوِم القُرآِنيِة المِهمِة التي تَخْدم تَفِْسير القُرآِن  هذَا

ألواِمِرِه، وِللُبعِد عما نَهى عنْه؛ ِللْوصوِل إلَى الكَريِم، وتُسِهم ِفي فَهِم معاِنيِه لالنِْصياِع 
  .السعادِة الحِقيِقيِة التي يسعى إلَيها كُلُّ مسِلم

 واِضحا تََأثُّرا تََأثَّر قَد العرِبي الدرس أن يِجد العرِبي اللغَوي الدرِس في      والمتََأمُل
 ِمن ونَحِوها أن يخْلُو وصرِفها العرِبيِة َأصواِت في ِكتَاب يكَاد ال إذْ المَؤلَّفَاِت؛هِذِه ِب

 التي والضواِبطَ القَواِعد مثَّلَتْ مساِئٍل ِبها ِمن يتَِّصل وما الِقراءاِت، ِمن كَِبيرٍة جملٍَة
  .المسِلِمين علَماء سطَّرها التي العلوِم هِذِه داِتمفْر ورفَّدتْ َأصلَتْ،

   كَانو   ِن ِمنيين بتَمهآِن ِبتَْأِريِخ الماِت القُراءةٌ طَاِئفَةٌ والِقركَِبير تَشِْرِقين، ِمنسالم 
يتَِّسم  بعضها كَان كَِثيرةً، بحاثًاوأ كُتُبا ذَِلك في والِقراءاِت، وكَتَبوا القُرآِن درسوا تَْأريخَ

 .وِقراءاِتِه القُرآِن في والتَّشِْكيِك الطَّعِن ِمن يخْلُو ال ِمنْها وكَثير الِْعلِْميِة، والنَّظْرِة ِبالِْجديِة
ِمن  عدد اتَّخَذَها التي ساِئِلالم ِمن القُرآِنيِة الِقراءاِت في االخِْتالِف مسَألَةُ وقَد كَانَتْ

 الكَِريِم؛ فَقَد وصفُوا القُرآن وِقراءاتَه ِبالتَّنَاقُِض القُرآِن في ِللطَّعِن مسوغًا المستَشِْرقين

 
 

  مدرس بقسم اللغة العربية
  المنيا جامعة - اآلداب كُلِّية
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  )٢٦٩٦(

 ز وجَل،الثَّباِت، وِذلَك للْوصوِل إلنْكَاِر كَوِنِه ِبِقراءاِتِه ِمن اِهللا ع وعدِم واالضطِّراِب
ذَِلكو ِة ِلنَفِْي كُلُّهوالنُّب نع لَّى -النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمستَشِْك- و ثَم ِمنِلمين في ي وسك الم

  .الغَراء عِقيدِتِهم
ِل      ِمنذَا َأجلْتُ كُله هاوح أن نيقيقَةَ ُأبذَا حاِت هاءِة،االخِْتالِف في الِقرآِنيالقُر   أنو

وِذلَك مع الكَشِْف عن  لَه، وأن ُأبين مفْهومهم ِمنْه، المسلمين علَماِء َأكِْشفَ عن موِقِف
 في وبياِن الكَيِفيِة التي َأسهم ِبها ذَِلك االخِْتالفُ  القُرآِنيِة، الِقراءاِت في مقَاِصِد االخِْتالِف

 الموضوِع، هذَا ِمن جزٍء علَى الضوء ِليلِْقي البحثُ هذَا واتِّساِعها؛ فَجاء المعاِني تَعدِد
  :الثَّالثَِة اآلِتية  مباِحِثِه ِخالِل ِمن ِمن َأسراِرِه، وذَِلك شَيٍء عن ويكِْشف

 ُثحبُل الما نّشّْأةُ : اَألواءِة ِتالِقرآِنياِحُل القُررالمتْ التي ورا مِبه.  
 ُثحبالثَّاِني الم : ومفْهاِءاِت في االخِْتالِف مِة الِقرآِنيالقُر اِء ِعنْدلَمالع.  
 ُثحباتُ : الثَّاِلثُ الماءالِقر نَىعالمو. 

 المـنْهج  ذَِلـك  في مستَخِْدما التَّفِْصيِل، ِمن ٍئِبشَي مبحٍث ِلكُلَّ سَأعِرض، األمِر وِلتَفِْصيِل
ِتقْرائياالس ِفيصالو ،ِليِليالتَّح ذَِلكلَى والتَّالي  النَّحِو ع:  

    



 

 )٢٦٩٧(

   ِبها مرتْ التي والمراِحُل القُرآِنيِة الِقراءاِت نّشّْأةُ : اَألوُل المبحثُ** 
 ِفيها تَلَقَّى التي اُألولَى ِبالحِديِث عن المِراِحِل القُرآِنيِة الِقراءاِت عن حِديثُال      يرتَِبطُ

النَِّبي-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِة التي- صِفياِن الكَييباِت التَّنِْزيِل، وتَلَقَّى  آي امةُ الِكرابحالص - 
 ثَم وِمن - صلَّى اُهللا علَِيِه وسلَِّم-ِمنْه ِتلْك اآلياِت المباركَاِت  ِبها-رِضي اُهللا عنْهم

وسلَّم،  علَيِه اُهللا صلَّى - النَِّبي فَِم ِمن تَلَقُّوها كَما كَافَّةً تَبِليِغِهم إياها ِبِعنَايٍة باِلغٍَة ِللنَّاِس
ِبما تَوفَّر لَهم ِمن  ِمنْها اِهللا وكَشِْفِهم عن مراِد اآلياِت، لْكِت وذَِلك مع نَشِْرِهم معاِني

  .َأدوات
 التَاِبعين ِمن جاء بعدهم ومن الصحابِة ِمن كَِبير عدد ساِر اللساِن وهذَا المعاِني      وِبهِذِه

النَّاس ونلِّمعةَ ياءآِن ِقرالقُر هكَامَأحو .طَاءلَنَا ع روص قَدو ناِئِب بذَا السه دشْها المِفيم 
 عن القُرآن َأخَذْنَا إنَّا: قَال السلْمي الرحمن عبد أبا إن: "  وغَيره زيٍد بن حماد حدثَ ِبِه

 حتَّى اُألخَِر، العشِْر إلَى يجاوزوهن لَم آياٍت شْرع تَعلَّموا إذَا كَانُوا أنَّهم قَوٍم َأخْبرونَا
،ا ِفيِهنوا ملَمعفَكُنَّا ي لَّمنَتَع آنَل القُرمالع١ ."ِبه و  

قَدتْ      واءاتٌ جةٌ آيكَثير نيفَ تُبكَي كَان ِه-النَِّبيلَيُل  عالِة َأفْضالِم الصالستَلَ- وي قَّى 
،آنذَا القُره الَهوتَِصفُ َأحو عذَا مالتَّلَقِّي، ه تَُؤكِّدو رطْلَِق اِهللا تَكَفُِّل َأمذَا ِبِحفِْظ المه 

 سنَِقفُ والتي المعاِني هِذِه إلَى تُشير التي اآلياِت هِذِه وِمن .للنَّاِس وجمِعِه وبياِنِه القُرآِن
 جمعه علَينَا ِإن * ِبِه ِلتَعجَل ِلسانَك ِبِه تُحرك لَا{: ِبالدرِس والتَّحليِل، قَوِلِه تعالى علَيها

آنَهقُرفَِإذَا * و ْأنَاهقَر فَاتَِّبع آنَهقُر * ثُم نَا ِإنلَيع انَهي٢.}ب  
فَقَد      ِويا األثَِر في رِذِه تَفْسيراِت ِلهِن في اآلييحيحا الصِرِهمغَيلَفْظُ-وِديِث  والح  

خَاِريِحيِحِه في ِللْبص - نعيٍد عٍر بن سيبج نِن عاب اٍس أنَّهبقَال ع: " وُل كَانساللَِّه ر - 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص - اِلجعي ةً، التَّنِْزيِل ِمنِشد كَانو اِمم كرحِه يفَقَاَل - شَفَتَي ناٍس اببع :

 َأنَا: سِعيد وقَاَل يحركُهما، -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - اللَِّه رسوُل كَان كَما لَكُم ُأحركُهما فََأنَا
 تُحرك  لَا{: تَعالَى اللَّه فََأنْزَل -يِهشَفَتَ فَحرك يحركُهما، عباٍس ابن رَأيتُ كَما ُأحركُهما

                                         
 بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شَمس : واَألعصاِر الطَبقَاِت علَى الِكباِر القُراِء معِرفَةُ  انظر- ١

 سنة ،١ ط بيروت، الِعلِْميِة، الكُتُِب دار. ط ،١/٢٨، )هـ٧٤٨: ت (الذَّهبي قَايماز بن عثْمان
  .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧

٢ -ورِة  سام١٩-١٦آيات : ةُ الِقي.   
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: وتَقْرَأه صدِرك ِفي لَك جمعه: قَاَل ،١}وقُرآنَه جمعه علَينَا ِإن * ِبِه ِلتَعجَل ِلسانَك ِبِه
 َأن علَينَا ِإن ثُم ،٣}بيانَه علَينَا ِإن مثُ{: وَأنِْصتْ لَه فَاستَِمع: قَاَل ،٢}قُرآنَه فَاتَِّبع قَرْأنَاه فَِإذَا{

،َأهتَقْر وُل فَكَانساللَِّه ر- لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- دعب ِإذَا ذَِلك ِريُل َأتَاهِجب عتَمفَِإذَا اس 
   ٤."قَرَأه كَما مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ - النَِّبي قَرَأه ِجبِريُل انْطَلَقَ

 الْقُرآن لُقِّن ِإذَا الَْأمِر ابِتداِء ِفي -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي وكَان ":حجر ابن      يقُوُل
عِريَل نَازةَ، ِجباءالِْقر لَمو ِبرصتَّى يا حهِتمةً يعارسِلَئلَّا الِْحفِْظ ِإلَى م نْفَِلتَي ِمنْه ءشَي. 
قَالَه نسالْح ،هرغَيو قَعوٍة ِفي وايِرو ِمِذيِللتِّر: كرح؛ ِبِه يانَهِلس ِريدي َأن فَظَهحي. 

اِئيِللنَّسْل :وجعِتِه ياءِبِقر ،فَظَهحِن ِليِلاباِتٍم َأِبي وتَلَقَّى :حي لَهَأو رحيوِه ِبِه كةَ شَفَتَيخَشْي 
ى َأننْسي لَهَل َأوقَب غَ َأنفْري ِفي آِخِرِه، ِمنِة وايِرو ِريِن الطَّبع ِبيَل :الشَّعجع تَكَلَّمِبِه ي 
ِه ِمنبح ،اهِكلَا ِإيِن ويرالَْأم ،ادرلَا مو تَنَاِفي نيِتِه ببحم اهِة ،ِإيالشِّدالَِّتي و قُهِفي تَلْح ذَِلك 

فَُأِمر نِْصتَ ِبَأنتَّى يى حقْضِه يِإلَي ،هيحو ِعدوو ِبَأنَّه آِمن تَفَلُِّتِه ِمن اِن ِمنْهيِبالنِّس َأو 
 ؛َأي٥}وحيه ِإلَيك يقْضى َأن قَبِل ِمن ِبالْقُرآِن تَعجْل ولَا{:تَعالَى قَولُه ونَحوه غَيِرِه،

   ٦ ."ِبالِْقراءِة
اِت      إناديثَ اآلياألحو اِبقَةَ تُؤكِّدالس سوَل أنالر -لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص - لَه كُني لَم 

ِر ِمنذَا َأمآِن هإالَّ القُر ِليغَها للنَّاِس تَبكَم ،هِمعس ونا إلَى  غْييٍر؛تَ أي دهِميعتْ جَأشَار فَقَد
اَهللا أن-زلَّ  عجتَكَفََّل ِبِحفِْظ - و اِت قَدذَا َآيِعِه الِكتَاِب همجاِنِه ويبللنَّاِس، و  ا كَانفَم

للنَِّبي-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عإذًا إالَّ- ص  اعِي اتِّبحِليِغ في الواِت تَبالتَّنِْزيِل آي ونٍة أي دادِزي 
اٍن أونُقْص تَغْيير أو.  

                                         
   .١٧آية :  سورةُ الِقيامِة - ١
   .١٨آية :  سورةُ الِقيامِة - ٢
   .١٩آية :  سورةُ الِقيامة - ٣
: ، وسنَِن التِّرِمِذي١/٣٣٠: والحديثُ موجود في صحيِح مسِلم. ٦/٢٧٣٦، و١/٦:  صحيح البخَاِري- ٤
٥/٤٣٠ نَنسو ،اِئي٦/٥٠٣، و ١/٣٢٤: النَّس.  

٥ - ةُ طَهور١١٤آية :  س.   
٦ -اري  فَتْحالب-ححيِح  شَرخَاِري صبن أحمد الفضل أبو : الب ِلير بن عجالشَّافعي العسقالني ح    
 الدين مِحب وصححه جهأخْر الباقي، عبد فؤاد محمد وأحاديثَه وأبوابه كُتُبه ، رقَّم١/٣٠ ،)هـ٨٥٢: ت(

   .هـ١٣٧٩ سنة بيروت، المعِرفَة، دار. ط الخَطيب،



 

 )٢٦٩٩(

 صلَّى اُهللا -آلياِت الذِّكِْر الحكيِم؛ ِبتَبِليِغ الرسوِل تَلَقِّي الصحابة مرحلَةُ      وقَد جاءت
لَّمسِه ولَيا- عم ِبماهِه ُأنِْزَل  إيإلَي ِه، ِمنبَأ رلَّ- فَقَرص لَّمسِه ولَيى اُهللا ع-آنالقُر  الكَريم 

 في وحِفظَه ":شَامة أبو قَاَل كَتَب، من ِمنْهم وكَتَبه حِفظ، من ِمنْهم وحِفظَه َأصحاِبِه، علَى
 حد باِلغُون َأقَلُهم ،كَِثيرةٌ جماعةٌ يحفَظُها كَان ِمنْه ِقطْعة وكُل َأصحاِبِه، ِمن جماعةٌ حياِتِه

   ١".التَواتُِر
كَانو      ِر ِمنفَّاِظ َأشْهآِن حلِِّميِه القُرعمو ِة ِمنابحم الصِمنْه ةٌ، كَاناعمج دعالخُلَفَاء ب 
 وُأبي بن ،وساِلم ود،مسع بن اِهللا عبد اِهللا بن عباس، وعبد اِهللا بن عمر، وعبد: الراِشِدين

الدرداء،  وأبو وقَّاص، أبي بن وسعد اهللا، عبيد بن اليمان، وطَلْحة بن وحذَيفَة كَعب،
  ٢.وغَيرهم ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثَاِبت، وأبوهريرة،

 ِثقَاٍت َأِئمةً لَه َأقَام َأهِلِه ِمن شَاء من ِبِحفِْظِه تَعالَى اللَّه خَص ولَما" :الِجزِري ابن      يقُوُل
 - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -النَِّبي ِمن وتَلَقَّوه ِإتْقَاِنِه ِفي َأنْفُسهم وبذَلُوا ِلتَصِحيِحِه تَجردوا

 ِفي علَيِهم دخََل ولَا حذْفًا، ولَا ِإثْباتًا ولَا ونًاسكُ ولَا حركَةً ِمنْه يهِملُوا لَم حرفًا، حرفًا
 من وِمنْهم َأكْثَره، حِفظَ من وِمنْهم كُلَّه، حِفظَه من ِمنْهم وكَان وهم، ولَا شَك ِمنْه شَيٍء
  ٣."علَيِه وسلَّمصلَّى اُهللا  -النَِّبي زمِن ِفي ذَِلك كُلُّ بعضه، حِفظَ

 والقُرآن إالَّ اَألعلَى الرفيِق  إلَى-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-اِهللا رسوُل أنْتَقََل      وما
 - حياِتِه في منَظٍَّم مصحٍف في يجمع لَم الصحابِة، ولَِكن ِمن جمٍع ِعنْد ومكْتُوبا مجموعا
 - الصديِق عهِد في جِمع ثُم يتَنَزُل مفَرقًا، كَان القُرآن ألن  وذَِلك- ُهللا علَيِه وسلَّم صلَّى ا

نْهاُهللا ع ِضير-نيِن  بيحِقب لَوكَة عرعِة، ماممالي ر ِحينتَحلمين، القَتُْل اسسِبالم 
معروفَةٌ  القُرآِن جمِع ِمن المرحلَِة هِذِه وتَفَاِصيُل.  الكريِمالقُرآِن في حملَِة والِسيما

                                         
١ -ِشدرالم  جيزلَّقُ علوٍم إلى الوزيِز ِبالكتَاِب تَتَعين ِشهاب القاسم أبو : العحمن عبد الدإسماعيل بن الر 
 قوالج، آلتي طَيار تحقيق ،٣٠، ص)هـ٦٦٥: ت (ةشَام بأبي المعروف الدمشِْقي المقِْدِسي إبراهيم بن
  ٠م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ سنة بيروت، صادر، دار. ط
 بن محمد بن علي الحسن أبو الدين علَم: اإلقْراِء  وكَماُل القُراِء جماُل:  انظر بيان أسماء هؤالء في- ٢

 و العطية، مروان. د تحقيق ،٥٠٣-٥٠٢، ص)هـ٦٤٣: ت (الشَّاِفِعي المصري الهمداني الصمد عبد
  .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨ سنة ،١ط بيروت، دمشق، للتُّراث، المأمون دار. ط ، خَرابة محِسن. د
٣ -اِت في  النَّشْراءشِْر الِقرالع : سين شَمر أبو الدد الخَيمحد بن ممحِري ابن يوسف بن مالِجز            
  . ) ت٠د (بيروت، الِفكْر، دار. ط الضباع، محمد علي تحقيق ،١/٦، ) هـ٨٣٣: ت(



– 

  )٢٧٠٠(

القُرآِن؛ وِمن ذَِلك ما َأورده البخَاِري في  وعلوِم والتَّاريِخ الحديِث كُتُِب في مشْهورةٌ
 هنَص ا كَانحيِح ِفيماِمِعِه الصج:  

 عن ِشهاٍب، ابِن عِن سعٍد، بن ِإبراِهيم حدثَنَا ثَاِبٍت، َأبو اللَِّه عبيِد نب محمد حدثَنَا     "
 وِعنْده اليمامِة َأهِل ِلمقْتَِل بكٍْر َأبو ِإلَي بعثَ: قَاَل ثَاِبٍت، بِن زيِد عن السباِق، بِن عبيِد

،رمو فَقَاَل عكٍْر َأبب:)ِإن رمفَقَاَل َأتَاِني ع:القَتَْل ِإن قَد رتَحاس موِة يامماِء اليآِن، ِبقُرالقُر 
 وِإنِّي كَِثير، قُرآن فَيذْهب كُلِّها، المواِطِن ِفي القُرآِن ِبقُراِء القَتُْل يستَِحر َأن َأخْشَى وِإنِّي
صلَّى اُهللا علَيِه  اللَِّه رسوُل يفْعلْه لَم شَيًئا َأفْعُل كَيفَ(:قُلْتُ ،)القُرآِن ِبجمِع تَْأمر َأن َأرى

 اللَّه شَرح حتَّى ذَِلك ِفي يراِجعِني عمر يزْل فَلَم خَير، واللَِّه هو:عمر فَقَاَل ،)وسلَّم؟
 َأبو قَاَل: زيد قَاَل عمر، رَأى الَِّذي ذَِلك ِفي ورَأيتُ مر،ع صدر لَه شَرح ِللَِّذي صدِري

صلَّى اُهللا  اللَِّه ِلرسوِل الوحي تَكْتُب كُنْتَ قَد نَتَِّهمك الَ عاِقٌل، شَاب رجٌل وِإنَّك(: بكٍْر
،لَّمسِه ولَيِع عفَتَتَب ،آنالقُر هعمقَاَل ،)فَاج دياللَِّه: زفَو ٍل نَقَْل كَلَّفَِني لَوبج اِل ِمنا الِجبم 

ِبَأثْقََل كَان لَيا عكَلَّفَِني ِمم ِع ِمنمآِن جفَ: قُلْتُ ، القُرالَِن كَيًئا تَفْعشَي لَم لْهفْعوُل يسر 
 حتَّى مراجعِتي يحثُّ يزْل فَلَم ،)خَير واللَِّه هو(:بكٍْر َأبو قَاَل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؟ اللَِّه

حشَر ِري اللَّهدِللَِّذي ص حشَر اللَّه لَه ردكٍْر َأِبي صب ،رمعتُ وَأيرِفي و الَِّذي ذَِلك 
 ِفي فَوجدتُ الرجاِل، وصدوِر خَاِفواللِّ والرقَاِع العسِب ِمن القُرآن،َأجمعه رَأيا،فَتَتَبعتُ

 َأِبي َأو خُزيمةَ، مع آِخِرها ِإلَى..١}َأنْفُِسكُم ِمن رسوٌل جاءكُم لَقَد{:التَّوبِة سورِة آِخِر
  ٢."سورِتها ِفي فََألْحقْتُها خُزيمةَ،

                                         
  .١٢٨آية :  سورةُ التَّوبة - ١
٢ -الجاِمع  سنَدالم حيحالص رختَصالم سوِل أموِر ِمنلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمنَِنِه وساِمِه، وسوأي 

 بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو البخاِري، ) :اِريالبخَ صحيِح (بـ والمعروفُ
 ،٩/٧٤ أمينًا، يكون أن للكَاِتِب يستَحب باب األحكَام، ِكتَاب ،)هـ٢٥٦: ت (الجعِفى، البخاِرى بردزبة

 سنة ،١ط النَّجاة، طوق دار، ط نَّاِصر،ال ناصر بن زهير محمد لَه، تَحقيق واللفْظُ) ٧١٩١ (رقم
 بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبو: التِّرِمِذي سنَن :وانظر الحديث في. هـ١٤٢٢

 ِمِذياك التِّرحهـ٢٧٩: ت(الض(ِة، : ، أبواببِة التَّوروس ِمنالقُرآِن، باب و رقم ٥/٢٨٣تَفسير ،
. ط عوض، عطْوة وإبراهيم الباقي، عبد فؤاد ومحمد شاكر، محمد أحمد وتعليق تحقيق ،)٣١٠٣(

 أحمد الرحمن عبد أبو: الكُبرى ، والسنَن م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ سنة ،٢ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى
= كَاِتِب ِذكْر ِن، بابِكتَاب فَضائِل القُرآ: )هـ٣٠٣: ت (النَّسائي الخُراساني عِلي بن شُعيب بن



 

 )٢٧٠١(

 اإلتْقَاِن  ِبغَايِة- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- اِهللا رسوِل ِمن القُرآن الصحابةُ تَلَقَّى      وهكَذَا
 النَّاس ِليعلِّموا البلْداِن إلَى  قَد وجه بعضهم-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-النَِّبي وكَان والضبِط،

 بعِض نُطِْق في تَباين ِللقُرآِن الصحابِة ءِةِقرا في وظَهر١الديِن، وَأحكَام القُرآِن ِتالوةَ
 لَهم ِبإمكَاِنيِة الِقراءِة - عز وجلَّ- الرخْصِة التي منَحها اُهللا إلَى وذَِلك يرِجع الكَِلماِت،

ٍة، وخْصوصٍة مِبيرٍة عجواِفقُ كُلَّ لَهِف الذي يرلَى الحآِن عِبِللْقُربِبس اخِْتالِف ذَِلك 
هالذي َأقَرراألم وهِب ،ورالع ِمن آنَل ِفيِهم القُرنَز نسوُل لُغَاِت مِه - الرلَيلَّى اُهللا عص 

لَّمساِبِه -وحلَى َأصئعقَر ِمَل ِبِه؛ فَقَدعو ،-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علَى كُلِّ قَ- صع آنٍم  القُرو
 وقَوم ِبالهمِز، عاداتُهم جرتْ فَقَوم عاداتَهم؛ علَيِه جرتْ المخْصوصِة وما ِبلُغَِتِهم

  ٢.لُغَاِتِهم في واخِْتلَافُه اإلعراب وهكَذَا ِباإلمالَِة، وقَوم ِبالفَتِْح، وقَوم ِبالتَّخْفيِف،
 النَّاِس علَى ييسر أن - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- ِلنَِبيِه-  تَعالَى- اُهللا أباح هذَا  فَألجِل    

 لَِقي:" قَال كَعٍب أنَّه بِن ُأبي حديثُ علَيِه ما يدلُّ وهذَا ِمنْه، تَيسر ما القُرآن ويقِْرِئهم
: ُأميين ُأمٍة ِإلَى بِعثْتُ ِإنِّي ِجبِريُل يا{:فَقَاَل ِجبِريَل، - مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ -اللَِّه رسوُل
مِمنْه ،وزجخُ العالشَّيو ،الكَِبير ،الغُلَامةُ، واِريالجُل وجالرالَِّذي و ْأ لَمقْرا يقَاَل ،}قَطُّ ِكتَاب :

                                                                                                     
 ،١ط بيروت، الرسالَِة،  مؤسسة.ط شَلَبي، المنِْعم عبد حسن ، تحقيق)٧٩٤١ (رقم ،٧/٢٤٩الْوحِي، =

 األزِدي األشْعث بن سليمان بن اهللا عبد بكر أبو: المصاِحفُ م، وِكتَاب٢٠٠١/هـ١٤٢١ سنة
 ،١ط مصر، القاهرة، الحديثة، الفاروق. ط عبده، بن محمد تحقيق ،٥٣، ص)هـ٣١٦: ت(السِجستَاني 

 بن حموش طَاِلب أبي بن مِكي محمد أبو : الِقراءاِت معاني عن اإلبانَةُ م، و٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ سنة
  ، تحقيق٢٥- ٢، ص ) هـ٤٣٧: ت (الماِلِكي القُرطُِبي األنْدلُِسي ثُم القَيرواِني القَيِسي مخْتار بن محمد

 : القُرآِن علوِم في ، و محاضراتٌ)ت.د (، القاهرة مصر، نهضة دار. ط شَلبي، إسماعيل الفَتَّاح عبد. د
  ،٥٦-٥٥الِتكِْريتي، ص  النَّاِصِري فَرج موسى آل صاِلح، بن حمد بن قدوري بن غانم اهللا عبد أبو
  . م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ سنة ،١ط عمان، عمار، دار. ط
   .١٥مكي بن أبي طالب، ص: القراءات معاني عن  انظر اإلبانة- ١
 تحقيق ،٣٩، ص)هـ٢٧٦: ت (قُتَيبة بن مسِلم بن اهللا عبد محمد أبو : القُرآِن مشِْكِل  انظر تَأويل- ٢

  . ٤٣-٤٢ص : م، واإلبانة١٩٧٣/هـ١٣٩٣ سنة ،٢ط القاهرة، التراث، دار صقْر، أحمد سيد



– 

  )٢٧٠٢(

 - النَِّبي َأتَى ِجبريَل أن ِلمسِلم ِروايٍة  وفي١."َأحرٍف بعِةس علَى ُأنِْزَل القُرآن ِإن محمد يا
 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عفَقَال- ص :" اَهللا ِإن كرْأمي َأ َأنتَقْر تُكُأم آنلَى الْقُرٍف، عرفَقَاَل ح :

 اَهللا ِإن«: فَقَاَل الثَّاِنيةَ، َأتَاه ثُم ،»ذَِلك تُِطيقُ لَا مِتيُأ وِإن ومغِْفرتَه، معافَاتَه اَهللا َأسَأُل«
كرْأمي َأ َأنتَقْر تُكُأم آنلَى الْقُرِن عفَيرَأُل«:فَقَاَل ،»حاَهللا َأس افَاتَهعم ،تَهغِْفرمو ِإنِتي وُأم 

 ثَلَاثَِة علَى الْقُرآن ُأمتُك تَقْرَأ َأن يْأمرك اَهللا ِإن: فَقَاَل ثَةَ،الثَّاِل جاءه ثُم ،»ذَِلك تُِطيقُ لَا
 الراِبعةَ، جاءه ثُم ،»ذَِلك تُِطيقُ لَا ُأمِتي وِإن ومغِْفرتَه، معافَاتَه اَهللا َأسَأُل«:فَقَاَل َأحرٍف،

 علَيِه قَرءوا حرٍف فََأيما َأحرٍف، سبعِة علَى الْقُرآن ُأمتُك قْرَأتَ َأن يْأمرك اَهللا ِإن: فَقَاَل
وا فَقَداب٢ ".َأص  

سوُل      فَكَاناِهللا ر-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص -لِّمعِة  يابحِة الصاءآِن ِقرالقُر عمسيم، وِمنْه 
مقِْرؤهيلَى واِءاِتِهم؛ِق عةً تَخِْفيفًا رِسعتَوو الَى- اِهللا ِمنِهم،- تَعلَيع  لَمم وِملَهحي امَأم ذَِلك 
 القُرآِن ِلِقراءِة  القُرآن ِبها نَزَل التي قُريش لُغَِة نُطِْق علَى تَعلُِّم المعقَّد اللغَوي الوضع

في  اعتَادوها التي النُّطِْق، ِتلْك الوجوه ِمن ِبوجوٍه القُرآِن هم ِقراءةَلَ وَأباح َأِذن وإنَّما ِبها،
 القُرآِنيةُ فَالِقراءاتُ .علَيها في قَبائِلِهم في معامالِتِهم، ونَشَأوا مخُاطَباِتِهم اليوِميِة، وأِلفُوها

- ِبذَِلك -الر التي َأِذن ِتلْك التي  ِهي ِتلْك ا ِهيهلَيم عهَأقَرا، وِة ِبهاءاِبِه ِبالِقرحوُل ألصس
  ٣.اللغَِوي األصِل ِبهذَاتَرتَِبطُ 

    ِمنو  ،َأخَذَ ثَم ةَ فّقَداءِقر آِن التَّاِبعونالقُر اِء َأكَاِبِر ِمنلَمِة عابحِة، الصاءلُوا ِبالِقرمحو 
 أو مشَافَهةً  إما-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- اِهللا رسوِل َأخَذوها عن التي ِقراءاِتِهم عنْهم

 علَى فُِتحتْ التي العرِبيِة الجزيرِة خَاِرِج اإلسالِميِة الِبالِد َأرجاِء في ِبها وانْطَلَقوا إقْرارا،
                                         

١ - ِمِذينَِن التِّرديثُ في سالح  :ابوَأب اباِت، باءا الِْقرم اءُأنِْزَل ج آنلَى الْقُرِة ععبٍف،  سرَأح
 ) .٢٩٤٤(، رقم ٥/١٩٤

٢ -نَدسالم  حيحالص رخْتَصِل ِبنَقِْل المدالع نِل عدوِل إلَى العسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع ،لَّمروفُ وسعوالم 
 صلَاِة الحسن، ِكتَاب أبو النَيسابوِري القُشيري الحجاج بن مسِلم الحسن أبو): مسِلم صحيح (بـ

اِفِرينسالْم ابا، بِرهقَصاِن ويب َأن آنلَى الْقُرِة ععبٍف سراِن َأحيبو نَاهع٥٦٢ /١، )هـ٢٦١: ت (م ،
 سنَة بيروت، العرِبى، التُّراِث إحياء دار. ط الباقى، عبد فؤاد محمد تحقيق ،)٨٢١(رقم 
  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٤

 .١٠٩غانم التِّكِْرِيِتي، ص : انظر محاضراتٌ في علوِم القُرآِن - ٣



 

 )٢٧٠٣(

 اإلسالِميِة األمصاِر في نَزلوا  الِذين- رِضي اُهللا عنْهم-حابةُالص فَكَان المسِلمين، َأيِدي
 علَى القُرآِن، وذَِلك الديِن وِتالوةَ َأحكَام األمصاِر ِتلْك في المسلمين تَعليِم علَى حريصون

  .لَّم صلَّى اُهللا علَيِه وس- اِهللا رسوِل ِمن تَلَقُّوه ما ضوِء
 َأفْواِه ِمن والتَّلَقِّي ِبالِقراءِة عِرفَ ِممن التَّاِبعين ِمن العشَراِت ِصيتُ ذَاع      وهكَذَا
 ودارتْ األمصاِر، ِتلْك في كَبيٍر ِبشَكٍْل عنْهم الِقراءةَ يتَلَقُّون المسِلمون وَأخَذَ الصحابِة،

 التي األمصاِر ِتلْك َأهُل يِطيقُه ِمما تَيِسيٍر ِفيها ِمن ما مع القُرآِن، ِقراءِة حلَقَاتُ معها
 َألصحاِبِه -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- َأباحه النَِّبي ما مِحيِط في اإلسالِم ِلواِء تَحتَ دخَلَتْ

ِه ِبإذِْن اِهللا تَعلَيع مهَأقَرالَىو.  
       عفَّاٍن بن عثْماٍن ِخالفَِة زمِن في َأشُدها الِقراءاِت في التَّنَوِع مظَاِهر      وقَد بلَغَتْ

-نْهاُهللا ع ِضيتَّى- رتْ  حجخَر نا عاِم إطَاِرهِف العدالهالذي و ِلِه ِمنأج ذَا كَانه 
عاِت في التَّنَواءاخْتَلَفَ إذْ ،الِقر وامآِن؛ النَّاِس عفي القُر ارفَص مهدقوُل َأحِلآلخَِر ي: 

 كَاد حتَّى ِقراءِتكُم، ِمن َأولَى أو ِقراءتُنَا ِقراءِتك، ِمن َأصح أو ِقراءِتك ِمن خَير ِقراءتي
أن كَفِّرم يهضعا، بضعذَا بها وم كَهرليُل َأدالج اِبيحفَةُ الصذَيان  بن حماُهللا -الي ِضير 

نْها-عمِعنْد  رضح ِمينية فَتْحان َأربيجأذْرَأى وفَر ِمعسو ا النَّاِس ِمنم ،هعَأفْز لَى فَقَِدمع 
 كَما والواِقعةُ . اَألمِر قَبَل تَفَاقُِم لكَِلمةَا ويجمع اَألمر، هذَا يتَدارك ِبَأن إليِه وَأشَار عثْمان،
 بن حذَيفَةَ َأن " ِهي علُوِم القُرآِن كُتُِب وَأصحاب والمؤرِخين المحدثين ِمن كَثير يرويها
 َأهِل مع وَأذْرِبيجان رِميِنيةَ،َأ فَتِْح ِفي الشَّْأِم َأهَل يغَاِزي وكَان -عثْمان علَى قَِدم اليماِن،
 المْؤِمِنين، َأِمير يا: ِلعثْمان حذَيفَةُ فَقَاَل الِقراءِة، ِفي اخِْتالَفُهم حذَيفَةَ فََأفْزع -الِعراِق
ِركِذِه َأدةَ، هَل اُألمقَب خْتَِلفُوا َأنوِد اخِْتالَفَ الِكتَاِب ِفي يها اليى،وارَل لنَّصسفََأر انثْمع 
 فََأرسلَتْ ،}ِإلَيِك نَردها ثُم المصاِحِف، ِفي نَنْسخُها ِبالصحِف ِإلَينَا َأرِسِلي َأن{:حفْصةَ ِإلَى
 العاِص، بن ِعيدوس الزبيِر، بن اللَِّه وعبد ثَاِبٍت، بن زيد فََأمر عثْمان، ِإلَى حفْصةُ ِبها

دبعِن ومحالر ناِرِث بِن الحا ِهشَاٍم بخُوهاِحِف ِفي فَنَسصقَاَل ،}المو انثْمِط عهِللر 
ينِشيِإذَا{: الثَّالَثَِة القُر اخْتَلَفْتُم َأنْتُم ديزو نٍء ِفي ثَاِبٍت بشَي آِن ِمنالقُر وهفَاكْتُب اِنِبِلس 
 عثْمان رد المصاِحِف، ِفي الصحفَ نَسخُوا ِإذَا حتَّى فَفَعلُوا }ِبِلساِنِهم نَزَل فَِإنَّما قُريٍش،



– 

  )٢٧٠٤(

 ِمن ِسواه ِبما وَأمر نَسخُوا، ِمما ِبمصحٍف ُأفٍُق كُلِّ ِإلَى وَأرسَل حفْصةَ، ِإلَى الصحفَ
   ١ ."يحرقَ َأن مصحٍف، َأو ِحيفٍَةص كُلِّ ِفي القُرآِن

     كَان قَدذَا وه رلَى األمٍأل عم ِمن حابة، فَقَدالص تَلَقُّوه ىضاِن؛  ِبالرسِتحالقَبوِل واالسو
رِضي  طَاِلٍب َأِبي بِن يعِل ِمن سِمعتُه شَيًئا ِإلَّا ُأحدثُكُم لَا واللَِّه: قَال غَفْلَة بن فَعن سويد

نْهاُهللا ع تُهِمعقُوُل سا: " يا يهَأي ِفي تَغْلُوا لَا النَّاس انثْملَا عتَقُولُوا و ا ِإلَّا لَهرخَي }َأو 
 ِفي َلفَع الَِّذي فَعَل ما فَواللَِّه الْمصاِحِف، وِإحراِق الْمصاِحِف ِفي }خَيرا لَه قُولُوا

 َأن بلَغَِني فَقَد الِْقراءِة؟ هِذِه ِفي تَقُولُون ما: فَقَاَل جِميعا، ِمنَّا ملٍَأ عن ِإلَّا الْمصاِحِف
مهضعقُوُل بي :ِتي ِإناءِقر رخَي ِمن ،ِتكاءذَا ِقرهو كَادي َأن كُونا، يا: قُلْنَا كُفْرى؟ فَمتَر 

: قُلْنَا اخِْتلَافٌ، يكُون ولَا فُرقَةٌ، تَكُون فَلَا واِحٍد، مصحٍف علَى النَّاس نَجمع َأن نَرى :قَاَل
ما فَِنعتَ مَأيفَِقيَل: قَاَل ر :النَّاِس َأي ،حَأفْص َأيُأ؟ النَّاِس وقَالُوا َأقْر :حالنَّاِس َأفْص ِعيدس 
ناِص، بَأ الْعومُأهقْر ديز نفَقَاَل ثَاِبٍت، ب :كْتُبا ِليمهدِل َأحميو لَا الْآخَرفَفَع ِمعجو النَّاس 

  ٢."}فَعَل الَِّذي ِمثَْل لَفَعلْتُ ولِّيتُ لَو واللَِّه: عِلي قَاَل: قَاَل { مصحٍف علَى
 أن كَاد الذي  الِخالفَ- رِضي اُهللا عنْه- عفَّان بن عثْمان الراِشد الخَِليفَةُ َأدرك      وهكَذَا

تَِّسعي نيب ِلمينسِة في الماءآِن؛ ِقرم القُرهملَى فََألْزاِءِة عآِن ِقرا القُرواِفقُ ِبمخَطَّ ي 
 وقَد ساعد .قُريش ِلساِن وأال وه القُرآن؛ علَيِه ُأنِْزَل ما علَى والذي كُِتب المصحِف،

  الِقراءاِت ِمن جملٍَة بقَاِء علَى والشَّكِْل النَّقِْط ِبخُلُوِه ِمن ذَِلك الوقِْت في المصحِف شَكُْل
 وسقَطَ خَطَّ،ال يخَاِلفُ ال ِبما ِلذَِلك األمصاِر َأهِل ِقراءةُ فَتَعددتْ المصحِف؛ خَطَّ تُخَاِلفُ ال

اِتِهم ِمناءا ِقرخَاِلفُ الخَطَّ مي.  

                                         
١ - خَاِريالب حيحص  :اِئِل ِكتَابآِن، فَضالقُر ابِع بمج ٤٩٨٧(، رقم ٦/١٨٣آِن، القُر( نَنسو ،

 ِمِذيالتِّر :ابوآِن تَفِْسيِر َأبالْقُر نوِل عسلَّى -اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو-ابب ، :ِمنِة وورِة،  سبالتَّو
 الدين لجال بكر أبي بن الرحمن عبد: القُرآِن علوِم في ، وانظر اإلتْقَان)٣١٠٤(، رقم ٥/٢٨٤

 للِكتاِب، العامة الِمصرية الهيئة. ط إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،١/٢٠٣،)هـ٩١١: ت (السيوطي
  .م ١٩٧٤ /هـ١٣٩٤ سنة مصر،

 .١/٢١٠السيوطي، : ، وانظر اإلتقان في علوِم القُرآِن٩٦ابن أبي داود، ص :  ِكتَاب المصاِحِف - ٢



 

 )٢٧٠٥(

األمصاِر،  إلَى وجهها المصاِحفَ عثْمان كَتَب فَلَما ":مِكي بن أبي طَاِلب  يقوُل    
وجه  الذي صحفَهمم ِمصر كُلِّ َأهُل قَرَأ خَالَفَها؛ ما ِبتَرِك وَأمرهم فَيها، ما علَى وحملَهم

المصحِف،  خَطَّ يواِفقُ ِمما إليِهم المصحِف وصوِل قَبَل يقْرءون كَانُوا ما علَى إليِهم
َأهِل  ِقراءةُ فَاخْتَلَفَتْ المصحِف، خَطَّ يخَاِلفُ ِمما علَيها كَانوا ِقراءِتِهم التي ِمن وتَركوا

 ذَِلك  ونَقََل.الخَطَّ يخَاِلفُ ما ِقراءِتِهم كُلهم ِمن وسقَطَ الخَطَّ، يخَاِلفُ ال ِبما ِلكِلذَ األمصاِر
اآلِخر نِل عٍر، كُلِّ في اَألوالنَّقُْل فَاخْتَلَفَ ِمص ،تَّى ِلذَِلكَل حصؤالِء النَّقُْل وِة إلَى هاألِئم 
 واِحد يخْرج لَم األمصاِر، َأهِل اخِْتالِف حسِب علَى نَقَلُوا فيما تَلَفُوافَاخْ ذَِلك، علَى السبعِة
 خَطَّ عن األمصاِر َأهِل ِمن واِحد يخْرج لَم كَما نَقَل، فيما المصحِف خَطِّ عن ِمنْهم

   ١".إليِهم وجه الذي المصحِف
قَدذَا، وه      ِرضعِض يعِلب طَِّلعينلَى الماِت القُرآِن تَْأِريِخ عاءإشْكَاالً، والِقر نكْمفي  ي

وجوِد تَعارٍض ظَاِهِري قَد يظْهر ِلغَيِر المتَخَصصين ِمن الداِرِسين في ِعلِْم الِقراءاِت؛ 
  -  رِضي اُهللا عنْه-عفَّان بن ِب عثْمانوذَِلك ما يمِكن تَلِْخيصه في وجوِد ِحرٍص ِمن جاِن

لَىآِن ِكتَابِة عاِن القُرش، ِبِلسيتَْأِكيِدِه قُرو ذَا َأنه آناِنِهم، ُأنِْزَل القُروجوِد  ِبِلس عم ذَِلكو
 سبعِة علَى ُأنِْزَل آنأن القُر علَى تَنُص التي  ِتلْك- سبقَ ِذكْرها  والتي-النَّبِوية األحاديث

  :وِلفَض هِذِه اإلشْكَاِليِة َأقوُل . َأحرٍف
تَتَِبعالم اديِث      إنالنُّصوِص لألحِة واِردآِن، نُزوِل ِبخُصوِص الوالقُر ِجدي نُزوَل أن 

 ِبلُغَِة أوالً نَزَل أنَّه إن الظَّاِهر بْل وهلٍَة، َأوِل ِمن يكُن لَم َأحرٍف علَى سبعِة القُرآِن
 الثَّالثَةَ القُرِشيين َأمر  ِحين- رِضي اُهللا عنْه- عفَّان بن قَصده عثْمان ما وهذَا قُريٍش،
        ِبتثَا بن زيٍد وبين بينَهم ِخالٍف حصوِل حاِل في قُريش ِبِلساِن المصاِحِف ِبِكتَابِة

-نْهاُهللا ع ِضينَّأل -  راِن هٍش ِبِلسيل، قُرنَز ذَواِبه حرةُ صِكتَاِبِه  في أبو شَام)ِشدرالم 
جيزثُ قَال) الويني":حعُل:يوِلِه َأول نُزِة قَبخْصِتِه في الرلَى ِقراءف عرِة َأحعب٢".س   

 أن يعِني َأحرٍف؛ وهذَا سبعِة علَى القُرآِن ِبِقراءِة ذَِلك بعِد صةُ ِمن     وقَد جاءت الرخْ
آنالقُر روله تَكَرلَى نُزع النَِّبي -لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِف - صرِباَألحِة، وعبذَا السها وم 

                                         
   .٤٩مكِّي بن أبي طالب، ص: الِقراءاِت  معاني عن  اإلبانَةُ- ١
٢ -  جيزالو ِشدر٩٢أبو شامة، ص: الم.  



– 

  )٢٧٠٦(

 الَْأحرِف َأحد قُريٍش ِبِلساِن َأولًا نَزَل ِإنَّه يقَاَل َأن" :ِلِهِبقَو حجر بن الحاِفظُ ِبوضوٍح يجلِّيِه
 بيانُه سيْأِتي كَما وتَيِسيرا تَسِهيلًا ِقراءِتها ِفي الْمْأذُوِن السبعِة ِبالَْأحرِف نَزَل ثُم السبعِة

 ِبِلساِنِه َأولًا الْقُرآن نَزَل الَِّذي الْحرفَ َأن رَأى واِحٍد رٍفح علَى النَّاس عثْمان جمع فَلَما
 ِمن لَه وِلما -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي ِلسان ِلكَوِنِه علَيِه النَّاس فَحمَل الَْأحرِف َأولَى

  :المتَقَدم شَامة أبي كَالِم علَى مدلِّالً آخَر موِضٍع في بن حجرويقُوُل ا١."الْمذْكُورِة الَْأوِليِة
 ِبغَيِر يقْرءوه َأن الُْأمِة علَى سهَل ثُم قُريٍش ِبِلساِن َأولًا ُأنِْزَل َأنَّه قَرره ما علَى ويدلُّ "

 ِبذَِلك التَّخِْفيِف ورود َأن ثَبتَ فَقَد الِْإسلَاِم ِفي الْعرِب دخُوُل كَثُر َأن بعد وذَِلك قُريٍش ِلساِن
كَان دعِة برا الِْهجكَم مِديِث ِفي تَقَدح يِن ُأبٍب بكَع ِريَل َأنِجب لَِقي ِه  -النَِّبيلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو- وهو اِة ِعنْدِني َأضفَقَاَل فَاٍرِغ ب ِإن اللَّه كرْأمي تُقِْرَئ َأن تَكُأم آنلَى الْقُرٍف عرح 
 مستنقع هو...ِغفَاٍر بِني وَأضاةُ... تُِطيقُ لَا ُأمِتي فَِإن ومغِْفرتَه معافَاتَه اللَّه َأسَأُل فَقَاَل
  ٢".ِغفَار بِني ِإلَى ينْسب النَّبِويِة ِبالْمِدينَِة موِضع وهو...كالغدير الماء

 الِهجرِة بعد عِرفَ وإنَّما ،المكِّي العهِد في يعرفْ  لَم- إذًا- الِقراءاِت  فَالتَّنَوع في    
والقُرآن  المكِّي، العهِد في الِقراءاتُ تَتَعدد ألن قَاِئمةً لَم تَكُن فالحاجةُ المباركَِة؛ النَّبويِة

 إلَيِه انْتَهتْ ما َأفْصح هو الذي النُّطِْق في متُهعادا جرتْ علَيِه ما ِبِلساِنِهم وعلَى إنَّما ُأنِْزَل
  .جميعا العرِب لُغَاتُ

 القُرآِن علَى النَّاِس، ِقراءِة ِرِلتَيسي جاء الِقراءاِت وجوِه      وِباإلضافَِة ِلكَوِن تَعدد
تَطيعسكُلُّ ِلي ِبيرع أن آنَأ القُرقْرِفِه يراِتِه ِبَأحكَِلمالتي و تَادا اعهلَيع ِن ِمنِمِه، لَحقَو فَقَد 

ددالتَّع ذَِلك دجا َأوبرروِب ضض اِز ِمنج؛ اإلعآِنيالقُر اإلع ثََّل في ذَِلكالذي تَم ازج 
داِرضوا تَحعِب كَافَّةً ِليرِللْع الكَريم آنوا- القُرتَطَاعاس إن -فَلَو  اُل كَانآِن إنْزالقُر 

ما  وَأعالها، جِميعا العرِب لُغَاِت َأفْصح وكَانَتْ ِتلْك اللُغَةُ ِهي واِحدٍة، لُغٍَة اقْتَصرعلَى
في  ِبمنِْزلَِة َأدنَى قَد تَكُون لُغَتُه  والتي- قُريٍش غَيِرَأهِل ِمن ِللْعرِبي التَّحدي يستَِقيم نكَا

ِة ِمناحَل التي اللغَِة الفَصنَز آنا القُرِبه - َأن ىدتَحاٍن؛ يعم ِمن اتُهآي نَتْهما تَضمو آنالقُر 

                                         
  .٩/٩ابن حجر العسقَالني، :  فَتْح الباِري - ١

  .٩/٢٨:  المصدر السّاِبقُ - ٢



 

 )٢٧٠٧(

ِم فَكَاناِم ناِز تَمجاإلع ل أنتَنَزي آنلَى القُرَأكْثَِر ع عجز ِمنٍف؛ ِليرح بركَافَّةً الع نع 
   : اُهللا رِحمه يقُوُل الراِفِعي هذَا وِفي ِمثِْلِه، ِمن ِبآيٍة أو حتَّى ِبِمثِْلِه، واإلتْياِن معارضِتِه

 معارضِتِه ِمن اليْأِس ومع تَحدى ِبِه، الذي اإلعجاز بقَاِء مع ِللْقُرآِن نَّظْمال هذَا تَم وإذَا     "
 ِبحسِب والكَِلماِت بعِض األحرِف في اللفِْظيِة الصوِر تَقَلُِّب ِمن نَظِْمِه في يكُون ما علَى

 إعجازا ْإعجازه وصار كُلُّه، التَّمام لَه تَم قَدفَ العرِب، منَاِطِق في األحوال يالِئم ما
  ١."َأمِرها ِمن ومهما يكُن ظَهرتْ، وكَيفَ كَانَتْ، حيثُ نَفِْسها، في اللُغَويِة ِللِْفطْرِة

    ِبذَِلكو  لَنَا أن تَِّضحَل يماٍن عثْمفَّاٍن بن عاُهللا- ع ِضير نْهع  -تَلَخَّصِل في   يمح 
وعلَى ضوِء  القُرآن، ِبِه نَزَل ما ضوِء وذَِلك علَى واِحٍد، ِبوجٍه الِقراءِة علَى النَّاِس
 رِضي - علَى سلوِك عثْمان بن عفَّان-  ِبلُغَاِتِهم المخْصوصِة المخْتَِلفَِة- الصحابِة موافَقَِة

 علَى -  ِمن ِخالِل نَظْرٍة مستَقْبِليٍة ثَاِقبٍة- ذَِلك السبيل، ِبغَرِض تَوِحيِد المسلمين-عنْهاُهللا 
  .منْهٍج واِحٍد في فَهِم القُرآِن، وتَجنُِّب حدوِث فُرقٍَة بينَهم ِبتَقَادِم العهِد ِبالقُرآِن الكَِريِم

 ذْكَرا يِممفَّان      وبن ع انثْمع أن -نْهاُهللا ع ِضيِة-  رابحِللْص كتَر ةَ  قَديرِة  حاءالِقر
 ثُبوِت وِصحِة ِروايِتِه تََأكُِّد العثْماِني، وذَِلك بعد المصحِف خَطَّ يخَاِلفُ ِبما ِللْقُرآِن الكَريِم

نع النَِّبي -لَيلَّى اُهللا عص لَّمسآِن -ِه وليِم القُرلَى تَعِص الشَّديِد عالِحر عم ِذلَك كَانو 
نَشَره عثْمان في األمصاِر علَى ِقراءٍة واِحدٍة،  الذي المصحِف ِمن الكَريِم ِلعامِة المسلمين

ِة الِقراءِة ِبلُغَِة قُريٍش العرِبيِة  ِبِصح- رِضي اُهللا عنْهم-وذَِلك بعد إقْراِر الصحابِة
  .المخْصوصِة دون غَيِرها 
 ِللصحابِة ِقراءةَ القُرآِن ِبمخْتَلَِف الحروِف -  رِضي اُهللا عنْه-     وقَد كَان تَرك عثْمان

وفي  خَاص  ِبشَكٍْل- اُهللا علَيِه وسلَّم صلَّى- النَِّبي ِمناُألخْرى التي ثَبتَ ِصحةُ سماِعها 
  - ألنَّه اآلحاِد؛ ِبنَقِْل إالّ عثْمان ِلمصحِف الِقراءاتُ المخَاِلفَةُ تَحظَ لَم وِلذَِلك ضيٍق؛ ِنطَاٍق

نْهاُهللا ع ِضير- مةَ َألْزامِة العاءسلمين ِبالِقرالم ِف ِمنحصالم ا ِمنلذي اخْتَار وفَهرح 
افَقَهوِه ولَيع هورمِة جابحم- الصنْهاُهللا ع ِضير  - في ذَِلكقُوُل وي كِّيبن أبي طَاِلب م  :

 علَى ِباإلجماِع منْسوخَةً انَّهفَكََأ المصحِف، خَطَّ تُخَاِلفُ التي العمُل ِبالِقراءاِت وسقَطَ" 
                                         

١ -ازجآِن  إعالغَةُ القُرالبِة وويطَفَى : النَّبصاِدق ماق دعب بن صزالقادر عبد بن أحمد بن سعيد بن الر 
اِفِعيالِكتَاِب دار. ط ، ٣٥، ص)هـ١٣٥٦: ت (الر ،ِبيرم٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥ سنة ،٨ ط بيروت، الع .  



– 

  )٢٧٠٨(

 علَى النَّاِس بعض تَمادى فَِلذَِلك  اخِْتالفٌ؛ ِفيِه ِباإلجماِع ِللقُرآِن  والنَّسخُ.صحفالم خَطِّ
 ِفيِه ألن ِبصواٍب؛ وال ِبجيٍد ذَِلك ولَيس نَقْلُه، ثَبتَ ِمما المصحِف خَطَّ ِبما يخَاِلفُ الِقراءِة

  ١."النَّاس ِمن َأحٍد ِعنْد جاِئٍز غَير وذَِلك اآلحاِد، ِبَأخْباِر القُرآِن َأخْذ وِفيِه مخَالَفَة الجماعِة،
التي  الِقراءاتُ اخْتُِزلَت العِظيِم الجهِد هذَا ِخالِل وِمن والدقيقُ، المنَظَّم العمُل      وِبهذَا
 التي الِقراءاِت ِمن  فَسقَطَ الكَثير- ِضي اُهللا عنْه ر- عثْمان زمِن في وتَنَوعتْ اتَّسعتْ
 علَى ِصحِتِه واإلقْراِر ِبالِقراءِة ِبِه، الصحابةُ أجمع العثْماِني الذي المصحِف خَطَّ خَالَفَتْ
ىضمو ِلمونسالم آنالقُر تَلَقُّوناِتِه ياءِبِقر اِء ِمنلَمتَاِبِعي اِبِعينالتَّ علَى  التَّاِبعين وع

 متَحرين ِجيل، بعد حرٍف واِحٍد متَمثٍِّل في ذَِلك الذي خُطَّ ِبِه المصحفُ العثْماِني، ِجيالً
 واالجِتهاِد؛ الدرايِة علَى ال والسماِع، المشَافَهِة علَى ذَِلك في معتَِمدين في الروايِة، الدقَةَ

 والْبصرة والكوفة ومكَّة ِبالْمِدينَِة النَّاس علَيها الَِّتي والِْقراءة" :مجاِهد ابن وفي ذَِلك يقوُل
 صارالَْأم هِذِه ِمن ِمصر كل ِفي ِبها وقَام تَلَقِّيا، َأوِليِهم عن تَلَقُّوها الَِّتي الِْقراءة ِهي والشَّام
 ِفيها وسلَكوا ِقراءِتِه، علَى والعامةُ الْخَاصةُ َأجمِعت التَّاِبِعين، ِممن عن َأخَذَ ِممن رجٌل

كوا طَِريقَهستَمِبِه وذْهلَى ِبما عم ِوىر نر عمزيد الْخَطَّاب بن عة ثَابت بن وورعبن و 
   ٢." الشّعِبي وعاِمر الْعِزيز عبِد بن وعمر الْمنْكَدر بن ومحمد الزبير

ةَ قَدآِنياتَ القُراءالِقر ُل ِبَأنالقَو ردجيذَا، وه      ِة طوِر انْتَقَلَتْ ِمنايوِة الردرجإلَى الم 
) هـ٨٩: ت (يعمر بن وكَان يحيى والتَّأِليِف في القَرِن الثَّاني الِهجِري، التَّدويِن طوِر

نُِسب نَل مِه َأوفي ِعلِْم التَّأليفُ إلَي ِة، ثُمآِنياِت القُراءَؤلَّفَاتُ تَوالَتْ الِقرالِعلِْم في الم         
 ،)هـ١٤١ :ت(لَب تَغْ بن أبان :فيِه بيِن َأشْهِر الذين ألَّفُوا ِمن فَكَان  وتَنَوعتْ؛- عيِنِه-

 وغَيرهم ،)هـ١٦١ :ت (الثَّقَِفي قُدامة بن وزاِئدةُ ،)هـ١٥٠ :ت (سلَيمان بن ومقَاِتُل
نا؛ ِممهدحِة وآِنياِت القُراءا في الِقرِلهَؤلَّفَاٍت ِبَأكْموا مديٍد َأفْربثُِّل ِلهؤالِء أبو عميو القَاِسم 

                                         
  .٤٢مكِّي بن أبي طَاِلب، ص: الِقراءاِت  معاِني عن  اإلِبانَةُ- ١

٢ -ةُ  ِكتَابِبعاِت في الساءاس بن موسى بن أحمد بكر أبو : الِقرباهد بن العجالبغدادى التَّميمى م  
  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠،سنة٢مصر،ط المعاِرف، دار. ط ضيف، شوقى تحقيق ،٤٩، ص)هـ٣٢٤: ت(



 

 )٢٧٠٩(

           مجاِهد ابِن عصِر حتَّى الِعلِْم هذَا في المَؤلَّفَاتُ تَتَابعتْ ثُم ،)هـ٢٢٤: ت (سالَّم بن
   ١ .فيه والتَّأليِف االهِتماِم تَوِجيِه في كَبير َأثّر لَه كَان والذي) هـ٣٢٤ ت(
   

                                         
 ،٣٢-٢٧مكْرم، ص سالم العال عبد. د : النَّحِويِة الدراساِت في وأثَرها القُرآِنية انظر الِقراءاَت - ١
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧ سنة ،٣ط بيروت، الرسالة، مؤسِسة .ط



– 
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  العلَماء ِعنْد القُرآِنيِة الِقراءاِت في االخِْتالِف مفْهوم: الثَّاني  المبحثُ **  
فَقَد اجتَهد  المسلِمين؛ اهِتمام علَماِء النَّبِويِة واَألحاِديِث السبعِة اَألحرِف مسَألَةُ      لَقَد نَالَتْ

 الِقراءاِت المْأثُورِة بين أو تَدافٍُع الكَثيرون ِمن المحقِّقين نَفْي وجوِد تَنَاقٍُض أواخِْتالٍف
ا النَِّبيَأ ِبهالتي قَر -لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عخْتَِلفَِة؛  -  صاِتِهم المجاِبِه ِوفُقَ لَهحلَى َأصع

 ،قَلِِّدينالمالِء، وهالج ِمن مهتَِبع نمو تَشِْرقينسالم ِمن غِْرِضيناتَ المهوا شُبضحفَد
اِت وِخالِل إثْب آِن الكَِريِم ِمنفي القُر لُوا التَّشْكيكاوح ناِطلَِة، ِممواِء الباِب األهحَأص

 جولد( ويمثُِّل ِلهؤالِء المستَشِْرقُ. وجوِد اضطِّراٍب ِفيِه، ووجوِد تَنَاقٌٍض بين آياِتِه
أن  تَارةً إلَى )مذَاِهب التَّفْسيِر اإلسالِمي(ِكتَاِبِه ؛ والذي لَمح في بعِض مواِضِع ١)تسيهر
دداِت تَعاءِة الِقرآِنيالقُر نمتَضا يو تَنَاقُضعداإليِماِن في ِللشَِّك ي بأن آنالقُر الكَريم ِكتَاب 

،اِويمس ىحِه ِبِه اُهللا أوِلنَِبي ونخٍُّل أي دشَِر تَدبلُهقَو ثُِّل ِلذَِلكمي؛ وال  ":ي دوجي ِكتَاب 
فَتْ تَشِْريِعيتَرافًا طَاِئفَةٌ ِبِه اعِترةٌ اعا ِديِنيقَِديع أنَّه ٌل نَصنَزم أو ىوحِبِه، م مقَدي هنَص 

 في نَِجد كَما الثَّباِت وعدِم ضطِّراِب،اال ِمن الصورةُ هِذِه ِمثَْل تَداوِلِه عصوِر َأقْدِم في
آن نَص٢".القُر   

 تَارةً ُأخْرى في بعِض المواِضِع ِبمذْهِبِه الواِهي؛ - ذَاِتِه-     وهو يصِرح في الِكتَاِب
اِت القُراءالِقر نيالتَّنَاقُِض ب وِد ذَِلكِل ِبوجو إلَى القَوعدالذي يو ِمن ا َأكْثَراِرضِة، عآِني

ِقراءٍة آلياٍت قُرآِنيٍة ِبعيِنها، مأوالً كُلَّ ِقراءٍة علَى معنًى بعيٍد مخَاِلٍف ِلغَيِرها ِمن ِقراءاٍت؛ 

                                         
 ِباأللماِنيِة اسمه يلْفَظُ موسوي، مجري مستشرق ):Ignaz Goldziher( صهر كولد  إجناس- ١
 في ذًاأستَا وعين وِمصر، وفَلسطين إلَى سوِرية رحَل المصنَّفَاِت، ِمن العديد لَه ).تسيهر جولد اجناتس(

 واإلِنِكِليِزيِة األلماِنيِة ِباللغَاِت تَصانيفٌ لَه. م١٩٢١توفي سنة . )عاِصمةُ المجر (بوداِبست جاِمعِة
 ماوِم العرِبية، إلَى بعضها وقَد تُرِجم ،)العرِبي األدِب(و )اإلسالِمي الِفقِْه(و )اإلسالِم(في والِفِرنِْسيِة،

هِة نَشَرِبيرِبالع) ِطيَئِة ِديوانالح(، ءزجو كَبير ِكتَاِب ِمن) اِئحة فَضاِطِنيروفُ) البعالمبـ و               
)تَظِْهريسالي ،)المتْ. للغَزنَشَر قَدةُ وسردِة اللغَاِت مِقياريس الشَّرا ِببِة ِكتَابَؤلَِّفاِتِه في ِبالِفِرنِْسيآثَاِرِه مو. 

المانظر األع- اِجٍم قَاموسِر تَراِل ِلَأشْهجاِء الرالنِّسو ِب ِمنرالع ِرِبينتَعسالمو تَشِْرقينسالمو :ريِن خَيالد 
 الِعلْم دار. ط ،١/٨٤، )هـ١٣٩٦: ت (الدمشِْقي الزِركِْلي فاِرس بن علي بن محمد بن محمود بن

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ سنة ،٥ ط بيروت، للماليين،

٢ -ذَاِهبالتَّفْسيِر  م الِميةُ تسيهر، جولد: اإلسمجار،ص الحليم عبد.د تَرنَِّة مطبعة.، ط٤٠النَّجالس 
  .م ١٩٥٥/هـ١٣٧٥ سنة المحمدية،القاهرة،



 

 )٢٧١١(

 ِفي * الروم غُِلبِت * الم{:ويمثُِّل ِلذَِلك عرضه للِقراءاِت التي وردتْ في قَوِلِه تَعالَى
: ِقراءِة في ،فَقَد َأشَار إلَى وجوِد اخِْتالٍف١}سيغِْلبون غَلَِبِهم بعِد ِمن وهم الَْأرِض َأدنَى

الِقراءتَين  يِصفُ وقَد َأخَذَ ِفيها، هوِللمجوا ِللْمعلوِم  ِبالِبنَاِء)سيغلبون و الروم، غلب(
الِقراءِة  في المغْلوبون المعنَي، في متَنَاِقضتَاِن الِقراءتَيِن إن ":قولي ِبالتَّنَاقُِض،إذ

    ٢".اُألخْرى الِقراءِة في الغَاِلبون هم المشْهورِة
ِبهذَا  جهِلِه علَى يدلُّ ِمما ذَِلك، وَأسفَِه ِمن ِبَأقْبِح صرح في مسلَِكِه هذَا، فَقَد غَرابةَ      وال

نِلم ِإتْقَانُه ملْزا  يِلِه ِبمهجاِل، وجالم غَبرِض في يذَا الخَوإتْقَاٍن  الِعلِْم في ه الشَّريِف ِمن
ا ِفيها ِلقَواِعِد اللُغَِة العرِبيِة، وتَبحٍر في لَهجاِت العرِب، ومعِرفٍَة لَألوضاِع التي استَخْدمو

 ِنيِتِه في حاِل اسِتبعاِد احِتماَل فَساِد هذَا. اللُغَةَ العرِبيةَ في مخَاطَباِتِهم اليوِميِة ومعامالِتِهم
 قَتِْلِب األمر قَتَادةُ أن رَأى وقَد ":يقول فَهو والِقراءاِت؛ في القُرآِن ِبالطَّعِن السيء وقَصِدِه
 ِمن هو ،٣}َأنْفُسكُم فَاقْتُلُوا باِرِئكُم ِإلَى فَتُوبوا{:تَعالَى قَوِلِه في العصاِة قَتِْل أو النَّفِْس
 الرجوع حقِّقُوا: أي ؛)َأنْفُسكُم فَاقْيلُوا(:فَقَرَأ الِفعِل، مع يتَنَاسب ال ِبحيثُ والشِّدِة القَسوِة

 َأدى سببا كَانَتْ موضوِعيٍة نَظٍَر ِوجهةَ نَرى الِمثَاِل هذَا وفي ِبالنَّدِم، الِفعِل ِمن لتَّوبةَوا
 قَتَادة ِقراءةَ ويِصفُ المشْهورِة، في الِقراءِة يطْعن فجولد تسيهر٤. "المخَاِلفَِة الِقراءِة إلَى
-عأ  مِة،-٥ شَاذَّةٌ انَّهوِعيضوِبالم  وهو اِنٍب ِمنَآخٍَر ج تَِّهماَء يِة القُراءي ِبالِقرِبالتَّشَه 

 الرْأي ال والمشَافَهةُ التَّلَقِّي ِفيها يعد اَألصُل متَّبعةً، سنَّةً لَيستْ وكََأن الِقراءةَ واالجِتهاِد،
  .واالجِتهاد

 اخِْتالفُ هو الِقراءاِت في االخِْتالفَ أن إلَى المسِلمين علَماِء جمهور ا، وقَد ذَهب     هذَ
 المسموعِة األلْفَاِظ في حاِصٌل االخِْتالفَ وأن وتَنَاقٍُض، تَضاد ال اخِْتالفُ وتَغَايٍر، تَنَوٍع
سلَياِن في وعِة يالمومفْهالم. ذَِبواه حرص ِويدهالم ِحين ضرديِث عِلح لَّى -النَِّبيص 

لَّمسِه ولَيثُ قَال- اُهللا عيح  ":ذَا ِإنه آنلَى ُأنِْزَل القُرِة ععبٍف سروا َأحءا فَاقْرم رستَي 

                                         
  .٣-١آيات :  سورةُ الروم - ١

٢ -ذَاِهبالتَّفِْسيِر  م ١٨تسيهر، ص  جولد : اإلِسالِمي.   
  .٥٤آية :  سورةُ البقَرة - ٣

٤ ذَاِهبالِمي التَّفسيِر م٥تسيهر، ص جولد : اإلس.   
٥  -اِت ِمناءفي شَواِذ الِقر رخْتَصديِع ِكتَاِب  انظر م٦،ص)هـ٣٧٠:ت(خالويه ابن:الب، ِنىِبنَشِْرِه ع 
   .)ت.د(الهجرة، دار.ط برجشتراسر،٠ج



– 

  )٢٧١٢(

اخْتَلَفَ" :قَال إذْ ،١"ِمنْهو نَى في  النَّاسعديِث ما؛ ِتالفًااخْ الحم كَثيرهلَى فََأكْثَرع أن نَاهعم 
  ٢".المفْهومِة المعاِني في ال المسموعِة األلْفَاِظ في

ِويدهُل المقَوم ( :     وهِني ال ) َأكْثَرعي الِقلَّةَ أن اِء ِمنلَمالع ِبالتَّنَاقُِض قَاِئلُون اِد أوالتَّض 
اِت، فُِرالتَّنَا أواءفي الِقر ِني أنعا يإنَّمو ماٍت لَهٍة تَفِْسيرغَاِيرَل مونَى حعديِث؛ مالح 

 والمحكَِم والحراِم ِبالحالِل فَسِرها وبعضهم ِباللغَاِت، السبعةَ اَألحرفَ فَسر فَبعضهم
   ٣.وغَيِرها والمتَشَاِبِه

السبعِة  اَألحرِف ِفي اعِتقَاده ينْبِغي ما )اَألحرفُ السبعةُ(الداِني في ِكتَاِبِه  د بين وقَ    
 ِإنْزاِل ِمن وغَيِرِه؛ الْباِب هذَا ِمن نَعتَِقده ما وجملَة" :فَقَال والِقراءاِت الصِحيحِة المخْتَِلفَِة؛

 الْقُرآن فَأن ونَخْتَاره ِإلَيِه ونَذْهب ووجوِهِه، وِقراءِتِه، وتَْأِليِفه، وجمِعِه، ابِتِه،وِكتَ الْقُرآِن،
 خَير قَد تَعالَى اَهللا وَأن وصواٍب، وحقٍّ كَاٍف، شَاٍف كُلُّها َأحرٍف، سبعِة علَى منَزٌل
اءا، ِفي الْقُرِميِعهج وصومهؤوا ِإذا بء قَرا، ِبشَيِمنْه َأنِذِه وفَ هرةَ اَألحعبخْتَِلفُ السالْم 

 ِإحالَةٌ ولَا للمعنَى تناف ولَا تضاد ِفيها لَيس الْمعنَى اتِّفَاِق مع تَارة وألفَاظُها تَارة معاِنيها
   ٤".فَساد ولَا

أن ذْكَريو      اِبقُ اِنيالدُل السمجالم هْأيَل رفَص قَد الِكتَاِب كَان ِضٍع آخٍَر ِمنوفي م - 
  " :وذَِلك حيثُ قَال السبعِة، الِقراءاِت اخِْتالفُ علَيها يشْتَِمُل التي المعاني وحصر - عيِنِه
 يِحيطُ معاٍن ثَلَاثَِة علَى يشْتَِمُل فَِإنَّه َأحرف السبعِة هِذِه اخِْتلَافُ يشْتَِمُل معنَى كَم علَى وأما
 مع جِميعا والْمعنَى اللَّفِْظ اخِْتلَافُ والثَّاِني. الْواِحِد والْمعنَى اللَّفِْظ اخِْتلَافُ َأحدها: كُلَّها ِبها

 اللَّفِْظ اخِْتلَافُ والثَّاِلثُ.ِفيِه اجِتماِعِهما تَضاِد ِلعدِم واِحٍد شَيٍء ِفي يجتَِمعا َأن جواِز

                                         
١ -ِمِذينَِن التِّرديثَ في سانظر الح  :ابواِت َأباءالِْقر نوِل عسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع ابب ، لَّمسا وم 

اءُأنِْزَل ج آنلَى الْقُرِة ععبٍف ، سر٢٩٤٣(، رقم ٥/١٩٣َأح. ( 

٢ - انيِب ببوِجِب الساِت الخِْتالِف الماءاس أبو: الِقربار بن أحمد العمهدوي عسنة نحو: ت (الم 
 الضاِمن، حاِتم. د تحقيق الكَريِم، القُرآِن علوِم في محقَّقَةٌ نُصوص كتاب ، ِضمن٢٤٠، ص)هـ٤٤٠
  ٠م١٩٩١/هـ١٤١١ سنة بغداد،

، والِقراءاتُ ١٤١-١/١٣١السيوِطي،:  واإلتْقَان،٥٩-٥٧الداني، ص:  انظر األحرفُ السِبعةُ - ٣
   .٢٩-٢٤القُرآِنيةُ وَأثَرها في الدراساِت النَّحِويِة، ص

، ٦٠ص ،)هـ٤٤٤: ت (الداني عمر بن عثْمان بن سعيد بن عمروعثْمان أبو : السبعةُ  اَألحرفُ- ٤
 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ سنة ،١ط المكَرمة، مكَّة المنَارة، مكْتَبة. ط ن،طَحا المهيِمن عبد. د تحقيق



 

 )٢٧١٣(

 ونَحن ِفيِه، اجِتماِعِهما ِلاسِتحالَِة واِحٍد شَيٍء ِفي يجتَِمعا َأن جواِز امتنَاِع مع والْمعنَى
نينُب ذَِلك ِإن ١".اهللا شَاء  

َأفَاد قَدو      اماإلم ناب ِمن ِريذَا الِجزالتَّْأصيِل، ه  تَنَاقٍُض أو ودجو نَفَىَل، وَل القَوفَفَص
 ِثلٍَة ِمنْأِيِه ِبَأمِة رلَى ِصحلََّل عدِة، وعبِة السآِنياِت القُراءالِقر نيٍض بارتَع أو ادتَض

ا في ذَِلكرحتَب رآِن، فََأظْهآِن،القُرلوِم القُرع ِع الشَّريِف ِمنالنَّو  ها نَصِفيم كَان ذَِلكو :
صلَّى اُهللا علَيِه  -النَِّبي ِمن علَيها الْمنْصوِص الَْأحرِف السبعِة هِذِه اخِْتلَاِف حِقيقَةُ وَأما"

لَّمسو- ،تُهفَاِئدو شَا اِلاخِْتلَافَ فَِإنالْمِه رِفي ِإلَي ٍع اخِْتلَافُ ذَِلكٍر تَنَوتَغَاياخِْتلَافَ لَا و ادتَض 
 الْقُرآن يتَدبرون َأفَلَا{:تَعالَى - قَاَل تَعالَى، اللَِّه كَلَاِم ِفي يكُون َأن محاٌل هذَا فَِإن وتَنَاقٍُض،

لَوو كَان ِر ِعنِْد ِمناللَِّه غَي دجا اخِْتلَافًا ِفيِه والَو٢}كَِثيرقَدنَا ، ورباِت اخِْتلَافَ تَداءالِْقر 
) الثَّاِني (واِحد، والْمعنَى اللَّفِْظ اخِْتلَافُ) َأحدها: (َأحواٍل ثَلَاثَِة ِمن تَخْلُو لَا فَوجدنَاها كُلِّها

 مع جِميعا اخِْتلَافُهما) الثَّاِلثُ (واِحٍد، شَيٍء ِفي ِهمااجِتماِع جواِز مع جِميعا اخِْتلَافُهما
  .التَّضاد يقْتَِضي لَا آخَر وجٍه ِمن يتَِّفقَاِن بْل شَيٍء واِحٍد، ِفي اجِتماِعِهما جواِز امِتنَاِع
 ِمما ذَِلك ونَحِو) ويحسب والْقُدِس ويَؤدِه موعلَيِه الصراطَ (ِفي فَكَاِلاخِْتلَاِف الَْأوُل      فََأما
   ٣...فَقَطْ لُغَاتٌ َأنَّه علَيِه يطْلَقُ

  تَعالَى؛ اللَّه هو الِْقراءتَيِن ِفي الْمراد ِلَأن؛ الْفَاِتحِة ِفي) ومِلِك ماِلِك،(:فَنَحو الثَّاِني      وَأما
ا ِلَأنَّهمِم ِلكويِن يالد ِلكُهمكَذَا وو) ،ونكَذِّبي ونكِْذبي؛ )وِلَأن ادرا الْمِبِهم مه نَاِفقُونالْم مِلَأنَّه 

ونكَذِّبي ِبالنَِّبي - لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- ونكِْذبيِفي و اِرِهمَأخْب...  

                                         
  .٥١-٥٠ في المصدِر نَفِْسِه، ص، وانظر ذَِلك التَّبيين الذي أشَار إليِه٤٧ص:  المصدر الساِبقُ - ١
  .٨٢آية :  سورةُ النِّساء - ٢

 ِبالصاِد )الصراطُ(ِبالسيِن و )السراطُ: "( ما نَصه٤٨-٤٧، ص ورد في األحرِف السبعِة للداني-  ٣
 الِْميِم ضم مع الْهاِء وِبكَسِر الِْميِم إسكَاِن مع الْهاِء ِبضِم) ولديهم علَيِهم ،و ِإلَيِهم ،(و ِبالزاي،) الزراطُ(و

ا، وكَاِنهإسِه ِفيِه(ولَيعو ،ىدوكتر، ه ءايت، و ِمنْه نهاله عم( اِء ِبِصلَِةالْه ِبغير صلتها، وو)ِهَؤدك ، يِإلَي 
 ِبِإسكَاِن )الْأكل ِفي أكلها،(واخِْتالِسها، و ِصلَِتها مع وِبكَسِرها الهاِء  ِبإسكَاِن)ِمنْها ،وفََألِْقِه ِإلَيِهم ونُْؤِتِه
 ما وكَذَِلك وِبضمها، الراء ِبكَسر} يعرشون{و وِبفَتِْحها، السيِن ِبضم} ميسرة لَىِإ{وِبضمها، و الْكَاِف
 ِمما وشَبهه وتخفيفه، الْهمز وتَحِقيق واإلمالة، والْفَتْح والْقَصر والْمد واإلدغام الْبيان، ذَِلك ونَحو أشبهه،
  ." فَقَط  اتلُغَ َأنه علَيِه يطلق



– 

  )٢٧١٤(

 كَان وِإن{ وكَذَا والتَّخِْفيِف، ِبالتَّشِْديِد ،١}كُِذبوا قَد َأنَّهم وظَنُّوا{ وفَنَح الثَّاِلثُ      وَأما
مهكْروَل مِلتَز اُل ِمنْهفِْع اللَّاِم ِبفَتِْح ،٢}الِْجبرى وِر الُْأخْرِبكَسفَتِْح الُْأولَى وِة والثَّاِني … 

فَِإن ذَِلك ِإِن كُلَّهنَى لَفْظًا فَاخْتَلَ وعمو تَنَعامو هاعِتمٍء ِفي اجاِحٍد، شَيو فَِإنَّه تَِمعجي ِمن 
  ٣" .والتَّنَاقُض التَّضاد ِفيِه يمتَِنع آخَر وجٍه

أن  يلْزم ال الِقراءاِت اخِْتالفَ أن الداِني قَبِلِه وِمن الِجزِري ابن ذَكَره ما     فَحاِصُل
ادتَضتَنَاقٍُض أو جودو هاِحبصاٍب يطِّراضاني، أوعذَا في المها وم اءلَمع هدتَماعو هَأقَر 

 منْعِقد المسِلِمين إجماع تَيِميِة؛ حيثُ ذَكَرأن ابن اإلِسالِم وهو ما َأكَّده شَيخُ المسِلمين،
 بين ِنزاع ولَا ":السبعِة؛ وذَِلك حيثُ يقول بين الِقراءاِت وجوِد تَنَاقٍُض عدِم علَى

ِلِمينسالْم وفَ َأنرةَ الْحعبُأنِْزَل الَِّتي الس آنا الْقُرهلَيلَا ع نمتَتَض نَى تَنَاقُضعالْم 
 هو إنَّما: مسعوٍد بن اللَِّه عبد قَاَل كَما متَقَاِربا َأو متَِّفقًا نَاهامع يكُون قَد بْل وتَضاده؛

 ِكلَا لَِكن الْآخَِر؛ معنَى هو لَيس َأحِدِهما معنَى يكُون وقَد. وتَعاَل وهلُم َأقِْبْل َأحِدكُم كَقَوِل
 ِفي جاء كَما وهذَا وتَنَاقٍُض تَضاد اخِْتلَافُ لَا وتَغَايٍر تَنَوٍع لَافُاخِْت وهذَا حقٌّ الْمعنَييِن
 علَى الْقُرآن ُأنِْزَل{: حِديِث هذَا ِفي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن الْمرفُوِع الْحِديِث

 آيةَ تَخِْتم لَم ما كَذَِلك فَاَللَّه حِكيما عِزيزا: قُلْت َأو رِحيما غَفُورا: قُلْت إن َأحرٍف سبعِة
   …الْمشْهورِة الِْقراءاِت ِفي كَما وهذَا. }رحمٍة ِبآيِة عذَاٍب آيةَ َأو عذَاٍب ِبآيِة رحمٍة
ِمناِت     واءا الِْقرم كُوننَى يعا الْمتَِّفقًا ِفيهم ِمن ٍهواِينًا جتَبم ٍه ِمنجِلِه وكَقَو) :ونعخْدي 

ونخَاِدعيو(و،)،ونكِْذبي ونكَذِّبيو(و،)،تُمسلَم تُمسلَامتَّى(،و)وح نرطَّهيو ،نرطْهِو ،)ينَحو 
،ِذِه ذَِلكاتُ فَهاءالَِّتي الِْقر رتَغَايا ينَى ِفيهعالْم قٌّ، اكُلُّهكُلُّ حٍة واءا ِقرِمنْه عِة ماءالِْقر 

 ِعلْما الْمعنَى ِمن تَضمنَتْه ما واتِّباع كُلِّها، ِبها الِْإيمان يِجب الْآيِة مع الْآيِة ِبمنِْزلَِة الُْأخْرى
 قَاَل كَما بْل ذَِلك تَعارض، َأن ظَنا ى،الُْأخْر ِلَأجِل إحداهما موِجِب تَرك يجوز لَا وعملًا

دباللَِّه ع نوٍد بعسم نْهاُهللا ع ِضير: نم ِف كَفَررِبح ِمنْه فَقَد ٤" .كُلِِّه ِبِه كَفَر  

                                         
  .١١٠آية :  سورةُ يوسف - ١

   .٤٦آية :  سورةُ إبراهيم - ٢
   . ٥٠-١/٤٩ابن الجزري،:  النَّشْر في الِقراءاِت العشِْر - ٣
٤ -موعجم  ىالفَتَاو :يِن تَِقية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدِميتَي اِنيرهـ٧٢٨: ت (الح(، 

 المصحِف ِلِطباعِة فَهد المِلك مجمع. ط قَاِسم، بن محمد بن الرحمن عبد ، تحقيق٣٩٢-١٣/٣٩١
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ سنة السعوِديةُ، العرِبيةُ المملَكَةُ المنَورةُ، المِدينَةُ الشَّريِف،



 

 )٢٧١٥(

 َأئمةَ أن إلَى - ِه عيِن-     هذَا، وقَد َأشَار اإلِمام ابن تَيِمية بعد ِعدة صفَحاٍت ِمن الِكتَاِب
 َأن علَى اتَّفَقُوا قَد وغَيِرِهم، والْقُراِء، الْكَلَاِم، َأهِل ِمن وبعض الطَواِئفَ السلَِف، علَماِء

 يصدقُ ْلب ويتَنَاقَض؛ الْمعنَى ِفيِه يتَضاد ِخلَافًا بعضا بعضها يخَاِلفُ لَا السبعةَ الَْأحرفَ
   ١.بعضا بعضها الْآياتُ تُصدقُ كَما بعضا بعضها

، )البرهان في علوِم القُرآِن(ِكتَاِبِه  في األقْواِل هِذِه ِمن جملَةً الزركَِشي اإلمام     وقَد نَقََل
 نَزَل الَِّتي ِللْحروِف الْمثَِل ضرب ِبهذَا َأراد ِإنَّما: " ثم علَّقَ علَى ما َأورد ِمن َأمِثلٍَة قائالً

آنا الْقُرهلَيا عاٍن َأنَّهعتَِّفقٌ ما، مهومفْهخْتَِلفٌ ما، مهوعمسلَا م كُونٍء ِفي يا شَينًى ِمنْهعم 
،هِضدلَا وو هجخَاِلفُ ونَى يعٍه مجنْ ِخلَافًا و؛ ِفيِهيهادضيِة ومحالَِّتي كَالر ِخلَافُ ِهي 
 وتَغَايٍر تَنَوٍع اخِْتالفُ إنَّما هو القُرآِنيِة في الِقراءاِت  وِبذَِلك فَاالخِْتالف٢ُ".وِضده الْعذَاِب

  .وتَضاد تَنَاقٍُض اختالف ال
     قَدح وجر اماإلم ٍر ابنجح سذَا قَالِنيالعنَى هعالم اهقَولَى وِرِه، عفي قَاَل إذْ غَي 

 ِإلَى ِإشَارةٌ وِفيِه الْمنَزِل ِمن َأي ": ما نَصه٣}ِمنْه تَيسر ما فَاقْرءوا{:ِلقَوِلِه تَعالَى شَرِحِه
 الْمراد: قَاَل من قَوَل يقَوي وهذَا الْقَاِرِئ، علَى ِللتَّيِسيِر وَأنَّه الْمذْكُوِر، التَّعدِد ِفي الِْحكْمِة

 ِبِلساِن ِهشَاٍم لُغَةَ ِلَأن واِحدٍة ؛ لُغٍَة ِمن كَان ولَو الْمراِدِف ِباللَّفِْظ الْمعنَى تَْأِديةُ ِبالَْأحرِف
 ونُِقَل الْبر، عبِد بن ذَِلك على نَبه .ِقراءتُهما تْاخْتَلَفَ فَقَِد ذَِلك ومع عمر، وكَذَِلك قُريٍش

نِل َأكْثَِر عالِْعلِْم َأه ذَا َأنه وه ادرِف الْمرِة ِبالَْأحعب٤ ."الس  
لَى ضرورِة القَوَل في مسَألَِة تَعدِد الِقراءاِت، فَشَدد ع     وقَد فَصَل اإلمام ابن الِجزِري

النَِّبي نا عِمنْه نَقْلُه حا صاَألخِْذ ِبكُلِّ م -لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عكُلُّ":  فَقَال-  صا وم حِن صع 
النَِّبي- لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- ِمن ذَِلك فَقَد بجو ،ولُهقَب لَمو عسا يدَأح ِمن ِةالُْأم هدر 
لَِزمو انِبِه، الِْإيم ِإنو ٌل كُلَّهنَزم ٍة كُلُّ ِإذْ اللَِّه، ِعنِْد ِمناءا ِقرِمنْه عى منِْزلَِة الُْأخْرِة ِبمالْآي 

                                         
   .١٣/٤٠١:  انظر المصدر الساِبقُ - ١
٢ -هرالب لوِم في انآِن عاهللا عبد أبو : القُر رديِن بد الدمحاِدر بن اهللا عبد بن مهب كَِشيرالز              
  عيسى- العرِبيِة الكُتُِب إحياء دار. ط إبراهيم، الفضل أبو محمد ، تحقيق١/٢٢١ ،)هـ٧٩٤: ت(

  .م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦ سنة ،١ط الحلبي، البابى
٣ -ُل  سمزةُ الم٢٠آية : ور.   
  .٩/٢٦ابن حجر العسقَالِني، :  فَتْح الباِري - ٤



– 

  )٢٧١٦(

عِة مالْآي ِجبي انا الِْإيما، ِبهكُلِّه اعاتِّبا وم نَتْهمتَض نَى، ِمنعالْم لًا، اِعلْممعلَا وو وزجي 
كوِجِب تَرا مماهدِل ِإحى ِلَأجا الُْأخْرظَن َأن ذَِلك ضار١".تَع  
    قَدو َأكَّد امليُل اإلمالج ناب ِريالِجز- هِحماِت  - اُهللا راءِة اَألخِْذ ِبالِقررورلَى ضع

الموجوِد بين  الموجوِد بين القُراِء وذَِلك اآلخَِر االخِْتالِف بين السبعِة كُلِّها، وفَرقَ
فَاألوُل اخِْتالفُ تَنَوٍع لَيس ِفيِه تَضاد، وِفيِه يمِكن الجمع بين الِقراءاِت المخْتَِلفَِة  الفُقَهاِء؛

 سبحانَه -  ألن في كُلٍّ ِمنْها نَص منَزٌل ِمن ِعنِْد اِهللاحوَل كَِلمٍة أو جملٍَة أو تَعبيٍر قُرآني؛
 أما الثَّاني فَِفيِه اجِتهاد ِمن ِقبِل العلَماِء الفُقَهاِء، وِفيِه تُقْبُل بعض اآلراِء الِفقِْهيِة - وتَعالَى

ا، وفي ذَِلكِرهغَي دون الِجز ناب امقوُل اإلميذَا ":ِريِبهقَ واِء اخِْتلَافُ افْتَرالْقُر ِمن 
 لَا كَلَامه وهو اللَِّه ِعنِْد ِمن نَزَل وصواب حقٌّ كُلٌّ الْقُراِء اخِْتلَافَ فَِإن الْفُقَهاِء، اخِْتلَاِف

اخِْتلَافُ ِفيِه شَكاِء واخِْتلَافٌ الْفُقَه اِديِتهقُّ اجالْحِر نَفِْس يِف وِفيِه الَْأم ،اِحدٍب فَكُلُّ وذْهم 
 وصواب حقٌّ الُْأخْرى ِإلَى ِبالنِّسبِة ِقراءٍة وكُلُّ الْخَطََأ، يحتَِمُل صواب الْآخَِر ِإلَى ِبالنِّسبِة

   ٢".ِبِه ونُْؤِمن ِبذَِلك نَقْطَع الَْأمِر نَفِْس ِفي
في حاِل اَألخِْذ  اآلياِت معاني بين تَدافُع وال فيِه، تَضاد ال حقٌّ الِقراءاِت في     فَاالخِْتالفُ

ِبَأكْثَِر ِمن ِقراءٍة ِللَفْظٍَة قُرآِنيٍة ِبعيِنها في الوقِْت ذَاِتِه، فَالقُرآن الكَريم يمثُِّل وحدةً واِحدةً ال 
ال تَضا وِفيه امقوُل اُهللانِْقسب؛ يالَى ارَأفَلَا: " تَع ونربتَدي آنالْقُر لَوو كَان ِر ِعنِْد ِمنغَي 

 ِلبعِض - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- وفي ذَِلك يقُوُل الرسوُل ،٣" كَِثيرا اخِْتلَافًا ِفيِه لَوجدوا اللَِّه
 ِكالكُما أو َأصبتُم،: ِقراءاِتِهم ِلبعِض ألْفَاِظ القُرآِن الكَِريِمَأصحاِبِه ِممن اخْتَلَفُوا في 

،ِسنحم أو أي ذَِلك ْأتُمقَر تُمبالذي. َأصراألم وهلَّتْ وِه دلَياِء علَمثُ  نُقُوُل عيِلمين؛ حسالم
وفي  معاِنيها، المشْهورِة، وتَبيين الِقراءاِت تَفْسير ِةالشَّاذَّ الِقراءاِت مقَاِصِد أن إحدى بينُوا

   :الزركَِشي ذَِلك يقُوُل
 الِْقراءِة تَفِْسير الشَّاذَِّة الِْقراءِة ِمن الْقَصد ِإن الْقُرآِن فَضاِئِل ِكتَاِب ِفي عبيٍد َأبو قَاَل     "

 الصلوات على حاِفظُوا(: وحفْصةَ عاِئشَةَ كَِقراءِة وذَِلك اِنيهامع وتَبِيين الْمشْهورِة
 فَاقْطَعوا والساِرقَةُ والساِرقُ(: مسعوٍد ابِن وكَِقراءِة ،)العصر صالة الوسطى والصالة
 فَاءوا فإن أشهر أربعة تربص مِنساِئِه ِمن يْؤلُون ِللَِّذين(: ُأبي ِقراءِة وِمثُْل ،)َأيمانَهما

                                         
  .١/٥١ابن الِجزِري، :  النَّشْر في الِقراءاِت العشِْر - ١

   . ١/٥٢:  المصدر الساِبقُ - ٢
   .٨٢آية :  سورةُ النِّساء - ٣



 

 )٢٧١٧(

 قَرَأ ، وكَما)فلكل أم من أخت أو أخ له كَان وِإن (:وقَّاٍص َأِبي بِن سعِد ، وكَِقراءِة)فيهن
ناٍس اببلَا(: ع نَاحج كُملَيع تَغُوا َأنلًا تَبفَض ِمن كُمباِسِم ِفي رووكذا: قلت. )الحج م 

 الَِّذي اللَّفْظُ ذَهب َأنَّه يِريد :الْفَتِْح َأبو قَاَل .الظَّن ذَهب: وقَاَل ،)الفراق أنه يقنوأ( :قراءته
لُحصي ،ِللشَّك اءجالَِّذي اللَّفْظُ و وه حرصِقيِن مِة...ِبالْياءكَِقربعد من اهللا فإن(: جابر و 

 وقَد .ِللْقُرآِن مفَسرةً صارتْ قَد شَاكَلَها وما روفُالْح ، فَهِذِه)رحيم غفور له إكراههن
ى كَانورذَا ِمثُْل يه نِض ععب التَّفِْسيِر، ِفي التَّاِبِعين نستَحسفَي ،فَ ذَِلكِإذَا فَكَي ِوير نع 
 ما فََأدنَى وَأقْوى، التَّفِْسيِر ِمن َأكْثَر لْآنا فَهو الِْقراءِة، نَفِْس ِفي صار ثُم الصحابِة ِكباِر

 الْعامةُ يعِرفُ لَا الَِّذي الِْعلِْم ِمن َأنَّها علَى التَّْأِويِل ِصحِة معِرفَةُ الْحروِف هِذِه ِمن يستَنْبطُ
،لَها فَضيعرف ِإنَّم ،اءلَمذلك الْع ِلذَِلكو رتَبعاِبِه يم هجآِن و١ ."الْقُر  
 فَكَيفَ المشْهورِة، وشَرح ِللِقراءاِت ما ِهي إال تَفْسير الشَّاذَّةُ الِقراءاتُ كَانَت     فَإذَا

 ِبوجوِد  وعلَى ذَِلك فَالقَوُل. والقَبوِل ِبالرضى اُألمةُ تَلَقَّتْها التي الصِحيحِة ِبالِقراءاِت
أواخِْتالٍف نَاِتٍج عن تَعدِد الِقراءاِت القُرآِنيِة، َأمر مرفُوض ِمن جاِنِب النَّقِْل  اقٍُضتَنَ

والعقِْل، ومن يصدر ِمنْه ذَِلك االتِّهام ِلما صح نَقْلُه ِمن ِقراءاٍت ال يوصفُ إال ِبكَوِنِه 
بعضا،  بعضها يصدقُ إنَّما وردتْ محكَمةٌ، القُرآِن فَآياتُ العِقيدِة، ِسدأو فَا سيَئ النِّيِة،

الشَّيخُ  يقوُل هذَا وفي أوتَضاد، تَنَاقٍُض دون اآلياِت تَعدد مقَام يقُوم الِقراءاِت فَتَنَوع
قَاِنيرالز :"ع إناِت تَنَواءق الِقريقَام ومد مداآلياِت تَع. برض ذَِلكو روِب ِمنض 
 ما ذَِلك إلَى َأِضفْ، اإلعجاِز كَماِل إلَى وينْتَِهي اإليجاِز هذَا جماِل ِمن يبتَِدىء البالغَِة،

 اِهللا، كَالم أن القُرآن ىعلَ القَاِطعِة واَألِدلَِّة الساِطعِة، البراهيِن ِمن الِقراءاِت تَنَوِع في
 علَى في الِقراءِة االخِْتالفَاِت هِذِه فَإن - اِهللا رسوُل وهو -ِبِه جاء من ِصدِق وعلَى
 بْل القُرآن وتَخَاذٍُل، تَهافٍُت إلَى وال وتَضاد، المقْروِء، في تَنَاقٍُض إلَى تُؤدي ال كَثْرِتها

لَى -كُلُّهِع عاِتِه تَنَواءقُ - ِقردصي هضعا، بضعب نيبيو هضعا، بضعب دشْهيو  هضعب
 الِهدايِة سمو ِمن واِحٍد وهدٍف والتَّعبيِر، اُألسلوِب علُو في واِحٍد نَمٍط علَى ِلبعٍض،

  .والحروِف الِقراءاِت ِبتَعدِد اإلعجاِز تَعدد يفيد كشَ غَيِر ِمن وذَِلك والَّتْعليِم،
 تَتَعدد هنَا وِمن ،ِبأي ِمن الِقراءاِت الصحيحِة قُِرىء إذَا معِجز أن القُرآن هذَا     ومعنَى

 ألنَّه محمد؛ ِصدِق علَى َأدلُّ ذَِلك أن ريب وال .والحروِف ِتلْك الوجوِه ِبتَعدِد المعِجزاتُ

                                         
  .٣٣٨-٣٣٦/ ١الزركَِشي،  :  البرهان في علوِم القُرآِن- ١



– 

  )٢٧١٨(

ظَمآِن في َأعاِل القُرلَى اشِْتمنَاٍح عٍة مماِز، في ججفي اإلعاِن ويلَى البٍف كُلِّ عرح 
 اللَّه وِإن بينٍَة عن حي من ويحيى بينٍَة عن هلَك من ِليهِلك{وِلساٍن،  لَهجٍة وبِكلِّ ووجٍه
ِميعلَس  ِليمِة١"}عثَابِبم الْكَريم آنٍة، ِسلِْسلٍَة" ؛ فَالْقُراِحدتَِّصلَةُ ولَقَاِت، مةُ الحكَمحِر، موالس 

 فُنُون نَوعتْتَ ومهما ِقراءِتِه، طُرقُ تَعددت مهما والغَاياِت، المباِدىِء متَآِخذَةُ واآلياتُ
   ٢".َأداِئِه

   

                                         
             الزرقاني العظيم عبد محمد : القُرآِن علوِم في الِعرفَان  ، ومنَاِهُل٤٢آية :  سورةُ األنْفَاِل - ١
 وانظر ،)ت.د (،٣ط القاهرة، وشركاه، الحلبي البابي عيسى مطبعة .، ط١/١٤٩ ،)هـ١٣٦٧: ت(

ِريرنَى تَحعِديِد المالس تَنْويرقِْل وديِد العالج جيِد  الِكتَاِب تَفسيِر ِمنالتَّنْوير(المو ريرد): التَّحمحالطاهر م 
 الدار. ، ط١/٥٤مقَدمةُ الِكتَاِب، ،)هـ١٣٩٢: ت (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن

  . م١٩٨٤ سنة بيروت، للنَّشِْر، التُّوِنِسيةُ
   . ١/١٨٥الزرقَاِني، :  منَاِهُل الِعرفَان - ٢



 

 )٢٧١٩(

  والمعنَى الِقراءاتُ: الثَّاِلثُ  المبحثُ**   
 كَما سبقَ الذِّكْر في المبحثَيِن - الِقراءاِت تَهِدفُ في ظَاِهرةُ قَبوِل التَّنَوِع     لما كَانَتْ

ولَما كَانَت ِتلْك الظَّاِهرةُ ، القُرآِن الكَِريِم ِقراءِة فيعلَى المسِلمين   إلَى التَّيسيِر-الساِبقَيِن
اُألمِة اإلسالِميِة في مواجهِة المبِغِضين ِمن المشَكِّكين في  عن الحرِج تُسِهم في رفِْع

و تَشِْرِقينسالم ِمن لِّلينضالم آِن الكَِريِم ِمنِة القُراِويمس نِب، ِممرالع ِمن مهتَِبع نم
يسعون ِلهدِم الديِن اإلسالِمي وغَِيِرِهم ِمن الجهالِء الذين لَم يتَبحروا في مجاِل علوِم 

 ِمن فَقَد نَتَج عن ذَِلك بعض الجواِنِب التي ميزتْ القُرآن الكَِريم علَى غَيِرِه القُرآِن؛
  . الكُتُِب السماِويِة التي سبقَتْه، وغَيِرها ِمن مَؤلفَّاَِت البشَِر في النَّثِْر والشِّعِر

كَانو     ِن ِمنيِذِه بواِنِب هالج  ذَِلكب دَأقْصِة؛ واسرِذِه الدديِث هح ورِمح وه؛ وِهمم اِنبج
)ددان تَععِد يالمداِت ِبتَعاءالِقر( نْهتَكِْشف ع ا لَمديدنًى جعٍة ماءكُلِّ ِقر نع نَتَج ؛ فَقَد

وقَد نَتَج عن  .غَيرها ِمن ِقراءاٍت وردتْ وصح اَألخْذُ ِبها في لَفْظٍَة أو جملٍَة قُرآِنيٍة ما
   .الِقراءاِت ِبتَعدِد يفي المعاِن اتِّساع ذَِلك كُلِِّه

القَصِص  ِتكْراِر ظَاِهرةَ كَبيٍر حد إلَى يشِْبه القُرآِنيِة الِقراءاِت في والتَّنَوع     واالخِْتالفُ
ى معنًى تَكَرر إيرادها َأكْثَر ِمن مرٍة في القُرآِن الكَريِم احتَوتْ علَ آيٍة فَكُلُّ القُرآِني؛

وردتْ في القُرآِن الكَريِم  جديدا لَم يظْهر في محلِّ إيراِدها في المرِة اُألولَى، وكُلُّ واِقعٍة
 ا ِمنِفيه درا وم نْهكِْشفْ عي ِة لَمالِمِح الِقصم ِديٍد ِمنٍح جلْمم نتْ ِلتَكِْشفَ عرا تَكَرإنَّم

اٍت س؛آيركَرالم قَتْ ذَِلكِة بِدنَا فَفي ِقصياهيم سرإب-المِه السلَيع - عيوِفِه ما ضلِّي مجي 
  كَيِفيةَ - جلَّ شَْأنُه- رسلَه، وبين) هود(سورِة  في وجلَّ عز اُهللا ذَكَر فَقَد المقِْصد؛ هذَا

 ِبالْبشْرى ِإبراِهيم رسلُنَا جاءتْ ولَقَد{: فَقَاَل تَعالَى-علَيِه السالم - قُدوِمِهم علَى إبراهيم
 في سورِة - عز وجلَّ- ،وقَاَل١}حِنيٍذ ِبِعجٍل جاء َأن لَِبثَ فَما سلَام قَاَل سلَاما قَالُوا

 قَاَل سلَاما فَقَالُوا علَيِه دخَلُوا ِإذْ * الْمكْرِمين ِإبراِهيم ضيِف حِديثُ َأتَاك هْل{:الذَّاِرياتش
لَامس مقَو وننْكَراغَ * مِلِه ِإلَى فَرَأه اءٍل فَجِميٍن ِبِعج٢. }س  

  -  جلَّ شَْأنُه- أنَّه  يخِْبرنَا- تَعالَى-اَهللا أن) سورِة هود(في اآلياِت الساِبقَِة في      نُالِحظُ
 ِبِجنِْس )الذَّاِرياِت سورِة(  في- سبحانَه وتَعالَى-بينَما يخِْبرنَا إبراهيم، إلَى رسلَه َأرسَل
وِمن زاِويٍة ُأخْرى  .أنَّهم كَانُوا علَى هيَئِة البشَِر وبين لَنَا -المالِئكَة  وهم-الرسِل هؤالِء

                                         
   .٦٩آية :  سورةُ هود - ١
  .٢٦-٢٤آيات :  سورةُ الذِّاِريات - ٢



– 

  )٢٧٢٠(

اُهللا  يِصفُه ِعجالً ِلضيِفِه يقَدم -السالم علَيِه - إبراهيم أن) هود سورِة(في  رىنَ ِللِْحكَايِة
النَّار،  تَمسه َأن غَيِر ِمن الِْحجارِة ِبحر الْمشِْوي الِعجُل هو :والحِنيذُ عز وجلَّ ِبالحِنيِذ؛

 في - ذَاِتِه- أن وصفَ الِعجِل نُالِحظُ بينَما ،١تُنِْضجها حتَّى تَقَاطَري شَحمه ِمما يجعُل
 ِإكْراِم ِقمةُ وهذَا ِبالهزيِل، لَيس سِمينًا، وأنَّه كان الِعجَل أن يظِْهر )سورِة الذَّاِرياِت(

اُألخْرى، وكُلُّ معنَى َأسهم في  اآليةُ تُبينْه لَم جِديدا معنًى َأعطَتْ - إذًا- فَكُلُّ آيٍة .الضيِف
  .الكَشِْف عن جاِنٍب مخْصوٍص ِمن جواِنِب الِقصِة القُرآِنيِة

راَألمو    - هفي-نَفْس رتَكَرِة  يِدنَا ِقصيى سوسم -المِه السلَيت - عذُِكر واِطن في فَقَدم 
 فََألْقَى{: تَعالَى قَولُه ؛ حيثُ)سورِة اَألعراِف(ما ورد في  القُرآِن؛ وِمن ذَِلك ِمن رةكَثي

اهصفَِإذَا ع ِهي انبثُع ِبينفي ٢}م درا وم ِمنْهِل(، وِة النَّمورالَى)ستَع لُهثُ قُوي؛ ح :
 لَا ِإنِّي تَخَفْ لَا موسى يا يعقِّب ولَم مدِبرا ولَّى جان كََأنَّها هتَزتَ رآها فَلَما عصاك وَألِْق{

   ٣.}الْمرسلُون لَدي يخَافُ
 ا كَانلَمو    )انِني) الجعاِت،: ييالح ِمن ِغيرالص انبالثُّع كَانِني وعي :اِت، الكِّبيريالح ِمن 

ما كَان هنَاك ِمن المشَكِِّكين من افْتَرض وجوِد تَعارٍض بين اآليتَيِن الخِْتالِف وصِف ولَ
حجِم الحيِة في ِكلْتَا اآليتَيِن؛ فَقَد َأزاَل المحقِّقُون ِمن المفَسرين ماَ قْد يظَن وجود تَعارٍض 

البرهان في علوِم القُرآِن، وذَِلك كَان (ك ما َأورده الزركَِشي في ِكتَاِبِه ِفيِه؛ ويمثُِّل ِلذَِل
ها نَصِفيم: "ذَِلكو ا ِلَأناِن خَلْقُ خَلْقَهبِظيِم الثُّعا الْعهازِتزاها وكَاِتهرحا وِخفَّتَهاِز وِتزكَاه 

انِخفَِّتِه الْج٤." و   
 حاَل فَقَد بينَتْ )النَّمِل( وِخلْقَِتها،أما آيةُ وهيَئِتها شَكَْل الحيِة بينَتْ )األعراِف(    فَآيةُ 

 اآليةُ تُبينه لَم جديٍد تَضنَّمتْ كَشْفًا عن وصٍف آيٍة كُلَّ وِبذَِلك فَإن. تَحرِكها واهِتزاِزها
لَى. ىاُألخْرعذَا واِت هكُلَّ اآلي تَفْسير ِجبوِل يقْباِج المِص الِمنْهالِقصِة التي  وآِنيالقُر

 اآلياِت بين تَنَاقُض وال ِخالفَ تَكَرر إيرادها َأكْثَر ِمن مرٍة في القُرآِن الكَريِم؛ فَال

                                         
١ -اِمعكَاِم  انظر الجآِن ألحالقْر : سيِن شَمد اهللا عبد أبو الدمحح بن بكر أبي بن أحمد بن مفَر 

اِرياألنْص الخَزِجير ِطِبيوني، أحمد تحقيق ،)هـ٦٧١: ت (القُردردار. ط أطْفيش وإبراهيم ٩/٦٣ الب 
  .م ١٩٦٤/هـ١٤٠٨ سنة ،٢ط القَاِهرةُ، ، المصِريِة الكُتُِب

   .١٠٧آية :  سورةُ األعراف - ٢
  .١٠آية :  سورةُ النَمل - ٣

   .٢/٥٥كَِشي، الزر:  البرهان في علوِم القُرآِن- ٤



 

 )٢٧٢١(

لَها معنًى ِبعيِنِه  آيٍة فَكُلُّ ِمن موِضٍع في القُرآِن الكَِريِم،القُرآِنيِة التي تَكَررتْ في َأكْثَِر 
   .يقْتَِضيِه السياقُ القُرآِني الذي وردتْ ِفيِه، وكُلُّ آيٍة لَها غَايةٌ جديدةٌ ال تَتَكَرر ِفيما ِسواها

 تُوضح وتُبين ِقراءٍة فَكُلُّ المقِْصِد؛ هذَا عن خْتَِلفُي ال القُرآِنيِة الِقراءاِت في واالخِْتالفُ    
 وِبذَِلك غَيرها ِمن ِقراءاٍت اشْتَركَتْ معها في التَّعبيِر القُرآِني ذَاِتِه، تُبينْه لًم جِديدا معنًى
اِني، تَتَِّسععالم ددتَتَعو اءِد الِقردٍة فَكُلُّ اِت،ِبتَعاءقَاِم ِقرٍة؛ ِبمفي آيو قُوُل ذَِلكي ناب 

 الْوجوِه ِتلْك يحتَِمُل ما علَى الْقُرآِن َألْفَاِظ مِجيء يكُون َأن ِمن ماِنع لَا َأنَّه علَى" :عاشُور
 الْوجهيِن وجود فَيكُون الْمعاِني، ذَِلك جراِء ِمن فَتَكْثُر ِبوجوٍه الْقُراء ِليقْرَأ تَعالَى ِللَِّه مرادا
خْتَِلِف ِفي فََأكْثَراِت ماءِزًئا الِْقرجم نِن عتَيآي ،ذَا فََأكْثَرهو ِميِن نَِظيراِل ِفي التَّضمِتعاس 

  ١"…بِديعالْ ِفي والتَّوِجيِه التَّوِريِة ونَِظير الْعرِب،
ولَما كَان اتِّساع المعاِني وتَكِْثيرها َأحد المقَاِصِد الرئيسِة التي نَنْشُدها ِمن وجوِد      

، ِمن غَيِر تَنَاقٍُض أو تَبايٍن بين المعاِني التي الِقراءاِت القُرآِنيِة بين -  ال تَخَالٍُف- اخِْتالٍف
فُ ِمن ِخالِل اَألخِْذ ِبكُلِّ ِقراءٍة، فَسوفَ َأعِرض ِللتَّمِثيِل والتَّدِليِل علَى ِصحِة ما تَتَكَشَّ

 ناِوُل الكَشْفَ عُأحسا، وِنهيٍة ِبعآِنياٍت قُرَل آيوتْ حاراِت التي داءِض الِقرعِه ِببإلَي بَأذْه
  :نَِتيجةَ وجوِد ذَِلك االخُِتالف، وذَِلك علَى النَّحو التَّاِليالمعاِني التي تَولَّدتْ 

 وحمزةُ عاِصم  ؛ فَقَد قَرَأ٢ }مرضا اللَّه فَزادهم مرض قُلُوِبِهم ِفي{:  قَولُه تَعالَى- ١    
اِئيالِْكسخَلَفٌ وو) :ونكِْذبِلِه ِبفَتِْح) يتَخِْفي َأوَأ ِفوقَرالذَّاِل، و نَاِفع نابَأبو كَثيٍر ورو ومع 

ناباِمٍر وكَ (:عيونذِّب (ماِء ِبضفَتِْح اليتَشِْديِد الكَاِف و٣.الذَّاِل و   

                                         
١ -التَّنْويرو ِريراشور، :  التَّحبن ع ١/٥٥الطَّاِهر.  

  .١٠آية :  سورةُ البقَرة - ٢

 الحسن، أبو : الِقراءات في والتَّذِْكرةُ ،١٤٣ ص مجاِهد، ابن : الِقراءات في السبعة ِكتَاب  انظر- ٣
           إبراهيم، بحيري الفَتَّاح عبد. د تحقيق ، ٢/٣١٠ ،)هـ٣٩٩ :ت (غَلْبون بن المنعم عبد بن طاِهر

 : السبع الِقراءاِت في والتَّيسير م،١٩٩١/هـ١٤١١ سنة ،٢ط القَاِهرةُ، العرِبي، لإلِعالِم الزهراء. ط
        تريزل، أوتو قتحقي ،٧٢ص ،)هـ٤٤٤: ت (الداني عمر بن عثْمان بن سعيد بن عثْمان عمرو أبو
 تَاج: العشْر الِقراءاِت في والكَنْز م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤ سنة ،٢ط بيروت، العرِبي، الِكتَابش دار. ط

 المبارك ابن عِلى بن اهللا عبد بن الوجيه بن المؤمن عبد بن اهللا عبد محمد، أبو الديِن نَجم :ويقَاُل الديِن،
التّاِجر الوقِْرئ اسطيأحمد خالد. د تحقيق ،٢/٤٠٤ ،)هـ٧٤٠: ت (الم ،داِنيشْهالثَّقَافَِة مكتبة. ط الم 
  .٢/٢٠٧ الِجزِري، ابن : م،والنَّشْر في الِقراءاِت العشْر٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ سنة ،١ ط القَاِهرةُ، الديِنيِة،



– 

  )٢٧٢٢(

 هم وما الْآِخِر ِموِبالْيو ِباللَِّه آمنَّا{: قَوِلِهم ِفي الْخَاص كَِذِبِهم فَعلَى ِبالتَّخِْفيِف     فَالِقراءةُ
ْؤِمِنينِبم{لَى، ١عو كَِذِبِهم امِفي الْع ِلِهمقَو: }اِإنَّم ننَح ونِلحص٢}مودقْصفَالْم ، مهِفي كَِذب 
  ٣.الْمْؤِمِنين دون الْمصِلِحين َأنْفُِسِهم جعِل وِفي الِْإيماِن ِإظْهاِر

 صلَّى اُهللا - النَِّبي تَكِْذيِبِهم ِبسبِب األليم العذَاب استَحقُّوا أنَّهم معنَاها شِْديِدِبالتَّ     والِقراءةُ
لَّمسِه ولَيقُوُل-عاج  يجُأ" :الزقْريو:) كَذِّبوني .(نَأ فَمقَر: )كِْذبونِبالتَّخْفيِف )ي م  فَإنهكَِذب

) يكَذِّبون (:، وأما}ِبمْؤِمِنين هم وما{: وجلَّ عز -اُهللا يقُوُل منون،مْؤ أنَّهم :قَولُهم
   ٤."صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي ِبتَكِْذيِبِهم :فَمعنَاه ِبالتَّثِْقيِل،

فَفي  وتَكِْذيِبِهم، كَِذِبِهم ِبسبِب ليماأل العذَاب سيعذَّبون المنَاِفقين أن الِقراءتَيِن     فَحاِصُل
وبينَتْ  أخْباِرِهم، في كَاِذبون أنَّهم الِقراءتَيِن إحدى بينَتْ إذْ المعاِني، في تَنَوع الِقراءتَيِن

وعلَى  تَعالَى، اِهللا ِعنِْد ِمن ِبِه جاء وينِْكرون ما النَِّبي، ِبأنَّهم يكَذِّبون اْألخْرى الِقراءةُ
نَاكه سلَي ِع إال أنَّهذَا التَّنَوه غِْم ِمنالر ادفي تَض  نيِع بمِة في الجغْباِل الرنَى في حعالم

أبي  ابن مكِّي قُوُلوفي ذَِلك ي المنَاِفقُون؛ هم فَالمتَحدثُ عنْه في ِكلْتَا الِقراءتَيِن الِقراءتَيِن؛
ِرسالَةَ  كَذَّب من ألن واِحد؛ معنًى إلَى تَرِجعان متَداِخلَتَان والِقراءتَان ":القَيِسي طَاِلب
 ب ِبمامكَذِّ فَهو تَنِْزيلَه وجحد اَهللا، كَذَّب ومن اِهللا، علَى كَاِذب فَهو النُّبوِة وحجةَ الرسِل
  ٥".اُهللا َأنْزَل

                                         
   .٨آية :  سورةُ البقَرة - ١
   .١١آية :  سورةُ البقَرة - ٢
  .١/٢٨٣الطَّاِهر بن عاشور، :  انظر التَّحرير والتَّنْوير- ٣

، ١/٨٧ ،)هـ٣١١: ت (الزجاج سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو : وإعرابه القُرآِن  معاِني- ٤
م، وانظر معاِني ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨سنة  ،١ط بيروت، الكُتُِب، عالم. ط شلبي، عبده الجليل عبد تحقيق

 خَالَويه بن أحمد بن الحسين اهللا أبوعبد : وِعلَلُها السبِع الِقراءاِت ، وإعراب٤٢الهروي، ص: الِقراءات
 ،١ط القَاِهرةُ، الخانجي، مكتبة. ط العثيمين، سلَيمان بن الرحمن عبد. د تحقيق ،١/٦٦ ،)هـ٣٧٠ ت(

 الغَفَّار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو: السبِع الِقراءاِت ِعلَِل في ةم، الحج١٩٩٢/هـ١٤١٣ سنة
٣٣٨-١/٣٣٨،)هـ٣٧٧ (الفَاِرِسيالكَشْفُ، و نجوِه عاِت واءِع الِقربا السِعلَِلها وِجهِحجد أبو: ومحم 

ِكيوش طالب أبي بن ممد بن حمحِسي مختار بن مالقَي اِنيالقَيور ثُم لُِسياألنْد طُِبيالقُر اِلِكيالم            
 سنة ،٢ط بيروت، الِرسالَة، مؤسسة. ط رمضان، الدين محيي. د تحقيق ،١/٢٢٨، )هـ٤٣٧: ت(

  ٠م١٩٨١/هـ١٤٠١

   .١/٢٢٩مِكي بن أبي طَاِلب، : السبع  الِقراءاِت وجوِه عن  الكَشْفُ- ٥



 

 )٢٧٢٣(

     لَكس قَداِني وكَاِن  الدِبإم ثُ َأقَريبن أبي طَاِلٍب؛ ح كِّيِفيِه م ارِب الذي سرالد نَفْس
 فُاخِْتال(باِب ، في)اَألحرفُ السبعةُ(الجمِع بين الِقراءتَيِن ِلآليِة ذَاِتها؛ وذَِلك في ِكتَاِبِه 

: وذَِلك كَان ِفيما نَصه ،)واِحٍد شَيٍء في الِقراءتَيِن اجِتماِع جواِز جِميعا مع والمعنَى اللفِْظ
 هم جِميعا الِْقراءتَين ِبهاتَيِن المراد ِلَأن وِبتَشِْديِدها؛ الذَّاِل ِبتَخِْفيف} يكذبون كَانُوا ِبما{وكَذَا"

الم،نَاِفقُون ذَِلكم وكَانُوا َأنَّه ونكِْذباِرِهم، يِفي إخْب ونكَذِّبيو ِه  - النَِّبيلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسا -وِفيم اءِبِه ج الَى، اِهللا ِعنِْد ِمنان تَعرا فَاألمِميعاِن جتَِمعجم ،ملَه رالَى اُهللا فَأخْبتَع 
ِبذَِلك نْهلَمنَا م،عَأعو م َأنَّهذِّبهعا مِفي١"ِبِهمو ، قُوُل ذَِلكخُ يالِم شَية ابن اإلسِميِفي" :تَيو 

}ونكِْذبتَاِن} ياءتَاِن، ِقرورشْهم موا فَِإنَّهِفي كَذَّب ِلِهمنَّا: قَوِم ِباَللَِّه آموالْيوا الْآِخِر، وكَذَّبو 
 كَانُوا ِبما{:وقَولُه" :كَثير ابن ويقُوُل ،٢"الظَّاِهِر ِفي صدقُوه وِإن الْباِطِن ِفي الرسوَل
ونكِْذبي {قُِرَئو:}ونكَذِّبي{، قَدكَانُوا و تَِّصِفينذَا مذَا، ِبههو مةٌ كَانُوا فَِإنَّهكَذَب ونكَذِّبي 
  ٣. "وهذَا اهذَ بين يجمعون ِبالْحقِّ،

 ِللنَّاِس ومنَاِفع كَِبير ِإثْم ِفيِهما قُْل والْميِسِر الْخَمِر عِن يسَألُونَك{: قَولُه تَعالَى– ٢    
 الْآياِت ملَكُ اللَّه يبين كَذَِلك الْعفْو قُِل ينِْفقُون ماذَا ويسَألُونَك نَفِْعِهما ِمن َأكْبر وِإثْمهما

لَّكُملَع ون٤.}تَتَفَكَّر  
  ٥.ِبالْباء) كَِبير ِإثْم(:الْباقُون الْمثَلَّثَِة، وقَرَأ ِبالثَّاِء)كَثير ِإثْم ِفيِهما(:والْكساِئي حمزة     قَرَأ 

 الخَمِر شُرب ألن وذَِلك الكَثْرِة؛ ِبالثَّاِء، فَِمن) كَثير إثْم(:والِكساِئي حمزة ِقراءِة     فَمعنَى
هعثُ مدحي ةٌ آثَامكَِثير تَخِْليٍط، لَغٍَط، ِمنو ،بساٍن، ومَأيٍة، واودعانٍَة، وِخيتَفِْريٍط وفي و 

                                         
   .١/٥٠ابن الِجزِري، : ، وانظر النَّشْر في الِقراءاِت العشِْر ٤٩ - ٤٨الداني، ص :  اَألحرفُ السبعةُ  - ١
٢ - ىةُ الفَتَاووعمج١٨٢ / ٧ابن تيمية ، :  م.  

، )هـ٧٧٤: ت (الدمشِْقي ثُم البصِري القُرِشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو : تَفِْسير القُرآِن العِظيم - ٣
   .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ سنة ،٢ط الكُويت، والتَّوِزيع، للنَّشِْر طيبة دار. ط سالمة، محمد بن سامي  تحقيق١/١٧٩
   .٢١٩آية :  سورةُ البقَرة - ٤
، ٢/٢٢٧ الجزري، ابن: ِقراءاِت العشْر، والنَّشْر في ال١٨٢ابن مجاهد، ص:  انظر ِكتَاب السبعةُ في الِقراءات- ٥

 أبو: السبع الِقراءاِت في اإلقْنَاع ِكتَاب، و٨٠الداِني، ص: ، والتَّيِسير٢/٣٣٣ابن غَلْبون، : والتَّذِْكرةُ في الِقراءات
، ١/٦٠٨ ، )هـ٥٤٠: ت (ِشالباِذ ِباِبِن المعروفُ الِغرنَاِطي األنْصاري خلف بن أحمد بن علي بن أحمد جعفَر
 الشَِّريعةُ كُلِّيةُ اإلِسالِمي، التُّراِث وإحياء الِعلِْمي البحِث مركز منشورات. ط قَطَاِمش، المجيد عبد. د تحقيق

نْز في م ،والك١٩٨٣َ/هـ١٤٠٣ سنة ،١ط ِدمشْقُ، الِفكِْر، دار. ط القرى، أم جاِمعةُ اإلسالِميةُ، والدراساتُ
  .٢/٤٢٤ابن المبارك، : الِقراءاِت العشْر



– 

  )٢٧٢٤(

دلََّل أصحاب هِذِه وقَد  .بالكَثْرِة) اإلثْم( وغَير ذَِلك ِمن موِبقَاٍت؛ ِلذَِلك وِصفَ الفَراِئِض،
 الْعداوةَ بينَكُم يوِقع َأن الشَّيطَان يِريد ِإنَّما{: تَعالَى ِبقَوِلِه الِقراءِة علَى ِصحِة مذْهِبِهم ِفيها

اءغْضالْبِر ِفي وِسِر الْخَميالْمو كُمدصيو نِن اللَِّه ِذكِْر ععلَاِة والص ْلفَه َأنْتُم وننْتَه١ }م ،
  ٢.فَذكر أشياء من اإلثم 

: ِقيَل فَكََأنَّه الْآِثِمين، ِباعِتباِر ِإما ِبالْكَثْرِة الِْإثْم ووِصفَ" : األنْدلُِسي حيان أبو      ويقوُل
 ِمن شُرِبها علَى يتَرتَّب ما اِرِباعِتب َأو ِإثْم، متَعاِطيها ِمن واِحٍد لكل أي آثام، للناس ِفيِه

 ِمما شُرِبها علَى يتَرتَّب ما ِباعِتباِر َأو ِبالْكَثْرِة، ينْعتَ َأن فَنَاسب وتَضِعيِفِه، الِْعقَاِب تَواِلي
ردصي ا ِمنشَاِرِبه اِل ِمناِل الَْأفْعالَْأقْوِة، ومرحزوالها من رباعتبا أو الْم ِمن نكَانَتْ لَد 

 معها ولَعن الْخَمر، صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل لَعن وشريت، فَقَد بيعت أن ِإلَى
 لَه والْمعصورةَ وعاِصرها، ومعتَِصرها، لَه، والْمشْتَراةَ ومبتَاعها، باِئعها،: عشَرةً

 ِبالْكَثْرِة الِْإثِْم وصفُ  فَنَاسب.ثَمِنها وآِكَل لَه، والْمحمولَةَ وحاِملَها، وشَاِربها، وساِقيها،
   ٣" .اِلاعِتباِر ِبهذَا

وقَد  .عِظيم إثْم ِفيها: أي والِعظَِم؛ الِكبِر ِمن ِبالباِء، فَهو) كَبير إثْم (ِقراءِة معنَى      أما
 يجتَِنبون والَِّذين{: تَعالَى ِبقَوِلِه استَدلَّ أصحاب هِذِه الِقراءِة علَى ِصحِة مذْهبهم ِفيها

اِئراِحشَ الِْإثِْم كَبالْفَوِإذَا وا ووا مغَِضب مه ونغِْفرفَـ  ،٤}ي)ا؛ )اإلثْمكَبير كوني أن دالب 
ألن بِر شُرِسِر الخَميالمو اِئِر، ِمنفي الكَبذَا وقُوُل هي اججا ":الزفََأم اإلثْم الذي الكَبير 
 ِبِه يِميز الذي المرِء وعقِْلِه بين وتَحوُل والبغْضاء، العداوةَ ألنَّها تُوِقع فَبين؛ الخَمِر في

                                         
  .٩١آية :  سورةُ الماِئدة - ١

: )هـ٤٠٠ حوالي: ت (زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد زرعة أبو : الِقراءات  انظر حجةُ- ٢
، وانْظُر  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ةسن ،٥ ط بيروت، الرسالَِة، مَؤسسة. ط األفْغَاني، سعيد ، تحقيق١٣٣ص

 .١/٢٦١مكِّي بن أبي طالب، : السبِع الِقراءاِت وجوِه عن الكَشْفُ

٣ -رححيطُ  البالتَّفِْسير في الم : يِن أثيران أبو الديد حمحبن يوسف بن م ِليان بن يوسف بن عيح 
لُِسيقيِص ،  تحقيق٢/٤٠٥: )هـ٧٤٥: ت (األنْدد دمحسنة بيروت، الِفكِْر، دار. ،ط جميل م 
  ٠ هـ١٤٢٠

   . ٣٧آية :  سورةُ الشُّورى - ٤



 

 )٢٧٢٥(

 أن علَى أجمعوا ": مكِّي بن أبي طالب  وفي ذلكَ يقُوَل١".ِلخَاِلِقِه يِجب اِبِه م ويعِرفُ
بِر شُرالخَم اِئِر؛ ِمنالكَب بجفَو فُ أنوصِر إلثِْمِه ي٢".ِبالِكب   

 وعقُوبِتها، إثِْمها ِظيِمِلع وذَمها؛ الخَمِر، تَحِريِم علَى التَّْأِكيد هو الِقراءتَيِن      فَحاِصُل
 وتَقِْبيِح الخَمِر ذَم في ألنَّهما الِقراءتَيِن؛ بين تَنَاقُض وعلَى ذَِلك فَال. آثَاِمها وكَذَِلك ِلكَثْرِة

ألسباِب التي تَدعو ِللْقَوِل سببا ِمن ا ِمن الِقراءتَيِن الساِبقَتَيِن قَد بينَتْ وكُّل ِقراءٍة شَاِرِبها،
 المعاِني، ال التَّضاد والتَّبايِن، في االتِّساِع من باِب وهذَا ِبحرمِتها علَى كُلِّ مسِلٍم،

ان حي أبو وهو ما وضحه وَأكَّد علَيِه -وجلَّ عز -اِهللا عن مراِد فَالِقراءتَان عبرتَا
 الِْقراءتَيِن هاتَيِن ِمن ِقراءٍة ِلكُلِّ تَرِجيحا النَّاِس بعض ذَكَر وقَد" : األندلسي حيثُ يقوُل 

 شَيٍء تَفِْضيُل يجوز فَلَا تَعالَى، اللَِّه كَلَام الِْقراءتَيِن ِمن كُلا ِلَأن وهذَا خَطٌَأ، الُْأخْرى، علَى
لَى ِمنْهٍء عشَي ِل ِمنِإذْ َأنْفُِسنَا، ِقب كُلُّه الَى اللَِّه كَلَام٣" .تَع   
 َأنَّى قَاَل عروِشها علَى خَاِويةٌ وِهي قَريٍة علَى مر كَالَِّذي َأو{:  قَولُه تَعالَى– ٣    

 َأو يوما لَِبثْتُ قَاَل لَِبثْتَ كَم قَاَل بعثَه ثُم عاٍم َئةَِما اللَّه فََأماتَه موِتها بعد اللَّه هِذِه يحِيي
ضعٍم بوْل قَاَل ياٍم ِماَئةَ لَِبثْتَ بع ِإلَى فَانْظُر اِمكطَع اِبكشَرو لَم نَّهتَسي انْظُرِإلَى و 

اِركِحم لَكعِلنَجةً وِللنَّاِس آي انْظُرفَ اِمالِْعظَ ِإلَى وا كَيهنُنِْشز ا ثُموها نَكْسما لَحفَلَم نيتَب 
قَاَل لَه لَمَأع َأن لَى اللَّهٍء كُلِّ عشَي ٤. }قَِدير  

 ،اُألولَى النُّوِن وِبضم الْمهملَِة، ِبالراِء) نُنِْشرها(: عمرو وَأبو ونَاِفع كَثير ابن      فَقَد قَرَأ
  ٥.ِبالزاي المنْقُوطَِة) نُنِْشزها(: والِْكساِئي وحمزة عاِمر وابن عاِصم وقَرَأ. وِبالراِء

 نُشورا، ينْشُر الميتُ ونَشَر" موِتها، بعد وبعثُها إحياؤها،: أي) نُنِْشرها (ِقراءِة      فَمعنَى
  :اَألعشَى  قَاَل ِت،المو بعد عاشَ :َأى

                                         
  .١/٢٩٢الزجاج، :  معاني القُرآِن وإعرابه - ١

   .١/٢٩١بن أبي طالب،  مكِّي: السبِع الِقراءاِت وجوِه عن  الكَشْفُ- ٢
   .٢/١٨٥يان األنْدلُِسي، أبوح:  البحر المحيطُ - ٣
  .٢٥٩آية :  سورةُ البقَرة - ٤

ابن : اءاِت العشْر، والنَّشْر في الِقر١٨٩ابن ِمجاهد، ص:  انظر ِكتَاب السِبعِة في الِقراءات - ٥
الداني، : ير في الِقراءاِت السبع، والتَّيِس٢/٣٣٩ابن غلبون، :  ، والتَّذِْكرةُ في الِقراءات٢/٢٣١: الِجزِري

ابن : ، والكَنْز في الِقراءاِت العشْر١/٦١١ابن الباِذش،:  ، وِكتَاب اإلقْنَاِع في الِقراءاِت السبع٨٢ص
  .٢/٤٢٩المبارك، 



– 

  )٢٧٢٦(

  النَّاشِر للميت عجباً يا ... َأوا مما النَّاس يقوَل حتَّى
ِمنْهو :موالَى قَاَل النُّشور، يِه{: تَعِإلَيالنُّشور و{ .َأنْشَرتَ، اُهللا ويالم قيل. فنَشَرو :اِهللا نَشْر 
: قَال والطَّى، النَّشِْر ِإلَى  ذَهب:الفراء قَاَل... َأحياه : وَأنْشره الثَوِب، نَشِْر :ِمن الميتَ

هجالوو قول َأنهم :يوا، اهللا َأنْشَرفَنَشَر َأنْشَدو ِعىمذَُؤيٍب َألبى اَألص  ذَِلىاله:  
  ١"اَألماديح  الشُم ُأبوتَك َأحيا ... َأحدا َأنْشَرت حى مدحةُ كان لو

 نُشوِز :وِمنْه موِضِعها، إلَى نَقْلُها :واإلنْشَاز .نَرفَعها: فَمعنَاها ،)نُنِْشزها( :ِقراءةُ  أما    
 وَأبغَضتْه، بعِلها علَى استَعصتْ: أي نُشوزا، وتَنِْشز تَنْشُز المرَأةُ نَشَزت: المرَأِة؛ يقَال

نَشَزُل وجنْشُ الريز نِْشزيا ونَشْز :تَفَعالَى فى ارتَع لُهقَو ِمنْهكَاِن، وِإذَا{: الموا ِقيَل وانْشُز 
  ٢. }درجاٍت الِْعلْم ُأوتُوا والَِّذين ِمنْكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه يرفَِع فَانْشُزوا
: إنْشَاءها ،)نَنْشُرها( :عباس ابن وقَرَأها ِضِعها،مو إلَى نَقْلُها :اإلنْشَاز": الفَراء      يقوُل

  ٣." }َأنْشَره شَاء ِإذَا ثُم{: إحياؤها، واحتَج ِبقَوِلِه
) زهانُنِْش (قَرَأ فَمن .ِبالراِء ونَنْشُرها ونُنِْشرها  ِبالزاي،)نُنِْشزها(: يقْرُأ": الزجاج      وقَاَل

نَاهعم ا :كَانلُهعنَج دعا بوِدهجها والهةً، بنَاِشز نْشُزا يهضعض، ِإلَى بعتَِفع :أي بري.  
و     )النَشَز( ا :اللغَِة فيم تَفَعار نِض، عاألر نمَأ وقَر:) هاها (و) نُنِْشر؛)نَنْشُر وفَه 
ِمن أنْشَر اللَّه تَىالمم وهنَشَرو. قَدقَاُل وم :يهنَشَر ،م، :أي اللَّهثَهعا بِه: (قَاْل كَمِإلَيو 

٤." )النُّشُور  

                                         
١ -ائرصييِز ذَوي  بزيز الِكتَاِب لَطَاِئِف في التَّمالع: دجيِن، مد طَاِهر بوأ الدمحقوب بن معروزآباِدى يالفَي            
 إحياِء لَجنَة -اإلسالِمية للشُّئوِن األعلَى المجِلس. النَّجار، ط علي ، تحقيق محمد٥٥-٥/٥٤ ،)هـ٨١٧: ت(

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢القَاِهرةُ، سنة  اإلسالِمي، التُّراِث
  .٥/٥٦الفَيروزآباِدي، : التَّمييِز  ذَوي بصاِئر ، و١١آية :  سورةُ المجادلَة - ٢

 -٣  سبةُ عورآِن ٢٢آية : ساني القُرعما أبو: ، وكَِريى زيحنْظور بن اهللا عبد بن زياد بن يلَِمي مياء الدالفَر  
            الشَّلَبي، إسماعيل الفتَّاح وعبد لنَّجار،ا عِلي ومحمد النَّجاِتي، يوسف أحمد ، تحقيق١/١٧٣، )هـ٢٠٧: ت(
   .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠سنة  ،٢ط بيروت، الكُتُِب، عالم. ط
 ابن ِزنِْجلَة،: الِقراءات حجةُ وانظر ،١/٣٤٤ الزجاج، :وإعرابه القُرآِن ، ومعاِني١٥آية :  سورةُ الملْك - ٤

 أحمد بن محمد منصور أبو: الِقراءات ، ومعاني٩٧و ،١/٤٣ ابن خَالَويه،: السبع اِتالِقراء وإعراب ،١٤٤ص
 سنة ،١ط سعود، المِلك جاِمعةُ اآلداِب، كُلِّيةُ البحوث، مركز. ط ،١/٢٢٢ ،)هـ٣٧٠: ت (الهرِوي األزهِري

  .٣٣١-١/٣١٠ مكِّي بن أبي طالب،: سبِع وِعلَِلهاعن وجوِه الِقراءاِت ال والكَشْفُ م،١٩٩١/هـ١٤١٢



 

 )٢٧٢٧(

 ِبإحياِء وذَِلك الموتَى؛ إحياِء كَيِفيةَ بين -  سبحانَه وتَعالَى-اَهللا أن الِقراءتَيِن      فَحاِصُل
وقَد  .ِبالراِء أشَارت الِقراءةُ وهو ما علَيها، كَانَتْ موتَِتها اُألولَى التي ِمن وبعِثها الِعظَاِم
 التََأمتْ، حتَّى بعٍض إلَى بعِضها ِبرفِْع وذَِلك إحياِء الِعظَاِم؛ كَيِفيةَ ِبالزاي الِقراءةُ بينَت

نمالَى اُهللا فَضنَ تَععنالميِن، في يتَياءفي الِقرو قُوُل ذَِلكاني يالد :"ادرِن الْماتَيِبه 
: َأي )َأنْشَزها(و َأحياها،: َأي )َأنْشَرها( تَعالَى اَهللا َأن وذَِلك الِْعظَام ِهي جِميعا الِْقراءتَين

فَعا رهضعٍض ِإلَى بعتَّى بتْ، حأخْبرفَ الْتََأم انَهحبس َأنَّه عما جِن لَهِن هذَيالَْأمري ِمن 
 ِفي الْمعنَييِن تَعالَى اللَّه فَضمن ِلتَلْتَِئم، بعٍض ِإلَى بعضها ورفَع الْممات، بعد إحياِئها

 في - سبحانَه -قُدرِتِه عِظيِم علَى الِقراءتَيِنِب ، فَدلََّل١" قُدرِتِه عِظيِم علَى تَنِْبيها الِْقراءتَيِن
  .ِفيِهما  تَضاد أو تَبايٍن تَنَاقٍُض أو غَيِر ِمن والتَّرِكيِب واإلحياِء البعِث

 َأحدكُم جاء ِإذَا حتَّى حفَظَةً علَيكُم ويرِسُل ِعباِدِه فَوقَ الْقَاِهر وهو{:  قَولُه تَعالَى– ٤    
  ٢.}يفَرطُون لَا وهم رسلُنَا تَوفَّتْه الْموتُ
 )ال يفِْرطُون وهم: (اَألعرج وقَرَأ .الراِء ِبتَشِْديِد) يفَرطُون ال وهم(:العشَرة عامةُ      قَرَأ

  ٣.الفَاِء وسكوِن الراِء ِبتَخِْفيِف
عِة نَى     فَماءِة ِقرامالع الِئكَةَ أنال الم ونرقَصا يِفيم ونرْؤمِبِه ي وِح ِمنِض رقَب نم 
هرضال تَح مهةُ، وِنيالم غْفَلونال يِبِه و كَلَّفُونم ما هِفيم انُونتَوا .يةُ أماءِج ِقرراَألع  فَِمن 
 يتَجاوزون وال ِبتَوفِّيِه، ُأِمروا من إالَّ يتَوفُّون وال يزيدون ال فَهم ادة؛الزي :أي اإلفْراِط،

دا كُلِّفُوا ِبِه، الحِفيم ماُهللا لَه هعضقَاَل الذي و ِجنِّي نقَال ": ابطَ :يِر في َأفْرإذا :اَألم ادز 
 يقَصرون  تَعِني أنَّهم ال)يفَرطُون ال (:العامةَ ِقراءةَ أن  فَكَمار،قَص إذَا :ِفيِه طَوفر ِفيِه،
يزيدون وال  تَعِني َأيضا أنَّهم ال فَِهي تَحضر مِنيتُه، من تَوفِّي ِمن ِبِه يْؤمرون ِفيما

  ٤.}ِبِمقْداٍر ِعنْده شَيٍء وكُلُّ{: عز وجل قَولُه ونَِظيره يتَوفُّون إال من ُأِمروا ِبتَوفِِّيِه،

                                         
  .١/٥٠ابن الجزري،: ِقراءاِت العشْر، وانظر النَّشْر في ال٤٩الداني، ص:  األحرفُ السبعةُ للقْرآن- ١
  .٦١آية :  سورةُ األنْعام - ٢

 ِجنِّي بن عثْمان الفَتْح أبو: عنْها واإليضاِح اِتالِقراء شَواذِّ وجوِه تَبييِن في المحتَِسب  انظر-  ٣
وِصِليار، الحليم عبد.د و نَاِصف، النَّجدي علي ، تحقيق١/٢٢٣،)هـ٣٩٢: ت (المالفَتَّاح عبد.د و النَّج 
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ سنة القَاِهرةُ، اإلسالِميِة، للشُّؤوِن األعلى المجِلس. ط شَلَبي، إسماِعيل

  .١/٢٢٣ابن ِجنِّي، : الِقراءات  شَواذِّ وجوِه تَبييِن في ، والمحتَِسب٨آية :  سورةُ الرعد - ٤



– 

  )٢٧٢٨(

    لَنَا أن تَِّضحقَ يبا سِن  ِممتَياءالِقر نيلَى بكَةً عشْتَراللَةً مد الِئكَةَ أنالم لُونفْعا يم 
ونرْؤمِبِه، ي ونٍة دادِزي اٍن؛ أوفَكُلِّ نُقْص ٍة واءتِْقرحنًى ضعنًا ممتَضاِد مراِهللا ِلم - زع 

 في تَبايٍن غَيِر ِمن المعاِني، التَّوسِع في باِب ِمن وذَِلك تَنَاقٍُض، أو تَضاد دون -وجلَّ
 والتَّخِْفيِف؛ ِبالتَّشِْديِد) يفَرطُون(و": الزمخْشَِري يقُوُل ذَِلك وفي ،١الِقراءات معاِني

 ِمما ينِْقصون ال :أي الحد، مجاوزةُ :واإلفْراطُ ،دالح والتَّأِخير عن التَّواِني :فَالتَّفْريطُ
  ٢."ِفيِه يِزيدون وال ِبِه ُأِمروا

 علَى هو وما * مِبيِنالْ ِبالُْأفُِق رآه ولَقَد * ِبمجنُوٍن صاِحبكُم  وما{:  قوله تعالى– ٥    
  ٣. }رِجيٍم  شَيطَاٍن ِبقَوِل هو وما * ِبضِنيٍن الْغَيِب
 وأبوعمرو  كَثيٍر ابن وقَرَأ .ِبالضاِد) بضِنيٍنِ) :وحمزةَ عاِمٍر وابن وعاِصم نَاِفع      قَرَأ

اِئيالِكس٤ .ِبالظَّاء) ِبظَِنيٍن(: و   
 .الغَيِب ِببِخيٍل علَى هو ما :أي البخُْل، وِهي الضنَِّة؛ ِمن :)بضِنيٍنِ) ِبالضاِد فَالِقراءةُ     
  .الغَيِب ِبمتَّهٍم علَى هو ما :أي االتِّهام، وِهي الظِّنَِّة؛ فَِمن :)ِبظَِنيٍن (ِبالظَّاِء الِقراءةُ أما

 بن زر عن النُّجوِد، َأِبي ابِن عاِصٍم عن الرِبيِع، بن قَيس حدثَِني ":الْفَراء      يقُوُل
 عاِصم وقَرَأ. ِبمتَّهٍم ؛)ِبظَِنيٍن (:نَقْرُأ ونَحن ببخيل، ؛)ِبضِنيٍن: (تَقْرءون أنْتُم: قَال حبيٍش،
 وهو السماِء، غُيب يْأِتيِه: يقُول حسن؛ وهو ،)ِبضِنيٍن (:ثَاِبٍت بن وزيد الِحجاِز وَأهُل

نْفُوسفَال ِفيِه م نضِبِه ي ،نْكُمع فَلَو كَان كَانم )لَىع(- )عن( - لُحص ا َأو؛ كَماءالب 

                                         
١ -ابراِت  انظر إعاءقَاء أبو: الشَّواذ الِقرالب يركُبد  ، تحقيق٤٨٤-١/٤٨٣،)هـ٦١٦: ت (العمحم 

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١ سنة ،١ط بيروت، الكُتُِب، عالم. ط عزوز، أحمد السيد
 القَاِسم أبو اِهللا جار: التَّْأويِل وجوِه في اَألقَاويِل وعيوِن التَّنِْزيِل غَواِمِض حقَاِئِق عن  الكَشَّافُ- ٢

 دار. ط المهدي، الرزاق عبد تحقيق  ،٢/٣٢، )هـ٥٣٨:ت (الزمخْشَِري أحمد، بن عمرو بن محمود
 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ سنة ،٢بيروت،ط العرِبي، التُّراِث إحياِء

 . ٢٥-٢٢آيات :  سورةُ التَّكْوير - ٣

ابن غَلْبون، : ، والتَّذِْكرةُ في الِقراءات٦٧٣ابن مجاِهد، ص:  انظر ِكتَاب السبعِة في الِقراءات-  ٤
ابن : ، وِكتَاب اإلقْنَاِع في الِقراءاِت العشْر٢٢٠الداني، ص: ، والتَّيسير في الِقراءاِت السبِع٢/٧٥٦

ابن : ، والنَّشْر في الِقراءاِت العشِْر٢/٧٠٧ابن المبارك،: ، والكَنْز في الِقراءاِت العشْر٢/٨٠٥الباِذش،
 ،ِري٣/٢٤٢الِجز.  



 

 )٢٧٢٩(

 قَولَهم؛ تُقَوِي )علَى( ِبَأن احتَجوا )ِبظَنيٍن(: قَالوا والِذين .ِبالغَيِب هو ِبضِنيٍن ما: تَقُول
   ١".ِبمتَّهٍم فٍُالن علَى ما َأنْتَ: تَقُول كَما

ونَحذَا      وه بذَه اججِلِه الزِبقَو: "نَأ فَم؛)ِبظَِنيٍن (قَر نَاهعا :فَمم وه لَىِب عٍم، الغَيتهِبم 
وها والثِّقَةُ ِفيم اهَأد نلَّ - لَِّهال عجو زقَاُل -عا ظَنَنْتُ( :،يديتُ( معنى في )زما اتَّهديز.( 
نمَأ وِنيٍن (:قَرِبض(نَاهعا :؛ فَمم وه لَىِب عِخيٍل؛ الغَيأي ِبب: وه - لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص - 
  ٢."اللَّه ِكتَاب ويعلِّم اِهللا عن يَؤدي
قوُل     وي نَأ ":خَالَويه ابقَر نو كَِثيٍر ابَأبو ورمع اِئيالِكسأي ِبالظَّاء،) ِبظَِنيٍن (:و :

  .يوثَقُ بها  ال كَان إذا ظَِنين، ِبْئر: يقَاُل ِبمتَّهٍم،
 اُهللا َأنْزَل ِبما الوحِيِب بِخيٌل لَيس :أي ِببِخيٍل،: أي ِبالضاِد،) ِبضِنيٍن (:الباقُون      وقَرَأ

  :ِبِه، وينْشَد بِخلْتُ إذا: ِبِه َأِضن ِبالشَّيِء ضنَنْتُ: العرب تَقوُل َأحدا، يكْتُمه فال ِمن القُرآِن
  ٣." إنِّي َأجود ألقْواٍم وإن ضنَنُوا    مهلَاً َأعاِذُل قَد جربتِ ِمن خُلُِقي

لَمِشذُّ      وي نِذِه عا ههلَيع عماِني التي َأجعالم ورهمج رينفَسالم ابحَأصِعلَِل كُتُِب و 
؛ والذين انْصب اهِتمامهم )والضاِد الظَّاِء بين النَّظَاِئِر كُتُِب( َأصحاب ،ِسوى٤الِقراءاِت

 قَرره ما علَى والشُّموِل، معتَِمدين ِفيما َأوردوا التَّوسِع ِمن ِبشَيٍء النَّظَاِئِر في ِروايِة
اءلَمفي اللُغَِة ع ،اِجِمِهمعِع مضِلو ذَِلكاِبِط ووقُ الضِن التي تُفَرفَيرالح نيب عِذكِْر م 

 فْظٍَة ِبعيِنها؛ ويمثُِّل ِلذَِلك ما َأورده تَتَولَّد ِمن تَبِديِل الحرفَيِن في لَ التي المعاِني

                                         
  .٢٤٣-٣/٢٤٢الفَراء، :  معاِني القُرآن- ١
  .٥/٢٩٣الزجاج ، :  معاِني القُرآِن وِإعرابه- ٢

   .٢/٤٤٦ابن خَالَويه ، :  إعراب الِقراءاِت السبِع - ٣
، والكَشْفُ عن وجوِه الِقراءاِت ٧٥٢ابن زنْجلة، ص:  انظر تَفِْصيل ِتلْك المعاني في حجةُ الِقراءاِت-  ٤

 المهدوي العباس أبو: السبِع الِقراءاِت وجوِه تَعليِل في ، والموضح٣٦٤/ ٢ بن أبي طَاِلب، مكِّي: السبِع
 درجِة علَى ِللْحصوِل مقَدمةٌ الحمد، ِرسالَةٌ قَدوري ساِلم وتَحقيق ِدراسةُ ،٥٧٢، ص)هـ٤٤٠: ت(

، ٤/٧١٣الزمخْشَِري، : م، والكَشَّاف١٩٨٨ُ/ هـ١٤٠٨ سنة بغْداد، عةجاِم اآلداِب، كُلِّية الماِجستيِر،
اِسنحمد: التَّأويِل ومحاُل مميِن جد بن الدمحالق قَاِسم بن سعيد مهـ١٣٣٢: ت (القَاِسِمي الح( ،

 .  هـ١٤١٨ سنة ،١وت، طبير الِعلِْميِة، الكُتُِب دار. ط السود، عيون باسل محمد ، تحقيق٩/٤٢٠



– 

  )٢٧٣٠(

 الشَّك ِبمعنَى الظَّن ويكون ":ِفيما كَان نَصه) القُرآن ظَاءاتُ(السرقُوِسي في ِكتَاِبِه 
  .٢}ظَنا ِإلَّا نَظُن ِإن{،١}الظَّن اتِّباع ِإلَّا ِعلٍْم ِمن ِبِه لَهم ما{: تَعالَى اُهللا والتُّهمِة، قَاَل

؛ فَقُِرَئ ِبالظَّاِء ٣}ِبضِنيٍن الْغَيِب علَى هو وما {:قَوِلِه في التَّكْويِر سورِة ِفي   واْخُِتلَف    
: أي) ِنيٍنِبض الْغَيِب علَى هو وما (:البخِْل معنَى علَى ِبالضاِد وقُِرىء علَى معنَى التُّهمِة،

  ٤."ِببِخيل
 ِضنا ِبالشَّيِء ضنا و) ضن(ر فَمصد ِبالضاِد، )الضن (فََأما ":ماِلٍك ابن      ويقُوُل

. }ِبضِنيٍن الْغَيِب علَى هو وما{: وقُِرَئ. البِخيُل: والضنين. ضنَانَةً؛ إذَا بِخَل ِبِه وشَحو
 فَِمما األضداِد؛ ِمن وهو معنَاه، في يكُون وقَد اليِقيِن، ِخالفُ فَهو ِبالظَّاِء،) الظَّن (وَأما
اءج نَى ِمنْهعِبم الشَّك لُهالَى قَوتَع: }ظَنَنْتُمو ِء ظَنوا}٥السِممو ، اءنَى جعِقيِن ِبمالي لُهقَو 

 لَا َأن وظَنُّوا{ :تَعالَى وقَولُه ،}٦مواِقعوها َأنَّهم فَظَنُّوا النَّار الْمجِرمون ورَأى{: تَعالَى
 الصمة بن دريد وقَاَل. وعِلموا استَيقَنُوا: َأعلَم واُهللا معناه،}٧ِإلَيِه ِإلَّا اللَِّه ِمن ملْجَأ

  :القُشَيري
  المسرِد الفَاِرِسي في سراتُهم ... مدجٍج بألْفَي اظُنُّو لَهم فَقُلْتُ

التُّهمةُ، : الظَّاِء ِبكَسِر )الظِّنَّةُ(و. ِبالشَّك ال ِباليِقيِن َأعداءه يخَوفُ ألنَّه استَيقَنُوا؛:     أي
 في متَوجهاِن والضاِد ِبالظَّاِء وِكالهما .ِبمتَّهٍم :، أي)ِبضِنيٍن الْغَيِب علَى هو وما: (وقُِرَئ

  ٨."  ألنَّه لَيس ِببِخيٍل وال ِبمتَّهم-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي حقِّ

                                         
  .١٥٧آية :  سورةُ النِّساء - ١

   .٣٢آية :  سورةُ الجاِثية - ٢
  .٢٤آية :  سورةُ التَّكْوير - ٣

: )الهجري السادس القرن أوآخر: ت (السرقُوِسي القَاِسِم أبي بن سلْمان الربيع أبو: القُرآن  ظَاءاتُ- ٤
 سنة بغداد، الضاِمن، حاِتم. د تحقيق الكَريِم، القُرآِن علوِم في محقَّقَةٌ وصنُص( ِكتَاب ، ِضمن٣١٧ص

 .٠م١٩٩١/هـ١٤١١

   .١٢آية :  سورةُ الفَتِْح - ٥
   .٥٢آية :  سورةُ الكَهِف - ٦
   .١١٨آية :  سورةُ التَّوبة - ٧
٨ -ادِتماِد الظَّاِء نَظَاِئِر في  االعالضاُل: وميِن جد الدمح٣٩-٣٨ ، ص )هـ٦٧٢: ت (مالك بن م ،

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٦ سنة ،٣ط بيروت، الرسالَة، مؤسسة. ط صاِلح الضاِمن، حاِتم. د تَحقيق



 

 )٢٧٣١(

و    ُل ذاِبهصتَحي ِن أنتَياءالِقر- إناِت كُلٍّ ِمنْ وروِف كَِلمِض حعتَتَِّفقَا في ب الَممس -هلَي 
ا تَنَاقُضمنَهيب ِة في  أوغْباِل الرفي ح ذَِلكا؛ وِهمفي ِكلَي جودوام المنَى الععفي الم ادتَض

 الجمِع الِقراءتَيِن واألخِْذ ِبما ِفيِهما ِمن معاٍن في الوقِْت ذَاِتِه؛ فَكُلُّ ِقراءٍة ِمنْهما تُصدقُ
اُألخْرى؛  ذَِلك المعنَى الموجود في الِقراءِة ِبِه جديدا يكْتَِمُل معنًى وذَِلك ِبإضافَِة رى،اُألخْ

"ِلَأن ادرِن الماتَين ِبهتَياءا الِْقرِميعج وه النَِّبي- لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- ذَِلكَأنه و كَان 
رظَنيٍن غَي ِب لَىعَأي الْغَي :رتَّهٍم غَيا مِفيم رِبِه َأخْب نالَى اِهللا عتَع. رغَينيٍن وِبِه، ض 
 اهللا فَأخْبر جِميعا، الَْأمراِن عنه انْتَفَى فَقَد .ِإلَيِه وأنْزلَه اُهللا علَّمه ما ِبتَعليِم بخيٍل غَير :َأي

   ١".الِْقراءتَين ِفي ِبِهما عنْه تَعالَى
ا ِخالَل     ِمنم متَقَد نيتَبلنَا ِبشَكٍْل ي ِليج اِت في االخِْتالفَ أناءِة الِقرآِنيالقُر واخِْتالفُ  ه
 أو ٍضتَنَاقُ أو فَلَيس هنَاك ِمن تَضاد تَضاد؛ أو تَنَاقٍُض اخِْتالفُ ولَيس وتَغَايٍر، تَنَوٍع
 صلَّى اُهللا علَيِه - بين الِقراءاِت القُرآِنيِة المخْتَِلفَِة التي وردتْ وصح نَقْلُها عن النَِّبي تَبايٍن
لَّمساِبِه-وحلَى َأصَأ ِبِه عا قَرم-  ِممنْهاُهللا ع ِضيِة،-  روصخْصِة المِبيرالع ِوفْقَ لُغَاِتِهم  

ِتلْك اللغُاتُ التي اخْتَلَفَتْ ِفيما بينَها اخِْتالفَ تَنَوٍع في اسِتخْداِم المفْرداِت اللُغَويِة 
والحروِف التي تَضمنَتْها كُلُّ لَفْظٍَة ِللتَّعِبيِر عن المعاِني التي قَصدها َأصحابها في 

 هذَا مقَاِصد وهو األمر الذي يدعم القَوَل ِبأن عماالِتِهم اللُغَويِة،محادثَاِتِهم اليوِميِة واسِت
 الضوِء ِمن ِخالِل إلْقَاِء الواِحدِة؛ وذَِلك اآليِة المعاِني في تَكْثير كَان ِمن بيِنها االخِْتالِف

فَاَألمر َأشْبه ِبمجموعٍة ِمن الصوِر ِلمكَاٍن   اُألخْرى،الِقراءةُ تُبينه لَم معيٍن جاِنٍب علَى
  .واِحٍد، ولَِكن ِمن زوايا مخْتَِلفَة

                                                                  واهللا أعلم    

                                         
   .٤٩الداني، ص:  اَألحرفُ السبعةُ ِللْقُرآِن - ١



– 

  )٢٧٣٢(

  والنَّتَاِئج  الخَاِتمةُ** 
دمالذِى ِللِه       الح انَاهذَا، دا ِلهمكُنَّا و تَِدىلَا ِلنَهلَو انَا أندـد،،، اُهللا، هعبو     

تُعلُِّل سبب تَعدِد الِقراءاِت القُرآِنيـِة       التى النَتَاِئِج بعِض عن الدراسةُ هِذِه      لَقَد كَشَفَتْ 
ِكنميآِن الكَِريِم، واِت القُرَل آيود حصر زرِذِه َأبا النَّتَاِئِج هِلى ِفيمي:  

 اللُغَـِوي  الـدرسِ  في المِهمِة الموضوعاِت ِمن القُرآِنيِة الِقراءاِت موضوع إن :     َأوالً
مِة؛ سـواء فـي ذَِلـك       المِه اللُغَِويِة القَضايا ِمن تَكِْشفُ عن كَِثيرٍ   فَالدراسةُ ِفيهِ  العرِبي؛
الدراسةُ في ذَِلك المجـاِل    كَما تُلِْقي  .والدالِليةُ والنَّحِويةُ، الصوِتيةُ، والصرِفيةُ،  :القَضايا
ءولَى الضالكَثيِر ع ةِ  ِمنِجياِئِص اللهةُ الخَصةٍ   الخَاصِبيرِبكُلِّ قَِبيلٍَة ع. وذَاِبه دةُ  تُعـادم 

 اللُغَـِوي  الـدرسِ  رواِفـدِ  ِمن مِهما راِفدا قَضايا ِمن  ِبها وما يتَعلَّقُ  القُرآِنيِة الِقراءاِت
،ِبيرال الع ِكنمي أو لَهاهتَج اِنِب ِفيِه التَّقْصيرج اِرِسي ِمنِة دِبيراللُغَِة الع.  

 علَى َأجمعوا المسِلمين علَماء أن -البحِث وعرِض اآلراءِ   ِخالِل  ِمن -لَنَا تَبين :يا     ثَاِن
اتِ  االخِْتالفَ أناءا في الِقرإنَّم وٍع اخِْتالفُ هٍر، تَنَوتَغَاياخِْتالفُ ال و ادتَنَـاقٍُض،  تَضو 

    القَو معدالذي ي راألم وهِل َلوهِض ِبجعب  نتَشِْرِقين ِممسالم ِصفُوناتِ    ياءالِقـر دـدتَع 
  .واخِْتالفَها في بعِض األلْفَاِظ القُرآِنيِة ِبأنَّه محض اضطِّراٍب القُرآِنيِة
التي اخْتَلَفَتْ حوَل لَفْظَـٍة      القُرآِنيِة الِقراءاِت بعِض عرِض ِخالِل لَنَا ِمن  اتَّضح :     ثَاِلثًا

وتَبين لَنَا كَيفَ كَان ذَِلك مقْـِصدا ِمـن          واتِّساٍع لَها،  للمعاِني قُرآِنيٍة ِبعيِنها حدوثُ تَعددٍ   
ِئ الواِحـِد ِمـن ِعـدِة       ذَِلك التَّعدد الذي يمِكن عده ِبمثَابِة التَّصويِر للشَّي        مقَاِصد التَّعدِد؛ 

زوايا ِلتَمِكيِن من يقْرْأ القُرآن ِمن فَهِم معاِنيِه، وذَِلك ِبغَرِض تَكّشُِّف ما ِفيِه ِمن َأواِمـٍر                
فَتَيِن في لَفْظَـٍة    يلْزم اتِّباعها ونَواِهي يلْزم تَجنُّبها واالبِتعاد عنْها، فَما ِمن ِقراءتين مخْتَلِ          

قُرآِنيٍة أو تَعِبيٍر قُرآِني ما إال وفي كُلِّ واِحدٍة ِمنْهما معنًى يكِْشفُ عمـا فـي الِقـراءِة                  
 ِتلْك اُألخْرى التي تَخْتَِلفُ معهـا ِبمثَابـةِ        مع فَالِقراءةُ اُألخْرى ِمن معاٍن غَير واِضحة،    

فَالْكُلُّ مجموع تَحتَ بنْياٍن واِحٍد، فَاإلِيمان ِبجِميِعهـا َأمـر مفْـروض،             اآلية، مع اآليِة
  .والعمُل ِبما ِفيها َأمر ال بديَل لَه وال سِبيَل إلَى تَالِفيِه

مقْتَـِصرةً فـي عرِضـها       اءاِتالِقـر  وكُتُِب تَوِجيهِ  التَّفْسيِر غَاِلِبيةُ كُتُبِ       ولَما كَانَت 
المرجحـِة ِلقَـِراءاٍت ِبعيِنهـا دون        الِحجِج تَوِضيِح ِلموضوِع اخِْتالِف الِقراءاِت علَى   

 فـي األعـم     -متَجاِهلَـة  غَيِرها، وبياِن ِعلَِل اإلِقراِر ِبِصحِتها لألخِْذ ِبها دون غَيِرها،        
 الِقـراءاتِ  بين ِخالِل وجوِد ذَِلك االخِْتالف    ِمن تَتَحقَقُ التي واللطَاِئفَ  الفَواِئد -االغْلَِب



 

 )٢٧٣٣(

 -أنَّه يِجب علَى الباِحثين في ذَِلك العلِْم الشَّريِف ِمن علوِم القُـرآنِ            َأرى فَإنِّي القُرآِنيِة،
موضـوِع تَعـدِد     بِ يتَعلَّـقُ  ما كُلِّ  االهِتمام ِبجمعِ  -رآِنيِةوَأقْصد ِبذَِلك ِعلْم الِقراءاِت القُ    

الِقراءاِت القُرآِنيِة حوَل آياِت القُرآِن الكَِريِم في ِدراسٍة واِحدٍة، يـسِهم فـي إخْراِجهـا               
 تُجمع ِفيـهِ   إلِْيِه في مصنٍَّف واِحٍد،   ما ينْتَهون    مجموعةٌ ِمن المتَخَصِصين، وذَِلك ِبإفْرادِ    

القُرآِنيةُ المخْتَِلفَةُ، وذَِلك ِبجاِنِب      الِقراءاتُ تَضمنَتْها التي واللطَاِئفُ والفَواِئد ِتلْك المعاِني 
ِتيجـةَ الجمـِع بـين      اُألخْرى التي ستَتَكَـشَّفُ نَ     واللطَاِئف والفَواِئد حصِر ِتلْك المعاِني  

الِقراءاِت القُرآِنيِة المخْتَِلفَِة حوَل اآليِة القُرآِنيِة الواِحدِة أو التَّعبيـِر القُرآِنـي الواِحـِد،              
   ضعا الـبهـضعب اِضدعِة التي يآِنياِت القُراُل في اآليالح وا هاِحٍد، كَماٍن وفي كَي ذَِلكو 

جاِنٍب مِهم ِمن جواِنِب اإلعجاِز القُرآِنـي        اَآلخَر؛ وهو األمر الذي سيعمُل علَى تَرِسيخِ      
    ِمـن ِة في أياسرفي الد غَبري نكُلِّ مو ،الكَريم آنُأ القُرقْري نقُلوِب كُلِّ ماِن وفي َأذْه

  لُوِمِه الشَِّريفَِة؛ ذَِلكثُِّل في   عتَمالم اِنبالج      الكَـريم آنالقُـر ِل ِبـَأنوِصهِ -القَـوِبنُـص  
  .حِميٍد  حِكيٍم ِمن  تَنِْزيٌل-المتَعاِضدِة وآياِتِه المتَراِبطَِة

آِخروانَا      وعد أن دمِهللا الح بالَِمين رالع.  
  دكتور أحمد وفيق السيد شاهين

  
  
  
  
  
  



– 

  )٢٧٣٤(

اِدِر ةُقَاِئمصاِجِع  المرالمو:  
 مختار بن محمد بن حموش طالب أبي بن مكِّي محمد أبو: الِقراءات معاِني عن اإلبانَةُ. ١

ِسيالقَي اِنيورالقَي ثُم لُِسياألنْد طُِبيالقُر اِلٍكيعبد الفَتَّاح. د  تحقيق ،)هـ٤٣٧:ت(الم 
  ) .ت.د (القاهرة، مصر، نهضة دار. ط شلبي، إسماعيل

٢ .لوِم في اإلتْقَانآن عالُل: القُريِن جالد دبِن عمحكٍْر أبي بن الرب يوِطيالس                  
  للِكتَاِب، العامة الِمصِرية الهيَئة. ط إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،)هـ٩١١: ت(

  . م١٩٧٤/هـ١٣٩٤  سنة مصر،
              الداِني عمر بن عثْمان بن سعيد بن عمروعثْمان أبو: للقُرآن السبعةُ اَألحرفُ. ٣

 ،١ط المكَرمةُ، مكَّةُ المنَارة، مكتبة. ط طَحان، المهيمن عبد. د تحقيق ،)هـ٤٤٤: ت(
   .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ سنة

٤ .ِتماداِد ِءالظَّا نَظَاِئِر في اإلعالضاُل: وميِن جد الدمحاِلك بن متحقيق ،)هـ٦٧٢:ت(م 
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، سنة٣الرسالة،بيروت،ط مؤسسة.صاِلح الضاِمن،ط حاِتم.د

 ٥ .ازجآِن إعالغَة القُرالبة وويطَفى: النَّبصاِدق ماق عبد بن صزبن أحمد بن سعيد بن الر 
 سنة ،٨ ط بيروت، العرِبي، الِكتَاِب دار. ط ،)هـ١٣٥٦:ت(لراِفِعيا القادر عبد

   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
 ٦ .راباِت إعاءِع الِقربا السِعلَلُهن اهللا أبوعبد: ويسه بن أحمد بن الحيهـ٣٧٠ :ت(خَالَو(، 

 سنة ،١ط لقَاِهرةُ،ا الخانجي، مكتبة. ط العثَيِمين، سلَيمان بن الرحمن عبد.د تحقيق
  . م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 ٧ .ابراِت إعاءقَاء: الشَّواذِّ الِقرأبوالب يركُبد  تحقيق ،)هـ٦١٦:ت(العمحد ميأحمد الس 
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ سنة ،١ط بيروت، الكُتُِب، عالَم. ط عزوز،

 ٨ .الماِجم قَاموس - األعِر تَراِل ألشْهجالنِّساِء الرو ِب ِمنرِرِبين العتَعسالمتَشِْرِقين وسالمو :
ريِن خَيمود بن الدحد بن ممحفَاِرس بن علي بن م ِركِْليالز شِْقيمهـ١٣٩٦:ت (الد(، 

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ سنة ،٥ ط بيروت، للماليين، الِعلِْم دار. ط
 ٩. رححيطُ البالتَّفْسير في الم :َأثير ان يِن أبوالديد حمحبن يوسف بن علي بن يوسف بن م 

 سنة بيروت، الِفكِْر، دار. ،ط جميل محمد صدقي تحقيق ،)هـ٧٤٥:ت(األنْدلُِسي حيان
  . هـ١٤٢٠



 

 )٢٧٣٥(

 ١٠. انهرلوِم في البآِن عد الدين بدر اهللا عبد أبو: القُرمحاِدر بن اهللا عبد بن مهب 
كَِشيرد تحقيق ،)هـ٧٩٤:ت(الزمحِة الكُتُِب إحياء دار.ط إبراهيم، الفضل أبو مِبيرالع - 

  . م١٩٥٧/هـ١٣٧٦ سنة ،١ط الحلبي، البابى عيسى
 ١١ .اِئرصزيز الِكتَاِب لَطَاِئِف في التَّمييِز ذَوي بالع :دجيِن مد طاهر أبو الدمحيعقوب بن م 

 للشُّئوِن األعلى المجِلس.ط النَّجار، علي محمد تحقيق ،)هـ٨١٧:ت(الفيروزآبادى
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ سنة القَاِهرةُ، اإلِسالِمي، التُّراِث إحياِء لجنة -اإلسالِميِة

 ١٢ .يانِب ببوِجِب السات الخِْتالِف الماءاس أبو: الِقربار بن أحمد العمع ِويدهالم             
 تحقيق ،)الكَِريِم القُرآِن علوِم في محقَّقَةٌ نصوص( ِكتَاب ِضمن ،)هـ٤٤٠ سنة نحو: ت(
  .م١٩٩١/هـ١٤١١ سنة بغداد، صالح الضاِمن، حاتم. د

 سيد تحقيق ،)هـ٢٧٦:ت (قُتَيبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو: القُرآن مشِْكِل تَأويُل. ١٣ 
  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ سنة ،٢ط القَاِهرةُ، ،التُراِث دار صقْر، أحمد

 ١٤ .ريرنَى تَحعديِد المالس تَنْويرقِْل وديِد العالج ِجيِد، والمعروف  الِكتَاِب تَفْسيِر ِمنالم           
 ِنِسيالتُّو عاشور بن الطَّاِهر محمد بن محمد بن الطَّاِهر محمد): والتَّنوير التَّحرير (بـ
   .م١٩٨٤ سنة بيروت، للنَّشْر، التُّونِسية الدار. ط ،)هـ١٣٩٢:ت(

 ،)هـ٣٩٩:ت (غَلْبون بن المنعم عبد بن طاِهر الحسن أبو : الِقراءات في التَّذِْكرةُ. ١٥ 
 سنة ،٢ط القَاِهرةُ، العرِبي، لإلعالِم الزهراء. ط إبراهيم، بحيري الفَتَّاح عبد.د تحقيق
  . م١٩٩١/هـ١٤١١

 ١٦ .آِن تَفْسيرِظيِم القُراء أبو: العكثير بن عمر بن إسماعيل الِفد ِشيالقُر ِريصالب ثُم 
شِْقيمد بن سامي تحقيق ،)هـ٧٧٤: ت(الدمحزيِع، للنَّشِْر طيبة دار. ط سالمة، مالتَّوو 
   .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ سنة ،٢ط الكُويتُ،

 ١٧ .سيراِت في التَّياءِع الِقربثْمان عمرو أبو: السثْمان بن سعيد بن عاِني عمر بن عالد 
 سنة ،٢ط بيروت، العرِبي، الِكتَاِب دار. ط تريزل، أوتو تحقيق ،)هـ٤٤٤:ت(

   .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 ١٨ .اِمعكَاِم الجآن ألحالقُر :سيِن  شَمد اهللا عبد أبو الدمحكٍْر يأب بن أحمد بن مٍح بن بفَر 

اِرياألنَص ِجيرالخَز طُِبيأطفيش وإبراهيم البردوني، أحمد تحقيق ،)هـ٦٧١:ت(القُر 
   . م١٩٦٤/هـ١٤٠٨ سنة ،٢ط القَاِهرةُ، المصِريِة، الكُتُِب دار. ط



– 

  )٢٧٣٦(

 ١٩ .اِمعالج سنَدالم حيحالص رختَصالم سوِل أموِر ِمنلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسِه ولَينَِنِه عوس 
 بن إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو البخاِري، البخاري صحيِح (بـ والمعروفُ وأياِمِه،
 بن زهير محمد تحقيق ،)هـ٢٥٦:ت(الجعِفى، البخاِرى بردزبة بن المغيرة بن إبراهيم
   .هـ١٤٢٢ ةسن ،١ط النَّجاة، طوق دار، ط النَّاِصر، ناصر

 الصمد عبد بن محمد بن علي الحسن أبو الديِن علَم: اإلقْراء وكَماُل القُراِء جماُل. ٢٠ 
 خَرابة محسن. د و العطية، مروان. د تحقيق ،)هـ٦٤٣:ت(الشَّاِفِعي المصري الهمداِني

  ٠م١٩٩٧/هـ١٤١٨ سنة ،١ط بيروت، ِدمشْق، للتُّراِث، المأمون دار. ط ،
 الفَاِرِسي الغّفَّار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو: السبِع الِقراءاِت ِعلَِل في الحجةُ. ٢١ 

 للتُّراِث، المأمون دار. ط جويجابي، وبشير قَهوِجي، الدين بدر تحقيق ،)هـ٣٧٧:ت(
   .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ سنة ،٢ط دمشق،

 ،)هـ٤٠٠ حوالي:ت(ِزنِْجلَة بن محمد بن الرحمن عبد عةزر أبو: الِقراءاِت حجةُ. ٢٢ 
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ سنة ،٥ بيروت،ط الرسالَة، مؤسسة.ط األفغاني، سعيد تحقيق

 ٢٣ .نَنس ِمِذيد عيسى أبو: التِّرمحة بن عيسى بن مرواك، بن موسى بن سحالض 
ِمِذيد أحمد وتعليق تحقيق ،)هـ٢٧٩:ت(التِّرمحد شاكر، ممحالباقي، عبد فؤاد وم 
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ سنة ،٢مصطفى البابي الحلبي،مصر،ط.عطوة عوض،ط وإبراهيم

 ٢٤ .نَنالس ىرمن عبد أبو: الكُبحب بن أحمد الريعلي بن شُع اِنياسالخُر اِئيالنَّس            
 سنة ،١ط بيروت، الرسالَِة، مؤسسة.ط بي،شل المنعم عبد حسن تحقيق ،)هـ٣٠٣: ت(

   .م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 الساِدِس القرن أواخر: ت (السرقُوِسي القَاِسم أبي بن سلْمان الربيع أبو: القُرآِن ظَاءاتُ. ٢٥ 

ِري( كتاب ضمن ،)الِهجقَّقَةٌ نُصوصحلوِم في مآِن عح صال حاتم. د تحقيق ،)الكَريِم القُر
  .م١٩٩١/هـ١٤١١ سنة بغداد، الضاِمن،

 ٢٦ .اري فَتْحالب-حِحيِح  شَرص خًاِرير بن علي بن أحمد: البجالفضل أبو ح قالِنيسالع 
قَّم ،)هـ٨٥٢:ت(الشَّاِفِعير هكُتُب هابوأبو اِديثَهَأحد ومحالباقي، عبد فؤاد م هجأخْرو 
هححصِح وميِن بِرفَِة، دار. ط الخَطيب، الدعهـ١٣٧٩ سنة بيروت، الم.  

 مؤسسة. ط مكْرم، ساِلم العال عبد. د: النَّحِويِة الدراساِت في وَأثُرها القُرآِنيةُ الِقراءاتُ. ٢٧ 
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ سنة ،٣ط بيروت، الرسالَِة،



 

 )٢٧٣٧(

 ٢٨ .اِتالِق في اإلقْنَاِع ِكتَاباءِع ربفَر  أبو:السعخلف بن أحمد بن علي بن أحمد ج 
اِرياألنَص نَاِطيروفُ الِغرعِن الماِذِش ِبابقَطَاِمش، عبدالمجيد.،تحقيق د)هـ٥٤٠:ت(الب 

 ِوالدراساِت الشَِّريعِة كُلِّيةُ اإلِسالِمي، التُّراِث وإحياء العلمي البحث مركز منشورات.ط
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣،سنة١الفكر،دمشق،ط دار. ط القُرى، ُأم جاِمعةُ سالِميِة،اإل

 ٢٩ .ِة ِكتَابعباِت في الساءاس بن موسى بن أحمد بكر أبو: الِقرباِهد بن العجم يِمىالتَّم 
اِدىغْداِرِف،. ط ضيف، شوقى تحقيق ،)هـ٣٢٤:ت(البعسنة ،٢ط مصر، دارالم 
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 ٣٠ .اِحفُ ِكتَابصمان بن اهللا عبد داود أبي بن بكر أبو: الملَياألشعث بن س ِدياألز 
تَاِنيِجسد تحقيق ،)هـ٣١٦:ت(السمحةُ، الحديثة، الفاروق.ط عبده، بن ممصر، القَاِهر 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ سنة ،١ط
 أبو اِهللا  جار:التَّْأويِل وجوِه في األقَاويِل وعيوِن نْزيِلالتَّ غَواِمِض حقَاِئِق عن الكَشَّافُ. ٣١ 

المهدي،  عبدالرزاق ، تحقيق)هـ٥٣٨:ت(الزمخْشَِري أحمد بن عمرو بن محمود القاسم
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، سنة٢العرِبي، بيروت، ط التُّراِث إحياء دار.ط

 طَالب أبي بن مكِّي محمد أبو: وحجِجها وِعلَِلها بِعالس الِقراءاِت وجوِه عن الكَشْفُ. ٣٢ 
 القُرطُِبي األنْدلُِسي ثُم القَيرواِني القَيِسي مختار بن محمد بن حموش
 ،٢ط بيروت، الرسالَة، مؤسسة. ط رمضان، الدين محيي.د تحقيق ،)هـ٤٣٧:ت(الماِلِكي

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ سنة
 ٣٣ .اِت في الكَنْزاءشِْر الِقرالع :يِن، تَاجقَاُل الديو: ميِن نَجد، أبو الدمحعبد بن اهللا عبد م 

 الواِسِطي التّاِجر المبارك ابن على بن اهللا عبد بن الوِجيه بن المؤمن
القَاِهرةُ،  الديِنيِة، ثَّقَافَِةال مكتبة.المشْهِداِني، ط أحمد خالد.د تحقيق ،)هـ٧٤٠:ت(المقِْرئ

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،سنة١ط
 ٣٤ .وعمجم ىالفَتَاو :يِن تَِقية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدِميتَي اِنيرالح 

 ِلطَباعِة فَهد المِلك مجمع. ط قَاِسم، بن محمد بن الرحمن عبد تحقيق ،)هـ٧٢٨:ت(
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ السعوِديةُ،سنة العرِبيةُ المنَورةُ،المملَكَةُ الشَِّريِف،المدينَةُ مصحِفال

 ٣٥ .اِسنحد: التَّْأويِل ممحال مميِن جد بن الدمحالق قاسم بن سعيد مالح القَاِسِمي              
،سنة ١العلمية،بيروت،ط دارالكتب.لسود،طا عيون باسل محمد ،تحقيق)هـ١٣٣٢: ت(

   .هـ١٤١٨



– 

  )٢٧٣٨(

 آل صالح، بن حمد بن قَدوري بن غانم اهللا عبد أبو: القُرآِن علوِم في محاضراتٌ. ٣٦ 
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ سنة ،١ط عمار،عمان، دار.ط التِّكِْرِيِتي، النَّاِصِري فَرج موسى

 ٣٧ .تَِسبحج تَبييِن في الماذِّ وِهواِت شَواءاِح الِقراإلِيضا ونْهثْمان الفَتْح أبو: عبن ع ِجنِّي 
وِصِليِدي علي تحقيق ،)هـ٣٩٢:ت(المار، الحليم عبد.د و ناصف، النَّجعبد.د و النَّج 

 سنة القَاِهرةُ، اإلسالِميِة، للشُّؤوِن األعلَى المجلس.ط شلبي، إسماعيل  الفَتَّاح
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

 ٣٨ .رخْتَصاِت شَواذِّ في ماءالِقر ديِع ِكتَاِب ِمنه ابن: البيهـ٣٧٠:ت(خَالَو(ِنىِبنَشِْرِه ،ع  
  ) . ت٠د (الهجرة، دار.ط برجشتراسر، ٠ج

 ٣٩ .ذَاِهبالتَّفْسيِر م الِميار، الحليم عبد. د ترجمة تسيهر، جولد إجنتس: اإلسالنَّج             
  .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ سنة القَاِهرةُ، المحمدية، السنَّة مطبعة. ط

 ٤٠ .ِشدرالم جيزلوٍم إلى الولَّقُ عِزيِز ِبالِكتَاِب تَتَعالقاسم أبو: الع ابيِن ِشهن عبد الدمحالر 
 تحقيق ،)هـ٦٦٥: ت(شَامة ِبأبي المعروفُ الدمشِْقي المقِْدِسي إبراهيم بن إسماعيل بن

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ سنة بيروت، صاِدر، دار.ط قوالج، آلتي طَيار
 ٤١ .نَدسالم حيحالص رخْتَصِل ِبنَقِْل المدالع نِل عدوِل إلَى العسِه  - اِهللا رلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسروفُ - وعبـ والم) حيحِلم صسالحسن أبو): م ِلمساج بن مجالح القُشيري سابوِريالنَي 
 العرِبى، التُّراِث إحياء دار.ط الباقى، عبد فؤاد محمد تحقيق ،)هـ٢٦١:ت(الحسن أبو

  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٤ سنَة بيروت،
 ،)هـ٣٧٠:ت(الهرِوي األزهِري أحمد بن محمد منصور أبو: الِقراءاِت  معاني. ٤٢ 

   .م١٩٩١/هـ١٤١٢ سنة ،١ط سعود، الملك جاِمعة داب،اآل كُلِّية البحوث، مركز.ط
 الفَراء الديلَِمي منظور بن اهللا عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: القُرآن معاني. ٤٣ 

 إسماعيل الفَتَّاح وعبد النجار، علي ومحمد النَّجاتي، يوسف أحمد تحقيق ،)هـ٢٠٧:ت(
   .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ سنة ،٢ط بيروت، ،الكُتُِب عالم.ط ، الشَّلبي

 ،)هـ٣١١: ت(الزجاج سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو: وإعرابه القُرآِن معاني. ٤٤ 
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨سنة  ،١ط بيروت، الكُتُِب، عالم.ط شلبي، عبده الجليل عبد تحقيق

 أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الديِن شَمس: واَألعصاِر اِتالطَّبقَ علَى الِكباِر القُراِء معِرفَةُ. ٤٥ 
 سنة  ،١ط بيروت، الِعلِْميِة، الكُتُِب دار.ط ،)هـ٧٤٨:ت(الذَّهِبي قَايماز بن عثمان بن

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧



 

 )٢٧٣٩(

                ،)هـ١٣٦٧:ت(الزرقاني العظيم عبد محمد: القُرآِن علوِم في الِعرفَاِن منَاِهُل. ٤٦ 
  .)ت.د (،٣ط القَاِهرة، وشركاه، الحلبي البابي عيسى مطبعة. ط

 ٤٧ .حضوليِل في المجوِه تَعاِت واءِع الِقرباس أبو: السبالع ِويدهدراسة ،)هـ٤٤٠:ت(الم 
 ِمن كُلِّيِة الماِجستير، ِةدرج علَى للحصوِل مقَدمةٌ ِرسالَة الحمد، قَدوِري ساِلم وتحقيق
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ سنة بغْداد، جاِمعة اآلداِب،

 ٤٨ .اِت في النَّشْراءشِْر الِقرالع :سيِن شَمد الخير أبو الدمحد بن ممحابن يوسف بن م 
ِريهـ٨٣٣:ت(الِجز(، د علي تحقيقمحاع، مببيروت، الِفكِْر، دار.ط الض )ت.د. (  

  



– 

  )٢٧٤٠(

  



 

 )٢٧٤١(

  
  
  
  
  

  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  مقدمة 

 هدى ۛ ِفيِه ۛذَِٰلك الِْكتَاب لَا ريب :" تعالى  الحمد هللا الذى أنزل القران هدى للعالمين قال
تَِّقينوهذه الهداية ال تتأتى لمريدها إال عند تدبره وطلب تفسيره ،ولذلك )٢البقرة"(ِللْم ،

ِكتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتَذَكَّر :"تعالى ربط اهللا التنزيل بالتدبر فقال 
، ووبخ الذين يعرضون عن تدبر آيات القرآن الكريم قال )٢٩ص"(ُأولُو الَْألْباِب

                                                                                                                                            )٢٤محمد "(َأفَلَا يتَدبرون الْقُرآن َأم علَٰى قُلُوٍب َأقْفَالُها:"تعالى
ولقد كان القرآن الكريم وال يزال منذ أن نزل به الروح األمين ، على قلب سيد 

مة ،فقد بذلوا الجهد تلو الجهد المرسلين ،بلسان عربى مبين ،محل عناية علماء هذه األ
.                                                   وتلمس مقاصده،فى تدبر ألفاظه ،واستخراج معانيه

  ، وال شىء أنفع للعبد فى )١()فأصل الوقوف على معانى القرآن هو التدبر والتفكر (
ر والتفكير فى سياق اآلية معاشه من تدبر القرآن  ، وحقيقة التدبر هى إمعان النظ

والربط بين كلمانها للوصول إلى معرفة المراد منها ، فإن لكل كلمة فى القرآن الكريم 
 .معنى فى ضوء سياقها قد ال يصح هذا المعنى لسياق آخر 

وداللة السياق هى واحدة من أهم دالالت فهم النص القرآنى ،وهى عبارة عن نتيجة 
 ،  منسجم فى تعبيره عن معناه باعتبار السابق والالحقدراسة النص الذى هو متتابع
 فى أساليب القرآن  الكريم ،أو النصوص األدبية والوقوف  وال ريب فى أن تتبع  الكلمة

                                         
 مكتبة دار ١٨٠ص ٢للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج ينظر البرهان فى علوم الفرآن للزركشى (١) 

  م١٩٨٤التراث الطبعة الثالثة سنة 

 
 

  المدرس بقسم البالغة والنقد
  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بنى سويف

  



– 

  )٢٧٤٢(

على استعماالتها ،وتأمل  السياق  والنظم  الذى  نسجت  فيه ،مما يكشف عن كثير من 
  .كتاب اهللا العزيز األسرار والمزايا ،ويجلى كثيرا من جوانب اإلعجاز ل

دالالت "على معرفة  زائد أمر وجود من إذا  ،فالبد،الداللة واسعة العربية إن مفردات
، فالسياق يحدد الداللة "داللة السياق "المراد، أال وهو  المعنى ؛ إلدراك"األلفاظ 

ة الدالل تقتنص الجمل وتتابع الكالم اتساق إلى المطلوبة من دالالت المفردة ، فبالنظر
 .من المفردة فى سياقها 

ونظرية السياق هى نظرية عربية قديمة ،فقد اعتنى بها علماء العرب القدامى 
زلنا نقرأ فى كالمهم هذا يؤيده السياق  فالمفسرون اعتنوا  بداللة السياق أيما غناية، فال

 أو يرده ،أو يدل عليه أو ال يدل ،أو يعضده أو ال يعضده إلى غير ذلك من العبارات
التى ملئت بها كتب التفسر مما يدل على أن علماءنا ومفسرينا كانوا يعتبرون داللة 

  .السياق وأنها عندهم أداة مهمة من أدوات فهم النص القرآنى
وكذلك كان للسياق القول الفصل فى الوقوف على جوهر النصوص األدبية ،وال سيما 

 تعد هى اللغة المعاصرة المفهومة فى الشعر العربى القديم ؛ألن اللغة التى نظم بها لم
،فكان على الباحث الحصيف الذى يوم الوقوف على الدالالت المستلزمة أن يعتمد 
اعتمادا كبيرا على القرائن السياقية التى يضعها الكاتب لتحديد المعانى واألغراض 

 .المرجوة 
اير داللة أثر السياق فى تغ( انبثق موضوع هذا البحث الذى عنونت له بـ ومن هنا 

  ).الكلمة 
ة مباحث  وخاتمة ،وثبت بأهم المصادر أربع فى  مقدمة  وتمهيد وا البحث وقد جاء هذ
  .والمراجع 

  .وفيها بيان بأهمية الموضوع وسبب اختياره : أما المقدمة 
  . تعريف السياق لغة واصطالحا - ا:   التمهيد فيشتمل على 

 نظرية السياق عند اللغويين ، - :ويشمل  تأصيل نظرية السياق فى التراث العربى :ب
  .وأخيرا عند اللغويين المحدثين.وعند األصوليين ، ثم عند البالغيين 

    أنواع السياق بإيجاز -ج 
 -  أهمية داللة السياق  واعتبار النبى صلى اهللا عليه وسلم لها ، واعتبار الصحابة - د 

  . لها–رضى اهللا عنهم 



 

 )٢٧٤٣(

اللفظ الواحد يقع مقبوال فى موضع ومكروها فى : عنوان  فهو ب-:أما المبحث األول 
 .آخر ودور السياق فى ذلك
 السياق ويشتمل على داللة  تغاير داللة الكلمة الواحدة لتغاير- :والمبحث الثانى  بعنوان 

   فى الصيغة  أثر السياقثم)الكلمة  ( أثر السياق فى المشترك اللفظى-:
  أثر السياق - :ـه  و اللفظ الذى يحتمل المعنى وضد أثر السياق فى  -:المبحث الثالث
  .فى الترادف 

  . أثر السياق فى داللة الحرف -:بعنوان المبحث الرابع 
الخاتمة وتشمل أهم النتائج التى توصلت إليها من خالل البحث  ، ثم الخاتمة والفهارس 

  .أما الفهارس فتشمل فهرس المصادر والمراجع
هللا الكريم المنان ، بديع السموات واألرض ، بعملي هذا خالصا وفى الختام أتوجه إلى ا

والذى أرجو أن يزين لى به صحيفتي يوم الدين ، فأحتسب أجرى عنده   لوجهه الكريم ،
،فتوفيقي منه سبحانه وتعالى ،وقبوله لى منة وفضل من كرمه،فهو وحده الكريم ، 

  .والهادي إلى الصراط المستقيم  
لى الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعه بإحسان والصالة والسالم ع

  .إلى يوم الدين 
  منى عبد اهللا على فراج /  د                          



– 

  )٢٧٤٤(

  التمهيد
  -: تعريف السياق  - :١

السوق من ساق اإلبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا ،وتساوقت اإلبل تساوقا "السياق لغة 
  )١() ودت فهى متقاودة ومتساوقة  وكذلك تقا،إذا تتابعت

هو يسوق الحديث أحسن سياق ،وإليك سياق الحديث :ومن المجاز (:وقال الزمحشرى
 )٢()   إلى كذا ،وجئتك بالحديث على سوقه أى على سردهاقه،وهذا الكالم مس

سرد الحديث والقراءة جاء بهما على : (لكوالتتابع كما فى قو ويقصد بالسرد التوالي
  )٣()والء

وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم باستعماالت متعددة منها على سبيل المثال ال 
وقوله ) ٨٦سورة مريم ."(جهنَّم ِورد ونَسوقُ الْمجِرِمين ِإلَٰى".الحصر قوله تعالى 

 .وغير ذلك كثير فى القرآن الكريم ) ٩فاطر .(.فَسقْنَاه ِإلَٰى بلٍَد ميٍت"تعالى
ا يتبين لنا أن هذه المادة تدور حول معنى التتابع ،واالتصال، وأن استعمال العرب وبهذ

لهذه المادة ومشتقاتها يدور على ذلك ،فسوق اإلبل وتساوقها من التتابع ،والتتابع اتصال 
  .ال انقطاع فيه

سياق الكالم أى تتابعه :(فقد جاء فى المعجم الوسيط :أما تعريف السياق فى االصطالح 
 )٤().سلوبه الذى يجرى عليه وأ

  )٥() السياق ما سيق الكالم ألجله :(وعرفه العطار فى حاشيته على جمع الجوامع قائال
وقرينة السياق هى ما يؤخذ من الحق الكالم الدال على : (ويقول أيضا فى موضع آخر 
 )٦()خصوص المقصود أو سابقه 

                                         
 . دار المعارفلسان العرب  البن منظور مادة سوق  طبعة)(١
 ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان  ط . ٤٨٤ ص ١أساس البالغة للزمخشرى   ت محمد باسل عيون السود ج)(٢

 م١٩٩٨سنة 
 .٤٤٩ص  ١المصدر السابق ج)(٣
  ٤٦٠المعجم الوسيط  مادة سوق ص )(٤
لى على جمع الجوامع    حاشية العطار على جمع الجوامع للعالمة الشيخ حسن العطار على شرح الجالل المح            )(٥

 )بدون(  دار الكتب العلمية بيروت ٣٢٠ ص ١لإلمام ابن السبكى  ج
 ٣٠ ص ١المصدر السابق ج)(٦



 

 )٢٧٤٥(

وقد    ،)١()صود على األول هو ربط القول بغرض مق: ( وعرفه السلجماسى بقوله 
  )٢(جاء ذلك  عندما ذكر اإليجاز بالحذف المسمى باالكتفاء 

السياق هو األمر الذي يمكن أن يؤثر فى :(بقوله اآلثار وعرفه الطحاوى فى معاني
 )٣(.) معنى خطاب معين مما له عالقة بالخطاب ذاته

مـن  وتستمد أيضا أوالجملة أوالعبارة بالكلمة تحيط التي اللغوية البيئة هو والسياق
 وسياق الموقف ،وهو المقام الذي يقال فيه الكالم بجميع عناصره ، ،السياق االجتماعي

فيها  قيل المحيطة، والمناسبة  التي الظروف من وغير ذلك، ومستمع متكلم من
 )٤()الكالم

عها من السياق الذى نعنى به هو ذلك السياق الداخلى الذى يعنى بالنظم للكلمة ،وموق
 أخذا بعين االعتبار ما قبلها وما بعدها فى الجملة ،وقد تتسع الدائرة إذا ،ذلك النظم

 . والالحقة بل والقطعة كلها ،دعت الحاجة ،فيشمل الجمل السابقة
 ألجله ،وأن له أثر بالغ فى تعيين المراد من اللفظ ، ،أو هو الغرض الذي ورد الكالم
من موضع وله فى كل موضع معنى يختلف عن المعنى فقد يرد اللفظ الواحد فى أكثر 

اآلخر ،والذى يعين على معرفة معانيه  المختلفة فى تلك المواضع هو سياق الكالم أو 
  –إن شاء اهللا –الكالم السابق والكالم الالحق ، كما يتضح ذلك من خالل البحث 

 نزل أو قيل إذن فالسياق هو الظروف والمواقف واألحداث التى ورد فيها النص أو
  .الحال والمقام :بشأنها، وأوضح ما عبر به عن هذا المفهوم لفظا 

  . تأصيل النظرية السياقية في التراث العربي-: ٢
يعتبر السياق عند العلماء أساسا فى فهم الكالم ،وأصال يحتكم إليه وبخاصة فى كالم اهللا 

 له من أثر فى الكشف عن تعالى،لذلك اهتم العلماء بنظرية السياق منذ وقت مبكر لما

                                         
مكتبة دار المعارف الرباط  ١٨٨ينظر المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع للسلجماسى تحقيق الغازى ص     )(١
 م ١١٩٨٠سنة  ١ط

لباقي عليه   ينظر العمدة فىى محاسن الشعر  و آدابه ابـن رشـيق                االكتفاء هو حذف بعض الكالم لداللة ا      )٢(
 م١٩٨١سنة ٥طبعة دار الجيل ط١٥١ ص ١ القيروانى تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج

 .دار الكتب العلمية بيروت  ٤٩ص  ١ينظر معانى األثار  البى جعفر الطحاوى ج)(٣

دار المعرفى الجامعيـة     ١١١يسى ،ورنيا فوزى عيسى ،ص      علم الداللة النظرية والتطبيق  فوزى ع      :ينظر  (٤)
 .م ٢٠٠٨سنة  ١،االسكندرية ط



– 

  )٢٧٤٦(

 وفهم النصوص واستنباط األحكام ،وقد تضافرت وتواترت أقوال العلماء فى ،المراد
  .تأكيد ذلك وتقريره

 ونظرا ألهمية السياق في إجالء معنى الكلمة المفردة داخل جملتها ، ونظراّ  ألن عملية
 والبالغيين الكشف عن المعنى من االهتمامات األساسية للمفسرين واألصوليين

 يساعدهم في استنباط األحكام والمقاصد الشرعية من القرآن الكريم، واللغويين، لكونه
ولذلك أشار الجميع إلى السياق فى مؤلفاتهم وسوف أذكر بإيجاز السياق عند اللغويين 

  وأخيرا عند البالغيين بشيء من التفصيل.،ثم عند األصوليين ،
  :السياق عند اللغويين   - أ

عند اللغويين استعمال لفظ قرينة السياق عند ذكر دليل الحذف الجائز فى لقد شاع 
النحوية  ، كما ورد أيضا لفظ السياق بمعناه اللغوى فى توصيف بعض  األبواب

اظ بعضها  كما اهتموا بتركيب األلف،لنكرة فى سياق النفى تعم: :األساليب نحو قولهم
إلى قضية االستقامة " الكتاب"في" هـ١٨٠ت" سيبويه كما تطرق اهتماما كبيرا ،. ببعض

  )١(.)واإلحالة هذا باب االستقامة من الكالم(واإلحالة في الكالم بعنوان 
اهتماما كبيرا لما له من أثر " سياق الحال "و" السياق اللغوى"وقد أولى سيبويه كال من 

ذلك من  أو التقديم والتأخير ، ويتضح ،فى مبانى التراكيب ، من حيث الذكر والحذف
استعانته بالسياق اللغوى بكثرة فى تقديم المفعول وتأخير الفاعل فيقول عن قولك 

فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جري فى : (ضرب عبداهللا زيدا:"
األول ،وذلك قولك ضرب زيدا عبد اهللا ؛ألنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما 

ول منه وإن كان مؤخرا فى اللفظ ، فمن  ثم كان حد اللفظ ،ولم ترد أن تشغل الفعل بأ
أن يكون فيه مقدما ،وهو عربى جيد كثير ،كأنهم أنما يقدمون الذى ببيانه أهم لهم وهم 

  )٢() ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم 

لفاعل فسيبويه هنا قد اعتمد فى هذا النص على دور العالمة اإلعرابية فى بيانها ل
" عبد اهللا"و"زيد"والمفعول حتى مع التقديم والتأخير فقد الحظ أن المعنى النحوى ل ـ

جرى اللفظ كما جري فى " غير مختلف فى كلتا الجملتين ،وهذا يتضح من قوله 
                                         

 ٣مكتبـة الخـانجى بالقـاهرة ط      ٢٥ص  ١ينظر الكتاب  لسيبويه  تحقيق  عبد السالم محمد هـارون ج            ) (١
  .م١٩٨٨سنة

   ٣٤ص ١ينظر الكتاب ج٢



 

 )٢٧٤٧(

مع التقديم ،وهذه " زيدا"مع التأخير ،ونصبت المفعول" عبد اهللا"،أى رفعت الفاعل "األول
 عناصر السياق اللغوى الدالة على الفاعل والمفعول فى مثل هذه العالمة اإلعرابية من

 .الجمل التى خالفت الرتبة األصلية 

ال  و إذا كانت الداللة المعجمية لأللفاظ متعددة، فإن اللغويين أشاروا إلى أن ذلك التعدد
  .يكون إال خارج السياق، أما في السياق فإن الداللة واحدة

                    إن كالم العرب يصحح بعضه بعضا، ": هـ٣٢٨ت" ريأبو بكر األنبا قال
بآخره، وال يعرف معنى الخطاب منه إال باستيفائه،واستكمال جميع  ويرتبط أوله

المعنيين المتضادين، ألنها يتقدمها ويأتي بعدها ما  على اللفظة حروفه، فجاز وقـوع
د بها في حال التكلم واإلخبار المعنيين دون اآلخر، وال يرا يدل على خصوصية أحـد

ي الُ يعرف معنى الخطاب إال باستيفاء السياق واستكمال النظر أ )١(.)إال معنى واحدا
 .فيه كله 

أبو بكر "فمما سبق نستنبط مدى اهتمام اللغويين العرب بالسياق، ومن بينهم 
ّ  شدد على أهمية السياق في الكشف عن"األنباري مة أو المعنى المقصود للكل الذي

 .ألن بواسطته يتم اقتناص المعنى المراد الحرف داخل الجملة؛
   السياق عند األصوليين- ب 

 لما كان األصوليون من أشد علماء الشريعة حرصا على الوصــول إلــى األدلــة            
فقد اهتموا بالسياق اهتماما بالغا، لكونه وســيلة للكــشف           الشرعية لألحكام الفقهية،  

و أول من تحـدث     ه) هـ٢٠٤ت"(اإلمام الشافعي " مكن القول بأن  وي المعنى المراد  عـن
إلى أحد نوعي السياق وهو سياق الـنص وإن  عن السياق وأثره فى فهم الكالم فقد أشار        

 أي  -وتبتـدئ   : (  حـين يقـول     الحـالى  المعروف في عصرنا   لم يسمه بالمـصطلح  
 الشيء يبين آخـر     للفظها فيه عن آخره، وتبتدئ       الشيء من كالمها يبـين أو      -العرب

  )٢()لفظها منه عن أوله
وبـرغم  ) ٣"(باب الصنف الذى يبين سياقه معنـاه  "  وقد عقد له بابا فى رسالته وسماه    

من أنه لم يعرفه  إال أنه ساق أمثلة من القرآن الكريم  جرى فيها تحديد معنـى بعـض               

                                         
  ص         یم ھبرامحمد أبو الفضل إ\ينظر األضداد ابو بكر األنبارى تحقيق ) (١
  . م ١٩٣٨ مطبعة مصطفى البابى الحلبى  الطبعة األولى ٥٢الرسالة  لإلمام الشافعى  تحقيق  أحمد محمد شاكر  ص  )(٢
              .٦٢المصدر السابق ص )  (٣



– 

  )٢٧٤٨(

 يمكن أن يـستعمل     األلفاظ التى لها أكثر من معنى بالسياق، مشيرا بذلك إلى أن السياق           
لتحديد المراد بالمشترك من األلفاظ القرآنية وهو بذلك ينص علـى الـسياق بلفظـه ال                

واسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضـرةَ       :" بمعناه ومن األمثلة التى ذكرها قوله تعالى        
عـن القريـة الحاضـرة    فابتدأ جل ثناؤه اآلية بمسألتهم    : (ثم قال   )١٦٣األعراف"(الْبحِر

دل على أنه إنما أراد أهل القرية ؛ ألن القرية ال           "إذ يعدون فى السبت   :" البحر ،فلما قال    
تكون عادية وال فاسقة بالعدوان فى السبت وال فى غيره ،وإنمـا أراد بالعـدوان أهـل                 

ه يعنى  وواضح من استدالله بما بعد لفظ القرية أن       ) القرية الذين بالهم بما كانوا يفسقون       
  .سياق النص 

:  فيعرف أصول الفقه أو ما يعرف بالمتضايفين بقوله)٥٠٥ت ( أما الغزالي- * 
األحكام، وعن معرفة وجوه داللتها على األحكام من حيـث  هذه عبارة عن أدلة(

  )١()التفصيل الجملـة ال مـن حيـث
ان المجمل  فهو يرشد إلى أهمية السياق فى بي)٧٥١ت(ه  أما ابن القيم الجوزي-* 

السياق يرشد إلى تبين المجمل ،وتعيين :( وتخصيص العام وتقييد المطلق قائال
المحتمل،والقطع بعدم احتمال غير المراد ،وتخصيص العام ،وتقييد المطلق ،وتنوع 
الداللة ، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ،فمن أهمله غلط فى نظره 

الدخان "(ذُقْ ِإنَّك َأنْتَ الْعِزيز الْكَِريم:" ر إلى قوله تعالى ،وغالط فى مناظرته ،فالنظ
  )٢(.)،كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير )٤٩
 فقد تناول داللة السياق وموقف العلماء منها مؤكدا )٧٩٤ت (أما اإلمام الزركشى - *

داللة السياق  : ( على أهميتها كطريق للتوصل إلى فهم معانى النصوص الشرعية قائال
أنكرها بعضهم ومن جهل شيئا أنكره ،ثم نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم فى 

السياق يرشد إلى تبين المجمالت ،وترجيح المحتمالت، وتقرير ":اإلمام"كتاب 
الواضحات وكل ذلك بعرف االستعمال ،فكل صفة وقعت فى سياق المدح كانت مدحا 

                                         
سـنة  ٣دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ط   ٥ص  ١ لإلمام الغزالى ج  المستصفى في علم األصول،   ينظر  )(١

 .م١٩٨٢

 دار عالم الفوائد للنشر    ١٣١٤ ص   ٤ينظر بدائع الفوائد ابن القيم الجوزيه تحقيق على بن محمد العمران  ج              )٥(
  ) بدون(والتوزيع 



 

 )٢٧٤٩(

كل صفة وقعت فى سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا ،وإن كانت ذما بالوضع ،و
 )١(" ).٤٩الدخان ("ذُقْ ِإنَّك َأنْتَ الْعِزيز الْكَِريم:" بالوضع كقوله تعالى 

التوصل  وطريـق( :ن في ما لم يرد فيه نقـل عـن المفسريويقول أيضا فى البرهان 
 ،رب ومـدلوالتهاالنظـر إلى مفـردات األلفـاظ مـن لغـة العـ: إلى فهمـه

  )٢()واستعمالها بحسب السياق
 أما صاحب  تفسير المنار فقد وضح أن السياق أفضل قرينة تدل على معنى اللفظ - *

وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول : (فقال
 )٣()لته واتفاقه مع جملة المعنى وائتالفه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجم

   السياق عند البالغيين- ج
عرف البالغيون العرب السياق ،فكانوا من السباقين الستخداماته ،وما استعمالهم للمقولة 

 وكذلك استخدامهم لمصطلحي الحال ،إال دليل على ذلك"لكل مقام مقال "المشهورة 
لمتعلقة والمقام للداللة على ما نسميه سياق الموقف ، أى على القرائن الخارجية ا

ينبغي :( عن بشر بن المعتمر قال)٢٥٥ت (بالمتكلم أو المخاطب ، وفقد نقل الجاحظ
للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار 
الحاالت،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ،ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يقدر أقدار 

ي ،ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ،وأقدار المستمعين الكالم على أقدار المعان
 )٤()على أقدار تلك الحاالت

فقد انتبه الجاحظ إلى أهمية السياق ،وعناصره، ومقوماته التى أوصلها إلى خمسة 
اللفظ،واإلشارة ،والعقد ،والخط ، والحال التى تسمى نصبة  ،وبذلك يحيط :عناصر هى 

 ويسبق المحدثين فى جعل السياق معتمدا على اللفظ واإلشارة الجاحظ علما بالسياق
 )٥() والصوت والحال ،وهو ما عرف بالسياق اللغوى وغير اللغوى 

                                         
البحر المحيط   فى أصول الفقه للزركشى  تحقيق د عبد الستار أبو غدة  والشيخ عبد القادر عبداهللا العـانى             ) (١
 ) بدون(ر والتوزيع دار الصفة  للطباعة والنش .٥٢ ص ٦ج
 ١٧٢ ص ٢ينظر البرهان فى علوم القرآن  ج ) (٢
 ١ر باسم تفسير المنار لإلمام الشيخ محمد عبده تحقيق السيد محمد رشيد رضا  ج              يهتفسير القرآن الحكيم الش   )(٣

  م  ١٩٤٧ ٢  طبعة دار المنار بالقاهرة ط ٢٢ص 
 ١٣٩، ١٣٨ ص ١م هارون  جن  للجاحظ تحقيق  عبد السالينظر البيان والتبيي) (٤
     ٢٠٥نادية  رمضان النجار ص / ينظر اللغة العربية وأنظمتها بين القدماء والمحدثين  د)(٥



– 

  )٢٧٥٠(

فقد أشار إلى أهمية السياق فى التحديد الداللي فيما ) ٣٩٥ت (ما أبو هالل العسكري أ
ن هذه المعاني وأول ما يعرف به الفرق بي: ( أشار إليه من جملة محددات حيث يقول 

وأشباهها أشياء كثيرة منها اختالف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين 
، وفى موضع آخر يوضح أبو هالل العسكري أن اختالف العبارات يوجب )١() معنيهما

اختالف المعانى وأن السياق هو الوسيلة التي تفرق بين قصدية معنى فى مقام عن 
الشاهد على أن اختالف العبارات :(  تناسب ما تشير إليه فيقولمعنى آخر ،فالمعاني

أن االسم كلمة تدل على معنى اإلشارة ،وإذا أشير :واألسماء يوجب اختالف المعاني 
فالقيمة الوظيفية للكلمة تتضح من خالل سياقها التى  )٢() إلى الشيء مرة واحدة عرف 

  .قيلت فيه،ومقامها التى تدل عليه
صاحة الكلمة بسياقها اللغوى والتركيب الذى  ف ربطفقدعبد القاهر الجرجاني ما اإلمام أ

وجملة األمر أنا ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من : (،يقول  قيلت فيه
الكالم الذى هى فيه،ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها ،ومعلقا معناها بمعنى  ما يليها 

ِإنِّي وهن الْعظْم ِمنِّي واشْتَعَل الرْأس : " له تعالىمن قو" اشتعل"،فإذا قلنا فى لفظة 
،إنها فى أعلى مرتبة من الفصاحة ،لم توجب تلك الفصاحة لها وحدها )٤مريم (  "شَيبا

 )٣() ،ولكن موصوال بها الرأس معرفا باأللف ومقرونا إليها الشيب منكرا منصوبا 

احا ال يدع للشك مجاال أن األلفاظ ال فقد اتضح إذن اتض:( رويقول فى موضع آخ
تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة وال من حيث هى كلم مفردة وأن األلفاظ تثبت لها 

اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق  الفضيلة وخالفها فى مالئمة معنى
 ) .٤()له بصريح اللفظ 

هو علم يعرف به : (لمعاني بأنه  الذي عرف علم ا)٧٣٩ت(وكذلك الخطيب القزوينى
أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال مع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا 

                                         
 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ٢٥الفروق اللغوية ألبى هالل العسكرى  تحقيق  محمد إبراهيم سليم  ص           ) (١
 )بدون(

  ٢٢المصدر السابق ص )(٢
مطبعـة مـدنى   ٣٦٤ص تحقيق محمود محمد شـاكر    اإلعجاز  اإلمام عبد القاهر الجرجانى           ينظر دالئل   ) (٣

 .م١٩٩٢ سنة ٣بالقاهرة ط
  ٩٢المصدر السابق ص )(٤



 

 )٢٧٥١(

من السياق ،وما يحيط به من القرائن ،أو هو علم يبحث فى الجملة بحيث تأتى معبرة 
مطابقته لمقتضى الحال مع (وعرف بالغة الكالم بأنها )١() عن المعنى المقصود

 )٢.()حته فصا

وكما اهتم البالغيون فى دراستهم للسياق بأحوال المتكلم والمستمع ،اهتموا كذلك بفكرة 
كما أخذ البالغيـون حركـات  والعالقة بين المقام والمقال، ،مقتضى الحال

وإشاراتهم باعتبارها عنصرا من عناصر المقام كما فعل  الشـخوص وإيمـاءاتهم
عندهم عنصرا من العناصر التي تساعد على وضوح  تالسياقيون ،غير أن هؤالء كان

عند البالغيين من العناصر التي تساعد علي توصيل  الداللة التامة وإبرازها بينما هي
 .عنها الداللة إلى السـامع واإلفصـاح

إن التركيب تختبيء فى : (أما الدكتور أبو موسى فقد تحدث عن أهمية السياق فيقول 
ت ودالالت مختلفة وأن السياق هو الذى يستخرج من هذه خصائصه وأحواله إشارا

الخصائص مقتضياته وكأن التركيب النفيس أشبه بقطعة من معدن نفيس تعطى ألوانا 
 القطعة لتشيع من متكاثرة كلما أدرتها إدارة جديدة ،والسياق هو القوة التى تحرك هذه

  )٣()ألوانه ما يراد إشعاعه 
ن اهتمام البالغيين بالسياق كان واضحا وجليا من خالل فمن جملة ما سبق نخلص إلى أ

عملية بنائهم ونسجهم للتراكيب اللغوية،  وإعطائهم له قيمة قصوى في  استخداماتهم له
عملية تحليلهم لهذه التراكيب اللغوية وتفكيكها بغرض الوصول إلى المعنى  وكذلك في

  .المراد
   السياق عند اللغويين المحدثين -د

ما سبق لمعرفة العرب للسياق واستخداماتهم لها فى مجاالت عديدة ، ولم يكن             عرضنا في 
العرب وحدهم هم الذين طبقوا هذه النظرية ، وإنما شاركهم أيضا العلماء الغرب الـذين               

عندما تناولهـا       ففكرة السياق   )٤()اهتموا بالسياق ، وعرفوا أثره فى الكشف عن المعنى        

                                         
 )بدون (٣دار الجيل بيروت ط   ٥٢ ص ١ينظر اإليضاح للقزوينى تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى ج ) (١
  ٤١ص ١المصدر السابق ج) (٢
 م ١٩٨٧ سنة ٢ مكتبة وهبة الطبعة ٢٣٨ دراسة بالغية اد محمد محمد أبو موسى  ص دالالت التراكيب)(٣

            .٢٠٠٤ ،٣ط ، القاهرة ، الكتب عالم
  ١٩ص  عمر مختار أحمد. دينظر علم الداللة مختار )٤(



– 

  )٢٧٥٢(

لم تكن جديدة تماما، وإنما كانت استمرار لجهـود الـدرس   الغربيون فى القرن العشرين   
  .وكان للعرب سبق فى هذا المجال  اللغوى ،

 بين التفاهم فيه جرى الذي اإلطار على المعاصرين اللغويين عند) السياق (لفظ ويدل
 للمحادثة ، السابق والكالم المشتركة والمفاهيم الكالم زمن فيشمل . أكثر أو شخصين
 الداللة تحديد لغرض ، المعاصر اللغوي البحث في كبيرة أهمية وله. قرينة ال ويرادفه

الذى  " دى سوسير" فـ )١(  كثيرة بتخصصات ترتبط متكاملة نظرية يصبح حتى ،
 السياق يرى أن) ٢(عما  لإلنسان  من  أفكار  نظام من الدالئل  يعبر( يعرف اللغة بأنها 

 هو مما موقعها ، من قيمتها تكسب الكلمة وأن فأكثر، متتاليتين وحدتين من يتركب
 قوله فى وتظهر وقيمته السياق عن " سوسير دى"فكرت  وتتلخص)٣.(بها والحق سابق

 سابق،ولما هو لما مقابلتها بفضل إال قيمتها تكتسب ،ال ما سياق فى وقعت إذا والكلمة( 
  ) ٤( ) معا لكليهما أو بها الحق هو

ماء اللغة الفرنسيين الذين أولوا السياق أهمية كبرى، أما فندريس فهو من أبرز عل
وقد عالج هذه الفكرة عندما تحدث عن المشترك اللفظى فى اللغة ،وأن السياق يمنع 
تعدد المعانى أو الوظائف ،بحيث يشكل دائما العامل الحاسم الذى يحدد المعنى المراد 

إلحدى الكلمات أكثر من معنى أننا حين نقول بأن : (من اللفظ المشترك وقد أشار إلى 
واحد  فى وقت واحد نكون ضحايا االنخداع إلى حد ما ؛ إذ ال يطفوا فى الشعور من 
المعانى المختلفة التى تدل عليها إحدى الكلمات إال المعنى الذى يعينه سياق النص ، أما 

ن يرى  أ" فندريس "ومع أن ) ٥)(المعانى األخرى فتمحى وتبدد وال توجد إطالقا 
:  -  أيضا–فهو يرى ) ٦(المعجم ال يسجل إال المعنى األساسى الذى يطغى على ما عداه

                                         
 دمشق ٣٢ة  نقدية  ، فايز الداي– تأصيلية -  النظرية والتطبيق دراسة تاريخية علم الداللة العربي، : ينظر  

 م  ١٩٩٦ ٢دار الفكر المعاصر ط

        الـدار   ٣٧و محمد عجينةص    – سوسير تعريب محمد الشاوش      دى فردينا ن دروس فى األلسينية العامة  ل 
 م١٩٨٥العربية للكتاب 

  ١٨٦ ص السابق المصدر   )٣(
  ١٨٦ينظر  المصدر السابق ص ) (٤(
 الهيئـة   ٢٢٢ محمد القصاص تقديم فاطمة خليل ص        اللغة لـ جوزيف فندريس ترجمة عبد الحميد الدواخلى       )٥(

  ٢٠١٤العامة لدار الكتب والوثائق 

  ٢٥٤ص  المصدر نفسه )٦(



 

 )٢٧٥٣(

 كل في توجد الكلمة أن إذ السياق ، هو  الحاالت كل فى الكلمة قيمة يعين أن  الذي"
 قيمة يفرض الذي هو والسياق مؤقتاً ، تحديداً معناها يحدد جو في فيها تستعمل مرة

 والسياق عليها ؛ تدّل أن وسعها في التي المتنوعة المعاني من مالرغ على بعينها واحدة
 . عليها تتراكم الذاكرة تدعها التي الماضية الدالالت من الكلمة يخلص الذي هو أيضاً
 )١(." حضورية  قيمة لها يخلق الذي وهو

،فقد نظر إلى المعنى على أنّه نتيجة عالقات متشابكة متداخلة ، فهو ) فيرث ( أما 
س وليد لحظة معينة لما يصاحبها من صوت وصورة ، ولكنّه أيضاً حصيلة المواقف لي

فالجمل تكتسب داللتها في النهاية من " الحية التي يمارسها األشخاص في المجتمع 
  )٢(خالل مالبسات األحداث ، أي من خالل سياق الحال 

 ةقرــمسـت ثابتـة للغةفا والكالم، اللغة بين الفرق على يركز أولمان ستيفن ونجد    
 الكـالم  أنين الخـارج،في من علينا تفرض اللغة أن كما الزوال، سريع عابر والكالم

 نظريـة  إن: أيـضا  ويقول فردي والكالم اجتماعية فاللغة ،وعليه مقصود متعمد نشاط 
 بالفعل قادت وقد. المعنى علم في األساس رـحج تمثل فهي – بحكمة طبقت إذا السياق

 وسـائل  ناـل قدمت فقد. الشأن هـذا في الباهرة النتائج من مجموعة على لحصولا إلى
 بعـض  إلـى  األقـل  على تحتاج تقريبا كلماتنا فكل الكلمات، معاني لتحديد حديثة فنية

. لفظـي  غير أم لفظيا السـياق هـذا أكان سواء الحقيقي، السياق من المستمد اإليضاح
 كمـا  للكلمـة،  األسـلوبية الصـور تحدد اقـــسيال من المستمدة اإلضافية فالحقائق

 إن: فقـال  السياق مفهوم" أولمان"وسع   لقد بل. اللفظي المشترك تفسير في ضرورية تعد
 والالحقة السابقة الحقيقية والجمل الكلمات ال - يشمل أن ينبغي التفسير هذا على السياق
  )٣)(كله والكتاب كلها والقطعة بل - فحسب
 واضح بتأثير السياق بدراسة اهتمامهم تولد قد العرب، المحدثين اللغويين أن نجد وكذلك

 أو غير ،مباشـر بشـكل - يديه على العلم هذا تلقوا ألنهم السياقية؛ " فيرث" نظرية من
 فتنـاول  ،وغيرهم السعران ومحمود بشر وكمال حسان تمام هؤالء أمثلة ومن - مباشر

                                         
   ٢٣١المصدر نفسه ص )١(
 م٢٠٠٦القاهرة ، العربي الفكر دار ٣٤١محمود السعران ،  . ، د العربي للقارئ مقدمة علم اللغة: ينظر)٢(

 القـاهرة  ، الـشباب  مكتبة ٦٧ص ، بشر كمال. د : ترجمة ، أولمان ستيفن:   اللغة في الكلمة دور : ينظر)٣(
   .م ١٩٨٨



– 

  )٢٧٥٤(

 يتعرضـا  مل و السعران محمود شأن هو كما ظريالن جانبها من النظرية هذه بشر كمال
 الـدرس  فـي النظريـة هـذه تطبيق إلى بشر كمال دعا حيث التطبيقي العملي للجانب
 بالتطبيق النظريـة لهذه تناوله إن حين في للتراث تناولنا في وخصوصا العربي اللغوي

 مـن  بعدهم جاء نمـ أما التفسير أو الشرح أو االستشهاد منطق من للغاية محدودا كان
 لتوضـيح  عرضــوا  حيــث  النظريـة هذه بصدد هؤالء قاله عما يزد فلم اللغويين
   .صوره أبسط في الحال سياق أو  المقام بمصطلح المقصود

  السياق أنواع
  :  هي )١(وبناءا على هذا الفهم يقسم السياقيون السياق إلى عدة أنواع

ة وموقعها من ذلك الـنظم ، الـذي يـشمل           وهو النظم اللفظي للكلم   : السياق اللغوي   * 
الكلمات والجمل الحقيقية السابقة والالحقة للكلمة ، والنص الذي ترد فيه ، أي موقعهـا               

  )٢(من الجملة والنص وما يكِْسبها من توجيه داللى

ويقصد به السياق الخارجي للغة ، ويشمل كل ما يحيط بـاللفظ مـن         : سياق الموقف   * 
صل بالمكان والزمان ، أو شخـصية المـتكلم ، أو المخاطَـب أو     عناصر غير لغوية تت   

 )٣()الحركات واإلشارات التي تسهم في تحديد داللة الكلمة
وهو المعني بتحديد درجة القوة والضعف في االنفعال ، فكل كلمـة   : السياق العاطفي   * 

ـ                   ز بـين   أيا كانت توقظ في الذهن صورة ما بهيجة أو حزينة ، أو غير ذلك ،  فهو يمي
  ) .٤( المعنى الموضوعي والمعنى العاطفي للكلمة 

ويقتضي تحديد المحيط الثقافي واالجتماعي الذي يمكن أن تستخدم         : " السياق الثقافي   * 
  )٥.(فيه الكلمة

ويقصد به ما يرد في المعجم من تعليل الستعمال الـصيغة اللغويـة             : السياق السببي * 
 من تغيير في االستعمال نتيجة لتغيير المواقـف         على ما هي عليه ، وما يرافق الصيغة       

  .والظروف ، واألسباب الداعية إلطالقها 

                                         
  ٦٩علم الداللة   أحمد مختار ص:ينظر ) ١(
  ٥٥، ٥٤دور الكلمة فى اللغة استيفن اولمان  ص : ينظر ) ٢(
    ٣١٠علم اللغة د محمود السعران ص ) ٣(

  ٧١ ، ٧٠ص – مختار أحمد. د ، الداللة علم ، : ينظر) ٤(
   ٧١لمصدر السابق ص ا)٥(



 

 )٢٧٥٥(

ويمكن أن نختصر هذه التقسيمات بسبب تداخل بعضها مع الـبعض اآلخـر إلـى               
  .السياق اللغوي وسياق الموقف أو الحال : قسمين هما 

الصرفية والنحويـة   ويهتم السياق اللغوي بدراسة مستويات الكالم اللغوية الصوتية و        
والداللية فيشرح مفردات الكالم ومدلوالتها إذ ترتبط أجزاء الجملة بعـضها بـبعض ،              

، ومن هنا تظهر قيمتهـا الدالليـة بحـسب          )١(وتدّل على مختلف العالقات اللغوية بينها     
وضعها في السياق ، وتعالق بعضها ببعض ، ويكون األثر األساسي للسياق اللغوي هو               

لقيمة للكلمة وداللتها في النظم ، وكذلك ترتيب النصوص اللغوية من حيـث             تحديد هذه ا  
الوضوح والخفاء ، فضالً عن الدور األساس الذي يؤديه في اختيار بعض البدائل التـي               
تؤثر في المتغيرات اللغوية باعتماده على قرائن سابقة أو الحقة تتغير داللة عنصر مـن    

ألن العناصر المكونة للجملة لن تبقـى بـدون   " ص عناصرها فيسبب تغيرا في داللة الن    
  .)٢("تغيير إذا صِرفَ عنصر منها عن داللته األولى بقرينة ما 

   أما القسم الثاني وهو سياق الحال فان مقتضى دوره يتـأتى مـن أن اللغـة ظـاهرة       
ي اجتماعية يعبر بها الناس عن أفكارهم وحاجاتهم ، ولذلك فهي متأثرة بالمحيط الخارج            

لها ، وبالتالي فاللغة تستخدم وسيلة تعبيرية تأثيرية وهي ليست شيئا مجردا عن الواقـع               
  )٣(إن وظيفتها هى التفاعل مع هذا الواقع الذي توجد فيه بل 

  أهمية  داللة السياق-: ٣
 لداللـة الـسياق   -صلى اهللا عليه وسـلم -وتتجلى أهمية داللة السياق  في إعمال النبي         

 -رضـي اهللا عـنهم    - ، وكذلك فى إعمال الصحابة       .التفسير اره لها في   واعتب ،القرآني
 .في التفسير  واعتبارهم لهـا،لداللة السياق القرآني

  . للسياق– - مراعاة النبى -١
إن لمراعاة السياق أهمية بالغة فى فهم النص ،وهى ليست وليدة هذه األزمان المتـأخرة               

وثيقا منذ القدم ،فال يفهم الكالم عند العرب إال         ،وإنما هى مرتبطة باللغة العربية ارتباطا       
وِإنَّـهَ لتَنِْزيـُل رب     : "ضمن سياقه ،والقرآن الكريم نزل بلغة العرب،يقـول اهللا تعـالى          

                                         
 لندن ، للنشر السياب دار .  ٤٨ ص كنوش المصطفى   عواطف. د:  ، اللغويين عند السياقية الداللة ، ينظر) ١(
، ٢٠٠٧  

   ١١٧النحو والداللة  د محمد حماسة عبد اللطيف ص : ينظر )  (٢
 ٢٠٠٦ ،، القاهرة ، غريب دار ١٢٧ ، ١٢٦رمضان عبد التواب ص/  د/ الدخل إلى علم   اللغة :ينظر ) (٣



– 

  )٢٧٥٦(

الَِمينالَْأِمين    الْع وحَل ِبِه الرنَز     نِْذِرينالْم ِمن ِلتَكُون لَٰى قَلِْبكع    ِبـيراٍن عِبـينٍ  ِبِلسم  "
  ) .١٩٥ -١٩٢الشعراء (

 : -أفصح العرب وأعلمهم بدالالت ألفاظ العربية ، يقول الـشافعي رحمـه اهللا            والنبي
ولسان العرب أوسع األلسنة مذهبا ،وأكثرها ألفاظا ،وال نعلمه يحـيط بجميـع علمـه               (

إنسان غير نبي،ولكنه ال يذهب منه شيء على عامتها،حتى ال يكون موجودا فيها مـن                
  )١()يعرفه

  لداللة - صلى اهللا عليه وسلم-،واستخدامه. اعتبار داللة السياقوقد ثبت عن النبي 
  :السياق يدل على أهمية السياق وأصالته فمن ذلك 

والَِّذين :"  عندما سألته عن قول اهللا تعالى-رضى اهللا عنها– لـ عائشة قوله - ١
 مِجلَةٌ َأنَّهو مهقُلُوبا وا آتَوم ْؤتُونيوناِجعر ِهمبفقالت أهم الذين ) ٦٠المؤمنون ("ِإلَٰى ر
ال يا بنت الصديق ،ولكنهم الذين يصلون " :يشربون الخمر ويسرقون ؟فقال

أولَِٰئك يساِرعون ِفي الْخَيراِت " يتقبل منهم، ويصومون ،ويتصدقون ،وهم يخافون إال
اِبقُونا سلَه مه٢() ٦١المؤمنون "(و(  

استدل على هذا المعنى باستخدام داللة السياق ،فاستدل بلحاق اآلية على المعنى لنبيفا
  .المراد 

فإذا نظرنا إلى اآلية الكريمة بمفردها وبمعزل عن سياقها ،فإنها حينئذ تحتمل معنيين 
وهو أن المراد بها الذين يعملون الطاعات وهم  األول ما فسرها به النبى  :متضادين 
   يتقبل منهم لتقصيرهم خائفون أال
 وهو أن المراد منها الذين يعملون –رضي اهللا عنها –ما فهمته عائشة :والثاني 

 وإذا نظرنا لها فى ضوء سياقها فإنه –عز وجل –المعاصي وهم خائفون من لقاء اهللا 
،فهو - صلى اهللا عليه وسلم–قال به النبي حينئذ يترجح أحد المعنيين وهو األول وهذا ما

كتف ببيان المعنى الحق والصواب فى هذه اآلية ،بل دلل على هذا باستخدام داللة لم ي
  .السياق 

                                         
  .٤٢ينظر الرسالة للشافعى ص )(١
 دار العرب اإلسالمى    ٢٣٦ ص   ٥للترمذى  تحقيق د بشار عواد معروف ج        رواه الترمذى فى الجامع الكبير    )(٢
 م ١٩٩ ١ط 



 

 )٢٧٥٧(

 أن رجال أصاب من امرأة -رضي اهللا عنه– ومنه أيضا ما روى عن ابن مسعود - ٢
وَأِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النَّهاِر : ".فذكر ذلك له فأنزلت عليه قوله تعالىقبلة ،فأتى النبي

 قال الرجل ألي هذه ؟ قال)١١٤هود ." ( ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِتۚا ِمن اللَّيِل وزلَفً
 فى كتاب التفسير باب  رواه البخارى)١("وفى رواية للناس كافة" لمن عمل بها من أمتى

له عن خصوص حكمها الرتباط نزولها لسؤ فالرجل يسأل النبى "وَأِقِم الصلَاةَ"قوله 
بعموم حكمها للناس كافة اعتبارا لداللة السياق القرآنى  عن الحكم ،فأجابه النبى

 .،فسياق اآلية عام بهذا الرجل وبغيره
  للسياق عنهم رضي اهللا–الصحابة  مراعاة-بـ 

 من –رضي اهللا عنهم –يراعى السياق في كالمه فكذلك الصحابة  وكما كان النبي
–ا كانوا يفهمونه من القرآن الكريم ، وتفسير الصحابة بعده فقد اعتبروا السياق فيم

 لكالم اهللا تعالى هو األصل الثالث من أصول التفسير بعد القرآن - رضي اهللا عنهم
وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى :( -رحمه اهللا–الكريم والسنة النبوية  يقول ابن تيمية 

بة ،فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه القرآن ،وال فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحا
 من القرآن ،واألحوال التى اختصوا بها ؛ ولما لهم من الفهم التام ،والعلم الصحيح ،

  )٢.()والعمل الصالح 
 بداللة السياق فى القرآن الكريم يدل على أهمية - رضي اهللا عنهم–وإعمال الصحابة

  ومن أمثلة ذلك-رضى اهللا عنهم–السياق ووضوح تلك األهمية فى أذهانهم 
               أنه سأل أم المؤمنين عائشة – رضى اهللا عنه – ما ثبت عن عروة بن الزبير - ١
 ۖإن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه :" أرأيت قوله تعالى :  فقال -رضى اهللا عنها –

فقالت عائشة ) ١٥٨البقرة.."(ۚ َأن يطَّوفَ ِبِهما فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَلَا جنَاح علَيِه
ال جناح عليه أن ال  "بئسماقلت يا ابن أختى إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت 

ولكنها أنزلت فى األنصار ،كانوا قبل أن يسلموا يهلون المناة الطاغية "يتطوف بهما 
يطوف بين الصفا والمروة ،فلما التى كانوا يعبدونها ،فكان من أهل لها يتحرج أن 

رسول اهللا إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا  عن ذلك ،قالوا يا أسلموا سألوا النبي
                                         

  م٢٠٠١سنة ١دار التقوى ط ٥٢٣ص ٢صحيح البخاري  تحقيق محمد عبد القادر عطا  ج)(١
 ١٣ لشيخ اإلسالم ابن تيمية  تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  وابنه محمـد ج  ينظر  مجموع الفتاوى    ) (٢

 م ٢٠٠٤طبع بمجمع الملك فهد  بالمدينة المنورة سنة ٣٦٤ص 



– 

  )٢٧٥٨(

قالت " اآلية ...  إن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه"والمروة ، فأنزل اهللا عز وجل 
نهما ،فليس ألحد أن يترك الطواف بي  وقد سن رسول اهللا - رضى اهللا عنها - عائشة

 .رواه البخاري كتاب الحج باب الصفا والمروة  )١(...)الطواف بينهما
أنها لو كانت على ما أولتها  :"-رضى اهللا عنها–والشاهد من هذا األثر هو قول عائشة 

 ما فهمه -رضى اهللا عنه– على عروة بن الزبير -رضى اهللا عنها–فأنكرت ..."عليه 
؛ )٢("طواف بالصفا والمروة ؛ألن اإلباحة تحتاج رفع اإلثم عن التارك من إباحة عدم ال

وهذا ما ال يدل عليه سياق اآلية ، وبينت أنه لو أريد هذا المعنى فى اآلية لكان سياقها ، 
 .،وبهذا يتبين ارتباط المعنى بالسياق "فال جناح عليه أن ال يطوف بهما "
 للسياق في تفسير القرآن الكريم ما روى –رضي اهللا عنهم –ومن اعتبار الصحابة :- ٢

" أرأيت قول اهللا تعالى : يا أمير المؤمنين :" قائال -رضي اهللا عنه–أن رجال سأل عليا 
وهم يقاتلوننا فيظهرون )١٤١النساء  "ولَن يجعَل اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيلًا

فاهللا يحكم بينكم يوم القيامة :"  ادنه ادنه ثم قال–رضى اهللا عنه –ويقتلون؟فقال على 
  )٣(يوم القيامة  "ولَن يجعَل اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيلًا

ذاك يوم القيامة ، وأما السبيل في هذا الموضع :وكذا روى عن ابن عباس  أنه قال 
السائل ، ف  )٤( قال  أي حجة " علَى الْمْؤِمِنين سِبيلًاولَن يجعَل اللَّه ِللْكَاِفِرينفالحجة ، 

حمل هذا الجزء من اآلية على إطالقه ومن ثم استشكل مخالفة ما فهم للواقع،والسبب 
في ذلك أنه عزل هذا الجزء من اآلية عن سياقه ،فوقع فيما وقع فيه من الخطأ ،فسأل 

 بسياق اآلية ،وتحديدا بسباقها -نهرضي اهللا ع - فاستدل    ،-اهللا عنه  رضي–عليا 
  ،فوضح معنى اآلية في ضوء سياقها ،إذ الحديث عن يوم القي

                                         
  ٣٩٦ ص١ينظر صحيح البخاري ج) (١
 ٥٨٣ ص ٣ينظر فتح البارى فى شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني تحقيق عبد القادر شيبة الحمد ج)(٢
 م ٢٠٠١ سنة ١تبة الملك فهد طمك
ينظر تفسير الطبري  جامع البيان عن تأويل آى القرآن ل ابن جرير الطبرى تحقيق د عبد اهللا عبد المحسن           )  (٣

 م ٢٠٠٣ سنة١  ط ٦٠٩  ص ٧التركى ج
  ٦١١، ٦١٠ ص ٧المرجع السابق  ج )٤(



 

 )٢٧٥٩(

لفظ الواحد يقع مقبوال فى موضع ومكروها فى آخر ودور السياق           ال -:األول   المبحث
  فى ذلك

إن للسياق دور حاسم فى تحديد مفهوم األلفاظ وتوجيه معانيها فاأللفاظ ال تتفاضل من 
ألفاظ مجردة ،وال من حيث هى كلمة مفردة ،وإنما من حيث مالئمة معنى حيث هى 

األلفاظ ال تتفاضل من حيث هى ألفاظ (:اللفظة لمعنى التى تليها يقول اإلمام عبد القاهر 
مجردة ،وال من حيث هى كلم مفردة ،وأن الفضيلة وخالفها ،فى مالئمة معنى اللفظة 

 أنك تري الكلمة تروقك  وتؤنسك فى موضع ،ثم ومما يشهد لذلك...لمعنى التى تليها 
  :فى بيت الحماسة  "األخدع"تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر ،كلفظ 

  وجعت من اإلصغاء ليتا وأخدعا****   *   تلفت نحو الحى حتى وجدتنى
  :وبيت البحترى 

  وأعتقت من رق المطامع أخدعى *****وإنى وإن بلغنى شرف الغني  
  : لها فى هذين المكانين ما ال يخفى من الحسن ، ثم إنك تتأملها فى بيت أبى تمام فإن

   أضججت هذا األنام من خرقك*****             يا دهر قوم من أخدعيك فقد
ها من الثقل على النفس ،ومن التنغيص والتكدير ،أضعاف ما وجدت هناك فتجد أن ل

   . ومن اإليناس والبهجة،من الروح والخفة
، فإنك تراها مقبولة حسنة فى موضع ،وضعيفة " الشىء"ومن أعجب ذلك لفظ 

مستكرهة فى موضع ، وإن أردت أن تعرف ذلك ،فانظر إلى قول عمر بن أبى ربيعة 
  المخزومى 

  إذا رالح نحو الجمرة البيض كالدمى *****  ومن مالىء عينيه من شىء غيره   
  : انظر إليها فى بيت المتنبى   فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول ،ثم

  .لعوقه شىء عن الدوران ******* لو الفلك الدوار أبغضت سعيه    
ثم يقول وهذا باب واسع فإنك تراها تقل وتضول ،بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم ، 

،فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعمال كلما بأعيانها ، ثم ترى هذا قد فرع السماك 
لصق بالحضيض ، فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هى لفظ وترى ذاك قد 

وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها ، دون أن يكون 



– 

  )٢٧٦٠(

السبب فى ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها فى النظم ، لما آختلف بها الحال ، 
  )١() أوال تحسن أبدا ،ولكانت إما أن تحسن أبدا

اإلمام عبد القاهر لم يذكر فى تعليقه على األبيات سبب الحسن فى البيتين األولين ،وال ف
سبب الثقل والتنغيص والتكدير فى البيت الثالث ،بينما وضح غيره وسأذكر ما ذكره 
العلماء بعد شرح وتوضيح بيت الحماسة وبيت أبى تمام أما عن بيت الحماسة فيقول 

ول أخذت فى مسيري لما أبصرت حال نفسى فى تأثير أن الشاعر يق: ( المرزوقي 
               الصبابة فيها ،ملتفتا إلى ما تركته من الحى وأرض نجد ،حتى وجدتني وجع الليت 

ودوام التفاتي كل ذلك تحسرا على ما تركه من   لطول إصغائي– وهو عرق فيها –
 إن من رموزهم أن من خرج األحبة والديار وتذكرا لطيب أوقاتى معهم فيها ،وقد قيل

  )٢(.)من بلد فالتفت وراءه رجع إلى ذلك البلد 
أما بيت أبى تمام فإنه ينادى الدهر ويأمره أن يعدل وال يجر، وينصف وال يظلم ولكـن                 

 جاءت ثقيلة مستكرهة ،فقد جعل الميل واإلعراض يقع بانحراف األخدع           "أخدعيك "لفظة
دهر أخدعا ،وأن يأمره بتقويمه ،وقد أغرب أبو        وازورار المنكب، واستحسن أن يجعل لل     

تمام فى هذه االستعارة ،وأتى بما ال يستسغه ذوق النقاد مما جعل العلماء يعيبون عليـه                
فهى عنده مـستهجنة    ،  هذا االستخدام فابن سنان الخفاجى جعل سبب القبح فى االستعارة         

 مـن  قـوم  يـادهر " تمـام  أبـى  قـول  وأما(: ألنه جعل للدهر أخدعا يقول ابن سنان        
 بقبح له ليس استعيرت مما االستعارات،وأبعدها أقبح الدهرمن أخادع فإن ....."أخدعيك

 فى التوفيق إالسوء أخادع للدهر جعل ألجله الذى الغرض أبو تمام  واليعرف خفاء ذلك
  )٣(.) المواضع  بعض

آهم قد استجازوا لما ر..." يا دهر قوم من أخدعيك"إن أبا تمام قال : (ثم يقول بعد ذلك 
 الجور والميل وقالوا قد أعرض عنا وأقبل على فالن وجفانا -  الدهر–أن ينسبوا إليه 

،والميل واألعراض إنما يكون بانحراف األخدع وأزورار المنكب كالم ال يغنى عن 
أبى تمام شيئا ألنا قد ذكرنا أن االستعارة إذا بنيت على استعارة قبحت وبعدت والواجب 

لها حقيقة ترجع إليها بال واسطة وإذا كان األمر على هذا وكان قولهم عن أن تكون 
                                         

   .٤٨: ٤٦ينظر دالئل اإلعجاز  ص (١)
 م ٢٠٠ سنة ٣ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٨٥٣مرزوقى ص ينظر شرح ديوان الحماسة لل)(٢
   .٤٠ينظر سر الفصاحة البن سنان الخفاجى ص ) (٣



 

 )٢٧٦١(

الدهر قد أعرض عنا وأقبل على فالن استعارة ومجازا بغير شك ولم يحسن أن يجريه 
ونبنى عليه أمرا بعيدا حتى نجعل للدهر أخدعا ألجل قولهم إنه قد  مجرى الحقيقة 

  )١(.)عرض عنا وانحرف
ا تمام رأى بعض االستعارات المتفرقة فى أشعار القدماء فاحتذاها فابن سنان يرى أن أب

  .،وأحب اإلبداع وأغرق فى إيراد أمثالها واستكثر منها فلم يوفق فيها كهذا البيت 
أما ابن األثير فقد جعل سبب هذا القبح يكون من جهة االختالف فى حقيقة اللفظ ألنها *

ا جاءت مفردة فى بيت الحماسة والبحتري جاءت مثناة فى بيت أبى تمام ،فى حين أنه
 مستكره فى حالة التثنية ،وإن كانت اللفظة واحدة فيقول ،،فكانت حسنة فى حالة اإلفراد

أال ترى أنه وجد لهذه اللفظة فى بيت أبى تمام من الثقل على : (معقبا على البيتين 
 اهللا من الروح السمع والكراهة فى النفس أضعاف ما وجد لها من بيت الصمة بن عبد

والخفة واإليناس والبهجة ،وليس سبب ذلك إال أنها جاءت موحدة فى أحدهما مثناة فى 
اآلخر،وكانت حسنة فى حالة اإلفراد ،ومستكرهة فى حالة التثنية ،وإال فاللفظة واحدة 

  )٢()،وإنما اختالف صيغتها فعل بها ما ترى
 أبى تمام من قبيح االستعارات أما أبو هالل العسكري فقد جعل االستعارة فى بيت

وقد أكثر أبو تمام من هذا الجنس اغترارا بما سبق : (والذي ال يشك فى قباحته فيقول 
 فأسرف ،فنعى عليه ذلك ،وعيب به ؛وتلك عاقبة ،منه فى كالم القدماء مما تقدم  ذكره

 )٣()اإلسراف 

ير فى المعاني إذا وال خ: ( وقد علق أبو هالل العسكري على بيت أبى تمام قائال 
استكرهت قهرا، واأللفاظ إذا اجترت قسرا،وال خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه 

  )٤() ،وال فى غرابة المعنى إال إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد 
أبيات شعرية ألبى تمام مفردة ومثناة وهذه " الموازنة"أما اآلمدى فقد ذكر فى كتابه 

 استعارات متنوعة ،وقد أخذ على أبى تمام استخدامه لهذه االستعارات ومن األبيات فيها

                                         
  .٤٣، ٤٢المرجع السابق ص ) (١
المكتبة ٢٧٧ ص ١المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر البن األثير تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد  ج               ) (٢

 م ١٩٩٥العصرية 
 طبعـة عيـسى البـابى    ٣٠٣ الصناعتين  ألبى هالل العسكرى تحقيق أبو الفضل والبجاوى ص  ينظر كتاب )(٣

 م١٩٥٢ سنة ١الحلبى ط
   ٦٠ينظر الصناعتين ص )(٤



– 

  )٢٧٦٢(

ثم علق ........هذه اآلبيات التى ذكرها اآلمدى قول أبى تمام يا دهر قوم من أخدعيك 
والبعد عن  "والغثاثة"إنها استعارة فى غاية القباحة والهجانة : (على هذا البيت بقوله

  )١() الصواب 
للدهر أخدعا ويبرز -  مع غثاثة هذه األلفاظ - ك بكون الشاعر جعل ويعلل اآلمدى ذل

موقفه من إطالق هذه األحكام عن استعارات أبى تمام بسبب خروجه عن مجرى 
استعارت المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه أو ( االستعارات فى كالم العرب التي

فتكون اللفظة المستعارة حينئذ يناسبه أو يشبهه فى يعض أحوله أو كان سببا من أسبابه 
  )٢()الذي استعيرت له ،ومالئمة لمعناه  الئقة بالشيء

من  هذا هو المبدأ النقدي الذى انطلق منه اآلمدى فى رد االستعارات أى مبدأ المقاربة
ويستشهد لهذا المبدأ باستعارات من شعر "المجازى"المعنى الحقيقى والمعنى االستعارى 

  .القيس وغيره وكذا من القرآن الكريم ،بدعوى الشبه بكالم األوائل الجاهلية مثل أمري 
اآلمدى فى نقده الستعارات أبى تمام يطرح جملة من التساؤالت ويقترح بدالئل ممكنة و

وأي حاجة دعته إلى األخادع حتى يستعيرها للدهر ؟وقد كان : (فيقول ، عن اختياراته 
  )٣()الخ..،أو لين جوانب الدهريمكنه أن يقول ولين معاطف الدهر األبي 

مستعارا " األخدع "أوقع أبو تمام نفسه فيه لما جاء بـ  ويعلل اآلمدى التكلف الذي
أو أتى به حقيقة أو وضعه في موضعه لما قبح " الوضع"للدهر ،ولو جاء في غير هذا 

ويوازن بينه وبين أبى تمام " األخدع" ، ثم يذكر اآلمدى استخدام البحتري لكلمة
على الحقيقة بينما عاب على أبى تمام "األخدع" يستحسن استخدام البحتري لكلمةف

مستعارا للدهر ، وهو بذلك يفضل االستخدام الحرفي أو " األخدع" استخدامه لكلمة
محلها الالئق  استعاريا بوضعها فى غير الحقيقي لمثل هذه األلفاظ بدل إساءة استخدامها

 .ود بها فيما ال يخدم المعنى المقص
تلفت نحو الحى ( يت الحماسةوخالصة القول نستطيع أن نقول أن سبب الحسن فى ب

فحسن لتلك الداللة لفظ " تلفت" وهى كلمة أن فى البيت داللة على الرقبة ،...) 
ففى البيت ....." وإني وإن بلغني شرف الغنى"وكذلك فى بيت البحترى  ،"األخدع"

                                         
ينظر الموازنة بين شعر أبى تمام  والبحترى  ألبى القاسم الحسن بن بشر اآلمدى  تحقيق السيد أحمد صـقر                )١(
  ٢٦٥ ص ١ج
  ٢٦٦ ص ١المصدر السابق ج )٢(

 ٢٦٩ ص ١الموازنة لالمدى  ص ج)(٣



 

 )٢٧٦٣(

يا "، أما قول أبى تمام "  األخدع"لذلك حسنت لفظ،و" رق" قرينة تدل على ذلك وهى لفظ
" األخدع"فال توجد أى داللة على ذلك ومن هنا قبح جعل ..."  دهر قوم من أخدعيك 

 .للدهر فال يستساغ أن يجعل للدهر أخدعا
 استخدام كلمة – أى الكلمات التى تحسن فى موضع وتقبح فى آخر – ومن  ذلك - *
القرآن الكريم ،ترى جمالها فى مكانها المقسوم لها ومن فإذا نظرت إليها فى " شىء "

 اللَّه ويجعَل شَيًئا تَكْرهوا َأن فَعسٰى كَِرهتُموهن فَِإن:" ذلك على سبيل المثال قوله تعالى 
 ولَِٰكن شَيًئا النَّاس يظِْلم لَا اللَّه ِإن : "وكذلك فى قوله تعالى  .)١٩النساء "(كَِثيرا خَيرا ِفيِه

النَّاس مهَأنْفُس ونظِْلموأيضا فى قوله تعالى ) ٤٤يونس "(  ي": كَانو لَٰى اللَّهٍء كُلِّ عشَي 
إلى غير ذلك من عشرات اآليات التى وردت بها تلك اللفظة وكانت )٤٥الكهف "(مقْتَِدرا

اها والمراد منها فى كل موضع متمكنة فى مكانها أفضل تمكن وأقواه ،نظرا لظهور معن
يمدح كافورا ) ١(جاءت فيه  ثم وازن بينها فى تللك المواضع ، وبينها فى قول المتنبى

  : فيقول 
  الدوران عن شىء لعوقه******           لو الفلك الدوار أبغضت سعيه 

 رتستق واضحة، بفكرة الذهن إلى توح لم أنها ذلك المتنبى، بيت في بقلقها تحس فإنك
 الذى الشيء، هذا عن نفسه ليسأ البيت بعد المرء يزال فال وتطمئن، عندها النفس
 الذى الهدوء النفس منح في بنصيبها تقم لم اللفظة هذه فكأن الدوران، عن الفلك يعوق

  .إليه وتطمئن المعنى تدرك ما عند يغمرها،
تنبى وخصومه وقد علق على هذا لبيت القاضى الجرجانى فى كتابه الوساطة بين الم

 إال أنك – المتنبى –وهذا البيت من قالئده :(فيقول " شىء"فهو يعلق على استعمال لفظ 
 ) ٢()من الضعف الذى يجتنبه الفحول وال يرضاه النقاد " شىء"تعلم ما فى قوله 

فقد عاب على " شىء"فى هذا المثال يرفض مثل هذا االستعمال للفظة " فالجرجانى "
لفظ الذى رأى فيه سوء اختيار ،كما رأى فيه تأثيرا سلبيا على موضع ال" المتنبى"

دون غيرها يعود إلى أن هذه اللفظة غير " شىء"المعنى ، وإنكاره الستعمال كلمة 
مناسبة لحمل المعنى المراد من قبل الشاعر ،األمر الذى أحدث عدم انسجام فى 

لمعنى الدقيق القريب ،فحدث التركيب ،وأدى إلى الحكم عليه بالرداءة ،كونها لم تؤد ا

                                         
  م ١٩٨٣  دار بيروت للطباعة والنشر بيروت  ٤٧٧ ينظر ديوان المتنبى   ص) (١
 ١٨١محمد أبو الفضل إبراهيم ،وعلى الجباوى ، ص :الوساطة بين المتنبى وخصومه  للقاضى الجرجانى تحقيق : ينظر ) ٢(

 .تد ط، د المكتبة العصرية ، صيدا ،بيروت ،لبنان ، 



– 

  )٢٧٦٤(

يؤكد على دور اللفظة فى بناء التركيب من " فالجرجانى"تنافر فى صلتها بمجاورتها،
)  ١()أن تقسيم األلفاظ على رتب المعانى (خالل حسن التوظيف على أساس المعنى بـ  

،وما نلحظه فى هذا المثال هو عيب فى االستخدام الموضعى للفظ وليس عيبا معجميا 
لصا ؛ كأن يكون تغييرا فى بنية الكلمة وتميزها بالغرابة ، أو خروجها عن حدود خا

المعجم، ولكن سوء االختيار أثر فى المعنى وفى شعرية اللغة التى وصفت بالرداءة ، 
  . حيث عد هذا االستعمال ضعفا ومجانبة للفحولة 

  :أما قول عمر بن أبى ربيعة 
  إذا رالح نحو الجمرة البيض كالدمى **  *** مالىء عينيه من شىء غيره   ومن

ومكانها من القبول، حيث فهم "شىء " فقد استشهد به اإلمام عبد القاهر على حسن موقع
  .منها المقصود بها فكانت واضحة جلية بخالف بيت المتنبى السابق 

مـي  كثير من الناس يطِْلقُ بصره في النظر إلى النساء إذا ذهـبن لر          أن  : ومعنى البيت  
النظـر إلـى النـساء األجنبيـات     وهـو  تطلع إلى مـا ال يمتلـك،     فهو بذلك ي   .الجمار

اء فحسب، بل يتعـداه إلـى أمـور         ــد النس ـد ح ـّل المعنى ال يقف عن    ــولع .عنه
آخرى؛ فكثير من الناس يزهد بما في يده، ويتطلّع إلى ما عند غيره َأياً كان ذلك المتَطَّلع             

يستشير البعيد عنه، ويزهد بالقريب منه من نحو والٍد، أو قريب أو كم من الناس من  فإليه
أستاذ، مع أن من أولئك من قد يفوق المستشار البعيد بمراحل؛ فأولى لهذا ثم أولى له أالّ                 

   .يزهد بمن عنده إالّ إذا كان يستحيي من مشورة القريب في بعض األمور
ل أن  ــلحسرات، والغموم؛ فحري بالعاق   فالتطلُّع إلى ما في أيدي اآلخرين مما يورث ا        

ــبيل    ــه س ــه إلي ــيس ل ــا ل ــى م ــه إل ــد عيني ــده، وأالّ يم ــا عن ــى بم   .يرض
وال تَمدن عينَيك إلى ما متَّعنَا ِبِه َأزواجاً ِمنْهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنَفِْتنَهم ِفيِه              : (قال تعالى 

  )١٣١:طه)(بقَىوِرزقُ ربك خَير وَأ
وبذلك اتضح لنا أن الكلمة ال توصف بالقبح أو الحسن لذاتها ، فيجـب أن ال يبحـث عـن                    

كلمة لها معنى تحمله بذاته ومعنـى تكتـسبه  مـن          استعمالها ،فإن لكل مفردة  أو      الكلمة بل 
خالل السياق الذى وضعت فيه من أجل تأدية هذا المعنى ومـن حـالل مجاورتهـا لبـاقى          

  )٢()مة الحقيقية هى الكلمة فى السياقإن الكل(: مبيهالفرنسى  ،وكما يقول اللسانىالمفردات

                                         
   ٢٤المرجع السابق ص : ينظر )  ١(

 . م ٢٠٠٠ دار المعارف طبعة سنة ١٣١اللسان العربى وقضايا معاصرة  عمار السا مى  ص : ينظر (٢)



 

 )٢٧٦٥(

  .ير داللة السياق اتغاير داللة الكلمة الواحدة لتغ -: المبحث الثانى 
 إذا إال العربيــة  المفردة من المراد يتحدد  فال ،الداللة واسعة العربية اللغة مفردات إن

 واشـتراكه  المعـاني  تعدد  وينتفي ،معالمها تتضح حينئذ ف ،سياقها ضوء في إليها نظـر
المحتملة، وتغاير داللة الكلمة الواحدة لتغـاير        معانيها أحد بإرادة ُ  ويقطـع  ،وتعميمـه

   اللفظ المفرد والصيغة أو األسلوب داللة السياق يشمل 
 -: المفرد   أثر السياق فى اللفظ-:ا

من معنى  ،وقد عرف عند اللغويين المحدثين لفظ واحد له أكثر : اللفظ المشترك هو 
  )١() هو اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر ،وهوبهذا عكس الترادف( :بقولهم 

وقد حده أهل : ( فقال " فقه اللغة"وقد حدد معناه  السيوطى ناقال عن ابن فارس فى 
  األصول بأنه اللفظ 

  )٢()لى السواء عند أهل اللغة الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة ع
فمن المعلوم أن ألفاظ اللغة العربية واسعة الداللة ،فكثير منها مشتركة فى الداللة على 

 اختالف اللفظين -  العرب–أعلم أن من كالمهم (  :أكثر من معنى يقول سيبويه 
الختالف المعنيين ،واختالف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختالف 

  .  ويقصد باألخير المشترك اللفظى )٣(.)لمعنيا
الشيء الواحد باألسماء الكثيرة ،وتسمى باالسم  –العرب –وتسمى :(كما يقول الشافعى

  )٤()الواحد المعاني الكثيرة 
فالمعجم يعطى معان عامة ومتعددة للمفردة ، ويعتريها االحتمال بينما إذا نظرنا إليها 

تحدد المعالم لهذه المفردة ،ويتضح المراد منها ويقطع  فإنه حينئذ ت؛فى ضوء سياقها
بإرادة أحد معانيها المختلفة فى هذا الموضوع ،وينتفي تعدد المعاني واشتراكها 

 فبذلك يكون السياق هو عالقة الكلمة التى وقع فيها المشترك اللفظي مع ما وتعميمها ،
يست أجساما بال أرواح ،ولكنها قبلها وما بعدها من كلمات الجملة ،وذلك ألن الكلمات ل

                                         
 م ١٩٩٧سنة  ١دار الثقافة العربية بالقاهرة ط ١٠٩ينظر فى علم الداللة  د ابراهيم ضوة ص ) (١
 .عيسى البابى الحلبى ٢ ط٣٦٩ ينظر المزهر  جالل الدين السيوطى ص) (٢
   .٢٤ ص ١ينظر الكتاب  ج )(٣

  . ٥٢ينظر الرسالة للشافعى  ص (٤)



– 

  )٢٧٦٦(

حية متحركة ،وهو كذلك أيضا المفتاح الذى يفتح المغلق منها ،والمصباح الذى يهتدى 
  .بضوئه على تحديد معانيها 

هذا وقد أشار اللغويون العرب القدماء إلى أن السياق هو الذى يحدد الداللة المقصودة 
 مقدمة كتابه األضاد يقول مبينا فى" هـ٣٢٨ت "من المشترك اللفظى فابن األنبارى 

إن كالم العرب يصحح بعضه بعضا ،ويرتبط أوله بآخره ،و ال يعرف معنى :" ذلك 
ومجرى :(  ويقول فى موضع آخر)الخطاب منه  إال باستقائه ،واستكمال جميع حروفه

حروف األضداد مجرى الحروف التى تقع على المعانى المختلفة ،وإن لم تكن متضادة 
رف المعنى المقصود منها إال بما يتقدم الحرف ،ويتأخر بعده ،مما يوضع ،فال يع

حمل لولد الضأن من الشاه ،وحمل اسم رجل ،وال يعرف أحد المعنيين :تأويله،كقولك 
  )١()إال بما وصفناه 

إن كالم األنبارى يدل على أهمية السياق وبخاصة فى أبواب التعامل مع العديد من 
  .إحصاؤها وتعدادها  رى أن لهذا أمثلة كثيرة يطول  وي،المباحث المختلفة

أما عند اللغويين المحدثين فقد ورد  أن فيرث صرح بأن المعنى ال ينكشف إال من 
خالل تسييق الوحدة اللغوية ،أى وضعها فى سياقات  مختلفة ،ومعظم الوحدات الداللية  

  )٢(تقع فى مجاورة وحدات أخر  
 أن نبين أنه وردت – تعدد المعانى للفظ الواحد –ة اللغوية والذى يعنينا من هذه الظاهر

فى القرآن الكريم ألفاظ أختلفت معانيها وفق السياقات والسباقات التى وردت فيها ، 
  وفيه كل خصائص  اللغة العربية  من اختالف ،فالقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين

 والذى يحدد المعنى هو ،ى مختلفاللفظين والمعنى واحد ،أو اتفاق اللفظين والمعن
السياق ، فقد يسبق الذهن منها عند الوهلة األولى غير ما هو مراد منها، ولكن إذا أمعنا 
النظر فى ذلك اللفظ على ضوء السياق الذى ورد فيه استطعنا أن نفهم المقصود من 

  .ذلك اللفظ وبالتالى فهم اآلية بناء على ذلك 
ريم معنى فى ضوء سياقها ، قد ال يصح هذا المعنى لسياق إن لكل كلمة فى القرآن الك

آخر ، ومن خالل السياق نعرف مدى بالغة استخدام هذا اللفظ  بهذا المعنى فى ذلك 
الموضع ،ففى القرآن الكريم آيات كثيرة تتضمن ألفاظا مشتركة كان للسياق أثر فى 

                                         
    ٤: ٢ينظر كتاب األضداد   ص) (١
  ١٩٨٥ بغداد، للتراث، المأمون الماشطة،دار مجيد : ترجمة٦١ ينظر علم الداللة ، ل فرانك بالمر ص ).(٢



 

 )٢٧٦٧(

م بعض األمثلة التى توضح تفسيرها وتحديد المعنى المراد منها ،وحسبنا فى هذا المقا
ما نحن بصدده ؛ألن أمثلة هذا النوع ال يستوعبها بحث كهذا  فبمثال واحد من القرآن 

  :الكريم يزداد األمر بيانا ، فمن ذلك
التى وردت فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع ،وكان لها فى " الفتح "   لفظة-  ١

ضى ع اآلخر ،وذلك بناء على مقتكل موضع داللة تغاير داللتها األخرى فى الموض
  . الواردة فيه السياق اللفظى

فهذه اللفظة نألفها فى الخطاب اإللهى وقد انطوت على جملة من المعانى اللغوية ،بيد 
  .ما لها فى كل مكان معنى يناط بهاأنها ال تحمل هذه المعانى جميعا فى كل موطن ،وإن

ية وثالثين موضعا ،جاء فى عشرين ورد فى القرآن الكريم فى ثمان" الفتح"ولفظ 
 ردت ِبضاعتَهم وجدوا متَاعهم فَتَحوا ولَما:"موضعا بصيغة الفعل من ذلك قوله تعالى

ِهموجاء فى ثمانية عشر موضعا بصيغة االسم ومن ذلك قوله تعالى )٦٥يوسف "( ِإلَي
  .وفى القرآن الكريم سورة الفتح ،)٥٣المائدة "(ِبالْفَتِْح يْأِتي َأن اللَّه فَعسى"

  -:فى القرآن الكريم جاء على معنيين رئيسيين  هما" الفتح " ولفظ 
الفتح المعنوى وأكثر ما جاء  : - ٢الفتح المادى وهو األصل فى معنى الفتح لغة ،: - ١

  "الفتح المعنوى."بحسب هذا المعنى 
ض اإلغالق ،و فتح نقي" الفتح"وقد ورد فى لسان العرب  - : الفتح المادى - ١

نفهم أن هناك شيئا مغلقا أو " فتْح" أو" فَتَح"فعندما نسمع كلمة  إغالقه أزال:المغلق أي 
 مشكال ،فإن كان من المحسوسات يكون الشىء مغلقا والفتح يكون بإزالة اإلغالق ،

  .وهى األقفال ،وإن كان فى المعنويات يكون الفتح هو إزالة اإلشكال 
" نظير فى القرآن الكريم ومما ورد فى القرآن الكريم منه قوله تعالىوالفتح الحسى له 

 ..ِهمتْ ِإلَيدم رتَهاعوا ِبضدجم وهتَاعوا ما فَتَحلَمتعنى " فتحوا"فكلمة ) ٦٥يوسف"( و
أن المتاع الذى كان معهم كان مغلقا واحتاج إلى فتح حسى فالفتح هنا بمعنى فك 

 وهذا هو األصل فى معنى الفتح ،والمقصود بالمتاع هنا هو ما األربطة من المتاع
حملوه من مصر ،فإخوة يوسف عليه السالم لما فكوا األربطة عن المتاع الذى حملوه 
من مصر من عند أخيهم يوسف وجدوا ثمن الطعام الذي اكتالوه منه ردت إليهم فالفتح 

  .هنا جاء على المعنى الحقيقى له 



– 

  )٢٧٦٨(

وِسيقَ الَِّذين كَفَروا : "آن الكريم من الفتح المادى أيضا قوله تعالىومما ورد فى القر
 حتَّٰى ِإذَا جاءوها فُِتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم خَزنَتُها َألَم يْأِتكُم رسٌل ِمنْكُم ِۖإلَٰى جهنَّم زمرا 

 قَالُوا بلَٰى ولَِٰكن حقَّتْ كَِلمةُ الْعذَاِب ۚكُم ِلقَاء يوِمكُم هٰذَا يتْلُون علَيكُم آياِت ربكُم وينِْذرونَ
الزمر ("  فَِبْئس مثْوى الْمتَكَبِرينِۖقيَل ادخُلُوا َأبواب جهنَّم خَاِلِدين ِفيها  علَى الْكَاِفِرين

إلغالق ،أى فتح أبواب جهنم معنى الفتح المادى وهو نقيض ابفالفتح هنا جاء ) ٧٢، ٧١
ففى اآلية األولى ذكر اهللا تعالى أحوال  أمام الكفار وفتح أبواب الجنة أمام المتقين ،

الكفار فهم يساقون إلى النار سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد ،ثم ذكر غاية هذا السوق 
لتعجل لهم أى لمجرد وصولهم إليها فتحت لهم األبواب سريعا " حتى إذا جاءوها "فقال 

فى حق المتقين فهو مساق تعزيز وتشريف لإلسراع بهم إلى " سيق"العقوبة ،أما كلمة 
دار الكرامة ،فشتان ما بين السوقين ، هذا سوق إكرام ،وذلك سوق إهانة وانتقام  يقول 

والكلمة الواحدة لها إيحاءان مختلفان حسب سياقها فقد عبر : ( الدكتور أبو موسى
 فى جانب الكافرين وسوقهم إلى جهنم زمرا وفى جانب - سيق–كلمة القرآن الكريم ب

ويقف الزمخشرى عند هذا اللفظ فى هذين المقامين . المؤمنين وسوقهم إلى الجنة زمرا 
المتباينين ليشير إلى إيحائه هنا وإيحائه هناك فيقول فإن قلت كيف عبر عن الذهاب 

 أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف بالفريقين جميعا بلفظ السوق؟ قلت المراد بسوق
كما يفعل باألسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل ،والمراد 
بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم ألنه ال يذهب بهم إال راكبين  إسراعا بهم إلى دار 
الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم  من الوافدين على بعض الملوك 

    )١()فشتان ما بين السوقين 
فكما اختلف السوق لكل منهما فكذلك اختلف فتح أبواب جهنم عن فتح أبواب الجنة ،ففى 

ليدل " أبوابها فتحت جاؤها إذا حتى"فقال  الواو بدون" فتحت"الفعل  جاء الكافرين حق
 ورعبا على أنها كانت مغلقة قبل وصولهم إليها ،وحين مجيئهم فتحت  لهم فجأة تهويال

كانت قبل مجيئهم غير مفتوحة فهى كسائر أبواب السجون ال تزال :(يقول األلوسى 

                                         
رها فى الدراسات البالغية  الدكتور محمد حسين أبو موسى  البالغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى  وأث: ينظر )(١

  "بدون"  دار الفكر العربى ٢١٦ص 



 

 )٢٧٦٩(

مغلقة حتى يأتى أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت 
  )١() عليهم 

فاالستفهام جاء موجها إلى أهل " ألم يأتكم رسل منكم" لهم خزنتها من الزبانية ولهذا قال
لنار وهو استفهام إنكاري مستعمل فى التوبيخ والزجر والتقريع كما دل عليه قوله ا

  " .  فَِبْئس مثْوى الْمتَكَبِرينۖادخُلُوا َأبواب جهنَّم خَاِلِدين ِفيها " تعالى 
"  بوابهاحتَّٰى ِإذَا جاءوها فُِتحتْ َأ"أما فى حق المتقين فجاءت اآلية بالواو فقال تعالى 

 أى والحال أنها قد فتحت أبوابها إكراما لهم ،فهى مفتحة ال يقفون  ،وهى واو الحال
،وكون الواو للحال يشعر بأن الفتح يتقدم على دخول أهل الجنة ،وكأن خزنة الجنات 
فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم ،كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل 

قف منتظرة له ،وفى ذلك من االحترام واإلكرام ما فيه ، فخزنة الجنة قدومه ، وت
تتلقاهم بالبشارة والسالم والثناء، ال كما  تلقى زبانية جهنم الكفار بالتقريع والزجر 
والتأنيب فكما كان  مساق كل منهما مختلف فكذلك كان الفتح واالستقبال لكل منهما 

  .مختلف 
  .ثر ما جاء فى القرآن الكريم أك   الفتح المعنوى وهو-بـ 

وللزيادة فى التوثيق نحال إلى قاعدة  التطبيق ولنأخذ على سبيل المثال ال الحصر لفظة  
بمعنى افصل واحكم واقض ،وقد وردت فى القرآن الكريم بهذا المعنى فى قوله " افتح"

فإذا ) ٨٩األعراف "(تَ خَير الْفَاِتِحينربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ وَأنْ"تعالى 
فى اآلية الكريمة بمعنى احكم وافصل ،وإذا نظرنا " افتح"رجعنا للمعجم نجد أن معنى 

إلى سياق اآلية نجد أنها تتحدث عن قوم سيدنا شعيب الذين كذبوه وعاندوه ،بل وهددوا 
عيب والَِّذين َآمنُوا معك ِمن قَريِتنَا َأو لَنُخِْرجنَّك يا شُ "بإخراجه إذا لم يتبع ملتهم فقالوا

إخراجه :،فقوم شعيب عليه السالم أخبروه  بعزمهم على أحد األمرين " لَتَعودن ِفي ِملَِّتنَا
ومن معه من المؤمنين أو العودة إلى ملتهم ، فأخبرهم شعيب عليه السالم بالعزم القاطع 

وما يكُون لَنَا َأن :" تة ، قال تعالى على لسان سيدنا شعيب على عدم العود إلى ملتهم الب
ثم التجأ عليه السالم إلى ربه  بالدعاء على قومه إذ "نَعود ِفيها ِإلَّا َأن يشَاء اللَّه ربنَا 

يئس من فالحهم وانقطع رجاؤه من إذعانهم هللا تعالى بالطاعة واإلقرار له بالرسالة 
                                         

  طبعة دار إحيـاء التـراث   ٣٢ ص ٢٤لأللوس  ج   تفسير القرآن والسبع المثانى     ينظر روح المعانى فى   ) (١
 .العربى  بيروت لبنان 



– 

  )٢٧٧٠(

ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ  :"فقال   غن نفسه وعن المؤمنين معهواستفتح بقوله
الْفَاِتِحين رَأنْتَ خَيفقد سأل ربه أن يحكم بينه وبينهم أو يفصل بينهم بحكمه الحق  " و

  .الذى ال جور فيه وال ظلم  فاهللا تعالى هو خير الحاكمين 
كم الفصل وهو الهالك ،وهو يعلم أن اهللا سينصره وأن الخزي وقد كنى بالفتح عن الح

  .اليوم والسوء على الكافرين 
إلظهار أمرهم وانكشاف " ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ":كما قيد الفتح بالحق فقال 

هى من ما بين شعيب ومن معه من المؤمنين وبين قومه ،فيتميز المحق من المبطل و
  -  هو ومن آمن معه - فتح المشكل إذا بينه ،فشعيب عليه السالم سأل ربه أن يفتح بينهم

  .وبين قومه بالحق والعدل فيوقع العقوبة على الظالمين ،والنجاة واإلكرام للصالحين 
 أي وأنت خير الحاكمين لخلو حكمك من الجور  والحيف "وَأنْتَ خَير الْفَاِتِحين :"وقوله 

  ظلم  والجملة تذييل مؤكد لمضمون الجملة السابقةوال
قُْل يجمع  :"هذا وقد جاء نفس المعنى فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم منها قوله تعالى 

ِليمالْع الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا ِبالْحيب فْتَحي نَا ثُمبنَنَا ري٢٦سبأ ( "ب(  
  .ن قوم ظلموا أنفسهم وجادلوا  وهم أهل سيا وسياق اآلية هنا يتحدث أيضا ع

وكذلك أيضا ما ورد عن قوم سيدنا نوح عليه السالم فقد دعا ربه أن يحكم بينه وبين 
قَاَل رب ِإن قَوِمي  :قومه بالحق قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السالم 

الشعراء "(  ِني ومن مِعي ِمن الْمْؤِمِنينفَافْتَح بيِني وبينَهم فَتْحا ونَج كَذَّبوِن
١١٧،١١٨.(  

وهكذا نجد أن أنبياء اهللا عليهم السالم قد توجهوا إلى اهللا الفتاح أن يفتح بينهم وبين 
ومن ذلك نخلص إلى أنه ال يصح . قومهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة 

إال عند إرادة المفاصلة والمفارقة بين " آلية ا....ربنا افتح بيننا": استخدام قوله تعالى 
مؤمن وغير مؤمن ،أو عند طلب القضاء من اهللا بين فئة مؤمنة وأخرى كافرة ،أما 
استخدام هذه اآلية فى استهالل الخطب والمواعظ ودروس العلم كصيغة دعاء من قبل 

 خطأ  شائع ونحو ذلك مما يحسن االفتتاح  به فهذا" رب اشرح لى صدرى "قوله تعالى 
  .أى أحكم وافصل واقض " افتح"وفادح فى نفس الوقت ،لما علم من أن معنى 

قد ورددت فى اآليات السابقة بمعنى أحكم وافصل  وأريد بها " الفتح "وإذا كانت كلمة 
الدعاء على طائفة كافرة ،فإنها قد وردت فى موضع آخر بمعنى اإلرسال وأريد بها 



 

 )٢٧٧١(

ما يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا :" ك كما فى قوله تعالىالخير والبركة والرحمة وذل
فهى هنا ) .٢فاطر "( وهو الْعِزيز الْحِكيمۚ وما يمِسك فَلَا مرِسَل لَه ِمن بعِدِه ۖممِسك لَها 

 .ئعين صفة جمال وجالل ،بمعنى أن اهللا تعالى ينزل برزقه وخيره ورحمته على الطا
فبعد أن ذكر اهللا تعالى مظاهر قدرته فى خلق السموات واألرض وأنه موجدهما 

 ما" ومبدعهما على غير مثال سابق ،ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال 
والمراد ) اآلية... وما يمِسك فَلَا مرِسَل لَه ۖيفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها 

بالفتح هنا اإلطالق واإلرسال على سبيل المجاز المرسل لعالقة السببية ؛ألن المجاز هو 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فى أصل اللغة ،وعالقته السببية ألن فتح الشيء 
المغلق سببٌ  إلطالق ما فيه ،أى ما يرسل اهللا تعالى بفضله وإحسانه للناس من رحمة 

أحد يستطيع منعها عنهم ،فهو فاتح الرحمة للناس وممسكها عنهم فال أحد يقدر على فال 
إمساك ما فتحه وال فتح ما أمسكه ،وال يستطيع أحد إبطال ما أراد من إعطاء أو منع 

  .،وهو تعالى يحكم ال معقب لحكمه
  وما يمِسك فَلَا مرِسَل لَهۖ يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها ما "وقوله 

استعارة تمثيلية  حيث شبه سبحانه وتعالى حالة إرسال النعم للناس بفتح " اآلية...
الخزائن لإلعطاء وكأنما هى أبواب موصدة ال يفتح مغاليقها إال اهللا ،جاء فى التحرير 

 تشبه المدخرات تمثيلية إلعطاء الرحمة إذ هى من النفائس التى:والفتح :(والتنوير 
  فأشير  المتنافس فيها فكانت حالة إعطاء اهللا الرحمة شبيهة بحالة فتح الخزائن للعطاء ،

 )١()قرينة االستعارة التمثيلية "من رحمة"إلى هذا التمثيل بفعل الفتح ،وقوله 
نكرة لتفيد العموم والشمول ويدخل فيها كل ضروب النعم ،وقد " رحمة"وقد جاءت كلمة 

لإلشاعة واإلبهام أى أى شىء يفتح "  رحمة"وتنكير لفظ :( تفسير أبى السعود ورد فى 
اهللا من خزائن رحمته أية رحمة كانت من نعمة أو صحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير 

 )٢()ذلك مما ال يحاط به 

  هى أيضا استعارة تمثيلية حيث شبه حالة منع اهللا"وما يمِسك فَلَا مرِسَل لَه "وقوله 
تعالى نعمه وحبسها عن الناس بحالة اإلمساك بشيء والشد عليه حتى ال يسقط ،فإن 

                                         
 ١٩٨٤ الدار التونسية للنشر    ٢٥٢ ص ٢٢ينظر التحرير والتنوير   للطاهر بن عاشور  ج(١)

دار إحيـاء   ١٤٢ص ٧ إلى  مزايا القرآن الكريم المسمى بتفسير أبـى الـسعود ج     إرشاد العقل السليم  ينظر  (٢)
 )د  ت (التراث العربى  بيروت لبنان 



– 

  )٢٧٧٢(

حقيقة اإلمساك هى أخذ الشيء باليد والشد عليه حتى ال يسقط ،وهذا على سبيل 
 .االستعارة التمثيلية ،وبذلك يكون قد استعار الفتح لإلطالق واإلمساك للمنع 

وما يمسك فال مرسل "وقوله  "فال ممسك لها "هذا ويالحظ اختالف الضميرين فى قوله 
،والسبب فى ذلك أن الضمير األول يرجع للرحمة ،ولذلك أنث معها الضمير أما " له

الثانى فإن الضمير مذكر ألن مرجع الضمير الثانى مطلق يتناول الرحمة ويتناول 
اشور غيرها ،كما أن فيها ما يدل على أن رحمته تعالى سبقت غضبه ،وقد جعل ابن ع

فى التحرير والتنوير أن السبب فى اختالف الضميرين راجع إلى أن أحدهما روعى فيه 
عائدان إلى " له"وضمير " لها"وضمير : ( يقول " ما"واآلخر روعي فيه لفظ " ما"معنى 

وروعى فى تأنيث أحد الضميرين معنى  ،" يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍةما" من قوله " ما"
وقد بين بها ،وروعى فى تذكير الضمير اآلخر " رحمة" فإنه اسم صادق على " ما"

ألنه علم لفظ ال عالمة  تأنيث فيه،وهما اعتباران كثيران فى مثله فى فصيح " ما"لفظ
الكالم ،فالمتكلم بالخيار بين أى االعتبارين شاء ،والجمع بينهما فى هذه اآلية تفنن 

  )١(") من رحمة"ها مبينة بلفظ مؤنث وهو ألن" ما"،وأوثر بالتأنيث ضمير 
" وهو الْعِزيز الْحِكيم" ثم ختم اآلية بالتذييل المقرر لمضمون الكالم السابق وهو قوله 

فدل على أن كل من الفتح واإلمساك هو بحكمة من اهللا تعالى فما  هو إال عبارة عن 
الغالب على كل شىء الحكيم  ويضر وينفع فهو ،العطاء والمنع فهو الذى يعطى ويمنع

  .فى صنعه
من سياق تعبيرى قرآنى آلخر ففى السياق األول " الفتح"وهكذا نجد اختالف معنى لفظ 

دلت  على الحكم والفصل والقضاء ،وفى السياق الثانى دلت على معنى  إرسال النعم 
  .للناس فهى صفة جمال وجالل 

فى التعبير القرآنى حيث )ضرب(وعلى المنوال ذاته يمكن أن ننظر إلى لفظة  - ٢
وردت فى غير موضع من النص القرآنى ؛ وكان لها فى كل موضع داللة تغاير 
داللتها األخرى فى الموضع اآلخر ،وذلك بناء على مقتضى السياق اللفظى الواردة فيه 
، فهذه اللفظة نألفها فى الخطاب االلهى وقد انطوت على جملة من المعانى اللغوية ،بيد 

ها ال تحمل هذه المعانى جميعا فى كل موطن ،وإنما لها فى كل مكان معنى يناط بها أن
 فَِإن ۖواهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن "، ومن ذلك  ما ورد فى قوله تعالى 

                                         
 .٢٥٣ص ٢٢ينظر التحرير والتنوير ج )(١



 

 )٢٧٧٣(

 ودلت على فقد وردت فى هذه اآلية   ، )٣٤النساء "( ۗ َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيِهن سِبيلًا
أي ضربا باليد غير (المعنى المعجمى للضرب وهو الحدث المعروف بمعنى المعاقبة 

" اهجروهن"فى هذا المقام هو لفظ" ضرب"والذى عضد هذا المعنى للفظة  ،)١() مبرح
من هنا دال على " ضرب"وهو فعل  يؤول بالضرورة إلى ألم  وحسرة فكان معنى 

 .ارالعقوبة ال على االنتقام واإلضر
وآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل اللَِّه :" ومنه أيضا قوله تعالى 

تدل على معنى السعى لطلب الرزق وكسب " يضربون" فنجد أن لفظة )٢٠المزمل "(ۙ
  فهى هنا لم يقصد بها المعنى المعجمى لكلمة الضرب كما كانت فى )٢() المال الحالل

يبتَغُون ِمن فَضِل "    والذى دل على أن المقصود بها هنا السعي هو قوله ،بقةاآلية السا
دالة على طلب الرزق المختلفة القرآنية غالبا ما ترد فى السياقات " تغاءاالب"فلفظة " ۙاللَِّه 

تَغُوا ِمن فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الَْأرِض واب"  اهللا عز وجل ، كما فى قول
،ولما كان السعي مقدمة لطلب الرزق دل هذا على أن الضرب )١٠الجمعة ( "فَضِل اللَِّه

؛ألنه "الفضل"بـ هو السعي من أجل نيل الرزق الذى عبر عنه سبحانه وتعالى - ههنا–
عز وجل متفضل على العباد بتهيئة القوة لعباده لطلب الرزق من جهة وتيسير منافذ 

   من جهة أخرىنيل طلب الرزق
فى اآلية األولى على حقيقته أما هنا فى هذه اآلية فهو مجاز إذ " الضرب" وقد جاء لفظ

قرع جسم بجسم آخر ،وسمى السير فى األرض ضربا فى األرض :أن حقيقة الضرب 
يسيرون فإن السير ضرب لألرض بالرجلين لكنه  معنى" يضربون"لتضمين فعل 

ألن األرض ظرف " فى"بحرف  مشي فلذلك عدىتنوسى منه معنى الضرب وأريد ال
  )٣(.)للسير

علَيِهم ضِربتْ :" لتغاير السياق قوله تعالى " ضرب"ومن األمثلة الدالة على تغاير لفظة 
 ِبغَضٍب ِمن اللَِّه وضِربتْ الذِّلَّةُ َأين ما ثُِقفُوا ِإلَّا ِبحبٍل ِمن اللَِّه وحبٍل ِمن النَّاِس وباءو

" أقيمت"تدل على معنى  )ضربت(إذ نجد أن لفظة)١١٢عمران لآ"(ۚعلَيِهم الْمسكَنَةُ 

                                         
 دار العلـم  ٢٨٨عبد العزيز سـيد األهـل ص    تحقيق ائر فى القران الكريم  للدماغانى الوجوه والنظ : ينظر  )(١

  .١٩٨٣ ٤للماليين ط
 م ١٩٨١ ٤  دار القرآن الكريم بيروت ط ٤٦٩ ص ٣ينظر صفوة التفاسير  محمد على الصابونى  ج )١(

  .٢٨٦ ص ٢٨ينظر التحرير والتنوير ج )(٣



– 

  )٢٧٧٤(

فاآلية الكريمة  تتحدث عن الكافرين ،وأن الذل ثابت وقائم على الكافرين ال محيص إلى 
ضِربتْ "  فقوله هنا على سبيل المجاز ال الحقيقة) الضرب ( تبديله ، وقد جاء لفظ

استعارة تبعية   حيث شبه الحكم على اليهود بالذلة والمسكنة بضرب " علَيِهم الذِّلَّةُ
حقيقته :(:،يقول الرومانى " حكم"بمعنى "  ضرب"الخيمة على من فيها ،واشتق منه 

حصلت عليهم الذلة ،واالستعارة أبلغ ،لما فيها من الداللة على تثبيت ما حصل عليهم 
ن الذلة ،كما يثبت الشىء بالضرب ،ألن التمكن به محسوس ،والضرب مع ذلك ينبىء م

 .)١()عن اإلذالل والنقص ،وفى ذلك شدة الزجر لهم والتنفير من حالهم 
لما فى فعل " أقام عليهم الذلة"بدال من " ضربت"وربما استعمل سبحانه وتعالى الفعل 

 .لغضب وعدم الرضى على اليهود الضرب من معنى العقوبة واإلعراب عن غاية ا
فَضربنَا علَٰى آذَاِنِهم :" قوله تعالى فى معنى آخر مختلف " ضرب " استعمال لفظ ومن

فى اآلية القرآنية هنا " ضربنا"فنلحظ أن معنى ) ١١الكهف "(ِفي الْكَهِف ِسِنين عددا
  والدليل )٢()م إذا سمع انتبه  منعناهم السمع ؛ألن النائ:أنمناهم وقيل ( :بمعنى النوم أى 

استعمال األذن التى تدل على أنهم لم يكونوا " أنامهم" على أن ضربنا هنا جاءت بمعنى
فال يعقل أن يكون " ِسِنين عددا" ليسمعوا شيئا ؛ألنهم نائمون ، ويعضد هذا المعنى قوله 

ث المعروف وإال معنى الضرب هنا  المعنى اللغوى أو المعنى المعجمى الذى هو الحد
لكان المعنى أن اهللا تعالى كان يضرب  أصحاب الكهف على آذانهم سنين عديدة ،وهذا 
محال ألن السياق السابق لهذه اآلية يصف أهل الكهف بأنهم مؤمنون وقد فروا بإيمانهم 

ولهذا فإن المعنى أنه سبحانه  !! فكيف له تعالى أن يعذبهم بالضرب على آذانهم ؟
هم سنين حتى يذهب ملك الكفرة ويتخلص أصحاب الكهف منهم فجاء هذا  أنامىوتعال

 .النوم إنقاذا لهم من بطش الكفرة وليكونوا آية للناس بأن اهللا تعالى ينقذ عباده الصالحين
الزخرف (" َأفَنَضِرب عنْكُم الذِّكْر صفْحا َأن كُنْتُم قَوما مسِرِفين:"قوله تعالىأيضا ومنه 

على المعنى الحقيقى لها وإنما  فى اآلية الكريمة ال تدل) نضرب(فنجد أن لفظة ) ٥

                                         
م تحقيق د محمد زغلول ينظر النكت فى إعجاز القرآن  للرمانى  ضمن ثالث رسائل فى إعجاز القران الكري            (١)

  ٢لقاهرة طدار المعارف ا٩٠سالم ،و األستاذ محمد خلف اهللا ص
  الطبعـة الثالثـة   ٤٦٦ ص ٣ينظر بصائر ذوى  التمييز للفيروز ابادى تحقيق األستاذ محمد على النجار ج      )(٢

  .م ١٩٩٦القاهرة سنة 



 

 )٢٧٧٥(

 )صفحا(والذى يقوى هذا المعنى  السياق بداللة قوله )١(تحمل داللة اإلعراض والترك ،
صفح عنى فالن أى أعرض عنه مواليا : ( فالصفح معناه اإلعراض ففى لسان العرب 

،وبذلك  فهم أن معنى الضرب هنا ) ٢() نى قفاهوأيضا بمعنى أعرض بوجهه ووال ...،
 فضرب الصفح - إن جاز لنا التعبير مجازا–هو إعراض فهو يعرض بصفحه عنهم 

جار فى العرف اللغوى بأنه يدل على معنى اإلعراض ،فكأن المرء يعرض عن الشىء 
  .بأن يعطى صفحه للمتكلم داللة على أنه معارض لما يقال أو يحدث 

 أن نقول أن الضرب فى اآلية يدل على الترك واإلعراض فاهللا سبحانه وبهذا نستطيع
وتعالى ال يترك ذكره صفحا وال يعرض عنه ، فمن المحال أن يفعل سبحانه ذلك 
،ولهذا كانت داللة االستفهام بالهمزة فى أول اآلية استفهام إنكاري ، فهذا المعنى 

تفهام هنا غير  حقيقى وإنما هو يتناسب مع عدم ترك الذكر واإلعراض بالصفح فاالس
  .استهزائي بالكافرين  إنكاري

فى اآليات القرآنية هو السياق فهو ) ضرب(ومن هنا نجد أن ما يحدد معنى لفظة 
 .القرينة التى تشخص الداللة وتفرض  للفظة معنى واحدا بعينه

ضـوء  ،فإن لكل كلمة فى القرآن الكريم معنـى فـى           "بلغ  " ومن األمثلة أيضا لفظ    - ٣
سياقها قد ال يصح هذا المعني لسياق آخر ،ومن خالل الـسياق نعـرف مـدى بالغـة         

 كلمـة  فإن "بلغ"استخدام هذا اللفظ بهذا المعنى فى ذلك الموضع ، ومثالنا على ذلك لفظ            
الـشيء،يقول   إلـى  االنتهـاء  وعلى المقاربة، على اللغة في يطلق مشترك، لفظ البلوغ

االنتهـاء إلـى أقـصى المقـصد     :البلـوغ  : (رآن الكريم الراغب فى مفردات ألفاظ الق 
والمنتهى ،مكانا كان أو زمانا ،أو أمرا من األمور المقدرة،وربما يعبر به عن المـشارفة   

  )٣()عليه وإن لم ينته إليه 
 المناسـب  المعنى اختيار في الفضل للسياق متجاورتين،كان آيتين في اللفظ هذا ورد وقد
وِإذَا طَلَّقْتُم النِّـساء    :"تعالى قوله األولى، اآلية في ين ،حيث جاء  الموضع في اللفظة لهذه

 فالخطـاب  ،]٢٣١: البقـرة [ "فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن ِبمعروفٍ      

                                         
 ٤٨يق الدكتور أحمد محمـد سـليمان ص         ينظر ما تفق لفظه واختلف معناه  من القرآن المجيد  للمبرد تحق            )(١

 م ١٩٨٨ سنة ١مطبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ط

 لسان العرب مادة صفح : ينظر )٢(
 ١٤٤ات ألفاظ القرآن الكريم للراغب األصفهانى ص دمفر:ينظر )(٣



– 

  )٢٧٧٦(

يـه  الوصول إليه ،والمراد به هنا مشارفة الوصول إل       :األجل ببلوغ والمراد لألزواج، هنا
 بـين  التخييـر  زال انقـضى  إذا األجـل  العدة ؛ألن  انتهاء  أى قرب  -بإجماع العلماء   

  .باإلجماع ذكرنا ما المعنى أن على دل الزوج خير فلما )١()والتسريح اإلمساك
وهن وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَلَا تَعـضلُ       :" تعالى قوله الثانية  وهي   اآلية أما في 

 يحتم السياق ، فإن)٢٣٢: البقرة( ﴾ َۗأن ينِْكحن َأزواجهن ِإذَا تَراضوا بينَهم ِبـالْمعروِف   
 طلـق  إذا الـزوج  أن: لألولياء،والمعنى هنا انتهاء األجل  فالخطاب    على المعنى حمل

 فلـو  يمـانع،  أن أمرها لولي فليس جديد؛ من ينكحها أن وأراد عدتها، زوجته،وانقضت
 ، أمرهـا  ولي إلى حاجة دون مطلقته الزوج لراجع المقاربة؛ هنا األجل بلوغ معنى كان

 افتـراق  الكالمـين علـى    سـياق  دل:( قال فى هاتين اآليتين      حين الشافعي اهللا ورحم
  فقـد   )٢() والبلوغ اآلخر انقضاء األجـل      ......البلوغين فأحدهما  مقاربة بلوغ األجل       

 الثانية اآلية في وجعله األجل، بلوغ مشارفة بمعنى األولى اآلية في بلوغال السياق جعل
  المفسرين محل إجماع ذكرنا الذي األجل،وكل انتهاء بمعنى

ومن خالل بعض األلفاظ والكلمات التى تم االستدالل بها على تغاير داللة الكلمة لتغاير 
و السياق فهو القرينة التى سياقها فى الجملة اتضح لنا أن الذى يحدد معنى اللفظة ه

  ..تشخص الداللة وتفرض قيمة واحدة على اللفظة 
  أثر السياق فى تغاير داللة الصيغة

المعاني  من البالغيين  إن سياق الحال أو المقام له دالالت متعددة ،وقد تنبه لها علماء
واجب قديما وتحدثوا عن أنواع الخطاب بفعل األمر بحسب مقامات المخاطبين من أمر 

،والتماس باحترام ، ودعاء، وتهديد وغير ذلك ،فالسياق فى هذا األمر له داللة تظهر 
 وقديما قالوا )٣()من ظروف أداء المقام وهى التى تشتمل على القرائن الحالية (وتتشكل 

وإذا كانت األمثلة السابقة قد وضحت  فيها اثر السياق فى تغاير داللة ".لكل مقام مقال" 
وف أذكر من األمثلة ما يدل على أن للسياق أثره فى تغاير داللة الصيغة الكلمة،فس

فالسياق هو الذى تستمد منه الصيغة داللتها ،فقد يجرى التركيب فى سياقين  أيضا،

                                         
 ٤٢١ ص ٢ينظر التحرير والتنوير ج (١)
 دار الكتـب  ٢٦١ى  تحقيق محمد عبد القادر شـاهين ص      ينظر مختصر  المزنى فى فروع الشافعية  للمزن        )(٢

 .١٩٩٨ ١العلمية بيروت لبنان ط
  ١٩٩٨ ٢  دار غريب للطباعة والنشر ط ١٩٣ينظر أثر النحاة فى البحث البالغى   د عبد القادر حسين ص )(٣



 

 )٢٧٧٧(

 على ذلك ما ورد فى القرآن الكريم  األمثلة الحسنةويفيض بمعنيين متباينين ومن
 ِإنَّه ِبما ۖاعملُوا ما ِشْئتُم  ": قوله تعالى  الشريف  ففى القرآن الكريم النبوىوالحديث

ِصيرب لُونملعل  (-عليه وسلم صلى اهللا– وفى الحديث الشريف قوله )٤٠ت فصل"( تَع
  )١()اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : اهللا اطلع على أهل بدر فقال لهم 

إال أنه " اعملوا ما شئتم "فبالرغم من وحدة الصيغة فى اآلية الكريمة والحديث الشريف 
قد اختلف  الغرض البالغى لألمر فى كل منهما نظرا الختالف السياق فى كل منهما 

 ففى سرون واإلنذار كما ذكر ذلك المف كان معنى األمر التهديد والوعيدففى اآلية
أما فى  )٢() مستعمل فى التهديد "اعملُوا ما ِشْئتُم "واألمر فى قوله:(التحرير والتنوير 

 يقول رالحديث النبوى الشريف فإن األمر يفيد نهاية الرضا والقبول والتبشير ألهل بد
هى التى انبثق " اعملُوا ما ِشْئتُم" وطبيعة األمر فى قوله تعالى:(الدكتور أبو موسى 

منها قدر هاائل من التهديد ،وكأنه يأمرهم بأن يفعلوا ما يشاءون من أنواع الشرور 
أما قوله عليه السالم .......لمعاصى ليوقع بهم أفانين العذاب وضروب اإليذاء وألوان ا

ترى فى قوله " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال لهم " 
داللة على نهاية الرضا والقبول وكأنه سبحانه لفرط حبه ورضاه عن " اعملوا ما شئتم"

ل لهم افعلوا ما تشاءون إن خيرا وإن شرا فالكل عندنا مقبول هذه الكوكبة المباركة يقو
منكم ومرضى عنه، وليس معناه أن اهللا أباح  لهم شيئا مما حرمه، كما أن األمر فى 

    .)٣( )اآلية ليس معناه أن اهللا يأمرهم بالشر

                                         
 . ٣٩٨٣ينظر صحيح البخاري  كتاب ا حديث رقم )(١

 ٣٠٥ ص ٢٤ينظر التحرير والتنوير ج (٢)

  ٢٤٩، ٢٤٨ينظر دالالت التراكيب  د محمد أبو موسى ص (٣)



– 

  )٢٧٧٨(

  ،والمترادف أثر السياق فى اللفظ الذى يحتمل المعنى وضده- :المبحث الثالث 
  -:فظ الذى يحتمل المعنى وضده  الل-ا

رحمه –جعل السيوطى  وضده وقد المعنى تحتمل التى الكلمة فى أثره للسياق إن     
 – األضداد -هو :(  اللفظ الذى يحتمل المعنى وضده من المشترك الفظى يقول –اهللا 

 مفهوما اللفظ المشترك إما أن يتباينا ، بأن ال: نوع من المشترك قال أهل األصول 
يمكن اجتماعهما فى الصدق على شىء واحد ،كالحيض والطهر ،فإنهما مدلوال القرء 

  )١()،وال يجوز اجتماعهما لواحد فى زمن واحد ،أو يتواصال 
واألضداد مصطلح استعمله اللغويون العرب القدامى فى األلفاظ التى يطلق كل منها 

، والقرء للطهر والحيض  على معنيين متضادين ،كإطالق الجلل على الكبير والصغير 
والوراء للخلف واألمام وغير ذلك كثير ، وهذا يدل على بالغة العربية وحكمة العرب 

 الكلمات –هذا كتاب ذكر الحروف : ( يقول ابو بكر األنبارى فى مقدمة كتابه األضداد 
 التى توقعها العرب على المعانى المتضادة ، فيكون الحرف منها مؤديا عن معنيين –
ختلفين ، ويظن أهل البدع والزيغ واإلزراء بالعرب ، أن ذلك كان منهم لنقصان م

حكمتهم ، وقلة بالغتهم ، وكثرة االلتباس فى محاوراتهم ،وعند اتصال مخاطبتهم 
،فيسألون عن ذلك ، ويحتجون بأن االسم منبى عن المعنى الذى تحته ودال عليه، 

 معنيان مختلفان لم يعرف المخاطَب أيهما وموضح تأويله ،فإذا اعتور اللفظة الواحدة
فأجيبوا عن هذا الذى .أراد المخاِطب ،وبطل بذلك معنى تعليق االسم على المسمى 

  :ظنوه وسألوا عنه بضروب من األجوبة 
أحداهن أن كالم العرب يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره ، وال يعرف معنى 

ميع حروفه ،فجاز وقوع اللفظة على المعنيين الحطاب منه إال باستيفائه ، واستكمال ج
ى خصوصية أحد المعنيين دون المتضادين ،ألنهما يتقدمهما ويأتى بعدها ما يدل عل

  :ذلك قول الشاعر  وال يراد بها فى حال التكلم واإلخبار إال  معنى واحد ، فمن ،اآلخر
  .لهه األمل        والفتى يسعى وي******كل شىء ما خال الموت جلل          

كل شىء ما خال الموت يسير ؛ :  وتأخر بعده على أن معناه " جلل"فدل ما تقدم قبل 
  )٢(" ) عظيم"ها هنا معناه " الجلل" وال يتوهم ذو عقل وتمييز أن 

                                         
 ٣٨٧  ص ١ينظر المزهر  فى علوم اللغة  وأنواعها  للسيوطى ج )(١

  ١،٢األضداد ص  :ينظر (٢)



 

 )٢٧٧٩(

وبذلك اتضح لنا أن للسياق أدوارا متعددة فى تأدية المعنى وتحديده ،ورفع أى توهم أو 
فى  توضيح المراد من اللفظ الذى يحتمل المعنى وضده ، لبس ،ومن هذه األدوار دوره 

وللزيادة فى التوثيق نحال إلى قاعدة التطبيق ونذكر من ذلك على سبيل المثال ال 
   -:الحصر 

أى : عسعس  ( :فهو من األضداد يقول الفيروز ابادى " عسعس"ما ورد فى لفظ : - ١
  )١() وذلك فى مبدأ الليل ومنتهاه ،أقبل وأدبر

ذا أدبر ‘عسعس الليل ، :وعسعس حرف من األضداد ،يقال : ( ول االنبارى ويق
" عسعس"اجمع المفسرون على أن معنى : ذا أقبل ، ونقل عن الفراء قوله ‘،وعسعس 

  )٢()أدبر ،وحكى عن بعضهم أنه قال عسعس ،دنا من أوله وأظلم 
ياق  هنا يحتم أن يكون فهذا اللفظ يحتمل أن يكون بمعنى اإلقبال واإلدبار  إال  أن الس

إذا أقبل ،وإن " إذا عسعس "وعندي أن المراد بقوله : ( بمعنى أقبل  يقول ابن كثير 
كان يصح استعماله فى اإلدبار ، لكن اإلقبال ههنا أنسب ،كأنه أقسم تعالى بالليل 

لنَّهاِر ِإذَا وا واللَّيِل ِإذَا يغْشَى"وظالمه إذا أقبل ، وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال 
وقال )  ١،٢الضحى" ( واللَّيِل ِإذَا سجٰى والضحٰى:" وقال تعالى ) ١،٢الليل  ("تَجلَّٰى

  .،وغير ذلك من اآليات )  ٩٦األنعام" (  فَاِلقُ الِْإصباِح وجعَل اللَّيَل سكَنًا:" تعالى 
اإلقبال واإلدبار على تستعمل فى " عسعس"إن لفظة :وقال كثير من علماء األصول 

  )٣()  واهللا أعلم –وجه االشتراك،فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما 

تطلق على اإلقبال واإلدبار ،ورجح اإلقبال هنا بسبب " عسعس"فقد ذكر ابن كثير أن لفظ
السياق ، لمناسبة المقابلة بين الليل والنهار ،فكأنه أقسم بالليل وظالمه إذا أقبل ،وبالفجر 

 ،ثم ذكر أنه يصح أن يراد المعنيين على - رحمه اهللا – إذا أشرق كما قال وضيائه
تستعمل فى اإلقبال واإلدبار على وجه " عسعس "قول من يقول من أهل األصول إن لفظ

 .االشتراك 
 : فقد ذكر الراغب األصفهانى "بين" التى تحتمل المعنى وضده لفظة األلفاظومن : - ٢
 بينَهما وجعلْنَا :"خاللة بين الشيئين ووسطهما قال تعالى موضوعة لل" بين"أن كلمة (

                                         
  ١ ٦٥ ص ٤ينظر بصائر ذوى التمييز ج ) ٣(

  ٣٢ينظر االضداد  ص  )(٢
   ٣٣٨ ص ٨ينظر تفسير القرآن العظيم ج (٣)



– 

  )٢٧٨٠(

البين "و)١()انفصل ،وظهر ما كان منفصال منه :بان كذا :،ويقال )٣٢الكهف "(زرعا
البين فى كالم العرب على وجهين :(قول بن منظورتأتى بمعنى الوصل وكذلك الفراق ي"

 تَقَطَّع لَقَد :" ففى قوله تعالى )٢()ضداد يكون البين الفرقة ويكون الوصل وهو من األ
نَكُميلَّ بضو نْكُما عم كُنْتُم ونمعلقد تقطع االتصال بينكم ، :والمعنى ) (٩٤األنعام "(تَز

وقرىء بالرفع ، وبينكم فاعل ألنه اسم غير ظرف ، وهو من األضداد يستعمل للوصل 
  )٣() لقد تقطع وصلكم :والفراق، أى 

" ورسوِلِه اللَِّه يدِي بين تُقَدموا لَا :"ظرفا قوله  تعالى " بين:ن استعمال لفظ وم
 فجاءت )٤() أن المكلف ال يقدم على فعل حتى يعلم حكم اهللا فيه : (ومعناه)١الحجرات(
ز أن تكون فيجو)٦١الكهف "( بيِنِهما مجمع بلَغَا فَلَما :"هنا ظرف ،أما قوله تعالى " بين"

للفرقة والوصف وجاءت اسما " بينكم "حيث جاءت ) ٥(مصدرا ، أى موضع المفترق 
وجاءت ظرفا وتعددت معانيها حسب السياق الذى جاءت فيه ،وهى من األضداد كما 

  .ذكر كثير من العلماء 
: يقول  الراغب األصفهانى" شرى"ومن الكلمات التى تحتمل المعنى وضده لفظة 

ـبيـع يتالزمان ،فالمشترى دافع الثمن ،وآخذ المثمن ، والبائع دافع الشـراء وال(
  )٦()المثمن ، وآخذ الثمن ،فشريت بمعنى بعت أكثر ، وابتعت بمعنى اشتريت أكثر 

 الدنْيا الْحياةَ يشْرون الَِّذين اللَِّه سِبيِل ِفي لْيقَاِتْل :"فمما جاءت بمعنى باع قوله تعالى 
اشترى ،مثل باع :يبيعون ،ألن شرى مقابل :فيشيرون بمعنى )( ٧٤النساء "( ِةِبالْآِخر

 وابتاع وأكرى واكترى ، فالذين يشيرون الحياة الدنيا يبذلونها ويرغبون فى حظ 
 فالكلمة من نوع األضداد ألنها حوت معنى البيع والشراء وهما متضادان ، )٧()اآلخرة 

التوبة "(الْجنَّةَ لَهم ِبَأن وَأموالَهم َأنْفُسهم الْمْؤِمِنين ِمن اشْتَرٰى اللَّه ِإن :"وأما قوله تعالى 
مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد ،كما دل عليه : واالشتراء:(فيقول ابن عاشور )١١١

                                         
  ١٥٦ريب القران  للراغب األصفهانى   ص المفردات فى غ:ينظر) (١
 لسان العرب مادة بين : ينظر ) (٢
  ١٧٤ ص ٣أعراب القرآن وبيانه ج : ينظر) (٣
  ٢١٦ ص ٢٦ينظر التحرير والتنوير ج ) (٤
   ١٥٧ينظر المفردات فى غريب القرآن  ص )  (٥
 ٤٥٣المفردات ص : ينظر) (٦
  ١٢١ ص ٥التحرير والتنوير ج : ينظر ) (٧



 

 )٢٧٨١(

بمشابهة الوعد االشتراء فاالشتراء عبارة عن أنه أعطى شيئا " وعدا عليه حقا"قوله 
ل من الجانب اآلخر ، ولما كان شأن الباء أن تدخل على الثمن فى صيغ مقابل بذ

  )١() بمشابهة ذا الوعد الثمن ) ١١١التوبة "(الْجنَّةَ لَهم  ِبَأن"االشتراء أدخلت هنا فى 

   أثر السياق فى تحديد داللة الترادف- :بـ

كن نبدأ أوال للسياق أثرا في توجيه داللة الترادف وسأوضح ذلك  باألمثلة ول أن
  : بتعريف الترادف 

: يأتي الترادف بمعنى التتابع فقد جاء في لسان العرب :الترادف لــغة
أي تبع بعضه بعضا، قال : التتابع، تقول ترادف الشيء: الترادف في اللغة:الردف(

  "ِمن الْملَاِئكَِة مرِدِفينِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف : "تعالى
 ٢)() متتابعين مردفين: وقال الفراء. يأتون فرقة بعد فرقة: معناه ) ٩:األنفال(

داللة عدة كلمات مختلفة على المعنـى الواحـد نحو :(هو : الترادف في عرف القدماء
ائها وما إلى ذلـك مـن أسم... الدهاليس والدهيم ، منها القنطر و ،أسماء الداهية

  )٣(.)الكثيرة التي تنصرف جميعها للداللة على الداهية

وربما ،،وليس هناك  اتفاق تام بين العلماء والدارسين لتعريف  الترادف فى االصطالح 
اختلف علماء اللغة في وقوع الترادف في اللغة  ذلك الختالفهم فى ظاهرة الترادف، فقد

، وهناك رادف ثابت في اللغة وواقع فيهاذهب فريق من العلماء إلى أن الت :على مذهبين
، وقد كان سيبويه هو أول من أشار إلى هذه الظاهرة  ،حين من يرفض القول بالترادف

قسم عالقة األلفاظ بالمعاني على ثالثة أقسام ،ولو أنه لم يسم ظاهرة الترادف بهذا االسم 
 المعنيين، الفالخت اللفظين  اختالف-  العرب–كالمهم  من أن أعلم: (قال سيبويه

واختالف اللفظين ...واختالف المعنيين  اللفظين واحد،واتفاق والمعنى واختالف اللفظين
 )٤(.)وانطلق ذهب : واحد نحو :والمعنى الثانى 

ثم اشتهر هذا التقسيم حتى سار على منواله علماء وألفوا على أساسه كتبا ،فهذا 
عنوانا  لبعض  مصنفاتهم ، ككتاب األصمعي  والمبرد وأبو عبيدة يجعلون شطرا منه 

                                         
 ٣٨، ٣٧ ص ١١ينظر التحرير والتنوير ج )  (١
 نظر لسان العرب مادة ردف )(٢

  ٩٤فى علم الداللة د ابراهيم ضوه ص: ينظر (٣)

  .٢٤ص ١ينظر الكتاب ج(٤)



– 

  )٢٧٨٢(

ما اتفق لفظه واختلف معناه من " وكتاب ،لألصمعي" ما اختلف لفظه واتفق معناه "
  .ألبى عبيدة " األسماء المختلفة للشيء الواحد " للمبرد وكتاب" القرآن المجيد 

ومن مزايا  (:وعن مكانة الترادف فى اللغة العربية يقول أبو هالل العسكرى 
دفات أنها تعين على إفراغ المعنى فى قوالب متعددة ،ونظمها فى سلك من المترا

البالغة ،وال تنكر مزاياها فى النظم والنثر ، فبتعددها يسهل تخير ما طابق المعنى ؛ 
فيأتى الكالم جزال بليغا  ،وبعد الترادف مظهر ثراء فى اللغة ، فهو حشد لغوى تترادف 

  )١()نى الواحد فيه  األلفاظ ،وتتوالى على المع

فى اللغة  أنه قد وردت نبين  أن– الترادف–اللغوية  الظاهرة هذه من يعنينا والذى
العربية مفردات استعملت فى موطن واستعمل غيرها فى موطن آخر شبيه به، ويحس 

غير أن لكل لفظة خاصة تميزها :أكثر الناس أن هذه األلفاظ متساوية فى بيان المراد 
قاربها فى بعض المعنى ، أو تشترك معها فى بعض الداللة ،والقرآن عن  الفظة التى ت

الكريم عربى ، بيد أنه يختلف تماما عن الكالم العربى فى جوانب كثيرة ، ومن أبرزها 
أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ،وهذا يقتضى أن ال يختار فيه 

ره ، وأن به خاصة فى داللته على لفظ إال ألجل وجود معنى فيه غير موجود فى غي
المعنى المراد، وميزة فى إشارته للمقصود ال تكون لمرادفه ،وأن سياق الكالم يقتضى 

 يدالن اذ مترادفتان انهما يظن لفظتان توجد ان يحدث هذا  الفظ دون اآلخر  ، وقد
 بدقة داللتيهما بين التمييز يمكن اللفظتين هـاتين ان حين  على ،نفسه المعنى على
 غيره،ويحدد دون معينا معنى لها معها،فتفرد ترد التي والقرائن اللفظي السياق بفعل
 ويختار لتأديتـه، اصـح هي التي الجهة من المعنى يؤتى(حيث  نظيرتهان دو للفظة

 فيه ويظهر نُبال يكسبه بان وأتم له وأحرى عنه واكشف به اخص هو الذي للفظ لها
  )٢()مزية

" انفجرت " ى التوثيق نحال إلى قاعدة التطبيق  فمن ذلك لفظتا  وللزيادة ف- ١
  ،-  عليه السالم –فقد وردتا فى القرآن الكريم فى  قصة سيدنا موسى  "  انبجست"و

عليه –وكانتا تمثالن فعال سرديا  ذا مضمون حدثي واحد ،وهو استسقاء  سيدنا موسى 
 كان بحمل معه حجرا قيل أنه من جبل فى التيه ، حيث" بنى اسرائيل "  لقومه –السالم 

                                         
  ١٧ينظر الفروق اللغوية ألبى هالل العسكرى  تحقيق محمد إبراهيم سليم  ص(١)
  ٣١و٣٠ينظر دالئل  اإلعجاز ص)(٢



 

 )٢٧٨٣(

الطور ،وقيل أنه كان حجرا مربعا له أربع جهات ،تنبع من كل جهة ثالث  عيون إذا 
 أما فى حالة استغنائهم عن الماء ورحيلهم فإن العيون – عليه السالم –ضربه موسى 

   )١()فتج
 من أسباط فضرب لهم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينا من ماء ، لكل سبط(

 )٢()  بنى إسرائيل االثنى عشر،عين يشربون منها 
  واستسقاؤه لقومه جاءت بتعبيرين مختلفين ،– عليه السالم –ففى قصة سيدنا موسى 

وِإِذ : "،ففى سورة البقرة ،قال تعالى" انبجست" وتارة أخرى بلفظة " انفجرت"تارة بلفظة 
 فَانْفَجرتْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ ۖاضِرب ِبعصاك الْحجر استَسقَٰى موسٰى ِلقَوِمِه فَقُلْنَا 

وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عشْرةَ َأسباطًا :" أما فى سورة األعراف فقال تعالى )٦٠البقرة "(عينًا
 فَانْبجستْ ِمنْه ۖ الْحجر  وَأوحينَا ِإلَٰى موسٰى ِإِذ استَسقَاه قَومه َأِن اضِرب ِبعصاكُۚأمما 

  ) ١٦٠األعراف   ("  قَد عِلم كُلُّ ُأنَاٍس مشْربهم ۖاثْنَتَا عشْرةَ عينًا 
الموضع : هو االنشقاق، وانفجر الماء انفجاراُ انفتح،والمتفجر: فاالنفجار،في أصل اللغة

 ) ٤().الذي يتفجر منه الماء

  )٣()الدواهي  دو إذا جاءهم بغتة بكثرة، وانفجرت عليهمعانفجر عليهم ال: ومن المجاز
  ).٤()أرض وهو االنشقاق في ِقربه، أو حجر أو:من البجس :(فهو: أما اإلنبجاس

تفجر ، وسحائب بجس وبجسها اهللا :انفجر وتبجس :وانبجس الماء من السحاب والعين 
 )٥(.)وذلك من كثرة الودك:

: فى أصل اللغة واحد ،وهو " جار و االنبجاس االنف"ومما سبق يتضح لنا أن معنى 
خروج الماء ، وهذا هو الترادف ؛إال أنه اختلف فى كيفية تدفق هذا الماء فى التعبيرين 

ي أ يخرج من شيء ضيق" اإلنبجاس"و. االنفجار يخرج من شيء واسع" ف ـالسابقين 
ماء قليال وفى االنفجار ففى اإلنبجاس يكون ال. ثانيا أن  اإلنبجاس يكون أوال و االنفجار

                                         
ىبتصرف   ١٠،  ٩ص  ٣ى إعجاز القرآن للسيوطى  تحقيق على محمد البيجاوى ج ينظر معترك األقران  ف    (١)

 .دار الفكر العربى بدون 

  .٢٧٩ص  ١ينظر تفسير ابن كثير ج (٢)
 .٣٣٥ينظر أساس البالغة للزمخشرى ص (٣)

 ينظر اللسان مادة بجس (٤)

  ١٥أساس البالغة  ص:ينظر (٥)



– 

  )٢٧٨٤(

شق الضيق ثم يتفجر ويخرج لا: يعنياالنبجاس : (يكون الماء كثيرا  يقول النيسابورى 
أو لعله انبجس أوال ثم ...الكبير لذلك ال يتناقضان و الشقه رة، واالنفجاريبسعة كب

إذاً، ،) ١()أو لعل حاجتهم تشتد تارة فينفجر وتضعف أخرى فينبجس ....انفجر ثانيا 
  .اس خروجه بقلةجار هو خروج الماء بكثرة،واالنبجاالنف

 فـال   فكل لفظ من هذين اللفظين قد جاء فى  موضعه وفى مكانه الذى يتطلبه الـسياق،        
وال يمكن أن تـأتى  عبثـاً       قرآنية، عبارة أو قرآنية لفظة محل تحل عبارة أو لفظة توجد

عالى  لها لتقوم بدورها فـى  في مكانها الذي خصصه  اهللا ت أو محض مصادفة، بل تأتي   
 أن علـى  متفقون قاطبة بمعجز  فالعلماء   فليس  ، وإال  إكمال  هذا النسيج البالغي الرائع     

 سـور  بعشر أو بمثله يأتوا أن والجن اإلنس من العالمين اهللا به  معجز،وقدتحدى القرآن
 بكـل  حاطأ قد أن اهللا تعالى   إعجازه ووجه:  (عطية ابن قال مثله،،ولذلك من بسورة أو

 أي بإحاطتـه  علـم  القرآن من اللفظة ترتبت فإذا علما، كله بالكالم وأحاط علما، شيء
 إلـى  القـرآن  أول مـن  كلكذ ثم المعنى، بعد وتبين المعنى  األولى تلي أن تصلح لفظة

ثـم يقـول    .....،،الفـصاحة  من في الغاية القصوى   القرآن نظم جاء فبهذا.......آخره،
 لـم  منهـا  أحـسن  يوجـد  أن في العرب لسان أدير ثم لفظة نهم نزعت وكتاب اهللا لو  :

 )٢()يوجد
وأن ألفاظ كل منهما ) وآية األعراف –آية البقرة (وقد تحدث العلماء عن بالغة اآليتين 

ففى سورة البقرة ذكرت اآلية فى مقام ذكر النعم  و تعددها فجاء  متفق مع سياق اآلية ،
ياق حيث يدل على الكثرة ، كما أن االستسقاء كان معها لفظ االنفجار ؛ألنه األنسب للس

  فناسب إجابته بانفجار الماء ،هذا بخالف آية األعراف فقد - عليه السالم –من موسى 
، ومن العلماء اإلمام السيوطى الذى - عليه السالم –كان االستسقاء طلب قوم موسى 

مناسبا لسياق ذكر النعم  االنفجار عنده أبلغ من االنبجاس في كثرة الماء، فجاءكان  

                                         
                 ١رقان  للعالمة النيسابورى  تحقيق الـشيخ زكريـا  عميـرات ج     تفسير غرائب القرآن ورغائب الف    :ينظر  )(١

  .م ١٩٩٦ سنة ١ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٢٩٨ص 
                  ينظر المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسى  تحقيق عبد السالم عبد الـشافى محمـد          )(٢
 م ٢٠٠١سنة  ١تب العلمية بيروت ط دار الك ٥٢ص  ١ج 



 

 )٢٧٨٥(

: االنفجار:( الكرماني، من أن وهو ما ذهب إليه)  ١() للتعبير به  في سورة البقرة ، 
متناسبتين في سياقهما؛ ألن في  الماء، فوردتا ظهور :انصباب الماء بكثرة، واالنبجاس

، "ن طَيباِت ما رزقْنَاكمكلُواْ ِم""األعراف"بلفظ بليغ، وفي  فَذكر"( كلُواْ واشْربواْ" البقرة "
  )٢()فلم يبالغ فيه" واشربوا " وليس فيه

واالنبجاس،  وذكر الدكتور فاضل السامرائي فضال عما سبق من الفروق بين االنفجار
أن االنفجار للماء الكثير ،واالنبجاس للماء القليل ،و أن سورة البقرة مقام تعداد 

 هو الذي استسقى - عليه السالم-ى أن موسى النعم،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخر
 غليه السالم – ىربه، فناسب إجابته بانفجار الماء، ،ومن ناحية ثالثة أن اهللا قال لموس

اضرب بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحيا، فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير  : -
موطنه،  بسر ينا،بخالف ما ورد فى سورة األعراف  فجاء باالنبجاس فكان التعبي

المدح  أن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قل بعصيانهم، فعبر في مقام: وقيل
 .االنبجاس باالنفجار وفي حالة الذنبب

ـ        ه ـوكذلك ذكر االنفجار فى البقرة واالنبجاس فى األعراف  عالوة على ما سـبق ، أن
كل والشرب ،ولم يرد ذلـك فـى        فجمع لهم بين األ    " واشْربواْ كلُواْ" قرة  ـال فى الب  ـق

  ) (٣)األعراف فناسب ذلك أن يبالغ فى ذكر الماء فى البقرة  
 سبحانه و تعالى فيـه  والرأي ـ واهللا اعلم ـ أن نسق اآلية في سورة البقرة، أراد اهللا   

ال تكون لـديهم    إظهار تمام النعم على بنى إسرائيل دون التدرج فى إعطائها لهم ،حتى             
كـانوا يـسومونهم سـوء       رسوله، فنجاهم قبلها من آل فرعون الـذين       حجة على اهللا و   

المـن   " العذاب، وهو خالص معِجز وكبير، ثم تكفل بطعـامهم، وكـان بألّـذه وهـو                
ثم سقاهم بماء يتفجـر  . تمام النعمة عليهم أيضاً ، وهو طعام أهل الجنة ، وهذا "والسلوى

كيف  بدأ المـاء      ولم يذكر . ار الماء من السقي وهي انفج    من العيون، فذكر  تمام النعمة     
  .باالنبثاق ومراحله  حتى انتهى إلى االنفجار

                                         
ومعترك األقران      ٦٤٣اإلتقان  للسيوطى   فى النوع الثالث والستون فى اآليات المتشابهات  ص               : ينظر  )(١
 .٨٩ص  ١ج 
أسرار التكرار فى القرآن المسمى البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيـه مـن الحجـة والبيـان      :  ينظر)(٢

 .دار الفضيلة بدون  ٧٤ القادر أحمد عطا  ص للكرمانى تحقيق عبد
  م  ٢٠٠٦سنة  ٤بتصرف  دار عمار ط   ٢٢٣،  ٢٢٢التعبير القرآنى للدكتور فاضل السامرائى  ص: ينظر (٣)



– 

  )٢٧٨٦(

               فوردت الكلمة مناسبة في معناها لبقية السياق فـى الـسورة الكريمـة بتعـدد نعـم اهللا        
يقابله منتهـى     على بني إسرائيل، وكيف كان منتهى الكرم والجود         - سبحانه وتعالى    –

  .لجحودالنكران وا
القوي ؛ألته أمر    ووقوعه الحتمي " اضرب" وأيضا قوة األمر في سورة البقرة في الفعل         

 .  جاء مناسباً النفجار الماء فيها-سبحانه وتعالى –من اهللا 
أما في سورة األعراف، فكان أمر االستسقاء من اهللا  تعـالى لموسـى عليـه الـسالم                   

التفسيرية وكأنها  " إن  "فورد األمر مخففا ب     " وأوحينا إلى موسى    " باإليحاء  حيث قال     
ورخـاوةً وهمـساً،     فنلحظ ليناً " أن اضرب بعصاك  " تخفف من ِحدة الضرب  فى قوله        

التى من صفات حروفها  أنها  تدل على الهمـس           " انبجست" جاءت منسجمةً مع لفظة       
  .اوالرخاوة، والجهر والشدة أيض

فهما )  طبع(و)ختم(لفظتي بين الداللي للفارق ةبرعاي فلننظر  وللزيادة  فى التمثيل-  ٢
أن ختم بمعنى طبع وأن الختم على ( يدالن غلى معنى واحد فقد ورد فى لسان العرب 

: أن الطبع : ( كما ذكر ايضا  ) أال يفهم شيئا وال يخرج منه شيء كأنه طبع : القلب 
ى أن معنى طبع  فى هو الختم وهو التأثير فى الطين ونحوه ونقل عن أبى اسحق النحو

  )١()شىء  اللغة وختم واحد وهو التغطية على الشىء واالستيثاق من أن يدخله
وبذلك يكون  ابن منظور قد أكد على أن طبع وختم معناهما واحد ؛  ولكن إذا نظرنا 
إلى السياق التى ورد فيه كل منهما على حدة نجد أن هناك فرق بينهما ، إذ أن السياق 

 اآليتين نتأمـل ذلك من وللتحقق)٢()رائن الدالة على مراد المتكلم من أعظم الق( 
  :اآلتيتين

 ولهـم غشاوةٌ َأبصاِرِهم وعلى سمِعِهم وعلى قلوِبِهم على ااهللا خَتَم: "تعالى قوله
 )٧البقرة "( عظـيم عـذاب

" ونالغـافل  هم وأولئك وأبصاِرهم وسمِعِهم قلوبِهم على طَبع ااهللاُ  الذين أولئك": وقوله
 )١٠٨النحل (

                                         
  . ينظر لسان العرب مادة ختم ومادة طبع (١)
  ١٠ص  ٤ينظر بدائع الفوائد البن القيم الجوزيه ج (٢)



 

 )٢٧٨٧(

ما ال يفيده الختم ، ولهذا يقال طبع الدرهم طبعا وهو األثر الذى يؤثر فيه فال يزول 
فإذا تأملنا كل آية على حدة وجدنا أن هناك فرق بين ختم وطبع  ، وقد ذكر .)١() عنه 

أن الطبع أثر يثبت :الفرق بين الطبع  والختم :(أبو هالل العسكرى الفرق بينهما فقال
 معنى ان وقيل أن قيل ، المطبوع  ويلزمه فهو يفيد من معنى الثبات واللزومفى
 فـالن يقول ما كل على تختم اراك: القائل الحق،يقول تقبل ال بانها عليها شهد:(ختم
 ال عليها كالمختوم بانها ذمهم انه ذلك في المعنى وقيل..وتصدقه  بـه تـشهد اي

 )٢()فر عنهـا الك يخـرج وال االيمان يدخلها
 والغلق على الكتاب بطـين ونحـوه مـع   أن الختم حقيقته السد على اإلناء (:وقيل أيضا   

وضع عالمة مرسومة فى خاتم ليمنع ذلك من فتح   المحتوم   فإذا فتح علم صاحبه أنه                   
 )٣() فتح لفساد يظهر فى أثر النقش 

: هما  فنيتين صورتين على تشتمل الكريمة  فى سورة البقرة لوجدنا أنها تأملنا اآلية لو
 وعلى: ( القائلة   والصورة )سمعهم  وعلى قلوبهم على اهللا ختم: (القائلة  الصورة

 على وخلعها للشيء المادية الصفة هذه القرآني النص فاستعار ،) غشاوة  أبصارهم
والتعقل  ، كما  واإلدراك الفهم أبواب أمامه تسد قفال للقلب فجعل والسمع، القلب

 هو  فما)الغشاوة(بطابع  البصر وخصص) الختم(بطابع  والسمع القلب من كالً خصص
 ذلك؟ وراء الفني السر
 المعدين الجهازين هذين طبيعة مع تتناسب االنسداد عملية أن هو ذلك وراء السر

 للقلب أمكن لما أبوابهما سدت إذا بحيث )القلب  واألذن( واألصوات، الحقائق اللتقاط
 طابع لنص عليها خلع الذي البصر جهاز بخالف وهذا تسمع، أن لألذن وال يعي، أن

 مع تتناسب ما بقدر والسمع القلب جهازي مع الصفة هذه تتناسب ال حيث الغشاوة،
 فقد والسمع، للقلب بالنسبة لحظته الذي الرمز عن يختلف رمز أمام فنحن البصر، جهاز
 القلب على خلع غطاء،،بينماال معناها والغشاوة الغشاوة طابع البصر على النص خلع

 في التام اإلنغالق إلى الرمزين هذين وراء من واستهدف... والسد  الغلق طابع والسمع

                                         
  ) .٧٣ ص  هالل العسكرى  ينظر الفروق اللغوية ألبى (١)
سنة ١ دار العلوم للطباعة والنشر ط     ٥٨،٥٩ص   ١ينظر مجمع البيان  فى تفسير القرآن لإلمام الطبرسى  ج          )(٢

 ) بدون(دار إحياء التراث العربى   ٦٣ص١ج التبيان فى تفسير القرآن للطوسى  وينظر ٢٠٠٥
  ٢٥٤ص  ١جينظر التحرير والتنوير )(٣



– 

  )٢٧٨٨(

 ختم قد  -الهداية مركز  وهو–قلبه  مادام أبداً إصالحه في أمل الكافر،فال ذهنية
 قد –منه  وتفيد القول إلى تستمع أن لها يمكن التي الحاسة  وهو–سمعه  عليه،ومادام

 الظواهر إلى النظر من تفيد أن مكن يالتي الحاسة  وهو–البصر  ومادام عليه ختم
 .عليه  الغشاوة وضعت  قد–وإبداعه  اهللا وجود على الدالة الكونية

وسياق اآلية وارتباطها بما قبلها من اآليات السابقة  نجد أن "ختم "فإذا نظرنا إلى معنى 
 بداللة لهؤالء بالنسبة انتهى قد االمر ابقة وكأنكالتعليل لآلية السهذه اآلية جاءت 

 عليهم سواء كَفروا الذين إن: "قولـه وهي عليهـا الـسابقة االية سياق في  التسوية
فقد استوى اإلنذار عندهم وعدمه  ولم ينفذ ) ٦البقر "(تُنذرهم اليؤمنون لم أم أأنذرتهم

لك هو أن اهللا ختم على قلوبهم اإليمان إلى نفوسهم رغم وضوح  دالئله ، والسبب فى ذ
 .وعلى أسماعهم  كما جعل على أبصارهم غشاوة 

 شدة كثرأ )طبع(ن أعن لنا يكشف النحل سورة في على حين أننا إذا أمعنا النظر - *
 -:مورأ لجملة ؛وذلك"ختم"مـن الداللـة فـي
 واللزوم الثبـات معنـى من يفيد فهو ويلزمه المطبوع في يثبت اثر الطبع ان( -:اولها

 هذا يعضد وما الختم، بخالف يزول ال اثر الطبع ان إلى فنصل) ١() الختم  يفيد ال ما
 بل االبصار إلى الختم يعد ولم والسمع القلب عن فضال االبصار إلى الطبع عدى انه

 أبصارهم وعلى: "فقال االبصار قبل االستئنافية" الواو"بــ  الختم حدث صلة قطع
 تقتضي ال البقرة  فى آية هنا المعنوية الـضرورة ان ثـم اليلـزم، الختم ؛الن "غشاوة
 التي لإلنسان المزامنـة الطبيعة من مأخوذ الطبع ان( حين  على لالبصار التعدية
 كـرةى فعل مرتكز الطبع في االية مدار ان وبما)٢()عليها مجبول فهو عنه التنفك

 ادعى للجميع التعدية كانت " غافلونال هم واولئك" بـ االية نهاية بداللة "الغفلـة"
الدائمة،ويقوى من هذا المعنى  التعبير  طبيعتهم من كأنها وجعلها الغفلة الستكمال

 وجوب على يدور ن المعنى فى آية البقرة أنجد الثبات،بينما على الدالة بالجملة االسمية
 مختومون النهم الحق تقبـل عن ممتنعون الكفار ان من متأٍتا وهذ الغفلة ال العذاب

  ." .عظيم عذاب ولهم" االية بقوله  نهاية بداللة عليهم العذاب ثبوت لزاما دونه،فصار

                                         
 .٧٣غوية ألبى هالل العسكرى  صينظر الفروق الل(١)
 ينظر لسان العرب مادة طبع (٢)



 

 )٢٧٨٩(

 اذ النحل، سورة في الطبع آلية والالحق السابق السياق إلى اما األمر الثانى فمرده
 القول تُفصل عليهما السابقة اآليات فسياق بينهما، الفارق يدرك بتأن فيهمـا النـاظر

 الحياة آثروا وقد علنا بالكفر صدورهم يشرحون الـذين والملحـدين لكـافرينا في
 بالعذاب مشحونة السياق داللة فكانـت علـيهم غضبه صراحةً سبحانه ويذكر الدنيا،

 الكفر فكرة على تتمحـور لهـا الالحقة اآليات سياق يكاد ثم االلهي، والغضب
" لفظة  لورود دالليا انسب هذا فكان هم،عن واالعراض للرسل والتكذيب ايضا، والعذاب

فالطبع يعد مرحلة أعلى ؛ ألن به إحكام الغلق  ،"ختم"لفظة  دون الموضع هذا في" طبع
 .إحكاما تاما  

 بحــسب  اللفظــة  يوجـه للسياق أعظم قرينة لمراد المتكلم فهو      ان إلى نصل وبهذا
ـ  بها فارقت معينة داللة من اللفظة تحمله ما وفق وعلى منها حاجته    التــي  نظيرتهاـ

  .وجوهه جميع في معجز القرآني فالنص بفعله ـ مرادفتها انهـا يظـن قـد



– 

  )٢٧٩٠(

   أثر السياق فى تغاير داللة الحرف- :الرابع المبحث 
ير بتغير السياق له فى نص أو جملة فإن داللته تتغإن لكل حرف داللة لكن عند دخو

            فهى ذات افتقار متأصل  ارج السياق ،فال بيئة لحروف المعانى خ(الذى جاءت فيه 
  )١()إليه 

فحروف المعانى مرتبطة بالسياق كارتباط الرأس بالجسد ،وهى كثيرة فى القرآن الكريم 
؛ولذالك أهتم بها  المفسرون وبمدى ارتباطها بالسياق ، فقد ذكر السيوطى والزركشى 

  )٢( احتياج المفسر لهذا العلم – رحمهما اهللا –
 مبينا دور السياق فى تحديد معانى الحروف بعد أن – رحمه اهللا -يقول الزركشى  

هذا أصلها فى الوضع ، (لالستفهام عن حال الشىء ال عن ذاته " كيف"ذكر أن حرف 
 معنى التنبيه واالعتبار لكن قد تعرض لها معان تفهم من قرينة الحال ؛ مثل

  )٣()وغيرهما

 من المهمات – الحروف –اعلم أن معرفة ذلك  : (- رحمه اهللا –ويقول السيوطى 
  )٤()المطلوبة الختالف مواقعها ،ولهذا يختلف الكالم واالستنباط بحسبها 

وقد ذكر المرادى فى كتابه الجنى الدانى أن داللة الحرف تتوقف على السياق الذى ورد 
بخالف االسم داللة الحرف على معناه اإلفرادى متوقفة على ذكر متعلقه : (فيه يقول 

والفعل ، فإن داللة كل منهما على معناه اإلفرادى غير متوقفة على ذكر متعلق ،أال 
مفردة لم يفهم منه معنى ، " ال"ترى أنك إذا قلت الغالم فهم منه التعريف ، ولو قلت 

فإذا قرن باالسم أفاد التعريف ،وكذلك باء الجر فإنها ال تدل على اإللصاق ،حتى 
                       ) ٥() م الذى بعدها ، وكذلك القول فى سائر الحروف تضاف إلى االس

كل هذا يؤكد أن الحرف تتغاير داللته بتغاير السياق واألمثلة على ذلك كثيرة نكتفى 
  :على سبيل المثالبعض هذه الحروف بذكر 

                                         
  ١٩٩٤   دار الثقافة ١٢٧ينظر اللغة العربية معناها ومبناها   للدكتور تمام حسين ص) (١

  ١٧٥  ص٤   والبرهان  ج ١٤٠ ص ٣ينظر االتقان  ج (٢)

  ٣٣٠ ص  ٤ينظر البرهان ج (٣)

 ١٤٠ص  ٣ينظر االتقان  ج (٤)
جنى الدانى فى حروف المعانى  للحسن بنن قاسم  المرادى ت د  فخر الدين قباوه   و ا محمد نـديم                      ينظر ال )(٥

 م ١٩٩٢ ١دار الكتب العلمية ط  ٢٢فاضل  ص 



 

 )٢٧٩١(

  " :ما" الدالالت الساقية لـ -:أوال 
 بحسب  ما يقتضيه السياق ، وشغل هذه لقد صنف النحويون دالليا بعض األدوات

التى تأخذ عدة وظائف داللية بحسب السياق " ما"األدوات ألكثر من وظيفة ،وذلك مثل 
  -: اللغوى الذى وردت فيه  منها 

 وما ۖما ِعنْدكُم ينْفَد :"  ومثال ذلك قوله تعالى ): االسم الموصول(بمعنى الذى " ما "- ١
فى اآلية الكريمة بمعنى الذى فهى اسم موصول " ما"فجاءت  )٩٦النحل " (ِعنْد اللَِّه باٍق

ومعنى اآلية أن ما عندكم من أعراض الدنيا ومتاعها ينفد والذى عند اهللا من خزائن 
  .رحمته فهو باق ال ينفد 

يز لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم عِز: " بمعنى  المصدر وذلك مثل قوله تعالى " ما" -٢
ِنتُّما عِه ملَيع  ْؤِمِنينِبالْم كُملَيع ِريصرءحِحيمفاهللا سبحانه ) ١٢٨التوبة  (  "وفٌ ر

وتعالى يخاطب أهل قريش بأنهم قد جاءهم منهم ومثلهم عربى  وقريشي  شديد 
  )١() عليه وشاق ما عنتم لكونه بعضا منكم ،فهو يخف عليكم سوء العاقبة 

  قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما لَونُها:"  ومن ذلك قوله تعالى : الستفهام بمعني ا" ما"- ٣
  ).٦٩البقرة " ( 

وهنا مخاطبة وطلب من الرسول أن يدعو ربه ليستفسر عن لون البقرة فأخبره اهللا عن 
 اء ولونها خبر ،نقول أنها استفهامية مرفوعة باالبتد" ما"فعند  إعرابنا لـ )   .٢() لونها 

  .هو االستفهام " ما" إذن فسياق 
  ).١٧طه " (وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى"ومنه أيضا قوله تعالى 

فاهللا سبحانه وتعالى قال ذلك لموسى عليه السالم إما على سبيل اإليناس له ،أو قال له 
  )٣()هنا استفهام تقرير"ما "ذلك على وجه التقرير ،أى ما هذه التى فى يمينك ؟إذن سياق 

فـ )  ٢فاطر   " ( ما يفتح اهللا للناس" الشرطية  ومن ذلك قوله تعالى " ما   "- ٤
 وأصلها اسم موصول ضمن معنى ، أى اسم فيه معنى الشرط،هنا شرطية" ما"

الشرط ،فانقلبت صلته إلى جملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جوابا واقترنت بالفاء 

                                         
 ٥٨٣ينظر الكشاف للزمخشرى ص )(١

 المرجع السابق ص   ص (٢)

  ٢٧٩ ص  ٩ينظر تفسير ابن كثير ج (٣)



– 

  )٢٧٩٢(

االبتداء وجواب الشرط أغنى " ما"شرطية هو الموصولة ،ومحل ال" ما"لذلك ،فأصل 
  )١() عن الخبر

هنا " ما"فـ ) ١٧عبس "(قتل اإلنسان ما أكفره:" التعجبية من ذلك قوله تعالى " ما   "- ٥
  )٢() جاءت للتعجب  من إفراطه فى الكفران بنعمة اهللا وبيان الستحقاقه الدعاء عليه 

القارعة ما القارعة وما أدراك ما : " ن ذلك قوله تعالى ما التى تفيد التهويل م "- ٦
هنا عن معناها الحقيقى وهو االستفهام " ما "فقد  خرجت  )  ٣ : ١القارعة  " (القارعة

إلى معنى مجازى تتطلبه السياق وهو التهويل والتفخيم من شأن يوم القيامة  يقول أبو 
ما " الهول والفخامة ههنا هو كلمة وال ريب فى أن مدار إفادة: (السعود فى تفسيره 

أى أى شىء  عجيب هى فى الفخامة والفظاعة وقد وضع الظاهر موضع " القارعة
  )٣()تأكيد لهولها وفظاعتها   " وما أدراك ما القارعة"الضمير تأكيدا للتهويل وقوله 

ال إن اهللا :" المبهمة  وتعرب صفة لما قبلها  مثل قوله تعالى " ما " ومن أنواع - ٧
هنا اسمية  إبهامية  تزيد ما تقارنه " ما"فـ) ٢البقرة("يستحى أن يضرب مثال ما بعوضة

  )٤() من االسم المنكر إبهاما وشياعا 
إنما صنفت بحسب ما يقتضيه السياق اللغوى " ما"كل هذه الدالالت  ودالالت أخرى لـ 

تتغير الداللة نتيجة ال يتغير فى كل هذه السياقات ،وإنما " ما"لـ  ،فالشكل اإلمالئي
  .للسياق التى وردت فيه

  -": هل" الدالالت السياقية ل ثانيا
هل تكون لالستفهام ،ويدخلها من معنى : ( تكون بمعنى االستفهام يقول ابن قتيبة : ١

 ملَكَت ما ِمن هَل لكُم: " التقرير والتوبيخ ما يدخل األلف التى يستفهم بها  كقوله تعالى 
  )٥()؛ وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ ) ٢٨الروم  " (رزقْنَاكُم ِفيما شُركَاء ِمن مَأيمانُكُ

قال بعض :(يقول " هل "وقد نقل الفيروز آبادى عن بعض المفسرين عدة معان  لـ
  : ترد فى التنزيل على سبعة أوجه " هل:"المفسرين 

                                         
  ٢٥٢ ص ٢٢ينظر التحرير والتنوير ج (١)
  ١١٠ ص ٩ ، و تفسير أبى السعود ج  ١١٨٠ينظر الكشاف للزمخشرى ص (٢)

 ١٩٢ ص ٩ينظر تفسير أبى السعود ج (٣)

  ٧٢ ص ١ينظر  المرجع السابق ج (٤)
   بدون  ٥٣٨ينظر تأويل مشكل القرآن  البن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر   ص (٥)



 

 )٢٧٩٣(

هْل َأتَاك حِديثُ "فى قوله  كما " أتى"وهو كل موضع يكون بعده  بمعنى قد-: األول 
  ) ١الغاشية " (الْغَاِشيِة

ويقصد باالستفهام هنا تشويق السامع إلى الخبر ،وقد ذكر الطاهر "قد"هنا بمعنى " هل"ف
فى اإلخبار ، واالستفهام معها حاصل " قد"فى االستفهام مثل " هل"أن : (بن عاشور 

  )١()  عن تحقيق األمر فالمستفهم بها يستفهم  بتقدير همزة استفهام ،
فَهل : "  ،نحو قوله تعالى "إال" ، وهذا فى كل موضع يتلوه  بمعنى ما النافية-:الثانى 
  ).١٨، محمد ٦٦الزخرف  " (الساعةَ ِإلَّاَ ينْظُرون
هال فعلت كذا ،وهال قلت :  ،نحو "ال"وهذا فى كل محل بعده  :  بمعنى لم- :الثالث 

  .كذا
األعراف  ( "لَنَا فَيشْفَعوا شُفَعاء فَهل  لنا ِمن:"  نحو قوله تعالى لنفى بمعنى ا- : الرابع

٥٣. (  
  ).٥الفجر ( ِحجٍر ِلِذي قَسم ذَِٰلك ِفي هْل: " " نحو قوله تعالى  لتقرير القسم- :الخامس 

 هل فى ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب حجر ،: فالمعنى ( 
  )٢() العقل ألنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما ال ينبغى :والحجر 

 فَهْل: " إذا اقترن بفعل يدل على معنى األمر نحو قوله تعالى  بمعنى األمر-: السادس 
 ) ١٠٨األنبياء " "(مسِلمون  َأنْتُم فَهل:،أى انتهوا، وقوله   ) ٩١المائدة ( "منْتَهون َأنْتُم

  .)٣() أى أسلموا 
ها على األمر من باب اإلطالق والتقييد على سبيل المجاز المرسل ،ألن وداللت(

االستفهام طلب اإلقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم ،فاستعمل فى مطلق الطلب ،ثم 
  )٤() استعمل فى الطلب على سبيل االستعالء وهو األمر 

  .والموضع السابع الذى ذكره هو االستفهام وقد أشرت إليه سابقا 
فاألداة لم يتغير رسمها وإنما تغير معناها " هل"ذا كل هذه الدالالت وغيرها لـ وهك

  .بتغيير سياق الكالم فكان لها فى كل سياق معنى مختلف عن اآلخر 

                                         
  ٧٤ص ٣٠ينظر التحرير والتنوير ج(١)

 ،٣١٦ص ٣٠جتنوير ينظر التحرير وال(٢)

 بتصرف . ٣٣٧ ، ٣٣٦ ص ٥ينظربصائر ذوى التمييز للفيروز آبادى ج (٣)

 .م ١٩٩١ بالهامش مكتبة اآلداب سنة ٣٩ ص ٢ينظر بغية اإليضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى ج (٤)



– 

  )٢٧٩٤(

  " من"ت السياقية ل  الدالال-:ثالثا 
 تـرد الـذي السياق بحسب داللية وظيفة من أكثر تشغل التي األدوات من وهي

   -:رنذك لتمثيل فيـهو
 منها، بدال" بعض" كلمة وضعنا إذا يستقيم السياق أن وعالمتهاأن تكون للتبعيض -:١

وتكون (:قال سيبويه  الحرف ذات من ال اللغوي السياق من مستفاد هنا فالتبعيض
 وِمن:"  كقوله تعالى )١()بعضه:للتبعيض تقول هذا من ثوب ، وهذا منهم كأنك قلت 

 .أى بعض الناس ) ٨البقرة "(ِبمْؤِمِنين هم وما الْآِخِر وِبالْيوِم ِباللَِّه نَّاآم يقُوُل من النَّاِس
 - موقعها" من"وقد تقع : ( يقول سيبويه "عن"أى بمعنى : أن تفيد معنى المجاوزة -:٢

يريد عن ) ٢() أطعمه من جوع ،كساه من عرى ،وسقاه من العيمة: أيضا تقول -أى عن
 )٣:( ومن ذلك قول امرىء القيس .  العيمةجوع وعن عرى وعن 

  يحوذ الضباب فى صفاصف بيض****** *سح الماء من كل فيقة   فأضحى ي
فأضحى يسح المـاء عـن      " ، والتقدير   " عن"بمعنى  " من"فمعنى البيت يفرض أن تكون      

أنه يتابع الـسحاب الـذى شـبهه        " عن  "مكان  " من"ـ  والذى يسوغ المعنى ب    )كل فيقة 
ذى يجمع الحليب ، فهو ال ينتظر تجميع الماء أو الوصول حد االمتالء ، بـل     بالضرع ال 

أراد نزول ما فيها من ماء قبل أن تكتمل الفيقة ، مثل الحالب الـذى ال ينتظـر امـتالء       
التى تفيد سح الماء بعد الفيقة األولى وقبيل أن يحـين  " عن"الضرع ، وفى األصل كانت  
تكون أدق فى السياق للوصول للمعنى      " من"لفيقتين ، ولكن    وقت الثانية ، أى منع التقاء ا      

المراد وهو الحرص على إنزال المطر والتعجيل فيه ، وكأنه بهذا الحرف ينزلـه قبيـل      
  .انتهاء وقت األولى للسرعة وليس قبيل دخول الثانية 

  فيه وردت الذي السياق خالل من دالالتها تحددت وأخرى الدالالت هذه كل
 :لبحث اتذكر قول القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى لما قالوفى نهاية ا

لو غير هذا لكان أحسن :إنى رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا فى يومه ؛إال قال فى غده ( 
، ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا 

  ) الء النقص على جملة البشر من أعظم العبر ، وهو دليل على استي
                                         

   ٢٣٥ ص ٤ينظر الكتاب ج) (١
 ٢٢٧ ص ٤المرجع السابق ج)  (٢
  ٤٦٢ينظر ديوان امرؤ القيس ص )  (٣



 

 )٢٧٩٥(

  الخاتمة
الحمد هللا الخالق من العدم ،الواهب اإلنسان صنوف النعم ، المستحق الشكر فى       

البدء والمختتم ، والصالة والسالم على سيد الخلق المرسل إلى أشرف األمم ،وعلى آله 
  ...أما بعد  ومن سار على نهجه إلى يوم الدين  وأصحابه 

أثر السياق فى تغاير داللة (  انتهيت بحمد اهللا وتوفيقه من إعداد هذا البحث فقد      
،وهو بحث ال أدعى فيه الكمال ،فالكمال هللا وحده ، ولكنى أذكر أننى اجتهدت ) الكلمة 

وعانيت وصابرت ، واهللا من وراء القصد ، وفى ضوء هذه الدراسة أستطيع أن أرصد 
   - : النتائج اآلتية 

 السياق درسـوا قـد و،أصـوليين و،بالغيين لغويين من القدماء لعربيةا علماء نأ - ١
 :الكلمات دالالت و،تحديد النظم في أثره وبينوا مستفيضة دراسة

 للسياق وكذلك اعتبار الصحابة – صلى اهللا عليه وسلم -أظهر البحث  اعتبار النبى - ٢
 .رضى اهللا عنهم أيضا للسياق 

 معنى يوضح بالتالي فيه،وهو الوارد فظالل معنى تحديد في السياق يساعد - ٣
   .بحها قأو حسنها الكلمة،وبيان

 نظر إذا بينما االحتمال ويعتريها للمفردة، ومتعددة عامة معان يعطى المعجم إن - ٤
 منها، المراد ويتضح المفردة، لهذه المعالم تتحد حينئذ فإنه سياقها؛ ضوء فى إليها

 المعنى تعدد وينتفي الموضوع، ذاه فى المحتملة معانيها أحد بإرادة ويقطع
 تجاوز ،دون اآليات من ولحاقها سباقها اآلية سياق فى ينظر أن البد وهنا وتعميمه،

 المعني هذا اليصح قد سياقها ضوء فى معنى الكريم القرآن فى كلمة لكل فإن ذلك،
 المعنى بهذا اللفظ هذا استخدام بالغة مدى نعرف السياق خالل ومن آخر، لسياق

 .الموضع ذلك فى
إن ألفاظ القرآن الكريم ليست ذات داللة واحدة ال تخرج عنها أينما وردت ، بل إن  - ٥

العديد من تلك األلفاظ تحمل دالالت عدة ومختلفة ،يحددها السياق   القرآنى الذى 
وردت فيه ، ومن هنا تظهر لنا أهمية  فهم اللفظ القرآنى فى ضوء سياقه الذى 

قدمه ومتأخره ، وال ينبغى أن  يفهم اللفظ القرآنى مقطوعا ورد فيه ،وفى إطار مت
عن سياقه ومبتورا عن متقدمه ومتأخره ،ففى ذلك ما فيه من اإلخالل فى الفهم 

 .،والبعد عن الصواب  



– 

  )٢٧٩٦(

اتضح لنا من خالل البحث أن للسياق أثره فى تحديد المعنى المراد من اللفظ الذى  - ٦
  .يحتمل المعنى وضده 

٧ - إلى الصيغة  يجاوزها بل الواحدة المفردة الكلمة داللة على يقتصر ال السياق إن
 والمتكلم والمكان والزمان الحال، عناصر من به وما يتصل الكالم، وتراكيب

 .والمخاطب
 حاجته بحـسب اللفظـة يوجه فهو الداللة على وحاكمية مقتضى اللفظي للسياق ان - ٨

 قـد ـالتـي نظيرتها بها تفارق معينة داللة من اللفظة تحمله ما وفق وعلى منها
 .وجوهه جميع في معجز القرآني فالنص ـ مرادفتها انهـا يظـن

 بتغير تتغيير داللته فإن جملة أو نص فى دخوله عند لكن داللة حرف لكل إن - ٩
 افتقار ذات فهى السياق، خارج المعانى لحروف بيئة فال فيه  جاءت الذى السياق
  .إليه  متأصل



 

 )٢٧٩٧(

  المراجعفهرس المصادر و
  القرآن الكريم -: أوال  :-   
 اإلتقان فى علوم القرآن  لإلمام جالل الدين السيوطى  تحقيق  مركز الدراسات القرآنية  –١

  .مطبعة األمانة العامة للشئون العلمية 
 ٢ط  والنشر للطباعة دارغريب أثر النحاة فى البحث البالغى  للدكتور عبد القادر حسين 

١٩٩٨’   
 إحياء السعود دار أبى بتفسير المسمى الكريم القرآن مزايا إلى السليم قلالع إرشاد- ٣ 

  )دت (لبنان  بيروت العربى التراث
  مطبعة –يه محمود شاكر ل علق ع– عبد القاهر الجرجانى –أسرار البالغة فى علم البيان 

  م  ١٩٩٢ ٣المدنى ط
 الحجة من فيه لما قرآنال متشابه توجيه فى البرهان المسمى القرآن فى التكرار أسرار 

  بدون الفضيلة دار عطا أحمد عبدالقادر تحقيق للكرمانى والبيان
 لبنان بيروت العلمية الكتب السود دار عيون باسل تحقيق محمد للزمخشرى البالغة أساس 

  م١٩٩٨ سنة ١ط 
  بيروت – عالم الكتب – محمد الشنقيطى –أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن               

  ).ت-د(
  دار – للعكبرى –إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات فى جميع القرآن 

  .  بيروت –الكتب العلمية 
 عبـدالقادر  والـشيخ  غدة أبو عبدالستار د تحقيق للزركشى الفقه أصول فى المحيط البحر 

  )بدون(والنشروالتوزيع  للطباعةوة الصف دار. العانى عبداهللا
 للنشر الفوائد دارعالم العمران محمد بن على تحقيق الجوزيه القيم ابن الفوائد دائعب-١٠ 

  )بدون(والتوزيع 
 التراث دار مكتبة إبراهيم أبوالفضل محمد تحقيق للزركشى القرآن علوم فى البرهان 

  م١٩٨٤سنة  الثالثة الطبعة
 االستاذ محمد على بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروز ابادى تحقيق 

  م ١٩٩٦ ٣النجار القاهرة  ط
  بغية اإليضاح  للشيخ عبد المتعال الصعيدى  
 حسين محمد الدكتور البالغية الدراسات فى وأثرها الزمخشرى تفسير فى القرآنية البالغة 

  بدون"العربى  الفكر موسى دار أبو
 القاهرة، دار المعارفهارون السالم عبد تحقيق للجاحظ نوالتبيي البيان ،  
 بدون(صقر أحمد السيد تحقيق قتيبة البن القرآن مشكل تأويل(  
 بدون (العربى  التراث إحياء دار للطوسى القرآن تفسير فى التبيان(  



– 

  )٢٧٩٨(

 ١٩٨٤للنشر  التونسية الدار عاشور للطاهربن والتنوير التحرير  
 سنة ٤ط   عمار دار  بتصرف٢٢٣ ، ٢٢٢ص  فاضل السامرائى القرآن للدكتور التعبير 

   م٢٠٠٦
 محمد السيد تحقيق محمدعبده الشيخ لإلمام المنار تفسير باسم شتهرمال الحكيم القرآن تفسير 

  م١٩٤٧ ٢ط  بالقاهرة المنار دار طبعة رضا رشيد
 عبداهللا د تحقيق الطبرى جرير البن القرآن آى تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير 

  م٢٠٠٣ سنة ١ط  التركى عبدالمحسن
 رائب القرآن ورغائب الفرقان  للعالمة النيسابورى  تحقيق الشيخ زكريا  عميرات تفسير غ

  .م ١٩٩٦ سنة ١ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٨
  م ١٩٨٣ بيروت – دار المعرفة –تفسير القرآن العظيم البن كثير  
 نان   لب– بيروت – دار إحياء التراث العربى –كبير أو مفاتح الغيب للرازى لالتفسير ا             

  م ١٩٩٧ ٢ط 
  عبد اهللا عبد المحسن التركى  / جامع البيان عن تأويل آى القرآن الطبرى  تحقيق د

  م ٢٠٠ ١مطبعة مصطفى الحلبى بمصر ط
 ١ تحقيق بشار عواد معروف دار العرب اإلسالمى طالجامع الكبير لإلمام الترمذى 

  .  م١٩٩٦
 بنن قاسم  المرادى ت د  فخر الدين قباوه   الجنى الدانى فى حروف المعانى  للحسن                  

  م١٩٩٢ سنة ١و ا محمد نديم فاضل  دار الكتب العلمية ط
  حاشية العطار على جمع الجوامع للعالمة الشيخ حسن العطار على شرح الجالل المحلى

 )بدون( دار الكتب العلمية بيروت ى جمع الجوامع لإلمام ابن السبكىعل
  و محمد عجينة– سوسير تعريب محمد الشاوش دى فردينا ن ل فى األلسينية العامةدروس 

  م١٩٨٥الدار العربية للكتاب 
  علق عليه محمود  شاكر مطبعة المدنى القاهرة  –عبد القاهر الجرجانى –دالئل اإلعجاز 

   .١٩٩٢ ٣ط
  م ١٩٨٧ ٢ ط– القاهرة – مكتبة وهبة –دالالت التراكيب د محمد أبو موسى.  
 ترجمة الدكتور كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة أولمان ستيفن:   اللغة في الكلمة دور ،

  .م١٩٨٨
  طبعه وصححه على – لأللوسى البغدادى –روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى 

  .م ١٩٩٤ – دار الكتب العلمية بيروت لبنان –عبد البارى عطية 
 الخفاجى سنان الفصاحة البن سر.    
 م٢٠٠ سنة ٣الكتب العلمية بيروت لبنان ط  شرح ديوان الحماسة للمرزوقى دار  



 

 )٢٧٩٩(

  تحقيق محمد عبد القادر عطا  دار التقوى  –البن إسماعيل البخارى –صحيح البخارى 
  .م ٢٠٠١ ١ط
  ٢ سوريا حلب ط – دار الرشيد – محمد على الصابونى –صفوة التفاسير.   
  محمد أبو – تحقيق على محمد البيجاوى –هالل العسكرى الصناعتين الكتابة والشعر ألبى 

  .م ١٩٥٢ -١ط –عيسى الحلبى -الفضل إبراهيم  
   دار السرور بيروت –بهاء الدين السبكى -عروس األفراح  ضمن  شروح التلخيص 

  .لبنان 
  م ١٩٨٥ ٢علم البيان د  عبد الفتاح الشين  دار المعارف ط.  
 ة  د فوزى عيسى و رنيا فوزى عيسى دار المعرفة الجامعية علم الداللة النظرية والتطبيقي

  .م ٢٠٠٨ ١األسكندرية ط
 نقدية  ، فايز الداية  – تأصيلية -  النظرية والتطبيق دراسة تاريخية علم الداللة العربي 

  م  ١٩٩٦ ٢دمشق دار الفكر المعاصر ط
 ٢٠٠القاهرة ، لعربيا الفكر دارمحمود السعران ، . ، د العربي للقارئ مقدمة علم اللغة  
   العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده البن رشيق القيروانى تحقيق د انبوى شعالن

  .م ٢٠٠ ١مطبعة الخانجى بمصر ط
  فتح البارى فى شرح صحيح البخارى البن حجر العسقالنى تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقى

  .  مكتبة الرياض الحديثة–
 كرى تحقيق محمد إبراهيم سليم دار العلم والثقافة للنشر الفروق اللغوية ألبى هالل العس

  )بدون(والتوزيع 
  م١٩٨٤ ٢ دار المنار بالقاهرة ط– د عبد القادر حسين –فن البالغة.  
 م١٩٨٨ ٣الكتاب  لسيبويه  تحقيق عبد السالم محمد هارون  مكتبة الخانجى بالقاهرة ط.  
 مكتبة الحلبى –ه التأويل للزمخشرى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فى وجو 

  . القاهرة –
  دار المعارف –لسان العرب ألبى الفضل جمال الدين ابن منظور .  
  م ٢٠٠٠اللسان العربى وقضايا معاصرة  عمار السامى دار المعارف.  
  اللغة العربية وأنظمتها بين القدماء والمحدثين  د نادية رمضان النجار.  
 ترجمة عبد الحميد الدواخلى محمد القصاص تقديم فاطمة خليل اللغة لـ جوزيف فندريس 

  ٢٠١٤الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
  ما تفق لفظه واختلف معناه  من القرآن المجيد  للمبرد   تحقيق الدكتور أحمد محمد سليمان

 م ١٩٨٨ سنة ١مطبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ط
 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد –تب والشاعر البن األثير المثل السائر فى أدب الكا 

  .م ١٩٩٥المكتبة العصرية 



– 
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  مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد
  . م ٢٠٠٠طبع بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 

 ألندلسى  تحقيق عبد السالم عبد المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز البن عطية ا
  م٢٠٠١سنة ١طالشافى محمد  دار الكتب العلمية بيروت 

 اهين  دار الكتب العلمية  للمزنى تحقيق محمد عبد القادر شالشافعية مختصر المزنى فى فر
  .م ١٩٩٨ ١بيروت لبنان ط

 ٣ ط– بيروت –بكتب العلمية المستصفى فى علم األصول  لإلمام الغزالى  دار ال 
  .م١٩٨٢

  معترك األقران فى إعجاز القرآن  لإلمام جالل الدين السيوطى تحقيق محمد على البجاوى
  .دار الفكر العربى 

  إبراهيم مصطفى ،وأحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد : المعجم الوسيط أخرجه
  .على النجار أشرف على طبعه عبد السالم هارون 

 للراغب األصفهانىات ألفاظ القرآن الكريم دمفر  
  المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع للسلجماسى تحقيق الغازى  مكتبة دار المعارف

  .م١٩٨٠ سنة ١الرباط ط
  الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى ألبى القاسم الحسن ابن بشر اآلمدى تحقيق السيد

 .أحمد صقر 
  م ١٩٧٣ ٧ ط–والتوزيع  دار القلم للنشر – عبد اهللا دراز –النبأ  العظيم .  
  فى إعجاز القران الكريم تحقيق  ضمن ثالث رسائلفى إعجاز القرآن للرمانىالنكت 

  ٢ دار المعارف بالقاهرة ط سالم ،و االستاذ محمد خلف اهللا محمد زغلولد
 تحقيق عبد العزيز سيد األهل دار العلم ئر فى القران الكريم  للدماغانى الوجوه والنظا

  .١٩٨٣ ٤للماليين ط
  د ت٣ار الجيل بيروت ط ٥٢ص ١اإليضاح للقزوينى تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى ج( 
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  :الملخص

الحمد هللا الذى أوضح لنا الدين ،وهدانا بغير حول منـا وال قـوة الـي خيـر شـرائع                    
المرسلين،وأخرجنا بفضلة من الظلمات إلى النور ،وصلوات ربي وسالمه على رسـوله    

  .الكريم وعلى آله وصحبة وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين 
 من دول العالم ،وهي من النوازل الحادثة التى         انتشر التعامل بالعمالت الرقمية فى كثير     

يسأل عنها كثير من الناس ،وهى عمالت ليس لها وجـود مـادى، يـتم تـداولها فـى              
اإلنترنت فقط ،وتوليدها من خالل برامج خاصة فى الحاسب اآللي ،وال يـزال غالبيـة               

حـث  األفراد غير ملمين بخصائص ومزايا ومخاطر هذه العمالت ،ولذا فقـد هـدف الب      
لبيان حقيقة العمالت الرقمية ،وأنواعها،وخصائصها،واألحكام الفقهية المتعلقة بهـا مـن           
جريان علة الثمنية على العمالت الرقميـة،وحكم إصـدار النقـود بـدون إذن الحـاكم             

الزكاة علـى هـذه    ،وجريان الربا في هذه العمالت ،وحكم المضاربة بها ،وحكم إخراج     
  .لعمالت الرقمية ،وحكم التجارة بأدوات التعدين العمالت ،وحكم التعدين فى ا

  :الكلمات المفتاحية
 ) النقود– التعدين – الزكاة - المضاربة– علة الربا – البيتكوين -العمالت الرقمية ( 

 
 

 
  بأسيوط عضو هيئة التدريس بكلية البنات اإلسالمية
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Summary 

Praise be to God who explained to us the religion, and guided us 

without power around us and the good codes of messengers, and 

took us out of the darkness to the light, and the blessings of 

God and peace to his noble messenger and his family and 

companions and recognition of the great day of religion. 

In many countries of the world, dealing with digital currencies 

has spread. It is one of the most common calamities that many 

people ask about. They are currencies that have no physical 

presence. They are traded only in the Internet and are generated 

through special programs in computers. Most people are still 

unaware of the characteristics And the advantages and risks of 

these currencies, and therefore the purpose of the research to 

show the reality of digital currencies, types and 

characteristics, and jurisprudential provisions related to the 

flow of expensive currency on digital currencies, and the 

issuance of money without the permission of the ruler, and run 

Rba in these currencies, and the rule of speculation, On these 

currencies, the rule of infringement N in digital currencies, 

and the rule of trade in mining tools. 

key words: 

(Digital currency - Betcuen - Raba disease - speculation - Zakat 

- mining - money 
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  :مقدمة
  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات                

 أال أن ال إله إال اهللا       أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضله فال هادي له، وأشهد            
وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه                

  ..أما بعد .. 
مناحي الحياة وأثرت بشكل كبير على أنمـاط    لكافة  يسود العالم اليوم ثورة شاملة امتدت       

 إيجاد مجموعة مـن     ، وساهمت في  ..الحياة المختلفة؛ االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
الظواهر الجديدة مثل النقود االلكترونية، ووسائل الدفع االلكترونية، ولم يقـف التطـور             
عند هذا الحد بل استمرت األفكار واالبتكارات النقدية حيث ظهر على الساحة ما سـمى        
بالعمالت الرقمية،  وهي عملة الكترونية تتداول عبر االنترنت فقـط مـن دون وجـود         

، Litecoin، واليـت كـوين   Bitcoin"البتكوين"ادي ملموس لها، وأشهرها  عملة       كيان م 
، وغيرها، وهي نوع جديد من العمالت التي بدأت بالظهور واالنتـشار            Rippleوالريبل

بشكل واسع في عالم االنترنت، يتم تداولها فـي شـبكات اإلنترنـت والمتـاجرة بهـا                 
لبيع والـشراء، ذات مميـزات فريـدة        باعتبارها عمالت ذات قيمة، تكون وسيطا في ا       

ومخاطر كبيرة توجب أن تكون محل نظر وبحث، ونظرا لتساؤل كثير مـن التقنيـين                
والمتداولين لهذه العمالت عن األحكام الشرعية لها من حيث حكم استخراجها وتـداولها             
في العقود ومايجب فيها شرعا من حقوق وزكاة ونحو ذلك، فكان هـذا البحـث نقطـة                

  . هذه العمالت، ثم محاولة تطبيق األحكام الشرعية عليهالتصور
واهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، خادما لدينه، نافعا لعباده، وأن يغفر لـي                

  .ولوالدي ولجميع المسلمين إنه ولي كريم، غفور رحيم
  .أسباب اختيار موضوع البحث

  .تب على ذلك من مسائلكثر التساؤالت حول شرعية هذه العمالت وما يتر-١
 . حداثة  العمالت الرقمية، والحاجة لوضعها في اإلطار الفقهي الشرعي-٢
  .الحرص على إثراء المكتبة اإلسالمية بما هو جديد ونافع إن شاء اهللا -٤
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 ميولي تجاه النوازل الفقهية، حيث إن ذلك معين على اإلطالع الواسـع والتأصـيل               -٣
  .الجيد

  -:أهمية البحث 
لى أهمية الموضوع في كونه يتناول نازلة فقهية تتعلق باألموال التي هـي وسـيلة                تتج

لتحقيق المصالح بين الناس، وال يخفى ما لهذه المسألة من أهمية كبيرة، حيث يتم عقـد                
صفقات تساوي ماليين الدوالرات يوميا بهذه العمالت الرقمية، ويتزايد عليها الطـالب            

  .بشكل مستمر
 أحكام فقهية دقيقة تدعو الحاجة إلى دراستها والتأمل فيها وبيان حكـم             وهي تشتمل على  

الشرع، وقد وردت أسئلة من المتعاملين بهذه العمالت حول موضوعها ومسائلها، ممـا             
  .يبين أهمية وحاجة الناس لها

  -:هدف البحث 
 البحث إلى معرفة حقيقة العمالت الرقمية وأنواعها ونـشأتها وخصائـصها  هذا    يهدف  

  .واألحكام الفقهية المتعلقة بها
  -:الدراسات السابقة 

 أن هذا الموضوع لم يسبق بالبحث  فـي        – من خالل ما اطلعت عليه       –الذي يظهر لي    
دراسة علمية شرعية وأن ماورد في دراسة العمالت الرقمية دراسات اقتـصادية كمـا              

  ).وآثارها االقتصاديةالنقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ( جاء في رسالة بعنوان 
  -:أما من الناحية الفقهية فلم أجد بيانًا لحكم العمالت الرقمية إال في اآلتي 

   بعض الفتاوى المعاصرة في مواقع الشبكة العنكبوتيه-١
ولكـن يتنـاول نـوع      ) األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت اإللكترونية    ( بحث بعنوان    -٢

، أما البحث الحـالي فينـاول       Bitcoin وهو البتكوين  واحد فقط من العمالت االلكترونية    
  .جميع العمالت الرقمية والمشفرة
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  -:منهج البحث 
  -:  تم إتباع المنهج العلمي في دراسة المسائل الفقهية، وبيان ذلك بإيجاز في اآلتي 

 تصوير المسألة محل البحث، ثم ذكر الحكم الشرعي لها، بعد بيان األدلـة وأقـوال              -١
  .م فيهاأهل العل

  . جمع المادة العلمية من مظانها النظرية والميدانية-٢
  . عزو اآليات القرءانية بعد كتابتها بالخط الثماني-٣
  . تخريج األحاديث واآلثار من مطانها، والحكم عليها من خالل كالم أهل العلم-٤
  . اإلشارة للقرارات والفتاوى وأقوال المعاصرين التي تم اإلطالع عليها-٥
  . وضع خاتمة في آخر البحث تشتمل على أهم النتائج-٦
  . وضع فهارس علمية تخدم البحث-٧

  -:خطة البحث 
  .  انتظم البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة

 ففيها أهمية الموضوع وأسـباب اختيـاره وهـدف البحـث ومنهجـه              -:أما المقدمة   
  .وتقسيماته

أنواعها وطرق استخدامها وفيـه      مفهوم العمالت الرقمية ونشأتها و     -:المبحث األول   
  -:سبعة مطالب 
  .مفهوم العمالت الرقمية: المطلب األول
  .نشأة العمالت الرقمية وتطورها: المطلب الثاني
  .أنواع العمالت الرقمية وخصائصها: المطلب الثالث
  .مزايا وعيوب العمالت الرقمية: المطلب الرابع

  ة والحصول عليهاطرق استحداث العمالت الرقمي: المطلب الخامس
  الفرق بين العمالت الرقمية والعمالت الورقية: المطلب السادس
  .موقف مؤسسة النقد والبنوك المركزية من العمالت الرقمية: المطلب السابع
  -: في األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت الرقمية وفيه ستة مطالب -:المبحث الثاني 
  .على العمالت الرقميةالثمنية اجريان علة : المطلب األول
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  .حكم إصدار النقود من غير إذن الحاكم: المطلب الثاني
  . ذلكةجريان الربا في العمالت الرقمية وعل: المطلب الثالث
  .حكم المضاربة بالعمالت الرقمية: المطلب الرابع

  .حكم الزكاة في العمالت الرقمية: المطلب الخامس
  ت الرقميةحكم التعدين في العمال: المطلب السادس

  .ثم الخاتمة والفهارس
 المنان على ما يسر وأعـان، واسـأل   – عز وجل –  وفي ختام هذه المقدمة أحمد اهللا    

 خالصا،  ولوجههاهللا الكريم أن يحسن عاقبتي في األمور كلها، وأن يجعل عملي صالحا             
  .وأن يبارك فيه وينفع به اإلسالم والمسلمين
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  لالمبحث األو
الرقمية ونشأتها وأنواعها وطرق الحصول عليها وطرق استخدامها مفهوم العمالت 

  ومميزاتها ومخاطرها
  مفهوم العمالت الرقمية-:المطلب األول 

  -:تعريف العملة في اللغة : أوال
  .خر العملأ رزق العامل و–  هي بضم العين 

 علـى   اًجـر  أ  للعامل  تُعطي اوتطلق العملة على النقود، وجمعها عمالت وعمالت؛ ألنه       
  .العمل

 )١(.القوم الذين يعملون بأيديهم ضروبا من العمل من طين أو حفر أو غيره: والعملَة
  .النقد: العملَةُ

العملة القوية، عملة إحدى الدول الكبرى التي تستخدم فـي المعـامالت            : العملَة الصعبة 
  .التجارية الدولية كالدوالر األمريكي والفرنك السويسري

  .عملة مستعملة: تداولةعملة م
  .إمكانية تحويلها إلى عملة ُأخرى: قابلية العملة للتحويل

: عملة لها قيمة اسمية أعظم من قيمة محتواها المعدني، العملة الوطنيـة         : العملة الرمزية 
  )٢(.النقد الذي يتعامل به في البيع والشراء داخل البالد، قطع معدنية أو   ورقية

  :لعملة في االصطالح تعريف ا-:ثانيا
  -:تعريف العملة عند االقتصاديين

قتصاديين المعاصر على عـدة معـاني، ويمكـن        تدور تعريفات العملة في اصطالح اال     
دراج مجموعة التعريفات األكثر شيوعا للعمالت والتي يمكن أن تكـون علـى النحـو           إ

   -:التالي
 التي تطلب لذاتها وأنها تطلـب        هي األشياء  " بعض االقصاديين عرفوا النقود، بأنها     -١

  ."لما تستطيع أن تفعله

                                         
 .١/١٠٣٦، القاموس المحيط ٢١٨ص مختار الصحاح ، ١١/٤٧٦لسان العرب ) ١(
 www.almaung.comالمعاني جامع ) ٢(
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  "كل مايستخدم مقياسا للقيم وواسطة للتبادل وأداة لالدخار" وعرفها بعضهم بأنها -٢
وحدة التبادل التجاري التي توجدها الدول وتجد قبولًـا عامـا   " وعرفها بعضهم بأنها     -٣

  .للدفع في السلع والخدمات
  )١(" أدوات لتحريك الموارد والطاقة " وعرفها آخرون بأنها-٤

  -:عند الفقهاء ) النقود(تعريف العملة 
قسم الفقهاء النقود إلى نقود بالخلقة وهي الذهب والفضة، ونقود باالصطالح وهي سائر             

  المسكوكات المعدنية األخرى وما في حكمها من األوراق النقدية،
 . وعرفوا النقود

  -:بعدة تعريفات منها 
 فما يعرف له حد طبيعـي وال شـرعي بـل            نانيروأما الدراهم والد  "بن تيمية   يقول ا -١

مرجعه إلى العادة واإلصطالح، وذلك ألنه في األصل ال يتعلق المقصود به بل الغرض              
أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلـى       

خالف سائر األموال، فإن المقصود االنتفاع بها نفـسها،         التعامل بها ولهذا كانت أثمانا ب     
  )٢(. فلهذا كانت مقدرة باألموال الطبيعية والشرعية

بل يقصد بهـا  .  ال تقصد ألعيانها– أي الدراهم والدنانير –األثمان  "  يقول ابن القيم     -٢
ا التوصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد ألعيانها فسد أمر النـاس وهـذ               

  )٣(. معني معقول يختص بالنقود ال يتعدى إلى سائر الموزونات
تمان المقصود منهـا المعاملـة      ثاالئتمان هي الذهب والفضة، واال    " ويقول ابن رشد     -٣

 ال المعاملـة     في جميع األشياء ال االنتفاع، والعروض المقصود منها االنتفـاع أوالً           أوالً
  )٤(". وأعني بالمعاملة كونها ثمنا

                                         
  . ١٥٨محمد زكي الشافعي ط دار النهضة ص .مقدمة في النقود والبنوك د) ١(
  ١٩/٢٥١،٢٥٢ ابن تيميةفتاوى ) ٢(
  . ٢/١٢٧م الموقعين اعال) ٣(
  . ط دار الفكر١/٢٢٢بداية المجتهد ) ٤(



 

 )٢٨٠٩(

خلقهما اهللا تعـالى لتتـداولهما األيـدي        "كر اإلمام الغزالي من النقدين حيث قال         وذ -٤
ويكونا حاكمين بين األموال بالعدل لحكمة اخرى هي التوسل بهما إلى التوسل بهما إلى              
سائر األشياء ألنهما عزيزان في أنفسهما وال غرض في أعيانهما، ونسبتهما إلى سـائر              

  )١(. هما فكأنه ملك كل شيءاألموال نسبة واحدة، من ملك
التوسل "ن نقتبس منه ما يشير إليه في قوله         أ السابق نستطيع    لىومن تعريف اإلمام الغزا   

وأما قوله عنهما بحاكميتهـا بـين       . بهما إلى سائر األشياء بأن النقود هي وسيط للتبادل        
كل شيء فإنـه    شارة إلى أنها مقياس القيم، وأما قوله من مكلهما فإنه ملك            إاألموال فهي   

  .يشير بذلك إلى أنهما مخزون للقيم
  :أن أقرب تعريف للنقود من ناحية الفقه هو التعريف اآلتي: وترى الباحثة

إن النقود هي أي شيء خال من الموانع الشرعية يصطلح عليه الناس ليكـون وسـيطًا             "
  )٢(". لالستبدال ومقياسا للقيمة ويلقى قبولًا عاما بين الناس

  -:تعريف العمالت الرقمية باعتبارها لقبا لموضوع البحث : ثالثًا
  -:عرفت العمالت الرقمية بعدة تعريفات على النحو التالي 

تمثيل رقمي للقيمة، يصدر بواسطة مطورين خاصـين باعتبـاره وحـدة حـساب،        "-أ
ويمكن الحصول عليه وتخزينه والوصول إليـه والتعامـل بـه إلكترونيـا، ويـستخدم               

  ".تنوعة من األعراض عند اتفاق طرفين على استعمالهلمجموعة م
 عن غير البنك المركزي والمؤسسات االئتمانيـة،  ادرتمثيل رقمي للقيمة النقدية ص     "-ب

  ". لهاتستمد قيمتها من الثقة الكائنة في القبول الطوعي
وسيط تبادل، تعمل مثل العملة في بعض البيئات، ولكنها ال تملك صـفات العملـة                "-ج
  .حقيقيةال

                                         
  . ط دار القلم٤/٨٩احياء علوم الدين للغزالي ) ١(
موسى آدم عيسى، . في االقتصاد الإلسالمي، دراسة مقارنة باالقتصاد الرأسمالي د        التوازن النقدي والحقيقي     )٢(

  ١/١٥٠ هـ ١٤١٠لقرى  جامعة أم ا– كلية الشريعة–رسالة دكتوراه غير منشورة 



– 

  )٢٨١٠(

 تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة، وليست               -د
مرتبطة بالضرورة بالعملة الورقية، ولكنها مقبولة لدى أشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين            

  .كوسيلة للدفع، ويمكن نقلها وتخزينها أو تداولها إلكترونيا
، يـصدر عـن مطـورين       )الالمركـزي ( أحد أنواع النقد الرقمي غير المنـتظم         -هـ

  .يسيطرون عليه في العادة، ويستخدم ويكون مقبولًا بين أعضاء مجتمع افتراضي محدد
 مجموعة من البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية تحـل فيهـا الرسـالة اإللكترونيـة      -و

  )١(. بالفعل محل تبادل العمالت النقدية التقليدية

  -:مكن القول بأن النقود الرقمية هي وبناء على التعريفات السابقة ي
منتجة بواسـطة   ) ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي       (عملة رقمية افتراضية    "

برامج حاسوبية وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي ادارة               
  .رسمية دولية، يتم تداولها بين أعضاء مجتمع افتراضي باعتبارها عملة

 العمالت الرقمية، العمالت االفتراضية، العمالت المشفرة، النقود الرقميـة،          -:ى  وتسم
  )٢(. النقود االفتراضية، عمالت اإلنترنت

  العمالت الرقمية وتطورها نشأة: المطلب الثاني
  تم طرح فكرة العمالت الرقمية من طرف مبرمج اسـتعمل اسـما مـستعارا وهـو                

 ٢٠٠٨وقدمها في بحـث نـشره فـي عـام         ) satoshinakamotoساتوشي ناكاموتو (
فـي موقـع خـاص بالتـشفير        ) نظام عملة الند للند اإللكترونيـة       : البيتكوين( بعنوان  

، وحمايتها مـن التزييـف واإلتفـاق        "بيتكوين  " اإللكتروني بين فيه طريقة عمل عملة       
  )٣(. المزدوج

                                         
  ،www.wkipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا ) ١(

عبد اهللا بن سـليمان، المجلـة العمليـة لالقتـصاد           . النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية د      
ــمس    ــين ش ــارة ع ــة التج ــارة، كلي ــدد  –والتج ــاهرة الع ــاير ) ١( الق ــشور ص ٢٠١٧ين  ٢٠ من

،www.techopedia.com٦٧٠٢digtal.  
  .٢١،٢٢النقود االفتراضية ومفهومها ص ) ٢(
ــود ) ٣( ــن النق ــية م ــمي    ٢٢االفتراض ــع الرس ــي الموق ــت ف ــبكة االنترن ــي ش ــل ف ــة عم ، ورق

  .١٢عبد اهللا العقيل ص .  د الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونيةاألحكام،pdf.bitcoin/org.bitcoin.wwwلعملة



 

 )٢٨١١(

بطريقة التعـدين التـي   " ن بيتكوي" بإنتاج أول عملة  " ساتوشي  "  قام   ٢٠٠٩  وفي عام   
 عملة بيتكوين وفي نفس العام ايضا تمت أول عملية تحويل عمالت            ٥٠ينال بها المعدن    

" المبرمج الفعلـي لنظـام      " هال فيني   " وبين  " ساتوشي  " من الند للند بين     " بيتكوين  " 
  ".البيتكوين 

مقابـل الـدوالر   " ين البيتكـو " بتقدير قيمة (new liberty) وفي نفس العام قامت شبكة
؛ احتسابا لها بقيمـة الطاقـة   ) بيتكوين١٣٠٩,٠٣=  دوالر أمريكي   ١: (االمريكي بواقع 

الكهربائية التي تستخدمها الكمبيوترات للعملية الحسابية التي تنتج هذا العدد مـن عملـة          
 .البيتكوين

ـ            ٢٠١٠ وفي عام    الت  تم إنشاء سوق إلكتروني لصرف عملة البيتكـوين مقابـل العم
" بيتـزا " سلعة بالبيتكوين هي عبـارة عـن   لالعالمية، وفي نفس العام أيضا تم شراء أو       

 آالف بيتكوين، وتوالت التعامالت في نفس العام حتى وصـلت القيمـة             ١٠٠٠٠مقابل  
السوقية للعملة ما يعادل مليون دوالر أمريكي حتى وصـلت مليـار دوالر فـي عـام                 

١(.٢٠١٣(  
  Mt. Goxإنشاء منصة 

 بإطالق منصة تداول التي كانـت  ) ماكليب(نفس العام تقريبا قام المبرمج األمريكي    وفي  
معروفة بكونها منصة لتداول بطاقات التجميع السحرية قد تم تطويرها بشكل سريع لكي             

فـي العـام   )مارك كـاربيليس    (تلبي احتياجات العمالت الرقمية المشفرة وتم بيعها إلى         
  .التالي إلنشائها
هذه المنصة لكي تصبح أشهر مكـان لتبـادل العمـالت األخـرى مقابـل         وقد تحولت   

البيتكوين والعكس، وقد كانت بمثابة مكان لكل المتحمسين للعمالت الرقميـة المـشفرة             
  )٢(.بحيث يمكنهم فيه إتمام المعامالت

 mt( تم اختراق منـصة لتـداول البيتكـوين نتيجـة مـشكلة فـي       ٢٠١١وفي يونيو 
Gox(خاص بمراقب الشركةالحاسب اآللي ال.  

                                         
  ١٣االلكترونية ص العمالت ) ١(
  https://medium.comتاريخ العملة المشفرة ) ٢(



– 

  )٢٨١٢(

وقد قام المخترق باستغالل هذه الثغرة واستخدام المنصة لتغيير سـعر البيتكـوين إلـى               
 بيتكوين أخرى تـم     ٦٥٠ بيتكوين بعدها مباشرة مع خسارة       ٢٠٠٠ ثم قام بشراء     تاسن

شراؤها بهذا السعر المزيف القليل، ولم يتم استرجاع أي من هذه البيتكوين ممـا جعـل               
  .فة وفي حاجة إلى وسائل تأمين أفضلالمنصة ضعي

لقد كانت هذه المرة األولى التي تظهر فيها المخاطر والـسلبيات المحتملـة للعمـالت               
الرقمية المشفرة مما أثبت أن هذه العمالت ما زالت غير آمنة في هذا الوقت وأنه يمكن                

  .سرقتها بسهولة
  "البيتكوين"أول منافسي 

اولة الدعم، فقد بدأت عمالت رقمية مشفرة جديدة فـي     وفي هذا الوقت من التشكيك ومح     
( الظهور على الساحة وأصبحت مستعدة لمنافسة البيتكوين أحد هذه العمالت هي عملـة            

 عملة مشفرة تم انشاؤها بواسطة مصدر مفتوح        )الاليتكوين(وقد كانت عملة     )الاليتكوين
د شعر تشارلي بعـدم     ، لق )تشارلي( بواسطة مهندس في جوجل وهو       موقعللعمالء على   

الرضا عن الوضع القائم للعمالت الرقمية في هذا الوقت، ولذلك فقد قرر محاولة تقـديم               
  .ما هو أكثر مما كانت تقدمه البيتكوين وذلك من خالل أمور في متناول اليد

ولقد ولدت هذه العملة إلنشاء تعدين مكافئ وهي عملية رقمية تستخدم البلوكشين للحفاظ             
  .امالتجميع المععلى تتبع 

تستخدم الاليتكوين في تحويل األموال مباشرة من الشركات الخاصـة إلـى الـشركات              
العامة بدون طرف ثالث مثل البنوك، وقد كانت الفروق األساسية التـي تميزهـا عـن                

  )١(. البيتكوين هو سرعتها وعدد العمالت وسقف السوق
 namecoin )(نيمكوتن * 

 وقد كان من المخطط لهـا أن        ٢٠١٠ي للبيتكوين في عام     ظهرت النيمكوتن كمنافس قو   
النطاقات وخالل هـذه  )DNs( لذا قد سميت ( Bit DNs )تكون أحد أشكال نظام أسماء 

                                         
، كاليفورنيا  RNDA الناشر مؤسسة    ١٥تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي، جوشوا بارون ص          ) ١(

  .٢٠١٥للعام 



 

 )٢٨١٣(

 block( لـدعم فكـرة بلوكـشين   ) ساتوشي ناكاموتو(الفترة فقد علق مطور البيتكوين 
chain (  هذا المشروعنظام أسماء النطاقات وقد عرض مكافأة لمن يستطيع تطوير.  

بهذه المهمة ومن هنا ظهرت النيمكوين ألول       ) فينسين(وقد قام أحد المستخدمين ويدعى      
  .مرة

وتكمن النقاط األساسية للفرق بين النيمكوتن والبيتكوين في السماح للمستخدمين بتخزين           
معلومات الهوية داخل المجموعات الخاصة بها مما خلق لألفراد مساحة لحفظ بيانـاتهم             

زين هـذه المعلومـات فـي شـكل         شخصية أو هويتهم الرقمية وغير ذلك، ثم يتم تخ        ال
  )١(.مفتاح

  ( swift coin )سويفت كوين *
 وهي عملة رقميـة     ) سويفت كوين  (بين البدائل البارزة التي ظهرت للبيتكوين عملة      من  

 مشفرة ظهرت لتطبيق فكرة السماح للعملة باإلنتقال من جهاز حاسب إلى آخر بدون أي             
حاجة إلى موافقة مركزية وبدون حتى الحاجة لموافقة البنـك الغيـر مركـزي الـذي                

خلف هـذا المـشروع     ) دانيال برونو ( نفسها، وقد كان فريق      ) السويفت كوين  (تستخدمه
 الـسويفت   (فبدال من استخدام التعدين كا في حالة البيتكوين فيمكنك الحصول على عملة           

ة مباشرة، ويرجـع الـسبب وراء  فكـرة          لالك وص أن تقوم بشراء أو بيع أو امت      )كوين
 تستخدم كطريقة للدفع في حاالت السداد       ) سويفت كوين  (الوصول المباشرة إلى أن عملة    

  .بالوصالت المباشرة أو كرأس مال في شكل كوبون
لـم يطلـق عالمتهـا    ) برونـو ( إال ان فريق ٢٠١١وعلى الرغم من ظهورها في عام      

  )٢(. ٢٠١٣التجارية إال في عام 

  ( Ripple )الريبل *
 ظهرت عملة الريبل بهدف تسهيل عملية الدفع وتبـسيطها مـن خـالل          ٢٠١٣في عام   

انشاء عمليات تحويل شفافة بدون الحاجة إلى طرف ثالث ومن هنا جاءت فكرة الريبـل        
  .التي صممت وأنشأت تحديدا للعالم المصرفي

                                         
  .، تاريخ العمالت المشفرة١٦على االمن القومي ص تداعيات المعلة االفتراضية ) ١(
  المراجع السابقةس فن) ٢(



– 

  )٢٨١٤(

 الموجة إلى البنوك    ) الريبل (ن حقيقة  كثيرة بداية م   )البيتكوين والريبل (واالختالفات بين   
أكثر مـن  ) مع أخذ الريبل كعملة أساسية (والمصارف لتحويل األموال بمختلف العمالت      

  .كونها رقمية مشفرة
شبكة مركزية بدال مـن     ) للريبل   (ونظرا التصالها الوثيق بالنظام المصرفي التقليدي فإن      

  .الشبكة الغير مركزية للبيتكوين
  من خالل مساعدة البنوك على إرسال األمـوال        )الريبل(ا المقترحة من    تعمل التكنولوجي 

 وقت قصير ومن خالل شبكة مالية جديدة تامة وأكثر كفاءة، وتهدف من وراء ذلـك              فى
إلى مساعدة الناس على استخدام خدمـــات ماليــة بدون أي تأخير وبدون تكلفـة            

  )١(. باهظة
  ( Ethereum )اإليثيريوم *

بـدأ التطـوير األول   ( Ethereum ) مولد نظام جديد ومختلف وهـو  ٢٠١٥شهد عام 
عـن فكـرة إنـشاء      ) فيتاليك بوتيرين ( عندما أعلن مخترعها     ٢٠١٣لإليثيريوم في عام    

 الذي يتم دفعه عند إكمال العقود الذكيـة،         )اإليثيريوم(نظام ذكي يمكنه العمل من خالل       
 هـذه الرؤيـة إلـى واقـع وتحويـل      ثم قضى العامين التاليين في العمل على تحويـل  

إلى منصة بدال من مجرد عملة رقمية مشفرة تعمل كنظام من خالل كـود              )اإليثيريوم  (
  .خاص بها

 هو إضافة العقود الذكية ممـا يـسمح         )اإليثيريوم(في تقديم     ولكن الجانب األكثر ثورة   
ـ            ن المعـايير   للمستخدمين بإنشاء عقود رقمية وتكنولوجية بالكامل تكون أكثر كفـاءة م

  .التقليدية
 انتشرت العمالت الرقمية حول العالم وزادت تطبيقاتها أكثر، كمـا           ٢٠١٦وبحلول عام   

 ماكينـة  ٥٠٠أن عدد ماكينات الصراف اآللي للبيتكوين حول العالم وقد زادت إلى نحو         
  . ماكينة بنهاية نفس العام٩٠٠ ووصلت إلى ٢٠١٦في بداية عام 

تين وسويسرا تقبل البيتكوين كوسيلة للدفع فـي رحـالت          وبدأت بعض الدول كـاألرجن   
  .القطار ومحالت األلعاب

                                         
  السابقةنفس المراجع ) ١(



 

 )٢٨١٥(

  )Bitcoincach(بيتكوين كاش *
بدأت زيادة شهرة العمالت الرقمية في التسبب في حدوث ازدحام مع األعداد الـضخمة              
من المجموعات مما أدى إلى إبطاء سرعة المعامالت فقد اشتكى بعض المستخدمين من             

شيـشيت  ( أيام لتلقي تأكيد إتمام عملية التبادل، فقـرر          أربعة حتى   لالنتظارم  اضطراره
جديدة بقواعد معدلـة واطلقـوا عليهـا        )بلوكشين  (وفريق المطورين إلى إطالق تقنية      )
 . ٢٠١٧في عام ) بيتكوين كاش(

 * ( BTG )بيتكوين جولد
تكـوين األصـلية،   ليست البيتكوين كاش الوحدة المنفصلة الوحيدة التي ظهرت مـن البي   

 آخر ونتيجة لذلك    )هاردفورك( فقد حدث    ٢٠١٧ أكتوبر من عام     ٢٥وذلك ألنه في يوم     
فقد تم إطالق بيتكوين جولد كعملة رقمية أخرى جذبت انتباه المـستثمرين فـي وقـت                

وهو مدير شركة ويمثل الشركة التـي يقـع         ) جاي لياو (مخترع هذه العملة هو     ' قصير  
، فالبيتكوين جولد كغيرها من االنقـسامات األخـرى         )نج كونج  هو (مقرها الرئيسي في  

  'التي حدثت قبل ذلك 
 إن مستقبل العمالت الرقمية يصبح كل يوم أقرب إلى الحصول على موافقـة المزيـد               

 والمزيد من المؤسسات كوسيلة دفع معتمدة
 أنواع العمالت الرقمية وخصائصها: المطلب الثالث

مية المشفرة، ومعظمها مبنية على مبدأ عملـة البيتكـوين          تعددت وتنوعت العمالت الرق   
تـستعرقه  ومستنسخة منها، والفروق بينهما غالبا يسيرة، بعضها متعلق بالوقـت الـذي      

لية التداول، وبعضها متعلق بطريقة التعدين والتوزيع، وبعضها متعلق بخوارزميـات        عم
، ويوجد عدد محدود مـن      )وهي تلك الخوارزميات المسؤولة عن عملية التشفير      (الهاش  

هذه العمالت يمكن وصفها بالرئيسية بناء على عدد المتعـاملين بهـا، واتـساع نطـاق      
المواقع التي تقبلها، وعدد األماكن التي يمكن مـن خاللهـا اسـتبدال العملـة الرقميـة         
بالعمالت الورقية، وبلغت العمالت الرقمية البديلة في الوقت الحاضر عددا كبيرا وصل            

  .عملة رقمية) ٧١١(إلى 
  : ومن أبرز وأشهر هذه العمالت ما يلي



– 

  )٢٨١٦(

وهي أشهر العمالت الرقمية وأوسعها انتشارا وعبارة البيتكـوين تطلـق           :  البيتكوين -١
  :على ثالثة أمور

  سواق المالية ويرمز لها في اال:  وحدة العملة( BTC ) بـ-١
  :   وتتجزأ إلى وحدات أقل  ** 

  m BTC. من عملية البيتكويناً جزء٠,٠٠١ وتساوي) ميللي بيتكوين( :
   من عملة البيتكوينءاً جز٠,٠٠٠٠٠١وتساوي ) مايكرو بيتكوين (
  Satoshi . من عملة البيتكوينءاً جز٠,٠٠٠٠٠٠١وتساوي ) ساتوشي( .
  .التي تعتمدها هذه العملة في اإلنتاج والتعامل" البروتوكول" الشبكة اإلنترنتية -٢
  )١(. في التعامل بها البرامج المساعدة -٣
  ( Lite Coin ) اليتكوين -٢

 م وهي من أوائل العمالت الرقميـة البديلـة، وتتميـز عـن              ٢٠١١أنشأت في أكتوبر    
البيتكوين بأن عملية التعدين فيها أسهل وأرخص، كما تتصف بأنها أسرع فـي التبـادل              

  من البيتكوين،
ة الذهبية، فإن الاليتكوين هو العملـة   إذا كانت البيتكوين هي العملة الرقمي     : وقد قيل عنها  

  )٢(. الفضية
  ( Name Coin ) نيمكوين -٣

 م، وتعتمد على تقنية البيتكوين مفتوحة المصدر، تتميز بالنـدرة  ٢٠١١أنشأت في إبريل  
  .العالمية، والالمركزية، واألمن، والخصوصية

  ( Peer Coin ) بيركوين -٤
لب العمالت الرقمية إلـى بروتوكـول        وهي تعتمد كأغ   ٢٠١٢أنشأت في أغسطس عام     

ولكنها تمتاز بكفاءة التعدين، وتحسين األمـن والـضمانات، وتحتـل    ) الندللند(اإلنترنت  
  )١(. المرتبة الرابعة بين العمالت االفتراضية في القيمة السوقية

                                         
 .١ Mastering bitcoins EBook, Chapter، ٩الفقهية المتعلقة بـالعمالت االلكترونيـة ص   األحكام ) ١(

Introduction, Andreas M.Anotonopoulos  
  ١٥ة على األمن القوني ص ، تداعيات العملة االفتراضي٢٩ص النقود االفتراضية ) ٢(



 

 )٢٨١٧(

  ( Nova Coin ) نوفاكوين -٥
، ولكنها تختلف فـي    م، وتستند إلى رمز المصدر المفتوح      ٢٠١٣أنشأت في فبراير عام     

كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة، مما يمنع االعتداء مـن قبـل مجموعـات         
  )٢(.التعدين والتنقيب

  ( Feather Coin ) فيذركوين -٦
 تتميز بضبط صعوبة التعدين في كثير من األحيان، كما تتميز أيـضا             رقميةوهي عملة   

ت والتحسينات الجديدة فيها، بما في ذلك الحمايـة         بأنه يتم تحديثها بانتظام لدمج المميزا     
  )٣(. من سوء المعاملة الناتج عن التعدين الجماعي

  ( E-Dinar Coin ) إي ديناركوين -٧
 م وهي تعمـل علـى التقنيـة          ٢٧/٦/٢٠١٦دخلت سوق الصرف للعمالت الرقمية في       

عديني لزيادة األمـان    الحديثة المفتوحة المصدر، كما تتسم بالتحديث المستمر لنظامها الت        
  .للمتعاملين بها

  ( ZCash ) زيكاش -٨
 م، وتتميز بخاصية حماية إخفاء هويـة المرسـل          ٢٠١٦تم تدشين البروتوكول في عام      

والمتلقي، وقيمة جميع المعامالت على بلوكات خاصة اليمكن االطالع عليهـا إال لمـن            
  )٤(. لديهم المفتاح الصحيح

 ) ( Ripple الريبل-٩
 عملة الريبل للربط بين البنوك وخـدمات الـدفع وتبـادل األصـول الرقميـة                تستعمل

  .والشركات

                                                                                                     
  المراجع السابقةنفس ) ١(
)٢ (http://www.novacoin.org  
)٣ (http://www.feathercoin.com/about/  
)٤ (http://zcash/?page=٣٠، النقود االفتراضية ص ٠ .  
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  ( BCH ) بيتكوين كاش -١٠
تحتل المركز الرابع بين العمالت الرقمية وتسبقها في القيمة السوقية عملة البيتكوين ثـم              

  . انقسام البيتكويننريوم ثم الريبل وهي ناتجة عيثاالث
  ( Ethereum ) االيثيريوم -١١

هي ثالث وأكبر وأفضل وأفضل العمالت الرقمية لالستثمار من حيث الحجـم والقيمـة              
السوقية وأحدثت ضجة بالعالم حيث قفز االيثيريوم خالل أول خمس شهور من مستوى             

  . دوالر للوحدة الواحدة٤٠٠ دوالر إلى أكثر من ١٠
  ( EOS ) إيوس -١٢

)  Block.one (م، طورتهـا شـركة    ٢٠١٧أطلقت عمل إيوس خالل شهر يوليو عام 
والعقـود الذكيـة والـشركات المـستقلة        ) Dapps (الالمركزيةلتركز على التطبيقات    

  .الالمركزية
  ( BTG ) بيتكوين جولد -١٣

هي النسخة الثانية من البتكوين، وتهدف إلى تقديم خوارزمية تعدين بديلـة أقـل قابليـة      
  )١(A slcللتحسين على

  :يةخصائص العمالت الرقم
ـ     ) البيتكوين(من أبرز خصائص العمالت الرقمية الرئيسية        ل وفي الغالب تنطبق على ج

   -:، أنهاةأنواع العمالت الرقمي
وليس لها أي قيمـة     ) فيزيائي( عملة رقمية تخيلية ليس لها أي وجود مادي ملموس           -١

 .ذاتية
 مؤسـسة أو   عملة غير نظامية، بمعنى أنها غير مدعومة من أي جهة رسمية أو من   -٢

  .منظمة دولية
  . يتاح لجميع المتعاملين بها إمكانية تعدينها بحسب إمكاتاتهم التقنية والفنية-٣
 تستخدم من خالل االنترنت فقط، في نطـاق المؤسـسات والمواقـع االلكترونيـة               -٤

  .والشركات التي تقبل التعامل بها
                                         

)١ (net.rich-go.www ،com.avatrad.www ،com.argaam.www ،  



 

 )٢٨١٩(

، بعمليـات مـشفرة   ) واليورو الدوالر( يمكن تبادلها بالعمالت الورقية الرسمية، مثل  -٥
  .بر االنترنت، وبواسطة موقع متخصصة أو أجهزة صراف آلية خاصةع
 تتم عمليات التبادل التجاري بواسطتها من شخص آلخـر بـصورة مباشـرة، دون           -٦

  ).الندللند(حاجة لتوسيط البنك 
فاق أو الشراء، كما فـي بطاقـات االئتمـان          ن ال يوجد حد معين أو سقف محدد لال        -٧

  المختلفة
  . عدم إمكانية الجهات الرقابية تتبع أو مراقبة العمليات التجارية التي تتم بواسطتها-٨
  .قدية في أي دولة، على التحكم في عرضها أو سعرهالن عدم قدرة السلطات ا-٩

 نظرا لطبيعتها الالمركزية، فهي تعتبر آلية مالءمة للشراء والبيع بطريقة سلـسة             -١٠
  )١(. وسريعة

  مزايا وعيوب العمالت الرقمية: لب الرابعالمط
 أنها  كماتتصف العمالت الرقمية بعدد من المزيا التي تمنحها القبول لدى المتعاملين بها،           

  تشتمل على بعض السلبيات أو المخاطر المصاحبة الستخدامها، 
  :وبيان ذلك في اآلتي

  :مزايا العمالت الرقمية
ت الرقمية والتي تزيد من قبول المتعاملين بهـا مـا         من أهم المزايا التي تتسم بها العمال      

  :يأتي
  : الرسوم المنخفضة-١

 مصاريف على النقل والتحويل كـالتي  أيتتميز هذه العمالت بأن المتعامل فيها لن يدفع       
تتقاضاها البنوك وشركات بطاقات االئتمان عادة، فلن يكون هناك حاجة إلى وسيط بـين   

ال؛ ألن العملة لم تنقل، بل رمز العملة هو ما خـرج مـن              العميل وبين التاجر لنقل الم    
النـد  (لة تتم دون وسيط وتـسمى  يمحفظة المشتري ودخل إلى محفظة البائع، وهذه العم     

  ).للند

                                         
com.cryptocionsnews.www://https ،-supported/com.hangellyc://https ،٣١النقود االفتراضية ص ) ١(

currencies  
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  : السرعة والخصوصية والسرية-٢
نظرا لطبيعتها الخاصة، فال يمكن مراقبة عمليات البيع والشراء، ألن العملية مسجلة في             

 من غير تحديد الهوية الحقيقية للمرسل والمستقبل، وإنما يذكر في السجل            السجل الموحد 
المفتاح العام للمحفظة اإللكترونية لكل منهما، وهذا يوفر أيضا         من  ) بلوكشين(  الموحد  

  )١(. حماية ضد سارقي الهويات عبر الشبكة
  : العالمية-٣

ا عمليـة محليـة، ألنهـا       فهي الترتبط بموقع جغرافي معين فيمكن التعامل معها وكأنه        
التخـضع لـسيطرتها    متوفرة على مستوى العالم وال توجد دولة تستطيع حظرها ألنها           

أساسا، كما اليمكن أن تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو غير ذلك من المخـاطر التـي                
يمكن أن تتتعرض لها التحويالت بالعمالت التقليدية إذا كانت مشكوكا فيها ألن مالكهـا              

  .د الذي لدية السلطة على تحديد آلية ومكان ونوع استخدامهاهو الوحي
  : الشفافية والحيادية-٤

يمكـن  .. فجميع المعلومات الخاصة بعمليات العمالت الرقمية متاحة في السجل الموحد          
ألي شخص الدخول عليها واستخدامها والتوثيق منها بشكل لحظي، وفي نفس الوقت ال             

ب بهذا السجل أو بالشبكة؛ ألنه مؤمن من خالل نظـام       يمكن ألي شخص أو جهة التالع     
  )٢(. التشفير

  : سهولة التداول والتحويل-٥
من خالل منصات العمالت الرقمية وبرامجها المتوفرة في أجهـزة الحاسـب اآللـي،              
واألجهزة الذكية، سواء عبر المواقع اإللكترونية في شبكة االنترنت أو البرامج المحملـة      

  )٣(. لكترونيةعلى األجهزة اإل

                                         
: البيتكـوين "، حسام الدين عطـار  ٣٢، النقود االفتراضية ص     ٢٢للعمالت االلكترونية ص    االحكام الفقهية   ) ١(

-http://www.sasapost.com/opinion/alpetkan-vitual ": االموال على الرابط   عمله افتراضية لغسيل    
currency  

  نفس المراجع السابقة) ٢(
  . البتكوين عملة افتراضية سبق ذكر الرابط"، حسام الدين عطار ٢٣العمالت االلكترونية ص ) ٣(



 

 )٢٨٢١(

  : سرعة توثيق العمليات-٦
 ببدائلها اإللكترونيـة التـي تـتم عبـر          وفالمقارنة مع العمليات المالية بالنقود الورقية أ      

الحدود الدولية قد تستغرق عملية التوثيق أو المقاصة ساعات أو أيام، أما في العمـالت               
  .االرقمية فال تتجاوز هذه العملية عشر دقائق مهما بلغ حجمه

  :  األمان-٧
واحدة من أكبر مـشاريع الحوسـبة   ) البروتوكول والتشفير المستخدم(تعد تقنية البيتكون  

الموزعة في العالم، مما يجعل من الصعب تزويدها أو إعادة استنـساخها، كمـا يمكـن         
للمستخدمين تشغيل ممارسات األمان لحماية أموالهم ضـد الـسرقة أو التـأمين ضـد               

  )١(. يها سجل أمان قوي جداالخسارة، ولذا فلد
  -: تسهيل التجارة العالمية -٨

  ال تخضع المعامالت المشفرة بطبيعتها إلى أسعار الصرف أو أسعار الفائدة أو رسوم             
وباسـتخدام آليـة    . المعامالت أو غيرها من الرسوم المفروضة من قبـل بلـد معـين            

حدود دون مـضاعفات بـسب   ، يمكن إجراء التحويالت والمعامالت عبر ال )البلوكتشين(
  )٢(. صرف العمالت وما شابه ذلكأسعارالتقلبات 

  -:عيوب العمالت الرقمية 
ألنها تستعمل في عمليات غسيل األموال وبيع الممنوعـات مـن       :   مخالفة القوانين    -١

مخدرات وأسلحة وخدمات وغير ذلك، فعدم وجـود سـلطة مركزيـة تـشرف علـى              
من النواحي األمنية جعل مـن الـسهل اسـتخدام هـذه            التعامالت والحواالت وتراقبها    

  )٣ (.العمالت في عمليات غسيل األموال وبيع الممنوعات

                                         
)١ (virual-alpetkoam/opionion/com.sasapost.www، 

org.bitcoin.www 
  www.eumlat.netالعمالت الرقمية مميزات ) ٢(
  com.wd-tech.www، ٣٦النقود االفتراضية ص ) ٣(
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  -: سعر العملة -٢
  يشكل سعر العملة الرقمية وتقلباتها الكبيرة مشكلة كبرى للمتعاملين بها، كما أنها قـد               

بـسبب  ( للعملـة    دى انتشارها وقبولها، ومن جهة اخرى فإن السعر المتذبذب        متحد من   
يشجع المحتالين في استغالل ذلك عن طريق مواقع وهمية لتبـادل العملـة،           ) اتنالمراه

حيث يقومون بمحاكاة شن هجوم إلكتروني عليها إلحداث فزع بين المتعاملين مما يؤثر             
  .سلبا في قيمة العملة

  -: القرصنة -٣
ها عرضة للقرصنة والسرقة      نظرا ألن العملة الرقمية مخزنة ضمن محفظة رقمية، فإن        

والتالعب في حسابات مستخدميها وتعديلها عـن طريـق القرصـنة، وعنـد تعـرض          
المستخدم للسرقة من حسابه ال يمكنه استعادة امواله ألن المجهولية سمة هـذه الـشبكة،        

  )١(. مع عدم امكانية المتضررين من اتخاذ إجراءات قانونية لمالحقة السارقين

خاص بالعملة الرقمية بل حتى العملة الورقيـة قابلـة للـسرقة رغـم      وقد ال يكون هذا     
  .صعوبة تزويدها، سواء تم حفظها بشكل شخصي أو في المصارف

  -: التعدين -٤
  من أهم العوائق التي تقف أمام انتشار استخدام العمالت الرقميـة فـي العـالم هـي                 

 برامج الوصول إليهـا     قدتعبواسطة المستخدم العادي نظرا ل    ) إصدارها(صعوبة تعدينها   
وتعقد العمليات الحسابية الالزمة إلجراء عمليات التعدين، مع أنه يتاح تعـدين العملـة              

 )٢(. للجميع من الناحية النظرية

  -: التهرب الضريبي -٥
  حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الـضرائب القيـام             

التي تتم بواسطة العمالت الرقميـة نظـرا ألن تلـك    بربط الضريبة على تلك الصفقات    

                                         
)١ (/advantage-bitcoins-to-works-uber-against-war-agentinas/ae.mostaqbal://https 
-exchange-bitfinex-stolen-bitcoin/٠٣/aug/٢٠١٦/technology/com.theguardian.www

kong-hong 
)٢ (https://en.bitcoin.it/wiki/double-spending  



 

 )٢٨٢٣(

الصفقات تتم خفية عبر شبكة اإلنترنت، كما يمكن أن تتم عمليات شراء وبيع وتحقيـق               
 .خسائر وهمية، باإلضافة إلى أنها تعتبر من وسائل تهريب األموال إلى الخارج

  -: المخاطر الفنية -٦
يـة أو خارجيـة تـؤثر علـى أدائهـا،           قد تتعرض العمالت الرقمية لمخاطر فنية داخل      

كاختيارها لنظام إصدار نقدي ال يواكب التطورات المتالحقة في تقنيـات المعلومـات،             
أوأن يكون النظام غير جيد التصميم أو سوء أداء شبكات االتصال على نحو يعيق إتمام               

  )١ (.عملية التبادل بها

 التعامالت بهذه العملة حـول      وعلى الرغم من هذه الصعوبات والمخاطر، إال أن حجم        
العالم في ازدياد كبير؛ نظرا للمميزات التي تقدمها هذه العملة في مقابل النقود الورقيـة               

  .التقليدية
  طرق استحداث العمالت الرقمية والحصول عليها: المطلب الخامس
  "فتح محفظة للتخزين  " -:الخطوة األولى 
االنترنت باستخدام برامج مجانية وأول شـيء       رقمية عبر شبكة    العمالت  اليتم استخراج   

محفظة أو فتح   ( يحتاجه المستخدم هو مكان لتخزين العمالت الرقمية وهو ما يسمى بـ            
  -:ويمكن اعتبارها كحساب بنكي وتوجد طريقتين للحصول على المحفظة ) حساب 

مفتـوح  هو برنامج يقوم المستخدم بتثبيته في جهازه وهو مجـاني و          :   الطريقة االولى 
لكن في هذه الحالة يجـب      . المصدر ويمكن تحميله من الموقع الرسمي للعمالت الرقمية       

  .االنتباه إلى الجهاز وصيانته
 فتح محفظة عن طريق شركات متخصصة في خـدمات العمـالت        -:  الطريقة الثانية   

  )٢(.الرقمية وهذه أفضل طريقة ليطمئن المستخدم على محفظته من الضياع أو القرصنة

  -: الحصول على العمالت الرقمية قطر: الخطوة الثانية

                                         
)١ (bitcoin-is-what٢٠١٣/٠٢/٢٨/com.wd/tech.www://https،  

 www.historyofbitcoin.org  
  https://bitcionnewsarabi.com-bitcoinnowsarabia: احصل على البيتكوين على الرابطكيف ) ٢(



– 

  )٢٨٢٤(

  -:لتمتلك عمالت رقمية وسائل عديدة 
شراء العمالت الرقمية من احـدى الـشركات التـي تـوفر تلـك الخدمـة مثـل                  -١

(Coinbase).  
  . قبول العمالت الرقمية كدفعة مقابل البضائع أو الخدمات-٢
   الشراء بواسطة أجهزة الصراف اآللي-٣
  .أو غيرها) asistob( شراء العمالت من منصات التداول، كـ -٤
  . زيارة المواقع التي تقدم عروضا معينة مشولة بمكافأة بتكوين-٥
  )١(). tcoins( البحث عن ملك الشراء منه من خالل دليل محلي، كموقع -٦

  -:تعدين العمالت الرقمية * 
ا لعمالت جديدة من البيتكوين لمن      يتم انتاج العمالت عن طريق منح شبكة البيتكوين مثلً        

ملـة  عيقوم بالتعدين وهي عملية يقوم بها أي شخص يملك حاسبا آليا ويتصل بـشبكة ال              
  .التي يريد شراؤها

  والتعدين هنا مجازي، يطلق في الحقيقة على عملية استخراج المعـادن مـن بـاطن               
  . لوجود الشبهاألرض لتؤول إلى أن تكون عملة مسكوكة، فاستُعمل هذا المعنى

ن عمل المعدنين يـشبه     إ:   ولتبسيط مفهوم التعدين في العمالت الرقمية يمكن أن نقول        
عمل صراف البنك الذي يقوم بفحص النقود الورقية أو الشبكات لدفع التزويد واإلتفـاق              
المزدوج، والتأكد من التواقيع وأرقام الحسابات وهوية العمالء لدفع االحتيال، والتحقـق            

  ) ٢(.  وجود سيولة كافية لدعم هذا التحويلمن

  .عملية رقابية إلكترونية تقوم بها: فالتعدين في العمالت الرقمية
من الند للند، فيقوم المعدن بـالتحقق       ) رقمية(أجهزة المعدنين على عمليات تحويل عملة       

  :من شيئين

                                         
بحث مقدمة لمركز التميز البحثي فـي القـضايا   ورقة – ٦بن أحمد اليحيى ص ابراهيم . النقد االفتراضي د  ) ١(

  .المعامرة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
)٢(mining – part-١–www.bitcoinnewsarbia.com/whatis-bitcoin ٢٣النقود االفتراضية من ،  



 

 )٢٨٢٥(

للتأكـد مـن المرسـل      ) العملة الرقميـة    (  التوقيع اإللكتروني الذي اعدته برمجة       -١
  .والمستقبل

 Block" عدم  سبق انفاق هذه العملة انفاقًا مزدوجا، وذلك بالدخول إلى مايسمى بـ-٢
chain "  حد يحتوي على سلسلة من كُتـل معلومـات   وهو عبارة عن سجل إلكتروني مو

عملية تتضمن جميع التحويالت السليمة في العالم منذ إنشاء العملة وبداية تداولها، فتقوم             
  .التعدين بمطابقة عملية التحويل بالسجالت لمعرفة ما إذا تم تكرارها أم ال

توثيق عمليات تحويل العمالت السابقة التي جـرت فـي الـشبكة    : وفائدة عملية التعدين 
خالل العشر الدقائق السابقة، ورفض الزائف منها والمكرر، واإلبقاء علـى التـصحيح،        

الموجودة في أجهزة مستخدمي العملـة   ) Block chain( وتسجيله في السجل المؤكد 
  .الرقمية المتصلين بالشبكة

 " Block chain" في السجل الموحـد   " Block" ويقوم المعدن بتسجيل كتلة معلومات 
  -:تحتوي على 

  . توقيع الكتلة السابقة لربطه بها-١
  . دقائق١٠ الئحة التحويالت الصحيحة خالل -٢
لحالية ليتم ربط الكتلة التالية بها، وهذا التوقيع يجب أن يكـون فريـدا         توقيع للكتلة ا   -٣

وناتجا حسابيا من توقيع الكتلة السابقة، ولذا يحتاج المعدن إلى أجهـزة حواسـب آليـة             
  .عالية القدرة وفائقة السرعة للوصول إلى الحل بشكل أسرع من بقية المعدنين

 األجـزاء الثالثـة   ملة باستحداث الكتلة المكونة مـن       وأول معدن يقوم بعملية التعدين كا     
 بمنحـه تقوم شبكة العملـة إلكترونيـا    ) Block chain( وإدراجها في السجل الموحد 

  .عمالت رقمية تضاف إلى محفظته اإللكترونية
مصممة برمجيا لتنظيم عملية التعـدين، بحيـث ال      " بيتكوين  " وعلى سبيل المثال شبكة     

واحد كل عشر دقائق، مهما بلغ عدد المعدنين أو بلغت قـوة أجهـزتهم،   ينجح إال تعدين  
وتقوم الشبكة أيضا بتقليص عدد المكافأت الممنوعة للمعدنين كل أربـع سـنوات إلـى               

، بحيث تتوقف الـشبكة تلقائيـا عـن مـنح     – عملة بيتكوين ٥٠ ابتداء بمنح   –النصف  



– 

  )٢٨٢٦(

فـي  " البيتكوين"وصل عدد عمالت  إذا   – ومن ثم يتوقف استحداث العمالت       –المكافأت  
  . م٢١٦٠وذلك عام "  بيتكوين "  مليون عملة ٢١الشبكة إلى 
أن عملة البيتكوين ستكون غير قابلة لهبوط القيمة بسبب زيادة اإلنتاج كمـا             : وفائدة هذا 

  )١(. يحصل عند طباعة عدد ضخم من النقود الورقية

  عمالت الورقيةالفرق بين العمالت الرقمية وال: المطلب السادس
فالنقود الورقية محسومة، مصنوعة من أوراق ومـواد اخـرى،          :  الوجود الفيزيائي  -١

بينما العمالت الرقمية ليست محسومة، بل هي عملة افتراضية بالكامل، مجـرد أرقـام              
ظهرها المحافظ االلكترونية الخاصة بها، تكون مضمنة في عملـة التحويـل، فتزيـد              تُ

  .لمستقبل، وتنقض في محفظة المرِسلاألرقام في محفظة ا
بمهمـة  " كالبنك المركزي   " فالنقود الورقية تقوم الجهات المعنية في الدولة        :  اإلنتاج -٢

إنتاجها، وطرحها في المراكز المالية، ونشرها بين الناس، بينما العمالت الرقميـة تـم              
العملـة الرقميـة     " تعدين" إنتاجها برمجيا بواسطة مبرمجين أو أفراد عاديين بواسطة         

  .وهم ال يتبعون أي جهة حكومية أو خاصة
 المـسيطرة  هـى يتم التحكم بالنقود الورقية عن طريق الدولة التي أنتجتها، ف:  التحكم -٣

على طباعتها ونشرها وتحديد قيمتها وسعر صرفها، ومراقبة حركتهـا فـي الـسوق،              
حكم بها، وإنما يتم التعامل بها      والعمالت الرقمية بخالف ذلك، فال توجد هيئة مركزية تت        

  )٢(. أو المستقِبل والمرِسل دون تدخل وسيط متحكم" الند للند " عن طريق طرفين 

                                         
 بحث مقدم إلى مركز الملك فيصل       ٣صن محمد ص  .ا في تمويل الحركات اإلرهابية د     ودوره" بيتكوين  " ال) ١(

   م، ٢٠١٧ اغسطس –للبحوث والدراسات االسالمية 
ــية ص  ــود االفتراضـ -www.bitcoininnewsarabia.com/what-is-bitcoin-bitcion،٢٤، ٢٣النقـ

mining-part١   
 images/ae.mostabal.www/بيتكوين ) ٢(

MastringBitcoin  وHistoy of Bitcon 



 

 )٢٨٢٧(

  الموقف الدولي من العمالت الرقمية: المطلب السابع
مـن  " بيتكـوين  "   لقد جعل االرتفاع المباغت في أسعار العمالت الرقميـة وخاصـة      

في أعلى المجاالت المالية والتكنولوجيا والحكومات،      الصعب تجاهلها حتى على من هم       
وعلى الـرغم مـن ازديـاد       % ٢٠٠والعديد منهم لهم رأي حول مكاسبها التي قاربت         

القبول الدولي للتعامل بالعمالت الرقمية، إال أن غالبية دول العالم لم تسمح رسميا بهـذه               
 ويعاقب عليها، كما أن هناك      العمالت، بل إن بعضها اعتبر التعامل بها مخالف لألنظمة        

دولًا اخرى حذرت مواطنيها من التعامل بها؛ وذلك لعدم وجود ضوابط علـى العملـة               
  .الرقمية

    وفيما يلي عرضا موجزا للموقف الرسمي لعدد من دول العالم تجاه العمالت الرقمية
 وأنهـا نـوع مـن    "البيتكوين  " تعد ألمانيا الدولة األولى التي اعترفت رسميا  بعملة          * 

النقود؛ وذلك خشية من التهرب من قانون الضرائب، وبهذا اعتبرت أنها تستطيع فرض             
ضرائب على األرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بالعمالت الرقمية، مع إعفـاء              

 )١(. المعامالت الفردية من هذه الضرائب

  :أما الواليات المتحدة* 
، ولكن في الوقـت نفـسه، العديـد مـن           "البيتكوين  " تجاه  اتخذت نهجا ايجابيا عموما     

الوكاالت الحكومية تعمل على منع أو الحد من اسـتخدام بيتكـوين العتبارهـا غيـر                
  .مشروعة

  ومؤخر أصدر قاٍض فدرالي في الواليات المتحدة حكما بأن بيتكـوين هـي عملـة،               
م تعترف بها رسـميا حتـى   ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الواليات المتحدة ل   

  )٢(. اآلن

                                         
)١(bitcoin     بها ألمانيا وبعض الدول العربية، موقع المتداول العربـي علـى الـرابط             عملة الكترونية تعترف :

http//:googl/pzejal ٥، البيتكوين ودورها في تمويل الحركات اإلرهابية ص، 
، البيتكـوين  ٧، العمـالت االفتراضـية ص   ar.m.wikipedia.orgديا الموسوعة الحرة  ويكيبي–بيتكوين(٢) 

  .٥ودورها في تمويل الحركات اإلرهابية ص 



– 

  )٢٨٢٨(

  :أما روسيا* 
، وأشـار   "البيتكـوين   "   فقد حذر المصرف المركزي من استخدام  العملة االلكترونية          

إلى انه يمكن استخدامها في غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب وإن التعامل بها كعمليـة               
   ـا إلصـدراها، وقـال    موازية مخالف للقانون، كما أن هذه العمالت ال تملك سندا قانوني

أنظمة الدفع التي تخفي هوية المستخدم والعمالت اإللكترونيـة         : " المدعي العام الروسي  
 تعد عمـالت بديلـة وال يمكـن         – ومن بينها العملة األشهر بيتكوين       –واسعة اإلنتشار   

  )١(. استخدامها بمعرفة األفراد أو الكيانات القانونية

  أما الصين* 
بورصات تداول العمالت الرقمية بسبب مخاوفها من تصاعد مكانة عملـة            قررت غلق   

البيتكوين في النظام المالي في البالد وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي              
 )٢(. من الهروب إلى العمالت الرقمية أو االفتراضية

  -:أما كندا 
ميا خشية استخدامها لغسل    فتسمح بتداول العمالت الرقمية، ولكن دون االعتراف بها رس        

األموال، ينظر إلى بيتكوين من قبل هيئة اإليرادات الكندية علىأنها سلعة وهذا يعني أن              
  )٣(. معامالت بيتكوين ينظر إليها على أنها معامالت مقايضة

   -:أما لبنان * 
حذر المصرف لبنان من شراء أو استعمال أو حيازة النقـود االفتراضـية وورد فـي                

  :مالتعمي
  -:ونظرا للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود اإلفتراضية، ومنها 

ـ     -١ ع ض أن المنصات أو الشبكات التي يتم بواسطتها إصدار وتداول هذه النقـود ال تخ
ألي تشريعات أو تنظيمات، وفي حال تعرضت لخسائر فال يوجـد أي اطـار حمايـة                

  .اء هذه النقودقانوني يؤمن استرجاع األموال التي تم بها شر

                                         
  .٦، البيتكوين ودورها في تمويل الحركات اإلرهابية ص ٧االفتراضية ص النقود ) ١(
  ٤٥ ،النقود االفتراضية ص com.cryptoarablam://httpsالتي تعترف بعملة بيتكوين؟ ماهي الدول ) ٢(
  .ماهي الدول التي تعترف بعملة البيتكوين وقد سبق ذكر الرابط ٣



 

 )٢٨٢٩(

 أن هذه النقود غير مصدرة أو مكفولة من أي مصرف مركـزي، وبالتـالي فهـي                 -٢
  )١(. معرضة لتقلب حاد وسريع في أسعارها والتي يمكن أال تتدنى إلى الصفر

  -:أما فيتنام * 
فأعلنت أن التعامل بهذه العملة غير قانوني، وربطت بين العمالت الرقميـة واألنـشطة              

  )٢(. ثل غسيل األموالاإلجرامية م

  :أما السعودية
فقد حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من العمالت الرقمية وجاء في بيان لها علـى               

جددت مؤسسة النقد العربـي تأكيـدها أن مـا       : (  م ٤/٧/٢٠١٧موقعها الرسمي تويتر    
 ال تعد عملـة داخـل   ( Gurrencies – Bitcion – Virtual )يسمى بالعملة الرقمية 

الممكلة، وأن تداول صرف العمالت أو العملة االفتراضية التي يتم تداولها مـن خـالل              
الشبكة العنكبوتية قد حذرت منها المؤسسة لما لتلك التعامالت من عواقب سلبية مختلفـة     

  )٣(. على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية

  -:أما األردن
بيانًا رسميا ، محذرا فيه المواطنين من تجريـب         ) البنك األردني المركزي    ( فقد أصدر   

  )٤(.العملة الرقمية التي تفقد الدعم من أي مؤسسة مالية في العالم
  : أما مصر

فقد حذر رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات االنسياق وراء العمالت الرقميـة    
ن من الرقابة المالية؛ ويأتي التحذير فـي ضـوء     وما يرتبط بها من معامالت بحسب بيا      

أنها غير خاضعة لرقابة اي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومـة النقديـة                
 )٥(. الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل األموال

                                         
.)٢٠١٣ كانون األول ١٩ بتاريخ ٩٠٠( اللبناني رقم ، تعميم المصرف ٤٣النقود الرقمية ص )  ١) 
سبق ذكر الرابط. بالبيتكوين، ماهي الدولة التي تعترف٤٤الرقمية ص النقود )  ٢) 
، ماهي الدول التي تعترف بالبيتكوين٧االفتراضية ص العمالت )  ٣) 
.٤٤ص النفود االفتراضية )  ٤) 
الرقابة المالية تحذر من مخاطر االنسياق وراء دعوات التعامل بالعمالت االفتراضية)  ٥) 

: موقع اليوم السابع على الرابط https://m-youm٧.com، 
  newcom.masrawy.www://https :مصراوي الرقابة المصرية تحذر موقع 



– 

  )٢٨٣٠(

  :أما اإلمارات
ة لإلمارة عن تبنيها لمبـادرة      فقد أعلنت الحكومة المحلية في دبي وغرفة التجارة الرقمي        

والتي تهدف إلى توسيع نطـاق المعـامالت   " block chain" "بلوك تشاين"تطبيق تقنية 
المالية الرقمية بين المؤسسات واألفراد، وتخطط اإلمـارة لجعـل المعـامالت الماليـة              

  . م٢٠٢٠الرقمية هي المعامالت السائدة بحلول عام 
بالسماح باستخدام العملة الرقمية الشهيرة بيتكـوين       وكانت قد قامت دبي في وقت سابق        

في بيع وشراء ودفع إيجار العقارات، وهي المبادرة التي قامت بهـا حكومـة اإلمـارة               
بالتعاون مع شركة فام للوساطة العقارية، لتصبح تلك هي المرة األولى التي يـتم فيهـا                

  )١(. بالعربيةCNNير استخدام العملة الرقمية في مثل هذه المعامالت، طبقا لتقر
ولم تتفق الحكومات أيضا حول مدى تأثير العمالت الرقمية على االسـتقرار المـالي              *

والسياسة النقدية، فدول عدة ترى أن لهـا تـأثيرا سـلبيا خطـرا حاليـا أو مـستقبال                   
 الدولية، بينما تـرى دول      تسويات  كـسويسرا، وبريطانيا، وروسيا، وهو ما يراه بنك ال       

التشكل تهديدا لالستقرار المالي، كسنغافورة، وألمانيا، والبرازيل، والـسويد،        أخرى أنها   
وكذلك يراها البنك المركزي األوروبي، وفي جهة مقابلة ترى دول أنها قد تكون جيـدة               

  )٢(. وإيجابية إذا صممت بشكل جيد، كما هو لدى تركيا ونيوزلندا
  :ت الرقمية عموماآراء خبراء االقتصاد حول البيتكوين خصوصا والعمال

كحال البنوكالمركزية والحكومات أثارت العملة الرقمية عاصفة من الجـدل والخـالف            
  :حولها لدى العديد من خبراء االقتصاد، ويتلخص هذا الجدل في ثالثة آراء

  بيتكوين فقاعة، وليست عملة وال أصال ماليا،: الرأي األول
 ورجال المـال واألعمـال لتكنولوجيـا        هو أهم انتقاد وجهه عدد من خبراء االقتصاد       و

  ".صفر"بيتكوين، مستندين إلى أن قيمتها األساسية 
  . على جائزة نوبلئزجوزيف ستيغليتر، االقتصادي الحا: ومن أبرز أصحاب هذا الرأي

                                         
 علـى الـرابط التـالي     EM Cashعملتها الرقمية الرسمية األولـى مـن نوعهـا   دبي تعلن عن إطالق ) ١(

com.arageek.www://https ٧/١٠/٢٠١٧ بتاريخ  
  .٩النقد االفتراضي ص ) ٢(



 

 )٢٨٣١(

  : مالياًأنها قد تصبح عملة أو اصالً: الرأي الثاني
عـات بـشكل جـزري، ألن        ما ال يشبه ديناميكيـة القا      هاواستند على أن تقلب أسعار    

  البيتكوين يعاود الصعود عند كل نقطة هبوط،
  .رافي مينون المدير االداري لسلطة السنغافورية: ومن أبرز أصحاب هذا الرأي

  العناية بها وتنظيمها واالستفادة منها في تحفيز االبتكار المالي،: الرأي الثالث
لحالي محفوفة بالمخاطر، لكن لـيس  يمثل هذا الرأي اتجاها معتدال، فيرى أنها بوضعها ا    

  من الحكمة استبعادها،
  )١(. مارك كاريني حاكم بنك انجلترا: ومن أبرز أصحاب هذا الرأي

                                         
ــرابط .. ، البيتكــوين ١٠،١١ص النقــد االفتراضــي ) ١( ــى ال ــورة رقميــة؟ عل فقاعــة اقتــصادية أم ث

news<https://www.scientificamerican.com= 
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– 

  )٢٨٣٢(

  المبحث الثاني
  األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت الرقمية

  جريان علة الثمنية على العمالت الرقمية: المطلب األول
  :تصوير المسألة

النقود المعدنية في مرحلة متطورة منها، فكانوا يتعاملون بالـدينار          كان الناس يتعاملون ب   
المصنوع من الذهب، وبالدرهم المصنوع من الفضة، ثم ظهرت نقود مساعدة، وهي ما             
تسمى بالفلوس، وكانت من النحاس، وغيره من المعادن أحيانا كالحديد، ومع هذا كانـت        

 الناس، ولكن اختلف العلماء قـديما فـي       الفلوس ذات قيمة معتبرة يجرى التبايع بها بين       
تكييف الفلوس على عدة أقوال اذكر الخالف في هذا المبحث؛ ألن مـا ينبطـق علـى                 
الفلوس من أحكام ممكن أن ينطبق على العمالت الرقمية من حيث إن الفلوس والعمالت              

د الرقمية ليس أصلها الذهب والفصة ومع هذا اعتبر جمع من الفقهـاء الفلـوس كـالنقو       
  .وأجري عليها علة الثمنية

ويمكن التفريق بين الفلوس والعمالت الرقمية أن الفلوس قديما كانت تصدر بإذن الحاكم             
أو السلطان أما العمالت الرقمية فليست بأمر الحاكم وهذا فرق مؤثر ولذا أفـردت لـه                

  .مطلبا خاصا
  :آراء الفقهاء في حكم الفلوس وجريان علة الثمنية عليها

  :لفقهاء إلى قوليناختلف ا
  :القول األول

عطي صـفة   المالكية وأحمد في رواية، إلى أن الفلوس الرائجة تُ        وذهب الحنفية في قول     
الثمنية، وتلحق بالنقود الذهبية والفضية، ففيها الزكاة، ويقع الربا فـي معامالتهـا، فـال             

  )١(.نها نقوديجوز بيعها نسيئةوال بيعها بجنسها متفاضلة؛ ألن الناس تعارفوا على أ

                                         
، حاشية  ٣/٦، المدونة الكبرى لإلمام مالك      ٦/١٧٠، البحر الرائق البن نجيم      ٥/١٨٥للكساني  الصنائع  بدائع  ) ١(

، الروض المربـع    ٣/٤٢١، شرح الزركشي على مختصر الحرقي       ٤/٢٦٨، الفروع للماوردي    ٣/٧٢الصاوي  
  .١/٣٤٥للبهوتي 



 

 )٢٨٣٣(

  :القول الثاني
،إلى أن الفلوس عـرض فـال      ةذهب الحنفية في قول آخر والشافعية، والحنابلة في رواي        

تعطى صفة الثمنية وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية، فيجوز بيعها نـسيئة ومتفاضـلة              
  )١(.بجنسها، وال تجب فيها الزكاة

  األدلة
  :هاستدل أصحاب القول األول بالمعقول ومن

أن الناس تعارفوا على أن الفلوس نقود، فكل ما تعارف عليه الناس أنه ثمـن،                - ١
وتلقوه بالقبول فهو ثمن، لهذا الفلوس لها حكم الثمنية مثل الذهب والفضة بنـاء              

 .على قبول الناس لها
أن المقصود من األثمان أن تكون معيارا لألموال يتوصل بهـا إلـى معرفـة                - ٢

 )٢(.االنتفاع بعينهامقادير األموال وال يقصد 
  :أدلة القول الثاني

الذهب والفضة العلة في ثمنيتهما كونهما جنس األثمان غالبا، وهـذه علـة            - ١
 .قاصرة عليهما التتعداهما إلى غيرهما

  :ويناقش هذا
بأنه اليوجد دليل على قصر الثمنية في الذهب والفضة، وهذا القصر تحكـم ال              

  .دليل عليه
 . الفلوس،وعدم إجماع العلماء على ذلكعدم ورود النص على ثمنية - ٢

  :ويناقش هذا
بأنه صحيح أنه لم يرد النص الصريح على ثمنية الفلـوس، ولكـن بالقيـاس               
واكتمال أركانه تتحق علة الثمنية وتنطق على الفلوس، وال يصح قياس النقـود             

  . العرض هو ما يعد للبيع والشراء، والنقود ال تعد لذلكألنعلى العروض، 

                                         
،الفروع ١/٤٠٥،الكافي لالمام احمد ٦/٢١،نهاية المطلب للجويني ٣/٩٨،االم للشافعي ٥/١٨٥بدائع الصنائع ) ١(
٦/٢٩٦.  
  .١٥ مجلد٢٩/٢٥٧ابن تيمية فتاوي ) ٢(



– 

  )٢٨٣٤(

لوس اليعم جريانها في البالد الكبيرة، وإنما يتوطأ عليها أهل ناحيـة،   أن الف  - ٣
ت وركدت أسـواقها، لتفـاوت تفاوتـا        دثم تكون عرضه للكساء، ولو كس     

 )١(.عظيما، بخالف الذهب والفضة
  :الرأي الراجح

الذي يترجح واهللا أعلم القول األول وهو القول بثمنية الفلوس وأنها مثل الذهب              
دلتهم، وأنها أثمان صدرت بإذن الحاكم وتلقاها النـاس بـالقبول           والفضة لقوة أ  
  .كوسيط للتبادل

وتظهر ثمرة الخالف فيمن اعتبر للفلوس أصلها وهو العرضية، فـرق بينهـا             
وبين النقدين في الربا، والصرف، والزكاة، وأثبت لها أحكام أصلها فـي ذلـك           

  .رقمية فال تجري علة الثمنية على العمالت البالتاليكله، و
ومن نظر واقعها بعد انتقالها عن أصلها اعتبرها أثمانا، وأثبت لها حكم األثمان             

  .والربا، والصرف والزكاة وبالتالي تجري علة الثمنية على العمالت الرقمية
  :توصيف العمالت الرقمية عند المعاصرين

 هي نقـود أم ال إلـى        له: اختلف المعاصرون في توصيف العمالت الرقمية       
  :ثة أقوالثال

  :القول األول
  :العمالت الرقمية عملة أو نقد واستدلوا بما يلي

 مقومات النقود من حيث الرواج، واتخاذ العديد من النـاس لهـا             استيفاؤها - ١
 .ثمنا

 .قيامها بوظائف النقود - ٢
 )٢(.خلو المانع الشرعي واالقتصادي - ٣

                                         
، الـضوابط  ٧/٤٤٢، نهاية المطلـب  ٨/١٦٤، فتح العزيز للغزالى ٩/٣٩٥المهذب للنووي المجموع شرح   ) ١(

د الـسباعي ص    انور محم .دراسة مقارنة أ  (االقتصادية لإلصدار النقدي بين النظام اإلسالمي والنظام الرأسمالي         
   رسالة ماجستير٢٥

منير ماهر احمد، مجلة بيت المشورة      . د) بيتكوين انموجا   ( الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية     التوجيه  ) ٢(
  .٢٠ ق ١٩ ص ٢٠١٨ قطر –



 

 )٢٨٣٥(

  :القول الثاني
الغرر والقمار، وهـو فـي      أنها ليست ثمنا أو عملة وأنها مشتملة على الغش و         

  الجملة فتاوى صادرة عن مجالس ودور إفتاء إسالمية،
بأنهاال تستوفي شروطووظائف األثمان، حيث إنها ليست رائجة        :  واستدلوا بأن 

 وكـذلك رواج النقود، وال مخزونا للثروة، وليست صادرة عن سلطة معلومة،           
 فـي معيارهـا     ألنها تشتمل على الغش والجهالة والغـرر لكونهـا مجهولـة          

  )١(.ومصرفها، فاشبهت النقود المغشوشة
  : القول الثالث

  أنها نقود خاصة
والنقود الخاصة هي التي تداول في مجتمع محدود على أنها أثمـان المبيعـات             
وقيم المتلفات، أو تلك التي تشبه وسائط الدفع الخاصة ببعض المتـاجر مـثال،           

  . التعامل بها ورضيها دون من سواهوحينئذ تكون نقودا وأثمانا لدى من التزم ب
 بفتوى مشايخ الحنفية في بالد ما وراء النهر في الدراهم المغـشوشة             :واستدلوا

التي كانت تسمى الغطارفة والعدالي فقالوا بعدم جواز بيع هذه النقود بجنـسها             
  )٢(.متفاضال، معللين ذلك بأنها أعز األموال في ديارهم

  قود من غير الحاكمحكم إصدارالن: المطلب الثاني
  :تصوير المسألة

العمالت الرقمية كما ذكرنا عبارة عن برامج تقوم بإصدار هذه العمالت؛ حيث            
قام منتجوها بوضعها وإتاحتها على الشبكة العنكبوتية مما جعل الناس يتعاملون           
بها ويتلقونها بالقبول، وأصبحت إدارتها وتعـديلها مـن المـستخدمين للعملـة          

ا يتم بعيدا عن الحكومات والبنوك المركزيةالتي ليس لها سيطرة          نفسها، كل هذ  

                                         
ــشؤون  ) ١( ــة لل ــة العام ــرابط  الهيئ ــى ال ــالبيتكوين عل ــل ب ــم التعام ــاف، حك ــالمية واالوق : االس

ae.gov.awqaf.www://httpsدار االفتاء على الرابط ، : 
www.dar-alifta.org  

  .٥/٢٦٦، الدر المختار وحاشية ابن عادين ١/٢٦٥ تحفة الفقهاء للسمرقندي )٢(



– 

  )٢٨٣٦(

على هذه العمالت، فما حكم التعامل بهذه العمالت التي أصـدرت بـدون إذن              
  الحاكم الشرعي للبالد أو من ينوب عنه؟

  :أوال
 التاريخ وما   مرإن جهة إصدار النقود في اإلسالم هي الدولة، التي أنشأت على            

  .أو السكةيسمى بدار الضرب 
وال يجـوز   .... حق إصدار النقود هو لإلمام وحده     "جاء في الموسوعة الفقهية     

  )١(. عليهافتياتالغير اإلمام ضرب النقود، ألن في ذلك 
وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بهـا         : "ويقول ابن خلدون في مقدمته    

  "بين الناس وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص
 واالحتيـاط عليهـا     - أي الـسكة   -والسلطان مكلف بإصـالحه   "أيضا  ويقول  

  )٢(".واالشتداد على مفسديها
وقال أصحابنا ويكره أيضا لغير اإلمـام ضـرب         : "- رحمه اهللا  -وقال النووي 

  )٣(".الدراهم والدنانير وإن كان خالصة ألنه من شأن اإلمام
بغير إذن الـسلطان  فقد منع من الضرب : "- رحمه اهللا-وقال القاضي أبو يعلي 

  )٤(".لما فيه من االفتيات عليه
ومن خالل أقوال الفقهاء يتضح لنا أنه ال يجوز إصدار النقود من غير الحـاكم               

  .أو من ينوب عنه إذا كان الضرر محققا وواقعا
ولكن اختلفوا في إصدار النقود من غير الحاكم إذا كـان الـضرر محـتمال           * 

  :نوليس واقعا فعال وذلك على قولي

                                         
  .٣ ص ١٢٩الموسوعة الفقهية الكويتية ح ) ١(
  .٢٢٦، ١/٢٢٢مقدمة ابن خلدون ) ٢(
  .٦/١١للنووي شرح المهذب المجموع ) ٣(
  ١/١٨١كام السلطانية للقاضي أبو يعلى حاأل) ٤(



 

 )٢٨٣٧(

  :القول األول
لإلمام أبو حنيفة والثوري وقالوا يجوز ضرب وإصدارالنقود من غير الحـاكم            
ولكن بشرط عدم إيقاع ضرر باإلسالم وأهله فال مانع من ذلك إذا كانت النقود              

  )١(.الذهبية والفضية على الصفات واألوزان التي تضرب عليها الدولة
  :القول الثاني

كية والشافعية والحنابلـة وقـالوا ال يجـوز ضـرب           لجمهور الفقهاء من المال   
عليه، ويحق لإلمام تعزيـر     اًتوإصدار النقود من غير الحاكم؛ ألنه في ذلك افتيا        

 عليه فيما هو من حقوقه، وسواء كان ما ضـربه مخالفـا لـضرب               تمن افتا 
تى لو كان مـن     حا له في الوزن ونسبة الغش، وفي الجودة         قالسلطان، أو مواف  

  )٢(.ضة الخالصينالذهب والف
  األدلة

  :دليل القول األول
األصل في المعامالت الحل واإلباحة، وال يوجد ما يمنـع مـن ذلـك، فتبقـى          

  .األمور على األصل إال إذا ثبت خالف ذلك ووقع الضرر فيمنع حينئذ
  :ويناقش هذا

ن الذي يحكـم إن  بأنه صحيح أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة، ولكن م   
كان على سكة المسلمين أو غير ذلك، فترك المجال يغري أصـحاب النفـوس              
الضعيفة للدخول في هذه األمور والغش على المسلمين والتالعـب بـأموالهم،            

  )٣(.ولهذا وجب أن تترك للحاكم أو من ينيبه حتى ال يعم الفساد

                                         
  ٤٥٢ /١فتوح البلدان للبالذري) ١(
 المجموع شـرح  ٤/٢٦٤، المنتقى للباجي ٤/٣٤٢مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني      ) ٢(

لفـروع للمـواردي   ، ا٢/٩٤، تحفة المحتاج للخطيب الشربيني ٢/٢٥٨نووي  لل، روضة الطالبين    ٦/١١المهذب  
  ٢/٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٢/٣٥٩، المبدع في شرح المقنع ٤/١٣٣
، المجموع شـرح المهـذب   ٣/١٨٥النهى في شرح غاية المنشهى لمصطفى بن سعد الحنبلي       مطالب أولى   ) ٣(
٦/١١.  



– 

  )٢٨٣٨(

  :أدلة القول الثاني
 فال يجوز إصدارها إال مـن الحـاكم أو    )١(أنها ال يؤمن فيها الغش والفساد      - ١

 . للذريعةسداًمن ينوب عنه 
أن الدولة هي التي تقدر على تحديد كمية النقـود الالزمـة لحـسن سـير       - ٢

النشاط االقتصادي في المجتمع دون اإلضـرار بالمـصالح الخاصـة أو            
العامة، مثل اختالل التوازن بين كمية النقود المعروضة والطلب عليها مما           

  إلى التضخم أو االنكماش مما يضر بالدولة واألفراديؤدي
إن إصدار النقود وتنظيمها، واإلشراف عليها ومراقبتها، من أهم الوظائف           - ٣

 بـن   داالقتصادية لوالة أمور المسلمين في الدولة اإلسالمية فحكـى سـعي          
إن أول من ضرب المنقوشة عبد الملك بن مروان ونقش عليهـا            : المسيب

لمين، ومنذ ذلك العصر أصبح إصدار النقود محـصورا         نقشا خاصا بالمس  
 )٢(.  للدولة

  :الترجيح
 عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غيـر الحـاكم   - واهللا أعلم  -الذي يترجح 
  .لقوة أدلتهم
إن مسألة رضا الحاكم في إصدار العمالت الرقمية أو منعـه لهـا           : وربما يقال 

ت عالمية يتـداولها العـالم      خاص بقطره الذي يحكمه، والعمالت الرقمية عمال      
عن طريق شبكة اإلنترنت ولكن للحاكم السماح بها أو منعها في قطره فيـصدر   
التعاميم التي تصنعها أو يحجب مواقع اإلنترنت لهذه العمـالت، وبهـذا حـق              

  .السلطان محفوظ
  :ثمرة الخالف

تظهر ثمرة الخالف في أن من أجاز إصدار النقـود بغيـر إذن الحـاكم، رأي           
  .از إصدار العمالت الرقمية من غير الحكوماتجو

                                         
 .٦/١١المجموع شرح المهذب ) ١(
  .١/١٨٠األحكام السلطانية ) ٢(



 

 )٢٨٣٩(

ومن يرى عدم جواز إصدار النقود من غير الحاكم، رأي عدم جواز إصـدار              
  .العمالت الرقمية إال بإذن الحاكم

  جريان الربا في العمالت الرقمية: المطلب الثالث
يترتب معرفة جريان الربا في العمالت الرقمية على معرفة الربا فـي الـذهب        

متداوليها ال فرق بينـه وبـين النقـود        فضة، ألن العمالت الرقمية ثمن عند       وال
  .الثمني الموجود في الذهب والفضةق عليها الوصفبالورقية والمصرفية، فينط

 المـذكورة فـي     )١(اتفق الفقهاء على أن الربا يجري في األصناف الستة          : أولًا
ر بالبر والـشعير    الذهب بالذهب والفضة بالفضة والب     " – ملسو هيلع هللا ىلص –قول البنى   

بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثال، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه             
  )٢(". االصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

  -:ثانيا 
  -:اختلفوا في جريان الربا في غير األصناف الستة إلى قولين 

  :القول األول
، فال يدخل الربا في غيرهـا وهـذا        أن الربا مقصور على هذه األصناف الستة      

  ٣(. قول الظاهرية وحكى عن طاوس والشيعي والمسروق

  -:القول الثاني 
  أن الربا يجري فيما وافق هذه األصناف الستة في العلـة، وأن ذكرهـا فـي         
األحاديث إنما هو للتمثيل أو لكونها يجري فيه التعامل، ثم اختلفـوا فـي علـة        

  -:قوال الذهب والفضة على ثالثة أ

                                         
، منح الجليل شرح مختـصر  ٢/١٤١، حاشية العدوى  ٥/١٨٣ بدائع الصنائع    ،١٢/١١٣السرخسي  المبسط  ) ١ (

، ٣٢،  ٢/٣١، الكافي في فقه اإلمام أحمد       ٢/٢٦للشيرازي   ، المهذب ٥/٧٤، الحاوي الكبير للماوردي     ٣/٥خليل  
  ٤/٤، المغنى البن قدامه ٣/٨٢٠شرح عمدة الفقه البن جبرين 

  ١٨/٤٦ باب ما جاء في الخطة، سنن أحمد ٢/٥٣٢ سنن الترمذي باب الصرف، ٣/١٢١٠ صحيح مسلم ٢
  .٧/٤٠١البن حزم  المحلي ٣



– 

  )٢٨٤٠(

أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع اتفاق الجـنس فـي ربـا              : القول األول 
 وهو مذهب الحنفية وأحمـد فـي أشـهر          نسيئةالفضل، والوزن فقط في ربا ال     

  )١(. الروايات عنه

أن علة تحريم الربا في الذهب والفضة الثمنيـة الغالبـة، وهـي             : القول الثاني 
ما، وهـو المـشهور مـن مـذهب مالـك           قاصرة عليهما ال تتعدى إلى غيره     

  )٢(.  اإلمام أحمدعنوالشافعية، ورواية 

أن علة تحريم الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهو قـول           : القول الثالث 
، ورواية عن اإلمـام  )٤(، ومحمد بن الحسن من الحنفية  )٣(في مذهب اإلمام مالك   

  )٥(. أحمد

  األدلة
  :ول ومنهاستدل أصحاب القول األول بالمعق

  )٦(  أن القياس ليس بحجة، وإلحاق غير األصناف الستة بها 

  .إنما جرى على هذا األصل، فما بنى على ما ليس بحجة ال يصير حجة
  :ويناقش هذا

  بأن قصر الربا على األصناف الستة ال تعضده األدلة، وال يوافـق مقاصـد              
عة التـي جـاءت    بحفظ المال، وال يمكن من الـشري ءتالشريعة، فالشريعة جا 

بالعدل أن تفرق بين المتشابهات فتقصر الربا على أصناف محدودة وتبيحه في            
  )٧(. غيرها مما تقع فيه المفسدة التي من أجل دفعها حرم الربا

                                         
، كـشاف   ٤/١٢٦، المبـدع    ٤/٥، المعنى البن قدامه     ٥/١٨٣، بدائع الصنائع    ١١٣/١٢المبسوط للسرخسي   )١(

  ،٣/٢٥٢القناع 
، ٣/٣٨٠ روضـة الطـالبين   ،٥/٩١، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي    ٤/٨٩ التمهيد ٢/١١٣حاشية العدوى  ) ٢(

  .٤/١٢٦، المبدع ٤/٥٤المغنى
  .٣/٣٩٥،٣٩٦الكبرى لإلمام مالك بن انس المدونة ) ٣(
  .٥/١٨٥الصنائع بدائع ) ٤(
  .٥/١٢االصناف للماوردي ) ٥(
  . وما بعدها٧/٣٠١المحلي / ٤/٤المغنى ) ٦(
  ٤/٤المغنى )٧(



 

 )٢٨٤١(

  :أدلة القول الثاني
  -:استدل أصحاب القول األول بأدلة منها 

  "ملسو هيلع هللا ىلص قـال، قـال رسـول اهللا         – رضي اهللا عنه     – ماروي أبو هريرة     -١
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثال، فمـن             

  )١(" زاد أو استزات فقد ربا 

  )٢(" التبيعوا الذهب إال وزنًا بوزن "  قال –ملسو هيلع هللا ىلص – ما روى أن النبي -٢

العبد خير مـن العبـدين      "  أنه قال    – رضى اهللا عنه     – ر ما جاء عن عما    -٣
 كان يدا بيد فال بأس، أنما الربا في النساء إال مـا         والثوب خير من الثوبين، فما    

  )٣(. كيل أو وزن

 أن قضية البيع  المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن             -٤
 يسوى بينهمـا معنـى، فكانـا        الكيل أو الوزن يسوى بينهما صورة، والجنس      

  )٤(.العلة

  -:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة ومنها 
نهى عن بيع الطعام بالطعام إال مثلًا بمثـل          " –ملسو هيلع هللا ىلص – ما روى أن النبي      -١
")٥(  

 أن الطعام من األصناف األربعة وصف شرف، إذا بـه قـوام             -:وجه الداللة   
  )٦(.األبدان، والثمنية وصف شرف؛ إذا به قوام األموال، فيقتضى التعليل بهما

ما أثمان المبيعات، وقـيم  وم بوظيفة الثمنية، فهق الذهب والفضة ال ين غير  أ -٢
صر العلة عليهما، وفائدتـه معرفـة أن الحكـم    قتالمتلفات وأروش الجنايات، قت 

١(. طمع في القياسمقصور عليهما فال ي(  

                                         
  . الحنطة بالحنطة باب ما جاء أن٣/٥٣٣باب الصرف وبيع الذهب، سنن الترمذي ٣/١٢١٠صحيح مسلم) ١(
  .١٧/١١٥مسند أحمد  الربا، باب٣/١٢٠٩صحيح مسلم )٢(
  .٣/٣٣٨ للطحاوي ، شرح مشكل اآلثار٤/٣٠٤شيبه ن أبي بمصنف ا)٣(
  .٥/١٨٤بدائع الضائع ، ٤/٥المغنى ) ٤(
  ١١/٣٨٥ باب الطعام مثال بمثل، صحيح ابن  حبان ٣/١٢١٣صحيح مسلم ) ٥(
  .٤/٦المغنى ) ٦(



– 

  )٢٨٤٢(

  -:واستدل أصحاب القول الثالث 
الفوهم خ  بما استدل به اصحاب القول الثاني من اعتبار الثمنية هي العلة لكن              

  -:التالي في اعتبارها علة قاصرة ب
 أن المقصود بالثمنية ليس عين الذهب والفضة، وإنما المقصود ما تحققـه              -١

من كونها وسيلة إلى المطلوبات، فما قام مقام الذهب والفضة من ذلك كالفلوس             
  .الرائجة فال مانع من إلحاق الوصف بها

  ، أن تخصيص الذهب والفضة في السنة جاء من باب التغليب-٢
ى يمتازان به غيرهما سوى كونهما أثمانًا ومعيارا للمعامالت         إذ ليس فيهما معن   

في زمن النبوة، وهذا الوصف يوجدفي كل ما يتخذه النـاس عملـة، ويـروج               
رواج النقدين، ويصبح معيارا للتقويم، وعلى هذا فيجري فيه ما يجـري فـي              

جله الذهب والفضة من الربا؛ ألنه بمعناها ويؤدي وظيفتهما، والظلم الذي من أ           
  )٢(. قام مقامهمامحلها وحرم الربا في الذهب والفضة واقع فيما حل 

  -:الترجيح 
 القول بأن العلة في الذهب والفضة هـي         – واهللا أعلم    –  الذي يظهر رجحانه    

مطلق الثمنية ألن قصر النقدين على الذهب والفضة ال دليل صريح يعـضده،             
حة المكتـسبة والـضرر     والصفات الثمنية موجودة في غيرهما، وأن المـصل       

 من إجراء أحكام الربا على الذهب والفضة يتحقق         الشارعالمدفوع الذي قصده    
  .في إجراء أحكامه على النقود من غيرها

  -:تحقق العلة في العمالت الرقمية 
  تتحقق علة الربا في العمالت الرقمية على القول بـأن العلـة فـي الـذهب                

 الرقمية تحقق فيها الـرواج واالشـتمال        والفضة هي مطلق الثمنية، فالعمالت    
على وظائف الثمن، وعلى هذا فالربا يجري فيها بعلة الثمنية، فيجب التقـابض             

                                                                                                     
  .٩/٣٩٣، المجموع ٥/٨٥ير للماوردي الكبالحاوي ) ١(
  .٥/١٨٥بدائع الصنائع ) ٢(



 

 )٢٨٤٣(

والتماثل في صرفه بجنسه، ويجب التقابض في صرفه بأجناس النقود األخري            
  .والعمالت الرقمية

ـ           سيا   وبما أن العملة الرقمية غير محسوسة فيستحيل أن يكون التقابض فيها ح
حقيقيا بل التقابض فيها حكمي، حين تٌسجل عملية التحويـل أو الـدفع بالقيـد               

وتظهر العملـة رقمـا فـي     " Block chain" االلكتروني في السجل الموحد 
 الخاصة بالمحول إليه، كما هو الحال في القيد المـصرفي           ةالمحفظة اإللكتروني 

  . واهللا أعلم)١(في العمالت البنكية 
  حكم الزكاة في العمالت الرقمية:  الرابعالمطلب

الًا فإن الزكاة واجبة فيها؛ لدخولها فـي عمـوم         م  بعد أن تحقق اعتبارالعمالت الرقمية      
 ٢٤،٢٥سورة المعارج آيـة     "اِئِل والْمحرومِ لِّلس،والَِّذين ِفي َأمواِلِهم حقٌّ معلُوم    قوله تعالى   

  .فتثبت فيها الزكاة حماية لحق الفقير
  ولكن ماهي الطريقة التي يتم بها تقدير النصاب في العمالت الرقمية؟

  ولعل خالف الفقهاء المعاصرين في تقدير زكـاة النقـود الورقيـة بالـذهب            
ورقية والعمالت الرقمية أمـوال     والفضة يجري هنا باعتبار أن كلًا من النقود ال        

اكتسبت صفة الثمنية، فيجري عليها أحكام الذهب والفضة المنـصوص عليهـا       
  .في الشرع ومنها الزكاة

  -:وقد اختلفت الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على أربع أقوال 
  )٢(. تقدير نصابها بأقل قيمة نصاب من الذهب أو الفضة: القول األول

  )٣(.  نصاب الذهبببلوغ تقدير نصابها :القول الثاني

  )١(. تقدير نصابها ببلوغ نصاب الفضة: القول الثالث

                                         
 المملكة العربيـة الـسعودية قـرار رقـم     –مجلس الفقه االسالمي المنعقد في دورته السادسة بجدة        قرارت  )١(
 .٧/٥١٧٦لي يحزوهبة الت. ، الفقه االسالمي وأدلته د)٦/٥٥/٤(
 فقيهة تأصيلة لمسجدات الزكاة، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة  ص دراسة١٥٨عبداهللا الغفيلي .الزكاة دنوازل  ) ٢(

  ٩٣للطيار ص 
زكاة األوراق النقدية للشيخ ابو الحـسن    . ٢٤، احكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص       ١٥٧من  نوازل الزكاة   ) ٣(

  . ط المنار للطباعة٢المنصوري ص



– 

  )٢٨٤٤(

                                                                                                     
  .٣٠ية للشيخ ابو الحسن المنصوري ص زكاة االوراق النقد. ١/٢٧٣، فقه الزكاة ١٥٧ص نوازل الزكاة ) ١(



 

 )٢٨٤٥(

  )١(. تقدر بما يكفي في معيشة أسرة كاملة سنة كاملة-:القول الرابع 
  األدلة

  -:استدل اصحاب القول األول بما يلي 
ن فيكـو ) الذهب والفـضة    ( إن هذه األدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين        

  )٢(. المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو األخط للفقير وهو األقل نصابا

  -:واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي 
  .، بخالف الفضة في تتفاوتوزنه إن قيمة الذهب ثابتة ال تتغير لثبات -١

  -:ويناقش هذا 
ال تـأثير   بأن التقدير كما يرد على الفضة؛ فإنه يرد على الذهب أيضا، وأنـه              

جراما؛ وأن نـصاب الفـضة هـو    ) ٨٥(لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو   
  )٣(. جراما) ٥٩٥(
 األنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمـس مـن        أقرب إن نصاب الذهب     -٢

  .اإلبل أو اربعين من الغنم
  -:ويناقش هذا 

للتفـاوت  بأن ذلك ال أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة وذلك          
  )٤(. الكبير بين األنصباء، وألن األنصبة ثابتة بالتوقيف ال بالقياس

  -:واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي 

                                         
  :٣٩/٣٢٥ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث االسالمية أوراق النقود ) ١(
  .٩/٢٥٧، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء بالسعودية ١٥٩نوازل الزكاة ص ) ٢(
 ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي      ، أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري       ١٥٩الزكاة ص   نوازل  ) ٣(
٣/٣/١٧٧١.  
  .٣٩/٣٢٧، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث االسالمية ١٥٩الزكاة ص نوازل ) ٤(



– 

  )٢٨٤٦(

ت نـصاب الفـضة باألحاديـث     إن التقدير بالفضة مجمـع عليـه؛ لثبـو        -١
  )١(الصحيحة

  -:ويناقش هذا 
ف فـي   ره وجـود الخـال    بأن التقدير بالذهب ثابت أيضا، وال يئثر في اعتبـا         

  )٢(.إثبات

ن نصاب الفـضة أقـل مـن نـصاب           إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ أل      -٢
  )٣(.الذهب

  -:ويناقش هذا 
بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكى، فنصاب الفضة أقل من نصاب             

  )٤(. الذهب

  -:واستدل أصحاب القول الرابع 
اية أهل بيت سنة كاملة،     ضة بخمس أواٍق إنما هو ألنه كف      ف  أن تقدير نصاب ال   

فوجب اعتبار هذا المعنى في النقود الورقية، ألن النصاب هو الحد األدنى مـن     
  )٥(. الغنى

  -:ويناقش هذا 
بأن هذا يفضى إلى تذبذب األنصبة في األزمنة واألماكن المختلفة وتغيير تقدير            

  )٦(. األنصبة التي جاء النص بها لكن توافق هذا المعنى

                                         
، المغني  ٢/٢٥٦، روضة الطالبين    ٢/١٦، بدائع الصنائع    ٢/١٦، بداية المجتهد    ٤٦اإلجماع البن منذر ص     ) ١(

"  رضي اهللا عنه أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له     –لفضة في حديث أنس     ، وقد ثبت نصاب ا    ٣/٣٥البن قدامة   
"  على المسلمين والتي أمر اهللا بها رسوله – صلى اهللا عليه وسلم –هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اهللا        

  .م رواه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغن"  ربع عشر – في مائتي درهم –وفي الرقة " إلى قوله 
ليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها          " السابقة جاء في نصاب الذهب      نفس المراجع   ) ٢(

  سنن أبو باب زكاة القائمة" الحول؛ ففيها نصف دينار 
  .١٥٨، نوازل الزكاة ص ١/٢٨٣الزكاه فقه ) ٣(
  .١٥٩نوازل الزكاة ص ) ٤(
  .٣٩/٣٢٦الورق النقدي ، أوراق النقود ونصاب ١/٢٨٣ زكاةالفقه ) ٥(
  .٤٦٠والتجارية ص أحكام األوراق النقدية ) ٦(



 

 )٢٨٤٧(

  -:الترجيح 
، ثابتان القول األول، ألن كلًا من نصاب الذهب والفضة          – واهللا أعلم    –ترجح  ي

وال دليل على تفضيل أحدهما على األخر، ومع التفاوت يجب األخـذ باألقـل              
منهما؛ ألنه األخط الفقير، واألبرأ لذمة المزكي، وفيه إعمال للنصوص وجمـع            

  .بين األقوال
  لذهب بالعملة الرقميةفإننا نحسب قيمة نصاب ا: وبناءا عليه

وقيمة نصاب الفضة بالعملة الرقمية، ثم نأخذ النصاب األقل، ونخـرج زكاتـه             
  .مما يساويه من العمالت الرقمية في مصارف الزكاة المعتبرة

  :ولكن الحصول على العمالت الرقمية له عدة حاالت* 
ي بحـول  أن يحصل عليه بطريق الشراء، فهو تبديل لنقد بنقد غيره، فيزك : أوال

  .األصل إذا كان األصل نصابا
أن يكون ثمنا لما يبيعه من عروض التجـارة، فيـضم إلـى العـروض               : ثانيا

  .ويزكي إذا بلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول
فيـضم  " المضاربة"أن يكون مستفادا من نماء نصاب عنده بالمصارفة به          : ثالثا

  .إلى أصله ويعتبر حوله بحول األصل
تفاد بطريق التعدين، فإن لم يكن له مال سواه، وكـان نـصابا، أو      أن يس : رابعا

كان له مال من جنسه يبلغ به نصابا، انعقد عليه حول الزكاه من حينـه بعـد                  
حسم تكلفة التعدين، وإال فال زكاة فيه، وإن كان له مال سواه من جنسه قد بلـغ      

  )١(. نصابا ضمه إليه وزكاه بحول ذالك المال

                                         
  ٢٢، ٢١ النقد االفتراضي ص )١(



– 

  )٢٨٤٨(

  حكم المضاربة في العمالت الرقمية: المطلب الخامس
تعريف المضاربة بأنها المخاصرة برأس المال بالبيع والشراء بناء على التوقع           

  .أي توقع تقلبات األسعار بغية الحصول على فارق األسعار من أجل الربح
ولكن المضاربة المقصودة هنا ليس فيها شيء مـن معنـى المـضاربة فـي               

وكما ذكرنا سابقا فـإن     ) speculation(مة لكلمة   إصطالح الفقهاء بل هي ترج    
العمالت االفتراضية ومثله الورق النقدي في حكـم الفلـوس سـواء بـسواء،              

  .فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض
اختلف العلماء في حكم االتجار والمضاربة بالعمالت من قديم الزمان وسبب            *

ل هي وسيط لتبادل الـسلع فقـط؟ أم يمكـن     هذا االختالف هو النظرة للنقود ه     
  االستفادة منها ببيعها وشرائها والتربح من قيمتها بناء على أن األصل اإلباحة؟

  :وآل اختالفهم إلى قولين
بتحـريم المـضارب    : البن تيمية، وابن القيم، والغزالـي قـالوا       : القول األول 

  )١(. واالتجار بالعمالت

نقود متجرا، فإنه بذلك يدخل على النـاس مـن          ويمنعمن جعل ال  : "قال ابن القيم  
الفساد ما ال يعلمه إال اهللا، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أمـوال، يتجـر                

  )٢(". بها، وال يتجر فيها

  : القول الثاني
جوازالمتاجرة والمضاربة بالعمالت يؤخذ هذا تخريجا بناء على جـواز بيـع            

 والمعاصرين، وهو ما أفتى بـه  الصرف، وهو رأي جمهور الفقهاء من القدماء     
  )٣(. مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

  

                                         
  .٤/٩٢، إحياء علوم الدين للغزالي ٢/١٠٥، إعالم الموقعين البن القيم ٢٥٢ ، ١٩/٢٥١ الفتاوى البن تيمية )١(
  .٢٠٢ الطرق الحكمية البن القيم ص )٢(
، منتهى اإلرادات البـن النجـار   ٣/٣١، األم للشافعي ٣/٣المدونة لإلمام مالك ،  ٢/١٤ى  س المبسوط للسرخ  )٣(
، المعايير الشرعية   )١/٧ (٦٣، قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الدولي بشأن األسواق المالية رقم            ٢/٣٦٥

  ٥٥هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ص



 

 )٢٨٤٩(

  :األدلة
  :استدل القائلون بتحريم المضاربة في العمالت بما يلي

 العمالت وسيلة لتحصيل غاية وهي السلع التي يحتاجهـا النـاس، فكيـف            -١
  )١(. تكون العمالت غاية؟ هذا خالف الحكمة التي ألجلها وضعت النقود

بأن العمالت وسيلة لتحصيل السلع هذا صحيح، ولكن ال يمنع أن           : ذاويناقش ه 
  .تكون سلعة تباع وتشترى بناء على أن األصل هو اإلباحة

 جعل العمالت سلعة تباع وتشتري فيه من الضرر والفساد الكثيـر علـى              -٢
  )٢(. الناس وتعامالتهم

  :واستدل القائلون بجواز المضاربة في العمالت بما يلي
صل في المعامالت الحل واإلباحة، وال يخرج عـن هـذا األصـل إال               األ -١

بدليل، وال يوجد دليل يمنع المضاربة في العمالت فتبقى على األصـل وهـو              
  )٣.(. الجواز

 جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العمالت من             -٢
 - إلى أن قـال  -ضةالذهب بالذهب والفضة والف    " -ملسو هيلع هللا ىلص -أشهرها قول النبي  
 بسواء، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كـان    اًمثال بمثل، سواء  

  )٤(". يدا بيد
  :وجه الداللة من الحديث

يدل الحديث على أن الذهب جنس، والفضة جنس، فإذا اختلفت األجناس فيجوز            
  )٥(. بيعهما بالتفاضل بشرط عدم األجل ويقاس عليها العمالت الرقمية

                                         
  .٤/٩٢ إحياء علوم الدين )١(
  .٢٠٢ن القيم الطرق الحكمية الب )٢(
  .٦٦ المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ص )٣(
  .سبق تخريجه )٤(
  ٦٥المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ص)  ٥(



– 

  )٢٨٥٠(

  :الترجيح
 اسـوأ  القول بجواز المضاربة في العمالت أو على         – واهللا أعلم    –الذي يترجح 

تقدير القول بكراهيتها وليس تحريمها، وذلك لقوة أدلة القائلين بالجواز، وجـاء            
في معيار االمتاجرةفي العمالت لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة          

رة في العمالت هو اإلباحة؛ ألنها داخلة فـي         الحكم األصلي للمتاج  : (االسالمية
عموم األدلة على مشروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجـوه            

 ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة، ومـستند           احهالكسب، وحكمها اإلب  
ذلك األحاديث الواردة في مبادلة العمالت، وإطالق الحكم المستنبط منها حسبما           

لفقهاء في باب الصرف، فإذا اختل شيء من الضوابط الشرعية حرمـت   قرره ا 
  .المتاجرة

إن المضاربة في العمالت الرقمية تحتاج إلى مزيد نظـر فأسـعار            : وحقيقة* 
العمالت الرقمية ارتفاعها ونزولها يعتمد فقط على إقبال النـاس تـركهم لهـذه      

ولها له عدة اعتبـارات     العملة، بعكس العمالت التي تمثل الدول فارتفاعها ونز       
مختلفة منها اقتصاد البلد وأسعار الفائدة وغيرهمـا، ولهـذا فالمـضاربة فـي              
العمالت اإلفتراضية فيها ضرر على الناس بسبب عدم وجود رقابة من الـدول       
مثل بقية عمالت الدول بالتي تتدخل وتضع األنظمة لحمايـة عملتهـا، ولهـذا              

عمالت الرقمية وأن هذا نوع مـن  القمـار    يمكن القول بالمنع من المضاربة بال     
  .المحرم شرعا الذي يدخل فس مسألة المتاجرة بالمؤشرات

  حكم تعدين العمالت الرقمية: المطلب السادس
هو وسيلة انتاج العمالت الرقمية كما سبق بيانه في طـرق           " mining"التعدين  

  .استحداث العمالت الرقمية
لية ذات معالجات لها قدرة كبيرة وسـرعة  وعملية التعدين تحتاج إلى حاسبات آ 

عالية،وتستهلك طاقة كهربائية عالية؛وذلك ألن عمليـة التعـدين هـي عمليـة             



 

 )٢٨٥١(

حسابية شديدة التعقيد، يراد حلها بسرعة عالية للتوصل إلـى المكافـأة التـي              
  )١(.تمنحها شبكة العمالت الرقمية ألول معدن يحقق الحل الصحيح

  :وللتعدين طريقتان
 اآللي بـالقطع  هبأن يبني المعدن حاسب": sols mining"تعدين الشخصي  ال-١

الالزمة لعملية التعدين، تم تركيب البرامج المساعدة في عملية التعدين، وإعداد           
محفظة عمالت رقمية ليستقبل العمالت الناتجة من عملية التعدين، وفـي هـذا             

ا له، وهذه الطريقـة مـن       النوع من التعدين يكون ما يكسبه المعدن ملكا خاص        
 )٢(.التعدين قليلة جدا لتكلفتها العالية وضعف المردود منها

 شركة كبيرة ببنـاء حواسـب   تقومبأن ": pool mining" التعدين الجماعي -٢
ضخمة ذات قدرة هائلة ثم تؤجر الراغبين بالمشاركة جزءا من قـدرات هـذه              

روني، وبحسب القدرة عن طريق موقعها االلكت" value of power"الحواسب 
  .المستأجرة يكون النصيب من المكافأة

  :التكييف الشرعي لعملية التعدين وحكمها
 مكافأة، وهذا العمل هـو      هعمل معين يأخد العامل في مقابل     : التعدين في الحقيقة  

  .ية في شبكة العمالت الرقمية خالل عشر دقائقرتوثيق العمليات المالية الجا
   أن عملية التعدين هو عقد جعالة، - أعلم واهللا-والذي يظهر لي

تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عمـال مباحـا ولـو كـان              : فالجعالة هي 
  )٣(.مجهوال، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة

هو مـا تحـدده   :  المال المعلومفتسمية: وهذا التعريف يتحقق في عملية التعدين 
  .للمعدن ثم تنخفض كل أربع سنواتلة م ع٥٠شبكة العملة الرقمية من منح 

شبكة العملة الرقمية التي تمنح المال المعلوم ألول من يقوم بالعمـل            : والجاعل
  المطلوب

                                         
   ٣ البيتكوين ودورها في تمويل الحركات اإلرهابية ص )١(

www.cryptosource.org/mining(١)  
  ٣/٢٣٨، حاشية البجيرمي ٤/٢٠٢ ، كشاف القناع ٢/٩٥٤شرح عمدة الفقة البن جيرين  )٣(



– 

  )٢٨٥٢(

توثيق التعامالت بالعملة الرقمية الصادرة خالل عشر دقـائق،         : والعمل المباح 
  .وهو عمل معلوم ومدته معلومة

  :وقد اختلف الفقهاء في صحة الجعالة على قولين
  )١(.أن الجعالة التجوز في غير رد العبد اآلبق وهو مذهب الحنفية:القول األول

ب المالكيـة والـشافعية     أن الجعالة عقد مـشروع، هـذا مـذه        : القول الثاني 
  )٢(.والحنابلة

  األدلة
  :استدل أصحاب القول األول بما يلي

، )العـدم  و الوجودأي التردد بين    (ما في الجعالة من تعليق التمليك على الخطر         
  )٣(. والجعالة ال توجه إلى معين فلم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى

  :واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي
  )٧٢سورة يوسف آية " (وِلمن جاء ِبِه ِحمُل بِعيٍر" قوله عز وجل -١

وقد كان حمل البعير معلوما عندهم وهو الوسق وهو ستون صاعا، وشرع من             
  )٤(.ا إذا قص علينا من غير نكير ولم يثبت نسخهقبلنا شرع لن

أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال الضائع، أو عمل ال يقدر عليه الجاعـل                 - ٣
ة عليه لجهالته، فجازت شرعا للحاجة      روال يجد من يتطوع به، وال تصح اإلجا       

  )٥(.إليها كالمضاربة

                                         
  .٣/٣٠٧، تبيين الحقائق ٢٠٥ – ٦/٢٠٣بدائع الصنائع ) ١(
  .٦/٦، الزخيرة ٨/٥٨ منح الجليل )٢(

  ٧/٤٧، البيان للعمراني ٢/٢٧٢، المهذب ٤/٧٥األم 
  .٦/٣٨٩، االنصاف ٤/٢٠٢كشاف القناع 

  .٢/٩٥٤شرح عمدة الفقه 
  ٢٠٤، ٦/٢٠٣  بدائع الصنائع )٣(
  .٤/٤٠٠  تفسير ابن كثير )٤(
  ٦/٩٦، المغني ٢/٢٧٢، المهذب ٨/٥٩منح الجليل ) ٥(



 

 )٢٨٥٣(

  :الترجيح
ور العلماء من مـشروعية عقـد        ما ذهب إليه جمه    - واهللا أعلم  -الرأي الراجح 

الجعالة، لقوة ما استدلوا به، وناقشوا الحنفية بأنهم وافقوا الجمهور فـي جـواز       
  .الجعالة في رد اآلبق، فغيره له نفس الحكم بالدليل، أو بالقياس على الدليل

وعلى هذا فيكون التعدين جائزا باعتباره عقد جعالة، ويستحق المعدن الجعـل             
  .بتمام العمل

أما شراء اآلالت الخاصة بهذا العمل فهي جائزة أيضا، إذ هـي آالت مباحـة،        
وتستخدم في أعراض حوسبية مختلفة، وال يتم عمل التعدين إال بهـا، ومـا ال               

  .، وهذا الذي يظهر حكمه في التعدين الشخصي)١(يتم الجائز إال به فهو جائز
واسيب آلية ضخمة ليستطيع    أما التعدين الجماعي، بالمعدن فيه يستأجر منفعة ح       

الحصول على جزء من العملة الرقمية التي تقوم هـذه الحواسـيب بمحاولـة              
كسبها كمكافأة على التعدين، فيكون العقد بين المعدن وبين الشركة عقد إجارة،             

يدفع ) المستأجر(، فالمعدن   )٢(إذ اإلجازة عقد معاوضة على منفعة مباحة معلوم       
التي تملك الحواسيب ليقـوم بتـشغيل الجـزء         ) المؤجر(أجرا محددا للشركة    

  ).المنفعة(المستأجر منها لتنفيذ عملية التعدين 

                                         
  . ٢٠١ القواعد النورانية ص ) ١(
، ٥/٣٧١، الـذخيرة    ٤/٥، بدايـة المجتهـد      ٣/٢٣٠، الهداية في شرح بداية المبتدئ       ٤/١٧٤بدائع الصنائع   )٢(

  .٥/٣٢٢، المغني البن قدامه ٢/٩٩٨ة الفقه ، شرح عمد٢/٢٤٣المهذب 



– 

  )٢٨٥٤(

  الخاتمة
  :بعد عرض مباحث هذا الموضوع ظهرت لي النتائج التالية 

أن العمالت الرقمية تمثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عـن غيـر البنـك               - ١
 .ي القبول الطوعي لهاالمركزي، تستمد قيمتها من الثقة الكائنة ف

 )البيتكوين( شهرها أنواع كثيرة أأن العمالت الرقمية لها  - ٢
 .للعمالت الرقمية مميزات ومخاطر ،ما يوجب الحذر في التعامل بها - ٣
 .هناك عدة فروق بين العمالت الرقمية ،والعمالت الورقية - ٤
 .اختلف العلماء المعاصرون في جريان الثمنية علي العمالت الرقمية - ٥
 .لربا يجري في العمالت الرقمية بعلة الثمنيةأن ا - ٦
ذا بلغت نصاب الـذهب أو الفـضة     إأن الزكاة واجبة في العمالت الرقمية        - ٧

 .أيهما أقل ،وحال عليها الحول في الملك
 .المضاربة في العمالت الرقمية تحتاج الى مزيد نظر - ٨
أن التعدين في العمالت الرقمية عمل مبارح ،وهو عقد جعالـة ،ويجـوز              - ٩

 .الشتراك فيها
أن التجارة بأدوات التعدين مباحة،والعقد فيها إما عقد بيـع أو إجـارة              -١٠

تمليك العين من آالت ومعدات ،أو المنفعة من قدرت         (بحسب نوع التمليك    
 )الحواسيب 
كتابته ،واهللا تعالى وحده أعلم ،وصـلى اهللا علـي سـيدنا          لى   هذا ما يسر اهللا     

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  
  
  
  
  



 

 )٢٨٥٥(

  المراجع والمصادر
  :مراجع التفسير:أوال 

   تفسير القرآن العظيم-١
  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،: المؤلف
هـ ١٤٢٠الثانية  : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة    : سامي بن محمد سالمة، الناشر    : المحقق

  . م١٩٩٩ -
  :مراجع الحديث وشروحه:ثانيا 

 محمـد   : المحقق  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،       :المؤلف صحيح مسلم    -١
  . بيروت– دار إحياء التراث العربي : الناشرفؤاد عبد الباقي،

 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم         : المؤلف المصنف في األحاديث واآلثار   -٢
 – مكتبـة الرشـد   :، الناشـر  كمال يوسف الحـوت :ق، المحق بن عثمان بن خواستي العبسي      

  .١٤٠٩. األولى، :، الطبعةالرياض
 أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد             : المؤلف  مسند اإلمام أحمد بن حنبل     -٣

 ١٤١٦ األولـى،    : الطبعة  القاهرة - دار الحديث    : الناشر  أحمد محمد شاكر   : المحقق ،الشيباني
  . م١٩٩٥ -هـ 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبـو            :  سنن الترمذي المؤلف   -٤
:  بيروت سـنة النـشر     -دار الغرب اإلسالمي    : بشار عواد معروف الناشر   :  المحقق ،عيسى
   م١٩٩٨

 أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن    : المؤلف سنن أبي داود -٥
 المكتبة العـصرية،    : الناشر  محمد محيي الدين عبد الحميد     : المحقق ،ستانيعمرو األزدي السَجِ  

  . بيروت–صيدا 
  صحيح ابن حبان-٦

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حـاتم، الـدارمي،                 : المؤلف
  شعيب األرنؤوط: البستي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : لة، بيروت، الطبعةمؤسسة الرسا: الناشر



– 

  )٢٨٥٦(

   شرح مشكل اآلثار-٧
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملـك بـن سـلمة األزدي الحجـري                  : المؤلف

  مؤسسة الرسالة: شعيب األرنؤوط، الناشر: المصري المعروف ، تحقيق
  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -األولى : الطبعة

   المنتقى شرح الموطإ-٨
 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبـي القرطبـي البـاجي                :لمؤلفا

   هـ١٣٣٢ األولى، : الطبعة مطبعة السعادة،:، الناشراألندلسي 
   التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد-٩

ـ          :المؤلف  ي ، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري القرطب
 وزارة عموم األوقـاف     : الناشر محمد عبد الكبير البكري،   ،  مصطفى بن أحمد العلوي      :تحقيق

  . هـ١٣٨٧ : عام النشر المغرب،–والشؤون اإلسالمية 
  :مراجع الفقه : ثالثا

  :مراجع المذهب الحنفي
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الـدين         : المؤلف تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق       -١

  .لبنان–بيروت –دار المعرفة :  الناشر،الزيلعي الحنفي
   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-٢

  دار الكتب العلمية   : الناشر ، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي          :المؤلف
 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الثانية، :الطبعة

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق-٣
 دار الكتـاب    : الناشر  إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري،        زين الدين بن   :المؤلف

   بدون تاريخ- الثانية : الطبعةاإلسالمي،
   تحفة الفقهاء-٤

 دار الكتـب  : الناشـر  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،    :المؤلف
  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ الثانية، : الطبعة لبنان،–العلمية، بيروت 

   الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار-٥
 : المحقق  محمد بن علي بن محمد الِحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي ،            :المؤلف

  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ األولى، : الطبعة دار الكتب العلمية،: الناشرعبد المنعم خليل إبراهيم،



 

 )٢٨٥٧(

   المبسوط-٦
 – دار المعرفـة  : الناشـر ل شمس األئمـة السرخـسي ،     محمد بن أحمد بن أبي سه      :المؤلف
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ : تاريخ النشر بدون طبعة،: الطبعةبيروت،

   الهداية في شرح بداية المبتدي-٧
  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهـان الـدين ،                :المؤلف
   لبنان– بيروت -ث العربي  دار احياء الترا: الناشر طالل يوسف،:المحقق

  :مراجع المذهب المالكي
  منح الجليل شرح مختصر خليل -١

ـ ١٢٩٩: المتـوفى ( محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبـو عبـد اهللا المـالكي               :المؤلف  )هـ
  طرابلس–مكتبة النجاح :الناشر

   بداية المجتهد ونهاية المقتصد-٢
د بن رشد القرطبي الـشهير بـابن رشـد      أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحم         :المؤلف
  .م٢٠٠١-ه١٤٢١لبنان – بيروت – دار الفكر : الناشر)هـ٥٩٥: المتوفى(الحفيد 

   المدونة-٣
 دار  : الناشـر  )هـ١٧٩: المتوفى( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني           :المؤلف

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ األولى، : الطبعةالكتب العلمية
  قرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك أل-٤

 دار : الناشـر  أبو العباس أحمد بن محمد الخلـوتي، الـشهير بالـصاوي المـالكي ،       :المؤلف
   بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعةالمعارف،

   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل-٥
حمن الطرابلـسي المغربـي،    شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبـد الـر          :المؤلف

 -هــ   ١٤١٢ الثالثـة،    : الطبعـة   دار الفكـر،   :الناشرالمعروف بالحطاب الرعيني المالكي ،    
  م١٩٩٢

   حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني-٦
نسبة إلى بني عدي، بـالقرب      (علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي        ،  أبو الحسن  :المؤلف

 : الطبعـة  ، بيـروت  – دار الفكر    : الناشر وسف الشيخ محمد البقاعي،    ي : المحقق ،) من منفلوط 
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ : تاريخ النشربدون طبعة،



– 

  )٢٨٥٨(

   الذخيرة-٧
 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الـشهير بـالقرافي                :المؤلف

 -سـالمي  دار الغـرب اإل : الناشـر   محمد بو خبـزة،    - سعيد أعراب  - محمد حجي  :المحقق،
   م١٩٩٤ األولى، : الطبعةبيروت،

  :مراجع المذهب الشافعي
  حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب -١

 : الطبعة  دار الفكر،  : الناشر  سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمي المصري الشافعي ،         :المؤلف
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ : تاريخ النشربدون طبعة،

  األم-٢
 دار : الناشـر ، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع          :ؤلفالم

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ : سنة النشر بدون طبعة: الطبعة بيروت-المعرفة 
  روضة الطالبين وعمدة المفتين-٣

 زهيـر  : تحقيـق )هـ٦٧٦: المتوفى( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي       :المؤلف
/ هــ   ١٤١٢ الثالثـة،    : الطبعة  عمان - دمشق - المكتب اإلسالمي، بيروت   :لناشر ا الشاويش
  م١٩٩١

   نهاية المطلب في دراية المذهب-٤
 عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب                :المؤلف

  دار المنهـاج،   : الناشر عبد العظيم محمود الديب،   / د.  أ : حققه وصنع فهارسه   بإمام الحرمين ،  
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ األولى، :الطبعة

  المجموع شرح المهذب -٥
   دار الفكر: الناشر أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،:المؤلف

   فتح العزيز بشرح الوجيز-٦
   دار الفكر: الناشر عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،:المؤلف

  )على ترتيب المنهاج للنووي(المنهاج تحفة المحتاج إلى أدلة -٧
  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بـن أحمـد الـشافعي المـصري ،                 :المؤلف
 األولـى،   : الطبعـة   مكة المكرمة،  - دار حراء    : الناشر  عبد اهللا بن سعاف اللحياني،     :المحقق
١٤٠٦.  



 

 )٢٨٥٩(

  المزني الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر -٨
 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالمـاوردي              :المؤلف

 دار الكتـب    : الناشـر   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،     - الشيخ علي محمد معوض      :المحقق،
  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ األولى، : الطبعة لبنان،–العلمية، بيروت 

   المهذب في فقة اإلمام الشافعي-٩
   دار الكتب العلمية: الناشر أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،:مؤلفال

   البيان في مذهب اإلمام الشافعي-١٠
 قاسـم  : المحقـق  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ،          :المؤلف

  .م٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١ األولى، : الطبعة جدة،– دار المنهاج : الناشرمحمد النوري،
  :مراجع المذهب الحنبلي

  االنصاف في معرفة الراجح من الخالف علي مذهب احمد بن حنبل-١
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ االولي الطبعة لبنان ،–طبعة دار الكتب العلمية بيروت -للماوردي  

   المغني البن قدامة-٢
يلي المقدسـي ثـم      أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماع             :المؤلف

دار الكتب للطباعـة والنـشر الريـاض        :،الناشرالدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي     
  .م١٩٩٧-ه١٤١٧الثالثة :،الطبعة 

   كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي-٣
 المقدسي الرامينـى ثـم    محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين       :المؤلف

  مؤسـسة الرسـالة،  : الناشـر  عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي، : المحققالصالحي الحنبلي ، 
  . مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى :الطبعة

   شرح الزركشي-٤
  دار العبيكـان، : الناشـر  شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ،     :المؤلف
   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى، :الطبعة

   الفتاوى الكبرى البن تيمية-٥
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن           :المؤلف

 األولـى،  : الطبعـة   دار الكتـب العلميـة     : الناشر ،محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي       
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 ملخص البحث
، وظاهر من خالل العنوان بنـاء       » المقاصد عند الحنابلة   «:  البحث عنوانه  هذا  

كتبـوا فـي    من هم الحنابلة الذين     : المقاصد، والثانية : هذا البحث على دعامتين، األولى    
  .المقاصد

 فـي   علم األصـول   حاولت انتقاء جملة من الحنابلة الذين على أكتافهم قام           وقد  
، فضالً عن المقاصد الذي هو جزء منه، ثم تتبعت الرجال والكتب التي عنيـت               المذهب

، ثم الخطيب البغـدادي     )هـ٤٥٨( في المذهب، فبدأت المقاصد من أبي يعلى         المقاصدب
، ثم  )هـ٥١٣ت  (، ثم أبو الوفاء ابن عقيل       )هـ٥١٠ت  (ثم أبو الخطاب    ) هـ٤٦٢ت  (

ـ ٧٢٨ت  (، ثم ابن تيمية     )هـ٦٥٢ت  (، ثم أبو البركات     )هـ٦٢٠ت  (ابن قدامة    ، )هـ
ـ ٧٦٣ت  (، ثم ابن مفلح     )هـ٧٦٠ت(، ثم الطوفي    )هـ٧٥١ت  (ثم ابن القيم     ، ثـم   )هـ

  ).هـ١٣٤٦ت (، ثم ابن بدران )هـ٩٧١ت (الفتوحي 
 هذا المصطلح، وأنه ذُكر منذ المؤسس األول للمذهب اإلمام أحمـد   نشأ كيف   ثم  

بينت من خالل تتبع فتاويه ، ثم علماء         شكل إشارات مقاصدية ت    لىبن حنبل، لكن كان ع    
 علـم مظـان  وحـصرت  الحنابلة الذين كان لهم الدور البارز في إبراز هذا المصطلح،          

المقاصد فوجدتها في أربع، وهي المصالح المرسلة، االستحسان، سد الذرائع، المناسبة،           
  .وذكرت التطبيقات الفقهية لالستدالل على ما ذكر في البحث

 
 

  ميةاألستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسال
  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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Research Summary 
      This research is entitled: "The development of thought Almkasadi 
at the Hanbalis", and it clear through the title: building of this research 

on two pillars: the first: the evolution of thought Almqasdi, and the 

second: Who Hanbala who developed? and what kind of development. 

 It has tried to chose a group of Hanbalis who carrey on their 

shoulders the fundamentalist ideology in the mathhab, as well as the 

Makassed thought which is part of it, and then traced the men and books 

that were concerned with the principles of fiqh in the mathhab.from Ibn 

Abi Al-Qayyim (d. ٧٢٨ AH), and Ibn al-Qayyim (d. ٧٥١), then Abu al-

Khattab (٥١٠) , Al-Tufi (٧٦٠ AH), Ibn Mufleh (٧٦٣ AH), Al-Fotouhi 

(٩٧١ AH) and Ibn Badran (١٣٤٦ AH). 

 Then how the term develop, and that it was mentioned since the 

first founder of the mathhab of Imam Ahmad ibn Hanbal, but was in the 

form of causative signs were identified by tracking the fatwa, then the 

historical survey, which is represented in the trace of the term only 

regardless of who he is and what mathhab, The scholars of Hanbalis, who 

had a prominent role in highlighting this term, namely Ibn Taymiyyah, 

Ibn al-Qayyim, al-Tufi, and al-Fatuhhi, and restricted the meanings of the 

Makassed vocabulary, which was meant by the purposes and found them 

in four, as well as the sentiments, According to the research. 
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  مقدمة
إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شـرور               

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن                
  .ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

  :أما بعد
العاجل واالجل معاً،وهذا مـا     إن الشريعة اإلسالمية وضعت لمصالح العباد في          

وهـو ربـط األحكـام    ، أدركه أسالفنا وبنوا أحكام الشريعة عليه ويسمى بعلم المقاصد         
بجملة من المصالح والمفاسد ال تنفك عنها تشعر باللذة ؛إلدراكنا أن الشارع ما أمـر وال      

وليس وليس كما يظن البعض أن المقاصد وليدة العصر         . نهى إال وفيه المصلحة والخير    
من أجل ذلك أردت تبين فـضل األوائـل فـي  المقاصـد     . للسلف فيها سبق وال فضل   

وجعلته في المذهب الحنبلي ؛ ألن في تتبعه عند جميع المذاهب طـول فـي البحـث ال      
يقتضية المقام ولئال  يظن أنه من خواص المذهب المالكي، والحقيقة أنـه مـن قواعـد                

  . الشريعة وليس مذهباً
  :ر الموضوعأسباب اختيا

 اإلسهام في تقريب الصياغة المصطلحية المحددة فـي كتـب الحنابلـة لمقاصـد               - ١
  .الشريعة للقارئ المعاصر

  . إظهار دور الحنابلة في المقاصد ، بالرغم أنه لم يكن لهم كتاب مستقل فيها- ٢
  :منهج البحث

ي حاولت صياغة الموضوع بجزئياته المختلفة وفـق المـنهج التـاريخي الوصـف              
التحليلي، بعد جمع البيانات والشواهد المتعلقة بمصطلح المقاصد مع تفسيرها والتعرف علـى    

  .مكانها في كتب الحنابلة ضمن اإلطار المعرفي األصولي
  :أهمية البحث

  .وربطها بمباحث األصول المذكورة في البحث" علم المقاصد" توضيح مصطلح - ١
  . حنابلة في علم المقاصد تمثل هذه الدراسة ما أصله علماء ال- ٢

  .تمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة: خطة البحث
  :تعريف المقاصد واستعماله عند العلماء، وفيه مطلبان: المبحث األول

  .تعريف المقاصد: المطلب األول  
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  .استعمال المقاصد عند العلماء: المطلب الثاني  
  :بعة مطالبمظان علم المقاصد عند الحنابلة، وفيه أر: المبحث الثاني

  .المناسبة: المطلب األول  
  .المصلحة المرسلة: المطلب الثاني  
  .سد الذرائع: المطلب الثالث  
  .االستحسان: المطلب الرابع  

  :التطبيقات المقاصدية عند الحنابلة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
  .التطبيقات في العبادات: المطلب األول  
  .عامالتالتطبيقات في الم: المطلب الثاني  
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  التمهيد
إن النظر في النصوص الشرعية والفروع الفقهية يدلنا داللـة واضـحة علـى أن               

على الـرغم مـن غيابـة       ، اعتبار المقاصد كان حاضراً في النظر الفقهي واألصولي         
من أجل ذلك أردت    ، كالتي أبان عنها الشاطبي في الموافقات       ، كنظرية واضحة المعالم    

واخترت مذهب الحنابلـة  ، لمقاصد في كتب العلماء السابقين      تبين مدى وجود مصطلح ا    
لئال يفهم أن المقاصد من خواص المذهب المالكي وليس األمر كذلك بل هو في جميـع                

ووقع اختياري على مجموعة مـن  ، المذاهب ولوال خشية اإلطالة ألضفت بقية المذاهب  
أيـضاً اصـطلح متـأخرو      و، العلماء في المذهب ممن يمثلون بجملتهم طبقات المذهب         

األصحاب على تقسيم علماء المذهب الذين اشتهروا بالتأليف فاعتنوا بالرواية، وجمعها،           
وترتيبها، وانتخاب المذهب المعتمد منها، حتى بلغ مجموع مؤلفاتهم فيـه نحـو ألـف               

  :وأربعمائة كتاب، إلى ثالث طبقات زمانية هي
  :طبقة المتقدمين

القرن الثالث من تالمذة اإلمام أحمد المتـوفى بمـائتين          تبدأ هذه الطبقة في منتصف      
وواحد وأربعين حتى أوائل القرن الخامس الهجري بوفاة شيخ المذهب الحسن بن حامـد     

،وفي هذه الفترة غلب التقليد على االجتهـاد، و نـشأت           )١(المتوفى سنة أربعمائة وثالثة   
  . أحد ؛ لذلك لم أختر منهم)٢(سدود بين األمة ونصوص الشريعة

  :طبقة المتوسطين
هذه الطبقة هي طبقة تحرير المذهب، وتبدأ من أوائل القرن الخامس حتى منتـصف      
القرن التاسع الهجري أي بوفاة مجتهد المذهب ابن مفلح سنة ثمانمائة وأربعة وثمـانين؛              

،  واخترت منهم من برزت عنده المقاصد أكثـر مـن غيـره             .)٣(حيث استقر المذهب    

                                         
 ٩٤(، التحفة السنية في الفوائد، والقواعد الفقهية للهندي )١/٩٣(، حاشية الروض، البن قاسم )٢٠٤(المدخل البن بدران )  ١(

، الآللئ البهية في كيفية االستفادة من       )٣٣ - ١٥ (- أيضاً   -، مقدمة في بيان مصطلحات المذهب الحنبلي له         )١٢٨ -
 ).٤٥٥(/، المدخل المفصل )٨٠ - ٧٨(الكتب الحنبلية، البن إسماعيل 

 ).٢/٥(الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، للثعالبي )  ٢(
، التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية للهندي )١/٩٣(، حاشية الروض البن قاسم )٢٠٤(المدخل البن بدارن : ينظر)  ٣(

، الآللئ البهية في كيفية االستفادة من الكتب        )١٥(، مقدمة في بيان مصطلحات المذهب الحنبلي له أيضاً          )١٢٨ - ٩٤(
 ).١/٤٥٥(، المدخل المفصل )٨٠ - ٧٨(الحنبلية، البن غسماعيل 



– 

  )٢٨٧٠(

وابـن  ، لى، وأبو الخطاب، وأبو الوفاء ابن عقيل،  والخطيب البغـدادي            القاضي أبو يع  
  .وابن مفلح، والطوفي ، قدامة، وابن تيمية، وابن القيم 

  :طبقة المتأخرين
تبدأ هذه الطبقة من منتصف القرن التاسع من رأس المتأخرين وإمـام المـذهب اإلمـام           

أي إلـى  - ة القرن الرابع عشر الهجري المرداوي المتوفى ثمانمائة وخمسة وثمانين حتى نهاي 
  . بدرانوابن، ،  واخترت منهم الفتوحي)١(- يومنا وال حد لنهايتها

                                         
، التحفة السنية ف ي الفوائد والقوااعد الفقهية، للهندي    )١/٩٣(، حاشية الروض، البن قاسم      )٢٠٤(المدخل البن بدران    )  ١(

، الآللئ البهية في كيفية االستفادة )٣٣ - ١٥ (- أيضاً -هب الحنبلي له ، مقدمة في بيان مصطلحات المذ )١٢٨ - ٩٤(
 ).١/٤٥٥(، المدخل المفصل )٨٠ - ٧٨(من الكتب الحنبلية، البن إسماعيل 



 

 )٢٨٧١(

  المبحث األول 
  :تعريف المقاصد: المطلب األول

قـصد يقـِصد   : ، وهما من القصد، من فعل)١(جمع مقصد أو مقصود   : المقاصد  
يكتـب بعـض    : االصـطالح  وفـي    .)٢(قصداً، أي بمعنى اَألم وإتيان الـشيء وطلبـه        

 أنه لم يجد تعريفاً للمقاصد عند األوائل وذلك أن صدر هذه األمة كانوا يفهمون              )٣(المعاصرين
والحقيقة أن الرازي . هذه المعاني ضمنياً، فهي واضحة، جلية في أذهانهم، سهلة على أقالمهم     

ي يتضمن في   هو الوصف الذ  : والمصلحة الشرعية : "قد يكون أول من عرف المقاصد بقوله      
ثم شرع في شرح    " نفسه، أو بواسطة حصول مقصود من مقاصد الشرع دينياً كان أو دنيوياً           

: ونريد بمقصود الشرع: "، بعبارة وجيزة واضحة، فقال رحمه اهللا   "بمقصود الشرع "مقصوده،  
ما دلت الدالئل الشرعية على وجوب تحصيله، والسعي في رعايته، واالعتناء بحفظه، لمـا              

كمـا  .)٤(الشارع، وذلك لمصلحة حفظ النفوس والعقول، والفروج واألموال واألعراض        يريده  
وهو أن يحفظ عليهم ديـنهم،      : ومقصود الشرع من الخلق خمسة    : "عرفها الغزالي بأنها  

ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصـول الخمـسة فهـو               
: وقـال الـشاطبي   . )٥("دة ودفعها مصلحة  مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفس       

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصـد ال تعـدو ثالثـة             "
أن تكـون   : أن تكـون حاجيـة، والثالـث      : أن تكون ضرورية، والثاني   : أحدها: أقسام

  .)٦("تحسينية
  علماء المقاصد عند الاستعمال: ني الثامطلبال

  رحه هذا المطلب من العلماء الذين بدأوا الحديث في المقاصد؟ والسؤال الذي يط     
مدرسـة األثـر فـي الحجـاز،        : اشتهرت في عهد التابعين مدرستان فقهيتان هما      

ـ فهي امتداد لفقه عمـر واب     ) األثر(أما مدرسة   . ومدرسة الرأي في العراق    ه وعائـشة   ن

                                         
، جمهرة اللغة )٥/٥٤(، العين )٤/٥٧٦(، متن اللغة )٢/٧٣٨(، المعجم الوسيط )٥/٩٥(معجم مقاييس اللغة البن فارس )  ١(

 ).٨/٣٥٨(ب اللغة لألزهري ، تهذي)٢/٢٧٤(
 .المراجع السابقة)  ٢(
، )٥٦(، مقاصد الشريعة اإلسالمية عند ابن القيم، سميح الجنـدي          )٣٣(مقاصد الشريعة اإلسالمية، سعد اليوبي      : ينظر)  ٣(

 ).٣٥(، إرشاد القاصد، الباحسين )٧٠(مقاصد الشريعة اإلسالمية عند العالمة للسعدي، جميل زريوا 
 ).٥٣(شف عن أصول الدالئل وفصول العلل، الرازي الكا)  ٤(
 ).٢/٤٨٢(المستصفى للغزالي )  ٥(
 ).٢/١٧(الموافقات للشاطبي )  ٦(



– 

  )٢٨٧٢(

لمقاصد التـي اعتمـد      متشبعة با  يوابن عباس وأبي هريرة وقضاة المدينة وغيرهم، فه       
كانت تعتبر أن أحكـام   ) الرأي(اداتهم، وأما مدرسة العراق     هعليها هؤالء العلماء في اجت    

الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى األمة، وكانت تستند إلى فتـاوى              
 الذي نهج   الذي ازدادت به مدرسة الرأي قوة ومكانة، وابن مسعود           وأقضية علي   

فيه رد على مـن زعـم أن        وما سيذكر اآلن    . في االستنباط عند انعدام النص     كعمر  
  .المقاصد وليدة العصر

 اإلمام الشافعي، كان من أوائل من كتب في أصول الفقه وعلم المقاصد حيث تكلـم           - ١
في تعليل الحكام كتعليل شرع الزكاة ومقصودها، سد حاجات األصـناف الثمانيـة        

زكاة، وذكر مقاصد الحج والصوم والقصاص والطهارة       الواردة في آية مصارف ال    
  .)١(وغير ذلك

 اإلمام الحكيم الترمذي، تكلم بتعليل أحكام الشريعة والنظر في أسرارها وغاياتهـا، لـه               -  ٢
، )الحـج وأسـراره   (، و )إثبات العلـل  (و ،)كتاب العلل (، و )الصالة ومقاصدها (كتاب  

 )٣(قاصد كعلل وكتابه إثبات العلل شاهداً     ، إذن فهو تحدث عن الم     )٢ ()معرفة األسرار (و
تحدث عن المقاصـد    ) محاسن الشريعة (على هذا اإلمام أبوبكر القفال الشاشي، وكتابه        

كعلل ألن محاسن الشريعة ال يمكن إظهارها إال بعد الكشف عن حكمهـا ومقاصـدها               
  .)٤(للمصالح وتحقيقها

ي الدفاع عن الشريعة وما اتسمت بـه         وهو من العلماء الذين أسهموا ف      ، اإلمام العامري  -  ٣
أوضح ما ألفه في هذا المجال،      ) اإلعالم بمناقب اإلسالم  (من الواقعية والسماحة وكتابه     

فلقد نبه على الضروريات المعروفة في مباحث المقاصد قبل أن تظهر بشكل واضـح              
ذكر أنه  ) اإلبانة عن علل الديانة   (، وألف كتاب    )٥(على لسان العامري وسماها المزاجر    

 تحدثوا عن المقاصد كعلـل، أمـا         واألولين .)٦(علل فيه أحكام الشريعة في المعامالت     
  .العامري فهو أول من تحدث عن الكليات الخمس

                                         
  )١/٢٦( الرسالة : ينظر)  ١(
 ).١١(من أعالم الفكر المقاصدي )  ٢(
 ).٢٩(إثبات العلل : ينظر)  ٣(
 ).١/٩٠(محاسن الشريعة )  ٤(
 ).٥٩(اإلعالم بمناقب اإلسالم )  ٥(
 ).١١(أحمد الرسيوني في كتاب إمام الحرمين إمام الفكر المقاصدي . ذكرها د)  ٦(



 

 )٢٨٧٣(

 من أعالم علم المقاصد، وأكبر دليـل علـى ذلـك كتابـه         ، إمام الحرمين الجويني   - ٤
  .حيث أكثر فيه من ذكر المقاصد) البرهان(
عتبر عنده في المقاصد أنه نبه على تقسيم المقاصد إلى ضـرورية،            وأهم ما يمكن أن ي      

، ونبه على بعض الضروريات وأشار إلى أنهـا كليـة كالـدماء        )١(وحاجية، وتحسينية 
كترك القيـاس الجلـي إذا      : ، وأشار إلى بعض قواعد المقاصد     )٢(معصومة بالقصاص 
لعبـادات، ومقـصد   كمقـصد ا : ، وذكر بعض مقاصد األحكـام )٣(صادم القاعدة الكلية 

، ومما يزيد األمر وضوحاً في اهتمام إمام الحرمين بالمقاصد أنـه اعتبـر         )٤(القصاص
  .)٥(معرفتها من البصيرة في الدين

أنه جعل المـصلحة المحافظـة علـى        :  واتضح اهتمامه بالمقاصد   ، اإلمام الغزالي  - ٥
، وذكر  ، وقسم المصلحة إلى ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات      )٦(مقصود الشرع 

، وذكر الطريق الذي تعـرف بـه     )٧(الضرورات الخمس وبين أنها مقصود الشرع     
، وإلـى الـدليل   )٩(، وأشار إلى بعـض القواعـد المتعلقـة بالمقاصـد        )٨(المقاصد

، وبعض مقاصد الشريعة، ومما يـدل علـى   )١٠(االستقرائي الذي ثبتت به المقاصد  
 خـاص بالعلـل، وطرقهـا،      وهـو ) شفاء العليـل  (عناية الغزالي بالمقاصد كتابه     

تتضح عند الغزالي المقاصد بشكل جلي أكثـر        ) المستصفى(وقوادحها وفي كتابه    
  .)١١(من أي كتاب آخر إذ إنه من آخر ما ألف

 جاء بعد اإلمام الغزالي وذكر ما ذكره من الضروريات، والحاجيـات،            ،  اإلمام الرازي  -  ٦
يات إلى قسمين، وقد اسـتفاد هـذا        والتحسينات، وذكر المقاصد الخمسة، وقسم التحسين     

                                         
 .وما بعدها) ٢/٩٢٣(البرهان : ينظر)  ١(
 ).٢/١٥٠(المرجع السابق : ينظر)  ٢(
 ).٢/٩٢٧(المرجع السابق )  ٣(
 ).٢/٩٣٢(المرجع السابق )  ٤(
 ).١/٢٩٥(المرجع السابق )  ٥(
 ).٢٥١(المستصفى : ينظر)  ٦(
 .المرجع السابق: ينظر)  ٧(
 ).٢٥٨(تصفى سالم: ينظر)  ٨(
 ).٢٥١(المرجع السابق )  ٩(
 ).٢٥٨(المرجع السابق : ينظر)  ١٠(
 ).٢١(مقدمة شفاء الغليل للكبيسي : ينظر)  ١١(



– 

  )٢٨٧٤(

التقسيم من اإلمام الجويني، وأيضاً أدخل المقاصد في باب الترجيح بين األقيسة بعد أن              
  .)١(كانت تذكر في باب المناسبة والمصالح المرسلة فقط

يات الخمس ذكـر  ور ذكر ما ذكره سابقيه إال أنه عند ترجيح الضر        ،  اإلمام اآلمدي  - ٧
هـو  ) اإلحكام في أصول األحكـام    (، وكتابه   )٢( الكالم في ذلك   ما يقدم منها ووسع   

المعتمد، البرهان، المستصفى، إال أن الجديد عنـده       : تلخيص لكتب األصول الثالثة   
إدخال المقاصد في باب الترجيحات، فقد نص على ترجيح المصالح األصلية على            

  .)٣(مكمالتها، وترجيح مكمالت الضروريات على مكمالت الحاجيات
 ثم جاء بعد هؤالء اإلمام العز فانتقل بالمقاصد نقلة عظيمـة             ، اإلمام العز بن عبدالسالم    -  ٨

ومعلوم ما  ) قواعد األحكام في مصالح األنام    (بما ألفه من كتب في المصالح منها كتاب         
للمصالح من عالقة بالمقاصد، ولم يغفل التنبيه على مقاصد الشريعة العامة، والخاصة،            

، وذكر المقاصـد الخمـسة،   )٤(يات، والحاجيات، والتحسينات، والتتماتوذكر الضرور 
وذكر الترجيح بين الضروريات وما يترتب على التفاوت بينها، وذكر المقاصد الجزئية            

، وتكلم عن مقاصد المكلفين بشكل واسع،       )٥(كمقاصد الجهاد واإليمان وغيرها في كتابه     
في كتـاب اسـمه     ) قواعد األحكام (تابه  ، واختصر ك  )٦(وعن وسائل المقاصد وأحكامها   

مقاصـد  (وكتـاب   ) مقاصد الـصالة  (، وله كتاب اسمه     )الفوائد في اختصار المقاصد   (
  . فيكون اإلمام العز قد أحدث تحوالً كبيراً في المقاصد،)الصوم

وذكر بعض قواعد المقاصد المـستفادة مـن        ) الفروق( ألف كتابه     ، اإلمام القرافي  - ٩
 )٧(دالسالم كقاعدة المقاصد، والوسائل، والمشقة المسقطة للعبـادة       شيخه العز بن عب   

وذكـر الـضروريات، والمقاصـد      ) شرح تنقيح الفـصول   (وغيرها، وألف كتاب    
عـد  واذكر جملة مـن الق    ) النفائس(، وفي كتابه    )٨(الخمس، والخالف في العرض   

                                         
 ).٢/٦١٢(المحصول : ينظر)  ١(
 ).٣/٢٧٤(اإلحكام في أصول األحكام : ينظر)  ٢(
 ).٤/٣٧٦(المرجع السابق )  ٣(
 ).٢/٦٠(، )١/٧(قواعد األحكام : ينظر)  ٤(
 ).١/٤٧(المرجع السابق )  ٥(
 ).١/١١١(المرجع السابق )  ٦(
 ).٢/٣٢(الفروق : ينظر)  ٧(
 ).٣٩١(شرح تنقيح الفصول : ينظر)  ٨(



 

 )٢٨٧٥(

قرأ ، مثل أن الكليات الخمس ال يـدخلها النـسخ، ومـن اسـت      )١(الخاصة بالمقاصد 
  .مؤلفاته علم أنه من مؤسسي علم المقاصد

 فأعطى المقاصـد اهتمامـاً      -رحمه اهللا - جاء ابن تيمية      ، شيخ اإلسالم ابن تيمية    -١٠
بالغاً يظهر ذلك من خالل أبحاثه، فقد جعل العلم بالمقاصد من خاصة الفقـه فـي                

 فـي أن    ، وذكر المقاصد الخمسة التي يذكرها األصوليون واستدرك عليهم        )٢(الدين
المصالح ليست فقط حفظ النفس والمال والعرض والعقل فقط بل في جلب المنـافع         
ودفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه األمور الخمـسة فهـو أحـد                

، عالج مسألة الحيل، وسد الذرائع، وتعليل األحكام، ومعلوم ما لها مـن             )٣(القسمين
لح والمفاسـد فـي األمـر بـالمعروف         عالقة بالمقاصد، ذكر أهمية معرفة المصا     

، ذكر بعض مقاصـد التـشريع       )٤(والنهي عن المنكر ووجه اختالل المصلحة منها      
  .)٥(كمقصد الوالية والجهاد

م بإثبات مقاصد الشريعة، وتعليل األحكـام، وبيـان   تاه،   اإلمام ابن القيم الجوزية - ١١
يضيف بذلك إضـافة جديـدة      ، مما   )٦(الطرق التي يستفاد منها التعليل وبيان الحكم      

ما يدل على وضوح المقاصد عنـده وأن        ) شفاء العليل (للمقاصد، وأورد في كتابه     
  .)٧(الشريعة جاءت لمصالح الناس ولحكم باهرة

تكلم عن مسألة الحيل وسد الذرائع بأوسع مما تكلـم عنهـا ابـن تيميـة، وذكـر              
ة، والمفسدة المحضة،   المصلحة والمسائل المتعلقة بها مثل وجود المصلحة المحض       

وتساوي المصلحة والمفسدة، وترجيح إحداهما، وتكلم عن تغيـر الفتـوى بتغيـر             
، وذكر حكم األحكام وكـل هـذا   )٨(الزمان والمكان، وذكر مقاصد المكلفين ونياتهم    

  .وغيرها) شفاء العليل(و) زاد المعاد(منثور في كتبه مثل 

                                         
 ).٣/٥٦(النفائس : ينظر)  ١(
 ).١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
 .المرجع السابق)  ٣(
 ).١١/٦٢٤(سابق المرجع ال)  ٤(
 ).٣٥/٣٦٨(المرجع السابق : ينظر)  ٥(
 ).٢/٤٠٨(، مفتاح دار السعادة )٤٠٠(شفاء العليل : ينظر)  ٦(
 ).٤٣١(شفاء العليل : ينظر)  ٧(
 ).٤٧٨(، شفاء العليل )٣/٣(، إعالم الموقعين )٢/٣٣(، إغاثة اللهفان )٢/٣٩٧(مفتاح دار السعادة : ينظر)  ٨(



– 

  )٢٨٧٦(

لحة عنـد شـرحه للحـديث الثـاني          توسع في كالمه عن المص      ، اإلمام الطبري  -١٢
والثالثون من األحاديث النبوية، وُأنكر عليه في تقديم المصلحة علـى النـصوص             
واإلجماع، وذكر تعليل أفعال اهللا عز وجل بمصالح العبـاد، وأن الـشرع راعـى      

  .)١(مصالح الخلق
الـشاطبي  جاء وسطاً بين أستاذيه ابن القيم والقرافي وبين تلميذه          ،  اإلمام المقري    -١٣

 وذكر بعض قواعـد  ،)٢( جميعاً، وكان له دور بارز في علم المقاصد-رحمهم اهللا -
الترجيح بين المصالح والمفاسد، واعتنى بقواعد المقاصـد والوسـائل ومقاصـد             

  .)٣(المكلفين
 جاء بعد هؤالء العلماء الذين أكثروا من الكتـاب فـي مقاصـد               ، اإلمام الشاطبي  -١٤

لعلم من جميع جوانبه فصاغه صياغة جديدة، وأبرزه بتلـك          الشريعة وتناول هذا ا   
الصورة التي عرفها األصوليون حتى ظن بعض الناس أن الشاطبي مبتـدع هـذا              

، ودونه في كتابـه، ولـذا سـمي الـشاطبي بـشيخ            )٤(الفن، وجاء من تلقاء نفسه    
قـصد الـشارع،    : المقاصدين وأهم ما أضاف الشاطبي تقسيم المقاصد إلى قسمين        

، وإضافة بعض المباحث المهمة في المقاصد مثل وضع الشريعة          )٥( المكلف وقصد
، والتوسع  )٦(لإلفهام، وربط مقاصد الشريعة بأفعال المكلف وطرق معرفة المقاصد        

  .في التفريع على مقاصد الشريعة، وربط المقاصد بكثير من المسائل األصولية
عن مسألة التعليـل، وزاد علـى   ) لإرشاد الفحو( تكلم في كتابه  ، اإلمام الشوكاني -١٥

، تكلم عن المصالح، وأنكر الحيل واستخدامها مـن         )٧(الضرورات الخمس العرض  
  .قبل الفقهاء

بلغة سهلة ال تعقيد فيها، وذكر مقاصد ) مقاصد الشريعة( ألف كتابه   ، اإلمام ابن عاشور   - ١٦
ريع العامة، ومقاصـد    الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها وطرق إثباتها، ومقاصد التش        

  .)٨(التشريع التي تختص بأنواع المعامالت بين الناس
                                         

 ).١٤(لطوفي رسالة ا: ينظر)  ١(
 ).٢/٤٦٧(القواعد للمقري )  ٢(
 ).١/٢٩٤(المرجع السابق )  ٣(
 ).١٣١(الشاطبي ومقاصد الشريعة : ينظر)  ٤(
 ).٢/٥(الموافقات : ينظر)  ٥(
 ).٢/٣٩١(المصدر السابق )  ٦(
 ).٢١٦(إرشاد الفحول : ينظر)  ٧(
 ).١٤٥ - ٥١ - ١٣(مقاصد الشريعة : ينظر) ٨(



 

 )٢٨٧٧(

  ).مقاصد الشريعة ومكارمها( ألف كتابه  ، اإلمام عالل الفاسي-١٧
ثـم ذكـر األقـسام      .)١ (عرف المصلحة بحسب العـرف    ،  اإلمام سليمان الطوفي   -١٨

ــا     ــضيف له ــسة وي ــضرورية الخم ــة وال ــسينية والحاجي ــة التح المعروف
 قدم رعاية المقاصد وهـي      )٣ ( بمصالح العباد  وذكرتعليل أفعال اهللا    .)٢("ضالعر

المصالح على النصوص واإلجماع، واستدل لذلك ببعض األدلة وبعـض القواعـد            
واعتبر المصلحة في المعامالت فقط ألنها معلومة لهم بحكم العقـل            ،)٤(الترجيحية

  . )٥(والعادة
ه في مسألة االستقراء وهو من طـرق معرفـة          ما ذكر ، اإلمام محمد بن الفتوحي      -١٩

وما ذكره من الفوائد في قواعد اللغة ذكر جملة من القواعـد الفقهيـة               .)٦(المقاصد
) الضرورات تبيح المحظـورات   (، وذكر قاعدة    )٧ (زوال الضرر بال ضرر   : (منها

) ثم مثل لها بأمثلة تدل على العذر والتخفيف، وذكر قاعدة المشقة تجلـب التيـسير    
يعني أن األمر إذا دار بـين درء مفـسدة          ) رء المفاسد أولى من جلب المصالح     د(

مـا ذكـر فـي      . )٨(وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المـصلحة         
ما ذكره في فصل التكليف من الكـالم    .)٩(تعارض المقاصد ومثل لذلك بأمثلة كثيرة     

  . )١٠(عن المقاصد والتكليف بما يطاق

                                         
 ).٣/٢٠٤(، شرح مختصر الروضة )١٤(  للطوفي رسالة الطوفي،)  ١(
 ).١١٠-١٠٩(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ، وينظر)٣٨٥، ٢١٦، ٣/٢٠٩(شرح مختصر الروضة للطوفي )  ٢(
 ).١٦ - ١٥(المرجع السابق )  ٣(
 ).٣١ - ٢٠(المرجع السابق )  ٤(
 ).٣/٢١٧(شرح مختصر الروضة )  ٥(
 ).٤/٤٢١(الكوكب المنير )  ٦(
 ).٤٤٤ -٤/٤٤٢(المرجع السابق )  ٧(
 ).٤٤٨ - ٤/٤٤٦(الكوكب المنير )  ٨(
 ).٤/٧٢٧(المرجع السابق )  ٩(
 ).١/٤٨٣(المرجع السابق )  ١٠(



– 

  )٢٨٧٨(

  المبحث الثاني
   علم المقاصد عند الحنابلةمظان

، أمـا   )١(الحكمة، المعنى، العلة، المناسبة، المصلحة    : من األلفاظ ذات الصلة بالمقاصد    
المعنـى  : وتطلق على أمرين، األول. الحكمة فكثير ما يعبر األصوليون عن المقصد بالحكمة      

بعـض  ، ويـرى    )٢ (المعنى المناسب لتـشريع الحكـم     : المقصود من شرع الحكم، والثاني    
فقد كان العلماء يقولون شـرع      : أما المعنى .)٣(األصوليين أن الحكمة هي نفسها المصلحة       

عالقتها بالمقاصد أنها المؤثرة عليهـا،     : والعلة.)٤(هذا الحكم لهذا المعنى أي لهذا المقصد      
  )٥(»الوصف المؤثر في الحكم ال بذاته، بل بجعل الـشارع         «:إذ إن العلة في االصطالح    

آثـرت  :  أما المناسبة والمصلحة)٦("صف يعني اشتماله على مصلحة أو مفسدةوتأثير الو 
  :إفراد الحديث عنها بما يكون أوسع من هذا

  :المناسبة: المطلب األول
قـال  وأمـا فـي االصـطالح       .)٧ (وهي في اللغة المالءمة والمقاربة والمشاكلة     "
كم علـى وفقـه     المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الح         «:اآلمدي

  .)٨(»حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم
باب المناسبة وباب المصالح المرسلة واحد، ألن المـصلحة مـضمون    «وقال الطوفي 

فمن الحديث عن المناسـب وحقيقتـه وأقـسامه    . )٩(»المناسب، والمناسب متضمن للمصلحة 
ت المناسبة فـي كتـب الحنابلـة        وقد ورد )١٠(»  ومراتبه نشأ علم المقاصد، بقضه وقضيضه     

طريـق  «: مـسألة  القاضي أبو يعلـى    عندما ذكر    :مرتبطة بالمقاصد نورد بعض النقول      
وإما يستفيد المكلف معرفة الوجه بالمصلحة ليعمـل        «:  قال »اإللحاق بالعلة المنصوصة  

وأما العلة المنصوص عليها، فإنه يحمـل       «: قال »العلة القاصرة «: وقال في مسألة   »عليه
                                         

 ).٢١(يسوني ر، نظرية المقاصد ال)١/٤٨(االجتهاد المقاصدي  )١(
 ).٢/١٦(، السبب عند األصوليين عبد العزيز الربيعة )١٣٦(تعليل األحكام الشلبي  )٢(
 ).٦١٣(، شفاء الغليل الغزالي )٣/٣٨٦(شرح مختصر الروضة  )٣(
 ).٥/١١٩(، البحر المحيط الزركشي )١/٤٧(كشف األسرار للبخاري  )٤(
 ).٤/٦١(، أصول الفقه أبو النور زهير )٢١-٢٠(شفاء الغليل  )٥(
 .)٦٧-٦٦(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ، وينظر)١/١٥٢(السبب عند األصوليين  )٦(
 ).٢/٩١٦(، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وجماعة، )٢/٦٠٢(المصباح المنير، الفيومي،  )٧(
 ).١٤٤(مقاصد الشريعة للفيومي : ، ولها تعاريف أخرى ينظر)٣/٢٧٠( اإلحكام في أصول األحكام )٨(
 ).٣/٣٨٥(المرجع السابق  )٩(
 ).٧١-٧٠(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : وينظر) ١٠(



 

 )٢٨٧٩(

مر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التي ألجلها أبيح أو حظر، وعلـل المـصالح ال    األ
تعلم باالستخراج، وإنما تُعلم بالتوقيف، وكالمنا في العلة التـي تـستخرج مـن علـل                

والعلـة  «: قـال )١(»العلة هي المعنى الجالـب للحكـم  «:وقال.»األحكام، وليست بمتعدية  
وأما المجتهـد   . وق ما دل كالم صاحب الشريعة عليها      منطوق بها، ومجتهد فيها، فالمنط    

ثم جاء  )٢(»التأثير، أو شهادة األصول   : فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها      
اعلـم أن  «: وقال)٣( فقال بنحو تعريف القاضي للعلة وبتقسيم العلةالخطيب البغداديبعده  

أصـل  : ة العلـة شـيئان  العلة شرعية كما أن الحكم شرعي والذي يـدل علـى صـح     
ال فائدة في معرفة العلة إال لتعرف المصلحة فيهـا،          «: وقال أبو الخطاب  )٤(..واستنباط،

المنصوص عليهـا  : فإن قيل«:وقال.»وإذا عرف المصلحة لزمه العمل عليها أين وجدت       
بيان لعلة المصلحة التي ألجلها أباح الشرع وحظـر، وعلـل المـصالح ال يعلمهـا إال            

جعل الشرع علة المصلحة قاصرة غير متعدية والعلل يجـوز أن        : قلنا.. صاحب الشرع 
أنه ال يخلو أن تكون العلة أمارة علـى         : ودليل آخر «: وقال. )٥(»تكون قاصرة ومتعدية  

الحكم، أو وجه المصلحة، فإن كانت أمارة فاألمارة ال تفسد بكونهـا خاصـة أو عامـة          
لقاصرة إذا قامت عليها أمارة غلـب علـى         كسائر األدلة، وإن كانت المصلحة، فالعلة ا      

إذا دلت داللة صحيحة علـى كـون        «:وقال. »ظننا أنها وجه المصلحة كالمتعدية سواء     
إذا قلـت أن الخمـر      «: وقال ابن عقيل  )٦ (»..الوصف علة، قضينا بأنه وجه المصلحة     

ر وعـدم  التـأثي : محرم كونه مشتداً أو مسكراً كان قوالً صحيحاً، وهذا ما يسميه الفقهاء         
 أي  –ال إخالة لـه     : التأثير وبلغة األصوليين له شهادة وال شهادة له وبلغة الخراسانيون         

فإنه لو كان هذا مانعاً من القياس فيهما، لكان مانعاً مـن القيـاس              «:وقال. )٧(»-مناسبة  
وألن المصالح في الـشرعيات     «:وقال. )٨(»في جميع األحكام؛ ألنها مبنية على المصالح      

 بما تميل إليه الطباع، وتحصل به الرخصة، واالتساع، بل مبناها على ما هـو               ال تتعلق 

                                         
 ).١٧٩-١/١٧٥(دة الع )١(
 ).١/١٨٢(العدة  )٢(
 ).١/٥١٣(الفقيه والمتفقه  )٣(
 ).٥٢٠-١/٥١٤(المرجع السابق  )٤(
 ).٤/٦٢(المرجع السابق  )٥(
 ).٦٦-٤/٦٥(التمهيد في أصول الفقه  )٦(
 ).١/٣٣٠(الواضح  )٧(
 ).٥/٣٤٦(المرجع السابق  )٨(



– 

  )٢٨٨٠(

 ففصل القول في المناسبة وعالقتها بالمقاصد أكثر        جاء ابن قدامة  ثم  )١(»األنفع لهم واألصلح  
وهو أن يكون الوصف المقرون بـالحكم مناسـباً         : إثبات العلة بالمناسبة  «:ممن كان قبله فقال   

فمتى كان إثبات الحكم عقيـب الوصـف        :  إثبات الحكم عقيبة مصلحة    أن يكون في  : ومعناه
فإذا رأينا الحكم مفضياً إلى مصلحة في محل، غلب علـى    «:وقال. )٢(»مصلحة فيكون مناسباً  

 ثم قسم   )٣(»ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة، فيعلل الوصف المشتمل عليها           
  .)٤( وغريبر ومالئمالمناسب من حيث تأثيره وعدمه إلى مؤث

ال يصح التعليل بعلة قاصرة على محل       «في مسألة   : وأما آل تيمية في المسودة    
النص، فأما العلة المنصوص عليها فيحمل األمر على أنها بيان لعلـة المـصلحة التـي          

فقـد  .. ألجلها أبيح أو حظر وعلل المصالح ال تعلم باالستخراج، وإنما تعلـم بـالتوقيف   
 علل المصالح وعلل األحكام وكأنه أراد بعلل المصالح الحكـم وهـذا             فرق القاضي بين  

وإن علم تأثير الوصف فـي الحكـم        «:وأيضاً.)٥(»يقتضي أنه ال يقول بالمناسب الغريب     
األصل باالستنباط وكان الوصف مناسباً فأما أن يعلم تـأثيره أو ال يعلـم فـاألول هـو          

وحقيقة األمر أن المثبـت بالقيـاس إن        . .المناسب المؤثر والمالئم، والثاني هو الغريب     
كان هو الحكم فقط فهو المنصوص وإن كان الحكم وعلة األصل فهـو المـؤثر وأمـا                 

يعتبر المقاصد مسلكاً من     « وابن تيمية )٦(»الغريب فإثبات بمجرد المناسبة غير المؤثرة     
لـذي  مسالك تعرف العلة واستنباطها من نصوص الشارع، فهي تمثل العدل والميـزان ا   

يلحق الشيء بنظيره، وهذا ما يسمى بالحكمة والمناسبة التي تشتمل على جلب المصلحة             
ودرء المفسدة، فال يقتصر ابن تيمية على التعليل بالعلة التي هـي الوصـف الظـاهر                
المالئم المنضبط، بل يعلل بمقصد العلة وغايتها وهو المناسبة والحكمة، ما دام في ذلـك       

عة، التي ترجع إلى جلب المصالح وتعطيل المفاسد، وبذلك تلتقـي           تحقيقاً لمقاصد الشري  
تأمـل أبـواب الـشريعة    «:وقال ابن القـيم )٧(»الحكمة الوصف الظاهر المنضبط المالئم  

                                         
 ).٥/٣٨٨(المرجع السابق  )١(
 ).٢/٢٠٨(ناظر روضة الناظر وجنة الم )٢(
 ).٢/٢٠٩(المرجع السابق  )٣(
 ).٢/٢١٠(المرجع السابق  )٤(
 ).٤١٢-٤١١(المسودة  )٥(
 ).٤٠٨(المسودة  )٦(
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ، وينظر)١٨٦-١٨٤(، ابن تيمية محمد موسى )٣٩٨-٣٩٧(ابن تيمية ألبي زهرة : ينظر )٧(

)٤١٨.( 



 

 )٢٨٨١(

ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة، والغايات الحميدة التـي شـرعت             
األوصاف المؤثرة، والمعاني المعتبـرة فـي       ولهذا يذكر الشارع العلل و    «: وقال. )١(»ألجلها

األحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتـضائها              
 والشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلـك المـصلحة    )٢(»ألحكامها

: وقال الطوفي . )٣(شريعةوالحكمة في بعض الصور مانعاً من ترتيب الحكم، بل هذه قاعدة ال           
قد اختلف في تعريف المناسبة، واستقصاء القول فيه مـن المهمـات ألن عليـه مـدار             

المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسـبة  الشريعة، بل مدار الوجود، إذ ال موجود إال هو وفق      
 وما  تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء والظهور، فما خفيت عنا مناسبته، سمي تعبداً،           

المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه، أي إذا وجد أو سمع،          : ظهرت مناسبته سمي معلالً، فقولنا    
أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة من المـصالح لـرابط مـن                 

 ثم تحدث )٤(- لرابط عقلي- الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف وهو معنى قولي  
فسائر أقسام المناسب مالئمة بهذا االعتبـار؛ إذ هـي          «: مناسب في التأثير وقال   عن أقسام ال  

 فقـد صـرح ووضـح       وأما ابن مفلح  ،)٥(»موافقة لجنس مراعاة الشرع للمصالح المناسبة     
وهـو  : اإلخالة، وتخـريج المنـاط   : المناسبة ويرادفها «:تعريف المناسبة والمناسب فقال   

ـ       بة مـن ذات الوصـف ال بـنص وال غيـره،            تعيين علة األصل بمجرد إبداء المناس
وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقـصوداً             : والمناسب

إذا اشـتمل   «:وقال في مـسألة   . )٦(»من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة        
الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخـرم مناسـبته              

ال مناسبة مع مفسدة مساوية؛ ولهذا ينسب العقالء الساعي فـي تحـصيل             فقال  .. للحكم
المراد به المـصلحة التـي فـي المناسـبة ال           «: وقال )٧(»مثل هذه المصلحة إلى السفه    

مصلحة مستقلة بتحقيقها، فالمانع أخل بمناسبة المصلحة، فليس االنتفـاء محـاالً علـى              

                                         
 ).٣٢٠(شفاء العليل  )١(
 ).١/١٥٣( الموقعين أعالم )٢(
 ).٢/٥٤(المرجع السابق  )٣(
 ).٣/٣٨٢(شرح مختصر الروضة  )٤(
 ).٣/٣٩٣(المرجع السابق  )٥(
 ).٣/١٢٧٩(أصول ابن مفلح  )٦(
 ).٣/١٢٨٤ (أصول ابن مفلح )٧(



– 

  )٢٨٨٢(

 فحدد المناسبة وذكـر  الفتوحيعد هؤالء   ثم جاء ب  )١(»المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها    
الرابع من مسالك العلة المناسبة ويقال اإلخالة والمناسب أن يكـون فـي        «:بوضوح فقال 

أدرك العقـل   :  أي إذا وجد أو سـمع      –إثبات الحكم عقبه مصلحة وزيد لرابط ما عقلي         
: وقال. )٢(»السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة من المصالح لرابط عقلي           

 فكذلك الوصف المناسب هنا ال بد أن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابـط                 «
وبنحو ما ذكر الطوفي    .)٣(»عقلي وهو كون الوصف صالحاً لإلفضاء إلى تلك المصلحة        

  .)٤(ابن بدرانوالفتوحي ذكر 
  :المصلحة المرسلة: المطلب الثاني

  .)٥ (لمصالح، كالمنفعة لفظاً ومعنىالصالح، والمصلحة واحدة ا: المصلحة لغة« 
وهو أن  : المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة        : واصطالحاً

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه األصـول              
الخمسة فهو مـصلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه األصـول فهـو مفـسدة، ودفعهـا                    

فإنه يتبين من قول الغزالي السابق أن المقاصد والمصالح إطالقـان           وعليه،  .)٦(»مصلحة
  .)٧(»لمسمى واحد، إذ المصالح كل ما يتضمن حفظ المقاصد ويدفع الفساد عنها 

والحق أن المذاهب كلها تعمل بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنهـا غيـر               
الوصي بمنـزل األب،  «: أحمد قال اإلمام -.)٨(حجة، كما أوضحه القرافي في التنقيح     

إذا «: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟ قـال       : قال صالح .  )٩(»يبيع إذا رأى صالحاً   
كان يريد منفعة الناس فنعم وإال فال، وابن مسعود قد حـول مـسجد الجـامع مـن                  

 تطبيقات أبـي يعلـى  وظهرت أثناء .)١٠(»التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم وإال فال    

                                         
 ).٣/١٢٨٥( المرجع السابق )١(
 ).٤/١٥٣(الكوكب المنير  )٢(
 ).٤/١٥٤(المرجع السابق  )٣(
 ).٣٢٦(العاطر نزهة الخاطر  )٤(
 .)٤(، حسين حامد، نظرية المصلحة، )٤/٢٤٧٩(ابن منظور، لسان العرب،  )٥(
 .)٤٨٢-٢/٤٨١(الغزالي المستصفى،  )٦(
 ).٧٢(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ينظر) ٧(
 ).٢٧١(، أصول الفقه ألبي زهرة )١٧٠(مذكر أصول الفقه للشنقيطي : ينظر )٨(
 ).٣٠٦٨(رقم المسألة مسائل الكوسج، : ينظر)  ٩(
يجوز نقل المسجد؛ لمصلحة الناس، وهـو مـن         : ونقل صالح «: ، قال المرداوي  )١٢٧٣(رقم المسألة   : مسائل صالح ) ١٠(

   ).٧/٣٨٥(الفروع : ، وينظر)٧/١٠١( اإلنصاف »المفردات



 

 )٢٨٨٣(

وألن الشرع لم يوضع على العادة     «: البغدادي؛ قال   )١( وكالمه عن المصلحة   بوأبو الخطا 
وما قارب هذه األلفاظ حسب السؤال ومـا        «:  وقال )٢(»وإنما وضع على حسب المصلحة    

توجبه المصلحة، وتقتضيه الحال، وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تـسأله عامـة أو           
وقد يكون التعبد هللا بالفعل علـى جهـة         : ابن عقيل قال  ،  )٣(سوقه أن يفتي بما له فيه تأول      

الوجوب هو المصلحة، كما يكون التعبد له ندباً هو المصلحة، وقد يكون مـن المـصلحة                
جعل ما هو له ندب علينا فرضاً، وجعل ما هو عليه فرض علينا ندباً، وقد تكون المصلحة         

نا محظوراً، كما ذكر في اخـتالف       جعل ما عليه ندب لنا مباحاً، ال واجباً وال ندباً، أو علي           
االستدالل بالعلـة أو    «: أبو الخطاب وقال  . )٤(»التعبدات في حق المكلفين بحسب أحوالهم     

ووضح المصالح المرسلة أكثر من سـابقيه       : ابن قدامة  ثم جاء    .)٥(»األمارة هو المصلحة  
عـة، أو دفـع   وبين أنها األصل الرابع من األصول المختلف فيها وعرفها بأنها جلب المنف           

المضرة، وقسمها ثالثاً ما شهد له الشرع باالعتبار، وما شهد له بالبطالن، وما لم يشهد له                
ما يقع في رتبة الحاجيات، ما يقع فـي رتبـة   . وعلى ثالثة أضرب. باالعتبار أو البطالن 

التحسينات، ما يقع في رتبة الضروريات، وهو ما عرف من الشارع االلتفات إليها وهـي         
: ثم بين آراء العلماء في المصالح المرسـلة       . )٦(الدين، النفس، العقل، النسل، المال    : خمسة

فذهب مالك، وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة؛ ألنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد      
أن ذلك ليس بحجة؛ ألن الشرع لـم يحـافظ علـى المـصلحة بهـذا      : الشرع والصحيح 

قالـه  . »لمصالح المرسلة ال يجوز بناء األحكام عليها      وا«:أبو البركات قال  .)٧(الطريق
أن االسـتدالل بالعلـة أو      «:وأشار على قول أبـي الخطـاب      . ابن الباقالني وجماعة  
فقد عد المصالح المرسلة طريقاً مـن طـرق          « ابن تيمية أما  .)٨(»اإلمارة هو المصالح  

 لنا الدين وأتم النعمـة،       ؛ألن الشريعة ال تهمل مصلحة قط، بل اهللا تعالى قد أكمل           األحكام
، وتركنا علـى البيـضاء ليلهـا        فما من شيء يقرب إلى الجنة إال وقد حدثنا به النبي            

                                         
 ).٣/٤٣(، التمهيد )٤٢٢-٤٢١-٢/٣٩٧(العدة : ينظر )١(
 ).١/٣١٠(الفقيه والمتفقه  )٢(
 ).٢/٤٠٧(فقيه والمتفقه ال )٣(
 ).٤/١٦٠(الواضح في أصول الفقه  )٤(
 ).٢/٢٦٨(، )٣/٤٣٠(التمهيد  )٥(
 ).٤٨١-٤٨٠-٤٧٩-١/٤٧٨(روضة الناظر  )٦(
 ).١/٤٨٤(المرجع السابق  )٧(
 ).١/٤٥٠(المسودة  )٨(



– 

  )٢٨٨٤(

كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد                 
 أو أنه ليس به فأحد األمرين الزم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر،               

بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، ألن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً مـا              
وابن .)١(يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدنيا والدين ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة            

 لم يذكر المصالح المرسلة منهـا،       - رحمه اهللا -  حينما عد أصول فتاوى اإلمام أحمد        القيم
ننا حينما نقرأ في كثير من كتبه تجده يذكر المصالح، وأن الشريعة جـاءت لتحقيقهـا،       ولك

والذين يكتبون عن المصالح لدى الحنابلة يـستدلون        .وهو من مجتهدي الحنابلة، وأئمتهم    
فإن الـشريعة مبناهـا     : ومن كالمه في ذلك   .بكالمه فيها على أن الحنابلة يقولون بها      

اد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلهـا،          وأساسها الحكم ومصالح العب   
فجاء بكالم طويل عن المصالح المرسلة، : الطـوفي ثم جاء .)٢(ورحمة كلها، وحكمة كلها 

، وقال فإن الشرع أو المجتهد يطلـب صـالح   )٣(فعرفها وقسمها بنحو ما قسمها ابن قدامة  
ذكر جلب نفع أو دفع ضرر؛ ألن    وهي كما   . المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها    

قوام اإلنسان في دينه ودنياه، وفي معاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشر، وإن شئت،         
قال سبقت في المـسلك الرابـع     : وابن مفلح  .)٤(بحصول المالئم، واندفاع المنافي   : قلت

ما قـال   الحق  «: وأنكرها متأخروا أصحابنا، وقال ابن برهان      »إثبات العلة بالمناسبة  «
 فـي  أبـو الخطـاب   وذكر »الشافعي إن الءمت أصالً كلياً أو جزئياً قلنا بها وإال فال        

قياس، واستدالل بأمارة أو علة، وبشهادة األصـول،        : تقسيم أدلة الشرع أن االستنباط    
االستدالل بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعـض أصـحابنا           : قال بعض أصحابنا  

واحتج : قال   )٦(. فعندما تحدث عن المناسبة وأقسامها    : ا الفتوحي أم.)٥(مذهباً ثالثاً فيها  
من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيـرة ال حـصر لهـا فـي                   

وسـموها مـصلحة مرسـلة ولـم        . )٧(الكتاب، والسنة، وقرائن األحوال، واألمارات    

                                         
، )١٩/٢٥٣(، )١٧/٤٩٢(، )١٤/٢٨٨(، )١٠/٢٨٢(، )٧/٤٨٣(، مجموع الفتـاوى   )١٣٤(ابن تيمية، القواعد النورانية،      )١(

 ).١/٤٦٢(ابن القيم، إغاثة اللهفان : ينظر
 ).٣/١٤(إعالم الموقعين  )٢(
 ).٢٠٦-٣/٢٠٤(شرح مختصر الروضة  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 ).٤/١٤٦٧(أصول ابن مفلح  )٥(
 ).٤/١٦٩(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  )٦(
 ).٤/١٧٠(المرجع السابق  )٧(



 

 )٢٨٨٥(

مـصلحة فإنهـا ال     يسموها قياساً؛ ألن القياس يرجع إلى أصل معين بخالف هـذه ال           
ترجع إلى أصل معين، بل رأينا أن الشرع اعتبرهـا فـي مواضـع مـن الـشريعة       
فاعتبرناها حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له، وبأن الرسـل مـا بعثـوا إال                

 مصلحة غلب الظن أنهـا  )١(لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك باالستقراء فمهما وجدنا   
فعرفهـا وذكـر    : ابن بدران مطلوبة للشرع فنعتبرها؛ ألن الظن مناط العمل ثم جاء          

 وفرق بينها وبين القيـاس بمثـل مـا       )٢(تقسيمها وأمثلة عليها وحجيتها بنحو ما سبق      
  .)٤( وذكر رأي الطوفي وأنها حجة)٣(سبقه الفتوحي

  :سد الذرائع: المطلب الثالث
، )٥(ردمها وأصـلحها ووثقهـا    : السد من سد الثلة وهي الفرجة     : ةلغ: سد الذرائع 

هـذا المركـب لقـب فـي        : وفي االصطالح . )٦(الوسيلة والسبب إلى الشيء   : الذريعة
اصطالح الفقهاء إلبطال األعمال التي تؤول إلى فساد معتبر، وهي في ذاتها ال مفـسدة               

قال عبـداهللا   :  في فتاويه منها     )٨(تطبيقات اإلمام أحمد على سد الذرائع     وظهرت  . )٧(فيها
ال يعجبنـي أن يتـزوج أيـضاً    «: ؟ قال-في دار حرب-فإن تزوج امرأة مسلمة  : ألبيه

وقد بـين ابـن القـيم    . )٩(»مسلمة، إال أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، وال يطلب الولد      
ـ        «: رحمه اهللا المقاصد من هذا النهي حيث قال        دار إن المسلم إذا احتاج إلى التـزوج ب

الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته، نص عليه أحمد؛ لـئال يكـون ذلـك                 
ما يسميه الفقهاء بالذرائع، ويـسميه      : ابن عقيل قال  .)١٠(»ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافراً     

أنه المستحيل في العقل أو الشرع مثل منع تزويج المسلم باألمة الكافرة لئال             : أهل الجدل 
                                         

 ).٤/١٧١(ق المرجع الساب )١(
 ).١/٣٤٠(، نزهة الخاطر العاطر )٢٩٢(المدخل إلى مذهب أحمد  )٢(
 ).١/٣٤٤(، المرجع السابق )٢٩٥(المرجع السابق  )٣(
 ).١/٣٤٥(، المرجع السابق )٢٦٦(المدخل إلى مذهب أحمد  )٤(
 .)٤/٢٨٢ (المصباح المنير )٥(
 .)٥/٣٦(لسان العرب  )٦(
 ).١١٦(البن عاشور الشريعة مقاصد  )٧(
            اإلنـصاف : ، وينظـر  )٩/٢٩٣(، المغنـي    )٣٧٤(، مسائل صالح، رقم المـسألة       )٩٤١(مسائل عبداهللا، رقم المسألة     )  ٨(

)١٥ - ٨/١٤.( 
فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة؛ ألنها حال ضرورة،        «: ، قال ابن قدامة   )٩٤١(مسائل عبداهللا، رقم المسألة     ) ٩(

 »وال يتزوج منهم؛ ألن امرأته إذا كانت منهم، غلبته على ولدها، فيتبعها علـى دينهـا             . ي ال تأتي بولد   ويعزل عنها، ك  
   ).٩/٢٩٣(المغني 

 ).١/٣٦٦(إغاثة اللهفان )  ١٠(



– 

  )٢٨٨٦(

لكافر ولد المسلم، وذكر أمثلة ثم قال واالعتراض علـى هـذا مـن    يؤدي إلى استرقاق ا  
أن الشريعة كما حسمت المضار أثبتت جواز التوصل إلى األغـراض           : أحدهما:وجهين

وإسقاط العقوبات بالشبهات وتملك الكافر المسلم حكماً جائز غير ممنـوع منـه شـرعاً        
ـ       : الثاني.بدليل اإلرث  ا احتـرزتم عنـه، ويقـرر    أن يقال أن ما ذكرتموه يفضي إلى م

فحينما تحدث  : ابن قدامة أما  .)١(الوجوه التي تحصل منها الذريعة في األمثلة التي ذكرها        
في مقدمة الكتاب ذكر أن اهللا تولى عباده من أول األمر بالعناية والتوجيه، وبيان المنهج               

 العلمـاء   الذي يسيروا عليه، وأن الشريعة تحقق مصالح العباد في العاجل واآلجل، وأن           
المجتهدين هم الذين يستطيعوا أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نـص، علـى ضـوء               
قواعد الشريعة ومقاصدها، وذكر أمثلة من فتاوى الصحابة مبنية على األصول وعلـى             

الذريعة ما كـان    «: ابن تيمية قال  .)٢(الحكم بالمآل، وسد الذرائع وكلها من قواعد األصول       
 الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء، عبارة عما أفـضت إلـى فعـل               وسيلة وطريقاً إلى  

الذريعة الفعـل الـذي     : محرم، ولو تجردت عن ذلك اإلفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل           
ظاهرة أنه مباح، وهو وسيلة إلى فعل المحرم، أما إذا أفضت إلى فساد لـيس هـو فعـالً،                   

 الباب ألنا نعلم إنمـا حرمـت األشـياء          كإفضاء شرب الخمر إلى السكر فهذا ليس من هذا        
لكونها في نفسها فساداً، بحيث تكون ضرراً ال منفعة فيه، أو لكونها مفضية إلى فساد بحيـث     
تكون هي في نفسها فيها منفعة، وهي مفضية إلى ضرر أكثر منه فتحرم، فـإن كـان ذلـك     

ويعـد  : ابن القيم اء  ثم ج  )٣(»الفاسد فعل محظور سميت ذريعة، وإال سميت سبياً ومقتضياً        
أكثر من تكلم في سد الذرائع، فبعد أن بين أن العبرة في الشريعة بالمقاصـد والنيـات،                 

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفـضي     «: بين معنى الذرائع وقال   
إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصـي فـي              

تها والمنع منها، بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها، وبعد أن قرر وجـوب              كراه
وباب سد الـذرائع    : سد الذرائع في الجملة، واستدل على ذلك بتسعة وتسعين دليالً، قال          

 ومن مذهبنا أيضاً سد الـذرائع،       «:الطوفيوقال  .)٤ (فإنه أمر ونهي  : أحد أرباع التكليف  
لِحيل، ولذلك أنكر المتأخرون منهم على أبي الخطاب ومـن          وهو قول أصحابنا بإبطال ا    

                                         
 ).٢/٧٧(الواضح  )١(
 ).١/١٢(روضة الناظر  )٢(
 ).٣٥١(بيان الدليل  )٣(
 ).١٧١-٣/١٤٧(إعالم الموقعين  )٤(



 

 )٢٨٨٧(

تابعه عقد باب في كتاب الطالق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف مـن يمينـه فـي                
بعض الصور، وجعلوه من بعض الحيل الباطلة وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباح،             

، كتاباً بنـاه علـى    -رحمه اهللا -وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية           
بطالن نكاح المحلل، وأدرج فيه جميع قواعد الحيل، وبين بطالنها على وجه ال مزيـد                

فحينما تحدث عن المناسبة، والمقصود من شرع الحكم ذكر مـا   : ابن مفلح أما  .)١(»عليه
أن الـذرائع أي    : الفتوحيوذكر  .)٢(ذكر ابن عقيل في الواضح ما يسميه الفقهاء بالذرائع        

المنـع  : ن األفعال أو األقوال ظاهرة مباح، ويتوصل به إلى محرم، ومعنى سدها    شيء م 
ما ذكر الفتوحي من التعريف وزاد، ومعناه عند        : ابن بدران وذكر  .)٣(من فعلها لتحريمه  

القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ونقل كالم الطوفي السابق حول إنكار المتأخرين علـى          
قلت وقد سلك مسلكه صاحبه ابن القـيم مـع      «:ية ثم قال  أبي الخطاب وما صنفه ابن تيم     

كتابه إعالم الموقعين فشن الغارة على الحيل وأهلها، وكذلك ابن قدامـة فـي المغنـي                
  .)٤(»والحيل كلها محرمة وال تجوز

  :االستحسان: المطلب الرابع
وفـي  .)٥(من استحسن الشيء، أي عـده حـسناً، ضـد االسـتقباح           : في اللغة « 

وهذا ال  .  ما يستحسنه المجتهد بعقله    : األول :كر الغزالي ثالث تعريفات له    ذ: االصطالح
 العـدول   : الثالـث  . دليل ينقدح في نفس المجتهد ال تساعده العبارة عليه         : الثاني .يصح

 ٧(ومن تطبيقات اإلمام أحمد على االستحسان     .)٦(بحكم المسألة عن نظائرها، بدليل خاص     

استحسن أن يتـيمم لكـل      «: ه اهللا في رواية الميموني    قال اإلمام أحمد رحم   : في فتاويه   
وجـه  .)٨(»صالة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث، أو يجـد المـاء             

االستحسان أنه لما كان من أنواع االستحسان العدول عن مقتضى قياس جلي إلى ما يقتضيه               

                                         
 ).٣/٢١٤(ضة شرح مختصر الرو )١(
 ).٢/١٢٨٣(أصول ابن مفلح  )٢(
 ).٤/٤٣٤(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  )٣(
 ).٢٩٦( المدخل إلى مذهب أحمد البن بدران )٤(
 ).٤/٢١٤(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )٢/٨٧٩( لسان العرب البن منظور )٥(
، الفصول في األصول للجـصاص      )٤/٢٤٠٥(ألسرار  ، كشف ا  )٢/١٨٩(أصول السرخسي   : التعريفات األخرى :  ينظر )٦(

 ).٦/٧٥٧(، اإلحكام البن حزم )٢/١٣٦(، االعتصام )٢١٠-٤/٢٠٥(، الموافقات للشاطبي )٤/٢٣١(
 ).١٣٦(، والمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد )٤٥١(المسودة )  ٧(
 ).٤/٨٧(، التمهيد )٥/١٦٠٤(العدة )  ٨(



– 

  )٢٨٨٨(

 رحمه اهللا عدل عـن القيـاس        قياس خفي لمعنى قد ينقدح في ذهن المجتهد فإن اإلمام أحمد          
الجلي وهو قياس التيمم على الوضوء في أنه يصلى به حتى يحدث إلى قياس خفـي وهـو                  
إلحاقه بأصحاب األعذار مثل المستحاضة التي تتوضأ لكل صالة أو العدول عن القياس إلـى   

:  يعلى ذكر القاضي أبو  .قاعدة، والقاعدة هنا أن الرخصة تقدر بقدرها وتتجدد بتجدد موجبها         
قوله في رواية صـالح فـي       : أن أحمد أطلق القول باالستحسان في مسائل، وذكر منها        

إن الـربح   : المضارب، إذا خالف المضارب، فاشترى غير ما أمره به صاحب المـال           
كنت أذهب  : وقال. لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله، ما لم يحط الربح بأجرة مثله          

قد بينا أن االستحـسان قـول       : وقال أخيراً . )١(ستحسنتإلى أن الربح لصاحب المال، ثم ا      
بحجة، وأنه أولى القياسين، إال أنهم سموه استحساناً، ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لـم                 

فـإذا كـان االستحـسان أقـوى        : يكن معدوالً إليه، لكونه أولى مما عدل إليه عنه، فإن قيل          
اناً، ألن كل مسألة فيها خالف بين الفقهاء، فإنـه          الدليلين، فيجب أن يكون مذهبكم كله استحس      

االستحسان أقوى الدليلين في حكمنا بصحة كـل        : قيل. قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم      
واحد من الدليلين، والمسائل التي وقع الخالف فيها بين الفقهاء ال نحكم بصحة أدلة مخالفنـا،             

فـصل  : وأبو الخطـاب  .)٢(ستحسان على جميع ذلك   فلهذا لم يطلق اسم اال    . بل نعتقد فسادها  
القول في االستحسان بذكر التسمية، والحد، والمعنى، وإبطال ما تستحسنه  النفس بـال               
دليل وكل واحدة ذكر لها فصالً، وذكر أراء العلماء والـردود علـيهم والنقـد لـبعض                 

قياس فيعـدل   أن بعض األمارات قد تكون أقوى من ال       : التعريفات، وخلص إلى أن معناه    
إن : ذكر الخالف في حد االستحسان، وقال عن معنـاه        .)٣(إليها من غير أن يفسد القياس     

بعض األمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس، وهـذا                 
ثم ذكر أن استحسان الـنفس بغيـر دليـل ال يليـق بأهـل            . راجع إلى تخصيص العلة   

أن : عرفه في اللغة واالصطالح ومراد الفقهاء بالرأي واالعتقـاد        فقد  : أما ابن عقيل  .)٤(العلم
وقـسم  .)٥(يعتقد ويرى أن هذا الحكم في الشرع حسن، فإذا كان الدليل شرعياً فهو صـحيح              

                                         
ما لم يكن   : »ما لم يحط الربح بأجرة مثله     « :بح بينهما، ولعل معنى العبارة السابقة     ثم استحسنت أن يكون الر    :  لعل المراد  )١(

 . الربح أقل من أجرة المثل، فيكون حينئٍذ بينهما
 ).١٦١٠-١٦٠٩-١٦٠٧-٥/١٦٠٤( العدة )٢(
 ).٤/٩٦( التمهيد في أصول الفقه )٣(
 ).٤/٩٦( التمهيد في أصول الفقه )٤(
 ).٢/١٠٠( الواضح )٥(



 

 )٢٨٨٩(

ترك القيـاس  : أحدها:وجملة ذلك أنه ثالثة أقسام: في ذلك: االستحسان إلى ثالثة أقسام، فقال  
ترك القياس لغير دليل، فهـذا ال       : والثاني. وهو صحيح لدليل أقوى منه، فهذا نقول به،       

ترك القيـاس   : والثالث. يجوز ألحد أن يذهب إليه، ألنه مجرد هوى النفس واستحسانها         
ثم استدل على أن القياس ال يتـرك للعـرف          . للعرف والعادة، فها هنا يتصور الخالف     

أن :  يختـار  »المـسودة «وأبو البركات فـي     : أبو البركات .)١(والعادة، ألنه أقوى منهما   
 االستحسان هو ترك القياس الجلي لدليل أقوى منه، سواء أكان نصاً، أم قول صـحابي               

أمـا  :  وقال فيـه »قاعدة في االستحسان«فجاء بمؤلف مستقل أسماه : ابن تيمية وأما  .)٢(
مـن  «وقـال  .)٣(االستحسان فمن معانيه أنه مخالفة القياس لدليل وقد يراد به غير ذلـك            

قياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الـراجح،               طرد ال 
وابن تيمية يـرى االستحـسان      . )٤(»أفسد كثيراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه        

بمفهومه، فيه ضبط ألصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة، ويجعل أصـول الـشريعة              
  )٥(ة ومنضبطة ال تناقض فيهاومقاصدها جارية على أصول ثابتة متوازن

وقـال  القـول      عرف االستحسان    »الروضة« والموفق رحمه اهللا في      :ابن قدامة 
، وهو أن نترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا           - رحمه اهللا - باالستحسان مذهب أحمد    

وإن اختلف في تسميته، فال فائدة في االختالف فـي االصـطالحات مـع             . مما ال ينكر  
وخالصة ما ذكر أن المجتهد يستطيع فهـم المقـصود     : وابن القيم .)٦(المعنىاالتفاق في   

من الشارع عند غياب النص الصحيح من خالل إدراكه وحكمه علـى قـصد المـتكلم                
التدين بالشرائع يقتضي االستحسان واالستقباح، والشرائع إنما جاءت        «:ويؤكد هذا بقوله  

ستحسناً جاءت الشريعة باستحسانه، ومـا      بتكميل الفطر وتقريرها، فما كان من الفطرة م       
شرح مختصر  «والطوفي في كتابه    : الطوفي.)٧(»كان مستقيماً جاءت الشريعة باستقباحه    

 تكلـم علـى االستحـسان علـى طريقـة األصـوليين، تعريفـاً وتقـسيماً                 »الروضة

                                         
 ).١١٥-١٠٩-١٠٨-٢/١٠٦(جع السابق  المر)١(
 ).٤٥٤ - ٤٥١(المسودة : ينظر )٢(
 ).٤٧(قاعدة في االستحسان  )٣(
 ).١٥٥(القواعد النورانية  )٤(
 ).٤/٢٠٦(، الموافقات )٢/١٩٢(أصول السرخسي : للمزيد ينظر )٥(
 ).١/٤٧٣(روضة الناظرين  )٦(
 )١/١٨٩( وينظر إعالم الموقعين )٢/٤١٨(مفتاح دار السعادة  )٧(



– 

  )٢٨٩٠(

فقال االستحسان ترك قياس لقياس أقوى منه، وقيـل عـدول   : ابن مفلح أما  .)١(واستدالالً
ومستنده فعله  : ن حكم، والدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء قلنا           ع

وتبين من كـالم ابـن مفلـح عالقـة االستحـسان بالمـصلحة وأنهـا                . )٢(زمنه  
والفتوحي ذكر االستحسان وعرفه بنحو تعريف من سبقه، ونقل عن ابـن      : الفتوحي.هي

: ا روي عن أحمد في إنكاره، وأنـه قـال         مفلح قول أحمد به في مواضع، وأشار إلى م        
نستحسن هذا وندع القياس، فتدع ما تزعمه الحق باالستحسان، وأنا أذهب           : الحنفية تقول 

وذكر قول القاضي على هذه الرواية، وقول أبـي         . إلى كل حديث جاء، وال أقيس عليه      
: س، أي أذهب إلى مـا جـاء وال أقـي        : وأن معنى . بأنه أنكر ما ال دليل عليه     : الخطاب

 »المـدخل «وابن بدران في   : ابن بدران .)٣(أترك القياس بالخبر، وهو االستحسان بالدليل     
وأنت إذا تأملـت االستحـسان      «: قال.  وغيرهم )٤(لم يزد على ما تقدم من كتب الحنابلة       

المنسوب إلى أحمد ترى معناه تقديم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه ومثل هـذا يجـب          
سن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع وما كونه أن يكون على             العمل به؛ ألن الح   

مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظوراً بدليل شرعي وفي عادات الناس العمل بـه               
فهذا ال يقل به أحمد وال غيره بل يحرم القول به ويجب اتبـاع الـدليل وتـرك العـادة          

أعلم أن قول الفقهاء هـذا  «:وقال. )٥(»قياساًوالرأي سواء أكان الدليل نصاً أو إجماعاً أو        
الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن القياس ليس المراد به أنـه تجـرد عـن                 
مراعاة المصلحة حتى خالف القياس، وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمـصلحة               

  .)٦(»أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة االستحسان الشرعي

                                         
 ).٢٠٢-٣/٢٠١(شرح مختصر الروضة  )١(
 ).١٤٦٥ - ٤/١٤٦٤(أصول ابن مفلح  )٢(
 ).٤٣٣-٤٣٠-٤٢٨-٤/٤٢٧(شرح الكوكب المنير  )٣(
 ).٣٤٤ - ١/٣٣٦(نزهة الخاطر العاطر  )٤(
 ).٢٩٣-٢٩٢-٢٩١(المدخل إلى مذهب أحمد  )٥(
 ).٣١٣(المرجع السابق  )٦(



 

 )٢٨٩١(

  لرابعالمبحث ا
  التطبيقات المقاصدية عند الحنابلة

  :التطبيقات في العبادات: المطلب األول
  :طواف الحائض - ١

 أنه ال يصح طواف الحائض مطلقاً، وال يجزيهـا إن        )١(الذي عليه مذهب الحنابلة   
طافت؛ سواء كانت مضطرة أو لم تكن، وسواء كانت تعلم أو ال تعلـم بنـاء علـى أن                   

 )٢(، فـال يجـزئ بـدونها، وهـو أيـضاً قـول مالـك              الطهارة شرط لصحة الطواف   
ومع ذلك صحح المتأخرين من الحنابلة طوافها، وال شيء عليهـا، ولكـنهم    .)٣(والشافعي

قيدوه بحال االضطرار فقط، وإال فاألصل أنه ال يصح طوافها بال عذر وهو قول الشيخ               
، فـالمرأة  )٤(ثيمـين محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، واللجنة الدائمة، والشيخ ابـن ع           

القادمة من بعيد حاضت في أيام الحج فأمرها دائر بين إمـا أن ترجـع ألهلهـا، وإمـا       
أنه في هذه األزمان التي يتعذر فيها إقامة الركـب؛          «: طوافها مع الحيض قال ابن تيمية     

 ثم ذكرهـا وكلهـا فيهـا ضـرر     »ألجلب الحيض ال يخلو حال المرأة من ثمانية أقسام     
ة فتفعل المرأة ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنـه            ومفسدة ومشق 

من الشروط، والواجبات، فتطوف بالبيـت وهـي حـائض إذا لـم يمكنهـا إال ذلـك                  
، فإنها قد ال تستطيع السفر إما لمشقة التكاليف، أو لعدم المحـرم، وقـد ال                )٥(للضرورة

 بمفردها وقد تكون فقيرة ال نفقـة        يبقى معها المحرم في مكة وفي هذا خوف من تركها         
معها تكفيها أو أرغمت على السفر مع القافلة التي جاءت معها في وقتها المحدد وهـذا                
القول ال يسع الناس إال هو، لموافقة األصول الشرعية، والقواعد الفقهية، ورفع الحـرج              

شى أن تمنع   ودرء المفاسد وجلب المصالح وهل المقاصد إال ذلك لتفويج الحجاج، أو تخ           
  .من الحج إال بعد خمس سنوات وكلها أعذار مسوغة للعمل بالمقاصد

  

                                         
 ).٢/٣٨(، كشاف القناع )١/٤١٥(، معونة أولي النهى )١/٣٣(، منتهى اإلرادات )١/٩٩(، اإلقناع )٢/٣٦٩(اإلنصاف  )١(
 ).١/١٨٢(، المعونة )١/٤٩٣(المدونة : ينظر )٢(
 ).٢/٣٥٦(، المجموع )٢/١٩٨(األم : ينظر )٣(
 ).١/٣٣٢(، الشرح الممتع )١٠/٢٤٩(، اللجنة الدائمة )٢/٧٨(فتاوى ورسائل ابن إبراهيم  )٤(
 ).١/٣٣٢(تع الشرح المم )٥(



– 

  )٢٨٩٢(

  :المعامالت المالية: المطلب الثاني
  :صور من الحيل الممنوعة

 في المعـامالت الماليـة مـا    -رحمه اهللا-من صور الحيل التي منعها ابن تيمية  
  :يلي
 يكون ثمـن المبيـع ألفـاً،     االحتيال على إسقاط حق الشريك في الشفعة، وذلك كأن       -١

فيتفق البائع مع المشتري على عقده بألفين، ثم يقبض منه تسعمائة، ويصارفه عـن              
  .األلف ومائة بعشرة دنانير، فيتعذر على الشفيع األخذ

فهذه حيلة مناقضة لمقصود الشارع، ومضادة له في حكمه؛ ألن مقـصود الـشارع      
  .)١(كة والقسمةتكميل العقار للشريك؛ ليزول عنه ضرر الشر

 بعض المعـامالت    -رحمه اهللا تعالى  -وبناء على هذا أجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية           
وكل هذا راجـع  . المشتملة على ربا الفضل؛ مراعياً الحاجة، وترجح المصلحة فيها   

  .إلى إعمال المقاصد

                                         
 ).٣٠/٣٨٦(، مجموع الفتاوى )٦/١٨٢(إقامة الدليل : ينظر )١(



 

 )٢٨٩٣(

  الخاتمة
  :النتائج: أوالً
قد تكلم فيه األوائل ولـم      طور التأسيس، والتنظير، والتأصيل     : المقاصد له طوران   - ١

يبق إال مسائل يسيرة تحتاج تأصيل، وطور التطبيق على األبواب الفقهية حـسب             
 .ما تم تأصيله وهو ضيق إال في باب المعامالت

أن الحنابلة وإن لم يعرفوا بالتقعيد والتأصيل في علم المقاصد ولم يكن لهم كتـب                - ٢
 .فيها، إال أنهم عرفوا بالتطبيق

لباحثين المعاصرين أنهم لم يجدوا تعريف عند السابقين، والـصحيح أن    ذكر كثير من ا    - ٣
 .أول من عرفها الرازي في كتابه الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل

تبين من خالل فتاوى اإلمام أحمد إشارته للمقاصـد باعتمـاده علـى المـصلحة                - ٤
ن، كمـا أن مـن مظـان المقاصـد االستحـسا          .االستحسان، سد الذرائع، الحاجة   

المصلحة المرسلة، المناسبة، سد الذرائع كذلك نجدها في الحديث عـن التكليـف             
 .وشروطه، واالستدالل، واالستقراء وكذلك قواعد الفقه كما فعل الفتوحي

رأينا عند ذكر مصطلح المناسبة كيف أنه لم يتضح عند أبي يعلـى، والخطيـب                - ٥
، وأنـه  »العلة القاصرة   « البغدادي، وأبوالخطاب وكانوا يذكرونه ضمنًا عند ذكر        

ال إخاله أي   « وقوله  » التأثير وعدمه   « بدأ يتضح قليالً عند ابن عقيل حينما ذكر         
ولما جاء ابن قدامة فصل القول في المناسبة، وعالقتها بالمقاصد أكثـر            » مناسبة  

وعند ابن تيمية وابن القيم والطوفي      . ممن كان قبله وذكر أقسام المناسب وتعريفها      
الرابـع مـن مـسالك العلـة        « وحي اكتملت الصورة حتى إن الطوفي قال        والفت

 وبنحـو مـا ذكـر الطـوفي     بدرانثم كرر القول ابن   . وذكر تعريفها » المناسبة  
 .والفتوحي ذكر

وعند ذكر مصطلح المصالح المرسلة بدأت عند أبي يعلى وأبوالخطاب علـى هيئـة               - ٦
« ات وإلماحات كقول أبوالخطـاب      تطبيقات فقهية، وذكرها البغدادي،وابن عقيل إشار     

حتى جاء ابن قدامة وبين أنها األصل الرابع من األدلة » االستدالل بالعلة هو المصلحة   
المختلف فيها ثم جاء ابن تيمية فعد المصالح طريقًا من طرق األحكام وفصل القـول               



– 

  )٢٨٩٤(

م فيها بما يغني إعادته هنا، وكذلك ابن القيم، والطوفي عـرف بكالمـه حـول تقـدي                
والفتوحي فصلها أكثـر    » المناسبات المصلحية   « المصلحة على النص وما ذكره من       

 .من سابقيه وأعاد الحقيه نفس قوله وكالمه
  :التوصيات: ثانياً

حث طلبة الدراسات العليا على بحث الموضوعات التـي تتعلـق بالمقاصـد عنـد              - ١
ق فال بـد أن يظهـر       الحنابلة وتبين تأصيلهم لهذا المصطلح كما أنهم عرفوا بالتطبي        

  .الجانب التأصيلي لديهم
-أوصي كذلك بالتوسط باألخذ بالمقاصد وإنزالها منزلها كما كان يوصي ابن تيمية              - ٢

 . بذلك-رحمه اهللا



 

 )٢٨٩٥(
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