
 
   
١  

 
 

٤٣٦٠-٤٣٤٩  

٢  
 

 

٤٤٦٨-٤٣٦١  

٣  
 

 

٤٥٣٦-٤٤٦٩  

٤  
 

٤٥٦٦-٤٥٣٧  

٥  
 

 
 

٤٦٠٢-٤٥٦٧ 

٦  
 

 

٤٦٥٨-٤٦٠٣  

٧  
 
 

 

٤٦٨٤-٤٦٥٩  



   
٨  

 
 

٤٧٢٤-٤٦٨٥  

٩   
 

 

٤٧٦٦-٤٧٢٥  

١٠   
 

٤٨٠٦-٤٧٦٧  

١١   
 

 
 

٤٨٩٤-٤٨٠٧  

١٢   
 

 

٤٩٠٨-٤٨٩٥  

١٣   
 

 

٤٩٣٨-٤٩٠٩  

 



  
  
  

  )٦٦٨٩-١١١٠ ISSN: (  الترقيم الدولي    ٦٦٦٢/٩٦: رقم اإليداع بدار الكتب
  
  

  

 
  دورية علمية محكمة

   جامعة المنيا–تصدر عن كلية دار العلوم 
 

   عبد الرحمن الريحانيمحمد / د.أ
  

  
  
  

 
 

 
 

  محمد سيد السيد /د.أ
 

 
  وائل نبيل أنس/ أ

  

  
  
  
  

– 

 
  عصام خلف كامل/ د.أ

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



  
  



 
 

  
  
  

 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
   

  

 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Email: Dareluloom-min@hotmail.com 
Tele. Fax: ٣٦٦٠٩١-٠٨٦ 

  ٠٨٦ - ٣٦٦٠٩١: فاكس. ت
  

 

 :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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الرحيم الرحمن اهللا بسم  

"سهالً الحزن جعلت شئت إذا سبحانك وأنت ، سهالً جعلته ما إال سهل ال اللهم"   
 المقدمة

 الـصالة  و سلطانه، ولعظيم ربنا وجه لعظيم ينبغي كما فيه مباركاً كثيراً حمداً هللا الحمد
 كثيـراً  تسليماً وسلم صحبه و آله وعلى اهللا عبد بن محمد المهداة الرحمة على السالم و

  :وبعد.. 
 للـسكان  اإلجمـالي  العـدد  ضـمن  بها يستهان ال نسبة تُشكل اإلسالمية التجمعات فإن

 مـن  يقـرب  مـا  العالم في المسلمة التجمعات هذه عدد فبلغ ، اليوم عالم في المسلمين
 كأقليـات  فالمسلمون ، الخمس القارات في دولة ٩٩ علي موزعة ، نسمة مليار النصف

 دولة ١٤ و ، أفريقية دولة ٢٨ في يتمركزون حيث العالم، مناطق كل في منتشرة يةدين
 روسيا في المتمركزة األقليات على عالوة ، الشعبية الصين و الهند رأسها على آسيوية

 باعتبـارهم  ظروفهـا،  اخـتالف  علـى  وجدت أينما األقليات وهذه ، األوربية الدول و
 و الظـروف  بتنـوع  متنوعة و متعددة ومشاكلهم ، إسالمي غير مجتمع وسط مسلمين
  "الصين "األقليات من اخترت وقد .بها تعيش التي المناطق

   ".الصين في المسلمون و اإلسالم " أطروحتي وسميت ، كأنموذجاً
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  التمهيد
 بحضارتها تمتد التي القديمة الدولة فهي .. الصين أرجاء في طيبا عبقا الروحانية تفوح

 متراميـة  دولة الصين إن و .... العلم وأنتجت الحكمة فأنبتت التاريخ عمق في العريقة
 والثالثـة  آسيا قارة في دولة أكبر أي ـ مربع متر كيلو مليون ٩,٦ مساحتها ، األطراف

 ١,٣ نحـو  إلـي  فيصل أبنائها عدد أما ـ وكندا روسيا بعد العالم في المساحة حيث من
 الكلية المساحة ثلثي تمثل جبلية مناطق في يعيشون نسمة ـ مليون ٣٠٠و ألف ـ مليار

.  
 وأكبرها أولها قومية ٥٦ الصين ففي.. المختلفة  واألديان واللغات فييهاالقوميات وتدخل
 ) قوميـة  ٥٥ ( األخرى القوميات هناك ثم الصينيين أغلبية تضم وهي " .. هان " قومية
   اإلجمالي العدد من% ٨,٤١ نحو أي نسمة ماليين ١٠٦ تعداد آلخر طبقًا تضم التي
 " يقـول  مـا  حد علي فأنهم وبهذا ، مسلم مليون ٢٥ نحو يوجد ، مليون المائة بين ومن
 بـدين  يؤمنون عدد اكبر يعتبرون ، القومية للشئون الدولة لجنة رئيس نائب " لي بن مو

  )١ (.السماوية للديانات بالنسبة ـ واحد
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 .م٢٠٠٤
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   األول المبحث
  مواردها وأهم ) الشرقية تركستان (في المسلمة األقلية جغرافية 

 :الموقع الجغرافي لتركستان الشرقية
ويعني أرض التـرك،    " ستان"و" ترك"مصطلح تاريخي يتكون من مقطعين      ) تركستان( 

التي تشغل الثلث الشمالي من قـارة       ) آسيا الوسطى (، أو   )تركستان الغربية (وتنقسم إلى   
بحـر  (، و )جبـال األورال  (، ومن الغرب    )نجبال تيان شا  (، ويحدها من الشرق     )آسيا(

  .، ومن الشمال سالسل جبلية قليلة االرتفاع)قزوين
، فيحـدها  )مقاطعة سكيانج(الخاضعة اآلن للصين، وتعرف باسم  ) تركستان الشرقية (أما  

، )قيرغيزسـتان (، و)كازاخـستان : (من الشمال الغربي ثالث جمهوريات إسالمية هـي   
) التبـت (، ومن الـشرق أقـاليم       )باكستان(، و )أفغانستان(: ، ومن الجنوب  )طاجيستان(و

  )١ (.الصينية
  : عدد السكان ونسبة المسلمين

 مليـون   ٢٤(  معاً ما بـين      وتركستان الشرقية  يتراوح عدد المسلمين في كل من الصين      
وهي اإلحصائية الرسمية للحكومة الصينية، وإن كانت إحصائيات أخرى غيـر           )  نسمة  

أكبر قوميـة مـن        مليون نسمة  ١٠٠رسمية تشير إلى أن عدد المسلمين قد يصل إلى          
توجد تسع   األويغور لى جانب قومية  قوميات المسلمين في الصين هي قومية األويغور وإ       

  :قوميات أخرى تدين باإلسالم وهي
وتقول السلطات إنهـم أكثـر مـن     . شينج يانغ يتمركزون في منطقة :القازاق - ١

 تركستان الشرقية ثر من مليون فيمليون وربع المليون نسمة منهم أك

 ذوى االصول البدوية واللغة األوزبكية :والطاجيك األوزبك - ٢

الحالية والقبائـل التركيـة فـي     تتارستان متمثلين في من اجتازوا حدود :التتار - ٣
 السابق

 اإلسالم في الـصين  الممثلة في العرب والفرس القدماء الوافدين مع الفتح :هوي - ٤
منتشرون في شينج يانغ ومقاطعات خبى وخنان وشاندونج وإقلـيم منغوليـا ذو         
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، قدموا عشرات آالف من الـشهداء       الهانالهوي مثلهم مثل قومية   . الحكم الذاتى 
فال ينظر لهم من جانـب      . في مختلف الحروب  ) الصين(لقضايا أرض الوطن    

  .الهان إال باعتبارهم أبناء الصين المسلمين

تستوطن محافظة شيونهوا ذاتية الحكم ولهم لغتهم الخاصة وهـي           قومية ساالر  - ٥
 .الساالر المنطوقة

وتقطن مقاطعة قانسو، وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من  :دونج شيانغ - ٦
  .اعتنق اإلسالم من المنغول

ولغتهم تنتمي إلى  المنغول ويقطنون أيضا مقاطعة قانصو، وهم فرع من :باوآن - ٧
  .أرومة اللغة المغولية

وللقرقيز في الصين والية ذات حكم  .قرقيزستان ، من أصول تركية جاءوا منالقيرغيز
   .)١(كيسنجيانغ ذاتي في إطار منطقة

 :الموارد االقتصادية واالستراتيجية 
أهمية كبيرة في التجارة العالميـة؛ فكـان طريـق الحريـر            قديما ب ) تركستان(تمتعت   

، أمـا حـديثًا     )الدولة البيزنطية (ببالد العالم القديم و   ) الصين(المشهور يمر بها، ويربط     
فهي غنية بموقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية إذ تمتلك احتياطيا ضخما من البتـرول،             

وبها ستة مناجم تحـوي أجـود أنـوع         مليون طن،   ) ٦٠٠(وتمتلك من الفحم ما يعادل      
، وعـصب صـناعاتها الثقيلـة       )الصين(اليورانيوم في العالم؛ لذا فهي عصب اقتصاد        

والعسكرية، فالصواريخ الصينية النووية، والصواريخ البالستية عابرة القارات تنتج فـي           
  ).تركستان الشرقية(
) كازخـستان (و) نغوليـا م( بحدودها المشتركة مع -) تركستان الشرقية(وتشكل منطقة    
 مساحة وقائيـة     ـ )روسيا(و) باكستان(و) أفغانستان(و) طاجكستان(و) قيرغيزستان(و

اسـتمرت األهميـة    ) االتحـاد الـسوفيتي   (من األخطار الخارجية، وحتى بعد انهيـار        
اإلستراتيجية للمنطقة في التنامي واالزدياد، حيث صارت تحتوي على إحـدى الفـرق             

توجد معظم الصواريخ النووية الباليستية التـي       ) سينكيانج(وفي إقليم   العسكرية الكبرى،   
                                         

 /https://islamstory.com االسالم قصة موقع سابق مصدر -١



 

 )٤٣٥٣(

إلـى  ) جمهوريات آسـيا الوسـطى    (، ويمر عبر أراضيها البترول من       )الصين(تملكها  
  ).الصين(مصانع 
منهـا   بثرواتها النفطية والمعدنيـة المتنوعـة، ويـستخرج       ) تركستان الشرقية (وتشتهر  

، وأكثـر مـن ثالثـين    )الصين(نوعا تنتجها ) ١٤٨(نوعا من المعادن، من بين  ) ١١٨(
طن، يستخرج منـه    )  مليار ٨(منطقة إلنتاج البترول، واحتياطي من البترول يربو على         

) قيزيـل طـاغ  (و )اقبـوالق (و) كرامـاي (سنويا حوالي خمسة ماليين طن من مناطق       
ء الـبالد بـأي     دون استفادة أبنـا   ) الصين(، ويتم نقله كله إلى      )كوكيار(و )اوجكاليك(و

طـن،  )  تريليـون  ٢( حـوالي    -كلها من الفحم    ) الصين(، وبها نصف احتياطي     !شيء
مـن   مربـع،  كلـم )  ألف٩٠٠(وتبلغ المساحة الكلية التي يستخرج منها الفحم أكثر من   

  .الفحم ذو السعرات الحرارية العالية جدا
ومناجم للحديد الـذي     ة،والكريتال، ومعادن ملونة متنوع    كما أن بها أيضا مناجم الملح،     

  .موقعا) ٥٥٠(يستخرج من حوالي 
بتوفر اإلمكانيات المائية الهائلة وخـصوبة التربـة،         )تركستان( كما تمتاز الزراعة في     

كلـم مربـع،    )  ألـف  ١٥٠( أكثر من   الوفيرة اإلنتاج   وتبلغ مساحة األراضي الزراعية   
  !!...رة أو بأجور زهيدةوتجبر األيغور على العمل فيها بالسخ) الصين( تنتهبها

وحـوض  ) جبال طانري (بين  ) تورفان(و) تاريم(وحوضي  ) جونجاراي(وتشمل حوض   
، ونتيجـة   )بحيرة قرة بوران  (، ويصب في    )جبال قرة قورم  (الذي ينبع من    ) نهر تاريم (

خـصبة   فإن األراضـي المحيطـة بـه      كلم) ١٦٠٠(لوجود هذا النهر الذي يبلغ طوله       
  .وزراعية
، -للحضارة اإلنسانية   المهد الذهبي  -" صحراء تكلمكان "بين جنباتها   ) تانتركس( وتضم  

 الجسر  -) طريق الحرير (، و - جنة من جنان الدنيا      -الطبيعية   )التون داغ (ومنتزهات  
 مـن أعلـى     -) بوغـدا (و )طانري(قديما، وبحيرتا   ) أوروبا(و )آسيا(قارتي   الذي ربط 

، فضالً  -أكبر المنخفضات عن سطح البحر       من -) ايدينكول(، و -البحيرات في العالم    



– 

  )٤٣٥٤(

عن العديد من المراكز الحضارية التي تحتوي على الكثير من اآلثار القديمة التـي لـم                
  )١ (.تستخرج بعد

                                         
 https://islamstory.com االسالم قصة موقع سابق مصدر --١



 

 )٤٣٥٥(

   الثاني المبحث
  الصين في المسلمون و اإلسالم 

   )الشرقية تركستان(
  الصين الي االسالم دخول : األول المطلب

  : ن عن طريق محورينوصل اإلسالم إلى الصي
  :البري المحور - ١

، فـي   األمـوي  العـصر  الشرقية فـي   التركستان ، وتمثل في فتح   الغرب جاء إليها من  
 مـسلم  بـن  قتيبة) ، فقبل أن ينتهي القرن الهجري األول وصلت غزواتكاشغر منطقة

الحدود الغربية للصين، وعلى الرغم من أن الفتوحات اإلسالمية لم تتوغل فـي   (هليالبا
والصين كان لة أثره فـي انتـشار         آسيا أرض الصين، إال أن طريق القوافل بين غرب       

كمـا أن    الحريـر  بطريق  غربي الصين، ولقد عرف هذا     اإلسالم عن طريق التجار في    
لمجاورة اإلسالم في منطقة التركستان بوسط آسيا للحدود الغربية للصين أثره في بـث              

  .الدعوة في غربي البالد
  : المحور البحري - ٢

، فـي   الخلفاء الراشـدين   وقد تمثل في نقل اإلسالم إلى شرقي الصين، ففي نهاية عصر          
والـت   هــ، ثـم ت     ٢١، وصل مبعوث مسلم إلى الصين في سنة         عثمان بن عفان   عهد

- هــ  ٣١( بعثة في الفترة بين سـنتي       ٢٨البعثاث اإلسالمية على الصين حتي بلغت       
، وتوالت على الصين عبـر هـذا المحـور البحـري     ) م٨٠٠ - هـ  ١٨٤(و)  م ٦٥١

للبعثاث الدبلوماسية والتجارية وأخذ اإلسالم ينتشر عبر الصين من مراكز ساحلية نحـو       
  (١).الداخل

  :)٢()  م١٦٤٤ - ١٣٦٨(أسرة مينغ 
والتى أعادت العرش والسلطان إلى عرق الهان، الذي تنتمي إليه األغلبية الساحقة مـن              

كانت أسرة يوان تنتهج سياسة االنفتاح على اآلخرين بينمـا أسـرة            . أبناء شعب الصين  

                                         
 https://ar.wikipedia.org/wikiالصين في االسالم -١
 ١٢ص ، ١ط ،نهرية ثقافية كتب سلسلة ، هويدي فهمي – الصين في اإلسالم -٢



– 

  )٤٣٥٦(

مينغ كانوا اكثر ميال إلى سياسة العزلة، األمر الذي قطع نسبيا جسور االتـصال بـين                
ولم تكن هذه العزلـة     . فى الصين وإخوانهم في ديار اإلسالم األخرى      المسلمين المقيمين   

وفي الوقت ذاته، فان سياسـة      . موجهة للمسلمين ولكنها النهج الطبيعى للسياسة الصينية      
األمر الذي  . أسرة مينغ تجاه المسلمين اتسمت بقدر معقول من االعتدال بل والود أحيانا           

مين، وأعداد كبيرة من ا لمساجد بنيت في ظل         انعكس على امتيازات عديدة منحت للمسل     
مـن مواليـد   ( ومن ا لمسلمين الذين برزوا في تلك الفترة البحار تشنغ هو   . تلك األسرة 

ووجـب  . الذي كان يقود أسطوال تجاريا ضخما، بمعايير ذلك الزمـان         ) مقاطعة يوننان 
أسـتاذ  : بونـه ب  خوونغ تشو، الـذي يلق    : علينا هنا أن نذكر العالم الصيني الفاضل هو       

ألنه أول عالم مسلم في الصين حول ا لمساجد إلى مدارس في القرن الـسادس    . األساتذة
وأقام ملـوك أسـرة     . عشر وأدخل التعليم الديني ضمن مسئولية اإلمام ورسالة ا لمسجد         

مينغ عالقات طيبة مع األمراء المسلمين الذين كانوا يحكمون دوالً ومقاطعـات غـرب              
أن احد األمراء المسلمين انتهز فرصة زيارة احد الـسفراء الـصينيين            ويذكر  . الصين

  فكتب رسالة بالعربية والفارسية إلى إمبراطور الصين يدعوه فيها إلى اعتناق اإلسالم
  :المسلمين في عهد حكم أسرة مينغ في الصين 

، ولكنهم حافظوا علـى تقاليـدهم       المغول الصيني منذ عهد   المجتمع اندمج المسلمون في  
بـي أو   اإلسالمية، واكتسب اإلسالم أتباعاً جدداً بالمصاهرة بين األسر مـن أصـل عر            

إيراني وبين األسر الصينية، وقد حافظ العرب على نسبهم وتميزوا عن غيـرهم باسـم               
وهو يعني الخيل أو الحصان باللغة الصينية وذلـك لـشهرتهم بركـوب     (馬/马)(ما(

بعـد  (الخيل وتوريد الفصائل العربية النادرة للصين والتي كانوا يجلبوها كهدايا ثمينـة             
من كل عام وهي تقدم كهدايا ثمينـة جـدا لكبـار الشخـصيات بـالبالط                )الحج موسم

االمبراطوري وظل المسلمون محتفظون بمناصب مهمة في الدولـة، وكـان لإلسـالم             
 .الصينياحترام عظيم، وفي عصرهم ظهرت الفنون اإلسالمية في الفن المعماري 

كذلك يوجد نظرية ذكرها الباحث الصيني هوي تشانغ ان مؤسس اسرة مينـغ الـصينة               
االمبراطور هونغ وو كان مسلما ألنه لم يصرح بانه معتنق اي ديانـة مـن الـديانات                 

كذلك امر ببنـاء المـساجد فـي المـدن          ،  رسالة يمدح اإلسالم   ١٠٠كذلك له   ، المحلية



 

 )٤٣٥٧(

 يكن منتشرا، وشجع على احضار اسر عربية وإيرانيـة  الصينية مع ان اإلسالم انذاك لم  
كذلك كان  ، صلى اهللا عليه وسلم    وامر بنقش مدح وذكر فضائل النبي محمد      ، إلى الصين 

 من قادة جيوشه مسلمين ومنهم يوتشن تشانغ يو الن، ويقال ان إسالمه جاء بـسبب                ١٠
  باإلسالمانه عندما انضم الول فرقة متمردة كان أحد قادتها مسلم فأقنعه

  )١ ()المنشوريون(عهد جديد لدولة مانشو 
تشكلت الكثير من مالمح حياة المسلمين  هذه الحقبة من تاريخ المسلمين فى الصين

 ١٩١١ حتى ١٦٤٤واختلفت وتبدلت وظهر واختفى الكثير، يمتد عهد دولة مانشو من 
بعة والذين عاشوا م ، والبد عندما تُذكر بداية هذا العهد أن يذكر أئمة الصين األر

  :هولين، وهملمجحياتهم جنودا عظاما مجهولين، وماتوا ودفنت ذكراهم، ككل األبطال ا

أول من كتب عن الدين باللغة (  م ١٦٦٠ - ١٥٦٠حوالي )  الشيخ وانغ داي يو - ١
 )األجوبة الصحيحة على الدين الحق: (الصينية ومن مؤلفاته

 )إرشاد اإلسالم(كتاب مؤلف  ) ١٧١١ - ١٦٤٠( الشيخ ماتشو - ٢

حقائق »: عالم معروف بكثرة مؤلفاته ومنها ) ١٧٤٥ -  ١٦٥٥(  الشيخ ليؤتشه - ٣
 . جزءا٢٠في ) سيرة خاتم األنبياء(في ستة أجزاء، و « اإلسالم 

  مؤلف مرموق وفقيه متعمق في علوم الدين ) ١٨٧٣ - ١٧٩٤( الشيخ مافو تشو٤- 
ظهرت أول ترجمة لمعاني القـرآن      )  م ١٨٦٢- هـ   ١٢٧٩( وفي هذه الفترة، في سنة      

  .الكريم إلي اللغة الصينية
  )هـ١٣٢٩-م ١٩١١: (قيام الجمهورية 

أعلن الحكم الجمهوري أن األمة الصينية تتكون من خمسة عناصر يـشكل المـسلمون              
األبـيض، ونـال    اللون إحداها، وكان علم الجمهورية يتكون من خمسة ألوان، للمسلمين       

المسلمين حقوقهم بعد أن عاني الظلم ثالثة قرون، وأدخلـت الـشوائب علـى العقيـدة                
ولقد ناصر عدد كبير من أبناء المسلمين بالصين فكرة تأسـيس الجمهوريـة             . اإلسالمية

، ولقـد حكـم   (الكومين تان) وانتموا للحزب الوطني الحاكم صن يان سن بقيادة الدكتور
أبناء المسلمين أجزاء عدة من الصين ذات أغلبية مسلمة حكما ذاتيا وذلك بعـد سـقوط                

                                         
 ١٢ص ، ١ط ،نهرية ثقافية كتب سلسلة ، هويدي فهمي – الصين في اإلسالم ، قساب مرجع-١



– 

  )٤٣٥٨(

ــم    ــون الحك ــانوا يتبع ــنهم ك ــشرين ولك ــرن الع ــة الق ــي بداي ــة ف االمبراطوري
 .فدراليا ببكين المركزي

وعندما تكالبت عليهم الظروفلعدم وقوفهم مع الحزب الشيوعي أثنـاء الحـرب األهليـة      
األمر الذي استدعى هروب اعـداد كبيـرة مـنهم لخـارج الـصين كمنـاطق ودول                 

بعض من الدول    وتركياوكذلك متحدةوالواليات ال  وسنغافورة وهونغ كونغ  كتايوان أخرى
  .وقد لجأ للدول العربية معظم المسلمين من أصول عربية والسعوديةكمصر العربية

              فـي سـنة   ، علـى حكـم الـصين      يينالـشيوع  استولي،ثم في عهد الحكم الشيوعي      
  ) . م١٩٤٩ - هـ ١٣٦٩(

  ).الشرقية تركستان(الصين في العربية اللغة : الثاني المطلب
تشير السجالت التاريخية الصينية إلى أن أول بعثة أرسلت من قبل االمبراطورية 

عثمان بن أي في عهد الخليفة ) هـ٣٠ -  م٦٥١( العربية إلى الصين كانت في سنة 
وقبلها كان التجار العرب قد دخلوا . عفان، وتليها بعثات عديدة لم تنقطع لمائات سنين

بالد الصين عبر طريقي الحرير البحري والبري، وبقي عدد منهم فيها وتزاوجوا مع 
حيث أخضع أهل المغول الصين كلها تحت ) م١٣٦٨-١٢٦٤(وفي أسرة يوان . أبنائها

ة بغزوات إلى غربي آسيا وأسرت عددا كبيرا من الجنود حكمهم، قامت جيوش مغولي
فأقاموا في الصين متفرقين في . والفنيين المسلمين فرسا وعربا وعادت بهم إلى الصين

 دخلت -  مبعوثين أو تجار أو أسرى–ومع وصول المسلمين العرب . مختلف أنحائها
 )١(.اللغة العربية إلى الصين

بناء الجاليات العرب وللصينيين الذين اعتنقوا اإلسالم ومن أجل تعليم اللغة العربية أل
حديثا، بدأ تعليم اللغة العربية في الصين، حيث بدأ أول ما بدأ في المساجد أيام أسرة 

وازدهر في األسرتين مينغوتشينغ، لذا يمكن القول إن تعليم )  م٩٠٧ -  ٦١٨( تانغ 
 .)٢(نةاللغة العربية قد بدأ في الصين منذ أكثر من ألف س

                                         
  .بكين، عميد كلية الدراسات األجنبية، شوي تشينغ فوه،  مقال في مجلة حوار العرب١
-م  ١٩٩٠ ،١ط  ، بالرياض  ، دار الرفاعي للنشر  ،المكتبةالصغيرة،محمد عبده يماني  ،  قادم من بكين واإلسالم بخير     ٢

  .٣٠ص ،١٤١٠



 

 )٤٣٥٩(

  الخاتمة
إن المسلمون هناك  وصلوا ، إن الشواهد تأكد بأن الصين ماضون في التطور واالزدياد

  .لقرابة المليار نسمة 
  ،والواقع أنهم أكثرية وليسوا باقلية، وان مسمى األقلية يوحي بالقلة

من خالل ، وإن الجهود المبذولة في مساعدة االقليات المسلمة في الصين واضحة
يات والمؤسسات االسالمية وتتجلى في تعليمهم  تعاليم دينهم الصحيح من خالل الجمع

  .وتوجيه الجاليات لكيفية تطبيق الشريعة االسالمية، ترجمة الكتب وتعليم الدعاة
  تم بحمد اهللا وتوفيقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 
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  :المراجع 
  ١ط، سلسلة كتب ثقافية نهرية ،  فهمي هويدي – االسالم في الصين – ١
 – رحمة اهللا احمد رحمتـي       –التهجير الصيني في تركستان الشرقية      ،  كتاب دعوة الحق     – ٢

  . هـ ١٤١٠ العام – ٩٣العدد 
  .م٢٠٠٦ ،٢ط، بيروت لبنان، مسعود الخوند، كتاب االقليات المسلمة في العالم-٣
التعاون الذي عقدته رابطة العالم االسالمي ب     ، مؤتمر االقليات المسلمة والتحديات المعاصرة    -٤

  .م٢٠١٥مع وزارة الشئون الخارجية في تايوان 
  :المواقع االلكترونية

  com.islamstory://httpsموقع قصة االسالم-١
  wiki/org.wikipedia.ar://https : الصين في االسالم– ٢

   : والمقاالت تالمجال
 جامعة في العربية الدراسات كلية عميد ، فوة تشينغ شوي – العرب حوار مجلة في مقال – ١

   بكين –الدراسات االجنبية 
  



 

 )٤٣٦١(

  
  
  
  
  

      
  

  مقدمةال
الحمد هللا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجليل وجهه وعظيم 
سلطانه، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 

  :وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد
 ى سنة المصطفإن علم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم التي ابتكرت لخدمةف

، وتمييز صحيحها من سقيمها، وقد اشترك مع علم األصول - صلى اهللا عليه وسلم -
 وأفعاله - صلى اهللا عليه وسلم - في مسائل كثيرة، فمن ذلك ما يتعلق بأقوال النبي 

 عند علماء الحديث هي محل البحث د، والتي تع"السنة"وتقريراته والتي يعبر عنها ب
  .ماء األصول هي مصدر من مصادر التشريعوعند عل، والتمحيص

 وإن مما عني به الجميع صيغ أداء رواية الحديث النبوي، وطريقة نقله، ومن 
ُأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، : مراتب وصيغ نقل الصحابة للسنة، كأن يقول الراوي: ذلك

  .- حكما – أو يقول كنا نفعل كذا، إلى ما شاكل ذلك من الصيغ التي تعد من المرفوع
 ؛"المرفوع حكما من أقوال الصحابة دراسة تأصيلية"  بعنوان ولقد جاء البحث

صلى - ا للنبي لبيان تلك الصيغ التي نقل بها الصحابة السنة مما يعد من المرفوع حكم 
  .، مع بيان حكمها من خالل كتب األصول وكتب مصطلح الحديث- اهللا عليه وسلم 

واضح على العلوم الشرعية كافة من عقيدة وهي قضية دقيقة لها أثرها ال
وتفسير وحديث وفقه وأصول، وال ينفك أهل هذه العلوم من االستناد إليها في االستدالل 

فلقد كان الدافع األساسي لهذا البحث هو ما يعانيه المشتغلون بعلوم الحديث . والترجيح
ختالف مدلولها واألصول من كثرة المصطلحات فيهما، وتداخل تعريفات بعضها، وا

 
 

 
  األستاذ المساعد بقسم الشريعة اإلسالمية 

  جامعة المنيا - كلية دار العلوم
  



– 

  )٤٣٦٢(

باختالف استعمال العلماء لها حسب تقديرهم، وعدم توفر البحوث التي تعنى بمعالجة 
  .هذا االختالف، وتبيين الظروف العملية التي أدت إليه

ومما دفعني أيضأ لهذا الموضوع؛ أنه ما زالت آراء بعض العلماء تحتاج إلى 
من (ا عند بيان حجية صيغة مزيد تحرير، وعلى رأسهم اإلمام الشافعي، وظهر هذ

  . من تلك الصيغة-  رحمه اهللا–، وتجلية الموقف الصحيح لإلمام الشافعي )السنة
  :أهمية الموضوع

  :تظهر أهمية الموضوع في النقاط اآلتية
، فهو كشف عن -  صلى اهللا عليه وسلم - الموضوع متعلق بسنة رسول اهللا  .١

ة هو قدوة البشر مصدر من مصادر التشريع، كما أن صاحب هذه السن
  .وأسوة الخلق

 صلى - إن موضوع المرفوع حكما يمكن الباحث من النظر في سنة النبي  .٢
 .اهللا عليه وسلم، والعيش مع جزء كبير من وقائعها وأحداثها

وجود الحاجة إلى معرفة المرفوع حكما، وصيغه، من خالل بحث هذا  .٣
 .يتها عليه وبيان حجالدالةالموضوع والتوصل إلى األلفاظ 

حاجة الفقيه إلى النظر في الحديث المرفوع حكما، الستنباط األحكام الفقهية  .٤
 .منه

إن موضوع هذا البحث من المباحث المشتركة بين علوم الحديث وأصول  .٥
 .الفقه

 .إبراز دور الصحابة في رواية السنة .٦
  :األهداف
١. وحجية كل صيغةاتحديد صيغ المرفوع حكم ،. 
ملحق  (دت بصيغة المرفوع حكما من الكتب الستةجمع األحاديث التي ور .٢

 .)الدراسة
  : الدراسات السابقة

ت رسالة صغيرة في تأصيل بعض أنواع صيغ المرفوع حكما للدكتور بِتكُ
ما له حكم الرفع من أقوال ": بعنوان -رحمه اهللا تعالى - محمد بن مطر الزهراني 



 

 )٤٣٦٣(

الكثيرة عن أهل العلم ، تخلو من  وهي دراسة تميزت بالنقوالت ."الصحابة وأفعالهم
  .الدراسة االستقرائية التحليلة

  : كما كتب بحثان في صيغتين فقط من صيغ المرفوع حكما
نافذ حسين : تعبير الصحابي بصيغة الزمن الماضي، للدكتور: بعنوان: األول

  ).م٢٠٠٢(حماد، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد العاشر، العدد األول، 
إبراهيم : قول الصحابي من السنة بين الوقف والرفع، للدكتور: عنوانب: الثاني

صالح محمود، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، المجلد السادس، العدد الثاني 
  )م٢٠١٢(عشر،

 من مباحث قيمة تتعلق اتالدراستلك ومع تقديرنا وإجاللنا لما جاء في 
مهمة ما زالت بحاجة إلى ، بيرةبموضوع الحديث المرفوع حكما، إال أن هناك جوانب ك

  .بحث؛ كحجية المرفوع حكما عند علماء الحديث وعلماء أصول الفقه
  : اآلتي االستقرائي االستنباطي، وذلك من خاللسلكنا في هذا البحث المنهج  :المنهج 

جمع المادة العلمية المتعلقة بالدراسة النظرية من كتب علوم الحديث وكتب  .١
 .أصول الفقه

من " و"أمرنا" ار كذلك في الصيغ على التي يمكن ضبطها مثل صيغةاالقتص .٢
ونحوها، دون غيرها مما ال يمكن ضبطه مثل أن يقول الصحابي " السنة

 .قوال ال مجال لالجتهاد فيه
  خطة البحث

، يتمهيدمبحث و، مقدمة: مشتمال على - بحمد اهللا تعالى  -جاء البحث 
  . وخاتمة،مبحثين رئيسينو

الدراسات ، وأهدافه، و أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: فاشتملت على أما المقدمة
  .السابقة، وخطة البحث، وبيان المنهج المتبع في البحث

  :مطلبينفاشتمل على : ي التمهيد المبحثأماو
  .، والمصطلحات القريبة منها)السنة(في تعريف : المطلب األول
  .ف إليهتقسيم الحديث باعتبار من أضي :المطلب الثاني

  .، وصيغهافي معنى المرفوع حكم:   األولالمبحثوأما 



– 

  )٤٣٦٤(

ا وأقوال علماء الحديث واألصول حجية الحديث المرفوع حكم: "عن: ثانيالمبحث الو
  :، وفيه خمسة مطالب"فيه

  ."للمفعول المبني بصيغة "نُهينا أو ُأمرنا الصحابي قول :المطلب األول
  . "كذا سنةال من "الصحابي قول :المطلب الثاني
  ."كذا نفعل كنا "الصحابي قول :المطلب الثالث
  .الرفع كنايات صيغ: المطلب الرابع

  ...كذا العصيان من أو... كذا الكفر من: الصحابي قول: المطلب الخامس
  . وفيها نتائج هذا البحث:وأخيرا الخاتمة 
فعا  أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نا-  تعالى –هذا ونسأل اهللا 

لعباده مسهما في خدمة العلم الشرعي وأهله ، واهللا الموفق والهادي لكل خير وسداد 
وهو موالنا فنعم المولى ونعم النصير ومصلين ومسلمين على سيد األولين واآلخرين 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  الباحث



 

 )٤٣٦٥(

  )١(التمهيد
  :وفيه مبحثان
  .لمصطلحات القريبة منها، وا)السنة(في تعريف : المبحث األول
  .تقسيم الحديث باعتبار من أضيف إليه: المبحث الثاني

   األول المبحث
 السنةتعريف  في

  تعريفُ السنَِّة: أوالً
  : السنَّةُ لغةً

بفتح السين المهملة وتشديد النون، ولهذا " سن"السنة في اللغة مشتقةٌ من الفعِل 
السيرة المستمرة والطريقة : في كالم العرب ما يدور الفعل عدة معاٍن لغوية، منها

  .المتبعة سواء كانت حسنةً أو سيئةً
 وهو مطَِّرد، واِحد َأصٌل والنُّون السين: قال ابن فارس في مقاييس اللغة 

انيرِء جالشَّي هادِإطْرولٍَة، ِفي وهُل سالَْأصو ملُهنَنْتُ قَوس اءلَى الْمع ِهيوج نُّها، َأسنس 
: السلَام علَيِه اللَِّه رسوِل وسنَّةُ. السيرةُ وِهي السنَّةُ، ِمنْه اشْتُقَّ وِمما .ِإرسالًا َأرسلْتَه ِإذَا

تُهقَاَل. ِسير ذَِليالْه:  
  يِسيرها من سنَّةً راٍض فََأوُل ... ِسرتَها َأنْتَ سنٍَّة ِمن تَجزعن فَلَا

 سنَِنك علَى امِض: قَولُهم ذَِلك وِمن. جريا تَجِري ِلَأنَّها ِبذَِلك سميتْ وِإنَّما
،نَِنكسو َأي ِهكجِت. واءجو يحالر ،نَاِئنتْ ِإذَا ساءلَى جٍة طَِريقٍَة عاِحد٢(و(.  

وال  : ىكلمة السنة في القرآن الكريم، قال تعال جاءت وبهذا اإلطالق اللغوي
 لَنِديلًا ونَِّة اللَِّه تَبِلس تَِجد فَلَن ِليننَّةَ اَألوِإلَّا س وننْظُرْل يِلِه فَهُئ ِإلَّا ِبَأهيالس كْرِحيقُ الْمي

نَع النَّاس َأن يْؤِمنُوا ِإذْ جاءهم الْهدى وما م  :وقال تعالى .)٣(  تَِجد ِلسنَِّة اللَِّه تَحِويلًا
ِليننَّةُ اَألوس مهتَْأِتي ِإلَّا َأن مهبوا رتَغِْفرسيو) ٤(.  

                                         
ة في هذا البحث، فتعريف السنة مثالً، له دور في بيان صيغة زم؛ ألنه يبني عليه قضايا أساسيهذا التمهيد ال ) ١ (

   . أم سنة غيره– صلى اهللا عليه وسلم –، وهل يقصد بها سنة النبي )من السنة(المرفوع حكما 
  . ٤٥٦، ١/٤٥٥المعجم الوسيط  ، ٩/٢٤٣ تاج العروس  :، وانظر أيضا)٣/٦٠(، )سن(مادة : مقاييس اللغة ) ٢ (
 ٤٣:فاطر) ٣ (
 ٥٥:الكهف) ٤ (



– 

  )٤٣٦٦(

 صلى اهللا عليه وسلم -كما جاءت في السنة النبوية بهذا المعنى، من ذلك قوله    
 فَلَه َأجرها وَأجر من عِمَل ِبها بعده ِمن غَيِر َأن من سن ِفى اِإلسالَِم سنَّةً حسنَةً«  : -

 نم رِوزا وهرِه ِوزلَيع َئةً كَانينَّةً سالَِم سِفى اِإلس نس نمو ءشَى وِرِهمُأج ِمن نْقُصي
  .)١(»ِهم شَىء عِمَل ِبها ِمن بعِدِه ِمن غَيِر َأن ينْقُص ِمن َأوزاِر

لَتَتْبعن سنَن من كَان قَبلَكُم ِشبرا ِشبرا « : - صلى اهللا عليه وسلم -وقوله 
 موهتُمتَِبع بض رحخَلُوا جد تَّى لَواٍع، حا ِبِذراعِذريقول ابن منظور.)٢(»و  :قَدو رتَكَر 

  .)٣(والسيرة الطَِّريقَةُ ِفيِه واَألصل ِمنْها، تَصرفَ اوم السنَّة ِذكْر الْحِديِث ِفي
 إنما تفيد األمر باتباع طريقة - بالمعنى اللغوي-  أن السنة: ومن هنا يتضح لنا

معينة والتزامها، والسير عليها حتى تكون هي الطريق والمسار الذي ال يجوز خالفه 
  .)٤ (في مراد من أمر بالتزامه

   :الحاالسنَّةُ اصط
الختالف مناهج العلماء من محدثين، يختلف تعريف السنَّة في االصطالح تبعا 

  :وأصوليين، وفقهاء في التعامل معها
  :السنَّةُ في اصطالح المحدثين

   ثين تعريفاتٌ متعددة للسنَّة،أشهرهاللمحد:  
 أنها مرادفة للحديث والخبر واألثر، فتشمل المرفوع والموقوف – ١  

   .طوع، وهذا رأي الجمهوروالمق

                                         
 َأو هدى ِإلَى دعا ومن سيَئةً َأو حسنَةً سنَّةً سن من(، باب )العلم(كتاب : حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه) ١ (

            ، )الصدقَِة علَى التَّحِريِض(، باب )الزكاة(ب كتا: النسائي في السنن الصغرىو، )١٠١٧.(ح ،)ضلَالٍَة
، )٢٠٣ .(، ح)سيَئةً َأو حسنَةً سنَّةً سن من: (، باب)أبواب السنة: (، وابن ماجه في مقدمة السنن)٢٥٥٤ .(ح

 ،)١٠٥٥٦ .(، وأحمد في مسنده، ح)٥٢٩ .(، ح)سيَئةً َأو حسنَةً سنَّةً سن من(والدارمي في مقدمة السنن، باب 
     .وغيرهم

، ) ِإسراِئيَل بِني عن ذُِكر ما باب(، باب)أحاديث األنبياء(كتاب:  في صحيحهالبخارىحديث صحيح؛ أخرجه ) ٢ (
 كَان من سنَن لَتَتْبعن« :وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل(، باب)والسنَِّة ِبالِكتَاِب اِلاعِتصاِم(، وكتاب) ٣٤٥٦(ح

لَكُموأحمد في مسنده)٣٩٩٤(، ح)افتراق األمم(، باب)الفتن(كتاب: ، وابن ماجه في سننه)٧٣٢٠(، رقم)»قَب ، :
 مسِلٍم شَرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا«: ، وقال)١٠٦(، ح)اإليمان(كتاب: ، والحاكم في المستدرك بنحوه)٩٨١٩(ح
ولَم اهجخَرذَا يووافقه الذهبي»اللَّفِْظ ِبه ،. 

   ).١٣/٢٢٥(، )سن(مادة : لسان العرب) ٣ (
 .٣٨:  السنة في مواجهة أعدائها الدكتور طه الدسوقي، ص) ٤ (



 

 )٤٣٦٧(

٢ - من قول أو فعل أو -  صلى اهللا عليه وسلم - ر عن النبي ِثهي ما ٌأ": ةنَّالس 
؛ وعلى هذا )١(»تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها

   . وفعله فقط- صلى اهللا عليه وسلم–فالسنة أعم من الحديث؛ ألنه خاص بقوله 
لمشهور عند جمهور المحدثين، وكأن السنَّة عندهم خاصة بالحديث هذا او

  .المرفوع فقط، أما الموقوفُ والمقطوع فال
  :السنَّةُ في اصطالح األصوليين

 غير - صلى اهللا عليه وسلم -أقوال النبي : عرف األصوليون السنة بأنها
  .)٢(عيالقرآن، وأفعاله وتقريراته التي يمكن أن تكون دليالً لحكم شر

 - كأن ما صدر عنه من األقوال واألفعال والتقريرات التي تعد من خصائصه 
 -  ليست داخلة في تعريف السنة عند األصوليين، وكذلك صفاته - صلى اهللا عليه وسلم 
  .؛ ألنها ال تفيد حكما شرعيا يتعبد الناس به- صلى اهللا عليه وسلم 

  :السنَّةُ في اصطالح الفقهاء
 ولم يكن مفروضا وال - صلى اهللا عليه وسلم - ا ثبت عن النبي هي كل م

 تثليث الوضوء، ومثل المضمضة، واالستنشاق عند بعضهم، ومثل تقديم :مثل، )٣(واجبا
  .اليمنى على اليسرى، ومثل الركعتين قبل فرض الصبح ونحو ذلك

 ،ِإلَيِه عوالْمد لُغَة الْمنْدوب: وقال زكريا األنصاري في الحدود األنيقة
 والنَّفْل والْمستَحب السنة ويرادفه ،تَركه على يعاقب ولَا ،فعله على يثَاب ما واصِطلَاحا
  . )٤(والتطوع

ومرد هذا االختالف في االصطالح إلى اختالف األغراض التي تعني بها كل 
  :فئة من أهل العلم

                                         
  للشيخ طاهر :النظر، توجيه )١/٢١(للسخاوي، : ، فتح المغيث)١٥٣(للقاري، : شرح نخبة الفكر:  انظرتوجيه) ١ (

 .٤٧ص : للسباعي" السنَّة ومكانتها "  و ٢ص : لجزائريا
 ، بهامش المستصفى للغزالي، األحكام في أصول األحكام لآلمدي   ٢/٩٦فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت   ) ٢ (

 .٣٣: إرشاد الفحول للشوكاني، صو ، ٢٠ -٣/١٩التحرير في أصول الفقه البن الهمام   و ، ١/١٢٧
 زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين: التعاريف قيف على مهماتالتو: انظر) ٣ (

 .)١٩٨( ،القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين
 ).٧٦(، األنصاري زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا: الدقيقة والتعريفات األنيقة الحدود )٤ (



– 

  )٤٣٦٨(

 اإلمام -  اهللا عليه وسلم  صلى- إنما بحثوا عن رسول اهللا : فعلماء الحديث
الهادي الذي أخبر اهللا عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق، 

  .وشمائل وأخبار، وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم ال
 المشرع - صلى اهللا عليه وسلم -إنما بحثوا عن رسول اهللا : وعلماء األصول

عد للمجتهدين من بعده، ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله الذي يضع القوا
  .وأفعاله وتقريراته التي تثبت األحكام وتقررها

 الذي ال - صلى اهللا عليه وسلم - إنما بحثوا عن رسول اهللا : وعلماء الفقه
تخرج أفعاله عن الداللة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال 

  .)١(وجوبا أو حرمةً أو إباحةً، أو غير ذلك العباد 
أن معنى السنة، عند المحدثين هو أوسع المعاني، ثم يضيق قليالً عند : ونالحظ

  .األصوليين، ثم يضيق أكثر عند علماء الفقه؛ ليختص بالمندوب فقط
  : وعالقتها بالسنَّة،التعريف ببعض المصطلحات األخرى" ثانيا

لحات األخرى التي تشترك مع السنة اتفاقًا واختالفًا، التعريف ببقية المصط    
  .) األثر– الخبر - الحديث (: وتلك المصطلحات هي

  :)٢ (معنى الحديث 
  :  له معان ثالثةالحديثُ في اللغة

  بمعنى الجديد الذي هو ضد القديم،، يطلق على الشيء الحادثالحديث: األول
  .هذا حديث، وذلك قديم: يقال

اللَّه : ومنه قوله تعالى قليله وكثيره، يقظة أو مناما،،ى الكالموالحديث بمعن 
 ِإلَى النَِّبي َأسر وِإذْ:  وقال تعالى،نزل أحسن الكالم: ، أي)٣(نَزَل َأحسن الْحِديِث ِكتَابا

  . )٤(حِديثًا َأزواِجِه بعِض

                                         
 .٤٩-٤٧: مي، صالسنة ومكانتها في التشريع اإلسال) ١ (
، والقاموس المحيط، نفس المادة ٢/٧٩٦، ولسان العرب، نفس المادة ١/٢٧٨الصحاح للجوهري، مادة  حدث  ) ٢ (

١/١٧٠. 
 .٢٣:الزمر) ٣ (
 .٣: سورة التحريم) ٤ (



 

 )٤٣٦٩(

هْل َأتَاك حِديثُ  :ى، ومنه قوله تعالا بمعنى الخبر والنبأالحديث أيضو 
  .)١( موسى

رغيف : ، وعلى أحدثة؛ مثل- جمعا غير قياسي–أحاديث : ويجمع على
  .حدثان: قضيب وقضب، والقياس فس جمعه: وأرغفة، وحدث؛ مثل

:  للعلماء في تعريفه أقوال أشهرها ما قال جمهور المحدثين:الحديثُ اصطالحا
 وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخَلقية، - ليه وسلم  صلى اهللا ع- أقوال النبي : من أنه

والخُلقية، وسائر أخباره سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، وكذلك أقوال الصحابة 
  .)٢ (والتابعين، وأفعالهم

فما : أما كونه ضد القديم: وتظهر المناسبة بين التعريف اللغوي واالصطالحي
 ، وهو -  تعالى– حديث إذا قورن بكالم اهللا - صلى اهللا عليه وسلم–أضيف إلى النبي 

 ما الشَّرِع عرِف ِفي ِبالْحِديِث الْمراد :القرآن فإنه قديم، قال ابن حجر في شرح البخاري
  .)٣ ()ِديمِلَأنَّه قَ الْقُرآِن مقَابلَةُ ِبِه ُأِريد وكََأنَّه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِإلَى يضافُ

 صلى اهللا –فإن ما أضيف إلى النبي : وأما كونه قليل الكالم أو كثيره في اللغة
، أو إقرارا أو صفة، ونقل إلينا ذلك عن - كالما:  أي– منه ما كان قوالً له -عليه وسلم

  .)٤(للحديث جمعا جعلوه ثم أحدوثة األحاديث واحد: طريق كالم من نقله، قال الفراء
 أن نقول إن هذه التسمية في اصطالح المحدثين مأخوذة عن تسمية بل نستطيع

أنا أبا :  تمييزا لما أضيف إليه عما عداه، ففي الحديث - صلى اهللا عليه وسلم–النبي 
 عن أسعد الناس بشفاعته يوم – صلى اهللا عليه وسلم –هريرة جاء يسأل رسول اهللا 

 عن يسَألُِني الَ َأن هريرةَ َأبا يا ظَنَنْتُ لَقَد«: القيامة، فكان جوابه صلى اهللا عليه وسلم 

                                         
 .١٥:النازعات) ١ (
 فتح ،١/٤٢، وتدريب الراوي ١٦: ، وشرح شرح النخبة لمال على القاري، ص٣٠: الخالصة للطيبي، ص) ٢ (

 .٣٢: ، وظفر األماني، ص٢٤:  وقواعد في علوم الحديث للتهانوي، ص،)١/٨: (المغيث
. د: ، علوم الحديث ومصطلحه)١/٤٣: (تدريب الراوي: ، وانظر)١/١٩٣: (البخاري صحيح شرح الباري فتح )٣ (

 .)٥(، الصالح إبراهيم صبحي
 ). ٦١(، القاسمي الحالق قاسم بن سعيد محمد بن الدين لجما محمد: الحديث مصطلح فنون من التحديث قواعد )٤ (



– 

  )٤٣٧٠(

 يوم ِبشَفَاعِتي النَّاِس َأسعد الحِديِث علَى ِحرِصك ِمن رَأيتُ ِلما ِمنْك َأوُل َأحد الحِديِث هذَا
  .)١(»نَفِْسِه َأو ،قَلِْبِه ِمن خَاِلصا اللَّه، ِإلَّا ِإلَه الَ قَاَل من الِقيامِة،

 اللَّه صلَّى النَِّبي قَوَل يكُون َأن ِمن َأعم وبعض علماء الحديث جعل الحديث
   .)٢(وتَقِْريرهم وِفعلَهم والتَّاِبِعي والصحاِبي وسلَّم علَيِه

 صلى –لنبي  فيمن اتبع منهج ا–وعلى هذا فيكون الحديث مرادفًا للسنة، فيقال 
 إنه من أهل الحديث ومن - والصحابة والتابعين في العقائد واألحكام–اهللا عليه وسلم 

  .أهل السنة
  : رمعنى الخب

بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة " خبر"مأخوذٌ من الفعل : الخبر لغةً
  .)٣(من تحت، ومعناه علم الشيء على حقيقته

ل الصدق والكذب لذاته، ويجمع على أخبار، كسبب النبأ، وهو ما يحتم: فالخبر
  .وأسباب

 ما ذهب :، وهو القول األول للعلماء في تعريفه أقوال أشهرها:الخبر اصطالحا
، -  سوى القرآن - صلى اهللا عليه وسلم - أقوال النبي : بأنه هو: إليه جمهور المحدثين

  .)٤(وأفعالهم وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وأقوال الصحابة والتابعين 
 –ما أضيف إلى النبي (وعلى هذا التعريف يكون الحديث شامالً للمرفوع 

، )-  رضي اهللا عنه–ما أضيف إلى الصحابي (، والموقوف -صلى اهللا عليه وسلم
  .، ومرادفًا للحديث؛ فمعناهما واحد في االصطالح)ما أضيف إلى التابعي(والمقطوع 

 من الصحابة – صلى اهللا عليه وسلم–لنبي ما أضيف إلى غير ا: والقول الثاني
  .والتابعين

                                         
، وكتاب )٩٩.(، ح)الحِديِث علَى الِحرِص باب(، باب)العلم(كتاب:  حديث صحيح؛ أخرجه البخاري في صحيحه)١ (

الحرص على (، باب)العلم(كتاب: ، والنسائي في السنن الكبرى)٦٥٧٠.(، ح)صفة الجنة والنار: ( ، باب)الرقاق(
 إبراهيم صبحي. د: علوم الحديث ومصطلحه: وانظر). ٨٨٥٨.(ح: ، وأحمد في مسنده)٥٨١١.(، ح)لعلما

 ). ٤٢(محمد محمود أحمد بكار، / د.أ: بلوغ اآلمال من مصطلح الحديث والرجال: ، وانظر)٥(، الصالح
  .)١/٢٩(، السيوطي: النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب )٢ (
 ).١/٤٨٨(، والقاموس المحيط ٤/٢٢٦ العرب لسان) خبر(مادة ) ٣ (
 .١/٤٢، وتدريب الراوي ١٦: ، وشرح النخبة، ص١٦: شرح شرح نخبة الفكر، ص) ٤ (



 

 )٤٣٧١(

وهو ما ذهب إليه فقهاء خراسان، وهو أنهم يسمون المرفوع خبرا، : والثالث
  .والموقوف أثرا

 الْمرفُوِع علَى فَيطْلَقَاِن ِللْحِديِث، مراِدفٌ الْفَن علَماِء ِعنْد الْخَبر:  قال ابن حجر
  .والْمقْطُوِع وِفالْموقُ وعلَى

 عن جاء ما والْخَبر ،- وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى- النَِّبي عِن جاء ما الْحِديثُ: وِقيَل
  .)١(َأخْباِري ونَحِوها وِبالتَّواِريِخ محدثٌ،: ِبالسنَِّة يشْتَِغُل ِلمن ِقيَل ثَم وِمن غَيِرِه،

  .)٢(ينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكسوقيل ب
   :رمعنى األث

نقلته أو :  أي، بفتح الهمزة والثاء المثلثة-  مأخوذ من أثرت الشيء :األثر لغةً
ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف، ويجمع على : تتبعته، ومعناه عند أهل اللغة

  .)٣ (سبب وأسباب: آثار، مثل
هو : لعلماء في تعريفه أقوال أهمها ما قاله جمهور المحدثين ل:األثر اصطالحا

 سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، -  صلى اهللا عليه وسلم -أقوال النبي 
، فالحديث واألثر والخبر بمعنى واحد، قال )٤(وأقوال الصحابة، والتابعين، وأفعالهم

ومنه ما في مقدمة صحيح مسلم من . )٥(َأثَرا سمىي هذَا كُلُّ الْمحدِثين وِعنْد :النووي
مشكل اآلثار، وكذلك : تسمية األحاديث باآلثار، وما جاء عند اإلمام الطحاوي في كتابه

  .وفيه المرفوع والموقوف والمقطوع) تهذيب اآلثار(تسمية الطبري كتابه 
ا للرأي إن األثر هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين؛ فيكون موافقً: وقيل

  .)٦(الَْأثَر: والْمقْطُوِع ِللْموقُوِف ويقَاُل: الثاني في تعريف الخبر، قال ابن حجر
األثر هو ما أضيف إلى الصحابة، وهو رأي فقهاء خراسان، فقد عرفوا : وقيل

  . )١(أنهم خصوا األثر بالموقوف، والخبر بالمقطوع
                                         

 .)١٨(، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، )١/٢٩: (تدريب الراوي) ١ (
 .)١٥٤: ( مع المالاألثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح)٢ (
 .١/٥، المعجم الوسيط ٢/٥٧٤، الصحاح للجوهري ١/٢٥" أثر: " لسان العرب، مادة) ٣ (
            ، قواعد في علوم الحديث، ٣٣: ، ظفر األماني، ص١/٤٢، تدريب الراوي ١٦: شرح شرح نخبة الفكر، ص) ٤ (

 .٢٥: ص
 ).١/٢٠٢: (تدريب الراوي) ٥ (
 ).١/٢٠٣: (تدريب الراوي) ٦ (



– 

  )٤٣٧٢(

المرفوع :  ويريدون منهالفاظ األربعةاألن المحدثين تارة يستعملون إ: وخالصة القول
   .المرفوع، والموقوف، والمقطوع: وتارة يستعملونها ويريدون منها، فقط

 العملية المتواترة - صلى اهللا عليه وسلم -بطريقته : وتارة يخصصون السنة
ن بها القرآن الكريمالتي بي.  

  .- صلى اهللا عليه وسلم-   وأفعالهبأقواله: والحديث
  . بالحوادث أو بالوقائع التاريخية:والخبر
  .بأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين وأفعالهم: واألثر

  .والقرينة هي التي تحدد المراد في كل هذه االستعماالت

                                                                                                     
 ).٦٢: (يث، قواعد التحد)١/٢٠٣: (تدريب الراوي) ١ (



 

 )٤٣٧٣(

   نيالمبحث الثا
  تقسيم الحديث باعتبار من أضيف إليه
  :ينقسم الخبر بالنسبة إلى من ُأسِند إليه أربعة أقسام وهي

وإليك بحث هذه األقسام تفصيال ،  المقطوع، الموقوف،المرفوع، ) ١(الحديث القدسي
  .رتيبعلى الت

سي٢(الحديثُ القُد (:  
  : تعريفُه- ١
 أي الحديث المنسوب إلى الذات ،) ٣(أي الطُّهر" القُدس " القُدِسي نسبة إلى : لغة ) أ

  .سبحانه وتعالى - وهو اهللا ،القدسية
 -  صلى اهللا عليه وسلم -مرفوع القولي المسند من النبي الحديث ال:  اصطالحاً ) ب

  .إلى اهللا
، وتارة بالوحي أو باإللهام أو بالمنام؛ - عليه السالم–وهو تارة يكون بواسطة جبريل 

  .مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكالم
 ومن حكايته له - صلى اهللا عليه وسلم–وهو بهذا يسمى حديثًا؛ ألنه من أخبار النبي 

 من حيث أنه المتكلم به والمنشيء - تعالى–عن ربه، وسمي قدسيا؛ ألنه أسند على اهللا 
  .)٤( نسبة إنشاء– سبحانه –له، فنسبته إليه 

                                         
بعض العلماء يجعل تقسيم الخبر باعتبار من أضيف إليه ثالثة فقط، المرفوع والموقوف والمقطوع، وال يضيف  ) ١ (

  .إليها الحديث القدسي
 فهو مرفوع، وإن انتهى - صلى اهللا عليه وسلم–ووجه الحصر في هذه األنواع الثالثة هو أن السند إن انتهى إلى النبي 

 موقوف عليه، وإن انتهى إلى التابعي أو من دونه فهو مقطوع؛ ألنه قطع الكالم فيه على إلى الصحابي فهو
  .التابعي ووقف عنده

  وتحرير علوم الحديث ٢٣  / ١  وتيسير مصطلح الحديث  ٢٢ / ١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  ) ٢ (
  ٢٣  / ١لعبداهللا الجديع  

  ٤٠٦٦  / ١ تاج العروس  ) ٣ (
  ).٥(المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، : األحاديث القدسية ) ٤( 



– 

  )٤٣٧٤(

   :مثاله - ٢
 صلى اهللا عليه -  قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه - رضى اهللا عنه - حديث َأِبى هريرةَ 

عز وجلَّ يْؤِذيِنى ابن آدم ، يسب الدهر وَأنَا الدهر ، ِبيِدى اَألمر ، قَاَل اللَّه  « - وسلم 
  .) ١ (»ُأقَلِّب اللَّيَل والنهار

  :ِصيغُ روايته - ٣
  :وردت األحاديث القدسية بألفاظ متعددة منها   
  :ومن أمثلثه ، وهو األكثر شهرة ،بلفظ قال اهللا تعالى - ا

:  قَاَل- صلى اهللا عليه وسلم -  عِن النَِّبى -  رضى اهللا عنه -ى هريرةَ عن َأِب
ثَالَثَةٌ َأنَا خَصمهم يوم الِْقيامِة رجٌل َأعطَى ِبى ثُم غَدر، ورجٌل باع قَاَل اللَّه تَعالَى « 

ا فَاسَأِجير رتَْأجٌل اسجرو ،نَها فََأكََل ثَمرح هرِطِه َأجعي لَمو فَى ِمنْه٢(»تَو(.  
 أو يقول ربكم ، أو ربكم قال، أو ربكم يقول ،أو قال ربنا  ،وقد يرد بلفظ قال ربكم-ب

  :ومن أمثلثه، بقلَّة 
هو  ( : قَاَل ِفى هِذِه اآليِة- صلى اهللا عليه وسلم -- عن َأنٍَس َأن رسوَل اللَِّه    

ُل التَّقْوِةَأهغِْفرُل الْمَأهوُل اللَِّه  ،)ى وسصلى اهللا عليه وسلم-  قَاَل ر :  »كُمبَأنَا قَاَل ر 
    .)٣(» وَأنَا َأهٌل ِلمِن اتَّقَى َأن يشِْرك ِبى َأن َأغِْفر لَه ،َأهٌل َأن ُأتَّقَى فَالَ يشْرك ِبى غَيِرى

                                         
، )اآليةَ]٢٤: الجاثية[}الدهر ِإلَّا يهِلكُنَا وما{(، باب )تفسير القرآن(كتاب :  في صحيحهالبخاريأخرجه  متفق عليه؛) ١ (

 . )٢٢٤٦(ح ،)الدهر سب نع النهي (باب، )وغيرها األدب من األلفاظ(كتاب : هصحيحومسلم في ، )٤٨٢٦.(ح
، وكتاب )٢٢٢٧ .(، ح)حرا باع من ِإثِْم(، باب )البيوع(كتاب :  في صحيحهالبخارى حديث صحيح؛ أخرجه )٢ (

، )البيوع(كتاب : ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة)٢٢٧٠.(، ح)اَألِجيِر َأجر منَع من ِإثِْم (باب، )اإلجارة(
، )الرهون(كتاب : ، وابن ماجه في سننه"صِحيح حِديثٌ هذَا" :وقال) ٢١٨٦.(، ح)اَألِجيِر ُأجرةَ منَع من ِإثِْم(باب 
  ).٨٦٩٢.(ح: ، وأحمد في مسنده)٢٤٤٢.(، ح)أجر األجراء(باب 

 ، وابن ماجه في)٣٣٢٨.(، ح)سورة المدثر(، )تفسير القرآن(كتاب :  في سننه الترمذيحديث ضعيف؛ أخرجه ) ٣ (
، )١٣٥٤(ح: ، وأحمد في مسنده)٤٢٩٩٩.(، ح)ما يرجى من رحمة اهللا يوم القيامة(، باب )الزهد(كتاب : سننه

 بن سهيل: ، وغيرهم، من طريق)٣٨٧٦.(، ح)كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة المدثر: والحاكم في المستدرك
 ِبالقَِوي لَيس وسهيٌل غَِريب، حِديثٌ ذَاه":  عقبهقال الترمذي. الحديث... أنس عن ثابت، عن القطعي، حزم أبي
 عن ،حزم أبي بن سهيل رواه: وقال ابن طاهر المقدسي ."ثَاِبٍت عن الْحِديِث ِبهذَا سهيٌل تَفَرد وقَد الحِديِث، ِفي

 حِديثٌ هذَا: "هوأما قول الحاكم عقب). ٢/٧٧٤: ( ذخيرة الحفاظ.ضعف وفيه عليه، يتابع ولم ،أنس عن ثابت،
ِحيحنَاِد صالِْإس لَمو اهجخَرْل: قُلْتُ : "وموافقة الذهبي له، فتعقبهما ابن حجر بقوله" يب وِعيفٌ هِف ضعٍل ِلضيهس ،

قَدو ذَكَر ارزالْب ِمِذيالتِّرو َأنَّه د١/٥٣٦( إتحاف المهرة .ِبِه تَفَر.( 



 

 )٤٣٧٥(

  :أمثلثهومن ، يقُوُل اُهللا وقد يرد بلفظ - ج
 -  صلى اهللا عليه وسلم - قَاَل قَاَل النَِّبى - رضى اهللا عنه - عن َأِبى هريرةَ 

 اهُأر »قُوُل اللَّهي ، ِغى لَهنْبا يمِنى وتَكَذَّبِنى ، وشِْتمي َأن ِغى لَهنْبا يمو مآد نِنى ابشَتَم 
  .  ) ١ (»وَأما تَكِْذيبه فَقَولُه لَيس يِعيدِنى كَما بدَأِنى . ولَدا َأما شَتْمه فَقَولُه ِإن ِلى 

  :ومن أمثلثه، إن اهللا يقوُل  وقد يرد بلفظ - د
 هفَعرَأنٍَس ي نقُوُل« عي اللَّه ا ِفى َأنم لَك َأن ا لَوذَابِل النَّاِر عِن َأهوَأله 

شَى ِض ِمناَألر مَأنْتَ . ٍء كُنْتَ تَفْتَِدى ِبِه قَاَل نَعذَا وه ِمن نوَأه وا هم َألْتُكس قَاَل فَقَد
  .)٢ (»فََأبيتَ ِإالَّ الشِّرك . ِفى صلِْب آدم َأن الَ تُشِْرك ِبى

  :ومن أمثلثه، أو عن ربكم يرِويِه عن ربِه، وقد يرد بلفظ فيما - هـ 
    نرضى اهللا عنه-  َأنٍَس ع- ِن النَِّبىصلى اهللا عليه وسلم - ع  -  نِويِه عري

ِإذَا تَقَرب الْعبد ِإلَى ِشبرا تَقَربتُ ِإلَيِه ِذراعا، وِإذَا تَقَرب ِمنِّى ِذراعا تَقَربتُ «  : قَاَلربِه
  .)٣(» يتُه هرولَةًِمنْه باعا، وِإذَا َأتَاِنى مشْيا َأتَ

فُوعرالحديثُ الم :  
  : تعريفُه- ١
 لِنسبِتِه إلى صاحب ،كأنه سمي بذلك" ضد وضع"رفع " اسم مفعول من فعل : لغة ) أ

  .صلي اهللا عليه وسلم -المقام الرفيع، وهو النبي 
 رفَعتُ: تَقُوُل. الْوضِع ِخلَاِف علَى لُّيد واِحد، َأصٌل والْعين والْفَاء الراء: قال ابن فارس

ءا الشَّيفْع؛ روهالْخَفِْض ِخلَافُ و .فُوعرما ِفي النَّاقَِة وِرهيوِع ِخلَافُ: سضو٤(الْم(.  

                                         
 يبدُأ الَِّذي وهو{: تَعالَى اللَِّه قَوِل ِفي جاء ما(، باب )بدء الخلق(كتاب :  في صحيحه البخارىخرجه؛ أصحيححديث ) ١ (

: ، وقال محققو المسند)٩١١٤.(ح: ، وأحمد في مسنده)٣١٩٣ .(، ح)]٢٧: الروم[}علَيِه َأهون وهو يِعيده ثُم الخَلْقَ
 ."ينالشيخ شرط على صحيح إسناده"

، )وذُريِتِه علَيِه اللَِّه صلَواتُ آدم خَلِْق (باب، )أحاديث األنبياء( في صحيحه، كتاب البخارىمتفق عليه؛ أخرجه ) ٢( 
 األرض بملء الفداء الكافر طلب ( باب،)وأحكامهم المنافقين صفات(كتاب : م في صحيحهمسلو، )٣٣٣٤.(ح

٢٨٠٥(، )اذهب.( 
 اُهللا صلَّى -النَِّبي بِذكِْر (باب، )التوحيد(كتاب: ي في صحيحهالبخار أخرجه بهذا السياق عن أنس  حديث صحيح؛)٣ (

 ).٧٥٣٦.(، ح)ربِه عن وِروايِتِه -وسلَّم علَيِه
 ).٢/٤٢٣(، )رفع(مادة : مقاييس اللغة) ٤ (



– 

  )٤٣٧٦(

ما ُأضيف إلى النبي : اختلفَ في حد الحديِث المرفوِع، فالمشهور أنَّه: )١ (اصطالحاً ) ب
  قوالً له، أو فعالً سواء أضافَه إليه صحابي أو تابعي، أو من - ليه وسلم  صلى اهللا ع-

  .بعدهما، سواء اتّصَل إسناده أم ال
 صلى -ما َأخْبر ِفيِه الصحاِبي عن قَوِل الرسوِل : والْمرفُوع: وقال الخَطيب

  .)٢( َأو ِفعِلِه- اهللا عليه وسلم 
ن المرفوع إال متصل السند، ويخرج به مالم يتصل إسناده وعليه فال يكو

  .كالمرسل والمنقطع، وغيرهما
الظَّاهر أن الخَِطيب لم : - معلقًا على تعريف الخطيب– قال الحافظ ابن حجر

شْترط ذلكخْرج الغالب، يكالمه خرج م اف إلى النَّبي ، وأنضغالب ما ي صلى - ألن 
  .)٣(ما يضيفه الصحابي إنَّ- اهللا عليه وسلم 

 ،ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقَابلة المرسل: )٤(وقال ابن الصالح
  . فقد عنى بالمرفوع المتَّصل-وأرسله فُالن ، رفعه فُالن: حيث يقولون مثال: أي

 فقد بلغ به المتهى من – صلى اهللا عليه وسلم –والراوي إذا نسب الكالم للنبي 
تظهر العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى هو في غاية الرفعة؛ وبذلك العلو، ف

  .-  صلى اهللا عليه وسلم–؛ فسمي المرفوع الرتفاع رتبته بإضافته للنبي االصطالحي
 -  صلى اهللا عليه وسلم–ففكرة الرفع يقتصر استخدامها على ما أضيف للنبي 

ث النبوي الشريف، ومن ثم فإن فقط، باعتبار أن علوم الحديث تدور أساسا حول الحدي
الرفع البد أن ينصرف في األساس إلى البلوغ بالسند على منتهاه الطبعي المفترضأ أي 

  .إلى من صدر عنه النص الشريف أصالً
وظيفته الصحيحة، ويحقق الغاية التي وضع ) الرفع(وبهذا يؤدي مصطلح 

  .)٥(لها
                                         

  والتقريرات ٣٥ / ١لنظر إلى أصول األثر    وتوجيه ا٢٦٨ / ١قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  ) ١ (
 . ١٢٤ / ١  وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ٦٠ / ١  وشرح التبصرة والتذكرة  ٢٠ / ١السنية  

 . ٣٨ / ١الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  ) ٢ (
 .١/٥١١النكت ) ٣ (
 .٦٦علوم الحديث ص ) ٤ (
أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد بن علي المعروف : قيح األنظارتوضيح األفكار لمعاني تن) ٥ (

 ).١٠(عبد اهللا أبو السعود، .د: ، المرفوع وصيغ الرفع)١/٢٥٤(باألمير اليمني الصنعاني ، 



 

 )٤٣٧٧(

  : أقسام المرفوع - ٢
  .امرفوع صراحة،  ومرفوع حكم : ينقسم الحديث المرفوع إلى

 وهو ما صرح فيه الصحابي بالرفع تصريحا واضحا ،المرفوع صراحة: أوالً
، أو رؤيته -  صلى اهللا عليه وسلم–ظاهرا ال لبس فيه، مستندا إلى سماعه من النبي 

  :وهي،  وهو على أنواع  أربعةإياه، 
  .المرفوع القولي 
  .المرفوع الفعلي
  .يريالمرفوع التقر

  .المرفوع الوصفي
  : المرفوع صراحةأمثلةٌ
  : مثال المرفوع القولي  ) أ

كذا  - صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا : " أن يقول الصحابي أو غيره 
. " ......  

    رمِن عِن ابوُل اللَِّه :  قَاَل - رضى اهللا عنهما -عسصلى اهللا عليه -قَاَل ر 
 علَى خَمٍس شَهادِة َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَِّه، بِنى اِإلسالَم « - وسلم 

  .)١ (»رمضان  وِإقَاِم الصالَِة، وِإيتَاِء الزكَاِة، والْحج، وصوِم
  : مثال المرفوع الفعلي  ) ب

كذا  -لم  صلى اهللا عليه وس-فعل رسول اهللا : " أن يقول الصحابي أو غيره
.".......  

 رمِن عِد اللَِّه ببع ناللَِّه ب دبنَاِفٍع قَاَل قَاَل ع نرضى اهللا عنهم - ع  - ،َألِبيِه َأِقم 
 صلى اهللا عليه -قَاَل ِإذًا َأفْعَل كَما فَعَل رسوُل اللَِّه . فَِإنِّى الَ آمنُها َأن ستُصد عِن الْبيِت

 فََأنَا ُأشِْهدكُم َأنِّى قَد، لَقَد كَان لَكُم ِفى رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ  :د قَاَل اللَّه وقَ- وسلم 
فََأهلَّ ِبالْعمرِة، قَاَل ثُم خَرج حتَّى ِإذَا كَان ِبالْبيداِء َأهلَّ ِبالْحج . َأوجبتُ علَى نَفِْسى الْعمرةَ

                                         
 بِني«: - وسلَّم يِهعلَ اُهللا صلَّى - النَِّبي قَوِل (باب، )اإليمان(كتاب :  في صحيحهالبخارى متفق عليه؛ أخرجه ) ١( 

الَملَى اِإلسٍس عقول(، باب )اإليمان(كتاب :  في صحيحهمسلمو، )٨.(ح ،)»خَم لَّى -النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو-: 
»ِنيب لَاملَى الِْإسٍس ع١٦.(، ح)«خَم.( 



– 

  )٤٣٧٨(

مالْعواِحدِة ِإالَّ ورمالْعو جالْح ا شَْأنقَاَل مِة، ور . قَِدم ٍد، ثُميقُد ِمن ىدى الْهاشْتَر ثُم
  .) ١ (فَطَافَ لَهما طَوافًا واِحدا، فَلَم يِحلَّ حتَّى حلَّ ِمنْهما جِميعا

  : المرفوع التقريري مثال ) ج      
 كذا -  صلى اهللا عليه وسلم -فُِعَل بحضرة النبي " أو غيره أن يقول الصحابي 

  .وال يروي إنكاره لذلك الفعل" 
عن عمِرو بِن الْعاِص قَاَل احتَلَمتُ ِفى لَيلٍَة باِردٍة ِفى غَزوِة ذَاِت السالَِسِل 

 - يتُ ِبَأصحاِبى الصبح فَذَكَروا ذَِلك ِللنَِّبى فََأشْفَقْتُ ِإِن اغْتَسلْتُ َأن َأهِلك فَتَيممتُ ثُم صلَّ
فََأخْبرتُه . »يا عمرو صلَّيتَ ِبَأصحاِبك وَأنْتَ جنُب  « : فَقَاَل–صلى اهللا عليه وسلم 

قْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه والَ تَ  : ِإنِّى سِمعتُ اللَّه يقُوُل: وقُلْتُ،ِبالَِّذى منَعِنى ِمن اِالغِْتساِل
  .) ٢( ولَم يقُْل شَيًئا- صلى اهللا عليه وسلم -  فَضِحك رسوُل اللَِّه  ،كَان ِبكُم رِحيما

   : المرفوع الوصفيمثال )  د
 أحسن الناس - صلى اهللا عليه وسلم - كان رسول اهللا :" أن يقول الصحابي أو غيره 

  ".خُلُقاً 
 َأحسن -  صلى اهللا عليه وسلم -كَان رسوُل اللَِّه «:نَِس بِن ماِلٍك قَاَلعن َأ

 ثُم كْنَسفَي تَهاِط الَِّذى تَحِبالِْبس رْأمِتنَا فَييِفى ب وهالَةُ والص رضا تَحمبالنَّاِس خُلُقًا ،فَر
 ونَقُوم خَلْفَه فَيصلِّى ِبنَا وكَان -  عليه وسلم  صلى اهللا- ينْضح ثُم يُؤم رسوُل اللَِّه 

  .)٣ (»ِبساطُهم ِمن جِريِد النَّخِْل

                                         
 من باب(، وباب )١٥٥٨.(ح ،)لقارنكواف ا(، باب )الحج(كتاب : في صحيحهالبخارى متفق عليه؛ أخرجه ) ١ (

 ِبالِْإحصاِر التَّحلُِّل جواِز بياِن (باب، )الحج(كتاب :  في صحيحهمسلمو، )١٦٠٧.(، ح)الطريق من الهدي اشترى
  ).١٢٣٠.(ح ،)الِْقراِن وجواِز

، )٣٣٤.(، ح)َأيتَيمم الْبرد جنُبالْ خَافَ ِإذَا (باب، )الطهارة(كتاب : هسننحديث صحيح؛ أخرجه أبو داود في  ) ٢ (
، )١/٢١٦(خالصة األحكام".صِحيح َأو حسن الحِديث َأن الْحاِصلف: "قال النووي). ١٧٨١٢.(ح: وأحمد في مسنده

 ".حديث صحيح:"وقال الشيخ األرناؤوط في تخريجه للمسند وسنن أبي داود
 والصلَاِة النَّاِفلَِة، ِفي الْجماعِة جواِز (باب، )ومواضع الصالةالمساجد (كتاب : في صحيحه مسلم ؛ أخرجه صحيح) ٣( 

 . وفيه زيادة) ١٣٢٠٩.(ح: ، وأحمد في مسند)٦٥٩.(، ح)الطَّاِهراِت ِمن وغَيِرها وثَوٍب، وخُمرٍة حِصيٍر علَى



 

 )٤٣٧٩(

  :صيغ المرفوع صراحة
  : على مرتبتين،الصيغ المعتمدة للمرفوع صراحة

  : المرتبة األولى
 أو أخبرني، أو - صلى اهللا عليه وسلم -سمعت رسول اهللا : قول الصحابي   

 صلى اهللا –، أو قال لي، أو سمعت رسول اهللا أو رأيته يفعل كذا، شافهني حدثني، أو
هكذا بصيغة  ، -  صلى اهللا عليه وسلم – يقول كذا، أو رأيت رسول اهللا -عليه وسلم

  .)١(ضمائر المتكلم
شافهنا : ، ومن ذلكبضمير المتكلمين الجمعوقد يعبر الصحابي أحيانًا عن ذلك   

  .)٢( ، أو قال لنا، أو أخبرنا- ه وسلم  صلى اهللا علي–رسول اهللا 
فهذه الصيغ ومايؤدي معناها ال تحتمل الواسطة بين الصحابي وبين رسول اهللا 

  .) ٣(  ، فما كان مرويا بهذه األلفاظ فهو حجة بال خالف- صلى اهللا عليه وسلم -
فإن ،  الراوي ال يخلو إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي:" قال اآلمدي 

حابيا فقد اتفقوا على أنه إذا قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كان ص
شافهني رسول اهللا بكذا فهو خبر عن النبي صلى اهللا  كذا أو أخبرني، أو حدثني، أو

  .) ٤( "عليه و سلم واجب القبول 
وهي أقواها أن يقول  :األولى : " وقال الغزالي في وصف هذه المرتبة 

 يقول كذا أو أخبرني، أو حدثني، - صلى اهللا عليه وسلم -  رسول اهللا الصحابي سمعت
 نضر اهللا :شافهني فهذا ال يتطرق إليه االحتمال وهو األصل في الرواية والتبليغ قال أو

   .)٥( امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث

                                         
، مناهج  )١/٢٣٧(بن قدامة المقدسي، ا: ، روضة الناظر وجنة المناظر)١/١٢٩: (المستصفى من علم األصول)  ١ (

 ).٢/٣٥٦(محمد بن الحسن البدخشي، : العقول شرح على كتاب منهاج الوصول في علم األصول
 .)٢/٢٦٣(ابن أمير الحاج، : ، التقرير والتحبير)٣/٦٨(أمير بادشاه، : تيسير التحرير)  ٢ (
 .١٦٣ -١/١٦٢علي بن محمد الشوكاني ،  محمد بن : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول)  ٣ (
  .١٠٧/ ٢اإلحكام لآلمدي  )  ٤ (
، )٤١٥٧(وأحمد   ) ٦٩، ٦٨، ٦٦(وابن حبان ،  ، وقال حسن صحيح)٢٦٥٧(أخرجه الترمذي رقم الحديث )  ٥ (

، والترمذي  )٣٦٦٠(من حديث ابن مسعود  وأخرجه أبو داود  ) ٢٣٢(، وابن ماجه )٥٢٩٦(وأبو يعلى 
، من حديث زيد بن )٦٧) (وابن حبان) ٢٣٠(، وابن ماجه  )٣/٤٣١" (الكبرى"وحسنه، والنسائي في ) ٢٦٥٦(

  .٢٤٧/ ١  ، المستصفى في علم األصول :، وانظروله طرق أخرى وهو صحيح بمجموع طرقه:  ثابت



– 

  )٤٣٨٠(

ي السماع، فهذه الصيغ هي األصل في الرواية والتبليغ واإلخبار، ظاهرة ف
تقتضي االتصال، وال يتطرق إليها احتمال، بل هي نص في عدم الواسطة، ولذا فإن 

  .)١(حكمها الرفع، وهي حجة
  : أمثلة 

 صلى -سِمعتُ رسوَل اللَِّه : قَاَل - رِضي اللَّه عنْه  -عن عمر بن الخَطَّاِب  - ١
ِبالنِّياِت، وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوى ،  ِإنَّما اَألعماُل «:  يقُوُل-اهللا عليه وسلم 

فَمن كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى دنْيا يِصيبها ، َأو ِإلَى امرَأٍة ينِْكحها، فَِهجرتُه ِإلَى ما 
  . ) ٢ ( »هاجر ِإلَيِه

 وهو -يه وسلم  صلى اهللا عل- عن عبد اِهللا بن مسعود قال حدثَنَا رسوُل اِهللا  - ٢
ِإن َأحدكُم يجمع خَلْقُه ِفي بطِْن ُأمِه َأربِعين يوما « : الصاِدقُ الْمصدوقُ قَاَل 

 غَةً ِمثَْل ذَِلكضم كُوني ثُم لَقَةً ِمثَْل ذَِلكع كُوني ثُم ، رْؤملَكًا فَيم ثُ اللَّهعبي ثُم
ثُم ، ويقَاُل لَه اكْتُب عملَه وِرزقَه وَأجلَه وشَِقي ، َأو سِعيد ، ِلماٍت ِبَأربِع كَ

ينْفَخُ ِفيِه الروح فَِإن الرجَل ِمنْكُم لَيعمُل حتَّى ما يكُون بينَه وبين الْجنَِّة ِإالَّ 
فَي هِه ِكتَابلَيِبقُ عسفَي اعِذر نَهيب كُونا يتَّى مُل حمعيِل النَّاِر وِل َأهمُل ِبعمع

         )٣ (.»وبين النَّاِر ِإالَّ ِذراع فَيسِبقُ علَيِه الِْكتَاب فَيعمُل ِبعمِل َأهِل الْجنَِّة

                                         
  .؛ فهي ليست بنص في أن قائلها سمع)حدثنا(غير أنه اختلف البعض في صيغة )  ١ (

 هذه الصيغة عند بعض الرواة استخداما مجازيا، هو السبب في ذلك، كما في قول أحد المؤمنين عند ولعل استخدام
حدث األمة، : ، يقصد) حديثه– صلى اهللا عليه وسلم – رسول اهللا حدثناأشهد أنك الدجال الذي : (خروج الدجال

 ). ٢/٣٢٨: (للسبكي: اإلبهاج في شرح المنهاج: انظر. وهو فرد من هذه األمة
 اُهللا صلَّى اللَِّه رسوِل ِإلَى الوحِي بدء كَان كَيفَ، )بدء الوحي(كتاب : في صحيحهالبخاري متفق عليه؛ أخرجه )  ٢( 

 ُلالَْأعما ِإنَّما«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى قَوِلِه(، باب )اإلمارة(كتاب :  في صحيحهمسلم، و)١.(، حوسلَّم؟ علَيِه
 ).١٩٠٧.(، ح)الَْأعماِل ِمن وغَيره الْغَزو ِفيِه يدخُُل وَأنَّه ،»ِبالنِّيِة

ومسلم في ، )٣٢٠٨.(ح ،)ذكر المالئكة(، باب )بدء الخلق(كتاب :  في صحيحهالبخاريمتفق عليه؛ أخرجه ) ٣ (
، )وسعادِتِه وشَقَاوِتِه وعمِلِه وَأجِلِه ِرزِقِه وِكتَابِة ُأمِه بطِْن ِفي الْآدِمي خَلِْق كَيِفيِة(، باب )القدر(كتاب :صحيحه

 .)٢٦٤٣.(ح



 

 )٤٣٨١(

ِبما هو  -هللا عليه وسلم  صلى ا- َأخْبرِنى رسوُل اللَِّه « : عن حذَيفَةَ َأنَّه قَاَل - ٣
كَاِئن ِإلَى َأن تَقُوم الساعةُ فَما ِمنْه شَىء ِإالَّ قَد سَألْتُه ِإالَّ َأنِّى لَم َأسَألْه ما 

يِدينَِة ِمنَل الْمَأه ِدينَِة خِْرج١ (.»الْم ( 
 يرِمى - ه وسلم  صلى اهللا علي-رَأيتُ النَِّبى :  عن جابر بن عبد اهللا قال - ٤

ِلتَْأخُذُوا منَاِسكَكُم فَِإنِّى الَ َأدِرى لَعلِّى الَ َأحج « علَى راِحلَِتِه يوم النَّحِر ويقُوُل 
  .)٢(»بعد حجِتى هِذِه

  :المرتبة الثانية
 كذا، أو أمر بكذا، - صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا : قول  الصحابي

  . كذا، أو قضى بكذاأو نهى عن
 - فهذه الصيغ جاءت بلفظ يحتمل الواسطة بين الصحابي وبين رسول اهللا 

 إال أن األمر ال يعدو أن يكون قد سمعه من صحابي آخر؛ .صلى اهللا عليه وسلم
فالصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، ويناوب بعضهم بعضا في النزول إلى المدينة 

  .، ثم يبلغ صاحبه على المداولة-هللا عليه وسلم  صلى ا–لتحصيل العلم من رسول اهللا 
 صلى اهللا –ومعظم السنة من هذا النوع، فالصحابي سمع الحديث من النبي 

  .-  وهذا هو األصل-  وإن لم يصرح بذلك، –عليه وسلم 
  :حكم هذه المرتبة

 ذهب الجمهور إلى أن ذلك حجة سواء كان الراوي من صغار الصحابة -  أ
  أو من كبارهم؛ 

وعلى تقدير أن ثَم ، -  صلى اهللا عليه وسلم -ن الظاهر أنه روى ذلك عن النبي أل
  .)٣ (واسطة فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور، وهو الحق

                                         
 ِفيما -وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى -النَِّبي ِإخْباِر( باب، )الفتن وأشراط الساعة(كتاب   في صحيحه،مسلمصحيح؛ أخرجه )  ١ (

كُوناِم ِإلَى يِة ِقياع٢٨٩١.(، ح)الس.( 
 قَوِلِه وبياِن راِكبا، النَّحِر يوم الْعقَبِة جمرِة رمِي اسِتحباِب (باب ،)الحج(كتاب : صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه)  ٢( 

 رمِى ِفى (باب، )كالمناس(كتاب : ، وأبو داود في سننه)١٢٩٧.(، ح)»منَاِسكَكُم ِلتَْأخُذُوا «وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
 ).١٩٧٢.(، ح )الِْجماِر

، مذكرة في أصول الفقه ٦٨ص:العراقي: واإليضاح التقييد ،١٦٣ -١٦٢/ ١الشوكاني: إرشاد الفحول)  ٣ (
 . ١٦٩ص:للشنقيطي



– 

  )٤٣٨٢(

إنه ال يحتج به حتى ينقَل لفظ :  وخالف في ذلك داود الظاهري فقال-ب
  . ) ١ (الرسول

ارف بلسان العرب، وقد أنكر ال حجة لهذا؛ فإن الصحابي عدل ع: وأجيب عليه بأنه
  . )٢ (هذه الرواية عن داود بعض أصحابه

هو متردد بين : فقال، وتبع القاضي أبو بكر داوود الظاهري في عدم االحتجاج
  . )٣ (أن يكون قد سمعه من النبي عليه السالم وبين أن يكون قد سمعه من غيره

 صلى اهللا -  النبيبتقدير أن يكون قد سمعه من غير: ورد عليه اآلمدي فقال
 - من قال بعدالة جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي ف، - عليه و سلم 

 ومن قال بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم في ،-صلى اهللا عليه و سلم
والظاهر أن ، فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين، وجوب الكشف عن حال الراوي منهم

 "ألن قوله ، مع إمكان سماعه من الواسطة، ن غير واسطةذلك محمول على سماعه م
ا، ا ظاهر من غير واسطة إيهام- صلى اهللا عليه و سلم -  يوهم السماع من النبي "قال

والظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة أنه ال يأتي بلفظ يوهم معنى 
  .) ٤(ويريد غيره

دود؛ ألن األصل في رواية والقول بعدم حجية هذه الصيغ ضعيف، مر
الصحابي السماع، حتى يثبت خالف ذلك، وغاية ما في األمر أن يكون سماعه من 
صحابي آخر، فهي رواية ثقة عن ثقة، والعلماء تلقوا هذه الروايات بالقبول، ولم يتوقف 

  .أو يستشكل، أو ينكر أحد منهم
  :أمثلة

لَيس  « - صلى اهللا عليه وسلم -ُل اللَِّه عن عبِد اللَِّه بن مسعود قَاَل قَاَل رسو .١
 .)٥ (»ِمنَّا من ضرب الْخُدود َأو شَقَّ الْجيوب َأو دعا ِبدعوى الْجاِهِليِة 

                                         
 .١٦٣ -١/١٦٢الشوكاني   : إرشاد الفحول)  ١ (
 .١٦٣ - ١/١٦٢الشوكاني   : إرشاد الفحول) ٢ (
 .١٠٧/ ٢  اإلحكام لآلمدي) ٣ (
  ١٠٧/ ٢اإلحكام لآلمدي  )  ٤ (
، )١٢٩٧.(، ح)الخُدود ضرب من ِمنَّا لَيس (باب، )الجنائز(كتاب : متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه)  ٥ (

، )الْجاِهِليِة وىِبدع والدعاِء الْجيوِب وشَقِّ الْخُدوِد ضرِب تَحِريِم( باب، )اإليمان(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).١٠٣.(ح



 

 )٤٣٨٣(

٢.  رمن عوُل اللَِّه -  رضى اهللا عنهما -عن عبد اهللا ابسر رصلى اهللا - قَاَل َأم 
ن يِهلُّوا ِمن ِذى الْحلَيفَِة وَأهَل الشَّاِم ِمن الْجحفَِة وَأهَل نَجٍد  َأهَل الْمِدينَِة َأ-عليه وسلم 

 .)١ (». ِمن قَرٍن
 صلى اهللا عليه وسلم -  قَاَل نَهى رسوُل اللَِّه -  رضى اهللا عنه -عن َأبي هريرةَ  .٣
 .)٢ (»........  عِن الِْوصاِل-
 ِفى جِنيِن - صلى اهللا عليه وسلم - قَضى رسوُل اللَِّه «: اَلعن َأِبى هريرةَ َأنَّه قَ .٤

امرَأٍة ِمن بِنى ِلحيان سقَطَ ميتًا ِبغُرٍة عبٍد َأو َأمٍة ثُم ِإن الْمرَأةَ الَِّتى قُِضى علَيها ِبالْغُرِة 
 ِبَأن ِميراثَها ِلبِنيها وزوِجها وَأن - لم  صلى اهللا عليه وس- تُوفِّيتْ فَقَضى رسوُل اللَِّه 

 .)٣ (»الْعقَْل علَى عصبِتها
  .و نخلص بأن الحديث الذي يأتي بهذه الصيغ أو ما يعادلها حجة

  :المرفوع حكما: ثانياً
 ولكن قامت ،هو الحديث الموقوف على الصحابي: الحديث المرفوع حكماً

 أحد غير - بحقٍّ - و الخارجة عنه على أنه ال يمكن أن يخبر به القرائن الداخلة فيه أ
فيلحق به على الصحيح ما قاله التابعي عن الصحابي ، )٤(-صلى اهللا عليه وسلم- النبي 

أمرنا "و " من السنة كذا" :ويلحق به قول الصحابي، "يرويه"أو " ينميه"أو " يرفع الحديث"
  ."نهينا عن كذا" "بكذا

 وسيأتي بيانها عند ،-حسب صيغة الرواية -على مراتب : والمرفوع حكماً
  .الكالم عنها بالتفصيل

                                         
 ومسلم ،)١٣٣.(، ح)المسِجِد ِفي والفُتْيا الِعلِْم ِذكِْر (باب، )العلم(كتاب :  في صحيحه البخاري متفق عليه؛ أخرجه) ١ (

 ).١١٨٢.(، ح)والْعمرِة الْحج مواِقيِت (باب، )الحج(كتاب : في صحيحه
في مسلم و، )٦٨٥١.(، ح)كم التعزيز واألدب(، باب )الحدود(كتاب : في صحيحهخاري البمتفق عليه؛ أخرجه )  ٢ (

   .)١١٠٣.(، ح)الصوِم ِفي الِْوصاِل عِن النَّهِي(، باب )الصيام(كتاب : صحيحه
، )وغَيِرِه لولَِدا مع والزوِج المرَأِة ِميراِث (باب، )الفرائض(كتاب :  متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه)٣( 

 ووجوِب الْجِنيِن، ِديِة (باب، )والدياِت والِْقصاِص والْمحاِرِبين الْقَسامِة (ِكتَاب: ، ومسلم في صحيحه)٦٧٤٠.(ح
 ).١٦٨١.(، ح)الْجاِني عاِقلَِة علَى الْعمِد وِشبِه الْخَطَِإ، قَتِْل ِفي الديِة

 .٨٧/ ٥ين  معجم مصطلحات المحدثين  لسان المحدث) ٤ (



– 

  )٤٣٨٤(

   :الحديثُ الموقوفُ
  : تعريفُه- ١
 كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع ؛"الوقف" اسم مفعول من : لغة) أ

  .سرد باقي سلسلة اإلسناد
  : )١ (اصطالحاً)  ب

، وخال من قرينة  أو صفة)٢(ول أو فعل أو تقريرما ُأِضيفَ إلى الصحابي من ق
  .)٣(تدل على رفعه

الْموقُوفُ ما َأسنَده الراِوي ِإلَى الصحاِبي ولَم : " وأجمل ذلك الخطيب، فقال
هزاوتَج٤(" ي(.  

ا ِإعضاٍل، َأن يروى الْحِديثُ ِإلَى الصحاِبي ِمن غَيِر ِإرساٍل، ولَ" :وقال الحاكم
كَذَا وكَذَا  وكَان يفْعُل كَذَا، وكَان يْأمر ِبكَذَا وكَذَا : ِإنَّه كَان يقُوُل: فَِإذَا بلَغَ الصحاِبي، قَاَل

")٥(.  
وإذا أطلق الموقوف انصرف إلى الصحابي، وال يستعمل فيمن دونه إال 

و غيرهما، أو وقفه فالن على مجاهد، وهذا موقوف على نافع أو مالك أ: ، فيقال)٦(مقيدا
  .، أو هو من باب الوقف بمعناه اللغوي- كما سنعرف بعد–في الحقيقة يسمى مقطوعا 

                                         
والتقريب والتيسير لمعرفة سنن ، ٥ / ١ والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث  ،٧ / ١مقدمة ابن الصالح  ) ١ (

        وقواعد التحديث للقاسمي ،٤ / ١ والمختصر في أصول الحديث  ،٢ / ١البشير النذير في أصول الحديث  
 .١٢٥ / ١وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ، ١٠١ / ١ث بشرح ألفية الحديث  وفتح المغي،  ٨٩ / ١

ومن العلماء من ال يدخل تقرير الصحابي في الموقوف؛ ألن تقرير الصحابي حجة بخالف تقرير الصحابي فليس ) ٢ (
 . بحجة

 –ن فقهاء خراسان يسمونه أثرا هذا رأي المحدثين؛ وهو أنهم يخصون ما أضيف إلى الصحابي بالموقوف، إال أ) ٣ (
 - النَِّبي عِن يروى ما الْخَبر: يقُولُون الْفُقَهاء: ِمنْهم الْفَوراِني الْقَاِسِم َأبو قَاَل، -كما بينا من قبل عند تعريف األثر 

  ).١/١٨٤: (تدريب الراوي: انظر. الصحابِة عِن يروى ما والَْأثَر - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
القرائن التي تدل على رفع الحديث، وهي موضوع : في التعريف، أي) رفعه على تدل قرينة من وخال: (وجملة

 . هذا البحث
  .٢٥ / ١"   التمهيد "  ، وبنحوه تعريف ابن عبد البر في ٥٨: الكفاية   ص ) ٤ (
  . ١٩: معرفة علوم الحديث   ص ) ٥ (
 . )٤٥: (باعث الحثيثال) ٦ (



 

 )٤٣٨٥(

  : أمثلةٌ- ٢
 حدثُوا النَّاس ِبما يعِرفُون ، «: - رضي اهللا عنه  - قال على بن أبي طالب )  أ

  . ) ١ ( »ه َأتُِحبون َأن يكَذَّب اللَّه ورسولُ
كَان ابن عمر يصلِّي ِفي مكَاِنِه الَِّذى صلَّى ِفيِه «:  عن نَاِفٍع قَاَل) ب

  .) ٢(»الْفَِريضةَ
عقْطوالحديثُ الم   

  : تعريفُه- ١
  ".وصَل" ضد " قَطَع " اسم مفعول من : لغة ) أ

  : اصطالحاً)   ب
 ،)٣(أو فعل أو تقرير أو صفة من قول من دونهأو  ما ُأضيف إلى التابعي 

  .األثر كذلك: ويسمى
دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم؛ فإن حديثهم : ، أي)من دونه(وجملة 

  .)٤(ِمثْلُه ِفيِه التَّاِبِعي دون ومن: يسمى مقطوعا، قال ابن حجر
  : أمثلة- ٢

     .)٥ (..جمعِة، ثُم َأحدثَ َأجزَأه الْوضوءِإذَا اغْتَسَل يوم الْ:  فعِن الْحسِن، قَاَل) أ
ما عِلمت َأن َأحدا َأحقُّ ِبالصالَِة علَى َأحٍد ِإالَّ َأن يوِصي : وعن محمٍد، قَاَل

  .)٦ (الْميتُ، فَِإن لَم يوِص الْميتُ صلَّى علَيِه َأفْضُل َأهِل بيِتِه
كَان مسروقٌ الَ يصلِّي علَى ِجنَازٍة معها :  محمِد بِن الْمنْتَِشِر، قَاَل عن) ب

   .)٧ (. "امرَأةٌ

                                         
، )يفْهموا الَ َأن كَراِهيةَ قَوٍم، دون قَوما ِبالِعلِْم خَص من (باب، )العلم(كتاب : في صحيحه البخارى  موقوفا؛ أخرجهصحيح) ١ (

   ).١٢٧.(ح
     ).٨٤٨.(ح ،)السالَِم بعد اهمصلَّ ِفي اِإلماِم مكِْث (باب، )األذان(كتاب : في صحيحه البخارى ؛ أخرجهصحيح) ٢ (
،   ١٤١  / ١والشذا الفياح من علوم ابن الصالح  ،   ٢٤ / ١وتيسير مصطلح الحديث  ،   ٨ / ١مقدمة ابن الصالح  ) ٣ (

،   ٦٤  / ١وشرح التبصرة والتذكرة  ،    ٢١  / ١والتقريرات السنية  ،   ١٢١  / ١وشرح اختصار علوم الحديث  
  ٢٥  / ١علوم الحديث لعبداهللا الجديع  وتحرير 

 ).١/١١٤: (األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة)٤ (
  .حسنبسند    ٥٠٨٩ رقم    ٩٩    / ٢مصنف ابن أبي شيبة  ) ٥ (
 .ن سيرينبمحمد عن صحيح بسند   ١١٤٢٠   رقم٢٨٦   / ٣مصنف ابن أبي شيبة   ) ٦ (
 .يسند صحيح   ١١٤٠٣   رقم٢٨٤  / ٣بة   مصنف ابن أبي شي) ٧ (



– 

  )٤٣٨٦(

  ، وصيغهافي معنى المرفوع حكم: المبحث األول
 صلى اهللا عليه - سبق أن بينا أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي 

: ويقسم العلماء المرفوع إلى نوعين ة، من قول أو فعل أو تقرير أو صف-وسلم 
، المرفوع صراحة، والمرفوع حكما، ولكل منهما صيغه الدالة عليه من ألفاظ الراواية

وبينا النوع األول المرفوع صراحة وصيغه وحجية كل صيغة مع األمثلة التوضيحية 
  . له، وبقي أن نعرف المرفوع حكما

  : الحديث المرفوع حكماًأما 
يث الموقوف على الصحابي ولكن قامت القرائن الداخلة فيه أو هو الحد

 صلى اهللا عليه - أحد غير النبي -  بحقٍّ -الخارجة عنه على أنه ال يمكن أن يخبر به 
  .)١(وسلم 

على الصحابي، ومن حيث موقوفًا  -  في الصورة-فهو الحديث الذي يكون
   .الحكم ملحق بالحديث المرفوع

  :االمرفوع حكمصيغ 
 ثم نأتي ،ا على وجه اإلجمال الصيغ التي وردت في المرفوع حكمهناسنذكر و

  :التالي حثإلى التفصيل في حكمها وحجيتها في المب
 ُأمرنا بكذا: قول الصحابي  

 )٢ (.نُهينا بكذا: قول الصحابي
 من السنة كذا: قول الصحابي.  

 )٣ ( كذا- صلى اهللا عليه وسلم -سنة النبي : قول الصحابي
 كنا نفعل كذا"ل الصحابي قو   

   كانوا يفعلون كذا
   كنا نرى كذا

                                         
 . ٨٧/ ٥لسان المحدثين  معجم مصطلحات المحدثين   )  ١ (
 .٤٨٠ /٢:، النكت للحافظ ابن حجر٥٨ص:، التقييد واإليضاح للعراقي١٠٩-١٠٨:  اإلحكام لآلمدي : انظر )  ٢ (
، النكت ٥٩ص:وم الحديث البن الصالح، عل١٦٥/ ١إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول  :  انظر ) ٣ (

 .٢/٤٥٨:البن حجر



 

 )٤٣٨٧(

 )١ (...كانوا ال يفعلون كذا: كأن يقول،نفي الصحابي ما تقدم 
 يرفعه: قول الرواي عن الصحابي   

   يبلغ به
   ينميه
  ) ٢ (.رواية

 كذا... من الكفر: قول الصحابي  
 )٣ (.كذا...من العصيان

 

                                         
 ٣/٤٣٥البحر المحيط ، ١٦٥ ص/١:   إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول،٢/٤٧٤: النكت) ١ (
  .٢/٤٩٠:النكت،  ٥٩ص:علوم الحديث)  ٢ (
 .٤٨٦-٢/٤٨٥: النكت على كتاب ابن الصالح) ٣ (



– 

  )٤٣٨٨(

   انيالمبحث الث
  ا وأقوال علماء الحديث واألصول فيه المرفوع حكمحجية الحديث

سبق أن قدمنا في المبحث السابق الصيغ التي ورد فيها المرفوع حكما على 
 من خالل ،وجه اإلجمال، وسنعيد ذكرها هنا في هذا المبحث مع التفصيل في حكمها

بيان مع كل صيغة من صيغه، األدلة مسترشدين بما قرره علماء الحديث واألصول في 
  .الراجح في كل مسألة مع دليله

  "بصيغة المبني للمفعول"قول الصحابي ُأمرنا أو نُهينا : المطلب األول
  :الصيغ
 .  ُأمرنا بكذا:قول الصحابي -١
 .كذاعن  نُهينا :قول الصحابي -٢
  :أمثلة

ذَواِت الْخُدوِر ُأِمرنَا َأن نُخِْرج الْحيض يوم الِْعيديِن و« :عن ُأم عِطيةَ قَالَتْ .١
نالَّهصم نع ضيتَِزُل الْحعيو متَهوعدو ِلِمينسةَ الْماعمج ندشْه١( »....فَي(. 

 ُأِمر ِبالٌَل َأن يشْفَع اَألذَان ، «: قال  - رضي اهللا عنه  -عن أنس بن مالك  .٢
 .) ٢(»وَأن يوِتر اِإلقَامةَ ِإالَّ اِإلقَامة

 نُِهينَا عِن اتِّباِع الْجنَاِئِز ولَم يعزم « :  قَالَتْ– رِضي اللَّه عنْها - عن ُأم عِطيةَ  .٣
 .)٣( » علَينَا

 .) ٤( » نُِهينَا عن لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة «: عن الْبراء بن عازب قال  .٤
  :صيغةحكم ال

، )ُأمرنا ونُهينا(بهذه الصيغة، وبحثوها تحت عنوان اعتنى العلماء قديما وحديثًا 
  ).صيغ األمر والنهي  ( – )١(  عند المعاصرين–أو تحت عنوان 

                                         
 ).٣٥١.(، ح)الثِّياِب ِفي الصالَِة وجوِب (باب، )الصالة( كتاب : في صحيحهالبخاريصحيح؛ أخرجه )  ١ (
 في مسلمو، )٦٠٥.(، ح)األذان مثنى مثنى(، باب )األذان(كتاب :  في صحيحهالبخاريمتفق عليه؛ أخرجه )  ٢ (

 ).٣٧٨.(، ح)الِْإقَامِة وِإيتَاِر الَْأذَاِن ِبشَفِْع الَْأمِر (باب، )الصالة(كتاب : صحيحه
، ومسلم في )١٢٧٨.(، ح)الجنَاِئز النِّساِء اتِّباِع (باب، )الجنائز(كتاب : متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣ (

 ).٩٣٨.(، ح)الْجنَاِئِز اتِّباِع عِن النِّساِء نَهِي (باب، )الجنائز(كتاب : صحيحه
 الْحمِر لَحِم َأكِْل تَحِريِم(، باب )الْحيواِن ِمن يْؤكَُل وما والذَّباِئِح الصيِد(كتاب : في صحيحهمسلم صحيح؛ أخرجه )  ٤ (

 .)١٩٣٨.(، ح)الِْإنِْسيِة



 

 )٤٣٨٩(

وكان بحثهم لهذه الصيغة؛ لما سببته من نزاع في تسمية من أبهمه الصحابي 
 ، -)٢("ما لم يسم فاعله"  أو ما يسميه النحاة - ُأمرنا أو نُهينا بالبناء للمجهول : عند قوله

 صلى اهللا - فال إشكال فيما صرح فيه الصحابي بأن اآلمر أو الناهي، هو رسول اهللا 
  .)٣( ؛ والجمهور على أن ذلك حجة- عليه وسلم

؛ )ُأمرنا أو نُهينا(صيغة  العلماء في الحديث المنقول ب بينفختال لكنه وقع اال
 يكون مختمالُ لكونه حيث إنها ال تقترن بما يدل على قصد الصحابي النقل المحض، بل

  .مخبرا عن رأيه  في هذه المسأله من خالل فهمه لمجمل نصوص الشريعة وعمومياتها
  :إلى عدة أقوال وذلك  

 وبهذا قال جمهور العلماء حجة،"  نُهينا –ُأمرنا " قول الصحابي :القول األول
ب إضافة ذلك فيج، )٤(من المحدثين واألصوليين والفقهاء، بل نقل بعضهم اإلجماع عليه

  .؛ ألن الظاهر أن اآلمر والناهي هو صاحب الشريعة- عليه السالم - إلى النبي 
 إنه يفيد أن اآلمر هو الرسول عليه الصالة و : "رحمه اهللا–قال الشافعي 

  .)٥( "السالم
، وذلك ألن من كان مقدما على جماعة  الشافعي والظاهر مذهب: قال اآلمدي

أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا : وهم بصدد امتثال أوامره ونواهيه ، فإذا قال الواحد منهم 
صلى اهللا  - ، فالظاهر أنه يريد أمر ذلك المقدم ونهيه، والصحابة بالنسبة إلى النبي 

    . على هذا النحو- عليه وسلم 

                                                                                                     
 ).٦٢(عبد اهللا أبو السعود، . د: المرفوع وصيغ الرفع)  ١ (
 ).٢٤(ابن جني، : اللمع في العربية)  ٢ (
: ، المستصفى)٣٢٧: (النكت على كتاب ابن الصالح: انظر". تفاء االحتمالفهو مرفوع بال خالف؛ الن: " قال الحافظ)  ٣ (

: ، نهاية السول)٢/٣٥٧(البدخشي، : ، مناهج العقول)٣/٢٦٣: (، التقرير والتحبير)٣/٦٩: (، تيسير التحرير)١/١٣٠(
  ).١/٥٧٧: (، المسودة في أصول الفقه)٢٧٩: (، النخول)٣/١٨٧(اإلسنوي، 

 كما هو –غير أن خالف هؤالء العلماء .  في هذه الصورة عن داود الظاهري، وبعض المتكلمينفونقل بعض العلماء الخال
 صلى – ليس في حكم هذه األلفاظ رفعا ووقفًا، بل في حجيتها، بناء على أن الصحابي لم ينقل لفظ النبي –منقول عنهم 

: النكت على كتاب ابن الصالح: انظر. راد كما هو، مما يحتمل معه أن يكون فهم منه غير الم–اهللا عبيه وسلم 
: المرفع حكما). ١/٩٢(ابن األثير ، : جامع األصول في أحاديث الرسول:  فيوينظر مراتب رواية الصحابي، )٣٢٧(

 ).  ٤٠(للصياصة، 
 .٤٨٠ /٢:، النكت للحافظ ابن حجر٥٨ص: ، التقييد واإليضاح للعراقي١٠٩-١٠٨:  اإلحكام لآلمدي )  ٤ (
  .٤/٦٤٠المحصول للرازي،  )  ٥ (



– 

  )٤٣٩٠(

 صلى اهللا -أمرنا أو نهينا كان الظاهر منه أمر النبي : صحابي منهمفإذا قال ال
  .)١( ونهيه- عليه وسلم 

أمرنا أن نفعل "قول الصحابي المعروف بالصحبة "  :وقال الحاكم النيسابوري
و " كنا نفعل كذا"و " كنا ننهى عن كذا"و " كنا نؤمر بكذا"، "نهينا عن كذا وكذا"و " كذا

كان "و " كنا النرى بأسا بكذا"و "  فينا- صلى اهللا عليه وسلم - وكنا نقول ورسول اهللا"
وإذا قاله الصحابي . وأشباه ما ذكرناه" من السنة كذا"وقول الصحابي " يقال كذا وكذا

  .)٢( "المعروف بالصحبة فهو حديث مسند وكل ذلك مخرج في المسانيد
، حيث ال يحمل فالجمهور بذلك يرى أن االحتجاج بأمثال هذه الصيغ واجب 

 صلى اهللا عليه -إال على أمر اهللا تعالى، وأمر رسوله "  نُهينا–ُأمرنا "قول الصحابي 
  .-وسلم 

قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي  ":وقال الخطيب البغدادي
  .) ٣( "أمرنا بكذا على أنه أمر اهللا ورسوله

 والنهي، ومن المعلوم أن فهذه األلفاظ يقصد بها اإلشارة إلى من له األمر
؛ وذلك لقربهم - صلى اهللا عليه وسلم –صاحب األمر والنهي عند الصحابة هو النبي 

 فكانوا يستعملون هذه اللفظة في أوامره – صلى اهللا عليه وسلم –من عصر النبي 
  .)٤(ونواهيه،فوجب أن يحمل على عرف االستعمال
؛ فإنه يفهم منه من )ا بكذا وكذاُأمرن: (فمن التزم طاعة رئيس، فإنه إذا قال

ُأمرنا : ( يلتزم طاعته ويؤثر أمره، والرجل من أولياء السلطان إذا قال في دار السلطان
  .)٥(؛ فُهم منه أن السلطان الذي يلتزم طاعته هو الذي أمر)نُهينا عن كذا(، أو )بكذا

ول وهو الصحيح، وأقوى منه ق: -  رحمه اهللا–يقول الشيخ أحمد محمد شاكر 
أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما ال يحتمل : الصحابي

  .)٦(غيره
                                         

  .٢/٩٧: اإلحكام لآلمدي )  ١ (
  .١/٦٢أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري   : معرفة علوم الحديث) ٢ (
 .٤٢١.  الخطيب البغدادي، ص: الكفاية)  ٣ (
  ).٢/٤٨٠: (القواطع في أصول الفقه)  ٤ (
 .)٢/٦٦٧: (المعتمد)  ٥ (
 ).٤٧(أحمد محمد شاكر ،: ثيث، شرح اختصار علوم الحديثالباعث الح)  ٦ (



 

 )٤٣٩١(

ون حجة وهو قول أبو تك وال ، هذه األلفاظ ال تفيد رفع الحديث:القول الثاني
 وابن حزم  والجويني والكرخي وكثير من المالكية بكر الصيرفي واإلسماعيلي

ية أن الشافعي نص في الجديد على أنه  ليس في الظاهري، ونقل بعض علماء الشافع
  .) ١( األمراء" أو" ؛ ألنه يحتمل أن يكون اآلمر أو الناهي بعض الخلفاء حكم المرفوع

 صلى اهللا –فليس هذا إسنادا، وال يقطع على أنه عن  النبي : "  وقال ابن حزم
  .)٢("برهان على أنه قاله، وال ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله، ولم يقم - عليه وسلم 

أبي  من أصحاب والكرخي وذهب جماعة من األصوليين: " قال اآلمدي
إلى المنع من ذلك ، مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي  حنيفة

مضافا إلى أمر الكتاب أو األمة ، أو بعض األئمة ، وبين أن  عليه السالم ، وبين كونه
 عن االستنباط والقياس، وأضافه إلى صاحب الشرع بناء على أن يكون قد قال ذلك

وإذا احتمل واحتمل، ال يكون مضافا إلى ،  موجب القياس مأمور باتباعه من الشارع
  .)٣( "  بل وال يكون حجة- صلى اهللا عليه وسلم -النبي 

 السلَام علَيِه - ِبيالنَّ عن ِروايةً ِمنْه شَيء يجعَل َأن يجوز لَا: ويقول الجصاص
 ِمن غَيِرِه دون ،-  السلَام علَيِه -  ِبالنَِّبي يخْتَص لَا والسنَّةُ والنَّهي الَْأمر كَان إذْ ،-

 يكُون فَقَد. )٤(}ِمنْكُم الَْأمِر وُأوِلي الرسوَل وَأِطيعوا اللَّه َأِطيعواَ}: تَعالَى اللَّه قَاَل النَّاِس،
رالَْأم يالنَّهلَاِة، ِللَْأِميِر والْولَالَةَ فَلَا ولَى ِمثِْلِه ِفي دع :ةٌ َأنَّهايِرو نع لَّى - النَِّبيص اللَّه 
  .)٥(وسلَّم علَيِه

 صلى اهللا عليه –ويفهم من ذلك أن الصحابي قد يقصد بهذا اللفظ غير النبي 
لعلماء والخلفاء واألمراء، كما أنه يحتمل أن يكون اآلمر أو الناهي القرآن  من ا-وسلم

  .أو اإلجماع، والحكم بالرفع ال يكون بأمر محتمل

                                         
  :إرشاد الفحول، )١/٣٨٠: (، أصول السرخسي)٢/٦٦٧: (، المعتمد)٤/٣٧٥: (البحر المحيط في أصول الفقه)  ١ (

 .٢/٤٧٨:، النكت البن حجر٥٨ص: ، التقييد واإليضاح١/١٦٣
  .)٢/٧٢(البن حزم، : اإلحكام)  ٢ (
  .١٠٩-١٠٨ :  اإلحكام لآلمدي)  ٣ (
  .)٥٩(آية : سورة النساء)  ٤ (
  .)٣/١٩٧: (الفصول في األصول)  ٥ (



– 

  )٤٣٩٢(

  : والجواب عنه
ا أما حمله على أمر الكتاب ونهيه فال يمكن ؛ألنه لو كان كذلك لكان ظاهر

ألن قول الصحابي ، نهيها وال على أمر األمة و، للكل فال يختص بمعرفته الواحد منهم 
وهم ال يأمرون وينهون أنفسهم وال على أمر الواحد من ، قول األمة ، أمرنا ونهينا : 

  .الصحابة إذ ليس أمر البعض للبعض أولى من العكس 
  :وأما حمله على القياس واالستنباط فذلك مردود لوجهين

ا ظهر لبعض خطاب مع الجماعة وم، أمرنا ونهينا: ن قول الصحابيإ :األول
المجتهدين من القياس وإن كان مأمورا باتباع حكمه فذلك غير موجب لألمر باتباع من 

  لم يظهر له ذلك القياس 
إنما يفهم منه مطلق األمر والنهي ال األمر ، ن قوله أمرنا ونهينا بكذا عن كذاإ :الثاني 

  .)١(باتباع حكم القياس
 بن ِعيسى حدثَنَا: قَاَلبن أبي شيبة، وقد استشهد أصحاب هذا القول بما رواه ا   

،ونُسي ننْظَلَةَ عح ،وِسيدتُ: قَاَل السِمعس َأنَس ناِلٍك بقُوُل مي :كَان رْؤمِط، يوِبالس 
فَتُقْطَع ،تُهرثَم قُّ ثُمدي نيِن بيرجتَّى حح ،ِليني ثُم برضاِن ِفي: ِلَأنٍَس فَقُلْتُ ِبِه، يمز نم 

ذَا؟، كَاناِن ِفي«: قَاَل همز رمِن ع٢(»الْخَطَّاِب ب(.  
 وال يمكن االستشهاد بها على هذا القول؛ وحنظلة غير أن هذه الرواية ضعيفة

  .)٣(منكر الحديث ، يحدث بأعاجيب، يروي عن أنس أحاديث مناكير
 عن أبيه عن القاسم، بن الرحمن عبد عن شُعبةُ،كما احتج ابن حزم بحديث 

 فُأِمرت -  وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسوِل عهِد على امرأة استُحيضِت: قالت عائشة،
 وتُعجَل المغِرب تَُؤخِّر وأن غُسالً، لهما وتَغتَِسَل الظُّهر، وتَُؤخِّر العصر تُعجَل أن

 عن: الرحمن لعبد فقلتُ. غُسالً الصبِح صالِةل وتَغتَِسَل غُسالً، لهما وتَغتَِسَل، الِعشاء

                                         
  .١٠٩-١٠٨:  اإلحكام لآلمدي )  ١ (
 .في السوط من يأمر به أن يدق  ،كتاب الحدود، )١٤/٥٠٣: (المصنف)  ٢ (
، المغني في الضعفاء، )٧/٤٤٧(، تهذيب الكمال، )١/٥١٧(للعقيلي، : ، الضعفاء)٣/٢٤١: (الجرح والتعديل) ٣ (

)١/١٩٧.( 



 

 )٤٣٩٣(

ال: فقال ؟-  وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن ُأحدثُك وسلم عليه اهللا صلى - النبي – 
  .)١(بشيء

 اهللا صلى - النبي عهد في أمرت أنها يحكي الرحمن عبد فهذا: " قال ابن حزم
 ،-وسلم عليه اهللا صلى -  النبي إال بهذا يأمر ومن :يقول أن يستجز ولم ،- وسلم عليه

 ورعه ورق فهمه قل من هذا في القطع على أقدم وإنما ،السالم عليه حياته في سيما ال
 وألفاظ وسلم عليه اهللا صلى النبي حديث مراعاة عن الفاسدة بالقياسات واشتغل
  .)٢("القرآن

للنبي وال  وجدنا أن عبد الرحمن لم ينسب األمر ولكننا إذا نظرنا إلى الرواية
لغيره، وإنما حكى الرواية كما سمعها، ولذلك فهو لم يمتنع من رفع الحديث وال أنكر 
كونه مرفوعا وإنما امتنع من الزيادة في الحديث ورواية شسء لم يسمعه، ولهذا غضب 

  .)٣(من شعبة لسؤاله له عما لم يتحمله
لى اهللا عليه  ص–على عهد النبي (قول عائشة : " ويؤيد ذلك قول ابن العربي

، لكن عبد الرحمن بن -  صلى اهللا عليه وسلم–؛ نص في أنه عن النبي ) فًأمرت-وسلم
  .)٤("القاسم أراد أن ينقل الحديث على أصله

  . وقد حكاه ابن السمعاني،   الوقف:القول الثالث
   .)٥("ِبالْوقِْف ثَاِلثًا قَولًا السمعاِني ابن وحكَى" قال الزركشي

أنه ال وجه له ؛ ألن رجحان ما ذهب إليه الجمهور، وظهور : الجواب عنهو   
وجهه يدفع الوقف، إذ ال يكون إال مع تعادل األدلة من كل وجه وعدم وجدان مرجح 

  .ألحدهما

                                         
 ).٢٩٤(، غسالً لهما وتغتسل الصالتين ببن تجمع: قال من :بابالطهارة ، :كتاب:  رواه أبو داوود) ١ (
، والبيهقي أن )هـ٣٤٢. ت(وكذلك ذكر الصبغي أبو بكر أحمد ابن إسحاق ). ٢/٧٤: (األحكام أصول في إلحكاما) ٢ (

 ).  ٥٠٤-٢/٥٠٣: (السنن الكبرى: انظر. عبد الرحمن  بن القاسم امتنع من رفع الحديث
 ).  ٥٦(عمار الصياصة، . د: المرفوع حكما) ٣ (
 ).  ١/٢٠٣: (عارضة األحوذي) ٤ (
، القواطع )١/٣٨٠: (، أصول السرخسي)٢/٦٦٧: (المعتمد : وانظر). ٤/٣٧٥: ( أصول الفقهالبحر المحيط في) ٥ (

 ).  ٢/٤٨٠(للسمعاني، : في أصول الفقه



– 

  )٤٣٩٤(

  . التفصيل:القوال الرابع
التفصيل بين أن يكون قائل ذلك هو أبو  )١("جامع األصول"حكى ابن األثير في 

فيكون ما رواه بهذه الصيغة حجة؛ ألنه لم يتأمر عليه أحد، وبين أن بكر الصديق، 
  .يكون القائل غيره فال يكون حجة

بأنه ال وجه لهذا التفصيل لما عرفناه من ضعف احتمال كون : والجواب عنه
  .الناهي غير صاحب الشريعة" أو"اآلمر 

ن كون قائله ، الفرق بي"شرح اإللمام" ذكر ابن دقيق العيد في :القول الخامس
كالخلفاء األربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ، من أكابر الصحابة

ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس فيكون حجة ، وبين كون 
  .قائله من غيرهم فال يكون حجة

  :والجواب عنه
  .لرابعبأنه ال وجه لهذا أيضا لما تقدم سابقًا في الجواب عن القول ا - ١
إن الصحابي إنما يورد ذلك مورد االحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت  - ٢

بها التكليف لجميع األمة ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة ويريد 
 - غير رسول اهللا 

فإنه ال حجة في قول غيره وال فرق بين أن يأتي الصحابي بهذه  -صلى اهللا عليه وسلم 
 أو بعد موته فإن لها حكم الرفع -  صلى اهللا عليه وسلم -ول اهللا العبارة في حياة رس

 .وبها تقوم الحجة
  :القول الراجح 

 ال يحمل قول وأنهأن االحتجاج بأمثال هذه الصيغ واجب، ولجمهور  هو قول ا
  .- صلى اهللا عليه وسلم -   اهللاأمر رسول إال على"  نُهينا–ُأمرنا "الصحابي 

شرع، فيجب حمله على من صدر عنه الشرع دون  فغرض الصحابي تعليم ال
أما حمله على أمر اهللا فمنتف؛ ألن أمر اهللا تعالى ظاهر للكل ال يستفاد . األئمة والوالة

من قول الصحابي، وحمله على اإلجماع متعذر؛ ألن الصحابي من األمة وهو ال يأمر 
  .نفسه

                                         
 .١/٩٤: البن األثير: جامع األصول) ١ (



 

 )٤٣٩٥(

يه واجب، إال إذا  ونه– صلى اهللا عليه وسلم –فحمل الصيغة على أمر النبي 
  .وجدت قرينة تدل على خالف هذا األصل، وحينئذ يكون األمر موقوفًا على الصحابي

في أمر القرآن، لكنه ظاهر ) ًأمرنا(ومما جاء في استعمال الصحابة لصيغة 
 كَان: قَاَل عباٍس، ابِن عِنللكل ؛ حيث إنه ورد في سورة معلومة ومشهورة، ما جاء 

رمِخ عدلُِنيي عاِخ مٍر َأشْيدب فَكََأن مهضعب دجفَقَاَل نَفِْسِه، ِفي و :ِخُل ِلمذَا تُدنَا هعلَنَا مو 
نَاءَأب ،فَقَاَل ِمثْلُه رمع :ِإنَّه نم قَد ،تُمِلمع اهعٍم ذَاتَ فَدوي خَلَهفََأد ،مهعا مِئيتُ فَمر َأنَّه 
 اللَِّه نَصر جاء ِإذَا{: تَعالَى اللَِّه قَوِل ِفي تَقُولُون ما: قَاَل ِليِريهم، ِإلَّا يومِئٍذ يدعاِن

الفَتْحفَقَاَل ؟)١(}و مهضعنَا: بُأِمر َأن دمنَح اللَّه هتَغِْفرنَسنَا، ِإذَا ونُِصر فُِتحنَا، ولَيكَتَ عسو 
مهضعفَ بقُْل لَمًئا، يِلي فَقَاَل شَي :ا تَقُوُل َأكَذَاكي ناٍس؟ اببا: قَاَل الَ،: فَقُلْتُ عتَقُوُل؟ فَم 

 اللَِّه نَصر جاء ِإذَا{: قَاَل ،»لَه َأعلَمه وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوِل َأجُل هو«: قُلْتُ
الفَتْحو{،» ذَِلكو ةُعالَم ِلكَأج«،} حبِد فَسمِبح كبر هتَغِْفراسو ِإنَّه ا كَانابفَقَاَل ،)٢(}تَو 
رما«: عم لَما َأعا ِإلَّا ِمنْه٣(»تَقُوُل م(.  

: ومثله في الوضوح أنه أمر القرآن، حديث عائشة عن سبب نزول قوله تعالى
 ُأِمرنَا ِإنَّما: الَْأنْصار ِمن آخَرون وقَاَل  "  ....):إن الصفا والمروة من شعائر اهللا( 

 الصفَا ِإن(: وجلَّ عز اُهللا فََأنْزَل والْمروِة، الصفَا بين ِبِه نُْؤمر ولَم ِبالْبيِت ِبالطَّواِف
  .)٤ (".)اِهللا شَعاِئِر ِمن والْمروةَ

أمر رسول اهللا بكذا، إال : ة أال يقول الصحابيإن الذي يقتضيه ظاهر العدال
 صلى اهللا –وهو عالم متحقق لقول من أضاف إليه، وال يجوز إضافة أمر إلى النبي 

 بغلبة الظن؛ فصار الظاهر من قول الصحابي أن يعلم يقينًا أنه أمر - عليه وسلم
  .  -  صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

                                         
 .)١(آية : سورة النصر ) ١ (
 .)٣(آية : سورة النصر ) ٢ (
 كَان ِإنَّه واستَغِْفره ربك ِبحمِد فَسبح{ :قوله(، باب )رآنتفسير الق(كتاب : صحيح؛ أخرجه البخاري في صحيحه) ٣ (

 .)٤٩٧٠.(، ح)}تَوابا
 الحج يصح ال ركن والمروة الصفا بين السعي أن بيان(، باب )الحج(كتاب : صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤ (

، وقال )٢٦٥.(، ح)تفسير سورة البقرة(، )تفسير القرآن(كتاب : ، والترمذي في سننه)١٢٧٧.(، ح)به إال
 ".صحيح حسن حديث هذا: "الترمذي



– 

  )٤٣٩٦(

  :تنبيهان
أمرنا أو نهينا، بل يلحق به ما : ال اختصاص لذلك بقوله: جر قال الحافظ ابن ح:األول

: مثل، ُأمر فالن بكذا أو نُهي فالن عن كذا، أو ُأمر أو نُهي بال إضافة وكذا: إذا قال
  . الحديث ...كنا نؤمر بقضاء الصوم:  رضي اهللا عنها -قول عائشة 

فهو ، نا كذا أو اُبيح لما كذاُأوجب علينا كذا أو حرم علي:  وأما إذا قال الصحابي:الثاني
١(امرفوع ويبعد تطرق االحتماالت المتقدمة إليه بعدا قويا جد(.  

  "من السنة كذا "قول الصحابي : المطلب الثاني
  : األمثلة 
ِمن السنَِّة ِإذَا تَزوج الرجُل الِْبكْر علَى الثَّيِب َأقَام ِعنْدها « : عن َأنٍَس قَاَل - ١

با ثَالَثًاسهِعنْد لَى الِْبكِْر َأقَامع بالثَّي جوِإذَا تَزو ،مقَسا وع ،مقَس ٢(  »ثُم (. 
  .)٣(  » ِمن السنَِّة َأن يخْفَى التَّشَهد« : عن عبِد اللَِّه بن مسعود قَاَل - ٢
  : )٤( صيغةحكم ال

  :فيها أقوال
                  اء من المحدثين واألصوليين إلى  ذهب جمهور العلم :القول األول   

 صلى اهللا عليه - يحمل على سنة رسول اهللا ، فإنه )من السنة: (أن الصحابي إذا قال
 أو بعد -  صلى اهللا عليه وسلم -  وال فرق أن يقول ذلك في حياة رسول اهللا - وسلم 
  . وفاته

                                         
 .١/٩٤: مقدمة جامع األصول: وانظر. ١/٩٤: النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر) ١ (
 .)٥٢١٤.(، ح )الِبكِْر علَى الثَّيب تَزوج ِإذَا (باب، )النكاح(كتاب :  في صحيحهالبخاريصحيح؛ أخرجه ) ٢ (
كتاب : في سننهالترمذي و ،)٩٨٨.(، ح)التَّشَهِد ِإخْفَاِء (باب، )الصالة(كتاب :  في سننهداودصحيح؛ أخرجه أبو ) ٣ (

 حسن حديث مسعود ابن حديث: "، وقال الترمذي)٢٩١.(ح ،)التشهد يخفي أنه ماجاء (باب، )أبواب الصالة(
  ."صحيح": لبانياأل الشيخ قالو ".العلم أهل عند عليه والعمل غريب

، بل إنها أقوى منها كما نقل ذلك الحافظ - صلى اهللا عليه وسلم -سنة النبي : يلحق بهذه الصيغة لو قال الصحابي )٤ (
 .٢/٤٨٤:النكت .ابن حجر عن شيخه البلقيني



 

 )٤٣٩٧(

يم أنه يحمل على سنة  أنه قال في قوله القد)١(وحكى ابن فورك عن الشافعي
  ) ٢(.  في الظاهر وإن جاز خالفه- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

 ألنه - رضي اهللا عنه-هو ظاهر مذهب الشافعي : "قال القاضي أبو الطيب
 رضي اهللا تعالى عنهما -احتج على قراءة الفاتحة في صالة الجنازة بصالة ابن عباس 

  .) ٤(»  )٣( إنما فعلت لتعلموا أنها سنة« :  وقال". على جنازة وقراءته بها وجهره-
 السنة -  رضي اهللا تعالى عنه - إذا أطلق الصحابي : "وقال ابن عبد البر

  فالمراد بها سنة النبي
  .) ٥( "سنة العمرين:  ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم- صلى اهللا عليه وسلم -

 التي تناولت هذه وتواترت على نسبة هذا الرأي إلى الجمهور كل الكتب
، وجعله بعض العلماء إجماعا )٦(المسألة وبينت أنه مذهب األكثرية ورأي الجمهور

                                         
 كما – مذهبه بين الرفع والوقف، فظاهر) من السنة( اختلف العلماء في تحديد موقف اإلمام الشافعي من صيغة ) ١ (

 أن ذلك من المرفوع، وجزم ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي؛ بينما جزم جماعة من الشافعية -يقوا الباقالني
أن هذا كان رأي الشافعي في القديم، أما في الجديد فقد تردد فيه، في ) ابن القشيري وابن فورك والمازري: منهم(

وذكر اإلسنوي أنه نص على رأيه في القديم . ولم يغيره في الجديدحين ذكر ابن السبكي أنه ثبت على رأيه ذلك 
  .والجديد

غير أننا ال نجد للقائلين بإثبات الوقف عن الشافعي دليالً صريحا عنه يثبت نسبة هذا الرأي له، والشافعي نفسه قد 
  وذلك في قوله - صلى اهللا عليه وسلم–السنة، ال يعني إال سنة الرسول : صرح برأيه في أن قول الصحابي

 - النَِّبي َأصحاِب ِمن رجلَاِن قَيٍس بن والضحاك عباٍس وابن: "عقب ما أورد من أحاديث في مسأألة صالة الجنازة
؛ فالشافعي يعد ذلك من "– وسلَّم لَيِهع اللَّه صلَّى - اللَِّه رسوِل ِلسنَِّة إلَّا السنَّةَ يقُولَاِن لَا -  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

  .المرفوع بشرط صدوره عن الصحابي
تاج : ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )١/٢٢٦(الصنعاني : ، توضيح األفكار )١/٣٩: (األم للشافعي: انظر 

 : الوصول جمنها شرح السول نهاية، )٢/٤١٢(الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  
)٢٧٤.( 

، النكت البن ٥٩ص: ، علوم الحديث البن الصالح١٦٥/ ١إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول  ) ٢ (
 .٢/٤٥٨:حجر

 ).١٣٣٥.( ح،)الجنَازِة علَى الِكتَاِب فَاِتحِة ِقراءِة (باب، )الجنائز(كتاب :  صحيح؛ أخرجه البخاري في صحيحه)٣ (
 .١/٢٧١األم  ) ٤ (
 .١/٤٢٥االستذكار ) ٥ (
، النكت على ابن )٤٥(، الدين بدر جماعة بن إبراهيم بن محمد: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث:  انظر)٦ (

نهاية السول في شرح منهاج الوصول "حاشية على كتاب (سلم الوصول لشرح نهاية السول ). ١/٢٤٢: (الصالح
=  ،)١/٢٤١: (، روضة الناظر)٢٩٤(ية آل تيم: ، المسودة)١٨٨-٣/١٨٧: (محمد بخيت المطيعي): لإلسنوي



– 

  )٤٣٩٨(

وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة : "ومحل اتفاق بينهم، فقال الحاكم في مستدركه
  .)١("حديث مسند

  :ولقد احتج أصحاب هذا الفريق بأدلة نقلية وعقلية منها
 مطلق ألن" ؛ - صلى اهللا عليه وسلم– من السنة يقصد به النبي  إن الصحابي إذا قال-

 اهللا رسول وهو سنته اتباع يجب ومن والنهي، األمر له من إلى بظاهره ينصرف ذلك
 وإن بعيد، غيره سنة يريد وأن غيره، اآلمر يكون أن واحتمال - وسلم عليه اهللا صلى-
 معظم رئيس له من أن العادة ولكن الواسطة، مع يصدق ذلك إطالق أن ننكر ال كنا

 اهللا صلى-  اهللا ورسول ذلك إال عنه يفهم وال رئيسه أمر يريد فإنما بكذا أمرنا: فقال
 فتصرف وأفعالهم أقوالهم، في إليه والمشار ومرجعهم الصحابة، عظيم هو - وسلم عليه

 - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي احتمل حذف إذا الفاعل إن: "قيل وما إليه إطالقاتهم
 عليه اهللا صلى-  للنبي صارف الحال ظاهر أن فجوابه" بالشك شرعا نثبت فال وغيره
  .)٢("تقريره تقدم كما -وسلم

وعلى ذلك فاستقراء األدلة يؤكد أن الصحابة لم يكونوا يستعملون ذلك في أمر أو نهي 
  .)٣(- صلى اهللا عليه وسلم –أو سنة أحد إال النبي 

 صلى -عائد إلى سنة النبي " من السنة كذا " ي ومما يؤيد أن قول الصحاب  -
 َأن: ساِلم َأخْبرِني: قَاَل ِشهاٍب، ابِن عن   ما رواه البخاري في صحيحه- اهللا عليه وسلم 

اججالْح نفَ بوسي امَل عِن نَزِر ِبابيبَأَل الزس دبفَ اهللا عكَي نَعِقِف ِفي نَصوالْم موي 
: اهللا عبد فَقَاَل ،)عرفَةَ يوم ِبالصالَِة فَهجر السنَّةَ تُِريد كُنْتَ ِإن: ساِلم (فَقَاَل عرفَةَ،

                                                                                                     
للشيرازي : الفقه أصول في التبصرة، )٧٥(النووي :  البخاري اإلمام لصحيح القاري حاجة إليه تمس ما=
، )٢٦٦-١/٢٥٦(للصنعاني، : األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح :انظر: وهو رأي الشيعة الزيدية). ٣٣١(

 رسول سنة ِإلَّا ِمنْه يعقل لم كَذَا السنة من الِْإنْسان قَاَل وِإذا: " المعتزلة، منهم البصري المعتزلي، يقولورأي بعض
 علي بن محمدل: ، المعتمد"وِلرسوِلِه تَعالَى هللا طَاعة َأنه يِفيد طَاعة الِْفعل هذَا قَولنَا َأن كَما وسلم علَيِه اهللا صلى اهللا
 ). ٢/١٧٣(، المعتزلي البصري الحسين أبو طيبال

  .)١/٥١٠: (مستدرك على الصحيحينال) ١ (
 ).١٤٧(، القاسمي الدين جمال محمد: الحديث مصطلح فنون من التحديث قواعد ) ٢ (
، ٦:دإبراهيم صالح محمود، مجلة كلية  العلوم اإلسالمية، مجل. د:  قول الصحابي من السنة بين الوقف والرفع) ٣ (

 ).١٨. ص(، )م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣(، ١٢: العدد



 

 )٤٣٩٩(

 رسوُل ذَِلك َأفَعَل: ِلساِلٍم فَقُلْتُ، السنَِّة ِفي والْعصِر الظُّهِر بين يجمعون كَانُوا ِإنَّهم، صدقَ
  .)١(سنَّتَه ِإالَ ِبذَِلك يتَِّبعون وهْل: ساِلم فَقَاَل وسلَّم؟ علَيِه اهللا لَّىص اهللا

 الظُّهِر بين يجمعون كَانُوا ِإنَّهم، صدقَ " – رضي اهللا عنه –فقول ابن عمر 
ى اهللا عليه وسلم  صل–زيادة إفادة  أن هذه سنة واظب عليها النبي " السنَِّة ِفي والْعصِر

ال يريدون  بذلك إال سنته، وسالم : ، وأيضا قول اين سالم إنما هو استفهام إنكار ،أي-
من الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ التابعين عن الصحابة، وهو يعي جيدا 

  .ما ينقل عنهم
 ِمن: قَاَل َأنٍَس عن ، ِقلَابةَ َأِبي عن ذلك أيضا ما رواه البخاري بسنده ومن  -

 علَى الثَّيب تَزوج وِإذَا ، وقَسم سبعا ِعنْدها َأقَام الثَّيِب علَى الِْبكْر الرجُل تَزوج ِإذَا السنَِّة
 النَِّبي ِإلَى رفَعه َأنَسا ِإن لَقُلْتُ ِشْئتُ ولَو: ِقلَابةَ َأبو قَاَل. قَسم ثُم ثَلَاثًا ِعنْدها َأقَام الِْبكِْر
 : خَاِلد قَاَل ، وخَاِلٍد َأيوب عن سفْيان َأخْبرنَا: الرزاِق عبد وقَاَل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
لَوقُلْتُ ِشْئتُ و هفَعِإلَى ر لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمس٢(و(.  

 ما كذب في ذلك، – وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى - قال رسول اهللا : أبو قالبةفلو قال 
  .– وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى - فصيغة من السنة ، ال تعني إال سنة الرسول 

 رفعه - عنه اهللا رضي - أنسا: لقلت شئت لو: "قالبة أبو قال" قال ابن حجر 
 صادقا، لكنت رفعه قلت لو أنني ذلك معنى فإن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النبي إلى
 بالرفع له يحكم إنما السنة من: قوله ألن ذلك، عن تحرز لكنه بالمعنى الرواية على بناء

 هو ما ينقل أن للراوي وليس رفعه في نص رفعه وقوله. تقدم كما. نظري بطريق
  .)٣("محتمل غير نص هو ما إلى محتمل

                                         
 قال .ا، معلقً)١٦٦٢.(، ح)ِبعرفَةَ الصالَتَيِن بين الجمِع (باب، )الحج(كتاب :  في صحيحهالبخاري صحيح؛ أخرجه ) ١ (

ه ، وأخرج٣/٥١٤فتح  ". وصله اإلسماعيلي من طريق يحيى بن بكير و أبي صالح جميعا عن الليث: "الحافظ
 بالصالة التجهيز (باب، )المناسك(كتاب : موصوال عن ابن عمر من غير طريق الليث ابن خزيمة في صحيحه

 .) ٢٨١٣.(، ح)بها الصالة تأخير ترك و عرفة يوم
، )٥٢١٤( رقم – البكر على الثيب تزوج إذا باب - النكاح كتاب : البخاريصحيح.  صحيح، سبق تخريجه) ٢ (

٧/٣٤.    
 ).٢/٥٣٨(ابن حجر، : الصالح ابن كتاب على النكت )٣ (



– 

  )٤٤٠٠(

 صلى اهللا عليه –ف هذه الصيغة، وعدم رفعها إلى النبي  يرى أصحابه وق:القول الثاني
  .-وسلم

والصيرفي من ،  من الحنفية والسرخسيوهو قول الكرخي والرازي
ونسب إلى الشافعي في الجديد أنه يقال ذلك ، )٢( وابن حزم من الظاهرية ،)١(الشافعية

  .)٣( على معنى سنة البلد وسنة األئمة
ن لهجة بعدم رفع هذه الصيغة، وعدها موقوفة ويعد ابن حزم من أشد القائلي

 وال ،اإسناد هذا فليس بكذا وأمرنا كذا السنة الصحابي قال وإذا: "على قائلها، فيقول
 أنه يرو لم قول أحد إلى ينسب وال - وسلم عليه اهللا صلى -  النبي عن أنه على يقطع
 أنه - عنه اهللا رضي -  اهللا عبد بن جابر عن جاء وقد ،قاله أنه على برهان يقم ولم قاله
 عمر نهانا حتى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على األوالد أمهات نبيع كنا قال

 إليه أداه ما على عنده السنة هو ذلك أن يعني وإنما كذا السنة بعضهم قال وقد ،فانتهينا
  . )٤( "اجتهاده

رفع إلى النبي من السنة، إنما هو اجتهاد منه، وال يمكن أن ت: فقول الصحابي
  .  ال حقيقة وال حكما- صلى اهللا عليه وسلم-

                                         
للمنتهى :  ، وانظر حاشية السعد على شرح العضد١٦٥/ ١:  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول)  ١ (

  .١/١٢٦للعراقي :  ، شرح األلفية٢/٦٩األصولي  
  .١/١٩٤:  إحكام األحكام)  ٢ (
    .١٦٥/ ١:  ألصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم ا)  ٣ (

 بأنه الجديد من -جزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدالني  من الشافعية : وقال ابن حجر
  . رضي اهللا عنه-مذهب الشافعي 

    وهو من الكتب الجديدة على ذلك- في األم -  رضي اهللا عنه - نص الشافعي : وأجاب  ابن حجر على ذلك فقال 
 - رجالن من أصحاب النبي : "- رضي اهللا عنهما-ي باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس  ف-فقال 

   .٥/١٠٧األم  :انظر".   صلى اهللا عليه وسلم -ال يقولون السنة إال لسنة رسول اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم 
  جل ال يجد ما ينفق على امرأته؟سئل سعيد بن المسيب عن الر:وروى في األم عن سفيان عن أي الزناد قال

الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون : "قال الشافعي". سنة: "فقال سعيد ".سنة؟: فقلت: "قال أبو الزناد.يفرق بينهما: قال
، النكت على مقدمة ٥/١٠٧األم : انظر. وحينئذ فله في الجديث قوالن. -  صلى اهللا عليه وسلم -أراد سنة النبي 

  .٤٨١/ ٢ن حجرالب: ابن الصالح
  .٢/٧٢:  إحكام األحكام)  ٤ (



 

 )٤٤٠١(

وقد اعتمد إمام الحرمين حجة ابن حزم نفسها، باعتبار أن هذا القول اجتهاد    
أو فتوى من قائله، ونسب هذا الكالم إلى المحققين، فقال في معرض رده على القائلين 

 من مأخوذة وهي الطريقة هي نةالس فإن هذا )١(المحققون وأبي : "برفع هذه الصيغة
 إلى فتواه ينسب مفت وكل الفتوى على قاله ما يحمل أن يمتنع فال ،واالستنان السنن
 يكون وقد نقالً يكون قد الفتوى مستند ثم -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول شريعة
  .)٢("له أصل ال التردد مع بالرواية فالحكم اواجتهاد ااستنباطً

 ِفي يجتَهد قد الصحاِبي وِلَأن قَالُوا: "عنهم الشيرازي قولهموفي ذلك يحكي 
 ِلَأنَّه وسلم علَيِه اهللا صلى اهللا رسول ِإلَى ذَِلك ويضيف حكم ِإلَى اجِتهاده فيؤديه الْحاِدثَة
 ذَِلك ليجع َأن يجز لم هذَا احتمل وِإذا عنه َأخذ ِمما ويستنبط ِمنْه سمع ما على يقيس
  .)٣("الْقُرآن من كآية ذَِلك يصير َأن يجز لم تَعالَى اهللا حكم هذَا قَاَل لَو كَما مسندة سنة

  ووجه استداللهم 
 وسنة -  صلى اهللا عليه وسلم -   أن اسم السنة متردد بين سنة النبي :أوال

فاء عليكم بسنتي وسنة الخل: "-  صلى اهللا عليه وسلم - كما قال النبي . غيره
  .)٤("الراشدين

فالسنة في اللغة وفي االستعمال العام تطلق على الطريقة والسيرة عموما، وال 
ومن جانب آخر فقد استخدمت لفظة السنة  وفصد بها غير سنة . تتقيد بشخص معين

  . صلى اهللا عليه وسلم–النبي 
  نفسه قد أطلق اسم السنة على سنة غيره– صلى اهللا عليه وسلم –والرسول 

 حسنَةً، سنَّةً الِْإسلَاِم ِفي سن من« :كما في الحديث السابق، وقوله عليه الصالة والسالم 
 سن ومن شَيء، ُأجوِرِهم ِمن ينْقُص ولَا ِبها، عِمَل من َأجِر ِمثُْل لَه كُِتب بعده، ِبها فَعِمَل

                                         
 .لعل الجويني قد قصد بالمحققين ابن حزم؛ فهذه حجته في عدم رفع الصيغة)  ١ (
 ).١/٢٥٠: (الفقه أصول في البرهان)  ٢ (
 ).٣٢٢(للشيرازي : الفقه أصول في التبصرة)  ٣ (
:  في سننهالترمذيو ، )٤٦٠٩.(، ح)السنَِّة لُزوِم ِفى ببا(، باب )السنة(كتاب :  في سننهداودصحيح؛ أخرجه أبو )  ٤ (

المقدمة، باب :  في سننهابن ماجهو، )٢٦٧٦.(ح ،)البدع واجتناب بالسنة االخذ في جاء ما(، باب )العلم(كتاب 
 ".صحيح حديث هذا: " قال الترمذي عقبه .)٤٢.(، ح)المهديين الراشدين الخلفاء سنة اتباع(



– 

  )٤٤٠٢(

 ِمن ينْقُص ولَا ِبها، عِمَل من ِوزِر ِمثُْل علَيِه كُِتب بعده، ِبها فَعِمَل سيَئةً، سنَّةً الِْإسلَاِم ِفي
اِرِهمزَأو ء١(»شَي(.  

 رسول ِبسنة اِلاخِْتصاص يوجب لَا اللَّفْظ هذَا ِإطْلَاق عندنَا فََأما: "قال السرخسي
   .)٢("وسلم علَيِه اهللا صلى اهللا

ان مترددا بين محامل، ولم يقترن به ما يقتضي تعيين بعض واللفظ إذا ك
  .)٣(المحامل، كان تعيين بعضها تحكما

 فإنهم - صلى اهللا عليه وسلم–والصحابة إذا كانوا بقصدون سنة رسول اهللا 
كانوا يقيدون عبارتهم بذلك ، وعلى هذا فإذا أطلقوا عبارتهم فإن هذا فيه احتمال أن 

 الصحابة عادة من ظهر قد: "وفي هذا يقول السرخسي.  غيرهيكونوا قد قصدوا سنة
 بن لصبي عمر قَاَل ما على ِإلَيِه ِبالِْإضافَة السلَام علَيِه اهللا رسول سنة ِإرادة ِعنْد التَّقِْييد
   .....نبيك لسنة هديت معبد

 رسول ِإلَى الِْإضافَة مرادهم يكون لَا هفَِإنَّ اللَّفْظ هذَا أطْلقُوا ِإذا َأنهم يتَبين فَِبهذَا
  . )٤("دِليل ِبغَير التَّعِيين يثبت لَا اِلاحِتمال ومع نصا وسلم علَيِه اهللا صلى اهللا

  : أظهر لوجهين- صلى اهللا عليه وسلم -وأجيب بأن احتمال إرادة النبي 
 هو المتبادر - عليه وسلم  صلى اهللا -أن إسناد ذلك إلى سنة النبي : أحدهما- ١

  .إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى
 وسنة الخلفاء ، أصل– صلى اهللا عليه وسلم - أن سنة النبي : الثاني- ٢

  .الراشدين تبع لسنته
 إنما هو بيان الشريعة -  رضي اهللا عنه -والظاهر من مقصود الصحابي 

  .) ٥(  ناده إلى التابعونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى األصل أولى من إس
ومقصود الصحابي بيان الشرع ال اللغة وال العادة، بقصد االحتجاج إلثبات 
شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا، وذلك ال يجب إال أن يكون صادرا 

                                         
 َأو هدى ِإلَى دعا ومن سيَئةً َأو حسنَةً سنَّةً سن من: (، باب)الِْعلِْم كتاب: (كتاب:  صحيح مسلمسبق تخريجه،)  ١ (

 ).١٠١٧: (، رقم )ضلَالٍَة
  ).١/١١٤: (أصول السرخسي)  ٢ (
  .)١٩٨-  ٢/١٩٧(ألحمد بن علي بن برهان البغدادي، : الوصول إلى األصول)  ٣ (
  ).٢/١٤٩(ابن أمير الحاج ، : التقرير والتحبير: وينظر). ١/٣٨١: (سرخسيأصول ال)  ٤ (
 .٤٨٢/ ٢النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر)  ٥ (



 

 )٤٤٠٣(

 ؛ ألنه هو الذي يؤخذ عنه ذلك أصالً، والشرع - صلى اهللا عليه وسلم –عن الرسول 
  .لسنةيتلقى من الكتاب وا

 اللَِّه رسوِل سنَّةَ ِإلَّا ِبِه يِريد لَا َأنَّه الظَّاِهر ِلَأن: " وفي ذلك يقول ابن الصالح
فمطلق هذه الصيغة ينصرف بظاهره إلى من .)١("اتِّباعه يِجب وما وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

  .)٢(- صلى اهللا عليه وسلم–يجب اتباع سنته وهو 
 فإنهم -  صلى اهللا عليه وسلم– إذا أراد الصحابة سنة غير سنة النبي أما

. يقيدون عبارتهم، أو يصرحون بأن ما يقولونه هو رأي خاص، أو اجتهاد شخصي
 على -  صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا : قال: حتى أنهم كانوا ال يقولون في المرفوع

  .هم واحتياطًا ؛ تورعا من-  مع تأكدهم من رفعه –سبيل الجزم  
معبرا بها عن ) إن السنة كذا(استدلوا على أن من الصحابة من ذكر : ثانيا

اجتهاد منه، تبين أنه ال يستند إلى حديث مرفوع، بل إن سنة النبي  صلى اهللا عليه 
 تخالفه، فهذا يؤكد أن قولهم من السنة ليس دليالً على الرفع وإنما هو اجتهاد من -وسلم

 صلى اهللا عليه –وز لنا أن نبني على هذا االجتهاد، وننسب شيًئا إلى النبي قائله، فال يج
  . على اجتهاد ربما أخطأ صاحبه-وسلم

 اللَّه رِضي عمر ابنومما يؤيد قولهم هذا الحديث الذي رواه البخاري عن 
 عِن َأحدكُم حِبس ِإن وسلَّم؟ علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوِل سنَّةَ حسبكُم َألَيس«: يقُوُل عنْهما،
،جِت، طَافَ الحيفَا ِبالْبِبالصِة، وورالمو لَّ ثُمح ٍء، كُلِّ ِمنتَّى شَيح جحا يامقَاِبلًا، ع 
  .)٣( »هديا يِجد لَم ِإن يصوم َأو فَيهِدي

 - ذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله ولقد بين اإلمام ابن حزم أن هذا ال
 صلى اهللا -؛ ألنه ال خالف بين أحد من األمة كلها أن النبي -صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤( إذ صد عن البيت لم يطف به وال بالصفا والمروة، بل أحل حيث كان- عليه وسلم

                                         
    ).٥٠: ( مقدمة ابن الصالح) ١ (
 ).١٠٥: (المستصفى للغزالي:  انظر) ٢ (
، والنسائي في السنن )١٧١٥(، )الحج ِفي اِإلحصاِر( بابأبواب المحصر، :  في صحيحه البخاري صحيح؛ أخرجه) ٣( 

والترمذي في  ،)٢٧٦.(، ح)اشترط يكن ولم الحج عن حبس من يفعل ما(، باب )مناسك الحج(كتاب : الصغرى
 ."صحيح حسن حديث هذا: "، وقال الترمذي)٩٤٢.(أبواب الحج، ح: سننه

 .٢/٧٢:  إحكام األحكام)  ٤ (



– 

  )٤٤٠٤(

فيرى ابن حزم أن ابن عمر قد استخدم لفظة السنة في مسألة تبدو في ظاهر 
 خالف ما – صلى اهللا عليه وسلم -مر أنها مرفوعة، غير أن الثابت عن رسول اهللا األ

ذكره ابن عمر في هذه المسألة، فتبين أن ابن عمر قد استخدم هذه اللفظة باجتهاد منه 
  .فال يحكم لها بالرفع

 من يقع لم بأنه أراد إن : " ابن حجر العسقالني فقالوقد رد على هذا الكالم 
 دائرة بل منه؟ المانع وما .فممنوع قوله من يقع لم أنه أراد وإن يفيده وال مسلم فعله،
 ما على كان ما ويستمر استدالله ينتقض وبه وغيرهما، الفعل أو القول من أوسع
  .)١("كان

 ، - صلى اهللا عليه وسلم- فإن كان قصد ابن حزم بأنه لم يقع من  فعل النبي 
فطاف به ثم سعى فهذا صحيح، لكنه إن أراد لم لم يحبس في الحج ثم جاء البيت : أي

يقع من قوله صلى اهللا عليه وسلم فال يسلم له ، فمن الممكن أن يكون قد وقع وما المانع 
  .من ذلك

 َأراد عمر بنا يكون َأن ويحتَمل: "ثم زاد ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث
 حقِّ ِفي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِمن سِمعه شَيًئا ذَِلك بعد بينَه وِبما نَِبيكُم سنَّةَ ِبقَوِلِه
نم يحصل لَم لَه ذَِلك وهو اج٢("ح(.  

؛ وأن ما أثبته ابن -  كما يرى ابن حجر –فاحتمال سماع ابن عمر للحديث 
حزم؛  ألن الدليل إذا تطرق عمر أعم مما نفاه ابن حزم، وعلى ذلك يبطل استدالل ابن 

   )٣(إليه االحتمال بطل به االستدالل
 واستدلوا بأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة أيضا الستناده إلى :لثًاثا

  .الشرع، وقد حكى هذا الجويني عن المحققين
 أن إطالق السنة على ما هو مأخوذ من القياس مخالف :والجواب عنه

  .)٤(   يحمل عليهالصطالح أهل الشرع فال

                                         
 ).٢/٥٢٧: (الصالح ابن كتاب على النكت)  ١ (
 ).٤/٨: (فتح الباري)  ٢ (
 .الكتب عالم ١/٣٥٤ الحسن بن لمحمد المدينة أهل على الحجة : وانظر ،٤/٦٦ للونشريسي المعرب المعيار)  ٣ (
  .١٦٥/ ١:  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول)  ٤ (



 

 )٤٤٠٥(

  .الوقف : القول الثالث
  .ونقله ابن الصالح والنووي عن أبي بكر اإلسماعيلي

ألن رجحان ما ذهب إليه الجمهور، وظهور ) ١(، بأن ال وجه له:والجواب عنه
وجهه يدفع الوقف، إذ ال يكون إال مع تعادل األدلة من كل وجه وعدم وجدان مرجح 

  .ألحدهما
  :القول الراجح

 بالغ بعض العلماء فعد الحكم بالرفع مجمعا عليه، وال خالف فيه، وهذا لقد
االدعاء فيه نظر لوجود بعض المخالفين المعتبر خالفهم من الشافعية والحنفية وابن 

  .حزم، وغيرهم
من خالل تتبع اآلثار التي وردت فيها، لها أكثر من معنى ) السنة(وكلمة 

 -  صلى اهللا عليه وسلم - داللة على قول النبي وأكثر من استعمال، وليست قاصرة لل
الشريعة التي جاء بها : (فهي تأتي لمعان منها. )٢(وفعله؛ بل لها استعماالت أخرى

 -  صلى اهللا عليه وسلم-  صلى اهللا عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته - الرسول 
ى سبيل التعبد  عل-  صلى اهللا عليه وسلم - مرادفة للحديث النبوي، ما فعله النبي 

 - والقربة، المستحب والمندوب، فعل الخلفاء الراشدين،  ما جرى عليه العمل من النبي 
 والخلفاء من بعده،  ما فهمه الصحابي من مجمل أدلة الشريعة، - صلى اهللا عليه وسلم 

  ).الفعل يبدأه الرجل ثم يتبعه الناس عليه
 له حكم الرفع، بمنزلة القاعدة )من السنة(لذا يمكننا أن نعتبر أن قول الصحابي 

العامة؛ التفاق أغلب العلماء على هذا الحكم، وهذا الذي ثبت باالستقراء، وأن ما جاء 
خالف ذلك فيمكن تأويله، وإن لم نقل بتأويله فهو استثناء لهذه  القاعدة، وهذا االستثناء 

  .ال يمكن أن ينهض ليلغي أو ينفي القاعدة
في حكم الحديث المرفوع ) من السنة( الصحابي أما إطالق الحكم بأن قول

مطلقًا، فهو مبالغة غير مقبولة، والبد من دراسة كل حديث على حدة بحيث ينظر في 
  .المسألة التي ورد بها، والقرائن التي تحف به؛ لتحديد المراد من كلمة السنة

                                         
  .١٦٥/ ١:  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول)  ١ (
  .)١٢٢- ١٠٣(عمار الصياصة، . د: المرفوع حكما:  فياستعمال السنة عند الصحابةانظر  ) ٢ (



– 

  )٤٤٠٦(

 ِفيِه اخْتلف السنة من الصحاِبي وقَول: ولعل هذا هو مقصود اإلمام ابن القيم
 هو كَما التَّفِْصيل والصواب ،ِبالرفْع لَه يقِْضي لَا وقيل ،الْمرفُوع حكم ِفي هو فَقيل

  .)١(الْموضع هذَا غير ِفي مذْكُور
فال نجعله أصالً حتى يعلم، : وهو أيضا ما عبر عنه اإلمام الشافعي بقوله 

  .)٢ (فال يجعل أصالً حتى يعلم جملته: وقوله
  "كنا نفعل كذا"قول الصحابي : المطلب الثالث

  :الصيغ
 .كنا نفعل كذا - ١
 .كانوا يفعلون كذا - ٢
 .)٣ (كنا نرى كذا - ٣
 .) ٤ (...كانوا ال يفعلون كذا: نفي ما تقدم كأن يقول - ٤
 .كان يقال كذا ، كان يفعل كذا: قد تكون هذه الصيغ مبنية للمجهول، ومنها - ٥

ب متنوعة، فهي إما أن تكون مبنبة للمعلوم، أو  في هذا البافاأللفاظ المستعملة
مبنبة للمجهول، بصيغة اإلثبات، أو بصيغة النفي، وتكون إما بما ظاهره يعم الجميع، 

  .أو بما يدل على فعل البعض أو فعل آحادهم
وقد يصرّح بكون الفعل في العهد النبوي، وقد ال يصرّح بزمن الفعل، وقد 

 .تكون تعبيرا عن رأي
  :مثلةاأل
كُنَّا نُصلِّى الْعصر ثُم يخْرج اِإلنْسان ِإلَى بِنى عمِرو بِن «:  عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل- ١

رصالْع لُّونصي مهٍف فَنَِجدو٥( ع («.  

                                         
  ).١٠٩(ابن قيم الجوزية، : األنام خير محمد على الصالة فضل في األفهام جالء)  ١ (
 ).٤/٣٧٦: (البحر المحيط في أصول الفقه ) ٢ (
كنا نقول أو : ح فيها من االحتمال أكثر مما ينقدح في قولهقول الصحابي كنا نرى كذا ينقد:  قال الحافظ ابن حجر) ٣ (

  .٢/٤٧٥:هـ  النكت البن حجر.ا.نفعل ألنها من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا
.  كانوا ال يفعلون كذا: ال يختص جميع ما تقدم باإلثبات، بل يلحق به النفي كقولهم: قال الحافظ ابن حجر) ٤ (

 ).١/٢٧٦(الصنعاني، : توضيح األفكار:  وانظر ، ٢/٤٧٦:النكت
، ومسلم في )٥٤٨.(، ح)وقت العصر(، باب )أمواقيت الصالة(كتاب :  في صحيحهالبخاري متفق عليه؛ أخرجه ) ٥ (

  .)١٩٤.(، ح)ِبالْعصِر التَّبِكيِر اسِتحباِب باب(، باب )المساجد ومواضع الصالة(كتاب : صحيحه



 

 )٤٤٠٧(

٢ -رمن ععن اب  : »لَى عاِن عكْبالر ِمن امالطَّع ونشْتَركَانُوا ي مَأنَّه ِد النَِّبيصلى - ه 
 فَيبعثُ علَيِهم من يمنَعهم َأن يِبيعوه حيثُ اشْتَروه حتَّى ينْقُلُوه حيثُ - اهللا عليه وسلم 

امالطَّع اعب١( »ي(.  
َأهِل الْميِت وصنْعةَ كُنَّا نَرى اِالجِتماع ِإلَى « : عن جِريِر بِن عبِد اِهللا الْبجِلي  قَاَل - ٣

  .) ٢( » الطَّعاِم ِمن النِّياحِة
  .)٣ (» كانوا ال يقطعون اليد في الشيء التافه «:- رضي اهللا عنها-  قول عائشة - ٤

  :صيغةحكم ال
  :فيه أقوال

  .)٥(، واألصوليين)٤(، وهذا قول جمهور أهل الحديثمرفوع مطلقًا :القول األول
وحكى هذا القول شيخنا العراقي، وهو الذي اعتمده : قال الحافظ ابن حجر

   .)٦(الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري
                                         

  .)٢١٢٣.(، ح)اَألسواِق ِفي ذُِكر ما(كتاب البيوع، باب :  في صحيحهالبخاري ؛ أخرجهصحيح) ١ (
 وصنعة الميت أهل إلى االجتماع عن النهي في جاء ما (باب، )الجنائز(كتاب : ه في سننهابن ماجصحيح؛ أخرجه ) ٢ (

 ).٢/٥٣(مصباح الزجاجة. إسناد صحيح: قال الكناني ).١٦١٢.(ح ،)الطعام
، قال " في الشيء التافه- صلى اهللا عليه وسلم–كانت اليد ال تقطع على عهد  رسول اهللا :" حديث بلفظال  جاء )٣ (

 عن عروةَ بِن ِهشَاِم عن سلَيمان بن الرِحيِم عبد حدثَنَا" ومسنَِدِه - مصنَِّفِه "ِفي شَيبةَ َأِبي ابن رواه: " الزيلعي
 التَّاِفِه، الشَّيِء ِفي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عهِد علَى تُقْطَع الساِرِق يد تَكُن لَم: قالت عاِئشَةَ، عن عروةَ
ادزنَِدِه "ِفي وسم :"لَمو نَى ِفي تُقْطَعَأد ِن ِمنفٍَة ثَمجح ٍس، َأوى تُرانْتَه .اهورو رلًاما، سضثَنَا: فَقَاَل َأيدح ِكيعو نع 
 ولَم الِْمجن، ثَمِن ِفي يقْطَع وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عهِد ِفي الساِرقُ كَان: قَاَل َأِبيِه، عن عروةَ بِن ِهشَاِم
كُني قْطَعِء ِفي يىانْتَ التَّاِفِه، الشَّيه .كَذَِلكو اهور دباِق عزنَِّفِه "ِفي الرصنَا" مرَأخْب نٍج ابيرج نلًا، ِبِه ِهشَاٍم عسرم 

كَذَِلكو اهواقُ رحإس نِه بيواهنَِدِه "ِفي رسنَا" مرى َأخْبِعيس نب ونُسثَنَا ي لًا، ِبِه ِهشَامسرم اهورو ناب ِديِفي ع 
 إن: قَالَتْ عاِئشَةَ، عن عروةَ عن عروةَ بِن ِهشَاِم عن الْفَزاِري قَِبيصةَ بِن اللَِّه عبِد عن َأخْرجه مسنَدا،" الْكَاِمِل"

 ِفيِه ِللْمتَقَدِمين َأِجد ولَم علَيِه، يتَابع لَم: قَاَل َأنَّه إلَّا يًئا،شَ هذَا اللَِّه عبِد ِفي يقُْل ولَم الثَّاِني، ِباللَّفِْظ آِخِرِه إلَى الساِرقَ،
رقم (صحيح البخاري " الصحيحين"وهو في  .)٣/٣٦٠(:نصب الراية ".نَظَرا ِرواياِتِه ِفي َأن ِلُأبين فَذَكَرتُه كَلَاما،

 - ٢٥٥/ ٨(والباقي بين البيهقي في السنن الكبرى . ذو ثمن: إلى قوله).  ١٦٨٧رقم (، وصحيح مسلم )٦٧٩٢
  .أنه مدرج من كالم عروة): ٢٥٦

  بلفظ أن يد السارق لم تقطع في ٨/٤٤٦البيهقي ه ، وأخرج٢/٤٧٦:أورد المثال هكذا الحافظ ابن حجر في النكتولقد  
  .عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم في الشيء التافه

  ).٩/٥٧١: (، فنح الباري)١/٣٠: (، شرح صحيح مسلم)٤٨ (:علوم الحديث )٤ (
  ).٤/٣٧٩: (، البحر المحيط في أصول الفقه)٤/٤٤٩: (، المحصول)١/٢٤٩: (المستصفى من علم األصول )٥ (
 . ٢/٤٧٤: النكت) ٦ (



– 

  )٤٤٠٨(

   :ووجه استداللهم
، من ألفاظ التكثير، ومما ) كنا نقول كذا-كنا نفعل كذا( أن قول الصحابي - ١

 صلى - يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، ومتى أضاف ذلك إلى زمن النبي 
 نقل لفعل جماعتهم مع تقرير النبي  كان دليالً على إقرارهم عليه، ففيه- عليه وسلماهللا
  .)١( على ذلك- صلى اهللا عليه وسلم -

 إال عليه ويستمرون شيء ِفعل الصحابة من يقع فال: " يقول الحافظ ابن حجر
  .)٢("الفعل ممنوِع غير وهو

 صلى اهللا عليه -  النبي كنا نفعل على عهد: "  الصحابي كما أنه إذا قال- ٢
  .-   صلى اهللا عليه وسلم–كالمسند إلى رسول اهللا  كذا وكذا، فهو -وسلم 

 يقدموا لَا َأن الصحابة حال من الظَّاِهر َأنواستدل الشيرازي على صحة ذلك ب
 أمره عن ِإلَّا أظهرهم بين -وسلم علَيِه اهللا صلى - والنَِّبي الدين ُأمور من َأمر على

ارِه كالمسند ذَِلك فَصِإلَي ِلَأنَّها وِإنَّم افيول عهد ِإلَى ذَِلك ضسِه اهللا صلى -  اهللا رلَيع 
 فَوجب ينكره ولم بذلك علم -وسلم علَيِه اهللا صلى-  النَِّبي َأن يبين َأن وهو لفائدة -وسلم

  .)٣(كالمسند يصير َأن
 جميِع عن -  وسلم عليه اهللا صلى - سؤاِله على توفرةًم كانت دواِعيهم ألنو

 بعضهم إن حتى حكمه، عرفوا مما تكن لم إذا قَلَّتْ، وإن يفعلونَها كَانوا التي اُألمور
فعُل كاني باح، الشيءفَال الصياِم، في كالتقبيِل الم يقدر َأن ،ال ينام يقر له حتَّى قرار 

 صلى - النبي أن -  وسلم عليه اهللا صلى - النَبي أزواج فَيخبره ذلك، عن يسأُل يرِسَل
 صلى - ِلرسولِه تعالى اُهللا يِحلُّ: ويقوُل قَلقاً، إال ذلك يزده فال يفعلُه، -  وسلم عليه اهللا
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النبي ينص أن دون يرجع فَال شاء، ما -  وسلم عليه اهللا

  .لغيرِه حالٌل وأنَّه ،- وسلم عليه اهللا صلى -  بِه يختص ال ذلك َأن على

                                         
 . )٤٢٣(الخطيب البغدادي، : الكفاية ) ١ (
 . )١٣٤: (نزهة النظر ) ٢ (
 ).٢٩٧: (المسودة: ذا هو ظاهر مذهب الشافعي، انظروه. )٣٣٣: (التبصرة ) ٣ (



 

 )٤٤٠٩(

 اُهللا يقرهم لَم جاِئزاً يكن لَم لو ألنَّه عليِه؛ يطَِّلع لَم ولو مرفوع إنَّه: يقاُل وال 
 أطْلع ما إال إليِه ينسب ال ألنَّه ذلك؛ على -  وسلم عليه اهللا صلى -  نبيه أطْلع وال عليِه،
  .)١(حكماً مرفوعاً يكون فحينئٍذ احتماالً، ولو عليِه،

 - وال بد أن يعتبر في هذا أن يكون مثل ذلك مما ال يخفى على النبي  - ٣
  .)٢(  فتكون الحجة في التقرير- صلى اهللا عليه وسلم 
  :) ٣(موقوف جزما :القول الثاني

حمد بن إبراهيم اإلسماعيلي ومن أبرز القائلين بهذا القول اإلمام أبو بكر أ
 ،وحكى ذلك القرطبي عن أكثر المالكية، )٤(، وهو من كبار الشافعية)ه٣٧١(الجرجاني 

: ؛ حيث قالوا)٦(، ونسبه الشيرازي والسمعاني لبعض الحنفية)٥( وهو األظهر من مذهبهم
 –م  صلى اهللا عليه وسل–، وإنه ليس بحجة إذ لم ينقل بأن النبي )٧(إنه ليس كالمسند

  .)٨(بلغه ذلك فأقر عليه
 –؛ فألنه ال رفع فيه إلى النبي وقفًا، فأما كونه وقفًا خاصاوسماه ابن الهمام 

 صلى – ، بل إلى جملة الصحابة، إذ ليس فيه نسبته إلى النبي –صلى اهللا عليه وسلم 
 كونه   قوالً وال فعالً وال تقريرا، وال يلزم منه هذه النسبة، وأما–اهللا عليه وسلم 

 رضي اهللا عنهم –؛ فباعتبار أنه مجمع عليه، أي هو ظاهر في إجماع الصحابة خاصا
  .   )٩( – صلى اهللا عليه وسلم – عليه بعد النبي –

                                         
، الفحل ياسين ماهر: ، تحقيق)١/٣٣٧(، البقاعي عمر بن إبراهيم الدين برهان: األلفية شرح في بما الوفية النكت )١ (

 .م ٢٠٠٧ / هـ ١٤٢٨ األولى،: الطبعة، ناشرون الرشد مكتبة
     ١٦٥ص/١  :إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول) ٢ (
  .٢/٥١٥ابن حجر  : النكت على مقدمة ابن الصالح )  ٣ (
، )٣/٧٠(أمير بادشاه، : ، تيسير التحرير)١/١٢٨(للعراقي، : ، التبصرة والتذكرة)١٢٦: (مقدمة ابن الصالح) ٤ (

نه يقصد أنه وقد رأى البقاعي أن اإلسماعيلي إنما أنكر إطالق الرفع، أي أ). ١/١٨٦(السيوطي، : تدريب الراوي
 ). ١/٢٧٤(للصنعاني، : توضيح األفكار: انظر .ليس بمرفوع لفظًا وليس معنى، فكأنه حينئذ موافق وليس بمخالف

 .٣/٤٣٥البحر المحيط )  ٥ (
 ).٣٣٣: (التبصرة في أصول الفقه)  ٦ (
 ).٣/٦٩: (، تيسير التحرير)٣٣٣: (التبصرة في أصول الفقه)  ٧ (
 .)٢٩٧: (المسودة)  ٨ (
 .)٢/٢٦٤: (ابن أمير الحاج: ، التقرير والتحبير)٣/٦٩: (تيسير التحرير)  ٩( 



– 

  )٤٤١٠(

 -  صلى اهللا عليه وسلم–وقد احتجوا بأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد النبي 
سألة الغسل من التقاء ما ال يكون مسندا؛ والدليل على ذلك أنهم لما اختلفوا في م

 ونكسل -وسلم علَيِه اهللا صلى - اهللا رسول عهد على نجامع كُنَّا :بعضهم قَاَلالختانين، 
 فَقَاَل ،علَيِه فأقركم ذَِلك -وسلم علَيِه اهللا صلى -  النَِّبي لمع َأو :عمر فَقَاَل ،نغتسل فَلَا
  .)١(هفَم فَقَاَل، لَا

 هناك من األفعال التي فعلها الصحابة في عهد النبي على أنفهذا حديث يدل 
  . ولم يطلع عليها-وسلم علَيِه اهللا صلى -

بأن التقاء الختانين لم يكن يوجب الغسل في ابتداء اإلسالم، ثم وقد رد عليهم 
نسخ ذلك، ويبدو أن بعضهم لم يعلم بالنسخ فاستمر على ما كان عليه، ولذا يجوز أن 

 صلى -ف اإلقدام على ابتداء الشيء، فإنه ال يفعل إال عن إذن النبي يخفي أمره، بخال
  . )٢(-وسلم علَيِه اهللا

، وليس فيه ما - وسلم علَيِه اهللا صلى - فإذا كان الصحابي لم يضفه إلى النبي
 عليه وإقراره له، ومجرد فعله في -وسلم علَيِه اهللا صلى -يدل على اطالع النبي 

   .يس كافيا للحكم عليه بالرفع، وهو ال يثبت باالحتمالالعهد النبوي ل
 صلى اهللا عليه وسلم -التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي : القول الثالث

-وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف) ٣(  وبه صرح الجمهور،ا فيكون مرفوع ،.  
 علَيِه اُهللا صلَّى - يالنَِّب زمِن ِإلَى ذَِلك َأضافَ فَمتَى: " قال الخطيب البغدادي

لَّمسلَى -وٍه عجو كَان لَمعوُل يسلَّى - اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسفَلَا - و هنِْكري، بجو 
اءِنِه الْقَضا ِبكَوعشَر، قَامو هارِإقْر لَه قَامِر نُطِْقِه مِبِه ِبالَْأم.  

 دعبيا وكَ ِفيمان رتَكَرُل يِة قَوابحالص لَه ملُهِفعو اهِإي خْفَى َأنلَى يوِل عساللَِّه ر 
 يعلَم َأن الصحاِبي ِصفَِة ِفي يجوز ولَا ، ِبِه يعلَم ولَا ، وقُوعه - وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى -

 ِفي والْحجةَ الشَّرع ِلَأن يرِويِه، ولَا ذَِلك ِفي وسلَّم علَيِه اُهللا لَّىص النَِّبي ِمن كَان ِإنْكَارا
 الِْفعِل جعِل ِفي الروايِة هِذِه ِبِمثِْل يحتَج ِإنَّما ذَِلك وراِوي ، ينِْكره ِلما ِفعِلِهم ِفي لَا ِإنْكَاِرِه
 لَه ِإنْكَاِرِه ِروايةَ وتَركُه ، ِبشَرٍع لَيس الَِّذي الِْفعِل ِروايةُ ِصفَِتِه ِفي يمِكن ولَا ، شَرعا

                                         
 ).١/١٨٦(السيوطي، : تدريب الراوي) ١ (
 ).٣٣٤: (التبصرة في أصول الفقه)  ٢ (
 .١/٢٠مقدمة النووي لشرح مسلم )  ٣ (



 

 )٤٤١١(

 مع وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى الرسوِل زمِن ِفي الْمتَكَرر يكُون َأن فَوجب ، الشَّرع هو الَِّذي
   اهقُلْنَ ِلما ثَاِبتًا شَرعا ِإقْراِرِه

 بْأسا الَْأرِض ِبِكراِء نَرى لَا كُنَّا: عمر ابن وعزز الخطيب رأيه بما رواه عن
 ، )١(»الَْأرِض ِكراِء عن نَهى وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي َأن«: خَِديٍج بن راِفع حدثَنَا حتَّى
فَكَان ناب رمقُوُل عي :ىنَ لَقَده نخَِديٍج اب نٍر ع٢(لَنَا نَاِفٍع َأم(.  

 يذكر أن يستجز لم عمر ابن أن ترى أفال«: لذا عقب الخطيب على ذلك  بقوله
 صلى النبي عن رافع حديث وبين بينه بالجمع إال األرض استكراء من يفعلونه كانوا ما
  .)٣(»عنه النهي في وسلم عليه اهللا

 ،كذا يفعلون كانوا أو نفعل، كنا: يقول أن: خامسةال الرتبة: "ويقول ابن قدامة
 جوازه؛ على دليل فهو - وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول زمن إلى ذلك أضيف فمتى
 عليه اهللا صلى-  النبي علمه ما أراد أنه على يدل الحجة معرض في ذلك ذكره ألن

  .)٤("دليلًا ليكون عنه؛ فسكت -وسلم
 على جواز العزل - رضي اهللا عنه - دري ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخ

 لو كان شيء ) ٥( كنا نعزل والقرآن ينزل: "فقال، بفعلهم له في زمن نزول الوحي 
  ".ينهى عنه لنهى عنه القرآن

  .)٦( وهذا االستدالل واضح، ألن الزمان كان زمان التشريع
لها ، غبر محتج بها، ويمكن أن نمثل وأما الصيغة غير المضافة فهي موقوفة

، )٧( "كانت اليد التقطع في الشيء التافه : " -  رضي اهللا عنها–بقول السيدة عائشة 

                                         
 ).١٥٤٧.(، ح)كراء األرض(، باب )البيوع(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه)  ١ (
 ).٤٢٣- ١/٤٢٢: (لكفايةا)  ٢ (
 ).١/٤٢٣: (الكفاية)  ٣ (
 ).١/٢٨٥: (المناظر وجنة الناظر روضة)  ٤ (
كتاب :  في صحيحه ومسلم،)٥٢٠٨.(، ح)العزل(، باب )النكاح(كتاب :  في صحيحهالبخاريمتفق عليه؛ أخرجه )  ٥ (

 .)١٤٤٠.(ح ،)حكم العزل(، باب)النكاح(
 .٢/٥١٥ :النكت على مقدمة ابن الصالح )  ٦ (
 : (    ). سبق تخريجه في هذا البحث)  ٧ (



– 

  )٤٤١٢(

كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم : " - رضي اهللا عنه –وقول أنس 
  .)١( "عرفة عشرة آالف يوم

وهذه الصيغ وإن كانت موقوفة عند الجمهور، إال أنها تعد في حكم المرفوع 
 صلى –فت بها قرائن؛ فإذا وجد باالجتهاد دليل يدل على أنه وقع في زمن النبي إذا احت

، أو على أنه مذهب أجمع عليه األئمة، فإنه يعد مرفوعا ويعمل -اهللا عليه وسلم 
  . بمقتضاه؛ فهو  شرع ثابت يحرم مخالفته، ويجب المصير إليه

ا فيكون خفى غالب بين أن يكون ذلك الفعل مما ال يالتفصيل: القول الرابع
ونسبه في  )٢(ا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أو يخفى فيكون موقوفً،امرفوع ،

  .)٥(، والشوكاني)٤(، واختار هذا القول الباجي)٣(المسودة للشافعي
كانوا يفعلون : إذا قال الصحابي: "وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال

 وكان مما ال يخفى مثله، فيحمل - صلى اهللا عليه وسلم  - كذا وأضافه إلى عصر النبي 
ا وإن كان مثله يخفى فإن  ويكونا شرع-  صلى اهللا عليه وسلم -على تقرير النبي 

٦(  على تقريره ألن األغلب فيما يكثر أنه ال يخفى-ا تكرر منهم حمل أيض (.  
روي أنه ومن أمثلة ما ال يجوز أن يخفى على الصحابي من طريق العادة، ما 

اذٌ كَانعلِّي مصي عم لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو ْأِتي ثُمي هملِّي قَوصفَي ٧(ِبِهم(.  
  .فإن مثل ذلك األمر ال يجوز أن يخفى عليه، فلو كان ال يجوز، ألنكر

                                         
 ثنا ،الحافظ حبيب بن محمد بن صالح ثنا ،ببخارى الفقيه سهل بن أحمد نصر أبو أخبرنا: أخرجه الحاكم، قال )  ١ (

 أنس عن يحدث الحسن سمعت: قال موسي بن هارون حدثني ،عمارة بن حرمي حدثنا ،جبلة بن عمرو بن محمد
 ِفي الدنْيا أبي ابن أخرج: وأورده السيوطي في الدر المنثور، فقال). ١/٦٣: (عرفة علوم الحديث م . مالك بن

 عرفَة ويوم يوم ألف يوم ِبكُل: الْعشْر َأيام ِفي يقَال كَان: قَاَل:  ، قالمالك بن أنس عن والْبيهِقي الَْأضاِحي كتاب
 ).١/٥٥٥: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الْفضل يِف يعِني يوم آلَاف عشرة

 .١/٩٨المجموع للنووي ) ٢ (
 .)١/٥٨٥: (المسودة) ٣ (
 .).٣٩٤: (إحكام الفصول في أحكام األصول) ٤ (
 .)١/٢٢٢: (إرشاد الفحول) ٥ (
  .٢/٥١٦: الح  النكت على مقدمة ابن الص: ، وانظر١/٣١٣للسمعاني  :  قواطع األدلة في أصول الفقه )٦ (
، ومسلم في )٧١١.(، ح)قَوما َأم ثُم صلَّى ِإذَا(، باب )األذان(كتاب :  متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه)٧( 

 ).٤٦٥.(، ح)القراءة في العشاء(، باب)الصالة: (كتاب: صحيحه



 

 )٤٤١٣(

كنا نجامع على عهد : ومما يجوز خفاؤه، ما روى عن بعض األنصار أنه قال
  .)١(، ونُكسل، وال نغتسل-  صلى اهللا عليه وسلم –ول اهللا رس

 ، -  صلى اهللا عليه وسلم –فهذا مما يفعل سرا، وقد ال يعلمه رسول اهللا 
  . فيسقط االستدالل بالحديث في الغسل

إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإال : القول الخامس
  .)٢ (فموقوف حكاه القرطبي

رطبي لم يوجهه، ولعل  وجهة نظره أن الصحابي ال يحتج إال بما غير أن الق
 اطلع على ذلك، وأقرهم – صلى اهللا عليه وسلم –فيه الحجة مما يشعر أن رسول اهللا 

  .عليه
 كنا "قائل كان إن يقال أن وينقدح: ولم يوافق ابن حجر على هذا الرأي، وقال

 :ثم زاد ابن حجر. مرفوع فهو وإال ،موقوفا يكون أن احتمل االجتهاد أهل  من"نفعل
  .)٣(بنقله صرح من أر ولم

  :القول الراجح
 – صلى اهللا عليه وسلم –  من المقرر أنه إذا صرح الصحابي باطالع النبي 

على قولهم وفعلهم، فهو من باب المرفوع، ويدخل تحت السنة التقريرية، كما أنه إذا 
 فهو كذلك من –صلى اهللا عليه وسلم  –أضاف وقوع الفعل أو القول إلى عهد النبي 

باب المرفوع، وخاصة  إذا كان من األمور العامة المشتهرة التي يبعد عدم اطالع النبي 
  .-  صلى اهللا عليه وسلم –

                                         
 علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوِل عهِد علَى علُهنَفْ كُنَّا«: قَاَل، من حديث رفاعة بن رافع، حيث )٩/١٨٢: ( رواه البزار)١( 

لَّمسفَِإذَا و نَنِْزْل لَم ِد:  من طريق.»نَغْتَِسْل لَممحِن ماقَ، بحِإس نع ِزيدِن يِبيٍب، َأِبي بح نِر عمعِن مِد ببِن اللَِّه عب 
وهذا السند رجاله ثقات، إال محمد بن إسحاق، ففيه كالم مشهور، ولم . َأِبيِه عن عةَ،ِرفَا بِن عبيِد عن حِبيبةَ، َأِبي

  .يصرح بالسماع
 عن حِبيبةَ، َأِبي بِن معمِر عن حِبيٍب، َأِبي بن يِزيد حدثَِني اللَّيثُ، حدثَِني صاِلٍح، بن اِهللا عبدولكن توبع عليه، من طريق  

يبِن ِدعةَ با من رواية يحيى بن عبد اهللا بكير، قال). ٥/٤٢: ( به، المعجم الكبير للطبرانيِرفَاعحدثني : وجاء أيض
 ).١/٥٩(للطحاوي، : الليث به، شرح معاني اآلثار

 .٢/٤٧٥:النكت البن حجر) ٢( 
 .٢/٤٧٥:النكت البن حجر) ٣( 



– 

  )٤٤١٤(

أما إذا كان من األمور التي تخفى أو احتمال عدم االطالع فيها ظاهر، أو 
ع، كذلك إذا سكت الصحابي احتمال االطالع فيها غير ظاهر، فال يكون لها حكم الرف

  .عن بيان زمن الفعل أو القول، فيبقى األمر محتمالً، وتحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد
 يقولون كانوا بأنهم الصحابة عن رواية جاءت ومتى :يقول الخطيب في الكفاية

 اهللا رسول زمن إلى ذلك وقوع إضافة يقتضي ما الرواية في يكن ولم ،شيئا يفعلون أو
 من ذلك جواز يعلم أن إال ،حق أنه على داللة وال حجة يكن لم ،وسلم عليه اهللا صلى
 شرع أنه على القطع وجب األمة لجميع مذهب أنه علم وإن ،به فيحكم االجتهاد جهة

  .إليه المصير ويجب مخالفته تحرم ثابت،
فإذا كان في الرواية ما يقتضي أن يكون مما قيل أو فعل في زمن النبوة، دل 

  .نه شرع ثابت، يجب المصير إليهذلك أ
  صيغ كنايات الرفع: المطلب الرابع

  : الصيغ
 . يرفعه .١
 .يبلغ به .٢
 . ينميه .٣
 .رواية .٤

يذكر الراوي أحيانًا في السند صيغة غير صريحة للداللة على رفع الحديث، 
يرفع الحديث، رفع الحديث، رفعه، يرفعه، مرفوعا، يبلغ به، رواية، ينميه، : (مثل

كنايات (، وغير ذلك من الصيغ التي يمكن إدراجها تحت ....)ره، يسنده، قال،ينهيه، يأث
  ).  الرفع

  :األمثلة
ِإن اللَّه تَجاوز ُألمِتي عما وسوستْ ، َأو حدثَتْ « :  قَاَل يرفَعهعن َأِبي هريرةَ  .١

تَكَلَّم ْل ِبِه ، َأومتَع ا لَما مه١( » ِبِه َأنْفُس (. 

                                         
، )اَأليماِن ِفي نَاِسيا حِنثَ ِإذَا (باب، )أليمان والنذورا(كتاب :  في صحيحهالبخاريمتفق عليه؛ أخرجه )  ١ (

 لَم ِإذَا ِبالْقَلِْب، والْخَواِطِر النَّفِْس حِديِث عن اِهللا تَجاوِز (باب ،)اإليمان(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٦٦٦٤(ح
تَِقر١٢٧.(، ح )تَس(. 



 

 )٤٤١٥(

٢.  ِرىِعيٍد الْخُدَأِبى س نلُغُ ِبِهعبي ُل « :  قَاَل -  صلى اهللا عليه وسلم -  النَِّبيغُس
 .)١(  » يوِم الْجمعِة واِجب علَى كُلِّ محتَِلٍم

الْيمنَى كَان النَّاس يْؤمرون َأن يضع الرجُل الْيد « : عن سهِل بِن سعٍد قَاَل  .٣
 ِإلَى النَِّبي ينِْمي ذَِلكقَاَل َأبو حاِزٍم الَ َأعلَمه ِإالَّ .علَى ِذراِعِه الْيسرى ِفي الصالَِة

 .) ٢( ». صلى اهللا عليه وسلم-
 ،  الِْختَان- َأو خَمس ِمن الِْفطْرِة - الِْفطْرةُ خَمس « ِروايةً عِن عن َأِبى هريرةَ  .٤

 .) ٣(  » واِالسِتحداد ، ونَتْفُ اِإلبِط ، وتَقِْليم اَألظْفَاِر ، وقَص الشَّاِرِب 
  حكم هذه المرتبة

رأى العلماء أن ذلك مما يعد مرفوعا، ولم ينازع أحد من األئمة في أن تلك 
  .الصيغ تدل على رفع الحديث

 الحديث الصحابي رفع عن كناية األلفاظ هذه كل :يقول الخطيب البغدادي
 في الحكم أن العلم أهل يختلف وال، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن إياه وروايته

  .)٤(العمل والتزام القبول وجوب في سواء برفعه صرح وفيما األخبار هذه
كل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى : قال ابن الصالح  و
 وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع -وسلم  صلى اهللا عليه -رسول اهللا 

  .)٥(صريحا
 في قيل التي األحاديث المرفوع قبيل من :- رحمه اهللا تعالى –ويقول أيضا 

 ذلك فكل .رواية أو ،ينميه أو ،به يبلغ أو ،الحديث يرفع : الصحابي ذكر عند أسانيدها

                                         
، )٢٦٦٥.(، ح)وشَهادِتِهم الصبياِن بلُوِغ (باب، )الشهادات(تاب ك: متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه)  ١ (

، )ِبِه ُأِمروا ما وبياِن الرجاِل، ِمن باِلٍغ كُلِّ علَى الْجمعِة غُسِل وجوِب( باب، )الجمعة(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٨٤٦.(ح

 .)٧٤٠.(، ح)الصالَِة ِفي اليسرى علَى اليمنَى وضِع (باب ،)اآلذان(كتاب :  في صحيحهالبخاري أخرجه )٢ (
 .)٥٨٨٩.(، ح)قص الشارب(، باب )اللباس(كتاب :  في صحيحهالبخاريأخرجه )  ٣ (
 ).٤١٦: (الكفاية)  ٤ (
 .٢/٤٩٠: النكت، ٥٩ص:علوم الحديث)  ٥ (



– 

  )٤٤١٦(

 وحكم ،سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى الحديث الصحابي رفع عن كناية وأمثاله
  .)١(اصريح المرفوع حكم العلم أهل عند ذلك

هكذا أجمع العلماء على أن تلك الصيغ بمثابة الرفع الصحيح، بل نقل النووي 
 عن الراوي قال إذا أما: - رحمه اهللا –عدم الخالف بين علماء الحديث في ذلك، فيقول 

 فهو ، "وسلم عليه اهللا صلى النبي به بلغي " أو " ينميه " أو " الحديث يرفع: " الصحابي
  .)٢(الرفع في الصريح المرفوع قبيل من الحديث أهل عند

ومما تجدر اإلشارة إليه أن عامة األحاديث التي وردت بهذه الصيغ جاءت 
 :قَاَل عنْهما اُهللا رِضي عباٍس ابِنمرفوعة رفعا صريحا في مواضع أخرى، فحديث 

"ِة ثَلَاثٍَة يِف الشِّفَاءبٍل شَرسطَِة عشَرٍم وجِة ِمحكَيى نَاٍر وَأنْهِتي وِن ُأمع الْكَي .فَعر 
، قال مرفوعا رفعا صريحا، رواه البخاري من طريق آخر عن ابن عباس )٣( "الْحِديثَ
 حدثَنَا الْحاِرِث َأبو يونُس بن جسري َأخْبرنَا الرِحيِم عبِد بن محمد حدثَِني: البخاري
انورم ناٍع بشُج ناِلٍم عالَْأفْطَِس س نِعيِد عِن سٍر بيبِن جِن عاٍس اببِن عع لَّى النَِّبيص 

 وَأنَا ِبنَاٍر كَيٍة َأو سٍلع شَربِة َأو ِمحجٍم شَرطَِة ِفي ثَلَاثٍَة ِفي الشِّفَاء قَاَل وسلَّم علَيِه اُهللا
  .)٤(الْكَي عِن ُأمِتي َأنْهى

 صلى –ومما تجدر اإلشارة إليه أن جميع هذه األلفاظ لم ترد إال مضافة للنبي 
  .-اهللا عليه وسلم

سمعت  "-  رضي اهللا عنه -والحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي 
   صلى–" رسول اهللا

  :وما ذكر معها، يرجع إلى أحد أمرين" يرفعه"حوها إلى  ون- اهللا عليه وسلم 
        أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي  :األول

 شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله - صلى اهللا عليه وسلم -
  .له أتى بلفظ على رفع الحديث

                                         
، )٤٧(ابن كثير، : ، اختصار علوم الحديث)٧٥(النووي، : ما تمس إليه الحاجة: وانظر. ٥٩ص:علوم الحديث)  ١ (

 ).٥٤: (، نزهة النظر)١/٦٥(العراقي، : فتح المغيث
 ).٤٧(ابن كثير، : اختصار علوم الحديث)  ٢ (
 ).٥٦٨٠.(، ح)الشفاء في ثالث(، باب )الطب(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣( 
 ).٥٦٨١.(، ح)شفاء في ثالثال(، باب )الطب(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٤ (



 

 )٤٤١٧(

 فلم - صلى اهللا عليه وسلم - ن النبي أن يكون شك في ثبوت ذلك ع :الثاني
  . ) ١ (بل كنى عنه تحرزا"  كذا- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا "يجزم بلفظ 

  :وفيما يلي مختصرا عن أشهر هذه الصيغ
  ":يبلغ به: "قول الراوي: أوالً

حديثًا، لذا فهي ) ٥٠(بلغت األحاديث التي وردت فيها تلك الصيغة حوالي 
  .نايات الرفع استعماالًأكثر صيغ ك

 صلى اهللا عليه –إلى النبي ) يبلغ به(وجميع تلك األحاديث جاءت بإضافة لفظ 
  .؛ لذا فهي عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع-وسلم 

، )يبلغ به(وكما أشرنا من قبل، فكل الروايات واألحاديث التي ورد فيها لفظ 
 صلى اهللا –ا بالسماع أو التصريح بالرفع للنبي وردت من طرق أخرى مصرحا فيه

    . - عليه وسلم 
عمار الصياصة أن جل األحاديث التي تروى بهذا اللفظ مدارها . ولقد ذكر د

وهذا مخالف لما تقرر . )٢(على سفيان بن عيينة، وأن التنوع في هذه الصيغ من تصرفه
 باب:  في الكفاية للبغداديفي كثير من كتب المصطلح أن هذا اللفظ من التابعي، كما

  .)٣(ورواية به ويبلغ وينميه الحديث يرفع: الصحابي عن التابعي قول في
 -  حرٍب بن وزهير النَّاِقد عمرو حدثَِنى: ما رواه مسلم قال:  ومن أمثلة ذلك

 عن الْمسيِب بِن سِعيِد عن زهِرىال عِن عيينَةَ بن سفْيان حدثَنَا قَاالَ - ِلعمٍرو واللَّفْظُ
 َأفْضُل هذَا مسِجِدى ِفى صالَةٌ « قَاَل -وسلم عليه اهللا صلى- النَِّبى ِبِه يبلُغُ هريرةَ َأِبى
الٍَة َألِْف ِمنا صِفيم اهِإالَّ ِسو ِجدسالْم امر٤( »الْح(.  

  ":رواية: "قول الراوي: ثانيا
) ٤(حديثًا، ومنها ) ١٧(لغت األحاديث التي وردت فيها تلك الصيغة حوالي ب

يقال هنا أيضا، ونضيف أن بعض ) يبلغ به(وما قيل في لفظ ).يرويه(جاءت بلفظ 
  ).رواية(، قد رويت من طريق سفيان أيضا بلفظ )يبلغ به(األحاديث التي رويت بلفظ 

                                         
  .٢/٤٩٢النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر  )  ١ (
 .)٢١٩: (المرفوع حكما)  ٢ (
 .)١/٤١٥: (الكفاية)  ٣ (
 .)١٣٤. (، ح)والْمِدينَِة مكَّةَ ِبمسِجدى الصالَِة فَضِل( ، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم مسلم في صحيحه)  ٤ (



– 

  )٤٤١٨(

 حدثَنَا الزهِري قَاَل ،سفْيان حدثَنَا ،ِليع حدثَنَا: ما رواه البخاري: ومن ذلك
نِعيِد عِن سِب بيسالْم، نةَ َأِبي عريرةً ،هايةُ ِروالِْفطْر سخَم َأو سخَم ِة ِمنالِْفطْر 

الِْختَان اددِتحاِلاسنَتْفُ وِط والِْإب تَقِْليمالَْأظْفَاِر و قَص١(اِرِبالشَّ و(.  
 ،سفيان ثناحد ،مسدد ، عن)يبلغ به(وقد روي هذا الحديث عند أبي داود بلفظ 

   .)٢(سلم و عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي عن ،سعيد عن ،الزهري عن
  ":رفع الحديث، يرفعه، مرفوعا: "قول الراوي: ثالثًا

 عن الراوي قال إذا أما:  عن تلك الصيغة-  رحمه اهللا–قال اإلمام ابن كثير 
 في الصريح المرفوع قبيل من الحديث أهل عند فهو...... " الحديث يرفع: "الصحابي

  . )٣(الرفع
، ليس له معنى إال أنه من قول )يرفعه(، أو )رفعه(، أو )مرفوع(فقول الراوي 

  .؛ وإن كان معدودا من كنايات الرفع-  صلى اهللا عليه وسلم–النبي 
 قيل  ،)اإلمام أحمد (اهللا عبد أبا أن، من طريق األثرم روى الخطيب البغدادي

  . )٤(شيء؟ فأي: قال وسلم؟ عليه اهللا صلى النبي عن فهو الحديث يرفع: قال فإذا: " له
وحدها حوالي ) مرفوعا(وقد بلغت األحاديث التي وردت فيها تلك صيغة 

 –عليه وسلم  صلى اهللا –عن النبي : (قول الصحابيوقريب منها ). حديثًا) ٢٢(
  .)٥ ()عن اهللا عز وجل(هو في حكم قوله :  والتي قال ابن حجر عنها،)يرفعه

وإن كان مرفوعا ، إال  أنه مرفوع مرسل، قال ) يرفعه(أما قول التابعي 
  . )٦(جزما القيم ابن قال ولذا ،خالف بال مرفوع فمرسل: السخاوي

                                         
 .)٥٨٨٩.(، ح)قص الشارب(، باب )اللباس(كتاب :  البخاري في صحيحهأخرجه)  ١ (
 .صحيح:  وقال األلباني.) ٤٢٠٠.(، ح)الشارب أخذ في(، باب )الترجل(كتاب : أخرجه أبو داود)  ٢ (
، حيث )١/١٩٧(للحافظ العراقي، : شرح التبصرة والتذكرة:  وانظر.) ٤٧(ابن كثير، : اختصار علوم الحديث)  ٣ (

 .بالرفِع تصريح الْحِديث يرفع : قولَه ذُكر
 .)١/٤١٥: (الكفاية)  ٤ (
 .)٢/٥٣٨: (الصالح ابن كتاب على النكت)  ٥ (
 .)١/١٢٦: (فتح المغيث)  ٦ (



 

 )٤٤١٩(

  ":ينِْمي: "قول الراوي: ثالثًا
 عنفي حديث رواه اإلمام مالك في الموطأ، عن جاءت تلك الصيغة 

 يده الرجُل يضع َأن يْؤمرون النَّاس كَان: قَاَل َأنَّه الساِعِدي سعٍد بِن سهِل
  .الصالَِة ِفي الْيسرى ِذراِعِه علَى الْيمنَى

  .)١(ذَِلك يينِْم َأنَّه ِإالَّ َأعلَمه الَ: حاِزٍم َأبو قَاَل
 صلى اهللا عليه –دون إضافة إلى النبي ) ينمي(فروي الحديث بصيغة 

 صلى اهللا عليه –، وفي رواية عند البخاري جاءت الصيغة مضافة إليه -وسلم
 النَّاس كَان«: قَاَل سعٍد، بِن سهِل عن حاِزٍم، َأِبي عن ، ماِلٍك ن؛ ع-وسلم

ونرْؤمي َأن عضُل يجالر دنَى اليملَى الياِعِه عى ِذررسالَِة ِفي اليو قَاَل »الصَأب 
 قَاَل -وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى -  النَِّبي ِإلَى ذَِلك ينِْمي ِإلَّا َأعلَمه الَ حاِزٍم

  .)٢(ينِْمي يقُْل ولَم ذَِلك ينْمى: ِإسماِعيُل
حديث صريحا في الرفع، وقال الحافظ في فتح وعلى ذلك يكون ال

 ذَِلك يرفَع فَمراده ينِْميِه الراِوي قَاَل ِإذَا الْحِديِث َأهِل اصِطلَاِح وِمِن: "الباري
  .)٣("يقَيده لَم ولَو وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِإلَى

 كَان سعٍد بِن سهِل قَوُل َأماو: لسابقويقول ابن عبد البر عن الحديث ا
النَّاس ونرْؤمي َأن عضُل يجنَى الرملَى الْياِعِه عى ِذررسلَاِة ِفي الْيالص، 

ِفيِه فَالَْأغْلَب ٌل َأنَّهموٌل عمعِن ِفي ِبِه ممز لَّى-  النَِّبيص ِه اللَّهلَيع لَّمسو - 
  .)٤(بعده الراِشِدين خُلَفَاِءوالْ

                                         
، )٤٢٦. ( ، حالصالة في األخرى على إحداهما اليدين وضع في: ، باب)وقوت الصالة(، كتاب مالك اإلمام موطأ) ١ (

. ، ححاِزٍم َأِبي عن ماِلٍك، عن مهِدي، بن الرحمِن عبد: مسند اإلمام أحمد من طريقوجاء في ). ١٦٥.ص(
 .، ح)الصالَِة ِفي اليسرى علَى اليمنَى وضِع :(، باب)األذان(، كتاب البخاري أخرجه مالك طريق من). ٢٢٨٤٩(
 بِن سهِل عن حاِزٍم، َأِبي عن ماِلٍك، عن الْقَعنَِبي، ثنا الْمثَنَّى، بن معاذُ، من طريق "الكبير "في والطبراني ،) ٧٤٠(

 صيغة ، وجاء بدون)٥٧٧٢ (.ح»الْيسرى ِذراعِه علَى الْيمنَى يده الرجُل يضع َأن يْؤمرون النَّاس كَان«: قَاَل سعٍد
 اليِد وضِع: (، باب)الصالة(كتاب : البيهقيأخرجه  و،آخره في حازم أبي لقو الطبراني فيه يذكر مفل ،)ينمي(

 .)٢/٢٨( ،)٢٣٥٩. (، ح)الصالِة في اليسرى على اليمنَى
 .)٧٤٠ (.، ح)الصالَِة ِفي اليسرى علَى اليمنَى وضِع :(، باب)األذان(، كتاب البخاري أخرجه:  سبق تخريجه)٢( 
 .)٢/٢٢٥: ( فتح الباري)٣ (
 .)٢/٢٢٨: (االستذكار)٤ (



– 

  )٤٤٢٠(

  ...أو من العصيان كذا. ..من الكفر كذا: قول الصحابي: المطلب الخامس
  األمثلة
١ - دبرضي اهللا عنه - اِهللا بن مسعود قال ع:»  قَهدا فَصاِحرس َأتَى كَاِهنًا َأو نم 

كَفَر قُوُل فَقَدا يِبم محلَى ما ُأنِْزَل ع١ (»- صلى اهللا عليه وسلم - ٍد ِبم(.  
كُنَّا قُعودا ِفى الْمسِجِد مع َأِبى هريرةَ فََأذَّن الْمَؤذِّن فَقَام « : عن َأِبى الشَّعثَاِء قَاَل - ٢

ٌل ِمنجِجِد   رسالْم ِمن جتَّى خَرح هرصةَ بريرو هَأب هعِشى فََأتْبمِجِد يسالْم
  .)٢(» صلى اهللا عليه وسلم- الْقَاِسِم َأما هذَا فَقَد عصى َأبا : اَل َأبو هريرةَفَقَ

  :الصيغةحكم 
ويحتمل أن يكون موقوفا ، هذا ظاهره أن له حكم الرفع: قال الحافظ ابن حجر

لجواز إحالة اإلثم لما ظهر من القواعد، واألول أظهر، بل حكى ابن عبد البر اإلجماع 
أنه مسند، وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث واإلمام فخر الدين في على 

  .)٤(وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. )٣(المحصول
وخالف جمع من أهل العلم فقالوا هذه األلفاظ ال تقتضي الرفع؛ ألن الراوي لم 

  .، وقد يقول هذا برأيه وفهمه- صلى اهللا عليه وسلم - يسنده صراحة إلى النبي 
 فَقَد ِفيِه يشَك الِّذي الْيوم صام من :ول ابن تيمية في شرحه لحديث عمار يق

 عليه اهللا صلى -  النبي عن يحِك لم عنه اهللا رضي عمار ثم: )٥(الْقَاِسِم أبا عصى

                                         
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده، .  ١٨٧٣ رقم.٥/٢٥٦: ، مسند البزار٥٤٠٨ رقم .٩/٢٨٠: مسند أبي يعلى) ١ (

علل الدار : بإسناد جيد، ووهم بعض الرواة في رفعه، انظر) ١٢/٦٧: (وابن أبي شيب في مصنفه). ٣٨١(
 ).٢/٥١٦: (قطني

 َأذَّن ِإذَا الْمسِجِد ِمن الْخُروِج عِن النَّهِي (باب، )المساجد ومواضع الصالة(كتاب : في صحيحهمسلم أخرجه  ) ٢( 
َؤذِّن٦٦٥.(ح ،)الْم(. 

 .٤٨٦-٢/٤٨٥: النكت على كتاب ابن الصالح) ٣ (
شرح صحيح البخاري ، )١٢/١١٨: (صحيح ابن حبان: انظر أقوال العلماء في أن هذا اللفظ يفيد الرفع الحكمي ) ٤ (

 .)٢/٢٨١: (، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)١٠/١٧٥: (، التمهيد البن عبد البر)٧/٢٨٩: (البن بطال
 َأِبي عن قَيٍس، بِن عمِرو عن الَْأحمر، خَاِلٍد َأبو حدثَنَا نُميٍر، بِن اللَِّه عبِد بن محمدمن طريق : رواه ابن ماجه ) ٥ (

 إسناده، و)٢/٥٦١(، )١٦٤٥.(، ح)ما جاء في صيام الشك: (، باب)الصيام: (، كتابزفَر بِن ِصلَةَ عن ِإسحاقَ،
  السبيعي اهللا عبد بن عمرو هو: إسحاق وأبو حيان، بن سليمان هو: األحمر خالد أبوو. صحيح

ما : (، باب)الصوم(كتاب : والترمذي .)٢٣٣٤(.، ح)كراهية صيام يوم الشك: (، باب)الصوم(كتاب : داود أبو وأخرجه 
=    بهذا األحمر، خالد أبي طريق من ١٥٣/ ٤ والنسائي ،)٦٩٤(.ح ،)جاء في كراهية صوم يوم الشك



 

 )٤٤٢١(

 سمع أنه على يدل وذلك، عصاه فقد الشك يوم صام من أنه ذكره وإنما، لفظاً -وسلم
 وافطروا لرؤيته صوموا«: قوله من فهم أو، الجملة في الشك ومي صوم عن نهياً منه

، ذلك غير لفظاً منه سمع أو، ذلك في ظاهر فإنه الشك؛ يوم صوم عن النهي: »لرؤيته
  .المعنى هذا منه ففهم

: أو، ورسوله اهللا حكم هذا: أو، كذا في نزلت: الصاحب فقول الجملة؛ وفي
 به أخبر ألنه محتمل: القاسم أبا عصى فقد هذا لفع من: أو، ورسوله اهللا حرمه مما هذا
  .واعتقاد فهم عن

 عليه اهللا صلى -  اهللا رسول عن الحديث مسند في وأمثاله أحمد يرو لم ولهذا
  .)١(المسند الحديث في هذا مثل يدخلون العلماء من غيره كان وإن، -وسلم

د عصى من فعل كذا فق( أنه ال فرق بين قول الراوي والذي يظهر للباحث
 صلى اهللا عليه –حرم رسول اهللا : ( وبين قوله) -  صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

  .؛ في كال الحالين لم ينقل الصحابي اللفظ النبوي، وإنما أخبر بمقتضاه)وسلم كذا
وسبب الرفع هنا ليس المعنى الذي تضمنه األثر؛ بل تنصيص الصحابي على 

  .)٢(ونحوها) عصى أبا القاسم(جملة 
حرم اهللا ورسوله، أو أمر اهللا : إذا قال: ويؤكد ذلك ابن تيمية نفسه فيقول

ورسوله، أو أوجب اهللا ورسوله، أو قضى اهللا ورسوله، ونحو ذلك؛ فإن حكمه حكم ما 
 الدال على التحريم واألمر واإليجاب، – صلى اهللا عليه وسلم –لو روى لفظ رسول اهللا 

ذ؛ ألن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وهوأعلم والقضاء، وليس في ذلك إال خالف شا
بمعنى ما سمع، فال يقدم على أن يقول، أمر، أو نهى، أو حرم، إال بعد أن يثق بذلك، 

  . )٣("واحتمال الوهم مرجوح، كاحتمال غلط السامع ونسيان القلب

                                                                                                     
 وإذا فصوموا الهالل رأيتم إذا: "-وسلم عليه اهللا صلى- النبي قول: باب الصوم، في البخاري وعلقه .اإلسناد=

 وقال، "القاسم أبا عصى فقد الشك يوم صام من: عمار عنأحاديث الرافعى  صلة، وقال: "بقوله" فأفطروا رأيتموه
 من والحاكم حبان وابن خزيمة، وابن والنسائي، والترمذي، داود، أبو وصله وقد: "١٢٠/ ٤ الفتح في الحافظ
 ابن صحيح "في ووه.  ... "شيبة أبي ابن أخرجه حسن متابع وله. عنه إسحاق، أبي عن قيس، بن عمرو طريق
 ).٣٥٨٥" (حبان

 .)١/١٢٥: (شرح العمدة البن تيمية ) ١ (
 .)٧٦: (المرفوع حكما)  ٢ (
 .)٧٣: (بيان الدليل على بطالن التحليل)  ٣ (



– 

  )٤٤٢٢(

  الخاتمة
من خالل تلك الدراسة التأصيلية لموضوع المرفوع حكما في هذا البحث، 

عد محاولة حسم اآلراء في اعتبار صيغ الرفع الحكمي بعد تصنيف هذه اآلراء، وب
وتدقيق نسبتها إلى أصحابها، ومناقشة ما تعتمد عليه من حجج وبراهين، والتوصل 

  إلى الصحيح منها أو الراجح؛
  : تم التوصل للنتائج والتوصيات اآلتية

  :  النتائج: أوال
١. عد موضوع األحاديث المرفوعة حكما من الموضوعات المهمة التي لم تحظ ي

 . وخاصة في الجانب التطبيقي،بعناية كبيرة في مجال الدراسات الحديثية
 وأصوليون بتحديد صيغ الحديث المرفوع ، وفقهاء،اهتم علماء األمة محدثون .٢

ابقسميه صراحة وحكم. 
لصيغ من خالل الدراسة النظرية تبين وجود تفاوت عند العلماء في قوة داللة ا .٣

اعلى المرفوع حكم. 
 ، - صلى اهللا عليه وسلم–مناط األمر في الحديث المرفوع هو اإلضافة إلى النبي  .٤

ويكون في األقوال . دون النظر ألي اعتتبار آخر من عدالة رواة أو اتصال سند
 .واألفعال واإلقرارات والصفات

إلى مرتية الحديث للقرائن اللفظية أو المعنوية دور مهم في رفع الحديث الموقوف  .٥
 .المرفوع حكما

 من الصيغ المختلف فيها، وحمل الصيغة على أمر ،)نُهينا(أو ) ُأمرنا(صيغة  .٦
إال إذا وجدت قرينة تدل على خالف  ونهيه واجب، – صلى اهللا عليه وسلم –النبي 

 .، وحينئذ يكون األمر موقوفًا على الصحابيهذا األصل
 في حكم الحديث المرفوع مطلقًا، فهو ) السنةمن(قول الصحابي إطالق الحكم بأن  .٧

مبالغة غير مقبولة، والبد من دراسة كل حديث على حدة بحيث ينظر في المسألة 
 .؛ لتحديد المراد من كلمة السنةوالقرائن التي تحف بهالتي ورد بها، 

 على قولهم وفعلهم – صلى اهللا عليه وسلم – إذا صرّح الصحابي باطالع النبي  .٨
، فهو من باب المرفوع، ويدخل تحت السنة التقريرية، ) كنا نقول–ا نفعل كن(في 

، – صلى اهللا عليه وسلم –كما أنه إذا أضاف وقوع الفعل أو القول إلى عهد النبي 



 

 )٤٤٢٣(

 صلى –وخاصة إذا كان من األمور العامة المشتهرة التي يبعد عدم اطالع النبي 
  .- اهللا عليه وسلم 

تي تخفى أو احتمال عدم االطالع فيها ظاهر، أو أما إذا كان من األمور ال
احتمال االطالع فيها غير ظاهر، فال يكون لها حكم الرفع، كذلك إذا سكت الصحابي 

   .فيبقى األمر محتمالً، وتحتاج إلى مزيد نظر واجتهادعن بيان زمن الفعل أو القول، 
 الصحابي فعر عن تدل  ) رواية– ينميه – يبلغ به –يرفعه ( ة كنايال ألفاظ .٩

 أن العلم أهل يختلف وال، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن إياه وروايته الحديث
ل، العم والتزام القبول وجوب في سواء برفعه صرح وفيما األخبار هذه في الحكم

جاءت مرفوعة رفعا صريحا في أن عامة األحاديث التي وردت بهذه الصيغ و
  .مواضع أخرى

، وسبب له حكم الرفع، )...كذا العصيان من أو... كذا لكفرا من(: الصحابي قول .١٠
؛ فال يوجد فرق بين قول ...)عصى(الرفع هنا تنصيص الصحابي على جملة 

: ، وقوله)- صلى اهللا عليه وسلم –من فعل كذا فقد عصى رسول اهللا (الصحابي 
عند ، والثانية من المرفوع ) كذا– صلى اهللا عليه وسلم –حرّم ررسوبل اهللا (

  . العلماء
 ومن ،ا في رواية المرفوع حكم- رضي اهللا عنهم –برز عدد من الصحابة  .١١

 ، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة،أشهرهم المكثرين في الرواية كأبي هريرة
  . وغيرهم،وأنس ابن مالك

ا التي ميز هذا البحث بِجدِتته وأصالته، حيث تتبع صيغ األحاديث المرفوعة حكمت .١٢
   . في الكتب الستةيمكن ضبطها

١٣. التي تمت دراستها ثمانين حديثا تقريبا-ا بلغ مجموع األحاديث المرفوعة حكم . 
  التوصيات: ثانيا 
 .يوصي البحث يجمع األحاديث المرفوعة حكما في جميع كتب السنة المعتبرة .١
يوصي البحث بمزيد اهتمام بهذا النوع من الدراسات التي تجمع بين التأصيل  .٢

 .وخاصة في مجال الدراسات الحديثية الفقهية األصولية، طبيقالنظري والت
يوصي البحث القائمين على المشاريع الحديثية اإللكترونية االهتمام بإضافة  .٣

 .اا لبيان نوع الحديث المرفوع صراحة أو حكما جديدتصنيفً



– 

  )٤٤٢٤(

   المرفوعة حكما األحاديثملحق
  في الكتب الستة

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 عن اَألعمِش عِن َأسباطٌ حدثَنَا الْبجِلى طَِريٍف بن محمد نَاحدثَ .١

 يوِم ِفى ِعيٍد يوِم ِفى الزبيِر ابن ِبنَا صلَّى قَاَل رباٍح َأِبى بِن عطَاِء
 فَصلَّينَا نَاِإلَي يخْرج فَلَم الْجمعِة ِإلَى رحنَا ثُم النَّهاِر َأوَل جمعٍة

 فَقَاَل لَه ذَِلك ذَكَرنَا قَِدم فَلَما ِبالطَّاِئِف عباٍس ابن وكَان وحدانًا
ابنَّةَ َأصالس.  

سنن أبي 
  داود

أصاب 
  السنة

 عن ، أبيه عن ، طاوس ابن عن ، سفيان حدثنا ، مسدد حدثنا .٢
 آخر يكون أن الناس أمر : " قال عنهما اهللا رضي عباس ابن

   " الحائض عن خفف أنه إال ، بالبيت عهدهم

 صحيح
  البخاري

  أمر

 بِن ِسماِك عن زيٍد بن حماد حدثَنَا قَاَل حرٍب بن سلَيمان حدثَنَا .٣
 يشْفَع َأن ِبلَاٌل ُأِمر :قَاَل َأنٍَس عن ِقلَابةَ َأِبي عن َأيوب عن عِطيةَ

  . الِْإقَامةَ يوِتر وَأن ذَانالَْأ

صحيح 
البخاري، 

  وغيره

ُأِمر  

 خالد أبي بن إسماعيل عن وكيع حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا .٤
 بيدي فقلت ركعت :قال سعد بن مصعب عن عدي بن الزبير عن
 نفعل كنا قد أبي فقال فخذيه بين ووضعهما بهما طبق يعني هكذا
  .بالركب أمرنا ثم هذا

صحيح 
مسلم 
  وغيره

  أمرنا

 عن إدريس بن اهللا عبد حدثنا . نمير بن اهللا عبد بن محمد حدثنا .٥
 شعرا نكف أال أمرنا - :  قال اهللا عبد عن وائل أبي عن األعمش
  .موطأ من نتوضأ وال . والثوبا

سنن ابن 
  ماجه

  أمرنا

 محمٍد عن ِإبراِهيم نب يِزيد حدثَنَا قَاَل ِإسماِعيَل بن موسى حدثَنَا .٦
نع ةَ ُأمِطينَا قَالَتْ عُأِمر َأن نُخِْرج ضيالْح موِن يياِت الِْعيدذَوو 

 عن الْحيض ويعتَِزُل ودعوتَهم الْمسِلِمين جماعةَ فَيشْهدن الْخُدوِر
نلَّاهصَأةٌ قَالَتْ مرا امي وَلرانَا اللَِّه سدِإح سا لَيلَه ابقَاَل ِجلْب 
 حدثَنَا رجاٍء بن اللَِّه عبد وقَاَل ِجلْباِبها ِمن صاِحبتُها ِلتُلِْبسها
انرثَنَا ِعمدح دمحم نب ثَتْنَا ِسيِريندح ةَ ُأمِطيتُ عِمعس لَّى النَِّبيص 

ِه اللَّهلَيع لَّمسذَا وِبه.  
  

 صحيح
 البخاري

  أمرنا



 

 )٤٤٢٥(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 شُعبةَ عن جعفٍَر بن محمد َأخْبرنَا محمٍد َأبو خَاِلٍد بن ِبشْر حدثَِني .٧

نع انملَيس ناِئٍل َأِبي عو نوٍد َأِبي ععسا قَاَل منَا لَمقَِة ُأِمردِبالص 
 ِمنْه ِبَأكْثَر ِإنْسان وجاء صاٍع ِبِنصِف عِقيٍل َأبو فَجاء ُلنَتَحام كُنَّا

 ِإلَّا الْآخَر هذَا فَعَل وما هذَا صدقَِة عن لَغَِني اللَّه ِإن الْمنَاِفقُون فَقَاَل
لَتْ ِرَئاءفَنَز } الَِّذين ونلِْمزي ِعينطَّوالْم ْؤِمِن ِمنالْمقَاِت ِفي يندالص 

الَِّذينلَا و ونِجدِإلَّا ي مهدهةَ} جالْآي.  

 صحيح
 البخاري
 ، وغيره

  أمرنا

حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي  .٨
 أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما  أمرنا: "نضرة ، عن أبي سعيد ، قال 

  ." تيسر 

سنن أبي 
  داود

  ُأمرنا

أنبأنا : حدثنا عثمان بن عمر قال : حدثنا محمد بن بشار قال  .٩
أنبأنا : قال سهل بن سعد الساعدي : يونس ، عن الزهري ، قال 

إنما كانت رخصة في أول اإلسالم ، ثم : " أبي بن كعب ، قال 
  "  بالغسل بعد أمرنا
 حدثنا : قال المبارك بن اهللا عبد حدثنا : قال منيع بن أحمد حدثنا

 بن أبي عن ، سعد بن سهل عن ، الزهري عن ، يزيد بن سيون
 ، اإلسالم أول في رخصة الماء من الماء كان إنما : " " قال ، كعب

 المبارك ابن حدثنا : قال منيع بن أحمد حدثنا ، " " عنها نهي ثم
 حديث هذا ، مثله اإلسناد بهذا الزهري عن ، معمر أخبرنا : قال

 ثم ، اإلسالم أول في الماء من اءالم كان وإنما ، صحيح حسن
 اهللا صلى النبي أصحاب من واحد غير روى وهكذا ، ذلك بعد نسخ
 على والعمل ، خديج بن ورافع ، كعب بن أبي : منهم وسلم عليه
 في امرأته الرجل جامع إذا أنه على : العلم أهل أكثر عند هذا

  . ينزال لم وإن الغسل عليهما وجب الفرج

سنن ابن 
  ماجه

  مرناُأ

 عن داود بن اهللا عبد حدثنا . الجهضمي علي بن نصر حدثنا .١٠
 هريرة أبي عن الوالبي خالد أبي عن أبيه عن زائدة بن عمران

 آدم ابن يا سبحانه اهللا يقول : ( قال ) رفعه قد إال أعلمه وال ( قال
 مألت تفعل لم وإن . فقرك وأسد غنى صدرك أمأل لعبادتي تفرغ

   ) .فقرك أسد ولم شغال صدرك

سنن ابن 
  ماجه

  رفعه



– 

  )٤٤٢٦(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 . برقان بن جعفر حدثنا . هشام بن كثير حدثنا . سنان بن أحمد .١١

 اهللا صلى النبي إلى رفعه هريرة أبي عن األصم ابن يزيد حدثنا
 ولكن . وأموالكم صوركم إلى ينظر ال اهللا إن: ( قال سلم و عليه
 . )وقلوبكم أعمالكم إلى ينظر إنما

سنن ابن 
  ماجه

  رفعه

 إسحق بن محمد عن حازم بن جرير أخبرنا حجر بن علي حدثنا .١٢
 بن عبيد عن الرحمن عبد بن سليمان عن حبيب أبي بن يزيد عن

 بين بالعرجاء يضحى ال: قال رفعه عازب بن البراء عن فيروز
 وال مرضها بين بالمريضة وال عورها بين بالعوراء وال ظلعها

  تنقي ال التي بالعجفاء

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 سملة بن حماد عن الكلبي عمرو بن سويد حدثنا كريب أبو حدثنا .١٣
 : قال رفعه أراه هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن أيوب عن

 وأبغض ما يوما بغيضك يكون أن عسى ما هونا حبيبك أحبب
  .ما يوما حبيبيك يكون أن عسى ما هونا بغيضك

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 أبي عن األعمش عن حميد بن بيدةع حدثنا منيع بن احمد حدثنا .١٤
 جاء بحديدة نفسه قتل من : قال رفعه أراه هريرة أبي عن صالح

 جهنم نار في بطنه في بها يتوجأ يده في وحديدته القيامة يوم
 نار في يتحساه يده في فسمه بسم نفسه قتل ومن أبدا مخلدا خالدا
  .أبدا مخلدا خالدا جهنم

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 عن سفيان أخبرنا الرزاق عبد حدثنا غيالن بن دمحمو حدثنا .١٥
 اهللا صلى النبي إلى رفعه هريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش

 ثم فصبر حبيبته أذهبت من جل و عز اهللا يقول : قال سلم و عليه
  .الجنة دون ثوابا له أرض لم احتسب

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 ابي عن يدز أبي بن حماد حدثنا البصري موسى بن محمد حدثنا .١٦
 إذا : قال رفعه الخدري سعيد أبي عن جبير بن سعيد عن الصهباء

 فينا اهللا اتق فتقول اللسان تكفر كلها األعضاء فإن آدم ابن أصبح
  .اعوججنا اعوججت وإن استقمنا استقمت فإن بك نحن فإنما

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 غزوان بن فضيل عن المقدام بن مصعب حدثنا كريب أبو حدثنا .١٧
  .أحد مثل الكافر ضرس : قال رفعه هريرة أبي عن حازم أبي نع

سنن 
  الترمذي

  رفعه



 

 )٤٤٢٧(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 سالم و المنكدر بن محمد عن عيينة بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا .١٨

 رفعه وغيره رافع أبي عن رافع أبي بن اهللا عبيد عن النضر أبي
 أو به أمرت مما أمر يأتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفين ال قال: 
 أبو قال اتبعناه اهللا كتاب في وجدنا ما أدري ال فيقول عنه يتنه

 ابن عن سفيان عن بعضهم وروى صحيح حسن حديث هذا عيسى
 النضر أبي سالم و مرسال سلم و عليه اهللا صلى النبي عن المنكدر

 و عليه اهللا صلى النبي عن أبيه عن رافع أبي بن اهللا عبيد عن
 حديث بين االنفراد على الحديث اهذ روى إذا عيينة ابن وكان سلم

 روى جمعهما وإذا النضر أبي سالم حديث من المنكدر بن محمد
  .أسلم اسمه سلم و عليه اهللا صلى النبي مولى رافع أبو و هكذا

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 بن عدي عن اليقظان أبي عن شريك أخبرنا حجر بن علي حدثنا .١٩
 في والتثاؤب النعاسو العطاس : قال رفعه جده عن أبيه عن ثابت

 .الشيطان من والرعاف والقيء والحيض الصالة

سنن 
  الترمذي

  رفعه

 أيوب حدثنا قال علية بن حدثنا قال دلويه أيوب بن زياد أخبرنا .٢٠
 يسجد كما تسجدان اليدين إن : قال رفعه عمر بن عن نافع عن

  .فليرفعهما رفعه وإذا يديه فليضع وجهه أحدكم وضع فإذا الوجه

سنن 
  لنسائيا

  رفعه

 أنبأنا قال الرزاق عبد حدثنا قال العظيم عبد بن العباس أخبرنا .٢١
 : سليمان قال رفعه هريرة أبي عن أبيه عن طاوس بن عن معمر

 يقاتل غالما منهن امرأة كل تلد امرأة تسعين على الليلة ألطوفن
 تلد فلم بهن فطاف يقل فلم اهللا شاء إن قل له فقيل اهللا سبيل في

 عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال إنسان نصف واحدة امرأة الإ منهن
  .لحاجته دركا وكان يحنث لم اهللا شاء إن قال لو سلم و

سنن 
  النسائي

  رفعه

 حماد حدثنا قال يونس عن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد أخبرني .٢٢
 وافقه األرض كراء عن نهى: رفعه جابر عن عطاء عن مطر عن
  .األرض كراء عن النهي على جريج بن زالعزي عبد بن الملك عبد

سنن 
  النسائي

  رفعه

 بن وهو اهللا عبيد عن الحلبي اهللا عبيد بن الرحمن عبد أخبرنا .٢٣
 أنه رفعه عباس بن عن جبير بن سعيد عن الكريم عبد عن عمرو

 ال الحمام كحواصل الزمان آخر السواد بهذا يخضبون قوم : قال
  .الجنة رائحة يريحون

سنن 
  النسائي

  رفعه



– 

  )٤٤٢٨(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 هشام أبو حدثنا قال المبارك بن اهللا عبد بن محمد أخبرنا .٢٤

 سالم عن موسى بن بكير عن عمر بن نافع حدثنا قال المخزومي
 .جلجل فيها رفقة المالئكة تصحب ال : قال رفعه أبيه عن

سنن 
  النسائي

  رفعه

 عمر ابن كَان اَلقَ نَاِفٍع عن َأيوب عن شُعبةُ حدثَنَا آدم لَنَا وقَاَل .٢٥
 عن ويذْكَر الْقَاِسم وفَعلَه الْفَِريضةَ ِفيِه صلَّى الَِّذي مكَاِنِه ِفي يصلِّي

  .يِصح ولَم مكَاِنِه ِفي الِْإمام يتَطَوع لَا رفَعه هريرةَ َأِبي

صحيح 
  البخاري

  رفعه

 بِن جاِبِر عن عطَاٍء عن كَِثيٍر عن زيٍد بن ادحم حدثَنَا مسدد حدثَنَا .٢٦
 الَْأسِقيةَ وَأوكُوا الْآِنيةَ خَمروا قَاَل رفَعه عنْهما اللَّه رِضي اللَِّه عبِد

 اراانِْتشَ ِللِْجن فَِإن الِْعشَاِء ِعنْد ِصبيانَكُم واكِْفتُوا الَْأبواب وَأِجيفُوا
 اجتَرتْ ربما الْفُويِسقَةَ فَِإن الرقَاِد ِعنْد الْمصاِبيح وَأطِْفُئوا وخَطْفَةً
 فَِإن عطَاٍء عن وحِبيب جريٍج ابن قَاَل الْبيِت َأهَل فََأحرقَتْ الْفَِتيلَةَ

  .ِللشَّياِطيِن

صحيح 
  البخاري

  رفعه

 بِن جاِبِر عن عميٍر بِن الْمِلِك عبِد عن سفْيان حدثَنَا قَِبيصةُ حدثَنَا .٢٧
 لَتُنْفَقَن وقَاَل وذَكَر بعده ِكسرى فَلَا ِكسرى هلَك ِإذَا قَاَل رفَعه سمرةَ

  .اللَِّه سِبيِل ِفي كُنُوزهما

صحيح 
  البخاري

  رفعه

 بن سِعيد الِْحميِري سفْيان َأبو حدثَنَا الْقَطَّان موسى بن محمد حدثَنَا .٢٨
 رفَعه هريرةَ َأِبي عن محمٍد عن عوفٌ حدثَنَا مهِدي بِن يحيى
َأكْثَرا وم كَان وِقفُهو يَأب انفْيقَاُل سي } نَّمهْل ِلجتَلَْأِت هتَقُوُل امو 

 قَطْ فَتَقُوُل علَيها قَدمه وتَعالَى تَبارك الرب فَيضع } مِزيٍد ِمن هْل
  .قَطْ

صحيح 
  البخاري

  رفعه

 َأِبي عن واِصٍل عن شُعبةُ حدثَنَا غُنْدر حدثَنَا بشَّاٍر بن محمد حدثَنَا .٢٩
 الْهرِج َأيام الساعِة يدي بين قَاَل رفَعه هوَأحِسب اللَِّه عبِد عن واِئٍل
 الْقَتُْل والْهرج موسى َأبو قَاَل الْجهُل ِفيها ويظْهر الِْعلْم ِفيها يزوُل
 عن واِئٍل َأِبي عن عاِصٍم عن عوانَةَ َأبو وقَاَل الْحبشَِة ِبِلساِن

ِريَأ الَْأشْعِد قَاَل نَّهباللَِّه ِلع لَمتَع امالَِّتي الَْأي ذَكَر لَّى النَِّبيص اللَّه 
 صلَّى النَِّبي سِمعتُ مسعوٍد ابن قَاَل نَحوه الْهرِج َأيام وسلَّم علَيِه
ِه اللَّهلَيع لَّمسقُوُل وي اِر ِمنالنَّاِس ِشر نِر متُدمةُ كْهاعالس مهو 

اءيَأح. 

صحيح 
  البخاري

  رفعه



 

 )٤٤٢٩(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 أبي عن مريم أبي بن مسلم عن سفيان حدثنا عمر أبي بن حدثنا .٣٠

 يوم كل في األعمال تعرض * قال مرة رفعه هريرة أبا سمع صالح
 ال امرئ لكل اليوم ذلك في وجل عز اهللا فيغفر واثنين خميس
 اركوا فيقال شحناء أخيه وبين نهبي كانت امرأ إال شيئا باهللا يشرك
  .يصطلحا حتى هذين اركوا يصطلحا حتى هذين

صحيح 
  مسلم

  رفعه

 حماد حدثنا قاال الزهراني الربيع وأبو منصور بن سعيد حدثنا .٣١
 ثوبان عن أسماء أبي عن قالبة أبي عن أيوب عن زيد بن يعنيان

 يثحد وفي وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى رفعه الربيع أبو قال
 المريض عائد * وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال سعيد

 .يرجع حتى الجنة مخرفة في

صحيح 
  مسلم

  رفعه

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب  .٣٢
حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن األعرج ، : قالوا 

 :ر بن أبي شيبة  قال أبو بك- عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، 
 النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وقال يبلغ به:  ، وقال عمرو رواية
إذا دعي أحدكم : "  قال-عن النبي صلى اهللا عليه وسلم : زهير

  ."إني صائم : إلى طعام، وهو صائم، فليقل

صحيح 
  مسلم

  رواية

 بِن عطَاِء عن هِرىالز عِن سفْيان حدثَنَا مسرهٍد بن مسدد حدثَنَا .٣٣
ِزيدي ِثىاللَّي نَأِبى ع وبةً َأيايِإذَا « قَاَل ِرو تُمفَالَ الْغَاِئطَ َأتَي 

 فَقَِدمنَا.  »غَربوا َأو شَرقُوا ولَِكن بوٍل والَ ِبغَاِئٍط الِْقبلَةَ تَستَقِْبلُوا
نَا الشَّامدجفَو اِحيضرم تْ قَدِنيَل بلَِة ِقبِرفُ فَكُنَّا الِْقبا نَنْحنْهع 

تَغِْفرنَسو اللَّه.  

سنن أبي 
  داود

  رواية

 ساِلٍم عن الزهِرى عِن سفْيان حدثَنَا حنْبٍل بِن محمِد بن َأحمد حدثَنَا .٣٤
نةً َأِبيِه عايقَاَل ِروةً ورلُغُ مبِبِه ي وسلم عليه اهللا صلى- النَِّبى- » 
  . »تَنَامون ِحين بيوِتكُم ِفى النَّار تَتْركُوا الَ

سنن أبي 
  داود

  رواية

 عن عيينة بن سفيان حدثنا . الزهري محمد بن اهللا عبد حدثنا .٣٥
 فلن واستثنى حلف من"  قال  :رواية عمر ابن عن نافع عن أيوب
  ." يحنث

سنن ابن 
  ماجه

  رواية

 قاال األنصاري موسى بن إسحق و البزار الصباح بن الحسن حدثنا .٣٦
 أبي عن الزبير أبي عن جريج ابن عن عيينة بن سفيان حدثنا

سنن 
  الترمذي

  رواية



– 

  )٤٤٣٠(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 اإلبل أكباد الناس يضرب أن يوشك : رواية هريرة أبي عن صالح

  المدينة عالم من أحدا يجدون فال العلم يطلبون
 الْمسيِب بِن سِعيِد عن حدثَنَا الزهِري قَاَل سفْيان ثَنَاحد عِلي حدثَنَا .٣٧

نةَ َأِبي عريرةً هايةُ ِروالِْفطْر سخَم َأو سخَم ِة ِمنالِْفطْر الِْختَان 
اددِتحاِلاسنَتْفُ وِط والِْإب تَقِْليمالَْأظْفَاِر و قَصالشَّاِرِب و.  

 صحيح
  البخاري

  رواية

 الَْأعرِج عن الزنَاِد َأِبي عن سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي حدثَنَا .٣٨
نةَ َأِبي عريرةً هايقَاَل ِرو ٍم َأخْنَعاس قَاَل اللَِّه ِعنْدو انفْيس رغَي 
 سفْيان قَاَل الَْأملَاِك ِبمِلِك تَسمى جٌلر اللَِّه ِعنْد الَْأسماِء َأخْنَع مرٍة
  شَاه شَاهان تَفِْسيره غَيره يقُوُل

صحيح 
  البخاري

  رواية

 الزنَاِد َأِبي ِمن حِفظْنَاه قَاَل سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي حدثَنَا .٣٩
نِج عرالَْأع نةَ َأِبي عريرةً هايةٌ ِللَِّه قَاَل ِروعِتس ونعِتسا وماس 
  .الْوتْر يِحب وتْر وهو الْجنَّةَ دخََل ِإلَّا َأحد يحفَظُها لَا واِحدا ِإلَّا ِماَئةٌ

صحيح 
  البخاري

  رواية

 عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا حرب بن زهير حدثني .٤٠
 أصبح إذا * قال رواية عنه اهللا يرض هريرة أبي عن األعرج
 قاتله أو شاتمه امرؤ فإن يجهل وال يرفث فال صائما يوما أحدكم
  .صائم إني صائم إني فليقل

صحيح 
  مسلم

  رواية

 أبـي  بـن  سـعيد  عن ، وكيع حدثنا : قال محمد بن علي حدثنا .٤١
 عـن  ، حيـوة  بـن  رجـاء  عـن  ، الوراق مطر عن ، عروبة
ـ  عمـرو  عـن  ، ذؤيـب  بن قبيصة  ال : " قـال  ، العـاص  نب
 عـدة  ، وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  محمد نبينا سنة علينا تفسدوا

  . " وعشرا أشهر أربعة الولد أم

 ابن سنن
   ماجه

   

  السنة

 الـرحمن  عبـد  عـن  ، خالـد  أخبرنـا  ، بقية بن وهب حدثنا    .٤٢
 ، عائـشة  عـن  عـروة،  عن ، الزهري عن ، إسحاق ابن يعني
 ، مريـضا  يعـود  ال أن : عتكـف الم علـى  السنة : " قالت أنها
ــشهد وال ــازة ي ــس وال ، جن ــرأة يم ــرها، وال ، ام  وال يباش

 ، بـصوم  إال اعتكـاف  وال ، منـه  بـد  ال لما إال ، لحاجة يخرج
 عبـد  غيـر  : داود أبـو  قال ، "جامع مسجد في إال اعتكاف وال

  . "السنة: قالت: فيه يقول ال الرحمن
 

 أبي سنن
   داود
  

  السنة



 

 )٤٤٣١(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 الرحمِن عبِد عن ِغياٍث بن حفْص حدثَنَا محبوٍب بن محمد حدثَنَا .٤٣

 اهللا رضى -  عِليا َأن جحيفَةَ َأِبى عن زيٍد بِن ِزياِد عن ِإسحاقَ بِن
  .السرِة تَحتَ الصالَِة ِفى الْكَفِّ علَى الْكَفِّ وضع السنَّةُ قَاَل - عنه

 أبى سنن
  داود

  السنة

 ابن يعِنى -  الرحمِن عبِد عن خَاِلد َأخْبرنَا بِقيةَ بن وهب حدثَنَا .٤٤
 السنَّةُ قَالَِت َأنَّها عاِئشَةَ عن عروةَ عن الزهِرى عِن - ِإسحاقَ

 امرَأةً يمس والَ جنَازةً هديشْ والَ مِريضا يعود الَ َأن الْمعتَِكِف علَى
 ِإالَّ اعِتكَافَ والَ ِمنْه بد الَ ِلما ِإالَّ ِلحاجٍة يخْرج والَ يباِشرها والَ

 .جاِمٍع مسِجٍد ِفى ِإالَّ اعِتكَافَ والَ ِبصوٍم
 قَالَِت ِفيِه يقُوُل الَ ِإسحاقَ بِن الرحمِن عبِد غَير داود َأبو قَاَل

  .عاِئشَةَ قَوَل جعلَه داود َأبو قَاَل. السنَّةُ

سنن أبي 
  داود

  السنة

 قال أنه أمامة أبي عن شهاب بن عن الليث حدثنا قال قتيبة أخبرنا .٤٥
 بأم األولى التكبيرة في يقرأ أن الجنازة على الصالة في السنة: 

  .اآلخرة عند لتسليموا ثالثا يكبر ثم مخافتة القرآن

سنن 
  النسائي

  السنة

 ِعكِْرمةَ عن قَتَادةَ عن همام َأخْبرنَا قَاَل ِإسماِعيَل بن موسى حدثَنَا .٤٦
 ِلابِن فَقُلْتُ تَكِْبيرةً وِعشِْرين ِثنْتَيِن فَكَبر ِبمكَّةَ شَيٍخ خَلْفَ صلَّيتُ قَاَل

 علَيِه اللَّه صلَّى الْقَاِسِم َأِبي سنَّةُ ُأمك ثَِكلَتْك فَقَاَل مقَُأح ِإنَّه عباٍس
لَّمسو  

 صحيح
  البخاري

  

 سنَّةُ
 َأِبي

 الْقَاِسِم
 صلَّى
اللَّه 
 علَيِه
لَّمسو  

 َأبو حدثَنَا شُعبةُ َأخْبرنَا النَّضر َأخْبرنَا منْصوٍر بن ِإسحاقُ حدثَنَا .٤٧
 فََأمرِني الْمتْعِة عن عنْهما اللَّه رِضي عباٍس ابن سَألْتُ قَاَل جمرةَ

 ِشرك َأو شَاةٌ َأو بقَرةٌ َأو جزور ِفيها فَقَاَل الْهدِي عن وسَألْتُه ِبها
 ِإنْسانًا كََأن الْمنَاِم ِفي فَرَأيتُ فَِنمتُ كَِرهوها نَاسا وكََأن قَاَل دٍم ِفي

 اللَّه رِضي عباٍس ابن فََأتَيتُ متَقَبلَةٌ ومتْعةٌ مبرور حج ينَاِدي
 علَيِه اللَّه صلَّى الْقَاِسِم َأِبي سنَّةُ َأكْبر اللَّه فَقَاَل فَحدثْتُه عنْهما
لَّمسقَاَل قَاَل وو مآد ووبه نِريٍر بج رغُنْدو نةَ عبةٌ شُعرمع 
  .مبرور وحج متَقَبلَةٌ

  

 صحيح
  البخاري

  

 سنَّةُ
 َأِبي

 الْقَاِسِم
 صلَّى
اللَّه 
 علَيِه
لَّمسو  



– 

  )٤٤٣٢(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 حدثنا جعفر بن محمد حدثنا قاال بشار وبن المثنى بن محمد حدثنا .٤٨

  قال الهذلي سلمة نب موسى عن يحدث قتادة سمعت قال شعبة
 اإلمام مع أصل لم إذا بمكة كنت إذا أصلي كيف عباس بن سألت
  .وسلم عليه اهللا صلى القاسم أبي سنة ركعتين فقال

 صحيح
  مسلم
  

 سنَّةُ
 َأِبي

 الْقَاِسِم
 صلَّى
اللَّه 
 علَيِه
لَّمسو  

 خالد أبو حدثنا األشج سعيد بن اهللا عبد سعيد أبو  حدثنا-٦٨٦ .٤٩
 بن صلة عن إسحق أبي عن المالئي قيس بن عمرو عن مراألح
 كلوا فقال مصلية بشاة فأتى ياسر بن عمار عند كنا قال : زفر

 الذي اليوم صام من عمار فقال صائم إني فقال القوم بعض فتنحى
  . سلم و عليه اهللا صلى القاسم أبا عصى فقد الناس به يشك

سنن 
  الترمذي

 فقد
 عصى
 أبا

 القاسم
 صلى
 اهللا
 و عليه
  سلم

 إبراهيم عن ، األحوص أبو حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا .٥٠
 مع المسجد في قعودا كنا : قال ، الشعثاء أبي عن ، المهاجر بن
 فأتبعه يمشي المسجد من رجل فقام ، المؤذن فأذن ، هريرة أبي
 أما : " هريرة أبو فقال ، المسجد من خرج حتى بصره هريرة أبو
  . "وسلم عليه اهللا صلى القاسم أبا عصى فقد ، هذا

سنن ابن 
  ماجة

 فقد
 عصى
 أبا

 القاسم
 صلى
 اهللا
 عليه
  وسلم

 زياد عن يساف بن هالل عن منصور عن جرير حدثنا هناد حدثنا .٥١
 أشد يقال كان : قال المطلق بن الحارث بن عمر عن الجعد أبي بن

 قوم ماموإ زوجها عصت امرأة اثنان ] القيامة يوم [ عذابا الناس
  .كارهون له وهم

  
  

سنن 
  الترمذي

  كان



 

 )٤٤٣٣(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 َأنٍَس عن قَتَادةَ عن الدستَواِئى ِهشَام حدثَنَا فَياٍض بن شَاذُّ حدثَنَا .٥٢

 ينْتَِظرون - وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رسوِل َأصحاب كَان قَاَل
ةَ الِْعشَاءتَّى اآلِخرتَخِْفقَ ح وسءرمه ثُم لُّونصالَ يو ُئونضتَوقَاَل. ي 

           اللَِّه رسوِل عهِد علَى كُنَّا قَاَل قَتَادةَ عن شُعبةُ ِفيِه زاد داود َأبو
 ِبلَفٍْظ قَتَادةَ عن عروبةَ َأِبى ابن ورواه. -وسلم عليه اهللا صلى-

آخَر.  

سنن أبي 
  داود

  كان

أخبرني سالم : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : وقال الليث  .٥٣
، أن الحجاج بن يوسف ، عام نزل بابن الزبير رضي اهللا عنهما ، 
سأل عبد اهللا رضي اهللا عنه ، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة 

، "  فهجر بالصالة يوم عرفة السنةإن كنت تريد : " ؟ فقال سالم 
 بين الظهر كانوا يجمعونصدق ، إنهم " : فقال عبد اهللا بن عمر 

أفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا : ، فقلت لسالم " والعصر في السنة 
  . " في ذلك إال سنتهوهل تتبعون : " عليه وسلم ؟ فقال سالم 

صحيح 
  البخاري

كانوا 
  يـ

حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ،  .٥٤
لم يكن على عهد النبي صلى اهللا : " زيد قاال وعبيد اهللا بن أبي ي

 حول البيت ، حتى كانوا يصلونعليه وسلم حول البيت حائط ، 
، قال عبيد اهللا جدره قصير فبناه ابن " كان عمر فبنى حوله حائطا 

  ." الزبير 

صحيح 
 البخاري

كانوا 
  يـ

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو خالد األحمر ، عن حميد  .٥٥
إن أنسا : فقلت : أعد ، قال: خرجت فصمت ، فقالوا لي : ، قال 

كانوا " أخبرني ، أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 ، فال يعيب الصائم على المفطر ، وال المفطر على يسافرون
فلقيت ابن أبي مليكة ، فأخبرني عن عائشة رضي اهللا " الصائم 

  .عنها بمثله

صحيح 
  مسلم

كانوا 
  يـ

 عن معمر حدثَنَا الَْأعلَى عبد حدثَنَا الْوِليِد بن عياشُ حدثَِني .٥٦
ِريهالز ناِلٍم عس نِد عبِن اللَِّه عب رمع مكَانُوا َأنَّه ونبرضلَى يع 

 َأن ِجزافًا طَعاما وااشْتَر ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عهِد
وهِبيعِفي ي كَاِنِهمتَّى مح وهْؤوِإلَى ي اِلِهمِرح  

  

صحيح 
  البخاري
  ومسلم

كانوا 
  يـ



– 

  )٤٤٣٤(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 - الراِزى مسعوٍد َأبو الْفُراِت بن وَأحمد ِسنَاٍن بن َأحمد حدثَنَا .٥٧

 َأن هماٍم عن ِإبراِهيم عن اَألعمشُ نَاحدثَ يعلَى حدثَنَا قَاالَ -  الْمعنَى
 ِبقَِميِصِه مسعوٍد َأبو فََأخَذَ دكَّاٍن علَى ِبالْمداِئِن النَّاس َأم حذَيفَةَ
ذَهبا فَجغَ فَلَمفَر الَِتِه ِمنقَاَل ص َألَم لَمتَع مكَانُوا َأنَّه نونْهي نع ذَِلك 

  .مددتَِنى ِحين ذَكَرتُ قَد بلَى قَاَل

سنن أبي 
  داود

كانوا 
  يـ

 - الراِزى مسعوٍد َأبو الْفُراِت بن وَأحمد ِسنَاٍن بن َأحمد حدثَنَا .٥٨
 َأن هماٍم عن ِإبراِهيم عن اَألعمشُ حدثَنَا يعلَى حدثَنَا قَاالَ -  الْمعنَى

فَةَحذَي َأم اِئِن النَّاسدلَى ِبالْمكَّاٍن عو فََأخَذَ دوٍد َأبعسِبقَِميِصِه م 
ذَهبا فَجغَ فَلَمفَر الَِتِه ِمنقَاَل ص َألَم لَمتَع مكَانُوا َأنَّه نونْهي نع ذَِلك 

  .مددتَِنى ِحين ذَكَرتُ قَد بلَى قَاَل

سنن أبي 
  داود

نوا كا
  ينهون

٥٩.  وهِزيِز وِد الْعبع ناِرِث عالْو دبثَنَا عدوخَ حفَر نب انبثَنَا شَيدحو
 فَِإذَا َأذَّن الْمَؤذِّن كُنَّا ِبالْمِدينَِةابن صهيٍب عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل 

فَي اِرىووا السرتَدغِْرِب ابالَِة الْمِلص تَّى ِإنِن حتَيكْعِن رتَيكْعر ونكَعر
 تْ ِمنلِّيص الَةَ قَدالص َأن ِسبحفَي ِجدسخُُل الْمدلَي َل الْغَِريبجالر

  .كَثْرِة من يصلِّيِهما

صحيح 
 مسلم

  كنا

 ولَا راشَع نَكُفُّ ولَا موِطٍئ، ِمن نَتَوضُأ لَا كُنَّا: قال مسعود ابن .٦٠
  .ثَوبا

سنن أبي 
  داود

  كنا

 ، رافع البن واللفظ ، رافع بن ومحمد ، إبراهيم بن إسحاق حدثنا .٦١
 ، الرزاق عبد حدثنا : رافع ابن وقال ، أخبرنا : إسحاق قال

 قال ، عباس ابن عن ، أبيه عن ، طاوس ابن عن ، معمر أخبرنا
 وأبي ، وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول عهد على الطالق كان: " 
 عمر فقال ، واحدة الثالث طالق ، عمر خالفة من وسنتين ، بكر
 أناة فيه لهم كانت قد أمر في استعجلوا قد الناس إن : الخطاب بن
   " عليهم فأمضاه ، عليهم أمضيناه فلو ،

 صحيح
    مسلم

  كنا

 عن شعبة حدثنا . عامر بن سعيد حدثنا . يحيى بن محمد حدثنا .٦٢
 في نقرأ كنا  : قال اهللا عبد بن جابر عن الفقير يزيد عن مسعر
 الكتاب بفاتحة األوليين الركعتين في اإلمام خلف والعصر الظهر

   .الكتاب بفاتحة األخريين وفي . وسورة
  

سنن ابن 
  ماجه

  كنا



 

 )٤٤٣٥(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 حدثنا . شميل بن النضر حدثنا . الدرمي سعيد بن أحمد حدثنا .٦٣

 عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسحاق أبي بن يونس
   .لشغال الصالة في إن لنا فقيل . الصالة في نسلم كنا قال - : اهللا

سنن ابن 
  ماجه

  كنا

 حدثني . حازم أبي بن العزيز عبد حدثنا . الصباح بن محمد حدثنا .٦٤
 بعد إال نتغدى وال نقيل كنا ما -  : قال سعد بن سهل عن أبي

  .الجمعة

سنن ابن 
  ماجه

  كنا

 سعيد بن يحيى عن عيينة بن سفيان ثنا . لصباحا بن محمد حدثنا .٦٥
 كرىن كنا قال خديج بن رافق سألت قال قيس ابن حنظلة عن

  .بالورق األرض

سنن ابن 
  ماجه

  كنا

 عبد حدثنا . المرادي الحارث أبو المصري سلمة بن محمد حدثنا .٦٦
 بن سعيد عن أبيه عن يحيى أبي بن محمد عن وهب بن اهللا

 اهللا صلى اهللا رسول زمان كنا قال اهللا دعب بن جابر عن الحارث
 لنا يكن لم وجدناه نحن فإذا . الطعام نجد ما وقليل سلم و عليه

  .نتوضأ وال نصلي ثم . وأقدامنا وسواعدنا أكفنا إال مناديل

سنن ابن 
  ماجه

  كنا

 إبرأهيم عن األعمش عن يعلي خالي حدثنا . محمد بن علي حدثنا .٦٧
 فنقول أمرائنا على ندخل إنا عمر بنال قيل قال الشعثاء أبي عن

 رسول عهد على ذلك نعد كنا قال . غيره قلنا خرجنا فإذا . القول
  .النفاق سلم و عليه اهللا صلى اهللا

سنن ابن 
  ماجه

  كنا

 حدثنا قال عمرو بن وهو اهللا عبيد حدثنا قال حجر بن علي أخبرنا .٦٨
 على يلالخ لحوم نأكل كنا : قال جابر عن عطاء عن الكريم عبد
  .سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد

سنن 
  النسائي

  كنا

 قَاَل َأنٍَس عن حميد َأخْبرنَا قَاَل اللَِّه عبد َأخْبرنَا قَاَل عبدان حدثَنَا .٦٩
  .الْجمعِة بعد ونَِقيُل ِبالْجمعِة نُبكِّر كُنَّا

صحيح 
  البخاري

  كنا

 ِبنِْت فَاِطمةَ عن ِهشَام حدثَنَا عثَّام حدثَنَا بكٍْر َأِبي بن دمحم حدثَنَا .٧٠
 نُْؤمر كُنَّا قَالَتْ عنْهما اللَّه رِضي بكٍْر َأِبي ِبنِْت َأسماء عن الْمنِْذِر

وِف ِعنْدتَاقَِة الْخُسِبالْع.  

صحيح 
  البخاري

  كنا

 الرحمِن عبِد بِن حصيِن عن سفْيان حدثَنَا يوسفَ بن محمد حدثَنَا .٧١
ناِلِم عِن سِد َأِبي بعالْج ناِبِر عِن جِد بباللَِّه ع ِضير ا اللَّهمنْهع 
  .سبحنَا نَزلْنَا وِإذَا كَبرنَا صِعدنَا ِإذَا كُنَّا قَاَل

صحيح 
  البخاري

  كنا



– 

  )٤٤٣٦(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 سِعيٍد بِن يحيى عن سلَيمان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن الْعِزيِز عبد نَاحدثَ .٧٢

ننَاِفٍع ع نِن عاب رمع ِضير ا اللَّهمنْهكُنَّا قَاَل ع رنُخَي نيالنَّاِس ب 
 بن عمر ثُم بكٍْر باَأ فَنُخَير وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي زمِن ِفي

  .عنْهم اللَّه رِضي عفَّان بن عثْمان ثُم الْخَطَّاِب

صحيح 
  البخاري

  كنا

 َأِبي حدثَِني قَاَل فُلَيٍح بن محمد حدثَِني قَاَل الْمنِْذِر بن ِإبراِهيم حدثَنَا .٧٣
نِعيِد عِن ساِرِث بالْح نع ِن اِبِرجِد بباللَِّه ع ِضير ا اللَّهمنْهع َأنَّه 

َألَهس نوِء عضا الْوتْ ِممسم لَا فَقَاَل النَّار كُنَّا قَد انمز لَّى النَِّبيص 
ِه اللَّهلَيع لَّمسلَا و ِمثَْل نَِجد ذَِلك اِم ِمنفَِإذَا قَِليلًا ِإلَّا الطَّع ننَح 

نَاهدجو لَم كُننَاِديُل لَنَا ينَا َأكُفَّنَا ِإلَّا ماِعدوسنَا وامَأقْدو لِّي ثُملَا نُصو 
  .نَتَوضُأ

صحيح 
  البخاري

  كنا

حدثنا هناد بن السري ، وإبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبي  .٧٤
معاوية ، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثني شريك ، وجرير 

: قال عبد اهللا :  وابن إدريس ، عن األعمش ، عن شقيق ، قال ،
، قال أبو داود "  وال نكف شعرا وال ثوبا كنا ال نتوضأ من موطئ" 
إبراهيم بن أبي معاوية فيه ، عن األعمش ، عن شقيق ، : قال : 

وقال هناد ، : قال عبد اهللا : عن مسروق ، أو حدثه عنه ، قال
  .عن شقيق ، أو حدثه عنه 

سنن أبي 
  داود

  كنا ال

حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال  .٧٥
"  الكدرة والصفرة شيئا كنا ال نعد: " محمد ، عن أم عطية ، قالت 

.  

صحيح 
  البخاري

  كنا ال

٧٦.  ذْكَريِن ونَيِن َأقْرشَيصلى اهللا عليه وسلم ِبكَب ِة النَِّبىِحيباب ِفى ُأض
ٍل قَاَل سهس نةَ باما ُأمتُ َأبِمعِعيٍد سس نى بيحقَاَل يِن وكُنَّا ِمينَي

نمنُسنُونمسي ونِلمسالْم كَانِدينَِة وةَ ِبالْمِحياُألض .  

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، حدثنا علي بن الحسين ، حدثني  .٧٧
: سمعت أبي بريدة ، يقول : بد اهللا بن بريدة ، قال أبي ، حدثنا ع

كنا في الجاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، 
نذبح شاة ، ونحلق رأسه ونلطخه " فلما جاء اهللا باإلسالم كنا 

  ."بزعفران 
  

سنن أبي 
 داود

  كنا ن



 

 )٤٤٣٧(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
يان عن عمٍرو قَاَل َأخْبرِنى حدثَنَا عِلى بن عبِد اللَِّه َأخْبرنَا سفْ .٧٨

 كُنَّا نَتَزودعطَاء سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رضى اهللا عنهما قَاَل 
  .لُحوم اَألضاِحى علَى عهِد النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم ِإلَى الْمِدينَِة

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

: وحرملة بن يحيى ، قاال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ،  .٧٩
: أخبرني عمرو بن الحارث قال : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال 

حدثني سليمان بن زياد الحضرمي ، أنه سمع عبد اهللا بن الحارث 
 صلى كنا نأكل على عهد رسول اهللا: " بن جزء الزبيدي ، يقول 

  ."اهللا عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم 

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

حدثنا حفص بن : حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال  .٨٠
: " غياث ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال 

 ونحن نمشي كنا نأكل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" 
هذا حديث حسن صحيح غريب من " " : ، ونشرب ونحن قيام 

 عن ابن عمر ، وروى حديث عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ،
عمران بن حدير هذا الحديث ، عن أبي البزري ، عن ابن عمر ، 

  .يزيد بن عطارد : وأبو البزري اسمه 

سنن 
 الترمذي  

  كنا ن

حدثَنَا َأبو الْوِليِد حدثَنَا شُعبةُ عِن ابِن َأِبى الْمجاِلِد وحدثَنَا يحيى  .٨١
عبةَ عن محمِد بِن َأِبى الْمجاِلِد حدثَنَا حفْص بن حدثَنَا وِكيع عن شُ

عمر حدثَنَا شُعبةُ قَاَل َأخْبرِنى محمد َأو عبد اللَِّه بن َأِبى الْمجاِلِد 
ِف قَاَل اخْتَلَفَ عبد اللَِّه بن شَداِد بِن الْهاِد وَأبو بردةَ ِفى السلَ
كُنَّا فَبعثُوِنى ِإلَى ابِن َأِبى َأوفَى رضى اهللا عنه فَسَألْتُه فَقَاَل ِإنَّا 

 اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم وَأِبى بكٍْر وعمر نُسِلفُ علَى عهِد رسوِل
  .ِفى الِْحنْطَِة والشَِّعيِر والزِبيِب والتَّمِر

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

 نفيل ، حدثنا زهير ، قرأت على عبد الملك بن أبي حدثنا ابن .٨٢
سليمان ، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ، ورواه أبو الزبير ، 

قال "  ، إال في حج أو عمرة كنا نعفي السبال: " عن جابر ، قال 
  ." حلق العانة : االستحداد : " أبو داود 

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

ثنا أبي ، عن عاصم ، عن حد: حدثنا عمر بن حفص ، قال  .٨٣
 حتى كنا ن أن نخرج يوم العيد: "  حفصة ، عن أم عطية ، قالت 

نخرج البكر من خدرها ، حتى نخرج الحيض ، فيكن خلف الناس 

صحيح 
  البخاري

  كنا ن



– 

  )٤٤٣٨(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم 

  ." وطهرته 
٨٤. وسم نب اِهيمرثَنَا ِإبدح نع ونُسي ناب وى هنَا ِعيسرى َأخْب

ِإسماِعيَل عِن الْحاِرِث بِن شُبيٍل عن َأِبى عمٍرو الشَّيباِنى قَاَل قَاَل 
 ِإن قَمَأر نب ديِلى زِد النَِّبىهلَى عالَِة عِفى الص صلى اهللا كُنَّا لَنَتَكَلَّم 
حدنَا صاِحبه ِبحاجِتِه حتَّى نَزلَتْ حاِفظُوا علَى عليه وسلم يكَلِّم َأ

  .الصلَواِت اآليةَ فَُأِمرنَا ِبالسكُوِت

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثنا : حدثنا محمد بن يحيى ، قال حدثنا سعيد بن منصور قال  .٨٥
حدثنا هشيم : هشيم ، ح وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل ، قال 

يل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير ، عن إسماع
إلى أهل الميت كنا نرى االجتماع : " بن عبد اهللا البجلي ، قال 
  ." وصنعة الطعام من النياحة 

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

: حدثنا عبد اهللا بن وهب ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال  .٨٦
حدثه ، عن أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن حرشف األزدي 

القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى اهللا 
 في الغزو وال نقسمه حتى إن نأكل الجزر" كنا : عليه وسلم قال 

  ." ممألة  كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

٨٧.  وبَأي نٍد عيز نب ادمثَنَا حدح ددسثَنَا مدح رمِن عِن ابنَاِفٍع ع نع
 الْعسَل والِْعنَب فَنَْأكُلُه قَاَل كُنَّا نُِصيب ِفى مغَاِزينَارضى اهللا عنهما 

هفَعالَ نَرو.  

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

٨٨. رمثَنَا عدنَةَ حييع نب انفْيثَنَا سدةَ حبَأِبى شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدحو و
بن ِدينَاٍر ح وحدثَنَا عمرو النَّاِقد حدثَنَا سفْيان عن عمِرو بِن ِدينَاٍر 

كُنَّا نَفْعلُه علَى عهِد النَِّبى عن ساِلِم بِن شَواٍل عن ُأم حِبيبةَ قَالَتْ 
ِروايِة النَّاِقِد  نُغَلِّس ِمن جمٍع ِإلَى ِمنًى وِفى صلى اهللا عليه وسلم

  .نُغَلِّس ِمن مزدِلفَةَ

صحيح 
 مسلم

  كنا ن

حدثنا محمد بن خالد الباهلي ، حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ،  .٨٩
أخبرني عطاء ، أخبرني مخبر ، عن أسماء ، أنها رمت الجمرة ، 

كنا نصنع هذا على إنا : " إنا رمينا الجمرة بليل ، قالت : قلت 
  ." لى اهللا عليه وسلم  صعهد رسول اهللا

سنن أبي 
 داود

  كنا ن



 

 )٤٤٣٩(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا جعفر بن عون ، عن : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال  .٩٠

سمعت عمر، : هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال 
فيم الرمالن اآلن ؟ وقد أطأ اهللا اإلسالم ، ونفى الكفر : " يقول 

 له على عهد رسول اهللاكنا نفعوأهله ، وايم اهللا، ما ندع شيئا، 
  ." صلى اهللا عليه وسلم 

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

حدثَنَا َأبو نُعيٍم حدثَنَا ِمسعر عن وبرةَ قَاَل سَألْتُ ابن عمر رضى  .٩١
اهللا عنهما متَى َأرِمى الِْجمار قَاَل ِإذَا رمى ِإمامك فَارِمه فََأعدتُ 

ِه الْملَيَألَةَ قَاَل عسنينَاكُنَّا نَتَحيمر سالَِت الشَّمفَِإذَا ز .  

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثنا عبد اهللا بن محمد الزهري ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ،  .٩٢
: " سألت ابن عمر ، متى أرمي الجمار ، قال : عن وبرة ، قال 

كنا نتحين " : ، فأعدت عليه المسألة ، فقال " إذا رمى إمامك فارم 
  ." الشمس فإذا زالت الشمس رمينا زوال

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

حدثَنَا مكِّى بن ِإبراِهيم عِن الْجعيِد عن يِزيد بِن خُصيفَةَ عِن  .٩٣
 صلى كُنَّا نُْؤتَى ِبالشَّاِرِب علَى عهِد رسوِل اللَِّهالساِئِب بِن يِزيد قَاَل 

يه وسلم وِإمرِة َأِبى بكٍْر وصدرا ِمن ِخالَفَِة عمر فَنَقُوم ِإلَيِه اهللا عل
ِبَأيِدينَا وِنعاِلنَا وَأرِديِتنَا حتَّى كَان آِخر ِإمرِة عمر فَجلَد َأربِعين حتَّى 

اِنينثَم لَدقُوا جفَسا وتَوِإذَا ع.  

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

: حدثنا يزيد بن زريع ، قال : رنا إسمعيل بن مسعود ، قال أخب .٩٤
أنبأنا شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن 

كنا : " عمرو بن شرحبيل ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، قال
 عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر ، فلما نزل رمضان ونزلت نصوم

  ." نا نفعله الزكاة ، لم نؤمر به ولم ننه عنه ، وك

السنن 
 الصغرى

  كنا ن

حدثنا نصر بن علي ، أخبرنا أبي ، أخبرنا إبراهيم بن عطاء ،  .٩٥
 أو بعض األمراء -مولى عمران بن حصين ، عن أبيه ، أن زيادا 

:  بعث عمران بن حصين على الصدقة ، فلما رجع قال لعمران -
نا نأخذها كوللمال أرسلتني ، أخذناها من حيث : " أين المال ؟ قال 

 صلى اهللا عليه وسلم ، ووضعناها حيث كنا على عهد رسول اهللا
  ." نضعها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

سنن أبي 
 داود

  كنا ن



– 

  )٤٤٤٠(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عاصم بن أبي  .٩٦

كنا نعد الماعون على : " النجود ، عن شقيق ، عن عبد اهللا ، قال 
  ."  صلى اهللا عليه وسلم عور الدلو والقدر سول اهللاعهد ر

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

٩٧.  نع لَمِن َأسِد بيز نع اِلكنَا مرفَ َأخْبوسي ناللَِّه ب دبثَنَا عدح
ِعياِض بِن عبِد اللَِّه بِن سعِد بِن َأِبى سرٍح الْعاِمِرى َأنَّه سِمع َأبا 

 صاعا كُنَّا نُخِْرج زكَاةَ الِْفطِْريٍد الْخُدِرى رضى اهللا عنه يقُوُل سِع
ِمن طَعاٍم َأو صاعا ِمن شَِعيٍر َأو صاعا ِمن تَمٍر َأو صاعا ِمن َأِقٍط 

  .َأو صاعا ِمن زِبيٍب

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

ا شُعبةُ عن َأِبى يعفُوٍر قَاَل سِمعتُ حدثَنَا َأبو الْوِليِد قَاَل حدثَنَ .٩٨
 ثُم كَفَّى نيقْتُ بنِْب َأِبى فَطَبتُ ِإلَى جلَّيقُوُل صٍد يعس نب بعصم

 فَنُِهينَا عنْه وُأِمرنَا كُنَّا نَفْعلُهوضعتُهما بين فَِخذَى فَنَهاِنى َأِبى وقَاَل 
  .يِدينَا علَى الركَِبَأن نَضع َأ

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبى شَيبةَ حدثَنَا وِكيع عن ِإسماِعيَل بِن َأِبى خَاِلٍد   
 ىدتُ فَقُلْتُ ِبيكَعٍد قَاَل رعِن سِب بعصم نع ِدىِن عِر بيبِن الزع

 كُنَّا نَفْعُلبقَ ِبِهما ووضعهما بين فَِخذَيِه فَقَاَل َأِبى قَد هكَذَا يعِنى طَ
  .هذَا ثُم ُأِمرنَا ِبالركَِب

صحيح 
  مسلم

  كنا ن

حدثَنَا عبد اللَِّه بن يِزيد قَاَل حدثَنَا سِعيد بن َأِبى َأيوب قَاَل حدثَِنى   
َأِبى ح نب ِزيدتُ يقَاَل َأتَي ِنىزِد اللَِّه الْيبع نب ثَدرتُ مِمعِبيٍب قَاَل س

عقْبةَ بن عاِمٍر الْجهِنى فَقُلْتُ َأالَ ُأعِجبك ِمن َأِبى تَِميٍم يركَع ركْعتَيِن 
 عهِد رسوِل اللَِّهكُنَّا نَفْعلُه علَى قَبَل صالَِة الْمغِْرِب فَقَاَل عقْبةُ ِإنَّا 

  .صلى اهللا عليه وسلم قُلْتُ فَما يمنَعك اآلن قَاَل الشُّغُْل

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

أخبرنا : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا محمود بن غيالن قال  .٩٩
كنا ننام : " " معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال 

ه وسلم في المسجد ونحن  صلى اهللا عليعلى عهد رسول اهللا
وقد " " ، " " حديث ابن عمر حديث حسن صحيح " " ، " " شباب 

، قال ابن " " رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد 
وقوم من أهل العلم " " ، " " ال يتخذه مبيتا ومقيال : " " عباس 

  ." ذهبوا إلى قول ابن عباس 
  

سنن 
الترمذي  
الجامع 
 الصحيح

  كنا ن



 

 )٤٤٤١(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن يحيى بن هانئ : حدثنا هناد قال  .١٠٠

صلينا : بن عروة المرادي ، عن عبد الحميد بن محمود ، قال 
خلف أمير من األمراء ، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين 

كنا نتقي هذا على عهد " : " فلما صلينا ، قال أنس بن مالك 
، وفي الباب عن قرة بن إياس " "  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
وقد كره قوم من أهل "  حديث أنس حديث حسن : " المزني ، 

وقد " أن يصف بين السواري ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق : العلم
  ."رخص قوم من أهل العلم في ذلك 

سنن 
الترمذي  
الجامع 
 الصحيح

  كنا ن

أبو قتيبة حدثنا أبو داود ، و: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال  .١٠١
حدثنا هارون بن مسلم ، عن قتادة ، عن معاوية بن قرة ، : قاال 

كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد : "عن أبيه ، قال
  ." اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونطرد عنها طردا رسول

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

: حدثنا سهل بن يوسف قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال  .١٠٢
سئل عن القنوت في : ، عن أنس بن مالك ، قال حدثنا حميد 

  ."  قبل الركوع وبعده كنا نقنت: " صالة الصبح ، فقال 

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

حدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ عن ماِلٍك عن ِإسحاقَ بِن عبِد اللَِّه بِن  .١٠٣
 ثُم يخْرج كُنَّا نُصلِّى الْعصرَأِبى طَلْحةَ عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل 

رصالْع لُّونصي مهٍف فَنَِجدوِن عِرو بمِنى عِإلَى ب اناِإلنْس.  

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

١٠٤.  ناٍب عِن ِشهِن ابع اِلكنَا مرفَ قَاَل َأخْبوسي ناللَِّه ب دبثَنَا عدح
 ثُم يذْهب الذَّاِهب ِمنَّا ِإلَى قُباٍء كُنَّا نُصلِّى الْعصرَأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل 

  .فَيْأِتيِهم والشَّمس مرتَِفعةٌ

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثنا مروان بن معاوية ، ويزيد بن : حدثنا أحمد بن منيع قال  .١٠٥
هارون ، ومحمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن 

يل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم ، الحارث بن شب
 صلى اهللا عليه وسلم في كنا نتكلم على عهد رسول اهللا: " قال 

حدثنا أحمد بن "  الصالة فنزلت وقوموا هللا قانتين فأمرنا بالسكوت 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، نحوه : حدثنا هشيم قال : منيع قال 

هذا حديث حسن صحيح ، " : "  كالمونهينا عن ال: " " ، وزاد فيه 
  ." سعد بن إياس : وأبو عمرو الشيباني اسمه 

سنن 
الترمذي  
الجامع 
 الصحيح

  كنا ن



– 

  )٤٤٤٢(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
وحدثَنَا ابن َأِبى عمر حدثَنَا وِكيع حدثَنَا ِعمران بن حديٍر عن عبِد  .١٠٦

قَاَل قَاَل ر ِلىقَيِن شَِقيٍق الْعاللَِّه ب كَتَ ثُمالَةَ فَساٍس الصبِن عٌل ِالبج
قَاَل الصالَةَ فَسكَتَ ثُم قَاَل الصالَةَ فَسكَتَ ثُم قَاَل الَ ُأم لَك َأتُعلِّمنَا 

 الصالَتَيِن علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلى اهللا وكُنَّا نَجمع بينِبالصالَِة 
  عليه وسلم

صحيح 
 لممس

  كنا ن

أخبرنا عبيد اهللا بن سعيد ، عن إسحق بن سليمان ، عن أبي  .١٠٧
كنا : "  سنان ، عن أبي حصين ، عن شقيق ، عن حذيفة قال

  ." إذا قمنا من الليل  بالسواكؤمرن

سنن 
 النسائي

  كنا ن

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة ، عن  .١٠٨
 للصائم ، إال كراهية ما كنا ندع الحجامة : "قال أنس : ثابت ، قال 

  " *الجهد 

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمير ، حدثنا أبو خالد األحمر ، عن  .١٠٩
كنا عند عمار : عمرو بن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن صلة قال 

في اليوم الذي يشك فيه ، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم ، فقال 
عصى أبا القاسم صلى اهللا ام هذا اليوم ، فقد من ص: " عمار 

  . " عليه وسلم

سنن أبي 
 داود

 فقد
 عصى
 أبا

 القاسم
 صلى
 اهللا
 و عليه
  سلم

١١٠.  ِعيٍد الْقَطَّانس نى بيحيو ِكيعثَنَا ودةَ حبَأِبى شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدحو
 نب دمحثَِنى مدحح و انفْيس نع نى بيحثَنَا يدح اللَّفْظُ لَهاِتٍم وح

 نٍر عيمِن عةَ بارمع نع اِمىالْي ديبثَِنى زدح انفْيثَنَا سدِعيٍد حس
 موِد اللَِّه يبلَى عخََل عٍس دقَي نثَ باَألشْع كٍَن َأنِن سِس بقَي

قَاَل يا َأبا محمٍد ادن فَكُْل قَاَل ِإنِّى صاِئم قَاَل عاشُوراء وهو يْأكُُل فَ
هومكُنَّا نَصتُِرك ثُم .  

صحيح 
 مسلم

  كنا ن

حدثنا شاذ بن فياض ، حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن  .١١١
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أنس ، قال 

 رءوسهم ، ثم يصلون وال ينتظرون العشاء اآلخرة حتى تخفق
: زاد فيه شعبة ، عن قتادة ، قال : ، قال أبو داود " يتوضئون 

سنن أبي 
 داود

  كنا ن



 

 )٤٤٤٣(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 صلى اهللا عليه وسلم ، ورواه ابن كنا نخفق على عهد رسول اهللا

  .أبي عروبة ، عن قتادة بلفظ آخر 
نَا حماد بن زيٍد عن َأيوب حدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الْوهاِب قَاَل حدثَ .١١٢

 ُأم نةَ عفْصح نع انسِن حِهشَاِم ب ِد اللَِّه َأوبو عةَ قَاَل َأبفْصح نع
 علَى ميٍت فَوقَ ثَالٍَث ِإالَّ علَى زوٍج كُنَّا نُنْهى َأن نُِحدعِطيةَ قَالَتْ 

 والَ نَكْتَِحَل والَ نَتَطَيب والَ نَلْبس ثَوبا مصبوغًا َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا
 انَا ِمندلَتْ ِإحِر ِإذَا اغْتَسالطُّه لَنَا ِعنْد خِّصر قَدٍب وصع بِإالَّ ثَو

اَل مِحيِضها ِفى نُبذٍَة ِمن كُسِت َأظْفَاٍر وكُنَّا نُنْهى عِن اتِّباِع الْجنَاِئِز قَ
رواه ِهشَام بن حسان عن حفْصةَ عن ُأم عِطيةَ عِن النَِّبى صلى 

  .اهللا عليه وسلم

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا شريك ، عن عمرو بن عامر  .١١٣
سألت أنس : محمد هو أبو أسد بن عمرو ، قال : البجلي ، قال 

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم : " ال بن مالك ، عن الوضوء ، فق
   ." بوضوء واحد وكنا نصلي الصلواتيتوضأ لكل صالة ، 

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبيد اهللا ، حدثني نافع ، عن  .١١٤
 والنساء على عهد كنا نتوضأ نحن: " عبد اهللا بن عمر ، قال 

  "  واحد ، ندلي فيه أيدينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء
 عن ، نافع عن ، مالك أخبرنا : قال ، يوسف بن اهللا عبد حدثنا
 في يتوضئون والنساء الرجال كان : " قال أنه ، عمر بن اهللا عبد

  . " جميعا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول زمان

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

ب ، عن أبي حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيو .١١٥
أتقضي الحائض : قالبة ، عن معاذة ، أن امرأة سألت عائشة 

كنا نحيض عند رسول اهللا " أحرورية أنت ؟ لقد : الصالة ؟ فقالت 
حدثنا "  فال نقضي ، وال نؤمر بالقضاء صلى اهللا عليه وسلم

الحسن بن عمرو ، أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك ، عن ابن 
 عن أيوب ، عن معاذة العدوية ، عن المبارك ، عن معمر ،

فنؤمر بقضاء : " وزاد فيه: عائشة ، بهذا الحديث قال أبو داود 
  ." الصوم ، وال نؤمر بقضاء الصالة 

  

سنن أبي 
 داود

  كنا ن



– 

  )٤٤٤٤(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا أحمد بن يونس ، أخبرنا زهير ، حدثنا علي بن عبد األعلى  .١١٦

النفساء كانت : " ، عن أبي سهل ، عن مسة ، عن أم سلمة قالت 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين 

 تعني - وكنا نطلي على وجوهنا الورس - أو أربعين ليلة -يوما 
   ." من الكلف -

سنن أبي 
 داود

  كنا ن

حدثنا عبد : حدثنا محمد بن يحيى ، وإسحاق بن منصور قاال  .١١٧
زبير، أنه سمع جابر أخبرني أبو ال: الرزاق ، عن ابن جريج قال 

 وأمهات أوالدنا ، والنبي كنا نبيع سرارينا: " بن عبد اهللا يقول
   ."ال نرى بذلك بأسا . صلى اهللا عليه وسلم فينا حي 

سنن ابن 
 ماجه

  كنا ن

حدثَنَا محمد َأخْبرنَا عبد اللَِّه َأخْبرنَا يحيى بن سِعيٍد عن حنْظَلَةَ بِن  .١١٨
ِدينَِة قَيِل الْمَأه خَِديٍج قَاَل كُنَّا َأكْثَر نب اِفعر ِمعس اِرىٍس اَألنْص

 ِبالنَّاِحيِة ِمنْها مسمى ِلسيِد اَألرِض قَاَل كُنَّا نُكِْرى اَألرضمزدرعا 
يو ضاَألر ابصا يِممو ضاَألر لَمتَسو ذَِلك ابصا يفَِمم ذَِلك لَمس

  .فَنُِهينَا وَأما الذَّهب والْوِرقُ فَلَم يكُن يومِئٍذ

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

حدثَِنى محمد بن راِفٍع حدثَنَا عبد الرزاِق َأخْبرنَا ابن جريٍج َأخْبرِنى  .١١٩
بع نب اِبرتُ جِمعِر قَاَل سيبو الزقُوُل َأبِد اللَِّه يِتعتَمِة كُنَّا نَسضِبالْقُب 

ِمن التَّمِر والدِقيِق اَأليام علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه 
  .وسلم وَأِبى بكٍْر حتَّى نَهى عنْه عمر ِفى شَْأِن عمِرو بِن حريٍث

صحيح 
 مسلم

  كنا ن

١٢٠. ح ددسثَنَا مدح نطَاٍء عع نٍج عيرِن جِن ابِعيٍد عس نى بيحثَنَا يد
  . صلى اهللا عليه وسلمكُنَّا نَعِزُل علَى عهِد النَِّبىجاِبٍر قَاَل 

صحيح 
 البخاري

  كنا ن

أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ، : حدثنا إسحاق بن منصور قال  .١٢١
حدثنا عبد :  قال ومحمد بن يوسف ، ح وحدثنا محمد بن يحيى

الرزاق ، جميعا عن سفيان الثوري ، عن بيان ، عن الشعبي ، 
حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت : " عن أبي سريحة ، قال 

 ، كان أهل البيت يضحون ، بالشاة والشاتين ، واآلن من السنة
  " يبخلنا جيراننا 

 كيف األنصاري أيوب أبا سألت " قال يسار بن عطاء عن -  ١
 وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على فيكم الضحايا كانت
 وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي عهد في الرجل كان قال وسلم

سنن ابن 
  ماجه

من 
  السنة



 

 )٤٤٤٥(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 تباهي حتى ويطعمون فيأكلون بيته أهل وعن عنه بالشاة يضحي
  . "ترى كما فصار الناس

 شعبة ، عن أبي حدثنا عبيد اهللا بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا .١٢٢
أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد اهللا بن يزيد ، : إسحاق ، قال 

هذا : فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ، وقال " 
  . " من السنة

سنن أبي 
  داود

من 
  السنة

حدثنا حماد بن زيد ، عن منصور ، : حدثنا حميد بن مسعدة قال  .١٢٣
قال عبد اهللا بن : دة ، قال عن عبيد بن نسطاس ، عن أبي عبي

من من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ؛ فإنه : " مسعود 
  ."  ، ثم إن شاء فليتطوع ، وإن شاء فليدع السنة

سنن ابن 
  ماجه

من 
  السنة

حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن  .١٢٤
ابن عباس على صليت مع : طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، قال 
  . " من السنةإنها : " جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال 

سنن أبي 
  داود

من 
  السنة

، فمن فرض فيهن الحج فال رفث ، وال فسوق وال جدال في الحج  .١٢٥
هي مواقيت للناس والحج وقال : وقوله يسألونك عن األهلة ، قل 

 القعدة ، شوال ، وذو: أشهر الحج : " ابن عمر رضي اهللا عنهما 
من : " وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما " وعشر من ذي الحجة 

وكره عثمان " أن ال يحرم بالحج إال في أشهر الحج  : السنة
  ."أن يحرم من خراسان ، أو كرمان : " رضي اهللا عنه 

صحيح 
  البخاري

من 
  السنة

: سمعت يحيى ، قال : حدثنا ابن معاذ ، حدثنا عبد الوهاب ، قال  .١٢٦
أخبرني عبد اهللا بن عبد اهللا ، أنه سمع : ت القاسم ، يقول سمع

من سنة الصالة أن تضجع رجلك : " عبد اهللا بن عمر ، يقول 
، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا " اليسرى ، وتنصب اليمنى 

قال حماد بن : جرير ، عن يحيى ، بإسناده مثله ، قال أبو داود 
حدثنا القعنبي .  كما قال جرير نةمن الس: عن يحيى ، أيضا : زيد 

، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن القاسم بن محمد ، أراهم 
  .الجلوس في التشهد ، فذكر الحديث

  
  

سنن أبي 
  داود

من 
  السنة



– 

  )٤٤٤٦(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي ، حدثنا يونس يعني ابن بكير ،  .١٢٧

ه ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن األسود ، عن أبي
  ." أن يخفى التشهد من السنة: " عن عبد اهللا ، قال 

سنن أبي 
  داود

من 
  السنة

حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، : حدثنا إسماعيل بن موسى قال  .١٢٨
 أن تخرج إلى العيد من السنة: " عن الحارث ، عن علي ، قال 

والعمل . هذا حديث حسن " ماشيا ، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج 
يستحبون أن يخرج الرجل : لحديث عند أكثر أهل العلم على هذا ا

  .إلى العيد ماشيا ، وأن ال يركب إال من عذر 

سنن 
الترمذي  
الجامع 
  الصحيح

من 
  السنة

حدثنا نصر بن علي ، أخبرنا أبو أحمد ، عن العالء بن صالح ،  .١٢٩
: " سمعت ابن الزبير ، يقول : عن زرعة بن عبد الرحمن ، قال 

  . "من السنةوضع اليد على اليد صف القدمين و

سنن أبي 
  داود

من 
  السنة

أنبأنا عبد الرحمن ، عن سفيان : أخبرنا إسحق بن منصور ، قال  .١٣٠
، عن األشعث ، عن األسود بن هالل ، عن ثعلبة بن زهدم ، أن 

يا : " عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد ، فقال 
  ." أن يصلى قبل اإلمام ليس من السنةأيها الناس ، إنه 

السنن 
  الصغرى

من 
  السنة

حدثنا يوسف بن راشد ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، حدثنا  .١٣١
 إذا من السنة: " أيوب ، وخالد ، عن أبي قالبة ، عن أنس ، قال 

تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج 
ولو : قال أبو قالبة " ثم قسم الثيب على البكر أقام عندها ثالثا 

إن أنسا رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال : شئت لقلت 
ولو : عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، وخالد ، قال خالد 

  . شئت قلت رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم

صحيح 
  البخاري

من 
  السنة

الد الحذاء ، عن أم حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن خ .١٣٢
 عن اتباع نهينا: " الهذيل ، عن أم عطية رضي اهللا عنها ، قالت 

  ."الجنائز ، ولم يعزم علينا 

صحيح 
  البخاري

  نهينا

حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا سلمة بن علقمة ،  .١٣٣
توفي ابن ألم عطية رضي اهللا عنها : عن محمد بن سيرين ، قال 

: " وم الثالث دعت بصفرة ، فتمسحت به ، وقالت ، فلما كان الي
  ." نحد أكثر من ثالث إال بزوج نهينا أن

صحيح 
  البخاري

  نهينا



 

 )٤٤٤٧(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن : حدثنا عمرو بن عبد اهللا قال  .١٣٤

حجاج بن أرطاة ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سليمان اليشكري 
صيد كلبهم ، وطائرهم ن نهينا ع: " ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

  ."، يعني المجوس 

سنن ابن 
  ماجه

 نهينا

 زيِد عن اَألعمِش عِن معاِويةَ َأبو حدثَنَا شَيبةَ َأِبى بن بكِْر َأبو حدثَنَا .١٣٥
 فَقَاَل خَمرا ِلحيتُه تَقْطُر فُالَن هذَا فَِقيَل مسعوٍد ابن ُأِتى قَاَل وهٍب بِن

دبِإنَّا اللَِّه ع ِن نُِهينَا قَدِس عسالتَّج لَِكنو ِإن رظْهلَنَا ي ءِبِه نَْأخُذْ شَى.  

سنن أبي 
  داود

  نهينا

 َأو قَتَادةَ عن معمر َأخْبرنَا الرزاِق عبد حدثَنَا شَِبيٍب بن سلَمةُ حدثَنَا .١٣٦
 ِبك اللَّه َأنْعم الْجاِهِليِة ِفى نَقُوُل كُنَّا قَاَل حصيٍن بن ِعمران َأن غَيِرِه
 عبد قَاَل. ذَِلك عن نُِهينَا اِإلسالَم كَان فَلَما صباحا وَأنِْعم عينًا

 بْأس والَ عينًا ِبك اللَّه َأنْعم الرجُل يقُوَل َأن يكْره معمر قَاَل الرزاِق
قُوَل َأني مَأنْع اللَّه نَكيع.  

سنن أبي 
  داود

  نهينا

 قَاَل محمٍد عن عوٍن ابن حدثَنَا معاذٌ حدثَنَا الْمثَنَّى بن محمد حدثَنَا .١٣٧
َأنَس ناِلٍك بم ِضير اللَّه نْهنُِهينَا ع َأن ِبيعي اِضراٍد حِلب.  

صحيح 
  البخاري

  نهينا

 قَاَل َأنٍَس عن ثَاِبٍت عن زيٍد بن حماد حدثَنَا حرٍب بن سلَيمان حدثَنَا  
  .التَّكَلُِّف عن نُِهينَا فَقَاَل عمر ِعنْد كُنَّا

صحيح 
  البخاري

  نهينا

 ربش بن حدثنا كريب أبو قال إبراهيم بن وإسحاق كريب أبو حدثنا .١٣٨
 عن نهينا * يقول البراء سمعت قال عبيد بن ثابت عن مسعر عن

  .األهلية الحمر لحوم

صحيح 
  مسلم

  نهينا

 ابِن عِن وهٍب ابن حدثَنَا الرمِلى موهٍب بِن خَاِلِد بن يِزيد حدثَنَا .١٣٩
 نَوفٍَل بِن حاِرِثالْ مولَى عمار حدثَِنى صبيٍح بِن يحيى عن جريٍج

َأنَّه ةَ شَِهدنَازج ا كُلْثُوٍم ُأمِنهابِعَل وفَج ا الْغُالَمِلى ِممي امتُ اِإلمفََأنْكَر 
ِفى ذَِلكِم والْقَو ناٍس اببو عَأبِعيٍد وس ِرىو الْخُدَأبةَ وو قَتَادَأبو 

  .نَّةُالس هِذِه فَقَالُوا هريرةَ

سنن أبي 
  داود

هذه 
  السنة

 جريٍج ابِن عِن محمٍد بن حجاج حدثَنَا مِعيٍن بن يحيى حدثَنَا .١٤٠
 ِفى عباٍس ِالبِن قُلْنَا يقُوُل طَاوسا سِمع َأنَّه الزبيِر َأبو َأخْبرِنى
 ِإنَّا قُلْنَا قَاَل. السنَّةُ ِهى فَقَاَل. السجوِد ِفى الْقَدميِن علَى اِإلقْعاِء
اهلَنَر فَاءِل ججفَقَاَل. ِبالر ناٍس اببع نَّةُ ِهىس كاهللا صلى- نَِبي 
  .-وسلم عليه

سنن أبي 
  داود

هي 
  السنة



– 

  )٤٤٤٨(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا الحسين بن علي : حدثنا هارون بن عبد اهللا الحمال قال  .١٤١

ان األعمش ، عن حبيب بن أبي الجعفي ، عن زائدة ، عن سليم
ثابت ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن سويد بن غفلة ، عن أبي 

من أتى : "  صلى اهللا عليه وسلم قال يبلغ به النبيالدرداء ، 
فراشه ، وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل ، فغلبته عينه حتى 

  ." يصبح ، كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه 

ابن سنن 
  ماجه

  يبلغ به

حدثنا قتيبة بن سعيد ، وعمرو الناقد ، ومحمد بن عبد اهللا بن  .١٤٢
حدثنا سفيان ، عن أبي : نمير ، جميعا عن ابن عيينة ، قال قتيبة 

 صلى اهللا يبلغ به النبيالزناد ، عن األعرج ، عن أبي هريرة ، 
أ إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ، وإذا توض: " عليه وسلم قال 

  .أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 عن قَيٍس عن ِإسماِعيَل عن سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي حدثَنَا .١٤٣
 هنَا ها ِمن قَاَل وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِبِه يبلُغُ مسعوٍد َأِبي

 َأهِل الْفَداِدين ِفي الْقُلُوِب وِغلَظُ والْجفَاء الْمشِْرِق نَحو الِْفتَن جاءتْ
  .ومضر رِبيعةَ ِفي والْبقَِر الِْإِبِل َأذْنَاِب ُأصوِل ِعنْد الْوبِر

 صحيح
  البخاري

  يبلغ به

 عن ِعكِْرمةَ عن عمٍرو عن سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي حدثَنَا .١٤٤
 اللَّه قَضى ِإذَا قَاَل وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِبِه يبلُغُ هريرةَ َأِبي

راِء ِفي الَْأممتْ السبرلَاِئكَةُ ضا الْمِتهِنحانًا ِبَأجعِلِه خُضِلقَو 
 ذَِلك ينْفُذُهم صفْواٍن غَيره وقَاَل عِلي قَاَل صفْواٍن علَى كَالسلِْسلَِة

  . }قَالُوا ربكُم قَاَل ماذَا قَالُوا قُلُوِبِهم عن فُزع { فَِإذَا

 صحيح
  البخاري

  يبلغ به

 الَْأعرِج عن الزنَاِد َأِبي عن سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي حدثَنَا .١٤٥
نةَ َأِبي عريره ِضير اللَّه نْهلُغُ عبِبِه ي لَّى النَِّبيص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسقَاَل و نَِّة ِفي ِإنةً الْجرشَج ِسيري اِكبا ِفي الراٍم ِماَئةَ ِظلِّهلَا ع 
  .}ممدوٍد وِظلٍّ {ِشْئتُم ِإن واقْرءوا يقْطَعها

 صحيح
  خاريالب

  يبلغ به

 عن ِعكِْرمةَ عن عمٍرو عن سفْيان حدثَنَا اللَِّه عبِد بن عِلي َدثَنَاح .١٤٦
 اللَّه قَضى ِإذَا قَاَل وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِبِه يبلُغُ هريرةَ َأِبي

راِء ِفي الَْأممتْ السبرلَاِئكَ ضا ةُالْمِتهِنحانًا ِبَأجعِلِه خُضِلقَو كََأنَّه 
   فَِإذَا ذَِلك ينْفُذُهم صفْواٍن غَيره وقَاَل عِلي قَاَل صفْواٍن علَى ِسلِْسلَةٌ

}عفُز نع اذَا قَالُوا قُلُوِبِهمقَاَل م كُمبقَّ قَالُوا رالْح وهو ِليالْع الْكَِبير{.  

 حيحص
  البخاري

  يبلغ به



 

 )٤٤٤٩(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 إبراهيم بن وإسحاق الناقد وعمرو شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا .١٤٧

 الزهري عن عيينة بن سفيان حدثنا بكر أبو قال سفيان عن جميعا
 صلى النبي به يبلغ الصامت بن عبادة عن الربيع بن محمود عن
  .الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال * وسلم عليه اهللا

صحيح 
  مسلم

  بلغ بهي

 قال عيينة بن عن جميعا حرب بن وزهير الناقد عمرو حدثني .١٤٨
 عن يحدث سالما سمع الزهري عن عيينة بن سفيان حدثنا زهير
 أحدكم استأذنت إذا * قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ أبيه

  .يمنعها فال المسجد إلى امرأته

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 بن سفيان حدثنا عمرو قال ربح بن وزهير الناقد عمرو حدثنا .١٤٩
 النبي به يبلغ هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة
 ثالث أحدكم رأس قافية على الشيطان يعقد * وسلم عليه اهللا صلى
 فذكر استيقظ فإذا طويال ليال عليك يضرب عقدة بكل نام إذا عقد
 حلتان صلى فإذا عقدتان عنه انحلت توضأ وإذا عقدة انحلت اهللا

  .كسالن النفس خبيث أصبح وإال النفس طيب نشيطا فأصبح العقد

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 عيينة بن سفيان حدثنا قاال حرب بن وزهير الناقد عمرو حدثني .١٥٠
 اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهري عن

  .بالقرآن يتغنى لنبي أذن ما لشيء اهللا أذن ما * قال وسلم عليه

حيح ص
  مسلم

  يبلغ به

 عيينة بن سفيان حدثنا قاال حرب بن وزهير الناقد عمرو وحدثني .١٥١
 عن يسار بن سليمان عن مكحول عن موسى بن أيوب حدثنا
 اهللا صلى النبي عن عمرو قال هريرة أبي عن مالك بن عراك
 وال عبده في المسلم على ليس * به يبلغ زهير وقال وسلم عليه
  .صدقة فرسه

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 حدثنا قاال نمير بن اهللا عبد بن ومحمد حرب بن زهير حدثني .١٥٢
 يبلغ هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان

 بن يا وتعالى تبارك اهللا قال * قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به
 مآلن نمير بن وقال مآلى اهللا يمين وقال عليك أنفق أنفق آدم

  .والنهار الليل شيء يغيضها ال سحاء
  
  

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به



– 

  )٤٤٥٠(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا حرب بن زهير حدثنا .١٥٣

 ناقة بيت أهل يمنح رجل أال * به يبلغ هريرة أبي عن األعرج
  .لعظيم أجرها إن بعس وتروح بعس تغدو

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 عن لزنادا أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا حرب بن زهير حدثنا .١٥٤
 * قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي عن األعرج

  .والمال العيش حب اثنتين حب على شاب الشيخ قلب

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 قالوا حرب بن وزهير الناقد وعمرو شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا .١٥٥
 هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا
 يبلغ عمرو وقال رواية شيبة أبي بن بكر أبو قال عنه اهللا رضي

 اهللا صلى النبي عن زهير وقال وسلم عليه اهللا صلى النبي به
 إني فليقل صائم وهو طعام إلى أحدكم دعي إذا قال وسلم عليه
  .صائم

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 حدثنا قاال لعمرو واللفظ حرب بن وزهير الناقد عمرو حدثني .١٥٦
 أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن نةعيي بن سفيان
 مسجدي في صالة: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة

  .الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من أفضل هذا

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 قال عيينة بن عن جميعا حرب بن وزهير الناقد عمرو حدثني .١٥٧
 به يبلغ هريرة أبي عن سعيد عن الزهري عن سفيان حدثنا عمرو
 مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال : وسلم عليه اهللا صلى النبي

  .األقصى ومسجد الحرام ومسجد هذا مسجدي

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 جميعا حرب بن وزهير الناقد وعمرو شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا .١٥٨
 بن أيوب عن عيينة بن سفيان حدثنا زهير قال عيينة بن عن

 به يبلغ عثمان عن عثمان بن أبان عن وهب بن نبيه عن موسى
  .يخطب وال ينكح ال المحرم  :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 قالوا حرب بن وزهير الناقد وعمرو شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا .١٥٩
 هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن سفيان حدثنا
 وقال لباد حاضر يبع ال : قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ

  .لباد حاضر يبيع أن نهى أنه وسلم عليه اهللا صلى النبي عن زهير
  

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به



 

 )٤٤٥١(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 حدثنا قاال سعيد بن وقتيبة قعنب بن مسلمة بن اهللا عبد حدثنا .١٦٠

 الناقد وعمرو حرب بن زهير وحدثنا ح الحزامي يعنيان المغيرة
 عن األعرج عن الزناد أبي عن كالهما يينةع بن سفيان حدثنا قاال
 حديث وفي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أبي

 : رواية عمرو وقال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ زهير
 وكافرهم لمسلمهم مسلمهم الشأن هذا في لقريش تبع الناس

  .لكافرهم

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 حدثنا قالوا نمير وبن حرب بن وزهير ةشيب أبي بن بكر أبو حدثنا .١٦١
 أوس بن عمرو عن دينار بن يعني عمرو عن عيينة بن سفيان

 صلى النبي به يبلغ بكر وأبو نمير بن قال عمرو بن اهللا عبد عن
 اهللا صلى اهللا رسول قال قال زهير حديث وفي وسلم عليه اهللا

 يمين عن نور من منابر على اهللا عند المقسطين إن : وسلم عليه
 حكمهم في يعدلون الذين يمين يديه وكلتا وجل عز الرحمن
  .ولوا وما وأهليهم

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 عن األعرج عن الزناد أبي عن سفيان حدثنا الناقد عمرو حدثنا  .١٦٢
 عن طاوس وبن وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي
 أرعاه قال أنه رغي بمثله : وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ أبيه
  .يتيم يقل ولم صغره في ولد على

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 البن واللفظ حرب بن وزهير نمير بن اهللا عبد بن محمد حدثنا .١٦٣
 أبي عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا قاال نمير

 وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ أسيد بن حذيفة عن الطفيل
 أو بأربعين الرحم في تستقر ما بعد نطفةال على الملك يدخل :قال

 فيقول فيكتبان سعيد أو أشقي رب يا فيقول ليلة وأربعين خمسة
 ثم ورزقه وأجله وأثره عمله ويكتب فيكتبان أنثى أو أذكر رب أي

  .ينقص وال فيها يزاد فال الصحف تطوى

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا .١٦٤
 عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي عن األعرج عن الزناد
 وال الشعر نعالهم قوما تقاتلوا حتى الساعة تقوم ال :قال وسلم
  .األنف ذلف األعين صغار قوما تقاتلوا حتى الساعة تقوم

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به



– 

  )٤٤٥٢(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا حرب بن زهير حدثني .١٦٥

 : قال وسلم عليه اهللا صلى النبي به يبلغ هريرة أبي عن عرجاأل
 حتى فيه إلى اإلناء يصل فما اللقحة يحلب والرجل الساعة تقوم
 يلط والرجل تقوم حتى يتبايعانه فما الثوب يتبايعان والرجالن تقوم
 .تقوم حتى يصدر فما حوضه في

صحيح 
  مسلم

  يبلغ به

 ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، حدثنا هشيم ، عن: حدثنا هناد قال  .١٦٦
أنه كان يمسك عن التلبية  " " يرفع الحديثعن ابن عباس قال ، 

. وفي الباب عن عبد اهللا بن عمرو "  في العمرة إذا استلم الحجر 
والعمل عليه عند أكثر أهل " حديث ابن عباس حسن صحيح  : " 

وقال " ال يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر : العلم قالوا 
إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية ، والعمل على : بعضهم 

حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وبه يقول سفيان ، والشافعي 
  ."، وأحمد ، وإسحاق 

سنن 
الترمذي  
الجامع 
  الصحيح

يرفع 
  الحديث

حدثنا يحيى : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا محمد بن يحيى قال  .١٦٧
دثني إسحاق بن أسيد ، عن أبي حفص الدمشقي ، ح: بن أيوب قال 

استقيموا ، ونعما إن استقمتم : "  قال يرفع الحديثعن أبي أمامة ، 
  ." ، وخير أعمالكم الصالة ، وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن 

سنن ابن 
  ماجه

يرفع 
  الحديث

 خَاِلٍد عن - يٍدز ابن يعِنى - حماٍد عن عبيٍد بن محمد حدثَنَا .١٦٨
 يرفَع الشَّعِبى عِن الرحمِن عبِد بِن حميِد بِن اللَِّه عبيِد عن الْحذَّاِء
 تَرك من « :قَاَل َأنَّه -وسلم عليه اهللا صلى -  النَِّبى ِإلَى الْحِديثَ

  .»ياهاَأح ِلمن فَِهى رجٌل فََأحياها ِبمهِلٍك دابةً

سنن أبي 
  داود

يرفع 
  الحديث

 موسى حدثَنَا نُميٍر بن اللَِّه عبد حدثَنَا شَيبةَ َأِبى بن عثْمان حدثَنَا .١٦٩
نِلٍم بستُ قَاَل مِمعةَ سِعكِْرم فَعرِديثَ يا الْحى ِفيمِن ِإلَى ُأراب 

 تَرك من « -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رسوُل قَاَل قَاَل عباٍس
  . »حاربنَاهن منْذُ سالَمنَاهن ما ِمنَّا فَلَيس طَلَِبِهن مخَافَةَ الْحياِت

سنن أبي 
  داود

يرفع 
  الحديث

حدثنا عبد اهللا بن إدريس ، : حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمير قال  .١٧٠
: "  ، قال يرفعهقي ، عن حصين ، عن عامر ، عن عروة البار

اإلبل عز ألهلها ، والغنم بركة ، والخير معقود في نواصي الخيل 
  " *إلى يوم القيامة 

سنن ابن 
  ماجه

  يرفعه



 

 )٤٤٥٣(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
حدثنا : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا محمد بن رافع ، قال  .١٧١

مفضل وهو ابن مهلهل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة 
إذا : "  صلى اهللا عليه وسلم قال ه إلى النبييرفع، عن عبد اهللا ، 

شك أحدكم في صالته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فيتمه ، ثم  
  .ولم أفهم بعض حروفه كما أردت " يعني  يسجد سجدتين 

السنن 
  الصغرى

  يرفعه

حدثنا : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا محمد بن رافع ، قال  .١٧٢
نصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة مفضل وهو ابن مهلهل ، عن م

إذا : "  صلى اهللا عليه وسلم قال يرفعه إلى النبي، عن عبد اهللا ، 
شك أحدكم في صالته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فيتمه ، ثم  

  .ولم أفهم بعض حروفه كما أردت " يعني  يسجد سجدتين 

السنن 
  الصغرى

  يرفعه

 بن هشام ، عن سفيان ، حدثنا محمد بن العالء ، أخبرنا معاوية .١٧٣
 رفعهأراه : عن أبي مالك ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال 

ورواه : ، قال أبو داود " ال غرار في تسليم ، وال صالة : " ، قال 
   .ولم يرفعهابن فضيل على لفظ ابن مهدي ، 

سنن أبي 
  داود

  يرفعه

مير ، وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن عبد الملك بن ع .١٧٤
عن محمد بن المنتشر ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي 

أي الصالة أفضل : سئل :  ، قال يرفعههريرة رضي اهللا عنه ، 
: " بعد المكتوبة ؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال 

أفضل الصالة ، بعد الصالة المكتوبة ، الصالة في جوف الليل ، 
"  صيام شهر اهللا المحرم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان ،

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة 
، عن عبد الملك بن عمير ، بهذا اإلسناد في ذكر الصيام عن 

  .النبي صلى اهللا عليه وسلم بمثله

صحيح 
  مسلم

  يرفعه

 عن اَألعرِج عِن ِدالزنَا َأِبى عن سفْيان عن سِعيٍد بن قُتَيبةُ حدثَنَا .١٧٥
 َألمرتُهم الْمْؤِمِنين علَى َأشُقَّ َأن لَوالَ « قَاَل يرفَعه هريرةَ َأِبى

  . »صالٍَة كُلِّ ِعنْد وِبالسواِك الِْعشَاِء ِبتَْأِخيِر

سنن أبي 
  داود

  يرفعه

 بن ِإدِريس حدثَنَا عبيٍد بن محمد حدثَنَا الرقِّى محمٍد بن َأيوب حدثَنَا .١٧٦
ِزيدي ِدىاَألو نِرو عمِن عةَ برم ِلىمالْج نَأِبى ع خْتَِرىالْب الطَّاِئى 
نِعيٍد َأِبى عس ِرىالْخُد هفَعرِإلَى ي وسلم عليه اهللا صلى- النَِّبى- 

سنن أبي 
  داود

  يرفعه



– 

  )٤٤٥٤(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 ِستُّون والْوسقُ.  »زكَاةٌ َأوسٍق خَمسِة دون ِفيما لَيس « قَاَل

  .سِعيٍد َأِبى ِمن يسمع لَم الْبخْتَِرى َأبو داود َأبو قَاَل. مخْتُوما
 حدثَنَا - راهويِه ابن وهو - الْمروِزى ِإبراِهيم بن ِإسحاقُ حدثَنَا .١٧٧

حىيي نب مثَنَا آددح شَِريك ناٍر عمع ِنىهالد نِر َأِبى عيبالز نع 
 يوم ِلواُؤه كَان َأنَّه - وسلم عليه اهللا صلى- النَِّبى ِإلَى يرفَعه جاِبٍر
  .َأبيض مكَّةَ دخََل

سنن أبي 
  داود

  يرفعه

 يعِنى - محمد وحدثَنَا ح عوانَةَ َأبو حدثَنَا ِعيسى بن محمد حدثَنَا .١٧٨
نى ابِعيس  - نشَِريٍك ع نع انثْمِن عةَ َأِبى بعرِن زاِجِر عهالْم 

ِن الشَّاِمىِن عاب رمِديِث ِفى قَاَل - عشَِريٍك ح هفَعرقَاَل -  ي » نم 
لَِبس بٍة ثَورشُه َألْبهس اللَّه موِة ياما الِْقيبثَو ِمثْلَه«  .ادز نَأِبى ع 

  . »النَّار ِفيِه تُلَهب ثُم « عوانَةَ

سنن أبي 
  داود

  يرفعه

 - جعفَر حدثَنَا َأِبى حدثَنَا الزرقَاِء َأِبى بِن زيِد بن هارون حدثَنَا .١٧٩
 هريرةَ َأِبى عن - اَألصم ابن يعِنى - يِزيد عن -  برقَان ابن يعِنى

هفَعرقَاَل ي » احواَألر نُودةٌ جنَّدجا مفَ فَمارا تَعا اْئتَلَفَ ِمنْهمو 
ا تَنَاكَراخْتَلَفَ ِمنْه« . 

سنن أبي 
  داود

  يرفعه

 بن موسى احدثن . عثمان بن عمرو حدثنا . يحيى بن محمد حدثنا .١٨٠
 عن وسئل . عمر ابن عن نافع عن إسحاق ابن حدثنا . أعين

 ) فيها فصلوا مرارا سقيت إذا :  ( العذارات فيها تلقى الحيطان
  .سلم و عليه اهللا صلى النبي إلى يرفعه

ابن سنن 
  ماجه

  يرفعه

 عن الزهري عن معمر عن األعلى عبد حدثنا . بكر أبو حدثنا .١٨١
 الزمان يتقارب  : ( قال يرفعه هريرة أبي عن المسيب بن سعيد

 يا قالوا ) الهرج ويكثر الفتن وتظهر الشح ويلقى . العلم وينقص
  ).القتل ( قال ؟ الهرج وما اهللا رسول

ابن سنن 
  ماجه

  يرفعه

 : سليم بن صفوان عن مالك حدثنا معن حدثنا األنصاري حدثنا .١٨٢
 األرملة لىع الساعي قال سلم و عليه اهللا صلى النبي إلى يرفعه

 ويقوم النهار يصوم كالذي أو اهللا سبيل في كالمجاهد والمسكين
  .الليل

سنن 
  الترمذي

  يرفعه

 عطية عن مرزوق بن فضيل عن أبي حدثنا وكيع بن سفيان حدثنا .١٨٣
 بالموت أتي القيامة يوم كان إذا : قال يرفعه سعيد أبي عن

سنن 
  الترمذي

  يرفعه



 

 )٤٤٥٥(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 فلو رونينظ وهم فيذبح والنار الجنة بين فيوقف األملح كالكبش

 لمات حزنا مات أحدا أن ولو الجنة أهل لمات فرحا مات أحدا أن
  .النار أهل

 عن عياش بن بكر أبي عن آدم بن يحيى حدثنا كريب أبو حدثنا .١٨٤
 مسعود بن اهللا عبد عن خراش بن ربعي عن منصور عن األعمش

 اهللا كتاب يتلو الليل من قام رجل اهللا يحبهم ثالثة : قال يرفعه
 كان ورجل شماله من قال أراه يخفيها بييمينه صدقة تصدق ورجل

 .العدو فاستقبل أصحابه فانهزم سرية في

سنن 
  الترمذي

  يرفعه

 بن أيوب حدثنا قال سفيان حدثنا قال منصور بن محمد أخبرنا .١٨٥
 عن مالك بن عراك عن يسار بن سليمان عن مكحول عن موسى

 على ليس: قال سلم و عليه اهللا صلى النبي إلى يرفعه هريرة أبي
  .صدقة فرسه في وال عبده في المسلم

سنن 
  النسائي

  يرفعه

 عن صهيب عن عمرو عن سفيان حدثنا قال سعيد بن قتيبة أخبرنا .١٨٦
 بغير فوقها فما عصفورا قتل من : قال يرفعه عمرو بن اهللا عبد

 فما اهللا رسول يا قيل القيامة يوم عنها جل و عز اهللا سأل حقها
  .بها فيرمى رأسها تقطع وال فتأكلها تذبحها أن حقها قال حقها

سنن 
  النسائي

  يرفعه

 سليمان حدثنا قال كثير بن محمد حدثنا قال معمر بن محمد أخبرنا .١٨٧
 قال يرفعه عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن كثير بن
 عقل فعقله عصا أو سوط أو بحجر رمية أو عميه في قتل من: 

 اهللا لعنة فعليه وبينه بينه حال ومن قود فهو عمدا قتل ومن الخطأ
 دية كم عدال وال صرفا منه اهللا يقبل ال أجمعين والناس والمالئكة

 ربيعة بن القاسم حديث في أيوب على االختالف وذكر العمد شبه
  .فيه

سنن 
  النسائي

  يرفعه

 عطاء عن منصور عن شريك أنبأنا قال حجر بن علي أخبرنا .١٨٨
 في اال اليد تقطع ال : قال يرفعه أيمن أم بن أيمن عن دومجاه

 .دينار يومئذ وثمنه المجن ثمن

سنن 
  النسائي

  يرفعه

 َأِبي عن شُعبةُ حدثَنَا الْحاِرِث بن خَاِلد حدثَنَا حفٍْص بن قَيس حدثَنَا .١٨٩
انرِعم ِنيوالْج نَأنٍَس ع هفَعري ِإن قُوُل اللَّهِن يوِل ِلَأهالنَّاِر َأه 
 نَعم قَاَل ِبِه تَفْتَِدي كُنْتَ شَيٍء ِمن الَْأرِض ِفي ما لَك َأن لَو عذَابا

صحيح 
  البخاري

  يرفعه



– 

  )٤٤٥٦(

  الصيغ  المصدر  الحديث  
 لَا َأن آدم صلِْب ِفي وَأنْتَ هذَا ِمن َأهون هو ما سَألْتُك فَقَد قَاَل

تَ ِبي تُشِْركيِإلَّا فََأب كالشِّر  
 بن زرارةُ حدثَنَا قَتَادةُ حدثَنَا ِمسعر حدثَنَا يحيى بن خَلَّاد حدثَنَا .١٩٠

 عما ِلُأمِتي تَجاوز اللَّه ِإن قَاَل يرفَعه هريرةَ َأِبي عن َأوفَى
  .تَكَلَّم َأو ِبِه تَعمْل لَم ما َأنْفُسها ِبِه حدثَتْ َأو وسوستْ

صحيح 
  البخاري

  يرفعه

 سلَيٍم بِن صفْوان عن ماِلك حدثَِني قَاَل اللَِّه عبِد بن ِإسماِعيُل حدثَنَا .١٩١
هفَعرِإلَى ي لَّى النَِّبيص ِه اللَّهلَيع لَّمساِعي قَاَل ولَى السلَِة عمالَْأر 

 ويقُوم النَّهار يصوم كَالَِّذي َأو اللَِّه سِبيِل ِفي كَالْمجاِهِد لِْمسِكيِنوا
 عن الديِلي زيٍد بِن ثَوِر عن ماِلك حدثَِني قَاَل ِإسماِعيُل حدثَنَا اللَّيَل
 اللَّه صلَّى النَِّبي عن هريرةَ َأِبي عن مِطيٍع ابِن مولَى الْغَيِث َأِبي

 .ِمثْلَه وسلَّم علَيِه

صحيح 
  البخاري

  يرفعه

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل  .١٩٢
 أن يضع الرجل اليد اليمنى  يؤمرونكان الناس: " بن سعد ، قال 

 إال ينميقال أبو حازم ال أعلمه " على ذراعه اليسرى في الصالة 
ينمى ذلك ولم : إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال إسماعيل ذلك 

  .يقل ينمي

صحيح 
  البخاري

  ينميه

 



 

 )٤٤٥٧(

  المراجع
 .تمنهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي ((اإلبهاج في شرح المنهاج  ١

  ))هـ٧٨٥
 ،تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي

 -هـ ١٤١٦، بيروت–دار الكتب العلمية ، لده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابوو
  . م١٩٩٥

  األحاديث القدسية ٢
  تخريج لجنة من العلماء تحت إشراف المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

  اإلحكام في أصول األحكام ٣
 – بيروت -دار الكتاب العربي :  دار النشر-علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن 

  سيد الجميلي. د:  تحقيق- األولى:  الطبعة-١٤٠٤
  اإلحكام في أصول األحكام ٤

   ١. ط– ١٤٠٤ – القاهرة -  دار الحديث -علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد 
  األصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم  ٥

اية الشيخ أحمد عزو عن:  المحقق - ) هـ١٢٥٠. ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
  . دار الكتاب العربي- كفر بطنا -، دمشق 

  . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦
   .هـ١٤٠٥. بيروت . المكتب اإلسالمي . ٢ط. محمد ناصر الدين األلباني  

  االستذكار ٧
.  ط-  بيروت – دار الكتب العلمية -أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري 

٢٠٠٠ – ١٤٢١، ١ -   
  األم ٨

: ، الطبعة١٣٩٣ - بيروت -   دار المعرفة -محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا 
  الثانية

  الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ٩
–) هـ٧٧٤. ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

   هـ١٤١٧ – الرياض –مكتبة المعارف 



– 

  )٤٤٥٨(

  طلح الحديث والرجال بلوغ اآلمال من مص ١٠
  .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣األولى، . محمد محمود أحمد بكار، دار السالم، ط/ د.أ

  التحليل بطالن على الدليل بيان ١١
  .م١٩٩٨ – ه١٤١٨ ،اإلسالمي لمكتب، االسلفي المجيد عبد حمدي: المحقق، تيمية ابن

  تاج العروس من جواهر القاموس ١٢
 -يني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحس

   دار الهداية-مجموعة من المحققين : تحقيق 
  التبصرة في أصول الفقه ١٣

محمد حسن . د: تحقيق ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق
  ١٤٠٣الطبعة األولى ، ،  دمشق–دار الفكر ، هيتو

  تحرير علوم الحديث ١٤
 لبنان – مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - اهللا بن يوسف الجديع عبد
   م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤  -

  تحرير علوم الحديث ١٥
،  لبنان–مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، عبد اهللا بن يوسف الجديع

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى، .ط
  اصطالحات الحنفية والشافعيةالتحرير في أصول الفقه الجامع بين ١٦

مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، ـ) ه٨٦١ .ت(ابن همام الدين االسكندري الحنفي، 
  . هـ١٣٥١،بمصر

  تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى  ١٧
 -طبعة مكتبة الرياض الحديثة ) هـ ٩١١( عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 

  الرياض
  التعريفات ١٨

:  الطبعة-١٤٠٥ – بيروت -  دار الكتاب العربي -لي الجرجاني علي بن محمد بن ع
  إبراهيم األبياري:  تحقيق-األولى

  
  



 

 )٤٤٥٩(

  تقريب التهذيب ١٩
 األولى – طبعة دار الرشيد سوريا -هـ٨٥٢ت- أحمد بن على بن حجر العسقالنى 

 .هـ١٤٠٦
  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ٢٠

: تقديم وتحقيق وتعليق، )هـ٦٧٦ .ت(ي الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا محي
  . م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥ األولى، .، طدار الكتاب العربي، بيروت، محمد عثمان الخشت

  التقرير والتحبير ٢١
أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 

 -هـ ١٤٠٣ الثانية، .، طدار الكتب العلمية ،)هـ٨٧٩ .ت(ابن الموقت الحنفي 
  .م١٩٨٣

   الحديثمصطلحالتقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في  ٢٢
هـ ١٤١٧ -  لبنان - بيروت -دار الكتاب العربي :   دار النشر- حسن محمد المشاط 

  فواز أحمد زمرلي: تحقيق- الرابعة : م، الطبعة١٩٩٦ -
  ومة البيقونية في مصطلح الحديثالتقريرات السنية شرح المنظ ٢٣

دار ، فواز أحمد زمرلي: المحقق، )هـ١٣٩٩: المتوفى(حسن بن محمد المشاط المالكي 
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الرابعة، .، ط لبنان– بيروت -الكتاب العربي 

  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ٢٤
 - لبنان - بيروت -الفكر  دار - الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

   األولى:  الطبعة-م ١٩٧٠ - هـ ١٣٨٩
  . تهذيب الكمال  ٢٥

بشار عواد معروف : تحقيق )  هـ٧٤٢:ت. .(أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي 
  .هـ ١٤١٥. بيروت. مؤسسة الرسالة  .٦ط. 

  توجيه النظر إلى أصول األثر  ٢٦
 الطبعة األولى ، -  حلب –سالمية  مكتبة المطبوعات اإل- طاهر الجزائري الدمشقي 

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦
  
  



– 

  )٤٤٦٠(

  التوقيف على مهمات التعاريف ٢٧
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

 -  عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب ، )هـ١٠٣١ .ت(الحدادي ثم المناوي القاهري 
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ألولى، ا. ، طالقاهرة

  تيسير التحرير ٢٨
، ) هـ٩٧٢.ت(محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 

 -دار الكتب العلمية ، ) م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١( مصر -مصطفى البابي الْحلَِبي 
  .) م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧( بيروت -، ودار الفكر ) م١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣(بيروت 

  تيسير مصطلح الحديث ٢٩
  بة المعارف للنشر والتوزيع مكت-محمود الطحان 

  جامع األصول في أحاديث الرسول ٣٠
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 

 التتمة تحقيق -عبد القادر األرنؤوط :  تحقيق -) هـ٦٠٦. ت(الجزري ابن األثير 
  تبة دار البيان مك- مطبعة المالح - مكتبة الحلواني -بشير عيون 

  جامع بيان العلم وفضله ٣١
   دار ابن حزم- مؤسسة الريان - - أبي عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي 

   هـ٢٠٠٣- ١٤٢٤الطبعة األولى 
 األنام خير على والسالم الصالة فضل في األفهام جالء ٣٢

 أحمد بن دزائ: المحقق ، اهللا عبد أبو الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد
  .، دار عالم الفوائدالنشيري

  المدينة أهل على الحجة ٣٣
 حسن مهدي: المحقق، )هـ١٨٩ .ت (الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد اهللا عبد أبو

  .ه١٤٠٣ الثالثة، .، طبيروت -الكتب عالم، القادري الكيالني
  الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ٣٤

          األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
 األولى، .، ط بيروت–دار الفكر المعاصر ، مازن المبارك. د: المحقق، )هـ٩٢٦ .ت(

  .ه١٤١١



 

 )٤٤٦١(

  الخالصة في معرفة الحديث ٣٥
 أبو عاصم :المحقق، ) هـ٧٤٣ .ت(الحسين بن محمد بن عبد اهللا، شرف الدين الطيبي 

 .ط،  الرواد لإلعالم والنشر-سالمية للنشر والتوزيع المكتبة اإل، الشوامي األثري
  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، 

   في التفسير بالمأثورالمنثور الدر ٣٦
  .بيروت – الفكر دار، )هـ٩١١ .ت (السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد

  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ٣٧
 علي محمد :المحقق، )هـ٧٧١ .ت(كي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السب

م ١٩٩٩ األولى، .ط، بيروت/  لبنان - عالم الكتب ، معوض، عادل أحمد عبد الموجود
  .هـ١٤١٩ -

  السنة في مواجهة أعدائها ٣٨
  .م٢٠١٣ ،مكتبة اإليمان للنشر والتوزيع طه دسوقي حبيشي، 

  السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ٣٩
 سوريا، - دمشق : المكتب اإلسالمي، )هـ١٣٨٤ .ت(مصطفى بن حسني السباعي 

  .)بيروت( م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ الثالثة، .، ط لبنان–بيروت 
  سنن ابن ماجة  ٤٠

دار الكتب .  طبعة دار الفكر بيروت–هـ٢٧٥ت–أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجة 
 .بيروت . العلمية 

  سنن أبى داود  ٤١
 دار الكتاب العربي ـ بيروت -هـ٢٧٥ت– أبو داود سليمان بن األشعث السجستانى

   حمص. حلب . دار الحديث 
  سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح ٤٢

 طبعة دار إحياء التراث –هـ٢٩٧ت-أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
  .دار الكتب العلمية . العربى

  سنن الدارقطنى  ٤٣
:  لبنان الطبعة–بيروت  مؤسسة الرسالة، -هـ٣٨٥ت–على بن عمر الدارقطني 

 .هـ ١٤١٧. بيروت . دار الكتب العلمية  .١ط.  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، 



– 

  )٤٤٦٢(

  السنن الكبرى  ٤٤
:  مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند الطبعة –هـ٤٥٨ت–أحمد بن الحسن البيهقى 

  ١ هـ ط١٣٤٤األولى ـ : الطبعة 
 .هـ ١٤١٤. بيروت. دار الكتب العلمية 

  برى السنن الك ٤٥
 بيروت – مؤسسة الرسالة -هـ٣٠٣ت –أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 

 .هـ ١٤٢١.يروت ب. مؤسسة الرسالة  .١ط   م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة
  ) المجتبى(سنن النسائي  ٤٦

 ٣ط. هـ١٤٠٦الثانية -أحمد بن شعيب النسائي مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب 
   .هـ١٤١٤. وت بير. دار المعرفة .

  الشذا الفياح من علوم ابن الصالح  ٤٧
إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي 

   مكتبة الرشد-صالح فتحي هلل :  المحقق - ) هـ٨٠٢. ت(
  شرح التبصرة والتذكرة ٤٨

   ته أبو أكرم الحلبي قام بفهرس- ماهر ياسين الفحل . د:  المحقق -الحافظ العراقي 
  شرح النووي على صحيح مسلم ٤٩

 –دار إحياء التراث العربى بيروت) ٢( طبعة-هـ٦٧٦ت–لإلمام محيي الدين النووي 
  .هـ١٣٩٢

  شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر ٥٠
، دار األرقم بن أبي األرقم ، )ه١٠١٤.ت(علي بن سلطان محمد الهروي القاري، 

  . لبنان–بيروت 
  اآلثار معاني شرح ٥١

 المصري الحجري األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو
 جاد سيد محمد - النجار زهري محمد: (حققه، )هـ٣٢١ .ت (بالطحاوي المعروف

 هـ ١٤١٤،األولى .، طالكتب عالم، المرعشلي الرحمن عبد يوسف د: راجعه ،)الحق
  .م ١٩٩٤ -
  



 

 )٤٤٦٣(

  فكر في مصطلح أهل األثرشرح نخبة ال ٥٢
-٩٣٠(المال نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي 

  األولى:  الطبعة-  بيروت -  دار األرقم- ) هـ١٠١٤
  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٥٣

 – دار العلم للماليين -أحمد عبد الغفور عطار :  تحقيق-إسماعيل بن حماد الجوهري 
  . م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧الرابعة : الطبعة -بيروت 

  صحيح ابن خزيمة   ٥٤
  .هـ١٣٩٠ المكتب االسالمي بيروت -هـ٣١١–محمد بن اسحاق بن خزيمة 

  صحيح البخاري         ٥٥
 –بيروت–دار ابن كثير ) ٣( ط -هـ٢٥٦ت-أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري 

 .هـ١٤٠٧
  صحيح مسلم  ٥٦

. المكتبة اإلسالمية .  دار الجيل بيروت-هـ٢٦١ ت– مسلم بن الحجاج النيسابوري
   .استانبول 

  الضعفاء الكبير ٥٧
 :المحقق، )هـ٣٢٢ .ت(أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 

 -هـ ١٤٠٤ األولى، .ط،  بيروت–دار المكتبة العلمية ، عبد المعطي أمين قلعجي
  .م١٩٨٤

 ترمذيعارضة األحوذي بشرح صحيح ال ٥٨
دار الكتب ، ) هـ٥٤٣ .ت  (محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي

  . لبنان–  بيروت،العلمية
  علل الدار قطني ٥٩

 األولى – الرياض – طبعة دار طيبة - هـ٣٨٥ت–على بن عمر بن أحمد الدار قطني 
   .هـ١٤٠٥

   عرض ودراسة-علوم الحديث ومصطلحه  ٦٠
 .ط،  لبنان–دار العلم للماليين، بيروت ، )هـ١٤٠٧ .ت(م الصالح صبحي إبراهي. د

  . م١٩٨٤الخامسة عشر، 



– 

  )٤٤٦٤(

  فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٦١
. هـ١٣٧٩دار المعرفة بيروت  –هـ٨٥٢ت–أحمد بن على بن حجر العسقالني 

  .هـ١٤٠٨. مصر .المكتبة السلفية 
  فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٦٢

 - لبنان -دار الكتب العلمية :  دار النشر- عبد الرحمن السخاوي شمس الدين محمد بن
  األولى:  الطبعة- هـ ١٤٠٣

  الفصول في األصول ٦٣
وزارة األوقاف ، )هـ٣٧٠ .ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤  الثانية،.ط، الكويتية
  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٦٤

 – دار الكتب العلمية –) هـ١٢٢٥. ت( بن نظام الدين محمد اللكنوي عبد العلي محمد
   لبنان-بيروت 

  القاموس المحيط ٦٥
  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

  قواطع األدلة في األصول ٦٦
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 

  )هـ٤٨٩: المتوفى (الحنفي ثم الشافعي 
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي: لمحققا

  م١٩٩٩/هـ١٤١٨الطبعة األولى، 
  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ٦٧

 -هـ ١٣٩٩ - بيروت - دار الكتب العلمية :  دار النشر-محمد جمال الدين القاسمي
  األولى:  الطبعة-م١٩٧٩

  ثقواعد في علوم الحدي ٦٨
عبد الفتاح أبو غدة، إدارة القرآن : ، تحقيق)ه١٣٩٤.ت(ظفر أحمد العثماني التهانوي، 

  .والعلوم اإلسالمية، باكستان
  قول الصحابي من السنة بين الوقف والرفع ٦٩

  ١٢: ، العدد٦:إبراهيم صالح محمود، مجلة كلية  العلوم اإلسالمية، مجلد.  د



 

 )٤٤٦٥(

  كتاب الصيام من شرح العمدة ٧٠
ن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن تقي الدي

 زائد بن أحمد :المحقق، ) هـ٧٢٨ .ت(محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
  .م١٩٩٦- هـ ١٤١٧ األولى، .ط، دار األنصاري، النشيري

  الكفاية في علم الرواية ٧١
 -المكتبة العلمية :  دار النشر-ب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطي

   المدينة المنورة
  لسان العرب ٧٢

   الطبعة األولى- بيروت – دار صادر -محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري 
  لسان المحدثين  ٧٣

معجم يعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرِح (
  محمد خلف سالمة  )تهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهمجملة من مشكل عبارا

  ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاري ٧٤
  . لبنان–علي حسن عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت : لإلمام النووي، تحقيق

  ))مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب  ٧٥
  .دار الفكر، )هـ٦٧٦ .ت( النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

: مطبوع ضمن كتاب( رسالة في أصول الحديث = الحديث أصول في المختصر ٧٦
  )رسالتان في المصطلح

،  علي زوين:المحقق، )هـ٨١٦ .ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
  .هـ١٤٠٧ األولى، .ط -  الرياض–مكتبة الرشد 

  مذكرة في أصول الفقه ٧٧
مكتبة ، )هـ١٣٩٣ .ت(ألمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي محمد ا

  . م٢٠٠١ الخامسة، .ط، العلوم والحكم، المدينة المنورة
  المرفوع حكما دراسة تأصيلية تطبيقية ٧٨

  .م٢٠١٨ –ه ١٤٣٩األولى، . عمار أحمد الصياصة، دار اللباب، ط. د
  المرفوع وصيغ الرفع ٧٩

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١األولى، .  السعود، دار ابن حزم، طعبد اهللا أبو.د



– 

  )٤٤٦٦(

  المستدرك على الصحيحين ٨٠
األولى -  طبعة دار الكتب العلمية- هـ٤٠٥ت- أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري 

   .هـ١٤١١
  المستصفى في علم األصول ٨١

 الطبعة األولى ، - بيروت – دار الكتب العلمية -محمد بن محمد الغزالي أبو حامد 
  ـه١٤١٣

  مسند أبي يعلى ٨٢
دمشق - طبعة دار المأمون للتراث-هـ٣٠٧ت-أحمد بن علي بن المثنى الموصلي

  .هـ١٤٠٤
  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ٨٣

. بيروت . مؤسسة الرسالة ..  مؤسسة قرطبة مصر- هـ٢٤١ت-اإلمام أحمد بن حنبل 
  .هـ ١٤٢٠

  الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند ٨٤
 بالبزار المعروف العتكي اهللا عبيد بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو
 عبد وصبري، سعد بن وعادل اهللا، زين الرحمن محفوظ: المحقق، )هـ٢٩٢ .ت(

  .)م١٩٨٨ (األولى، .، طالمنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة، الشافعي الخالق
  المسودة في أصول الفقه ٨٥

وأضاف، ) هـ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السالم بن تيمية : آل تيمية بدأ بتصنيفها الجد 
أحمد بن : ، ثم أكملها االبن الحفيد) هـ٦٨٢: ت(عبد الحليم بن تيمية : إليها األب، 

  .دار الكتاب العربي،  محمد محيي الدين عبد الحميد:المحقق، )هـ٧٢٨(تيمية 
  المصنف ٨٦

بيروت –مكتب اإلسالميال) ٢( طبعة -هـ٢١١ت–الحافظ عبد الرزاق الصنعاني 
 .هـ١٤٠٣

  المصنف في األحاديث واآلثار  ٨٧
 ط طبعة الدار السلفية الهندية دار - هـ٢٣٥ت- أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة 

  .هـ ١٤٠٩.بيروت . التاج 
 



 

 )٤٤٦٧(

  المعتمد في أصول الفقه ٨٨
ل  خلي:المحقق، )هـ٤٣٦ .ت(محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي 

  .ه١٤٠٣ األولى، .ط،  بيروت–العلمية ، دار الكتب، الميس
  . المعجم الكبير  ٨٩

 ٢ط. إحياء التراث اإلسالمي )  هـ ٣٦٠:ت.(أبو القاسم  سليمان بن أحمد الطبراني  
    الرياض. مكتبة الرشد . 

  المعجم الوسيط  ٩٠
 -ار الدعوة  د-إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار 

  مجمع اللغة العربية: تحقيق 
  معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصالح ٩١

 -) هـ٦٤٣. ت(عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح 
   بيروت-  سوريا، دار الفكر المعاصر -  دار الفكر-نور الدين عتر : المحقق

  معرفة علوم الحديث ٩٢
زهير شفيق :  دراسة وتحقيق-كم أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحافظ النيسابوري الحا

   دار إحياء العلوم-الكبي 
   والمغرب واألندلس إفريقية أهل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار ٩٣

 األوقاف وزارة، حجي محمد: المحقق، الونشريسي يحيى بن أحمد العباس أبو 
  .م١٩٨١ – ه١٤٠١ ،اإلسالمي الغرب ودار - المغربية للمملكة يةاإلسالم والشؤون

  النبوي الحديث علوم مختصر في الروي المنهل ٩٤
 دار، رمضان الرحمن عبد الدين محي: المحقق، الدين بدر جماعة بن إبراهيم بن محمد
  .الفكر

  المـوطأ ٩٥
 . دار إحياء التراث العربي مصر–) ه١٧٩ .ت (–مالك بن أنس 

  لراية ألحاديث الهداية نصب ا ٩٦
 مؤسسة الريان للطباعة والنشر –) هـ٧٦٢.ت( –اإلمام جمال الدين عبد اهللا الزيلعى 

  القاهرة. دار الحديث .  بيروت -
 



– 

  )٤٤٦٨(

  األلفية شرح في بما الوفية النكت ٩٧
 الرشد مكتبة، الفحل ياسين ماهر: ، تحقيقالبقاعي عمر بن إبراهيم الدين برهان

  .م ٢٠٠٧ / هـ ١٤٢٨ ،األولى .، طناشرون
  النكت على كتاب ابن الصالح ٩٨

 -) هـ٨٥٢ .ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
 عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، -ربيع بن هادي عمير المدخلي : المحقق 
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 )٤٤٦٩(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات                
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، ونصلي ونسلم                 

  :ين، وبعدعلى نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد
فإن النص الشرعي له مكانته ومنزلته في داخل كل مسلم حيـث إنـه يمثـل عـصب                  
التشريع، ومنهاج الحياة، ومن ثم حرص علماؤنا األوائل على الرعاية والعنايـة بهـذا              
النص ضبطاً وفهماً، وإدراكاً وتنزيالً، وتحليالً واستنباطاً، وفي سـبيل ذلـك وضـعوا              

إطاراً محدداً متيناً؛ للتعامل مع النص وفهمه، ومعرفـة دالالتـه   منهجاً محكماً رصيناً، و  
وإشاراته، ومقاصده وحدوده، وسياقاته وأبعاده، وشغلت هذه المنهجية علمـاء اإلسـالم            
على مر القرون صيانة للنص من التحريف والتبديل، وإبعاداً له عن تـداخل األهـواء               

  .اسدةوالرغبات، وحفظاً له من المناهج السقيمة والف
ومع االستالب الحضاري والتسارع الثقافي بدأ نفر من أبناء هذه األمة، يتناولون النص              

للنص الديني، وهـي قـراءة      " القراءة الجديدة "أو  " الحداثية"الشرعي، بقراءة عرفت بـ     
بل تأتي وفقًا للتجربة الغربية     " التداول اإلسالمي "تستمد آلياتها من خارج نطاق      " تأويلية"

 النصوص، وبعيدة كل البعد، وخارجة كل الخروج عما تعارفت عليه األمة مـن         في فهم 
  أصول وقواعد وضوابط للتعامل مع النص الشرعي

 
 

 
  األستاذ المشارك في قسم الثقافة اإلسالمية

  كلية الشريعة بالرياض
  ام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلم

  



– 
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فهذه القراءات الحداثية تسعى إلى أن تحقق قطيعة معرفية بينها وبين ما يمكن أن يطلق               
تلوناً متقلباً مع كـل     ؛ وإلى أن تفهم النص الديني فهماً مزاجياً م        "القراءات التراثية "عليه  

  .عصر وظرف بدون رابط أو ضابط
ومن هنا تأتي أهمية طرح إشكالية هذه القراءات الحداثية للنص الديني ونقـدها، وبيـان      
مدى بعدها عن جادة الصواب، وطريق الحـق، وكـشف توسـلها بالمنـاهج الغربيـة         

  . وأدبياتها
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره -

اءات الحداثية بالنص الديني بما له من مكانة وتقديس فـي البيئـة             ارتباط قضية القر  / ١
  .اإلسالمية

يأتي طرح الموضوع ومناقشته في إطار الكشف عن عمليـة التراجـع الحـضاري         / ٢
لألمة اإلسالمية، واالستهالك الثقافي للمنتج الغربي، واالفتنان بمناهجه وقيمه ومدارسـه         

  .ونظمه
بيان خطئهـا ونقـدها سـعياً وراء عـودة أصـحابها            أهمية كشف هذه القراءات و    / ٣

  .ومنظريها إلى جادة الصواب
الكشف عن اإلشكال المنهجي لهذه القراءات الحداثية، والمخاطر والمحاذير المحيطة          / ٤

  .بالتعامل مع النص
تأتي أهمية مناقشة القراءات الحداثية نظراً للترويج اإلعالمي لـدعاتها ومنظريهـا            / ٥

يمثل خطراً على شباب المثقفين من االفتنان بدعاتها، واالقتداء بمنظريهـا،      وروادها مما   
  .والسير على خطى روادها

الرغبة الشخصية لدى الباحث في طرق الموضوع ومعالجتـه، إذ يمثـل اهتمامـاً              / ٥
  .خاصاً لديه في قاعة الدرس والمحاضرات العلمية

  :أهداف البحث -
  .لغربيين وسياقها التاريخي وعالقته بقراءة النص التعريف بالحداثة لدى المثقفين ا/ ١
  .التعريف بالحداثة لدى المثقفين العرب وسياقها التاريخي وعالقته بقراءة النص/ ٢
الكشف عن أبرز القراءات الحداثية للنص الديني، والمناهج واآلليات التنسيقية التـي            / ٣

  . هاتوسل بها أصحابها لتحقيق هذه القراءة وصياغتها وتطبيق
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النقد الجاد للقراءات الحداثية، والكشف عن اإلشـكال المنهجـي الـذي وقـع فيـه              / ٤
  .أصحابها

التأكيد على التمايز بين القراءة الحداثية والقراءة المعاصرة، وبيان أبـرز القواعـد             / ٥
  .المعتبرة لقراءة النص

  :منهج البحث -
 إذ  -ين أكثر مـن مـنهج        الذي يجمع ب   -اعتمدت في هذا البحث على المنهج التكاملي        

استعملت المنهج االستقرائي في محاولة تتبع مفهوم الحداثة في البيئة التي نـشأ فيهـا،               
والمنهج التحليلي في تحليل مفهوم الحداثـة وسـياقها التـاريخي    . ولدى المثقفين العرب  

والربط بينه وبين قراءة النص، والمنهج النقدي في الكشف عن اإلشكال المنهجي لهـذه              
والمـنهج التأصـيلي   . القراءات، واألخطاء التي صاحبتها، والمخاطر التي ترتبت عليها     

  .في إبراز القواعد المعتبرة لدى العلماء عند قراءة النص الديني، وضرورة االلتزام بها
أما الجانب الفني فقد التزمت بتوثيق النقول من الكتب المعتمدة، ومراعاة الدقة واألمانـة          

وفيما يتعلق بالمصادر والمراجع فقـد التزمـت        . ق منهجية البحث العلمي   العلمية وتطبي 
بذكر كامل بيانات الكتاب عند ذكره ألول مرة بالبحث، وفي حال تكـرر النقـل منـه                 

  .اكتفيت بذكر اسم الكتاب والمؤلف فقط
 :خطة البحث -

  :جاء البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وفهارس كالتالي
 وفيه خمـسة  .وم الحداثة وسياقها التايخي وعالقته بقراءة الـنص مفه: المبحث األول 

  .مطالب
  .مفهوم الحداثة في المعاجم اللغوية :           المطلب األول

  .مفهوم الحداثة لدى المثقفين الغربيين : المطلب الثاني          
  .ءة النص  السياق التاريخي للحداثة الغربية وعالقته بقرا:الثالثالمطلب           

  .مفهوم الحداثة لدى المثقفين العرب : الرابع           المطلب
  .السياق التاريخي للحداثة العربية وعالقته بقراءة النص : الخامس           المطلب

  .وفيه خمسة مطالب. أبرز القراءات الحداثية للنص الديني: المبحث الثاني
  ) .تورخة النص(ة التاريخية للنص القراءة الحداثي: األول           المطلب
  ) .عقلنة النص(القراءة الحداثية العقالنية للنص : الثاني           المطلب



– 
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  ) .أنسنة النص(القراءة الحداثية اإلنسانية للنص : الثالث           المطلب
  .القراءة الحداثية البنيوية والتفكيكية للنص : الرابع           المطلب

  .القراءة الحداثية المقاصدية والمصلحية للنص : الخامس لمطلب          ا
 وفيـه   .نقد القراءات الحداثية وأبرز القواعد المعتبرة لقراءة النص         : المبحث الثالث 

  .مطلبان
  .نقد القراءات الحداثية للنص الديني :           المطلب األول

  .راءة النص أبرز القواعد المعتبرة في ق: المطلب الثاني          
وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع، ثـم فهـرس             : الخاتمة

  .الموضوعات 
وختاماً فال أزعم أني في هذا البحث أتيت على كل ما أريد في معالجة الموضـوع فقـد      
 كنت أتمنى إبراز شواهد وأمثلة تطبيقية لكل قراءة من القراءات الخمس التي أوردتهـا،             

  .وحال دون ذلك خشيتي اإلطالة والتوسع بما ال يتناسب مع مقام البحث
وهذا البحث جهد المقل، ال أدعي فيه كماالً، وال أزعم له استقصاء، وال أراه إال محاولةً                
متواضعةً مني للمساهمة في الساحة الفكرية فـي معالجـة هـذا الموضـوع وكـشف                

 امرءاً أهدى إلي عيـوبي وبـصرني بهـا،          إشكاالته، والوقوف على أبعاده، ورحم اهللا     
وجزى اهللا خيراً كل من أهداني نصحاً، وأعطاني توجيهاً، ومنحنـي صـواباً وسـداداً؛     

  .فالكمال هللا وحده
  رب آت نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها

  وصل اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  ن إبراهيم طلبة حسي. د
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  المبحث األول
 مفهوم الحداثة وسياقها التاريخي وعالقته بقراءة النص

من المناسب عند الحديث عن إشكالية القراءات الحداثية للنص الديني أن نبـين مفهـوم               
الحداثة وسياقها التاريخي وموقفها من النص حتى تتـضح اإلشـكالية ويظهـر خطـأ               

مؤثرات الفكرية التي كانت سبباً في تعميـق        الحداثيين في التعامل مع النص الديني ، وال       
ولم يكن قصد الباحث في هذا المبحث اإلتيان بما لـم تـستطعه             . هذه المفاهيم الخاطئة    

األوائل في الكشف الدقيق، والتعريف المحدد لمفهوم الحداثة؛ فما من شك أن المصطلح             
صدد أن نكشف النقاب    موهم غاية اإليهام، متشابك غاية التشابك، ولكن حسبنا في هذا ال          

عما يحيط بهذا المفهوم من معاني ودالالت، وأبعاد وسياقات تساهم في  خدمة موضوع              
  .البحث

  :مفهوم الحداثة في المعاجم اللغوية: المطلب األول
 للمزاوجة ضم قدم مع ذكر وإذا قدم نقيض وحداثة حدوثا الشيء حدث (هي لغة الحداثة
وقـع   حدوثا واألمر والحديثة القديمة وأفكاره همومه ييعن حدث وما قدم ما أخذه كقولهم

 والنائبـة  الحادث مؤنث) الحادثة (حوادث) ج( القديم وضد ويحدث يجد ما ) الحادث( 
) الحـدث  (وابتدائـه  بأولـه  بحداثته األمر أخذ ويقال الشباب سن) الحداثة (حوادث) ج(

 وحدثان الشباب حدثان يقال) الحدثان (المعتاد غير المنكر الحادث واألمر السن الصغير
  .)١)(والفن العلم في المجدد ) المحدث ( وابتداؤه أوله األمر
 القـديم،  نقيض: الحديث أن نرى) حدث (مادة أيضاً في  العربية اللغة بعض معاجم  وفي

. قيـاس  غيـر  علـى  أحاديـث  على ويجمع والكثير، القليل على يأتي الخبر: والحديث
  ... يكن لم نأ بعد الشيء كون: والحدوث

: أي وبحداثته بحدثانه األمر هذا افعل: وتقول جديدا، خبرا وجدت أي: خبراً واستحدثت
  .وطراوته أوله في

  . )٢)(مولدات: ومستحدثات
                                         

 اللغة مجمع : الدعوة، تحقيق  النجار، دار  محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى الوسيط، إبراهيم  المعجم)١(
  .١/١٦٠العربية، 

 األولى ط - ٣١٥ ص العاليلي اهللا عبد/ الشيخ تقديم مرعشلي أسامة – مرعشلي نديم - والعلوم اللغة في الصحاح: انظر)٢(
 مكتبـة  ط -.١١ ص الرازي بكر أبي بن محمد / الصحاح ومختار، - م١٩٧٥ -بيروت – العربية الحضارة دار –

  .لبنان مكتبة في المعاجم دائرة إخراج -م١٩٩٩ - لبنان



– 
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 أول - الـشباب  - الجـدة : يعني فهو مشتقاته حيث من داللة له عربي جذر فللمصطلح
 عنـد  لكنـه  المعـاني،  من كذل غير إلى الخبر – يكن لم شيء حدوث – وبداءته األمر

 والغمـوض  اللـبس  نجـد  فرنـسية  أو كانـت  إنجليزيـة  األجنبيـة  اللغة من الترجمة
 إلـى  والتفـاوت  االضـطراب  ينقل شك ال وهذا ظاهراً، واقعاً والتفاوت واالضطراب

  .)١(االصطالحي والتعريف المفهوم
 المنـشأ،  أوربـي  لفظ حداثة كلمة أن نجد) والفرنسية اإلنجليزية (األجنبية اللغات وفي 

 والترجمـة  الفرنسية، في ومثلهما modernityو Modernism: لفظان اإلنجليزية ففي
  . معاصرة إلى عصرية إلى حداثة من تختلف المصطلحين لهذين العربية
  :التالي النحو على الترجمة في بعض الباحثين بينهما ويفرق

١- Modernity تعبيـره  أو تعريفه في صرةالمعا وتعني والعصرية، المعاصرة تعني 
 تغييـر  نتيجـة  األجيـال  عبـر  والمتراكمة السائدة، المفاهيم في وتجديد تغيير إحداث"

  .الزمن اختالف أحدثه فكري أو اجتماعي
٢- Modernism نظريـة  أو أدبي مذهب عنده هي التي الحداثة تعني تعبيره فحسب 

 جوانبـه  بكـل  المـوروث  قـديم ال على واالنقالب الواقع، على التمرد إلى تدعو فكرية
  .)٢(ومجاالته
 علـى  يـدل  كمـا  الجديـد،  حب على داالً لفظاً Modernism كلمة يجعلون وآخرون

. األدب في المعلوم الحداثة مذهب على داللة له مصطلحاً غدا حتى تطور ثم العصرية،
 األدب حداثـة  تـصف  كما الحقبة لهذه الثاني الزمن تصف فهي Modernity كلمة أما
  .)٣("عصريا ونهبك

 تـتم  modernisme و modernité: همـا  مـصطلحين  بـين  تميز الغربية إن الثقافة 
 التحـديث  عـن  يختلـف  الـذي  الحداثـة  بمصطلح العربية اللغة إلى منهما كل ترجمة

modernisation .العالميـة  الفرنـسية  والموسـوعة  لـوروبير  معجم من كل ويتفق 
 مجـال  فـي  حديث، هو ما لكل خاصية نهابأ modernité تعريف على يونيفارساليس

                                         
زايــد، مقــال بموقــع صــيد الفوائــد، أفكــار فــي مواجهــة اإلســالم انظــر   محمــد أحمــد. الحداثــة، د امــ)١(

  .http://www.saaid.netرابط
  .٣٠-٢٦م، ص ١٩٩٢ ط والتوزيع للنشر النحوي دار ،١/ ط النحوي، رضا علي عدنان .د الحداثة تقويم نظرية: انظر)٢(
  .المرجع السابق)٣(
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 الحديث عن البحث إلى الميل بأنه modernisme تعريف على يتفقان كما. خاصة الفن
 بأنـه  فيعرفانـه  دينياً سياقاً األخير المصطلح هذا إلى ويضيفان. به والتشبث السبل بكل

ـ  يتناسب بما التقليدية والعقائد المعتقدات بتحديث مطالبة مسيحية حركة  التفـسيرات  عم
  .)١(المقدس للكتاب الحديثة
 داللته كانت وإن الديني، بالجانب ارتباطا أكثر يعد modernisme مصطلح أن والواقع

 modernité مـصطلح  من ميالداً أحدث يعد أنه كما أخرى، مجاالت لتشمل اتسعت قد
 مـصطلح  أن إلـى  تـشير  يونيفارسـاليس  فموسـوعة . واألشـمل  األوسع الداللة ذي

modernisme فيه ترى كانت ما إلى ليشير ١٩٠٤ سنة إيطاليا في مرة ألول ظهر قد 
 أصدر إذ الكنيسة، إلى إدخالها المسيحيون الحداثيون يحاول مبالغات الكاثوليكية الكنيسة

 الحـداثيين،  بمـذاهب  سـماه  ما حول م١٩٠٧ سنة رسالة السياق هذا في العاشر البابا
 المـسيحي  الفكـر  شهدها التي التجديدية العمليات كل على يطلق المصطلح هذا فأصبح
  .وتأويلها الدينية النصوص قراءة إعادة في المختلفة العلوم إنجازات من مستفيداً

 إلـى  -التحول على الدال بمعناه– بأروبا ظهوره تاريخ فيعود modernité مصطلح أما
 إغنـاء  عشر؛ ليتم  تاسعال القرن خالل إال تكتمل لم داللته كانت وإن عشر، السابع القرن
  .)٢(العشرين القرن من الثاني النصف منذ الداللة هذه
 أنصار بين والصراع الديني اإلصالح حركات إلى تعود للحداثة األولى البوادر أن غير

 هـذه  عنـه  أسـفرت  شيء أهم  وكان .عشر السادس القرن خالل الجديد وأنصار القديم
 لـه،  دقيـق  تعريف تحديد باستحالة الغربية افةالثق إقرار هو للمصطلح الطويلة الرحلة

 مـن  وهذا معناها، عن الحديث بدل ومميزاتها الحداثة خصائص عن بالحديث واكتفاؤها
 العربيـة  الثقافـة  إلـى  هجرتـه  فـي  المـصطلح  هـذا  أصاب الذي الغموض أسرار

  .)٣(واإلسالمية
 ريالقـا  لـدى  إرباكـاً  Modernismو Modernity  مـصطلحي  تعريب أحدث لقد

 « واحـدة  بكلمـة  تعريبهمـا  فـتم  بعـضهم،  عند واحداً، مصطلحاً يبدوان إذ العربي،

                                         
م انظر  ٢٠٠٩) مايو (أيار ٥،   المحكمة الدراسات ، ديوان  العرب ديوان حسني، الغني عبد. ، أ الحداثة مفهوم في: انظر)١(
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– 

  )٤٤٧٦(

  والحداثانيــة والحداثويــة Modernity  الحداثــة بــين آخــرون وميــز ،»الحداثــة
Modernism أدب فـي  مفهوميـة  أو مذهبية باشتراطات يتقيد ال األول المصطلح ألن 

 التاريخيـة  سـياقاتها  لهـا  معينة ونقدية دبيةأ حركة على يدل فإنه الثاني أما معينة، أمة
  .)١(الغربي األدب في والفنية والمعرفية

ومن هذا يظهر أن عملية نقل المصطلح وترجمته عملية معقدة يترتب عليها الكثير مـن               
  .المفاهيم واآلثار واألبعاد التي تحيط بالمصطلح في داخل البيئة التي نشا فيها

  :ثة لدى المثقفين الغربيينمفهوم الحدا: المطلب الثاني
 ولغـط  جـدل  حولها جرى التي المفاهيم من فالحداثة للحداثة، االصطالحي المعنى أما

 إيحـاءات  حملت فإنها اللغوي، المعنى على باألساس انبنت الحداثة كانت فإذا( كبيران،
 أو عليـه،  متفق جامع بتعريف تخرج أن المتعذر من وبالتالي جديدة، ومضامين ومعاني

 مـن  فالموقف عندهم، الحداثة دالالت تتضارب حيث.. الفرقاء كل يتقبله بإيضاح حتى
 مـن  الخلـف  اكتسبه وما األخالقي، الديني،، الثقافي بالموروث يتأثر أن بد ال الحداثة،
 االقتـصادي  والواقـع  الطبقي، االجتماعي بالواقع يتأثر أن والبد العموم، وعلى السلف،

  .)٢)(الحاكمة التقليدية السياسية ةالطبق وبطبيعة المهيمن،
: الغربيين فنجد أنهـا تعنـي      المثقفين لدى وعندما نحاول أن نتعرف على معنى الحداثة      

 يقـوم  وكالهما وآمن منظم صناعي نسق ومالمح متكامل، اجتماعي نسق تجسد صورة"
 عنـد  التعريـف  وهـذا . )٣("واالتجاهـات  المستويات مختلف في العقالنية أساس على

 مـن  نـسق  فـي  تتمثـل ": جيدن "عند وهي). فيبر وماكس كايم، دور وإميل ركسما(
 الطـابع  ذات والعقائـد  التقاليـد  تهيمن حيث السابقة المراحل عن التاريخية االنقطاعات

  .)٤(".الكنسي الشمولي

                                         
 ١ الحداثـة،  برابردري، مالكوم : المثال سبيل على ينظر تعريبهما، أثناء في المصطلحين بين الباحثين من عدد يميز لم)١(

 المجمع عصفور، جابر ومراجعة علوب، الوهاب عبد ،ترجمة الحداثة بعد وما الحداثة بروكر، وبيتر بعدها، وما ،٢٢/
  .م١٩٩٥ ظبي، أبو الثقافي،

، بتـاريخ   ٢٤٨١العـدد رقـم   -المتمـدن  الحوار بمجلة مقال ، حسن دهام ومضامين، ونشأة واصطالحا لغة ...الحداثة)٢(
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  . ٢، ص ) ٣٤ ( عدد رقم– ونقد فكر مجلة وطفة، علي الحداثة، بعد وما الحداثة مفهومي في مقاربات)٣(
  .١المرجع السابق، ص )٤(



 

 )٤٤٧٧(

 األنـوار  مـا  سؤال عن إجابته سياق في الحداثة " كانت " األلماني الفيلسوف ويعرف 
 دون فكـره  استخدام في تتمثل التي الوصاية حالة من اإلنسان يخرج أن األنوار: "فيقول
 كـل  في "يؤكد فإنه الغربية الحداثة آباء من) كانت (أن وباعتبار. )١(".غيره من توجيه
 مـن  يتحـرر  أن يجب العقل أن بمعنى.... الحرية هو والحداثة التنوير شرط أن أعماله
  .)٢(".العقل أصنامو والكنيسة الكهنوت ورجال المقدس سلطة

 إلـى  المعاصر اإلنسان يتوصل لم معرفي انفجار "بأنها الحداثة) بارت روالن (ويعرف
  .)٣("عليه السيطرة
 القـيم  لكـل  تقـدمي  هدم الحداثة إن: "قائال الحداثة) كاسيت أورتيكا جوس (لنا ويصف
 الشكل صياغة تعيد ال وأنها والطبيعي، الرومانسي األدب في سائدة كانت التي اإلنسانية

   .)٤("واليأس الفوضى ظلمات إلى الفن تأخذ بل فقط
 بفكـرة  اهللا فكرة تستبدل "الحداثة نقد كتابه في يقول كما باختصار) تورين(عند والحداثة

  .)٥("فرد بكل الخاصة الحياة على الدينية االعتقادات وتقصر العلم،
  : فيقول ويعقب أحد الباحثين على هذه التعريفات

 تقتـصر  ال فكـرة  الحداثة أن: منها معان عدة إلى جملتها في ه التعريفات تشير  إن هذ (
 كافـة  وتشمل تعم وفلسفة نظرية هي إنما البعض، تصور كما فقط األدبي الجانب على

 فالحـداثيون  وبالتالي غيرها، أم صناعية أم معرفية أم كانت اجتماعية الحياتية الجوانب
 عليـه  تقوم الذي األساس  وأن .نواحيها مختلف يشمل اسالن لحياة هداماً تصوراً يقدمون

 فالعقـل  العقـل،  يدركـه  ال مـا  كل معها تهدر التي والعقالنية العقل هو الحداثة فكرة
. األشـياء  علـى  الحاكم السلطان هو بل الحداثة أهل معيار هو سلطان كل من المتحرر
 هـي  بـل  القديم، عن ثللحدي انفصال فهي عنه، وانقطاع الماضي مع معاكسة والحداثة

 طريقها في يقف ال التي المطلقة الحرية إنها.  مقدس غير أو مقدس قديم كل على ثورة
 دون طليقـاً  حـراً  اإلنـسان  بحركة إال تتحقق ال الحداثة أن. شيء يحكمها وال ضابط،

                                         
  .١١المرجع السابق، ص )١(
  .١١المرجع السابق، ص )٢(
  .٣٥ ص النحوي، رضا علي عدنان .د الحداثة، نظرية تقويم)٣(
  .٣٥المرجع السابق، ص )٤(
  .١٦ ص  وطفة، علي الحداثة، بعد وما الحداثة مفهومي في مقاربات)٥(



– 

  )٤٤٧٨(

 إال تتحقق ال الوقت ذات وفي والغيب، اهللا ضد فكرة فالحداثة.جهة أي من عليه وصاية
  .)١)(فرد بكل الخاصة الشئون على وقصره الحياة، شئون عن الدين بعزل

 ويليـك  رينيـه  عنـد  يبدو إذ الغربيين، عند الغرابة بالغ الحداثة مصطلح وبالجملة فإن 
 تعـددت  وقـد  فـاولر،  روجر يرى كما مطاط مصطلح هو أو ، فارغاً قديماً مصطلحاً

 تحتـوي  التسمية هذه «أن تأكيد ىإل برادبري مالكوم دفعت بحيث طبيعته، حول اآلراء
  . )٢(»دقيقة بصورة استخدامه في تنجح ال الذي المعنى ظالل من الكثير على
 العقالنيـة  على يؤكدون الذين التنوير مفكري بتصورات المصطلح هذا تحديد تأثر ولقد

 تميـزوا  مفكـرون  أصوله تأسيس في أسهم كما والديمقراطية، المادي والتقدم العلمانية
 مثـل  تـساؤل،  محـط  اليقينيـات  مـن  كثيـراً  وجعلوا التقليدية، األسس على ردهمبتم

 وكـارل  نيتشه، فردريك : هؤالء أبرز ولعل واألخالقية، واالجتماعية الدينية التصورات
 االخـتالف  مـن  كبير قدر على تنطوي الحداثة فإن ولذا ـ فرويد وسيجموند ماركس،
 عـن  الغربيـة  الحداثـة  وتعبـر . الغرب في فنوال للثقافة التقليدية األسس مع الجذري
 العالميـة  الحـرب  بهـا  جـاءت  والتي الحياة عمت التي والفكرية الحضارية الفوضى
 مـن  جـزء  أنهـا  بمعنى كونتها، التي االجتماعية القوى صورة تعكس أنها كما األولى،

  ).٣(والتكنولوجي الصناعي والتقدم التمدن عالم بسرعة، يتجدد عالم«
  :السياق التاريخي للحداثة الغربية وعالقته بقراءة النص: ثالثالمطلب ال

 لهـا،  التأريخ على مختلفون فإنهم الغرب، في الحداثة نشأة على مجمعين الفرقاء كان إذا
 فـي  عـشر  التاسـع  القرن أواخر منذ بدأت الحداثة بواكير أن يرون الباحثين فغالبية(

 الحداثـة  فنشأت الكالسيكية، أركان سيةالرومان قوضت أن بعد األدب حقول وفي الغرب
 الرومانـسية  نهاية مع أي والمارليه، ورامبو، لير، بود شارل فرنسا شعراء أيدي على

 إلـى  الحـداثيون  دعا. معروف هو كما أخرى أدبية مذاهب ظهرت ثم الرمزية، وبداية
 الحداثـة  أن بعضهم ورأى والمحاكاة، التقليد على والثورة القيود، من الكثير من التحرر
 الـسابقة  والفكريـة  األدبيـة  والتيـارات  للمـذاهب  وإرهاصات تراكمات نتيجة جاءت
  ..للحداثة

                                         
:  رابـط  انظـر  اإلسـالم  مواجهـة  فـي  زايـد، مقـال بموقـع صـيد الفوائـد،أفكار          محمـد  أحمـد / الحداثة، د  ما)١(
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 )٤٤٧٩(

 حركـة  إلـى  ربما أي عشر، الخامس القرن إلى الحداثة بمصطلح يعود من هناك ولكن
 الروحيـة،  سلطتها على والتمرد الكنيسة ضد البروتستانتي الشقاق قاد الذي لوثر مارتن
 الطباعـة  اختـراع  السيما التمرد، لهذا ومهدت سهـلت التي التقانة نع نغفل أن دون
 مـن  ومنهم...عباده على الرب فضائل أسمى من إنها :نفسه" لوثر مارتن "قيها قال التي
 العقـل،  إعمال أي عشر، السابع القرن في الشك مذهب صاحب بديكارت الحداثة يربط

 الثـامن  القرن في التنوير بعصر صطلحالم يربط من ومنهم شيء، كل في النظر وإعادة
 مـن  هنـاك  وأخيراً والتكنولوجيا، العلم ضوء على واالستنارة العقل ميدانه حيث عشر،
 احتالالتهـا  خلفيـة  علـى  باالمبريالية أي العشرين، القرن بمطالع الحداثة مفهوم يربط

 ئلووسـا  الـسريعة،  النقـل  ووسـائط  والكهربـاء  اإلذاعة عصر في أي. االستعمارية
 االخـتالف  عن ناجم المصطلح هذا تاريخ في االختالف هذا كل.. المبتكرة االتصاالت

  ).١) (....إليها الرؤية واختالف الحداثة، ومفهوم غرض تحديد في
 الغربيـة  الثقافـة  به حبلت قد الحداثة مصطلح  أن -سبق مما  انطالقاً - ثابت هو ما إن

 إلـى  ينتقـل  أن قبـل  قـرون،  ثالثة عن زيدت لمدة داللته فيها ليكتسب ونمته ووضعته
  .العشرين القرن من الثاني النصف في واإلسالمية العربية الثقافة داخل التداول

 واقتـصادية  وفكريـة  واجتماعية سياسية لتحوالت مسرحاً الثالثة القرون هذه كانت وقد
 واالعتقادية، القيمية منظومته وعلى اإلنسان على المباشر انعكاسها لها كان وتكنولوجية

 موسـوعة  تقـول . التحوالت لهذه مادي تجٍل هي مما أكثر فكرية قيمة الحداثة جعل مما
مـن   والنفـسية  والتكنولوجيـة  واالقتصادية السياسية البنى تحوالت تعد: (يونيفارساليس

 فـي  الحداثـة  هي ليست التحوالت فهذه. الحداثة لظهور الموضوعية التاريخية العوامل
 الثـورة  لهذه إدخال ولكنها والتكنولوجية، الصناعية الثورة هي ليست حداثةذاتها؛ فال  حد
  :يلي فيما االنعكاسات هذه إجمال  ويمكن.)٢ ()واالجتماعية الشخصية الحياة مسرح في
 النزعـة  وتـصاعد  السريع الربح ومنطق والمادية االستهالكية للثقافة الكبير الزحف. ١

 بـسبب  للقـيم  وانهيار الحياة في واألخالق الدين لدور مماثل تراجع قابله الذي الفردية
  .التجريبية والعلوم الصناعة في البشري للعقل الهائلة العلمية اإلنجازات

                                         
، بتـاريخ   ٢٤٨١العـدد رقـم   -المتمـدن  الحوار بمجلة مقال ، حسن دهام ومضامين، ونشأة واصطالحا لغة ...الحداثة)١(

  م٣٠/١١/٢٠٠٨
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– 

  )٤٤٨٠(

 شـهدتها  التي الكبيرة التحوالت بسبب وتمزقها الفردية الذات بغربة اإلحساس تزايد. ٢
 بفقـدان  الغربـي  ناإلنـسا  إحساس وبسبب للذات، عزلة من حملته وما الغربية المدينة
 الكاتبـة  تقـول . الحـديث  العـالم  فـي  أهميته تراجع بعد العالم في التحكم على القدرة

 الزيـادة  هـي  الكوارث أهم كانت ربما الصناعية الثورة فترة في: (بيتسون جريجوري
 األخـرى،  واآلالت القطارات نصنع كيف اكتشفنا قد كنا. العلمية الغطرسة في الضخمة

 مـن  مكـون  عـالم  علـى  السيطرة قوة يملك كأوتوقراطي نفسه لغربيا اإلنسان ورأى
 مثـل  فيها التحكم يتم أن البيولوجية للظواهر مقدراً كان النهاية وفي. والكيمياء الفيزياء
 وحـل  اآلن، الـزمن  عليهـا  مضى العلمية الفلسفة تلك لكن  اختبار أنبوبة في عمليات
 أن أبـداً  يمكن ال الجزء وأن أكبر نظمةأ من جزء سوى ليس اإلنسان أن اكتشاف محلها
  .)١ ()الكل في يتحكم

 الحقيقة في الشك مذهب تكريس إلى وقيمته اإلنسان دور بتراجع اإلحساس هذا أدى. ٣
  .شيء كل في النسبية بمذهب االعتقاد وتزايد واليقينية المطلقة

 فتراجـع  ويلهـا، وتأ وغيرها، الدينية النصوص قراءة مجال إلى النسبية هذه انتقلت. ٤
 لتغيـر  نتيجـة  منـه،  باستخراجه القارئ يقوم الذي النص، في المسبق بالمعنى االعتقاد
 النهائيـة،  غير بالدالالت القول محله ليحل إليه، تحيل بما عالقتها في اللغة من الموقف

 القراءة ربط ليتم النص معنى تحديد في سلطته وانتهاء المؤلف موت مقولة ظهرت كما
  .دالالت من للنص هو يعطيه وما يبالمتلق

 إلـى  اإلنـسان  بجسم اهتمام من حملته وما البيولوجيا وتقدم الدين دور تراجع أدى. ٥
 بعـد  مقدسـاً  الجـسد  الدين؛ فأصبح  محل الجنس فحل الجسد، مجال إلى التقديس انتقال
  .)٢(الكنيسة غيبيات على الثورة من الغربيين تمكن

 علـى  كبير أثر لذلك وكان السلطات، كل على والثورة فرديةال الحرية مفاهيم انتشار. ٦
  .الفني التعبير مجال
 عـن  وتعبـر  غربيـة،  خـصوصية  جوهرها في تعكس الحداثة أن على يدل هذا وكل

 لثالثـة  اسـتمر  الذي الفكري والتطور العلمي التطور بسبب مأزومين وإنسان حضارة

                                         
 الوطني ، المجلس ٢٣٢عدد رقم    المعرفة، عالم سلسلة حمودة، العزيز عبد. د ،)التفكيك إلى البنيوية من (المحدبة المرايا)١(

  .٦٠م، ص ١٩٩٨ أبريل الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة
  .٦٢ص م،١٩٩٨ سبتمبر المعرفة، عالم سلسلة عياد، شكري محمد ربيين،والغ العرب عند والنقدية األدبية المذاهب)٢(



 

 )٤٤٨١(

 الغربـي  المجتمع تميز أساسية بسمة موسومة الحداثة هذه جاءت لهذا. الزمان من قرون
  . "المستمر التجاوز" سمة هي الحديث

 لتكمـل  الحداثـة  تأتي عقب على رأساً منقلب عالم داخل: (لوفيفر الفرنسي الكاتب يقول
  ).١)(واأليديولوجيات واألخالق الفن بتجاوز الثورة مهمة
 هـذه  عـن  تعبر التي والفلسفية الفنية المذاهب من عدد بظهور الحداثة هذه تميزت وقد

 فـي  تشترك لكنها بينها، فيما تختلف والتي -والوجودية والسريالية كالرمزية – األزمة
  :منها الغربية، للحداثة مميزة تعد التي الخصائص من مجموعة

 الفـن  باعتبـار  المألوفـة  الفنية والتقاليد اللغوي التعبير وطرق القوانين على التمرد. ١
 منطـق  وتكـريس  إنتاجـه  يـتم  ما لكل المستمر والتجاوز م،األما إلى مستمرة حركة

 جماليـة  المستويات كل في الحداثة أوجدت لقد: (يونيفارساليس موسوعة تقول. القطيعة
 الثقافـة  شـمل  الـذي  (االجتمـاعي  التقدم ظاهرة من بتأثير وذلك القطيعة واالكتشاف، 

 األدبيـة  كاألجناس والمألوفة التقليدية لألشكال المستمر الهدم من وبتأثير) العيش وطرق
 وبـشكل  التـشكيلية،  الفنـون  في والتصوير التعبير وقوانين الموسيقي االنسجام وقواعد

  .االجتماعية والمعامالت والجنس العيش في السابقة األنماط وشرعية سلطة هدم: أعم
 التـي  األسرة مؤسسة ضمنها ومن أنواعها، بكل المؤسسات سلطة من الفرد تحرير. ٢
 بـين  العالقـة  إخـراج  مـن  ذلك يعنيه ما مع القهر، صور من صورة نظرها في دتع

 بـين  الجوهرية بالفروق تؤمن ال التي النوع مقاربة واعتماد األسرة دائرة من الجنسين
 الذي ().٢(المثلي الزواج بحق المطالبة إلى يصل الذي الشذوذ حق إلى وتدعو الجنسين
  ).للحرية الجديد المفهوم هذا مع انسجاماً وبيةاألور الدول من مجموعة عليه صادقت

 بالمتلقي الداللة وربط الدينية النصوص فيها بما النصوص، في المسبق المعنى إلغاء. ٣
 وتكـريس  للـنص،  النهائيـة  غير بالدالالت والقول -المؤلف موت مقولة من انطالقاً–

  .والمفاهيم الحقائق كل في الشك مذهب
 سـلطته  وإلغاء الحداثة، تتجاوزه ما ضمن للتجاوز قابلة بشرية تجربة الدين اعتبار. ٤

  .اإلبداع مجال في األخالق سلطة وإلغاء المجتمع، علمنة خالل من

                                         
  http://www.diwanalarab.com: رابط م٢٠٠٩) مايو (٥ العرب، ديوان حسني، الغني عبد. أ الحداثة، مفهوم في)١(
 المجلـس  منشورات ،٢٧٢ عدد رقم  المعرفة، عالم سلسلة حمودة، العزيز عبد عربية، نقدية نظرية نحو: المقعرة المرايا)٢(

   .٦٤م، ص٢٠٠١ أغسطس الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني



– 

  )٤٤٨٢(

  .مذهب كل داخل التمرد في والمبالغة زمنياً المتأخرة التجارب تمجيد. ٥
 هـذا  تبـار واع الديني، التفكير مقابل في ووضعه العقالني، والتفكير العقالنية تمجيد. ٦

 العقـل  وإحـالل  واليقينيـة،  الوثوقيـة  المعرفة على العتماده الحداثة أمام عائقاً األخير
  .المجتمع مركزية في اهللا محل العلمية ومنجزاته

  .التقديس مستوى إلى به واالرتفاع الجسد تمجيد. ٧
 الغربـي  اإلنـسان  يعيشها التي واألزمة التشرذم وضعية تعكس مفاهيم عن التعبير. ٨

 أهـم  هـي  وتلـك  الغربيـة،  الحداثة مفهوم هو ذلك...والضياع واليأس الغربة كمفاهيم
 مـستوى  علـى  الغربي اإلنسان يعيشها متأزمة حضارية وضعية تعكس التي خصائصه

 كـل  شمل الذي الحضاري التطور من قرون ثالثة عبر بناؤها تم خصائص وهي. القيم
  .)١(الغربية للمجتمعات الروحية اتالمكتسب على باإلجهاز وتميز الحياة مجاالت
 مـن  الثاني النصف منذ الغرب في بدأت فقد الحداثة، تميز التي التجاوز خاصية وبسبب
 تجـاوز  سـياق  فـي  تأتي التي الحداثة بعد ما مرحلة هي جديدة مرحلة العشرين القرن

 مـستمر ال والـسعي  الحضارة قيم في بالتشكيك المرحلة هذه فكر ويتميز. لنفسها الحداثة
  . سلطة كل من والتحرر منها للتحرر

 إلـى  اإلله موت من انتقالنا وهكذا: (حسن إيهاب األصل العربي األمريكي الكاتب يقول
 وإلـى  علينا، المفروضة قيمها من الثقافة إفراغ إلى يوصلنا األب وموت المؤلف موت

  ).٢) (التمويهي نظامها من المعرفة تحرير
خيل مدى تأثير هذا السياق التاريخي للحداثة ومفهومها فـي     وفي ضوء ما سبق لنا أن نت      

الغرب على التعامل مع النص وقراءته، ولنا أن نتخيل أيضاً الخلفية الفكرية التي تحكـم        
المثقفين في موقفهم من المقدس والتراث والنص حيث إنها خلفية تقوم علـى الـرفض               

قطيعـة والتـشكيك والـسيولة    والتمرد واإلقصاء والتجاوز المستمر وتكريس منطـق ال       
الالمتناهية للمعاني واألفكار والحرية المفرطة والعقالنية المتألهـة، وإلغـاء أي سـلطة             

  .على اإلنسان وتصرفاته أسرية أو أخالقية أو دينية أو مجتمعية 

                                         
  http://www.diwanalarab.com: رابط م٢٠٠٩) مايو (٥ العرب، ديوان حسني، الغني عبد. أ الحداثة، مفهوم في)١(
 م،١٩٩٠ لنـدن  الـساقي،  ارد ،١ط مواقـف،  مجلة ندوة ،"والحداثة اإلسالم "كتاب ضمن شرابي، هشام الحداثة، معنى)٢(

  .٣٧٩ص



 

 )٤٤٨٣(

  :مفهوم الحداثة لدى المثقفين العرب: المطلب الرابع
ة لدى المثقفين العرب فـسنجد الكثيـر مـن          أما إذا أردنا إلقاء نظرة على مفهوم الحداث       

التعريفات، والتي في مجملها رجع صدى لمفهوم الحداثة في الغرب، حيث إنهـا تقـوم               
على التقليد والمحاكاة للمفهوم الغربي للحداثة دون مراعـاة الخـتالف البيئـة الثقافيـة        

 كما يقول في   يسأدون عند والفكرية والدينية ما بين الغرب والعرب؛ وعلى هذا فالحداثة        
 العاملـة  والرغبـة  الـسلفية،  على القائم النظام بين الصراع هي: "والتحول الثابت كتابه

 إذا العربـي  اإلنسان ويبدع العربية، الحياة تنهض أن يمكن وال..... النظام،   هذا لتغيير
ـ  الـديني  المبنـى  مـن  ويتخلص العربي، للفكر السائدة التقليدية البنية تنهدم لم  ديالتقلي

  ).١("االتباعي
 والواقـع  العقـل  فـي  تـرى  التي سعيد خالدة السيدة زوجته الحداثية النظرة توافقه كما

 اسـتخدام  أي االستنارة، حركة بفكر مرتبطة الحداثة أن أي للحداثة؛ مرجعية التاريخي
   ).٢(والتكنولوجيا والعلم العقل
 العربيـة  النخبـة  شعور نتيجة انبثقت قد العربية الحداثة إن عياد شكري الدكتور ويقول
 الـضياع  حالـة  من مناسباً مخرجاً الحداثة  وأصبحت ...العربي الحلم بسقوط: (المثقفة

 الحداثـة  أن يـرى  فهـو  ذلـك  عن فضالً) التالية واألجيال الثورة جيل فيها سقط التي
) القـديم  النظـام  أعمـدة  تدمير إلى تتجه: (سواء حد على والغرب العرب عند بمدلولها

 محاولـة  هي العربية الحداثة (بأن سابقة مرحلة في اللبناني الكاتب خوري إلياس قولوي
 توحـده  عـالم  فـي  التاريخية شرعيته الماضي فقد أن بعد المستقبل، شرعية عن بحث

  ).٣ ()بالقوة الغربية الرأسمالية
 مـن  الكون أسرار على للتعرف المستمر هي البحث : "الحداثة أن عصفور جابر ويرى

 ثـم  ومـن  بهـا،  المعرفـة  وتطوير عليها والسيطرة الطبيعة اكتشاف في التعمق لخال
 للمبـادئ  المتجددة الصياغة تعني فالحداثة األرض، من اإلنسان بموضع الدائم االرتقاء

 االستغالل من الحرية، إلى الضرورة مستوى من المجتمع بعالقات تنتقل التي واألنظمة

                                         
  . ٣٥ ص عدنان علي النحوي،. الحداثة، د نظرية تقويم)١(
  .٢٧الثالث، ص  العدد الرابع، فصول، المجلد بمجلة سعيد، مقال خالدة. للحداثة، أ الفكرية المالمح)٢(
، بتـاريخ   ٢٤٨١لعـدد رقـم   ا-المتمـدن  الحوار بمجلة مقال ، حسن دهام ومضامين، ونشأة واصطالحا لغة ...الحداثة)٣(

  م٣٠/١١/٢٠٠٨



– 

  )٤٤٨٤(

 القبيلـة  سطوة ومن اإلنتاج، إلى االستهالك ومن الستقاللا إلى التبعية ومن العدالة، إلى
 تعنـي  (الديمقراطيـة  إلـى  التسلطية الدولة ومن الحديثة الدولة إلى أوالطائفة العائلة أو

  ).١("النقل نقيض هو الذي والعقل االتباع، نقيض هو الذي اإلبداع الحداثة
 هـذا  فـي  الحداثة وتتحدد ديد،تج وحالة التقاليد من خروج حالة هي "وبالجملة فالحداثة 

   .)٢(الماضي أو التراث أو بالتقليد يسمى ما مع التناقضية بعالقتها المعنى
 فـي  أوهـام  دون اندراج إنها، العربيين والفكر الواقع لبنى االتجاهات كل في تغيير إنها

 صيغة  وهي .التراث وهذا الخصوصية إنهاء هي وأولوياتها، المادية والحضارة العالمية
 القـديم  لهدم دائمة محاولة وهي االجتماعية، الظاهرة يسم وتجديد فردي وإبداع انفصال
  .)٣(وتدميره
 أخـرى  وبعبـارة  العقالنيـة،  وتسوده العقل، يحكمه لعالم جديدة والدة حالة هي الحداثة
 الـذي  األسـاس  المبدأ والعقالنية العقل من تجعل وحضارية اجتماعية وضعية الحداثة
 لجميـع  رفض حالة وجود يقتضي وهذا واالجتماعية، الشخصية الحياة المج في يعتمد
 أو عقليـة  أسـس  إلـى  تـستند  ال التي االجتماعي التنظيم وأشكال والتصورات العقائد
  .)٤(علمية

 المعرفيـة  المـصادر  فـي  تكمن ال المعرفية مصادرها أن ذلك معرفي انقطاع الحداثة
 وكـون  الـديني،  والفكر المؤسساتية، اللغة في أو األربعة، خلدون ابن كتب في للتراث،

 للعـالم  محاكاة الفن وكون الفني، النشاط مدار السياسية السلطة وكون الوجود، مركز اهللا
 العلمـاني،  والفكـر  البكر، اللغة هي المعرفية مصادرها ألن انقطاع، الحداثة الخارجي،

 وكون الفني، النشاط رمدا للسلطة الخاضع الشعب وكون الوجود، مركز اإلنسان وكون
 لواقـعٍ  خَلْقـاً  الفـن  وكـون  يقينية، معرفة ثمة كان إذا -اليقينية المعرفة مصدر الداخل
  .)٥(.."جديد

                                         
  .٣ ص وطفة، علي الحداثة، بعد وما الحداثة مفهومي في مقاربات)١(
  .المرجع السابق )٢(
  .٨المرجع السابق، ص )٣(
  .١٦، ١٥ المرجع السابق، ص)٤(
  .) ٣٨ (ص النحوي. د الحداثة نظرية تقويم)٥(



 

 )٤٤٨٥(

 وخـصوصية  األولـى  لشمولية والتجديد مفهومي الحداثة  بين سعيد الكاتبة خالدة  وتمايز
 المتغيـر  المختلف إنتاج هو « الجديد أن الحداثة، بمعنى  مظاهر أحد التجديد ألن الثاني،

  ).١(»دائماً الحداثة إلى يشير ال لكنه مختلفة، عصور في نجده الجديد... 
 متجـدد،  مختلـف  واقـع  عـن  لتعبيـره  الجديد ماهية أن تحدد والتباين االختالف إن

 الجـدة  تتـضمن  فإنها الحداثة أما تلغيه، أو تنفيه وال الماضي تغاير معايير والستخدامه
 وأنمـاط  المعـارف  فـي  المتسارع باالنـزياح «ترتبط فهي لذلكو آن، في وتتجاوزها

 تفرزهـا  التـي  القيم ومع ... المعتقدات مع صراعا يستتبع نحو على والعالقات اإلنتاج
  ).٢(»السائدة والعالقات اإلنتاج أنماط
 التغيـر  ارتبـاط  إلى يشير فإنه والتطور الحداثة بين الوثيقة العالقة هذا يؤكد ما وبقدر
 فـي  التحتية والبنية المعرفة بين الجدلية العالقة يتبدى بحيث بها، وعالقاته إنتاجه طبأنما

 كـالوزن  شـكلية  بمظاهر مقترنة الحداثة ليست إذ المعروفة، الماركسية تجلياتها ضوء
 ثـورة  « إلـى  ذلـك  تتجاوز وإنما والسرد، القص أنظمة أو النثر، قصيدة أو والقافية،

 التطوريـة  التاريخية والنـزوعات األفكار ظهور عن تنفصل ال «أنها بمعنى ، »فكرية
 عبـر  لإلنـسان  جديـد  تعريف اتجاه في تتبلور وهي التجريبية، التحليلية المناهج وتقدم
 والنظـام  المفهومـات  منظومـة  في شاملة نظر إعادة إنها. بالكون لعالقته جديد تحديد

 إعـادة  إنها يقال أن يمكن ثم منو اإلنسان، وعي في العالم صورة يكون ما أو المعرفي،
  ).٣(»والمعايير والقيم واألدوات المراجع في نظر

 المجتمـع  يكـون  أن المـستبعد  مـن  ألنه الغربية الحضارة على الوصف هذا ويصدق
 الهائلة، الفكرية وثوراته المتطورة المعرفية أنساقه من التغيرات هذه كل شهد قد العربي
 الفنيـة،  وإبداعاته العربي المجتمع على ذلك تطبيق على تصر سعيد الكاتبة خالدة  ولكن
 مرحلـةٍ  من وتنطلق معرفي، تراكم بسبب تتناسل ولكنها فجأة، تولد ال الحداثة أن وترى

 فالحداثـة  إذن الحـداثيين،  خروقـات  مع المرحلية تعارض من الرغم على أخرى، إلى
 إذ حسين، وطه جبران خليل جبران مثل األوائل الرواد مع انطلقت شاملة فكرية حركة
 للحقيقـة،  وحيـد  ومصدر كمعيار والتراثية، الدينية المرجعية مع قطيعة « فكرهما يمثل

                                         
   .٢٥ ص سعيد، للحداثة، خالدة الفكرية المالمح)١(
   .٢٥ ص المرجع السابق،)٢(
   .٢٦ ص المرجع السابق،)٣(



– 

  )٤٤٨٦(

 تطـوري،  ثـم  ومـن  إنساني، وكالهما التاريخي، والواقع العقل: بديلين مرجعين وأقام
 بالتأمـل  تلـتمس  بـل  بالنقـل،  تلـتمس  ال حـسين  طه أو كجبران رائد عند فالحقيقة

  ).١(حسين طه عند العقالني المنهجي وبالبحث جبران، عند رواالستبصا
 أو مرافقـة  مـصطلحات  عن الحداثة داللة تمايز على العرب الباحثين دور يقتصر ولم

 بحـث  فلقـد  الداخلية، وسماتها الحداثة ماهية تحديد في أيضاً أسهموا ولكنهم مصاحبة،
 إليه التوصل ويحاول صها،خصائ للحداثة يحدد منضبط علمي معيار عن ديب أبو كمال

  : مكونات ثالثة ضوء في
 التكنولوجيـا  إلى ويتجاوزهما والفنون اآلداب الحداثة مفهوم يشمل إذ:نطاقها اتساع ـ١

 عربية قديمة، أو معاصرة حداثة، أية على تشتمل بحيث عامة وهي السيارات، كصناعة
   . أعجمية أو
 ال ظـاهرة  فهـي  واالجتماعيـة،  اريخيةالت السياقات يتجاوز للحداثة مطلق مفهوم ـ ٢

  .زمنية ال ومكوناتها تاريخية،
 تـصور  مـن  انطالقـاً » الالحداثة «نقيضها إدراك ضوء في الحداثة ماهية وعي ـ ٣

 على تركز أنها في وتتحدد والترميز، الرسالة: بعدين من مكون اللغة عليه تقوم أساسي
 مـن  اإلبداعيـة  الفاعليـة  محور نقل إلى تنـزع فإنها «الحداثة أما الرسالة، في النظام

    ).٢(» الترميز مستوى إلى الرسالة مستوى
 األساسية مرجعيتها في وتعود عالمي، منحى ذات حداثة ديب أبو كمال إليه يدعو ما إن
 وكلتاهمـا  وأيديولوجية، زمانية خصوصيتين تتضمن أنها بمعنى الغربية، المركزية إلى

 آخـر  واقع في تطبيقها وأن واالجتماعية، التاريخية اقاتهسي وبحسب الغرب، في كائنتان
 فـي  تنتظم الحداثة هذه إن فاعليتها، تفقد ثم ومن حقيقي، اغتراب إلى حتماً سيقود مغاير
 الطـرف  تمثـل  أنها بمعنى الخاصة، وثقافتها بتاريخها الغربية المعرفية المرجعية إطار

 األصـول  يتلقى الذي المنفعل الطرف عربيةال الثقافة تمثل حين في المعادلة، في الفاعل
 حداثـة  إلى يدعو ديب أبو كمال كان  وإذا .     عربية حداثة ضوئها في يشكل ثم وينسخها،

                                         
   .٢٧ ص المرجع السابق،)١(
  .٢٦١ ص م،١٩٨٢ عام ١ العدد رقم ديب أبو كمال ، »الشعر في الحداثة « العدد فصول، ندوة مجلة)٢(



 

 )٤٤٨٧(

 النقـدي  االنتظام من «الحداثة تنطلق أن يريد الجابري عابد محمد فإن اآلخر عن تصدر
   ).١(»داخلال من فيها التغيير تحريك بهدف وذلك نفسها العربية الثقافة في
 حداثـة  يتبنـى  الجـابري  فـإن  وعالمية كلية مطلقة حداثة إلى يدعو ديب أبو كان وإذا

 ).٢(آلخر مكاٍن ومن آلخر وقٍت من تختلف حداثات إلى الدعوة بمعنى وزمنية تاريخية
 التي للظروف ـ التاريخية الظواهر شأن شأنها ـ تخضع فإنها كذلك الحداثة دامت وما

  ).٣(» التطور خط على لصيرورة «ترسمها
 تـاريخي  مفهـوم  الحداثـة  إن «تأكيـده  فـي  الجـابري  عن عياد شكري يختلف وال

 فهنـاك  ولذلك واالجتماعية، التاريخية السياقات ضوء في تتحدد أنها بمعنى ).٤(»متغير
 بحـسب  ـ وهي معاصرة، أوربية حداثة وهناك الهجري، الثاني القرن في عربية حداثة
  ).٥(»واقعهم ومتغيرات وظروفهم تطورهم لهم مختلفين مقو حداثة «ـ عياد

  :السياق التاريخي للحداثة العربية وعالقته بقراءة النص: المطلب الخامس
 أن أوالهمـا : العربيـة  نسختها في الحداثة تخصان حقيقتين على يجمعون الباحثون يكاد
 الغربيـة،  الحداثة من بتأثير العربي الفكر في التداول مجال إلى دخل قد المصطلح هذا

 شـكري  فمحمد. العشرين القرن من الثاني النصف منذ بدأ قد الدخول هذا أن وثانيتهما
 أدت عالميـة  تطـورات  من عنها نتج وما الثانية العالمية الحرب تأثيرات أن يذكر عياد
 مكان لها ليكون شتاتها جمع تحاول مصر في واألجانب اليهود من جماعات ظهور إلى

 رفعـت  التـي  والحريـة  الفن جماعة: الجماعات هذه أولى ومن. التطورات هذه داخل
  .)٦(والجنس والوطن الدين من الفن تحرير شعار

 إعطـاء  في الغربيين أمثالهم خطى على العرب الحداثيون سار فقد الداللة، حيث من أما
 الحـديث  نبـي  التمييـز  فتم والتقني، الزمني الجانبين من وتجريدها فكرياً بعداً الحداثة

 هـي  الحداثـة : (أركون محمد األصل الجزائري المفكر يقول. الحداثة وبين والتحديث

                                         
  .١٦ ص م،١٩٩١الوحدة، بيروت، دراسات مركز الجابري، عابد محمد. ومناقشات، د  دراسات-والحداثة التراث)١(
  المرجع السابق)٢(
  المرجع السابق)٣(
   .٢٦٢ ص  م،١٩٨٢ عام ١: العدد عياد، شكري ، »الشعر في الحداثة « العدد فصول، ندوة مجلة)٤(
  .٦كريم وائلي، ص . تناقضات الحداثة العربية، د)٥(
  .١٩-١٧ص عياد، شكري محمد والغربيين، العرب عند والنقدية األدبية المذاهب)٦(



– 

  )٤٤٨٨(

 والمخترعـات  للتقنية إدخال مجرد فهو التحديث أما  المعرفة مشكلة أمام للروح موقف
  .)١ ()التحديث غير إذن فالحداثة  الحديثة

ـ  الجانـب  هـذا  في إليها اإلشارة يجب التي األمور من أن كما  تلقـي  أن هـو  دالليال
 بعد وما الحداثة بين التمييز أساس على مبنياً يأت لم الغربي للمصطلح العرب الحداثيين
 لهـذا . الحداثـة  مـصطلح  هو واحد مصطلح ضمن المفهومين كال تلقي تم بل الحداثة،
 الغربية الحداثة بعد وما الحداثة ميزت التي السمات بكل موسومة عندهم الحداثة جاءت

 الفكـر  مجـاالت  كـل  فـي  المستمرين والتجاوز بالتجريب وإيمان القيم على دتمر من
  . )٢(والفن والثقافة
 فـي  الحداثـة  بعـد  ولمـا  الغربية للحداثة المميزة السمات لهذه تبنياً نلمس أن ويمكننا

 والفكـر  اللغة: منها وتطبيقاً تنظيراً العربية الحداثة تناولتها التي المجاالت من مجموعة
  .)٣(والدين والفن والنص

 الحداثة كانت وإذا العربية الحداثة عن له حديث معرض في الوائلي كريم الدكتور يقول
 للثقافـة  ومعارضـة  للتـراث،  معارضة: األبعاد ثالثية جدلية معارضة «تعكس الغربية

 العربيـة  الحداثـة  فـإن » التقدم لفكرة وتصورها والنفعية، العقالنية بمبادئها البرجوازية
 الـشعر  في وتغيراً تطوراً هناك أن على أنصارها ، ويصر  كله هذا تشهد لم اصرةالمع

 لـم  العربي المجتمع أن من الرغم على ويماثله، األوربية الحداثة شعر يضارع العربي
 حداثـة  العربـي  المجتمـع  في فليس «الغرب في الكائنة التحوالت تماثل تحوالت يشهد
 تالمـس  لم هامشية السياسية، االجتماعية، قتصادية،اال الثورية التغيرات وحداثة. علمية
 هـذه  وتبدو عربية، شعرية حداثة هناك المفارقة، هي وتلك ذلك، مع لكن العميقة، البنى

 فـي  تـضارع  تكاد العربي المجتمع في الشعرية الحداثة أن نالحظ حين كبيرة المفارقة
 العلـم  حداثـة  أن الصدد هذا في الطريف ومن الغربية، الشعرية الحداثة وجوهها بعض
 العربـي  المجتمع في الشعر حداثة العكس أن  نرى على  بينما الشعر، حداثة على متقدمة
 العربيـة  الحداثـة  كانـت  وإذا أيـضاً  ويضيف » الثورية العلمية الحداثة على متقدمة

                                         
  م،١٩٩٠ لنـدن  الساقي، دار ،١ط مواقف، مجلة ، ندوة  "والحداثة اإلسالم "كتاب ضمن أركون، محمد والحداثة، اإلسالم)١(

  .٣٥٥ص
  .٦٧-٦٥ص عياد، شكري محمد والغربيين، العرب عند والنقدية األدبية المذاهب)٢(
: رابط انظر م٢٠٠٩) مايو (أيار ٥ ، المحكمة الدراسات ديوان ، العرب ديوان حسني، الغني عبد. أ الحداثة، مفهوم في)٣(
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 )٤٤٨٩(

 عـن  مغتربـة  نفسه الوقت في فإنها وشكلياً، سطحياً فهماً اآلخر حداثة فهمت المعاصرة
 تعكـس  نـصوصاً  العرب الحداثيون قدم فلقد عليه، ومتعالية العربي االجتماعي قعالوا

 فـي  لحداثة وجود وال العربي للشعر حداثة وجود يتسنى كيف إذ ومتغايراً، مختلفاً واقعاً
 في حقاً يعبر الحديث العربي األدب كان هل ترى االقتصاد، في أو المجتمع في أو العلم

 يعبـر  أنـه  أم العربية، والمشكالت العربي والواقع العربي لفكرا عن الحداثية إنجازاته
 مـا  فجميـع  أعماقنـا،  عمـق  في يقيم « ـ أدونيس يقول كما ـ اآلخر إن اآلخر، عن

 الحياتيـة  بالناحيـة  يتـصل  فيما أما الغرب، هذا من يجيئنا وحياتيا، فكرياً اليوم نتداوله
 ابتكرها بوسائل نعيش أننا وكما الغرب، من نأخذه ما إال حياتنا به نحسن ما عندنا فليس

 أدبيـة  ومذاهب تفكير، ومناهج ومفهومات، نظريات،: الغرب بـلغة نفكر فإننا الغرب،
 الديموقراطيـة،  االشـتراكية،  الرأسـمالية،  . الغـرب  أيـضا،  هـي  ابتكرها الخ،... 

 لمنطـق، ا / الـخ  ...القوميـة  الـشيوعية،  الماركسية، الحرية، الليبرالية، الجمهورية،
   ).١(السوريالية الرمزية، الرومانطيقية، الواقعية، / الخ ... العقالنية الديالكتيك،

   :التالية بالمراحل في العالم العربي مرت الحداثة أن نظرياً القول ويمكن
 تكوينهـا  إلـى  دعا التي أبولو جماعة نشأت م،١٩٣٢ سنة وبدأت: األولى المرحلة -١

 علمـاني،  مـذهب  وهـو  للفن، الفن مذهب تبنت والتي ي،شاد أبو زكي أحمد الدكتور
 عليـه،  والقضاء لتقويضه تمهيداً الحياة، جوانب كل عن وإبعاده الدين إقصاء إلى يهدف

 إلـى  تتـسرب  والواقعيـة  والرمزية السريالية جعل المذهب لهذا أبولو جماعة واعتناق
   .شعرهم

، قبـاني  نـزار  شـعر  في ظهرت لتيوا الالأخالقية، المرحلة وهي: الثانية المرحلة -٢
   .المكشوف األدب إلى ودعوة التاريخ، على تمرد وفيه

 بالـشعر  كتبـت  قصيدة أول نشرت عندما م١٩٤٧ سنة بدأت التي: الثالثة المرحلة -٣
  .والسياب الصبور، عبد وصالح البياتي، المرحلة هذه ويمـثل مالئكة، لنازك الحر

 الحداثـة،  مراحـل  أخطر من المرحلة وهـذه نيس،أدو ويحتـلها: الرابعة المرحلة -٤
 كل على الثورة إلى ودعا بالماضي صلة له ما وكل التراث، نبذ إلى أدونيس فيها ودعا
، بجديـد  ليس يردده ما أن مع واالبتكار اإلبداع دعاة من أنه يدعي هذا في وهـو شيء

                                         
  .٧كريم وائلي، ص . تناقضات الحداثة العربية، د)١(



– 

  )٤٤٩٠(

 الـذي  اإلبـداع  لتحقيق التجديدية ثورته لباس ألبسها والصهيونية الماركسية دعوة فهذه
  .)١(يدعيه
 تقـدم  العـشرينات،  لمفكـري  األساسية التوجهات إن "سعيد خالدة الحداثية الكاتبة تقول

 فكريـة  حركة هي حيث من للحداثة الحقيقية البداية إن: بالقول تسمح عريضة خطوطاً
 ينيـة الد المرجعيـة  مـع  قطيعة األوائل الرواد فكر مثل فقد يومذاك، انطلقت قد شاملة،

 التاريخي، والواقع العقل بديلين، مرجعين وأقام للحقيقة، وحيد ومصدر كمعيار والتراثية
 تلـتمس  ال حسين طه أو كجبران رائد عند فالحقيقة تطوري، ثم ومن إنساني، وكالهما
 طـه  عند العقالني المنهجي وبالبحث جبران، عند واالستبصار بل تلتمس بالتأمل   بالنقل،
  . )٢("حسين

 سبقت اإلشارة إلى هذا النقل عن خالدة سعيد في المطلب السابق عند الحديث عـن                وقد
مفهوم الحداثة لدى المثقفين العرب، وهو يؤكد موقف الحداثيين العرب من التعامل مـع              
المرجعية الدينية والنصوص الشرعية وطريقة استلهام الحقيقة ومعرفتها فهي إما تأمـل            

إن . ي بدون استحضار للمرجعية الدينيـة والتراثيـة       واستبصار أو بحث منهجي عقالن    
 مصادره، في والتشكيك الدين، مفاهيم بعض من بالنيل بدأت المعاصرة، العربية الحداثة

 ويعـرض  يناقش البشري، العقلي اإلنتاج مرتبة في الدين وجعل به، الناس قناعات وهز
 بـل  وحيـاً  باعتبـاره  ال بلقُ أقرته فما الغربية، والبحث واالستدالل النظر مناهج على

   . رفضوه الدين من المناهج تلك رفضته وما عندهم، ما وافق باعتباره
 زعزعـة  معركـة  يخوضـان  الرزاق عبد وعلي حسين طه كان عندما": قائلةً وتضيف
 التـاريخي،  المـوروث  حدود إلى ورده فيه، األصلية صفة بإسقاط ،)اإلسالم (النموذج
 موضوع إلى يحيله أن ويملك الموروث، يملكه وال موروثه يـملك اإلنسان أن فيؤكدان
 وحـق  القداسـة،  صفة اكتسب ما في النظر إعادة حق يملك كما والنظر، العلمي للبحث

  .)٣("األجـوبة عن والبحث األسئلة طرح وحق المقدس، عن األسطورة نزع
ـ  بعضهم يرى كما بينهما التمايز رغم ــ الحداثة أو التحديث إن  ائمـة، د حالـة  ــ

 التجديـد،  نحـو  والتطلـع  المعيش، الواقع ومجاوزة الفكر، إعمال في مستمرة، وعملية

                                         
   =http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?tحداثة بال جذور،  : انظر)١(
    .٢٧سعيد، ص  للحداثة، خالدة الفكرية المالمح)٢(
    .٢٦المرجع السابق، ص )٣(



 

 )٤٤٩١(

 حـال  هي كما واضحاً تبلورها يتجلى ال لكن قد . السائدة التقليدية القيم من لكثير ورفض
. الـسائد  الفكر وهيمنة قوة أمام المفهوم واندحار الظروف، معاندة بسبب اليوم، الحداثة

 لتظهـر  الفترة، تطول وقد القسري السبات من فترات تأخذ قد التحديث أو فالحداثة لذلك
  .وغنى  وقوة جدة أكثر ـ ربما ـ ثانية

 حـضاري  وزلـزال  معرفي، طوفان -بارت روالن تعبير  بحسب - وبالجملة فالحداثة 
 ومعـارض  وشـامل  عـام  موقف ـ أيضاً ـ والحداثة...شامل ثقافي وانقالب عنيف،
 والتحرر األشياء، من كثير في النظر إعادة إلى تدعو الحداثة.. السائدة ةالتقليدي للثقافات

 عمليـة  الحداثـة .. المجتمـع  فـي  تقليدي هو ما كل على ثورة الحداثة.. القيود كل من
 والتقـدم  بالتطور يقترن جديداً عصراً تنشد فهي عسيراً، المخاض كان لو حتى تقدمية،
 الواقـع  وعي حالة الحداثة..للعالم جديدة وثقافية ةفلسفي رؤية الحداثة.. اإلنسان وتحرر
 العلمانيـة،  التـصنيع،  مثـل  وعناصـر  مكونـات  علـى  تتكئ الحداثة.. نقده وبالتالي

 وهـي  الـسياسية،  المشاركة وفي اإلعالم، وسائل في التوسع مطالبتها عند الديمقراطية،
 دعـوة  الحداثـة . فـضل األ نحـو  التغيير بهدف الديني الثقافي الموروث تنتقد ما كثيراً

 مصدره، كان مهما العقل لمنخل السلف من المنقول وعرض النقل، على العقل النتصار
   ...منزهة كحقيقة بالتالي وتمريره نص، ألي تقديس دون من

 علـى  التـراث،  على سلبية ثورة هي لكل الثوابت والمبادىء،   هدم وعلى هذا فالحداثة  
 فكـر  المحصلة في فهي الماضي، على التاريخ، على الدين، على األخالق، على اللغة،
 بـين  الفـصل  دعوة أي العلمانية، مثل عناصر يتضمن المصطلح هذا.. شيء كل يتهدد
 قـراءة  عنـد  العقـل  وإعمال الفكر، دائرة واتساع الديمقراطية، وأيضا والسياسة، الدين

  ...السلطان رقابة من متحررة قراءة بها، المسلمات
 لمـصطلح  العرب الحداثيين تلقي أن وهي فيها، شك ال حقيقة لىع يدل سبق ما كل إن

 علـى  وذلـك  -الغربي مجاله في اكتسبها التي خصائصه لمعظم استنساخاً جاء الحداثة
 مراعـاة  دون -وابتكـار  وخلـق  إبـداع  من الحداثيون هؤالء يدعيه ما كل من الرغم

 جـذرياً  اختالفـا  تختلف والتي المصطلح، هذا أنتجت التي الغربية الثقافية للخصوصية
  .واإلسالمية العربية الثقافة خصوصية عن



– 

  )٤٤٩٢(

 الواقـع  علـى  فرضـها  ومحاولـة  الغربية الثقافة لمعطيات المطلق التبني هذا أدى وقد
 العـرب  الحـداثيين  وغربـة  محيطها عن العربية الحداثة عزلة إلى واإلسالمي العربي

  .نفسها إال تخاطب وال الجمهور عن بعيدة نخبة إلى وتحولهم
ومن خالل هذا المبحث يتضح لنا بجالء مفهوم الحداثة الغربـي والعربـي وسـياقهما               
التاريخي وعالقة ذلك بقراءة النص الديني من خالل الدعوة إلى تطبيق القراءة الحداثية             
على  النصوص الدينية تحت مسمى التجديد والتنوير والمعاصـرة وغيـر ذلـك مـن                

  .المسميات 
شكلت قراءة النص القرآني أحد أهم انشغاالت وتحـديات         "سن أبو هنية    يقول األستاذ ح  

النخبة الحداثية العربية خالل العقود الثالثة الماضية، وذلك لما يتمتع به القرآن الكـريم              
من دور وتأثير مركزي في تشكيل العقل العربي اإلسالمي، وذلك باعتباره أحـد أهـم               

ام تحقيق النهضة والتقدم والتحرر، وقـد انتهجـت          أم العقبات المعرفية التي تقف عائقاً    
 لنسق الحداثـة الغربيـة، وعلـى الـرغم مـن       مقلداًالقراءة الموسومة بالحداثية منهجاً   

االختالف البين والمقاربات المتعددة لمفهوم الحداثة عند أهلها إال أن القـراءة العربيـة              
في الغرب وال بد أن تشمل      للحداثة تعاطت معها كمشروع مكتمل بدأ في لحظة تاريخية          

آثاره العالم بأسره وآمن الحداثيون العرب بجملة الصفات التي طبعت المشروع الحداثي            
سعت القراءة الحداثية العربية للنص القرآني إلى تحقيق قطيعة معرفية مع           ولقد  الغربي،  

اله بترسـيخ  القراءات اإلسالمية التراثية التي تعمل على ترسيخ اإليمان واالعتقاد واستبد     
  .)١("التشكيك واالنتقاد

وسنتعرف على أبرز مشاريع ونماذج القراءات الحداثية للنص الديني من خالل المبحث            
  :التالي

                                         
  .م٢٥/٣/٢٠٠٦ بتاريخ األردنية الغد بجريدة مقال أبوهنية، حسن للقرآن، الحداثية القراءة واستراتيجيات النهضة أوهام)١(



 

 )٤٤٩٣(

  المبحث الثاني
   أبرز القراءات الحداثية للنص الديني

ما من شك أن اإلشكال المنهجي يظهر جلياً في محاوالت الحداثيين إلى تطبيق القراءات              
 بعيـداً عـن   - القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة – على النصوص الدينية     الحداثية

ضوابط وأصول التعامل مع النص التي قررها العلماء فـي هـذا الـشأن، والقـراءات         
الحداثية تمثل تطبيقاً عملياً لسمات الحداثة ومكوناتها وعناصرها ومفاهيمها على الـنص            

 الستخراج أسرار ومعارف جديدة لـم يتوصـل   الديني تحت مسمى إعادة القراءة النص    
  .إليها األسالف

إن الخطورة تظهر عندما بدأ نفر من أبناء جلدتنا، من أبناء هذه األمة، يتناولون القرآن               (
للـنص  " القراءة الجديدة "أو  " الحداثية"الكريم، والسنة النبوية المشرفة، بقراءة عرفت بـ        

بل تـأتي   " التداول اإلسالمي "لياتها من خارج نطاق     تستمد آ " تأويلية"الديني، وهي قراءة    
 أن تريـد  فــال  وفقًا للتجربة الغربية في فهم النصوص، والالهوتية منهـا خـصوصا      

 لنظريـات  واسـتخداما  عليه، نقدها تمارس أن تريد ما بقدر النص، من اعتقادا تحصل
 اقتبـست  حقيقتها في اتقراء وهي) والسيمائية والتفكيكية، البنيوية،: مثل(حديثة   لغوية

 آل، الـذي  الصراع هذا الدين، مع صراعه في الغربي الحداثي الواقع من مكوناتها كل
 عـن  خارجا بالعقل واالهتمام) األنسنة(اهللا   عن بعيدا باإلنسان االشتغال إلى الغرب، في

 كـز ترت ثـم  ومن ،)األرخنة(اآلخرة   إلى نظر غير من للدنيا، ومراعاة) العقلنة(الوحي  
 الذي" الكتابي التقليد "داخل وسنة، قرآنًا" اإلسالمي النص "معالجة ضرورة على دعوتهم
 لمناهج النص هذا إخضاع فعليا، يعني، مما المسيحي، -اليهودي التقليد: أي إليه، ينتمي
 الفكر إطار في المستحدثة واإلنجلية التوراتية الدراسات "لها خضعت التي والتأويل النقد

 يؤسـس  مـا  وجوهر. للنقاش قابلة غير" مرجعية"الحداثيين عند له يصير الذي الغربي،
 ثوابـت  ظلـه  فـي  تكونت الذي النص سلطة من" التحرر: "على بناؤها" المرجعية "هذه

 وبـين  بينهـا " المعرفية القطيعة "وعلى عنه،" القداسة نزع"و ومحدداته، اإلسالمي العقل
 وهي. للمعنى" ضياع"و للهوية،" تفكيك "هي التي" يةالتأويل الفوضى"و التراثية، القراءات



– 

  )٤٤٩٤(

 مـع  تنـسجم  التـي  العلمية عواقبها وال التطبيقية، مستلزماتها التخفى ومنطلقات مالمح
  .)١!!(بعدها وما الحداثة فلسفة

إن القراءات الحداثية تسعى إلى أن تحقق قطيعة معرفية بينها وبين ما يمكن أن يطلـق                
وهي التي قـام  ، أحدهما القراءات التأسيسية: ؛ وهذه على نوعين"ةالقراءات التراثي"عليه  

 تمفسرين كانوا أو فقهاء  أو متكلمـين أو صـوفية؛ والثـاني القـراءا            ، بها المتقدمون 
سلفيين إصالحيين كانوا أو سلفيين أصـوليين       ، وهي التي قام بها المتأخرون    ، التجديدية

ت تختص بكونها تفسيرات للقـرآن تـضع        ومعلوم أن هذه القراءا   . أو إسالميين علميين  
أي أنها قراءات ذات صـبغة اعتقاديـة        ، لإليمان أسسه النظرية أو تُقوى أسبابه العملية      

فهي تفسيرات آليات القرآن الكريم تخرج عـن هـذه          ، صريحة؛ أما القراءات الحداثية   
  .)٢"(االنتقاد"وهو ، وتتصف بضدها، الصفة االعتقادية

داثية إلى إحداث قطيعة كلية مع كل مناهج التفسير التي سادت في            وتسعى القراءات الح  
 أنتجها علمـاء    يورفض استثمار كل  الجهود والفهوم السابقة الت       . )٣(التراث اإلسالمي 

اإلسالم في تعاملهم مع القرآن الكريم، وهذا الرفض كان تحت دعوى قدم هذه المنـاهج               
 أساسي في إنتاج المعنى الـذي يحملـه         وتغيبها كلياً للقارئ من حيث هو أداة و طرف        

فهي تراهن على المعنى المتعدد والمتنوع بدل المعنى الواحد مع عدم اإلخـضاع   .النص
أو االحتكام إلى المنطق واألصول الحاكمة للتخاطب في اللغة العربية والذي يعد األصل             

رغم  .رحها التفسيركما أنها لم تعر أية أهمية لإلشكاليات المنهجية التي يط. في التفسير
أن عملية التفسير تحكمها مجموعة من الضوابط والمعايير وتخـضع لمجموعـة مـن              

يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي والثقافي  بالتـاريخي واللغـوي بمـستوياته            . الشروط
ورغم أن المناهج المخصصة للتفسير تظل مؤصـلة فـي كتـب     ... الداخلية والخارجية 

                                         
 للحـديث  الرابعـة  الدوليـة  ورقة عمل مقدمة للنَّدوة   ، محمد بن عبد الفتاح الخطيب    . د، القراءات الحداثية للسنة النبوية   ) ١(

  الشَّريف
 دولـة  - بـدبي  والعربية اإلسالمية الدراسات كلية في ، والمنعقدة "التَّجديد ومتطلَّبات السديد الفهم ضوابط بين نَّبويةال السنَّة"

 .١م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠المتَّحدة، عام  العربية اإلمارات

م، ٢٠٠٢ . األولـى  الطبعـة  . يضاءالب الدار . العربي الثقافي المركز، طه عبد الرحمن  . األستاذ، روح الحداثة : انظر) ٢(
 .١٧٦ص

: اإلسـالم،  التجديـد  خطاب: (كتاب ضمن الحاج، الرحمن لعبد للقرآن المعاصرة القراءة ظاهرة في الحداثة أيديولوجيا)٣(
 .٢٦٩م، ص ٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥ ،١ط دمشق، الفكر، دار ،)واألسئلة األزمنة



 

 )٤٤٩٥(

فمع ذلك فإن هذه المنـاهج الجديـدة فـي          . لفقه بشكل قوي  التفسير وكتب علم أصول ا    
التفسير عملت على تخطي كل األصول وتجاوز كل الضوابط والقواعد بدعوى التجديـد      

  .والعصرنة والتحديث
فلقد عمل المناصرون لهذا االتجاه بالدفع بقوة بمشاريعهم من أجل جعل هذه المـشاريع              

أويلها البديل المنهجي المرتقب لكل اإلنجـازات       الحداثية في قراءة النصوص القرآنية وت     
  .العلمية التي راكمتها جهود العلماء السابقين واجتهاداتهم في تفسير القرآن الكريم

وقد ادعى المناصرون  لهذه المشاريع أن هذه المناهج تحمل مـن القـدرات التفـسيرية     
فهي تعمـل   .. فسير والـتأويل واإلمكانيات الـتأويلية ما لم تحمله المناهج القديمة في الت        

على الحد من سلطة النص المتمثلة في القواعد والضوابط والمعـايير الحاكمـة للفهـم               
على حساب سلطة القـارئ الـذي       . والمنظمة لمنطق التخاطب والتلقي في اللغة العربية      

منحته هذه المناهج حق التأويل المطلق والتلقي الحر للنصوص الدينية ومطاوعتها تبعـاً             
لمؤهالته الفكرية وخلفياته المذهبية الشيء الذي يجعل من النص أداة مطاوعة لتوجهات            

  .)١(وقبليات القارئ الفكرية والمذهبية في تفسره للنص
والذي استند إليه أصحاب هذا االتجاه أن النص الديني بصفة عامـة والقرآنـي بـصفة           

كما أن النص المنفـتح     . ى حاملة بطبيعتها للتأويل وقابلة ألكثر من معن       صخاصة نصو 
أما النص الـذي    . وعدم الثبات  والمتعدد غير الخاضع للمعايير نص حي يتميز بالحركة       

تحكمه القواعد والضوابط فهو نص مكشوف وثابت تغيب فيه الحركـة وترتفـع فيـه               
 حوهـذا االنفتـا   ... المنافسة بحيث يستوي في معرفة داللته ومعناه جميع المتلقين لـه          

ص هو الذي يكفل لهذا النص البقاء واالستمرار عبر األجيال واالمتـداد فـي            الداللي للن 
وأنـه  " النص مفتاح لكل من استطاع قراءته"أن  :هفمن مبادئ هذا االتجا   ..الزمان والمكان 

  .)٢(ال وجود لمعنى حقيقي للنص، وأن الكاتب ال يدرك ما يقوله
وجه متعدد ومحتمل من بـين عـدة        فالقراءة التأويلية  في هذه المناهج تسعى إلى تقديم          

ولعل هذه المراهنة علـى    ... وجوه تتصف باالحتمال بين وجوه عديدة قد يحتملها النص        
تعدد المعنى في قراءة النص كان من آثاره وتجلياتـه أن اتجـه أصـحاب المـشاريع                 

                                         
 .٤بنعمر، بدون ذكر تاريخ ودار النشر،  ص  محمد القرآني، لنصل الحداثيـة القـراءات مشاريع في المنهجي اإلشكال)١(

 المعرفـة،  إسـالمية  مجلـة  رمضان، يحي زيد، أبو حامد لنصر الالديني الخطاب في قراءة: للوحي الهرمسية المقاربة)٢(
 .٢٥م، ص ٢٠١١عام ،٦٣عدد



– 

  )٤٤٩٦(

القراءات الحداثية إلى رفض التراث التفسيري  الذي راكمته جهود المفـسرين القـدماء            
 أصحابه بالسذاجة والغفلة والجهل واإلعراض عن التعددية واالخـتالف التنـوع            ورمي

ألن المفسرين القدماء في نظر هؤالء عملوا على تكريس المعنـى           . في اكتساب المعنى  
بما أصلوه من ضوابط وما وضعوه مـن قواعـد ضـابطة للفهـم              .  )١(الواحد للنص 

وواجهوا كـل التفـسيرات   ... والتأويلوحاكمة للتمثل بشكل صارم ودقيق لعملية التفسير 
  .)٢... (التي ال ترضخ لألصول وال تحتكم للشروط ذات الصلة بالتفسير والتأويل

 أن نلقـي نظـرة علـى    – مراعاة لحجم البحث -ولعلنا نحاول في اختصار غير مخٍل     
  :أبرز هذه القراءات الحداثية للنص من خالل المطالب التالية

  :)٣()تورخة النص(الحداثية التاريخية للنص القراءة : المطلب األول
المقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع في إنتاج حقله         (التاريخية كما يعرفها آالن تورين هي       

ويـضيف آالن  ). االجتماعي والثقافي الخاص به ووسطه التاريخي الخاص بـه أيـضاً       
ميز بهـا األنظمـة   ما سوف أدعوه بالتاريخية هو إذن الطبيعة الخاصة التي تت : ((تورين

االجتماعية التي تمتلك إمكانية الحركة والفعل على أنفـسها بالـذات وذلـك بوسـاطة               
  .)٤(مجموعة من التوجهات الثقافية واالجتماعية

التاريخية بهذا المعنى هي النظر إلى النصوص الثقافية على أنها إنتاج ثقـافي محكـوم               
فق ظروفـه التاريخيـة والجغرافيـة،       بالحقل االجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع و     

ليست النصوص الدينية نصوصاً مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارهـا بـأي              و(

                                         
  البـشائر  دار المطيـري  المحسن عبد. يهاعل والرد الهجري عشر الرابع القرن في الكريم القرآن في الطاعنين دعاوي)١(

 .٥٠م، ص ٢٠٠٧

 .٥بنعمر، ص  محمد القرآني، للنص الحداثيـة القـراءات مشاريع في المنهجي اإلشكال)٢(

 أرخ مادة" العرب لسان "منظور البن راجع وتوريخ تأريخ فيقال تأريخ لكلمة رديف لفظ وهو التوريخ من مشتقة التورخة)٣(
 العلمانيـة  الكتابات في متداولة كانت وإن وهي أرخنة كلمة يستخدم العلماني والخطاب. المحيط القاموس في وكذلك. ورخ و

 تأرخـة  أو الـنص  تورخة فيقال .تأرخة أو تورخة كلمة هي اللغوي األصل إلى األقرب أن إال بكثرة خصوصاً واألركونية
الطعـان، بحـث منـشور بملتقـى أهـل التفـسير        مـد أح. العلمانيـة، د   والمنـاورة  المقاصـدي   المـدخل  :انظر.النص

http://vb.tafsir.net/tafsir 
م، ١٩٨٧ األولى، الطبعة بيروت، القومي، اإلنماء مركز صالح، هاشم ترجمة أركون، محمد علمية، قراءة اإلسالمي الفكر)٤(

 .١١٦ص 



 

 )٤٤٩٧(

حال من األحوال والمصدر اإللهي لتلك النصوص ال يلغي إطالقاً حقيقة كونها نصوصاً             
  .)١) (لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي واالجتماعي

فالتاريخية ربط فَهم النص بزمن تاريخي غير ممتد، شكَّلته الظروف الخاصة المحيطـة             
ــة،   ــسفية؛ كالوجودي ــن المــدارس الفل ــذا المــنهج بعــدد م ــرتبط ه ــالنص، وي ب

  .وحركة اللسانيات الحديثة والماركسية،
  يعتبر أن تفسير النص يجب أن يكون مرهوناً بتاريخـه، ويجـب أن           ياريخفالمنهج الت 

هـذا المـنهج    . يكون ساكناً هناك لحظة ميالده، فال يمكن فصل أي نص عن تاريخـه            
يصدر عن نزعة مادية وضعية ال تؤمن بأن األديان هي من صنع اهللا تعالى، ويعتبرهـا     

تاريخ بشكل كامل، واهللا مطلق منـزه عـن     إنشاء إنسانيا، وذلك ألن اإلنسان يتحكم به ال       
إلصاق النص بالتـاريخ لتـسويغ     " التاريخيالمنهج  "حاول البعض بناء على مقولة      . ذلك

ن يراد من المنهج التاريخي تأمين انسالخ جماعي للمـسلمين مـن            أالتخلي عنه اآلن ك   
المادية بحـسن   كتابهم الكريم، من أجل تسليمهم للوضعية، والدخول في الحداثة الغربية           

  .)٢ (.نية وبسوئها
ومعنى ذلك أن ما تضمنته النُّصوص الشَّرعيةُ من أوامر ونواه إنَّما كانت موجهةً إلـى               
الناس الموجودين في زمن نزول الوحي، أو كانت حالُهم تشبه حاَل مـن نـزل علـيهم          

فـإذا  .  له النَّص الشَّرعي  القرآن؛ وأما من جاء بعدهم وعاش واقعا غير واقعهم فال يشم          
 فـإن  – كما هو األمر في حياة الناس اليـوم          –تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم       

تلك األحكام التي يتضمنها النَّص ليست متعلِّقةً بهم أمرا ونهيا، ولهم أن يتـدينوا فهمـا                
ي حقِّهم، كما كانت تلك األحكـام       وتطبيقًا بخالفها؛ معتبرين أن ذلك هو الدين الصحيح ف        

ويرى بعضهم أن ما فُـرض مـن         هي الدين الصحيح في حقِّ المخاطبين زمن النُّزول؛       
تفاصيل العبادات والمعامالت هو أثر لمقتضيات البيئة الحجازية البسيطة فـي عـصر             

  .)٣( دون غيرها من البيئات - صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 

                                         
 العربي الثقافي المركز ، زيد أبو حامد نصر نة،الهيم وإرادة المعرفة إرادة بين الديـني الفكـر الحقـيقة، السـلطة النص)١(

 .٨البيضاء، ص  دار

ـ ١٤٢٤،  ١ العـدد  المسجد، رسالة إبراهيم، الحاج عبدالرحمن وتأويله، الكريم القرآن تفسير في المعاصرة المناهج)٢(  هـ
 .١٦م، ص ٢٠٠٣/

 .٦١م، ص ٢٠٠١ بيروت، الطليعة، دار الشرفي، المجيد والتاريخ، عبد الرسالة بين اإلسالم)٣(



– 

  )٤٤٩٨(

  فاإلنسان            في حلٍّ من تلك الفروض بمقتضى أوضاعه الجديدة، والخطاب القرآنـي اليوم
المقصود بالنَّاس هنا الجماعة األولى التي كانت تحيطُ بـالنَّبي          «،  )يا أيها النَّاس  (بصيغة  

فإذا كان النبـي    .)١(» والتي سمعت القرآن من فَمه َألول مرة        - صلى اهللا عليه وسلم    –
يؤدي صالتَه على نحو معين، إال أن ذلـك      «على سبيل المثال     -ليه وسلم  صلى اهللا ع   –

ال يعني أن المسلمين مضطَّرون في كلِّ األماكن واألزمنة والظُّـروف لاللتـزام بـذلك              
  .)٢(»..النحو 

وبناء على هذا المبدأ ستنتهي هذه القراءةُ إلى أن ال يكون للنُّصوص الـشَّرعية معنـى                
ما يفهم عند أهل زمن على أنَّه مطلوب يصبح عند غيرهم غير مطلـوب، ومـا         ثابتٌ؛ ف 

يفهم عندهم على أنَّه غير مطلوب يفهم عند غيرهم على أنَّـه مطلـوب؛ نتيجـةَ تَغَيـر           
  .)٣(الثَّقافات بين األزمان

            نَّة على أنَّها نصوصالل في الفهم يرجع لنظرتهم لنصوص القرآن والسهذا الض وسبب 
بشريةٌ تعامل كبقية النُّصوص؛ فيجري عليها ما يجري على غيرهـا مـن النُّـصوص،         

  .وتخضع لمقتضيات التاريخ وتغيراته
إن النَّص القرآني وإن كان نصا مقدسا، إلَّـا أنَّـه ال            «: ولذلك يقول نصر حامد أبو زيد     

قد األدبي كغيره من النُّـصوص      يخرج عن كونه نصا؛ فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النَّ         
  .)٤(»األدبية

إن القرآن ليس إلَّا نصا من جملة نصوص أخرى تحتوي علـى نفـس           «: ويقول أركون 
مستوى التَّعقيد والمعاني الفوارة الغزيرة؛ كالتَّوراة واإلنجيـل والنُّـصوص المؤسـسة            

وص الكبرى حظـي بتوسـعات      للبوذية أو الهندوسية، وكل نص تأسيسي من هذه النص        
  .)٥(»تاريخية معينة، وقد يحظى بتوسعات أخرى في المستقبل

                                         
 صـالح، دار   هاشـم : وتعليق أركون، ترجمة  اإلسالمي، محمد  للفكر آخر تاريخ نحو التأصيل واستحالة األصولي الفكر)١(

 .٣٠م، ص ١٩٩٩األولى،  الطبعة لبنان، الساقي، بيروت،

 .٦٣-٦٢ص  الشرفي، المجيد عبد والتاريخ، الرسالة بين اإلسالم)٢(

)٣(،لطة، النصم، ص ١٩٩٧ العربي، الثقافي المركز الثانية،/ زيد، ط أبو حامد نصر. د ة،الحقيق الس)١٣٩.( 

   .٢٤م، ص ١٩٩٨ العربي، الثقافي الرابعة، المركز/ زيد، ط أبو حامد نصر. د القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم)٤(

 .٣٦، ص  أركون محمد التأصيل، واستحالة األصولي الفكر)٥(



 

 )٤٤٩٩(

أن القرآن بما أنه نص بشري فهـو جـاء لمعالجـة            :والمقصود بتاريخية النص القرآني   
أحداث في زمان النزول للقرآن وصدوره من محمد صلى اهللا عليـه وسـلم، وأنـه ال                 

  . ه أشياء كثيرة وخطيرة يصلح لهذا الزمان، ورتبوا علي
أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطـرح  : ((وقد نص أركون على مراده ذلك بقوله  

تاريخيـة القـرآن، وتاريخيـة      : عملياً قط بهذا الشكل من قبل الفكر اإلسالمي أال وهي         
  )) . ارتباطه بلحظه زمنية وتاريخية معينة

  النصوص يتطلب معاملة مزدوجة، فأوالً     إن مجموع هذه  : (( فيقول ويزيد األمر وضوحاً  
ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف واإلضافة والمغالطات التاريخيـة            
: التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس، وثانياً          

بـنفس طريقـة الفكـر       (ينبغي القيام بتحليل التبيين كيف أن القرآن ينجـز أو يبلـور           
  .)١ ())شكالً ومعنى جديداً) األسطوري الذي يشتمل على أساطير قديمة متبعثرة

لـه آثـار    واعتماد هذه القراءة الحداثية في التعامل مع الـنص          والقول بتاريخية النص    
   :خطيرة منهاوخيمة ومآالت 

ـ -٣. جعل الوحي أسطورة من األساطير  -٢. نفي حقيقة الوحي  -١ ن سـلطة  التحرر م
  . الوحي وأحكامه 

أنـه ال حقيقـة ثابتـة    -٥. إلغاء أسبقية المعنى وهذا يعني القضاء على النص تماماً   -٤
نفي القداسة عن النص، ونقله إلـى       -٦. للنص، بل إن كان فيه حقيقة فهي نسبية زمنية        

 القول ببشرية النص ، وأنه ليس من وحي اهللا تعـالى،          -٧.  حقل المناقشة والنقد الهادم   
  .)٢(فال عصمة له

 إبطال المسلمة القائلة بأن القرآن      -٩.  حصر القرآن في األخالقيات الباطنة الخاصة      -٨
  .فيه بيان كل شيء

 الـدعوة إلـى تحـديث    -١١. إنزال آيات األحكام منزلة توجيهات ال إلزام معهـا   -١٠
  .)٣(التدين

                                         
  . ٢٥٠م، ص ١٩٨٢ األولى الطبعة ، عويدات منشورات العوا، عادل الدكتور ترجمة أركون، دمحم العربي، الفكر)١(

 .١٢هـ، ص ١٤٣٢المعاصر،  الفكر مركز ، الحنيني ناصر.د ، القران بخلق القول مآالت)٢(

 .١٨٦-١٨٥ص، الرحمن عبد طه. األستاذ، الحداثة روح)٣(



– 

  )٤٥٠٠(

ألن القـرآن هـو كتـاب     ،   إن دعوى تاريخية النص الديني ال مكان لها بالنسبة للقرآن         
الشريعة الخاتمة، والرسالة التي ختمت بها النبوات والرساالت، فلو طبقنا عليـه قاعـدة      

في المرجعية الدينية، إذ ال رسالة بعد رسـالة         ) فراغ(تاريخية النصوص الدينية، لحدث     
ة في المرجعي ) الفراغ(محمد صلى اهللا عليه وسلم، وال وحي بعد القرآن وإذا حدث هذا             

والحجة اإللهية على الناس، زالت حجة اهللا على العبـاد فـي الحـساب والجـزاء، إذ                 
يا ربنا، لقد أنزلت علينا كتاباً نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق بعد أن               : سيقولون

  !تجاوز الواقع المتطور آيات الكتاب وأحكامه؟
 القـرآن  بها جاء التي الشرعية األحكام عائق رفع إلى وتهدف القراءة الحداثية التاريخية   

 عـائق  إلغـاء  سبيل في الحداثية القراءة هذه توسلت وقد وأزلية، ثابتة كأحكام وإبطالها
 المختلفة، الزمانية والسياقات بالظروف القرآنية اآليات ربط خالل من باألحكام االعتقاد
 ال خـر، آ تـاريخي  نـص  كأي القرآني النص باعتبار التاريخ خطة اتباع على وترتب
 تحمـل  ال ومواعظ وصايا مجرد األحكام آيات واعتبار اإلسالمي التشريع تمام يتضمن

 مجـال  فـي  القـرآن  وحصر المجاالت، شتى في المسلم حياة تنظم التي القوانين صفة
 .)١) (الخاصة الباطنية األخالقيات

" حكميـة ال"وتستهدف أرخنة النص أساساً رفع عائق       : (طه عبد الرحمن    / يقول األستاذ 
ويتمثل هذا العائق في اعتقاد أن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلية؛ واآللية التنسيقية التـي               
تتوسل بها خطة األرخنة في إزالة هذا العائق هي وصل اآليات بظروف بيئتها وزمنهـا       
وبسياقاتها المختلفة؛ ويتم هذا الوصل بواسطة عمليات منهجيـة خاصـة نـورد منهـا                

ل التاريخية المسلَّم بها في تفسير القرآن كمسالة أسباب النزول والناسـخ          توظيف المسائ :
  .    والمنسوخ

وتارة بصيغة الخبـر بحيـث ال       ، فقد يأتي تارة بصيغة األمر    ": الحكْم"وتغميض مفهوم   
 مضمونه التشريعي كما أنه قد يتـردد بـين أن   -كما يزعمون-نعرف على وجه اليقين     
وبين أن يكون قراراً ناسخاً وأن يكون قـراراً        ، ون قرراً خاصاً  يكون قراراً عاماً وأن يك    

  . )٢(منسوخاً، وتقليل عدد آيات األحكام وإضفاء النسبية عليها

                                         
   =http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?tحداثة بال جذور،  : انظر)١(
 .١٨٦-١٨٥ص، الرحمن عبد طه. األستاذ، الحداثة روح)٢(



 

 )٤٥٠١(

  ):عقلنة النص(القراءة الحداثية العقالنية للنص : المطلب الثاني
 هـدف ت والتي القرآني النص عقلنة خطة الحداثية القراءة في المتبعة االستراتيجيات ومن
 أن اعتقـاد  فـي  يتمثـل  األكبر العائق فإن القراءة هذه وبحسب الغيبية، عائق رفع إلى

 طبقـا  القرآنيـة  اآليـات  مع التعامل من بد ال ولذلك الغيب، عالم من جاء وحي القرآن
 تحقيـق  سبيل في المتبعة العمليات ومن أركون، يرى كما الحديثة والنظريات للمنهجيات

 وسائط تشكل المسلمين علماء اتبعها التي القرآن علوم اعتبار نيالقرآ النص عقلنة خطة
 مـن  العقلي، النظر أسباب وتعيق القرآني النص مع التواصل من تمنع متحجرة معرفية

 واألناجيـل  التـوراة  ونقـد  تحليل في المتبعة األديان علوم مناهج نقل من بد ال كان هنا
 والمجتمـع،  اإلنسان علوم في المعتمدة هجبالمنا والتوسل القرآني، النص على وتطبيقها
 وقـد  حـدود،  دون العقل سلطة وإطالق الحديثة، والفلسفية النقدية النظريات واستخدام

 القـراءة  اعتبرتـه  الـذي  الوحي مفهوم تغيير للقرآن العقالنية القراءة خطة على ترتب
 ينـاقض  مـا  كل اعتبارو العقل، يسوغه بتأويل استبداله من بد ال مفهومياً عائقاً الحداثية

 عـن  تعبـر  تاريخية شواهد مجرد إال هو ما وأخبار قضايا من القرآني النص في العقل
 والحـسد  الـسحر "أن يعتبر زيد أبو فنصر تجاوزه، تم الذي اإلنساني الوعي أطوار أحد

 الـوعي  تطـور  مـن  محـددة  بمرحلة ترتبط ذهنية بنية في مفردات والشياطين والجن
  .)١("اإلنساني

الوحي سلطة مرجعية، تضايق الحاضر، وتنافس المـستقبل        : (ول محمد عابد الجابري   يق
  .) ٢()والجديد

: ويرى أحمد زكي أبو شادي أنه البد من إعادة النظر في فهم القرآن وتعاليمه، فيقـول               
من الحقائق التي يجب التسليم بها أن القرآن الشريف يجب أن يعاد النظـر فـي فهـم                (

من عصر إلى عصر، بل من جيل إلى جيل، وعلى هـذا البـد مـن                تعاليمه وتطبيقها   
ظهور تفاسير جديدة متمشية مع روح العصر وتقدم العلم، يؤلّفها المطلعـون الواعـون              

  .) ٣()من المفكرين
                                         

   =http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?tحداثة بال جذور،  : انظر)١(
هــ،  ١٤٢٧ ،١/ط الريـاض،  الكـوثر،  مكتبة الناصر، حامد التغريب، محمد  وميادين التجديد مزاعم بين العصرانيون)٢(

 .٣٨٩ص

هــ،  ١٤٢٢ عام األولى، الطبعة الرياض، الفضيلة، دار نشر العقل، عبدالكريم بن ناصر.االتجاهات العقالنية الحديثة، د )٣(
  .١٦٨ص 



– 

  )٤٥٠٢(

يبدو أننا في عصٍر محتاجون فيه إلى تفـسيٍر  : (ويقول الدكتور حسن الترابي عن القرآن  
اولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه، كـل          جديد، فإذا قرأتم التفاسير المتد    

تفسير يعبر عن عقلية عصره إال هذا الزمان، ال نكـاد نجـد فيـه تفـسيراً عـصرياً                   
  .)١()شافياً

 نقـد علـوم     -١: طه عبد الرحمن سبل تحقيق هذه القراءة من خـالل           / ويبرز األستاذ 
 التوسل بالمنـاهج المقـررة   -٣. يان التوسل بالمناهج المقررة في علوم األد    -٢. القرآن

 -٥. استخدام كل النظريات النقدية والفلسفية المستحدثة      -٤.في علوم اإلنسان والمجتمع     
، للقد قرر القارئ الحداثي أنه ال آية قرآنية تمتنع على اجتهاد العق           : إطالق سلطة العقل  

صة ال يمكـن    وال آفاق مخصو  ، بل ال توجد في نظره حدود مرسومة يقف العقل عندها         
فكيف حاله مع تفاسير هذه     ، أن يستطلعها؛ وإذا كان حال العقل مع اآليات القرآنية كذلك         

فال أقل مـن    ، فإن لم يجردها من صحتها أو من فائدتها       ، اآليات التي وضعها المتقدمون   
  .)٢(أنه يثير الشبهات حولها

مليـات المنهجيـة   وما من شك أن هذه القراءة من الخطورة بمكان إذ يؤدي تطبيـق الع         
توحيدياً كان أم وثنياً؛    ، التعقيلية إلى جعل القرآن نصاً دينياً مثله مثل أي نص ديني آخر           

وتترتب على هذه المماثلة الدينية بين النص القرآني وباقي النـصوص الدينيـة النتـائج     
يرى القارئ الحـداثي أن مفهـوم الـوحي المتـداول           ": الوحي" تغيير مفهوم    -أ: اآلتية

وينبغي أن نستبدل بـه  ، لموروث عن التصور الديني التقليدي لم يعد من الممكن قبوله       وا
بحيث يصرف عنه ما ال يعقل من العبادات علـى أسـاس     ، مفهوماً تأويلياً يسوغه العقل   

الموهبة التـي  " أنها طقوس جامدة؛ ويقضي هذا التأويل المعقول للوحي حمله على معنى    
   عدم أفضلية القرآن-ب. اً كان أم عبقرياًنبي" يختص بها اإلنسان

ـ .  غلبة االستعارة في النص القرآني     -د.  عدم اتساق النص القرآني    -ج  تجـاوز   -هـ
  .)٣(اآليات المصادمة للعقل

                                         
  .٢١٩ -٢١٨ الناصر، حامد التغريب، محمد وميادين التجديد مزاعم بين العصرانيون)١(
 .١٨٣-١٨١ص، طه عبد  الرحمن. األستاذ، روح الحداثة: انظر) ٢(

 .الصفحة نفسها، المرجع السابق) ٣(



 

 )٤٥٠٣(

  ):أنسنة النص(القراءة الحداثية اإلنسانية للنص : المطلب الثالث
ومـن ذلـك    ، لح لهـا   مصط يوضععندما تكثر بعض المفاهيم في الفلسفة ويتم تبلورها         

 ذلـك ويعبر عن   ه   لتفسير الكون بأسر   جعل اإلنسان محوراً  :الذي يعني ، مصطلح األنسنة 
 وقد استفادت حركة اإلصالح الديني      .نساني في التفسير والتأويل   اإلو االتجاه   أنسانية  إلبا
وقد جاءت الفلسفة الغربية بعمومهـا       نسنة في البروتستانتية خاصة حيث بدأت منها      ألبا
ـ          إلنسية تعتمد على البعد ا    إسفة  فل ثير أنساني منحية بذلك المجال الغيبي مـن دائـرة الت

  صـارخاً تـصويراً ) مـوت االلـه   ( عالن نيتشه عن إالمعرفي فعلى سبيل المثال يعد  
نسان الذي سينحي عالم الغيب لـصالح عـالم         إلنسية ليفسح بذلك عن ميالد ا     إلللنزعة ا 
  الشهادة
 غير صريحة ولكنها    نسنة بعبارات أحياناً  ألالعلمانية مصطلح ا  استخدمت الخطابات   ولقد  

ومما تؤكد عليـه  ، نسنةأل مصطلح ا وضعويعد أركون أول من     ، تصب في المعنى نفسه   
و أنكار أي معرفة من خارج االنـسان كـالوحي          إنسنة في السياقات العلمانية     ألنظرية ا 

هنة على صحة التأويالت الحديثة      وفي هذا المعنى جاءت تنظيرات العلمانيين للبر       .الدين
نسانية إلى ايدولوجية نظرية    إالمنطلقة من أنسنة االلهي فالوحي عند حسن حنفي يتحول          

  . )١(سانية ومستمدة من الواقعإلننها نتاج التجربة األ
ن القرآن نص مقدس من ناحية منطوقـة لكـن يـصبح            إ: (بو زيد أيقول نصر حامد    و

الـنص   نساني يتأنسنإلى نص إنسان ويتحول إل من جهة ايأ بالنسبي والمتغير مفهوماً
) لهيـاً إ نصاً(تحول من كونه  ) لحظة الوعي (ي قراءة النبي له     أولى  ألمنذ لحظة نزوله ا   
   .)٢) (نسانياًإ وصار فهما نصاً

 طريـق  عـن  القرآني النص عن القداسة عائق رفع إلى تهدف الكريم القرآن إن أنسنة  
 الحداثيـة  القـراءة  هـذه  وانتهجت بشرياً، وضعاً باعتبارها نيةالقرآ اآليات مع التعامل
 المـصطلحات  واسـتبدال  إسـالميا  المتداولة التعظيم عبارات كحذف خاصة، عمليات
 القرآنيـة  بالواقعـة  القرآن نزول مصطلح كاستبدال جديدة بمصطلحات تاريخياً المقررة
 والكـالم  اإللهـي  بـالكالم  ستشهادواال بالعبارة، واآلية الكبرى بالمدونة الكريم والقرآن

                                         
 .  ٢/٤٦٥) ت.د (القاهرة، مدبولي، مكتبة حنفي، حسن ، الثورة الى العقيدة من)١(

 .٩٣م، ص ١٩٩٥ ،٣ط القاهرة، مدبولي، مكتبة زيد، أبو حامد نصر .الديني، د الخطاب نقد)٢(



– 

  )٤٥٠٤(

 الخطـاب  فـي  مختلفة مستويات بين والتفريق االستدالل، في الرتبة نفس على اإلنساني
   .)١(والمكتوب والشفوي والمصحف، والقرآن والتنزيل، الوحي بين كالتفريق اإللهي

 أن الـسابقة  الدراسات من عدد في بينت قد وكنت "أركون محمد يقول السياق هذا وفي
 واألناجيـل  القديم العهد كتب في المجموعة النصوص على يطلق النبوي الخطاب مفهوم

 تعريفـات  إلـى  ال للنـصوص،  والـسيمائية  اللغويـة  البنية إلى يشير كمفهوم والقرآن
    .)٢"(عقائدية الهوتية وتأويالت

 طبيعتهـا  على واإلصرار النصوص بإلهية القول إن: "بقوله زيد أبو المعنى هذا ويؤكد
 اإللهيـة  العناية تتدخل لم ما فهمها عن بمناهجهم عاجزون البشر أن يستلزم تلك اإللهية
 .)٣"(الفهم من تمكنهم خاصة طاقات البشر بوهب
 يختلـف  ال لغوياً نصاً القرآن جعل القرآن أنسنة لخطة المنهجي التطبيق نتائج من وكان
ـ  اللغويـة  المماثلـة  هـذه  على وترتب البشرية، النصوص عن  القرآنـي  الـنص  ينب

 التي الثقافية المقتضيات وفق أنتج نص مجرد القرآني النص اعتبار البشرية والنصوص
 أنتجـه،  الذي الثقافي المجال إلى بالرجوع إال يفسر أو يفهم أن يمكن ال اللغة إليها تنتمي

 التحليـل  في ليست الدينية النصوص إن: "بقوله زيد أبو حامد نصر ذلك على شدد كما
 طبقـا  إنتاجها تم محددة ثقافية بنية إلى تنتمي أنها بمعنى لغوية، نصوص سوى خيراأل

   .)٤ "(المركزي الداللي نظامها اللغة تعد التي الثقافة تلك لقوانين
 علـى  ينفتحً    مجمال النص يصبح بحيث إشكاليا القرآن جعل الحداثية القراءة نتائج ومن

 الوضـعيات  أن "يـرى  تيزينـي  فالطيـب  متناهيـة  غيـر  وتأويالت متعددة احتماالت
 ومطالـب  سـمات  مـن  عليـه  انطوت بما العربي المجتمع في المشخصة االجتماعية
         خلخلـة  عمليـة  فـي  تـدخلت  التـي  هـي  الخ، وثقافية وسياسية اقتصادية اجتماعية

 وأقواميـة  وفئويـة  طبقيـة  اتجاهات في ووظيفياً بنيوياً وتوزعه وتشظيه القرآني النص

                                         
 .١٨٠ص، طه عبد الرحمن. األستاذ، روح الحداثة: انظر) ١(

 بيروت الطليعة، ، دار ٢/صالح، ط  هاشم محمد أركون، ترجمة  ، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني        )٢(
 .٥ ص٢٠٠٥

 .٢٠٦ص زيد، ابو حامد نصر .د، نقد الخطاب الديني) ٣(

 المرجع السابق)٤(



 

 )٤٥٠٥(

 متعـددة  قراءات وفق بناؤه معاداً النص هذا فيه ظهر نحو على ذلك وأتى متعددة، إثنية
   .)١ "(إياها المذكورة بالوضعيات المجسدة وحواملها االتجاهات تلك تعدد محتملة

 اإللهـي  مـصدره  عـن  القرآني النص فصل الحداثية القراءة على المترتبة النتائج ومن
 فإننـا  "بقوله تيزيني ذلك يؤكد كما مكتمل غير نصا واعتباره اإلنساني، بالقارئ وربطه

 " القرآني المتن تمامية " حول مساءلة هي حيث من المسألة نواجه الحالي االختراق في
 المـصداقية  خـارج  أمرا كذلك والحال يغدو التمامية هذه على إجماعا فإن بين هو وكما

  )٢"(التوثيقية التاريخية
 جاهلي، والسجع فيه يجري على طريقة الجاهلية حـين  والقرآن نثر: (يقول زكي مبارك  

يخاطب القلب الوجدان، وال ينكر متعنت أن القـرآن وضـع للـصلوات والـدعوات،               
ومواقف الخوف والرجاء، سوراً مسجوعة تماثل ماكان يرتله المتدينون من النـصارى            

  .) ٣()واليهود والوثنية
لى اليهود، ويتقول أمـوراً لـن تحـدث،         القرآن يتقول ع  : (ويقول محمد أحمد خلف اهللا    

ويقرر أمراً خرافياً أو أسطورياً، ثم يعود فيقرر نقيضه ويزيد وينقص بحكـم الحريـة                
  .) ٤()الفنية

إن في القرآن أسلوبين مختلفين كل االختالف، أحدهما جافٌ مستمد          : (ويقول طه حسين  
باب؛ فلما هاجر النبـي     من البيئة المكية، ففيه تهديد ووعيد وزجر وعنف، وغضب وس         

إلى المدينة؛ تغير األسلوب بحكم البيئة أيضاً، فقد كان هنالك اليهود، وبيـنهم التـوراة،               
  .)٥()فأصبح األسلوب ليناً وديعاً، مسالماً تلوح عليه أمارات الثقافة واالستنارة

أطاحـت  إن التجربة التاريخية للنص اليهودي والمسيحي وكذا تجربة النقد العنيفة التي            
ومـن  ....بقدسية هذا النص كان من أبرز الخلفيات التي ساهمت في نشأة هذا االتجـاه             

صميم اإلشكال التأويلي ظهور هذا اإلشكال في الفكر الغربي متزامنا مع نقـد الكتـاب               
  . المقدس 

                                         
 .٤٠٥ص. م١٩٩٧ ق،دمش البناني، دار تزيني، الطيب، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة)١(

 .٤٠٦ المرجع السابق، ص)٢(
 .٣٨٧ص    الناصر، حامد محمد  التغريب، وميادين التجديد مزاعم العصرانيون بين)٣(
  .٣٨٧ المرجع السابق، ص)٤(
  .٣٨٨ المرجع السابق، ص)٥(



– 

  )٤٥٠٦(

ألن . إن هذه القراءة الحداثية تتيح للقارئ حرية واسعة في ممارسة سلطته على الـنص             
ج ال ترى مانعاً في تعددية المعنى في التفسير والتنوع في الداللة وعدم التقيـد   هذه المناه 

بنظرة واحدة، وعدم الرضوخ ألي سلطة غير سلطة المتلقي الذي له الحريـة المطلقـة               
ـ      ...والكاملة في التفسير والتأويل وإنتاج المعنى       حـسب   ربدعوى أن معنى الـنص يتغي

فقد يأخذ الـنص الواحـد      . للقارئ ةالمعطيات الثقافي األحوال النفسية للمتلقي وكذا حسب      
  ...عدة معان مختلفة ومتباعدة تبعا ألحوال المتلقي النفسية والثقافية

 فالتأويل للنص بهذا التحديد جهد ذاتي يخضع فيه النص لتصورات القـارئ ومفاهيمـه     
فراغـه مـن    وأفكاره القبلية تحقيقا لرغبات هذا القارئ الذاتية من أجل توطيع النص وإ           

ومن ثم فان هـذه     . حمولته الداللية األصلية وشحنه بدالالت وقيم  هي من خارج النص          
 هي تفاسير مذهبية ألن المنطلق فيها هو تفسير القرآن الكـريم بمقتـضى مـا     عالمشاري

ألن المفـسر يتحيـز فـي      .يريده المفسر ويقصده ال بما تدل عليه داللة القرآن الكـريم          
وهذا المعطى يكـشف عـن    ..... تياراته فيعطيها األسبقية واألولوية   التفسير ألفكاره واخ  

عدم حيادية هذه المناهج أو استقالليتها مما يجعل استعمالها وتطبيقها محفوفا بكثير مـن              
  .) ١()المزالق والمخاطر

 الحضاري الذي عاشه الغرب في تعامله مـع         لإن هذه المناهج لها ارتباط وثيق باإلشكا      
فلقد واجه فالسفة أوروبا التنويريين في القـرنين الـسابع عـشر             .لمقدسة  كتبه الدينية ا  

ومن بين  ... والثامن عشر مشكل التحريف الذي حملته هذه الكتب في مضامينها وقيمها          
تجليات وأشكال هذه المجاوزة دعوتهم إلى تجاوز ما تحمله هذه الكتب من قيم ومبـادئ               

طالق الحرية الكاملة للقارئ في تأويل هـذه       وأفكار وعدم الرضوخ لمبادئها عن طريق إ      
  ...النصوص

بل األكثر من هذا أن السند الذي استند إليه أصحاب هذه القراءات الحداثية أن في مجال                
. نقد النص تستوي النصوص وتتماثل بصرف النظر عن جنسها أو نوعها أو مـصدرها       

لتـي ينتجهـا    فالنصوص التي تستمد مرجعيتها من الوحي تتماثـل مـع النـصوص ا            
وهـذا مـا    " ألن كل النصوص فهي تستمد مرجعيتها من الثقافة التي تنتمي إليها          .البشر

يلغي االفتراق واالختالف ويحقق التماثل والتجانس بين جميع النـصوص مـن حيـث              
 دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة والمـصدر   فالنصوص. "المقاربة المنهجية

                                         
  .٢٠إبراهيم، ص  الحاج عبدالرحمن وتأويله، الكريم القرآن تفسير في المعاصرة المناهج)١(



 

 )٤٥٠٧(

 القوانين ألنها تآنست منـذ تجـسدت فـي التـاريخ واللغـة              اإللهي ال يخرج عن هذه    
  .)١()فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة ومتغيرة في المفهوم

فأغلب الذين يناصرون هذا االتجاه ينطلقون من أن الخطاب القرآنـي شـأنه شـأن أي                
يخضع للشروط النقدية التي تخضع لهـا كـل         " خطاب ديني فهو نتاج معرفي وإنساني     

ات المعرفية األخرى أي خطابات البـشر التـي تحكمهـا الـسياقات التاريخيـة               النتاج
 .)٢ (..."والثقافية

  :القراءة الحداثية البنيوية والتفكيكية للنص: المطلب الرابع
 الفكـر  وبـين  بينهـا  الـربط  أساس أنها تقوم على   اللغة إلى العرب الحداثيين إن نظرة 
 بنيـة  لهـدم  دعـوات  عنـدهم  نجد لهذا الفكر، تحرير إلى سبيالً اللغة تحرير فيعتبرون

 أن يمكـن  ال البنـاء  وإعادة الهدم وهذا. جديد من بنائها وإعادة العربية اللغة في التعبير
. بالـدين  وارتباطهـا  الدينيـة  إحاالتها من العربية اللغة بتحرير إال -نظرهم في – يتما

 التفكيـر  تخـص  أساسية تموضوعا عن العربية باللغة التعبير إن: (أركون محمد يقول
 إلـى  سبقتها التي الحديثة األوروبية اللغات إلى بالقياس جدا صعبا يبدو الدينية بالظاهرة

 تـضغط  التـي  الدينية والشحنة الدينية التأثيرات من وتخلصت الحداثة، وافتتاح العلمنة
 الـذي  اآلخر الشيء أن ذلك إلى يضاف. محدود ضيق سياج ضمن وتسجنه الفكر على
   .)٣)(اإلنجيل بنص عالقة لها توجد ال أنه هو  الفرنسية اللغة حرية كليش

 الحداثـة  منجزات على وتأويله النص قراءة من العرب الحداثيين موقف وعلى هذا يقوم  
 والتفكيكيـة  البنيويـة  علـى  باالعتماد القراءة هذه إنجاز في الغرب في الحداثة بعد وما

 مـوت  تخص مقوالت من النظريات وهذه لمنهجانا هذان به جاء وما التلقي، ونظريات
 من القراءة فوضى إلى والخروج النص في القبلي المعنى وانتفاء القصد وانتفاء المؤلف
 هـذه  مـن  الدينية النصوص تُستثنى أن دون للنص، النهائية غير بالدالالت القول خالل

  .)٤(العرب الحداثيين عند المقوالت

                                         
  .١١٨ زيد، ص  أبو حامد نصر. الديني، د الخطاب دنق)١(
، العربـي  الثقـافي  المركـز  ، بيروت، ١/حرب، ط  ونصرأبوزيد، علي  غارودي روجيه بين اإلسالم واالرتداد االستالب)٢(

  .٩٤، ص ١٩٩٧
  .٣٤٧ ، ص"والحداثة اإلسالم " كتاب ضمن أركون، محمد والحداثة، اإلسالم)٣(
  /http://www.diwanalarab.com: رابط م٢٠٠٩) مايو (٥ العرب، ديوان حسني، الغني بدع. أ الحداثة، مفهوم في)٤(



– 

  )٤٥٠٨(

ءة النصوص في منتصف القرن العشرين، ويقـوم علـى          ظهر هذا المنهج البنيوي لقرا    
حصر القيمة في النص ذاته بما هو معطى من دالئل، ومن ثَم يدرس هـذا الـنص، وال     
يهم مؤلفه وكاتبه وال مقاصده وال أوضاعه التي أنتج فيها خطابه، المهـم هنـا الـنص                 

وجمله يقـول ميـشيل   الموجود، ندرسه من خالل العالقات القائمة بين أجزائه وتراكيبه         
لتعدد اتجاهاتها  ... من الصعب إعطاء مفهوم للبنيوية    «: وهو من أقطاب البنيوية   .. فوكو

إنها اكشف المنطق الـداخلي للـنص والبنيـة        : ، لكن يمكن وصف البنيوية    »...وطرقها
المتحكمة فيه بوصفه نظاماً تاماً أو كالً مترابطاً، وهذه البنى الداخلية في الـنص تتميـز     

التنظيم والتواصل بين العناصر المختلفة، وتعالج بناء على عالقاتها ولـيس بوحـداتها             ب
 .المستقلة

مغايرة للبنيوية في رأي بعض النقاد، وأنهـا قامـت علـى            فهي  التفكيكية  أما المدرسة   
ومـصطلح التفكيـك    . أنقاض البنيوية، ومنهم من رأى أنها امتداد للبنيوية وهو األقرب         

قراءة مزدوجة   (فرنسي جاك دريدا، ويمكن وصف القراءة التفكيكية بأنها       أطلقه المفكر ال  
تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية أوالً إلثبات معانيه الصحيحة، ثـم تـسعى إلـى         
تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من                

ومـا يقولـه   ... كشف ما لم يصرح به  معاٍن تتناقض مع ما صرح به، وهي تهدف إلى          
   .)١ ()ةصاحب النص بصراح

احتضنت الفلسفة التفكيكية فلسفة الالمركزية بعبثيتها وفوضويتها وعدميتها، واسـتلهمتها      
وزادت عليها، ومن ثم انعكست على فلسفتها اللغوية انعكاس الصورة على المرأة، ومن             

لسفة التفكيكية في عزلة من فلسفة الـشك        أجل ذلك فإنه ال يمكن فهم ألغاز واحجيات الف        
  .والعبثية الالمركزية 

فالهدف المنطقي لفلسفة التكفيك هو فتح النص ، وال يتم هـذا إال بزعزعـة اسـتقرار                 
 إلى مرحلـة    – كما يعبرون عنه     –المعاني وثباتها وتحويلها من مرحلة التجلط والتخثر        

  . إلى مرحلة التناثر واالضمحاللالسيولة والسيالن ، ومن مرحلة الثبات والتماسك
 اكتشاف الـنص،    – في نظر الفلسفة التفكيكية      – للنص ، ليست وظيفته      القارئ متلقٍ إن  

بل إعادة كتابة النص من جديد ، فالقارئ له الحرية المطلقة في فهـم الـنص وإعـادة                  
                                         

 للدراسـات  التأصـيل  مركـز  السيف، خالد.د  دراسة نقدية،  – المعاصر العربي الفكر في الحديثة التأويل ظاهرة: انظر)١(
  .١٤١-١٢٥هـ، ص ١٤٣١األولى، : جدة، الطبعة والبحوث،



 

 )٤٥٠٩(

التاريخيـة،  كتابته بما يتوافق مع أفقه ، والمراد باألفق هنا هو خلفية القارئ الثقافيـة و              
  . وهذا يعني فوضى القراءة والنقد

فالقرآن هو نَص مفتوح لجميع المعاني، وال يمكـن ألي تفـسير أو             «ركونمحمد أ يقول  
ه بشكل نهائي١(»تأويل أن يغلقَه أو يستنفد(.  

        حيح دونل إليه من فهـم هـو الـصما توص عاء بأنحقُّ ألحد االدعلى هذا فال ي وبناء
وأركون بهـذا الكـالم ال يـدعو    . يره؛ حتى لو كان هذا الفهم انعقد عليه إجماع األمة     غ

العلماء والمجتهدين للنَّظَر في معنى النُّصوص الشَّرعية التي تحتمل داللتها اللُّغوية أكثر            
لى ما  من معنى؛ بل يدعو كلَّ فرد ألن تكون له قراءتُه الخاصةُ لهذا النَّص ينتهي فيها إ               

  .يرتَضيه من مدلول بحرية مطلَقة ال يحتكم فيها إلَّا إلى ضميره
إن القراءةَ التي أحلم بها هي قراءةٌ حرةٌ إلى درجة التَّشَرد والتَّسكُّع فـي              «: ولذلك يقول 

  .)٢(»كلِّ االتِّجاهات؛ إنَّها قراءة تجد فيها كلُّ ذات بشرية نفسها
  .)٣(» يتَّسع للكلِّ، ويتَّسع لكلِّ األوجه والمستوياتالنَّص«: ويقول أحدهم
محمود الطحان هذه القراءات البنيوية والتفكيكية، ونقل اسـتخدامها للغـة           / وينتقد الشيخ 

  :العربية فيقول
 النـصوص،  وتحليـل  المقارن واألدب والبالغة األدبي النقد إن كثيراً مما يتصل بعلوم    (

 ذلـك  مـصبوبا  واألسماء، واألفعال الحروف إال العربية من له وليس حقا، عجيب كالم
 دالالت أو بمعـانٍ  منه تخرج أن أردت إذا لكنك جملته، في صحيح نحوي نظام في كله
 تعقـل  ال وأحيانا ، »مركباته تفهم وال مفرداته تعقل «كالم فهو ذلك، أعجزك معنى ذات

 والتفجيـر  والتفكيـك  لتمـاهي وا التناص حول يدور فكله في الجملة كالم   ....  مفرداته،
 األسـطورة  «بدعـة : الغريبـة  البدعة تلك مع -شيء أي إشكالية- واإلشكالية اللغوي،

  .)٤)(العربي األدب في »واألساطير
دعـوةٌ لهـا   قائمة على البناء والتفكيك للـنص        للنَّص الشَّرعي    حداثيةإن الدعوةَ لقراءة    

 بمصدر الدين؛ فهذه القراءةُ الجديدةُ للنَّص تفـضي         نزع الثِّقة (: نتائج خطيرة، ومن ذلك   
                                         

  .١٤٥م، ص ١٩٨٦القومي،  اإلنماء مركز صالح، بيروت، هاشم ترجمة أركون، محمد اإلسالمي، العربي الفكر تاريخية)١(
 دار صـالح،  هاشـم  :وتعليق ترجمة أركون، محمد اإلسالمي، للفكر آخر تاريخ التأصيل نحو  واستحالة األصولي الفكر)٢(

  . ٧٦ م، ص١٩٩٩ األولى، الطبعة بيروت، الساقي،
  .٤٥م، ص ١٩٩٣ ،١ط بيروت، العربي، الثقافي لمركزا حرب، على الحقيقة، نقد)٣(
  .م ١٩٩٦ أبريل ،»الهالل «الطناحي، مجلة السائل، محمود من بأعلم عنها المسؤول ما: انظر مقال)٤(



– 

  )٤٥١٠(

إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل     ، و إلى نزع الثِّقة في مصدر الدين قرآنًا وسنَّةً من النُّفوس         
ليكون مرجعا ومنهاجا للناس؛ ألن كلَّ إنسان سيفهم منه فهما مغايرا لفهم اآلخـر؛ ممـا          

هناك قانون عام يحتَكم إليه جميع النـاس؛ وذلـك واضـح عنـد          ينْتُج عنه أن ال يكون      
. هذا فهمك لآليـة وال يلزمنـي      : االحتجاج على أحدهم بآية من التَّنزيل؛ سيقول مباشرة       

ومن أخطـر نتـائج   ، هذه قراءة ممكنة للقرآن من جملة قراءات كثيرة أخرى ممكنة   : أو
فالقراءةُ الجديدةُ للنَّص الشَّرعي بما أنَّها قـراءةٌ         إلغاء الفهم الصحيح للدين   : هذه القراءة 

محرفة للنص باحتماالت غير متناهية، وبما أنّها شأن شخصي فردي، وبما أنّنا اآلن في              
زمن تغيرت ظروفه تغيرا جذريا عما كان عليه األمر من قبل، فإنَّهـا سـتكون قـراءةً            

ناقلتْه أجياُل األمة من العهد النَّبوي إلى اآلن فهذه القـراءةُ           ناسخةً للدين الصحيح الذي ت    
  .)١)(الجديدةُ سينشأ عنها دين يمكن أن يسمى أي شيء إلَّا اإلسالم

  :القراءة المقاصدية والمصلحية للنص: المطلب الخامس
 والمغـزى   والمـصالح  المقاصـد : مثـل  متعددة مفاهيم خطابهم في العلمانيون يتداول

 والمـنهج  الحـديث  والوجدان اإلسالمي والضمير الحديث والضمير والروح والجوهر
  .والرحمة

 الـضمير  اسـتئناس  بها يراد إسالمية مفاهيم بينها ألن باطل بها يراد حق كلمات وهي
 عـن  الحـديث  أثنـاء  العلمانيون يتداولها التي التبجيلية الكلمات مثل مثلها ، اإلسالمي

  .)٢(والتشريع الحياة عن إلقصائه اًتمهيد الكريم القرآن
 بنسخ يقول أنه الطوفي رأي وترتكن القراءة الحداثية المقاصدية والمصلحية للنص على      

 الشرع يقول  أدلة وأخص أقوى المصلحة يعتبر ألنه بالمصلحة، وتخصيصها النصوص
 فـي  فلنقـدمها  وأخـصها  أقواها وهي الشرع، أدلة من المصلحة أن قررنا قد: "الطوفي
 - حـسب تعبيـرهم    -عظيماً عقلياً فتحاً هذا الطوفي كالم ويعتبر) ٣( "المصالح تحصيل

                                         
التأصيل للدراسات الفكرية المعاصـرة، العـدد        مجلة في منشور بحث ، الدعجاني عبداهللا ، التفكيكية الفلسفة في المعنى)١(

  .١٤٧ ص األول،
  http://vb.tafsir.net/tafsirالطعان، بحث منشور بملتقى أهل التفسير  أحمد. العلمانية، د والمناورة المقاصدي المدخل)٢(
، ١/اللبنانيـة، ط   المـصرية  السايح، الدار  أحمد. د: المحقق الطوفي، القوي عبد بن سليمان المصلحة، رعاية في رسالة)٣(

   .٤٧ ص م،١٩٩٣



 

 )٤٥١١(

 وهذا. متغيرة والمصلحة ثابت النص ألن لها تابع التشريع والنص  أساس المصلحة ألن
  )١(" اإلسالم روح ومن القرآنية األحكام حقيقة من الكالم وأقرب الصواب عين هو

 يعنـى  اإلسالم": لمقاصدية والمصلحية للنص يقولون أيضاً    وبناء على القراءة الحداثية ا    
 التي األحكام ليس حقيقة الشريعة به تفردت ما وإن والنظريات بالنظم يهتم وال باإلنسان

 الحركـي  المـنهج  وإنمـا  األحكام، هذه من استخلصت التي القواعد وال ، عليها نصت
 اسـتبدالهم  هـو  المسلمين أفسد الذي نوإ. المستمرة والمالءمة الدائم التجديد على القادر

  )٢(بالفرع واستبدلوه األصل فتركوا ، والروح بالمنهج واألحكام والنصوص للقواعد
 الـسارق  إلدانة الفقهاء وضعها التي فالشروط أيضاً ذلك يؤكد اإلسالم في الحدود ونظام

 وأيـضاً  ، ويبد الرجم حد تطبيق أن كما تتحقق، أن يصعب عليه الحد وإقامة الزاني أو
 والتـشدد  بـالعنف  تقرنـه  ألنها وأحكامه، روح اإلسالم   مع تتفق ال العقوبات هذه فإن

 لـه،  خيانـة  القرآن باسم العقوبات هذه فتطبيق ولذلك العالمي، العام الرأي أمام والقسوة
 وإنمـا  النـصوص  بحرفيـة  التمـسك  يجب ال إذ الجوهر، عن نبحث أن الطرق وأقوم

 وصالحه اإلسالم مصداقية على الحفاظ لنا يكفل ما وهو ، صدهاومقا ومغزاها بروحها
 خـوف  دون الحديث، والوجدان الحديث، الضمير لمقتضيات ووفائه ، ومكان زمان لكل
 الوفـاء  دام مـا  ، بالضرورة الدين من المعلوم من أنها بدعوى المسلمات معارضة من

  .)٣(حاصالً إلسالما بروح التشبع دام قائماً وما المحمدية الرسالة لجوهر
أن الشريعة روح وجوهر ورحمة وأن األحكام هـي نتـاج             إلى الحداثي الخطاب   ىوير

وبذلك جعلوا النص دائـر مـع المـصلحة وليـست     ، وتجليات لما وصفوا به الشريعة     
  . المصلحة دائرة مع النص

جزئـي  التحسين والتقبيح العقليان وسلطة المصلحة والعالقة الجدلية بـين الكلـي وال     إن  
وتبدل أحكام الشريعة هي تمثيل للنظام المعرفي لمقاصد الشريعة كما يقرؤها الخطـاب             

وبذلك استخدموا هذه المصطلحات في تحقيـق مـا يرومونـه ويـستخدمون            ، الحداثي

                                         
 المشرق حوار:  وانظر .١٩١ م، ص١٩٩٠ ثانية للنشر، طبعة سينا لسياسي، محمد سعيد العشماوي، دارا اإلسالم)١(

   .١٩٥ م، ص٢٠٠٤، ١/والتوزيع، ط للنشر والمغرب، حسن حنفي، محمد عابد الجابري، دار رؤية
 : وانظر ١٠٩ ، ١٠٨ ص، م١٩٩٦ / هـ١٤١٦ ،٤/ط القاهرة، مدبولي، مكتبة العشماوي، سعيد الشريعة، محمد أصول)٢(

   .٢٢٢ ص. م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٢ ،٢ط القاهرة، الشروق، محمد عمارة، دار . د العلماني، الغلو سقوط
  http://vb.tafsir.net/tafsirالطعان، بحث منشور بملتقى أهل التفسير  أحمد. العلمانية، د والمناورة المقاصدي المدخل)٣(



– 

  )٤٥١٢(

تغير االحكام بتغير الزمان وبعـض االجتهـادات   : مصطلحات موحية بما يريدونه مثل   
  .)١(العمرية

 عـن  البحـث  فـي  الحداثي الخطاب وأقطاب المسلمين العلماء ينب األساسي الفارق إن
 أما ، النص من ومراده وتعالى سبحانه الشارع مقاصد عن يبحثون األولين أن المقاصد
 ومطالـب  ، عقـولهم  ومرادات ، أنفسهم مقاصد عن - يبدو فيما – فيبحثون اآلخرون

   .)٢( أيديولوجياتهم
 لـه  أصـولي  مبـدأ  هـي  وإنما يرفع شعاراً أو لتقا كلمة ليست المقاصد والمصالح  إن

" الـنص  تورخـة  "إلى بها يتوسل ذريعة تصبح ال حتى تحكمه التي ومعاييره ضوابطه
  . مطردة غير وتخمينات ظنون على ينبني ال الشارع مقاصد تحديد فإن وتمييعه، وإلغائه

 وعملوا على لي     فيما يخص التأويل للنص     ردد اسم الشاطبي كثيراً    الحداثيالخطاب  إن  
ويحسب لإلمـام الـشاطبي أنـه    ، رأي الشاطبي في كتابه الموافقات إلى مآربهم الفكرية 

صول الفقه تدل   أوطرح بعده أطروحات عدة في مباحث       ، طرح نظرية مقاصد الشريعة   
وبنـى الـشاطبي نظريـة مقاصـد        ، على فقهه في معرفة النص واستنباط االحكام منه       

 على من قـال أنـه يوجـد         مام الشافعي في الرسالة وهذا رد     الشريعة على ما أسسه اإل    
  .)٣(وهذا غير صحيح! قطيعة بين الشاطبي والشافعي 

 الـذي  نفـسه  هو به وأشادوا المقاصد علم مؤسس العلمانيون اعتبره الذي الشاطبي إن
   : أن الضوابط هذه أبرز ومن . بذلك؟ الحداثيون يلتزم فهل الضوابط هذه يحدد

 ، المعـاني  إلـى  االلتفـات  دون التعبـد  المكلف إلى بالنسبة العبادات في األصل - ١
   .المعاني إلى االلتفات العادات أحكام في واألصل

 بالخـضوع  وإفـراده  وجـل  عـز  اهللا ألوامر االنقياد : هي للتعبد العامة المقاصد - ٢
  .إليه والتوجه لجالله والتعظيم

 حتـى  هـواه  داعية عن المكلف راجإخ: هو الشريعة وضع من الشرعي المقصد - ٣
  . اضطراراً اهللا عبد هو كما اختياراً هللا عبداً يكون

                                         
  .٢٥٥ إلى ٢٢١السيف، ص  خالد.د المعاصر، العربي الفكر في الحديثة التأويل ظاهرة :انظر)١(
  http://vb.tafsir.net/tafsirالطعان، بحث منشور بملتقى أهل التفسير  أحمد. العلمانية، د والمناورة المقاصدي المدخل)٢(
  .المرجع السابق )٣(



 

 )٤٥١٣(

 وقـد  ، فيهـا  الشارع لمقصود تابعة العباد أهواء تكون أن على الشريعة وضعت - ٤
 إلـى  وال مفـسدة  إلى يفضي وال يكفيهم بما وتنعماتهم شهواتهم في العباد على اهللا وسع
  .مشقة

  .ألبتة فيها رخصة وال المعتبرة المشاق من ليست الهوى مخالفة مشقة - ٥
 أما أصلياً، قصداً للشارع مقصودة فالعزيمة ولذا استثناء، والرخصة أصل العزيمة - ٦

   .تبعياً قصداً فمقصودة الرخصة
 كلـف  الشارع أن في نزاع وال فيه، واإلعنات بالشاق التكليف إلى الشارع يقصد لم– ٧

 مـن  ذلـك  في ما يقصد بل ، المشقة نفس يقصد ال ولكنه ما، مشقةو كلفة فيه يلزم بما
  .المكلف على العائدة المصالح

  .)١(المصلحة تلك ضد في ساع فهو المشروع طريقها غير مصلحة إلى سلك من - ٨
 أهـل  وضعها التي والضوابط القوانين هذه يتجاهل حين الحداثي الخطاب فإن هنا ومن

 أو الهزليـة  مـن  لـون  هـذا  ألن المقاصـد،  باسم يتكلم أن حقه من ليس فإنه المقاصد
 بقـوانين  يلتـزم  أن عليه اختراعه من ليس شعار تحت ينضوي الذي أن إذ المراوغة،

 رايـة  أهل إلى المعامع من معمعة في انضم من أن كما أهله، من يعد حتى الشعار ذلك
   .قتلونهي ال حتى ونظامهم وقوانينهم ومواضعاتهم إشاراتهم يعرف أن عليه

 عبثيـة  بارتجـاالت  خرجوا لما وقوانينها وقواعدها المقاصد نظام العلمانيون راعى لو
 تعلـم  زيـد  أبـو  حامد نصر أن لو : ذلك على وكمثال وجل عز اهللا دين إلى ينسبونها
 انطالقـاً  العصر هذا في الميراث في الرجل مع المرأة بتساوي قال لما المقاصد ضوابط

 اإلسـالم  جـاء  ثم ، الجاهلية في شيئاً تعطى ال كانت قوله حد على فالمرأة المغزى من
 المغـزى  أمـا  ، المعنى هو وهذا اآليات ظاهر من يفهم ما وهو الذكر نصف فأعطاها

   .)٢(الذكر حظ مثل المستقبل في نعطيها أن وإشارة لنا تعليم فهو

                                         
 دراز دار اهللا عبد : شاطبي، تحقيقال الغرناطي اللخمي موسى بن الموافقات في أصول الشريعة، أبوإسحاق إبراهيم: انظر)١(

   . ٥٨٥ / ٢ - ٤٢٧ / ٢- ٣١٠ / ١- ٣٠٠ / ١ -٢٩٩ / ١ - ٢٦٨-٢٦٦ / ١ :بيروت، صفحات – المعرفة
   .٢٢٥ ، ٢٢٣ ص أبوزيد،  حامد ، نصر الديني الخطاب نقد: انظر)٢(



– 

  )٤٥١٤(

ـ  ، األعـراض  حفـظ  األصلية الشارع مقاصد من أن شحرور محمد علم ولو  يانةوص
 بأنـه  قـال  لمـا  وتسترها المرأة تَصون تلك تخدم التي التبعية مقاصده ومن ، األبضاع

   .)١(سوأتها يستر شريط من إال عـارية تخـرج أن للمـرأة يجوز
 ، الـشريعة  لهـدم  وسيلة إال هو ما معايير أو ضوابط دون المقاصد توظيف فإن ولذلك

 المنـاهج  تمليهـا  التـي  للحلول وتبرير ، يةوالمرجع القيادة عن الكريم القرآن وإقصاء
 حـرب  علي عنه يعبر ما  وهو .)٢(الحديثة المعقولية تتطلبها التي للقيم وتمرير الحديثة،

 أراد مـا  لنا تقول التي هي ليست للقرآن المهمة القراءات: "يقرر أن  حين صراحة بكل
: وأيـضاً  " يتناسـاه  أو يستبعده أو النص عنه يسكت عما تكشف التي وإنما قوله، النص

  .)٣("به والمنطوق عليه المنصوص تتجاوز التي هي الخالقة القراءة"
ومن خالل ما سبق يظهر لنا أبرز القراءات الحداثية التي سار عليها الحداثيون، تحـت               
مسمى التنوير والقراءة الجديدة والمعاصرة، وما يترتب على هذه القراءات من مخـاطر     

 لألحكام الشرعية، وتجاوز لمراد الـشارع وقـصده، وإلغـاء           ومحاذير شرعية، وتمييع  
وتجاوز لألحكام، ورفع للقدسية، ورفض للغيبيات، واالرتبـاط بالـدنيا علـى حـساب              

  .اآلخرة

                                         
           م، ١٩٩٢ ،١ط القـاهرة،  يا،سـن  دار دمـشق،  األهـالي،  دار شحرور، معاصرة، محمد  قراءة والقرآن، الكتاب: انظر)١(

  .٦٠٧ ، ٦٠٦ ص
 عبد الشرفي، المجيد لعبد والتاريخ الرسالة بين اإلسالم كتاب في قراءة اإلسالم دراسة في الحديثة المناهج استخدام : انظر)٢(

  .  ٤٦ تونس، ص ٢٠٠١ نوفمبر ٢٦ السنة ١٢٩  عدد– الثقافية الحياة حللي، بحث منشور في مجلة الرحمن
   .٢٠ م، ص١٩٩٣ ،١ط بيروت، / البيضاء الدار العربي، الثقافي ، المركز حرب النص، علي نقد : انظر)٣(



 

 )٤٥١٥(

  المبحث الثالث
  نقد القراءات الحداثية وأبرز القواعد المعتبرة لقراءة النص

  :نقد القراءات الحداثية للنص الديني: المطلب األول
 ح من خالل استعراض أبرز القراءات الحداثية للنص أن هـذه القـراءات تمثلـت              يتض

 تُعد بذلك وهي المعرفية، مناهجها وطبقت المقدسة والكتب الدين نقد في الغربية التجربة
 واتجاهاتـه  األدبيـة  ومذاهبـه  الفلسفية الغرب نظريات باقتباس قامت حيث لها، امتدادا
 البـشرية  المجتمعـات  لخصوصيات النظر دون عاصرةوالم الحداثة اسم تحت الفكرية
 تـشويه  النظريات تلك تطبيق في فكان والسياسية، واالجتماعية الفكرية الظروف وتباين

 لـم  النظريـات  تلك ألن اإلسالمية؛ مجتمعاتنا داخل الفكري الخلط زيادة في وسبب لها،
 فـسدت  تناسـبها  ال بيئـة  فـي  وزرعت بيئتها من حملت فلما منابتها، في بعد تنضج

  .وأفسدت
. الـدين  من الغربية الحداثة مواقف معظم تبنوا قد العرب الحداثيين بأن القول إنه يمكن 

 والسنة الكريم القرآن مقدمتها وفي الدينية، النصوص عن التقديس صفة رفع جانب فإلى
 سـلفاً،  ومحـدد  مقـصود  لمعنى فيها وجود ال مؤلف بدون نصوصاً واعتبارها النبوية،

 وارتبـاط  تأويلها بحرية القول في التلقي ونظريات والبنيوية التفكيك لمنطق وإخضاعها
 موقـف  العربيـة  الحداثة تبنت ذلك جانب إلى المتلقي، إياها يمنحها التي بتلك دالالتها
 الـدين  إدخـال  يعتبـر  والذي وتاريخية، حضارية ظروف أنتجته الذي الغربية، الحداثة
: شـرابي  هـشام  يقـول . التقدم أمام عائقاً االجتماعية والحياة ةالممارس مجال في وقيمه

 واالتجـاه  العقالنـي  االتجـاه : متـرابطين  باتجـاهين  لنا بالنسبة الحداثة معنى يتجسد(
  .)١ ()المجتمع وعلمنة الحضارة عقلنة: العلماني

 حداثـة ال وسمت التي المطلقة، الحقيقة وانتفاء الحقيقة بنسبية والقول الشك نزعة أن كما
 العرب الحداثيون فدعا أيضا، العربية الحداثة إلى انتقلت قد الغرب، في الحداثة بعد وما
. الـوحي  مفهـوم  فيها بما ثابتة، اعتبرت التي الدينية الحقائق كل في التفكير إعادة إلى

 علـى  صـغير  ولو منفذ أي يوجد ال اإلسالمية الشريعة كليات في: (أركون محمد يقول
 نمنـع : بـساطة  بكـل  نفعل؟ فماذا موجود غير ذلك أن بما. والعقالنية صروالع الحداثة
 مـن  أنفسنا نمنع! معروفة مشروحة واضحة كلمة وكأنها وحي كلمة استخدام من أنفسنا

                                         
  .٣٦٠ص شرابي، هشام الحداثة، معنى)١(



– 

  )٤٥١٦(

 حقـائق  على ويشتمل كافة الثالثة األديان لدى مشترك وإنه الوحي، هو الوحي إن القول
  .)١ ()نعرفه وإننا ونهائية ثابتة
 مجـال  مـن  للمقدس نقلها في الغربية الحداثة تجربة فتستحضر سعيد خالدة اتبةالك أما

 مجـال  إلـى  المقدس هذا بنقل مماثل شيء إلى لتدعو والجنس، الجسد مجال إلى الدين
 اإلبـداعي  والـنص  الـشعر  تطّلع وهكذا: (الحداثة عن متحدثة تقول. اإلنسانية التجربة

 ولـيس  (األسراري أو وبالدين واالجتماعي كريوالف الفلسفي بالدور النهوض إلى عامة
 مـن  واحداً فإن قيمية، -معرفية وانزياحات تصدعات حركة الحداثة كانت وإذا). الدين
 والقـيم  العالقـات  مجـال  من واألسراري المقدس حقل نقل هو وأبلغها االنزياحات أهم

  .)٢()والمعيش والتجربة اإلنسان مجال إلى والماضوية الدينية
صـح معـه    ، ح أن الواقع الحداثي الغربي يتميز بقطع الصلة بكل ماٍض وقديم          وإذا ص 

 ويطرق أبواباً جديدة ال يمكن أن يتطلع إليهـا مـن يبقـى              ةأيضاً أن يفتح آفاقا مستقبلي    
 إبداعية مـستمرة  ةمتمسكاً بما مضى وما قَدم؛ ومن هنا يكون هذا الواقع الحداثي ممارس   

ية تخص أهل الغرب وال تلزم غيرهم مـن األمـم؛ وإذا            وشاملة ولو أنها ممارسة إبداع    
تبن لنا أن أصحابها لم يمارسـوا فيهـا     ، نحن تأملنا هذه القراءات في ضوء هذه الحقيقة       

بقدر مـا أعـادوا     ، وال انطلقوا فيه من خصوصية تاريخهم     ، الفعل الحداثي في إبداعيته   
واره وأدواره؛ ويتجلى هـذا  مقلدين أط، إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تأريخ غيرهم   

التقليد في  كون خططهم الثالث المذكورة مستمدة من واقـع الـصراع الـذي خاضـه          
والذي أفضى بهم إلى تقرير مبـادئ ثالثـة         ، في أوروبا مع رجال الكنيسة    " األنواريون"

  :ُأنزلت منزلة قوام الواقع الحداثي الغربي
ك االشتغال باإلله؛ وبفضل هذا المبدأ تم       مقتضاه أنه يجب االشتغال باإلنسان وتر     : األول

  .التصدي للوصاية الروحية للكنيسة
مقتضاه أنه يجب التوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي؛ وبفضل هذا المبـدأ تـم              : الثاني

  .التصدي للوصاية الثقافية للكنيسة

                                         
  .٣٣٠محمد أركون، ص والحداثة، اإلسالم)١(
  .٦١ص عياد، شكري محمد والغربيين، العرب عند والنقدية األدبية المذاهب)٢(



 

 )٤٥١٧(

تـم  وبفضل هـذا المبـدأ      ، مقتضاه أن يجب التعلق بالدنيا وترك التعلق باآلخرة       : الثالث
  .)١(التصدي للوصاية السياسية للكنيسة

وجـدناها  ، وإذا نحن دققنا النظر في الخطط النقدية التي اتبعها أهل القـراءة الحداثيـة          
  :مأخوذة من هذه المبادئ الضابطة للواقع الغربي على الوجه اآلتي

ن  خطتهم في األنسنة متفرعة على المبدأ األول الذي يقضي باالشتغال باإلنـسان دو             -١
  .سواه

  . خطتهم في العقلنة متفرعة عن المبدأ الثاني الذي يقضي بالتوسل بالعقل دون سواه-٢
 خطتهم في األرخنة متفرعة على المبدأ الثالث الذي يقـضي بـالتعلق بالـدنيا دون                -٣

  .سواه
وحينئذ ال عجب أن يتهافت هؤالء القراء على كل مـا أنتجـه العمـل بهـذه المبـادئ          

فينـدفعون  ، جتمع الغربي من معارف وعلوم ومناهج وآليات ونظريات       األنوارية في الم  
مكررين في الغالب إنتاج نفس النتائج التـي توصـل          ، في إسقاطها على اآليات القرآنية    

  .)٢(إليها علماء الغرب بصدد التوراة واألناجيل
وال يخفى على ذي بصيرة ما في هذه اإلسقاطات االندفاعية من عيوب منهجية صريحة              

فقد التحليالت الحاصلة قيمتها كما تُفقد النتائج المتوصل إليها مصداقيتها؛ نذكر من هذه             تُ
  :العيوب المنهجية ما يأتي

 اإلصـرار علـى   -ج.  ضعف استعمال اآلليات المنقولـة -ب.  فقد القدرة على النقد   -أ
  .العمل باآلليات المتجاوزة

 تعميم  -و. الحقائق الخاصة بالقرآن   قلب ترتيب    -هـ.  إليها ل تهويل النتائج المتوص   -د
  .)٣(الشك على كل مستويات النص القرآني

ومما تقدم يظهر أن اآليات القرآنية كما مارسها هؤالء هي تقليد صريح لما أنتجه واقـع           
متعرضة بذلك آلفات منهجية مختلفة؛ وال ينفع أن يقال أن          ، الحداثة في المجتمع الغربي   
ي كونهم قاموا بتطبيق منهجيات ونظريات لم تطبـق علـى           إبداع هؤالء القراء يتجلى ف    

واإلسقاط ال إبـداع  ، القرآن من قبل؛ ألننا نقول إن هذا التطبيق ال يعدو كونه إسقاطاً آلياً  

                                         
 .١٨٩-١٨٨ص، طه عبد الرحمن. األستاذ، حداثةروح ال:  انظر)١(

 .١٩٠-١٨٩ص، المرجع السابق) ٢(

 .١٩٢-١٩٠ص، المرجع السابق: انظر) ٣(



– 

  )٤٥١٨(

وهو زمن الوقوع   ، معه؛ بل إن هذا التقليد جعل قراءاتهم ترجع إلى زمن ما قبل الحداثة            
ة؛ وهكذا فقد رضي هؤالء بـأن يـضعوا         تحت الوصاية الذي ثارت عليه بالذات الحداث      

 بفكانت قراءاتهم بموج  ، أنفسهم اختياراً تحت الوصاية الثقافية لصانعي الحداثة الغربية       
  . )١(ال قراءات الراشدين، روح الحداثة نفسها عبارة عن قراءات القاصرين

إن هذه القراءات الحداثية التي صدرت من منـاهج تـستمد مرجعيتهـا مـن المنـاهج         
عاصرة التي تشكلت من خارج التداول اإلسالمي وهي مناهج مستوحاة مـن العلـوم              الم

اإلنسانية واللسانيات المعاصرة بجميع مدارسها ومذاهبها والتي عرفت بدورها  تطـوراً            
البنيويـة  : وتوزعت إلى عدة مـدارس واتجاهـات أهمهـا          . كبيراً في اآلونة األخيرة   

والتي تعد المتلقي الطرف األساسي في تلقي النص        .. .والتداولية والتوزيعية والتفكيكية    
فسلطته التأويلية في تلقي النص وتفسيره تفوق سلطة النص في قواعـده            . وبناء المعنى 

الحاكمة له و التي يعد  االلتزام  بها وبالمعايير والضوابط اللغوية والداللية شرطا فـي                
نص إلى أداة مطاوعة الختيـارات  وإال تحول ال.التمثل واكتساب المعنى وتحصيل المراد 

فقد اعترض االتجاه التـأويلي  علـى   .... القارىء تحكمها الفوضى في التأويل والقراءة    
سلطة النص المطلقة ونفى وجود إمكانية قراءة صحيحة بدعوى أن مـستويات القـراءة       
ـ                  اً والتلقي تتنوع  سعةً وعمقاً من قارئ إلى آخر تبعاً لـسياقه الفكـري والثقـافي وتبع

إضافة إلى اعترافها بالغياب الكلي ألي قراءة صـحيحة للـنص وإن            ...لمؤهالته الذاتية 
كل قراءة تبقي قراءة نسبية، وهذا ما يجعل كل  قراءة مرشحة للتجاوز والتغيـر تبعـاً                 

واألكثر من هذا عملت هـذه المنـاهج علـى مـصادرة            ...لتغير التاريخ والثقافة والقيم   
  .لقرآنيالمعطى الديني في النص ا

. ومن تجليات الخطورة التي تحملها هذه المناهج فـي تعاملهـا مـع القـرآن الكـريم                
اقتصارها في هذا التعامل على ما هو لغوي في القرآن الكريم وتجريد القـرآن الكـريم                

ومن شأن هـذا التجريـد واإلقـصاء أن      . عن رسالته العقائدية والدينية التي اختص بها      
قوة والفعالية التي يتميز بها القرآن الكريم عـن غيـره مـن             يعطل كثيراً من عناصر ال    

من هنا كان من الالزم  والـضروري        . فهو رسالة لسانية وعقائدية في آن واحد      . الكتب

                                         
 .١٩٣-١٩٢ص، المرجع السابق) ١(



 

 )٤٥١٩(

وعدم االقتـصار  . على المتعامل مع النص القرآني أن  يضع المعنى الديني في االعتبار     
  .)١(على ما هو لغوي في النص القرآني

وإنمـا هـو دالالت ومفـاهيم تمثـل إرادة          . ليس مجرد ألفاظ لغوية   "ني  إن النص القرآ  
  .)٢("المشرع في كل نص ومقصده من التشريع

محمد الخطيب مـا أسـماه   /وفي سياق نقده للقراءات الحداثية للنص الديني حدد الدكتور        
  :في هذه القراءات حيث قال" األربع الغيبات"بـ
 كمـا  قيمتها، تفقدها منهجية،) آفات (أخطاء جملة في توقع قد" الحداثيّة القراءة"تلك إن(

 يمكن والتي" األربع الغيبات"بـ أسميه فيما وذلك مصداقيتها؛ إليها المتوصّل النتائج تفقد
  : التالي النحو على تمثلها

 شـك  وال) الديني النص مع الحداثيّة القراءة أزمة(للنصوص المصدري البعد غياب. ١
 خطـأ  يعـد  الحداثيّـة  القراءة في" تغييبه "أو الديني، للنص" مصدريال البعد "غياب أن

 عـن  االنفصال تقبل ال الدينية النصوص إذ خطب؛ أيّ" خَطبا"و" أزمة"يمثل بل منهجيا،
 الرسول به تكلم الذي الوحي من هو والحديث اهللا، كالم هو فالقرآن مراده، وعن قائلها،
 وسـلم،  عليه اهللا صلى رسوله، كالم أو اهللا، كالم إلى نظرة وأي وسلم، عليه اهللا صلى

 الـنص،  مـصدر  عظمـة  إدراك عدم أقلها ليس كثيرة، محاذير في تقع" المتكلم "تستبعد
 إعطـاء  ثـم  ومـن  واسـتداللًا،  واستنباطًا وتنزيلًا، فهما مراده، ويبّن معه يتعامل الذي

 يـستوجب  وما والتنقيح، حيح،والتص والمراجعة والتخطئة النقد عمليات لكل المشروعية
  . مصداقيته وهدم والخطأ، الخلل وجود أو بالنقص الحكم

 فـي  واضـح  وهذا) الديني للنص المتهافتة الحداثيّة القراءة(الجامعة القراءة غياب. ٢
 حجـاب : عـن  تتحدث التي المشرفة، النبوية واألحاديث القرآنية، اآليات لبعض تناولهم
 أوهـام  من ذلك وغير....الحدود بعض وإقامة اإلسالم، في تهاومنزل وميراثها، المرأة،

 ال خاصـة  آليات تعتمد" متهافتة "قراءة لها قراءتهم فكانت سياقها؛ من مقتطعة وشبهات،
 تجعله ما بقدر فيه، المبثوثة األفكار تؤيد وال للنص، المراد المعنى فهم على بها يستعان
 القـراءة  شـرط  يخالف وهذا معينة، اريخيةت ظروف في معينة، فئة مصالح تخدم وثيقة

                                         
 .٦بنعمر، ص  محمد القرآني، للنص الحداثيـة القـراءات مشاريع في المنهجي اإلشكال)١(

م، ١٩٨٥ ، ٢/سوريا، ط. المتحدة الشركة. الدريني فتحي. د اإلسالمي، التشريع في بالرأي االجتهاد في األصولية المناهج)٢(
 .٢٢ ص



– 

  )٤٥٢٠(

 هـذه  من جزء كل وأن" الواحدة كاللفظة"الشريفة والسنة القرآن، تعامل التي الصحيحة،
  . األخرى األجزاء مع عالقته ضوء في إليه النظر ينبغي اللفظة

 الحداثـة  مـشكلة  هي وهذه) المنهج وأزمة الحداثيّة القراءة(الموصول اإلبداع غياب. ٣
 الـديني،  الـنص  قـراءة " ضرورة "إلى الدعوة وهي الديني، النص مقاربتها في لىاألو

 الـنص  بـين  تـام  فصل في له، تراثية أسبقية قراءة أي نطاق خارج: أي" تداوله"خارج
 اإلسالمي، العربي التراث في وتفسيره لفهمه الضابطة القراءات وكل اإلسالمي، الديني
 فراحوا النصوص؛ وقراءة الخطاب، تحليل في حيةالمسي الغربية المنهجية لصالح وذلك

" أدواتهـا "و" القـراءة  آليات "من به ظفروا ما كل اإلسالمي" الديني النص"على يسقطون
  . خاللها من وتحليله، وفهمه الديني النص لقراءة العنان وأطلقوا اآلخرين، نتاج في
 فـي  العـرب  معهـود  عـن  واالنحـراف  الحداثيّة القراءة(اللغوية المرجعية غياب. ٤

 ومـن  الكبـرى، " الخطيئـة "بـل  الخطـأ،  هو" اللغوية المرجعية"غياب ولعل) الخطاب
 الـديني؛  الـنص  مقاربتهم أثناء في الحداثيون، فيها وقع التي البالغة الفكرية" اإلصابات"

 حـدود  على الوقوف تستدعي لغوي نص أي مقاربة أن: الصحيحة القراءة ضوابط فمن
 بمـا  الكـالم  يـؤول  وأن كالمهم، في أصحابها مقاصد ومعرفة غه،بال تحمل التي لغته

 عاداتـه "و" المخاِطـب  عـرف "و" المتكلمـين  بـين  المتبـادل  الخطاب معهود "يوافق
  .)١"(المطردة

 النخـب  قبـل  مـن  المتبعـة  الحداثية االستراتيجيات أن وعلى الرغم من كل ذلك فيبدو   
 سـعت  التي والمقاصد الغايات جملة تحقيق في تفلح لم القرآني، النص قراءة في العربية

 إسـالمية،  عربية حداثة صناعة في تنجح ولم والتحرر والتقدم النهوض من تحقيقها إلى
 الغربـي  الحـداثي  الواقـع  إنتـاج  فيـه  أعادت منقولة حداثية بمفاهيم توسلت أنها ذلك

 مـاء العل بـين  صراع من أوروبا في حدث ما بين بالمماثلة مفتعلة صراعات وخاضت
 التـي  المـسلمات  جملـة  اتباع إلى بالعرب بالحداثيين أدى الذي األمر الكنيسة، ورجال
 اإلسـالمية،  العربية الحداثة لمقومات اعتبار دون الغربي الواقع في الحداثة عليها قامت
 مـن  والتـردي  التخلف حالة رسخت العرب الحداثيين جهود أن الغريبة المفارقات ومن
 عليهـا  قامـت  التي المبادئ نفس العتمادها والتشكك الضطرابا من جو إشاعة خالل

 وتـرك  بالعقـل  والتوسل باهللا، االشتغال وترك باإلنسان االشتغال وهي الغربية الحداثة
                                         

 .٤ص، محمد بن عبد الفتاح الخطيب. د، القراءات الحداثية للسنة النبوية) ١(



 

 )٤٥٢١(

 عبـد  طـه  األسـتاذ  ذلك بين كما باآلخرة التعلق وترك بالدنيا والتعلق بالوحي التوسل
  .)١(الحداثة روح كتابه في الرحمن

 قـراءة  بـين  التمييـز  ي يحسن اإلشارة إليها في هذا السياق ضـرورة        ومن األمور الت  
 تأخـذُ  للقـرآن  ضرورية قراءة هي المعاصرة فالقراءة حداثية؛ أخرى وقراءة معاصرة

 الجديـدة،  معطياته مع التعامل على وقادراً للواقع مفسرا القرآن يكون أن االعتبار بعين
  أمـا  .التفـسير  علمـاء  عليها اتفق التي بالمناهج منضبطة قراءة نفسه الوقت في لكنها

 نهـج  وتنهج -منها اللسانية وبخاصة- الغربية بالمناهج تأخذ قراءة فهي الحداثية القراءة
  .األمة مفسري بين عليها والمتفق تاريخيا المستقرة بالمناهج تنضبط وال المستشرقين

القـراءة  "و" الحداثيـة القـراءة   "وهنا يجب التفريق بين     (يقول األستاذ طه عبد الرحمن      
إذ أن الحداثـة تـرتبط بأسـباب التـأريخ          ، ؛ ذلك أن الحداثة غير المعاصرة     "العصرية

الحضاري والثقافي للمجتمع الغربي؛ في حين أن المعاصرة ال يجب فيهـا مثـل هـذا                
إذ أن القارئ العصري يأخذ بمختلف منجزات عصره من غيـر أن يـشتغل              ، االرتباط

بل قد يسعى إلـى أن يـستبدل        ،  المنجزات ا التأريخية الخاصة لهذ   بإعادة إنتاج األسباب  
مكانها أسباباً تأريخية أخرى تخص مجال التداول الذي يشهد قراءتـه ويتلقاهـا؛ ومـن            

في مؤلفه الكتاب والقرآن؛ والدليل علـى       " محمد شحرور "قراءة  : أمثلة القراءة العصرية  
قـراءة  "ه في عنوان كتابه بكونهـا       أحدهما أن شحرور نفسه وصف قراءت     ، ذلك دليالن 

  .)٢(؛ والثاني أن المفسرين الحداثيين نقدوا قراءته ونفوا عنها صفة الحداثة"معاصرة
  :أبرز القواعد المعتبرة في قراءة النص الديني: المطلب الثاني

ومن المناسب أن نبرز في ختام هذا البحث أبرز قواعد قراءة النص حتى نتجنب مزالق               
حداثية ومخاطرها، ولتكون شرطاً للقراءة اإلبداعية المعاصرة للنص الـديني          القراءات ال 

لكل من أراد الدخول إلى تفسير القرآن، واكتشاف أسراره ومعانيه وغاياتـه ومقاصـده            
 من مغبة الدخول إلى تفسير الـنص         شيخ االسالم ابن تيمية    ولقد حذر . وأهدافه ومراميه 

وقد تبين بذلك أن من فـسر القـرآن أو الحـديث             ":الشرعي بدون دراية وال علم فقال     
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على اهللا ملحد فـي        

                                         
   =http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?tحداثة بال جذور،  : انظر)١(
 .١٧٧ص، د الرحمنطه عب. األستاذ، روح الحداثة) ٢(



– 

  )٤٥٢٢(

آيات اهللا محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقـة واإللحـاد وهـو معلـوم           
  .)١"(البطالن باإلضطرار من دين اإلسالم

ب المشروعية بشرط أن يكون سليماً ومنضبطاً بالضوابط إن التجديد في التفسير يكتس
 في االستفادة من العلوم والمعارف لفال إشكا. العلمية وقائماً على األسس المنهجية

الجديدة والثقافات المعاصرة لغايةّ توسيع من معاني اآليات القرآنية وتنزيلها على الواقع 
 على هدي حقائق ةلى حل مشكالت األموالعمل ع. الجديد الذي تعيشه األمة اإلسالمية

  .)٢("القرآن
وال يراد بالتجديد الخروج عن القواعد وتخطي الشروط واالنفالت من الضوابط 

وتحريف . واإلغراق في الغموض والتالعب بالمعاني واستشكال المعاني على القارئ
حقيق التوافق وت. والقول في القرآن بدون علم وال دليل. الداللة األصلية اللغوية للنص

واالنسجام بين النص وما يحمله قارئ النص من خلفيات وقبليات وتحيزيات ال تخدم 
فاالنسياق في تقص المناهج المعاصرة في التفسير والبيان دون النظر .....النص إطالقا

 قدراتها التفسيرية ومؤهالتها العلمية أو النظر فيما تحمله من خلفيات يحمل الكثير يف
  .)٣(رمن المخاط

  :ومن أبرز القواعد المعتبرة في قراءة النص الديني
  :ـ وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة١

والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول من أصول اإلسالم، وأساسيات هذا الـدين            
التي ال يقوم وال يتم إال بها؛ والتَّسليم بما دلَّت عليه النُّصوص هو الفرقـان بـين أهـل                

جماع الفرقان بين الحـقِّ     «:  رحمه اهللا  - وأهل الباطل؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       الحقِّ
أن يجعل ما بعـث     : والباطل والهدى والضالل والرشاد والغي وطريق الشقاوة والهالك       

اهللا به رسلَه وأنزل به كتبه هو الحقُّ الذي يجب اتِّباعه؛ وبه يحصُل الفرقان والهـدى،                 
يمان؛ فيصدق بأنَّه حقٌّ وصدقٌ، وما سواه من كالم سـائر النـاس يعـرض               والعلم واإل 

  .)٤(»عليه؛ فإن وافقَه فهو حقٌّ، وإن خالفَه فهو باطٌل
                                         

 .١٣/٢٤٤  هـ١٤١٦فهد،  الملك ، مجمعبو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية، أمجموع الفتاوى الكبرى)١(

 . ٤٥ م، ص٢٠٠٨ /هـ ١٤٢٩، ٣/دمشق، ط – القلم الخالدي، دار الفتاح عبد المفسرين، صالح بمناهج الدارسين تعريف)٢(

ـ ١٤٢٤ الفكر، دمـشق  ، دار١/رقية طه جابر العلوان، ط . مرأة أنموذجاً، د   قضايا ال  -النصوص فهم في العرف أثر)٣(  هـ
 .٢٥٤ م٢٠٠٣

  .١٣/١٣٥ تيمية، ابن الفتاوى، أحمد مجموع)٤(



 

 )٤٥٢٣(

 صـلى اهللا    –ـ الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من كالم اهللا وكالم رسـوله               ٢
 إلى البشرية باللُّغـة العربيـة،      فقد شاء اُهللا تعالى أن تكون رسالتُه الخاتمة        -عليه وسلم 

،  ، كما أن ألفاظَه موافقـةٌ أللفاظهـا   فمعاني كتاب اهللا تعالى موافقةٌ لمعاني كالم العرب 
  .ولهذا فال يمكن ألحد أن يفهم كالم اهللا ورسوله إلَّا من هذه الجهة

 ـا  فعلى النَّاظر في الشَّريعة والمتكلِّم  «:  - رحمه اهللا  - قال الشاطبيفيها أصوالً وفروع 
، أو كالعربي فـي كونـه عارفًـا          أن ال يتكلَّم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا         ... 

، وال يحسن ظنه     فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التَّقليد         ... بلسان العرب   
   .)١(»بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به

 عن غريبة أفهام العربية اللغة بأدب التقيد عدم من مياإلسال الفكر تاريخ في نشأت وقد
 الباطنيـة  غـالة  إليـه  مـآل  مثاالً ذلك في ويكفي أحياناً الحقيقة لتلك مهدرة بل حقيقته،

 ديـن  غيـر  آخـر  ديناً تؤلف والحديث، تكاد  القرآن لنصوص تفسيرات من »المتأولة«
 ظـواهر  علـى  اللغـة  دالالت قصروا الذين الظاهرية، من قوم هؤالء ويقابل اإلسالم،

 الداللـة  فـي  عظيم ركن هو الذي المجاز، في العربي اللسان قانون من وتحللوا اللفظ،
  .)٢(المعاني على

  : وقواعدهمـ وجوب الرجوع لمنهج السلف الصالح في فهم النُّصوص الشَّرعية٣
ن هذه األمة؛ فكـانوا يمثِّلـون   إن السلفَ الصالح قد تميزوا بأمور لم تتوفَّر في غيرهم م      
وقد دلَّت األدلَّـةُ الـشَّرعيةُ      . الفهم الصحيح والتَّطبيقَ العملي لما جاء في الكتاب والسنَّة        

  .الكثيرةُ من جهات عدة على وجوب الرجوع لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنَّة
 من غيرهم؛ وهـذه   -ى اهللا عليه وسلم    صل -أعلم بمراد اهللا تعالى ومراد رسوله     والسلف  

        مهم وطريقَهم هو المقدزاتهم التي تجعل منهجممي هم اُهللا تعالى    «: وذلك. من أهملما خص
به من توقُّد األذهان، وفصاحة اللِّسان، وسعة العلم، وسهولة األخـذ، وحـسن اإلدراك              

  .وسرعته، وحسن القصد وتقوى الرب تعالى
بيعتُهم وسليقتُهم، والمعاني الصحيحة مركوزةٌ فـي فطـرهم وعقـولهم، وال            فالعربيةُ ط 

حاجةَ بهم إلى النَّظر في اإلسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجـرح والتَّعـديل، وال       
إلى النَّظَر في قواعد األصول وأوضاع األصوليين؛ بل قد غُنُوا عن ذلك كلِّه؛ فليس في               

                                         
  ،)١/٥٠٣(العليان، بدون تاريخ،  دار  ، الشاطبي اسحاق االعتصام، ابو)١(

 .٢/٨٢هـ،  ١٤١٠  ، المحرم، ١/ قطر ط،االمة ة كتابعبد المجيد النجار، سلسل. وتنزيالً، د فهماً التدين فقه في: انظر)٢(



– 

  )٤٥٢٤(

. معناه كذا وكـذا : والثاني. قال اهللا تعالى كذا وقال رسوله كذا     : دهماأح: حقِّهم إال أمران  
وهم أسعد النَّاس بهاتين المقدمتين، وأحظى األمـة بهمـا؛ فقـواهم متـوفِّرةٌ مجتمعـةٌ                

  .)١(»عليهما
كان للسلف قواعد ومبادُئ يسيرون عليها في فهمهم للنُّصوص الشَّرعية، وأوُل من            ولقد  

الذي كان نواةً لمـا     ] الرسالة[ذه القواعد وبينَها وشرحها اإلمام الشَّافعي في كتابه         جمع ه 
  ].أصول الفقه[ُألِّف بعده من كتب علم 

والتي تُعنَى بجمع القواعد التي تضبط استنباطَ األحكام الشَّرعية من نـصوص الكتـاب              
حملـةً شـعواء علـى اإلمـام        ] لنَّصإعادة قراءة ا  [والسنَّة؛ ولذلك يشن أصحاب بدعة      

قد ساهم في   «: الشَّافعي وكتابه الرسالة؛ يقول أركون عن اإلمام الشَّافعي وكتابه الرسالة         
  .)٢(»سجن العقل اإلسالمي داخَل أسوار منهجية معينة

            بأنَّهـا الكتـاب لمصادر التَّشريع اإلسـالمي نَّةُ   ويقوُل عن تحديد اإلمام الشَّافعيوالـس 
 والقياس واإلجماع :»          ذلك الوهم الكبيـر بـأن هذه هي الحيلةُ الكبرى التي أتاحت شيوع

٣(»الشَّريعةَ ذات أصل إلهي(.  
  وهو عند الجابري :»   ع األكبر للعقل العربيلطة     «: ؛ ألنَّه جعل  »المشرهـو الـس النَّص

وفاعلي ة للعقل العربية األساسي٤(»اتهالمرجعي(.  
من غير المقبـول اليـوم أن نتمـسك بمـنهج الـشَّافعي             «: وأما الشَّرفي فيصرح قائالً   

األصولي؛ إذ فهم الكتاب والسنَّة على نحو فهم الشَّافعي وتأويلُه ال يؤديان إلَّا إلى مـأزق      
  .)٥(»منهجي ال عهد لألسالف به

والهـدفُ مـن هـذه    . ع قواعد جديدة ألصول الفقهويطالب أصحاب هذه المدرسة بوض   
الدعوة التَّفلُّت من القواعد والضوابط التي وضعها العلماء لالستنباط؛ حتَّى يتـسنَّى لهـم    

  .العبث بالنُّصوص الشَّرعية كما شاؤوا

                                         
 .) ٤/١٤٩ (، القاهرة،  الحديث الجوزية، دار قيم الموقعين عن رب العالمين، ابن إعالم)١(

 .٧٤ص  ، أركون محمد اإلسالمي، العربي الفكر تاريخية)٢(

 ).٢٩٧ (السابق المصدر)٣(

 العربي العقل بنية :وانظر. ١٠٥العربي، ص  الثقافي  المركز – الثامنة ةالطبع الجابري، عابد محمد العربي، العقل تكوين)٤(
 .٢٢العربية، ص  الوحدة دراسات ، مركز٣/للجابري، ط

 .١٤٣اإلسالمي، ص  المدار ، دار١/، ط الشرفي المجيد عبد والمجتمع، الثقافة لبنات في)٥(



 

 )٤٥٢٥(

  :فهم النُّصوص الشَّرعيةومن أهم قواعد السلف ومنهجهم في 
ــسبب العبــرة بعمــوم اللَّفــظ ال -١ هــذه القاعــدة نــص عليهــا : بخــصوص ال

ــارات،      ــدود، والكفَّ ــات الح ــى أن آي ــةٌ عل ــةُ مجمع ــاء؛ فاألم ــةُ العلم عام
ــع أن    ــة، م ــع األم ــةٌ لجمي ــا، عام ــالق، وغيره ــاح، والط ــث، والنك والمواري

وأصـحاب القـراءة الجديـدة يرفـضون هـذه          . بعضها نـزل فـي أقـوام معينـين        
ــضا با  ــدة رف ــباب    القاع ــث بأس ــات واألحادي ــصيص اآلي ــرون تخ ــا، وي ت

فقــد تقــع حادثــة فتنــزل فــي شــأنها آيــة، أو يــرد بــسببها حــديث، . نزولهــا
ويكون لفظُهمـا عامـا يـشمل تلـك الحادثـةَ وغيرهـا؛ فالواجـب حينئـذ العمـل                   

  .بعموم لفظ اآلية أو الحديث، ال أن يجعل الحكم خاصا بذلك السبب
ــر ــذه الق ــة ه ــزل  ونتيج ــرآن ن ــشَّرعية؛ ألن الق ــام ال ــن األحك ــُل م اءة التَّحلُّ

ــينتهي    ــالي س ــت؛ وبالتَّ ــباب وانته ــك األس ــضت تل ــد انق ــة، وق ألســباب معين
  !!معها العمُل بالقرآن

من القواعد التي قررها أهـُل العلـم فـي فهـم            :  وجوب العمل بظواهر النُّصوص    -٢
مُل بما دلَّ عليه ظاهر النَّص؛ ما لـم يـرد دليـٌل    أنَّه يجب الع: النُّصوص فهما صحيحا 

  .صحيح يدلُّ على أن هذا الظَّاهر غير مراد
 على ظاهره حتى تأتي داللةٌ منه      «:  -  رحمه اهللا  - قال الشَّافعي أو سـنَّةٌ    والقرآن ،  ،

  .)١(» ، بأنَّه على باطن دون ظاهر أو إجماع
؛ ليس ألحد أن     سنَّة على ظاهرها وعمومها وإطالقها    فالواجب إبقاء نصوص الكتاب وال    

، وال مطلَقًا إلى مقيد ، إلَّا بدليل مـن    ، وال عاما إلى خاص     يحيَل فيها ظاهرا إلى باطن    
، أو إجمـاع      الـصحيحة  - صلى اهللا عليه وسلم    - أو سنَّة الرسول     -  تعالى -كتاب اهللا 

  .العلماء
ما ال يحتمل من التَّفسير إال وجهاً       : والمحكَم: صوص إلى المحكَم   رد المتشابه من النُّ    -٣

 برد المتشابه إلـى     - عز وجلَّ  -وقد أمر اهللا  . ما احتمل َأوجهاً كثيرة     : والمتشابه. واحدا
  .في غير ما موضع من القرآنالمحكَم 

م حتَّـى   فال تتَّـضح المـسائُل واألحكـا      :  جمع النُّصوص الواردة في الباب الواحد      -٤
تستوفي جميع النُّصوص الواردة فيها؛ ألنَّها من مشكاة واحدة، وال يمكن أن يرد بينهـا               

                                         
 .٥٨٠م، ص١٩٤٠/هـ١٣٥٨ األولى،: الطبعة مصر الحلبي، مكتبه الشافعي ادريس بن محمد الرسالة،)١(



– 

  )٤٥٢٦(

تناقض وال اختالفٌ؛ فال يجوز أن يؤخَذَ نص ويتْرك نص آخر؛ فهذا يؤدي إلى تقطيـع               
   .)١ (.النُّصوص وبتْرها

يتأسـس علـى    وبالجملة فإن تفسير النص بشكل عام والنص القرآني بـشكل خـاص             
مجموعة من القواعد والضوابط تتوزع بين ما هو نقلي وما هو عقلي وما هو ثقافي بما                

  .هو لغوي
وهذه الشروط والضوابط مؤصلة في كتب التفسير وعلوم القرآن وكتب علـم أصـول              

واالحتكام إلى هذه الشروط والضوابط عمل ملزم في تفسير النص القرآنـي فـي             . الفقه
 هذا االلتزام  أن يبعد المفسر عن تحريف النص أو إبعـاده عـن               ومن شان . كل زمان 

ودلـت  . داللته الحقيقية التي اكتسبها من المواضعة اللغوية بقسميها اللغوي والـشرعي          
وهذا المقتضى المنهجي في التفسير هو محـل إجمـاع علمـاء            . عليها مقصدية النص  

علـى   د عمل علمـاء اإلسـالم  ولق.. اإلسالم باختالف مدارسهم ومناهجهم قديما وحديثا
الن النص القرآنـي تترتـب عليـه    . تأصيل منهجية  صارمة وحاكمة في تفسير النص     

... نتائج في غاية األهمية تتصل بمصير اإلنسان ومستقبله وبحياته الدنيوية واألخرويـة           
وهذا ما يلزم عنه أن يكون المعنى في النص واضحاً غير مبهم أو خفي في الفهم يجعل                 

واألصل فـي الخطـاب     . إذ األصل في التكليف البيان    .... ىء يستشكل عليه الفهم   القار
  .تحقيق اإلفادة

ولقد ظل اإلشكال المنهجي في التفسير حاضراً بقوة بين المفسرين بحيث ال يخلو كتاب               
من كتب التفسير من مقدمة منهجية لها صلة وثيقة بتفسير النص القرآنـي مـن حيـث               

وحـضور القـضية    . )٢(اعد الحاكمة للتفسير والمنتجة للمعنى    الشروط والضوابط والقو  
 لكـل  إلى أن الحاجة إلى التفسير تبقى حاجة دائمة ومستمرة           دالمنهجية في التفسير يعو   

فامتداداتها تتجـاوز عـاملي الزمـان       . الحاجة النقطع إال بانقطاع التكليف     هاألجيال وهذ 
ـ       كما أن الحاجة إلى القرآن  الكريم  واال        .والمكان  ةرتباط بأحكامه وقيمه  سـتبقى حاج

فجميـع األجيـال فـي      . ستستمر إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها       . دائمة ومستمرة 

                                         
 . ٩٨ إلى ٧٦هـ ، ص ١٤٣١، ١/ط زاد، مجموعة صالح المنجد، نشر النص، محمد فهم اعادة بدعة)١(

  .١٦٢ص  الخالدي، الفتاح عبد صالح. المفسرين، د بمناهج الدارسين تعريف)٢(



 

 )٤٥٢٧(

وإمكانياتها  بأقدار متفاوتة وبنسب مختلفة حسب حاجاتها مختلف العصور والحقب تتلقاه
  .)١(ومشاغلها

عامـل مـع الـنص    الخطيب جملة من الضوابط يقوم عليها الت/ هذا وقد لخص الدكتور  
  :فقال
" الـضوابط "أراه يقوم على  " تلقيه"و" مقاربته"في  " مهيعها"و" معهود العرب في كالمها   " و

  : اآلتية
" سـلطة الـنص  " والمراد بـ):ضبط العالقة بين القارئ وفقه النص   (سلطة النص   :أولًا
حتى ينـضبط  ما، يتمتع بقدر من اإللزام، ويقبل التثبيت؛ " معنى"قدرته على تحقيق  : هي

نفسه، ومن ثم، فحدود    " النص"الفهم، ويصح االستنباط، من خالل المعطيات التي يقدمها         
و " اإلصغاء إلـى الـنص    :"القارئ مع النص، وخاصة النص الديني، تكمن في       " سلطة"
، وقد قننت كتب األصول، والتفسير،      "التعبد بمقتضاه "ثم" التفهم لمعناه "و" اكتشاف دالالته "

من خـالل الـضوابط   " معاييرها"القراءة التفسيرية والتأويلية، و   " آليات"ث  وشروح الحدي 
ـ   فـي أعمـاق    " الغـوص "والفهم عنه، واسـتثمار معنـاه، و      " النص"الكفيلة باالرتباط ب

فـي الفكـر اإلسـالمي،      " النص"حتى صار   " داللة النص، وداللة معقول النص    "الداللة
صرف فيها بحالأي األوقاف، التي ال يجوز الت" األحباس"أحد .  
:  ال أبعد إذا قلـت ):ضبط العالقة بين نهج االستباط ومسألة القصد(معنى النص   : ثانيا
قائم ، في الفكر اإلسالمي، على البحث عن المعنى الذي يحملـه            " فقه البالغ اللغوي  "إن  

أو من أجل اإلبانة عنه، والفقيـه      " يوفر األداة "المعنى، والنحوي   " يطلب"النص؛ فالمفسر   
الفهـم  "طريقة االستنباط منه، ومنهج الفقه فيه، والجميع يبحث عن          " يقنن"عالم األصول   

فـالالزم  :" يقـول الـشاطبي   !! انطالقًا من الظاهرة اللسانية، أو البالغ اللغوي      " األوفى
االعتناء بفهم معنى الخطاب؛ ألنه المقصود والمراد، وعليه ينبنـى الخطـاب ابتـداء،              

ذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة؛ فتلتمس غرائبه ومعانيه علـى غيـر            وكثيرا ما يغفل ه   
   .)٢("الوجه الذي ينبغي

التي تضع الجزئيات   " القراءة الجامعة : "الكالم" مقصد"ومن أهم األمور التي توقف على       
المحيطـة  " مقتضيات األحوال "و" القرائن"في إطار الكليات، وتردف الفروع بأصولها، و      

                                         
 .٩نعمر، ص ب محمد القرآني، للنص الحداثيـة القـراءات مشاريع في المنهجي اإلشكال)١(

 ).٨٩-٢/٨٨(أبوإسحاق الشاطبي،  الموافقات،)٢(



– 

  )٤٥٢٨(

إليـه،  " القرائن"ر ما سيق الكالم له، وما تعلق به من معان، وما هدت            بالنص، واستبصا 
  .أو ما منعت منه وصدت عنه

 فالمقـصود   ):جدلية العالقة بين المنطـوق والمفهـوم      (مسالك استثمار النص    : ثالثًا
إذ قد يكون المعنى مـستنبطًا      " مفهومه"النص كما يؤخذ من     " منطوق"الشرعي يؤخذ من  

وميات الكالم، وتـداعي المعـاني، وهـذا معنـاه، كمـا يقـول              بطريق الفحوى، ولز  
كافة طاقات النص، انطالقًا من اللفظ، وطـرق داللتـه          " استثمار"أنه يجب   : األصوليون

: على المعنى، عبارة، وإشارة، وداللة، واقتضاء، ومفهوما موافقة ومخالفة؛ ومعنى ذلك          
تؤخـذ مـن الوضـع    "  بنات ألفـاظ معاٍن هنّ: "أن المعاني المستفادة من النص، نوعان   

" بساط التخاطـب  "و" فحوى الكالم "تؤخذ من   "!! معاٍن هنّ بنات معانٍ   "األصلي لأللفاظ، و  
  .. ويجب عند قراءة النص مراعاة ذلك

" منطـق "اللفـظ و " حركـة "توجيه النص وإشكالية تعدد المعاني بـين   ( التأويل: رابعا
الفهـم، وتتنـوع فيـه    " دروب"فتتعدد فيـه  " ةتأويالت مختلف" قد يحتمل النص  ):المعنى

" الضالل"و" التيه"بالمقروء، ووقوعا في    " انحرافًا"المغرض  " التأويل"ولما كان   " المعاني"
حين يجـور  " التأويل"فقد تنبه المفسرون القدامى، وعلماء األصول، وشراح الحديث إلى       

ـ   "ضوابط"فكان لهم   " المقاصد"على وفي جانـب  " واعد اللسانق"موصولة في جانب منها ب
ـ  يعـضده مـرجح   " منقادا"ينبغي أن يكون" التأويل" أن -: تقوم على "منطق المعنى "آخر ب

صحيح؛ فإذا لم يكن ثمة دليل فال يجوز صرف الكالم عن ظاهره، كمـا     " دليل"قوي من   
الـنص فـي لغتـه، وعـرف        " سنن" عدم الخروج عن   -. بفعل الباطنية، قديما وحديثًا   

مـا لـم   "للنص مقبـولٌ " تأويل"، وتحميله ما ال يحتمله، منطوقًا أو مفهوما، فكل        استعمله
ضـمن العنايـة    " التأويـل " أن يأتي  -". يخرج من اللسان، فإن خرج، فال فهم، وال علم        

فالتأويـل، فـي    " منطق المعنـى  "خطابه، واالحتكام فيه إلى   " مقاصد"المتكلم، و " مراد"بـ
كما في القـراءة    "التعري عن مأخذ الكالم   "لفهم المفتوح، و  ل" فلسفة"الفكر اإلسالمي، ليس    

ـ        " إرادتـه "النص الشرعي ذاته، و   " منطق"الحداثيّة للنصوص، بل هو جهد ذهني مقيد ب
التـردد بـين المعـاني المتعـددة؛ لمعرفـة الحكـم            " المتأول"من النص، ويكون جهد     

  .)١(استنباطًا

                                         
 .٦ص، محمد بن عبد الفتاح الخطيب. د، القراءات الحداثية للسنة النبوية)١(



 

 )٤٥٢٩(

        ة، في ردّه على الباطنية في تأويالتهم بعـض أحاديـث         وهو ما نبه عليه اإلمام ابن تيمي
. والتأويل المقبول هو مادل على مـراد المـتكلم      : "الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،، فقال     

ال يعلـم أن الرسـول أرادهـا، بـل يعلـم            ) الباطنيـة : أي(والتأويالت التي يذكرونها  
ـ         - في عامة النصوص   -باالضطرار ا يعلـم    أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول، كم

القرامطة والباطنية، من غير أن يحتاج ذلك إلى دليـل خـاص،            : مثل ذلك في تأويالت   
وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ بمـا يحتملـه،                
من حيث الجملة في كالم من تكلم بمثله من العرب، هو من باب التحريف واإللحـاد، ال   

   .)١("ان المرادمن باب التفسير وبي
وبعد، ففي ضوء خصائص النص الديني، قرآنًا وسنة، جاءت قراءة علمائنـا، رحمهـم              

و " مـضبوطة "اهللا، له، من حيث هو دين اهللا، وشرعه، وحاللُه وحرامه، فكانت قـراءة   
  .لسياقه ومقاصده" مهدرة"للنص، " مفجِّرة"ال قراءة" واعية"

                                         
 سالم، نشر جامعة رشاد محمد : الحراني، المحقق تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد والنقل، العقل تعارض درء)١(

 .١/٢٠١م، ١٩٩١ / ١٤١١، ٢/اإلسالمية، ط سعود بن محمد اإلمام



– 

  )٤٥٣٠(

  الخاتمة
ينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات            إن الحمد هللا نحمده ونستع    

أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحـسان إلـى              
  : يوم الدين، وبعد

فقد كانت هذه نهاية وختام الحديث عن إشكالية القراءات الحداثية للنص الـديني، ولقـد               
  .التوصيات أوردها فيما يليانتهى البحث إلى جملة من النتائج و

 :أبرز النتائج -
مفهـوم  بمفهوم الحداثة في المعاجم اللغوية، وكـذا        ظهر من خالل البحث التعريف      / ١

الحداثة لدى المثقفين الغربيين والمثقفين العرب وانتهـى إلـى التأكيـد علـى ميوعـة                
  .المصطلح وغموضه، وتنوع دالالته وأبعاده

ريخي للحداثة الغربية والعربية وعالقة ذلك بقـراءة الـنص        استبان أيضاً السياق التا   / ٢
الديني وكيف كان هذا السياق التاريخي يمثل خلفية فكرية للمنـاهج والمـدارس التـي               

   .تعاملت مع النص
الديني، والتي قدمها رواد الحداثـة       للنص الحداثية كشف البحث عن أبرز القراءات    / ٣

والقراءة الحداثية للنص، وكان من أبـرز هـذه         ومنظروها تحت مسمى القراءة الجديدة      
عقلنـة  (، والقراءة العقالنيـة للـنص       )تورخة النص (القراءات القراءة التاريخية للنص     

، والقراءة البنيوية والتفكيكيـة للـنص،       )أنسنة النص (، والقراءة اإلنسانية للنص     )النص
  .والقراءة المقاصدية والمصلحية للنص 

القراءات، واإلبانة عن الخلفية الفكرية والتاريخية التـي تحكـم          قام البحث بنقد هذه     / ٤
أصحاب هذه القراءات والمناهج والمدارس والنظم التي انطلقوا، والتي تأتي في إطـار             
التجربة الغربية في فهم النصوص، وهي بعيدة كل البعد، وخارجة كل الخـروج عمـا               

  مع النص الشرعيتعارفت عليه األمة من أصول وقواعد وضوابط للتعامل 
كشف البحث عن أن هذه القراءات الحداثية تسعى إلى أن تحقق قطيعة معرفية بينها              / ٥

، وتجاهلها بل والهجوم عليهـا بـدعوى   "القراءات التراثية"وبين ما يمكن أن يطلق عليه  
  .عدم صالحيتها وعدم مناسبتها للعصر الحديث



 

 )٤٥٣١(

 :أبرز التوصيات -
ة المستمرة لدعاة الحداثة وروادها رغبة في العـودة بهـم           التأكيد على أهمية المناقش   / ١

  .للفكر الصحيح والمنهج السليم
ضرورة التفرقة بين اإلبداع المنفلت من القواعد والضوابط، واإلبداع القـائم علـى             / ٢

  .االستفادة من المعطيات الحضارية والموروث الثقافي ألمتنا
المنـاهج والـنظم والمـدارس الغربيـة     يؤكد البحث على خطورة استيراد األفكار و / ٣

ومحاولة تطبيقها في البيئة اإلسالمية، بعيدا عن مراعـاة الواقـع الـذي نـشأت فيـه،             
  .والعوامل التاريخية التي ارتبطت بها

حاجتنا الماسة لقراءات معاصرة للنص الديني تلبي متطلبات العصر، وتستجيب لفقه           / ٤
ة، وقواعدها الكلية مستلهمة من تـراث الـسلف         الواقع في إطار المقاصد العامة للشريع     

  .والقواعد المعتبرة سبل مواجهة مستجدات العصر
يوصي البحث بضرورة العناية بقضية المصطلحات، وخطورة نقلها وتـداولها مـن         / ٥

بيئة إلى أخرى دون النظر إلى توابع ذلك، وآثاره الفكرية والمعرفية، وخطـورة نـزع               
 هذا واهللا أعلم. تهالمصطلح من سياقه وتاريخي



– 

  )٤٥٣٢(

  قائمة المصادر والمراجع
  :الكتب والمطبوعات: أوالً
 الريـاض،  الفضيلة، دار نشر العقل، عبدالكريم بن ناصر.د الحديثة، العقالنية االتجاهات .١

  .هـ١٤٢٢ عام األولى، الطبعة
 ،١/ط العلوان، جابر طه رقية. د أنموذجاً، المرأة قضايا -النصوص فهم في العرف أثر .٢

  . م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ سنة صدرت دمشق الفكر، ردا
 ،١/ط حرب، علي ونصر حامد أبوزيد،   غارودي روجيه بين اإلسالم واالرتداد االستالب .٣

  .م١٩٩٧، العربي الثقافي المركز بيروت،
  .م١٩٩٠ ثانية طبعة للنشر، سينا دار العشماوي، سعيد محمد السياسي، اإلسالم .٤
  .م٢٠٠١ بيروت، الطليعة، دار الشرفي، المجيد عبد والتاريخ، الرسالة بين اإلسالم .٥
 مواقـف،  مجلـة  ندوة ،"والحداثة اإلسالم "كتاب ضمن أركون، محمد والحداثة، اإلسالم .٦

  .م١٩٩٠ لندن الساقي، دار ،١ط
 بـدون  بنعمر، محمد القرآني، للنص الحداثيـة القـراءات مشاريع في المنهجي اإلشكال .٧

  .النشر ودار تاريخ ذكر
ـ ١٤١٦ ،٤/ط القـاهرة،  مدبولي، مكتبة العشماوي، سعيد محمد ة،الشريع أصول .٨  / هـ

  .م١٩٩٦
  .العليان، بدون تاريخ دار الشاطبي اسحاق ابو االعتصام، .٩

  ) .٤/١٤٩  (القاهرة، ، الحديث دار الجوزية، قيم ابن العالمين، رب عن الموقعين إعالم . ١٠
: كتاب ضمن الحاج، الرحمن دلعب للقرآن المعاصرة القراءة ظاهرة في الحداثة أيديولوجيا . ١١

ـ ١٤٢٥ ،١ط دمـشق،  الفكـر،  دار ،)واألسـئلة  األزمنة: اإلسالم، التجديد خطاب(  هـ
  .م٢٠٠٤/

  . هـ١٤٣١ ،١/ط زاد، مجموعة نشر المنجد، صالح محمد النص، فهم اعادة بدعة . ١٢
  .العربية الوحدة دراسات مركز ،٣/ط الجابري، عابد محمد العربي العقل بنية . ١٣
 مركـز  بيـروت،  صالح، هاشم ترجمة أركون، محمد اإلسالمي، العربي رالفك تاريخية . ١٤

  .م١٩٨٦ القومي، اإلنماء
 الوحـدة،  دراسات مركز الجابري، عابد محمد. د ومناقشات، دراسات -والحداثة التراث . ١٥

  .م١٩٩١بيروت،



 

 )٤٥٣٣(

 دمـشق،  – القلـم  دار الخالـدي،  الفتاح عبد صالح المفسرين، بمناهج الدارسين تعريف . ١٦
  .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ ،٣/ط

  .العربي الثقافي المركز – الثامنة الطبعة الجابري، عابد محمد العربي، العقل تكوين . ١٧
  .م٢٠٠٦: بغداد العراقي، األدباء اتحاد وائلي، عبيد كريم. د العربية، الحداثة تناقضات . ١٨
 جـابر  ومراجعـة  علـوب،  الوهاب عبد ترجمة بروكر، الحداثة، بيتر   بعد وما الحداثة . ١٩

  .م١٩٩٥ ظبي، أبو الثقافي، جمعالم عصفور،
 ، حلب الحضاري، اإلنماء مركز ، حسين فوزي مؤيد ترجمة برادبري، مالكوم الحداثة، . ٢٠

  .م١٩٩٥
 والتوزيـع،  للنشر رؤية دار الجابري، عابد محمد حنفي، حسن والمغرب، المشرق حوار . ٢١

  .م٢٠٠٤ ،١/ط
 المحقق الحراني، تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد والنقل، العقل تعارض درء . ٢٢

 / ١٤١١ ،٢/ط اإلسـالمية،  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة نشر سالم، رشاد محمد: 
 .م١٩٩١

 عبـد . عليهـا  والرد الهجري عشر الرابع القرن في الكريم القرآن في الطاعنين دعاوي . ٢٣
  .م٢٠٠٧  البشائر دار المطيري المحسن بن زين

 الـسايح،  أحمـد . د: المحقق الطوفي، القوي بدع بن سليمان المصلحة، رعاية في رسالة . ٢٤
  .م١٩٩٣ ،١/ط اللبنانية، المصرية الدار

 األولـى، : الطبعـة  مـصر  الحلبـي،  مكتبـه  الـشافعي  ادريـس  بـن  محمد الرسالة، . ٢٥
  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨

 الطبعة . البيضاء الدار . العربي الثقافي المركز، الرحمن عبد طه. األستاذ، الحداثة روح . ٢٦
  .م٢٠٠٢ . األولى

ـ ١٤٢٢ ،٢ط القـاهرة،  الـشروق،  دار عمارة، محمد . د العلماني، الغلو سقوط . ٢٧  / هـ
  . م٢٠٠٢

 اهللا عبـد / الـشيخ  تقـديم  مرعشلي أسامة – مرعشلي نديم - والعلوم اللغة في الصحاح . ٢٨
  . م١٩٧٥ -بيروت – العربية الحضارة دار – األولى العاليلي، ط

 مركز السيف، خالد.د نقدية، دراسة – صرالمعا العربي الفكر في الحديثة التأويل ظاهرة . ٢٩
  .هـ ١٤٣١ األولى،: الطبعة جدة، والبحوث، للدراسات التأصيل



– 

  )٤٥٣٤(

 الكـوثر،  مكتبة الناصر، حامد محمد التغريب، وميادين التجديد مزاعم بين العصرانيون . ٣٠
  .هـ١٤٢٧ ،١/ط الرياض،

 القومي، نماءاإل مركز صالح، هاشم ترجمة أركون، محمد علمية، قراءة اإلسالمي الفكر . ٣١
  .م١٩٨٧ األولى، الطبعة بيروت،

 أركـون،  محمـد  اإلسـالمي،  للفكر آخر تاريخ نحو التأصيل واستحالة األصولي الفكر . ٣٢
  .م ١٩٩٩ األولى، الطبعة لبنان، بيروت، الساقي، دار صالح، هاشم: وتعليق ترجمة

 الطبعـة  ، عويدات منشورات العوا، عادل الدكتور ترجمة أركون، محمد العربي، الفكر . ٣٣
  .م١٩٨٢ األولى

 ١/ط قطـر ، االمـة  كتـاب  سلـسلة  النجار، المجيد عبد. د وتنزيالً، فهماً التدين فقه في . ٣٤
  .هـ١٤١٠  المحرم،

 هاشـم  ترجمـة  أركون، محمد، الديني الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن . ٣٥
  .م ٢٠٠٥ بيروت الطليعة، دار ،٢/ط صالح،

 سـنيا،  دار دمـشق،  األهـالي،  دار شـحرور،  محمد صرة،معا قراءة والقرآن، الكتاب . ٣٦
  .م١٩٩٢ ،١ط القاهرة،

  .اإلسالمي المدار دار ،١/ط ، الشرفي المجيد عبد والمجتمع، الثقافة في لبنات . ٣٧
  .هـ١٤٣٢ المعاصر، الفكر مركز ، الحنيني ناصر.د ، القران بخلق القول مآالت . ٣٨
 فهـد،  الملـك  مجمع تيمية، ابن لحليما عبد بن احمد العباس أبو الكبرى، الفتاوى مجموع . ٣٩

  .هـ١٤١٦
 دائـرة  إخراج -م١٩٩٩ - لبنان مكتبة ط الرازي، بكر أبي بن محمد / الصحاح مختار . ٤٠

  .لبنان مكتبة في المعاجم
 المعرفة، عالم سلسلة عياد، شكري محمد والغربيين، العرب عند والنقدية األدبية المذاهب . ٤١

  .م١٩٩٨ سبتمبر
 المعرفـة،  عالم سلسلة حمودة، العزيز عبد. د ،)التفكيك إلى لبنيويةا من (المحدبة المرايا . ٤٢

  .م١٩٩٨ أبريل الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ،٢٣٢ رقم عدد
 المعرفـة،  عـالم  سلسلة حمودة، العزيز عبد.د عربية، نقدية نظرية نحو: المقعرة المرايا . ٤٣

 أغـسطس  الكويت، واآلداب، والفنون فةللثقا الوطني المجلس منشورات ،٢٧٢ رقم عدد
  .م٢٠٠١



 

 )٤٥٣٥(

 النجـار،  محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم الوسيط، المعجم . ٤٤
  .العربية اللغة مجمع: تحقيق الدعوة، دار

 ،١ط مواقـف،  مجلة ندوة ،"والحداثة اإلسالم "كتاب ضمن شرابي، هشام الحداثة، معنى . ٤٥
  .م١٩٩٠ لندن الساقي، دار

 المركـز  الرابعـة، / ط زيـد،  أبو حامد نصر. د القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم . ٤٦
  .م١٩٩٨ العربي، الثقافي

  .) ت.د (القاهرة، مدبولي، مكتبة حنفي، حسن ، الثورة الى العقيدة من . ٤٧
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  ملَخَّص باللغة العربية
يهدف هـذا البحـث إلـى تحليـل البنيـة الـصوتية لـسورة مـن سـور القـرآن                     

؛للكشف عـن أثرهـا فـي الداللـة،وذلك مـن خـالل             )القارعة( الكريم،وهي سورة   
الوقوف على الجوانب الصوتية التي تـضافرت معـا لتـشكيل جـزء مـن إعجـاز                 

ــي  ــنص القرآن ــذا ال ــاء الم.ه ــاول البن ــن  فيتن ــه م ــا حمل ــسورة وم ــي لل قطع
إيحاءات،والتكرار الصوتي وما نقله مـن معاٍن،والفواصـل الـصوتية ومـا أشـاعته              
في السورة من قيم فنية وجماليـة ودالليـة،موظفًا فـي ذلـك كلـه منهجـا تحليليـا                   
يتأسس على تفكيك البناء الـصوتي إلـى عناصـره إليـضاح الداللـة داخـل هـذا                  

ينبـئ   لفريد الذي تـأتلف فيـه العناصـر الـصوتية ائتالفًـا           األسلوب البياني البنائي ا   
  .عنسر من أسرار فصاحته وعظمته

Abstract  
The research aims to analyse the phnological structure of one chapter of 
the Holy Quran,nammely al-qareaa.Inparticular,this research attempts to 
reveal the effects of the phnological structureon the semantic values, 
through studying the phonetic elements which join together to form part 
of the chapter,squranic inimitability.Moreover,the research examines the 
syllabic structure of surat al-qareaa and its connotations,phonetic 
frequance and its meanings,as well asphonaticalpauses(Fawasel) which 
spread artistic valuesthroughoutsurat al-qareaa.This research adopts the 
analytical approach which depends on decomposing the phonological 
structure into its elements in order to explain the meaning  of this unique 
style .The phonatical elements of this style are aesthetically mingled to 
divulge one of its secrets of eloquenceand greatness. 
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  مقدمة 
نزل القرآن الكريم باللغة العربية،واللغة في جوهرها أصوات،أصوات يعبر بها كل قوم            

فاألصوات هي المادة الخـام التـي تتكـون منهـا           . م كما يرى ابن جني    عن أغراضه 
فأما مقابلة األلفاظ بما    :"المؤداة ،يقول ابن جني    اللغة،وهذه األصوات تتناسب مع المعاني    

متلئب عند عارفيه مأموم،وذلـك      ونهج يشاكل أصواتها من األحداث فباب عظيم واسع،      
عنها،فيعـدلونها    سمت األحداث المعبر بها  يجعلون أصوات الحروف على    أنهم كثيرا ما  

 خـضم :من ذلك قولهم  .بها ويحتذونها عليها،وذلك أكثر مما تقدره،وأضعاف ما نستشعره       
ومـا كـان نحوهمـا مـن المـأكول          كالبطيخ والقثـاء   فالخضم ألكل الرطب،   وقضم،

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب،والقـاف لـصالبتها       ...الرطب،والقضم للصلب اليابس  
فالصوت وهو أصغر وحـدة     .١"ليابس؛حذوا لمسموع األصوات على محسوس األحداث     ل

في الكلمة له أهمية في بناء المعنى تتضح من خالل صفته ومخرجه وموقعه في الكلمة                
  ٢.ضمن التركيب

دور كبير في الكشف عن معناه ومدلوله؛ذلك أن تآلف          ألي نص للدراسة الصوتية   إذن، ف 
لنص وما يحدثه هذا التآلف من تأثيرات يـسهم فـي تماسـك             العناصر الصوتية داخل ا   

  . واحدة  داللية وحدةالنصستحيل معها ي ه قيماأجزاء النص،و يضفي على مضمون
المستوى الصوتي مـن المـستويات       إلى أن    لإلعجاز القرآني  الدارسون        ويذهب  

الكريم القمة في توظيـف  اللغوية التي تجسد فيها إعجاز القرآن الكريم؛ إذ اعتلى القرآن          
التأثير الصوتي،فاهتم بتحقيـق موسـيقى اللفـظ فـي آياتـه،وتناغم الحـروف فـي                

فكانـت مخـارج الكلمـات متوازنـة        "تراكيبه،وتعادل الوحدات الصوتية في مقاطعـه،     
النبرات،وتراكيب البيان متالئمة األصوات،فاختار لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة التي          

تـه  دالا مع صورته الذهنية من وجه،ومعل بغيرها،فجاء كل لفظ متناسبال يمكن أن تستبد 
  .٣"السمعية من وجه آخر

                                         
  .١٥٧،ص٢دار الهدى للطباعة والنشر،ج:،بيروت٢محمد علي النجار،ط:الخصائص،ابنجني،أبو الفتح عثمان،تحقيق١
دار الـشؤون الثقافيـة     :،بغـداد ١ظاهر التطور فـي اللغـة العربيـة المعاصـرة،العزاوي،نعمة رحـيم،ط           م:انظر٢

  .٤٢م،ص١٩٩٠العامة،
  .١٦٣م،ص٢٠٠٠،  العربيدار المؤرخ:بيروت،١ط الصوت اللغوي في القرآن،الصغير،محمد حسين،٣
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جانب مـن جوانـب هـذا       يكون من شأن هذا البحث أن يسهم ولو جزئيا في رصد            وس
، وسيـصرف   تأثير البناء الصوتي للنص القرآني في إشعاع الداللـة         ومدى     اإلعجاز،

نموذجا أو   وصفها؛ ب رة القارعة بالدرس والتحليل   تناول سو جهده على نحو خاص إلى        
  .مثالًا على اإلعجاز الصوتي الداللي في القرآن الكريم

مـا عناصـر   :نحسب إذن أن هذا البحث سيسعى إلى اإلجابة عن سؤالين عريضين هما      
البنية الصوتية لسورة القارعة؟ وكيف أسهمت هذه العناصر الصوتية في الكشف عـن             

  ورة ومعانيها؟ دالالت آيات الس
 :ويتوزع البحث قصد تحقيق غايته على النحو اآلتي

  .وتتناول المعنى اإلجمالي لسورة القارعة.تؤطر للبحث وتبين أهميته: مقدمة عامة
  .البناء المقطعي في سورة القارعة وأثره في الداللة: المبحث األول
  .الداللة وأثرها في سورة القارعةالفواصل الصوتية في : المبحث الثاني
  . وأثره في الداللةسورة القارعةالتكرار الصوتي في :المبحث الثالث

  .تَبرز فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث: خاتمة
  :الدراسات السابقة

إن تناول الجوانب الصوتية لسور القرآن الكريم بالدرس والتحليل بشكل عام مطـروق              
اول اإلعجاز الصوتي في القرآن الكـريم،       في عدد من البحوث والدراسات؛ فبعضها تن      

  .محللًا جوانب صوتية فيهاوبعضها تناول سوراً معينة،
ولم يقف الباحث على أي دراسة تتناول البنية الصوتية لـسورة القارعـة ، وتربطهـا                

عـالء  .دراسة لغوية ،د  : سورة القارعة   : ( ولكن هناك دراسة واحدة بعنوان      .. بالداللة
ناقش فيها الباحثان مـسائل  ) م٤٠،٢٠١٦ة مركز دراسات الكوفة،العدد ناجي وزميله،مجل 

المـستوى الـصوتي     صرفية ونحوية وبالغية في السورة، وأشارا في حـديثهما عـن          
  .إشارات مقتضبة إلى البنية المقطعية والفواصل الصوتية في السورة

  :ومن الدراسات التي حللت جوانب صوتية في سور من القرآن الكريم
 رسـالة  بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا،مهدي قبها،      :ليل الصوتي للنص    التح-

وحلل فيها الباحث جوانب صوتية في سـور        .م٢٠١١فلسطين،-ماجستير،جامعة النجاح 
  .التكاثر والعصر والفيل والناس وقريش والكوثر واإلخالص:
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ر،العـدد  شـاكر األسـدي،مجلة آداب ذي قا      .دراسة صـوتية دالليـة،د    :سورة الناس -
وناقش فيها الباحث المقاطع الصوتية وخصائص بعض األصـوات         .م١،٢٠١١،المجلد٣

  . في السورة
رافع عبد اهللا وزميلته،مجلة كلية العلوم اإلسـالمية،العدد        .صوتية،د دراسة:سورة الفيل -

 .ناقش فيها الباحثان اإليقاع والمقاطع الصوتية في السورةو.م٧،٢٠١٣،المجلد١٣
د تستضيء به هذه الدراسة من منهجية في التحليل مـستمدة مـن هـذه               وال يخفى ما ق   

  .الدراسات ومثيالتها
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  :١المعنى اإلجمالي لسورة القارعة
  ِبسِم اللَِّه الرّحمِن الرِّحيِم

 الْمبثُـوِث   يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ   (٣)وما َأدراك ما الْقَاِرعةُ     (٢)ما الْقَاِرعةُ (١)الْقَاِرعةُ
 فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيٍة (٦)فََأمّا من ثَقُلَتْ مواِزينُه (٥)وتَكُون الِْجباُل كَالِْعهِن الْمنْفُوِش(٤)
(٧) اِزينُهوخَفَّتْ م نا مَّأمةٌ (٨)واِويه هّ٩(فَُأم (ها ِهيم اكرا َأدمةٌ  (١٠)واِميح (١١)نَار  

  هللا العظيمصدق ا
من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك، ألنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهـا،            }  الْقَاِرعةُ {

-جل وعـال  -اهللا  ولهذا عظم    ،ألنها تقرع القلوب واألسماع بفنون األهوال واألفزاع      أو  
 :تأكيداً للتهويل، والمعنـى   } ما ٱلْقَاِرعةُ   { ووضع الظاهر موضع الضمير     ،أمرها وفخمه 

أكـد  و م زاد في التفخيم والتهويل لـشأنها ث. أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة      
؟ ببيان خروجهـا عـن دائـرة علـوم     }ومآ َأدراك ما ٱلْقَاِرعةُ    { هولها وفظاعتها بقوله    

 أي شـيء    :؟ أي }ومآ َأدراك مـا ٱلْقَاِرعـةُ       { .. الخلق، بحيث ال تكاد تنالها دراية أحد      
علمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس؟ ِإنها ال تُفزع القلوب فحسب، بل تـؤثّر                أ

نشقاق، وفـي األرض بالزلزلـة، وفـي         باال جرام العظيمة، فتؤثر في السماوات    في األ 
الجبال بالدك والنسف، وفي الكواكب باالنتثار، وفي الشمس والقمر بالتكوير واالنكـدار            

هذا التخويف والتشويق ِإلى معرفة شيٍء من أحوالهـا، جـاء            وبعد   .ِإلى غير ما هنالك   
أي ذلـك يحـدث   } ٱلْمبثُـوِث   ٱلْفَراِشَ يوم يكُون ٱلنَّاسك{ التوضيح والبيان بقوله تعالى   

عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين، كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك، يمـوج              
شبه تعالى الخلق وقت البعـث      : قال الرازي  ،بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة      

 بالفراش المبثوث، وفي آية ُأخرى بالجراد المنتشر، أما وجه التشبيه بالفراش، فألن             ناه
الفراش ِإذا ثار لم يتجه ِإلى جهٍة واحدة، بل كل واحدة منها تـذهب ِإلـى غيـر جهـة                  

بالجراد فهو فـي الكثـرة،      اُألخرى، فدلَّ على أنهم ِإذا بعثوا فزعوا، وأما وجه التشبيه           

                                         
-٦٣٦،ص٧هــ،ج ١٤٣١،،دار ابـن الجـوزي    ١حكمت بن بـشير،ط   :كثير،تحقيق تفسير القرآن العظيم،ابن  :انظر١

والمحـرر  .٥٩٧-٥٩٤،ص٣م،م١٩٨١،دار القرآن الكريم    :،بيروت٤وصفوة التفاسير،الصابوني،محمد علي،ط  .٦٣٩
دار الكتـب   :بيـروت ،١عبد الـسالم عبـد الـشافي،ط      :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية األندلسي،تحقيق      

دار :بيروتمأثور،السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن،والدر المنثور في التفسير بال  .٥١٧-٥١٦،ص٥م،ج٢٠٠١العلمية،
  .٦٩٨-٦٠٥،ص٨م،ج٢٠١١الفكر،



– 

  )٤٥٤٢(

يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً، فكذلك الناس ِإذا بعثوا يموج بعضهم في             
: الكهـف  [}وتَركْنَا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض {: كقوله تعالىكالجراد والفراشبعض 

ـ           .]٩٩ كَـالِْعهِن   {ون  فهذه حال الناس أهل العقول، وأما الجبال الـصم الـصالب، فتك
كالصوف المنفوش، الذي بقي ضعيفًا جدا، تطير به أدنى ريـح، قـال              : أي}  الْمنْفُوِش

 ثم بعـد    . ]٨٨ :النمل[  } وتَرى الِْجباَل تَحسبها جاِمدةً وِهي تَمر مر السحابِ        { :تعالى
، فحينئـذ تنـصب     ذلك، تكون هباء منثورا، فتضمحل وال يبقى منهـا شـيء يـشاهد            

: أي}  فََأمـا مـن ثَقُلَـتْ مواِزينُـه        {سعداء وأشقياء،   : الموازين، وينقسم الناس قسمين   
وَأما من خَفَّتْ    {.في جنات النعيم  }  فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيةٍ    {رجحت حسناته على سيئاته     

اِزينُهو{بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته      }  م هةٌ فَُأماِويمأواه ومسكنه النـار،    : أي}   ه
إن معنى ذلك، فأم دماغه     : وقيل.التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة األم المالزمة        

  .يلقى في النار على رأسه: هاوية في النار، أي
}   هاِهيم اكرا َأدمةٌ {: وهذا تعظيم ألمرها، ثم فسرها بقوله هي }  واِميح هـي   :أي}  نَار

 زادت  ( قد خرجـت عـن الحـد المعهـود           قوية اللهيب والسعير،  نار شديدة الحرارة،  
 ، فِإن حرارة أي ناٍر ِإذا سـعرت وُألقـي   )حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفًا    

  .فيها أعظم الوقود ال تعادل حرارة جهنم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٥٤٣(

  المبحث األول
   الداللةالبناء المقطعي في سورة القارعة وأثره في

تباينت تعريفات المقطع الصوتي عند الباحثين في علم األصوات بتبـاين جهـة النظـر          
إليه،فمنهم من نظر إليه من الناحية الفسيولوجية ،ومنهم من نظـر إليـه علـى أسـاس            

كمية من األصـوات،تحتوي علـى حركـة واحـدة،ويمكن       :"صوتي،فعرفه بعضهم بأنه  
م مـن عرفـه بأنـه وحـدة صـوتية لهـا             ،ومـنه ١"االبتداء بهـا والوقـوف عليهـا      

مزيج من صـامت  " أو هو  .٢،وتكون النواة صائتًا في العادة    )حدود(،وهوامش)نواة(مركز
فكل ضـغطة  .وحركة يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها،ويعتمد على اإليقاع التنفسي       

ف فـي  يعبر عنه مقطع مؤل من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنتج إيقاعا      
  ٣)".ح+ ص (أقل األحوال من صامت وحركة 

فتكـون األشـكال   ) ح(بالرمز  ) الصائت( ،وللحركة  )ص( وإذا رمزنا للصامت بالرمز     
  ٤:الرئيسة للمقاطع العربية كما يأتي

              ،ويتألف من صـامت وحركـة قـصيرة،مثل        )ص ح (المقطع القصير المفتوح     - ١
 ).ذَ( 

،ويتألف من صامت وحركـة طويلـة،مثل       ) ح ص ح (المقطع الطويل المفتوح     - ٢
 ).ذا(

،ويتألف مـن صـامت وحركـة قـصيرة         )ص ح ص  (المقطع الطويل المقفل     - ٣
 ).عن( وصامت،مثل 

،ويتألف مـن صـامت وحركـة طويلـة     )ص ح ح ص(المقطع المديد المقفل     - ٤
 .في حالة الوقف) قاْل(وصامت،مثل 

صامت وحركـة   ،ويتألف من   )ص ح ص ص   ( المقفل بصامتين    المقطع المديد  - ٥
  .في حالة الوقف) بعد(قصيرة وصامتين،مثل

                                         
  .١٠١م،ص١٩٩٥مكتبة الخانجي،: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،عبدالتواب،رمضان،القاهرة١
 .١٩٢م،ص١٩٩٠دار الفالح للنشر والتوزيع،:علي،عمان محمد الخولي، اللغوية، األصوات:انظر٢
مؤسـسة  :الـصبور،بيروت  رؤيـة جديـدة فـي الـصرف العربي،شـاهين،عبد         :الصوتي للبنية العربيـة    المنهج   ٣

  .٣٨م،ص١٩٨٠الرسالة،
م، ٢٠٠٣ دار وائل للنـشر،  :األردن ،١طرؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ،ستيتية، سمير،: األصوات اللغوية:  انظر ٤

  .١٦٣م،ص١٩٩٢ المصرية،مكتبة األنجلو:واألصوات اللغوية،أنيس،إبراهيم،القاهرة.٣١٦ص 



– 

  )٤٥٤٤(

  :على النحو اآلتي) في حال الوقف ( وقد جاء البناء المقطعي لسورة القارعة 
ع / ِر/ق ا/م ْل/ك/را/ءد/م ا/و) ٢/(ع هــــ/ ِر/ق ا/م ْل)١/(ع هــــ/ِر/ق ا/ءْل

ك /تَ/و) ٤/(ث و ثْ/م ب/ِش ْل/را/فَ/ك ْل/س/ن ا/ن ن/ك و/ي/م/ي و)٣/(هــــ
َل /قُ/ثَ/م ن/م ا/ء م/فَ)٥/(ف و شْ/م ن/ِن ْل/ِع هــــــْـ/ك ْل/ُل/ب ا/ِج/ن ْل/و
م /ء م /و) ٧/(ي هـْـ  /ِض/را/ِت ن /شَ/ع ي /ف ي /و/هُـ/فَ) ٦/(ن هْـ /زي/وا/م/تْ
ء /م ا/و) ٩/(ي هـــْـ/ِو/ه ا/ه و/م/ءم/فَ) ٨/(ن هـــْـ/زي/وا/م/فَ تْ/خَ فْ/م ن/ا
را/د/ِه/م ا/ك/ه ١٠/(ي (ن ا/ن هْـ/ِم/ح ا/ر ي)/١١.(  

  :ويمكن جدولة هذا البناء المقطعي وفق اآلتي
  اآلية  ص ح ح ص  ص ح ص  ص ح ح  ص ح

  نواة المقطع  العدد

  )الصائت(

نواة   العدد

  المقطع

  )الصائت(

  نواة المقطع  العدد

  )الصائت(

نواة   العدد 

  المقطع

  )الصائت(

  المجموع

  ٤      فتحة وفتحة  ٢  ألف   ١  كسرة  ١  ١

  ٤      فتحة وفتحة  ٢  ألف   ١  كسرة  ١  ٢

فتحة،وفتحة   ٣  ٣

  وكسرة

  ألفوألف  ٣

  وألف

  فتحة وفتحة   ٣

  وفتحة

    ٩  

فتحة وفتحة   ٤  ٤

وضمة 

  وفتحة

  واو وألف  ٣

   وألف

فتحة وضمة   ٥

فتحة و

وكسرة 

  وفتحة

  ١٣  واو  ١

فتحة وفتحة   ٤  ٥

وكسرة 

  وضمة

مة وفتحة ض  ٥  واو وألف  ٢

وكسرة 

وكسرة 

  وفتحة

  ١٢  واو  ١

فتحة وفتحة   ٤  ٦

وضمة 

  وفتحة

ألف   ٣

وألف 

  وياء

فتحة وفتحة   ٤

وفتحة 

  وضمة

    ١١  



 

 )٤٥٤٥(

فتحة   ٥  ٧

وضمة 

وفتحة 

وفتحة 

  وكسرة

ياء وياء   ٣

  وألف

كسرة   ٢

  وفتحة

    ١٠  

ألف   ٣  فتحة وفتحة  ٢  ٨

وألف 

  وياء

فتحة وفتحة   ٥

وفتحةوفتحة 

  وضمة

    ١٠  

فتحة   ٣  ٩

وضمة 

  وكسرة

  ٧      ضمة وفتحة  ٢  واو وألف  ٢

فتحة وفتحة   ٣  ١٠

  وكسرة

ألف   ٣

وألف 

  وألف

  ٨      فتحة وفتحة  ٢

ألف   ٢  كسرة  ١  ١١

  وألف

  ٥      ضمة وفتحة  ٢

  ٩٣    ٢    ٣٤    ٢٦    ٣١  المجموع

النسبة 

  المئوية

٢,٢    %٣٦,٥    %٢٨    %٣٣,٣%      

عة المقطـع الطويـل     يالحظ من الجدول السابق أن أكثر المقاطع ورودا في سورة القار          
بنـسبة  ) ص ح ( ،يليه المقطع القـصير المفتـوح       %٣٦,٥بنسبة  ) ص ح ص  ( المقفل  
،وأخيرا المقطـع المديـد     %٢٨بنسبة  ) ص ح ح  ( ،ثم المقطع الطويل المفتوح     %٣٣,٣

،وخلت البنيـة المقطعيـة لـسورة       %٢,٢بنسبة قليلة لم تتجاوز     ) ص ح ح ص   (المقفل  
  ).ص ح ص ص( قفل بصامتين الم القارعة من المقطع المديد



– 

  )٤٥٤٦(

المقطع القصير المفتوح   :ويؤكد دارسو األصوات أن المقاطع العربية األكثر شيوعا هي          
ص ح ص   ( ،والمقطع الطويل المقفـل     )ص ح ح  ( ،والمقطع الطويل المفتوح    )ص ح ( 
  ١.فقليال الشيوع) ص ح ص ص(و ) ص ح ح ص( ،أما المقطعان )

              التحليل المقطعي لسورة القارعة،فقـد وردت المقـاطع        وهذا ينسجم تماما مع ما أفرزه       
ص ( ،في حين ورد المقطع     %٩٧,٨بنسبة  ) ص ح ص    ( ٠،و  )ص ح ح  ( و)ص ح ( 

وال غرو فـي    .في السورة ) ص ح ص ص   ( ،ولم يرد المقطع      %٢,٢بنسبة )ح ح ص  
م اللغوي، فـال  ذلك فالقرآن الكريم جاء في سوره وآياته متوافقًا مع لسان العرب ونظامه     

  .يواجه العربي صعوبة في تالوة القرآن وترديد آياته
ويظهر التحليل المقطعي تساوي اآليتين األولى والثانية في عدد المقـاطع، فـضلًا             
عن تماثلهما في نوع المقاطع المكونة لهما،فكأنما اآليتان وحدة صوتية واحدة،ما يعـزز             

  .عها في القلبتأثير الداللة، داللة القرع،ويزيد من وق
ونواتـه الحركـة    ) ص ح ح    ( المفتـوح    الطويلر المقطع   اكرت كما يظهر التحليل  

حـدى عـشرة آيـة      إ مرات في ثالث آيات لسورة مكونة من         خمس) األلف( الطويلة  
بل إنـه   ،)القارعة( كلمة   معنى التهويل والتقريع في      لتأكيدال  إوما هذا التكرار    . قصيرة

الجو العـام للـسورة     قرعها في النفس،فضلًا عن انسجامه مع       يزيد من أثر هذه اللفظة و     
كما توصف صـوتيا   ) الفتحة الطويلة (واأللف   .وأهواله لقيامةبيوم ا  ذكير ت بما يحمله من  

صائت يكون معه أعلـى جـزء مـن      "أنه  ) منخفض( صائت مجهور منخفض ،وتعني     
 نظرا التـساع فتحـة      ويدعوه البعض صائتًا واسعا   ...اللسان في أدنى وضع له في الفم      

عند نطقه،ما يشير إلى عظم هذه األهوال وفظاعتها،وما تثيره فـي النفـوس مـن               ٢"الفم
  .ذهول و اضطراب

وإذا تأملنا البناء المقطعي لآليتين الرابعة والخامسة فسنجدهما قد اشتملتا على أكبر            
ـ   )١٣(عدد من المقاطع الصوتية،فعدد مقاطع اآلية الرابعة         اطع اآليـة   مقطعا،وعـدد مق

مقطعا،وقد جاء هذا العدد منسجما مع الداللة التي تحملهـا اآليتان،فهمـا            )١٢(الخامسة  
تصوران الحال التي يكون عليها الناس والجبال يوم القيامة،وهي حال تدعو إلى التأمـل           
والتدبر وإطالة النظر،ما استدعى عددا أكبر من المقاطع الصوتية مـن جهة،واسـتدعى            

                                         
  .١٦٤األصوات اللغوية،أنيس،إبراهيم،ص:انظر١
  .٥١ األصوات اللغوية،الخولي،محمد علي،ص٢



 

 )٤٥٤٧(

ما وفضلًا ع .من جهة أخرى   ين من النوع المديد المقفل في نهاية كل منهما        توظيف مقطع 
لتحقيق التماسـك   اآليتين   اصلتي ف في وانسجام  تناسب من  المديد حدثه المقطع الصوتي  أ

فإن هذا المقطع لم يعدم التأثير في الداللة، ذلك أن حال االمتـداد واالنتـشار               اإليقاعي،  
ون، وتكون عليها الجبال المنفوشة يتوافق معها هذا النوع         التي يكون عليها الناس المبثوث    

  . من المقاطع الصوتية ، ويعمق داللتها
ويستوقف المتأمل في البناء المقطعي لهاتين اآليتين هذا التقـارب فـي عـدد المقـاطع          
الصوتية،والتماثل شبه التام في البنية المقطعية لهما،وهو تقارب يوحي بتشابِه المشهدين           

وتكافِئهما،ما يزيد من تركيِز القارئ فـي اآليتين،وتأمِلـه فـي             تصورهما اآليتان  اللذين
  .الصورة والداللة
 يعادل في بنيته المقطعيـة       في أكثر من جهة     المبثوث الفراشوتموجهم ك  إن تفرق الناس  

لفـاظ  أ ب تطاير الجبال كالصوف المنفوش،كما يعادله في المشهد والتصوير،فتأتي اآليتان        
ة،فالناس يتجهـون    وشد اهولًاألمر  د  دايزو،  الصورةرسخ  فتلكن بوزن متفق،    و مختلفة،

  .ت في األرض تتطايرتب ثُالتي هنا وهناك،والجبال
بخلفيتها واستدارة الـشفتين وانـضمامهما      ) الواو( كما تستوقفه نواتا المقطعين المديدين      

  .اءعند نطقها بما يوحي بدنو النهاية والتضاؤل واالختفاء واالنته
 بين حال الذي يـسعد وحـال الـذي          ٩-٦ولو عقدنا مقارنة من خالل اآليات من        

عدد المقـاطع    لوجدنا يشقى معتمدين ميزان الثقل والخفة الذي تحدثت عنه اآليات نفسها         
الصوتية التي وصفت من ثقلت موازينه أكثر من عـدد التـي وصـفت مـن خفـت                  

ممتد زاد في اإلحساس بامتـداده توظيـف        موازينه،فالسعيد في نعيم مقيم ال ينتهي،نعيم       
اليـاء  (بما تحملـه نواتهمـا      / ع ي /،  /ف ي )/ص ح ح  (الطويلين المفتوحين   المقطعين  

أمـا  .من سمات صوتية توحي باالمتداد واالنبساط؛إذ تنبسط الشفتان عند نطقهـا         ) المدية
لخفـة  الشقي فأمه هاوية بمقاطع صوتية قليلة توحي بإلقائه في نار جهنم علـى وجـه ا               

بما تشير إليه الواو من انقباض      / ه و /والسرعة،وبمقطع طويل مفتوح نواته الواو المدية       
  .وضيق

 وهي من أقل آيات السورة من حيـث         –واختزلت اآلية األخيرة بمقاطعها الخمسة      
  . مصير الشقي،فمصيره باختصار وإيجاز نار حامية-عدد المقاطع



– 

  )٤٥٤٨(

أن نسبة المقاطع المفتوحة فـي الـسورة         التحليل المقطعي لسورة القارعة      ظهريو
مقـاطع  فـي الـسورة     ة الـواردة    يأنّ أغلب المقاطع الصوت   ،وهذا يعني   %٦١,٣بلغت  

تطلـب  يالصوتي المفتـوح     أنّ المقطع     الحديثة ِةي معلوم في الدراساِت الصوت    ومفتوحة  
الـذي يبذلـه     دجهال تؤدي إلى اختصار   قفلةن أنّ المقاطع الم   يراً في ح  يكب اًيجهداً عضل 

ة يالمقـاطع الـصوت   الجهد المبذول في نطق      نيب قٌي، وهناك ترابطٌ وث   ١الجهاز الصوتي 
  .انهايإلى ب سورة القارعةل التي عمدتْ يالمفتوحة وداللة التهو

  المبحث الثاني 
  الفواصل الصوتية في سورة القارعة وأثرها في الداللة

،وموقعهـا  ٣"نهاية التي تذيل اآليات القرآنية    ال"، أو   ٢آخر كلمة في اآلية   : يقصد بالفاصلة 
والفاصلة جزء أصيل ال    .في اآليات يشبه موقع القافية في أبيات الشعر،والسجع في النثر         

ينساب مـع    ،فهي تعد بإيقاعها مركز الثقل في اآلية،ومكونًا      ٤غنى عنه في اآلية القرآنية    
عام للسورة القرآنية ككل بمـا      نظم اآلية وسياقها فال ينفصل عن تركيب اآلية والسياق ال         

حـروف  " يؤديه من داللة تتناسب ومعاني السورة ومقاصدها؛لذلك عرفت الفاصلة بأنها         
تحمل شـحنتين   " ،ما يعني أن الفاصلة     ٥"متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني      

  .٦"شحنة من الوقع الموسيقي،وشحنة من المعنى المتمم لآلية:في آن واحد
ءت عناية النص القرآني بالفاصلة عناية ملحوظة واضـحة يراعـى فيهـا             ومن هنا جا  

المعنى والسياق والجرس واألمور التعبيرية والفنية كلها، فالفاصلة ذات أثر واضح فـي             

                                         
منـشورات وزارة الثقافـة     :،العراق الدراسات اللهجيـة والـصوتية عنـد ابـن جنـي، النعيمـي، حـسام               :انظر١

                 دار الكتب العلميـة،   :بيروتي،هشام،دراسة تحليلية، النعيم  :وحجة القراءات ألبي زرعة   .٢٢٠م،ص  ١٩٨٠واإلعالم،
 .١٩ص 

   .٣،ص٣،ع١٦المنارة،جامعة آل البيت،م  األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،مجلة:انظر٢
   .٢٠١م،ص١٩٧٣دار الشروق،:،القاهرة١ التعبير الفني في القرآن الكريم،شيخ أمين،بكري،ط٣
  .سابق،الصفحة نفسهاال المصدر:انظر٤
محمـد  :،الرماني،أبو الحسن علي بن عيسى،تحقيق )ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن     ( النكت في إعجاز القرآن      ٥

إعجـاز القرآن،البـاقالني،أبو بكـر محمـد بـن       :وانظر.٨٩دار المعارف،ص :خلف اهللا ومحمد زغلول سالم،مصر    
   .٢٧٠دار المعارف،ص:،مصر٤أحمد صقر،ط:الطيب،تحقيق

   .٢٠١ التعبير الفني في القرآن الكريم،شيخ أمين،بكري،ص٦



 

 )٤٥٤٩(

من إيحائها وتوكيدها مما     إن تكرارها الصوتي واللفظي يزيد    "الداللة ال يمكن تجاوزه؛إذ     
  .١" بالغ في نفس المتلقييدعم الداللة بشحن تعبيرية ذات أثر

  :وقد توزعت الفواصل القرآنية في سورة القارعة على النحو اآلتي
  الفاصلة  اآلية

  )لتاء المربوطة في الوصلا( ف الهاء في حال الوق  ٣،٢،١
  الثاء  ٤
  الشين  ٥
  الهاء  ٦
  )لتاء المربوطة في الوصلا( ف الهاء في حال الوق  ٧
  الهاء  ٨
  )لتاء المربوطة في الوصلا( ف الهاء في حال الوق  ٩
  الهاء  ١٠
  )لتاء المربوطة في الوصلا( ف الوق الهاء في حال  ١١

 فواصـل سـورة     أخذت النصيب األكبـر مـن     لجدول السابق أنّ الهاء قد      ويظهر من ا  
،فقد تكررت في تسع آيات من أصل إحدى عشرة آية،و الهاء كما توصف فـي               القارعة

 احتكاكي حنجري مهموس،وهـو مـن االحتكاكيـات         صوت" الدرس الصوتي الحديث    
  .٣ التي يكون معها ممر الفم واسعا أفقيا وضيقًا رأسيا٢"األفقية

قة في بـاطن الحلـق   ي صوت حرف الهاء باهتزازاته العم    "ويذهب حسن عباس إلى أن      
كون اإلنسان العربـي قـد      يذن ال بدّ أن     ٕة، وا يوحي باالضطراباِت النفس  يوحي أول ما    ي

ٍن قد أصـابه، أو     ياً عن اضطراٍب نفسي مع    يعفو رياهتدى إلى صوت هذا الحرف للتعب     
  .٤"كون قد اقتبسه عن صوت إنسان كان اعتراه مثُل هذا االضطراب النفسييأن 

                                         
،كليـة  )أطروحة دكتوراه (أحمد،بثينة خضر،  دراسة أسلوبية،سيد : العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي          ١

   .٧٤م،ص ٢٠٠٥جامعة البصرة،، اآلداب 
   .٩٣علي،ص   األصوات اللغوية،الخولي،محمد٢
  . ٣٧المصدر السابق،ص:انظر٣
   .١٩٢م،ص١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب،: خصائص الحروف العربية ومعانيها،عباس،حسن،دمشق٤



– 

  )٤٥٥٠(

ويرى أن هذا االضطراب النفسي ناتج عن حالة من اليأس والبؤس والحزن والـضياع              
من مادة هذا الـصوت   بي قد اقتبس صوتَ الهاءأنّ العردخل فيها هذا اإلنسان المنفعل،و    

ة التـي   ير عن تلك االضطرابات واالنفعاالت النفس     يجاني المضطرب المهزوز للتعب   ياله
  .١ره على مشهٍد منه ومسمعيغ عاناها هو أو عاناها

توافق مـع حالـة البـؤس       وية تعتري اإلنسان ،     يوحي باضطرابات نفس  يصوتَ الهاء   ف
،وقد  من تلك الحاالت   مقتبسصل  وهو في األ  ،  تي يمكن أن يشعر بها    ال اعيوالض أسيوال

ذهب أحد الباحثين إلى أن صوت الهاء في فواصل اآليات الثالث األوليات من سـورة               
القارعة يعبر عن مشهد تصويري نفسي تتجلى من خالله شـبكة العالقـات الـصوتية               

يتجلى المـشهد  :" اق الداللي،فقالوالداللية ويتحقق به التناغم بين الفاصلة الصوتية والسي       
النفسي في اآليات التي تنتهي بصوت الهاء،ففي اآليات الثالثـة األولـى تكـرر لفـظ                

وتتفـق هـذه    ...القارعة الذي يحمل في حناياه شحنات نفسية مشبعة بالخوف والفـزع          
،وذلـك أن   )الفاصـلة (األبعاد النفسية الناجمة عن القارعة مع اإليحاءات الصوتية للهاء        

 التي تعبر عن التوجع والدهشة،أو      interjectionsصوت الهاء من األصوات االنفعالية      
  :٣،واستدل على مذهبه بدليلين٢"األلم أو ما إليها من التعبيرات الوجدانية

أن اإلنسان عندما يندهش أو يفزع يفغر فاه كما لو كان يتنفس بعمق،فإذا زفـر                - ١
لك صوت الضمة،فإذا طال نطقـه فقـد    مال فمه إلى االستدارة قليلًا ونتج عن ذ       

أما في حالـة األلـم       oh.يتصل به صوت يشبه الهاء،وتنشأ عنه تأوهات مثل         
فتتقلص أعضاء الجسم كلها بما في ذلك الوجه،وتأخذ الشفتان الوضع المناسـب   

 .ah٤لنطق الفتحة فيحدث صوت مثل 
لحـزن التـي   كثرة األلفاظ الدالة على االضطرابات النفسية واأللم واألسـى وا          - ٢

 .٥تاه،وله،آه، وغيرها:اشتملت على صوت الهاء،مثل
  :والحديث عن داللة صوت الهاء على االضطرابات النفسية يطرح تساؤلين

                                         
  .المصدر السابق،الصفحة نفسها:  انظر١
   .٢١ األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،ص ٢
   .٢٢المصدر السابق،ص:انظر٣
   .٢٤،ص١٩٨٠مكتبة األنجلو المصرية،:اهرة،الق٧داللة األلفاظ،أنيس،إبراهيم،ط:انظر٤
   .٢٠٠خصائص الحروف العربية ومعانيها،عباس،حسن،ص:انظر٥



 

 )٤٥٥١(

 فكيـف يتفـق   -١والهمس من صفات الضعف  –أن صوت الهاء صوت مهموس      : األول
ضعف هذا الصوت مع القرع واالضطرابات واالنفعاالت النفسية ومـا يـصحبها مـن          

  ؟فزع
 نيمتضاد نيمشهدأن صوت الهاء وظف في فواصل سورة القارعة للتعبير عن           :والثاني

ـ أنّ الع ونـه ،    ي، فالمشهد األول حكى حال مـن ثقلـتْ مواز         )١١-٦(في اآليات     شةي
ـ يموازصور المشهد الثاني حال من خفت       ة هي عاقبته، و   يالراض النـار  مـصيره    و هن
حمل صـوتُ الهـاء     ي فهل؟نيمتضاد نيدة غرض ف وِظف صوت الهاء إلفا    ية، فك يالحام

  ٢ر مشهدي الحزن والفرح ؟ية قادرة على تصويريتعب ةيشحناٍت صوت
إن للهاء تنوعات صوتية؛ فهو صوت مهموس       :ولإلجابة عن التساؤل األول يمكن القول     

يجهر به في بعض الظروف اللغوية الخاصة فيهتز الـوتران الـصوتيان،وعند النطـق             
رة تندفع من الرئتين كمية كبيرة من الهواء أكبر مما يحدث مع األصـوات  بالهاء المجهو 

وهـذا الجهـر    .٣األخرى فيسمع لصوت الهاء حفيف مختلط بذبذبة الوترين الـصوتيين         
  ٤.والحفيف ينسجم تماما مع القرع والفزع وأهوال يوم القيامة

اع ال بـدّ أن  يوالـض ة و الحـزن  يعاني االضطرابات النفسينّ من أ ويرى أحد الباحثين  
 .بة التـي دهتـه  ي ما عانى من هول المـص نتيجة قواه بدِدفَ القوى؛ لتَ يضع اكًمنه كوني

  وأضـعفته، امة فأذهبت لُبّـه ي مع من دهته قارعةُ الق–ا إلى حٍد م  –توافقُ  يوهذا المعنى   
  ٥. وحال اإلنسان في ساعة القارعةا متوافقً– الهاء–فجاء معنى الفاصلة

 عن قدرة صوت الهاء على حمل شحنات صوتية تعبيريـة لنقـل مـشهدي الفـرح            أما
ذا لُِفظَ صـوتُها مخففـاً مرققـاً مطمـوس          ٕا والحزن فيذهب حسن عباس إلى أن الهاء      
فـي أول    كون مخرجهـا  يوة وأملكها للنفس    ياالهتزازات أوحى بأرِق العواطف اإلنسان    

ِفظَ صوتُها مخنناً ولو بصورٍة مضمرٍة      كون من جوف الصدر، أما إذا لُ      يالحلق أقرب ما    

                                         
  .١٤٩،ص م١٩٩٦مكتبة وهبة،:،القاهرة٣أصوات اللغة العربية،هالل،عبد الغفار حامد،ط: انظر١
 ،  دراسـة لغويـة   - سورة القارعة  و .٢٣األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،ص      :انظر٢

   .١٥٢،ص م٢٠١٦ ،٤٠ ،مجلة مركز دراسات الكوفة،العددحيدر معيوفناجي،عالء، و
  .٨٩-٨٨اللغوية،أنيس،إبراهيم،ص  األصوات:انظر٣
  .٢٣-٢٢األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،ص:انظر٤
   .١٥٢-١٥١ ،ص ، ناجي،عالء، وزميلهدراسة لغوية-سورة القارعة:انظر٥



– 

  )٤٥٥٢(

تحوُل صوتُ الهاء المأسـاوي     يوهكذا  . ةيا باالضطرابات النفس  يكان أوحى أصوات الدن   
  ١.ة النطق بهمايفين إالّ كيالصوت نيب ر، وال فارقَي إن صح التعبمفرحإلى صوت 

طقه،فهو قـادر  أي أن صوت الهاء قادر على حمل شحنات تعبيرية متباينة بتباين كيفية ن     
  .على التعبير عن الحزن أو الفرح

وصوت الهاء بطبيعته من األصوات ذات الخصائص الحسية أو الشعورية ال األصوات            
ؤدي وظائفَ الحزن واألسى كما     يصلح أن   يو  فه" ٢التي تغلب عليها الخصائص السمعية    

مـن  ) والفـرح الحزن  (ن  يالمتناقض نية مظاهر الفرح والبهجة، وكال األمر     يلتأد صلحي
ة بغض النظـر    يعبر عن الحاالت النفس   يصحّ القول إنّ صوتَ الهاء      ية لذا   ياألمور النفس 

  :عود إلىيعن شكل تلك الحاالت، وهذا 
راً مباشراً في المعنى، فصفاتُ القوة والرقّـة        ية للحرف، فهي تُؤثر تأث    يالحالة النطق  -١

  .عها من اللفظةر في معاني األلفاظ بحسب موقيكب ريلهما تأث
ة يمـران همـا عمـاد الداللـة الـصوت         األ فهذان   .اق اللفظي والصوتي للكلمة   يالس-٢

  ٣."للحرف
وتمثل الثاء والشين فاصلتي اآليتين الرابعة والخامسة من سورة القارعة،وتوصف الثـاء    

بين األسـنان   )أي رأس اللسان  (لنطقه يمتد الذلق  .مهموس صوت احتكاكي بيأسناني  " بأنها
،وهي من االحتكاكيات األفقية التي يكون معها ممر الفم واسـعا           ٤"ا واألسنان السفلى  العلي

صـوت احتكـاكي  لثـوي غـاري         "أما الـشين فتوصـف بأنهـا      .٥أفقيا وضيقًا رأسيا  
وهي من االحتكاكيات الرأسية التي يكون معها ممر الفم واسعا رأسيا وضيقًا            .٦"مهموس

                                         
ــر١ ــسن،ص  :انظ ــة ومعانيها،عباس،ح ــروف العربي ــصائص الح ــة  .١٩٣خ ــورة القارع ــة -وس دراس

   .١٥٣-١٥٢لغوية،ناجي،عالء،وزميله،ص
ــر٢ ــسن،ص   :انظ ــة ومعانيها،عباس،ح ــروف العربي ــصائص الح ــة  .٥١خ ــورة القارع ــة -وس دراس

  .١٥٣لغوية،ناجي،عالء،وزميله،ص
   .١٥٣ه،صدراسة لغوية،ناجي،عالء،وزميل- سورة القارعة٣
   .٩١علي،ص  الخولي،محمد  األصوات اللغوية،٤
   .٣٧السابق،ص  المصدر:انظر٥
   .٩٢ المصدر نفسه،ص ٦



 

 )٤٥٥٣(

وت الصفيري صوت احتكاكي فيه صفة الـصفير        كما أنها صوت صفيري ،والص    .أفقيا
  .١الناجم عن قوة احتكاك تيار الهواء الخارج من الفم بجدران القناة الصوتية

  :٢ونلحظ تقاربا بين الثاء والشين في السمات الصوتية من حيث
  .مهموسن بصفة الهمس، فكالهما يشترك حرفا الثاء والشي: الجهر والهمس-أولًا
ن والثاء من األصوات الرخوة وال تجمعهما صفة الرخـاوة          يالش: رخاوة الشدة وال  -اًيثان

ـ ث الرخاوة، فتسلسلهما مـن ح يداً من ح  يتقاربان تقارباً شد  ي نيفحسب بل إنّ الصوت    ث ي
  .نهما سوى صوت الذاليب فصلي، وال )ش، ذ، ث: ( درجة الرخاوة كاآلتي

نّ الثاء  أإال  ،(Fricatives)ةيكاكن والثاء من األصوات االحت    يالش: االحتكاك وعدمه -ثالثًا
 وتتفـقُ هـذه     ،رةُ تمتاز بقوة االحتكاك عند النطـق بهـا        يفاألخ ،ِنيأقل احتكاكاً من الش   

  .قييبصفة التض األصوات
ة ، أما الثاء فهو من األصـوات        ين من الحروف الشجر   يالش:  المخرج الصوتي  -رابعاً  
  .ةياللثو

فتهما الداللية في اللغـة؛إذ تـشير الدراسـة         وكذلك يتقارب صوتا الثاء والشين في وظي      
اإلحصائية التي أجراها حسن عباس إلى أن كثيرا من المصادر التي يقع فيهـا صـوت          

وهو .ثرثر، وثر، وشعث،وبث  :الثاء تدل معانيها على البعثرة والتشتت والتخليط من مثل        
صادر التي يقـع  وأن كثيرا من الم.ما يشبه بعثرة النَفَس التي تصاحب نطق هذا الصوت      

ــشار      ــشتت واالنت ــرة والت ــى البعث ــا عل ــدل معانيه ــشين ت ــوت ال ــا ص فيه
انتشار، وشعث، وشعب، ورعش، بما يتوافق وبعثـرة الـنفَس عنـد            :واالضطراب،مثل

  .٣خروج صوت الشين
فـي   لقد خُتمت اآليتان الرابعة والخامسة بفاصلتين تشتمالن على صـوتين متقـاربين           

ما دعا أحد الباحثين إلـى ضـم        ) البعثرة واالنتشار ( لدالليةالصوتية والوظيفة ا   السمات
،يتجلى فيه االنسجام بين الفاصـلة  )المشهد الحركي( اآليتين تحت مشهد تصويري سماه   

القرآنية والسياق الداللي،ورأى أن مشهد الحركة واالنتشار هـذا يتجـسد مـن خـالل               

                                         
   .٣٧نفسه،ص  المصدر:انظر١
   .١٥٤دراسة لغوية،ناجي،عالء،وزميله،ص -سورة القارعة:انظر٢
فـي الفواصـل    واألسلوبية الـصوتية     .١١٦صو،١١٤،صخصائص الحروف العربية ومعانيها،عباس،حسن   :انظر٣

   .٢٦،وص٢٥القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،ص



– 

  )٤٥٥٤(

مسة،ففي اآلية الرابعة تظهر داللـة      العالقات الداللية والصوتية في اآليتين الرابعة والخا      
الحركة واالنتشار في تشبيه الناس حينما يبعثون من القبور بالفراش يـوم القيامـة مـن      
حيث الكثرة واالنتشار والتطاير إلى الداعي من كل جانب كما يتطـاير الفـراش إلـى                

والتفـرش  وسمي الفراش فراشًا لتفرشه وانتشاره،ويتفق معنى االنتشار والتطـاير   "النار،
مع الخصائص الصوتية لفاصلة الثاء فهي صوت أسناني يتم إنتاجه حينما يوضع طرف             

كما يتفـق   ...اللسان بين األسنان فيخرج الهواء منتشرا متطايرا من األسنان إلى الخارج          
أما مشهد الحركة واالنتشار فـي      .١"المعنى المعجمي للبث مع الخصائص الصوتية للثاء      

فيتمثل في حركة الجبال التي تتحول من حالة الصالبة والرسـوخ إلـى             اآلية الخامسة   
حالة الليونة والتفرق واالنتشار والتمدد حتى تصبح كالصوف المنفوش،وتكمن في كلمـة    

وتتفق هـذه الـدالالت     .هي التمدد والتفرق واالنتشار   : ثالث دالالت ) منفوش( الفاصلة  
  .٢تتفق مع المعنى المعجمي للنفشالثالث مع الخصائص الصوتية لصوت الشين،كما 

ووجـد  ،) المنفوش(و) المبثوث( في كلمتي    ين المديتين الواو نيب ني أحد الباحث  قارنقد  و
 فأما المدّ في األولى فدلَّ بجرسه على حالـة          "صائتان؛ هذان ال  يهؤدي بعدا دالليا أنّ هناك   

ـ     يا جاء المد    ذ ل ؛عياالنتشار والتوز  ي مـساحة األرض طـوالً    تناسب مع هذا االنتشار ف
ـ بالصوف المنفـوش، ح   ل  الجبا هية جاء في تشب   يوقصراً ، وكذلك المد في الثان      ث دل  ي

تناسب مع مد حرف الواو الذي نبع منه جـرس          يل؛، وتشابك بعضه ببعض   هعلى انتشار 
 .٣"مضطرب

 نـسجمةً م ةيداللو وظيفة صوتية قد أدتا   )المنفوش(، و )المبثوث(إنّ كلمتي   : مكن القول يو
  .نتيميالكر نيتياآل كلًا ومضمونًا مع مرادش

                                         
   .٢٥-٢٤ األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبد الهادي،ص١
   .٢٦ السابق،ص المصدر:انظر٢
أحمد،ورائـد الداية،مجلـة الجامعـة اإلسـالمية للبحـوث           جماليات الموسيقى فـي الـنص القرآني،غنيم،كمـال       ٣

  .١٥٥وزميله،ص دراسة لغوية،ناجي،عالء،-سورة القارعة:وانظر .١٨م، ص٢٠١٢ ،٢،ع ٢٠اإلنسانية،غزة،م



 

 )٤٥٥٥(

  المبحث الثالث
  التكرار الصوتي في سورة القارعة وأثره في الداللة

التكرار من األساليب المعروفة عند العرب،بل هو من أمارات العلـم والفـصاحة،يقول             
إن الناس لو استغنوا عـن التكرير،وكفـوا مؤنـة البحـث            :"الجاحظ مبينًا قيمة التكرار   

" ولعـل الـدافع وراء التكـرار أن    ١".والتنقير لقل اعتبارهم،ومن قل اعتباره قل علمـه       
المعاني أوسع مدى من األلفاظ،وهذا يستدعي إعادة األلفاظ على أوجـه مختلفـة مـن               

  .٢"الهيئات أو الدالالت المجازية والرمزية الستيفاء المعاني
 غرابة في ذلك؛ فالقرآن الكـريم       الواضحة في القرآن الكريم،وال    والتكرار من الظواهر  

نزل بلسان عربي مبين، وجاء في نظمه وأساليبه منسجما مع طرائق العرب في التعبير              
وأمـا تكـرار    ):"تأويل مشكل القـرآن   ( أفكارهم ومعانيهم،يقول ابن قتيبة في كتابه        عن

فقد أعلمتك أن القرآن نـزل بلـسان        ...الكالم من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض       
  .٣"إرادة التوكيد واإلفهام:ومن مذاهبهم التكرار.قوم وعلى مذاهبهمال

ويعود تكرار الصوت اللغوي على وجه التعميم،والصوت القرآني على وجه التخصيص           
  :إلى أمرين اثنين

موسيقى الصوت؛إذ يضفي تكرار الصوت بعدا موسيقيا يعـد مكونًـا للبنيـة              - ١
هذا البعد بصورة جلية في أصـوات       وقد تَمثل   .الصوتية داخل التركيب اللغوي   

 .القرآن الكريم ذات النغمات المنسجمة
داللة تكرار الصوت؛إذ يمكن أن يقوم التكرار على عالقة بين البنية الـصوتية              - ٢

للكلمة أو مجموعة من األصوات وصوت معين تحاكيه البنية محاكاة مباشـرة            
تية تستدعي رصد   أو غير مباشرة،فتثير هذه المحاكاة الصوتية تجربة غير صو        

؛ذلك أن البنيـة الـصوتية تحمـل فـي          ٤العالقة المتضمنة بين الشكل والداللة    
 . مخزونها داللة يستطيع المتلقي أن يتمثلها

                                         
  .١٨١،ص٣م،ج١٩٦٤مكتبة الخانجي، :القاهرة، ١طعبد السالم هارون،:تحقيقالجاحظ، رسائل الجاحظ،١
  .٤م،ص١٩٧٨دار الطباعة المحمدية، :،مصر١ التكرير بين المثير والتأثير،السيد،عز الدين علي،ط٢
 ٢إبـراهيم شـمس الـدين،ط     :قتيبة،أبو محمد عبد اهللا بن مسلم،علق عليه ووضع حواشيه         ابن مشكل القرآن،   تأويل ٣

  .١٤٩م،ص٢٠٠٧،دار الكتب العلمية:،بيروت
  .٩٨م،ص٢٠٠٢المركز الثقافي العربي،:الدار البيضاء ،١طالبنى األسلوبية،ناظم،حسن،:انظر٤



– 

  )٤٥٥٦(

وقد جاء تكرار األصوات اللغويـة فـي سـورة القارعـة كمـا هـو موضـح فـي                    
  :الجدول التالي

  التكرار  مجهور أو مهموس  نوعه  الصوت  التسلسل
  ٦  ال مجهور وال مهموس  )جاريانف(وقفي   ء  ١
  ٢  مجهور  )انفجاري(وقفي   ب  ٢
  ٤  مهموس  )انفجاري(وقفي   ت  ٣
  ٣  مهموس  احتكاكي  ث  ٤
  ١  مجهور  مزجي  ج  ٥
  ١  مهموس  احتكاكي  ح  ٦
  ١  مهموس  احتكاكي  خ  ٧
  ٢  مجهور  )انفجاري(وقفي   د  ٨
  ٨  مجهور  تكراري  ر  ٩
  ٢  مجهور  احتكاكي  ز  ١٠
  ١  مهموس  احتكاكي  س  ١١
  ٣  مهموس  احتكاكي  ش  ١٢
  ١  مجهور  )انفجاري(وقفي   ض  ١٣
  ٥  مجهور  احتكاكي  ع  ١٤
  ٧  مهموس  احتكاكي  ف  ١٥
  ٤  مهموس  )انفجاري(وقفي   ق  ١٦
  ٦  مهموس  )انفجاري(وقفي   ك  ١٧
  ١٠  مجهور  جانبي  ل  ١٨
  ١٦  مجهور  أنفي  م  ١٩
  ١٠  مجهور  أنفي  ن  ٢٠
  ١٤  مهموس  احتكاكي  ه  ٢١
  ٩  مجهور  انزالقي  و  ٢٢
  ٦  مجهور  انزالقي  ي  ٢٣
  ٤٢  مجهور  صائت  الفتحة  ٢٤



 

 )٤٥٥٧(

  ١٢  مجهور  صائت  الكسرة  ٢٥
  ١١  مجهور  صائت  الضمة  ٢٦
  ١٩  مجهور  صائت  األلف  ٢٧
  ٤  مجهور  صائت  واو المد  ٢٨
  ٤  مجهور  صائت  ياء المد  ٢٩

  ٢١٤        المجموع
لة على النحو ويمكن تحليل أنماط التكرار الصوتي في سورة القارعة وأثرها في الدال

  :اآلتي
  : تكرار األصوات المجهورة-أولًا

الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز الوتران الـصوتيان عنـد نطقه،واألصـوات             
، فـضلًا عـن     )ب، ج،د،،ذ،ر،ز،ض،ظ،ع،غ،ل،م،ن،و،ي : ( المجهورة في العربية هي   

ما الـصوت   ،أ)الفتحة والضمة والكسرة واأللف وواو المد وياء المد           (الصوائت الستة   
المهموس فهو الصوت الذي ال يهتز الوتران الصوتيان حـال النطـق به،واألصـوات              

  ١).ت،ث،ح،خ،س،ش،ص،ط،ف،ق،ك،هـ: (المهموسة في العربية هي
  ٢.فالهي بالمجهورة وال المهموسة) ء(وأما الهمزة 

ــامتًا،هي    ــوتًا ص ــشرين ص ــة وع ــى ثالث ــة عل ــورة القارع ــتملت س ــد اش وق
،فــضلًا عــن )ز،س،ش،ض،ع،ف،ق،ك،ل،م،ن،هـــ،و،ي ء،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ر،:(

،فمجمـوع  )الفتحة والضمة والكسرة واأللف وواو المد ويـاء المـد             (الصوائت الستة   
ــسورة    ــا الـ ــت منهـ ــي تكونـ ــوات التـ ــوتًا،منها ) ٢٩(األصـ  ١٨(صـ

،والـصوائت الستة،وبنـسبة بلغـت      )ب،ج،د،ر،ز،ض،ع،ل،م،ن،و،ي:(هـي )مجهورا
ـ (هـي ) ١٠(وعشرة أصوات مهموسة  %.٦٢ بنـسبة  ) ت،ث،ح،خ،س،ش،ف،ق،ك،هـ

  %.٣،٥بنسبة ) ال مجهورة وال مهموسة(،والهمزة %٣٤،٥
مجموع التكرارات بعين االعتبار، و نظرنا إلى مجمـوع األصـوات التـي              فإذا أخذنا 

 صوتًا،وسـنجد أن مجمـوع      ٢١٤تكونت منها سورة القارعة فسنجدها تكونـت مـن          
                                         

  .٣٩واألصوات اللغوية،الخولي،محمد علي، ص.٢١-٢٠األصوات اللغوية، أنيس،إبراهيم، ص :  انظر١
 غريب للطباعة والنـشر  دار: ، القاهرة وعلم األصوات،بشر،كمال .٩٠األصوات اللغوية، أنيس،إبراهيم، ص     :  انظر ٢

  .١٧٥م،ص ٢٠٠٠، والتوزيع



– 

  )٤٥٥٨(

،في حين بلغت   %٧٧ا وبنسبة وصلت إلى     صوتً) ١٦٦(األصوات المجهورة بتكراراتها    
  %.٣،والهمزة بنسبة %٢٠صوتًا فقط وبنسبة )٤٤(األصوات المهموسة بتكراراتها 

 وتشير هذه اإلحصاءات إلى أن سورة القارعة قد بنيت علـى األصـوات المجهـورة،              
؛وذلك راجـع إلـى     ١وتتميز األصوات المجهورة عن المهموسة بقوة وضوحها السمعي       

واألصوات المجهـورة   .الوترين الصوتيين ) ذبذبة( حنجرية المتولدة من اهتزاز     النغمة ال 
،وتتناسب صفة الجهر بما تحمله من اهتـزاز ووضـوح    ٢أقوى من األصوات المهموسة   

وقوة مع الدالالت التي حملتها سورة القارعة؛فالتعبير عن عظم يوم القيامة وقوة أهوالـه   
فـالقرع ومـا    .  األصوات المجهـورة القويـة     وفظاعتها يتناسب معه توظيف    وفخامتها

يصيب اإلنسان يوم القيامة من هلـع وفزع،وكـذلك البـث والتفـرق الـذي يغـشى                 
الناس،واالنتشار والتطاير الذي يلحق الجبال،كلها من الصور القائمـة علـى عنـصري     
القوة والفخامة،فضلًا عما يشي به الوضوح السمعي لألصوات المجهورة مـن توضـيح           

  .يوم القيامة وما يثيره ذلك في نفس المتلقي من تأمل وإمعان نظرألهوال 
  :الصوائت  تكرار-ثانيا

الصوائت أو الحركات أو أصوات العلة أصواتٌ ينطلق الهواء عند نطقها انطالقًا تامـا              
،فلـيس للـصائت مكـان نطـق     ٣بحيث ال يعوقه عائق في أية منطقة من مناطق النطق  

جهورة التي يحدث في تكوينها أن يندفع الهواء في مجـرى        األصوات الم :"أو هي .٤محدد
مستمر خالل الحلق والفم وخالل األنف، معهما أحيانًا، دون أن يكـون هنـاك عـائق                
يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما،أو تضييق لمجرى الهواء مـن شـأنه أن يحـدث          

  ٥".احتكاكًا مسموعا
  :وتمتاز الصوائت بالخصائص الصوتية اآلتية

 ٦.مر حرة طليقة دون وجود انسداد أو عائق في طريق الهواءت - ١
                                         

   .١٧٣رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ستيتية ،سمير،ص :اللغوية األصوات:انظر١
 .١٤٩ صربية،هالل،عبد الغفار حامد ،أصوات اللغة الع:انظر٢
 .٨٨،صعبد الغفار حامدأصوات اللغة العربية،هالل،:  انظر٣
  .٥٠ ص،محمد علي،الخولياألصوات اللغوية،:انظر٤
ــي، ٥ ــث األدب ــاهج البح ــة ومن ــم اللغ ــى عل ــدخل إل ــوابالم ــد الت ــضان، عب ــر.٩١ ص، رم ــم :وانظ عل

  .١٥١صاألصوات،بشر،كمال،
 .٩١ صم،١٩٩٣منشورات جامعة السابع من إبريل،:،ليبيا١، مناف مهدي،طة، الموسويعلم األصوات اللغوي: انظر٦



 

 )٤٥٥٩(

 ١.يخرج الهواء عند نطقها بصورة مستمرة - ٢
 .يهتز الوتران الصوتيان عند نطقها الجهر،فالصوائت جميعها مجهورة؛ - ٣
 ٢.أوضح ما يكون طول الصوت اللغوي في أصوات العلة - ٤
حا فـي   ،فالصوائت من أقوى األصوات وضو    sonority٣قوة الوضوح السمعي   - ٥

 .٤السمع، وتعد أساسا لقوة اإلسماع في اللغة العربية
 ٥.إمكانية مد الصوت فيها وتطويلها - ٦

الفتحــة، ( لقــد وردت فــي ســورة القارعــة الــصوائت العربيــة جميعهــا،وهي  
ــد     ــاء الم ــد، وي ــسرة،واأللف، وواو الم ــضمة، والك ــوع  )وال ــغ مجم ،وبل

لـسورة،وهي نـسبة    مـن أصـوات ا    % ٤٣مرة،بنسبة وصـلت إلـى      )٩٢(تكراراتها
  .مرتفعة جدا

وليس مصادفة أن تأتي نسبة الصوائت فـي سـورة القارعـة علـى هـذه الـشاكلة؛                  
فالجهر من سمات القوة فـي األصـوات اللغويـة، وقـد سـبق الحـديث عـن دور                   

وينـضاف   .األصوات المجهورة في الكشف عـن القـيم الدالليـة لـسورة القارعـة             
و قـوة الوضـوح الـسمعي التـي تتـصف بهـا             إلى ذلك أن إمكانية التطويل والمد       

هذه الصوائت تجعلها أقدر علـى التعبيـر عـن أهـوال القارعـة، وتحقيـق طاقـة                  
إسماعية تتناسب وقرع القارعة وإفزاعها القلوب،وتنـسجم مـع حـال النـاس حـين               
يبعثون ويتفرقون،وحال الجبال حين تتنـاثر وتتطـاير فـي مـشهد ملـيء بالحركـة                

  . والصوت واالضطراب
ال شك في أن الطاقة اإلسماعية التـي تتمتـع بهـا الـصوائت تزيـد مـن تركيـز                    و

المتلقي،وترفع من درجة إدراكه معـاني اآليـات الكريمـة،ما يـؤول إلـى فهـم أدق              
  .وأوسع يحقق التأثير المأمول

  

                                         
  . انظر المصدر السابق،الصفحة نفسها١
  .١٥٤ ص ،إبراهيم،أنيساألصوات اللغوية،:انظر٢
  .١٥٠ ص األصوات،بشر،كمال، علم:انظر٣
   .٧١ صم،١٩٩٤ة،دار الثقاف:البيضاء تمام،الدارحسان،اللغة العربية معناها ومبناها،:انظر٤
   .١٥٠األصوات،بشر،كمال، ص علم:انظر٥



– 

  )٤٥٦٠(

  : تكرار األصوات االحتكاكية-ثالثًا
ى ضيقًا يسمح للهـواء   قد يعاق تيار النفس الخارج من الرئتين من خالل تضييق المجر        

ينشأ عن هذا التضييق احتكاك تيـار الـنفس       :،أي١بالمرور مع االحتكاك بمكان التضييق    
واألصـوات  ٢.بجدران الممرات الصوتية،فيوصف الـصوت النـاتج بأنـه احتكـاكي          

تكـون  "و.٣)ث،ح،خ،ذ،ز،س،ش،ص،ظ،ع،غ،ف،ه  :(االحتكاكية في اللغة العربية هـي     
 ضـيقة جـدا،ويكون الهـواء مهتاجـا     ت االحتكاكيـة حجرة النطق عند إنتاج األصوا

turbulentاا أم مهموس٤"بصورة واضحة، سواء أكان الصوت االحتكاكي مجهور  
: وقد ورد في سورة القارعة تسعة أصوات احتكاكية من أصل ثالثة عشر صـوتًا هـي     

،وهي نـسبة عاليـة     %١٧مرة،بنسبة  ) ٣٧(،وبلغ تكرارها   )ث،ح،خ،ز،س،ش،ع،ف،ه(
  .ة بغيرها من األصواتمقارن

وال شك في أن توظيف األصوات االحتكاكية في سورة القارعة قد أسهم فـي إيـضاح                
األفكار والصور والدالالت التي عمدت السورة إلى نقلها إلى المتلقي؛فقد ساعدت علـى             
تعميق إحساس القارئ أو المستمع بهذا الضيق الذي ينتاب اإلنسان يـوم القيامة،وهـذه              

ي تعكسها أهوال القارعة على الناس المبثوثين المتفرقين في كـل اتجـاه،وعلى      الشدة الت 
  .اإلنسان الذي ينتظر مصيره

وكذلك يتناسب االهتياج الذي يصحب هواء األصوات االحتكاكيـة ومـشاهد االنتـشار             
  .والتطاير التي صورتها سورة القارعة للناس والجبال

احتكاكيـة  : ع الفم عنـد نطقهـا قـسمين       وتنقسم األصوات االحتكاكية بالنظر إلى وض     
 واحتكاكيـة  .والثـاء  الفـاء :أفقية؛يكون معها ممر الفم واسعا أفقيا ،وضيقًا رأسـيا،مثل        

الـسين والـصاد والـزاي    :يكون معها ممر الفم واسعا رأسيا، وضيقًا أفقيا ،مثل   رأسية؛
 وال يخفـى    ٥.الحتكاكوغالبا ما تكون االحتكاكيات الرأسية صفيرية نتيجة قوة ا        .والشين

ما تشيعه السمات الصوتية لألصوات االحتكاكية كالتضييق والصفير من معاٍن ودالالت           

                                         
   .٣٣رمضان،ص  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،عبدالتواب،:انظر١
   .٣٧علي،ص  محمد الخولي، اللغوية، األصوات:انظر٢
   .٨٨السابق،ص  المصدر:انظر٣
  .١٣٧رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ستيتية، سمير، : األصوات اللغوية٤
   .٣٧ ،محمد علي،الخولياللغوية، األصوات:انظر٥



 

 )٤٥٦١(

تتوافق مع مشاهد يوم القيامة التي صورتها سورة القارعة،وما تنشره هذه الخـصائص             
الصوتية لالحتكاكيـات مـن ظـالل وإيحـاءات تنـسجم وحـال النـاس الفـزعين                 

اثرة المتطايرة،وما يصحب ذلك كله من أصوات وحركات تسهم         المتفرقين،والجبال المتن 
في تقريب الصورة إلى ذهن المتلقي،ونقل تفاصيلها إليه،ما يتـرك فـي نفـسه أكبـر                

  .األثر،ويعمق فهمه لمعاني السورة ودالالتها
  :المتوسطة/ تكرار األصوات المائعة-رابعا

صوت الذي يحدث نتيجة التقـاء   هو ال "،والصوت المائع   ١وتسمى األصوات الرنانة أيضا   
عضوي النطق التقاء غير محكم بحيث يتسع مجرى الهواء فال يـصدر أي نـوع مـن             

،أو هـو   ٢"الالم والنون والراء والمـيم    :الحفيف لعدم احتكاك الهواء بأعضاء النطق،مثل     
صوت استمراري يتسع مجرى الهواء عند نطقه،بما يقرب مـن اتـساعه عنـد نطـق                

  ٣.الحركات
الف بين القدامى والمحدثين حول األصـوات المائعـة أو المتوسـطة،ولكنهم            وهناك خ 

  ٤.مائعة أو متوسطة) ل،ر،ن،م(يجمعون على أن األصوات 
  :وتمتاز األصوات المائعة بما يأتي

اشتراكها مع الصوائت في أهم خاصة من خواصها النطقية،وهي حرية مـرور     - ١
 الحركات يخرج من الفم،في     الهواء دون أي عائق أو مانع،والفرق هو أن هواء        

حين يخرج هواء الالم مع جانبي الفم،وهواء الميم والنون من األنـف،ويخرج            
 ٥.هواء الراء من الفم متقطعا فيشبه هواء الحركات في حرية الخروج

                                         
                  ،١٩٨٠عـالم الكتـب،   :،القاهرةسعددراسة الـسمع والكالم،مـصلوح،    و. ٣٥٧ ص   األصوات،بشر،كمال، علم:انظر١

   .٢٠٤ص 
   .١٤٣ أصوات اللغة العربية،هالل،عبد الغفار حامد،ص ٢
  .١٦١ ص ،سمير،ستيتية  وفيزيائية،رؤية عضوية ونطقية:اللغوية األصوات:انظر٣
وعلم األصوات،بشر ،كمال، ص    .١٤٤رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ستيتية،سمير،ص      :األصوات اللغوية :  انظر ٤

٣٥٧.   
                       نطقيـة وفيزيائيـة، ستيتية،سـمير،     رؤية عـضوية و   :واألصوات اللغوية .٣٥٨األصوات،بشر،كمال، ص  علم:انظر٥

  . ١٦١ص



– 

  )٤٥٦٢(

 قوة الوضوح السمعي؛وذلك نتيجة طبيعية لحرية مرور الهواء حال النطق بها،           - ٢
 ١).أشباه حركات( حتى وصفت بأنها 

 ٢.شأنها في ذلك شأن الحركات مجهورة، الجهر؛فكلها - ٣
تعد من أكثر األصوات شيوعا في الكالم العربي،و توظيفًا فـي الروي،وهـذا              - ٤

دليل امتيازها بقوة اإلسماع الذي يزيد من روعة موسـيقى الـشعر ونغمـات              
 ٣.اإلنشاد

انفردت مع صوتي الفاء والباء بتشكيل نمط خـاص مـن األصـوات سـمي                - ٥
تنماز بكثـرة    ،وهي أصوات تنماز بسهولة النطق وخفته،كما     ) الذالقة أصوات(

 ٤.التوظيف في اللغة
مرة،وبنـسبة بلغـت    ) ٤٤(وقد تكرر ورود األصوات المائعة في سورة القارعـة          

وجلي أن هـذه  .،وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بغيرها من أنواع األصوات        %٢١
ة في الكالم العربي،وكثرة توظيفهـا      تنسجم مع كثرة شيوع األصوات المائع      النسبة

في اللغة؛فالقرآن الكريم خير ممثل للغة العربية وأنظمتها، وللسان العربي وطرائقه           
  .في صوغ جمله وعباراته

وال يخفى أن ما تمتلكه األصوات المائعة من خصائص صوتية تتسم بالقوة كالجهر             
  . القيامة وفظاعتهاوالوضوح السمعي تتناسب مع قوة القرع، وشدة أهوال يوم 

والراء صوت تكراري لديه القدرة على تأليف صـور مـشحونة بـالقوة والعنـف          
والشدة،ونقلها،فتكراره في القارعة،وفي الحديث عن مصير اإلنسان الـشقي يجمـل      

وبذلك تجسد البنية الصوتية الماثلة في صوت الـراء ذلـك الجـو             .دالالت ويكثفها 
وتشارك في رسم صـورة     .رعة وتكرار قرعها  الصاخب المخيف الذي تصوره القا    

حية ألحوال الناس يوم القيامة،وما يصاحبها من أصوات واضطرابات يطغى عليها           
  .طابع الشدة،بما يتناسب والمعاني التي يراد إيضاحها للمتلقي

                                         
 ،سـتيتية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،:واألصوات اللغوية .٣٥٨،وص ٣٥٧ ص  ،كمال،بشراألصوات، علم:انظر١

   .٦٣ ص،إبراهيم،أنيسواألصوات اللغوية،. ١٦٢ ص سمير،
  .٢٠٥ ،سعد،صمصلوح دراسة السمع والكالم،و.٣٥٨ ،كمال،بشر، األصوات علم:انظر٢
   .١١٠-١٠٩ ،إبراهيم،صأنيساألصوات اللغوية،و.٣٥٩ ص ،كمال،بشر، األصوات علم:انظر٣
   .١٠٩،إبراهيم،ص أنيساألصوات اللغوية،و.٣٥٩ ،كمال،صبشر، األصوات علم:انظر٤



 

 )٤٥٦٣(

 تطـرب لهـا األذن،وتميـل لهـا         ١تصاحبهما غنـة   والميم والنون صوتان أنفيان   
اآليات الكريمة وما تحمله      من قدرة المتلقي على تدبر     النفس؛فتجذب األسماع،وتزيد 

  .من دالالت الترهيب والترغيب
،فضلًا عن جهـره    ٢والالم فيه صفة االنحراف،وهي من صفات القوة في األصوات        

ووضوحه السمعي،وهي صفات تكشف عن قوة القارعة وشدتها،وتسهم في إيضاح           
  . ميقها في نفس المتلقي وذهنهالصور والدالالت التي سعت سورة القارعة إلى تع

  ):االنفجارية(  تكرار األصوات الوقفية -خامسا
ويصاحب تـسريح تيـار     .صوت يوقف قبل نطقه تيار النفس ثم يطلق       " الصوت الوقفي   

واألصوات .٣"ولهذا يدعى هذا الصوت أحيانًا الصوت االنفجاري      ...النفس انفجار خفيف  
  ٤).ء،ب،ت،د،ض،ط،ق،ك: ( ية هيفي اللغة العرب) االنفجارية( الوقفية 

ــل     ــن أص ــة م ــوات انفجاري ــبعة أص ــة س ــورة القارع ــي س ــد وردت ف وق
،وهي نسبة لهـا  %١٢مرة، بنسبة  ) ٢٥(،وبلغ تكرارها   )ء،ب،ت،د،ض،ق،ك(ثمانية،هي

داللتها في سياق سورة القارعة؛فهذا التكرار لألصوات االنفجارية بما تحمله من معـاني   
   ا مع األهوال والشدائد التي تصحب القارعة،ومع المعاني التي         القوة والشدة يتناسب داللي

تثيرها القارعة  في نفس المتلقي،و ينسجم كذلك والمعنى العام لـسورة القارعـة ومـا                
تكشف عنه من مصير اإلنسان الشقي الـذي خفـت موازينـه،النار الحاميـة شـديدة                

  .الحرارة،قوية اللهيب والسعير
  
  
  
  
  
  

                                         
   .١٤٧أصوات اللغة العربية،هالل، عبد الغفار حامد، ص :  انظر١
  .١٤٩المصدر السابق، ص :  انظر٢
  . ٣٧األصوات اللغوية،الخولي،محمد علي،ص٣
   .٨٨سابق،صالمصدر ال:انظر٤



– 

  )٤٥٦٤(

  خاتمة
  :يأتي ما البحث هذا خالل من تبين

 األساسـية  اللبنـة  هـو  فالصوت القرآني، النص دراسة في أهمية اللغوي للصوت  -
  .واآليات والتراكيب للكلمات المكونة

 القرآني الصوت اتسم وقد التركيب، ثم الكلمة من انطالقًا تنشأ اللغوي الصوت داللة  -
  .السياق خالل ومن األصوات، من غيره مع ائتالفه خالل من التأثير بقوة

 الـصوتية  البنيـة  كشفت فقد القرآني؛ اإلعجاز من يتجزأ ال جزء الصوتي اإلعجاز  -
  . القرآني النظم إعجاز في الصوتي المستوى إسهام مدى عن القارعة لسورة

 أحـسن  فـي  المعـاني  تجسيد قصد الدالالت بحسب األصوات ينتقي الكريم القرآن  -
  .صورة

 الكريمـة،  اآليات هذه دالالت يخدم بما القرآنية لآليات طعيةالمق للبنية توظيف هناك  -
  .للسورة العام السياق ضمن الصور تشكيل في يسهم وبما

 فهـم  ويعمـق  بالمعـاني،  يوحي الكريمة القرآنية اآليات في القرآنية الفواصل انتقاء  -
  .النظم حسن رعاية على الفواصل اقتصار عدم يعني ما الصور،

 القارعة سورة إليه عمدت وقد القرآنية؛ اآليات داللة تعميق في أثر الصوتي للتكرار  -
  . القيامة يوم أهوال تصوير في المتمثل الحدث على وداللية إيقاعية أبعاد إلضفاء

 البنيـة  خـالل  مـن  المتلقـي  عند النفسي الجانب على تركيز القرآني الخطاب في  -
 نفـوس  في المعاني تغلغل في صخصائ من تحمله بما البنية هذه تسهم إذ الصوتية؛
  .المستمعين

  
  
  



 

 )٤٥٦٥(

  المصادر والمراجع
  .م١٩٩٦مكتبة وهبة،:،القاهرة٣أصوات اللغة العربية،هالل،عبد الغفار حامد،ط_
  .م١٩٩٢مكتبة األنجلو المصرية،: األصوات اللغوية،أنيس،إبراهيم،القاهرة-
 .م١٩٩٠التوزيع،دار الفالح للنشر و:علي،عمان محمد  األصوات اللغوية،الخولي،_
 دار وائـل  :األردن،١طرؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،سـتيتية، سـمير،     : األصوات اللغوية _

  .م٢٠٠٣للنشر، 
دار :،مـصر ٤أحمـد صـقر،ط   :إعجاز القرآن،الباقالني،أبو بكر محمد بـن الطيـب،تحقيق       _ 

  .المعارف
  .م٢٠٠٢،المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء ،١ط البنى األسلوبية،ناظم،حسن،_
إبراهيم :قتيبة،أبو محمد عبد اهللا بن مسلم،علق عليه ووضع حواشيه         ابن تأويل مشكل القرآن،   _

  .م٢٠٠٧،دار الكتب العلمية: ،بيروت٢شمس الدين،ط
  .م١٩٧٣دار الشروق،:،القاهرة١ التعبير الفني في القرآن الكريم،شيخ أمين،بكري،ط_
  .هـ١٤٣١،دار ابن الجوزي،١بن بشير،طحكمت :كثير،تحقيق تفسير القرآن العظيم،ابن_ 
  .م١٩٧٨دار الطباعة المحمدية، :،مصر١ التكرير بين المثير والتأثير،السيد،عز الدين علي،ط_
 .دار الكتب العلمية:بيروتدراسة تحليلية، النعيمي،هشام،:حجة القراءات ألبي زرعة-
ـ ٢محمد علـي النجـار،ط    :جني،أبو الفتح عثمان،تحقيق   الخصائص،ابن_ دار الهـدى   :روت،بي

  .للطباعة والنشر
منـشورات اتحـاد الكتـاب      :خصائص الحـروف العربيـة ومعانيها،عباس،حسن،دمـشق      _ 

  .م١٩٩٨العرب،
منشورات وزارة الثقافـة    :،العراقالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، النعيمي، حسام       _ 

  .م١٩٨٠واإلعالم، 
  .م ١٩٨٠الكتب،عالم :،القاهرةسعد دراسة السمع والكالم،مصلوح،-
دار الفكـر   :بيـروت ،السيوطي،جالل الدين عبـد الرحمن،    رالدر المنثور في التفسير بالمأثو    -
  .م٢٠١١،

  .١٩٨٠مكتبة األنجلو المصرية، :القاهرة ،٧إبراهيم،ط داللة األلفاظ،أنيس،_ 
  .م١٩٦٤مكتبة الخانجي، :القاهرة، ١طعبد السالم هارون،:تحقيقالجاحظ، رسائل الجاحظ،_ 
  .م١٩٨١،دار القرآن الكريم : ،بيروت٤فوة التفاسير،الصابوني،محمد علي،ط ص-



– 

  )٤٥٦٦(

  .م٢٠٠٠،  العربيدار المؤرخ:بيروت،١طالصوت اللغوي في القرآن،الصغير،محمد حسين،_
   .م٢٠٠٠، غريب للطباعة والنشر والتوزيعدار: ، القاهرةعلم األصوات،بشر،كمال -
منشورات جامعـة الـسابع مـن       : ،ليبيا١دي،ط، مناف مه  علم األصوات اللغوية، الموسوي    -

  .م ١٩٩٣إبريل،
  .م ١٩٩٤دار الثقافة،:البيضاء تمام،الدارحسان، اللغة العربية معناها ومبناها،-
عبـد الـسالم عبـد    :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطيـة األندلـسي،تحقيق    -

  .م٢٠٠١دار الكتب العلمية ،:بيروت،١الشافي،ط
مكتبـة  :رمـضان،القاهرة  التـواب،  ى علم اللغة ومنـاهج البحـث اللغوي،عبـد         المدخل إل  _

  .م١٩٩٥الخانجي،
دار الـشؤون   :،بغـداد ١ مظاهر التطور في اللغة العربية المعاصرة،العزاوي،نعمة رحـيم،ط        _

  .م١٩٩٠الثقافية العامة،
 رؤيــة جديــدة فــي الــصرف العربي،شــاهين،عبد: المــنهج الــصوتي للبنيــة العربيــة_

  .م١٩٨٠مؤسسة الرسالة،:بيروتالصبور،
،الرماني،أبو الحسن علي بن    )ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن     (النكت في إعجاز القرآن     _ 

  .دار المعارف:محمد خلف اهللا ومحمد زغلول سالم،مصر:عيسى،تحقيق
  :الدوريات

 آل  المنارة،جامعـة  األسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية،عتيق،عمر عبـد الهادي،مجلـة         -
  .٣،العدد ١٦البيت،المجلد 

ورائد الداية، مجلة الجامعة اإلسالمية      أحمد، جماليات الموسيقى في النص القرآني،غنيم،كمال    -
  .م ٢٠١٢ ،٢،العدد ٢٠للبحوث اإلنسانية،غزة،المجلد

،مجلـة مركـز دراسـات      حيـدر معيوف   ، نـاجي،عالء، و    دراسة لغوية -سورة القارعة  -
  .م٢٠١٦ ،٤٠ الكوفة،العدد

  :الرسائل الجامعية
بثينـة   أحمـد،  دراسـة أسلوبية،سـيد   : العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقـي           _

  .م٢٠٠٥جامعة البصرة،، ،كلية اآلداب )أطروحة دكتوراه(خضر،
  



 

 )٤٥٦٧(

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا وِمـن              
سيئات أعمالنا، من يهِده اهللا؛ فال مضلَّ له، ومن يضلل؛ فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه         

  .ورسولهإال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 
  :أما بعد

ال و على األمة اإلسـالمية بـِنعم كثيـرة ال تُعـد             - عز وجلَّ    -لقد من اهللا    ف
تُحصى، ومن تلك النِّعم أنه جعلها خير األمم ُأخِرجت للناس، وِدينهـا خـاتم األديـان                 

هـا   تكفَّل بحفظ وحي   - سبحانه وتعالى    -وأكملها، ونبيها خاتم األنبياء وسيدهم، كما أنه        
  .﴾)١(﴿ ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون: من التحريف والتبديل؛ فقال تعالى

 - تعالى   -والذِّكْر هنا يعم القرآن والسنة؛ ألن السنة أيضا وحي منَزل من اهللا             
﴾، وهـي المبينـة     )٢(ي يـوحى  ِإن هو ِإالَّ وح   * ﴿ وما ينِْطقُ عِن الْهوى      :  تعالى بقوله

                                         
  .٩: سورة الحجر، اآلية رقم) ١(

  .٤- ٣: جم، اآلية رقمسورة الن) ٢(

 
 

 
Narrated by the imam of women  

in the Sunan Al-Kubra 
He said: (left to talk) 

Collection, study  
 

  أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
   كلية اآلداب–جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
  المملكة العربية السعودية

  



– 

  )٤٥٦٨(

﴿ وَأنْزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّـاِس    :  ِذكرا؛ فقال تعالى   – تعالى   -للقرآن، وقد سماها اهللا     
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو ِهمَل ِإلَيا نُز١(م(﴾.  

جعـل مكحـوالً   بيد أنه ال يمكن العمل بالقرآن بمعزل عن السنة، وهذا الـذي            
  .)٢("القرآن أحوج إلى السنَّة ِمن السنة إلى القرآن: "يقول

 من مجمالت كتابه، والدالَّـة علـى     - عز وجلَّ    -فالسنة هي المبينة لمراد اهللا      
علـم  : حدوده، والميسرة له، وِمن آكِد آالت السنن المعينة عليها، والمؤدية إلى حفظهـا            

  .الجرح والتعديل
جرح والتعديل الذي يختص بالرواة غالبا من أدقِّ علوم السنة، وأجلِّهـا            وعلم ال 

قدرا؛ ألن المعول عليه في قَبول السنة أو ردها، وهو السند بشكل أساسي الذي يتكـون                
  . صلَّى اهللا عليه وسلَّم- يتناقلون الحديث المروي عن النبي رواةمجموعة من 

لرد دون قواعد وال ضوابط؛ بل إن علماء هذا الفن قـد   ولم يكن هذا القَبول أو ا     
تتبعوا تواريخَ الرجال، ووقفوا على أخبارهم بدقَّة، وكانوا متجردين للحقّ، ولم تأخـذهم             

  .في اهللا لومةُ الئم
فمن وجدوه عدالً عدلوه، ومن ثبت لهم أنه مجروح جرحوه، ولم يراعوا فـي               

صية، اللهم إالَّ اإلخالص هللا تعالى، واالحتياط لحفظ سـنَّة          جميع ذلك أية اعتبارات شخ    
  .النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

 كانوا عدوَل هذه األمة في حمل العلم وأدائـه، وممـن يرجـع إلـى                وهم حقّاً 
والحقُّ أحقُّ أن يتَّبع، فجـزاهم      . والتصحيح والتزييف  اجتهادهم في التوثيق والتضعيف،   

  .دين وأهله كلَّ خيراهللا عن هذا ال
 هم أوَل من تكلَّم فـي علـوم         - صلَّى اهللا عليه وسلَّم      -يعتبر أصحاب النبي    و

 يتَّخـذون   - رضـي اهللا عـنهم       -السنة عموما، وعلم الجرح والتعديل خاصة، فكانوا        
  .الضوابط الالزمة لصيانة حديث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

سـعيد  : التابعين، منهم  ثم   ا ينقل إليهم، فال يقبلونه إالَّ بشاهد،      فكانوا يتثبتون فيم  
ثم سفيان الثوري، ومالـك بـن        الزهري، ويحيى بن سعيد األنصاري،    : ثم بن المسيب، 

ويحيى بـن   أحمد بن حنبل،، ثم .يحيى القطَّان، وعبدالرحمن بن مهدي   وشعبة، ثم   أنس،  
                                         

  .٤٤: سورة النحل، اآلية رقم) ١(

  ).١٠٤" (السنة"، ومحمد بن نصر المروزي في )١٤: ص" (الكفاية"أخرجه الخطيب في ) ٢(



 

 )٤٥٦٩(

 ثم الترمـذي والنـسائي   ومسلم، وأبو داودالبخاري، ، ثم اإلمام معين، وعلي بن المديني   
  .وغيرهم كثير ممن حملوا راية هذا العلم وصانوا سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم

ولمكانة اإلمام النسائي في نقد الرجال وكثرة الرواة الذين تكلم عليهم في كتابـه        
  السنن الكبرى 

) متروك الحـديث (ولعدم وجود كتاب أو بحث يجمع أقواله في نقد الرواة بقوله    
وأقارنـه  ) متروك الحديث (: أن أجمع وأدرس من قال فيهم     ؛ فقد اجتهدت في بحثي هذا       
  .بأقوال أئمة الجرح والتعديل 

   :أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في كونه يتعلق بالسنة النبوية، وهي أهم مصدر من مصادر التشريع              

  .بعد القرآن الكريم
  : سبب اختيار البحث

 منهج اإلمام النسائي في علم الرجال، وضبطه، ومقارنته بكالم غيـره مـن              هو معرفة 
  .علماء السنة

  .وقد استعنت باهللا، وجعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة
بينت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياره ، وذكرت في التمهيـد ترجمـة              

   :مختصرة للنسائي، وأما المباحث فهي
   .عند أئمة النقاد) متروك الحديث ( مصطلح : األول
  .منهج اإلمام النسائي في الجرح والتعديل: الثاني

متـروك  (  ترجمة الرواة الذين حكم عليهم النسائي في السنن الكبـرى بقولـه    :الثالـث 
  . مرتبة بحسب الحروف الهجائية،)الحديث 

  . ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث
 اَهللا التوفيقَ والسداد والقبول إنـه جـواد كـريم، والحمـد هللا رب              هذا، وأسأل 

  . العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراَ
  
  
  



– 

  )٤٥٧٠(

  تمهيد
 اِإلمام الحاِفظُ الثَّبتُ، شَيخُ اِإلسالَِم، نَاِقد الحِديِث، َأبو عبِد الرحمنِ         : النسائي هو 

  ".السنَِن" الخُراساِني، النَّساِئي، صاِحب ،َأحمد بن شُعيِب بِن عِلي بِن ِسنَان بِن بحِر
وِلد ِبنَسا ِفي سنَِة خَمس عشْرةَ وماَئتَيِن، وطَلَب الِعلْم ِفي ِصغَِرِه، فَارتَحَل ِإلَـى              

  .َئتَيِن، فََأقَام ِعنْده ِببغْالَن سنَةً، فََأكْثَر عنْهقُتَيبةَ ِفي سنَِة ثَالَِثين وما
 اِكمِفي     : قَاَل الح نَظَر نمو ،رِث كَِثيِديلَى فَقِْه الحع اِئيالنَّس ـنَِنهِ "كَالَمس "  ـريتَح

  .ِفي حسِن كَالَِمِه
  ِريوابسالنَّي ِليو عاِفظُ َأبـِد  َأخْ: قَاَل الحبو عٍة َأبافَعدِث ِبالَ مِديِفي الح امنَا اِإلمرب

اِئيِن النَّسمحالر.  
من يصبر علَـى مـا يـصِبر علَيـِه          : وقَاَل َأبو طَاِلٍب َأحمد بن نَصٍر الحاِفظُ      

:  قَالَ -تَيبةَ، عِن ابِن لُِهيعةَ   عن قُ : يعِني-عنده حديث ابن لهيعة ترجمة تَرجمةً       ! النَّساِئي؟
  .فَما حدثَ ِبها
َأبو عبِد الرحمِن مقَدم علَى كُلِّ من يذْكَر ِبهذَا الِعلِْم ِمـن َأهـِل   : الدار قطنيقَاَل  

فلمـا بلـغ   ، رجالبال وكَان َأفْقَه مشَاِيِخ ِمصر ِفي عصِرِه، وَأعلَمهم     : ، وقال أيضاً  عصِرِه
فخرج إلى الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في           ، هذا المبلغ حسدوه  

  ..الجامع
: فَقُلْـتُ . سَألْتُ سعد بن عِلي الزنْجاِني عن رجٍل، فَوثَّقَه      : قَاَل الحاِفظُ ابن طَاِهرٍ   

  اِئيالنَّس فَهعض نَ : فَقَاَل. قَدا بيِط          ! يشَر ِمن اِل َأشَدجطاً ِفي الرِن شَرمحِد الربَألِبي ع ِإن
  .لمصدقَ فَِإنَّه لَين جماعةً ِمن ِرجاِل صِحيحي البخَاِري ومس: قُلْتُ ، البخَاِري ومسِلٍم

  .)١(َئٍةوكَانَتْ وفَاتُه ِفي شَعبان سنَةَ ثَالٍَث وثَالَِث ما
 على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن اإلسـناد، ورتـب   رتب كتابه السنن  وقد  

األحاديث على األبواب، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانًا منزلة عالية من الدقـة، وصـار     
  . ضمن كتب السنن، والتي عرفت بالكتب الستة- كما اشتُهر -" سنن النسائي"

                                         
  .١/٣٦، تهذيب التهذيب ١/٣٢٨، تهذيب الكمال ١١/٨٢ سير أعالم النبالء )١(



 

 )٤٥٧١(

  المبحث األول
  عند أئمة النقاد) ديث متروك الح( مصطلح 

   .كلُّ ما يتحدث به من كالٍم وخبرهو :  في اللغةحديثال
  .)١(علم يعرف به أقواُل النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وأفعاله وأحواله: علم الحديثو
   . اسم مفعول من ترك: في اللغةمتروكو
  .)٢( راٍو متَّهم بالكذب الكالم الذي يرويه الراوي ويسنده إلى:الحديث المتروكو
  :رحمه اهللا تعالى في تعريف الحديث المتروك قال البيقونيو

 دِبِه انْفَر اِحدا وم وكُهتْرم *** ْدكَر وِفِه فَهعوا ِلضعمَأجو  
  .)٣(ما تفرد به ضعيف مجمع على ضعفه: أي
أي أن هـذا  ): وَأجمعوا ِلـضعِفهِ (:  قالما تفرد به راو، ثم : أي)ما واِحد ِبِه انْفَرد   (قوله  ف

  .أي كالمردود): فَهو كَردْ(: الراوي الذي تفرد بالرواية مجمع على ضعفه، ثم قال
  :ناقيدأن يتوفر فيه ال بد فالحديث المتروك 

  . التفرد بأصل الحديث: القيد األول
ضعفه، لكن ال يلـزم أن      الراوي الذي تفرد بالحديث مجمع على       يكون  أن  : القيد الثاني و

 على ضعفه، بل يكفي أن يكون جمهور العلماء على ضعف هذا الـراوي              يكون مجمعاً 
   .هذا حديث منكر: لنقول

  :مثال للحديث المتروك 
حـديث متـروك؛ ألن راوي      " كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقنت في الفجـر         "حديث  

  .م النسائي والدارقطنيالحديث عمرو بن شَمر متروك الحديث كما قاله اإلما
  :)٤(قال فهد بن تركي العصيمي

؛ فهو من ألفاظ الجرح إال القليل؛ فقد تكون عند          يئ القاعدة أن كُلَّ لفٍظ دلَّ على معنى س       
  :ومن أمثلة ذلك. بعضهم أحياناً ليست من ألفاظ الجرح

                                         
  .١٥٩حدث، : المعجم الوسيط، مادة) ١(

  .١/٢٩١ية المعاصرة،  معجم اللغة العرب) ٢(

  .١٢٢ الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية لسليمان الحربي، ص) ٣(

  . كتاب ألفاظ الجرح التي على خالف الظاهر)٤(



– 

  )٤٥٧٢(

عـروف للتـرك   تركه فالن، وال يراد به المعنى االصطالحي الم   : قد يقال : تركه فالن • 
 بل يراد به ترك الكتابة أو الرواية عنه لسبٍب عارض كما سـيأتي   ؛في مصطلح الحديث  

  .بيانه
كان عطاء بن أبي رباح بأخرة قد تركه ابن جريج، وقـيس بـن              : قال علي بن المديني   

لم يعِن الترك االصطالحي، بل عِني أنهما بطَّال الكتابـة عنـه، وإال             : قال الذهبي . سعد
  .)١(اء ثبتٌ رِضيفعط

أبـي، وأبـو     سمع منـه  .. محمد بن إسمعيل البخاري أبو عبد اهللا      : وقال ابن أبي حاتم   
زرعة، ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عنـدهم               

إن تركا حديثه، أو لم يتركاه، البخـاري ثقـة          : قال الذهبي . )٢(أن لفظه بالقرآن مخلوق   
وال عبرة بترك أبي زرعة وأبي حـاتم لـه          :  وقال أيضاً  .)٣( محتَج به في العالَم    مأمون،

   .)٤(من أجل اللفظ؛ ألنه مجتهد في المسألة، بل مصيب] اإلمام البخاري: أي[
 تَرك الرواية عـنهم   الذينوقال الترمذي بعد أن نقل عن ابن المديني أسماء بعض الرواة   

بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤالء، فلـم يتـرك            وإن كان يحيى    : يحيى القطان 
وذُِكر عن يحيى بن سـعيد    .  ولكنه تركهم لحال حفظهم    ؛الرواية عنهم أنه أتهمهم بالكذب    

أنه كان إذا رأى الرجل يحدثُ عن حفظه مرةً هكذا ومرةً هكذا، ال يثبت علـى روايـة                 
عبـد اهللا بـن   : يى بن سعيد القطـان وقد حدثَ عن هؤالء الذين تركهم يح   . واحدة تركه 

  .)٥(المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من األئمة
 الخُلُق، وتركنـا حديثـه،      يئكان س : وقال أحمد بن حنبل في عبد اهللا بن سلمة األفطس         

إنما قيل فيـه مـن      .. كان عندي صدوقاً  : ، وفيه يقول أبو زرعة الرازي     )٦(وتركه الناس 
  .)٧(أجل لسانه

                                         
  ).٣/٧٨(ميزان االعتدال للذهبي ) ١(

  ).٧/١٩١( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٢(

هذا عجيب من أبي زرعة وأبي حاتم، فإنهما قد وثَّقا ): ١٢/٤٦٢(ق ، وقال المحقِّ)١٢/٤٦٣( سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
  !!.مسلماً، وأثنيا عليه، مع أنه يقول بمقالة شيخه البخاري في مسألة اللفظ 

  ).٢/١٦٥(المغني في الضعفاء للذهبي ) ٤(

  ).١/٣٩٦(، وشرح علل الترمذي البن رجب )٦/٢٣٧( كتاب العلل للترمذي في آخر الجامع )٥(

  ).٤٥٤٥( العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل )٦(

  ).٤٨٧، ٢/٣٢٨(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية لسعدي الهاشمي :  سؤاالت البرذعي، ضمن كتاب)٧(



 

 )٤٥٧٣(

لَا يتْرك الرجُل حتَّى يجتَِمـع      : وروى ابن الصلَاِح عن َأحمد بِن صاِلٍح الِْمصِري َأنَّه قَالَ         
  . الْجِميع علَى تَرِك حِديِثِه

قَوِم يفْهم مقَاِصـدهم ِبمـا      وقَد بسطَ ابن الصلَاِح الْكَلَام ِفي ذَِلك والْواِقفُ علَى ِعباراِت الْ          
  . واللَّه الْموفِّقُ. وِبقَراِئن تُرِشد ِإلَى ذَِلك، عِرفَ ِمن ِعباراِتِهم ِفي غَاِلِب الَْأحواِل

قَ ِإلَّـا مراعـاةُ     ولَم يب ، وقَد فُِقدتْ شُروطُ الَْأهِليِة ِفي غَاِلِب َأهِل زماِننَا       : قَاَل ابن الصلَاحِ  
وَأن يكُـون ذَِلـك   ، فَينْبِغي َأن لَا يكُون مشْهورا ِبِفسٍق ونَحِوِه، اتِّصاِل السلِْسلَِة ِفي الِْإسنَادِ 

لَمذَا الشَّْأِن واُهللا َأعِة ِبهرِل الِْخبَأه شَاِيِخِه ِمنم اِعِه ِمنمِط سبض نْأخُوذًا ع١(م(.  
  المبحث الثاني

  منهج اإلمام النسائي في الجرح والتعديل
سـتعماله  ال ؛ وذلـك   في التوثيق والتعديل   بين أهل العلم بالتشدد   النسائي  اشتهر  

فـإن  " ليس به بـأس   : "مثل عبارة .  أرفع مما هي عليه في اصطالح المتأخرين       عبارات
" ليس بـالقوي  : "ه عبارة وظهر تشدده في إطالق   . أكثر الذين وصفهم بها هم ثقات مطلقاً      

  .على جماعة كبيرة من الصدوقين والمقبولين
قـال  . واحتج هؤالء بأن النسائي قد لين بعض من أخرج لهم البخاري ومـسلم            

سألت اإلمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكـة عـن            «: محمد بن طاهر المقدسي   
يا بنـي إن  : ائي ضعفه، فقالإن أبا عبد الرحمن النس: حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت   

وشرح الـذهبي  . »)٢(ألبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم  
لكن ابن كثير اعتـرض علـى هـذا         . هذا بأن النسائي قد لين رجاالً احتج بهم الشيخان        

وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغـدادي فـي كتـاب              «: الحكم بقوله 
إن له شرطاً في الرجال أشـد مـن شـرط    "و . ، فيه نظر "إنه صحيح : "للنسائي" السنن"

فإنه فيه رجاالً مجهولين إما عيناً أو حاالً، وفيهم المجـروح، وفيـه             . ، غير مسلَّم  "مسِلم
وقـال ابـن    . »)٣("األحكـام الكبيـر   "أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في         

: حافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمـصر يقـول          حكى أبو عبد اهللا ال    «: الصالح

                                         
  .١٠٧ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، البن كثير، ص)١(

  .١٠٤ شروط األئمة الستة، ص)٢(

  .٢٥بن كثير، ص اختصار علوم الحديث، ال)٣(



– 

  )٤٥٧٤(

. »)١(كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه               
ل بأن كل من أخرج له النـسائي  وقي من لم يصب ولذلك   ؛وهذا يدل على تساهل النسائي    

فـسه فـضالً عـن     ففي سننه رواة مجاهيل ورواة جرحهم بن       ،في سننه فإنه قد احتج به     
  .غيره

والحقيقة أن من يستقرئ كالم النسائي في الجرح والتعديل، ويقارنهـا بكـالم             
فالنـسائي   «:قاسم علي سعد  قال  .  معتدل في أحكامه    النسائي أنغيره من العلماء؛ لوجد     

 من النقاد المتبصرين المتوسعين الذين ختم بهم عهد المتقدمين، بـل حـاز         -رحمه اهللا -
. وامتاز على أترابه وأقرانه، باالستقالل واالتساع والدقة      .  أهل عصره  قصب السبق في  

ونفَـسه فـي   . ومازال أئمة النقد من المتأخرين يتوقفون عند قوله استحساناً له واختياراً  
ـِّتين المتحرين من المتقدمين، مع مرونة حـسنة          وهـو  . الجرح والتعديل هو نفس المتثب

ولو روعيت االصطالحات الخاصة به والعامـة عنـد         . في الجرح أشد منه في التعديل     
  .»)٢( من التشدد-في التوثيق والتعديل-المتقدمين، لكان أقرب إلى االعتدال 

   اصطالحات النسائي الحديثية
لـيس  "ثقة، ثم   : أكثر عبارات التوثيق والتعديل استعماالً عند النسائي هي كلمة        

: تين األخيرتين في درجة أعلى من درجـة   وقد وضعت العبار  ". ال بأس به  "، ثم   "به بأس 
هـم ثقـات    " ال بأس بـه   "و  " ليس به بأس  : "ألن أكثر الذين قال فيهم النسائي     " صدوق"

  . بل إنه قال في جماعة كبيرة منهم في موضع أخر ثقة. مطلقاً
صالح في األصل ينصرف إلى الصالح في الدين لكن النسائي،          : وإطالق كلمة 

وقد أشار إلى ذاك األصل ابـن حجـر       .  الحكم على الرواية   وجماعة آخرين قصدوا بها   
: من عاداتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحية في الحديث قيدوا ذلك فقـالوا            «: فقال

  .)٣(فإذا أطلقوا الصالح فإنما يريدون به في الديانة. صالح الحديث
 الـصدوقين   وما شابهها فإن النسائي يستعملها غالباً في      " ليس بالقوي "أما كلمة   و

ألنه حكم بها على رجال كثيـرين فـي         ؛  يريد بها التليين  وومن دونهم من أهل العدالة،      
 مصطلحاً خاصاً بالنسائي، بل هو ما عليـه أهـل           وهو ليس . كتابه المختص بالضعفاء  

                                         
  .٣٩ مقدمة ابن الصالح، ص)١(

  .٥/٢٣٢١  منهج اإلمام أبي عبد الرحمن في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال، )٢(

  .٢/٦٨٠  النكت على كتاب ابن الصالح، )٣(



 

 )٤٥٧٥(

يريـد بهـا أن هـذا       ". ليس بالقوي : "وباالستقراء إذا قال أبو حاتم    «: قال الذهبي . الشأن
لـيس  : والبخاري قد يطلق على الشيخ    «: قال أيضاً و. »جة القوي الثبت  الشيخ لم يبلغ در   

  .»)١(ويريد أنه ضعيف. بالقوي
ال نعلم أحداً روى عنه غير      : أكثر عبارات التجهيل استعماالً عند النسائي هي      و

فالن، ثم ال أعرفه، ثم ليس بالمشهور، مجهول، ثـم لـيس بمعـروف، ولـيس بـذاك                
  . أدري ما هوالمشهور، وليس بمشهور، وال

 ألنه  ؛وليست رواية الرجل الواحد عن رجل مستلزمة لجهالة عينه عند النسائي          
ق من لم يرو عنه إال واحد إذا تبينت له ثقته من خالل سبر حديثه، مثل رافع بـن   يوث قد

  .واهللا أعلم. إسحاق المدني
هم،  يكثر اإلمام النسائي من ذكر ما يتعلق بتعديل بعض الرواة أو تجـريح             مول

 مـن   لبيـان أن فالنـاً  وكذلك لم يكثر من التعريف بالرواة، ولكنه كان يتعرض أحيانـاً    
الصحابة أو التابعين، أو أنه كوفي أو بصري، أو بيان تاريخ مولد أو وفاة أو اخـتالط                  
راٍو معين، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويـين، أو تمييـز                 

  .راو من غيره
د بلغ عدد الرواة الذين تكلم فيهم في السنن الكبرى ما يزيد على ثالث مئـة                وق

  .راٍو
  المبحث الثالث

  )متروك الحديث ( الرواة الذين حكم عليهم النسائي في السنن الكبرى بقوله 
  : ِإبراِهيم بن الْفَضِل)١ (

 يتَعوذُ ِبـِه الْمتَعـوذُون    ، باب ِذكْر فَضِل مااالستعاذةكتاب "(ىالكبر"في  أخرج النسائي   
  :  قال)٧٨١٤ برقم ٧/٢٠٣
حـدثَنَا  : حدثَنَا الَْأسود بـن عـاِمٍر، قَـالَ   :  َأخْبرنَا محمد بن عبِد اِهللا بِن الْمبارِك، قَالَ       -

       ِريقْبِعيٍد الْمس ناقَ، عحِن ِإسب اِهيمرِإب ناِئيُل، عرةَ، قَالَ    ِإسريرَأِبي ه نوُل  : ، عسقَاَل ر
    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاِهللا ص :»              َأن قًـا، َأوغَر ا، َأومه ا، َأووتَ غَمَأم َأن وذُ ِبكِإنِّي َأع مالله

                                         
  .٨٣  الموقظة للذهبي، ص)١(



– 

  )٤٥٧٦(

محمد بن عبـِد اِهللا     : َأبو جعفَرٍ قَاَل  » ١يتَخَبطَِني الشَّيطَان ِعنْد الْموِت، َأو َأن َأموتَ لَِديغًا       
  .بِن الْمبارِك هذَا خَطٌَأ، هو ِإبراِهيم بن الْفَضِل

   ).ِإبراِهيم بن الْفَضِل متْروك الْحِديِث(: قَاَل َأبو عبِد الرحمِن
ري وعبد اهللا بن    روى عن سعيد المقب   . إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق      

وعنه عبد اهللا بن نمير وأبو عامر العقدي وابـن أبـي فـديك              . محمد بن عقيل وغيرهم   
: وقال ابن معـين   ، "ضعيف الحديث ليس بقوي في الحديث     : "قال أحمد . ووكيع وغيرهم 

ضعيف الحديث منكر   : "وقال أبو حاتم  ، "ضعيف: "وقال أبو زرعة  ، "ليس حديثه بشيء  "
وقـال  ، "يضعف في الحديث  : "وقال الترمذي ". منكر الحديث : "ريوقال البخا ، "الحديث
وقال أبـو   ، "ليس بثقة وال يكتب حديثه    : "وقال في موضع آخر   ، "منكر الحديث : "النسائي

 وهـو   ،ومع ضعفه يكتب حديثـه    : "وقال ابن عدي  ، "ليس بالقوي عندهم  : "أحمد الحاكم 
قـال ابـن   ".  عندي أصلح منه  وإبراهيم الخوزي ، عندي ممن ال يجوز االحتجاج بحديثه     

وقـد  ،  يقال فيه إبراهيم بـن إسـحاق  :قال صاحب الكمال في أول ترجمته  : قلت: حجر
وخص  ،سبق إلى ذلك البخاري وابن حبان وأبو أحمد الحاكم ووقع كذلك في مسند أحمد             

، "يعـرف حديثـه وينكـر   : "وقال يعقوب بن سفيان، ابن عدي ذلك برواية إسرائيل عنه   
الديوان "وفي  شيخ مدني ضعيف،    ": الميزان" ، وفي   ضعفوه": الكاشف" في   وقال الذهبي 

، "بلغني عن أحمد أنه قال ليس بـشيء       : "الضعفاء"وقال الساجي في    تركه غير واحد،    " 

                                         
  .اده ضعيف جداًإسن: األرناؤوط، وقال شعيب )٨٦٦٦٧( برقم ١٤/٣٠٣" مسنده" أخرجه أحمد في ١

اللهم إني أعوذ بك من : "من طريق ابن عجالن، عن المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً) ٢٩٩" (الدعوات"وأخرج البيهقي في 
  .وفي سنده إسماعيل بن عبد اهللا بن أويس، وفيه كالم..". موت الهدم، وأعوذ بك من موت الغم

هو أن يلحقه ما " أو هماً. "غم، وهو أن ينحبس نفسه عن الخروج فيموتمغموماً ب: أي: ، قال السندي"أن أموت غماً: "قوله
  .يضيق عليه الحال حتى يموت

بأن يستولي عليه عند : فسره الخطابي" وأن يتخبطني. "بغرق، أو بكسر الراء، منصوب على الحال: بفتحتين، أي" غَرقاً"
 عن إصالح شأنه والخروِج عن مظلمة تكون قبله، أويؤِيسه من رحمة مفارقة الدنيا فيضله، ويحوَل بينه وبين التوبة، أو يعوقَه

اهللا، أو يكَرههه الموت، ويؤسفَه على حياة الدنيا، فال يرضى بما قضى اهللا تعالى عليه من الفناء والنقلة إلى اآلخرة، فيختم له 
  .لسمملدوغ، وهو من لدغته بعض ذوات ا: ، أي"لديغاً. "فيلقى اهللا وهو ساخط عليه

، والبيهقي في ١/٢٣٢" الكامل"، وابن عدي في ١/٦١" الضعفاء"والعقيلي في ) ٦٦١٢(خرجه أبو يعلى في المسند برقمأو
  .من طريق أبي معاوية الضرير عن إبراهيم به) ١٣٥٩" (الشعب"



 

 )٤٥٧٧(

، وقـال   وكذا قـال األزدي   ، "متروك: "وقال الدارقطني ، "فاحش الخطأ : "وقال ابن حبان  
  . )١(متروك من الثامنة :"التقريب"ابن حجر في 
  . متروك:والحاصل أنه

  : ِإسحاق بن َأِبي فَروةَ)٢ (
 بـرقم  ١٢١ /٦كتاب الفرائض ، باب توريـث القاتـل          "(الكبرى" أخرج النسائي في    

  : قال)٦٣٣٥
 عبـِد    عن قُتَيبةَ، َأخْبرنَا اللَّيثُ، عن ِإسحاقَ بِن َأِبي فَروةَ، عِن الزهِري، عن حميِد بنِ              -

  .»)٢(الْقَاِتُل لَا يِرثُ«: الرحمِن، عِن َأِبي هريرةَ، َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَل
ِإسحاقُ متْروك الْحِديِث، َأخْرجتُه ِفي مشَاِيِخ اللَّيِث ِلَئلَّا يتْـرك          (:  قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   

ِط ِمنسالْو .(  
 مـولى آل    ، أبو سليمان األمـوي    ،إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة عبد الرحمن األسود         

وروى عن أبي الزناد وعمرو بـن شـعيب والزهـري           .  أدرك معاوية  ، المدني ،عثمان
  . وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة والوليد بن مسلم وغيرهم. ونافع وغيرهم
وقـال   يروي أحاديث منكـرة ال يحتجـون بحديثـه،        كان كثير الحديث    : قال ابن سعد  

لـيس بأهـل أن     : وفي رواية ، ال تحل عندي الرواية عنه    : وقال أحمد ، تركوه: البخاري
وفـي روايـة    حديثه ليس بذاك: وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح  ، يحمل عنه 

: عنـه بـي    رواية أبي داود والغال    بشيء، وفي ال يكتب حديثه ليس     : ابن أبي مريم عنه   
ضـعيف  :  وقال ابن عمـار    ،منكر الحديث :  بثقة، وقال إسماعيل القاضي عن علي      سلي

                                         
تهذيب الكمال . ١/١٨ديوان الضعفاء . ١/٢٢٠الكاشف . ١/٥٣ميزان االعتدال . ١/٩٢التقريب . ١/١٥١تهذيب التهذيب ) ١(

. ١/٣١١التاريخ الكبير . ٥/٤٧٧الطبقات . ١/٩٠لسان الميزان . ٢/١٢٢الجرح والتعديل . ٢/١٦٥في أسماء الرجال 
  .١/٣٧٤الكامل في ضعفاء الرجال . ١/١٠٤المجروحين 

 بن أبى فروة قد وإسحاق بن عبد اهللا، ال يعرف إال من هذا الوجه، هذا حديث ال يصح: (وقال) ٢/١٤(أخرجه الترمذي ) ٢(
" الكامل " وابن عدى في ). ٢٧٣٥، ٢٦٤٥(وابن ماجه في سننه باب ، برقم ). تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل

ِفي الْفَرِق ولَيس : قَاَل الشَّاِفِعي: (وقال. ٢٥١٤، ِكتَاب الدياِت  باب كَفَّارِة الْقَتِْل ، برقم "سننه الصغرى"، والبيهقي في )١٥/١(
 وزجلَا ي لَِكنَّهةَ ِفيِه، وجالْح ثَاِبتًا كَان كَان لَو هفَعري ٍل، فَِإنَّهجر رِإلَّا خَب تَّى نَتَِّبعِد حمِرثُ قَاِتُل الْعلَا يِرثَ قَاِتُل الْخَطَِأ، وي َأن نيب

ر لَا معاِرض لَه، وِإنَّما َأراد حِديثَ عمِرو بِن شُعيٍب، عن َأِبيِه، عن جدِه عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، عِن َأن يثْبتَ لَه شَيء، ويرد لَه آخَ
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ًئا: النَِّبياِلِه شَيمِتِه وِدي ِرثْ ِمني ا لَمدمع هاِحبقَتََل ص نِفيم لَماِلِه، وم ِرثَ ِمنخَطًَأ و هاِحبقَتََل ص ِإنو ،

هور والْمشْ. وهِذِه الروايةُ لَم ينْضم ِإلَيها ما يَؤكِّدها. يِرثْ ِمن ِديِتِه، والشَّاِفِعي كَالْمتَوقِِّف ِفي ِروايِتِه ِإذَا لَم ينْضم ِإلَيِهم ما يَؤكِّدها
  .إسحاق بن عبد اهللا ال يحتج به: " ، وقال البيهقي أيضاً)لَا يِرثُ الْقَاِتُل شَيًئا مطْلَقًا: عن عمٍرو ِفي هذَا الْحِديِث



– 

  )٤٥٧٨(

وقـال  . متروك الحـديث : النسائيو وقال عمرو ابن علي وأبو زرعة وأبو حاتم          ،ذاهب
 ،ذاهب الحـديث  :  وزاد أبو زرعة   ،آخر ليس بثقة وال يكتب حديثه     : النسائي في موضع  

:  وقال ابن عدي   ،متروك:  وقال الدارقطني والبرقاني   ،هال يحتج بحديث  : وقال ابن خزيمة  
وقال الخليلـي فـي     ،  وال على متونه وهو بين األمر في الضعفاء        ال يتابع على أسانيده   

 وذكـره   ،ضعيف:  وقال البزار  ، وتكلم فيه مالك والشافعي وتركاه     ضعفوه جداً : اإلرشاد
 وزاد ،بن شاهين في الـضعفاء ابن الجارود والعقيلي والدوالبي وأبو العرب والساجي وا      

يقلـب  : " وقال أبو حاتم بن حبان في الـضعفاء        ،"ضعيف الحديث ليس بحجة    ":الساجي
، وقـال ابـن      مـشاه  ولم أر أحداً  : ، وقال الذهبي في  الميزان     "األسانيد ويرفع المراسيل  

  .)١(متروك من الرابعة مات سنة أربع وأربعين :حجر في التقريب
  . متروك:والحاصل أنه

  : ِإسماِعيُل بن مسِلٍم) ٣(
 وبـرقم  ٣٦٩٤ بـرقم  ٤/٤٣ القران، باب مناسككتاب ال "(الكبرى"أخرج النسائي في   

  : قال)٢٧٢٨
حـدثَنَا  : حدثَنَا مسِلم بن ِإبراِهيم قَـالَ     :  َأخْبرنَا َأبو داود سلَيمان بن سيٍف الْحراِني قَالَ        -

 ِلـي   قَـالَ : قَاَل محمد بن واِسٍع، عن مطَرِف بِن عبِد اِهللا          احدثَنَ: قَاَل بن مسِلٍم    ِإسماِعيُل
  . »)٢(تَمتَّعنَا مع رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم«: ِعمران بن حصيٍن

مسِلٍم ثَلَاثَةٌ هذَا َأحـدهم وهـو لَـا بـْأس ِبـِه،              ِإسماِعيُل بن     (:قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   
وِإسماِعيُل بن مسِلٍم شَيخٌ يرِوي عن َأِبي الطُّفَيِل لَا بْأس ِبِه، وِإسـماِعيُل بـن مـسِلٍم         

   ).يرِوي عِن الزهِري والْحسِن متْروك الْحِديِث
  .النسائي علماً أنه لم يخرج لهفقد أورد ذكره اإلمام 

 : ولكثرة مجاورته قيـل لـه      ،سكن مكة .  أبو إسحاق البصري   ،إسماعيل بن مسلم المكي   
وروى عن أبي الطفيل عامر بن واثلـة والحـسن البـصري،    .  مفتياً وكان فقيهاً  ،المكي

 وابـن   ،وعنه األعمش وهو من أقرانـه     .  والزهري وغيرهم  ،وعطاء وعمرو بن دينار   
                                         

الجرح . ٢/٤٤٦تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ١/١٩٣ميزان االعتدال . ١/١٠٢التقريب . ١/٢٤٢ تهذيب التهذيب )١(
  .١/٥٣٠الكامل في ضعفاء الرجال . ١/١٣١لمجروحينا. ٢/٢٢٧والتعديل 

 وباب ١٥٠٥باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي برقم (أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
لتَّمتُِّع برقم باب جواِز ا(، ومسلم في صحيحه )١٤٩٩التمتع واإلقران واإلفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي برقم 

  ).٢٢٣٣ وباب جواِز التَّمتُِّع برقم ٢٢٣٤



 

 )٤٥٧٩(

 ويزيـد بـن هـارون،       وأبو معاويـة   ،واألوزاعي والسفيانان وعلي بن مسهر    المبارك  
: وقال القطـان  . كان يحيى وعبد الرحمن ال يحدثان عنه      : "قال عمرو بن علي   . وغيرهم

كـان  : "وقال ابن عيينة  ،   بالحديث الواحد على ثالثة ضروب      كان يحدثناً  لم يزل مخلطاً  
 ،"منكـر الحـديث   : " وقال أحمد  ،ي شيئاً  أسأله عن الحديث فما كان يدر      يخطئإسماعيل  

كـان  : " وقال الفالس  ،"ال يكتب حديثه  : " وقال ابن المديني   ،"ليس بشيء : "وقال ابن معين  
 يحدث عنه مـن ال ينظـر فـي          ، يكثر الغلط   وكان صدوقاً  ، في الحديث يهم فيه    ضعيفاً
ـ  ،"ضعيف الحديث : "وقال أبو زرعة  " واه جداً : " وقال الجوزجاني  ،"الرجال ال أبـو    وق

 قلت ألبي وهـو أحـب إليـك أو          : وقال ابن أبي حاتم    ،"ضعيف الحديث مختلط  : "حاتم
 وإسماعيل ضعيف الحديث ليس بمتروك يكتـب        ، ضعيفان جميعاً: "عمرو بن عبيد فقال   

 وقال  ،"تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك وربما ذكره        : " وقال البخاري  ،"حديثه
أحاديثـه غيـر   : " وقال ابـن عـدي     ،"ليس بثقة : "ال مرة  وق ،"متروك الحديث : "النسائي

 وهو ضـعيف يـروي      كان فصيحاً : "قال ابن حبان  ،  "محفوظة إال أنه ممن يكتب حديثه     
، وذكـره العقيلـي     "ليس بـالقوي  : "، وقال البزار  "المناكير عن المشاهير ويقلب األسانيد    

": الكاشـف "هبي فـي   وقال الذ  والدوالبي والساجي وابن الجارود وغيرهم في الضعفاء،      
  .وله مناكير: الميزان وقال"، وذكره في ضعفوه وتركه النسائي

 ضـعيف  كان من البصرة ثم سكن مكـة وكـان فقيهـاً    ": التقريب" وقال ابن حجر في     
  .)١(الحديث من الخامسة

  .ضعيف الحديث :والحاصل أنه
  :َأيوب بن سويٍد) ٤ (

، باب ِذكْر الساعِة الَِّتي يستَجاب ِفيها الدعاء عةالجمكتاب   "(ىالكبر"في  أخرج النسائي   
  : قال)١٤٣٢برقم ٣/١١٥يوم الْجمعِة 

َأنْبَأنَا ِإسمِعيُل، عن َأيوب، عن محمٍد، عن َأِبي هريرةَ،         :  َأخْبرنَا عمرو بن زرارةَ، قَالَ     -
ِإن ِفي الْجمعِة ساعةً لَا يواِفقُها عبـد مـسِلم          «:  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    قَاَل َأبو الْقَاِسمِ  : قَاَل

اهِإي طَاهًئا ِإلَّا َأعلَّ شَيجو زع َأُل اللَّهسلِّي يصي ا: قُلْنَا» قَاِئمهدهزا يقَلِّلُه١(ي( .  

                                         
ميزان االعتدال . ١/٦١االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط . ١/١١٠تقريب التهذيب . ١/٣٣١تهذيب التهذيب ) ١(
. ٧/٢٠٣برى الطبقات الك. ٢/١٩٩الجرح والتعديل . ٣٥/٦٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ١/٢٥٠الكاشف . ١/٢٤٩

  .١/٤٥٤الكامل . ١/١٢٠المجروحين . ١/٣٧٢التاريخ الكبير 



– 

  )٤٥٨٠(

ا نَعلَم َأحدا حدثَ ِبهذَا الْحِديِث غَير رباٍح، عـن معمـٍر، عـِن            لَ(: قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   
الزهِري، ِإلَّا َأيوب بن سويٍد، فَِإنَّه حدثَ ِبِه عن يونُس، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، وَأِبي               

الْح وكتْرٍد ميوس نب وبَأيةَ، ولَمِديِثس.(  
 روى عن األوزاعي ومالك والثوري وابن       ، أبو مسعود السيباني   ،أيوب بن سويد الرملي   

وعنه بقية وهو أكبر منه ودحيم والشافعي وابن السرح ويونس بن عبد            . جريج وغيرهم 
 ،" يسرق األحاديـث   ءبشيليس  : " وقال ابن معين   ،"ضعيف: "قال أحمد . األعلى وغيرهم 

 وقـال  ،"يتكلمـون فيـه  : "وقـال البخـاري  ارم به،   : وقال ،"ترك حديثه "ابن المبارك   و
كـان  :  وقال ابن حبان فـي الثقـات       ،"لين الحديث : " وقال أبو حاتم   ،"ليس ثقة : "النسائي

خبـاره إذا  أ ألن ؛ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيـوب عنـه         يخطئردي الحفظ   
 ،لم يرضوا حفظـه  :خليلي وقال ال،سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة     

 وقـال   ،"تكلموا فيـه   ": وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء      ،"فيه نظر " :وقال اإلسماعيلي 
 : وقال الجوزجـاني   ،"ضعيف ": وقال اآلجري عن أبي داود     ،"ضعيف إرم به   ":الساجي

، وقـال فـي   ضعفه أحمد:   وقال الذهبي في الكاشف،"واهي الحديث وهو بعد متماسك    "
،  الحفـظ  يءرد: ، وقال العجب من ابن حبان ذكره في الثقات فلم يصنع جيداً         و: الميزان

  . )٢( من التاسعةيخطئصدوق  :وقال ابن حجر في التقريب
  .يخطئصدوق  :والحاصل أنه

) ٥(قَمَأر نب انملَيس :  
ـ           ( "الكبرى" أخرج النسائي في     ي كتاب القسامة، باب ِذكْر حِديِث عمِرو بـِن حـزٍم ِف

 لَه اخِْتلَاِف النَّاِقِلينقُوِل والْع  
  : قال)٤٨٥٤ وبرقم ٧٠٣٠ برقم ٦/٣٧٤ 
حدثَنَا محمد بن بكَّـاِر بـِن       :  َأخْبرِني الْهيثَم بن مروان بِن الْهيثَِم بِن ِعمران الدمشِْقي، قَالَ          - 

حـدثَِني  : حدثَنَا سلَيمان بـن َأرقَـم، قَـالَ       : ا يحيى بن حمزةَ، قَالَ    حدثَنَ: ِبلَاٍل الدمشِْقي، قَالَ  
الزهِري، عن َأِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن َأِبيِه، عـن جـدِه َأن رسـوَل اِهللا                    

                                                                                                     
 ٤/٢٣٧،  وأبو داود الطيالسي ١١٣٧ برقم ١/٣٦٠" سننه" ، وابن ماجه في ٧١٥١ برقم ٧/٧" مسنده"وأخرجه أحمد في ) ١(

  .صحيح: ٤/٧٦" صحيح سنن النسائي"، وقال األلباني في ٢٦٢٠برقم 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ١/٢٦١الكاشف . ١/٢٨٧ميزان االعتدال . ١/١١٨تقريب ال. ١/٤٠٦ تهذيب التهذيب )٢(
  .٢/٢٣الكامل في ضعفاء الرجال . ١/٤١٧التاريخ الكبير . ٨/١٢٥الثقات . ٢/٢٤٩الجرح والتعديل . ٣/٤٧٤



 

 )٤٥٨١(

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِإلَى أَ  : ص ثَ ِبـِه          كَتَبعباتُ ويالدو ،نَنالسو ،اِئضِن ِبِكتَاٍب ِفيِه الْفَرمِل الْيه
وِفـي الْعـيِن    «: مع عمِرو بِن حزٍم، ويقْرُأ علَى َأهِل الْيمِن هذَا نُسخَتُه فَذَكَر ِمثْلَه ِإلَّا َأنَّه قَالَ              

  .»)١(الْيِد الْواِحدِة ِنصفُ الديِة، وِفي الرجِل الْواِحدِة ِنصفُ الديِةالْواِحدِة ِنصفُ الديِة، وِفي 
وهذَا َأشْبه ِبالصواِب واُهللا َأعلَم، وسلَيمان بن َأرقَـم متْـروك           (:  قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   

  ) الزهِري، عن يونُس بِن يِزيد، مرسلًا الْحِديِث، وقَد رِوي هذَا الْحِديثُ عِن
كتاب األيمان والنذور، بـاب كفـارة النـذر    "( الكبرى"  في  أيضاًالنسائيله أخرج  و-
  :قال) ٣٨٣٩ برقم ٧/٢٧
-       ،ِمِذياِعيَل التِّرمِإس نب دمحنَا مرثَنَ: قَاَل َأخْبدقَ    اح ،انملَيس نب وبـو    : اَل َأيثَِني َأبـدح

حدثَِني سلَيمان بن ِبلَاٍل، عن محمِد بِن َأِبي عِتيٍق، وموسى بـِن          : بكِْر بن َأِبي ُأويٍس، قَالَ    
                 ـسي َأِبي كَِثيٍر الَِّذي كَـان نى بيحي َأن ،قَمِن َأرب انملَيس ناٍب، عِن ِشهاب نةَ، عقْبع كُن

     ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صسر اِئشَةَ، َأنع نع خِْبرةَ، يلَما سَأب ِمعس َأنَّه ،ثَهدةَ حاممالْي
  .»)٢(لَا نَذْر ِفي معِصيٍة، وكَفَّارتُها كَفَّارةُ يِميٍن«: قَاَل

                                         
 واهللا أعلم، وسليمان بن أرقم وهذا أشبه بالصواب: ، وقال النسائي)٢٢٢٦( برقم ٢/٢٢١" موطأه" وأخرجه اإلمام مالك في )١(

  .متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث يونس عن الزهري مرسالً

 باب ما -، والترمذي في جامعه ٢٩١٥برقم - باب من رَأى علَيِه كَفَّارةً ِإذَا كَان ِفي معِصيٍة - أخرجه أبو داود في سننه )٢(
هذَا حِديثٌ غَِريب، وهو َأصح ِمن : ، وقال١٥١٤ حديث رقم -ال نذر في معصية جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

ونُسي نع ،انفْوِديِث َأِبي صح . نْهى عور قَدو ،انورِن مِلِك بِد المبِن عِعيِد بس ناللَِّه ب دبع هماسو ،كِّيم وه انفْوو صَأبو
يمِديِثالحِل الحَأِجلَِّة َأه اِحٍد ِمنو رغَيو ،ِدي .ِرِهمغَيو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اِب النَِّبيحَأص ِل الِعلِْم ِمنَأه ِمن موقَاَل قَو : لَا نَذْر

مُل َأحقَو وهِميٍن، وةُ يكَفَّار تُهكَفَّارِة اللَِّه، وِصيعاِئشَةَِفي مع نةَ، علَمَأِبي س نع ،ِريهِديِث الزا ِبحتَجاحاقَ، وحِإسو ،وقَاَل . د
ِرِهمغَيو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اِب النَِّبيحَأص ِل الِعلِْم ِمنَأه ضعب :وهو ،ةَ ِفي ذَِلكلَا كَفَّارٍة، وِصيعِفي م اِلٍك، لَا نَذْرُل مقَو 

الشَّاِفِعيوِل "مشكل اآلثار"وقال الطحاوي في ). ٦/٢٤٧" (مسند"  في–وأخرجه أحمد . وسر نع ِويا رشِْكِل ماِن ميب ابب ،
وسلَيمان بن َأرقَم فَلَيس ، ن بِن َأرقَمعن سلَيما، فَعاد هذَا الْحِديثُ ِإلَى ابِن ِشهاٍب:  ١٨٠٢ حديث رقم - اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه 

ِديثَهنَاِد حُل الِْإسُل َأهقْبي نِتيٍق، ): ٤٧٦٠(برقم " األوسط"وقال الطبراني في . ِممَأِبي ع نِإلَّا اب ِريهِن الزِديثَ عذَا الْحِو هري لَم
، ١٨٤٢٥، باب من جعَل ِفيِه كَفَّارةَ يِميٍن، برقم "الكبرى"وأخرجه البيهقي في .  ابن َأِبي ُأويٍس:وموسى بن عقْبةَ، تَفَرد ِبِه

عن ِعمران بِن ،  َأِبيِهفَيحيى بن َأِبي كَِثيٍر ِإنَّما رواه عن محمِد بِن الزبيِر الْحنْظَِلي عن، وهذَا وهم ِمن سلَيمان بِن َأرقَم: وقال
ثنا ، َأخْبرنَا َأبو عِلي الروذْباِري. كَذَِلك رواه عِلي بن الْمبارِك عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر. عِن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، حصيٍن

يدلُّ ذَِلك ، حدثَ َأبو سلَمةَ: قَاَل ابن الْمبارِك ِفي هذَا الْحِديِث: ثنا َأحمد بن محمٍد الْمروِزي قَاَل، ودثنا َأبو دا، َأبو بكِْر بن داسةَ
: ِديثُ َأيوب بِن سلَيمان بِن ِبلَاٍل، قَاَل َأحمدوتَصِديقُ ذَِلك ح: قَاَل َأحمد بن محمٍد. علَى َأن الزهِري لَم يسمعه ِمن َأِبي سلَمةَ

عن ِعمران بِن حصيٍن رِضي ، عن َأِبيِه، عن محمِد بِن الزبيِر، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر، وِإنَّما الْحِديثُ حِديثُ عِلي بِن الْمبارِك
نْهع ِن ، اللَّهعلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي .داوو دِفيِه: قَاَل َأب ِهمو قَمَأر نب انملَيس َأن ادَأر ، نع لَهسَأرو ِريهالز نْهع لَهمحو

داوو دةَ قَاَل َأبلَمةُ: َأِبي سِقيب اهور ،يحي نع اِعيزِن الَْأوعِك ِمثْلَهاربِن الْمب ِلينَاِد عِر ِبِإسيبِن الزِد بمحم نى ع.  



– 

  )٤٥٨٢(

 بن َأرقَم متْروك الْحِديِث واللَّه َأعلَم، خَالَفَه غَير واِحٍد          انسلَيم«: الرحمن قَاَل َأبو عبِد    
  .»ِمن َأصحاِب يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ِفي هذَا الْحِديِث

 مـولى   : وقيل ، مولى قريش  : وقيل ، مولى األنصار  ، أبو معاذ البصري   ،سليمان بن أرقم  
 وعنـه   ،أبي كثير والزهري والحسن وغيـرهم      روى عن يحيى بن      ،قريظة أو النضير  

 :قال عبد اهللا بن أحمد عن أبيـه        .الزهري شيخه والثوري وأبو داود الطيالسي وغيرهم      
 وقال عمـرو بـن      ، ليس بشيء ليس يسوى فلساً     : وقال ابن معين   ،ال يسوى حديثه شيئاً   

ا ينهونـا   كانو:  وقال محمد بن عبد اهللا األنصاري      ، ليس بثقة روى أحاديث منكرة     :علي
 وقال اآلجري عن أبي     ، تركوه : وقال البخاري  ، عظيماً عنه ونحن شبان وذكر عنه أمراً     

 ال  : روى عن الزهري عن أنس فـي التلبيـة قـال           : قلت ألحمد  ، متروك الحديث  :داود
 ال أحـدث    : سألت أبا داود عن حديث الصدقات قال       :قال أيضاً و ،نبالي روى أم لم يرو    

 قرأت هذا الحديث في أصل يحيـى        :د بن الوليد الدمشقي قال     حدثني أبو هبيرة محم    ،به
الترمـذي وابـن خـراش     و وقال أبو حاتم     ،بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري       

 قـال   ، ضعيف الحديث ذاهب الحـديث     : وقال أبو زرعة   ، متروك الحديث  :وغير واحد 
 وقـال عمـرو    : قلت ، عامة ما يرويه ال يتابع عليه      : وقال ابن عدي   ، ساقط :الجوزجاني

 : وقال أبو أحمـد الحـاكم والـدارقطني        ،بن مهدي يذكر هذا الشيخ    الم أسمع   :بن علي   
 ال : وقال النـسائي فـي التمييـز    ، منكر الحديث  : وقال مسلم في الكنى    ،متروك الحديث 

 وقال ابـن  ، وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم         ،يكتب حديثه 
 وكان ممن يقلب األخبار ويـروي عـن الثقـات           ،ده بالبصرة  سكن اليمامة ومول   :حبان

": الكاشـف "، وقال الذهبي فـي       ضعيف عند أهل الحديث    : وقال الترمذي  ،الموضوعات
  .)١(ضعيف من السابعة :"التقريب"، وقال ابن حجر في تركوه ":الميزان" ، وفي متروك

  .ضعيف :والحاصل أنه
  : نَِجيٍح واِلد عِلي بِن الْمِديِني عبد اللَِّه بن جعفَِر بِن)٦  (

  : قال)١٣١٧ برقم ٣/٦١كتاب السهو، باب السالم   "(ىالكبر"في أخرج النسائي 
حدثَنَا عبد اللَِّه بن جعفٍَر     : َأنْبَأنَا َأبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ    :  َأخْبرنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم، قَالَ     -
ٍد قَـالَ              الْمعس نٍد، ععِن ساِمِر بع نٍد، ععِن سِد بمحِن مِعيَل بمِإس نع ،ِميكُنْـتُ  «: خْر

                                         
تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ١/٤٥٦الكاشف . ٢/١٦٩ميزان االعتدال . ١/٢٤٩التقريب . ٤/١٦٩ تهذيب التهذيب)١(

  .٤/٢٢٨كامل في ضعفاء الرجال ال. ١/٣٢٨المجروحين . ٤/٢التاريخ الكبير . ٤/١٠٠الجرح والتعديل . ١١/٣٥١



 

 )٤٥٨٣(

             ـاضيى بـرتَّـى ياِرِه حسي نعِميِنِه وي نع لِّمسي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صسى رَأر
  .»)١(خَدِه

  بو عنِ قَاَل َأبمحـِن              (: ِد الرفَِر بعج ناللَِّه ب دبعو ،ْأسِبِه ب سذَا لَيفٍَر هعج ناللَِّه ب دبع
   ).نَِجيٍح واِلد عِلي بِن الْمِديِني متْروك الْحِديِث

  .فقد أورد ذكره اإلمام النسائي علماً أنه لم يخرج له
 ، والد علي بن المـديني ، أبو جعفر المديني، موالهم،يعبد اهللا بن جعفر بن نجيح السعد  

 وروى عن عبد اهللا بن دينار والعالء بن عبد الـرحمن وأبـي حـازم،                ،سكن البصرة 
  .أقرانه وجماعةوعنه ابنه علي وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير من  وغيرهم،

ليه، وقال ابـن     جز ع  :كان وكيع إذا أتى على حديثه قال      : قال عبد اهللا بن أحمد عن أبيه      
 ال تـسألوا عـن      :عنه فقـال   سئل يزيد بن هارون    : وقال أبو حاتم   ، ليس بشيء  :معين
 يحدث  منكر الحديث جداً   :وقال أبو حاتم   ضعيف الحديث،  : وقال عمرو بن علي    ،أشياء

وكان علي ال يحدثنا عن أبيه فكان قوم          يكتب حديثه وال يحتج به،     ،عن الثقات بالمناكير  
 واهي الحـديث كـأن   :وقال الجوزجاني ث عنه، فلما كان بآخره حد    ،ق علي يع  :يقولون

 ،لـيس بثقـة   :وقال مرة متروك الحديث، : وقال النسائي، عن الطريق  فيما يقولون مائالً  
  وهو مع ضعفه ممن يكتـب حديثـه،      ،وعامة حديثه ال يتابعه أحد عليه      :وقال ابن عدي  

 ضـعفه  :وقال الترمذي ي آخر عمره،كان من أهل الحديث ولكنه بلي ف  :قال ابن معين  و
في حديثه بعـض   :وقال أبو أحمد الحاكم  ضعيف،:وقال العقيلي يحيى بن معين وغيره،  

 فـي   ويخطئكان ممن يهم في األخبار حتى يأتي بها مقلوبة           : وقال ابن حبان   ،المناكير
علـى  متفـق   ": الميزان"، وفي   ضعفوه": الكاشف" وقال الذهبي في     اآلثار كأنها معمولة،  

  . )٢(ضعيف من الثامنة يقال تغير حفظه بأخرة :"التقريب"، وقال ابن حجر في ضعفه
  .تغير حفظه بأخرة، ضعيف :والحاصل أنه

                                         
والدارمي . ٩١٥ برقم ١/٢٩٦وابن ماجة  كتاب إقامة الصالة، باب التسليم . ١٤٨٤ برقم ٣/٨٠" مسنده" أخرجه أحمد في )١(

كتاب " شرح معاني اآلثار"والطحاوي في .  ٣٠٤١ برقم ١/٢٦٥" مصنفه"وابن أبي شيبة في . ١٣٨٥ برقم ٢/٨٤٩" سننه"في 
  .٣/٤٦١" صحيح سنن النسائي" لباني في وصححه األ. ١/١٦٧لسالم في الصالة باب ا: الصالة

تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ١/٥٤٣الكاشف . ٢/٤٠١ميزان االعتدال . ١/٢٩٨التقريب . ٥/١٧٦تهذيب التهذيب ) ٢(
الكامل في ضعفاء . ٢/١٤المجروحين . ٥/٦٢التاريخ الكبير . ٧/٢٥٩لسان الميزان . ٥/٢٢الجرح والتعديل . ١٤/٣٧٩

  .٥/٢٨٩الرجال 



– 

  )٤٥٨٤(

  :عبد اهللا بن سلمة األفطس-)٧(
  :قال )٣٥٢٧قم ر ب٣/٤٤٩كتاب المحاربة، باب السحر ("الكبرى" في أخرج النسائي 

٣٥٢٧ -    الْع نب دمحنَا مرقَالَ     َأخْب ِريسِن ِإداب نـِن       : لَاِء، عـِرو بمع نةُ، عبنَا شُعرَأخْب
اذْهب ِبنَا  : قَاَل يهوِدي ِلصاِحِبهِ  : مرةَ، عن عبِد اِهللا بِن سلَمةَ، عن صفْوان بِن عساٍل قَالَ          

     هاِحبص قَاَل لَه ،ذَا النَِّبيـوَل          لَا تَقُْل نَ  : ِإلَى هسا رٍن، فََأتَييةُ َأععبَأر لَه كَان كِمعس لَو ،ِبي
           منَاٍت، فَقَاَل لَهياٍت بِع آيِتس نع َألَهفَس لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عًئا،     «: اِهللا صلَا تُشِْركُوا ِباِهللا شَـي

فْس الَِّتي حرم اُهللا ِإلَّا ِبالْحقِّ، ولَا تَمشُوا ِببِريٍء ِإلَـى        ولَا تَسِرقُوا، ولَا تَزنُوا، ولَا تَقْتُلُوا النَّ      
، )١(ِذي سلْطَاٍن، ولَا تَسحروا، ولَا تَْأكُلُوا الربا، ولَا تَقِْذفُوا محصنَةً، ولَا تَولَّوا يوم الزحفِ             

نَشْهد َأنَّك نَِبـي  : فَقَبلُوا يديِه وِرجلَيِه، وقَالُوا»  السبِتوعلَيكُم خَاصةً يهود َأن لَا تَعدوا ِفي    
ِإن داود دعا َأن لَا يزاَل ِمن ذُريِتِه نَِبي، وِإنَّا نَخَـافُ            : فَما منَعكُم َأن تَتَِّبعوِني؟ قَالُوا    : قَاَل

  ".)٢(دِإِن تَِبعنَاك َأن تَقْتُلَنَا يهو
: حِكي عن شُعبةَ قَـالَ : قَاَل َأبو عبِد الرحمِن. وهذَا حِديثٌ منْكَر(:  قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   

   . )تَعِرفُ وتُنِْكر: سَألْتُ عمرو بن مرةَ عن عبِد اِهللا بِن سلَمةَ فَقَاَل
 قَـاَل َأبـو عبـِد       ).وعبد اِهللا بن سلَمةَ الَْأفْطَس متْروك الْحِديثِ      (: قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   

كَان هذَا الَْأفْطَس يطْلُب الْحِديثَ مع يحيى بِن سـِعيٍد الْقَطَّـاِن وكَـان ِمـن                (: الرحمِن
  ).َأسنَاِنِه

                                         
)١( الفرار :َأي اِد ِمنوِلقاِء الِْجه وب ِفي العدفُ. الحرحشُ: والزيالْج فُونحزِإلَى ي ودالع :شُون َأيمالنهاية في غريب .ي 

  .٢/٢٩٧الحديث، 

). ٣٢١٦ومن سورة بني إسرائيل برقم : ، وباب٢٧٨٧باب ما جاء في قبلة اليد والرجل برقم (أخرجه الترمذي في جامعه ) ٢(
وصفْوان بن (والطيالسي في مسنده ). ٤٠٥١السحر برقم (و) ٣٧٢٨باب الرجِل يقَبُل يد الرجِل برقم (وابن ماجه في سننه 
وابن أبي ). ٢٥٦٨٧د الرجِل ِعنْد السلَاِم برقم ِفي الرجِل يقَبُل ي(وابن أبي شيبة في مصنفه ). ١٢٤٧عساٍل الْمراِدي برقم 

والطحاوي في شرح ). ٢١٨٠صفْوان بن عساٍل الْمراِدي ومراد هو يحاِبر بن ماِلِك بِن َأدد برقم (عاصم في اآلحاد والمثاني 
باب بياِن مشِْكِل ما رِوي عن رسوِل اللَِّه علَيِه السلَام (آلثار، والطحاوي في مشكل ا). ٣٣٠٣ِكتَاب السيِر برقم (معاني اآلثار 

، وباب بياِن مشِْكِل ما رِوي عن رسوِل اللَِّه ٤٩، وباب بياِن مشِْكِل ما رِوي عن رسوِل اللَِّه علَيِه السلَام ثُم برقم ٤٨ثُم برقم 
والطبراني في ). ٩٣٧عبد اللَِّه بن سلَمةَ َأبو الْعاِليِة الْهمداِني الْكُوِفي برقم (والعقيلي في الضعفاء ). ٥٠سلَام ثُم برقم علَيِه ال
). ٦٧٣٧ مرةَ برقم عمرو بن(وأبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء ). ٧٢٦٧صفْوان بن الْمعطَِّل السلَِمي برقم (الكبير 

حِديثُ صفْوان بِن عساٍل الْمراِدي برقم (وأحمد في المسند ). ٢٥١٧٠ِكتَاب ِقتَاِل َأهِل الْبغِْي برقم " (الكبرى"والبيهقي في سننه 
، وتَْأِويُل ١٥٢٧٥ اِلاعِتكَاِف برقم ِكتَاب(والنسائي في الكبرى ). ١٧٨٣٥، وحِديثُ صفْوان بِن عساٍل الْمراِدي برقم ١٧٨٢٦

  .ضعيف): ٢٧٥(برقم " ضعيف النسائي"وقال األلباني في . ٧٤٢٦قَوِل اللَِّه جلَّ ثَنَاُؤه ولَقَد آتَينَا موسى ِتسع آياٍت بينَاٍت برقم 



 

 )٤٥٨٥(

 وعلـي وسـلمان الفارسـي       عمر ومعاذ  وى عن ر ،بن سلمة المرادي الكوفي     عبد اهللا 
قال أحمد بن   . وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة       وغيرهم،   وصفوان بن عسال،  

كان عبد اهللا بن سـلمة يحـدثنا    : ال أعلم روى عنه غيرهما، وقال عمرو بن مرة       :حنبل
ثقـة   :وقال يعقوب بن شيبة    كوفي تابعي ثقة،   :وقال العجلي  فيعرف وينكر كان قد كبر،    

ال يتـابع فـي   :وقـال البخـاري   لطبقة األولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة،     في ا  يعد 
 قال الذهبي   أرجو أنه ال بأس به،     :وقال ابن عدي   يعرف وينكر،  :وقال أبو حاتم   حديثه،

صدوق تغير حفظـه مـن       :"التقريب"، وقال ابن حجر في      تركوه": ديوان الضعفاء "في  
  .)١(الثانية

  .فظهتغير ح صدوق، :والحاصل أنه
  : عبد الْوهاِب بن مجاِهٍد)٨ (

كتاب عمل اليوم والليلة، باب التَّسِبيح والتَّكِْبير والتَّهِليُل         "(الكبرى" أخرج النسائي في    
  ٩/٦١والتَّحِميد دبر الصلَواِت، وِذكْر اخِْتلَاِف َألْفَاِظ النَّاِقِلين ِلخَبِر َأِبـي هريـرةَ ِفيـِه               

  : قال)٩٨٩٣برقم 
َأخْبرنَا يعقُوب بـن عطَـاٍء، عـن        :  َأخْبرنَا َأحمد بن نَصٍر، عن مكِّي بِن ِإبراِهيم قَالَ         -

قَاَل رسـوُل اِهللا صـلَّى   : عطَاِء بِن َأِبي علْقَمةَ بِن الْحاِرِث بِن نَوفٍَل، عن َأِبي هريرةَ قَالَ 
من سبح ِفي دبِر صلَاِة الْغَداِة ِماَئةَ تَسِبيحٍة، وهلََّل ِماَئةَ تَهِليلٍَة، غُِفر لَـه            «:  علَيِه وسلَّم  اُهللا

  .»)٢(ذُنُوبه وإن كَانَتْ ِمثَْل زبِد الْبحِر
اٍح ضِعيفٌ، وعبـد الْوهـاِب بـن        يعقُوب بن عطَاِء بِن َأِبي رب     (:  قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   

مجاِهٍد متْروك الْحِديِث، وعبد اِهللا بن طَاوٍس ِثقَةٌ مْأمون، وعبد اِهللا بن سِعيِد بِن جبيٍر               
           مع لَِم النَّاِس، قَالَهَأع اٍس ِثقَةٌ ِمنبِن علَى ابوةُ مِعكِْرمو ،ونْأمِثقَةٌ م    نِدينَاٍر، ع نو بر

   ).جاِبِر بِن زيٍد
  .فقد أورد ذكره اإلمام النسائي علماً أنه لم يخرج له

                                         
. ٢/٢٠المجروحين . ٥/١٠٠الكبير التاريخ . ١/٢١٧ديوان الضعفاء . ١/٣٠٦تقريب التهذيب . ٥/٢٤٣ تهذيب التهذيب )١(

  .٥/٣٢٦الكامل في ضعفاء الرجال 

، )١٢٨٢(برقم " صحيح سنن النسائي"وصححه األلباني في . ١٤١ برقم ١/٢٠٢" عمل اليوم والليلة"وكذلك أخرجه في ) ٢(
  .٥٦٢١: برقم" ضعيف الجامع" وضعفّه في 



– 

  )٤٥٨٦(

 روى  ، مولى عبد الوهاب بن السائب المخزومي      ،بن مجاهد بن جبر المكي     عبد الوهاب 
 قـال   . وغيـرهم  وعنه إسماعيل بن عياش وبكار بن محمد السيريني،        عن أبيه وعطاء،  

 : وقال النـسائي ،ضعيف :شيء ضعيف الحديث، وقال ابن معين وأبو حاتم     ليس ب  :أحمد
 :وقال المـزي  عامة ما يرويه ال يتابع عليه، :وقال ابن عدي ليس بثقة وال يكتب حديثه، 

 . هي موجودة في بعض النسخ في كتاب الـسنة         : قلت .لم أقف على رواية ابن ماجة له      
 :يالدار قطن وقال   ب حديثه وليس بشيء،    ال يكت  :وقال علي بن المديني ويحيى بن معين      

 في  كان ضعيفاً  :وقال ابن سعد   ال تحل الرواية عنه،    :وقال األزدي  ليس بشيء ضعيف،  
 اجمعوا على تـرك     :وقال ابن الجوزي  ،  روى أحاديث موضوعة   : وقال الحاكم  ،الحديث
: وغيـره قال النسائي   : وقال" ديوان الضعفاء "، وفي   "الميزان"، وذكره الذهبي في     حديثه

  .)١(متروك وقد كذبه الثوري من السابعة :"التقريب"، وقال ابن حجر في متروك
  .وقد كذبه الثوري متروك :والحاصل أنه

)٩ (ِديبالْع ونارو هَأب:  
، باب الِْبكْر يزوجها َأبوهـا وِهـي كَاِرهـةٌ          النكاحكتاب  "(الكبرى" أخرج النسائي في    

  :قال )٥٣٦٥ برقم ٥/١٧٦
حـدثَِني  : حدثَنَا جعفَر بن عوٍن، قَـالَ     :  َأخْبرنَا َأحمد بن عثْمان بِن حِكيٍم الْكُوِفي، قَالَ        -

    ـْأسلَـا ب ِنيدم وهو ،ِديباٍر الْعنَه نع ،انبِن حى بيحِن يِد بمحم نع ،انثْمع نةُ بِبيعر
هـِذِه  : جاء رجٌل ِبابنٍَة لَه ِإلَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فَقَـالَ        : عن َأِبي سِعيٍد، قَالَ   ِبِه  

والَّـِذي  : كُلُّ ذَِلك تُردد علَيِه مقَالَتَها، فَقَالَـتْ      » َأِطيِعي َأباكِ «: ابنَِتي َأبتْ َأن تَزوج، فَقَالَ    
ثَكعِتِه، فَقَـالَ   بجولَى زِج عوقُّ الزا حِني متَّى تُخِْبرح جوقِّ لَا َأتَزِج   «:  ِبالْحوـقُّ الـزح

والَِّذي بعثَك ِبـالْحقِّ لَـا   : ، فَقَالَتْ» فَلَحستْها ما َأدتْ حقَّه ،علَى زوجِتِه لَو كَانَتْ ِبِه قُرحةٌ     
  .»)٢(لَا تُنِْكحوهن ِإلَّا ِبِإذِْنِهن«: ، فَقَاَلَأتَزوج َأبدا

                                         
تهذيب الكمال في أسماء .١/٢٦٣: ديوان الضعفاء. ٢/٦٨٢ ميزان االعتدال. ١/٣٦٨التقريب . ٦/٤٥٣ تهذيب التهذيب )١(

المجروحين . ٦/٩٨التاريخ الكبير . ٦/٤٠الطبقات . ٧/٢٩٥لسان الميزان . ٦/٦٩الجرح والتعديل . ١٨/٥١٦الرجال 
  .٦/٥١٣الكامل في ضعفاء الرجال . ٢/١٤٦

والحافظ ). ٢٧١٧َأما حِديثُ ساِلٍم برقم ( المستدرك والحاكم في). ٤٢٣٨باب الْهدي برقم ( أخرجه ابن حبان في صحيحه )٢(
). ٣١١٥باب الْمواِقيِت برقم (والدار قطني في سننه ). ١٧١١باب حقِّ الزوِج علَى الْمرَأِة برقم (ابن حجر في المطالب العالية 

  .١٣٧٧٦ى الْمرَأِة برقم باب ما جاء ِفي ِعظَِم حقِّ الزوِج علَ" (الكبرى"والبيهقي في 



 

 )٤٥٨٧(

 ليس  :وقال في موضع آخر   ،  َأبو هارون الْعبِدي متْروك الْحِديثِ    (: قَاَل َأبو عبِد الرحمنِ   
س ِبـِه   ، وَأبو هارون الْغَنَِوي لَـا بـأْ       )واسمه عمارةُ بن جوينٍ   ،  بثقة وال يكتب حديثه   

   واسمه ِإبراِهيم بن الْعلَاِء، وِكلَاهما ِمن َأهِل الْبصرِة
  .فقد أورد ذكره اإلمام النسائي علماً أنه لم يخرج له

روى عن أبي سـعيد الخـدري وابـن         ،   أبو هارون العبدي البصري    ،عمارة بن جوين  
ي والحمادان والحكم بن عبـدة   وعنه عبد اهللا بن عون وعبد اهللا بن شوذب والثور         ،عمر

وخالد بن دينار وجعفر بن سليمان وصالح المري ونوح بن قيس وهـشيم وعلـي بـن                 
  .عاصم وآخرون

وقـال    وما زال بن عون يروي عنه حتـى مـات،          ،ضعفه شعبة  :قال يحيى بن سعيد   
: بـن معـين   اوقال الدوري عن      ليس بشيء،  : وقال أحمد  ،تركه يحيى القطان   :البخاري
وقال  هذه صحيفة الوصي،   : وكانت عنده صحيفة يقول    ،هم ال يصدق في حديثه    كان عند 

وقـال   ضعيف أضعف من بشر بن حرب،      : وقال أبو حاتم   ،ضعيف حديث  :أبو زرعة 
كان يـروي    :بن حبان ا متروك، وقال    : وقال الحاكم أبو أحمد    ، كذاب مفتر  :الجوزجاني

بـن  ا وقال   ،ال على جهة التعجب   إ ال يحل كتب حديثه      ،عن أبي سعيد ما ليس من حديثه      
فـي  بن سـعد    ا وقال   ، كان كذاباً  :قال عثمان بن أبي شيبة    وكان غير ثقة يكذب،      :معين

وقال علي   أهل البصرة يضعفونه،   :بن البرقي ا في الحديث، وقال     كان ضعيفاً ":الطبقات"
 ،أجمعوا على أنه ضـعيف الحـديث       :بن عبد البر  اوقال  ،  لست أروي عنه   :بن المديني 

، وفـي   متـروك ": الكاشـف "، وقال الذهبي فـي      قد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب     و
، وقال ابـن حجـر فـي        مجمع على ضعفه  ": الديوان"، وفي   ن بمرة يتابعي ل ": الميزان"
  .)١( شيعي من الرابعة،متروك ومنهم من كذبه :"التقريب"

  . شيعي،ومنهم من كذبه متروك، :والحاصل أنه

                                         
. ١/٢٨٨ديوان الضعفاء . ٢/٥٣الكاشف . ٣/١٧٣ميزان االعتدال . ١/٤٠٨تقريب التهذيب . ٧/٤١٢ تهذيب التهذيب)١(

. ٦/٤٩٩التاريخ الكبير . ٧/٣٨٢الطبقات الكبرى . ٦/٣٦٣الجرح والتعديل . ٢١/٢٣٢تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
  .٦/١٤٧ي ضعفاء الرجال الكامل ف.  ٢/١٧٧المجروحين 

  



– 

  )٤٥٨٨(

  الخاتمة
ي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على من خـتم اهللا بـه             الحمد هللا الذ  

الرساالت، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يـوم        
  :الدين، وبعد

إن بيان أحوال النقاد في التشدد والتساهل واالعتدال، ومراتـب ألفـاظهم فـي              
مع أقوال كل ناقد علـى حـدة ومقارنتهـا    الجرح والتعديل ال يمكن أن تضبط إال بعد ج      

  .بسائر أقوال النقاد حتى يعلم منهج كل ناقد بعينه ويعلم المعتدل من غيره
  : وقد توصلت من خالل بحثي إلى نتائج من أهمها

اعتنى العلماء بعلم نقد الرواة، وكان اإلمام النسائي رحمه اهللا من أبـرز مـن                - ١
 . خاض غمار هذا الفن

 على طريقة دقيقة تجمع بين الفقـه وفـن اإلسـناد، ورتـب          رتب كتابه السنن   - ٢
األحاديث على األبواب، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانًا منزلة عالية من الدقـة،            

 ضمن كتب الصحاح أو السنن، والتـي        - كما اشتُهر    -" سنن النسائي "وصار  
 .عرفت بالكتب الستة

ض الـرواة أو تجـريحهم،      لم يكثر اإلمام النسائي من ذكر ما يتعلق بتعديل بع          - ٣
وكذلك لم يكثر من التعريف بالرواة، ولكنه كان يتعرض أحيانا لبيان أن فالنـا              
من الصحابة أو التابعين، أو أنه كوفي أو بصري، أو بيان تاريخ مولد أو وفـاة    
أو اختالط راٍو معين، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بـين               

 .راو من غيرهراويين، أو تمييز 
 من العبـارات الدالـة      )متروك الحديث (قول أئمة الجرح والتعديل في الراوي        - ٤

 .على الترك عند قائلها
 ومـنهم اإلمـام   )متروك الحديث(من األلفاظ التي استعملها أئمة النقاد مصطلح   - ٥

، وابـن   وأبـو زرعـة، والبرقـاني      عمرو ابن علي،  ، واألزدي، و  يالدار قطن 
 والـدار   أبو أحمـد الحـاكم،    ، وأبو داود، و    وابن خراش  ،الترمذي المبارك، و 

 .يحيى القطان، ويقطن
منهم من ذكـر    ،  )متروك الحديث (تضمن البحث تسعة رواٍة قال فيهم النسائي         - ٦

ِإسحاقَ بِن َأِبي فَـروةَ،      ِإبراِهيم بن الْفَضِل ،    (:لهم أحاديث وعددهم ستة وهم    



 

 )٤٥٨٩(

 عبـد اهللا بـن سـلمة        ،سلَيمان بن َأرقَم     وب بن سويٍد،   َأي  ، ِإسماِعيُل بن مسِلمٍ  
 : ومنهم من أوردهم ولم يذكر لهم حديث وعددهم ثالثة وهم،  )األفطس

 )         ،ِديِنيِن الْمب ِليع اِلدِن نَِجيٍح وفَِر بعج ناللَِّه ب دباِهـٍد،     عجم ناِب بهالْو دبع 
 ).عبدي البصريأبو هارون ال

من خالل تأمل الرواة الذين قال عنهم اإلمام النسائي متروك حديثهم يظهـر أن              - ٧
عنده فقط، وليست جزماً بأنـه       ) متروك(  تدل على أنه     )متروك الحديث (قوله  

 .متروك عند غيره
وبالنظر في الجدول المرفق يتضح أقوال أئمة النقاد فيمن قال عـنهم اإلمـام       

، وتحليـل عبـاراتهم فـيهم،       )متروك الحـديث  : (لكبرىالنسائي في سننه ا   
  . حكم مناسب لهم، واهللا أعلمطواستنبا

  



– 

  )٤٥٩٠(

 

قول اإلمام   الراوي  م
  الذهبي

قول ابن 
  حجر
في 

  التقريب

  الحاصل  قول باقي نقاد الرواة

١-   اِهيمرِإب
 نب

  الْفَضِل

": الميزان"في 
شيخ مدني 

ضعيف، وفي 
": الكاشف"

ضعفّوه، وفي 
ن ديوا"

": الضعفاء
تركه غير 

  .واحد

 ،متروك
من 

  الثامنة

وقال ، متروك: ، واألزدييالدار قطنقال 
: قال أحمدو ،فاحش الخطأ: ابن حبان

، ضعيف الحديث ليس بقوي في الحديث
 وقال، ليس حديثه بشيء: وقال ابن معين

وقال أبو ، ضعيف: أبو زرعةو الترمذي،
وقال ، ضعيف الحديث منكر الحديث: حاتم

 الحديث وقالمنكر : ، والنسائيبخاريال
ليس بثقة وال : موضع آخر في الترمذي

ليس :  وقال أبو أحمد الحاكم،يكتب حديثه
ومع ضعفه : "وقال ابن عدي، بالقوي عندهم

يكتب حديثه وهو عندي ممن ال يجوز 
عندي   وإبراهيم الخوزيبحديثه،االحتجاج 
يعرف : وقال يعقوب بن سفيان، أصلح منه

  وينكرحديثه 

  متروك

ِإسحاق   -٢
بن َأِبي 

  فَروةَ

" في 
ولم ": الميزان
 أر أحداً

  .مشاه

 ،متروك
من 

 ،الرابعة
مات 
سنة 
أربع 

  وأربعين

 كثير الحديث يروي نكا: سعدقال ابن 
وقال  أحاديث منكرة ال يحتجون بحديثه،

 تحل عندي ال: أحمدوقال ، تركوه: البخاري
أهل أن  بسلي: روايةوفي ، الرواية عنه
 :وقال ابن معين في رواية، يحمل عنه

وفي " حديثه ليس بذاك: معاوية بن صالح
ال يكتب حديثه : "رواية ابن أبي مريم عنه

وفي رواية أبي داود والغالبي " ليس بشيء
، وقال إسماعيل القاضي عن "ليس بثقة: "عنه
: وقال ابن عمار" منكر الحديث: "علي

وأبو وقال عمرو ابن علي  ضعيف ذاهب

  متروك
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:. متروك الحديث: زرعة وأبو حاتم النسائي
آخر ليس بثقة وال : "وقال النسائي في موضع

 بذاه: زرعةوزاد أبو " يكتب حديثه
 ، يحتج بحديثهال: خزيمة وقال ابن ،الحديث
وقال  متروك:  والبرقانييالدار قطنوقال 

ال يتابع على أسانيده وال على  :ابن عدي
لضعفاء، وقال متونه وهو بين األمر في ا

ضعفوه جدا وتكلم فيه : الخليلي في اإلرشاد
 فضعي: البزار وتركاه وقالمالك والشافعي 

وذكره ابن الجارود والعقيلي والدوالبي وأبو 
العرب والساجي وابن شاهين في الضعفاء 

بحجة ضعيف الحديث ليس  :وزاد الساجي
يقلب األسانيد : " بن حبان في الضعفاءوقال

  ".يلويرفع المراس
ِإسماِعيُل   -٣

 نب
  مسِلٍم

في 
": الكاشف"

ضعفوه 
وتركه 

النسائي، 
وذكره في 

الميزان "
وله : وقال

  مناكير

كان من 
البصرة 
ثم سكن 

مكة 
وكان 
 ،فقيهاً

ضعيف 
 ،الحديث

من 
  .الخامسة

كان يحيى وعبد : "قال عمرو بن علي
لم : "وقال القطان. الرحمن ال يحدثان عنه

 كان يحدثنا بالحديث الواحد ،يزل مخلطاً
كان : "وقال ابن عيينة" على ثالثة ضروب

 أسأله عن الحديث فما كان يخطئإسماعيل 
، "منكر الحديث: "وقال أحمد" يدري شيئا

وقال ابن " ليس بشيء: "وقال ابن معين
كان : "وقال الفالس" ال يكتب حديثه: "المديني

ضعيفا في الحديث يهم فيه وكان صدوقا 
الغلط يحدث عنه من ال ينظر في يكثر 
وقال " واه جدا: "وقال الجوزجاني" الرجال

: وقال أبو حاتم" ضعيف الحديث: "أبو زرعة
وقال ابن أبي حاتم " ضعيف الحديث مختلط"

قلت ألبي وهو أحب إليك أو عمرو بن عبيد 
جميعا ضعيفان وإسماعيل ضعيف : "فقال

وقال " الحديث ليس بمتروك يكتب حديثه

ضعيف 
  الحديث



– 
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تركه يحيى وابن مهدي وتركه : "اريالبخ
: وقال النسائي" ابن المبارك وربما ذكره

وقال " ليس بثقة: "وقال مرة" متروك الحديث"
أحاديثه غير محفوظة إال أنه : "ابن عدي

كان : "، قال ابن حبان"ممن يكتب حديثه
فصيحا وهو ضعيف يروي المناكير عن 

: ، وقال البزار"المشاهير ويقلب األسانيد
، وذكره العقيلي والدوالبي "ليس بالقوي"

والساجي وابن الجارود وغيرهم في 
  .الضعفاء

٤-   نب وبَأي
  سويٍد

" الكاشف"في 
:  وقال
فه أحمد، ضع

وفي 
": الميزان"

: وقال
والعجب من 

ابن حبان 
ذكره في 

 فلم "لثقاتا"
يصنع جيداً، 

 يءرد: وقال
  .الحفظ

صدوق 
 يخطئ

من 
  .عةالتاس

ليس : "وقال ابن معين" ضعيف: "قال أحمد
ترك  :، وابن المبارك"بشيء يسرق األحاديث

: ارم به، وقال البخاري: وقال، "حديثه
وقال " ليس ثقة: "وقال النسائي" يتكلمون فيه"

وقال ابن حبان في " لين الحديث: "أبو حاتم
كان ردي الحفظ يخطئ يتقى حديثه : الثقات

بن أيوب عنه ألن من رواية ابنه محمد 
اخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه 

لم  :وجد أكثرها مستقيمة وقال الخليلي
" فيه نظر" :يرضوا حفظه وقال اإلسماعيلي

تكلموا "وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء 
وقال " ضعيف إرم به ":وقال الساجي" فيه

، وقال "ضعيف ":اآلجري عن أبي داود
حديث وهو بعد واهي ال": الجوزجاني

  ."متماسك

صدوق 
 يخطئ

٥-   انملَيس
قَمَأر نب  

" الكاشف"في 
متروك، : 

" وفي 
": الميزان
  تركوه،

 ،ضعيف
من 

  .السابعة

قال عبد اهللا بن أحمد عن أبيه ال يسوى 
حديثه شيئا وقال ابن معين ليس بشيء ليس 
يسوى فلسا وقال عمرو بن علي ليس بثقة 

وقال محمد بن عبد روى أحاديث منكرة قال 
اهللا األنصاري كانوا ينهونا عنه ونحن شبان 
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 :وذكر عنه أمرا عظيما وقال البخاري
متروك الحديث، وقال  :تركوه وقال أبي داود

  متروك الحديث، :الترمذي وابن خراش
 ضعيف الحديث ذاهب :وقال أبو زرعة

 ساقط وقال ابن :الحديث قال الجوزجاني
 قلت .يتابع عليه عامة ما يرويه ال :عدي

بن مهدي الم أسمع :وقال عمرو بن علي 
  وقال أبو أحمد الحاكم،،يذكر هذا الشيخ

وقال مسلم   متروك الحديث،:يوالدار قطن
 وقال النسائي في ،منكر الحديث :في الكنى

التمييز ال يكتب حديثه وذكره يعقوب بن 
سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم 

 اليمامة ومولده بالبصرة وقال ابن حبان سكن
وكان ممن يقلب األخبار ويروي عن الثقات 

ضعيف عند  :وقال الترمذي :الموضوعات
  .أهل الحديث

عبد اللَِّه   -٦
 نب

جعفَِر 
بِن 

نَِجيٍح 
 اِلدو

عِلي بِن 
ِديِنيالْم  

في 
": الكاشف"

ضعفوه، وفي 
": الميزان"

متفق على 
  .ضعفه

 ،ضعيف
من 

 ،الثامنة
 :يقال

تغير 
حفظه 
  .بأخرة

كان وكيع إذا  :قال عبد اهللا بن أحمد عن أبيه
أتى على حديثه قال جز عليه، وقال ابن 

سئل يزيد  :ليس بشيء وقال أبو حاتم: معين
بن هارون عنه فقال ال تسألوا عن أشياء، 

وقال  ضعيف الحديث، :وقال عمرو بن علي
منكر الحديث جدا يحدث عن  :أبو حاتم

ت بالمناكير يكتب حديثه وال يحتج به، الثقا
وكان علي ال يحدثنا عن أبيه فكان قوم 
يقولون علي يعق فلما كان بآخره حدث عنه، 

واهي الحديث كأن فيما : وقال الجوزجاني
 :يقولون مائال عن الطريق، وقال النسائي

ليس بثقة وقال : وقال مرة متروك الحديث،
حد عليه وعامة حديثه ال يتابعه أ :ابن عدي

وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه، وقال ابن 

ضعيف، 
تغير 

حفظه 
  .بأخرة



– 
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كان من أهل الحديث ولكنه بلي في  :معين
ضعفه يحيى بن : وقال الترمذي آخر عمره،

وقال  ضعيف،: وقال العقيلي معين وغيره،
في حديثه بعض المناكير، : أبو أحمد الحاكم
كان ممن يهم في األخبار  :وقال ابن حبان

 في اآلثار خطئويحتى يأتي بها مقلوبة 
  .كأنها معمولة

عبد اهللا   -٧
بن 

سلمة 
  األفطس

ديوان "في 
" : الضعفاء

  .تركوه

صدوق 
تغير 
 ،حفظه
من 

  .الثانية

كان عبد اهللا بن سلمة  :وقال عمرو بن مرة
وقال  يحدثنا فيعرف وينكر كان قد كبر،

وقال يعقوب بن  كوفي تابعي ثقة، :العجلي
ة يعد في الطبقة األولى من فقهاء ثق :شيبة

ال يتابع : وقال البخاري الكوفة بعد الصحابة،
 يعرف وينكر، :وقال أبوحاتم في حديثه،

  .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

صدوق، 
تغير 
  حفظه

٨-   دبع
الْوهاِب 

 نب
  مجاِهٍد

وذكره في 
، "الميزان"

ديوان "وفي 
" الضعفاء

قال : وقال
 النسائي
: وغيره
  .متروك

 ،متروك
وقد 
كذبه 

 ،الثوري
من 

  .السابعة

ليس بشيء ضعيف الحديث، : وقال أحمد
ضعيف، وقال : وقال ابن معين وأبو حاتم

ليس بثقة وال يكتب حديثه، وقال : النسائي
عامة ما يرويه ال يتابع عليه،  :ابن عدي

لم أقف على رواية ابن ماجة : وقال المزي
عض النسخ في له قلت هي موجودة في ب

كتاب السنة وقال علي بن المديني ويحيى بن 
معين ال يكتب حديثه وليس بشيء، وقال 

ليس بشيء ضعيف، وقال : الدار قطني
ال تحل الرواية عنه، وقال ابن : األزدي

: كان ضعيفا في الحديث، وقال الحاكم: سعد
روى أحاديث موضوعة و، قال ابن 

  .اجمعوا على ترك حديثه: الجوزي

روك مت
وقد 
كذبه 

  .الثوري

أبو   -٩
هارون 
العبدي 

في 
": الكاشف"

متروك، وفي 

 ،متروك
ومنهم 

من 

ضعفه شعبة وما زال : قال يحيى بن سعيد
بن عون يروي عنه حتى مات، وقال 

: لقطان،  وقال أحمدتركه يحيى ا :البخاري

متروك، 
ومنهم 

من 
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": الميزان"  البصري
تابعي لين 

بمرة، وفي 
": الديوان"

مجمع على 
  .ضعفه

 ،كذبه
 ،شيعي
من 

  .الرابعة

 :بن معيناليس بشيء، وقال الدوري عن 
كان عندهم ال يصدق في حديثه وكانت عنده 

وقال  هذه صحيفة الوصي، :صحيفة يقول
: ضعيف حديث، وقال أبو حاتم: أبو زرعة

ضعيف أضعف من بشر بن حرب، وقال 
الجوزجاني كذاب مفتر وقال الحاكم أبو 

ن يروي كا :أحمد متروك، وقال بن حبان
عن أبي سعيد ما ليس من حديثه ال يحل 

بن اكتب حديثه اال على جهة التعجب، وقال 
كان غير ثقة يكذب، قال عثمان بن  :معين

بن سعد في اأبي شيبة كان كذابا وقال 
بن ا في الحديث، وقال كان ضعيفاً ":الطبقات"

أهل البصرة يضعفونه، وقال علي : البرقي
بن عبد ا، وقال لست أروي عنه: بن المديني

أجمعوا على أنه ضعيف الحديث وقد : البر
  .تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب

كذبه 
  .شيعي

 



– 
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  فهرس المصادر والمراجع
ط، المدينة .د.  بن مهدي سعدي، الهاشمي.أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية - ١

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادة: المنورة
 أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن ، الشيباني.اآلحاد والمثاني - ٢

 – ١٤١١ دار الراية، : الرياض،١ط.باسم فيصل أحمد الجوابرة. د: تحقيق. مخلد
 .م١٩٩١

 . األمير عالء الدين علي بن بلبان، الفارسي.اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ٣
 .م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ مؤسسة الرسالة، : بيروت، ١ط.ؤوطاب األرن شعي:تحقيق

:  إشراف. محمد ناصر الدين، األلباني.إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ٤
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥،  المكتب اإلسالمي: بيروت، ٢ط.زهير الشاويش

 بن عمر بن لإسماعي الفداء ، أبوبن كثيرا. الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث - ٥
  .ت.العلمية، د الكتب دار: ، بيروت٢ط. شاكر محمد أحمد: تحقيق. كثير

ط، .د . أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري.التاريخ الكبير - ٦
 .ت.د :حيدر آباد

.  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، العسقالني.تقريب التهذيب - ٧
 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ دار الرشيد، : سوريا،١ط. د عوامةمحم: تحقيق

، ١ط . العسقالني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر.تهذيب التهذيب - ٨
 .هـ١٣٢٦ مطبعة دائرة المعارف النظامية، :الهند

 أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، المزي.تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ٩
 مؤسسة الرسالة، : بيروت،١ط. بشار عواد معروف. د:  تحقيق.القضاعي الكلبي

 .م١٩٨٠ –١٤٠٠
 دائرة :حيدر آباد، ١ط . أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي، البستي.الثقات -١٠

 .م١٩٧٣ -    ه١٣٩٣المعارف العثمانية، 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه  -١١

محمد زهير بن ناصر :  تحقيق. أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري.مهوأيا
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد ( دار طوق النجاة :م.، د١ط. الناصر

 .هـ١٤٢٢، )عبد الباقي
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 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن أبي ، الرازي. الجرح والتعديل -١٢
 .م١٩٥٢ -  هـ١٢٧١ دار إحياء التراث العربي، :بيروت، ١ط.تميميحاتم ال

 أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ، األصبهاني.حلية األولياء وطبقات األصفياء -١٣
 -هـ ١٣٩٤ السعادة، :بجوار محافظة مصرط، .د .إسحاق بن موسى بن مهران

 .م١٩٧٤
ن بن علي بن موسى الخُسروِجردي  أبو بكر أحمد بن الحسي، البيهقي.الدعوات الكبير -١٤

 غراس للنشر والتوزيع، :الكويت، ١ط. بدر بن عبد اهللا البدر:  تحقيق.الخراساني
 .م٢٠٠٩

 شمس الدين ، الذهبي.ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين -١٥
. مد األنصاريحماد بن مح:  تحقيق.أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز

 .م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ مكتبة النهضة الحديثة، :، مكة المكرمة٢ط
. سالم أحمد السلفي:  تحقيق. أبو عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج، المروِزي.السنة -١٦

 . هـ١٤٠٨ مؤسسة الكتب الثقافية، : بيروت١ط
 محمد فؤاد عبد : تحقيق. أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينيه، ابن ماج.هسنن ابن ماج -١٧

 .ت.، د فيصل عيسى البابي الحلبي- دار إحياء الكتب العربية :م.ط، د.د. الباقي
 أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن ، السِجستاني.سنن أبي داود -١٨

 المكتبة :بيروت–صيدا ط، .د. محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق.عمرو األزدي
 .ت. دالعصرية،

 . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي.سنن الترمذي -١٩
 .م١٩٩٨ ،دار الغرب اإلسالمي: ت بيروط،.د .بشار عواد معروف: تحقيق

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ، الدارقطني.سنن الدارقطني -٢٠
، حسن عبد المنعم شلبي، عبد رناؤوطاألشعيب :  تحقيق.النعمان بن دينار البغدادي

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ مؤسسة الرسالة، : بيروت،١ط. اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم
لبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي ا .السنن الصغير -٢١

 جامعة الدراسات :كراتشي، ١ط. عبد المعطي أمين قلعجي:  تحقيق.الخراساني
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠مية، اإلسال



– 

  )٤٥٩٨(

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي ، البيهقي.السنن الكبرى -٢٢
هـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية، : بيروت،٣ط. محمد عبد القادر عطا:  تحقيق.الخراساني

 .م٢٠٠٣ -
: قتحقي.  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي.السنن الكبرى -٢٣

عبد اهللا بن عبد المحسن : تقديمشعيب األرناؤوط، : إشرافحسن عبد المنعم شلبي، 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ مؤسسة الرسالة، :بيروت، ١ط. التركي

. قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الذهبي،. سير أعالم النبالء -٢٤
 مؤسسة: م.، د٣ط. األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق

  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥الرسالة، 
 الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين الحنبلي، زين. شرح علل الترمذي -٢٥

مكتبة المنار، : الزرقاء–، األردن ١ط. سعيد الرحيم عبد همام .د: تحقيق. السالمي
  .م١٩٨٧- هـ ١٤٠٧

 بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن  أبو جعفر أحمد، الطحاوي.شرح معاني اآلثار -٢٦
د يوسف : مراجعة محمد سيد جاد الحق، -محمد زهري النجار : تحقيق. سلمة األزدي
 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ عالم الكتب،: م.، د١ط .عبد الرحمن

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي ، البيهقي.شعب اإليمان -٢٧
، ١ط .مختار أحمد الندوي: إشرافد العلي عبد الحميد حامد،  عب.د: تحقيق. الخراساني

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، :الرياض
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

: تحقيق . أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي، العقيلي.الضعفاء الكبير -٢٨
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ دار المكتبة العلمية، :تبيرو ،١ط. عبد المعطي أمين قلعجي

: إشراف . أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، األلباني.ضعيف الجامع الصغير وزيادته -٢٩
 .ت.، د المكتب اإلسالمي:م.ط، د.د. زهير الشاوي

، ١ط .زهير الشاويش: إشراف . محمد ناصر الدين، األلباني.ضعيف سنن الترمذي -٣٠
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١  المكتب االسالمي،:بيروت

 .البصري  أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشميابن سعد،. الطبقات الكبرى -٣١
 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠،  دار الكتب العلمية: بيروت،١ط. محمد عبد القادر عطا: تحقيق



 

 )٤٥٩٩(

مشهور :  تحقيق. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي.الطبقات -٣٢
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨ مكتبة المنار، :الزرقاء-  األردن، ١ط.  الوريكاتعبد الكريم- حسن

. أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد الشيباني، أبو. العلل ومعرفة الرجال -٣٣
 .هـ١٤٢٢، الخاني دار: ، الرياض٢ط. عباس محمد بن اهللا وصي: تحقيق

. يب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن أحمد بن شع، النسائي.عمل اليوم والليلة -٣٤
 . هـ١٤٠٦ مؤسسة الرسالة، : بيروت،٢ط. فاروق حمادة. د: تحقيق

عادل أحمد عبد :  تحقيق. أبو أحمد بن عدي، الجرجاني.الكامل في ضعفاء الرجال -٣٥
 : بيروت،١ط. عبد الفتاح أبو سنة: علي محمد معوض، شارك في تحقيقه -الموجود

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الكتب العلمية، 
 . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،الترمذي. ب العللكتا -٣٦

 .ت.العربي، د التراث إحياء دار: ط، بيروت.د.  أحمد محمد شاكر وآخرون:تحقيق
 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، البغدادي.الكفاية في علم الرواية -٣٧

 : المدينة المنورةط،.د. براهيم حمدي المدنيإ، أبو عبداهللا السورقي:  تحقيق.الخطيب
 .ت.، دالمكتبة العلمية

ن، .د: م.ط، د.الحربي، سليمان بن خالد، د. الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية -٣٨
 .ت.د

:  تحقيق. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، العسقالني.لسان الميزان -٣٩
هـ ١٣٩٠ مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بيروت،٢ ط. الهندفيدائرة المعرف النظامية 

  .م١٩٧١-
 أبو حاتم محمد بن حبان بن ، البستي.المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٤٠

 ،١ط. محمود إبراهيم زايد:  تحقيق.أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي
 .هـ١٣٩٦ دار الوعي، :حلب

 أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد ،النيسابوري .المستدرك على الصحيحين -٤١
 ،١ط. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني

 .م١٩٩٠ – ١٤١١ دار الكتب العلمية، :بيروت



– 

  )٤٦٠٠(

 .ي أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصر، الطيالسي.مسند أبي داود الطيالسي -٤٢
 -هـ ١٤١٩ دار هجر، : مصر،١ط. الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي: تحقيق
 .م١٩٩٩

 أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ، الموصلي.مسند أبي يعلى -٤٣
 – ١٤٠٤ دار المأمون للتراث، : دمشق،١ط. حسين سليم أسد: تحقيق. هالل التميمي

 .م١٩٨٤
 أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن ،باني الشي.مسند اإلمام أحمد بن حنبل -٤٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ دار الحديث، :ة القاهر،١ط. أحمد محمد شاكر:  تحقيق.أسد
:  تحقيق. أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي، الدارمي.مسند الدارمي -٤٥

هـ ١٤١٢ للنشر والتوزيع،  دار المغني: المملكة العربية السعودية،١ط. حسين سليم أسد
 .م٢٠٠٠ -

 .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -٤٦
 ط،.د. محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،النيسابوري

 .ت.، د دار إحياء التراث العربي:بيروت
 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن ،عبسي ال.المصنف في األحاديث واآلثار -٤٧

 مكتبة الرشد، : الرياض،١ط. كمال يوسف الحوت: تحقيق. إبراهيم بن عثمان
 . هـ١٤٠٩

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ، العسقالني.المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -٤٨
رسالة علمية قدمت لجامعة ) ١٧ ( مجموعة من الباحثين في: تحقيق.بن أحمد بن حجر

 ،١ط. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. د: اإلمام محمد بن سعود، تنسيق
 .هـ١٤١٩ دار العاصمة، دار الغيث، :السعودية

 أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ، الطبراني.المعجم األوسط -٤٩
 ط،.د. محسن بن إبراهيم الحسينيعبد ال، طارق بن عوض اهللا بن محمد:  تحقيق.الشامي
 .ت.، د دار الحرمين:القاهرة

 . أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني.المعجم الكبير -٥٠
 .ت.، د مكتبة ابن تيمية:القاهرة ،٢ط. حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق



 

 )٤٦٠١(

الكتب،  عالم :م.، د١ط. الحميد بدع مختار أحمد عمر، د .معجم اللغة العربية المعاصرة -٥١
 .م٢٠٠٨ -  هـ١٤٢٩

 حامد / الزيات أحمد / مصطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة مجمع .المعجم الوسيط -٥٢
 .ت.الدعوة، د دار: م.ط، د.د. )النجار محمد / القادر عبد

 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الذهبي،. المغني في الضعفاء -٥٣
 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د. نور الدين عتر: تحقيق. قَايماز

: تحقيق. الرحمن عبد بن عثمان الدين الصالح، أبوعمرو تقي ابن. مقدمة ابن الصالح -٥٤
 .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦دار الفكر، : ط، سوريا.د. نور الدين عتر

اسم سعد، ق. منهج اإلمام أبي عبد الرحمن في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال -٥٥
 -هـ  ١٤٢٢التراث،  وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار: ، دبي١ط. علي

  .م٢٠٠٢
محمد مصطفى :  تحقيق. مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، األصبحي.الموطأ -٥٦

 ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية: أبو ظبي،١ط. األعظمي
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

: اعتناء. قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس ،لذهبيا .الموقظة -٥٧
  .هـ١٤١٢اإلسالمية،  المطبوعات مكتبة: ، حلب٢ط. غُدة أبو الفتاح عبد

 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ، الذهبي.ميزان االعتدال في نقد الرجال -٥٨
 دار المعرفة للطباعة : بيروت،١ط. ويعلي محمد البجا:  تحقيق.عثمان بن قَايماز

 .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢والنشر، 
 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل العسقالني أبو. النكت على كتاب ابن الصالح -٥٩

 البحث عمادة: المنورة ، المدينة١ط. المدخلي عمير هادي بن ربيع: تحقيق .حجر بن
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤اإلسالمية،  بالجامعة العلمي

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين األثير، مجد ابن. اية في غريب الحديثالنه -٦٠
 محمود - الزاوي أحمد طاهر: تحقيق. الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد
   .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩العلمية،  المكتبة: ط، بيروت.د. الطناحي محمد

 



– 
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  مقَدمةٌ
               ٍد ، ومحِدنَا ميِلِه سسِف رلَى َأشْرع المالسالةُ ووالص ، الَِمينالْع بِللَِّه ر دمالْح

دعا بيِن ، أمِم الدواٍن ِإلَى يسِبِإح تَاِبِعيِهمِبِه وحصلَى آِلِه وع  
  .  »الِبنْيةُ وآِلياتُ النِّظَاِم اللُّغَِوي ، ِدراسةٌ صوِتيةٌ صرِفيةٌ« : فَهذَا بحثٌ ِبعنْواِن 

  مفْهوم عرِبي َأِصيٌل يسِبقُ مانَِجده ِفي اللِّساِنياِت  »Structure  «والِْبنْيةُ
يِم الِْبنْيِة ؛ فَهنَاك ِبنْيةُ الْكَِلمِة ، وِبنْيةُ الْجملَِة الِْبنْيِويِة الْحِديثَِة ، وعلَى الرغِْم ِمن تَعدِد مفَاِه

ِبنْيةٌ ، وهي : يقَاُل :" ، وِبنْيةُ النَّص ، فإنَّه تَعدد اتِّساٍع لَا تَنَاقُض ِفيِه ، جاء ِفي اللِّساِن 
: يقَاُل ... ةُ الَِّتي بِني علَيها ، ِمثُْل الِْمشْيِة والركْبِة ِمثُْل ِرشْوٍة وِرشًا ، كََأن الِْبنْيةَ الْهيَئ

   ١."بنْيةٌ وبنًى ، وِبنْيةٌ وِبنًى 
ومعلُوم َأن ِبنْيةَ الْكَِلمِة ِعنْد نُحاِة الْعرِبيِة تَعِني ِصيغَتَها ، َأو وزنَها ، َأو هيَئتَها   

   ٢.ةَ ِفي عدِد حروِفها الْمرتَّبِة َأصِليةً كَانَتْ َأو زاِئدةً ، وحركَاِتها الْمعينَةَ وسكُونَهاالْمتَمثِّلَ
بينَما تَرى اللِّساِنياتُ الِْبنْيِويةُ الْحِديثَةُ أن الِبنْيةَ ِنظَام يقُوم علَى قَـواِنين داِخِليـٍة                

 بين مكَونَاِتِه ، وتَتَحكَّم ِفيها دون الرجوِع ِإلَى عنَاِصر خَاِرِجيٍة ؛ فَهي ِكيان مستَِقلٌّ               تَرِبطُ

                                         
 ]  بال تاريخ – القاهرة – دار المعارف –تحقيق علي الكبير وآخرين  [ ١/٣٦٥) بنى : (  ابن منظور – لسان العرب ١
 –عاصر  ، والمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم الم          ٢ / ١: شرح الرضي على الشافية     :  انظر   ٢
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               نَاِصـِرهع نيتَِقلَّةً بسةً مدحتُشَكُِّل و يُأ ؛ فَهزتَجا لَا يكُل نِة الَِّتي تُكَواِخِليالِعلَاقَاِت الد ا ِمن
  .واِضح بين الْمدلُولَيِن، والتَّشَابه ١الْمكَونَِة ، وبينَها تَرابطٌ داِخِلي تَحكُمه قَواِنينُه الخَاصةُ 

، َأو » آلٍَة  « فَهي ِاسم منْسوب مَؤنَّثٌ ِإلَى » mechanism  «َأما اآلِليةُ   
 ِمن ِصنَاِعي ردصِقيقَ ٢»آلٍَة  «متَح نماِئَل الَِّتي تَضسالْواِت واءرا اِإلجهِني بنَعو ، 

     .َأهداِف الْعمِل ، َأو االلِْتزام ِبعمِليٍة معينٍَة 
 ِإلَى َأن اِصِرينعالْم يناللُّغَِوي ِمن كَِثير بذْهيفردينان دي سوسير« وde .F

Saussure   « ٍسفْقَ ُأسةُ والخَاص هاِعدقَو ا لَهِللُّغَِة ِنظَام ِإلَى َأن هتَنَب نَل مأو كَان
  Cours deمحاضرات في علم اللغة العام« اتَّفَاِقيٍة ِاصِطلَاِحيٍة ِفي ِكتَاِبِه 

Linguistique générale   «ُتِميتَس ِكنما يم نيقَ باِن ، ِإذْ فَرِباللِّس ه» La
 Langue  « ِبالْكَلَاِم تُهِميتَس ِكنما يمو ، »La Parole  «اِن ٣ِباللِّس قِْصديو ،

 وَأنْماطَ اَألبِنيِة ، َأما الكَلَام فَتُمثِّلُه الْمنْطُوقَاتُ الِفعِليةُ نَفْسها ، وعلَى ِحيِن َأنْواع اَألنِْظمِة ،
ِصفُ اللِّسان ِبَأنَّه اجِتماعي ، ومجرد ، ومستَِقلٌّ عِن الْفَرِد ، فإن الْكَلَام يتَوقَّفُ علَى يتَّ

  ٤اِإلرادِة والذَّكَاِء ِعنْد الْفَرِد
فَكُلُّ ِلس ، طَلَِح النِّظَاِم اللُّغَِويصوِر مِلظُه دهالَِّذي م اِإلطَار وهو ِمن داٍن لَاب

تَصوِرِه علَى َأنَّه ِنظَام ِمن العنَاِصِر الْمتَراِبطَِة ِفي مستَوياِتِها الصوِتيِة والصرِفيِة 
عِني ِبهذَا النِّظَاِم والنَّحِويِة والدلَاِليِة والْمعجِميِة ، لَا علَى َأنَّها ِكيانَاتٌ مستَِقلَّةٌ ِبذَاِتها ، ونَ

ِتلْك الْمجموعةَ ِمن القَواِنيِن والِعلَاقَاِت الَِّتي تَنْتَِظم الْجزِئياِت والْعنَاِصر اللُّغَِويةَ الْمرتَِبطَةَ 
 هها شَبم وهِة ، ونَظِّمِة الْماِخِليالِْعلَاقَاِت الد نِْج  »دي سوسير« ِبنَِسيٍج ِمنِة الشِّطْرقْعِبر 

، فَكُلُّ ِقطْعٍة علَى هِذِه الرقْعِة تَحِمُل ِقيمةً ِفي ذَاِتها ، وتَلْعب ِمن ِخلَاِلها دورا محددا علَى 
 تَتَباين مابين هِذِه الرقْعِة ، ولَا يسمح لَها ِبلَِعِب دوٍر غَيِرِه ؛ ِلَأن اَألدوار والوظَاِئفَ

                                         
ه ١٤٠١ – الطبعة األولى – المغرب – الدار البيضاء –دار الرشاد الحديثة  [ ١٠٣:   محمد الحناش – البنوية في اللسانيات ١
  ] م ١٩٨٠/ 
 – الطبعة األولـى  – القاهرة – عالم الكتب   – المجلد األول    – الدكتور أحمد مختار عمر      – معجم اللغة العربية المعاصرة      ٢

 ١٤٠:  ، صفحة م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩
 –مكتبة الخانجي    [ ١٨٤: رمضان عبد التواب    /  ألستاذنا الدكتور  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي        :  انظر   ٣
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عنْصٍر وآخَر ، وينَظِّم هِذِه اَألدوار مجموعةٌ ِمن الْقَواِعِد والقَواِنيِن الَِّتي تَواطََأ علَيها 
   ١.اللَّاِعبون ؛ فَهي قَواِعد اتِّفَاِقيةٌ اصِطلَاِحيةٌ 
» اللِّسان « ِسيِر طَِبيعِة النِّظَاِم اللُّغَِوي فَقَدم لَنَا وقَد َأسهم هذَا التَّصور ِفي تَفْ

علَى َأنَّه ذَِلك النِّظَام التَّحِتي الَِّذي يتَضمن ِتلْك اَألنْماطَ والقَواِعد الَِّتي يِجب الَعمُل علَى 
 را فَسا ، كَمِنيِفهتَصا وِفهصوا وِرِه اكِْتشَاِفهوِخلَاِل تَص ِللُّغَِة ِمن ِديالفَر عالتَّنَو لَنَا ذَِلك

ِللكَلَاِم ، وقَد َأسهمتْ هِذِه التَّفِْرقَةُ بين اللِّساِن والْكَلَاِم ِفي تَشِْكيِل وعٍي جِديٍد لَا ينْظُر ِإلَى 
ا يِويضا كَاِئنًا عِنهقٍْل اللُّغَِة ِفي ِإطَاِر كَوع ا ِنتَاجِفهصْل ِبوتَِقلٍَّة ، بسٍة مورِبص رتَطَو

جمِعي ، وتَخْضع داِئما ِلمجموعٍة ِمن الْمعالَجاِت الَِّتي لَا تَكَاد تَتَوقَّفُ ، ولَعلَّ الْمنْطَلَقَ 
ِجلَّاء يكَاد يتَِّفقُ مع ذَِلك التَّصوِر الثُّنَاِئي الَِّذي الَِّذي تَعامَل ِمن ِخلَاِلِه علَماُؤنَا الْقُدامى اَأل

، ) الكَلَاِم / اللِّساِن ( حوَل اللُّغَِة ومكَونَاِتها »  F.de Saussure« قَدمه لَنَا    
ِب الْقُدماِء ، ولَم تَِجد ذَِلك وهي تَصوراتٌ ِعلِْميةٌ صِحيحةٌ لَِكنَّها تَنَاثَرتْ ِفي ثَنَايا كُتُ

 هموِم الَِّذي قَدفْهٍة ِبالْمامٍة عٍة ِعلِْميٍة لُغَِويا ِفي ِإطَاِر نَظَِريهنْتَِظمطَ الَِّذي يالخَي »F.de 
Saussure  «  .  

ها ومحتَوياِتها ، تَسمح ِبتَخِْليِق وِمن الثَّاِبِت َأن اللُّغَاِت اِإلنْساِنيةَ ِبشَتَّى مستَوياِت
َأشْكَاٍل لَا يمِكن حصرها ِمن َأنْماِط التَّعِبيِر وصوِرِه ِفي ِإطَاِر ما تَسمح ِبِه قَواِعدها 

لْعِرِبيةَ قَد اتَّخَذَتْ الـمنَظِّمةُ ، وعلَى الرغِْم ِمن َأنَّها قَد صدرتْ عن َأصٍل واِحٍد ، فَِإن ا
ِلنَفِْسها مساِرب مخْتَِلفَةً وفْقًا الخِْتياراِتها الـماِئـزِة الَّتي تَعِكس طَِبيعتَها وخَصاِئصها 

  .ودرجةَ تَطَوِرها 
ْل ِهيٍة ، بتَنَاِثرم نَاِصرع درجتْ مسِة لُغٍَة لَياتُ َأيوفََأص هكُمـَح  ِنظَام متَِّسقٌ ت

مجموعةٌ ِمن الِعلَاقَاِت الخَاصِة المتَشَاِبكَِة الَِّتي تُميز هذِه اللُّغَةَ َأو ِتلْك ، والَّتي تُحدد ما 
 وزجا لَا يمو ، ِاْئِتلَافُه وزجي.  

امها الخَاص الَِّذي يحكُم ُأطُر السلَاِسِل فَِمن المعروِف أن ِلكُلِّ لُغٍَة ِمن اللُّغَاِت ِنظَ
ِلك الصوِتيِة الـمتَقَبلَةَ ِفيها ، ِمن حيثُ تَتَابع َأصــواٍت ِبعيِنها ، َأو مقَاِطع معينٍَة ، وذَ

 » Combinatory  Phonetics ِبالصوِتياِت التَّجِميِعيِة «ِفي ِإطَاِر ما يسمى 
 »  Phonetics of  Juncture ِبصوِتياِت الفَصِل والوصِل «، َأو ما يسمى 

تَتَكَون ِمن ِوحداٍت صِغيرٍة تَتَجمع مع بعِضها الْبعِض ِلتُكَون ِوحداٍت َأكْبر، "ِإذْ ِإن اللُّغَةَ 

                                         
مالك يوسف /  د – مراجعة النص العربي – ترجمة يوئيل يوسف عزيز – فردينان دي سوسير   –" علم اللغة العام    " انظر   ١

  . وما بعدها ٢٦ صفحة –م ١٩٨٥ – بغداد – دار آفاق عربية – المطلبي
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  )٤٦٠٦(

ِمنChains «  «ِئنَا ، وما يصدر عنَّا َأثْنَاء الكَلَاِم هو سلَاِسُل فَما نَسمعه َأثْنَاء ِإصغَا
 غَراٍت َأصدِليِل ِإلى ِوحقَاِبلَةٌ ِللتَّحا ، واِئمةٌ دركَّبا ملَِكنَّه رتَقْص قَدتَطُوُل ، و اِت قَدواَألص

، والمقَاِطع تُكَونSyllabes «  « ون الـمقَاِطع  ، فَالسواِكن تَتَِّحد مع الحركَاِت ِلتُكَ
 ، وجـملًا » phrases« ، و َأشْباه جمٍل »  Groups«مجموعاٍت 

»Sentences « .  ا ِفيهضعب ا تَُؤثِّرِذِه الطَِّريقَِة فَِإنَّهاِت ِبهوِع اَألصمتَج َأثْنَاءو
  ١."طُرٍق عِديدٍة بعٍض وتَتَبدُل ِب

 ثُنَا ِمنحنْطَِلقُ بذَا اِإلطَاِر يٍةوِفي هِضياِقِع فَرِس وستَح كَّنَّا ِمنا َأنَّه ِإذَا تَمهفَادم 
ِخَل ُأطٍُر اللُّغَِة العرِبيِة فِإنَّنَا سنَِجد َأنَّها قَد اتَّخَذَتْ ِلنَفِْسها مساراٍت تَصِبغُ شَخِْصيتَها دا

محددٍة وفْقَ َأداٍء مكَثٍَّف مخْتَزٍل يحِرص علَى تَحِقيِق َأكْبِر قَدٍر ِمن الْمعاِني ِبوساِئَل 
يلَتَي التَّفِْكيِر والصحراِت ِفي مالَجوِد ِخلَاَل المعهالج ٍة ِمنيِبَأقَلِّ كَمٍة ، ورسيٍة مِبيِرياغَِة تَع

، َأو قَانُوِن السهولَِة والتَّيِسيِر ِابِتغَاء التَّوِفيِر ٢، وهو ما يعبر عنْه ِبقَانُوِن الجهِد اَألدنَى
  .ِللجهديِن الذِّهِني والعضِلي ِللمتَكَلِِّم 

، وتَلَمِس هِذِه الخَصاِئِص ِفي وِمن ِخلَاِل ِدراسِة هِذِه التَّوجهاِت واِإلجراءاِت 
 ِإلَى تَسِليِط الضوِء علَى التَّغْييراِت يهِدفُالنِّظَاِم اَألصِلي ِللُّغَِة العرِبيِة ؛ فَِإن هذَا البحثَ 

رِة ِلَألْفَاِظ العِة اللُّغَِويا ِفي الِبنْياِطِنهومِة وِفيرِة الصِتيوِع الِعلَاقَاِت الصِل تَتَبَأج ِة ، ِمنِبي
والرواِبِط بين مستَوياِت الدرِس اللُّغَِوي الـمخْتَِلفَِة ، بغْيةَ التَّوصِل ِإلَى فَهٍم مشْتَرٍك 

لَا يجوز الفَصُل بينَها فَصلًا تَتَِّضح ِمن ِخلَاِلِه وشَاِئج اِالتِّصاِل بين ِتلْك الـمستَوياِت الَِّتي 
 بحثُنَا ِإلَى تَتَبِع التَّصرفَاِت يرِميقَسِريا يفِْقدها الحيِويةَ ، والقُدرةَ علَى التَّجدِد ، كَما 

ـِمّا يَؤكِّد ِفكْرةَ النُّ زوِع الداِئِم ِللنِّظَاِم اللُّغَِوي ِفي اللَّفِْظيِة ِللصيِغ العرِبيِة الـمخْتَِلفَِة ، م
 وهاِتِه ، ودفْرماغَِة َألْفَاِظِه وِفي ِصي ِتيواِد الصاِت االقِْتصجرلَى دِقيِق َأعِة ِإلى تَحِبيرالع

« غَِوي العرِبي ِفيما عِرفَ بـ ما مثََّل مظْهرا ِمن مظَاِهِر الطَّاقَِة التَّفِْسيِرية ِفي الدرِس اللُّ
economy of efforts  « ِةاسِدر نلًا عوِد ، فَضهاِد ِفي الـجاِالقِْتص ؛ َأي

َأثَِر العاِملَيِن الصوِتي والصرِفي وتَنَازِعِهما علَى ِإحداِث التَّغْييراِت ِفي ِبنْيِة الكَِلماِت 
 ، ِمن التَّساُؤلَاِت الَِّتي حاولَِت الدراسةُ اِإلجابةَ عنْها، ِفي ِإطَاِر مجموعٍة ِمن العرِبيِة 

ما اآلِلياتُ واِإلجراءاتُ الَِّتي تَِقفُ وراء عمِلياِت التَّغِْييِر ِفي الِْبنْيِة ؟ وهْل كَان : بيِنها 

                                         
محمد حلمي هليل ـ القاهرة ـ عين للدراسات والبحـوث اإلنـسانية     / ترجمة د  [ ١١١:  الصوتيات ـ برتيل مالمبرج   ١
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اِت مِذِه التَّغِْييرا ِلهما ؟ وِرهغَي وناِت دِذِه اآلِليه اللُّغَِوي النِّظَام دتَماذَا ِاعِلما ؟ وهرربا ي
دور هِذِه اآلِلياِت ِفي تَشِْكيِل الْمنِْطِق الداِخِلي ِللنِّظَاِم اللُّغَِوي ِللعرِبيِة ، وِإحداِث التناسق 

كُلُّ هبين عناصره ؟ و ا النِّظَاملَكَهاِت الَّتي سِد اآلِليصوِل ِإلَى رصِل الوَأج ذَا ِمن
اَألساِسي ِللعرِبيِة ِفي تَشِْكيِل الِْبنْيِة ، والـمصطَلَحاِت الَِّتي تُعبر عن مفَاِهيِمِها اللُّغَِويِة 

  .الدِقيقَِة الـمتَماِيزِة 
ـِما تَخْضع لَه بِقيةُ الظَّواِهِر االجِتماِعيِة فَاللُّغَةُ كَظَا ِهرٍة ِاجِتماِعيٍة ، تَخْضع ل
،تَِمرستَغْييٍر م ةٌ "ِمنخَاِضعَؤقَّتَةٌ ومةٌ ورتَغَيةٌ ما ظَاِهرفُ ِبَأنَّهاللُّغَةَ تُوص فَِإن ِلذَِلكو

رِبيةُ ِفي ثَوِبها القَِشيِب الَِّذي وصلَتْ ِبِه ِإلَينَا تُمثُِّل َأنْماطًا ِإيقَاِعيةً ، فَالع١"ِلقَواِنيِن التَّطَوِر
َأكْثَر تَنَاغُما وتْبِسيطًا ِلكَثْرِة ما تَخَلَّتْ عنْه ِمن الصوِر الثَِّقيلَِة الـمعقَّدِة عبر ِحقٍَب طَِويلٍَة 

  .ِذيِب قَبَل ِاسِتقْراِر َأوضاِعها ِمن الصقِْل والتَّشْ
ـِيِمها طُوالً وِقصرا ،  وكَما هو معلُوم فَِإن الِوحداِت الصوِتيةَ تَـخْتَِلفُ ِفي ق

وَأِة َأثْنَاء قُوةً وضعفًا ، سكُونًا وحركَةً ، وقَد يَؤدي هذَا ِإلَى نَوٍع ِمن التَّنَاقُِض َأِو الْـمـنَا
 نع ذَِلك لَِة التَّخَلُِّص ِمناوحاِن ِإلَى مياَألح غَةَ ِفي كَِثيٍر ِمنالل فَعدا يِة النُّطِْق ؛ ِمـمِليمع

  .طَِريِق بعِض اآللياِت الَِّتي تَْأخُذُ مظَاِهر صوِتيةً مخْتَِلفَةً 
وجهاِتها وِإجراءِتها ِفي سِبيِلها ِلاعِتماِد ِتلْك اآلِلياِت وقَد تَميزتْ العربية في تَ

ِبنَوعيِن ِمن المعالَجاِت ، يِقفُ كلٌّ ِمنْهما علَى طَرفَي نَِقيٍض ِفي الـمنْزِع ، وِإن ِاتَّفَقَا ِفي  
 والبتِْر ، وينِْزع اآلخَر ِإلَى الزيادِة واِإلقْحاِم الْهدِف الـمْأرِب ، يِميُل َأحدهما ِإلَى الْحذِْف

، تَتَوسطُهما منْازع متَباِينَةٌ تَتَلَمس تَيِسير اللَّفِْظ ، وتَحِقيقَ َأكْبِر قَدٍر ِمن االسِتخْفَاِف ، 
ِة اَألصنَِويعلَالَاِت الـمنَى ِإخْلَاٍل ِبالدَأد وناتُ الَِّتي شَكَّلَتْ داءراِإلج يهِة ، وِلي وددح

 الْموضوِعيةَ وِإطَارها اِإلجراِئي ، ِفي محاولٍَة ِلِإلجابِة عِن التَّساُؤلَاِت الَِّتي الدراسِة
 الَِّتي انْبنَى الْمباِحِث السبعةرنَاه ِفي طَرحنَاها آِنفًا والَِّتي مثَّلَِت الِْإطَار التَّنِْظيِمي الَِّذي سطَّ

  .علَيها صلْب هِذِه الدراسِة 
 تَِمدَأع ِث إلَى َأنحذَا الباِف هدِقيقُ َأهِني تَحِلمسياوجنْها ما خَاصِليظِّفُ تَكَاموي 

ِة ، ويتَبنَّى آِلياِت االسِتدلَاِل ، والتَّعِليِل ، والتَّرِجيِح ، معطَياِت الْوصِف والتَّحِليِل والْمقَارنَ
ويقُوم ِبرصِد َأثِْر التَّغْييراِت الصوِتيِة الصرِفيِة ومواِطِنها ِفي الِبنْيِة اللُّغَِويِة ِلَألْفَاِظ العرِبيِة 

لرواِبِط وتَحِديِد َأبعاِد هذَا اَألثَِر ، ووصِفِه وصفًا دِقيقًا ، يمهد ، ِمن َأجِل تَتَبِع الِعلَاقَاِت وا
ِلتَحِليِلِه ِفي ضوِء معطَياِت النَّظَِرياِت الحِديثَِة ِفي الدرِس اللُّغَِوي ، مع االسِتْئنَاِس ِبنَتَاِئِج 
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تُس قَاِرِن الَِّتي قَدِس الـمرِض الدعِة بَل ِصحواِء حوِزيٍد من اَألضانًا ِفي ِإلْقَاِء ميَأح ِهم
ومن ثَم فَِإنَِّني لَن َأستَِطيع الِْتزام نَمٍط جاِمٍد ِفي تَنِْظيِم الْمادِة . اآلراِء ، أو خَطَِئها 

 ِفي التَّنِْظيِم ، ِبحسِب ماتَفِْرضه ظُروفُ الْمعروضِة ، بْل سَأعتَِمد ِعدةَ َأنْماٍط مِرنٍَة
ـَعدد صور التَّنِْظيِم ِطبقًا ِلما َأرتَـِئـي َأنَّه الطِِّريقَةُ  الظَّاِهرِة المدروسِة ، وهكَذَا ستَ

  .ووضوٍح الـمــثْلَى ِلعرِض هِذِه الظَواِهِر ، وصوالً إلى النَّتَاِئِج ِبمنِْطِقيٍة 
 ا ِمناطَ ِبها َأحةُ ماسرِت الدهاجو قَداٍتووبعةُ صوبعلَّقَِت الصتَعاٍت ، ويدتَحو 

الرِئيسةُ ِبمادِة الْبحِث واتِّساِع حدوِدها لتَشْمَل ِبنْيةَ الْكَِلماِت الْعرِبيِة بغْيةَ رصِد آِلياِت 
ييِر ِفيها ، وكَان التَّحدي اَألكْبر هو تَنَاوُل تَغِْييراٍت صوِتيٍة تَعاورِت الِْبنْيةَ عبر قُروٍن التَّغْ

طَِويلٍَة ، ِإِذ الداِرس ِللُغَِة عصِرِه يِجد بين يديِه النَّماِذج الصوِتيةَ الَِّتي يعتَِمد علَيها ِفي 
راسِتِه ، بيد َأن ما َأسهم ِفي مواجهِتنَا ِلهذَا التَّحدي هو َأن هِذِه التَّغْييراِت ِارتَبطَتْ ِد

  .ِبآِلياٍت سلَكَتْ وفْقَ مساقَاٍت منْتَِظمٍة َأسهمتْ ِفي السماِح لَنَا ِبتَتَبِع هِذه الْمساقَاِت
َأن معلَا َأزو ُل ؛ فَقَدقَب قْ ِمنطْري ِتنَا لَماسِدر وعضوقَتْنَا مبِه ساتٌ ِإلَياسِدر 

ِبنْيةُ الْكَِلمِة  « :عِديدةٌ متَفَاِوتَةُ الِْجدِة واَألهِميِة ، نَذْكُر ِمنْها علَى سِبيِل الِْمثَاِل لَا الْحصِر 
، بيد ٢» التَّخِْفيفُ الصوِتي ِفي ِبنْيِة الْكَِلمِة الْعرِبيِة « ، و ١ »لصوِتيةُالْعرِبيِة والْقَواِنين ا

َأنَّه لَم يتَهيْأ ِلِفكْرِة هذَا البحِث وِإطَاِرِه التَّنِْظيِمي الْمنْهِجي الَِّذي ينْتَِظم آِلياِت التَّغْييِر وما 
 بحثٌ شَاِمٌل يرسم لَنَا صورةً -  علَى قَدِر ِعلِْمنَا المحدوِد - ن ِإجراءاٍت تَضمنَتْه ِم

واِضحةً شَاِملَةً َألبعاِد هِذه اآلِلياِت وأثَِرها ِفي الِبنْيِة اللُّغَِويِة ، وِفي الواِقِع العمِلي ِللُّغَِة 
داعتْ هِذِه الْبواِعثُ كُلُّها علَى اقِْتنَاِعي ِبِقيمِة هِذِه الِْفكْرِة ، وقَد تَ. نُطْقًا واسِتخْداما 

وِبَأهِميِتها ِفي مجاِل الدرِس اللُّغَِوي ، وِمن ثَم فَقَد انْعقَد العزم والهدفُ علَى تَجِليِة 
ِل تَتَبِع التَّعِليالَِت الَِّتي بثَّها النُّحاةُ ِفي معِرِض تَوِجيِهِهم مساِئِلها ، و ِإبراِز َأثَِرها ِمن ِخالَ

ـْمستَوى الصوِتي ، والصرِفي ، بْل والتَّرِكيِبي َأحيانًا    .ِللتَّغْييراِت علَى ال
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  :الْمبحثُ اَألوُل 
  آِليةُ التَّقِْريِب والـمجانَســـِة

ي َأن َأصواتَ اللُّغَِة يتََأثَّر بعضها ِببعٍض َأثْنَاء تَتَابِع النُّطْـِق ِفـي الكَِلمـاِت             بدِه  
والجمِل ، ويحدثُ ِاحِتكَاك وتََأثُّر بين اَألصواِت الـمخْتَِلفَِة ِفـي المخَـاِرِج َأِو الـصفَاِت        

   يب بِه تَقَارلَيع تَّبتَراِت           يـوخَاِرِج اَألصم ضعب رثُ تَتَغَيياِت المخْتَِلفَِة ، حوِذِه اَألصه ن
                  افُـقُ قَـدـذَا التَّوها ِفي الكَلَاِم ، وِة لهاِورـُج َأو ِصفَاِتها ، كَي تَتَوافَقَ مع اَألصواِت الم

         نـيب اِمتَِة ، َأواِت الصواَألص نيثُ بدحاِمتَِة          ياِت الـصـواَألص نـيب اِئِت ، َأووالـص
  . واَألصواِت الصاِئتَِة 

               ـا َأواُؤهثْقُـُل َأداٍت يوَأص نيا ببتَقَار ا َأوـ فَقَد تَتَضمن الِبنْيةُ َأِو التَّرِكيب تَماس
 وص تَنَافٍُر ، َأو ِمن ِملُها تَحِلم ، ذَّرتَعـِة  يِبيرلًا ِفي العٍة َأصورجهم تَثْقَلٍَة ، َأوسٍة مِتيوٍر ص

، وِفي ِمثِْل هِذِه الحالَاِت التَّرِكيِبيِة تَتَولَّد ِباِالحِتكَاِك بين الصواِمِت والـصواِئِت تَبـدلَاتٌ              
      ا الثِّقَُل َأِو التَّعوَل ِبهزةٌ ؛ ِلياِريِطرِاض       ـدحواِحـِد يلَـى شَـكٍْل وتَاِن عوتَِّفقَ الصيو ، ذُّر

  .مِصيرهما 
فَالتَّغْييراتُ الَِّتي نَحن ِبصدِدها هنَا ِهي تَغْييراتٌ تَرِكيِبيةٌ تَحدثُ مشْروطَةً ِبتَجمٍع           

ـِي معيٍن ، ولَيستْ عامةً ِفـي الصوِت ِفـي   . كُلِّ تَتَابعاِتِه وِسياقَاِتِه الـمخْتَِلفَِة صوت
لَا تُوجد ِفـي اللُّغَاِت َأصواتٌ لُغَِويةٌ منْعِزلَةً ، وهذَا لَـا يعِنـي             "وِمن الثَّاِبِت أنَّه  

 علَى ِانِْفراٍد ِإلَّـا ِبنَـوٍع ِمـن         فَقَطْ َأن اَألصواتَ اللُّغَِويةَ لَا تُوجد مستَِقلَّةً ، وَأنَّها لَا تُحلَّلُ          
التَّجِريِد ، ِإذْ ِإنَّها ِفـي كُلِّ لُغٍَة تُكَون ِنظَاما متَراِبطًا ، لَِكنَّه يعِني َأيضا َأنَّها لَا تُـستَعمُل                  

قَلُّ جملٍَة ، وَأقَلُّ كَِلمٍة تَفْتَِرض      علَى ِانِْفراٍد ؛ فَلَا يـتَكَلَّم ِإلَّا ِبـمركَّباٍت ِمن اَألصواِت ، فَأَ          
وِمن هِذِه الــمركَّباِت    . ِسلِْسلَةً ِمن الحركَاِت النُّطِْقيِة الـمعقَّدِة ، وقَد تَركَّبتْ ِفيما بينَها           

   ١."حِويِرتَنْتُج َأفْعاٌل متَبادلَةٌ تَُؤدي ِإلَى َأنْواٍع مخْتَِلفٍَة ِمن التَّ
ـا يخْلُو ِمن التَّكَلُّـِف ؛ فَـِإن َأصـواتَ                فَاِإلنْسان ِحين ينِْطقُ لُغَتَه نُطْقًا طَبِعيـ
الكَِلمِة الواِحدِة قَد يحدثُ بينَها نَوع ِمن التَّْأِثيِر والتََّأثُِّر ، وتَتَفَاوتُ درجاتُ هـذَا التَّـْأِثيِر                

ـِي غَيـِرِه ِبـصورٍة              الـمتَ بادِل ِبشَكٍْل ملْحوٍظ ، فَبعض اَألصواِت سِريع التَّْأثُِّر ينْدِمج ف
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واَألصواتُ ِفـي تََأثُِّرها تَهِدفُ ِإلَى نَـوٍع ِمـِن        "َأكْبر ِمـما يحدثُ ِلغَيِرِه ِمن اَألصواِت ،      
 بينَها ِليزداد مع مجاورِتها قُربها ِفـي الصفَاِت َأِو الْـمخَاِرِج          الـمماثَلَِة ، أو الـمشَابهةِ   

ـِي بين َأصواِت اللُّغَِة ، وهـِذِه ظَـاِهرةٌ                 ، ويمِكن َأن يسمى هذَا التََّأثُّر ِباِالنِْسجاِم الصوت
ـِي كُلِّ اللُّغَاِت ِبِصفٍَة عا      مٍة ، غَير َأن اللُّغَـاِت تَخْتَِلـفُ ِفــي ِنـسبِة التَّـَأثُِّر              شَاِئعةٌ ف

     ١."ونَوِعِه
ينْشَُأ بين جِميِع اَألعضاِء الَِّتي تَتَعاون علَى التَّصِويِت :"  » فندريس« يقُوُل 

ها ِبالْوضِع الَِّذي يتَِّخذُه ِإلَى َأن ينْسِجم نَوع ِمن االتِّفَاِق الَِّذي ِبمقْتَضاه يِميُل كُلُّ واِحٍد ِمنْ
    ٢."مع َأوضاِع اَألعضاِء اُألخْرى

و          ـنَنس ـها ، تَفِْرضِعيا طَبرَأم دعِة ياِورتَجاِت الـمواَألص نيُل بادتَبالـم التََّأثُّر
    يِر باوةُ التَّجطَِبيعِر ، والتَّطَو    اعتَــخْتَِلفُ َأنْـو ا ، وم ِتـيوٍق صاِت ِفـي نَسواَألص ن

التََّأثُِّر وفْقَ الـمماثَلَِة ِطبقًا ِلموِقِع الصوِت الـمَؤثِّـِر والـصوِت الــمتََأثِِّر ، وِمقْـداِر              
        اِم الـمفْقَ تَموا ، وِئيزج َأو ا كَانـ جاورِة َأو ِفي وجوِد فَاِصٍل بين الـصوتَيِن        التََّأثُِّر تَام

 ، وِمن ثَم تَتَعاورها ضروب متَفَاِوتَةٌ ِمن التَّعِديِل والتَّغِْييِر ِلتُقَرب بعضها            ٣الـمتَجاِوريِن
ها ضرب ِمن التَّقَارِب واليسِر ِفـي       ِمن بعٍض ، وتُِزيَل ما بينَها ِمن عثَراٍت ، فَيصِبح بينَ          

  :اَألداِء ، وقَد ِاتَّخَذَتْ عمِلياتُ التَّقِْريِب ِعدةَ َأنْماٍط نُفَصلُها ِفيما يْأِتي 
  ِةفَاِت الغَاِلبى الصدِفي ِإح التَّقِْريب:  

نَاِفريِن حاَل تَماسِهما َأو تَجاوِرهما ؛ ِإذْ يعمد التَّغِْيير هنَا ِإلى الحرفَيِن الـمتَ
) مفْتَِعٍل(وقَالُوا ِفي :"فَيقَرب َأحدهما ِمن اَآلخَِر ِفي ِإحدى الصفَاِت الغَاِلبِة ، يقُوُل ِسيبويِه 

 تُ ( ِمنربص ) : ( طَِبرصلَ) ما وبتَقَار وا التَّخِْفيفَ ِحينادا ، َأرا ِإلَّا ممنَهيب كُني م
ذَكَرتُ لَك ، يعِني قُرب الحرِف ، وصارا ِفي حرٍف واِحٍد ، ولَم يجز ِإدخَاُل الصاِد ِفيها 

الطَّاء يهاِد ووِف ِبالصرالح ها َأشْبكَانَهلُوا مدِن ؛ فََأبنْفَِصلَيالـم نَا ِمنا ذَكَر؛ ِلـم 

                                         
  ١٧٩: إبراهيم أنيس / األصوات اللغوية ـ د ١

 ٦٣:  اللغة ـ فندريس  ٢
 ٣١: عبد التواب رمضان / التطور اللغوي ـ د:  انظر ٣



 

 )٤٦١١(

 اِحٍد ِإذْ لَمٍه وجو ِمن ملُهمع كُونِليوِف ، ورالح اِحٍد ِمنٍب ورِفي ض مِملُوا َألِْسنَتَهتَعسِلي
   ١."يِصلُوا ِإلَى اِإلدغَاِم 

 ، فَِفي هذَا ونَحِوِه وقَع حرفُ التَّاِء ، وهو حرفٌ شَِديد مهموس مـستَِفٍل منْفَـتحٍ     
               التَّقِْريـب ِة ، فَكَانِليتَعساِق الـمِف اِإلطْبرَأح ٍف ِمنرح دعاٍل بِقيقُ ِفي كُلِّ حالتَّر قُّهحو
ِبَأن تَحلَّ الطَّاء محلَّ التَّاِء ِلتَخِْفيِف النُّطِْق ، ِمن ِقبِل َأن الطَـاء ِمـن َأحـرِف اِإلطْبـاِق              

فَطَلَب الِخفَّـِة ، واِلانْـِسجاِم      . ِء ، وِفي الوقِْت ذَاِتِه ِهي ُأخْتُ التَّاِء ِفي المخْرِج           واِلاسِتعلَا
الصوِتي ، َأِو اسِتعماِل اللِّساِن ِمن وجٍه واِحٍد ِحين يتَعذَّر اِإلدغَام التَّام فِيما ذَكَره ِسيبويِه               

 .ةُ هذَا التَّقِْريِب ِفي الصفَاِت بين الحرفَيِن الـمتَنَاِفريِن الـمتَماسيِن وَأشْباهه ، هو ِعلَّ
: ، واَألصـُل    )  وازداد   ِازدهـر ، وازدجـر ،     : ( وِتلْك ِهي الحاُل ِفي نَحـِو       

)      تَادازو ، رتَجِازو ، رتَهِاز (   ِت التَّاءقَعِة    ؛ ِإذْ وخْـواِي الرالـز دعةُ بوسمهةُ الـمالشَِّديد 
الْـمجهورِة ، والتَّنَافُر ظَاِهر ِفي ِصفَتَيِن ؛ فَغَلَب الجهر الهمس ؛ فَُأبِدَل ِمن التَّاِء حـرفٌ          

  .تَّقْريِب شَِديد مجهور هو الداُل ؛ فَزاَل التَّعثُّر ِبهذَا الضرِب ِمن ال
            اِحٍد َأوٍت ووِن ِبصنْفَِصلَيِن ميتَنَاِفرِن الـمفَيرِن الحالَةَ كَوح ثُ التَّقِْريبدحي قَدو

صطْر ، وصوطٌ ،    : ( ، يغِْلب َأن تُلْفَظَ     ) سطْر ، وسوطٌ ، وِسراٍط      : ( َأكْثَر ، فَِفي نَحِو     
 الصاد ُأخْتُ السيِن ِفي الهمِس والرخَـاوِة ، ِبالتَّقِْريـِب بـين الـسيِن       ِإذْ تَقُوم ) وِصراطٌ  

                 اِد ِمـنا فـي الـصا ، ِلــمهدعِة بِليتَعسِف الـمراَألحا ، وِميعا جِلهِفلَِة ِفي َأونْسالـم
 ، وبين ِتلْك اَألحرِف ؛ فَتَِحـلُّ الـصاد علَـى    اِالسِتعلَاِء ، وهي الصفَةُ الـمشْتَركَةُ بينَها     

  .مستَوى اَألداِء النُّطِْقي محلَّ السيِن 
  ِجخْرِفي الـم التَّقِْريب:  

            ياستَمِن الــمِن المخْتَِلفَـيتَيوِإلَى الص اللُّغَِوي النِّظَام دمعي فُ ِبَأنرالتَّص ِردي قَد ِن َأو
المتَقَاِربيِن ، ِليِقيم قَنَاةً مشْتَركَةً تُقَرب بينَهما ؛ فَيجعلَهما مشْتَِركَيِن ِفي الْمخْرِج ، مخْتَِلفَيِن              

بينَهما ِفي الصفَِة ، ويكُون ذَِلك بين صاِمٍت وصاِئٍت ، َأو بين صاِمتَيِن ، فَيحدثُ التَّفَاعُل                
؛ ِلينْتَِقَل َأحدهما ِإلَى مخْرِج اآلخَِر ، وذَِلك ِحين تُقْلَب الواو ياء ِإذَا وقَعتْ عينًـا ِلجمـٍع                  

ِقـيم ، وِصـيغٌ ، وِديـار ، وِريـاض ،     : ( صِحيِح اللَّاِم ، وقَبلَها كَسرةٌ ، كَما ِفي نَحِو       
                                         

 ٤/٤٦٧: الكتاب ـ سيبويه  ١



– 

  )٤٦١٢(

، فَوقُوع الواِو بين الْكَسرِة واَألِلِف ِفي الْجمِع هنَـا ، كَأنَّـه   ) ياب ، وِرياح وِحياض ، وثِ 
                  كُـون؛ فَي اوالـو ـوهـا ، وةُ ِإلَـى َأثْقَِلهالَجعالْم دمِف الِْعلَِّة الثَّالثَِة ؛ فَتَعرَأح نيب عمج

  .سرةَ الَِّتي تَسِبقُها ؛ فَتُقْلَب ياء التَّصرفُ ِبما يجاِنس الْكَ
صـاِحب ،   : ( وقَد ِامتَــد تَْأِثير الْحركَِة ِإلَى الْحرِف َأيضا ِفـي تَـصِغيِر نَحـِو              

  شَاِعـر(، ِإذْ تَقُـــوُل    ) و :    ِعريشُوو ، ِحبيوـ      ) ص عالنُّطْقُ ِباَألِلِف ب ذَّرتَع ؛ فَِحين د
 . الضم الواِجِب ، قُِلبِت اَألِلفُ واوا ِلتُجاِنس الضمةَ قَبلَها 
، إذ  ) ِالِْتيـام   ( ، و   ) ِرياسـةٌ   ( وهو ما يحدثُ ِللْهمزِة الْمفْتُوحِة بعد كَسٍر كَما ِفي          

، ) نُولِّـفُ   ( ، و ) روساء  (  بعد ضم كَما ِفي      تُبدُل الهمزةُ ياء بعد الْكَسرِة ،َأِو الْمفْتُوحةِ      
 مالض دعا باوةُ وزمِدلَِت الْهفَُأب.  

       َأنَّه لُومعِجنِْسِه ، فَم ِمن كَِة ِلتَِصيررِف ِإلَى الْحرالْح تَْأِثير تَدمي قَدِفي كُـلِّ اللُّغَـاِت   "و
   ا مِة ، كَِثيراِميِر ِإلَى الْفَـتِْح ، ِإذَا كَانَـتْ               السَأِو الْكَس مالض اِرِع ِمنضكَةُ الْمرُل حوا تَتَح

، وِفـي  ) يفْـتَح   : ( مضاِرعه ِفي الْعرِبيـِة     ) فَتَح  ( عينُه َأو لَامه صوتًا حلِْقيا ؛ فَالِْفعُل        
ــِشيِة  بالْح ) :yeftāh  (ْــي ال ــِة ، وِف ِريِعب ) :yeftaḥ (  ِةاِنييرــس ــي ال           : ،وِف

 )yeftaḥ (     ِةِفي اآلشُوِريو ، ) :İptē  (  ِمن) İptaḥ "(١ ،    ِن ِمـنـيكَةُ الْعرفَح 
سرةُ ِإلَـى فَتْحـٍة     هِذِه اَألفْعاِل ِهي الْكَسرةُ ؛ وِلَأنَّها وقَعتْ قَبَل حرٍف حلِْقي فَقَد قُِلبِت الْكَ            

  .ِلتُنَاِسب الْحرفَ الْحلِْقي بعدها ، ويتَحقَّقَ التَّقِْريب والْمجانَسةُ 
وقَد يحدثُ التَّْأِثير والتََّأثُّر بين الصوتَيِن دون تَماس بينَها ، فَقَد يفِْصُل بينَهما حـرفٌ             

، وَأصُل اليـاِء  ) ِقنْيةٌ ، وِصبيةٌ : ( ساِكن حاِجز غَير حِصيٍن ، كَما ِفي نَحِو         ساِكن ، وال  
  . ٢ِفيِهما الواو ؛ فَقَلَبوا الْواو ياء جنُوحا ِبها نَحو اِالسِتخْفَاِف
        رِفي تَقِْريِب الْح ِف تَْأِثيررِللْح كُوني قَاِبِل قَدِفي الْما ِفي       كَوِف ، كَمرالْح وتٌ (ِة ِمنِبي

؛ ِإذْ أثَّرِت الياء الصاِمتَةُ هنَا ِفي الضمِة قَبلَها ؛ فَقُِلبـِت الـضمةُ              ) ، وِسيوفٌ ، وِشيوخٌ     
  . ١كَسرةً 

                                         
 ٧١:  كارل بروكلمان – فقه اللغات السامية ١
 ٢/٣٦١:  أبو الفتح بن جني -الخصائص:  انظر ٢



 

 )٤٦١٣(

       اِمتَيِن صفَيرح نيةُ بانَسجالـمو ذَا التَّقِْريبثُ هدحي قَدِو   ِن فَفِ وي نَح )  و ، رنْبتَ عَأنْب
     ارانِْبهو ، اءَأنْبا             ) ، وِز الْـِميِم نَظَـريا ِإلَى حِجهخْرم نفَتْ عرقَِد انْح النُّون ظُ َأننَلْح ،

نَِة غُنَّـةٌ تُنَـاِوُئ الْبـاء ،    ِللتَّنَافُِر النَّاِشِئ ِمن اْئِتلَاِف النُّوِن الساِكنَِة والْباِء ، ِإذْ ِللنُّوِن الساكِ   
ولَـما كَانَِت الْـِميم ُأخْتَ الْباِء ِفي الْمخْرِج ، وِصنْو النُّوِن ِفي الْغُنَِّة ، فَقَد حلَّـتْ محـلَّ    

    .  النُّوِن ؛ ِلتَتَحقَّقَ الْمجانَسةُ 
  ِنتَيوالص اجِتزِام:  

   ُل بي التَّفَاعَؤدِجـنِْس           ِإذْ ي ِمن ِصيرا ِليمهدَل َأحدتَبي ِن ِإلَى َأنياستَمِن الـمتَيوالص ني
ِاجتَمعـتْ  ) كَْأس ، وِبْئر ، وبْؤس : ( اآلخَِر ؛ فَيمتَِزجا معا ِفي صوٍت واِحٍد ، ففي نحو     

      ِبقُهاِكنَةٌ تَسةٌ سزما هِفي كُلِّ لَفْظٍَة ِمنْه           َأن نْهع ٌل ، نَتَجِن تَفَاعتَيوالص نيثَ بدكَةٌ ؛ فَحرا ح
يتَحوَل الصاِمتُ ِإلَى صاِئٍت يمتَِزج مع ما قَبلَه ؛ ِليكَونَا معا مقْطَعا مفْتُوحا ِمـن النَّـوِع                 

ر التَّصِويتُ ِمن احِتباِس النَّبِر     ، وِبذَِلك يتَحرVV (   حركة طويلة    + Cصامت  ( الثَّاِني  
                 ِمـن ـرا َأكْبرقَـد نـَؤمِنيِس ِليِخلَاِل التَّقِْريِب والتَّج كُوِن ، ِمنستَثْقَِل ِفي ِإطَاِر السالـم

ِت االنِْفجوذَا الصاِل هوز دعِن بياستَمِن الـمذَيِويِت ِلهونَِة ِفي التَّصرالـم اِري.  
 يهةُ وزما ؛ فَثَقُـَل             "فَالهجخْروِف مرالح دعَأب يهاٍد ، وِتهِباج جِر تَخْردرةٌ ِفي الصنَب

 ؛ قَد ِاستُثِْقَل ِفيها النَّبر وهي ِفي حيِز السكُوِن ؛ فَجعلَها مهيَأةً           ٢"علَيهم ذَِلك ؛ ألنَّه كَالتَّهوعِ    
               ا َأشَـدِتثْقَاَل ِفيهُل اِالسعجكٍَة يرتَحى مُأخْر دعاِكنَةً با سهقُوعو نَا ، فَإنا ذَكَرِللتَّخِْفيِف ِفيم

، واَألِلفُ والـواو  ) آِخذٌ ، وُأوِثر ، وِإيلَافٌ : ( ِلـما ِفيِه ِمن تَهوٍع مضاعٍف ، فَِفي نَحِو        
يها جِميعا َأصلُها الهمزةُ ، خَضعِت الهمزةُ ِللْحركَِة قَبلَها ِلتَيِسيِر اللَّفِْظ الْمتَعثِّـِر ،              والياء فِ 

وتَوِفيِر الجهِد العضِلي ، فَِامتَزجا ِامِتزاجا تَاما ِفي إطَاِر مقْطٍَع مفْتُوٍح ِمن النَّوِع الثَّـاِني               
  .، يِزيُل التَّعثُّرVV (  حركَةٌ طَِويلَةٌ + C صاِمتٌ (

كَذَِلك الحـــاُل ِإذَا كَانَتْ ِإحداهما ِللتَّوصِل سـواء َأكَانَتْ ساِبقَةً َأم لَاِحـــقَةً ،             
لَتَاِن ِلـِما ِفيِهما   ، وهما مستَثْقَ  ) ِايِت  ( بعد همزِة الوصِل ِفي اَألمِر      ) َأتَى  ( فَوقُوع همزِة   

                                                                                                     
) فَعل ( قرأ ورش ، وأبو عمرو ، وحفص ، وأبو جعفر ، ويعقوب كُلَّ ما جاء في القرآن بضم الياء في جمع ) بيوت (  في ١

 ، الكشف عن وجـوه      ٢/٤٢٧النشر في القراءات العشر     : ، وقرأ الباقون بكسر الباء لمجانسة الياء ، انظر           ) فُعول( على  
  . ١٥٥:  ، واتحاف فضالء البشر ١/٢٨٤: القراءات 

  ٣/٥٤٨:  الكتاب ـ سيبويه ٢



– 

  )٤٦١٤(

ِمن التَّهوِع وتَراكُِم النَّبِر ؛ فَيَؤدي اِالحِتكَاك بينَهما ِإلَى َأن يتَحول الثَّاِني ِمنْهما ِإلَـى يـاٍء     
ِللتَّْأِثيِر الــمقِْبِل   تُِزيُل العسر ِفي التَّصويِت ، كَذَِلك ِإذَا كَانَتْ لَاِحقَةً فَتَنْقَاد همزةُ الوصِل             

  :ِفي نَحِو 
رتَِغيِه آلْخَيتَِغيِه***  الَِّذي َأنَا َأببي والَِّذي َأنَا ه ١َأِم الشَّر  

باع ، وقَاَل ، : ( وِإذَا كَان اِالمِتزاج مستَجازا ِفي كُلِّ ماسبق فَِإنّه يتَوجب ِفي نَحِو 
، وَأجدى ، وَأرضى ، وينَْأى ، ويرضى ، ويحيا ، ويعيا ، وباٍب ، ورجا ، وقَضى 

وغَيِرها ) ونَاٍب ، وِميزاٍن ، وِميقَاٍت ، ومحاِريب ، ومصاِبيح ، والقَاِضي ، والراِضي 
ا معا مقْطَعا   مفْتُوحا ِمن النَّوِع ، ِإذْ يمتَِزج الصوتُ الثَّاِني ِفي الصوِت اَألوِل ِليكَونَ

   ) .  VVحركَةٌ طَِويلَةٌ + C صاِمتٌ (الثَّاِني 
ِديمـاٍس ،  : ( ولَا تَستَعِصي الصواِمتُ علَى الخُضوِع ِلهذَا اِالمِتـزاِج فَِفـي نَحـِو        

: يعـا ِبحرفَـي التَّـضِعيِف       ُل ِفيها جمِ  ، واَألص ) وِديباٍج ، وِدينَاٍر ، وِقيراٍط ، وِشيراٍز        
، ِاسـتَجاب أول الـمـضعفَيِن ِللْحركَـِة        ٢)ِدماٍس ، وِدباٍج ، وِدنَّاٍر ، وِقراٍط ، وِشراٍز          (

  .  الـمَؤثِّرِة قَبلَه ؛ فَاستَحاَل مدا صِريحا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 مع الهـوامش التـي   -ي تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرف [ ١٢٥: ، في ديوانه من الوافر للمثقب العبدي   البيت   ١

  ]  القاهرة – معهد المخطوطات العربية -م٢/١٩٩٧ ط–وضعها المحقق 
  ٣/٢٤٠:  ، و الخصائص ٢١١-٣/٢١٠: شرح شافية ابن الحاجب :  انظر ٢



 

 )٤٦١٥(

  الْمبحثُ الثَّاِني
   الْـمماثَلَِة بين اَألصواِتآِليةُ
 ) Assimilation( ١  

              ا ِمـنا كَِبيررِمُل قَدةٌ تَحِتيواتٌ صعما تَجِفيه عضةٌ تَتَوِتيوص روةَ صتَِري الِبنْيتَع قَد
 ِإطَاِر هذَا التَّتَابِع ؛ فَتَتَولَّد ِباِالحِتكَـاِك        التَّنَافُِر والْـمنَاوَأِة ، يثْقُُل معه َأداُؤها َأو يتَعذَّر ِفي        

بين الـمواد الـمحملَِة ِبالكَهرباِء ، فَتَجاور مـادتَيِن ِمـن          "تَحدثُبينَها تَحوالتٌ َأشْبه ِبما     
        ا ، ِإذَا كَانَتَا ماذُبا تَجنَهيِدثُ بحي ادوِذِه الـمكَانَـتْ         ه ا ، ِبـَأناِئِهمبرِع كَهِن ِفي نَوخْتَِلفَتَي

ِإحداهما موجبةً واُألخْرى ساِلبةً ، وتَنَافُرا ِإذَا كَانَتَا متَِّحدتَيِن ِفِيـِه ِبـَأن كَانَـتْ ِكلْتَاهمـا           
       راوانًا التَّجيُل َأحفْعي كَذَِلكةً ، واِلبس ةً َأوبوجنِ    متَيوالص نيب بطُ    ٢" َأِو التَّقَارـسبنَا يهو ،

 ِل َأنَأج ِمن لْطَانَهس اللُّغَِوي ِويِت  "النِّظَاملَى التَّـصع ناواِء الَّتي تَتَعضِميِع اَألعج نينْشََأ بي
ِمنْها ِبالوضِع الَِّذي يتَِّخذُه ِإلَـى َأن ينْـسِجم   نَوع ِمن اِلاتِّفَاِق الَِّذي ِبمقْتَضاه يِميُل كُلُّ واِحٍد  

، و هذَا التَّوافُقُ قَد يحدثُ بين اَألصواِت الـصاِمتَِة ، َأو            ٣"مع َأوضاِع اَألعضاِء اُألخْرى   
  .   بين الصواِئِت ، َأو بين اَألصـواِت الصاِمــتَِة والصواِئِت

  اِمِتوالص نياثَلَةُ بمالـم:  
وهنَا يَؤدي التَّفَاعُل واِالحِتكَاك بين الحرفَيِن الـمتَماسيِن ِإلَى ِاتِّفَاِقِهما ِفـي اللَّفْـِظ ؛              

) جيد ، و سيٌئ سيد ، وهين ، وميتٌ ، و      ( فَيِصيرا ِمن ِجنٍْس واِحٍد ، كَما يحدثُ ِفي نَحِو          
، وقَعـِت الْـواو   ) سيِود ، وهيِون ، وميِوتٌ ، وجيـِود ، وسـيِوء      : ( ٤، واَألصُل ِفيها  

-Semi( الـمكْـسورةُ  ، بعـد الْيـاِء الـساِكنَِة           )   consonnant( الصاِمتَةُ  

                                         
مخرج  تأثر األصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو ال            : "  يعرف المحدثون المماثلة بأنَّها      ١

            ا في الجهد العضليا للنطق ، واقتصادوتيسير ، ـًا لالنسجام الصوتي لحن العامة في ضوء الدراسـات اللغويـة       ". [  تحقيق
  ،]   م  ١٩٨١ـ  ه  ١٤٠١دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ،  [ ٢٤٥:عبد العزيز مطر / الحديثة ـ د

ها عملية استبدال صوت بآخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في كلمة أو بأنَّ) Daniel Jones دانـيال جونز ( ويصفها -
  . في الجملة ، ويمكنها أن تتسع لتشمل تفاعل صوتين متواليين ينتج عنهما صوت واحد مختلف عنهما

Daniel Jones , An Cutline of  English phonetics : P. ٢١٧  
Cambridg University press, seventh  Ed ١٩٨٦  ) 

 ٢٩٨: علي عبد الواحد وافي / علم اللغة ـ د ٢
 ٦٣: ندريس ڤ اللغة ـ  ٣
  . هذا هو األشهر ، وهو رأي البصريين ٤



– 

  )٤٦١٦(

vowel  (     اٍء سي دعاِو بالْو قُوعـاِبٍط       ، فَوقْطَـٍع هاِكنٍَة ِفي م)descending  ( ،
وِاتِّصاُل التَّصِويِت بينَهما يحِمُل قَدرا كَِبيرا ِمن الثِّقَِل والْـمنَاوَأِة ؛ فَقُِلبِت الواو ِلتُماِثَل مـا        

  .قَبلَها ؛ ِلتَيِسيِر اِإلدغَاِم 
، ِإذْ تَقَـع  ) نبيء ، وبِريَئةٌ ، وخَِطيَئـةٌ  : ( ده ِفي نَحِو    وِمن هِذِه الـمعالَجاِت ما نَجِ    

الهمزةُ بعد ياِء الْـمد ، وهو ما يتَطَلَّب جهدا عضِليا ِلالنِْتقَاِل ِمن السكُوِن ِإلَـى النَّبـِر ،                  
 قَبلَها ، مع ِاخِْتزاِل هذَا الصاِئِت الـممدوِد ِلتَحِقيـِق      ِوِمن ثَم لَجُئوا ِإلَى مماثَلَِة الْهمزِة ِللْياءِ      

 ) .نَِبي ، وبِريةٌ ، وخَِطيةٌ : ( الـمماثَلَِة ، وِمن ثَم ِاخْتَفَى النَّبر ِللْهمزِة ؛ فَقَالُوا 
) ِافْتَعـَل  (  الـساِكنَتَيِن ِلِلتَـاِء ِفـي    وِمن صوِر هِذِه الـمماثَلَِة مماثَلَةُ الواِو واليـاءِ      

ِاتَّصفَ ، وِاتَّسر ، ويتَِّصفُ ، ويتَّـِسر ، واتِّـصاٍف ، وِاتِّـساٍر ،                ( ومشْتَقَّاِتِه ، كَما ِفي   
 ) Semi-vowel(، وَأشْباِهها ؛ فَالْواو والياء ِنصفَا الْحركَـِة         ) ومتَِّصٍف ، ومتَِّسٍر    

، كَمـا    ) vowel( اللَّتَاِن تَتَِّسماِن ِبالِْقصِر ، ِوِقلَِّة الوضوِح السمِعي مقَارنَةً ِبالْحركَاِت          
، يِزيدهما ضعفًا   ) descending( َأن وقُوعهما ساِكنَتَيِن ِفي ِنهايِة الـمقْطَِع الْهاِبِط        

اِء اِالنِْفجاِريِة الـمنْبورِة ِفي ِبداية الـمقْطَِع التَّاٍلي ؛ ِممـا يجعلُهمـا   ؛ فَتَخْضعاِن لتَْأِثيِر التَّ  
  .َأشَد طَلَبا ٍللمماثَلَِة ؛ فَكَان أن موِثلَتَا مع التَّاِء اللَّاِحقَِة 

لَةُ لَاِم التَّعِريِف ِللثَّلَاثَةَ عشَر وِمن َأبرِز أشْكَاِل الـمماثَلَِة ِفي الْحرِف وَأشْهِرها مماثَ
 شَرع دوفُ َأحرِذِه الحهاِن ، وِف اللِّسطَر ِمن ِج ؛ فَاللَّامخْرا ِفي الـمِة لَهقَاِربتًا الـموص

لَّةُ ِفي ِإدغَاِم  ، فَالِع١حرفًا ِمنْها حروفُ طَرِف اللِّساِن ، وحرفَاِن يخَاِلطَاِن طَرفَ اللِّساِن
َأن مخْرجها ِمن مخَاِرِج هِذِه الحروِف ِفي الفَِم ؛ فَلَما "هِذِه الحروِف ِفي لَاِم التَّعِريِف

 ، سكَنَتْ ولَِزمها السكُون َأشْبهتْ ِاجِتماع الـِمثْلَيِن ، واَألوُل ساِكن ، وكَثُر اِالسِتعماُل لها
 ، ِة اللَّاِم ، ِإالَّ التَّاءقُو نع نْقُصا يا مِمنْه ساللَّاِم ، لَي ى ِمنوِف َأقْورِذِه الحه َأكْثَر َأن عم

 ا ِلذَِلكتْ ِفيهِغما ؛ فَُأدةٌ لهقُو ا ِفيِهنغَاِمهِفي ِإد ٢."فَكَان    

                                         
، و ) الراء ( ، و)  النون : ( بعد ذلك أن األحد عشر حرفًا هي ) سيبويه (  ، ويذكر ٤٥٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ١
، ) الذال ( ، و ) الثاء ( ، و ) الظاء ( و ، ) السين ( ، و ) الزاي ( ، و ) الطاء ( ، و ) اد الص( ، و ) التاء ( ، و) الدال ( 

 ) .  الشين ( ، و) الضاد: ( واللذان خالطاها هما 
تحقيق الـدكتور محيـي الـدين     [  ١٤٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع ، وعللها وحججها  ـ مكي بن أبي طالب    ٢

  ] م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الرابعة ـ رمضان ـ بيروت ـ 



 

 )٤٦١٧(

اِم التَّعِريِف وما بعدها ِهي نَِتيجةُ التَّفُاعِل بين الحـرفَيِن          فَالـمماثَلة الْحاِدثَــةُ بين لَ   
           ـشِْبها ينَا مكويِفيِه ، و غَما ؛ ِلتُدهدعا بلَفِْظ م تْ ِمنارصو لَِت اللَّاموِن ؛ ِإذْ تَحيتَقَاِربالـم

      اناللِّس تَِفعري؛ و اِحدفَ الورِف            الحطَـر نـياللَّاِم ب جخْرم ةً ؛ ذلك أناِحدةً وفْعا رمنْهع
اللِّساِن وِلثَِة الثَّنَايا العلْيا ، ومخْرج الحروِف الشَّمِسيِة يتَراوح بين حيِز ِتلْك اللِّثَِة وطَرِف              

الـمتَقَاِربيِن يشِْبه ِمشْيةَ الـمقَيِد ، وِمن هنَا كَان لَـا          اللِّساِن ، واِلانِْتقَاُل بين الـمخْرجيِن      
بد َأن تَتَنَازَل اللَّام عن هِويِتها الصوِتية ، وتَنْتَِقَل ِإلَى ِنطَاِق مخْرِج ما بعدها ؛ ِلتُدمج ِفيـِه      

ِف ، ولَم يجز ِفي غَيِرها ِلكَثْرِة ِاسِتعماِل لَاِم التَّعِريـِف ،            ، وِإنَّما جاز ذَِلك ِفي لَاِم التَّعِري      
                ِليالً آخَـرِم ِللَّاِم دسقَاِء الرلَى بع اءلَمالع طَلَحقَِد اصو ، لَى ذَِلكالَِّة عِة الدزموِد الهجو عم

  . علَيها 
ـ    ما بعدها هنَا يرِجع ِإلَى تَقَارِب الـمخَاِرِج كَما ذَكَر النُّحاةُ ؛           فَمماثَلَةُ لَاِم التَّعِريِف ِل

فَكََأن تَوالي لَاِم التَّعِريِف وهِذِه الحروِف هو ِمن قَِبيِل تَواِلي اَألمثَاِل الَِّذي تَكْرهه العرِبيـةُ          
      ِلم وِثلَِت اللَّامم نَا فَقَده ِمنـةٌ          ، ولَاِزمم فُ ، ِإذْ ِهـيعاَألض نَا ِهيه اللَّام ا ، ِإذْ ِإنهدعا ب

َأبدا ِللسكُوِن ِفي ذَِلك الـموِضِع ، وسكُونُها هنَا يعِني َأنَّها ِفي ِنهايِة مقْطٍَع مغْلٍَق ، بينَمـا                 
طٍَع قَِصيٍر ، وِمن ثَم فَهي اَألقْوى ِفي ذَِلك الــموِضِع           اَألصواتُ التَّاِليةُ تَكُون ِبدايةً ِلـمقْ    

  .؛ وِلذَِلك َأثَّرتْ ِفي اللَّاِم ؛ وجعلَتْها مـماِثلَةً لها 
  اِئِتوالص نياثَلَةُ بمالْم:  

اء نُطِْق اَألحرِف الْمتَجاِورِة َأِو  ِحينَما يستَثْقَُل اِالنِْتقَاُل بين حركَتَيِن مخْتَِلفَتَيِن َأثْنَ
 ٍر ِمنِر قَدِقيِق َأكْبا ؛ ِلتَحمنَهياثَلَِة بماِث الْمدِإلَى ِإح اللُّغَِوي ُأ النِّظَاملْجِة ؛ يتَقَاِربالْم

ِمنِة ، واِخَل الِبنْيكَاِت درِع الْحونَِة ِفي تَتَابرالْمِق والتَّنَاس نياثَلٍَة بمم ثُ ِمندحا يم ذَِلك 
، ِإِذ اَألصُل ِفي حركَِة هاِء الغَاِئِب ) ِبــِه : ( ضمِة ضِميِر الغَاِئِب ِللْكَسرِة ِفي نَحِو 

 عِميِر مكَةُ الضروِثلَتْ حتَثْقٌَل ؛ فَمسم مالضِر والْكَس عتَتَاب لَِكن ، مِف الضركَِة حرح
الْجر ، وشَِبيه ِبهذَا ما حدثَ ِمن مماثَلٍَة بين ضمِة ضِميِر الغَاِئِب الْمسبوِق ِبِنصِف 

، يقُوُل ) علَيِه ، وعلَيِهم ، وعلَيِهن : (  ِفي نَحِو قَوِلِهم  )Semi-vowel( الحركَِة  
 »Brockelmann  « : "َةُ تَتةُ الخَاِلصةُ القَِصيرمُل الضوح )U (  ِميِرِفي ض

، والْـمَؤنَّــِث )hum(، والْجمِع الْمذَكَِّر )hu(النَّصِب والجر الغَاِئِب الْمفْرِد الْمذَكَِّر 



– 

  )٤٦١٨(

 )hunna (  ثَنَّىالْـمو ، )humā (  ٍةٍة خَاِلصٍة قَِصيررِإلَى كَس)İ (الص ِت َأوـو
  :، مثل  ) ay( الْـمركَِّب  
lihu  ) ğri ( )lihi ğri (  ، ) ــــِلِهِرج. (  

)Ḳāḍīhum   ( )  ḍāḍīhim  ) (  قَاِضيِهم. (  
  )alayhunna  (   )  alayhinna  ) (  ِهنلَي١) . "ع  

، واَألصُل ِفيها كَما ذَكَر ) مـنْـذُ ( وِمن الْمماثَلَِة بين الْحركَاِت ما نَِجده ِفي ِبنْيِة 
 اءا : الْفرَأنَّه " ةٌ ِمنكَّبرم ) ِمن ( و ، ) ذُو ( نَىعِبم ) ٍئ ) الَِّذينَشََأتْ ٢"ِفي لُغَِة طَيو ، 

ةً ِلتُماِثَل ضمةَ الذَّاِل ثُم عن طَِريِق الْمماثَلَِة الصوِتيِة ، ِإذْ ُأبِدلَتْ كَسرةُ الِْميِم ضم) منْذُ ( 
  مدِبر كُلِّي ِفي حالَِة، وهو تََأثُّر) منْذُ (فََأصبحتْ ) ذُو(حدثَ تَقِْصير ِللْحركَِة الطَِّويلَِة ِفي 

 َأن ذَِلك َؤكِّدياِل ، وةَ " اِالنِْفصكَِلمemza ’ )ܪоУ ƛ ( ُِة ، تِشيبةَ ِفي الْحقَاِبُل كَِلم :          

 ِبمعنَى  za، و) ِمن : ( بمعنى  ’ em:العرِبيةَ ، وهي ِفي الْحبِشيِة مركَّبةٌ ِمن ) منْذُ ( 
لِْميِم ما رَأيتُه ِمنْذُ ِسٍت ِبكَسِر ا: الطَّاِئيِة ، قَد حِكي عن بِني سلَيٍم )  ذُو ( ِاسِم الْموصوِل 

؛ فَقُِلبتْ كَسرةُ الِْميِم ) ذُو + ِمن : ( العرِبيةَ ) منْذُ ( وهذَا كُلُّه يدلُّ علَى أن َأصَل . 
         ٣."ضمةً ، تََأثُّرا ِبضمِة الذَّاِل بعدها

   اِئِتوواِمِت والصالص نياثَلَةُ بمالْم:  
ه لَا يمِكن ِبحاٍل َأن تَتَحوَل الصواِئتُ ِإلَى صواِمتَ ، َأو َأن تَتَحوَل ِمن الثَّاِبِت َأنَّ

الصواِمتُ ِإلَى صواِئتَ ، وِمن ثَم فَِإن ما نَعِنيِه هنَا ِبالْمماثَلَِة بين الصواِئِت والصواِمِت 
ثُه الصواِمتُ ِفي الصواِئِت ِلتَستَِحيَل ِإلَى حركَاٍت تُنَاِسب هو ذَِلك التَّْأِثير الَِّذي تُحِد

                                         
 –م ١٩٧٧ –الطبعة األولى  [ ٦٤: رمضان عبد التواب /  ترجمة األستاذ الدكتور  – كارل بروكلمان    –فقه اللغات السامية    ١

  ] المملكة العربية السعودية –من منشورات جامعة الرياض 
  ٢٠٩ / ٣: شرح الرضي على الكافية  ٢
 ، وبحوث في االستـشراق  ٦٢: التطور النحوي لبرجشتراسر :  ، وانظر ٤٣رمضان عبد التواب / تطور اللغوي ـ د  ال ٣

  . وما بعدها ٣٢: واللغة للدكتور إسماعيل أحمد عمايرة 



 

 )٤٦١٩(

طَِبيعتَها ، وكَذَِلك التَّأِثير الَِّذي تُحِدثُه الصواِئتُ ِفي الصواِمِت ِمن ِخلَاِل التَّغْييِر ِفي 
  .مخَاِرِجها َأو ِصفَاِتها 

 وشَيعوعةً الَِّتي تُعبر عن تَْأِثيِر الصواِئِث ِفي الصواِمِت ما فَالظَّاِهرةُ اَألكْثَر شُهرةً
، ِحين تَُؤِثر الْحركَاتُ اَألماِميةُ  ) Palatalisation( يعرفُ ِبالتَّحِنيِك َأو التَّغِْويِر 

 َأقْصى الْحنَِك كَالْقَاِف ، والِْجيِم ، كَالْكَسرِة الْخَاِلصِة ، والْكَسرِة الْممالَِة ِفي َأصواِت
والكَاِف ، ِإذْ يَؤدي هذَا التَّْأِثير ِإلَى ِإحداِث قَدٍر ِمن التَّقِْريِب واِالنِْسجاِم بين هِذِه 

ماِميةُ ِتلْك الصوامتَ الصواِمِت الْخَلِْفيِة والْحركَاِت اَألماِميِة ، فَتَجتَِذب هِذِه الْحركَاتُ اَأل
 ذَِلك ِمننَِك ، وِط الْحساِت ووَأص ا ِمنِإلَى نَظَاِئِره اِم قَِليلًا ؛ فَتَنْقَِلبةَ ِإلَى اَألمالْخَلِْفي

ِليِة ، فالنُّطْقُ اَألصِت الِجيِم الْقَاِهِريوثَ ِلصداحِر ١مِبغَي ِت كَانوذَا الصِطيٍش( ِلهتَع (
كَالِْجيِم الْقَاِهِريِة تَماما ، َأما الْفُصحى فَقَد تَحوَل ِفيها مخْرج هذَا الصوِت ِمن الطَّبِق ِإلَى 
الْغَاِر ؛ َأي ِمن َأقْصى الْحنَِك ِإلَى َأوسِطِه مع تَحوِلِه ِمن صوٍت بِسيٍط ِإلَى صوٍت 

بٍج يودزلَى مِة عايذَا ِفي الِْبده راقْتَصٍة ، وورهجنْتَِهي ِبِشيٍن ميالْغَاِر ، و اٍل ِمنُأ ِبدد
  ٢.الِْجيِم الْمكْسورِة ثُم طُِرد الِقياس ِفي كُلِّ ِجيٍم 

ا يِت الْكَاِف ِفيموِلص ثَ ِمثْلُهدِة حثَ ِفي الِْجيِم الْقَاِهِريدا حمِة ، وكَسفُ ِبالْكَسرع
ِفي الْكَشْكَشَِة ، ) تْشْ ( ِفي الْكَسكَسِة ، وِإلَى ) تْس ( والْكَشْكَشَِة ؛ ِإذْ تُقْلَب الْكَافُ ِإلَى 

  .وحدثَ هذَا وفْقَ قَاِعدِة التَّحِنيِك مع الكَاِف المكْسورِة ، ثُم طُِرد ِبالِْقياِس ِفيما عداها 
ِفي و ا ؛ فَتَُؤثِّرا كَِبيرِة تَْأِثيراِورجكَاِت الْمراِمتُ ِفي الْحوالص قَاِبِل تَُؤثِّرِفي الْم

 ، وهو ما ذَكَره ، بْل قَد تُغَيرها ِإلَى ما ينَاِسب طَِبيعتَها ، وِفي ِصفَاِتها مخْرِجها
»Brockelmann  « قَاَل ةُ تَتَ" :ِحينِليكَاتُ الثَّلَاثُ اَألصرالْح ةُ : َأثَّرالْفَتْح

 ا ِمنلَهوا حِة ِبمِبيرِفي الْع لَى اَألخَصعِة ، واِميةُ ، ِفي كُلِّ اللُّغَاِت السمالضةُ ورالْكَسو
   ٣."يمِة اَألصواِت الصاِمتَِة ، وكَذَِلك الْحاُل ِفي الساِميِة الْقَِد

                                         
   ١٣٢: رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  وفْقًا للمقارنات السامية ؛ انظر ١
  :  رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  انظر : ٢
  ٥٣:  كارل بروكلمان - فقه اللغات السامية ٣



– 

  )٤٦٢٠(

 تَقَدما وتََأخُّرا وفْقَ الصاِمِت الَِّذي فَمخْرج الصاِمِت قَد يَؤثِّر ِفي مخْرِج الْحركَِة  
، وهو َأكْثَر ) جد ( َأكْثَر َأماِميةً ِمنْه ِفي ) مد ( يتْبع هِذِه الْحركَِة ، فَمخْرج الضمِة ِفي 

ةً ِفي خَلِْفي ) د( منه في   ) ع دج. (  
 ؛ فَالْفَتْحةُ تُفَخَّم ولَا يقْتَِصر التَّْأِثير علَى مخَاِرِج الْحركَاِت ، بْل يمتَد ِإلَى ِصفَاِتها  

خَّمةً ِفي نَحِو بعد اَألصواِت الْمفَخَّمِة ، وهي الصاد والضاد والطَّاء والظَّاء ، فَنَِجدها مفَ
) ربص ( نيب يفَه ثَم ِمنالِْغيِن ، والْخَاِء والقَاِف و عِقيِق مالتَّفِْخيِم والتَّر نيب ا تَكُوننَميب ،

) سبر( ي ِف، وتَكُون مرقَّقَةً مع باِقي اَألصواِت ، كَما ) قَبر : ( التَّفِْخيِم والتَّرِقيِق ِفي نَحِو
  . ، وعلَيِه فَِإن التَّفِْخيم ِفي الْفَتْحِة هنَا لَيس َأمرا ذَاِتيا ِفيها ، وِإنَّما تَكْتَِسبه ِمن السياِق 

  كَاِت ِإلَى تَغِْيير كُلِّيراِمِت ِفي الْحوالص تَْأِثير تَدمي قَدكَةُ ِإورالْح رلَى  ؛ فَتُغَي
مفْتُوح الْعيِن ، ) فَعَل ( ُأخْرى تُنَاِسب طَِبيعةَ الصاِمِت ، فَاَألصُل ِفيما كَان ماِضيِه علَى 

 وِر ؛ نَحِبالْكَس َأو مِبالض هاِرعضم ْأِتيي قْتُُل : ( َأنقَتََل ي ( َأو ، ) ِربضي برض ( ،
ِفعِل َأو لَامه حرفًا حلِْقيا جاء مضاِرعه ِبالْفَتِْح دون الضم والْكَسِر ، ذَِلك فَِإذَا كَانَتْ عين الْ

َأن اللِّسان َأثْنَاء نُطِْق اَألحرِف الْحلِْقيِة ينْجِذب ِإلَى الْوراِء مع بسٍط وتَسِطيٍح ، وهو ما 
نُطْقَ الْفَتْح نَاِسبا ِفي يَأُل ( ِة ؛ كَمسَأَل يس ( و ، ) حذْبي حذَب ( و ، ) عرزي عرز ( ،

 ِر ذَِلكِإلَى غَي.  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٦٢١(

  الْمبحثُ الثَّاِلثُ
  آِليةُ الْحذِْف      

       يقِْل ، حِذيِب والصلَى التَّشِْذيِب والتَّهاَأللْفَاِظ ع ضعِصي بتَعتَس ِحين  ـعضثُ تَتَو
ِخلَالَها تَجمعاتٌ عِسيرةٌ ، َأو َأشْكَاٌل صوِتيةٌ ثَِقيلَةٌ ، فَِإن النِّظَام اللُّغَِوي ِفي سعِيِه الـداِئِب                

لَى آِلياٍت َأكْثَر   ِللوصوِل ِإلَى التَّشَكُّلَاِت الصوِتيِة الـمتَنَاِسقَِة وتَيِسيِر الجهِد الِعلَاِجي يلْجُأ إِ         
جرَأةً تَتَصدى لهِذِه التَّجمعاِت ِبالْحذِْف والبتِْر واالسِتبعاِد ، فَيِزيُل الحـواِجز والنُّتُـوءاِت             

ـ     اِبيراِإلعِة وِفيرلَالَاِت الصلَى الداِفظًا عحم ذُّروَل الثِّقَُل والتَّعزاِت ؛ ِليثَرقِّقًـا  والعحمِة ، و
 سا اللَّبهعم نْؤمِة الَِّتي يورِز ِبالصايِللتَّم.  

ِإذَا ِاقْتَصر نُطْقُ الْفَرِد علَى مجموعٍة : " » Bertil Malmberg« يقُوُل 
 َأن ينِْطقَها مرتَيِن ، سمي ِمن الْفُوِنيماِت ِفي السلِْسلَِة الْكَلَاِميِة مرةً واِحدةً ، وكَان علَيِه

 اِلياِلاخِْتز َأو ِهيِليذِْف التَّسذَا ِبالْحه» Haplology«أو ، »Hapaxepy «". ١  
ِإذَا تَـوالَى مقْطَعاِن ، َأصواتُهما : " »  Brockelmann« ويقُوُل 

ةٌ ِجدتَشَاِبهم اِثلَةٌ ، َأوتَماِمتَةُ مكْتَفَى الصي ِة ؛ فَِإنَّهِل الْكَِلماآلخَِر ِفي َأو دعب اِحدا ، الْو
  ٢"ِبواِحٍد ِمنْهما ، ِبسبِب اِلارِتباِط الذِّهِني بينَهما 

تَفَعل ، وتَفَاعل ، ( فَِحين تَتَوضع تَاءاِن ِفي َأوِل الْمضاِرِع ِفيما هو علَى ِمثَاِل 
تَتَفَعل ، وتَتَفَاعل ، : ( ؛ فَِإنَّها تُصِبح ) التَّاِء ( بعد ِإضافَِة مورِفيِم الْمضارعِة ) وتَفَعلَل 
ِفي  ) ta( ، ولَا يخْفَى ما ِفي ذَِلك ِمن ِثقٍَل نَاِتٍج عن تَواِلي الْمقْطَِع الْقَِصيِر ) وتَتَفَعلَل 

يِذِه الصِل هَأو اءِتدُل اِلابةَ لَا تَقْبِبيرالْع غَاِم ؛ ِلَأنلَى اِإلدِصي عتَعسي ارِتكْر وهِغ ، و
ِبساِكٍن ، والْمضاِرع لَا يقْبُل همزةَ الْوصِل ؛ فَكَان الْحذْفُ ِللْمقْطَِع الْقَِصيِر الْمفْتُوِح 

فَالْكَِثير ِفي الْعرِبيِة اِالكِْتفَاء ِبتَاٍء " العسِر الِْعلَاِجي ؛ وِمن هنَاِلتَيِسيِر النُّطِْق ، وتَخِْفيِف
 ﴾ ونثَلًا ﴿ تَذَكَّرفَِفيِه م ، ةٌ ِلذَِلكِثلَةٌ كَِثيرآِن َأمِفي الْقُرٍة ، واِحدذِْف ، ِفي ١٧وةً ِبالْحرم 

 تَكَاد تَميز ِمن ﴿ :  ِبلَا حذٍْف ، كَما يقَاِبلُنَا ِفيِه مثَلًا  مراٍت٣﴿ تَتَذَكَّرون ﴾ : مقَاِبِل 

                                         
  ١٢٢:  الصوتيات ـ برتيل مالمبرج  ١
   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢



– 

  )٤٦٢٢(

نَاراً ، بدلًا ِمن ﴿ تَتَلَهى ﴾ ، ﴿ ٢ ﴾فََأنْتَ عنْه تَلَهى، بدلًا ِمن ﴿ تَتَميز ﴾ ، و﴿ ١ ﴾الْغَيِظ
   ٤".﴿ تَتَلَظَّى ﴾ ، وغَيِر ذَِلك : ، بدلًا ِمن ٣ ﴾تَلَظَّى

وِمن الْملَاحِظ هنَا َأن التَّاءيِن زاِئدتَاِن ، وَأن الْحذْفَ جاِئز لَا واِجب ، طَلَبا 
 الُهمِتعِاس ا كَثُرِسيِر ، ِفيمالتَّي وا نَحوعنُز٥ِللِخفَِّة ، و اِليتَو هكْرِة يِبيرِللْع اللُّغَِوي النِّظَام؛ و

مثَاِل الْمتَتَاِبعِة ؛ فَيلْجُأ ِإلَى حذِْف َأحِد هذَيِن الْمقْطَعيِن الْمتَماِثلَيِن تَخَلُّصا ِمن الثِّقَِل اَأل
النَّاِتِج عن تَتَابِعهما ، دون َأن نَخُوض ِفي ِخلَافَاٍت عِقيمٍة حوَل كَوِن َأيِهما الْمحذُوفَةَ ، 

 َأن ِكلْتَا التَّاءيِن زاِئدةٌ ، فَاُألولَى تَاء الْمضارعِة ، والثَّاِنيةُ تَاء الْمطَاوعِة وخَاصةً
 ، ٦"وِاعِتباراتُ الصيغَِة لَا يمِكن ِإهمالُها ، وِإلَّا ِاضطَربِت الصيغُ ، وفَقَدتْ تَمـيزها "،

م تَعيين الْمحذُوِف ؛ ألن الْحذْفَ كَان ِفي ِإطَاٍر صوِتي محٍض لَا يلْزم معها وِمن ثَم فَلَا يِه
تَعِيين الْمحذُوِف ؛ فَلَيستْ ِإحدى التَّاءيِن َأولَى ِبالْحذِْف َأو اِإلثْباِت ِمن اُألخْرى ، وِإنَّما 

  . خِْفيِف كَان الْحذْفُ نُزوعا ِإلَى التَّ
ضِميِر الْمتَكَلِِّم  وكَذَِلك ِحين تَتَوضع همزتَاِن ِفي َأوِل الِفعِل الْمضاِرِع الْمسنَِد ِإلَى           

  فَِإن             ـيقْطَعـِد الْمذِْف َأحطَِريِق ح نا عمنَهيخَالَفَِة بِإلَى الْم نِْزعِة يِبيرللع اللُّغَِوي ِن النِّظَام
 ؛ ِلتَخِْفيِف الِعلَاِج الصوِتي ؛ فَِفي نَحِو قَوِلنَـا  » « Haplologyالْمتَماِثلَيِن الْمتَتَاِبعيِن 

                                         
   ٨ / ٦٧:  الـملك  ١
  ١٠ / ٨٠:  عبس  ٢
   ١٤ / ٩٢:  الليل  ٣
   ٤٥: رمضان عبد التواب /  التطور اللغوي ـ د  ٤
فـذهب  .  اختلف البصريون و الكوفيون في أي التاءين المحذوفة ، أهي تاء المضارعة األولى ؟ ، أم تاء الصيغة الثانية ؟         ٥

تاء الثانية كما تعتل باإلسكان البصريون إلى أن المحذوفة هي تاء الصيغة الثانية ، وليست تاء المضارعة األولى ؛ وذلك أن ال
إنَّما قلنا إن حذف األصلية أولى من الزائدة ؛ ألن الزائدة دخلت لمعنـى ،  " واإلدغام ، تعتل كذلك بالحذف ، كذلك قالوا بأنَّه    

م وخـالفه . وهو المضارعة ، واألصلية ما دخلت لمعنى ؛ فلما وجب حذف إحداهما ، كان حذف مالم يدخل لمعنـى أولـى    
ألنَّه لـما اجتمع في أول هذا الفعل حرفان متحركان من جـنس            " الكوفيون بأن المحذوف منهما هي تاء المضارعة األولى         

إما : واحد ـ وهما التاء المزيدة للمضارعة ، والتـاء األصلية ـ  استثقلوا اجتماعهما ؛ فوجب أن تحذف إحداهما ؛ فال يخلو 
لية ، فكان حذف الزائدة أولى من األصلية ؛ ألن الزائد أضعف من األصلي ، واألصلي أقوى من               أن تحذف الزائدة أو األص    

اإلنصاف في مسائل الخـالف ـ ألبـي    . " [ الزائد ، فلما وجب حذف أحدهما كان حذف األضعف أولى من حذف األقوى 
، وتاء المطاوعة داخلتان لمعنى ؛ فتأمل فساد هذا  ، والحقُّ أن تاء المضارعة  ٩٣:  ، مسألة    ٦٤٨ /  ٢: البركات األنباري   

  ! ]القول 
  ٣١: رمضان عبد التواب /  بحوث ومقاالت في اللغة ـ د  ٦



 

 )٤٦٢٣(

ُأَؤكِْرم ، وهنَا تَجتَِمع همزتَاِن همزةُ الْمضارعِة ، وهمزةُ َأفْعـَل ؛     : ُأكِْرم ، اَألصُل ِفيِه     : 
ام اللُّغَِوي ِإلَى حذِْف الْهمزِة الثَّاِنيِة ؛ نَظَرا ِللْوِظيفَِة الصرِفيِة الَِّتي تَُؤديها همزةُ             فَعمد النَّظَ 

  . الْمضارعِة هنَا 
ثَ نَوعا  يحقِّقَ االنِْسجام ِلعنَاِصِر النِّظَاِم اللُّغَِوي ، ويحدِ      ثُم يْأِتي الِقياس بعد ذَِلك لِ       

ِمن اِلاطِّراِد ِفي التَّغِْييراِت ؛ فَيطِْرد الباب كُلَّه علَى وِتيرٍة واِحدٍة ؛ تَحِقيقًا ِلالتِّـساِق ِفـي             
؛ ) نُكْـِرم ، و تُكْـِرم ، و يكْـِرم    : (  وذَِلك ِفي نَحِو   الصورِة ، واالشِْتراِك ِفي الدلَالَِة ،     

ِفي باِقي ِصيِغ الْمضارعِة ، والتَّصاِريِف اُألخْرى جاء حمـالً علَـى الـصيغَِة              فَالْحذْفُ  
، فَكَِثيرا ما يِرد التَّصرفُ ِفـي الـصيِغ َألسـباٍب    اُألولَى طَردا ِللْباِب علَى وِتيرٍة واِحدٍة    

  ِلَأجِل َأن تَِصير الِْبنْيةُ نَِظيرةَ ما تُشَاِركُه ِفي الْمبنَـى        بِعيدٍة عِن الْمنَاوءاِت الصوِييِة ، بلْ     
       وهٍة ، وشَكِْلي قَاِصدنَى ِلمعالْم و "          لُغَـاِتِهمو ِفـي كَلَـاِمِهم طَّـردم بذْهِفـي    ،م كَِثيـر

يِرِه ؛ ِلقُرِب ما بينَهما ، وِإن لَم يكُن ِفي          اسِتعمالَاِتِهم ، حيثُ يحِملُون الشَّيء علَى حكِْم نَظِ       
نُكِْرم ، وتُكِْرم ، ويكْـِرم ؛     : " َأحِدِهما ما ِفي اآلخَِر ِمما َأوجب لَه الْحكْم ، وِمن ثَم قَالُوا             

           عتَما ِاجا لَموا ِبهاءج كَانُوا لَو ِإنةَ ، وزمذَفُوا الْهتَاِن ،   فَحزماثَلَـةَ ،     هموا الْمادَأر ملَِكنَّهو
               مافَظَـةً ِمـنْهحٍة ، مزمِر هى ِبغَيُأخْرٍة وزمةً ِبهرم كُونفَي اِرعضخْتَِلفَ الْمي وا َأنكَِرهو

 ِنيِس ِفي كَلَاِمِهملَى التَّج١" ع  
ملْتَِزم بحذِْف ِإحدى الْهمزتَيِن ِإذَا الْتَقَتَـا ِفـي مقْطَعـيِن           فَالنِّظَام اللُّغَِوي ِللعرِبيِة      

، وهذَا مـا علَيـِه كَلَـام        ٢"فَلَيس ِمن كَلَاِم الْعرِب َأن تَلْتَِقي همزتَاِن ؛ فَتُحقَّقَا          " متَتَاِبعيِن ؛ 
 الَِّذي لَم يكُن يـرى      » ابن أبي إسحاق الحضرمي   « ا  الْعرِب ، وما َأجمع علَيِه النَّحاةُ ِإلَّ      

    ٣. تَحِقيقَهما ِبَأنَّه رِديء » سيبويه «بْأسـا ِمن تَحِقيِق الْهمزتَيِن ، بينَما وصفَ 

                                         
  ١٩٢ / ١:  المنصف ـ ابن جني  ١
  ٥٤٩ / ٣:  الكتاب ـ سيبويه  ٢
   ٤٤٣ / ٤: الكتاب : انظر  ٣



– 

  )٤٦٢٤(

    رقَريـ     :" »برجشتراسر «و اِلييِن ، َأنَّه ِإذَا وقَع همزتَاِن ِفـي َأوِل مقْطَعـيِن متَتَ
ِمنْه ما يكُون مقْطَعه اَألوُل ِمن الْهمـزِة الْمتَحركَـِة          : خُفِّفَِت الثَّاِنيةُ ، وهذَا النَّوع ِقسماِن       

  ١."فَقَط ،  وِمنْه ما تَركَّب مقْطَعه اَألوُل ِمن الْهمزِة الْمتَحركَِة وحرٍف ساِكٍن
 ي لِ       ثُمِم اَألوِثلَِة الِقسَأم ا كَانَ ِمنمبر اِرِع       "ِضيفُ َأنَّهـضم ـتَكَلِِّم ِمـنِصيغَةُ الْم

 فـى اَألكَِديـِة ،     ušakšid: ُأَأفعُل ، نَحو    : اَألفْعاِل الرباِعيِة ؛ فَِإنَّها ُأفِْعُل ، وَأصلُها        
   مةُ تُقَاِبُل الْهاَألكَِدي ـاِس            والشِّينلَى ِقيعا ، وكَِتهرح عةُ مةُ الثَّاِنيزمِذفَِت الْهةَ ، فَحِبيرةَ الْعز

... َل يَؤفِْعـل  يفِْعـُل ، بـد  : هِذِه الصيغَِة ، حِذفَ الْهمز ِمن ساِئِر الصيِغ َأيضا ؛ فَقَالُوا      
   ٢"إلخ

 قَد تَخَلَّصتْ ِمن الْهمِز ِفي هِذِه اَألمِثلَـِة وغَيِرهـا           وعلَى الرغِْم ِمن َأن الْعرِبيةَ    
رغْبةً ِفي الْمخَالَفَِة ، و كَراهةً ِلتَوِالي اَألمثَاِل ِفي َأبِنيِتها ، وذَِلك ِمن ِخلَاِل حـذِْف َأحـِد                  

    ِتعِة االسِن تَخِْفيفًا ِلكَثْراِثلَيتَمِن الْميقْطَعلَـى            الْمتْ عـاءِثلَةٌ شَـاذَّةٌ جتْ لَنَا َأمِبِقي اِل ، فَقَدم
   :، وِمنْها قَوُل الراِجِزاَألصِل ِبِإثْباِت الْهمِز ، وهي ِبمثَابِة ركَاٍم لُغَِوى ِلِتلْك الظَّاِهرِة 

    ٣فَِإنَّه  َأهٌل ِلَأن يَؤكْرما   
  : وقَوُل اآلخَِر 

واِلصكَكَ اٍتين مَؤثْفَي٤ ا ي  
   : تَِصفُ قَطًا » ليلى األخيلية «وقَوُل 

  ٥كُراتُ غُلَاٍم ِفي ِكساٍء مَؤرنَِب ***  تَدلَّتْ علَى حص ِظماٍء كََأنَّها  

                                         
ومقطعها األول ) أئمة : ( إذ أصلها ) أيمة (  األول نحو  ، وقد جعل من أمثلة القسم٤٠:  التطور النحوي ـ برجشتراسر   ١

            : إذ أصـلها  ) َأريـتُ  : (  وجعل من أمثلة القسم الثاني نحو      . فخففت الهمزة الثانية وأبدلت ياء      ) َأ  ( هو الهمزة المتحركة    
  .فحذفت الهمزة الثانية ) َأرَأيتُ ( 
  ٤١:  التطور النحوي ـ برجشتراسر ٢
 ، انظـر هـامش     لعبد بني عبس   ، وقيل    للعجاج ، وقيل    ألبي حيان الفقعسي   وقد نسبه العيني     الرجز المشطور  البيت من    ٣

 ،  ١٤٨ / ١ و    ، ٧ / ١:  ، و هو بال نـسبة فـي اإلنـصاف            ٤/٥٨ ، و انظر شرح شواهد الشافية        ٤/٥٧٨خزانة األدب   
   ٢١٨/ ٢:  ، والهمع٣٤٣ / ٤: األشموني ، و شرح  ٣١٩/  ٦: ، والدرر ١٩٢ / ١: ف ، والمنص١٤٤ / ١: والخصائص 

 ، وشـرح  ٣٥٣ / ٢ ، ٣٦٧ / ١ ، وهو في الخزانة ٣٢/ ١ لِخطام المجاِشعي  وقد نسبه سيبويه     الرجز مشطورالبيت من     ٤
        : ة ، ويقـال  زائد) ككما : (  ، والصاليات هي األثافي التي توضع تحت القدر ، والكاف األولى في قوله               ٤٩شواهد الشافية   

  . أي كمثل حالها ) ككما يؤثفين : ( إذا نصبتها ، وقوله ) َأثْفَيتُ ُأثِْفيةً ( 

   ١/١٩٢:  ، والمنصف ٢٨٠ / ٤:   ، وفي الكتاب ٥٦ص :  في ديوانها الطويل البيت من  ٥



 

 )٤٦٢٥(

ِل الْمالِْفع نيع مذْفُها حضِة َأيتِْر ِفي الِْبنْيالْبذِْف وِر الْحوص ِمناِضي و
 ِلِهمنُوِنِه ِفي قَو ِميِر َأوتَِّصِل ِبتَاِء الضِف ، الْماعضـِلْتُ: ( الْم ) ، ومستُ ، وَأحستُ ١ظَ

: ِذ اَألصُل ِفيها جِميعا ، ِبحذِْف َأحِد الصاِمتَيِن الْمتَماِثلَيِن ِفي حشِْو الْكَِلمِة تَخِْفيفًا ؛ ِإ
)ِسستُ ظَِللْتُ ، ومسستُ ، وأح ( عٍة ماِحدٍة وِن ِفي كَِلماِثلَيتَمم اِليوا تَوثُ كَِرهي؛ ح

تَعذُِّر اِإلدغَاِم ؛ ِلسكُوِن ثَاِنيِهما ؛ فَحذَفُوا َأولَهما الْمتْحرك مع حركَِتِه علَى غَيِر ِقياٍس ، 
مهضعب قَام ِجيِفي إطَاٍر لَه؛ فَقَاَل و لَها قَبكَِتِه ِإلَى مرنَقِْل ح دعذِْفِه ب؛ ) ِظلْتَ : (  ِبح

وِمن  :" » سيبويه «فََأعذَب التَّْأِليِف ما تَباعدتْ حروفُـه ، وتَباينَتْ مخَاِرجه ، يقُوُل 
 ملُهتُ ، وظَلْتُ : الشَّاذِّ قَوستُ ، ومسا كَثُ. َأحِعيفَ ، لَـموا التَّضكَِره ِفي كَلَاِمِهم ر

 والَِّذي ه لْنلْتُ،و فَعـَركَةُ ِفي فَع ِه الْحفَ الَِّذي لَا تَِصُل ِإلَيرذَا الْحه ِريكوا تَحكَِرهو
  ٢."غَير مضاعٍف 

وانظُر ِإلَى ﴿ : ه تَعالَى ، وقَول٣ُ﴾تُم تَفَكَّهون ـفَظَلْ﴿ : وعلَيِه جاء قَولُه تَعالَى 
  :  ، وقَوُل الشَّاِعِر ٤﴾ِإلَِهك الَِّذي ظَلْتَ علَيِه عاِكفاً 

 ٥ به فَهن ِإلَيِه شُوس  َأحسن***  خَالَ َأن الِعتَاقَ من الْمطَايا  
 .َأحسسن : واَألصُل   

ذْفُ ِليالْحو تْرَل الْبا تَطَاومبرو ذَفُوا التَّاءا حا كَمضغَِم َأيداِكِن الْمِإلَى الس تَدم
يتَِّسع ، و يتَِّقي ، فَمعلُوم َأن التَّاء تُبدُل كَِثيرا : اُألولَى الْمبدلَةَ ِمن فَاِء الِفعـِل ِفي نَحِو

 ، واتَّجه يتَِّجه ، وغَيِر ذَِلك ِمن اَألمِثلَِة ، ِإِذ اتَّقَى يتَِّقي ، واتَّسع يتَِّسع: ِمن الواِو ِفي نَحِو
اوتَقَى ؛ ِلَأنَّه ِافْتَعَل ِمن الِْوقَايِة ؛ فَقُِلبِت الْواو ياء ِلانِْكساِر ما قَبلَها : اَألصُل ِفي نَحِو اتَّقَى

 َأفَمن ﴿: قَاَل تَعالَى ، اتَّقى:  تَاِء الصيغَِة ؛ فَصارتْي، ثُم ُأبِدلَتْ ِمنْها التَّاء ، وُأدِغمتْ ِف

                                         
اء  ،  ومن فتحها  حذف الـالم          تنطق بكسر الظاء وفتحها على األصل ؛ فمن كسرها حذف الالم وألقى حركتها على الظ               ١

    ٤١٨ / ٢: البيان في غريب إعراب القرآن : وحركتها   ، انظر 
  ٤٨٢ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
  ٦٥ / ٥٦: الواقعة  ٣
  ٩٧ / ٢٠: طـه  ٤
: تـضاب   ، واالق٤٣٨:  ، وسمط الآللي ١٧٦ / ١:  ، واألمالي للقالي ٩٦: البيت من الوافر ألبي زيد الطائي في ديوانه   ٥

 ٢/٤٤١:  ، والخصائص البن جني ١٣٥:  ، والمعرب للجواليقي ٢٩٩



– 

  )٤٦٢٦(

يتَِقي ، ِببتِْر التَّاِء اُألولَى ، وتُحذَفُ : قَالُوا   ، بيد َأنَّهم١ ﴾يتَِّقي ِبوجِهِه سوء الْعذَاِب 
  . متَوسطًا مغْلَقًا معها همزة الوصل في صيغة الماضي ، ِليتَطَاوَل الْحذْفُ مقْطَعا

  :قال الشاعر 
تَقَاك  ِسُل ***       ِبكَفٍّ  واِحٍد وتَلَـذُّهعِبالكَفِّ ي زا هِإذَا م اكد٢ ي  

بْل ِإنَّه ِإذَا تَعّذَر التَّصرفُ ِباسِتبعاِد َأوِلِهما الساِكِن ِلما يشَكِّلُه ِمن ِثقٍَل ِفي اَألداِء   
تَطَاوَل النِّظَام ِإلَى ثَاِنيِهما الْمتَحرِك ِبالْحذِْف ، وبتَر صوتَيِن دفَعةً واِحدةً ، وهما الْحرفُ 

سيد ، ميتٌ ، لَين ، كَينُونَةٌ ، شَيخُوخَة ، ديمومةٌ ، ليتم : الصاِمتُ مع حركَِتِه ؛ فَقَالُوا 
   مقاطع المتماثلة ؛ فيختزل نحو توالي الالتَّخَفُّفُ من 

  ) ميت )                           ( ميت( 
                        )   ين ( )                           ن هيه (  

  )لَين )                            ( لَين   (                         
  )كَينُونَة ( )                          نَة كَينُو (                         

  )شَيخُوخَة )                        ( شَيخُوخَة (                         
  )ديمومةٌ ( )                         مة ديمو (                         

  . فرارا من تكرار مقْطَعيِن متَماِثلَيِن  ) yi( طع وهو ما يعني أنَّهم قد حذفوا المق
 ، غَمدفٌ مرا حِفي آِخِره كُوناِت الَِّتي يالْكَِلم ةً ِمنقْفُ كَِلماِدفُ الْوصي ِحينو

ماِت مقْطَع زاِئد ِفي نَحو ِاستَمر ، ِاستَحقَّ ، ِاستَقَلَّ ، فَِحينَِئٍذ يتَوضع ِفي آِخِر هِذِه الْكَِل
؛ )  Cاِمتٌ  صC +اِمتٌ صV  + حركَةٌ +  Cاِمتٌ ص ( وِل ِمن النَّوِع الْخَاِمِسالطُّ

 فَيباِشر النِّظَام اللُّغَِوي عملَه ِمن َأجِل ِإزالَِة هذَا الثِّقَِل ِمن ِخلَاِل تَغْييِر الِْبنْيِة الْمقْطَِعيِة ِإلَى
ِاستَمر ، : ؛ فَتَقُوُل )  Cاِمتٌ صV  + حركَةٌ +  Cاِمتٌ ص (مقْطٍَع ِمن النَّوِع الثَّاِلِث 

  . ِاستَحقْ ، ِاستَقَْل 

                                         
  ٣٩/٢٤: الزمر  ١
 / ١٥، و ) عسل  ( ٤٤٦/ ١١، و ) كعب  ( ٧١٩ / ١ ، لسان العرب ٩٦:  في ديوانه    الطويل ألوس بن حجر   البيت من    ٢

        ، وبال نسبة في لسان العـرب  ) ل عس ( ٤/١٥٠ ، و تاج العروس    ٤٠٩ / ١٤ ،   ٣٢٥ / ١، و تهذيب اللغة     ) وقى   ( ٤٠٣
 ١٤٢ / ١:  ، و األشباه والنظائر ٨٦ / ٤، وديوان األدب ) لزز  ( ٥٠٦ / ٣



 

 )٤٦٢٧(

وكَما ِاستُثِْقَل الصاِمتَاِن الْمتَماِثلَاِن الْمتَواِلياِن ِفي الْوقِْف ِاستَثْقَلُوا الْحركَتَيِن 
ِثلَتَيِن الْمتَواِليتَيِن ، فَالضمتَاِن والْكَسرتَاِن الْمتَجاِورتَاِن ِفي كَِلمٍة ِفي ُأذٍُن وِإِبٍل الْمتَما

وخُطُواٍت وِفِقراٍت يكْثُر تَسِكين َأواِسِطها ِبحذِْف الضمِة َأِو الْكَسرِة كَما جاء عن بِني 
 آخَِرين١تَِميٍم و.  

 اِليتَثْقَلُوا تَوِاس كَاِت كَذَِلكراِضي ذُو الْحُل الْمتَِّصُل الِْفعا يكَاِت فَِحينَمرتَحالْم
الثَّلَاِث ِبضِميِر رفٍْع متَحرٍك وينْصِهرا معا كَالْكَِلمِة الْواِحدِة تُحذَفُ الْحركَةُ الثَّاِلثَةُ تَخَلُّصا 

 ابن ِسيدةَ« ، وذَكَرsyncopation  « « تَّتَابِع ِبتَغِْييِر الشَّكِْل الْمقْطَِعي ِمن هذَا ال
 « اِكٍن" َأنَّهِط سستَو دعا ِإلَّا بعضكَاٍت ورتَحم عبَأر ِالِْتقَاء كَلَاِمِهم ِمن س٢."لَي   

وح برـاةُ الْعالنُّح ها ذَكَرلَّ ملَعو وه كَاٍت فََأكْثَررتَحِة معباِع َأرِتمل ِثقَِل ِاج
 هدا قَصم نيِلِه » كانتينو جان«عا :"ِبقَواعَأنْو ونتَِنبجِة يِقياِت الشَّرجَل اللَّهَأه و َأندبي

  ٣."معينَةً ِمن تَتَابِع الْمقَاِطِع الْقَِصيرِة 
ه يمِكن علَى الْمستَوى السياِقي اِلاسِتعماِلي تَواِلي خَمسِة َأحرٍف صِحيح َأنَّ   

 وِن؛ نَحتَيكَاٍت ِفي كَِلمرتَحم ) : كَِريم رضح ( هفُضِع تَرالتَّتَاب ذَا الشَّكَْل ِمنه َأن رغَي ،
ن النِّظَام الْمقْطَِعي ِللُغَِة الشِّعِر لَا يِبيح ِمثَْل هذَا التَّتَابِع ؛ الْعرِبيةُ ِفي لُغَِة الشِّعِر ، ِإذْ ِإ

   ٤.فَيخِْضع هذَا التَّتَابع الْمرفُوض ِللِْإسكَاِن ، وحذِْف الْحركَِة وتَغِْييِر الِْبنْيِة الْمقْطَِعيِة 
« ِر ما يعرفُ نَحِويا ِبمصطَلَِح التَّرِخيِم ولَعلَّ ِمن َأبرِز آلياِت الْبتْ  

apocope «  ِضعذِْف با ِبحطَلَاِحياص صخُص ثُم ، التَّلِْيينِهيُل ولُغَةً التَّس وهو ،
 كَافَّةً ، كَما اَألحرِف والْحركَاِت ِمن ِنهاياِت بعِض اَألسماِء ِفي النِّداِء ِبصوِرِه وَأشْكَاِلِه

يا فَاِطم ، يا ماِل ، يا حاِر ؛ ِلما تَقْتَِضيِه هِذِه الصورةُ ِمن صوِر اِإلنْشَاِء ِمن : ِفي 
  .سرعٍة وِإيجاٍز 

                                         
 ١١٣-٢/١٠٩:  انظر شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ١

 ]م  ١٩٥٨تحقيق مصطفى السقا وآخرين ـ القاهرة ـ  [ ١٠ / ١:  ابن سيده األندلسي - المحكم والمحيط في اللغة ٢
منشورات مركز الدراسات والبحوث بالجامعة التونـسية ـ     [ ١٩٦:  دروس في علم األصوات العربية  ـ جان كانتينو  ٣

  ]  م ١٩٦٦
   ٤٣٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه : انظر ٤ 



– 

  )٤٦٢٨(

 ، ِللصواِئِت الطَِّويلَِة الْممدودِةوشَِبيه ِبالتَّرِخيِم ما يحدثُ ِمن اخِْتزاٍل وتَقِْصيٍر   
وتَحِويِلها ِإلَى صواِئتَ قَِصيرٍة َأقَلَّ ِمنْها ِفي الْكَميِة ؛ ِإذْ يلْجُأ النَّاِطقُون ِإلَى االجِتزاِء 
ِبالضمة عن الواِو ، وِبالْكَسرِة عِن الياِء ، وِبالْفَتْحِة عن اَألِلِف ؛ ِلضرٍب ِمن االسِتحساِن 

لَبا ِللتَّخِْفيِف ؛ ويبدو َأن هذَا التَّقِْصير يكَـاد يكُون ِسمةً عامةً ِفي اللُّغَِة السـاِميِة ، َأو طَ
 ذْكُرِإذْ ي ِفي  " » برجشتراسر «اُألم رِة ، كَانَتْ تُقَصاِئيِة االنِْتهوددمكَاِت الْمركُلَّ الْح أن

  ١."يِة اُألم ِفي بعِض الْمواِضِع اللُّغَِة الساِم
 ملُهقَو ِثلَِة ذَِلكِز َأمرَأب ِمنِن : وذَيِله مالُهمِتعِر ، ِإذْ كَثُر اسْل ، وال َأدُأب لَم
           ري ؛ يقول لَم ُأباِل ، وال َأد:واَألصُل ِفيِهما . التَّرِكيبيِن ِبِهِذِه الصورِة ِشعرا ونَثْرا 

   :» الفرزدق «
  ٢تَكَثُّر غَيٍظ ِفي فَُؤاِد الْمهلَِّب ***    لَوالَ يدا ِبشِْر بِن مروان لَم ُأبْل   

    : » أبو خراش الهذلي «       وقال 
    هاءِه ِردلَيَألْقَى ع نِر مالَ َأدو   *** نلَّ عس ِض خَالَ َأنَّه قَدحاِجٍد م٣م  

   ا قَالَهِإلَى م لْنَنْظُراِئِص  »ابن جني  «وُل :"ِفي الْخَصامتَحفُ لَا يرالْح ِإذَا كَانو
ِبنَفِْسِه حتَّى يدعو ِإلَى اخِْتراِمِه ، وحذِْفِه كَان ِبَأن يضعفَ عن تَحمِل الْحركَِة الزاِئدِة علَيِه 

          ذَِلك ما كُنَّا ، و﴿ ٤﴾واللَّيِل ِإذَا يسِر ﴿ : وذَِلك قَوُل اِهللا تَعالى . حرى وَأحجى ِفِيه َأ
  ٧."٦ ﴾الْكَِبير الْمتَعاِل، و ﴿ ٥ ﴾نَبِغ

                                         
  ٦٧ ـ ٦٦:  التطور النحوي ـ برجشتراسر  ١
  .ا  ، من مقطوعة هو مطلعه١٠ص:  في ديوانه الطويل للفرزدق البيت من  ٢
 ، و سمط ٤٠٦ / ٥:  ، و خزانة األدب ١٩٩ ، و ١٩٨ / ١:  في أمالي المرتضى الطويل ألبي خراش الهذلي البيت من  ٣

:  ، و بال نسبة في اإلنصاف ٧٨٧:  ، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/١٢٣٠:  ، و شرح أشعار الهذليين ٦٠١: اآللي 
   .٧١ / ١:  ، و الخصائص ٣٩٠ / ١
  ٨٩/٤ :   الفجر ٤
  ١٨/٦٤:   الكهف  ٥
   ١٣/٩:   الرعد  ٦
  ٢٩٥ ـ ٢٩٤:  الخصائص ـ ابن جني  ٧



 

 )٤٦٢٩(

ي كما ِفي الْمسبوقَةَ ِبجار حرِفي َأو ِاسِم) ما االسِتفْهاِميةَ ( وعلْيِه حذفَوا َأِلفَ   
 ، و بغْيةَ م ؟ ١﴾عم يتَساءلُون ﴿ : ِلـم ، و علَام ، وِإلَام ، وحتَّام ، وِمنْه قَولُه تَعالَى 

؟ و ِل مَألج  
، ٢وتَزخَر كُتُب الِْقراءاِت ِبالْحِديِث ِعِن اخِْتزاِل هِذِه الصواِئِت الطَِّويلَِة 

، ٣﴾وال تَكْفُروِن ﴿ :، كَما ِفي قَوِلِه تَعالَى  عنْها ِبالْكَسرِة ِفي كَِثيٍر ِمن اَألفْعاِل واالجِتزاِء
ـَوِلِه تَعالَى  ـَوِلِه تَعالَى٤﴾فَارهبوِن ﴿ : وق ـَوِلِه تَعالَى٥﴾فَاتَّقُوِن ﴿ : ، وق َأن ﴿  : ، وق

ـَوِلِه تَعالَى٦﴾يْؤِتيِن  ـَوِلِه تَعالَى ٧ ﴾يشِْفيِن﴿ : ، وق ـَوِلِه ٨﴾َأكْرمِن ﴿ : ، وق  ، وق
ـَوِلِه تَعالَى٩﴾وسوفَ يْؤِت اللَّه ﴿ : تَعالَى  ، وِمن ١٠ ﴾الْيوم واخْشَوِن﴿ :  ، وق

ـَوِلِه تَعالَى ١١ ﴾غَواٍش﴿ : الْمنْقُوِص ، كَما ِفي قَوِلِه تَعالَى  ، وِمن ١٢ ﴾هاٍر﴿ : ، وق
ـَوِلِه ١٣  ﴾يا قَوِم﴿  : الْمنَادى الْمضـاِف ِإلَى ياِء الْمتْكَلِِّم ، كَما ِفي قَوِلِه تَعالَى  ، وق

  .  ١٤ ﴾ يا رب ﴿  : تَعالَى
  

                                         
   ١ / ٧٨:  النبأ  ١
 ،  والكشف عن وجوه القراءات السبع ١٨٣ / ٢:  ، والنشر في القراءات العشر البن الجزري        ٨٩/ ١: اإلتحاف  : انظر   ٢

  ٣٣١ / ١: لمكي بن أبي طالب القيس 
  ١٥٢ / ٢:  البقرة  ٣
  ٤٠ / ٢:  البقرة  ٤
  ٢ / ١٦:   ،  و النحل ٤١ / ٢:  البقرة  ٥
  ٤٠ / ١٨:  الكهف  ٦
   ٨٠ / ٢٦:  الشعراء  ٧
   ١٥ / ٨٩:  الفجر  ٨
  ١٤٦ / ٤: النساء  ٩

  ٥/٣ المائدة  ١٠
   ٤١ / ٧:  األعراف  ١١
  ١٠٩ / ٩:  التوبة  ١٢
  ٥٤ / ٢:  البقرة  ١٣
   ، ٣٠ / ٢٥:  الفرقان ١٤



– 

  )٤٦٣٠(

اِبعثُ الرحبالْم  
  آِليةُ الْمخَالَفَِة بين اَألصواِت

» Dissimilation «١  
 اللُّغَِوي ِفي الْعرِبيِة آِليةٌ جِديدةٌ يصطَِنعها ِمن َأجِل ِإزالَِة الْعثَراِت وتَيِسيِر ِللِْنظَاِم  

النُّطْقَ ِفي التَتَابعاِت الَِّتي تَتَوضع ِفي ِإطَاِرها عقَباتٌ َأو ِاسِتعصاء ؛ فَيتَصرفُ ِفيها 
« قُِّل والتَّحوِل تَوِطَئٍة َألداٍء ممهٍد يِسيٍر ، فَيحِدثُ نَوعا ِمن الْمخَالَفَِة ِبعمِلياٍت ِمن التَّنَ

Dissimilation «  اِتولَى اَألصخَالَفَةُ عِذِه الْمه لَا تَقْتَِصراِت ، وواَألص نيب
صفَاِت فَقَطْ ، لَِكنَّها قَد تَمتَد ِلتَشْمَل الْمتَقَاِرباِت َأِو الْمتَماِثلَِة ، َأِو الْمتَِّحدِة ِفي الْمخِْرِج وال

الْمتَجاِنساِت ، َأو ما نَعِني ِبِه اَألصواتَ الْمتَقَاِربةَ ِفي الْمخَاِرِج ، والْمشْتَِركَةَ ِفي بعِض 
ماِثلَاِت يحِدثُ ِثقَلًا واِضحا تَنْشَُأ عنْه ظَواِهر الصفَاِت ، فَتَواِلي الْمتَماِثالِت َأو ِشبِه الْمتَ

، َأِو النَّقِْل ، ِمن َأجِل التَّصرِف ِفي هذَا ٢تَخِْفيِفيةُ عِديدةٌ كَالقَلِْب ، َأِو اِإلدغَاِم ، َأِو الْحذِْف 
  .الْمتَقَاِرباِتالثِّقَِل وِإحداِث الْمخَالَفَِة بين الْمتَماِثالِت َأِو 

 َأشَار قَدِذِه  » فندريس«وه ا  ِإلَى َأنهنْتَِهجاِئِل الَِّتي يسى الودِإح خَالَفَةَ ِهيالْم
 اللُّغَِوي ا" النِّظَامنُطْقُه بعصِة الَِّتي يِتيواِميِع الصجالَِة الْم٣."ِلإز    

حدى صوِر التَّغِْييراِت الصوِتيِة التَّرِكيِبيِة الْعاِرضِة ، الَِّتي وهِذِه الْمخَالَفَةُ ِهي ِإ  
يعلِّلُها اللُّغَِويون الْمعاِصرون ، ِبالْحاجِة ِإلَى تَيِسيِر الْجهِد العضِلي الْمبذُوِل َأثْنَاء عمِليِة 

طَِريِق تَغِْييِر َأح نِد النَّطِْق ، عهالْج ِجِه ، ِللتَّخَلُِّص ِمنخْرِن ِلماِثلَيتَمِن الْمتَيوِد الص
    ٤.الْمكَرِر َأو الثَِّقيِل 

                                         
ينحصر التخالف ، وهو المسلك المضاد للتشابه في أن يعمل المتكلم حركة نطقية واحدة ، وكان من            " :» فندريس  « يقول   ١

   ٩٤: ، انظر اللغة فندريس " حقها أن تعمل مرتين 
 » Haplology« يعد حذف أحد المقطعين المتماثلين المتجاورين كراهية توالي المتماثلين ، أو مايسمى باإلفراد الصوتي ٢

ا من أنواع المخالفة نوع »Dissimilation «  وأن العالقة بينه وبين المخالفة الصوتية هي عالقة عضوية ، ولذا نجد ،
[  » Dissimilation« مرادفًا لمصطلح المخالفة       » Haplology« بعض الدارسين يستخدمون مصطلح الحذف      

  ] ر العلم للماليين  دا– ١١٦:  رمزي منير البعلبكي –فقه العربية المقارن : انظر 
  ٨٣:  اللغة ـ فندريس  ٣
   ٤٧ ، و ٤١  ، والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ، ٣٤: التطور النحوي لبرجشتراسر  :  انظر  ٤



 

 )٤٦٣١(

الْمخَالَفَِة ، فَهو ِبذَِلك يسعى ِإلَى  وِحين يحِرص النِّظَام اللُّغَِوي علَى ِإحداِث
وِع الْموِسيِقي ، الَِّذي يظِْهر اَألصواتَ اللُّغَِويةَ علَى حِقيقَِتها ، تَحِقيِق َأكْبِر قَدٍر ِمن التَّنَ

ِمن :"  » تمام حسان« نُطْقًا وسماعا ِفي السياقَاِت االسِتعماِليِة الْمخْتَِلفَِة ، وِمن هنَا يقُوُل 
سِتعماَل السياِقي ، يحِرصاِن ِفي اللُّغَِة العرِبيِة الفُصحى الواِضِح َأن النِّظَام اللُّغَِوي ، واالْ

 اِن التَّنَافُرهكْريلَى التَّخَالُِف ، واِن عِرصحى يٍة ُأخْرارِبِعب َأو ، تَخَاِلِفينلَى الِْتقَاِء الْمع
الَى مقْطَعاِن ، َأصواتُهما ِإذَا تَوBrockelmann «":«  ، ويقُوُل ١"والتَّماثَُل

؛ فَِإنَّه يكْتَفَى ِبواِحٍد ِمنْهما ، ... الصاِمتَةُ متَماِثلَةٌ ، َأو متَشَاِبهةٌ ِجدا ، الْواِحد بعد اآلخَِر 
  ٢."ِبسبِب اِالرِتباِط الذِّهِني بينَهما 

لَى َأن العرب يستَثِْقلُون تَتَابعاٍت صوِتيةً معينَةً ، وقَد فَِطن النُّحاةُ القُدماء ِإ  
 ِإنا وِقيقَتَهحخَالَـفَِة وِذِه الْمه رهوكُوا جرَأد خَالَفَِة ، فَقَدِبالْم ثُوندحيِه الْممسا يم ِدثُونحفَي

ا يعبرون عنْها َأحيانًا ِبكَراِهيِة التَّضِعيِف ، َأو كَراِهيِة لَـم يسموها ِبذَِلك اِالسِم ، وكُانُو
 وهكْرثَاِل ماِع اَألمِتمِاج اِحٍد ، َأوِجنٍْس و ِن ِمنفَيراِع حِتما ٣ِاجهِإلي َأشَار قَدسيبويه «، و 

ذَّ فَُأبِدَل مكَان اللَّاِم الياء ِلكَراِهيِة التَّضِعيِف هذَا باب ما شَ« : ِفي ِكتَاِبِه ، تَحتَ عنْواِن » 
تَسريتُ ، و تَظَنَّيتُ ، وتَقَصيتُ ِمن الِقصِة ، : وذَِلك قَولُك : "؛ يقُوُل » ، ولَيس ِبمطَّرٍد 

ِء ، َأرادوا حرفًا َأخَفَّ علَيهم ِمنْها ، وَأملَيتُ ، كَما َأن التَّاء ِفي َأسنَتُوا مبدلَةٌ ِمن اليا
 ِفي َأتْلَج لُوا ذَِلكا فَعكَم لَدَأجا ِفي ِستٍّ . ونِْزلَِتهنا ِبما شَاذٌّ هلُهدبِعيِف . وذَا التَّضكُلُّ هو

 ديج كَِثير ِبير٤." ِفيِه ع  
:  علَى الْواِو سواء َأكَانَتْ فَاء كَمـا ِفـي نَحـِو       ٥اِزمةَ  فَِحين ِاستَثْقَلُوا الضمةَ اللَّ     

وجوٍه ، ووِعد ، ووقِّتَتْ ، َأم عينًا كَما ِفي َأدوٍر ، وَأثْوٍب ، والْواو ِفي هِذِه اَألمِثلَـِة لَـا                     

                                         
  ٢٦٣: تمام حسان /   اللغة العربية معناها ومبناها ـ د ١

   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢
  ٤٠ / ١:  ، و األشباه والنظائر للسيوطي ٤٥١: لتصريف الملوكي ـ لموفق الدين بن يعيش شرح ا:  انظر  ٣
  ٤٢٤ / ٤:  سيبويه – الكتاب  ٤
 فِإن" ﴿ لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم ﴾  : ﴿ وال تَنسوا الْفَضَل ﴾ ، وقوله عز وجلَّ :  أما ما كان الضم فيه عارضا ؛ نحو قوله تعالى ٥

، وكذلك ال تبدل هذه الواو المضمومة همزة إذا كانـت  " همز هذه الواو ال يجوز ؛ ألن الضمة ِلِعلَّة ، ولَيست الضمة أصالً             
شرح الرضي على : انظر . ( لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح )) " التَّعوذ (( ، و )) التقول : (( مشددة ، نحو 

  )٣/٧٨: الشافية 



– 

  )٤٦٣٢(

ِئها بعد ساِكٍن ، والنِّظَـام اللُّغَـِوي ِللْعرِبيـِة      يمِكن تَسِكينُها ِلوقُوِعها َأوَل الْكَِلمِة ، َأو مِجي       
                  ٍف آخَـررا ِإلَى حقَلِْبها ، وِإعلَاِله ِمن دلَا ب ثَم ِمناِء ؛ واِو واليلَى الوكَاِت عرتَثِْقُل الحسي

       ِة ِإلَى هوممضاِو الْمِويُل الوكَةَ ، وتَحرُل الْحمتَحالثِّقَـِل        ي ضعِزيُل بالَِة يِذِه الْحٍة ِفي هزم
ُأجوه ، وُأِعد ، وُأقِّتَتْ ، وَأدُؤر ، وَأثُْؤب ، واحتَملُـوا            : ويخَفِّفُ الْجهد الِْعلَاِجي ؛ فَقَالُوا      

        ِل الْحملَى تَحا عِتهرقُدا وِتها ؛ ِلقُوِثقَِله عةَ مزمقُول     الْها يكَمكَِة ، وابن جني  «ر « ":  قَدو
  :  ، وعلَيِه جاء قَوُل عمر بِن َأِبي رِبيعةَ  ١"يحتَمُل ِللْقُوِة ما لَايحتَمُل ِللضعِف 

َأنُْؤرتْ ِبالِعشَاِء وشَب اِبيحصأطِفئتْ         مم وتَ ِمنْهوتُ الصا فَقَدفَلَم  
   «فَالواو هنَا علَى الْمستَوى الوِظيِفي قَـد تَحولَـتْ ِإلَـى صـوٍت صـاِمتٍ        

Consonant«              النِّظَـام لُـوِم َأنعالْم ِمنةُ ، ومالض يهكَاِت ، ورى الْحدِإح تَِلكمي 
ثِْقُل الْحركَاِت علَى حرفَي الِْعلَِّة الـواِو واليـاِء ،   اللُّغَِوي ِللْعرِبيِة ِفي مستَواه الصوِتي يستَ     

ووقُوع الواِو هنَا مضمومةً ِفي َأوِل الْكَِلمِة ، َأو بعد ساِكٍن ِفي وسِط الْكَِلمِة ، َأحدثَ ِثقَلًـا          
ن ضمةَ الواِو ثَِقيلَةٌ ، كَما كَان كَسر الياِء ثَِقيلًا          وذَِلك ِلأَ "لَا مهرب ِمنْه ِإلَّا ِباِإلبداِل والْقَلِْب ؛      

، فَالْقَلْب ِفي ِمثِْل هِذِه الْحالَاِت هو الْحلُّ الَِّذي ِانْتَهجه النِّظَام اللُّغَِوي ِحين تَعذَّر الْحـذْفُ         ٢"
ِلمِة ، َأما الْقَلْب فَهو يحاِفظُ علَى الـصيغَِة ويحـِدثُ           َأِو اِإلدغَام اللَّذَاِن يتَقَيداِن ِبِصيغَِة الْكَ     

ِفيها تَجانُسا يخَفِّفُ ِمن الِْعلَاِج الصوِتي ، وِلَأجِل ذَِلك ِاحتَملُوا ما ِفي الْهمـزِة ِمـن ِثقَـٍل                  
      لَعكَِة ، ورِل الْحملَى تَحا عِتهرقُدا وِتهِة          ِلقُووممـضاِو الْمِم قَلِْب الودِفي ع رالس وذَا هلَّ ه

   اءنَا يه"                 كَـَأن لَكَان اءتْ يقُِلب ًئا  ؛ فَلَوشَي دعةُ َأبزمالْهاِء ، والياِو والو نيِب بِط التَّقَارِلفَر
  ٣."ِاجِتماع الواويِن الْمستَثْقََل باٍق

سلَيا ؛ومِعهِثقَِل تَتَاب ِمن ِن نَاِبعتَيزمى الْهدذِْف ِإحح امالِْتز ِبخَاٍف َأن " عالطَّب ِلَأن
لَا ينِْفر ِمن تَواِلي الْمخْتَِلفَاِت ، وِإن كَانَتْ كُلُّها مكْروهةً ، كَما ينِْفر ِمن تَواِلي الْمتَماِثلَاِت 

وهكْرالْم كُلُّ كَِثيرا ، وضاِت َأيوهكْرِر الْمتَّى ِفي غَيح ، وهكْراِلي مالتَّو درجِة ، ِإذْ م
وِعلَّةُ "، ويزداد هذَا النُّفُور ، وِتلْك الْكَراهةُ ِإذَا كَان هذَا التَّواِلي ِلهمزتَيِن ،٤"عدو ِللطَِّبيعِة 

                                         
 ١/٧٠: خصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني ال ١
  ٣/٢٢٢:  ، وانظر نص الفراء في معاني القرآن ١٥٤: رمضان عبد التواب / مشكلة الهمزة العربية ـ د ٢
 ٣/٧٨: شرح الرضي على الشافية  ٣

 ١٨ / ٢: شرح الشافية ـ الرضي األستراباذي  ٤ 



 

 )٤٦٣٣(

همزةَ الثَّاِنيةَ لَما كَانَتْ لَا تَنْفَِصُل ِمنْها اُألولَى ، ولَا تُفَاِرقُها ِفي جِميِع تَصاِريِف ذَِلك َأن الْ
الْكَِلمِة ، استَثْقَلُوا ذَِلك ِفيها ، مع كَثْرِة اسِتعماِلِهم ِلذَِلك ، وكَثْرِة تَصرِفِه ِفي الكَلَاِم ؛ 

قَها اسِتخْفَافًا ، ِإذْ كَانُوا يخَفِّفُون الْمفْردةَ اسِتخْفَافًا ؛ ِلِثقَِل الْهمزِة الْمفْردِة ؛ فَتَركُوا تَحِقي
 « علَى ِقراءِة » ابن ِجنِّي «، وِمن هنَا فَقَد حكَم ١"فَِإذَا تَكَررتْ كَان ذَِلك َأعظَم ِثقَلًا 

ائيةً ﴿:  » الِكسقُوُل ٢﴾ َأِئمِن ؛ يتَيزمه نيب عمثُ جيِز :"  ِبالشُّذُوِذ ؛ حمشَاذِّ الْه ِمنو
 ِبالتَّحِقيِق ِفيِهما ، فَالْهمزتَاِن لَا تَلْتَِقياِن ِفي كَِلمٍة ﴾  َأِئمةً﴿ »  الِكسائي«ِعنْدنَا ِقراءةُ 

  ٣."سئَّاٍل ، و سئَّاٍر ، وجئَّاٍر: ؛ نَحو واِحدٍة ِإلَّا َأن تَكُونَا عينَيِن 
فَِنظَام العرِبيِة ينِْزع ِإلَى التَّبايِن والْمخَالَفَِة بين الْمتَماِثلَـاِت الْمتَتَاِبعـِة ِلتَخِْفيـِف               

          ِل الْمالِفع ِة ِمنزمذِْف الهنَا ِفي حَأيا ر؛ كَم ِتيوـِميِر      الِعلَاِج الصنَِد ِإلَـى ضساِرِع الْمض
الْمتَكَلِِّم ، ِحين عمد النَّظَام اللُّغَِوي ِإلَى الْمخَالَفَِة بينَهما اقِْتصادا ِللْجهِد ، عن طَريِق حذِْف               

 ُأكِْرم ِة ِمنِة الثَّاِنيزمالْه .  
الْمتَقَاِرباِت ِبالْحذِْف ، وِمن ذَِلك مخَالَفَِة بين وقَد يعمد النِّظَام اللُّغَِوي إلَى الْ  

ذِْف التَّاِء ِمنِبح مخَالَفَتُهمتَطَاعالَى  اسا :  ؛ قَاَل تَعموه ورظْهي وا َأنطَاعا ِاسفَم ﴿
  :وِمنْه قَولُه ، وقَد ورد الْحذْفُ ِفي الشِّعِر كَِثيرا ، ٤﴾ استَطَاعوا لَه نَقْبا

  ٥ فَدعِني ُأباِدرها ِبما ملَكَتْ يِدي***  فَإن كُنْتَ الَ تَسِطيع دفْع مِنيِتي  
 لُهقَو و:  

  ِرثْتَهو قَد ني معس نع نِد ***  وال تُقِْصردفاز كٍر ِلنَفْسخَي تَ ِمنطَعا اس٦فَم  
 لُهقَوو:  
  ٧تُِريدك لَم نَسِطع عنْك مدفَعا ***    ِبك اَأليام حتَّى ِإذَا َأتَتْ   دفَعنَا

                                         
  ٧٠ / ١: ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ـ  ١
  ٢٤:  السجدة ٢

   ١٤٥ / ٣:  الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني  ٣
  ٩٧ / ١٨: الكهف  ٤
  ٣٢:  في ديوانه الطويل لطرفةالبيت من  ٥
  ٤٩ / ٢:   ، والحماسة البصرية ١٠٦:  في ديوانه الطويل لعدي بن زيد العبادي البيت من ٦
  ٨٩ / ٢:  ، والحماسة البصرية ٨٦١: الحماسة بشرح المرزوقي  في لطويل ليحيى بن زياد الحارثيا البيت من ٧



– 

  )٤٦٣٤(

يستَِطيع ؛ حيثُ كَثُرتْ ، كَراِهيـةَ       : حذَفُوا التَّاء ِمن قَوِلِهم     :"» سيبويه   «يقُوُل  
          ا ، ِاساِئدز ى ِإذْ كَانرذَا َأحه كَانيِن ، وِريِك السالطَّـاِء ،         تَح عم التَّاء ِطيعستَثْقَلُوا  ِفي ي

            ، ذَفُوا التَّـاءا ، فَحدك َأبلَا تُحر يهو ، ينالس كرِفي الطَّاِء فَتُح وا التَّاءِغمدي وا َأنكَِرهو
          لَهعجو ، ِطيعي لَى َأطَاعع ينالس ادا زفَِإنَّم ِطيعسقَاَل ي نمِضـِع      ووكُوِن مس ا ِمنضا ِعو

   ١."الْعيِن
حذَفَ الطَّاء كَما   "ِاستَاع يستَيع ؛  : وقَد خَالَفَ بعضهم بين التَّاِء ، و الطَّاِء ؛ فَقَاَل             

َأبدلُـوا التَّاء  : تَ  حذَفَ الَم ظَلْتُ ، وتَركُوا الزيادةَ كَما تَركُوها ِفي تَقَيتُ ، وِإن ِشْئتَ قُلْ             
  : ، قَاَل الشَّاِعر ٢"مكَان الطَّاء ؛ ِليكُون ما بعد السيِن مهموسـا ِمثْلَها

  ٣  ِمرارا فَما نُسِتيع من يتَعجرفُ***  وِفيك ِإذَا القَيتَنَا عجرِفيةٌ   
ه ِإذَا تَوالَي الْمتَماِثالِن َأو ِشـبه الْمتَمـاِثلَيِن فـِإن           و ِمما سبقَ نَستَِطيع الْقَوَل ِإنَّ     

تَواِليهما يحِدثُ ِثقَلًا واِضحا تَنْشَُأ عنْه ظَواِهر تَخِْفيِفيةٌ عِديدةٌ كَالقَلْـِب ، أو اِإلدغَـاِم ، َأِو              
 هذَا الثِّقَِل ، فَلَيس بين التَّاِء و الطَّاِء هنَـا ِإلَّـا   الْحذِْف ، َأِو النَّقِْل ، ِمن َأجِل التَّصرِف ِفي   

التَّفِْخيم و التَّرِقيقُ ؛ فَِحين تَعذَّر اِإلدغَام مع تَوالي الْمتَماِثلَيِن هنَا ، حذَفُوا التَّاء ِللـتَّخَلُِّص                
 ؛ ِلَأنَّك لَو نَقَلْتَ حركَةَ التَّاِء ِإلى السيِن الساِكنَِة قَبلَهـا            ، وِإنَّما تَعذَّر اِإلدغَام   ٤ِمن هذَا الثِّقَلِ  

؛ لَتَحركَِت السين ِفي موِضٍع لَا تَجوز ِفيِه الْحركَةُ ، ولَو لَم تُنْقَْل حركَةُ التَّاِء ِلمـا قَبلَهـا               
خَلَّص النِّظَام اللُّغَِوي ِمن ِثقَِل الْكَِلمِة ِبحذِْف التَّاِء تَخَلُّـصا          لَِالْتَقَى ساِكنَاِن ِعنْد اِإلدغَاِم ؛ فَتَ     

  .شَاذا ؛ فَصارِت الْكَِلمةُ ِإلَى هذَا التَّصرِف غَيِر الْمطَِّرِد 
  حمـزةُ  «دغَاِم ؛ فَقَرَأ    وِمن الْغَِريِب حقا َأنَّهم قَد يخَاِلفُون هنَا بين الْمتَقَاِربيِن ِباإلِ           

«                هدا عم وه ا ، وغَاِم التَّاِء ِفيهوا ِبِإدطَّاعاس لَـا    » سيبويه   «ِبتَشِْديِد الطَّاِء ِمنالًا وحم
                  الطَّـاءـا ، وِريكُهتَح وزجلَا ياِكنَةٌ ، وس ينالس نِْطقَ ِبِه ؛ ِلَأني َأن دَأح تَِطيعسا  يهـدعب

                                         
 ٤٨٣ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
  ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
 ، وبال نسبة ١/٢٠٢:  ، وسر صناعة اإلعراب ٢٦١ / ١:  ، والخصائص ٥٧: ديوانه  في الطويل لجران العود البيت من ٣

 ٣٩٤ المباني في رصف
 .لعلنا نلحظ أن حذف األول ـ وهو التاء ـ أولى ؛ ألن األول هو الزائد  ٤



 

 )٤٦٣٥(

  اِكنا سلُهفَةٌ َأوعض١م       ـنع ـا نَقَلُـوهِفيم ـادِتهةً ،  ِإذْ لَا اججح اءالْقُر ا نَقَلَهم كَان إنو ،
 وِخِهمِشي.  
داِخلَِة  وقَد خَالَفَ النِّظَام بين الْمتَقَاِرباِت ِبالْحذِْف ، حذْفُهم النُّون ِمن كَِلمِة بنَي ال              

       ملُهقَو وِة ؛ نَحِريِف ِباللَّاِم الْقَمرعلَى الْمِجـيِم  : علْهب اِرِث ، ولْحب لَاِن ، وجلْعب ِر ، ونْبلْعب
ء بِني الْعنْبِر ، و بِني الْعجلَاِن ، و بِني الْحاِرِث ، و بِني الْهِجيِم ؛ حذَفُوا اليا                : ، يريدون   

، ٢ِمن بِني ِلسكُوِنها ، وسكُوِن الِم التَّعِريِف ثُم حذُفُوا النُّون ِلقُرِبها ِمن اللَّاِم ِفي الْمخْـرجِ               
  .ألنَّهم ِإن كَانُوا يكْرهون ِاجِتماع الْمتَماِثلَيِن  فَقَد كَِرهوا َأيضا اجِتماع الـمتَقَاِربيِن 

 حدثَ ِفي بلْعنْبِر وَأشْباِهها هنَا ، هو َأنَّه ِفي حاِل الْوصـِل ينْـشَُأ مقْطَـع                 و ما   
 ِمن نتَكَواِبِع يِع الرالنَّو صامت [ طَِويٌل ِمنC +  حركة طويلةVV +   صـامتC   [ ،

        نْبِة الْعِل كَِلمَأوِني ، وِة بآِخِر كَِلم تَشَكَُّل ِمننيـْل   [ ر  ي ] [nīl  [       ِمـن عـذَا النَّـوهو ،
الْمقَاِطِع قَِليُل اِالسِتعماِل ِفي الْعرِبيِة ، بْل ِإنَّه لَا يجوز َأصلًا ِإالَّ ِفي َأواِخِر الْكَِلماِت حـاَل              

 علَيها ، َأو وسطَ الْكَِلمِة ِبشْرِط كَوِن الْمقْطَِع التَّاِلي لَه مبـدوءا ِبـصاِمٍت يماِثـُل                 الْوقِْف
الصاِمتَ الَِّذي ِاخْتُِتم ِبِه هذَا الْمقْطَع ، وهو ما ِاصطُِلح علَى تَسِميِتِه ِبالِْتقَاِء الساِكنَيِن علَى               

  ا ، وِهمدح             وا ِفي ِمثِْلِه نَحغَمدالثَّاِني مو ، دفَ مرُل حاَألو كُوني َأن وٍة ،    : هشَابٍة ، وابد
  ٣.إلى غير ذلك ... والضالِّين ، ومدهامتَاِن 

ةَ ِفي هذَا الْمقِْطـِع  فَِفي الْوصِل هنا يتَشَكَُّل هذَا الْمقْطَع ؛ فَِاخْتَزلُوا الْحركَةَ الطَِّويلَ   
              ِمن نتَكَوِع الثَّاِلِث يالنَّو ِمن ِديدج قْطَعِة ؛ ِلِيتَشَكََّل ميركَِة الْقَصرِاكْتَفُوا ِبالْحصـامت  [، و

C + حركة  قصيرةV +  صامتC  ]  [ِنْل ] [ nil  [    ِن ؛يتَقَـاِربالْم نيخَالَفُوا ب ثُم ،
  .لنُّون ؛ ِلينْتَِهي اُألمر ِإلَى هِذِه الصورِة بلْعنْبر فَحذَفُوا ا
علَى َأنَّه يمِكن َأن يكُونُوا قَد حذَفُوا الْحركَةَ الطَِّويلَةَ كُلِّيةً بعد النُّوِن ، وهـو مـا         

         ا يكَمَل اللَّاِم ، واِكنَةً قَبالنُّوِن س قُوعو نْهتْ    : "  » سيبويه   «قُوُل  نَشََأ عقَعو النُّون لَمالَ نَع

                                         
تحقيق الدكتور زهير غازي زاهـد ـ مـن منـشورات وزارة       [ ٢٩٥ / ٢: إعراب القرآن ـ أبو جعفر النحاس   انظر ١

  . ] م ١٩٧٩ـ مطبعة العاني ـ بغداد ) ٢٦(األوقاف بالعراق ـ إحياء التراث اإلسالمي 
  ٩٧ / ١:  ، و أمالي ابن الشجري ٢٥١ / ١:  ، و المقتضب ـ أبو العباس المبرد ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ٢
 ١٩٥: فصول في فقه العربية  للدكتور رمضان عبد التواب : انظر  ٣



– 

  )٤٦٣٦(

ـ   "  ، وعـلَيِه    ١."سـاِكنَةً ِفي الكَالَِم قَبَل راٍء ، والَ الٍَم          ـلَاِم ِمثْـُل ِقنْـٍر ،      لَيس ِفي الْكَ
ذَفُوا النُّون تَخَلُّصا ِمـن      ؛ فَلَما كَان وقُوع النُّوِن ساِكنَةً قَبَل اللَّاِم  غَير جاِئٍز ، ح             ٢."وِعنٍْل

  .هذَا التَّتَابِع الْمكْروِه 
ثُ الْخَاِمسحبالْم  
  آليةُ اِالنِْزياِح

  ِانِْزياح الصواِئِت
ِمن اآلِلياِت الَِّتي ِاعتَمدها النِّظَام اللُّغَِوي ِفي التَّعامِل مع الِْبنْيِة تَهـِذيبا وتَـشِْذيبا                

آِليةُ اِالنِْزياِح ونَعِني ِبها ِانِْزياح الصواِئِت ِفي ِاتِّجاٍه َأماِمي َأو عكِْسي ، وِانِْتقَاِلهـا ِإلَـى                 
موِضٍع آخَر ِمن َأجِل تَِخِفيِف الْجهِد الِْعلَاِجي ، وكَِثيرا ما يكُون اِالنِْزياح ِفي الـصواِئِت               

 ِلتَخِْفيِف هذَا الْجهِد الِْعلَاِجي ، وهو ما يبدو جِليا ِفي كَِثيٍر ِمن عمِلياِت النَّقِْل وِإعادِة                 تَهِيَئةً
وغَيِرها لَـم  ) مِقلٍّ ، ومستَِعد ، ومطْمِئن  : ( التَّرِتيِب تَوِطَئةً ِلِإلدغَاِم ، فَِفي اَألسماِء نَحِو        

سن اِإلدغَام ِإلَّا بعد ِانِْزياِح الْحركَاِت ِمن َأوِل الْمدغَميِن ِإلَى الـسواِكِن قَبلَهـا ؛ ِليتَهيـَأ           يتَ
ـ   اِل نَحاَألفْع عا مضَأي هنَفْس الْقَِصيِر ، والشَّْأنِط وستَوِن الْميقْطَعِي الْمِقعوم نُل ِبيادِو التَّب :

 )      َأناطْمو ، دتَعِاسِفـي            ) َأقَلَّ ، و ـهغَامِإد رسكَِتِه ؛ فَتَيرح نِن عيغَمدُل الْمِإذْ تَخَلَّى َأو
  .مِثيِلِه تَحِقيقًا ِللتَّخَِفيِف الْمنْشُوِد 

         ضِض التَّوعِفي ب غَاماِإلد دعتَبسي ِحين فَِإنَّه كَذَِلكيغَِة     وتَِبطُ ِبالـصاٍب تَرباِت ِلَأسع
                وهو ، لَها قَبِفيم عضكَِتِه ِلتَتَورح احِانِْزي دصِن ، فإنَّنَا نَراِثلَيتَمِل الْمذْفُ َأوا حنْهع منْجي ،

 الصاِمتَيِن الْمتَمـاِثلَيِن ِفـي   ِظلْتُ ، ومستُ ، وَأحستُ ، ِبحذِْف َأحِدما رَأينَاه ِمن قَبُل ِفي    
حشِْو الْكَِلمِة تَخِْفيفًا ، وانِْزياِح حركَِتِه ِإلَى ما قَبلَه ؛ ِلتُكَون مقْطَعا َأكْثَر يسرا ، ِإِذ اَألصُل                 

   .ظَِللْتُ ، ومِسستُ ، وأحسستُ: ِفيها جِميعا 
      َأبو ، ِو َأقَامِفي نَحـا             وُل ِفيهواَألص ، ِبيعيقُوُل ، ويو ، انتَعِاساذَ ، وتَعِاسو ، ان

َأقْوم ، وَأبين ، وِاستَعوذَ ، وِاستَعين ، ويقْوُل ، ويبِيع ، ِانْزاحِت الْحركَاتُ ِإلَى مـا قَبـَل               
ا ِبقَلِْب هِذِه الجوِف جِميعا َأِلفًا ِلينَاِسب الْحركَةَ الْمنْزاحةَ         الِْعيِن ِفيها ، وِاستُتِْبع اِالنِْزياح هنَ     

                                         
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢



 

 )٤٦٣٧(

يحقِّقُ مرونَةً ِفي اَألداِء ]   VVحركَةٌ طَِويلَةٌ  + Cصاِمتٌ [ مكَونًا مقْطَعا طَِويلًا مفْتُوحا 
  .دون ِإخْلَاٍل ِبالصيِغ 

 الْمتَحركَةُ ِبالْحذِْف الْبِليِغ ِفي موِضـٍع يـزداد ِفيـِه ِثقَلُهـا             وِحين تُخَفَّفُ الْهمزةُ    
ِلوقُوِعها بعد ساِكٍن يضاِعفُ الْجهِد الِْعلَاِجي ؛ فَِإنَّنَا نَلْحظُ ِانِْزياح حركَِتها ِإذَا كَان قَبلَها ما               

    ِحيٍح سٍف صركَةَ كَحرتَِمُل الْححـاٍء       يي اٍو َأوو ـَأِة ، َأوالْكَمَأِة وـرـِو الْما ِفي نَحاِكٍن كَم
َأصِليتَيِن كَما ِفي نَحِو شَيٍء و سوٍء ، َأو زاِئدتَيِن ِللِْإلْحاِق كَما ِفي جيَئٍل و حوَأٍب ، ِفِفـي              

  mar’ahحركَةُ ِإلَى الساِكِن الصِحيِح قَبلَها ، نَحِو مراٍة وكَماٍة يسقُطُ الْهمز وتَنْزاح الْ
    marah، kam’ah    kamah ــِزمِة الهِشــد ؛ فَتُخَفِّــفُ ِمــن  

  .  اِالنِْفجاِري الَِّذي يقْتَِضيِه وقُوعها بعد ساِكٍن 
غَتَيِن الِْعبِريِة ، واآلراِميِة ، حيثُ وما يحدثُ ِفي الْعرِبيِة يحدثُ ما يماِثلُه ِفي اللُّ

تَسقُطُ الْهمزةُ ِفيِهما ِفي غَيِر َأوِل الْكَِلمِة ِفي كَِثيٍر ِمن اَألحياِن ، فَبينَما تُنْطُقُ الْهمزةُ ِفي 
  :الِْعبِريِة ِفي نَحـِو 

  )َأكََل ) = ( ’   ākal )  =  (ל ּכַ ָא( 
  )قَـيد / ربطَ / َأسر / حبس )  = ( ’ āsar) = (  ָאַסר( 

  ) َأنَـا   )  = (  ’enā)  = (           : (وِفي اآلراِميِة ِفي نَحِو 
  ) =  (             )arb<ā’    )  =   (  ٌةعبَأر(  

ففي كثير من الكلمات في هاتين اللغتين نجد الهمزة ال تنطق في وسط الكلمة 
  أو في آخرها ، رغم وجود الرمز الكتابي الذي يمثلها ، ومثال ذلك

  ) رأس    )   =  (  rōš  )  =  (  ׁש א רֹ) : ( العبرية ( في 
  )خلق  / برأ   )  =  (   bārā )  =  ( א ָר ָב( 

  ) بئر   ) = (  bīrā: (          ) =  (  وفي اآلرامية 
 )   =   (         )htā  )   =   (   أخطأ (  

ومع ذلك نجد الهمزة تنطق في وسط الكلمة في هاتين اللغتين في بعض 
  األحيان ، مثال ذلك 

  ) سـأل  )   =  ( al’šā )   =   (  ל ָא ָׁש: (  في العبرية  



– 

  )٤٦٣٨(

  ١)  قائم   )   =  (  em ’ ķā: (          )  =  (  وفي اآلرامية 
مزةُ تَخِْفيفًا ِمن الِفعِل رَأى ِإذَا ِاشْتَقَقْتَ الْمضاِرع الْهوَأبعد ِمن هذَا ِحين تُحذَفُ 

 ا : ِمنْهُل ِفيهاَألصى ، ونَرى ، وتَرى ، وِري ، و َأريى ، وري : ِئي ، وري َأى ، وري
ِف الْحرَأى ِبالْفَتِْح ِلحري اِرعضالْمَأى ؛ ونَرَأى ، وتَرَأى ، وةُ الَِّتى َأرزمِذفَِت الْهلِْق ، فَح

ِهي عين الِْفعِل ِفي الْمضاِرِع ، وَأكْثَر النُّحاِة أن حذْفَها ِللتَّخِْفيِف الِقياِسي علَى حدِه ِفي 
زاحتْ حركَتُها  بعد َأِن ِان٣ْ﴾ قَد افْلَح الْمْؤِمنُون ﴿، و  ٢ ﴾يخِْرج الْخَب﴿ :قَوِلِه تَعالَى 

أرى ، و يرى ، و نَرى ، و ر ، و : ِإلَى الراِء قَبلَها ؛ فيقولون ِفي الْمضاِرِع َأِو اَألمِر 
 نُِريِه ، و تُِريه ، و و ، تْهَأر و ، نَاهيأر و ، تُهيأر و ، نير ا ، وور ا ، وير و ، ير

 ِريِه ، وِري يوُل الْمفْعالْمالفَاِعُل و كَذَِلكو أِرينَه ، و ، وهَأر و ، اهَأِري َأِريِه ، و َأِرِه ، و
   ٤، و الْمرى

ـ ) سـْل   ( ، جـاءتْ    ٥ ﴾  ِإسراِئيلَ يْل بنِ ـس ﴿: تَعالَى  قَوِلِه  وانْظُر ِإلَى    اساِقي 
فَاِء ، حِذفَِت الْهمزةُ و ِانْزاحـتْ حركَتُهـا ِإلَـى الـساِكِن             ِلمهموِز الْعيِن علَى مهموِز الْ    

، الصِحيِح قَبلَها ؛ فَانْتَفَى السبب الَِّذي ِمن َأجِلِه ِاجتُِلبتْ همزةُ الْوصِل ؛ فَحـِذفَتْ َأيـضا               
    هرا قَرفْقَ متَ     » سيبويه   «وٍة مزمكُلَّ ه َأن تَ        ِمند؛ فَـَأر اِكنفٌ سرا حلَهقَب كٍَة كَانرح

 ٦.َأن تُخَفِّفَ ، حذَفْتَها وَألْقَيتَ حركَتَها علَى الساِكِن الَِّذي قَبلَها 

وِحين تُحذَفُ همزةُ خَيٍر ، وشَر  ِفي التَّفْـِضيِل ، ِفـي غَاِلـِب اِالسـِتعمالَاِت                 
  ِة ، هُل            الفَِصيحا ِإلَى التَّخِْفيِف ؛ ِإِذ اَألصوعنُزِة ، وزمِثقَِل الْه ا ِمنوبر : ـرَأخْي    ، ِمنْـك

ورَأشْر         ِلِهمقَو ى ِمنِن ِفي اُألخْرياءى الردِإح غَمتُد؛ و ِمنْك :شَر     تَِمـعج؛ ِلِئلَّـا ي ِمنْـك

                                         
 ، والمعجم الحـديث للـدكتور   ٢٢٤للغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص        المدخل إلى علم ا   : انظر١ 

  .ربحي كمال
  ٢٥ / ٢٧: النـمل  ٢
  ١ / ٢٣: المؤمـنون  ٣

      :  شرح التسهيل البن مالك : َأرَأى ِمنْه ، و ما َأرآه ، و َأرِء ِبِه ، انظر :  يستثنى من ذلك  ٤

  ٢/٢١١: البقـرة  ٥
  ٢/١٥٦: الكتاب ـ سيبويه  ٦



 

 )٤٦٣٩(

، ١"واِحٍد ِفي كَِلمٍة واِحدٍة ؛ ِلَأن ذَِلك ِمما يستَثْقَُل ِفي كَلَـاِمِهم             حرفَاِن متَحركَاِن ِمن ِجنٍْس     
  . وما كَان ِلهذَا اِإلدغَاِم َأن يتَحقَّقَ لَولَا ِانِْزياح الْحركَِة ِمن عيِن الْكَِلمِة ِإلَى فَاِئها 

ِزياِح الَِّتي رَأينَاها كَانَتْ تَْأخُذُ اتِّجاهـا تَقَـدِميا ،     وكَما لَاحظْنَا فَِإن كُلَّ صور اِالنْ     
                ِهمـسي نَـاهَأيـا رم وها ، وهلَيِم عتَقَداِكِن الْمِف السرِإلَى الْح احاِئتَ تَنْزوالص نَى َأنعِبم

       ِد الِعلَاِجيها ِفي تَخِْفيِف الْجاِضحا وامهـذِه         ِإسه احِانِْزي ِويِت ، ِإذْ ِإناِت التَّصِليمع َأثْنَاء
الصِواِئِت ِإلَى ما يقْرب ِمن َأوِل الْكَِلمِة يخَفِّفُ ِمن الثِّقَِل الَِّذي يتَوضـع ِفـي اَألطْـراِف                 

ِمن َأشْكَاِل اِلانِْزياِح ِبـصورٍة ِارِتداِديـٍة       ِبتَكِْويِنِه ِلمقْطٍَع متَوسٍط هنَاك ، ولَم نَرصد شَكْلًا         
رجِعيٍة ، ِبمعنَى َأن تَنْزاح الْحركَةُ ِإلَى الْخَلِْف ِإلَّا ِفي صورٍة واِحدٍة تَرتَِبطُ داِئما ِبالِْمثَـاِل                

مٍة ، وِصلٍَة ، وهـو كَِثيـر ِفـي          ِزنٍَة ، وِعدٍة ، وسِ    : الواِوي ، ِعنْد حذِْف فَاِئِه ِفي نَحِو        
مكْسوِر العيِن كَما رَأينَا ، لَِكنَّه قَِليٌل ِفي مفْتُوِحها كَما ِفي دعٍة ، وسعٍة ، ِحـين تُحـذَفُ                   

 وِإعادةُ تَشِْكيِل الِْبنْيـِة     الفَاء فَتَنْزاح الْحركَةُ متَراِجعةً ِإلَى الْعيِن التَّاِليِة الَِّتي صارتْ َأولًا ،          
هنَا تَستَوِجب التَّعِويض ِلصيرورِتها ِفي هذَا الشَّكِْل الْجِديِد ِإلـى حـرفَيِن متَحـركَيِن ؛               

   .    فَُأمدها النِّظَام اللُّغَِوي ِبالتَّاِء ِفي آِخِرها ِعوضا عما فَقَدتْه ِفي َأوِلها 
اِدسثُ السحبالْم  

  آِليةُ ِانِْزياِح الصواِمِت
 كَاِنيالْم الْقَلْب  »Metathesis «  

ِعنْد تَنَاوِلنَا ِلجِميِع اآلِلياِت الساِبقَِة كُنَّا نَِجد َأن العمِلياِت التَّجِميِليةَ الَِّتي تَنَاُل 
يِف الجهِد الِْعلَاِجي َأثْنَاء التَّصِويِت ، كَانَتْ تَستَهِدفُ بْؤرةً محددةً الِبنْيةَ ، وتَهِدفُ ِإلى تَخِْف

ِمن َأجِل ِإزالَِة اِالسِتعصاِء ،  وِعلَاِج التَّعثُِّر ، لَِكن ِحين تَعجز هِذِه اآللياتُ عن ِإزالَِة 
ملَى التَّجالتَّغَلُِّب عِسيِع الثِّقَِل وِإلَى تَو اللُّغَِوي ُأ النِّظَاملْجِة ، يِة ِفي الِبنْيِصيتَعساِت الْمع

كُنَّا ِفي داِئرِة التَّصرِف واسِتحداِث وساِئَل جِديدٍة ِفي التَّدخُِّل الِْجراِحي ِللِْبنْيِة ، وِإذَا 
نِْزياح الصواِئِت ٍفي الِبنْيِة عن مواِضِعها ِمن َأجِل تَخِْفيِف الْمبحِث الساِبِق قَد تَنَاولْنَا ِا

الْجهِد َأثْنَاء التَّصِويِت ، فَِإنَّنَا هنَا نَِجد شَكْلًا آخَر ِمن َأشْكَاِل اِالنِْزياِح ِفي الِْبنْيِة يرتَِبطُ 
ن يتَصدى النِّظَام اللُّغَِوي ِلمواِطِن التََّأزِم ِفي الِْبنْيِة ِبشَكٍْل َأكْبر ِباَألصواِت الصاِمتَِة ِحي
                                         

  ٢/٤٩١: اإلنصاف في مسائل الخالف ـ أبو البركات األنباري :  انظر ١



– 

  )٤٦٤٠(

ِليِزيح بعض الْمعرِقلَاِت ِإلَى منَاِطقَ بِعيدٍة ؛ ِلتَتَخَلَّص الِْبنْيةُ ِمن هِذِه التَّشَابكَاِت 
 ةٌ َأكْثَرِديدةٌ جورتَتَشَكََّل صِة ، وِصيتَعسلَى الْمع اءلَمَأطْلَقَ الْعِويِت ، وةً ِللتَّصلَاَئممِخفَّةً و

، وهو ظَاِهرةٌ عامةٌ ِفي كُلِّ  » Metathesis » « القَلْب الْمكَاِني« هِذِه اآلِليِة 
ِلك ِفي اللُّغَاِت  وكَذَ،٢»  ) ְמָלהׁשִ( ، مقلوب » ׁשְִלָמה«  فَِفي الِْعبِريِة ١اللُّغَاِت الساِميِة 

وِة -الِْهنْدِبيِة  ٣ُأورفِفي اِإلنِْجِليِزي»Hros  «  ، »  Horse « ،  ِةِبيرا ِفي الْعهنَِجدو
اِعِل مرتَِبطَةً ِبتَغِْييراٍت تَاِريِخيٍة ذَاتُ ُأطٍُر ِقِياِسيٍة تَتَعلَّقُ ِبتَتَابِع همزتَيِن ، َأِو ِاشِْتقَاِق الْفَ

» َأِيس« ، و» يِئس « ما ِفي ِمن الْجوِف الْمهموزِة اللَّاِم ، َأو ِفي ِإطَاِر ِاخِْتلَافَاٍت لَهِجيٍة كَ
  . ، َأو ِلعواِمَل تَرتَِبطُ ِبَأخطَاٍء ِفي النُّطِْق 

وضع ِحينَِئٍذ بْؤرةٌ واِضحةٌ فَِحين تَتَقَارب همزتَاِن وبينَهما حاِجز غَير حِصيٍن تَتَ  
، ولَا يخْفَى  » َأبآٍر« ِمن التَثَقُِّل ِفي التَّصِويِت ، فَالْجمع ِلِبْئٍر علَى َأفْعاٍل ينْقَاس علَى 

س ِحيحفٌ صرا حمنَهيِن بتَيزمِويِت ِبهِب التَّصتَقَار نِثقٍَل نَاِجٍم ع اِفيِه ِمنم ، اِكن
والساِكن حاِجز غَير حِصيٍن فَكََأنَّه تَواٍل ِلهمزتَيِن ِفي التَّصِويِت ، وِمن ثَم يستَهِدفُ 

ِة ؛ النِّظَام اللُّغَِوي هِذِه البْؤرةَ الْمستَثْقَلَةَ ؛ فَيعمد ِإلَى الْهمزِة الثَّاِنيِة الَِّتي ِهي عين الصيغَ
فَيِزيحها ِإلى موِضِع الفَاِء ، وما يستَوِجبه ذَِلك ِمن ِإبداِلها َأِلفًا ِلوقُوِعها ساِكنَةً بعد همزٍة 

 ِبحٍة ؛ فَتُصفْتُوحم »ارِويِت  » آبِفي التَّص رسَأي ٍة تَكُوناِحدٍة وزمِبه.  
، لَِكنَّها تَُؤوُل » َأرآٍم «  ِفي ِرْئٍم ِحين تُجمع علَى َأفْعاٍل ومماِثٌل لَه ما يحدثُ

ِحين جاء ِمنْها اسم » شَيٍء  « ، ولَعلَّ ما حدثَ ِفي »  آراٍم « ِباِالنِْزياِح الْمكَاِني ِإلَى 
ِفي َأصح الْمذَاِهِب  ١»حلْفَاء « ، و  ٤»طَرفَاء « ِمثِْل » فَعلَاء « علَى » شَيَئاء « الْجمِع 

                                         
١ See : Moscati, Sabatino and others (١٩٨٠): An Introduction to Comparative 
Grammar of the Semitic languages: Phonology and morphology ٣rd edition, p.٦٣. 
Germany: Otto Harrassowitz. 
٢ C.Brockelmann Kurzgefasste veglechende Grammatik , p. ١٣٣ / C.Brockelmann 
Semitische sprachwissen schaft , Leipzig , ١٩٠٦ , p.٩٥ / C.Brockelmann : Precis de 
linguistique semitique , ١٩١٠, p.١١٠ 
٣ See : Hume, Elizabeth (٢٠٠٤): "The indeterminacy/attestation model of 
metathesis" in Language ٨٠, p. ٢٣٧–٢٠٣. And also see: Lass, Roger (١٩٨٤): 
Phonology, p. ١٨٨. Cambridge: Cambridge University Press. 

 .طَرفَةٌ ـ بالتحريك ـ وبها سمي طَرفَة بن العبد : شجر ، الواحدة :  الطرفاء  ٤
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 بذهم وهيِل  الخَِل« و « ِه « ، ويوِسيب « و » ينِريصوِر البهم٢»ج ِت اللَّاممقُد ثُم ، 
          :  ؛ فَصارتْ علَى الْفَاِء كَراهةَ ِاجِتماِع همزتَيِن بينَهما حاِجز غَير حِصيٍن وهو اَألِلفُ

 » اءَأشْي « نزالْوو ، » اءلَفْع «.  
           واَألمر َأشَد عسرا وتَعقيدا ِحين تَجتَِمع ثَلَاثُ همزاٍت حوَل ساِكنَيِن ِفي جمِع 

 ألفًا ، تَتَوضع اَألِلفُ بعد َأِلٍف ، فَِحين تُقْلَب الياء الْمتَطَرفَةُ» َأفْعاٍل « علَى » رْأي « 
؛ فَتَحتَِشد ِفي » َأرَأاء «  » َأرَأاا «  » َأرَأاي « : زاِئدٍة ِمما يستَوِجب قَلْبها همزةً 

يٍن فَكََأنَّه ِاجِتماع ِلثَلَاِث ِبنْيِة الْكَِلمِة ثَلَاثُ همزاِت يتَوسطُ كُلَّ ِاثْنَتَيِن ِمنْهما ساِكن غَير حِص
همزاٍت متَتَاِبعٍة ، فَيكُون الحلُّ ِفي ِانِْزياِح الْهمزِة الَِّتي ِهي عين الْكَِلمِة ِإلَى موِضِع الْفَاِء 

لُهتَاِن َأوزمِة هِل الْكَِلمِفي َأو تَِمعةٌ ؛ فَتَجزما هضَأي اِكنَةٌ ؛ الَِّتي ِهيةُ سالثَّاِنيةٌ وفْتُوحا مم
  : » َأعفَاٍل « ِبِزنَِة » آراء « فَتُقْلَب ثَاِنيتُهما َأِلفًا ؛ فَصارتْ 

  »آراء «   » َأْأراء  « » َأرَأاء « 
ورلَنَا ص َأنْتَجتَثْقَلَةَ ، وسةَ الْمْؤرِذِه البنَا شَتَّتَ هه احا ِفي فَاِالنِْزيرسي ةً َأكْثَر

 ِتيواِء الصاَألد.  
ِمن الْمِجيِء ، وَأِلفُه منْقَِلبةٌ عن » جاء « وِفي الْجوِف الثُّلَاِثيِة مهموزِة اللَّاِم نَحِو 

 لُهاٍء ؛ فََأصي    : » ءيا ؛ فَ» جلَها قَبم انْفَتَحو ، اءكَِت الْيراِعِد ، تَحفْقَ الْقَوتْ َأِلفًا وقُِلب
 وفَه ِاشِْتقَاِق فَاِعِل  ِمنْه ِعنْدِة ، ورقَراِيٌئ « الْمَأِلِف فَاِعٍل » ج دعةً بوركْسم اءالْي تَقَعس ،

 ةً ِلتَِصيرزمه اِئئ « ؛ فَتُقْلَبتَاِن ِفي آِخِر ا» جزمِحينَِئٍذ ه عضشَكُِّل ، فَتَتَوا يِة ِمملِْبنْي
 هرا قَرنَا نَِميُل ِإلَى مهالتَّخِْفيفَ ، و تَطَلَّبِضٍع يوتَثْقَلَةً ِفي مسةً مْؤر٣ » الخليل« ب ِمن

رِة الْمستَثْقَلَِة افِْتراِض وجوِب اِالنِْزياِح اَألماِمي ِللَاِم الْكَِلمِة ِللْحيلُولَِة دون تَشَكُِّل هِذِه الْبْؤ
 ِهي ياء الْمفْتَرضِة ؛ ِمن ِخلَاِل ِانِْزياِح اللَّاِم الَِّتي ِهي همزةٌ ِإلَى موِضِع الْعيِن الَِّتي

 ِمن اِيٍئ « فَتَِصيراِئي « ِإلَى » فَاِعٍل « ِبِزنَِة » جتَثْقَُل » فَاِلٍع « ِبِزنَِة » جا تُسِحينَهو ،
ضمةُ علَى الْياِء ؛ فَتُحذَفُ تَخِْفيفًا ؛ فَيلْتَِقي ساِكنَاِن و هما الياء والتَّنِْوين ؛ فَتُحذَفُ الْياء ال

                                                                                                     
نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخـوص ،   : الحلفاء  : " نقل صاحب اللسان عن األزهري قوله       :  الحلفاء   ١

  )طرف : اللسان . ( حلَفَةٌ مثل قصبة وقصباء وطَرفَة وطرفاء : ينبت في مغايض الماء والنُزوِر ، الواحدة 
  ٢٩ / ١: شرح الرضي على الشافية للرضي األستراباذي :  انظر ٢
  ٤/٣٧٧:   سيبويه -الكتاب  ٣



– 
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؛ » فَاٍل « ِبِزنَِة » جاٍء « تَخَلُّصا ِمن الِْتقَاِء الساِكنَيِن ؛ فَتُعلُّ ِإعلَاَل قَاٍض ؛ فَتَُؤوُل ِإلَى 
  .لَى َأخَفِّ ما يمِكن ِمن جهٍد ِعلَاِجي َأثْنَاء التَّصِويِت دون ِإخْلَاِل ِبالصيغَِة ِلنَِصَل ِإ

  »جاٍء «   » جاِئي »  » جاِيٌئ « 
» خَِطيَئٍة «  جمع - وتَابعه الكُوِفيون –وعن طَِريِق اِالنِْزياِح َأيضا فَسر الْخَِليُل 

          علَى » خَِطيَئٍة « ، واَألصُل َأن يكُون جمع » فَعالَى « ِبِزنَِة »  خَطَايا «علَى 
، ِإلَّا َأن الْهمزةَ قَِد ِانْزاحتْ ِإلَى موِضِع الْياِء ِلَئلَّا يَؤدي الَْأصُل ِإلَى َأن تُبدَل » خَطَاِيَئ« 

 دلَى حةً عزمه اءٍف ؛اليرِف ِبحَل الطَّرا قَبقُوِعهاِئفَ ِلوحصِحيفٍَة وا ِفي صِداِلهِإب" مِلَأنَّه
 ِدلُونبي مهاِل ، ودِف ِفي الِْإبى الطَّررجِع مذَا النَّوه ٍف ِمنرِف ِبحَل الطَّرا قَبم ونرجي

لَهقَبفًا وتْ طَرقَعاِء ِإذَا والْي ةً ِمنزمةٌ هاِئدِت ١"ا َأِلفٌ زمقُد لَو ثّم ِمناِء ، ولَى الْيةُ عزمالْه
؛ فَستَتَوضع همزتَاِن طَرفًا ، وهو مرفُوض ِفي الْعرِبيِة ، ولَم يِرد ِإلَّا » خطايئ  « ِفي 

  :ِفي قَوِلِه 
تُ جوتَى الْمِري ملَا تَد اِجُل *** اِئٌئ فَِإنَّكِت عوِة الْمدى مَأقْص لَِكن٢و  

فَلَما قُدمِت الِْهمزةُ ِإلَى موِضِع الياِء َأبدلُوا ِمن الْكَسرِة فَتْحةً ، وِمن الْياِء َأِلفًا ؛   
زمالْه ةٌ ِمنِن ، واَألِلفُ قَِريبَأِلفَي نيةُ بزمطَِت الْهسِلثَلَاِت َأِلفَاٍت ؛ فَتَو اعِتمِاج ِة ، فَكََأنَّه
  .» فَعالَى «ِبِزنَِة » خَطَايا « : فََأبدلُوا ِمن الْهمزِة ياء ؛ فآلَتْ ِإلَى َأخَفِّ صورٍة ممِكنٍَة 

ـِـــئ «    »خَطَايا «   »خَطَاءا «   » خَطَاِئـــي  « » خَطَاي
ِانِْزياح الصواِمِت ِبالْهمزِة ، فَقَد يكُون نَاِجما عِن تَكَتُّالٍت ِلَأصواٍت وقَد لَا يرتَِبطُ   

ِحين تَتَكَتَُّل » فُعوٍل « علَى » قَوٍس « جمِع » قُووٍس « متَقَاِربٍة ِفي التَّصِويِت كَما ِفي 
صِويِت ، ِإذْ تَحتَِشد ِفي الِْبنْيِة واواِن ُأولَاهما الْواواتُ والضماتُ ، وهي متَقَاِربةٌ ِفي التَّ

حرفٌ صاِمتٌ يتَوسطُ ضمتَيِن ، وثَاِنيتُهما صاِئتٌ مدي طَِويٌل ، وللتَّخِْفيِف ِمن هِذِه 
ى اِالنِْزياِح التَّبادِلي بين عيِن الْكَِلمِة الْمقَاِطِع الْمتَواِليِة الْمنْبورِة لَجَأ النِّظَام اللُّغَِوي ِإلَ

، وهو ما ِاستَتْبع قَلَب الواِو الثَّاِنيِة ياء » فُلُوع « ِبِزنَِة » قُسوو « : ولَاِمها ؛ فَصارتْ 
، وِحينَما ِاجتَمعتْ  » قُسوي« ِلوقُوِعها ِفي آِخِر ِاسٍم معرٍب وقَبلَها ضمةٌ ؛ فَصارتْ 

                                         
 ١١٦م  / ٢/٨٠٥:  األنباري – اإلنصاف في مسائل الخالف ١
  ١/١٠٠:  ، شرح األشموني ٢/٨٠٥البيت من الطويل ولم نعثر له على قائل ، وهو في اإلنصاف  ٢
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الْواو والياء وسبقَتْ ِإحداهما ِبالسكُوِن قُِلبِت الْواو ياء ، وُأدِغمتْ ِفي الياِء الْمتَطَرفَِة ، 
الْقَاِف قَب ركَس هعتَتْبا ِاسم وهاِء ، وِة اليبنَاسا ِلملَهقَب ينِت السكُِسرِثقَِل و ا ِللتَّخَلُِّص ِمنلَه

، والجِديد هنَا َأن اِلانِْزياح » ِقِسي « الضمِة قَبَل الْكَسرِة ؛ فَآلَِت الِْبنْيةُ  ِفي النِّهايِة ِإلَى 
 زاِئٍد وهو واو قَد حدثَ بين صوتَيِن غَيِر متَجاِوريِن حيثُ وقَع الْفَصُل بينَهما ِبحرٍف

  .  الصيغَِة 
وقَد لَا يتَحصُل اِالنِْزياح ِلتَوضعاٍت تَتَمركَز ِفيها الْهمزاتُ َأِو الْواواتُ ، وِإنَّما 

ةً ِفي التَّمغْبر ِقِعيوِل الْمادةٌ ِإلَى التَّبعاِن نَزياَألح ِفي كَِثيٍر ِمن هتِّبتُر ِجيِز ِفي ِإطَاٍر لَهاي
، َأو نَِتيجةً ِلَأخْطَاٍء ِفي النُّطِْق ِاستَلَبتْ مشْروِعيةً ِبتَطَاوِل َأمِد ِاسِتعماِلها ، كَما نَِجد ِفي 

» اِعٌلفَ« اِل ، وهو علَى سِبيِل الِْمثَ» حاِدي « حاٍد ، وَأِيس ، وطَْأمن ، وِامضحلَّ ، فَِفي 
 ِمن » دحاِحٍد ، » وِفي و اتَرا تَوخَاِلفُ موِل يِلُألص الخَطِّي ِتيبالتَّر َأن نَا نَِجدهو ،           

           و وحد ، و وِحيٍد ، و متَوحٍد ، و تَِوِحيٍد ، و وحداِنيٍة ، وهو ما يجِزم ِبتَعرِض ِبنْيِة 
ِللتَّخَلْخُِل واِالنِْزياِح ِبصورٍة لَم يحدثْ ِفيها مجرد تَبادٍل موِقِعي بين حرفَيِن ، » حاِدي « 

 ، بِل انْزاح الْحرفَاِن ِإلَى موِضعيِن متَقَاِبلَيِن ِفي الِْبنْيِة ؛ فَانْزاحِت الْعين ِإلَى موِضِع الْفَاِء
ا قَبم ركَس ِلتُنَاِسب اءتْ يِوِضِع اللَّاِم ؛ فَقُِلبِإلَى م ِت الْفَاءاحِانْزا ؛ فَآلَتْ ِإلَى واِدي« لَهح «

  .» عاِلٍف « ِبِزنَِة 
اِبعثُ السحبالْم  
  آِليةُ اِإلقْحاِم

لُّغَِوي ِفي الْعرِبيِة ِاعتَمد آِلياٍت تَرتَِكز ذَكَرنَا ِفي ِبدايِة هذَا الْبحِث َأن النِّظَام ال  
 ِإنِع ، ونْزنَِقيٍض ِفي الـم فَيلَى طَرا عمِقفُ كلٌّ ِمنْهاِت ، يالَجعالْم ِن ِمنيعلَى نَوع

ِر ، وينِْزع اآلخَر ِإلَى الزيادِة ِاتَّفَقَا ِفي  الْهدِف الـمْأرِب ، يِميُل َأحدهما ِإلَى الْحذِْف والبتْ
 ٍر ِمنِر قَدِقيقَ َأكْبتَحاللَّفِْظ ، و ِسيرتَي ساِينَةٌ تَتَلَمتَبم عنْازا ممطُهساِم ، تَتَواِإلقْحو

يخَاِلفُ كُلَّ صوِر االسِتخْفَاِف ، واآلِليةُ الَِّتي سنَطرحها هنَا تَِقفُ ِعنْد النَِّقيِض الَِّذي 
اِالسِتخُفَاِف الَِّتي عرضنَاها بين جنَباِت هذَا الْبحِث ، وهي آِليةٌ تَتَوجه ِفي ِإجراءاِتها ِإلَى 

وسِطها ، َأو ِإقْحاِم صاِمٍت َأو صاِئٍت َأو َأكْثَر ِفي ِبنْيِة الْكَِلمِة ، سواء ِفي َأوِلهاِ ، َأو ِفي 
  .ِفي آِخِرها 



– 
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فَاَألصواتُ اللُّغَِويةُ ، لَيستْ مجرد وحداٍت متَنَاِثرٍة ، وإنَّما ِهـي ِنظَـام متَّـِسقٌ             
لصوِتي ِفـي  تَحكُمه ِعلَاقَاتٌ خَاصةٌ تُميز هِذِه اللُّغَِة َأو ِتلْك عن غَيِرها ، فَعمِليةُ التَّجاوِر ا             

 هراوتَثْقَُل تَجسا يمو ، ِاْئِتلَافُه وزجا يم ددا ؛ تُحهكُمةٌ تَحخَاص اِعدا قَواللُّغَِة لَه.  
                فَِمــن الْمبــاِدِئ الْمقَــررِة ِفــي الْعرِبيــِة َأن تَبــدَأ َأبِنيتُهــا ِبــصاِمٍت واِحــٍد   

» Consonant  « ٌكَةرح هعكَـٍة     ] ح  / ص [ تَتْبرـا ِبحـةُ ِإمالِْبنْي تُخْتَـتَم َأنو ،           
 »Vowel «  ]  ح [ اِكٍناِمٍت سا ِبصِإمو ، فْتُوحم قْطَعم ثَم ِمنو ، ] ص [  ثَـم ِمنو ،

ن تَبدَأ الْكَِلمـةُ ِبـصاِمتَيِن ، َأو َأن يتَخَلَّـَل ِبنْيتَهـا     وِمن غَيِر الْجاِئِز ِفيها أَ . مقْطَع مغْلَقٌ   
صاِمتَاِن متَجاِوراِن ، ِإلَّا ِعنْد الْوقِْف ، وكَما َأنَّه لَا يلْتَِقي صاِمتَاِن ِفي مقْطٍَع واِحـٍد ، لَـا            

م ِاقْتَصر ورود بعِض الْمقَاِطِع علَى حالَـِة        تَلْتَِقي حركَتَاِن َأيضا ِفي مقْطٍَع واِحٍد ، وِمن ثَ        
الَِّذي يقْتَـِصر وروده  ] ص / ص / ح / ص  [ الْوقْفَ كَالْمقْطَِع الْمِديِد الْمغْلَِق ِبصاِمٍت ،       

         ِديدالْم قْطَعالْم كَذَِلكقِْف ، والْو ص  / ح  / ح  / ص  [ ِعنْد [  و قْتَِصرا   الَِّذي يـضَأي هودر
ــا   ، وِلذَِلك ١علَى حالَِة الْوقِْف ، َأو وفْقَ شُروٍط حددها النُّحاةُ  ــةُ لَ ِبيرالْع ــاِطع فَالْمقَ

تَتَساوى ِفيما بينَها ِفي درجاِت الشِّيوِع  ، حيثُ نَِجد َأن الْمقَاِطع الْقَـِصيرةَ ِمـن النَّـوِع                  
ـاِن           ] ح  / ص  [ ِل  اَألوقْطَعا الْمِليهيِة ، وِبيرالًا ِفي الْعمِتعِة ِاسقْطَِعياَألشْكَاِل الْم َأكْثَر ِهي

، حيثُ تُكَـون هـِذِه   ] ص / ح  / ص  [ ، و   ] ح  / ح  / ص  [ ِمن النَّوِع الثَّاِني والثَّاِلِث     
ص [  الْكَثْرةَ الغَاِلبةَ ِمن الكَلَاِم العرِبي ، َأما مقَاِطع النَّوِع الراِبِع            اَألشْكَاُل الْمقْطَِعيةُ الثَّلَاثَةُ  

، فَهما مقْطَعـاِن قَِليلَـا      ] ص  / ص  / ح  / ص  [ ، والنَّوِع الخَاِمِس    ]   ص  / ح  / ح  / 
حالَِة الْوقِْف ، َأو وفْقَ الـشُّروِط الَِّتـي         االسِتعماِل ِفي الْكَلَاِم العرِبي ، و ورودهما مقَيد بِ        

ِمن قَِبيِل الِْقيِم اِإليقَاِعـيِة الَِّتي تَتَّـِصُل ِبقَاِفيـِة   "حددها النُّحاةُ ، وهما َأقْرب ِإلَى َأن يكُونَا         
ِبيرِر الْع٢."الشِّع   

   رِللُّغَِة الْع قْطَِعيالْم كَـةٌ          فَالنِّظَامرح هاِمٍت تَتِْبعصب اءِتداِالب وِجبا يومماِت عاِميالسِة وِبي ]
، َأو َأن يتَّـِصَل     ] ص    / ص  [ ، ولَا يِجيز َأن يبـدَأ الْمقْطَـع ِبـصاِمتَيِن           ] ح    / ص  

         لَى الرعِة ، وِل الْكَِلماِحٍد ِفي َأوقْطٍَع واِمتَاِن ِفي مص       ى النَّظَـِريتَوسلَى الْما عَأنَّه غِْم ِمن

                                         
  ٢٣ ـ ٢٢: من وظائف الصوت اللغوي للدكتور أحمد كشك  : انظر  ١
 ٢٣: أحمد كشك من وظائف الصوت اللغوي للدكتور  ٢



 

 )٤٦٤٥(

لَا تُماِنع ِفي ِابِتداِء بعِض الكَِلماِت ِبصاِمتَيِن ، فَإنَّها علَى الْمستَوى السياِقي التَّطِْبيِقي تَلْجـُأ    
علَـى  "ِمها الْمقْطَِعي ، وِمن هنَـا كَـان  ِإلَى تَخِْليِق صوٍت تَتَخَلَّص ِبِه ِمما لَا يتَِّفقُ مع ِنظَا      

الْمتَكَلِِّم ِفي هِذِه الْحالَِة َأن يتَوصَل ِإلَى النُّطِْق ِبهذَا الساِكِن الَِّذي بدَأتْ ِبِه الْكَِلمةُ ِبواِسـطَِة                
         ِة ، وِة الْكَِلمِبنْي تْ ِمنسٍة طَاِرَئٍة ، لَيِتيوِسيلٍَة صتْ     واءج ِفي الْكَلَاِم  » همزة الوصل « قَد

، وهو ما َأدرك حِقيقَتَه َأسلَافُنَا الْعظَماء ؛        ١"ِلتَكُون وِسيلَةَ هذَا التَّوصِل ِإلَى النُّطِْق ِبالساِكنِ      
ِتها علَى الْمـستَوى الْكَلَـاِمي      ، ِإدراكًا ِمنْه ِلوِظيفَ   » سلَّم اللِّساِن   «  : ٢ »الْخَِليُل« فَسماها  

  .٣»الَْأِلفَ الْموصولَةَ « :  » سيبويه« اِالسِتعماِلي ، وَأطْلَقَ علَيها 
               ونرقَـراِكِن ؛ فَياِء ِبالـسِتـدقُوِع اِالبِد ِفي ِإنْكَاِر وتَشَداِة الْمِقفُ النُّحوم نَا كَانه ِمنو" َأن

لَـا                 الْح اِكنِة النُّطْـِق ، ِإِذ الـسوررِلض ذَِلككًا ، ورتَحِإلَّا م كُونُأ ِبِه ، لَا يتَدبفَ الَِّذي ير
يمِكن اِلابِتداء ِبِه ، ولَيس ذَِلك ِبلُغٍَة ، ولَا َأن الِْقياس ِاقْتَـضاه ، وِإنَّمـا هـو ِمـن قَِبيـِل              

ِة وورركَاِنالضِم اِإلمد٤."ع  
ولَا يمِكن ِبحسِب قَـواِنيِن الْمقَـاِطِع ِفـي         :"» Brockelmann« ويقُوُل    

اللُّغَاِت الساِميِة ، َأن يلْتَِقي صوتَاِن صاِمتَاِن ِفي َأوِل الْكَِلمِة ، وِلذَِلك فَِإنَّه ِإذَا وِجـد ِمثْـُل          
ِفي ِصيغٍَة ما ، نَشََأتْ حركَةٌ جِديدةٌ قَبَل الصوِت اَألوِل ، ونَاِدرا بعـده ،               هذَيِن الصوتَيِن   

         ـِة ؛ فَـِإنِبيرلَـى ِنظَـاِم الْعِع الْخَاِرِج عضذَا الْوا ِلهتَفَاِديا ، وتَِقلسا مقْطَعم هعنَتْ مكَوو
والْحركَـةُ الَِّتـي    . يِق حركٍَة ِإضاِفيٍة مساِعدٍة ؛ ِلتُنِْتج مقْطَعا جِديدا         العرِبيةَ تَعمد ِإلَى تَخْلِ   

    ٥."تُثِْبتُها الْعرِبيةُ ِفي ِبدايِة الْكَِلمِة ِهي الْكَسرةُ
ظَام الصوِتي الْفَرِعي ِفي    غَير َأنَّنَا نَِجد َأنْفُسنَا َأحيانًا َأمام وضٍع آخَر لَا يِجيزه النِّ            

         ِلذَِلكِن ؛ واِمتَيقْطَِع ِبصالْم ءدب وهِة ، وِبيرالْع "          تَِمـدتَع َأن وِريرالـض ِمـن كَـان فَقَد
دايِة الْمقْطَِع ، ونَشََأ    ، وِلذَِلك لَجَأِت الْعرِبيةُ ِإلَى تَحِقيِق الْكَسرِة ِفي بِ        ٦"الْحركَةُ علَى همزٍة    

                                         
 ٢٧٨: اللغة العربية ـ معناها ومبناها ـ للدكتور تمام حسان  ١
  ١٦٦: شرح الجاربردي على شافية ابن الحاجب : انظر  ٢
  ١٤٤ / ٤الكتاب : انظر  ٣
 ٩/١٣١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٤
             بد التواب ـ مطبوعـات جامعـة الريـاض ـ      ترجمة الدكتور رمضان ع [ ٧٣: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان   ٥

 . ] م ١٩٧٧
 ١٤٩: التصريف العربي ـ الطيب البكوش  ٦



– 

  )٤٦٤٦(

                      هـحضوـا يم ـوه ـِل ، وصِة الْوـزموفَـةُ  ِبهرعةُ الْمـزمِقيـِق الْهالتَّح ذَِلـك نع                       
 »Brockelmann  «  ِلِهـِل          :" ِبقَوِة تُنْطَقُ ِفـي اَألصاِميكٍَة ِفي اللُّغَاِت السركُلُّ ح

   ١."قَةً ، ِبمعنَى َأن تُسبقَ ِبهمزٍة محقَّ
كَِثيـر  :" َأن ذَِلك لَيس قَاِصرا علَى الساِمياِت فَحسب ؛ فَيقُوُل           » D.Jones« ويرى  

يـِة جِميـِع     ِعنْدهم ميٌل ، َأو نَزعةٌ ِإلثْباِت همزٍة ِفي ِبدا         - وِبخَاصٍة اَأللْمان    -ِمن النَّاِس   
    ٢"الْكَِلماِت الَِّتي ينْبِغي َأن تَبدأَ ِبحركٍَة

فَالنِّظَام اللُّغَِوي يتَمسك ِبوجوِد الْحركَِة ِبِإزاِء الصاِمِت ، حتَّى ِحين يتَسمح النُّحاةُ              
َأولُون ذَِلك فَيِعدون الْوقْفَ سادا مسد الْحركَِة       ِلجواِز ِاجِتماِع الساِكنَيِن ِفي الوقْفَ نَِجدهم يتَ      

     ِلِهمِإلَى قَو لْنَنْظُر؛ و " :            كِّـنمِف يرلَى الْحقْفَ عالْو كَِة ؛ ِلَأنرالح دسقْفُ مالْو دا سِإنَّمو
، ٣"يِصير تَوِفير الصوِت ِبمنِْزلَِة الْحركَِة لَـه  جرس ذَِلك الْحرفَ ويوفِّر الصوتَ علَيِه ؛ فَ     

لَيعلِّلُـون ِلجـواِز ِاجِتمـاِع      " فَِإلَى هذَا الْحد يتَمسكُون ِبوجوِد الصاِمِت مع الْحركَِة حتَّى        
 ِمن َأجِل تَوِفيِر الصوِت ، وِشدِة الحفَـِل  الساِكنَيِن ِفي الْوقِْف ِبَأن الوقْفَ ساد مسد الْحركَةِ  

والضغِْط ، حتَّى لَكََأن الواِقفَ يريِد َأن ينِْطقَ ِبالْحركَِة هربا ِمن الِْتقَاِء الساِكنَيِن ، َأيـضا                
    ٤! "ِفي حالَِة الْوقِْف 

ز ِبقَواِعد حاِكمٍة ِفيما يتَعلَّقُ ِباِالبِتداِء والْوقِْف فَلَا والنِّظَام اللُّغَِوي ِللعرِبيِة ينْما  
يسمح ِفيها ِبالْبدِء ِبساِكٍن ، َأِو الْوقُوِف علَى متَحرٍك ؛ فَلَا يسمح ِبَأن يلْتَِقي صاِمتَاِن ِفي 

لْفُوِظ ِحين تَنْدِفع الْكَِلماتُ علَى ِلساِن الْمتَكَلِِّم ؛ فَنَبه علَى الْمسوى اَألداِئي الْم٥َأوِل الْكَِلمِة 
 يهاِكٍن ، وُأ ِبسدٍة تَبوعمساٍء ممٍة َأسشْرلَى عع اءلَمالْع » ، مِاسنَةٌ ، وِابو ، نُمِابو ، نِاب

، » َأْل « ، ، وحرفٌ واِحد هو » ، واثْنَتَاِن ، وايمن وِاستٌ ، وِامرٌؤ ، وِامرَأةٌ ، واثْنَاِن 
وكَذَِلك الْماِضي واَألمر والْمصدر ِمن ِانْفَعَل ، وِافْتَعَل ، وِاستَفْعَل ، وِافْعلَّ ، وِافْعالَّ ، 

، وتَفَاِديا ِلهذَا الْوضِع الْمنَاِوُئ ِلِنظَاِم ٦ وِافْعنْلَىوِافْعوعَل ، وِافْعوَل ، وِافْعنْلََل ، وِافْعلَلَّ ،

                                         
  ٤١: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ١

٢  D.Jones – An outline of  English phonetics : ١٥  
 ١٢١ - ١٢٠/ ٩: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٣
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة   [ ٣٩٦: عبد الصبور شاهين / ي األصوات والنحو العربي ـ د  أثر القراءات ف ٤

  ] م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨األولى ـ 
 ٧٣:  كارل بروكلمان –فقه اللغات السامية :  انظر ٥
يضاح في شرح    ، ، واإل   ١٣٦-٩/١٣١:  ، شرح المفصل     ١/٥٣:  ، و المنصف     ١٤٥ – ٤/١٤٤: كتاب سيبويه   : انظر   ٦

  .١/١٦٣ ، شرح الجاربردي على الشافية ، ٢٦٠ -٢/٢٥٠،و شرح الرضي على الشافية ، ٣٦٨ – ٢/٣٣٦:المفصل 



 

 )٤٦٤٧(

 ِلياِئٍت قَباِم صِإلَى ْإقْح دمعا يِفيه اللُّغَِوي النِّظَام ِة ؛ فَإنِبيرقَاِطِع الْعالْم                      
 »prosthesis  «ِخلَاِل ِة ِمنِة الْكَِلمايقْطٍَع ِفي ِبدِة مايِة ِفي ِبدرِقيِق الْكَستَح 

، وهكَذَا يتَخَلَّص ١مستَحدٍث ؛ فَنَشََأ عن ذَِلك التَّحِقيِق الْهمزةُ الْمعروفَةُ ِبهمزِة الْوصِل
تَّصِويِت الْمقَررِة ِفي النِّظَاِم النِّظَام اللُّغَِوي ِمن هِذِه البَؤِر النَّاِشزِة ، ويخِْضعها ِلقَواِعِد ال

الصوِتي الْفَرِعي ِفي الْعرِبيِة ، فِإذَا تَواتَر التَّتَابع الصوِتي ووقَعتْ ِفي درِج الْكَلَاِم 
، ولَم يتَبقَّ ٢ اللِّساِنسلَّم » الخليل« ِاستُغِْني عن هِذِه التُّكََأِة الْمعاِلجِة ، َأو كَما َأسماها 

  .ِمنْها إلَّا صورتُها الِْكتَاِبيةُ ِفي غَاِلِب اِالسِتعمالَاِت 
َأذْهب ، ويذْهب ، ونَذْهب ، : وِعنْد ِاشِْتقَاِق اَألمِر ِمن الْمضاِرِع ِفي نَحِو   

صدر الساِكن الِْبنْيةَ علَى نَحٍو ِافِْتراِضي ؛ وِلذَِلك وتَذْهب ؛ نَحِذفُ حرفَ الْمضارعِة ؛ فَيتَ
تُستَجلَب همزةُ الْوصِل ِلتَتَصدر هذَا الْمقْطَع الْمبتُور ؛ ِلتَسلُك الِْبنْيةُ مسارها الطَّبِعي وفْقَ 

  .قَواِعِد اَألداِء الصوِتي الْمعتَمدِة 
   عا تَخْضَأنَّه نَِجدِة ، فَسِبيرِخيلَِة ِفي الْعِة الدِميجاِء اَألعمنَا ِإلَى اَألسِإذَا نَظَرو

ِلقَواِعِد االْئِتلَاِف الصوِتي ِفي الْعرِبيِة ؛ فَِإذَا كَان االسم اَألعجِمي منْقُولًا ِإلَى الْعرِبيِة 
ا ِفيها ، وهو ِفي لُغَِتِه مبدوء ِبصاِمتَيِن َأقْحم النِّظَام اللُّغَِوي ِفي ِبدايِة هذَا الْمقْطَع ومستَعملً

همزةَ محقَّقًة ؛ وَأثْبتَها قَطْعا ِليخِْضعها ِلقَواِعِد الْعرِبيِة الْمقَررِة ِفي التَّعاِطي مع اَألسماِء 
 ؛ » ِإسِتراِتيِجيِة «: عجِميِة الَِّتي لَا تَكُون الْهمزةُ ِفي َأوِلها ِإلَّا قَطْعا ، كَما ِفي نَحِو اَأل

 ِميجا اَألعلُهفََأص :» Strategy « ام وهِل وا اَألوقْطَِعهِة ماياِكنَِة ِفي ِبديِن السِبالس 
رالْع نَنخَاِلفُ سةً يقْطُوعةُ مزمِت الْهاِء ؛ فَُأقِْحمِتدِة ِفي اِالبِبي »prothetic alif « 

، وِإنَّما وجب الْقَطْع ِفيها ؛ ِلَأنَّك ِحين استَعملْتَ هذَا اِالسم ِفي الْعرِبيِة وَأجريتَه مجرى 
 ِحينَِئٍذ َأن كلَيع بجا ، واِئهماِل َأسُل ِفي اَألفْعا تَفْعكَم ، الْقَطْع وها وِللْغَاِلِب ِفيه هتُخِْضع

» ابن خالويه « والْمصاِدِر الْمبدوءِة ِبهمزِة وصٍل ِحين تَنِْقلُها ِإلَى الْعلَِميِة ، وكَما يقُوُل 
 ":ِميجاِء اَألعما ِفي اَألساهاَألِلفُ الَِّتي تَر ، ِريسِإداِعيَل ، ومِإسو ، اِهيمرِو ِإبِة نَح

 ا لَمَأنَّه ذَِلكِة ؛ وِميجاِء اَألعمَأِلفَاتُ الْقَطِْع ِفي اَألس ا ِهيا شَاكَلَهما وِذِه كُلُّهاِئيَل ، فَهرِإسو
، فَِإذَا ٣"م تَكُن فَاء ؛ فَيحكَم علَيها ِباَألصِلتَسقُطْ ِفي الدرِج ؛ فَيحكَم علَيها ِبالْوصِل ، ولَ

 حقَّقْتَهvowel «  «كَان اِالسم الدِخيُل الْمستَعمل ِفي الْعرِبيِة مبدوءا ِفي لُغَِتِه ِبصاِئٍت 
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  )٤٦٤٨(

 وِل ، نَحقْطَِعِه اَألولِّ متَهسِة قَطٍْع ِفي مزمو«: ِبهِإِلكِْتر  ا »ِنيلُه؛ َأص                          
» Electronic « ا كَِثيرهرغَيو ، .  

   وقَد يتَوضع داِخَل الِْبنْيِة قَدر كَِبير ِمن التَّنَاقُِض والْـمـنَاوَأِة َأثْنَاء النُّطِْق ؛   
 ِمن َأجِل » prothetic alif« الْمقْحمِة فَيعمد النِّظَام اللُّغَِوي ِإلَى هِذِه اَألِلِف 

التَّغَلُِّب علَى هِذِه الْمنَاوَأِة ، فَِحين يسنَد الْمضاِرع َأِو اَألمر ِإلَى جماعِة اِإلنَاِث ، ثُم تُلْحقُ 
ُل َأداُؤها متَتَاِبعةً ، ويتَعذَّر حذْفُ ِبِه نُون التَّوِكيِد ، ستَتَوضع ِفي الِبنْيِة ثَلَاثُ نُونَاٍت يستَثْقَ

َأي واِحدٍة ِمنْها ؛ ِلَأن اُألولَى وهي نُون النِّسوِة لَيس ِفي اللَّفِْظ ما يدلُّ علَيها ِعنْد حذِْفها ، 
النِّظَام اللُّغَِوي ِإلَى ِإقْحاِم هِذِه اَألِلِف ويفْقَد ِبحذِْف الثَّاِنيِة معنَى التَّوِكيِد ؛ وِلذَِلك لَجَأ 

) تَضِربنَان ( ما ِفي العاِزلَِة بعد نُوِن اِإلنَاِث ِللْفَصِل بينَها وبين نُوِن التَّوِكيِد الْمشَددِة ، كَ
حركَةٌ  + Cصاِمتٌ ( وِع اَألوِل ؛ فَيتَحوُل الْمقْطَع الْقَِصير ِمن النَّ) ِاضِربنَان ( ، و

؛  ) VVحركَةٌ طَِويلَةٌ  + Cصاِمتٌ ( ِإلَى مقْطٍَع مفْتُوٍح ِمن النَّوِع الثَّاِني ) V قَِصيرةٌ 
  .فَصارِت الِْبنْيةُ َأطْوع ِللِّساِن ، وَأيسر ِفي اللَّفِْظ 

يِم جمِع الذُّكُوِر الساِكنَِة ، فَِإن اِالنِْتقَاَل ِمن الِْميِم وِحين تَقَع هاء الْغَاِئِب بعد ِم  
الساِكنَِة ِإلَى الْهاِء الْمتَحركَِة ثَِقيٌل ِجدا علَى اللَّساِن ؛ وِمن ثَم يلْجُأ النِّظَام اللُّغَِوي ِإلَى 

حِم ؛ فَيِة التَِّأزْؤراِئٍت ِفي باِم صِإقْح اوو لَّدفَتَتَو مذَا الضه عشْبي ثُم ، مِبالض الِْميم كر
سَألْتُموه ، وسَألْتُموها ، وسَألْتُموهم ، : تُكَون عاِزلَا بين الصوتَيِن ِلتَيِسيِر النُّطِْق ؛ فَقَالُوا 

ِرد َأِلفُ االثْنَيِن بعد هاِء الْغَاِئِب الْمتَحركَِة ِبالضم َأِو وسَألْتُموهن ، وَأمثَُل ِمنْه ِحين تَ
الْكَسِر ، تَتَركَّب نُقْطَةُ ِاسِتعصاٍء يتَعذَّر معها التَّلَفُّظُ مع الِْحفَاِظ علَى حركَِة الضِميِر ، ِفي 

ةُ الضِميِر فَتْحةً ِلمنَاسبِة اَألِلِف ، لَِكن النِّظَام اللُّغَِوي موِضٍع يتَوجب ِفيِه َأن تُبدَل حركَ
يتَحاشَى ذَِلك ِلَئلَّا يلْتَِبس ضِمير االثْنَيِن ِبضِميِر الْغَاِئبِة ؛ فَيعمد ِإلَى ِإقْحاِم ِميٍم تَحتَِمُل 

سَألْتُهما ، وسَؤاِلِهما : ورتَه وِدلَالَتَه ، فَقَالُوا كُلٍّ ِمنْهما صالْفَتْحةَ ِلمنَاسبِة اَألِلِف ، وتَحفَظُ ِل
 ذَِلك رغَيا ، وَألْتُكُموس ،    .  

كَذَِلك ِحين تُباِشر ياء الْمتَكَلِِّم اَألفْعاَل ؛ فَتَتَطَلَّب تَمِكين الْكَسِر ِفي ِنهايِة الِْفعِل   
، وهو وضع يتََأباه الِْفعُل ِفي آِخِرِه ، فَِإن النِّظَام اللُّغَِوي يقِْحم نُون الِْوقَايِة ِفي هِذِه قَبلَها 

سَألَِني : الْبْؤرِة الْمتََأزمِة ِليشَتِّتَ بْؤرةَ التََّأزِم ، ويَؤمن تَصِويتًا طَبعيا ِللْمتَنَاِفريِن ؛ فَقَالُوا 
، و يسَألُِني ، وكَذَِلك يقِْحم هِذِه النُّون ِعنْد ِارِتباِط َأواِخر هِذه اَألفْعاِل ِبالضماِئر ؛ فَقَالُوا 

لنِّظَام سَألْتَِني ، بْل ِإنَّه ِحين يستَحكَم التََّأزم ِباتِّصاِل َأواِخِر اَألفْعاِل ِبالضماِئر ، يعمد ا: 
  .اللُّغَِوي ِإلَى ِإقْحاِم حرفَيِن ِلتَيِسيِر التَّصِويِت كَما ِفي سَألْتُموِني ، ونَحِوها



 

 )٤٦٤٩(

   ِمن ثِّلُهما يِة ِلماِحدِة الْوشِْو الْكَِلمِن ِفي حاِكنَيالس ِالِْتقَاء اللُّغَِوي النِّظَام فُضريو
ِذ االلِْتقَاء هنَا ِفي وسِط الْكَِلمِة ، ولَيس ِفي الْوقْفَ الَِّذي هو موِضع تَخِْفيٍف ِثقٍَل واِضٍح ، ِإ

وقَطٍْع ، ِإلَّا َأنَّه تَسمح ِفي ِالِْتقَاِئِهما ِحين تَعذَّر ِتحِريك َأوِل الساِكنَيِن ، وذَِلك وفْقَ شُروٍط 
» ٍةداب« : ن يكُون اَألوُل حرفَ مد ، و الثَّاِني مدغَما ِفي ِمثِْلِه ؛ كَما ِفي محددٍة ، وهي َأ

» اصفَار « ، و » احمار « ، و » مدهامـتَاِن « ، و » الضالِّين « ، و » شَابٍة « ، و 
   ١.» لِْتقَاِء الساِكنَيِن علَى حدِهما ِا« ، وما َأشْبه ذَِلك ، وهو ما َأطْلَقُوا علَيِه 

غَير َأن من جـد ِفي التَّخَلُِّص ِمن ِالِْتقَـاِء الساِكنَيِن َأبدلَه حرفًا صاِمتًا ؛ يقُـوُل                 
 ِبـالْهمزِة   ٢  ﴾   ولَا الضَألِّين ﴿  :  » أيوب السختياني « تَعِليقًا علَى ِقراءِة     » العكبري« 

: ا حرفٌ مشَدد ، نَحـو       وهي لُغَةٌ فَاِشيةٌ ِفي الْعرِب ِفي كُلِّ َأِلٍف وقَع بعده         : " الْمفْتُوحِة  
ِإن : فَقَـاَل  " ، وقَد ِقيَل ِلأيـوب ِلـم همـزتَ ؟   ٣"»جان « ، و » دابةٌ « ، و   » ضالٌّ  «

  ٤." ِتي مددتُموها َأنْتُم ؛ ِلتَحِجزوا ِبها بين الساِكنَيِن ِهي هِذِه الْهمزِة الَِّتي همزتُ الْمدةَ الَّ
الْمقْطَـِع  « ، َأِو   » ِبالْمقْطَِع الراِبـِع    « فَالذَّوقُ اللُّغَِوي الْعرِبي يستَثِْقُل ما يسمى       

+ VV حركٍَة طَِويلَـٍة   + Cصاِمٍت [ الَِّذي يتَكَون ِمن » حركٍَة طَِويلٍَة الطَِّويِل الْمغْلَِق ِب
، وهو الْمقْطَع الَِّذي لَا يِجيزه النِّظَام اللُّغَِوي ِفي الْعرِبيِة ِإلَّـا ِفـي َأواِخـِر                ]  Cصاِمٍت  

ي وسِطها ِبشَرِط َأن يكون الْمقْطَع التَّاِلي لَه مبدوءا         الْكَِلماِت ِفي حالَِة الْوقِْف علَيها ، َأو فِ       
 كَما ذَكَرنَا منْذُ قَِليـٍل      -ِبصاِمٍت يماِثُل الصاِمتَ الَِّذي خُِتم هو ِبِه ، وهو ما َأسماه النُّحاةُ             

-         ثَم ِمنا ، وِهمدلَى حِن عاِكنَيالس ِالِْتقَاء       قِْسمنَا يِز همالْه امِإقْح فَِإن »    اِبـعالر قْطَعالْم «
      ا ِمنملُهِن ؛ َأويقْطَعِل   « ِإلَى مِع اَألوـاِمت   [ ،  » النَّوصC +      حركـة قـصيرةV [  ،

 ا ِمنمثَاِنيهِع الثَّاِلِث « والنَّو « صامت : [ َأيC +  حركة قصيرةV +  صامت C. [٥ 
  ٍت             وواِم صِإلَى ِإقْح اللُّغَِوي النِّظَام دمعِة يِة الِْبنْيايِم ِفي ِنهةُ التََّأزْؤرب عضتَتَو ِحين

، فَِإذَا كَان اَألصُل ِفي الِْبنَـاِء هـو الـسكُون ؛    » Paragoge    «ِفي ِنهايِة الْكَِلمِة 
                                         

  ٩/١٢١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش : انظر  ١
 ٤٥:  ، وإعراب ثالثين سورة البن خالويه ١/٣٠ ، وانظر البحر المحيط ألبي حيان ٧ / ١: الفاتحة  ٢
 ١٤: إمالء ما من به الرحمن ـ أبو البقاء العكبري  ٣
 ٤٥: إعراب ثالثين سورة ـ ابن خالويه  ٤
مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ   [١٩٥ – ١٩٤: فصول في فقه العربية ، للدكتور رمضان عبد التواب : ظر ان ٥

عالم الكتب ـ القاهرة   [   ٣٣٧ – ٣٣٦: ، و دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر ]   م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٨
دار المعـارف   [  ١٩٨: لم اللغة ـ القسم األول للدكتور كمال بـشر   ، ودراسات في ع ]  . م ١٩٧٦ـ الطبعة األولى ـ  

 ، ٢٣٩ ، ٢٢٣: للدكتور غالب فاضل المطلبـي  ) في األصوات اللغوية ـ دراسة في أصوات المد العربية  ( ، و ] بمصر  
   ]١٩٨٤ ، الجمهورية العراقية ٣٦٤من منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ـ سلسلة دراسات  [ ٢٤٤ ، ٢٤٢



– 

  )٤٦٥٠(

، فِإذَا تَواِلى ِفي الِْبنْيـِة      ١ن يكُون ساِكنًا ، وما حرك ِمن ذَِلك فَِلِعلَّةٍ        فَالِقياس ِفي كُلِّ مبِني أَ    
َأين « : ساِكنَاِن تَدخََّل النِّظَام اللُّغَِوي بِإقْحاِم صاِئٍت ِلتَشِْتيِت بْؤرِة الِْاسِتعصاِء ؛ فَِفي نَحِو             

، اَألصُل ِفيها وِفـي َأشْـباِهها سـكُون        » منْذُ  » « ثُ  حي» « لَيتَ  »  « كَيفَ  « ، و   » 
                اِئـدالز قْطَـعُئ الْمـزٍة تُجنَاِسبكَاٍت مراِم حِإلَى إقْح اللُّغَِوي النِّظَام طُرا ؛ فَِاضاِخِرهَأو

هما ِمن  ِإلَى مقْطَعيِن ، َأولُ   ]  Cصامت   + Cصامت  + Vحركة   + Cصامت  [ الطُّوِل  
، و ثَاِنيهمـا  ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت : [ ، َأي » النَّوِع الثَّاِلِث « 

 ِل « ِمنِع اَألوالنَّو « صامت :  [ ، َأيC +  حركة قصيرةV . [  
  الْو اِب َأِو الِْبنَاِء ِعنْدركَاِت اِإلعرِض حعِلب يينالتَّب ذَّرتَعي ِحينو النِّظَام دمعقِْف ي

اللُّغَِوي ِإلَى ِإقْحاِم صاِمٍت يمكِّن التَّصِويتَ ، فَِحين تَحِذفُ فَاء اللَِّفيِف الْمفْروِق ِفي ِبنْيِة 
الِبنَاِء ِلَألم ِن ِعنْداِكنَيِاللِْتقَاِء الس هِذفُ لَامتَحاِرِع ، وضلَى الْملًا عمر حاَألم ِبحصِر ؛ فَي

 ِمن رى « اَألمعِع «: » و « ِمنفَى « ، وٍف » ِف « : » ورلَى حةُ عقَى الِْبنْي؛ فَتَب
 اِحدو قْطَعم ا ، َأيكَتُهرحِة والكَِلم نيع واِحٍد هصامت [ وC +  حركة قصيرةV  [

د الْوقِْف ، ِفِإذَا وقَفْتَ ِبحذِْف الْحركَِة ؛ ِليتَشَكََّل وهو مقْطَع مرفُوض ِفي الْعرِبيِة ِعنْ
الْمقْطَع ِمن صاِمٍت واِحٍد فََأنْتَ َأمام ِبنْيٍة مقْطَِعيٍة مرفُوضٍة َأيضا ؛ ِلَأن َأصغَر وحدٍة 

ِن صيرنْصع ِمن نِة تَتَكَوِبيرٍة ِفي الْعقْطَِعيخَُّل متَدنَا يه ِمنِن ِفي َأقَلِّ تَقِْديٍر ، ويِتيو
 قِْحم؛ فَي قْطَِعيذَا الْخَلَِل الْملَاِح هِلِإص اللُّغَِوي كِْت « النِّظَامالس اءه « ، كُونِمَل السِلتَح
ح الِْبنْيةَ الْمقْطَِعيةَ ِبتَكِْويِن مقْطٍَع ِمن وتُمكِّن الْحركَةَ الَِّتي كَانَتْ علَى شَفَا السقُوِط ؛ وتُصِل

                 ، » ِعه «: ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ النَّوِع الثَّاِلِث 
 و» ِفه «.   

» ِمثُْل ما ؟ « : ِو ِفي نَح» ما اِالسِتفْهاِميِة « وشَِبيه ِبذَِلك مايحدثُ ِعنْد ِإضافَِة   
 ا ؟ « ، وم ِجيءذْفُ َأِلِف » مح بجتَوي ِة « ، ِحيناِميِتفْها اِالساةُ » مقُوُل النُّحا ي؛ ٢كَم 

، ِباخِْتزاِل الصاِئِت الطَِّويِل ِإلَى » مِجيء م ؟ « ، و » ِمثُْل م ؟ « فَتُصِبح ِعنْد الْوقِْف 
ِصيٍر ، وِعنْد الْوقِْف يسقُطُ هذَا الصاِئتُ الْقَِصير ؛ فَتَتَشّكَُّل ِبنْيةٌ مقْطَِعيةٌ صاِئٍت قَ

 اللُّغَِوي النِّظَام قِْحما ؛ فَيضةٌ َأيفُوضركِْت « مالس اءلَى »هِقي عتُبو ، كُونِمَل السِلتَح 
حركة  + Cصامت   [ طٍَع ِمن النَّوِع الثَّاِلِثلْمقْطَِعي ِبتَكِْويِن مقْالْحركَِة ؛ وتُصِلح الْخَلََل ا

  . » مِجيء مه ؟ « ، و » ِمثُْل مه ؟ « : ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vقصيرة 

                                         
 ٣/٨٢: شرح المفصل ـ موفق الدين يعيش بن يعيش : انظر  ١
 ٢/٢٩٦: شرح شافية ابن الحاجب : انظر  ٢



 

 )٤٦٥١(

م ُأوتَ يا لَيتَِني لَ﴿  : ويبدو َأن ورودها مع بعِض الضماِئر ، كَما قَوِلِه تَعالَى     
ه١﴾ ِكتَاِبي لُهقَوو ، : ﴿ هاِبيا ِحسِر مَأد لَم٢﴾ و لُهقَوو ، :  ﴿هاِلينِّي ما َأغْنَى ع٣﴾   م ،
 لُهقَوو :  ﴿هلْطَاِنينِّي سع لَك٤  ﴾هِتيوٍض صا ِلغَرِة ؛ وِإنَّمقْطَِعيِة الْمِبالِْبنْي لَاقَةَ لَهلَا ع ، 

             ، هو تَحِقيقُ التَّنَاسِب الصوِتي ِفي الْفَواِصِل الْقُرآِنيِة ِبتَشِْكيِل مقْطٍَع ِمن النَّوِع الثَّاِلِث 
 ، وهو الْمقْطَع الْمستَساغُ ِفي النِّظَاِم ]C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

  .د الْوقِْف الصوِتي ِللْعرِبيِة ِعنْ
ِللتَّبِييِن » هاِء السكِْت « وقَد يلْجُأ النِّظَام اللُّغَِوي ِإلَى ِإقْحاِم صاِمٍت آخَر غَيِر   

والدلَالَِة علَى َأنَّها غَير ساِكنَِة اَألواِخِر ؛ فَيضعفُ الْحرفَ اَألِخير وفْقَ الشُّروِط الْمرِعيِة 
                َأن ٥»َأبو حيان « ، وذَكَر » يسبحْ « ، و » يتَوسطّْ « ، و » جعفَرْ « : قَالُوا ، فَ
                 : َأنَّه قَرَأ قَولَه تَعالَى » َأِبي بكِْر بِن عاِصٍم « ، قَد روى عن » عصمةَ بن عروةَ « 

كُلُّ صو ﴿﴾ تَطَرسكَِبيٍر ماِء ٦ِغيٍر وِعيِف رِبتَض  » ْتَِطرسقِْف» مى ٧ِفي الْوورو « ، وَأب
  :قَولَه » ِهميان بِن قُحافةَ « عن » العلَاِء 

  حتَّى ِإذَا الصبح بدا اَألشْعلّْ
  ٨لَاح كَسيٍف شَامه الصيقَلّْ

  اِخِرهِعيِف َأوِع الْخَاِمِس ِبتَضالنَّو ا ِمنقْطَعاِبِقِه مس عشَكُِّل ماِمٍت ياِم صا ِبِإقْح       
، بدلًا ِمن مقْطَِع النَّوِع ]  C صامت + C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

وِم ؛ َألن التَّضِعيفَ َأوكَد ِمن الرC [ صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ الثَّاِلِث 
  .واِإلشْماِم 

                                         
  ٢٥: الحاقة  ١
  ٢٦: الحاقة  ٢
 ٢٨: الحاقة  ٣
 ٢٩: الحاقة  ٤
تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان عبد التواب ـ   [ ٨١٠:  أبو حيان األندلسي –ارتشاف الضرب : انظر  ٥

 ]م ١٩٩٨ – الطبعة األولى –تبة الخانجي مك
  ٥٣: القمر  ٦
  ] ه ١٤٠٣ – دمشق –تحقيق د عبد المجيد قطامش  [ ٥١٢-١/٥١١:  ابن الباذش –اإلقناع في القراءات السبع : انظر  ٧
  ٨١٠:  أبو حيان األندلسي –ارتشاف الضرب : انظر  ٨



– 

  )٤٦٥٢(

  خَاِتمةُ الْبحِث
سعتْ هِذِه الدراسةُ ِإلَى َأن تَضع تَصورا واِضحا ِلجاِنٍب ِمن جواِنِب النِّظَاِم 

اِصِرِه ، اللُّغَِوي اَألساِسي ِفي الْعرِبيِة ، وتُِميطُ اللِّثَام عن منِْطِقِه الداِخِلي وتَنَاسِق عنَ
متَِّخذَةً ِمن ِبنْيِة الْكَِلمِة الْعرِبيِة مادةً َأساِسيةً ِاعتَمدتْ علَيها ِفي رسِم الخُطُوِط العامِة 

ِبنْيِة ِلآلِلياِت الَِّتي ِاعتَمدها ِفي وضِع ُأصوِلِه العامِة ، وملَاِمِحِه الْمحددِة ، وعمِلها ِفي 
الْكَِلمِة عبر ِحقٍَب طَِويلٍَة ِمن الصقِْل والتَّشِْذيِب ، ِمما صبغَ منِْطقَه ِبُأطٍُر ماِئزٍة تَنِْزع ِإلَى 

سيٍة مِبيِرياِئَل تَعساِني ِبوعالْم ٍر ِمنِر قَدِقيِق َأكْبلَى تَحع ِرصحكَثٍَّف يٍل مخْتَزاٍء مٍة ، َأدر
وِبَأقَلِّ كَميٍة ِمن الجهوِد ، وهو ما مثََّل مظْهرا ِمن مظَاِهِر الطَّاقَِة التَّفِْسيِرية ِفي الدرِس 

  .اللُّغَِوي ِللْعرِبيِة 
وفَاِت الصرِع التَّصلَى تَتَبِة عاسرِذِه الدكَفْتُ ِفي هع نَا فَقَده ِمنِة ِفي ِإطَاِر وِتي

الِْبنْيِة الصرِفيِة ِللْكَِلماِت الْعرِبيِة ِبهدِف رصِد اآلِلياِت الَّتي سلَكَها النِّظَام اَألساِسي ِللعرِبيِة 
 اللُّغَِويِة ِلَألْفَاِظ العرِبيِة ِمن َأجِل ِإحداِث التَّغْييراِت الصوِتيِة الصرِفيِة ومواِطِنها ِفي الِبنْيِة

  .والـمصطَلَحاِت الَِّتي تُعبر عن مفَاِهيِمِه اللُّغَِويِة الدِقيقَِة الـمتَماِيزِة 
واستَهدفَِت الدراسةُ تَسِليطَ الضوِء علَى التَّوجهاِت واِإلجراءاِت الَِّتي باشَرها 

ظَام اللُّغَِوي ِفي تَصديِه لَألبِنيِة الَِّتي تَوضعتْ ِفيها بَؤر َأحدثَتْ ِثقَلًا ِفي اَألداِء َأو تَعذُّرا النِّ
 اِن ِمناَأللْو ضعَأغْفَلْنَا ب كُنَّا قَد ِإنِسيٍر ، وونٍَة وتَيرِويتَ ِبمَأِو التَّص ِيينالتَّب نَعمي

التَّص لَه هجالَِّذي و اِل اللُّغَِويدِز اِإلبيا ِفي حخُوِلهِلد ا ، َأوِرهصذُِّر حتَعا وِبهفَاِت ِلتَشَعر
علَماُؤنَا الْقُدامى اَألِجلَّاء جلَّ ِاهِتماِمِهم ، وَألَّفُوا ِفيِه الْعِديد ِمن الْمَؤلَّفَاِت الَِّتي وصفَتْ 

س اطَهتْ َأنْمددحو ، لُوكَه  .  
ونُحاِوُل ِفي السطُوِر الْقَِليلَِة الْقَاِدمِة َأن نُبِرز َأهم النَّتَاِئِج الَِّتي تَوصلَتْ ِإلَيها هِذِه 

  :الدراسةُ ، وهو ما نُوِجزه ِفي اآلِتي 
صرفَاِت واِإلجراءاِت الَِّتي باشَرتْها آِلياتُ النِّظَاِم َأكَّدِت الدراسةُ َأن جلَّ التَّ  )١(

اللُّغَِوي يتَجلَّى ِفيها الْبحثُ عِن الِْتماِس االقِْتصاد ِفي الْجهِد الْمبذُوِل َأثْنَاء التَّلفُِّظ ، 
 ، وهو ما يثِْبتُ ِصحةَ الْفَرِضيِة اَألساِس والْجنُوح ِإلَى الْمستَخَفِّ والْعدوُل عِن الْمستَثْقَِل

  .الَِّتي ِانْطَلَقَتْ ِمنْها هِذِه الدراسةُ 



 

 )٤٦٥٣(

َأظْهرِت الدراسةُ تَدرج اآلِلياِت الَِّتي ِاعتَمدها النِّظَام اللُّغَِوي ِفي تَصرفَاِتِه ِفي   )٢(
حم ا ِمنءدِة بِنيا اَألبوررما ، وِصفَاِته ا َأوخَاِرِجهاِت فَي مواَألص نيلَاِت التَّقِْريِب باو

بالْمماثَلَِة ، والْمخَالَفَِة ، ِوالْبتِْر والْحذِْف ، واِالنِْزياِح ، وِانِْتهاء ِبالزيادِة واإلقْحاِم تَبعا 
  .وآِليِة اِإلجراءاِت الْمعاِلجِة ِلنَوِع اِالسِتعصاِء وموِضِعِه ، 

َأظْهرِت الدراسةُ َأن بعض التَّصرفَاِت والْمعالَجاِت الَِّتي سلَكَتْها آِلياتُ النِّظَاِم   )٣(
الْمشَاكَلَِة بين اَألنْساِق اللُّغَِوي قَد وردتْ ِلِعلٍَل غَيِر صوِتيٍة ، وإنَّما ِلمتَطَلَّباٍت تَرتَِبطُ ِب

الْمخْتَِلفَِة داِخَل الصيغَِة الواِحدِة ، وهو ما يعرفُ ِفي بعِض صوِرِه ِبطَرِد الْباِب علَى 
  .وِتيرٍة واِحدٍة 

غِْييِر ِفي الِْبنْيِة ، وهو طَرحِت الدراسةُ مصطَلَحا جِديدا يرتَِبطُ ِبآِليٍة ِمن آِلياِت التَّ  )٤(
      طَلَحصاِح « ماِة » االنِْزيالنُّح وِم النَّقِْل ِعنْدفْهم نع تَِّسعفَاِتِه يرِفي تَص وهو

ِلفُ تَماما واللُّغَِويين الْعرِب القُدماِء ؛ ِليشْمَل انِْزياح الصواِمِت والصواِئِت معا ، كَما يخَا
  . مفْهوم اِالنِْزياِح ِفي الدراساِت اللِّساِنيِة الْحِديثَِة 

)٥(   ِعلْم نَهما تَضمِة ، وِبيرِفي الْع وِل النِّظَاِم اللُّغَِويُأص نيطَ ببةُ الراسرلَِت الداوح
اٍت ؛ ِلتَعنَظَِري ِديِث ِمنتَتْ ِفي اللُّغَِة الْحَأثْب؛ و ِبيرِإلَى الْقَِديِم الْع ِبيِديِث الْغَرِبالْح ود

عِديِد الْمواِضِع َأن الْكَِثير ِمما اعتَمدتْه هِذِه النَّظَِرياتُ هو ارِتداد وانِْعكَاس ِلما هو راِسخٌ 
رِللْع ِس اللُّغَِويرٌل ِفي الدتََأصِة مِبي.  

ِرسالَِة التَّرِبيِع والتَّدِويِر « وِفي الِْختَاِم لَا َأمِلك ِإلَّا َأن َأقُوَل كَما قَاَل الْجاِحظُ ِفي 
فَِإن كُنَّا َأصبنَا فَالصواب َأردنَا ، وِإن َأخْطَْأنَا فَما ذَاك عن فَساٍد ِمن الضِميِر ، ولَا : » 
 احِتفَاِل ِبالتَّقِْصيِر ، ولَعلَّ طَِبيعةً خَانَتْ ، َأو لَعلَّ عادةً جذَبتْ ، َأو لَعلَّ سهوا ِقلَِّة

 نَعلَّ شُغْلًا ملَع َأو ، ضتَراع .  
وَأقُوُل كَما والْفَضُل ِللَِّه َأولًا وآِخرا ، فَِإن خَانَِني التَّوِفيقُ فَحسِبي َأنَِّني حاولْتُ ،   

﴿ ِإن ُأِريد ِإالَّ اِإلصلَاح ما استَطَعتُ ، وما : قَاَل اهللا تَعالَى علَى ِلساِن نَِبيِه شُعيٍب 
 ﴾ ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه عتَو.  

   



– 

  )٤٦٥٤(

  ثَبتُ الْمصاِدِر والْمراِجِع
 بالقراءات األربعة عشر ، المسمى منتهى األماني والمسرات في علوم إتحاف فضالء البشر )١(

 تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل - تأليف الشيخ أحمد بن محمد البنا -القراءات 
  . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧ الطبعة األولى - القاهرة - مكتبة الكليات األزهرية 

 مكتبة الخانجي - الصبور شاهين عبد/  د -أثر القراءات في األصوات والنحو العربي  )٢(
  . م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨ - الطبعة األولى -بالقاهرة 

 تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان -  أبو حيان األندلسي –ارتشاف الضرب  )٣(
 .م ١٩٩٨ - الطبعة األولى - مكتبة الخانجي -عبد التواب 

 جامعة -منشورات كلية التربية  - ترجمة أحمد مختار عمر - ماريو باي -أسس علم اللغة  )٤(
  م ١٩٧٣ -طرابلس 

 أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جالل الدين -األشباه والنظائر في النحو  )٥(
 لبنان - بيروت - دار الكتاب العربي - راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني - السيوطي 

 . م ١٩٨٤/  ه  ١٤٠٤ الطبعة األولى -
 .  م ١٩٧٥ - مكتبة األنجلو المصرية -  الدكتور إبراهيم أنيس - ألصوات اللغويةا )٦(
 -   مكتبة المتنبي – الحسين بن أحمد بن خالويه –إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم  )٧(

 . بدون تاريخ -القاهرة 
 من منشورات - تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد -ـ أبو جعفر النحاس -إعراب القرآن  )٨(

 - بغداد – مطبعة العاني -) ٢٦( إحياء التراث اإلسالمي -لعراق وزارة األوقاف با
 .  م ١٩٧٩

 – دمشق –المجيد قطامش  تحقيق د عبد - ابن الباذش -اإلقناع في القراءات السبع  )٩(
 . ه١٤٠٣

/  يناير – طرابلس - ٨/٩ العددان - مجلة الفكر العربي –األلسنية أحدث العلوم اإلنسانية  )١٠(
 .م ١٩٧٩آذار 

مج /  مجلة المورد – تحقيق علي حسين البواب – الحسين بن أحمد بن خالويه –ت األلفا )١١(
 .م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ – العراق -١١

 . ه ١٣٤٩ - الهـند - الدكن - حيدر آباد - ابن الشجري -األمالي   )١٢(
 دار الفكر -  صحح بعناية ومراجعة الناشر - أبو البقاء العكبري -إمالء ما من به الرحمن   )١٣(

 . ه ١٤١٤/  م ١٩٩٣ - لبنان - بيروت  -



 

 )٤٦٥٥(

 الشيخ كمال الدين أبي -اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  )١٤(
 تحقيق محمد محيي الدين -البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد األنباري النحوي 

 . بدون تاريخ - دار إحياء التراث العربي -عبد الحميد 
 تحقيق وتقديم الدكتور موسى بناي - ابن الحاجب النحوي - المفصل اإليضاح في شرح  )١٥(

 . بدون تاريخ - طبعة وزارة األوقاف والشئون الدينية بالعراق -العليلي 
 . ه ١٣٢٨- القاهرة- الطبعة األولى - مطبعة السعادة - أبو حيان األندلسي -البحر المحيط  )١٦(
 - بيروت - مؤسسة الرسالة -ايرة  إسماعيل أحمد عم-بحوث في االستشراق واللغة  )١٧(

 . م ١٩٩٦/  ه  ١٤١٧الطبعة األولى  
 -  القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -بحوث ومقاالت في اللغة  )١٨(

 . م  ١٩٩٥ - ه  ١٤١٥ -الطبعة الثالثة 
 –غرب  الم– الدار البيضاء – دار الرشاد الحديثة - محمد الحناش –البنوية في اللسانيات  )١٩(

 .م ١٩٨٠/ ه ١٤٠١ –الطبعة األولى 
 -  تحقيق الدكتور طه عبد الحميد - أبو البركات األنباري -البيان في غريب إعراب القرآن  )٢٠(

 . م ١٩٧٠/  ه ١٣٩٠ -طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
توزيع  نشر و- الطيب البكوش - التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث  )٢١(

 .  م ١٩٧٣ - تونس -مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهللا 
 مطبعة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه  )٢٢(

 . بدون تاريخ - الطبعة األولى - القاهرة -بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض  
 أخرجه ، وصححه ، وعلَّق عليه - جوتلف برجشتراسر -التطور النحوي للغة العربية  )٢٣(

 -  ه ١٤١٤ - الطبعة الثانية - القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٩٤

 -  دار إحياء الكتب العربية -حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك  )٢٤(
 . بدون تاريخ -فيصل عيسى البابي الحلبي 

 تحقيق وشرح عبد - عبد القادر بن عمر البغدادي -ان العرب خزانة األدب ولب لباب لس )٢٥(
 . م ١٩٨٩ - الطبعة الثالثة - القاهرة - مكتبة الخانجي -السالم محمد هارون 

 طبعة دار - تحقيق الشيخ محمد علي النجار - أبو الفتح عثمان بن جني -الخصائص  )٢٦(
 . م ١٩٥٢/  ه ١٣٧١ -الكتب المصرية 

 – مصر - دار المعارف - الدكتور كمال بشر – القسم األول -دراسات في علم اللغة  )٢٧(
 . م١٩٧٣



– 

  )٤٦٥٦(

 الطبعة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور أحمد مختار عمر - دراسة الصوت اللغوي  )٢٨(
 . م ١٩٧٦ -األولى 

 -  نقله إلى العربية صالح القرمادي - جان كانتينو -دروس في علم األصوات العربية  )٢٩(
 -رات مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية  منشو-الجامعة التونسية 

 .م ١٩٦٦
 ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط - الجاربردي -شرح شافية ابن الحاجب   )٣٠(

 . م ١٩٨٤/  ه ١٤٠٤ - الطبعة الثالثة - لبنان - بيروت -ـ عالم الكتب 
د نور الحسن ، ومحمد  تحقيق محم- رضي الدين األستراباذي -شرح شافية ابن الحاجب  )٣١(

 - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية -الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد 
 . م ١٩٨٢/  ه  ١٤٠٢

 بدون ط - القاهرة - مكتبة المتنبي - موفق الدين يعيش بن يعيش النحوي -شرح المفصل  )٣٢(
 . بدون ت -

تحقيق فخر الدين قباوة ـ  - موفق الدين يعيش بن يعيش -شرح الملوكي في التصريف  )٣٣(
 . م ١٩٧٣ -حلب 

 عين للدراسات - القاهرة -محمد حلمي هليل /  ترجمة د - برتيل مالمبرج -الصوتيات  )٣٤(
 . م ١٩٩٤ -والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 

 . م ١٩٦٢ - القاهرة –علي عبد الواحد وافي /  د -علم اللغة  )٣٥(
 مراجعة النص -مة يوئيل يوسف عزيز  ترج- فردينان دي سوسير -علم اللغة العام  )٣٦(

 .م ١٩٨٥ - بغداد -  دار آفاق عربية -مالك يوسف المطلبي /  د -العربي 
 الطبعة - مكتبة الخانجي بالقاهرة - الدكتور رمضان عبد التواب -فصول في فقه العربية  )٣٧(

 . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٨ -الثالثة 
 مطبوعات -ور رمضان عبد التواب  ترجمة الدكت- كارل بروكلمان -فقه اللغات السامية  )٣٨(

 . م ١٩٧٧ -جامعة الرياض 
 بيروت -  الطبعة األولى - دار العلم للماليين - رمزي منير بعلبكي -فقه العربية المقارن  )٣٩(

 .م ١٩٩٩ – لبنان -
 من -  الدكتور غالب فاضل المطلبي -  دراسة في أصوات المد العربية - في األصوات اللغوية   )٤٠(

 .م ١٩٨٤ الجمهورية العراقية -  ٣٦٤ سلسلة دراسات -قافة واإلعالم منشورات وزارة الث
 صنعة - في قواعد الساميات ، العبرية ، و السريانية ، و الحبشية  مع النصوص والمقارنات  )٤١(

ـ  -  ه ١٤٠٣ -  الطبعة الثانية -  القاهرة -  مكتبة الخانجي -الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٨٣



 

 )٤٦٥٧(

 تحقيق وشرح عبد السالم محمد -شر عمرو بن عثمان بن قنبر  سيبويه أبو ب- الكتاب  )٤٢(
 . م ١٩٩١ـ  ه  ١٤١١ - الطبعة األولى - لبنان - بيروت - دار الجيل -هارون 

 أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، وحججها  )٤٣(
 -  الطبعة الرابعة -وت  مؤسسة الرسالة بير- تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان -

 .  م ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧
 دار المعارف - الدكتور عبد العزيز مطر -لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  )٤٤(

 . م ١٩٨١/ ه  ١٤٠١ -  الطبعة الثانية -  مصر -
 بال -  القاهرة - دار المعارف - تحقيق علي الكبير وآخرين - ابن منظور -لسان العرب  )٤٥(

 .تاريخ 
 مطبعة لجنة البيان - تعريب عبد الحميد الدواخلي ، ومحمد القصاص - ج فندريس -لغة ال )٤٦(

 . م ١٩٥٠/  ه ١٣٧٠ - القاهرة -العربي 
 الطبعة الثالثة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور تمام حسان -اللغة العربية معناها ومبناها  )٤٧(

 . م ١٩٩٨/  ه ١٤١٨ -
 لبنان – بيروت – دار نعمان للثقافة –ينان دي سوسير  فرد–محاضرات في األلسنية العامة  )٤٨(

 .م ١٩٨٤ –
 القاهرة - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - ابن سيدة األندلسي -المحكم والمحيط في اللغة  )٤٩(

 . م ١٩٥٨ -
 مكتبة - الدكتور رمضان عبد التواب -المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  )٥٠(

 . م ١٩٨٥/  ه  ١٤٠٥  - لثانية  الطبعة ا-  القاهرة -الخانجي 
 عبد الرحمن -المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم المعاصر  )٥١(

 -، إبريل ) تقدم اللسانيات في األقطار العربية ( الحاج صالح ، محاضرة  في ندوة 
  .٣٧٣ هامش صفحة - الرباط - م ١٩٨٧

 الطبعة - القاهرة - مكتبة الخانجي -ضان عبد التواب  الدكتور رم-مشكلة الهمزة العربية  )٥٢(
 . م ١٩٩٦/  ه ١٤١٧ -األولى 

 الطبعة - تحقيق أحمد يوسف نجاتي - أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء -معاني القرآن  )٥٣(
  م٢٠٠١/  ه ١٤٢٢الثالثة  

 –الكتب  عالم – المجلد األول – الدكتور أحمد مختار عمر –معجم اللغة العربية المعاصرة  )٥٤(
  .م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩ – الطبعة األولى –القاهرة 

 المجلس األعلى - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - أبو العباس المبرد -المقتضب  )٥٥(
 . ه ١٣٨٨ -للشئون اإلسالمية 



– 

  )٤٦٥٨(

المنصف ، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف لإلمام أبي   )٥٦(
 طبعة - ـ تحقيق إبراهيم مصطفى ، وعبد اهللا أمين - عثمان المازني النحوي البصري 

 الطبعة األولى -مصورة عن طبعة وزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث القديم 
 .م١٩٥٤/  ه  ١٣٧٣ -

 -  الطبعة األولى - مطبعة المدينة - الدكتور أحمد كشك - من وظائف الصوت اللغوي  )٥٧(
 . م ١٩٨٣/ ه ١٤٠٣

 تحقيق علي محمد -  الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي - العشر النشر في القراءات )٥٨(
 . بدون تاريخ -  المكتبة التجارية الكبرى -الضباع 

(٥٩) Daniel Jones , An Outline of English phonetics , Cambridge University 
press , seventh Ed , ١٩٨٦ . 

(٦٠) Elizabeth Hume : " The indeterminacy/attestation model of metathesis " 
in Language , ٢٠٠٤ . 

(٦١) Roger Lass : Phonology, Cambridge : Cambridge University Press,  
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(٦٢) Sabatino Moscati , and others : An Introduction to Comparative 
Grammar of the Semitic languages: Phonology and morphology 
Germany , Otto Harrassowitz . ٣rd edition , ١٩٨٠ . 
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  ملخص
االجتماعية خصائص جانب الاللغة العربية إن أحد أهم الجوانب التي يظهر فيها ثراء 

الجندر /في باب الجنسومنها ذلك التنوع الكبير الذي تتضمنه العربية  ،)سوسيولوجيةال(
عدداً من اللغة العربية تخصص إذ . مثالً تقسيماً إلى نوعين هما المذكر والمؤنث

أو ما اصطلح (لداللة على جنس األنثى ومنها النون الدالة على جموع اإلناث األدوات ل
  .لتخصيص داللة الفعل والضمائر بهن) عليه النحويون بنون النسوة

هذه الدراسة بما انتشر على ألسنة المثقفين السعوديين في الحواضر الكبرى تهتم 
متحدثة في األرياف والقرى صهرت العاميات الدنيا المن لغة ) منطقتي الحجاز ونجد(

والمدن الصغرى بما يشبه مستوى اللغة الفصيحة، وذاعت على ألسنة اإلعالميين 
إذ اختفت أو كادت أن تختفي تلك الميزة الفصيحة الدقيقة الدالة على . الشباب خاصة

جموع اإلناث في هذا الخطاب ليس من باب التعميم فقط بل حتى في مخاطبة النساء 
 ظاهرة لغوية ملحوظة في األوساط المثقفة المختلفة، استحقت  ذلكلكّشومباشرة، 
  .النظرالفحص و

وتكشف النتائج التي توصلت إليها الدراسة التحليلية تأكيد تلك الفرضية، حيث تشير 
االستخدامات اللغوية ـ التي تشكل داللة إحصائية في الخطاب محل الدراسة ـ إلى أن 

سوة في الخطاب الثقافي العام من المتحدثين والمتحدثات بلغة ثمة نزوعاً إلهمال نون الن
. المثقفين على السواء حتى من ِقبل األكاديميين والمهتمين باللغة العربية أنفسهم

وتُستبدل األدوات اللغوية الدالة على التذكير بالنون الدالة على اإلناث بحسب نتائج 
 وتناقش الدراسة .لغوية اجتماعية مهمةالدراسة في هذا الخطاب تحديداً، وهي مفارقة 

في مقاربة ضمن ميدان اللغويات هذه الظاهرة وتجلياتها وما يمكن أن تؤول إليه 
  .االجتماعية
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Abstract 
Arabic language embodies several sociolinguistic features. Given that the 

modern standard Arabic (MSA) provides specific gender characteristics, in 

which males and females are signaled, Arabic designates a number of attributes 

to indicate females such as 'Noon Anniswah' (the noon of females). In theory as 

well as in practice, 'Noon Anniswah' specifies that pronouns and verbs are meant 

to denote females. As Arabic is spoken in different social levels, creating a 

linguistic phenomenon known as diglossia, this study endeavors to analyze the 

language of well-educated Saudi people (males and females). Particularly, it is 

interested in the level of Arabic language within urban areas such as greater 

Riyadh and Hijaz which comes near to the MSA. 

It was hypothesized that 'Noon Anniswah' is gradually disappearing in media, 

academic and other contexts. Results of this analytical study confirmed that the 

hypothesis is true. Statistically, the linguistic practice of such discourse showed 

a quite sharp inclination to abandoning 'Noon Anniswah' in general. Whether by 

female or male speakers and whether by academics, 'Noon Anniswah' is 

disregarded in speech. The present study also showed that male linguistic 

features are employed instead of the abandoned female features, which seems a 

rather paradoxical sociolinguistic practice. 
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  مقدمة ١
إن من المسلم به في الدراسات اللسانية أن البيئة االجتماعية والثقافية التي تحتضن اللغة 

تلقي بظاللها الكثيفة على االستخدام اللغوي، على الدالالت واأللفاظ ) أو تحتضنها اللغة(
، بل حتى على التنوع اللغوي )وجودا وعدماً وتنوعاً(واألصوات وعلى الكتابة 

وفي الواقع اللغوي االجتماعي تظهر . اللغوية واستخداماتها ومستوياتهاوالتعددية 
، diglossia" االزدواجية اللغوية"اجتماعية متعددة فيما يسمى /العربية في مستويات لغوية

. بحيث يستخدم في اللغة العربية ذاتها أنماطٌ مختلفة متعددة ألغراض اجتماعية مختلفة
ة في باب الدراسة اللسانية أو تعلم اللغة وتعليمها لغير ورغم كونها ظاهرة معقدة خاص

الناطقين بها على وجه خاص، فإنها من جهة أخرى واقع لغوي ذو سياقات اجتماعية 
ولقد نشأت . وثقافية تحتاج إلى النظر العلمي والسبر اللغوي والبحث المنهجي باستمرار

وفي . ية كمثال من تلك الظالل الكثيفةالتداولية فرعاً خاصاً بدراسة تلك التأثيرات السياق
هذا الباب، يبرز علم اللغة االجتماعي بوصفه مجاالً يضم طيفاً واسعاً من تلك التأثيرات 

ومن تلك المباحث ما يهتم ... كعالقة اللغة بالهوية والعقيدة والسياسة وطبقات المجتمع 
يئة الثقافية التي بالجندر، حيث تخصص بعض اللغات أدوات وخصائص تتناغم مع الب

  . تعيش فيها
االجتماعية في محصلة الجندر في - ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتبحث العالقة اللغوية

العربية، ضمن نطاق المجتمع السعودي وفي بيئته الثقافية العليا التي تبني خطابها على 
الم بصوره أسس توجيهية باعتبارها الفئة المتعلمة التعليم العالي وتُشيعه عبر اإلع

وفي المفارقات بين ما تقدمه اللغات من خصائص وأدوات وبين طريقة . المختلفة
المتحدثين بها مباحث مهمة ونتائج مثيرة لالهتمام العلمي واللغوي ) أو تجاهل(استخدام 

  .واالجتماعي على السواء
طقتي في الحواضر الكبرى في من" لغة المثقفين"تهتم الدراسة الحالية بتحليل خطاب 

االجتماعية في /الحجاز ونجد في المملكة العربية السعودية، مستجلية الخصائص اللغوية
. مخاطبة المؤنثات واآلثار التي يتركها ذلك الخطاب على المستويين اللغوي والثقافي

اختفاء السمات /وبشكل أكثر تحديداً فإن الدراسة تحاول اإلجابة عن مدى وجود
ة المثقفين في المملكة العربية السعودية لدى مخاطبة جموع الجندرية التي تحملها لغ

  .اإلناث
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وسيتطرق الباحث في الفصلين القادمين بتفصيل مزيد إلى السياق اللغوي االجتماعي 
  . ١للدراسة قبل الحديث عن الدراسة اإلجرائية وطريقة البحث والتحليل ونتائجها

   السياق اللغوي االجتماعي ٢
ذو نظام عميق بالغ التعقيد خاصة على المستوى غير الواعي إن الخطاب اللغوي 

وتبدو على . لمنتجيه، إال أن له دوراً مؤثراً ظاهراً في تشكيل الوعي الثقافي للمجتمعات
السطح تلك اآلثار الثقافية كأنها من صنع صيرورة اجتماعية أو حضارية، لكنها في 

 تبدو األمور كما لو كانت عبثاً بريئاً، وفي النهاية. العمق نتاج ذلك التشكيل الخطابي
الذي " نظام الخطاب"بيد أن لكل خطاب أصحابه الذين هم بدورهم ينتجون ويحددون 

يمارس الهيمنة المعرفية من حيث ال يشعر المثقفون في هذا الحقل أو ذاك، كما يقول 
استكشاف وسط ذلك الخَفاء، يبرز التحليل الخطابي بوصفه آليةً قادرة على . ٢فوكو

 من خالل الحفْر اللغوي العميق إلعادة استنبات ورسم ٣محددات ذلك الخطاب ونظامه
وتتيح الدراسة المتأملة حسب هذه المنهجية . الدور اإلنتاجي بشقيه الواعي والالواعي

  .قراءةً ناقدة وعيناً نافذة للواقع الثقافي واالجتماعي كما ينعكس في المنتج اللغوي
االزدواج اللغوي في العربية، وقضية : هذا السياق على أربع زوايانلقي الضوء في 

الجندر في اللغة العربية، وماهية لغة المثقفين التي تبحث الدراسة في إطارها 
  .االجتماعي، باإلضافة إلى السياق االجتماعي اللغوي في نجد والحجاز

   االزدواج اللغوي٢,١
ليست خاصة بالعربية وال بعدد قليل من  ظاهرة diglossiaظاهرة االزدواج اللغوي 

والظاهرة تنطوي على حالة لغوية اجتماعية متصلة بعدد من المستويات اللغوية . اللغات
المختلفة داخل اللغة ذاتها، بحيث يكون لكل مستوى وظيفة لغوية وسياق اجتماعي 

.  اللغة العربيةخاص، فيما يعرف مثالً باللغة العليا واللغة الدنيا كالفصحى والعامية في
التي تعني استخدام الشخص أو  bilingualismوهي حالة مختلفة عن الثنائية اللغوية 

ورغم أن ظاهرة االزدواج اللغوي . المجتمع للغتين مختلفتين تماماً كالعربية واألوردية
وتوصيفه قديم إال أنه ظهر جليا في الدراسة اللغوية بعد اهتمام فيرغسون ومقالته في 

االزدواجية حالة لغوية مستقرة تقريباً، : " التي عرف فيها االزدواج اللغوي بقوله١٩٥٩
إلى جانب لغة رئيسة قياسية وربما ... بحيث يوجد عدد من اللهجات المختلفة جداً 

إقليمية، مكتوبة، تحمل أدبيات اللغة وثقافتها، وتكون هي المستخدمة في التعليم النظامي 



 

 )٤٦٦٣(

حاديث الرسمية، ولكنها ليست مستخدمة في المحادثات اليومية في وفي الكتابة وفي األ
  .٤"أي من قطاعات المجتمع

يستخدم ) H(أولهما نوع عاٍل : ومن هنا يتبين نوعان اجتماعيان لتلك الحالة اللغوية
للمحادثات العادية في ) L(لألغراض الرسمية والتعليمية وحفظ الثقافة، واآلخر داٍن 

وليست العربية إال واحدة . ٥ المختلفة وهو في الغالب غير مكتوبالمجتمعات الصغيرة
من اللغات العالمية التي تظهر فيها االزدواجية اللغوية إلى جانب عدد كبير من اللغات 

االجتماعي أصبح مبحثاً / ورغم أن هذا السياق اللغوي.كالفرنسية والهندية واإلندونيسية
 بعض اللغات ومنها العربية أصبحت عي، فإنشائعاً في دراسات علم اللغة االجتما

إذ تعددت المستويات اللغوية واألغراض . تُدرس من وجهة نظٍر أكثر تفصيالً
الفصحى (االجتماعية التي تصنف فيها اللهجات واللغات الحقاً إلى ثالثة مستويات 

 ٧ Holes و٦ Watsonكما هي عند ) القرآنية والفصيحة المعاصرة واللهجات المختلفة
، )الثالثية اللغوية عوضاً عن االزدواجية( triglossia، فيما أضحى يسمى ٨ Owensو

 .١٠ وربما إلى أكثر من ذلك ٩ quadriglossiaوإلى أربعة مستويات 

خمسة " مستويات العربية المعاصرة في مصر" في كتابه ١١ويطرح السعيد بدوي
االجتماعي األعلى /لسانياجتماعية هي على الترتيب من المستوى ال/مستويات لغوية

  :إلى األدنى كما يلي
، وهي مكتوبة بصفة رئيسة إال )القرآنية(وهي العربية التراثية :  فصحى التراث- ١

أنها موجودة في أحاديث المساجد والبرامج الدينية في التلفاز مع بعض التعديل 
  .العصري على المستوى الصوتي

العربية  (MSAانيون الغربيون بالـ وهي التي يعبر عنها اللس:  فصحى العصر- ٢
، إذ إنها نسخة محدثة من الفصحى التراثية تحوي عدداً من األلفاظ )القياسية العصرية

والمصطلحات الحديثة التي سكّت من خالل االعتماد على األصل القياسي الفصيح أو 
م مكتوبة واللغة بهذا المستوى تستخد. استعيرت من اللغات األجنبية وخاصة األوروبية

في األساس ومنطوقة لدى المؤهلين في األوساط الثقافية، وفي الغالب فإنها مستخدمة 
في نطاقات رسمية وتعليمية وإعالمية، وعليها االعتماد في القراءة والكتابة في العالم 

  .العربي
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وهي نوع مخفف من الفصيحة العصرية، تستخدم من قبل المثقفين :  عامية المثقفين- ٣
في الحوارات الجادة والمجتمعات التعليمية العليا على وجه خاص، " د الجامعاتروا"و

وكما يشير السعيد بدوي، فإنها تتضمن عدداً . ولكنها غير مستخدمة في الكتابة غالباً
... كبيراً من األلفاظ الدخيلة خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات الحديثة كالكمبيوتر واإلنترنت

ك في اإلعالم المسموع والمرئي لوصولها إلى نطاقات أكبر بكثير ويشيع استخدامها كذل
. االجتماعية الدنيا من جهة، ولسهولتها وخفتها من جهة أخرى/من المستويات اللغوية

، و "لغة المتعلمين المنطوقة "ESAويشار إلى هذا المستوى اللغوي في أدبيات أخرى بـ 
 .١٢"العربية المنطوقة الرسمية "FSA بـ 

الحاصلين على التعليم (ويعرفها بدوي بأنها لغة المتعلمين : عامية المتنورين - ٤
فيما دون عامية المثقفين وفوق عامية األميين، وهو نوع مستخدم في ) األساسي

المحادثات اليومية وعلى التلفاز مما يدخل في الحوارات غير العلمية، وتتضمن ـ 
  .لمعجميةبحسب بدوي ـ قدراً كبيراً من االستعارة ا

وهي عامية تتميز بعدم تأثرها بالفصيحة العصرية، وقلة استعارتها :  عامية األميين- ٥
  .لأللفاظ األجنبية، وتشتهر على ألسنة الطبقات االجتماعية الدنيا من غير المتعلمين

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذا التقسيم الخماسي الذي يطرحه بدوي تحديداً، وال ببحث 
أو حتى (ماعية واللغوية التي أدت إلى نشوء ظاهرة االزدواجية األسباب االجت

اللغوية، ألن هذا المبحث قد تطرق إليه كثيرون في اللغة العربية من جهة، ) الخماسية
وألننا نذكر هذا المبحث بصفته مقدمة علمية ومنطقية مهمة للدراسة الحالية من خالل 

 التي تتجاوز المستويات الثالثة في أقل تأكيد وجود هذه الظاهرة وسماتها وتقسيماتها
 . تقدير حسبما تواضع عليه اللسانيون في األبحاث والدراسات التي تطرقنا لها

   اللغة العربية والجندر٢,٢
حديثة النشأة ) أو الجنوسة كما يترجمها البعض(ال تعد الدراسة اللغوية في الجندر 

ومع ذلك فإن مفهوم الجندر اللغوي . ١٣فتاريخها يمتد إلى الستينيات من القرن الماضي
ظل مشتبهاً بعض الشيء مع بقاء الجزء األكبر بطبيعة الحال متعلقاً بالثنائية 

بعبارة أخرى، فإن الجندر يتعلق . ١٤في االستخدامات اللغوية واالجتماعية) أنثى/ذكر(
بدراسة ظواهر التذكير والتأنيث اللغوية، وما هو مذكر أو مؤنث من القوالب 

: والمضامين في السياق اللغوي، وليس بالضرورة أن ينطبق ذلك على القسمة الجنسية
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وفي الوقت الذي تشتكي فيه بعض المجتمعات من تجاهل لغاتها للتأنيث . الذكر واألنثى
ليس فقط في الخطاب العام التجريدي، بل حتى في مواقع العمل، وفي ضمائر الخطاب 

من " طبيعياً"الصرفية والنحوية، األمر الذي أصبح والغياب بإزاء عدد من الخصائص 
، فإن اللغة العربية على العكس تولي اهتماماً بالغاً ١٥خالل الممارسات اللغوية اليومية

  .في توصيف األنثى على األقل في المستوى المباشر ال التعميمي التجريدي
لمذكر على المؤنث، وليس يهمنا هنا المحاججة في التحيز اللغوي الذكوري، أو تغليب ا

، أو الدرس المقارن بين )١٧، وحمد١٦انظر مثالً دراسة أبو زيد(في خطاب التعميم 
اللغات في هذا السياق، فهو موضوع يكاد يكون قد أشبع بحثاً، لكننا نشير فقط إلى أن 

 من عبء الفحولة اللغوية genderlessالحركات النسوية العالمية ذاتها لم تستطع التخلص 
masculinityوقد عجزت المثقفات واألديبات والنسويات العربيات .  في الخطاب العام

عن إقامة خطاب نسوي موجه إلى اإلناث دون حضور التذكير بأدواته اللغوية حتى 
  ١٨"! األنثى هي األصل"ولو كان ضمن كتاب عنوانه 

 والخصائص غير أن اللغة العربية غير معنية بهذه الممارسة االجتماعية؛ ألن األدوات
اللغوية التي تزخر بها العربيةُ قادرةٌ على ملء الفراغ الخطابي، أو باألحرى استبدال 
السيطرة الذكورية، في الضمائر واألسماء واألفعال وفي األلفاظ المختلفة ألماكن العمل، 
والمصطلحات المتنوعة للعلوم، والمفردات المميزة لخطاب مؤنث بمعانيه وأغراضه 

 واالتصالية، وإقامة خطاب أنثوي متكامل عن األنا المتكلمة والثانية االجتماعية
المخاطبة والثالثة الغائبة، وعن األنثى الواحدة أو الثنتين أو جموع اإلناث، بكل ما 

ليس هذا مزية فريدة تختص بها . ١٩ يتضمنه التركيب من تغييرات صرفية وبنيوية
اإلسبانية والروسية واليونانية تقدم خصائص العربية وحدها فعدد من اللغات كالفرنسية و

غير أن عدداً كبيراً من اللغات تفتقد بعض تلك الخصائص . الجندر هذه أو أكثرها
  .٢٠ واألدوات كالصينية واإلنجليزية على سبيل المثال

في العربية، وعلى مستوى مواقع العمل، يمكن لنا أن نلحق تاء التأنيث بأي منصب 
، غير أننا ال نستطيع ذلك ...ة ودكتورة وطالبة ومعلمة ومديرةفنقول أستاذة وطبيب

 فنتوسل بها لتخصيص femaleفي اإلنجليزية بل علينا أن نضيف كلمة ) إلحاقياً(صرفياً 
وفي الضمائر مثالً يمكن في . في كل كلمة من الكلمات السابقة" أنثى" الوصف بالـ

هن يرقصن (هو نون اإلناث، العربية أن نشير إلى مجموعة النساء بضمير خاص 
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، وتلك "هم يرقصون ويتحدثون"في حين ال يمكن في اإلنجليزية إال أن نقول ) ويتحدثن
  .أمثلة فقط

   لغة المثقفين ٢,٣
أربعة مستويات ) ٢,١في الفصل (سنعتمد من خالل نقاشنا لمستويات العربية المعاصرة 

ومن هنا فإنه يمكن لنا أن . اميةالفصحى، والفصيحة، ولغة المثقفين، والع: اجتماعية
نتبين لغة مستعملة اليوم على نطاق واسع خاصة في الجامعات وعلى شاشات التلفزة 
وفي اإلذاعات الرسمية على وجه خاص، باإلضافة إلى اللقاءات والندوات والحوارات 

ه ينبغي وبما أنها اللغة التي تعتني الدراسة الحالية بتحليلها خطابياً فإن. شبه الرسمية
علينا أن نتوقف لتوصيفها وبيان بعض خصائصها خاصة أن الدراسات اللغوية 

  .االجتماعية شحيحة في هذا اإلطار
إننا ننطلق في هذا التوصيف من مبدأ التشكّل اللغوي الذي يعتِور هذا المستوى من 

من إذ ينصهر ذلك المبدأ في مجموعة . العربية كما يصاحب بقية المستويات اللغوية
العوامل الثقافية واالجتماعية التي تصاحب النمو اللغوي ألي مجتمع، حيث يكون 
الهدف التواصلي للمخاطبين حجر األساس الذي تبنى عليه الخصائص اللغوية ألي 

ويضاف إلى ذلك الهدف طبيعة السياق الثقافي واالجتماعي والمقام . تشكل جديد
وبسبب هذا فإنه يمكننا بسهولة . جة ماالتواصلي الذي ينطلق منه المتحدثون بله

مالحظة التشابه اللهجي بين اللهجات المتجاورة جغرافياً، في حين يضعف الشبه أو 
لقد تشكلت اللغة الفصحى القرشية مثالً بسبب التواصل . ينعدم حين تتباعد تلك اللهجات

تي كانت تأتي الثقافي واالختالط االجتماعي مع عدد كبير من الثقافات والمجتمعات ال
وكما ال . ٢٢ وشوقي ضيف ٢١كل عام للحج والتجارة كما أشار إلى ذلك السيوطي 

يمكن إثبات األساس اللغوي تاريخيا وعلمياً برد هذه اللغة إلى مستوى لغوي معين أو 
لهجة عربية محددة، فإن لغة المثقفين التي نناقشها اليوم تشكلت كذلك بواسطة عدد من 

 واالجتماعية التي هي محل بحث لغوي تاريخي يخرج عن نطاق بحث العوامل الثقافية
وبهذا فإنه يمكننا التعامل مع هذا . هذه الدراسة فضالً عن إمكان إثبات ذلك علمياً

ثقافيا هو أعلى ما في اللهجات المحكية والعاميات من حيث /التكوين بوصفه واقعاً لغوياً
  .قربها للفصيحة
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د على عدد من األدبيات العلمية السابقة التي أشارت إلى هذا ونحن في هذا اإلطار نعتم
اللغة "المستوى اللغوي ووصفته، واستخدمته تحت عدد من األسماء والمصطلحات مثل 

التي " اللغة الثالثة"في إشارة إلى المساحة اللغوية المشتركة وحيادية االنتماء، و" البيضاء
حسب تقسيم فيرغسون " اللغة العليا"عامي، وتعني مستوى لغوياً ليس بالفصيح وال بال

. ٢٤" عامية المثقفين"، و٢٣" لغة المثقفين"وفيشمان السابق ذكره، كما يطلق عليها أيضاً 
هو فيما يبدو أفضل تسمية لهذا المستوى اللغوي من مستويات " لغة المثقفين"والمصطلح 

لمصطلحات ال تزال ملتبسة أن بقية ا: العربية في هذه القائمة العتبارات مختلفة أولها
فاللغة الثالثة ال تصلح إال للتقسيم الثالثي فقط، واللغة العليا قد تعني الفصيحة، وقد تعني 

. ٢٦ بهذا االسم٢٥مفهوماً مختلفاً جداً وهو لغة الشعر الذي سمي في النقد الغربي الحديث 
. غير علمية أساساًفإنها شديدة االلتباس عالوة على أن التسمية " اللغة البيضاء"أما 

مقترن بكونها لغة وهي تجاوز " لغة المثقفين"أن مصطلح : وثاني تلك االعتبارات
الذي قد يسيطر على منطقة " عامية المثقفين"في المصطلح " العامي"جيولغوي للمستوى 

أو إقليم لكنه ال يكون مفهوماً ألكثرية المتحدثين بالعربية، كما لو قلنا عامية المثقفين 
وحينما نشير إلى المستوى العامي فإننا . غاربة وعامية المثقفين المصريين وهكذاالم

نعني تلك اللهجات المحلية المرتبطة بمناطق محدودة في العالم العربي، وهي محليات 
مقيدة على المستوى الداللي، ومختلفة على المستوى الصوتي عن جاراتها القريبة فضالً 

  .وجدتها الفصحى التراثيةعن أمها الفصيحة المعاصرة 
  :ويمكن لنا أن نجمل خصائص لغة المثقفين فيما يلي

 على الصعيد االجتماعي هي لغة متوسطة ال ترتقي إلى الفصحى القرآنية وال إلى - ١
  .الفصيحة العصرية، وال تهبط إلى الدارجة اإلقليمية وال إلى العامية المحلية

ع التيسير في اإلعراب وتسكين أواخر  وعلى المستوى النحوي يغلب عليها طاب- ٢
الكلمات بغرض السرعة واالختصار، ويندر فيها استخدام المثنى وجمع المذكر السالم 

  .المرفوعين
 وفي باب المعجم اللغوي تعتمد على الشائع القريب ويكثر فيها االستعارة اللغوية - ٣

ربي أو بعده عن الذهن، من لغات أجنبية ألغراض ثقافية إما بسبب انعدام المرادف الع
أو ألسباب علمية كذكر المصطلحات العلمية وأسماء االختراعات الحديثة، أو ألهداف 

  .اجتماعية كالتباهي بمعرفة اللغات األجنبية
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 وفي اإلطار الجغرافي فإن لغة المثقفين لغة تزدهر في البيئات الحضرية وتكاد - ٤
تغطي مساحة جغرافية واسعة مقارنة باللهجات تنعدم في البيئات الريفية والقروية، بينما 

  .العامية على اختالف مستوياتها
تُستخدم من قبل المثقفين ورواد الجامعات والحاصلين على  أما ثقافياً فهي لغة عالية - ٥

التعليم العالي، وتحضر في الحوارات الجادة والمجتمعات التعليمية واألكاديمية على 
خدمة في الكتابة غالباً إال ما كان عبر وسائط التواصل كما أنها غير مست. وجه خاص

ويشيع استخدامها كذلك في اإلعالم المسموع والمرئي لألغراض التواصلية  .التقني
  .بدرجة أولى

   السياق االجتماعي اللغوي في نجد والحجاز٢,٤
يتحدث أهل الحجاز وأهل نجد مجموعة من اللهجات المحلية المختلفة في تفاصيلها 

صوتية والمعجمية، غير أن لإلقليمين لهجتين يمكن تحديد بعض خصائصهما من حيث ال
وفي حين يتسم أهل الحجاز بالتعددية الثقافية والعرقية بسبب وجود المدينتين . العموم

وفي المناطق الواقعة . المقدستين، فإن أهل نجد يكاد ينتظمهم طيف ثقافي وعرقي واحد
مين تنتشر مجموعة من القبائل والعوائل العربية التي على اتساع رقعة هذين اإلقلي

امتزجت في حواضرها الكبرى امتزاجاً كبيراً في العصر الحديث بسبب التنمية 
، بحيث لم تعد المواطن األصلية ذات معنى إال في البحث التاريخي ٢٧والتوطين 

 ـ المبنية وأدت هذه الحركة االجتماعية. ودراسة األنساب ومساكن القبائل وحركتها
على إرادة سياسية في بسط األمن واالستقرار والدفع لالشتغال بالزراعة ـ كما يقول 

كما أتاحت .  إلى تحسن المعيشة وازدهار اقتصادي وتعليمي٢٩ والزركلي ٢٨الريحاني 
اختالطاً واسعاً بين البدو والحاضرة في حواضر اإلقليمين أدى إلى تجانس ثقافي 

  .٣٠واجتماعي 
 السياق االجتماعي المازج بسبب الحركة الثقافية والتعليمية والنهضة العمرانية يأتي هذا

، ٣١إلى جانب أسباب سياسية واكبت توحيد المملكة مما يتصل بالدراسات الديموغرافية 
وهو ما أحدث تطوراً في التركيبات السكانية صاحبه تطور ثقافي على مستوى العادات 

الله لغة المثقفين جلية في التخاطب بين فئات واللباس وتطور لغوي ظهرت من خ
  .المجتمع المثقفة ضمن الوسائط اإلعالمية والتعليمية على وجه خاص
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هي تلك ) أو مجموعة اللهجات المحلية هذه(إن من البدهي أن لهجة نجد والحجاز 
أما لهجة نجد . اللهجات التي يتحدث بها قاطنو هذين اإلقليمين من الجزيرة العربية

ستوطن منطقة جغرافية شاسعة نسبياً حيث تمتد من حدود اليمن جنوباً إلى حدود فت
األردن شماالً ومن األحساء شرقاً إلى جبال الحجاز غرباً وهي قلب المملكة العربية 

وأما الحجاز فهي تلك المنطقة الواقعة .  وحاضرتها منطقة الرياض٣٢السعودية اليوم 
، ٣٣ومما يلي المدينة شرقاً حتى سواحل جدة غرباً بين خيبر شماالً والليث جنوباً 

ولسنا نحتاج إلى . وحواضر الناطقين باللهجة الحجازية مكة والمدينة وجدة والطائف
التفصيل في مجموعة اللهجات المحلية التي تغطيها الدارجة النجدية وال تلك المجموعة 

ن النجدية والحجازية، ألن ، أو المقابلة بين اللهجتي٣٤التي تشملها الدارجة الحجازية 
اإلطار الذي تعتني به الدراسة الحالية هو المستوى اللغوي األعلى من العاميات فيما 

كما سنضرب صفحاً عن ذكر دقائق االختالفات . اصطلحنا على تسميته بلغة المثقفين
الصوتية والوصف الفونولوجي ألن االهتمام منصب هنا على تحليل الخطاب ال على 

ل الصوتي، لكن من المهم ذكر بعض الخصائص اللغوية المشتركة بين اللهجتين التحلي
  .في هذا اإلطار الزمكاني المحدد

يعتقد الباحثون األصواتيون أن العربية الفصيحة اليوم مشتقة في األساس من اللهجات 
، بينما يقسم النحويون العرب ٣٥القديمة في وسط وشمال الجزيرة العربية 

لغات الحجاز، ولغات نجد، ولغات القبائل : لغات القديمة إلى ثالث مجموعاتال/اللهجات
المجاورة، ومن المعلوم أن لغة قريش الحجازية كانت في مستوى عاٍل من البهاء 

ومنذ ذلك الحين فإن لهجة الحجاز الحضرية المتداولة في مكة . ٣٦ والصفاء اللغوي
، بحيث اختلفت كثيراً عن العربية وجدة والمدينة والطائف قد تطورت بشكل ملحوظ

كما أن لهجة نجد التي تغطي المناطق .  ٣٧الفصحى وعن وريثتها العربية العصرية 
الحضرية الوسطى من الجزيرة العربية وأهمها الرياض قد تطورت أيضاً واختلفت عن 
الفصحى، لكنها ظلت أقرب من الحجازية للفصيحة العصرية بسبب عزلة النجدية 

عبر التاريخ، بالمقارنة مع منطقة الحجاز الجاذبة للثقافات المختلفة بطبيعة الجزئية 
؛ إذ دخلت المفردات المستعارة من اللغات التركية والشامية والمصرية واليمنية ٣٨الحال 

وغيرها إلى اللهجة الحجازية ألسباب دينية كالحج والعمرة وألسباب سياسية كالنفوذ 
  .حدث مثل تلك التأثيرات الكبرى في اللهجة النجديةالعثماني الطويل، فيما لم ي
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المتعلقة بالتذكير والتأنيث بالذات ـ وهذا ) الجندرية(ومن هنا فإن الخصائص اللغوية 
، إذ تتجاهل الحجازية الحضرية ضمير الجمع ٣٩ما يعنينا هنا ـ مختلفة بين اللهجتين 

في ) لهجة القبائل الحجازية (المؤنث للمخاطب والغائب، فيما تقترب الحجازية البدوية
غير أن . هذا السياق من اللهجة النجدية أكثر مولية التذكير والتأنيث اهتماماً أكبر

المنطقتين الثقافيتين النجدية والحجازية على المستوى األعلى أي على مستوى لغة 
  .المثقفين، تتمتعان بإنتاج لغة ذات خصائص جندرية متقاربة كما سنرى

   الدراسة ٣
ترتكز الدراسة على استطالع النطاق اللغوي العالي في البيئتين االجتماعيتين في نجد 

 ـ ٢,٣والحجاز وسياِقهما الثقافي فيما يسمى لغة المثقفين ـ كما عرفناها في الفصل 
وتهدف إلى اإلجابة عما إذا كانت لغة المثقفين التي هي أقرب إلى الفصيحة منها إلى 

فيما يأتي تفصيل ألهمية . ص الجندرية ذاتها التي تحملها الفصيحةالعامية تحمل الخصائ
  .الدراسة اإلجرائية الحالية وأهدافها والمنهجية البحثية المتبعة وصوالً إلى النتائج

   أهمية الدراسة وأهدافها٣,١
تتميز اللغة العربية الفصحى وربيبتها الفصيحة المعاصرة بميزات لغوية جندرية 

ورغم انعدام الخصائص ). ٢,٢راجع الفصل (سناد إلى المذكر والمؤنث تفصيلية في اإل
،  genderlessاللغوية التي تنتج خطاباً عاماً هو عطل من التذكير والتأنيث على السواء

فإن اإلسناد إلى ضمائر المخاطبين والمخاطبات أو الغائبين والغائبات مخصص بأدوات 
عربية تخصص عدداً من األدوات اللغوية للداللة وفي هذا تحديداً فإن ال. جندرية مبينة

على جنس األنثى كتاء التأنيث، واأللف والتاء لجموع المؤنثات، والنون الدالة على 
لتخصيص داللة الفعل ) أو ما اصطلح عليه النحويون بنون النسوة(جموع اإلناث 

  .والضمائر بهن في مقابل ميم الجمع للذكور
 تحققت من االستعماالت اللغوية الجندرية في ٤١ وحديثة ٤٠ة إن ثمة بحوثاً كثيرة قديم

، إال أن عدداً ٤٢خطاب المثقفين فيما يتعلق بالفصحى التراثية والفصيحة المعاصرة 
نادراً من البحوث ـ إن وجد حقاً ـ حاول فحص الخطاب وتحليله جندرياً في 

تقسيم للمستويات  على ما بينا في الMSAالمستويات الدنيا من الفصيحة المعاصرة 
وقد لمس الباحث في المستوى األعلى من الدارجة مما . االجتماعية اللغوية للغة العربية
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اصطُلح على تسميته بلغة المثقفين ندرة استعمال النون الدالة على اإلناث رغم وجودها 
 .عملياً في المستويات اللغوية االجتماعية العليا والدنيا

لك الخطاب المثقف في حواضر منطقتي الحجاز ونجد وتبرز أهميتها في تحليل ذ
الكبرى، وتحديداً ذلك الموجه للنساء رغبة في استكشاف حالة خصائص التأنيث اللغوية 

وما لذلك من دالالت ومضامين لغوية ) نون النسوة(في مخاطبة جموع النساء 
الخطاب المثقف الذي تحمله وتزداد أهمية الدراسة بكونها متعلقة ب. واجتماعية وثقافية

المنتشرة على ألسنة اإلعالميين في الرياض وجدة وغيرهما من " لغة المثقفين"
هل :  حيث تجيب هذه الدراسة عن السؤال؛الحواضر في المملكة العربية السعودية

تحمل لغة المثقفين في المملكة العربية السعودية السمات الجندرية في مخاطبة جموع 
  اإلناث؟

وخصائصها في " لغة المثقفين"در بنا التنويه إلى أنه قد سبقت اإلشارة إلى ماهية ويج
أما السمات الجندرية . ٢,٤، وإلى النطاق البحثي لهذه الدراسة في الفصل ٢,٣الفصل 

المميزة لجمع اإلناث فإننا نقصرها في نطاق هذه الدراسة بتلك النون الدالة على التأنيث 
، وإياكن وإياهن )للرفع(مائر المنفصلة مثل أنتن وهن في الجمع سواء في الض

وهي ضمائر (، أو ما لحق بالفعل من الضمائر المتصلة مثل فعلن، وفعلتن )للنصب(
أعطيتكن وأكرمتهن، وعرفت : ، أو ما اتصل بكاف الخطاب أو هاء الغيبة مثل)رفع

أنتم، : موع الذكور مثلوهذه السمات هي المقابلة لألدوات المميزة لج. بناتكن وأبناءهن
وهم، وإياكم، وإياهم، وفعلوا، وفعلتم، وأعطيتكم وأكرمتهم، وبناتكم وأبناءهم، فيما يقابل 

ولم نفرق هنا بين النون الدالة على اإلناث كالمتصلة بكاف الخطاب في . األمثلة السابقة
ر، وما األمثلة أعاله والتي ال محل لها من اإلعراب، ونوِن النسوة التي هي ضمي

استتبعه من االختالف بين النحويين في التسمية واالصطالح والتفريق بين النون وما 
  .سبقها وغير ذلك ألن هذا مبحث نحوي ال يتصل بما تبحثه هذه الدراسة

    منهجية الدراسة٣,٢
لغة "تنتهج الدراسة المنهج الوصفي النوعي متخذة أسلوب التحليل الخطابي أداةً لتحليل 

ضمن نطاق الدراسة المحدد، وذلك في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة في " نالمثقفي
وقد اتبع الباحث أسلوب طرح الفرضية واختبارها المبدئي . المملكة العربية السعودية

في دراسة تجريبية مصغرة قبل إجراء الدراسة الفعلية، للتأكد من األدوات البحثية 
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للنطاق المذكور، وفيما يلي إلقاء الضوء على وصالحية العينة وتمثيلها الحقيقي 
  .خطوات اختبار الفرضية واختيار العينة وجمع البيانات وتحليلها

   اختبار الفرضية٣,٢,١
وفي األبحاث . يحسن دائماً قبل بدء الدراسة الفعلية إجراء دراسة اختبارية مصغرة

ن الدراسة تتطلب عينة فإ المبنية على اختبار الفرضية ـ كما هي الدراسة الحالية ـ،
اختبار صغيرة في سياق الدراسة ذاته بحيث تبدو الفرضية في النهاية مقبولة أو 

أن ورود نون النسوة في خطاب المثقفين نادر الحدوث : تفترض الدراسة. مرفوضة
بحيث تحل األدوات الذكورية مكان األدوات الدالة على التأنيث في %) ١٠أقل من (

وقد استخدم الباحث عينة مصغرة في السياق الثقافي . النساءسياق مخاطبة جموع 
وتحديداً وقع االختيار على . العالي الذي يعد أحد االستخدامات االجتماعية للغة المثقفين

دورة تدريبية تقدمها إحدى المدربات واالستشاريات السعوديات من منطقة نجد لجمهور 
، بحيث %)٩٩تجاوزت (ها بنسبة عالية جداً وكانت النتيجة تأكيد الفرضية وقبول. نسائي

كانت المدربة تعامل المثنى والجمع المؤنث معاملة الجمع المذكر في خطابها كامالً مع 
اإلدراك الواضح الذي دل عليه خطابها بأنها في محضر كامل من النساء كما أنها 

  . تعامل المفردة المؤنثة بشكل صحيح حسب معايير اللغة الفصيحة
   عينة الدراسة ٣,٢,٢

جمع الباحث عينة الدراسة باستيفاء عدد من المعايير التي تتفق مع اإلطار النظري 
  :والسياق االجتماعي وهي

أن تغطي العينة بنسبة متقاربة منطقتي نجد والحجاز باعتبارهما اإلطار  -
 .الجغرافي المحدد في هذا البحث حسبما فصلنا فيما سبق

االجتماعي على / القادرين بحسب التقسيم اللغويأن تكون العينة من األشخاص -
  .إنتاج لغة المثقفين بشكل طبيعي ودون تكلف

أن تشمل العينة عدداً من المواقف اللغوية في ذات السياق الخاص بلغة  -
 .المثقفين كالسياق اإلعالمي واألكاديمي والتعليمي والتدريبي

 العينة حديث رجٍل إلى اختالف جنس المتحدثين والمتَحدث إليهم بحيث تشمل -
نساء، وامرأٍة إلى نساء، وحديث رجل وامرأة إلى عموم الجنسين، وحديث 

 .نساء إلى العموم كذلك



 

 )٤٦٧٣(

   جمع البيانات وتحليلها٣,٢,٣
من خالل المعايير التي التزمها الباحث في تحديد العينة، اجتمع لديه هذه البيانات 

  :المكونة من ستة مواقف بسياقات مختلفة
 . تدريبية في الحوار الزوجي موجهة للنساء تقدمها إحدى المدرباتدورة .١

 .محاضرة أكاديمية موجهة للطالبات يلقيها أحد األساتذة الجامعيين .٢

لقاء إذاعي من جدة حول الصورة الذهنية لدى النساء األجنبيات عن المملكة  .٣
نطقة العربية السعودية، يقدمه مذيع من منطقة الحجاز، ويستضيف امرأة من م

  .نجد
  .لقاء إذاعي من الرياض في موضوع التطوع تقدمه مذيعة وتستضيف فتاتين .٤
لقاء إذاعي من جدة عن الفروقات العقلية بين الرجل والمرأة يقدمه مذيع  .٥

 .ويستضيف امرأة

لقاء تلفازي من الرياض حول السماح للنساء بالعمل في الصيدليات يقدمه  .٦
 . متخصصاًيحاوران ضيفاً) رجل وامرأة(مذيعان 

 شكل نصي من أجل تحليلها، وقد فُرغت جميع هذه البيانات الصوتية والمصورة في
إذ .  ألف كلمة٢١فكان العدد اإلجمالي لكلمات النصوص المفرغة كتابياً ما يقارب 

ثقافياً صالحاً بحسب المعايير العلمية إلى جانب المعايير /شكلت مجتمعة مخزناً لغوياً
  .السابق إلجراء التحليل الخطابيالمذكورة في الفصل 

الذي تجاوز الجملة " النص المكتوب"و" الكالم"في الدراسة اللسانية على " الخطاب"يدل 
وفي المناهج البحثية، فإن تحليل الخطاب . ٤٣الواحدة مكوناً بمجموعه داللة موضوعية

حليل مصطلح عام يتضمن عدداً من المقاربات الفلسفية والمدارس الفكرية ومنها ت
، إال ...الخطاب النقدي، وتحليل الخطاب النصي، والتحليل الحواري، والتحليل التداولي

أننا مهتمون هنا بتحليل الخطاب اللغوي بوصفه انعكاساً للممارسات الثقافية 
وعلى عكس التحليل البنيوي، يتسم . واالجتماعية مما يتصل بعلم اللغة االجتماعي

 كشف الخصائص السلوكية واالجتماعية لمنتجيه من خالل التحليل الخطابي بقدرته على
  .٤٤تركيزه على التفاعل االجتماعي

في التحليل الخطابي تكون وظيفة الخطاب ونظامه في إطاره الشامل تحت النظر 
االجتماعية وصوالً إلى نتيجة واصفة - والدراسة من خالل استثمار العالئق اللغوية



– 

  )٤٦٧٤(

ويمكن أن تفحص الدراسة . ٤٥عومة بالدالئل العلميةودقيقة للممارسات االجتماعية مد
اإلجرائية بيانات تتضمن المقاالت الصحافية، والخطابات السياسية، والمحاورات 

وقد استخدم الباحث . ٤٦غير أن التحليل النصي مركزي في هذه المهمة... اليومية
صيل في التحليل الموضوعي من أجل رصد هذه الظاهرة، فظهرت ـ كما سنبين بالتف

  .الفصل التالي ـ ثماني سمات شكلت بمجموعها محصلة الدراسة الحالية
   هل اختفت نون النسوة في لغة المثقفين؟٣,٤

أظن أنه ينبغي اإلشارة إلى ما نعنيه ببعض المصطلحات في السمات الموضوعية أدناه 
نسوة، فهو فالباحث عندما يشير إلى نون ال. نفياً لإليهام واإلبهام قبل عرض النتائج

: الذي يتصل بالفعل ويؤثر في بنيته الصرفية واإلعرابية كقولنا) االسم(يعني الضمير 
النون الدالة على اإلناث فهي حرف يدل على الجمع  وأما .المثقفات يقرأن الكتب

المؤنث، يتصل باالسم والضمائر المنفصلة وبكاف الخطاب وهاء الغيبة وال محل له 
وقد سبق التنويه على أنهما يعامالن في هذا  .أعطيتهن كتبهن: امن اإلعراب، مثل قولن

النساء : البحث معاملة واحدة تحت اسم نون اإلناث كهذا المثال الذي يجمع النوعين
 .يصففن شعورهن، فاألولى نون النسوة والثانية الدالة على اإلناث

سم والفعل وال ونعني بميم الجمع الحرف الذي يدل على جماعة الذكور، ويتصل باال
زيادة عالمة : المراد بتأنيث الفعل و.أعطيكم ما يكفيكم: محل له من اإلعراب مثل قولنا

 وأخيراً فإن مخاطبة المفردة .الحقة بالفعل دالة على التأنيث كتاء التأنيث المعروفة
، وكاف )أنِت(يتعلق بكل ما هو موجه للمؤنث المفرد بأدواته كضمير المخاطبة 

للداللة على ) الضمير المتصل المرفوع( وتاء الفاعل المكسورة، والياء المخاطبة،
 .أعطيتِك وكتبِت فتكلمي: المخاطبة كقولنا

وهنا فإننا سنختصر المسافة إلى الجواب عن سؤال البحث، بعرض النتائج اإلجمالية 
يل قام الباحث بتحلوحيث . بدالً من العرض المفرد لكل نص في هذه الدراسة اإلجرائية

البيانات مستخدماً منهجية التحليل الموضوعي الستخراج السمات الخطابية في 
، فقد عالجت الدراسة ثماني سمات مشتركة شكلت نمطاً مستقراً النصوص محل الدراسة

في النصوص الداخلة في التحليل الخطابي وهي مسردة في 



 

 )٤٦٧٥(

  :١ جدول



– 
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  السمات الموضوعية حسب التحليل الخطابي للنصوص١جدول 

 النموذج من النصوص السمة/الموضوع 

 قبلكن أن يأتي االختيار من تفضلنفهل  إدراج نون النسوة في مخاطبة اإلناث ١

  أعطيكموكذا أقدر  إدراج ميم الجمع للذكور بديال لنون النسوة ٢

 جربوابعض البنات  نسوة غير ميم الجمع للذكورإدراج بديل لنون ال ٣

  في خطأتقعبعض النساء  العدول إلى اإلفراد مع تأنيث الداللة في الفعل ٤

  األمثلةشوفييعني  مخاطبة المفردة ٥

  الدقة يحبونالرجال  الخطاب الذكوري ٦

  تتكلموا تبواليش  )الجندرالمحايد(خطاب التعميم  ٧

 ساكتين ثنتينوألقى  مؤنث جمعاً مذكراًمعاملة المثنى ال ٨

كلمات، كما احتوت ) ٢٠،٨٠٥(لقد شملت النصوص عشرين ألفاً وثمانمائة وخمس 
خصيصة دالة على ) ٧٧٣(النصوص على ما مجموعه سبعمائة وثالث وسبعون 

ويبين الجدول . الخطاب المقصود في لغة المثقفين والموضوع تحت الدراسة الحالية
جة اإلجمالية للتحليل الخطابي للنصوص الستة التي شملتها الدراسة الحالية التالي النتي

  .حسبما فصلنا في الفصلين السابقين
  النتيجة اإلجمالية للتحليل الخطابي لنصوص الدراسة٢جدول 

مجموع  السمة/الموضوع 
 الخصائص

 النسبة

 ٪٣,٤٩ ٢٧ إدراج نون النسوة في مخاطبة اإلناث ١

 ٪٩,٣١ ٧٢ إدراج ميم الجمع للذكور بديال لنون النسوة ٢

 ٪١٣,٠٧ ١٠١ إدراج بديل لنون النسوة غير ميم الجمع للذكور ٣

 ٪٠,٧٨ ٦ العدول إلى اإلفراد مع تأنيث الداللة في الفعل ٤

 ٪٤٢,٨٢ ٣٣١ مخاطبة المفردة ٥

 ٪٣,٦٢ ٢٨ الخطاب الذكوري ٦

 ٪٢٤,٧١ ١٩١ )حايدالجندرالم(خطاب التعميم  ٧

 ٪٢,٢٠ ١٧ معاملة المثنى المؤنث جمعاً مذكراً ٨

 ٪١٠٠,٠٠ ٧٧٣  مجموع الخصائص ذات الداللة في السمات جميعاً



 

 )٤٦٧٧(

مخاطبة إذا ألقينا نظرة فاحصة فإننا سنلحظ أن السمة الغالبة في هذه النتائج كانت 
ماً واضحاً من إجمالي السمات مما يعطي زخ% ٤٢، حيث مثلت أكثر من المفردة

لحضور األنثى في الخطاب الذي استلزم التأنيث مستدعياً األدوات الجندرية الخاصة في 
وقد كانت الخصائص الجندرية المستخدمة في لغة المثقفين عند . توجيه الخطاب إليها

، فلم يحدث %١٠٠مخاطبة المفردة في النصوص محل الدراسة صحيحة نحوياً بنسبة 
  . المفردة المؤنثة باستخدام خصائص جندرية ذكورية أبداًأن وجه الخطاب إلى

غير أننا نجد هذا األمر يختلف جذرياً عندما نتحول إلى المثنى المؤنث، إذ لم نجد في 
النصوص كلها الخاضعة للتحليل أن المثنى المؤنث قد عومل معاملة صحيحة باعتبارها 

كذلك، فليس هذا خاصاً بالمؤنث مثنى، وقد يصدق القول نفسه على التثنية الذكورية 
ومع أن هذه المعاملة للمثنى في لغة المثقفين أي إنزال االثنين منزلة الجمع مقبوٌل . إذن

 ألن المثنى أدنى الجمع ٤٧في المستوى الفصيح كما في المركّبات وبعض أجزاء الجسد 
يقان فإذا هم فر" وقوله سبحانه ٤٨"فقد صغت قلوبكما"كما ورد في قوله تعالى 

 وهي ظاهرة معروفة، إال أن األمر ال يتوقف في خطاب لغة المثقفين عند ٤٩"يختصمون
  .جمع المثنى لكنه يقلب التأنيث إلى التذكير

والعجيب أن جميع ما ورد من المثنيات عوملت هذه المعاملة كقول إحدى المذيعات 
روحين تزورين أنِت لما ت"، وقول أخرى "أثريتونا ... لكمشكرا "مخاطبة ضيفتيها 

وحتى لو كانت مباشرة بعد خطاب شمل المعدود المثنى المؤنث كما " تسولفونصاحبتك 
، مما يشعر بأن المتحدثين بلغة المثقفين  "ساكتين ثنتين وألقى :"ورد في أحد النصوص

واعون بالمعدودتين الغائبتين والمشاهدتين في خطابهم لكنهم يستخدمون لها أدوات 
مثنى في الخطاب جمع كما تقدم والجمع في هذا الخطاب حقه التذكير التذكير ألن ال

  .فقط، كما يبدو من خالل هذا التحليل
وهذا يقودنا إلى الحديث عن جموع اإلناث وهي مقصد هذا البحث، فقد بلغ االستخدام 

من مجمل السمات % ٥أقل من ) باستخدام نون النسوة(الجندري الموافق لجموع اإلناث 
بينما بلغ االستخدام . جة في خطاب لغة المثقفين، وهي نسبة ضئيلة حقاًالمستخر

من % ٢٢,٣٨ مرة مشكّلة ما نسبته ١٧٣المخالف أو بعبارة أدق تذكير الجمع المؤنث 
مجموع السمات، حيث استخدم المتحدثون بلغة المثقفين أدوات تذكير مختلفة بدالً من 

  .نون اإلناث



– 
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 وجهة نظر أخرى بحيث نقصر الوصف اإلحصائي على وإذا نحن نظرنا للبيانات من
بغض (عدد االستخدامات الجندرية لجموع اإلناث السمات الثالث األولى فإننا سنجد أن 

من مجموع % ٢٥,٨٠ استخدام أو ما نسبته ٢٠٠قد بلغ ) النظر عن التأنيث والتذكير
ون النسوة في أن نسبة استخدام نكما سنجد . السمات الجندرية في خطاب المثقفين

، %١٣,٥٠وصلت إلى ) أي ضمن المائتي استخدام(خطاب جموع النساء هذا تحديداً 
 في جانب إبدال نون النسوة إلى خصائص جندرية   %٨٦,٥٠بينما تقع النسبة العظمى 

ومن الطريف أن بعض النصوص التي شملتها هذه الدراسة لم ترد فيها نون . ذكورية
  .لقاًاإلناث في الجمع المؤنث مط

وإن سجلتْ (وقد يستخدم المتحدث أو المتحدثة بلغة المثقفين استراتيجية غير واعية 
لتجنب استخدام نون اإلناث من خالل العدول إلى اإلفراد مع ) نسبة قليلة في النتائج

تأنيث الداللة في الفعل، وهو ما يتفق مع تسامح لغة المثقفين الكبير مع مخاطبة المفردة 
وأما خطاب التعميم المحايد فقد أتى مشكالً . ت الخاصة بها كما أسلفناوحضور األدوا

. من مجموع السمات المستخلصة في التحليل الخطابي ضمن هذه الدراسة% ٢٥حوالي 
التعميم فإنه يستخدم أدوات التذكير للتغليب، /وهذا الخطاب وإن كان القصد منه الحياد

  ).  للمزيد٢,٢ع الفصل راج(كما هي طريقة العربية في هذا الشأن 
أولها أن المتحدثين والمتحدثات بلغة المثقفين كانوا واعين : وتعني هذه النتائج لنا أموراً

وثانيها . باختالفات الجندر وأدواته واستخداماتها في العربية% ٦٧إلى حد كبير تجاوز 
ة الفصيحة قد تطابقت مع العربي) في النطاق الجغرافي محل الدراسة(أن لغة المثقفين 

إذا أضفنا % ٧٠في استعمال أدوات التذكير والتأنيث بما يتجاوز الثلثين أي أكثر من 
 إلى كل من مخاطبة نسبة استخدام نون النسوة وإدراجها الصحيح في الخطاب العام

وثالثها أن تجاهل التأنيث لجموع النساء يشكل اتجاهاً . المفردة وخطاب التعميم
اً في لغة المثقفين سواء صدر الخطاب عن المتحدثين الذكور أو لغوياً واضح/اجتماعياً

  .المتحدثات اإلناث
بعبارة أخرى، فإنه ال مجال للقول بأن الخصائص الجندرية المتعلقة بالتأنيث في لغة 
المثقفين والمتحورة عن األصل الفصيح ذاتُ تركيب مختلف، أو أن االختالف فيها 

 غير واعين بمن يشيرون إليه من حيث التذكير والتأنيث اعتباطي، أو أن المتحدثين بها
وهذا كله بدوره يصب في قبول الفرضية التي بدأت بها الدراسة . في خطابهم الثقافي



 

 )٤٦٧٩(

وهو أن نون اإلناث قد شارفت على االختفاء في لغة المثقفين ) ٣,٢,١راجع الفصل (
  .لحاليةضمن النطاق الجغرافي والسياق االجتماعي المحدد للدراسة ا

نتساءل ما إذا كانت هذه الظاهرة لغوية عامة يعدل فيها المثقفون المتحدثون بقي أن 
بالعربية إلى التبسيط، وهو ما يقود إلى توقع اختفاء بعض السمات الدالة على التأنيث 

 ١٣في نظام العربية المعاصرة الذي يسرف في التمييز بين المؤنث والمذكر متضمناً 
، وهو عدد كبير مقارنة بلغات أخرى، أو أن هذه الظاهرة خاصة ضميرا مميزاً

بالمجتمع محل الدراسة فقط محدودة بحدودها؟ وذلك ال شك مجال رحب للباحثين في 
اللغويات االجتماعية الذين يمكن أن يسهموا مستقبالً في تتبع الخطوط الفاصلة بين 

 ظل تنامي الحركات النسوية الجنسين في اللغة العربية في الخطاب العام خاصة في
  .التي تؤكد على إظهار الهوية األنثوية
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   الخاتمة٤
تقع لغة المثقفين في المستوى العالي القريب جداً من مستوى اللغة العربية الفصيحة، 
ويكثر استعمالها في النطاقات اإلعالمية والتعليمية العالية كالقنوات الرسمية والجامعات 

 لغةٌ للمثقفين باعتبار مجاالت - ب االسم الذي اعتمدناه  بحس-وهي . والندوات
وألن المتحدثين بها من طبقة يفترض . استخدامها والمستوى االجتماعي للمتحدثين بها

أنهم في ركب يناصرون فيه قضايا المرأة ضمن هذه المرحلة الحضارية سواء كان 
من القرن الماضي أو ذلك تساوقاً مع الحركة النسوية التي شاعت في السبعينيات 

استجابة لنداء ثقافي آخر، فإن ذلك يستدعي حضوراً طاغياً للتأنيث معاكساً أو مساوياً 
بيد أن النسق الثقافي العربي أثبت . على األقل لحضور التذكير في الخطاب الثقافي

  .العكس
 في فقد تمكن الباحث من رصد االختفاء التدريجي والتواري للنون الدالة على اإلناث

وحيث لم يكن لجنس منِتج الخطاب داللة . السياقات اإلعالمية واألكاديمية وغيرها
إحصائية ذات عالقة نوعية بالخطاب المنتَج، فإن االستخدامات اللغوية في خطاب 
المثقفين قد شكلت داللة إحصائية مفادها أن ثمة نزوعاً إلى إهمال النون الدالة على 

. تى من ِقبل األكاديميين والمهتمين باللغة العربية أنفسهماإلناث في لغة المثقفين، ح
ويحضر التذكير في مخاطبة اإلناث بوصفه بديالً صالحاً غير مستغرب للنون األنثوية، 

  .وهي مفارقة لغوية اجتماعية ذات داللة مهمة
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  ملخص البحث
يتركز البحث حول عرض آراء ابن القيم حول التضمين ودراستها من خالل 
مؤلفاته ، كما يهدف البحث إلى إبراز أسلوب التضمين كأسلوب مستعمل عند العرب ، 
ويلقي الضوء على تعريف التضمين ومدى أهميته الكبيرة ، ومعرفة أقسامه عند النحاة 

لى علم التفسير ، وتخريج بعض اإلشكاالت التفسيرية على هذا ، وأثر كل قسم منها ع
األسلوب ، كما يهدف البحث إلبراز القيمة العلمية آلراء اإلمام ابن القيم وجهوده في 

  . هذا الباب
وقد سلكت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي وذلك باستخراج كالم 

سور المصحف ، ونقل كالمه ودراسته ابن القيم من كتبه وترتيب اآليات على حسب 
من خالل كتب المفسرين ومعرفة الموافق والمخالف له في هذا الباب ، وبعد ذلك أبين 

  .أثر القول بالتضمين وفائدته في تفسير اآلية ، وتعداد المعاني
عناية ابن القيم بهذا األسلوب البياني ، وأثر : وقد توصلت إلى نتائج منها 

في القول بتضمين الفعل حيث يظهر به اإلعجاز البالغي في اآليات المدرسة البصرية 
، وأن التضمين في الحرف يعد من أسهل التخريجات في التفسير كما هو رأي مدرسة 

  .الكوفة
دراسة التضمين عند المفسرين دراسة وافية : ومن أهم توصيات البحث 

  .ومعرفة تقديرهم للفعل المضمن
  ):حيةالمفتا(الكلمات الدالة -

   التضمين بالفعل – إنابة حروف الجر – التضمين –ابن القيم 

 
 

 
  أستاذ مساعد

  كلية أصول الدين -بقسم القرآن وعلومه 
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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  المقدمة
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد

فإن كتاب اهللا تعالى قد بلغ الذروة في الفصاحة والبالغة ، وتميزت آياته بنظم عجيب ، 
 لها نظمها الخاص ، وقالبها المتقن ، ال تزيد فيه وال وتركيب بديع ، فما من آية إال

تنقص ، وما من آية في كتاب اهللا إال ولحروفها وتركيبها داللة ومغزى ، ومقصد 
  .وغاية ، يعرفها من يعرفها ، ويجهلها من يجهلها

ولما كان النظم القرآني بهذه الفصاحة ؛ عني المفسرون بأسلوب القرآن   
أسراره المودعة في مفرداته وتراكيبها واستعماالت هذه المفردات البياني، والكشف عن 

  .وتلك التراكيب
 ، فقد -رحمه اهللا-وإن ممن عني بهذا من العلماء ؛ اإلمام الجهبذ ابن القيم   

تناول تفسير بعض اآليات وكشف عن بالغتها ، وبحث في أساليبها البيانية ، 
نه أحد أساليب العرب منذ القدم ، ، كو) التضمين: (وخصوصا ما يتعلق بموضوع 

وأحد األساليب البيانية التي نزل القرآن الكريم بها ، فما من فعل إال وله تعدية تخصه 
من بين الحروف ، ومجيئه خالف ذلك له سر وداللة ، وهذا ما حاول ابن القيم الكشف 

نية ، فكان هذا عنه ، والمساهمة في تعداد المعاني اللغوية والوقوف على اللطائف القرآ
  ).- عرض ودراسة- التضمين عند ابن القيم : (البحث موسوما بـ 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره-
 .عناية العرب بأسلوب التضمين ، ونزول القرآن الكريم بهذا األسلوب )١
 .أن التضمين أسلوب بديع يخرج عليه الكثير من اإلشكاالت التفسيرية )٢
 واألسرار البالغية للنظم القرآني من خالل الكشف عن المعاني البديعة ، )٣

 .التضمين
 .تفاوت علماء التفسير في األخذ بالتضمين والقول به )٤
القيمة العلمية لكالم ابن القيم وعنايته بالوقوف على أسرار اآليات واستنباط  )٥

 .الفوائد واألحكام منها
د ترد من إبراز جهود ابن القيم في حل كثير من اإلشكاالت التفسيرية التي ق )٦

 .خالل حمل اآلية على التضمين
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  : الدراسات السابقة -
حفلت المكتبة القرآنية بالعديد من الدراسات التفسيرية عن ابن القيم وجهوده 
التفسيرية وآرائه واختياراته ، كما حفلت بكتب تتناول قضية التضمين في القرآن الكريم 

ة جمعت موضوع التضمين عند ابن ، إال أني بعد البحث والتنقيب لم أقف على دراس
  . القيم ، ودرسته وعرضته على أقوال أهل التفسير

  خطة البحث
  .يتكون الموضوع من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

أما المقدمة ففيها بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهجه ، وأما 
  .التمهيد ففيه تعريف موجز بابن القيم وجهوده التفسيرية

  : الفصل األول التضمين عند النحاة وأثره في التفسير ، وفيه أربعة مباحث 
  .تعريف التضمين والمراد به: المبحث األول

  :  أنواع التضمين في اللغة العربية وموقف النحاة منها ، وفيه مطلبان: المبحث الثاني 
 .التضمين في الفعل وموقف النحاة منه: المطلب األول 

 .التضمين في الحرف وموقف النحاة منه: ي المطلب الثان
 .عالقة التضمين بالبالغة: المبحث الثالث
  .أثر التضمين في التفسير: المبحث الرابع 

عرض - التضمين عند ابن القيم وموقفه منه وأثر ذلك في التفسير : الفصل الثاني
  .- ودراسة

  .الخاتمة وفيها ذكر أهم النتائج
  :منهج البحث-

  :لبحث المنهج االستقرائي التحليلي ، وفق الخطوات العلمية التاليةسلكت في هذا ا
  .واألحاديث الشريفة من مظانها اآليات عزو. ١ 
  . المتبعة الطريقة حسب المرفوعة األحاديث تخريج. ٢
 الحكم أذكر وقد ، فيها أجدها لم إذا غيرها ومن ، المسندة الكتب من اآلثار خرجت. ٣

   .ذلك في توسع غير من ، الحاجة عند بعضها على
  .لألعالم الواردين في البحث ترجمة مختصرة ترجمة. ٤
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 المتعارف بالطرق إليها وعزوها ، األصيلة مصادرها من المنقولة النصوص توثيق. ٥
   .الباحثين بين عليها

  :ومن جانب كالم دراسة أقوال ابن القيم فقد سرت فيها حسب التالي 
 هذه اآليات خالل كتبه ، وترتيب من التضمينفي  القيم ابن كالم استخراج )١

 .الكريم القرآن سور ترتيب حسب
من هذه المواضع بنقل كالم ابن القيم فيها ، والوقوف على  موضع كل دراسة )٢

 .كالم أهل التفسير ونقل أقوالهم ومعرفة الموافق والمخالف
 .بيان أثر القول بالتضمين ، والوجه البالغي الذي يظهر من اآلية )٣



 

 )٤٦٨٩(

  .وفيه تعريف موجز بابن القيم وجهوده التفسيرية: لتمهيد ا
  :اسمه ونسبه ووالدته: أوال 

هو أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ، الدمشقي منزال ، 
 هـ، وكان أبوه مشرفا على المدرسة ٦٩١: السلفي معتقدا ،  الحنبلي مذهبا ، ولد سنة 

الجوزية لهذا السبب ، وقد هيأ اهللا له أسباب العلم الجوزية بدمشق فاشتهر بابن قيم 
والتعلم ، حيث نشأ في بيت علم ودين ، وترعرع في أسرة فاضلة مباركة ، فقد كان 
والده رجال صالحا ، وأخوه عالما فاضال ، وكانت دمشق في ذلك الوقت حاضرة العلم 

  .)١(والعلماء
  :طلبه العلم ومكانته العلمية: ثانيا 

 بحرصه على العلم واألخذ عن العلماء ، فكان ذا - رحمه اهللا-لقيم عرف ابن ا
ذهن وقاد ، وبصر نافذ ، حيث يعد من المحققين المجتهدين اجتهادا مطلقا ، لما عنده 
من العلم الغزير واالطالع الواسع ، واتباع الدليل واألخذ برأي السلف واإللمام بقواعد 

  .)٢( ت جعلت منه شخصية فذة موسوعيةالشريعة وأصولها ، وكل هذه المكونا
  :أبرز شيوخه وتالمذته: ثالثا 

 ، حيث أخذ عنه علم الفرائض -رحمه اهللا-كان من أبرز من أخذ عنهم والده 
 سنة المصرية الديار من قدم أن  منذ-رحمه اهللا-، كما الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية

وانتفع به كثيرا ، وتأثر به  هـ فأخذ عنه علما جما ، ٧٢٨ سنة مات أن إلى هـ٧١٢
وبمنهجه وعقيدته في وقت كانت دمشق تعصف فيها رياح المبتدعة ، وتنتشر فيها 

  .فوضى التفرق الدينية والخرافات والفرق الضالة
  :العلماء من أشهرهم من وأما تالمذته فقد تتلمذ على يديه جماعة

 )٤(- رحمه اهللا- الحنبلي رجب وابن  ، )٣(- رحمه اهللا- المفسر المعروف كثير ابن الحافظ
  .النافعة التصانيف صاحب ،

                                         
 ، البداية والنهايـة، ابـن   ٢/٣٨٤ ، المقصد األرشد، ابن مفلح     ١/٣٦٣ الحنابلة، ابن رجب     ذيل طبقات :  انظر ترجمته    )١(

   .٥/١٣٧ ، الدرر الكامنة، ابن حجر ٢/١٩٥ ، الوافي بالوفيات، الصفدي ١٤/٢٧٠كثير
 .٢/١٩٣ ، الوافي بالوفيات، الصفدي ١/٣٦١ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب :  انظر )٢(
ماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي ، أخذ عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وانتهت إليه رئاسة العلم ، توفي                أبو الفداء إس   هو )٣(

 .٦/٢٣١ ، وشذرات الذهب، ابن العماد ٢٦٠طبقات المفسرين، الداودي ص:  انظر. هـ ٧٧٤: سنة 

  . هـ ٧٩٥:  توفي سنة الحافظ المحدث الفقيه ، الحنبلي ، رجب بن أحمد بن الرحمن هو أبو البركات عبد )٤(
 ٣١١ / ١ ، البدر الطالع، الشوكاني ١٠٨ / ٣الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر 



– 

  )٤٦٩٠(

  : وفاته : رابعا 
 هـ وصلي عليه بالجامع ٧٥١: توفي ليلة الثالث عشر من شهر رجب مضر سنة 

  .)١(األموي ، فرحمه اهللا رحمة واسعه ورفع له درجته ، وغفر لنا وله
  :جهوده التفسيرية-

 جدير بأن يكون لها -ه اهللارحم-إن شخصية علمية مثل اإلمام ابن القيم
حضور في علم التفسير ومشاركة فيه ، ال سيما وأن علم التفسير علم جماع للعلوم ، 

  .يجمع علوم اآللة كلها في العقيدة والحديث والفقه والنحو وغيرها من العلوم
وقد كان البن القيم النصيب األعلى والحظ األوفر من هذه الجهود ، إال أنها   

  .ا منثورة في كتبه الكثيرة ، ومصنفاته المتعددة كانت جهود
فهو وإن لم يكن له كتاب في التفسير على عادة المفسرين إال أن مؤلفاته   

ضمنها تفسيرا لآليات التي يقصد تقريرها ، وفهما لمعاني المفردات ، مع تأمالت 
  .وتدبرات حول اآليات الكريمة

، )٢("وم متعددة ال سيما علم التفسيروبرع في عل: "يقول عنه الحافظ ابن كثير   
  .)٣("وكان عارفا بالتفسير ال يجارى فيه: "وقال عنه ابن رجب 

وقد جمعت هذه المنثورات التفسيرية ، ولمت هذه الجهود الكبيرة فخرجت في   
لمحمد بن أويس ) التفسير القيم البن القيم: (مصنفات مستقلة ، ومجلدات ضخمة ككتاب 

ليسري ) بدائع التفسير الجامع لتفسير اإلمام ابن قيم الجوزية: (تاب  ، وك)٤(الندوي
لعلي ) الضوء المنير على التفسير من كتب ابن قيم الجوزية: ( ، وكتاب )٥(السيد محمد

 ، وما زال الباحثون يستخرجون من هذه المصنفات وغيرها فصوال )٦(الحمد الصالحي
  .)٧(وأبوابا في علم التفسير وفي غيره

                                         
 ، كتاب ابن قيم الجوزية حياته وآثـاره         ١٤٣/ ٢شوكاني   ، البدر الطالع، ال    ١٨/٥٢٣البداية والنهاية، ابن كثير     :  انظر   )١(

 .وموارده، للدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زيد
 .٥٢٣ /١٨البداية والنهاية، ابن كثير :  انظر )٢(
 .١٧١ /٥ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب :  انظر )٣(
 . مطبوع في مجلد واحد في ستمائة صفحة وإحدى وخمسين ، طبعه دار الكتب العلمية)٤(
 . مطبوع ، وهو يقع في ثالث مجلدات ، طبعه دار ابن الجوزي)٥(
 .بعه دار السالم مطبوع ، وهو يقع في ست مجلدات ، ط)٦(
 .السالكين، وتفسير سورة المعوذتين من كتابه بدائع الفوائد مدارج: مثل تفسير سورة الفاتحة أخذ من مقدمة كتابه)٧(



 

 )٤٦٩١(

هذه الكتب ترجع أصولها إلى آيات يسوقها اإلمام ابن القيم في كتبه ، و  
ففيهما تفسير ) الفوائد(و ) بدائع الفوائد: ( ، وأما كتاباه )١(فيفسرها ويستطرد الكالم فيها

آليات متفرقة ، سلك فيها منهج االستطراد التناسبي فيفسر آية اقتضتها المناسبة في 
  .السياق

القيم اختط لنفسه منهجا في التفسير ، حيث كان يقوم وغير خاف أن ابن   
والسنة  الكتاب من األدلة على منهجه على المنهج الصحيح في التفسير وذلك باالعتماد

، والعناية بأقوال سلف األمة ، كما أن ابن القيم يعد صاحب قلم سيال من ثم تميز 
  كان له عناية بإبراز محاسنتفسيره بالسعة والشمولية ، واإلسهاب واإلطالة ، كما

التشريع وغير ذلك من الخصائص والمميزات التي تميز بها من  وحكمة ، الشريعة
  .)٢(يطالع تفسيره

                                         
، تفسير اآليات الواردة ) اجتماع الجيوش اإلسالمية(و ) الصواعق المرسلة: (تفسير آيات الصفات في كتابيه :  انظر مثال )١(

، تفسير آيات العلم والدعوة إلى ) الروح: (، تفسير آيات النفس والروح في كتابه  ) حادي األرواح : (كتابه  في نعيم الجنة في     
وموارده، لدكتور بكر  وآثاره حياته : الجوزية قيم ابن : ، ولالستزاده يرجع إلى كتاب) مفتاح دار السعادة: (التفكر في كتابه 

  .٢٣٣ص بن عبد اهللا أبو زيد
 في السنة أهل  ، منهج  ١٢٨-٨٥ص وموارده، الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زيد        وآثاره حياته : الجوزية قيم بنا:  انظر   )٢(

 .١٤٧-١٢٥ص  الكريم، الدكتور صبري متولي القرآن تفسير



– 

  )٤٦٩٢(

  : الفصل األول التضمين عند النحاة وأثره في التفسير ، وفيه أربعة مباحث 
  .تعريف التضمين والمراد به: المبحث األول

  :معنى التضمين في اللغة-
حول إيداع شيء في شيء ؛ سواء كان هذا ) ضِمن: (لمعنى اللغوي لمادة يدور ا

اإليداع حقيقا أم مجازيا ، وتكاد تتفق المعاجم اللغوية على هذا المعنى ، كما تأتي 
  .وهي نيابة الشخص آلخر يقوم بعمله) الكفالة(بمعنى 

: ، وقال األزهري  )٢("كل شيء جعلته وعاء لشيء فقد ضمنته إياه : ")١(قال ابن دريد
 والنون والميم الضاد: "، وقال ابن فارس )٣("كل شيء أحرز فيه شيء فقد ضمنته إياه"

 إذا ، الشيء ضمنت: قولهم ذلك يحويه ، من شيء في الشيء جعل وهو صحيح، أصل
 استوعب فقد ضمنه إذا ؛ ألنه هذا من ضمانا تسمى وعائه ، والكفالة في جعلته
  .)٤("ذمته

  :تضمين في االصطالحتعريف ال-
  .)٥(وأعني به في االصطالح النحوي ، وإال فالتضمين مصطلح مشترك بين عدة فنون

 وفي األسماء في يكون ، وتارة الشيء معنى الشيء إعطاء هو : " )٦(قال الزركشي
  .)٧("الحروف وفي األفعال

 لتصير ؛حكمه  وإعطاؤه آخر لفظ معنى اللفظ إشراب: التضمين : ")٨(وقال األشموني
  .)٩("كلمتين مؤدى تؤدي الكلمة

                                         
رها الجمهرة واالشتقاق وغي: ، من مؤلفاته  نصيب أوفر واللغة النحو من ، حصل دريد بن الحسين بن بكر محمد  هو أبو)١(

 .١/٧٦، بغية الوعاة، السيوطي ٢٦٠البلغة، الفيروز آبادي ص: انظر . هـ ٣٢٣: ، توفي سنة 
 .)باب الضاد والميم( ، ٢/٩١١ جمهرة اللغة، ابن دريد )٢(
 .)ضمن: ( مادة ١٣/٢٥٨لسان العرب، ابن منظور : ، وانظر ) ضمن( ، مادة ١٢/٣٧ تهذيب اللغة، األزهري )٣(
 .٣٠/٣٥تاج العروس، الزبيدي : ، وانظر ) ضمن: ( ، مادة ٣/٣٧٢ابن فارس  مقاييس اللغة، )٤(
 يدخل مثال في علم البالغة فيسميه بعضهم باالقتباس ، كما يدخل في علم العروض ويسمى بالتـضمين العروضـي أو                     )٥(

 .بالتضمين المزدوج ولكل واحد من هذا أمثلته
، العالمة المصنف المحرر ، انقطع لالشتغال بـالعلم ،   بن عبد اهللا الزركشيهو أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن بهادر          )٦(

 .٥٧٢ / ٨ ، شذرات الذهب، ابن العماد ١٥٧طبقات المفسرين، الداودي ص : انظر .هـ ٧٩٤: توفي سنة 

 .٣/١٣٦، السيوطي اإلتقان:  ، وانظر ٣/٣٣٨ البرهان في علوم القرآن ، الزركشي )٧(
 الوقـف  بيان في الهدى منار: مقرئ ، له عدة مؤلفات منها  الشافعي ، فقيه األشموني الكريم عبد بن محمد بن هو أحمد  )٨(

 .١٢١ / ٢معجم المؤلفين، عمر كحالة : انظر . كان حيا في القرن الحادي عشر الهجري  واالبتداء ،

 .١/٤٤٦األشموني  شرح األشموني على ألفية ابن مالك، )٩(



 

 )٤٦٩٣(

 لتناسب اللزوم أو التعدي في بأخرى مادة إلحاق: "  أن التضمين هو )١(وذكر الصبان
  .)٢("اتحاد أو المعنى في بينهما

 معناه ، في آخر أو فعل مؤدى معناه في ما أو فعل يؤدي أن" : وجاء في تعريفه كذلك 
  .)٣(" واللزوم التعدية في حكمه فيعطى

  :العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي -
يظهر جليا العالقة الوثيقة بين المعنى اللغوي للتضمين ، والمعنى االصطالحي ، فهما 

  .يدالن على إيداع شيء مكان شيء يعطي حكمه ، ويؤدي عمله
  : كما يظهر من التعريف االصطالحي ما يلي 

لفاظ أم يقتصر على الفعل فقط اختالف حدود التضمين ، هل هو شامل لكل األ )١
 .، وهذه مسألة سنتاقش في المبحث الثاني

 :األول : أن التضمين ال بد وأن يكون له قرينة وشروط ، وهذه الشروط هي  )٢
 الفعل مالحظة على تدل قرينة وجود: والثاني  الفعلين ، بين المناسبة تحقق

 .)٤(العربي للذوق التضمين مالءمة: ، والثالث  اللبس معها ويؤمن اآلخر ،

                                         
والقافية  العروض علمي في الشافية الكافية: واألدب ، من مؤلفاته  بالعربية عالم الصبان ، علي بن العرفان محمد  هو أبو)١(

 .٦/٢٩٧األعالم، الزركلي : انظر . هـ ١٢٠٦: ، توفي بمصر سنة 
 .١/١٣٨ حاشية الصبان، الصبان )٢(
 .٢/١٦٩ النحو الوافي، عباس حسن )٣(
 .٢/١٦٩ النحو الوافي، عباس حسن )٤(



– 

  )٤٦٩٤(

  :  أنواع التضمين في اللغة العربية وموقف النحاة منها ، وفيه مطلبان: المبحث الثاني 
     .التضمين في الفعل وموقف النحاة منه: المطلب األول 

  :توطئة 
حصرت بعض المدارس النحوية حدود التضمين في الفعل فقط ، ألن الفعل يدل على 

التعبير في الكالم والمعبر عن األفكار ، كما أنه يدل الحدث والزمان ، وهو مصدر 
  . )١(على معنى في نفسه ، وتنوع الدالالت وتعداد المعاني ال يكون إال عن طريق الفعل

  .التضمين في الفعل: المطلب األول 
وقد انتصر لهذا المذهب جماعة من أهل العلم ، وأشادوا به ، ونوه بأهميته ، قال ابن 

 واآلخر بحرف يتعدى أحدهما وكان، آخر فعل بمعنى كان إذا الفعل أن ماعل: " )٢(جني
 في الفعل هذا بأن إيذانًا صاحبه موقع الحرفين أحد فتوقع تتسع قد العرب فإن، بآخر
 ، وقال )٣("معناه في هو ما مع المعتاد بالحرف معه جيء فلذلك، اآلخر ذلك معنى

 مجراه ، فيجرونه آخر؛ فعل معنى لفعلا أنهم يضمنون شأنهم من : ")٤(الزمخشري
 عادة وكذلك : ")٦( ، وقال ابن العربي)٥("المتضمن معنى إرادة مع استعماله ويستعملونه

، )٧("واالتصال  االرتباط من بينهما ؛ لما األفعال على األفعال معاني تحمل أن العربي
       وتعديه علالف معنى الفعل تضمن والعرب : ")٨(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                         
 .١/٣٦ ، األصول في النحو، ابن السراج ١٢الكتاب، سيبويه ص:  انظر )١(
الفارسي ، له  علي أبي أخذ عن والتصريف، بالنحو وأعلمهم األدب أهل أحذق النحوي ، من جني بن عثمان الفتح  هو أبو)٢(

 .٢/١٣٢ ، بغية الوعاة، السيوطي ١٧/١٧ر أعالم النبالء، الذهبي سي: انظر . هـ٣٩٢: سر الصناعة وغيره ، توفي سنة 
 .٣/٣١٠ الخصائص، ابن جني )٣(
) قرية بخوارزم ( هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ، من أئمة المعتزلة يلقب بجار اهللا ، ولد بزمخشر  )٤(

  . هـ٥٣٨:  النحو ، توفي سنة أساس البالغة ، المفصل في: وجاور بمكة ، له مؤلفات منها 
 .١٧٢ ، طبقات المفسرين، الداودي ص ١٢٠طبقات المفسرين، اللسيوطي ص :  انظر

 .١/٢٨٩ ، نواهد األبكار، السيوطي ٢/٨٥فتوح الغيب، الطيبي :  لم أقف عليه في تفسيره، وانظر )٥(
الفقيه األصولي ، بلغ مرتبة االجتهاد ، لـه عـدة            العربي الحافظ  األشبيلي ابن  محمد بن اهللا عبد بن محمد بكر هو أبو  )٦(

 .١٨٠طبقات المفسرين، األدنه وي ص : انظر .  هـ ٥٤٣: أحكام القرآن ، شرح الموطأ ،  توفي سنة : مؤلفات منها 
 .١/٢٤٣ أحكام القرآن، ابن العربي )٧(
الحنبلي ، شيخ اإلسالم ، فريد العصر ،         لدمشقيا تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد الدين العباس تقي  هو أبو  )٨(

،  الـسنة  الـشرعية ، منهـاج    السياسة: امتحن في اهللا عدة مرات لكنه صبر ، له مؤلفات سارت بها الركبان منها               
ـ ٧٢٨: ، توفي سنة     المسلول الصارم ،   والخلق الحق بين الواسطة             ذيل طبقات الحنابلـة، ابـن رجـب        :انظر  . ه

 .١٦٨ / ١ ،الدرر الكامنة، ابن حجر ٢٩٦ / ١٨ ،البداية والنهاية، ابن كثير ٣٢٨ / ١



 

 )٤٦٩٥(

 الصناعة إمام طريقة هذه : " ، وقال ابن القيم عن التضمين في الفعل )١("تعديته
 الحرف يقيمون ، ال الفعل معنى الفعل ، يضمنون أصحابه حذاق وطريقة )٢(سيبويه

 ، )٣("الذهن في ولطافة فطنة تستدعي المقدار جليلة شريفة قاعدة ، وهذه الحرف مقام
تضمينا ،  ذلك ويسمى حكمه فيعطونه لفظ معنى لفظا يشربون قد : ")٤(وقال ابن هشام

  .)٦( ، كما ذهب مجمع اللغة العربية هذا المذهب)٥("كلمتين مؤدى كلمة تؤدي أن وفائدته
وبهذا المنهج كانت المدرسة البصرية في النحو تختار التضمين في الفعل دون غيره ، 

  . الطريقةوتسير على هذا المنهج ، وتخرج على هذا
 أولى بالتضمين األفعال في التصرف أن - أهل البصرة- ويرون   : ")٧(قال ابن عصفور

 ال أن بابها الحروف ألن بعض، موضع بعضها بجعل الحروف في التصرف من
 موضوعه على الحرف إبقاء البصريين ومذهب  : ")٩( ، وقال المرادي)٨("فيها يتصرف
 بذلك آخر يتعدى فعل معنى الفعل تضمين أو اللفظ، يقبله بتأويل إما األول ،
 التي األماكن في يرون تابعهم ومن البصريين أن على: " ، وقال ابن هشام )١٠("الحرف
 يتعدى عامل معنى ضمن العامل ، وأن معناه على باق الحرف أن النيابة فيها ادعيت
 اعلم: "بان  ، وقال الص)١١("الحرف في منه أسهل الفعل في التجوز ؛ ألن الحرف بذلك

                                         
 . ٣٤٨/ ١٣ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )١(
 هـ ، وقيل ١٨٠: التفاح ، توفي سنة  رائحة ، وسيبويه لقب معناه البصريين إمام قنبر بن عثمان بن بشر عمرو  هو أبو )٢(

 .٢٢١ ، البلغة، الفيرزو آبادي ص٨/١٠٣النبالء، الذهبي سير أعالم : انظر .  هـ ١٨٨: سنة 
 .٢/٢٥٨ بدائع الفوائد، ابن القيم )٣(
حاشية على ألفية   : العربية ، له مؤلفات منها       أئمة من هشام ،  المعروف بابن  أحمد بن يوسف بن اهللا عبد هو أبو محمد   )٤(

 . هـ٧٦١: توفي سنة  ، بالحاج ابن تعريف تحقيق في الطالب ابن مالك في النحو ، عمدة

  .٣٨١ / ١ ، البدر الطالع، الشوكاني ٦٨ / ٢بغية الوعاة، السيوطي : انظر 
 .٨٩٧ مغني اللبيب، ابن هشام ص)٥(
 .١٨١-١/١٨٠مجلة مجمع اللغة العربية ، :  انظر )٦(
: انظـر  . هـ ٦٦٩: نة عصفور الحضرمي ، حامل لواء العربية باألندلس ، توفي س       بن مؤمن بن علي الحسن  هو أبو  )٧(

 .٣٨٠ /٢ ، السيوطي، بغية الوعاة٢١٨البلغة، الفيرزو آبادي ص
 .٢٣٦ ضرائر الشعر، ابن عصفور ص)٨(
زهراء ، له مؤلفات     واسمها ؛ أبيه أم جدته وهي قاسم أم ، يعرف بابن   المرادي علي بن اهللا عبد بن قاسم بن  هو الحسن  )٩(

الدرر الكامنة، : انظر . هـ ٧٤٩: توفي يوم عيد الفطر سنة      ، األلفية شرح ، المفصل شرح ، التسهيل شرح: منها  
 .٥١٧ / ١ ، بغية الوعاة، السيوطي ١٥٩ / ٦ ،شذرات الذهب، ابن العماد ١٣٩ / ٢ابن حجر 

 .٤٦ الجنى الداني، المرادي ص)١٠(
 .٣/١٨أوضح المسالك، ابن هشام :  ، وانظر ٨٦١ مغني اللبيب، ابن هشام ص)١١(



– 

  )٤٦٩٦(

 تنوب ال كما قياسا، بعض عن بعضها ينوب ال الجر حروف أن البصريين مذهب أن
 الفعل تضمين نحو على محمول ذلك أوهم وما بعض، عن والنصب الجزم حروف
  .)١("الحرف بذلك يتعدى فعل معنى

وقد ذهب كثير من المفسرين في تفسيرهم إلى القول بتضمين الفعل ، قال أبو   
 واألجود:  "٧٦: البقرة َّ خم حم جم هل مل ُّ عند قوله تعالى  : )٢(حيان

أشبهه  ما أو استكان أو بعض إلى انضوى :أي  بإلى ، يعدى فعل معنى خال يضمن أن
 : )٤( ، وقال الطاهر بن عاشور)٣("الحروف تضمين من أولى األفعال تضمين ألن ،
 إيجاز إلى يرجع وهو بالتضمين ، يسمى ما وأكثره القرآن في اإليجاز بديع ومن"

 ، وقال )٥("آخر وصف أو فعل معنى الوصف أو الفعل يضمن أن والتضمين الحذف ،
 من النحو علماء عامة به قال معروف ، فعل معنى الفعل وتضمين : ")٦(الشنقيطي
  .)٧("البصريين
 خل ُّ : ومن أمثلة التضمين في الفعل ما ذكره ابن جني عند قوله تعالى   
 ال وأنت: " حيث قال  ١٨٧:  البقرةَّ ممخم حم جم يل ىل مل

 في هنا الرفث كان لما معها ، لكنه أو بها رفثت: تقول وإنما المرأة ، إلى رفثت: تقول
 جئت المرأة ، إلى أفضيت: كقولك  )إلى(بـ أفضيت تعدي وكنت اإلفضاء ؛ معنى

                                         
 .٢/٣١٢اشية الصبان، الصبان  ح)١(
البحـر  : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي األندلسي الغرناطي ، اإلمام المفسر ، نحوي عصره ، له مؤلفات منها          هو   )٢(

  .هـ٧٤٥: المحيط ، تجريد أحكام سيبويه ، إتحاف األريب بما في القرآن من الغريب ، توفي سنة 
  .٢٧٨ ، وطبقات المفسرين، األدنه وي ص ٢٧٥ / ٩كي طبقات الشافعية الكبرى، السب: انظر 

 ٢/١٢١ ، الدر المصون، السمين ٦/٢٣٩ ، ٣/٦٧٤ ، ٢/٥٢٥ ، وانظر أيضا المواضع ١/٤٤١ البحر المحيط، أبو حيان )٣(
 ،٢/٥١١ ، ٢/٤٨٩. 
فتيا بتونس ، له مؤلفات منها وال هو أبو عبد اهللا  محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور ، عالم أديب ، تولى القضاء )٤(
  . هـ١٣٩٣: مقاصد الشريعة اإلسالمية ، وأصول النظام االجتماعي في اإلسالم ، توفي سنة : 

 .٣٦٣ / ٣، معجم المؤلفين، عمر كحالة ١٧٥ / ٦األعالم، الزركلي : انظر 
 .١/١٢٣ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور )٥(
، عالم بالتفسير والفقه واللغة ، انتقل إلى المملكة العربية السعودية       ار الجكني الشنقيطي    محمد األمين بن محمد المخت     هو   )٦(

ـ ١٣٩٣أضواء البيان ، مذكرة أصول الفقه وغير ذلك ، توفي بمكة المكرمة سنة   : وعمل في التعليم ، له مؤلفات منها         . هـ
  .١٠١ / ١ ، األعالم، الزركلي ١٩الم ص مقدمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد س: انظر 

 .٤/١٢٢أضواء البيان، الشنقيطي :  ، وانظر ٣/١١٢ العذب النمير، الشنقيطي )٧(



 

 )٤٦٩٧(

 جن ُّ له تعالى ، وقال الزمخشري عند قو )١(" بمعناه أنه وإشعارا إيذانًا الرفث مع )إلى(بـ
 )عن(بـ عدى وإنما : "٢٨:  الكھفَّ يهىه  مه جه ين ىن من خن حن

 اقتحمته  إذا:عينه عنه ، وعلت عينه عنه نبت: قولك وعال في نبا معنى عدا لتضمين
 عيناك ، تعدهم وال: قيل  وهالّ التضمين؟ هذا في غرض أي: قلت ، فإن به تعلق ولم
 من أقوى وذلك معنيين ، مجموع عطاءإ فيه الغرض:  قلت عنهم ؟ عيناك تعل ال أو

  .)٢("فذ  معنى إعطاء
  .التضمين في الحرف وموقف النحاة منه: المطلب الثاني 

يعنى بالحرف هنا حرف الجر ، والمقصود أن حروف الجر تتناوب عن 
  .في النخلة و على النخلة: بعضها ، فجائز أن يقال مثالً 

اللغة تتسع لمثل هذا ، وقد توسع وقد أخذ بهذا المذهب مدرسة الكوفة ، ألن 
الكوفيون في معاني حروف الجر توسعا كبيرا خالفا للبصريين ، ومن هنا قالوا 
بتناوب حروف الجر ، كما أنهم رجعوا في معاني حروف الجر إلى كالم العرب 

عند الكوفيين يفيد المصاحبة وعليه يخرج ) على(حرف الجر : وتعبيراتهم ، فمثال 
مع حبه ، وهكذا مع : أي ) ١٧٧: البقرة( َّ خي حي جي يه ُّ  :ى قوله تعال

 ، وأسهل في )٣(" تعسفا أقل : "بقية الحروف ، وهذا المذهب كما قال ابن هشام 
  .إيضاح المعنى

وقد اشترط علماء النحو لتضمين الحروف شروطا ، كأن يسوغ الكالم في اإلنابة ، 
 خئ حئ جئ ُّ :  وقوله : ")٤(راءأو يتقارب المعنى بين الحرفين ؛ كما قال الف

 في يرفع ألنه) في (صلحت ، وإنما) في (موضع في) على (يصلح ٧١: طه َّ مئ
 ، )٥("عليها فيصير فيها يرفع ألنه) على (وصلحت) في (، فصلحت طولها في الخشبة

                                         
 .٩٤ /١ ، البحر المحيط، أبو حيان ٩١ /١المحرر الوجيز، ابن عطية :  ، وانظر ٣/٣١٠ الخصائص، ابن جني )١(
 ،  ٢٧٩ /٣ ، أنوار التنزيل، البيـضاوي       ٤٥٥ /٢١الكبير، الرازي   التفسير  :  ، وانظر    ٧١٧ /٢ الكشاف، الزمخشري    )٢(

 .٢١٩ /٥إرشاد العقل السليم، أبو السعود 
 .٢٨٤-٢٨٢مدرسة الكوفة، المخزومي ص:  انظر )٣(
: ة توفي سن، ، أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ، إمام العربية أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبداهللا المعروف بالفراءهو  )٤(

 .٤/٧إنباه الرواة، القفطي : انظر .هـ ٢٠٧
 .١٨٦ /٢ معاني القرآن، الفراء )٥(



– 

  )٤٦٩٨(

 معنى في الحرفان وقع إذا بعض ؛ من بعضها يبدل الخفض وحروف : ")١(قال المبرد
 أي ٧١: طه َّ مئ خئ حئ جئ ُّ : ذكره جل اهللا قال ،المواضع  بعض في
 النخل ؛ في فالن: يقال  للوعاء ، ألنها )في( دخلت أحاطت إذا الجذوع ، ولكن على: 
 بعضها ، فتقيم فيها تتسع العرب أن واعلم : " )٣( ، وقال ابن السراج)٢("به أحاط قد أي

 وإنما مكة ، وفي بمكة فالن: ، تقول  الباء: ذلك  فمن المعاني ، تقاربت إذا بعض مقام
 بذلك والتصاقه اتصاله عن خبرت فقد وكذا كذا بموضع فالن: قلت  إذا ألنك معا جازا

 ، وإحاطته إياه احتوائه عن ) في(بـ  خبرت فقد كذا موضع في: قلت  وإذا الموضع ،
عاقبة لم يصلح التقارب هذا ؛ فإن الحرفان تقارب فإذا: " ، وقال في موضع آخر )٤("به 
 إلى كتبت أو زيد في مررت: قال لو رجلًا أن ترى أال يجز ، لم معناهما تباين وإذا ،

 المعنى يتقارب لم فمتى الخفض ، تعاقب حروف حقيقة فهذا به يلتبس هذا يكن لم القلم
أي من تناوب - قالوا كما ذلك يكون أن ندفع ولسنا: "  ، وقال ابن جني )٥("يجز لم

 األحوال حسب على موضع دون موضع في بمعناه يكون إنه: نقول  لكنا -الحروف
  .)٦("فال  حال كل وعلى موضع كل في فأما له ؛ والمسوغة إليه ، الداعية

 .)٧(وقد رد هذا المذهب ونوقش ، وتكلم فيه بكالم طويل ، ليس هذا موضع ذكره

                                         
 ، إمام في - بفتح الراء أو كسرها -هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي البصري ، المعروف بالمبرد          )١(

  . هـ ٢٨٦: سنة المقتضب ، والكامل، ومعاني القرآن ، توفي : النحو ، له مؤلفات منها 
 .٥٧٦ / ١٣، سير أعالم النبالء، الذهبي ١٠١طبقات النحويين واللغويين، األشبيلي ص:  انظر 

 .٣/٧٣ الكامل، المبرد )٢(
  .٣١٦:  سنة توفي أصحابه، أكابر من وهو المبرد، عن السراج ، أخذ بن السري بن محمد بكر  هو أبو)٣(

 .٢٦٥ ، البلغة، الفيروز آبادي ص١٤/٤٨٣ ، الذهبيسير أعالم النبالء: انظر 
 .١/٤١٤ األصول في النحو، ابن السراج )٤(
 .٤١٥ /١ األصول في النحو، ابن السراج و )٥(
 .٥٣٧/ ٢الوافي، عباس حسن  النحو:  ، وانظر ٣١٠ /٣ الخصائص، ابن جني )٦(
 .١٨٥- ١/١١٣التضمين النحوي في القرآن، محمد نديم :  انظر )٧(



 

 )٤٦٩٩(

  عالقة التضمين بالبالغة: المبحث الثالث
باطا وثيقا ، وأخص ما يرتبط به التضمين هو اإليجاز يرتبط التضمين بالبالغة ارت

، ألن من عادة العرب عدم اإلطالة واإلسهاب في الكالم ، وكانت البالغة عندهم تتمثل 
في قلة األلفاظ مع تأدية المعنى ، وأما كثرة األلفاظ واإلطالة فهي عندهم عي وحصر ، 

   .)٢("بتمامه المستمع لعلم ليخففوه الكالم تختصر العرب : " )١(قال أبو عبيدة
 اإليجاز ، فقال: قال فيكم ؟ البالغة تعدون ما: ولما سأل معاوية رجال بليغا 

   .)٣ (تخطىء فال وتقول تبطىء ، فال تجيب أن: قال  اإليجاز؟ وما: معاوية
ومن هنا تبينت منزلة اإليجاز في لغة العرب ، وحرصهم على هذا األسلوب 

  .البالغي
: بناية الكالم على ألفاظ قليلة تؤدي المعنى من غير زيادة ، يقال: جاز والمراد باإلي

  . )٤ (اختصره إذا كالمه في الرجل أوجز
ولما كان التضمين بابا من أبواب البالغة ، ومن أهم خصائص األساليب القرآنية ، 

  .حيث تدل العبارات القليلة عن المعاني الكثيرة ، صار نوعا من أنواع اإليجاز
، )٥("إيجاز كله والتضمين: "قد عد الباقالني التضمين من جملة اإليجاز ، بقوله و

  : كما قسم التضمين إلى قسمين 
  .عالم من بد ال أنه يوجب ، معلوم: كقولنا  البنية ، توجبه تضمين: األول 
 بضارب كالصفة به ، إال يصح ال حيث ، من العبارة معنى يوجبه تضمين: الثاني 

  .)٦(مضروب على

                                         
   . ٢٠٨: توفي سنة  اللغوي ، النحوي المثنى التيمي ، بن معمر ةعبيد  هو أبو)١(

  .٣٠، طبقات المفسرين، األدنه وي ص٢٩٥البلغة، الفيروز آبادي ص: انظر 
 .١١١  مجاز القرآن، أبو عبيدة ص)٢(
 .١/٩٨البيان والتبيين، الجاحظ :  انظر )٣(
 ، اإليضاح ٢/٦٨ ، المثل السائر، ابن األثير      ٢٧٧كاكي ص  ، مفتاح العلوم، الس    ١٧٣الصناعتين، العسكري ص  :  انظر   )٤(

 .٢/١٧١في علوم البالغة، القزويني 
 .٢٧٣ إعجاز القرآن، الباقالني ص)٥(
 . المرجع السابق)٦(



– 

  )٤٧٠٠(

ويعنى بالتضمين في هذا المقام ؛ التضمين الذي هو من باب البديع ال   
 فيه معنى حصول: "التضمين اللغوي الذي سبق التعريف به ، وقد عرفه الباقالني بقوله

  .)١("عنه عبارة هي صفة أو ، باسم له ذكره غير من
 تضمين إن بين التضمين واإليجاز عموما وخصوصا ، فكل: ويمكن أن يقال   

إيجاز ؛ لقلة األلفاظ ، وليس كل إيجاز تضمينًا ، ألن التضمين يجعل الجملة الواحدة 
تؤدي معنى جملتين ، بعكس اإليجاز ، وغير خاف أن المراد بهذا الوصف التضمين 

  .اللغوي

                                         
 .٢٧٢ إعجاز القرآن، الباقالني ص)١(



 

 )٤٧٠١(

  .أثر التضمين في التفسير: المبحث الرابع 
يع من أساليبها ، عنيت التضمين ظاهرة من ظواهر اللغة العربية ، وأسلوب بد  

به العرب وخرجت به كثيرا من أشعارها ، والقرآن الكريم نزل بهذا األسلوب البياني ، 
فكان في إيداع الفعل معنى الفعل وقوفا على جملة من األسرار واللطائف ، وال تكاد 
 تظهر هذه األسرار واللطائف إال عند القائلين بتضمين الفعل ؛ إذ إن األلفاظ قوالب

المعنى ، والقصد األسمى من اللغة هو التعبير عن هذه المعاني بأبهى حلة ، وأفضل 
  .عبارة

وقد كان العرب يضمنون الفعل معنى الفعل للوصول لهذه الغاية السامية ؛ ألن 
 تضمن العرب: " المعنى هو اللب واألساس والمقصود ؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 مقام تقوم الحروف بعض جعل من غلط هنا ، ومن تعديته ، وتعديه الفعل معنى الفعل
  ٢٤: ص َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ  جئ  ُّ : قوله  في يقولون ؛ كما بعض
،  ذلك ، ونحو اهللا مع:  أي ١٤: الصف َّ   حيجي ٰه مه جه  ُّ ، و نعاجه مع :أي 

 إلى وضمها جمعها يتضمن النعجة فسؤال التضمين ، من البصرة نحاة قاله ما والتحقيق
  . )١("نعاجه

بل إن من العلماء من وصف القائلين بتضمين الحرف بالجهل ؛ ال لشيء إال 
ألنهم لم يأتوا من المعاني بجديد ، ولم يظهروا جمال النظم القرآني وأسراره ؛ قال ابن 

 من بينهما ؛ لما األفعال على األفعال معاني تحمل أن العرب عادة وكذلك: " العربي 
 يبدل الجر حروف إن: منهم  كثير فقال هذا النحوية هلتوج واالتصال ، االرتباط
فعل  مكان فعل وضع عليهم فخفي البعض ، معاني بعضها ويحمل بعض ، من بعضها

الكالم  نطاق فيها يضيق التي الحروف إلى بجهلهم ولجأوا وأقيس ، أوسع وهو ،
  .)٢(!"واالحتمال
ر يظهر من خالل النقاط ويظهر بهذا أن للتضمين أثرا كبيرا على علم التفسي  

  :التالية
تكثير المعاني التفسيرية ، والتوسع في داللة المفردة القرآنية ، فالكملة الواحدة  )١

تؤدي مؤدى كلمتين ، والجملة عن جملتين في المعنى ، وبهذا تزداد المعاني 
                                         

 .٣٤٢ /١٣ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )١(
 .٢٤٣  أحكام القرآن، ابن العربي ص)٢(



– 

  )٤٧٠٢(

اللغوية ، وتنكشف الوجوه البالغية بأحسن صورة ، وأجمل أسلوب ، وأخصر 
 وفائدة : ")١( الغرض األساس من التضمين كما قال الكفويطريقة ، وهذا

 قصدا معا معقودتان فالكلمتان كلمتين ، مؤدى كلمة تؤدي أن هي التضمين
 .)٢("وتبعا

مع كثرة تلك المعاني ؛ إال أن مؤدى ذلك يكون من خالل اإليجاز ، بأقل  )٢
العربية إال في األلفاظ ، مع تأدية المعنى المناسب والوفاء به ، وما البالغة 

اإليجاز ، والتضمين القرآني يوقف على المعاني بأقصر الطرق وأوجزها ، 
 بأخصر معنيين لطيف ، يجمع بين بالغي بدون إطناب أو إطالة ، فهو غرض

 فيكسب آخر ، فعل مع يستعمل جر حرف وذكر فعل بذكر وذلك أسلوب ،
 .)٣(الثاني الفعل ، ومعنى األول الفعل معنى: معنيين 

ظهور وجه من أوجه اإلعجاز القرآني في اختيار األلفاظ ، وانتقاء المفردات ،  )٣
 ، ورحم )٤(بكلمات مقصودة ، ومعاني متعددة ، ولوال التضمين لم يظهر هذا

 لسان أدير ؛ ثم لفظة منه نزعت لو اهللا كتاب: " لما قال )٥(اهللا ابن عطية
 . )٦("يوجد لم منها أحسن يوجد أن في العرب

 ما قد يتوهم في فهم اآلية ، وذلك بالكشف عن المعاني الدقيقة ، واأللفاظ دفع )٤
 مب زب رب يئ  ُّ :المستترة داخل التضمين ، ومن ذلك قوله تعالى 

، واألصل تعديته ) إلى(حيث عدي فعل األكل بحرف الجر ٢:  النساءَّ ىبنب
 ، )٧(، فذهب جمع من المفسرين إلى التناوب وأن إلى بمعنى مع) مع(بـ 

وال تأكلوا أموالهم مع أموالكم ، وذهب جماعة من المفسرين : يكون المعنى و

                                         
من قضاة األحناف بتركيا ، ولي القضاء في بغداد والقدس ، له كتـب              الكفوي ،  الحسيني موسى بن البقاء أيوب  هو أبو  )١(

 .٣١/ ٣ ، معجم المؤلفين، عمر كحالة ٣٨/ ٢األعالم، الزركلي :انظر . هـ ١٠٤٩: بالتركية،وفاته سنة
 .٢٦٧ الكليات ص)٢(
 .٣/١٤معاني النحو، ابن السراج :  انظر )٣(
 .١١٣ /١التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور : ظر  ان)٤(
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية األندلسي ، فقيه عالم بالتفسير والحديث والنحو ، توفي سنة                 )٥(

  .٥٠طبقات المفسرين، السيوطي ص : انظر. هـ٤٥١
 ، البحر   ٩/٤٨٤ ، التفسير الكبير، الرازي      ١/٤٦٥مخشري  الكشاف، الز :  ، وانظر    ١/٥٢ المحرر الوجيز، ابن عطية      )٦(

 .٣/٥٠٢المحيط، أبو حيان 
 .١/٦٧ ، معالم التنزيل، البغوي ١/٤٤٨النكت والعيون، الماوردي :  انظر )٧(



 

 )٤٧٠٣(

إلى القول بالتضمين ، حيث ضمن األكل معنى الضم والجمع ، قال ابن عطية 
 عن وروي جيد ، غير وهذا )مع( بمعنى )إلى( المتأخرين من طائفة وقالت: "

محمد  أبو القاضي  ، قالأموالكم مع أموالهم تأكلوا وال: اآلية  معنى أن مجاهد
 :الحذاق وقال اآلخر، بمعنى الحرف أن أراد أنه ال للمعنى ، تقريب وهذا: 
 أموالهم تضيفوا ال(: التقدير اإلضافة ، تتضمن ، وهي بابها على هي )إلى(

 يه ىه مه جه ُّ   : ، ومثله قوله تعالى )١(" )األكل في أموالكم إلى
 ، ٢٢٦ :  البقرةَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي

: حلفت على كذا ، وال تقول : تقول ) على(واألصل أن فعل اإليالء يعدى بـ 
: أفاد معنى البعد ؛ قال الزمخشري ) على(حلفت من كذا ، لكن لما عدي بـ 

 هذا في ضمن قد: قلت  ؟) على(بـ معدى وهو )من(بـ عدى كيف: قلت فإن"
 أو مؤلين ائهمنس يبعدون من: قيل  فكأنه البعد ، معنى المخصوص القسم

 ، واألمثلة في هذا كثيرة ، ونستطيع القول بأن التضمين يحل لنا )٢("مقسمين 
إشكاالت كثيرة ، فهو بحق ملجأ لحل الكثير من اإلشكاالت والعقبات التي 

 . تواجه في النظم القرآني
يساعد التضمين على إعمال المفسر ذهنه وجهده في تقدير الفعل المناسب لآلية  )٥

 ، على وجه يظهر به جمال النظم القرآني ، ووجه البالغة المشرق ، والسياق
 .وهذا هو االجتهاد في علم التفسير ، والتضمين مجال رحب لتطبيق مثل هذا

                                         
 .٢/٦ المحرر الوجيز، ابن عطية )١(
تنوير، الطـاهر بـن عاشـور     ، التحرير وال٢/١٢٩روح المعاني، اآللوسي    :  ، وانظر    ١/٢٦٩ الكشاف، الزمخشري    )٢(
 .٨٩٩ ، وقد ذكر اإلشكال المتعلق بفهم اآلية ابن هشام في مغني اللبيب ص٢/٣٨٥



– 

  )٤٧٠٤(

عرض -التضمين عند ابن القيم وموقفه منه وأثر ذلك في التفسير : الفصل الثاني
  -ودراسة

  :تمهيد-
ا رأي المدرسة البصرية في تضمين كان ابن القيم من العلماء الذين امتدحو

الفعل ، كون هذا االتجاه يثري المعاني التفسيرية ، ويتوسع في معاني المفردات 
: " القرآنية ، ناهيك أنه يكشف وجها لطيفا ، وسرا بديعا في اآلية الكريمة ، حيث قال 

 فال العربية أهل فقهاء ؛ وأما اآلخر بمعنى الحرفين أحد يجعلون النحاة وظاهرية
،  غيره مع ومعنى الحرف مع معنى للفعل يجعلون ، بل الطريقة هذه يرتضون
 ؛ هذه معناه به المتعدى الفعل فيشربون األفعال من يستدعي وما الحرف إلى فينظرون

،  الفعل معنى الفعل ؛ يضمنون أصحابه حذاق ، وطريقة سيبويه الصناعة إمام طريقة
 فطنة تستدعي المقدار جليلة شريفة قاعدة ه؛ وهذ الحرف مقام الحرف يقيمون ال

 ، وسنرى في األمثلة التي تذكر في هذا الفصل مدى التزام اإلمام )١(" الذهن في ولطافة
  .ابن القيم بهذا النهج من عدمه

 قال ابن  ٦ :الفاتحة َّ يي ىي مي  خي  ُّ : الموضع األول قوله تعالى -
 بنفسه يتعدى الهداية فعل أن فجوابها )إلى( حرف دون بنفسه هنا الفعل تعدية: "القيم 
 )إلى( بـ عدي متى ؛.. )٢(القرآن في ، والثالثة تارة ، وبالالم تارة) إلى( وبحرف تارة

 ؛ تضمن بالالم عدي ، ومتى الغاية بحرف ، فأتى المطلوبة الغاية إلى اإليصال تضمن
 ، وإذا ..يينوالتع االختصاص على الدالة بالالم فأتى المطلوب بالشيء التخصيص

  .)٣(" واإللهام والبيان التعرف ، وهو كله لذلك الجامع المعنى تضمن بنفسه تعدى
فسر ابن القيم اآلية بالتضمين في الفعل ، وهو بهذا موافق للمدرسة البصرية   

التي تنحو هذا االتجاه ، وقد فسر المفسرون هذه اآلية على وجهين يكمالن بعضهما 
  :بعضا 

                                         
 .٢٥٨/ ٢ الفوائد، ابن القيم  بدائع)١(
:  في قوله تعالى  )إلى(بـ   وعدي،  ٢: الفتح َّ  حي جي يه ىه  ُّ  : في قوله تعالى    عدي فعل الهداية بنفسه    )٢(

 َّ  حق مف خف حف جف ُّ  : تعـالى  قوله بالالم في  ، وعدي  ٥٢: الشورى َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

 .٩: اإلسراء َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن  ُّ  : تعالى ، وقوله ٤٣: األعراف

  .٢٥٩ -٢٥٨/ ٢ الفوائد، ابن القيم  بدائع)٣(



 

 )٤٧٠٥(

داية هنا بمعنى الدعاء للثبات على الصراط ، وال فرق بين التعدية بين أن اله: األول 
  .الهدايات وإن كانت تختلف معانيها تبعا لسياق اآليات

 وهديته للطريق ، وهديته الطريق ، فالنا هديت: تقول  والعرب : " )١(قال ابن جرير
  .)٢("القرآن  جاء ذلك وبكل له ، وسددته إليه أرشدته الطريق ؛ إذا إلى

بنفسه كان شامال لكل أنواع الهدايات ، التوفيق ) الهداية(أنه لما تعدى فعل : اآلخر 
  .)٣ (واإلرشاد ، واإللهام والداللة

  :وبتعدية فعل الهداية بنفسه يتبين أن الهداية تنقسم إلى قسمين 
لة هداية الدال: هداية التوفيق واإللهام ، وهي متعلقة باهللا تعالى ، واآلخر: األول

 ، حيث يجعل اهللا )٤(واإلرشاد وهي متيسرة لكل داع إلى اهللا ، وأعظم الهدايتين األولى
في قلب العبد قبوال للحق ، وانقيادا له وطاعة ، والعبد مفتقر إليها في كل وقت وحين ، 
ولما كانت سورة الفاتحة هي السورة الجامعة لكل المعاني ، وأم الكتاب التي يرجع لها 

قرآن الكريم ، وهي تكرر في كل صالة ، وتتثنى في كل ركعة ، ناسب كل أصول ال
أن يكون فعل الهداية متعد بنفسه ليدل على كل أنواع الهدايات ، ويختصر كل هذه 
األلفاظ بهذا التضمين ، فكانت الهداية هنا شاملة وكاملة ألنواع الهدايات كلها هداية 

  .التوفيق وهداية الداللة واإلرشاد
               َّ ميخي حي  جي يه ىه مه جه  ُّ : الثاني قوله تعالى الموضع 

   .٢٢٦: البقرة
 باالمتناع الشرع عرف في وخص باليمين ، االمتناع: لغة  اإليالء: "قال ابن القيم 

 من يمتنعون( :معنى  له تضمينا )من( بأداة فعله عدي ولهذا الزوجة ، وطء من باليمين
  .)٥ ()"على( مقام )نم( إقامة من أحسن وهو ،) نسائهم

                                         
 : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، إمام المفسرين بال منازع ، ومن مجتهدي عصره ، له مؤلفات منها                     )١(

  . هـ ٣١٠جامع البيان ، أخبار الرسل والملوك ، وغيرها  ، توفي سنة 
 . ٣٧ ، طبقات المفسرين، األدنه وي ص ٢٦٧ /١٤سير أعالم النبالء ، الذهبي : انظر 

 .١/٧٣ ، المحرر الوجيز، ابن عطية ١/٤٩معاني القرآن، الزجاج :  ، وانظر ١/١٦٨ جامع البيان، الطبري )٢(
 .١/١٨٧ ، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ١/٦ ، البحر المحيط، أبو حيان ١/١٥شاف، الزمخشري الك:  انظر )٣(
 .٢٢٩ ، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح آل الشيخ ص١/١٣٨القول المفيد، ابن عثيمين :  انظر )٤(
 .٥/٣١١ زاد المعاد، ابن القيم )٥(



– 

  )٤٧٠٦(

: ذهب ابن القيم في هذا التفسير مذهب المدرسة البصرية في تضمين الفعل   
  .معنى االمتناع ، لكنه لم يعبر باالمتناع لوجود معنى الحلف من الزوج) اإليالء(

  :وقد اتجهت أنظار المفسرين إلى هذه اآلية إلى اتجاهين 
 نسائهم ، وطء على :؛ ويكون التقدير ) يف(أو بمعنى ) على(بمعنى ) من(أن : األول 
 ، ألن معنى اإليالء أن يحلف الزوج أن ال يجامع )١(مقامه النساء وأقام الوطء ، فحذف

  .)٢(زوجته مدة محددة ال تزيد عن أربعة أشهر
للذين : على التضمين ، حيث ضمن اإليالء معنى البعد ، ألن أصل الكالم : اآلخر 

: أفاد معنى ) من(يالء أصله الحلف ، لكن لما تعدى الفعل بـ يؤلون على نسائهم ، واإل
عن معاشرة الزوجة فكانت داللة مجازية ؛ فاجتمعت داللتان حقيقة ) االمتناع والبعد(

  . .)٣(ومجازية
 قد: قلت  ؟) على(بـ  معدى وهو )من(بـ  عدى كيف: قلت  فإن: "قال الزمخشري 

 أو مؤلين نسائهم يبعدون من: قيل  فكأنه عد ،الب معنى المخصوص القَسم هذا في ضمن
  .)٤("مقسمين

ويظهر بهذا أن التضمين قد أضاف معنى جديدا للمعنى األول ، وأجاب عن   
، ولوال التضمين لم تظهر على المسحة البيانية في اآلية ) من(سر التعدية بحرف الجر 

  . الكريمة
  ٢٦: المائدة َّ مبزب رب يئ ُّ : الموضع الثالث قوله تعالى 

  .)٥(" األرض على: يعني  َّ مبزب رب يئ ُّ : قوله  وكذلك: " قال ابن القيم 
ذكر ابن القيم هذا التفسير في تضاعيف كالمه إلثبات استواء اهللا على عرشه ، ورده 

  .على المالحدة والمعطلة الذين ينفون االستواء أو يحرفونه عن معناه الصحيح
، ) على(و ) في: (ار التناوب بين حرفي الجر ويظهر من هذا التفسير أن ابن القيم اخت

  .كما في مذهب مدرسة الكوفة
                                         

 .٢/١٢٩ ، روح المعاني، اآللوسي ١/١٩٦اد المسير، ابن الجوزي  ، ز١/٧٥٧الهداية، مكي بن طالب :  انظر )١(
 .٦٠٤ /١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر )٢(
 .٢/٥٦٧ ، النحو الوافي، حسن عباس ٨٩٩مغني اللبيب، ابن هشام ص:  انظر )٣(
 ، إرشاد العقل ٢/٤٣٣السمين  ، الدر المصون، ٢/٤٤٧البحر المحيط، أبو حيان :  ، وانظر ١/٢٦٨الكشاف، الزمخشري)٤(

 .١/٢٢٤السليم، أبو السعود 
 .٢٧٣ /٢ اجتماع الجيوش اإلسالمية، ابن القيم )٥(



 

 )٤٧٠٧(

ولم أقف على من قال بهذا من المفسرين إال عند ابن القيم ، وهو بهذا موافق   
 ال األرض ؛ على يعني َّ مبزب رب يئ ُّ  : "لشيخه ابن تيمية حيث قال 

 تعالى حكم على بني ، والمذكور عن أهل التفسير أن اهللا)١(" جوفها في الدخول يريد
إسرائيل أنهم يتيهون هذه المدة في األرض ، يسيرون في طرقها ، وال يعرفون 

  .)٢(الخروج منها ، وال يهتدون إلى ذلك سبيال
والذي يظهر أن ما اختاره ابن القيم بعيد عن معنى اآلية ، وال يدل عليه شيء   

لمعنيين ، ألن اللجوء ، وخصوصا أن مسألة تناوب حروف الجر مشروطة بتقارب ا
 البصريين ومذهب: " إلى التناوب ال يكون إال في أضيق الحاالت ؛كما قال المرادي 

 فعل معنى الفعل تضمين أو اللفظ يقبله بتأويل إما األول ، موضوعه على الحرف إبقاء
 موضع الحرفين أحد وضع من فهو ذلك فيه يمكن ال وما الحرف بذلك يتعدى آخر

  .)٣("الشذوذ يلسب على اآلخر
 وأن التيه )٤(ليدل على الظرفية المكانية ) في(وفي اآلية جاء التعبير بالحرف    

تمكن منهم تمكنا ؛ بحيث أنهم ضلوا فيه ضالال شديدا وغابت عنهم أسباب الهداية لشدة 
  .)٥(معصيتهم وعظيم جرمهم

                                                                                         : ى عند قوله تعال) على(عن ) في(وسيأتي مزيد بيان في إنابة حرف الجر 
  .٧١:  طھَّ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّ : الموضع الرابع قوله تعالى 
  ٥٤:  المائدةَّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 بأداة ؛ عداه وإخبات وشفقة وعطف رحمة ذل منهم الذل كان لما: " قال ابن القيم 
 ذليل ، صاحبه الذي الهوان ذل به يرد لم فإنه األفعال ؛ هذه لمعاني تضمينا )على(

  .)٦("ذلول صاحبه الذي واالنقياد اللين ذل هو وإنما

                                         
 .٦٨ /٢ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )١(
 .٢/١٧٦ ، المحرر الوجيز، ابن عطية ٦٢٢ /٢ ، الكشاف، الزمخشري ١/٤٠٧بحر العلوم، السمرقندي :  انظر )٢(
  .٨٦١ مغني اللبيب، ابن هشام ص:  ، وانظر ٤٦ ادي ص الجنى الداني، المر)٣(
 .٢٢٣ ، مغني اللبيب، ابن هشام ص١٢حروف المعاني، الزجاجي ص) : في( انظر معاني حرف الجر )٤(
 .٦/١٠٩روح المعاني، اآللوسي :  انظر )٥(
 .٣١٠/ ٢ السالكين، ابن القيم  مدارج)٦(



– 

  )٤٧٠٨(

معنى الرحمة ) أذلة: (ذهب ابن القيم في هذا التفسير إلى تضمين الفعل   
  .ضمين الفعلوالعطف ، وهو بهذا ينتهج منهج المدرسة البصرية في ت

 ، )١(في اآلية ذل التواضع والرقة والرحمة) الذل(ولم يختلف أهل التفسير أن المراد بـ 
، ألن أصل الكالم ) على(بـ ) أذلة(إال أن بعض المفسرين بحث في سر تعدية الفعل 

: أفاد معنين ) على(ويستقيم الكالم بذلك ، لكنه لما عدي بـ ) أذلة للمؤمنين: (أن يقال 
وصف المؤمنين بالتواضع الجم إلخوانهم : الرحمة والعطف والحنو ، واآلخر : ل األو

  .، فمع شرفهم وعلو منزلتهم إال أنهم خافضون أجنحتهم إلخوانهم
 فيه: قلت  الكافرين ؟ على أعزة للمؤمنين أذلة قيل هال: قلت  فإن: " قال الزمخشري 

 عليهم عاطفين: قيل  ،كأنه فوالعط الحنو معنى الذل يضمن أن:  أحدهما وجهان ،
 على وفضلهم طبقتهم وعلو شرفهم مع أنهم: والثاني  والتواضع ، التذلل وجه على

  .)٢("أجنحتهم لهم خافضون المؤمنين
فلما كانت محبة اهللا تعالى للعبد منزلة عالية ، ورتبة غالية ، ال يصل إليها إال   

ر أهم صفات هؤالء المحبوبين وهي من وفقه اهللا ، وكانت بهذا القدر ؛ ناسب أن يذك
رحمتهم وعطفهم إلخوانهم ، مع لين جانبهم وتواضعهم ، وهذا ما أفاده التضمين في 

 ؛ أن الكُمل المؤمنين صفات هذه: " قال ابن كثير َّ هئ مئ خئ  ُّ : قوله تعالى 
  .)٣("وعدوه  خصمه على متعززا ووليه ، ألخيه متواضعا أحدهم يكون

٤٧:  التوبةَّ مضخض حض جض  ُّ :وله تعالى ق: الموضع الخامس   
 ، وقال في موضع آخر عن هذه )٤("مستجيبين معنى سماعين تضمن: "قال ابن القيم 

 تارة بالالم يتعدى القبول ، وسمع بنفسه يتعدى اإلدراك ؛ فسمع هذا عرف وإذا: "اآلية 
بـ  يعد القبول يقتضي السياق كان ، فإذا المعنى بحسب ، وهذا أخرى )من(وبـ 

                                         
 ، ٣/١٣٦ ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢/٢٠٨حرر الوجيز، ابن عطية     ، الم  ٣/٧٢معالم التنزيل، البغوي    :  انظر   )١(

 .٢٣٥تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص
 ، البحر ٢/١٣٢ ، أنوار التنزيل، البيضاوي ١٢/٣٨١التفسير الكبير، الزاري  :  ، وانظر    ١/٦٤٨ الكشاف، الزمخشري    )٢(

 .٦/٢٣٧ ، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ٤/٣٠٩ ، الدر المصون، السمين ٤/٢٩٨المحيط، أبو حيان 
 .٢/٢٠٨المحرر الوجيز، الطاهر بن عاشور : ، وانظر ١٣٦ /٣ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٣(
 .١٠٢ شفاء العليل، ابن القيم ص)٤(



 

 )٤٧٠٩(

 بالالم فيتعدى اإلجابة سمع وأما ،) الالم(بـ  عدي االنقياد يقتضي كان ، وإذا )من(
  .)١(" له استجاب :معنى  ؛ لتضمنه حمده لمن اهللا سمع:  نحو

  :ذكر المفسرون معنيين في هذه اآلية  
  .)٢(أن من المنافقين من ينقل أخبار المؤمنين ، فهم جواسيس وعيون: األول 
من المؤمنين من يسمع كالم المنافقين ويطيع أمرهم ؛ وهذا ما دلت عليه أن : اآلخر 

  .)٣(َّ حض ُّ : المبالغة في قوله تعالى 
 ، وذلك بتضمين )٤(وقد ذهب ابن القيم في هذه اآلية مذهب جمهور المفسرين   

سماعون لمعنى مستجيبين ، والمفسرون وإن لم يذكروا أن هذه اآلية تضمين إال أنهم 
  .ا المعنى أو قريبا منهذكروا هذ

 فهي داللة -كما في هذه اآلية-وقد ذكر ابن القيم أن السمع إذا تعدى بالالم 
  . على االنقياد والطاعة

                                                                                      : الدال على الظرفية مع التضمين في ) في: (واالتيان بحرف الجر   
 دل على أمر عظيم وخطير دائما ما يقوم به أهل النفاق ؛ وهو اختراقهم َّ حض ُّ 

لصفوف المؤمنين كأنهم جزء منه ، لغرض بث األراجيف والكذب بين المؤمنين 
  .)٥(وإضعافهم

  .ولذا عدي بالالم" مستجيبين: "  مضمن معنى َّ حض ُّ : وعليه فقوله تعالى 
٢٣:  هودَّ يت ىت نت ُّ  : الموضع السادس قوله تعالى  

  .)٦("وتابوا  واطمأنوا أنابوا معنى ضمن:  قيل: " قال ابن القيم 
ناقش ابن القيم في هذه اآلية معنى اإلخبات ، وقد نُقل عن السلف وعلماء اللغة بيان هذا 

، حيث ) أخبت لكذا(، و) أخبت إلى كذا: (المعنى ، وأصل المسألة هو الفرق بين قول 
يم أن هناك فرقا بين الجملتين ، خالفا للفراء الذي يجعل المعنيين واحدا ، يرى ابن الق
 موضع في) إلى (العرب جعلت وربما ربهم ، وإلى لربهم تخشعوا: معناه : " حيث قال 

                                         
 .٢/٧٦ بدائع الفوائد، ابن القيم )١(
 .٤/٥٦ ، معالم التنزيل، البغوي ٢/٦٣سمرقندي  ، بحر العلوم، ال١٤/٢٨٢جامع البيان، الطبري :  انظر )٢(
 .٢/٢٧٧ ، الكشاف، الزمخشري ٢/٤٥١ ، معاني القرآن، الزجاج ٢٦١مجاز القرآن، أبو عبيدة ص:  انظر )٣(
 .٥/٤٣٠ ، وأبي حيان في تفسيره ٢/٤١ نسبه للجمهور ابن عطية في تفسيره )٤(
 .١٠/٢١٨التحرير والتنوير :  انظر )٥(
 .١٠٦ يل، ابن القيم ص شفاء العل)٦(



– 

  )٤٧١٠(

 العرب أن وذلك لربهم ، وأخبتوا: معناه : "  ، وابن جرير الطبري حيث قال )١("الالم 
 ، وال غرو في كالم الفراء فهو )٢("كثيرا  الالم ضعمو ، وإلى إلى موضع الالم تضع

  .)٣(من رواد المدرسة الكوفية التي تقول بتناوب حروف الجر
واألظهر هو القول بالتضمين ، ألن تعدية الفعل بهذا الحرف له سر ، ويكشف عنه 

:  قلنا فإذا وبالالم ، )إلى(بـ  يتعدى اإلخبات ولفظ: " القول بالتضمين ، قال الرازي 
  .)٤("له  خشع فمعناه له أخبت قلنا وإذا إليه ، اطمأن فمعناه كذا إلى فالن أخبت

) إلى(ولما كان أصل اإلخبات النزول إلى المطمئن من األرض ناسب أن يعدى بحرف 
  .)٥(ليدل على هذا المعنى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : الموضع السابع قوله تعالى 
 ضمن ، ولكن بالباء يتعدى ال اإلرادة فعلو: " قال ابن القيم ٢٥:  الحجَّ  زئ رئ
 استحقاق إلى إشارة الباء ذكر في ،فكان اإلرادة من أبلغ ، وهو )بكذا فيه يهم: ( معنى

  .)٦("جازمة تكن لم وإن اإلرادة عند العذاب
  ).يهم(معنى ) يرد: (ذهب ابن القيم في هذه اآلية إلى القول بتضمين فعل   

  :ي هذه اآلية على ثالثة أقوال وقد اختلف أهل التفسير ف
  .)٧(التوكيد معنى زائدة إلفادة الباء أن: القول األول 
  .)٨(متناول كل ليتناول متروكاً ) يرد ( ومفعول ، مترادفين أنهما حالين: القول الثاني 
  .)٩( بالباء التعدية تصح حتى آخر معنى) يرد (الفعل تضمين: القول الثالث 

  .)١١ ( )يتلبس ( معنى نضمنه : بعضهم ، وقال )١٠ ()يهم (عنىم نضمنه : بعضهم فقال

                                         
 .١٠ /٢ معاني القرآن، الفراء )١(
 .٢٩١ /١٥ جامع البيان، الطبري )٢(
 .١١٩ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة، المخزومي ص:  انظر )٣(
 ).خبت: ( مادة ٢٧ /٢لسان العرب، ابن منظور :  ، وانظر ٣٣٥ /١٣ التفسير الكبير، الرازي )٤(
 ).خبت: ( ، مادة ٢٧٢   ، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب ص١٣٦ /٧لغة، األزهري تهذيب ال:  انظر )٥(
 .٢١ /٢ بدائع الفوائد، ابن القيم )٦(
 .٤/١١٦ ، المحرر الوجيز، ابن عطية ١٨/٥٩٨ ، جامع البيان، الطبري ٢/٤٨مجاز القرآن، أبو عبيدة :  انظر )٧(
 .١٧/١٤٠ ، روح المعاني، اآللوسي ٤/٦٩زيل، البيضاوي  ، أنوار التن٣/١٥١الكشاف، الزمخشري :  انظر )٨(
 .٥/٤١١ ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٧/٥٠٠البحر المحيط، أبو حيان :  انظر )٩(
 .٥/٤١١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر )١٠(
 .٧/٥٠٠البحر المحيط، أبو حيان :  انظر )١١(



 

 )٤٧١١(

وال شك أن الحمل على التضمين أولى من القولين األولين ، ذلك أنه يحفظ للحرم 
 ابن قدسيته ، ويزيد في المعنى المراد بأجمل لفظ وأسهل أسلوب وأوجز عبارة قال

 الفعل على المعنى حمل نأل ؛ العربية سبيل في إليه يحتاج ال مما وهذا : " العربي
  .)١("الحرف على حمله من أولى

 هو األولى بداللة قول ابن )يهم(معنى ) يرد (وما اختاراه ابن القيم من تضمين الفعل
 العذاب من اهللا أذاقه أبين ، بعدن وهو بظلم بإلحاد فيه أراد رجال أن لو : "مسعود 

  .)٣(البخاري شرط على  ، وهذا اإلسناد صحيح)٢("األليم
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ : الموضع الثامن قوله تعالى 

  ٧:  طهَّ هب مب
  .)٤("عليها  يريد: أي : " قال ابن القيم 

هذا التفسير ساقه ابن القيم في إثبات علو اهللا تعالى على خلقه ، والرد على من أنكره 
  .أو ألحد في معناه

لجر كما هو في مذهب وقد ذهب ابن القيم في هذه اآلية إلى القول بتناوب حروف ا
  .)٥(المدرسة الكوفية ، وقد وافق في هذا التفسير جملة من المفسرين المتقدمين 

:  ، وقال الفراء )٦("النخل  جذوع على:   أيَّ مئ خئ حئُّ : "قال أبو عبيدة 
،  طولها في الخشبة في يرفع ألنه) في (صلحت ، وإنما) في (موضع في) على (يصلح"

 : )٨(، وقال األخفش)٧("عليها  فيصير فيها يرفع ألنه) على (وصلحت) في (فصلحت

                                         
 .٢٧٧ /٣ أحكام القرآن، ابن العربي )١(
 وزاد في نسبته البن جريـر      ٤٣٨ /١٠ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور        ٨/٢٤٨٣ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره        )٢(

 .وابن المنذر
 .٥/٤١١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر )٣(
 .١٨٨  اجتماع الجيوش اإلسالمية، ابن القيم ص)٤(
 .٢٨٤ /٥ ، معالم التنزيل، البغوي ٧/٣٠٤لبيان، الطبري  ، جامع ا٣/٣٦٨معاني القرآن، الزجاج :  انظر )٥(
  .٢٣ مجاز القرآن، أبو عبيدة ص)٦(
  .٢/١٨٦ معاني القرآن، الفراء )٧(
 وكان سيبويه على النحو ، قرأ  أسنانه على شفتاه تنطبق ال أجلعا األخفش األوسط ، كان    المجاشعي مسعدة بن هو سعيد  )٨(

  ، بغية الوعاة، الـسيوطي  ١٢٦ / ٤معجم األدباء، الحموي :  انظر .  هـ ٢١١: توفي سنة منه وهو أفضل تالميذه ،      أسن
٥٩٠ / ١. 



– 

  )٤٧١٢(

 جذوع على:   يقولَّ مئ خئ حئُّ :نحو  )على: ( معنى في )في( كانت وكما
  .)١("النخل

 يجمع بين السهولة والوضوح ، ألن القول بتناوب حروف –كما يظهر - وهذا التفسير 
اعيف كالمه عن الجر من أسهل التخريجات التفسيرية ؛ كما قال ابن هشام في تض

 الكوفيين أكثر عند كله الباب مجمل هو األخير وهذا : "مسألة تناوب حروف الجر 
، ويالحظ هنا أن )٢(" تعسفا أقل ، ومذهبهم شاذا ذلك يجعلون وال المتأخرين ، وبعض

 ، وقد رد هذا )٣(األخفش وهو من رواد المدرسة البصرية قد أخذ بهذا الرأي أيضا
،  الجذع في مربوط هو حيث من اتساع: " تفسيره حيث قال القول ابن عطية في

  .)٤("الفرس على ركبت:  قولك حد على وليست
: والقول بالتضمين يكشف عن معنى بديع ، وسر لطيف وذلك بتعدية فعل   

، حيث أخبر اهللا عن ) التمكن: (، وهو ظهور معنى ) على(دون ) في(بـ ) الصلب(
وا على جذوع النخلة حتى صار جذع النخلة قد تمكن حال هؤالء المسلمين بأنهم صلب

  .منهم تمكنا كبيرا ، كأنه منهم
 في الموعى الشيء بتمكن الجذع في المصلوب تمكن شبه: "قال الزمخشري 

 حرف إلى االستعالء حرف عن عدل ولذلك: " ، وقال الطاهر بن عاشور )٥("وعائه
  .)٦(" وعائه في الواقع الشيء كنبتم الجذع من المصلوب تمكن لشدة تشبيها الظرفية

ولوال القول بالتضمين لم يظهر هذا المعنى العظيم الذي يكشف عن غيظ 
فرعون وحنقه على المؤمنين بموسى من السحرة ؛ فإنه لم يكتف بصلبهم على جذوع 

  !.النخل صلبا عاديا بل بالغ في ربطهم حتى كأنهم صاروا جزء من الجذوع ذاتها

                                         
  .٥١  معاني القرآن لألخفش ص)١(
 .٢٨٤-٢٨٢مدرسة الكوفة، المخزومي ص:  انظر )٢(
 .٩٤المدارس النحوية، شوقي ضيف ص:  انظر )٣(
 .٤/٥٣المحرر الوجيز، ابن عطية :  انظر )٤(
 .٨/٧٦ ، الدر المصون، السمين ٧/٣٨٥البحر المحيط، أبو حيان :  ، وانظر ٣/٧٦اف، الزمخشري  الكش)٥(
 .١٦/٢٦٥ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور )٦(



 

 )٤٧١٣(

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم ُّ : قوله تعالى الموضع التاسع 
  ١١:  الشورىَّ ىنمن خن

 ،..أزواجا لكم جعله من ذكر الذي الوجه هذا في يخلقكم: والمعنى : "قال ابن القيم 
 هنا وهو الخلق ،: الذرء  ومعنى الجعل ، إلى يرجع َّ منُّ: قوله  في والضمير

 وهذا بذلك ، يكثركم: أي  الباء ؛ بمعنى )في: (فقيل  وتكثير ، خلق فهو الكثير ، الخلق
 يتعدى ، وهو ينشئكم معنى تضمن والفعل بابها ، على أنها: والصحيح  الكوفيين ، قول
  .)١("٦١:  الواقعةَّ يق ىق يف ىف يث ىث ُّ : ، كما قال تعالى ) في(بـ

، وهو بهذا موافق لمنهج  َّخن ُّ : فسر ابن القيم هذه اآلية بتضمين الفعل 
  .المدرسة البصرية

  :ت نظرة المفسرين إلى هذه اآلية إلى قسمين ذكرهما ابن القيم وقد اختلف
 وحرف: "بسببه ، قال الطاهر بن عاشور : أي ) به( بمعنى َّ منُّ: أن : األول 

؛  مسبباته على احتوائه في بالظرف للسبب ؛ تشبيها السببية لمعنى مستعار) في(
  .)٢(" ترابه على والمعدن مائه على المنبع كاحتواء

 للناس جعل أن  معنى النشأة واإليجاد وهوَّخن ُّ : تضمين الفعل  : الثاني
 وهال: " التوالد ، كما قال الزمخشري  وإناثهم ذكورهم بين كان ؛ حتى أزواجا واألنعام

  .)٣("والتكثير  للبث والمعدن كالمنبع التدبير هذا جعل: قلت  به ؟ يذرؤكم: قيل 
شف عن هذا المعنى البديع ، والوجه وال شك أن اختيار ابن القيم للتضمين يك  

  .البليغ بأسهل عبارة وأوجز أسلوب
             َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : الموضع العاشر قوله تعالى 

  ٦: اإلنسان
،  تطلبها التي بالباء فيعدونه )يروى: ( معنى )يشرب: ( يضمنون فإنهم: "قال ابن القيم 

 واإلشارة بالتضمن: ، والثاني  به بالتصريح :أحدهما  الفعلين على دليل ذلك في فيكون

                                         
 .٣/٢٨٠ مدارج السالكين، ابن القيم )١(
 والبغوي فـي تفـسيره       ، ٣/٢٢الفراء في معانيه    :  ، وقد قال بالتناوب      ٢٥/٤٥ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور       )٢(
 .٧/١٩٤ ، وابن كثير في تفسيره ٧/١٧٦
 .٩/٣٢٦ ، أبو حيان في تفسيره ٥/٧٧البيضاوي في تفسيره :،وانظر من قال بالتضمين ٤/٢١٢ الكشاف، الزمخشري )٣(



– 

  )٤٧١٤(

 ومحاسنها اللغة بديع من ، وهذا االختصار غاية مع يقتضيه الذي بالحرف إليه
  .)١("وكمالها

، كما في المدرسة ) يشرب(ذهب ابن القيم في هذه اآلية إلى القول بتضمين الفعل في 
  .البصرية في النحو

: ، وكان أصل النظم  َّ ىل مل خل ُّ : ي وقد اختلف المفسرون حول سر التعبير ف
وال يعدى بالباء ، وأجابوا على هذا ) من: (ألن الفعل يشرب يعدى بـ ) يشرب منها(

، وعلى هذا فال فرق بين  يشربها:  أي ، مزيدة أنها : األول القول: بأجوبة منها
  .)٣(عطية وابن  ،)٢(كالفراء المفسرين بعض القول هذا يشربها ويشرب بها ، واختار

وهذا اختيار الكوفيين كما ذكر  ؛ منها يشرب أي ،) من (بمعنى أنها : الثاني القول/٢
  .)٤(الطاهر بن عاشور

شربت الماء : الكأس ، كما تقول  بتلك العين يشربون: أن الباء لإللصاق أي  /٣
 ، "بمائها مصحوباً أي ، بها خمرهم اهللا عباد يشرب عيناً : بالعسل ، ويكون التقدير
  .)٥(وهذا اختيار الزمخشري

 ظاهر وهو ، بها يروى:  أي ، )يروى( : معنى) يشرب (تضمين الفعل على /٤
  .)٨(كثير وابن ، )٧(اإلسالم وشيخ ، )٦(جرير ابن اختيار

ومما ال شك فيه أن نعيم الجنة فوق كل نعيم ، ففيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت ، 
النعيم هذا الشراب الذي يشربونه ، فهم ال  ، فكان من )٩(وال خطر على قلب بشر

                                         
 .٢١/ ٢ الفوائد، ابن القيم  بدائع)١(
 .٣/٢١٥ معاني القرآن، الفراء )٢(
 .٥/٤١٠ المحرر الوجيز، ابن عطية )٣(
 .٢٩/٣٨١التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور :  انظر )٤(
 ، البحـر    ٥/٢٧٠أنوار التنزيـل، البيـضاوي      :  ، وللوقوف على األقوال انظر       ٤/٦٦٨الكشاف، الزمخشري   :  انظر   )٥(

 .١٩/٧١ ، إرشاد العقل السليم، أبو السعود ١٠/٦٠٠ ، الدر المصون، السمين ١٠/٣٦١المحيط، أبو حيان 
 .٢٤/٩٤مع البيان، الطبري  جا)٦(
 .١/٢٧٧ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )٧(
 .٨/٢٨٧ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٨(
 ، ومسلم فـي  ٤/١١٨ ،  ٣٢٤٤ حديث قدسي ، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة ، ح                  )٩(

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: رضي اهللا عنه ، ولفظه       عن أبي هريرة     ٤/٢١٧٨ ،   ٢٨٢٤كتاب الجنة وصفة نعيمها ، ح     
 .»بشر قلب على خطر وال سمعت ، أذن وال رأت ، عين ال ما الصالحين لعبادي  أعددت« اهللا قال: وسلم 



 

 )٤٧١٥(

يشربونه سدا لظمأ ، أو إرواء لعطش ، لكنهم يشربونه شرب المتلذذ به ، المتذوق 
لحالوته ، وهذا المعنى هو المراد من اآلية ؛ وليس الشرب فحسب ، فكان مما كشفه 

  . التضمين هذا المعنى البديع والوجه البليغ الذي ال يوجد في غيره
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ : وضع الحاي عشر قوله تعالى الم

 فإنما َّ مخ جخ محُّ  :قوله  وأما: " قال ابن القيم ٢ - ١: المطففين َّ  حس جس
 ألن )اكتالوا( في التاء ، ودخلت للمشتري البائع على الكيل أن لتؤذن )على( دخلت
 زائد بمعنى نتؤذ األصلية الحروف على زيادة ؛ ألنها لألخذ كله الباب هذا في افتعل
 ذلك يدخل ونحو والمشتري والمكتال كالمبتاع للشيء األخذ ، ألن الكلمة معنى على
 المعطي فعل يدخل ال ما رحله إلى واالحتمال نفسه إلى واالجترار التناول من فعله

  .)١(" والمبايع
حيث ) اكتال: (ذهب ابن القيم في هذه اآلية مذهب المدرسة البصرية في تضمين الفعل 

  .مزية ومعنى) على: (إنه يتعدى بنفسه ، فكان في تعديته بحرف 
  :وقد اختلفت أنظار المفسرين أمام هذه اآلية وانقسموا تجاهها إلى قسمين 

أو ) اكتلت منك: (، وعلى هذا فال فرق بين قول ) من(بمعنى ) على(أن : األول 
 اكتالوا: يريد : "ل الفراء ، ألن المؤدى واحد وهو الشراء من الكيال ، قا) اكتلت عليك(

 ؛ فإذا عليه حق ، ألنه الموضع هذا في )من(و  )على(: تعتقبان  وهما الناس ، من
 :كقولك  فهو منك ، اكتلت: قال  وإذا عليك ، ما أخذت: قال  فكأنه عليك ، اكتلت: قال

  .)٢("منك استوفيت
 حيث َّ جخ ُّ :  مع تعديتها بحرف الجر َّ محُّ : القول بالتضمين في : اآلخر 

أفادت أن هذا الكيل هو كيل متسلط محتال ، ال هم له إال االستيالء على األموال ، 
:  كلمة وتبديل : "  )٤( ، قال أبو السعود)٣(والتمكن منها وزيادتها بأي طريقة كانت

مضر  اكتيال أنه إلى لإلشارة ، أو االستيالء معنى االكتيال لتضمين )من(بـ  )على(
                                         

 .٢/٣٠٧ بدائع الفوائد، ابن القيم )١(
 ، والطبري في تفسيره ٥/٢٩٧انيه الزجاج في مع:  ، وممن ذهب إلى هذا المذهب كذلك       ٣/٢٤٦ معاني القرآن، الفراء     )٢(

 .٥/٢٩٤ ، والبيضاوي في تفسيره ٤/٧١٩ ، والزمخشري في تفسيره ٨/٣٦٢ ، والبغوي في تفسيره ٢٤/٢٧٨
 .١٠/٤٢٦ ، البحر المحيط، أبو حيان ٥/٤٥٠المحرر الوجيز، ابن عطية :  انظر )٣(
  .هـ ٩٨٢:فسر ، توفي سنة هو أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ، فقيه أصولي م )٤(

 . ٣٩٩ ، وطبقات المفسرين، األدنه وي ص ٣٩٩ / ٨شذرات الذهب، ابن العماد : انظر



– 

  )٤٧١٦(

 لتضمين )على( بحرف اآلية في عدي وإنما: "  وقال الطاهر بن عاشور  ، )١("بهم 
 التاجر شأن أن ذلك ، وظلمه الغير على المشقة إلقاء:  أي ، التحامل معنى َّ محُّ 

 ، فهو يستعمل بيده المال ووجود السعة مظنة وأنه الربح ، توفير يتطلب أن وخُلُقه
  . )٢("بالسلعة  يأتيه من حاجة

 المطففين الذي ينقصون أموال الناس ، ويستوفون حقهم بالخسران المبين وقد توعد اهللا
، والعذاب األليم ، فكانت هذه اآلية شاهدة عليهم ، وواقعا مطبقًا لهم ، وما كان هذا 

 .المعنى العظيم ، والوصف البليغ أن يظهر في اآلية إال من خالل التضمين

                                         
 .٣٠/٦٨روح المعاني، اآللوسي :  ، وانظر ٩/١٢٤ إرشاد العقل السليم، أبو السعود )١(
 .٣٠/١٩٠ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور )٢(



 

 )٤٧١٧(

  الخاتمة
يثه الشيق عن التضمين ، وجهوده في إبراز المسحة وبعد عرض أقوال ابن القيم ، وحد

البيانية من اآليات الكريمة والوقوف على البالغة القرآنية ؛ أقف على أهم النتائج وهي 
  :كالتالي
اختالف المدارس النحوية في القول بالتضمين ، فمعظم الكوفيين يرون أن  )١

 .الفعلالتضمين في الحرف ، ومعظم البصريين يرون أن التضمين في 
يعتبر التضمين بالحرف من أسهل التخريجات التفسيرية ، ألن معناه القول  )٢

 .بتناوب حروف الجر كما في مذهب مدرسة الكوفة
تكثر المعاني اللغوية ، وتتعدد األقوال التفسيرية ، وتظهر البالغة القرآنية  )٣

 . بالقول بتضمين الفعل كما في مذهب مدرسة البصرة
 .منتصرين للمدرسة البصرية ، ومن المنتهجين لنهجهاكان ابن القيم من ال )٤
عناية ابن القيم بهذا األسلوب البياني ؛ وهو القول بالتضمين في األفعال ،  )٥

 .ووقوفه على أسرار تعدية الفعل بغير حرفه
  :التوصيات -
  . دراسة التضمين في الفعل واستخراج ما وراءه من معاني عظيمة ، ودرر كامنة/١
ب التضمين عند المفسرين ومعرفة أرائهم حوله وتقديرهم للفعل المضمن تناول أسلو/٢

 .إلثراء المعاني القرآنية
  



– 

  )٤٧١٨(

 ثبت المصادر والمراجع
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، مركز الدراسات اإلتقان في علوم القرآن ،  )١

 . هـ١٤٢٦القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، 

 اهللا عبد عواد: ، تحقيق بكر أبي بن سالمية ، ابن القيم محمداجتماع الجيوش اإل )٢
 .هـ ١٤٠٨ األولى، المعتق ، الطبعة

محمد عبد القادر عطا : أحكام القرآن ، ابن العربي أبو بكر محمد بن عبداهللا ، تحقيق )٣
 .الكتب العلمية بيروت ، الطبعة األولى: ، دار النشر 

مد العمادي ، دار إحياء التراث العربي ،  ، أبو السعود محإرشاد العقل السليم )٤
 .بيروت

الفتلي ،  الحسين عبد: ، تحقيق  السري بن النحو ، ابن السراج محمداألصول في  )٥
 .الرسالة مؤسسة

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشنقيطي محمد األمين بن محمد ، مكتب  )٦
 .هـ١٤١٥البحوث والدراسات ، دار  الفكر بيروت ، 

السيد صقر ، دار المعارف ، : الطيب ، تحقيق  بن الباقالني محمدعجاز القرآن، إ )٧
 .الطبعة الخامسة

 . م٢٠٠٧األعالم ، الزركلي خير الدين ، دار العلم للماليين ، الطبعة السابعة عشر،  )٨

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار النشر : إنباه الرواة ، القفطي علي بن يوسف ، تحقيق )٩
 هـ١٤٠٦ر العربي، القاهرة، الطبعة األولى دار الفك: 

البيضاوي أبو الخير عبد اهللا بن عمر ، دار إحياء التراث ، الطبعة أنوار التنزيل  )١٠
 .األولى

 .، دار الفكر يوسف بن اهللا هشام عبدأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن  )١١

زاوي ، دار إحياء غ بهيج: اإليضاح في علوم البالغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق  )١٢
 .العلوم

 ، السمرقندي نصر بن محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة بحر العلوم )١٣
 .األولى 

 .، أبو حيان محمد بن حيان ، دار إحياء التراث ، الطبعة الثانية البحر المحيط  )١٤



 

 )٤٧١٩(

  ، ابن كثير إسماعيل بن عمرو ، دار الفكر، ، الطبعة الثانية ،البداية والنهاية )١٥
 .م١٩٧٤

محمد عطا وآخرون ، دار : ، ابن القيم محمد بن أبي بكر ، تحقيق  بدائع الفوائد )١٦
 .هـ١٤١٦مكتبة نزار الباز ، الطبعة األولى، : النشر 

 بمحاسن من بعد القرن السابع ، الشوكاني محمد بن علي ، مطبعة البدر الطالع )١٧
 .ـ ه١٣٤٨السعادة ، القاهرة ، الطبعة األولى، 

زكي أبو سريع ، : الزركشي محمد بن عبد اهللا ، تحقيق ي علوم القرآن ، البرهان ف )١٨
 . هـ  ١٤٣٠دار الحضارة ، الطبعة الثانية ، 

 في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، تحقيق بغية الوعاة )١٩
  هـ١٣٩٩محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، : 

فوزي عطوي ، دار صعب ، : الجاحظ عمرو بن بحر ، تحقيق  والتبيين ، البيان )٢٠
 .الطبعة األولى

 .م١٩٩٧الطاهر بن عاشور محمد ، دار سحنون ، تونس ،  ، التحرير والتنوير )٢١

 .، الطبعة األولى الزمان ، دار نديم القرآن ، فاضل محمدالتضمين النحوي في  )٢٢

سامي سالمة ، دار :  بن عمرو ، تحقيق  إسماعيلتفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )٢٣
 . هـ١٤٢٠طيبة ،  الطبعة الثانية ،

: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، تحقيق تفسير القرآن الكريم البن أبي حاتم ،  )٢٤
 .- صيدا –سعد السعد ، المكتبة العصرية 

ة الرازي فخر الدين محمد بن عمر ، دار الكتب العلمية ، الطبعالتفسير الكبير ،  )٢٥
 .األولى

 . ، آل الشيخ صالح ، دار التوحيد ، الطبعة األولىالتمهيد لشرح كتاب التوحيد )٢٦

 ، األزهري محمد بن أحمد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تهذيب اللغة )٢٧
 .هـ١٤٢١الطبعة األولى ، 

:  ، السعدي عبد الرحمن بن ناصر ، تحقيق تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن )٢٨
 هـ١٤٢٣د الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى، عب

أحمد محمد : في تأويل آي القرآن ، الطبري محمد بن جعفر ، تحقيق جامع البيان  )٢٩
 . هـ ١٤٢٠شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، 



– 

  )٤٧٢٠(

 .بعلبكي ، دار العلم رمزي: ، تحقيق  الحسن بن جمهرة اللغة ، ابن دريد محمد )٣٠

 الدين فخر.د:  ، تحقيق  قاسم بن الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي حسن )٣١
 .فاضل، دار الكتب العلمية  نديم محمد و  قباوة

 .، دار صادر ، بيروت محمد بن  ، الخفاجي أحمدحاشية الشهاب على البيضاوي )٣٢

مد ، علي توفيق الح: حروف المعاني ، الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق ، تحقيق  )٣٣
 . م١٩٨٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، 

النجار ، دار عالم  علي محمد: الخصائص ، ابن جني عثمان بن جني ، تحقيق  )٣٤
 .الكتب

:  ، السمين الحلبي أحمد بن يوسف ، تحقيق في علوم الكتاب المكنون الدر المصون )٣٥
 هـ١٤١٥أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،الطبعة األولى،

 ، السيوطي جالل الدين عبد الرحمن  بن أبي بكر ، في التفسير بالمأثور الدر المنثور )٣٦
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات ، : تحقيق 

 .القاهرة ، الطبعة األولى

 . في أعيان المئة الثامنة ، ابن حجر أحمد بن علي ، دار إحياء التراثالدرر الكامنة )٣٧

 .بيروت،  ، ابن رجب عبد الرحمن الحنبلي ، دار المعرفة ذيل طبقات الحنابلة )٣٨

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، األلوسي اسم محمود بن عبد روح المعاني  )٣٩
 .اهللا ، دار إحياء التراث ، بيروت

 في علم التفسير ، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي ، المكتب اإلسالمي، زاد المسير )٤٠
 .هـ١٤٠٧ابعة بيروت، الطبعة الر

شعيب :  في هدي خير العباد ، ابن القيم محمد بن أبي بكر ، تحقيق زاد المعاد )٤١
  هـ١٤١٩األرنؤوط و عبد القادر األرنؤوط ، موسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 

 .الذهبي محمد بن أحمد ، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة ، سير أعالم النبالء )٤٢

عبد : ابن العماد عبد الحي بن أحمد، تحقيق ،  ذهب في أخبار منشذرات الذهب  )٤٣
 .هـ١٤١١القادر األرنؤوط و محمود األرنؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، 

عيسى ، دار  بن محمد بن شرح األشموني على ألفية ابن مالك ، األشموني علي )٤٤
 . هـ١٤١٩الكتب العلمية ، الطبعة األولى 

 .الفكر أبو فراس الحلبي ، دار: بي بكر ، تحقيق أ ، ابن القيم محمد بن شفاء العليل )٤٥



 

 )٤٧٢١(

علي البجاوي ، المكتبة : اهللا ، تحقيق  عبد بن الصناعتين ، العسكري الحسن )٤٦
 . العصرية

 .السيد إبراهيم ، دار األندلس: مؤمن ، تحقيق  بن ضرائر الشعر ، ابن عصفور علي )٤٧
 .ية ، بيروت ، الداوودي محمد بن علي ، دار الكتب العلمطبقات المفسرين  )٤٨

: تحقيق العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ، الشنقيطي محمد األمين ،  )٤٩
 .دار عالم الفوائدخالد السبت ، 

 . كثير ، الطبعة األولى ابن فتح القدير في التفسير ، الشوكاني علي بن محمد ، دار )٥٠
 ، الطيبي )الكشاف على الطيبي حاشية (الريب قناع عن الكشف فتوح الغيب في )٥١

              الكريم ، الطبعة األولى ، للقرآن الدولية دبي الحسين بن عبد اهللا ، جائزة
 .  هـ١٤٣٤

 .التوحيد ، ابن عثيمين محمد بن صالح ، دار ابن الجوزي كتاب القول المفيد على )٥٢
 .محمد أبو الفضل ، دار الفكر: يزيد ، تحقيق  بن ، المبرد محمد في اللغة الكامل )٥٣
 .عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي: ، سيبويه عمرو بن عثمان ، تحقيق كتاب ال )٥٤

العاصمة ،  دار ، اهللا عبد بن زيد بكر ، أبو وموارده وآثاره حياته الجوزية القيم ابن )٥٥
 .هـ  ١٤١٢ -ألولى الطبعة

الزمخشري  ، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف  )٥٦
 . محمود بن عمر ، دار الكتاب العربي ، بيروتجار اهللا

 .هـ١٤١٣ الثانية ، الطبعة ، مؤسسة الرسالة ، أيوب بن موسىالكفوي  ، الكليات )٥٧

 .بن منظور محمد بن مكرم ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة األولى ، السان العرب )٥٨

انجي ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ،محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخ ، مجاز القرآن )٥٩
 .القاهرة

عبد الرحمن بن : جمع وترتيب ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى ،  )٦٠
 .هـ١٤١٢محمد بن قاسم العاصمي ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 

 في تفسير القرآن ، ابن عطية غالب بن عبد الرحمن األندلسي ، المحرر الوجيز )٦١
 .هـ١٤٢٢علمية ،بيروت، عبد السالم محمد ، دار الكتب ال: تحقيق 



– 

  )٤٧٢٢(

ابن القيم محمد بن أبي بكر ، ، نستعين  وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج )٦٢
عامر علي ياسين ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، الطبعة األولى ، : تحقيق
 .هـ١٤٢٤

 .السالم ، دار المعارف عبد شوقي المدارس النحوية ، ضيف أحمد )٦٣

راسة اللغة والنحو ، المخزومي مهدي ، مطبعة البابي ،  ومنهجها في دمدرسة الكوفة )٦٤
 .الطبعة الثانية

 هـ١٤١٧البغوي الحسين بن مسعود ، دار طيبة ، الطبعة الرابعة ،  ، معالم التنزيل )٦٥

عبد األمير محمد أمين ، عالم : سعيد بن مسعدة ، تحقيق  معاني القرآن ، األخفش )٦٦
  هـ١٤٢٤الكتب ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

عبد الجليل عبده شلبي ، دار : إبراهيم بن إسحاق ، تحقيق  معاني القرآن ، الزجاج )٦٧
 هـ١٤٢٦الحديث ، القاهرة ، 

أحمد نجاتي و محمد النجار ، دار : يحيى بن زياد ، تحقيق  معاني القرآن ، الفراء )٦٨
 .السرور

 هـ١٤١٤ ، كحالة عمر رضا ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، معجم المؤلفين )٦٩

مازن : ، ابن هشام جمال الدين األنصاري ، تحقيقعن كتب األعاريب  مغني اللبيب )٧٠
 .م١٩٨٥المبارك و محمد علي حمد اهللا ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة السادسة ، 

 . محمد ، دار الكتب العلمية بن بكر أبي بن مفتاح العلوم ، السكاكي يوسف )٧١

صفوان : ، تحقيقالحسين بن محمد ي الراغب األصفهان ، مفردات ألفاظ القرآن )٧٢
 .هـ١٤١٨عدنان داودي ، دار البشير ، جدة ، الطبعة الثانية ، 

 ، ابن فارس أحمد بن زكريا ، دار إحياء التراث العربي  بيروت ، مقاييس اللغة )٧٣
 .هـ١٤٢٢ –لبنان ، الطبعة األولى 

: حمد ، تحقيق م بن  في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ، ابن مفلح براهيمالمقصد األرشد )٧٤
 .عبد الرحمن العثيمين ، دار الرشد.د

 .الجوزي ابن ، مكتبة الكريم ، المتولي صبري القرآن تفسير في السنة أهل منهج )٧٥
 .حسن ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة عشر النحو الوافي ، عباس )٧٦
 حبيب ، مكتبة المؤيد ، الرياض ، النكت والعيون ، الماوردي علي بن محمد بن )٧٧

 .هـ  ١٤١٢بعة األولى ، الط



 

 )٤٧٢٣(

األفكار ، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، جامعة أم   نواهد األبكار وشوارد )٧٨
 .القرى

أحمد األرنؤوط و : الصفدي صالح الدين خليل بن أيبك ، تحقيق  ، الوافي بالوفيات )٧٩
 .هـ١٤٢٠تركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 



– 

  )٤٧٢٤(

  



 

 )٤٧٢٥(

  
  
  
  
  
  

  :ملخص البحث 
  أنه كان مفسراً ؛ وذلك -  رضي اهللا عنهما-       لقد عِرف عن عبد اهللا بن عباس

، فقه اهللا في الدين وعلمه التأويل له أن ي-صلى اهللا عليه وسلم–بفضل دعوة رسول اهللا 
ه وقد تواترت أقواله في التفسير ، وتداولها الرواة جيال بعد جيل ، ولم يعرفه عنه أن

كان شاعرا ، بالرغم أنه اشتهر عنه أنه كان يفسر القرآن الكريم بما ورد عن العرب 
من أشعار ، فأنشأ مدرسته الجديدة في التفسير التي عولت في التفسير بالمأثور وأشعار 
العرب، وهذا البحث يضع بين يدي قارئه األدلة الدامغة على شاعرية عبد اهللا بن 

ة في الشعر العربي ، مما يؤكد قوة قريحة حبر األمة ، بل  عباس، وقوة آرائه النقدي
سبق إلى معان جديدة في الشعر تبعه فيها من جاء بعده من أكابر الشعراء وأمراء 

  .الشعر ، يضاف إلى ذلك تنوع الصورة الشعرية في أشعاره 
ه ،      واَهللا أسال أن أكون قد قدمت شيئا جديدا في عالم األدب العربي يفيد طالب

  .   رضي اهللا عنهما –ويسعد به علماؤه، ودليال على شاعرية ابن عباس 
  
  
  
  

 
 

 
  ) قسم الدراسات األدبية(دكتوراه في لغة عربية 

  



– 

  )٤٧٢٦(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق األمين وعلى أله 
  . وصحبه أجمعين

  وبعد
ل البيت وأحد  إن من دواعي السرور والسعادة أن أتحدث عن رجل من رجال آ   

وسيد من سادات أهل التفسير وأئمته أال وهو ) صلى اهللا عليه وسلم(صحابة رسول اهللا 
فقد عرف عبد اهللا بن عباس لدى المؤرخين .- رضي اهللا عنهما –عبد اهللا بن عباس 

والرواة  أنه كان مفسرا ، ولم يعرف شاعرا ، وذلك ألن جل العلماء وأهل األخبار 
من أقواله في مجال التفسير ، ذاك العلم الذي اشتهر به، ونبغ فيه، حتى نقلوا عنه كثيرا 

من تكلم عنه شاعرا لم يذكر له إال ما اشتهر من شعره ، بيتين أو عدة أبيات يعرفها 
  .القاصي والداني

      ولم أجد من الباحثين أحدا جمع شعره، فأحسست أنه من الواجب األدبي  واألمانة 
 عن نبوغه الشعري، فمن قرأ تفسيره أو اطلع على مواقفه النقدية العلمية أن نتحدث

للشعر والشعراء يجده بحرا في النقد األدبي  ، عالما باللغة ، فاهما لجوانب البالغة 
والفصاحة، قوي القريحة، متوقد الذاكرة  ، ولم ال ؟ وهو من فسر  ذلك الكتاب اإللهي؛ 

:" قائال ) صلى اهللا عليه وسلم ( له رسول اهللا فاستلهم من وحيه قبسا منيرا ، وقد دعا
 فكان إماما في التفسير، يستقي تفسيره من لغة ؛ )١("اللَّهم فَقِّه ِفي الديِن وعلِّمه التَّْأِويَل 

العرب وأشعارها ، بل أصبحت له مدرسة خاصة  في التفسير ، وأعطاه اهللا موهبة 
يفسر كتابه تفسيرا بليغا، وأجرى الحكمة على قلبه قوية وذكاء شديدا، وارتضى له أن 

  . ولسانه ، وال عجب في ذلك فقد نشأ في بيت النبوة وأهل البالغة والفصاحة والنجابة 
    لقد كان عبد اهللا بن عباس من فصحاء األمة وبلغائها ، عالما بالشعر ومن جاد فيه 

ر العرب ، يستشهد بأشعارهم في ، وكان ناقد للشعر والشعراء ، حافظا  لكثير من أشعا
  !تفسير آيات اهللا ، أليس جديرا برجل مثل هذا أن يقول الشعر ، ويكون نابغا فيه ؟

                                         
 وقال)  ١٨٥٨:  رقم٩٥٦/ ٢(في فضائل الصحابة و) ٣٠٣٣رقم (٣٢٨ / ١(في المسند -حنبل بن أحمدأخرجه  : صحيح- ١

صححه األلباني في    و) ٧٠٥٥:   رقم  ٥٣٢/ ١٥ ( ابن حبان في صحيحه       و ى شرط مسلم  إسناده قوي عل  : شعيب األرنؤوط   
  ) ٢٥٨٩  رقم٨٨ /٦ (الصحيحة السلسلةو ) ٢٣٤ص (- العز أبي البن الطحاوية شرح تخريج:



 

 )٤٧٢٧(

    وقد جمعت شتات شعره من بطون الكتب ، وأنا أعلم يقينا أن أكثر شعره قد ضاع 
ترافا في غياهب النسيان؛ بسبب عناية العلماء بتفسيره دون شعره ، فهذه الدراسة تعد اع

بشاعرية  حبر األمة عبد اهللا بن عباس وقوة قريحته ، بل هي دليل على شاعرية ابن 
  .عباس،  باإلضافة إلى كونه مفسرا

 رضي اهللا –بترجمة موجزة لعبد اهللا بن عباس :  وبدأت هذا الدراسة في المبحث األول
    –عنه 

  األدبي والشعر  ، ثم جاء المبحث الثاني ؛ ليذكر بعض آرائه وأقواله في النقد 
فبينت فيه مدى اعتراف الرواة واألدباء  بشاعريته ، ثم ذكرت : ثم جاء المبحث الثالث

  .سمات شعره والصورة الفنية في شعره 
  . ويأتي المبحث الرابع حيث جمعت ديوانا ألشعاره 

  وأرجو من اهللا العلي الكبير أن يرزقني اإلخالص في القول والعمل ، وأن أكون قد 
 شيئا جديدا في بحر األدب الذي ال ينضب ، فيعد البحث – بفضله سبحانه –قدمت 

  .اعترافا بفضل عبد اهللا بن عباس الشاعر ، وقد أكثر الناس الحديث عنه مفسرا 
  واهللا ولي التوفيق والهادي إلى سبيل الرشاد

  ربيع السيد بدر أبو يكر/ د
  دكتوراه في اللغة العربية 

  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٧٢٨(

  )١ ()هـ٦٨ -هـ . ق٣(ترجمة حبر األمة عبد اهللا بن عباس: ول المبحث األ
  :االسم والمولد والنشأة ** 
    شيطَّلب الهاشمي القُرهو أبو العباس، عبد اهللا بن العباس بن عبد الم .عم النبي ابن 

، من بني عامر بن صعصعة الهالليةابة بنت الحارث ب ، وُأمه لُ- صلى اهللا عليه وسلم-
  .- صلى اهللا عليه وسلم- ، أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي 

       ِلدبنو هاشم بالِشالنبي و وبمكة وبه النبى عليه الصالة والسالم فحكنه ع ب فُأِتى
 - وقيل بخمس، ولد قبل الهجرة بسنتين :  وقيل-قبل الهجرة بثالث  وذلك بريقه،

 )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول كان لما: قال .عباس ابن عن، وقد روي واألول أثبت
 أم أرى محمد يا: له فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى أبي جاء الشعب في

 أتى ولدتني فلما": قال ." أعينكم يقر أن اهللا لعل: " فقال حمل، على اشتملت قد الفضل
 نعلم فال: مجاهد لقا " بريقه فحنكني خرقة في وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بي

  )٢( غيره بريقه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حنكه أحدا
،  فهو ابن عم النبي  صغره، لقرابته منهفي عليه الصالة والسالم النبيالزم قد و    

 وتُوفى رسول اهللا )صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا زوج خالته ميمونة كانت وكانت
خمس :  وقيل وهذا هو االرجح مر ثالث عشرة سنةصلى اهللا عليه وسلم وله من الع

                                         
-١٤١/ ٤ (الـصحابة  تمييـز  فـي  اإلصابةو) ١٥٨٨رقم(٩٣٩-٩٣٣ / ٣ (البن عبد البر    االستيعاب : ترجمته في     - ١

 والبدايـة ) ٩٥ / ٤ (للزركلـي  األعالمو) ٢٥ ص  (العباسية الدولة أخبارو)  ١٦ ص (المبطأ إسعافو) ٤٧٨٤ رقم(١٥١
 - بغداد تاريخ و) ٣٣٦٣ رقم ٢٨٩- ٢٨٥ / ٢٩ (دمشق مدينة تاريخو )٣٠٧-٢٩٥ / ٨ (بيروت- المعارف مكتبة/والنهاية

                   العلميـة  الكتـب  دار/للـذهبي  الحفاظ تذكرةو) ٢٠٨٣ مرق(٤٦ / ٢ (الشريفة المدينة تاريخ في اللطيفة التحفةو)١٧٣ / ١(
 دار/التهذيب تقريبو) ٢٠٢ / ١  (الكمال تهذيب تذهيب خالصةو  ) ٣٣٥٨رقم  ١٥٥-١٥٤ /١٥ (الكمال تهذيبو) ٣٣ / ١(

 تاريخو) ٣١٢ رقم(٣٨٦ /١ (األسماء تهذيبو) ٤٧٤ رقم(٥/٢٤٢) (الفكر دار (التهذيب تهذيبو) ٣٤٠٩ (٣٠٩ / ١ (الرشيد
 )٢/ ٧(و) ٣ / ٥ (-) الفكـر  دار (الكبير التاريخو)   ٢٩٨ /١(وتاريخ الخميس   ) ١٦١-١٤٨ / ٥  (الذهبي لإلمام اإلسالم

)  ٣١٤ /١(  األولياء وحلية)١١٦ / ٥ (والتعديل الجرح و)٢٠٨-٣/٢٠٧( الثقات  بالطائف ، و٨٣ و٧٠وذكر انه مات سنة 
                    البخـاري  صـحيح  رجـال  و وانظر فهرسـته   . أنه كان ممن يرى المتعة     ٢٨٩ وفي المحبر    (١٨٢ / ١  (الزاهرة النجومو
رقم (٣ / ١ (دنرويلأل المفسرين طبقاتو) ٢٦٠٥رقم(٥٠٧ ص (تحقيق سهيل ركاز  – خليفة طبقاتو) ٥٤٤رقم  (٣٨٤ / ١(
 العبرو) ١٣٣-١٢ / ١١ (والرشاد الهدى لسبو) ٢٢٦ ص  (العقبى ذخائرو) ٣٦٥ / ٢ (-البن سعد  الكبرى الطبقاتو) ١
 )٢٣ -٢٠ /١ (الـسيراء  الحلةو) ٧٦-٧٥ / ١ (الذهب شذرات و (٩٣ / ١ (والتاريخ المعرفةو )٥٦ / ١ (غبر من خبر في
 و المعارف   )١٧٠٥-١٦٩٧/ ٣ (نعيم ألبي الصحابة معرفةو) ١٧رقم(٩ ص  (العلمية الكتب دار/األمصار علماء مشاهيرو

   ) .١٢٣-١٢١ / ١٧ (بالوفيات الوافيو) ٦٤-٣/٦٢(ووفيات األعيان   )١٨٠ان نكت الهميو ١٢٣
  )٣٢٥ / ٨( والنهاية البداية - ٢



 

 )٤٧٢٩(

وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه ، عشرة، فالزم كبار الصحابة 
  .فكان من المكثرين الرواية في الحديث وسلم، 

 بثالث الهجرة قبل ولدت: قال أنه عباس ابن عن شعبة طريق من الواقدي وروى   
 عشرة ثالث ابن وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وتوفي الشعب، في ونحن سنين،
 )١ (.العلم أهل بين فيه خالف ال ما وهذا: الواقدي قال ثم سنة،

  ابن عباس في عهد الخلفاء الراشدين
 مشايخ مع عباس ابن يجلس كان أنه الخطاب بن عمر عن وثبت:  في عهد عمر -

 جاء: عمر يقول أقبل إذا وكان عباس، بن اهللا عبد القرآن ترجمان نعم: ويقول الصحابة
 ).٢(العقول والقلب السؤول، اللسان وذو الكهول، فتى
 )٣(وألمثالها لها أنت أقضية عضل علينا طرأت قد له ليقول الخطاب بن عمر كان    

المعضلة قال  إن عمر كان إذا جاءته األقضية: "وعن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال
ا قد طرت لنا أقضية وعضل فإنك لها وألمثالها، ثم يأخذ بقوله، وما كان البن عباس إنه

  ).٤"(يدعو لذلك أحد سواه
 عن صدر فلما "، مصحور  وهووقد حج عبد اهللا بن عباس سنة قتل عثمان بأمر منه -

 يا: وقال ذلك من فجزع عثمان، قتل الطريق ببعض وهو بلغه المدينة، إلى الموسم
  ).٥(فيقتلني قاتله أتينيي حتى أصل ال ليتني

  كان على الميسرة يوم صفين، ناصر علي بن أبي طالب فحضر موقعة الجمل ، وو -
 فرجع منهم عشرون ألفا إلى صفوف علي ، ثم قاتل بقية ؛ناظر الحرورية وجادلهم * 

 أبي بن علي مع عباس بن وشهد: "  قال البغدادي )٦(الخوارج مع علي في النهروان 
  )٧(المدائن صحبته في وورد بالنهروان الخوارج قتالو صفين طالب

                                         
  )٣٢٥ / ٨( والنهاية البداية - ١
  )٧٢ / ٦ (- المنتظم و)٣٢٩ / ٨ (والنهاية البداية - ٢
  )١٩ / ١ (- الموقعين إعالم - ٣
   )٣/٨(أسد الغابة، - ٤
  )٣٢٩ / ٨ (والنهاية البداية - ٥
وفي الجليس الـصالح   ) ٤١-٣٩عبداهللا محمد سلقيني ص     /حبر األمة عبد اهللا بن عباس ودرسته في التفسير د         :  راجع   - ٦

  "فرجع منهم ألفان ، وخرج سائرهم فقاتلهم  ) ٥٦٠-١/٥٥٨(لمعافي بن زكريا 
  )١٧٣ / ١ (- بغداد تاريخ - ٧



– 

  )٤٧٣٠(

وواله على البصرة، فلم يزل ابن عباس عليها حتى قُتل علي فاستخلف على البصرة * 
 علي قالكان ثاقب الفكر ، بعيد التطلع حتى عبد اهللا بن الحارث ومضى إلى الحجاز، 

  .)١(رقيق ترس من الغيب إلى لينظر إنه عباس ابن در هللا :طالب أبي بن
نحسنت العالقة بين معاوية بن أبي سفيان وعبد اهللا بن عباس بعد :  في عهد معاوية-

 وكان )٢("أن أعرض عن كل مطلب سياسي لنفسه أو لغيره ، وتفرغ لمنهجه العلمي 
 ألحبك إني واهللا أما:  له في إحدى محاوراتهمعاوية قاليجله معاوية ويعظمه ،إذ 

 من رجل ألنك والثانية وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول من كلقرابت إحداهن: ألربع
  .)٣(ألبي خالً كان أباك فإن الرابعة، وأما وزعيمها، قريش لسان ألنك والثالثة أسرتي،

 وقد الزبير، البن عباس ابن قال الكوفة إلى الحسين سار لما:  " في عهد ابن الزبير -
 بهذا أحق أنكم إال ترون ما واهللا: فقال الحجاز، الزبير ابن يا  واهللا لك خال: بمكة لقيه

 قريش، من رجال سكنهما حتى أصواتهما، علت حتى وتكالما الناس، سائر من األمر
 أبن منهما فطلب الزبير، ابن فتنة أيام في بمكة نزال قد الحنيفة وابن عباس ابن وكان

، لم يبايع ابن الزبير .)٤(لغيرك وال لك نعرض ال وشأنك أنت: وقاال فامتنعا يبايعاه،
لهذا كان حبر المة إذا ضيق عليه ابن الزبير الخناق "لفمه األمور ، ولجمع كلمة األمة 

  )٥("ال حتى يجتمع عليك الناس :" ، وهدده باإلحراق يقول له 
، فخرج رأى جبريل عليه السالم مرتين ذهب بصره حيث بشره الرسول بذلك لما -

  . أيام بن الزبير إلى الطائف للبعد عن الفتنة
 ابن وقال. أحداً يبايع لم سنتين أو سنة  أيام ابن الزبير بالطائف عباس ابن أقام -

  .)٦(األمة هذه رباني مات اليوم: عباس ابن دفن لما الحنيفة
 عنه تعالى اهللا رضي عباس ابن عبداهللا جنازة شهدت: " قال مهران بن ميمون عن   

 فلم فالتمس،  أكفانه في دخل حتى أبيض طائر جاء،  عليه ليصلى وضع فلما ،بالطائف

                                         
  )٤١٩ / ١( البن عبد البر– المجالس وأنس المجالس بهجة - ١
  ٦٥ عبد اهللا بن عباس لعبد العزيز الشناوي ص - ٢
  )١٨١ / ٩ - الحمدونية التذكرة - ٣
  )١٦٠ / ٥ (- الذهبي لإلمام اإلسالم تاريخ - ٤
   ٤٤عبد اهللا محمد سلقيني   ص/ حبر األمة عبد اهللا بن عباس د- ٥
  )٣٨٤ / ١ (- يالعوال النجوم سمط و)١٦٠ / ٥ (- الذهبي لإلمام اإلسالم تاريخ - ٦



 

 )٤٧٣١(

 النفس أيتها يا : (شخصه نرى وال صوته نسمع صوتا سمعنا عليه سوي فلما،  يوجد
  )١()جنتي وادخلي عبادي في فادخلي مرضية راضية ربك إلى ارجعي المطمئنة

 سنه في  واختلفوا،وستين ثمان سنة بالطائف مات أنه على  الرواة والمؤرخوناتفق  
  )٢( األقوى هو واألول أربع بن وقيل اثنتين بن وقيل وسبعين إحدى بنا فقيل

وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية، وقال بعد و وصلى عليه  مات بالطائف ودفن بها، 
  .مات واِهللا اليوم حبر هذه اُألمة: أن سوى عليه التراب

   **مناقب ابن عباس **
فقد نال بذلك شرف النسب الزكي ) صلى اهللا عليه وسلم ( هو ابن عم رسول اهللا - ١

فهو من آل البيت ، اإلضافة إلى ذلك إن خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول اهللا 
   .)صلى اهللا عليه وسلم(
وهذا شرف كبير، فللصحبة منزلة ) صلى اهللا عليه وسلم (وهو صاحب رسول اهللا - ٢

 عشر ابن وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فيتو: عباس ابن قالال تخفى على أحد ،
 له ودعا وسلم، عليه اهللا صلى النبي وصحب. هذا فتحقق المحكم، قرأت وقد سنين،
  .)٣( مرتين بالحكمة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

أخرج له أصحاب (  من المكثرين من الرواية لحديث رسول اهللا     وقد كان ابن عباس
 حديثًا منها ٧٥لف وستمائة وستين حديثًا ، اتفق البخارى ومسلم على أ) ١٦٦٠(السنن 

  )٤(  حديثًا٤٩ حديثًا وانفرد مسلم بـ ٢٨وانفرد البخارى بـ 
" وفقيه األمة وترجمان القرآن، وكان يقال له .حبر األمة :  العالم الفذ الرباني و وه- ٣

  .لكثرة علمه" البحر
 أنه سيفقد )صلى اهللا عليه وسلم( الرسول عليه السالم؛ فأخبره_ رأى جبريل - ٤

  .بصره
فأصبح لديه علوم   دعا له رسول اهللا أن يعلمه اهللا الحكمة والتفسير والفقه في الدين- ٤

فحفظ قرآن وآتاه اهللا التفسير والفقه والحديث :شتى بل صار من أعلم الصحابة 

                                         
  اآلية آخر سورة الفجر) ٣٢٩ / ١ (- األولياء حلية - ١
  )١٥١ / ٤ (- الصحابة تمييز في اإلصابة - ٢
  )١٥٠ / ٥ (- الذهبي لإلمام اإلسالم تاريخ - ٣
  )٢٧٦ ص (- السيرة جوامعو) ٩٥ / ٤ (للزركلي األعالم - ٤



– 

  )٤٧٣٢(

 فكان من شعراء ؛ر والقضاء والعلم باألنساب واللغة وعلوم العرب على رأسها الشع
األمة وخطبائها وامتلك قدرا وفيرا من  النقد األدبي ، وكان لديه  فراسة عجيبة وذكاء 
حاد ، وخاض بحر المناظرات والمنافرات ، وكان له الغلبة على الخوارج وأهل زمانه 
، وتعلم فنون القتال وخاض الحروب ، ودخل علم السياسة حيث واله علي البصرة 

ضد معاوية ألن الحق كان معه ، وحآج الخوارج فرجع منهم إلى علي ،ونصر علي 
  . الكثير –رضي اهللا عنه _
ضمِني رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإلَى : عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْه قَاَل ف

  )١(اللَّهم علِّمه الِْحكْمةَ: صدِرِه ، فَقَاَل 
اللهم علمه الحكمة : " فمسح على ناصيتى وقال (  دعانى رسول اهللا :وقال أيضا ***

 بن اهللا عبد القرآن ترجمان نعم:" مسعود بن اهللا عبد وقال  )٢("وتأويل الكتاب 
  )٣(عباس

 بكر أبو جمعها وفتاوى الحديث، في ومسند القرآن، تفسير  ابن عباسإلي ينسب      و
  )٤ (.مجلدا عشرين في المأمون منينالمؤ أمير بن يعقوب بن موسى بن محمد

جمعه بعض أهل العلم من "  ط -تفسير القرآن "  وينسب إليه كتاب في :"قال الزركلي 
   .)٥(وأخباره كثيرة .مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيرا حسنا

  )٦(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس:" الفيروزآبادي تفسيره وسماه ع له       وجم
 حليةذكر أبو نعيم في      ومع كل هذا العلم كان حليما كريما يحب الخير للمسلمين ، 

 وفي لتشتمني إنك :"عباس ابن فقال ؛عباس ابن رجل شتم :قال بريدة  ابن عن األولياء
 يعلمون الناس جميع أن فلوددت تعالى اهللا كتاب من اآلية على آلتي إني:  خصال ثالث

                                         
) ٣٨٢٤ رقـم  ٦٨٠ / ٥ (- الترمذيو)  ٢٤٧٧رقم  (سلم  وم) ٧٥ رقم ٤١/ ١ (في صحيحه  البخاري رواه:متفق عليه    - ١
) ٨١٧٩ رقـم ٥٢ / ٥ (- الكبـرى فـي   النسائيو ) ٧٠٥٤رقم  ١٥/٥٣٠(: ابن حبانو) ١٦٦ رقم  ٥٨ / ١ (- ماجه ابنو

  )٣٧٥ ح١/٢٨٥(:اآلحاد والمثانيو) ١٠٥٨٨ رقم٢٣٨ / ١٠ (- الكبير المعجموالطبراني في 
قـال   )١٠٥٨٨ ، رقم    ١٠/٢٣٨(، والطبرانى   ) ٢/٣٦٥(، وابن سعد    ) ١٦٦م   ، رق  ١/٥٨(أخرجه ابن ماجه    :صحيح   - ٢

  ٣٩٥النضير  الروضو) ٣٣ / ١ (- ماجة ابن صحيح:  راجع صحيح: األلباني الشيخ 
  )٩٥ / ٤ (- للزركلي األعالمو) ١٥ / ١٥ (- الكمال تهذيب - ٣
  (٦٦ / ٦ (- المؤلفين  معجم- ٤
  )٩٥ / ٤ (للزركلي  األعالم- ٥
وير المقباس من تفسير ابن عباس آلبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي طبعته المكتبة التجاريـة الكبـرى بمـصر                    تن - ٦

  بيروت- ودار الجيل –م ودار الفكر ١٩٦٠هـ ١٣٨٠



 

 )٤٧٣٣(

 ولعلي به فأفرح حكمه في يعدل المسلمين حكام من بالحاكم سمعأل وإني، أعلم ما منها
 به فأفرح المسلمين بالد من البلد أصاب قد بالغيث ألسمع وإني، أبدا إليه أقاضي ال

  )١( سائمة من به ومالي
  .شاعرية عبد اهللا بن عباس ونقده لشعر العرب: المبحث الثاني 

 من "البحر" كان ابن عباس يقال له :مجاهد قالكثرت علوم عبد اهللا بن عباس حتى 
 ).٢(كثرة علمه 

 سبق ما بعلم: بخصال الناس فات قد عباس ابن كان: قال اهللا عبد بن اهللا عبيد عن    و
 حديث من سبقه بما أعلم أحداً رأيت وما ونائل، نسب وحلم إليه، احتيج فيما وفقه إليه،

 أعلم وال منه، وعثمان، وعمر، ،بكر أبي بقضاء وال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 العشية فيحدثنا عنده، نحضر كنا ولقد منه، إليه احتيج فيما رأياً أثقب وال مضى، بما

  .)٣ (.الشعر في كلها والعشية النسب، في كلها والعشية المغازي، في كلها
 علما أكثرما رأيت مجلسا قط كان أكرم من مجلس بن عباس  :"عطاء يقول وهذا 
،  يسألونه عنده النحو وأصحاب، يسألونه عنده القرآن أصحاب وأن،  نةجف وأعظم

 واد في يصدرهم كلهم ،يسألونه عنده الفقه وأصحاب ،يسألونه عنده الشعر وأصحاب
  .)٤( واسع

 كان ناس يأتون ابن عباس للشعر وناس لألنساب وناس :"   وفي رواية يقول عطاء 
  .)٥("ف إال يقبل عليه بما شاءأليام العرب ووقائعها، فما منهم من صن

وهذا يعني أن إن عباس كان بحرا في العلوم السيما الشعر وعلوم اللغة ، بل أضحى 
  -:، وقوة قريحته وحبه للشعر ما يليعالمة عصره ، وآية زمانه ، ومن أدلة شاعريته 

   حفظه ألشعار العرب واستشهاده بها في تفسير كتاب اهللا- أ
ا للشعر بل كانت لديه حافظة قوية وقريحة متوقدة ، يحفظ     كان ابن عباس حافظ

 ى ابن عباسأتأنه  عن  ابن األزرقروى آية ذلك ما والقصيدة من أول سماعه لها، 
                                         

  )٣٢٢ / ١ (- األولياء  حلية- ١
أورده الذهبي في السير،  و)٥٣٥ /٣( وإسناده صحيح، والحاكم في المستدرك، ج)٢٨٠ /٢(رواه ابن سعد في الطبقات،  - ٢
  )٢٦٦ / ١ (- والتاريخ المعرفة و) ٣١٦ / ١ (- األولياء  حليةو)١٥٧ / ٥  (اإلسالم تاريخ.و) ٣٥٠ /٣(
   )١٥٧ / ٥ (- الذهبي لإلمام اإلسالم  تاريخ- ٣
  )١٧٥ -١٧٤ /١ (- بغداد  تاريخ- ٤
  )٢/٢٨٠(رواه ابن سعد في الطبقات، - ٥



– 

  )٤٧٣٤(

الضجر ، وطلع عمر بن عبد   فجعل يسأله حتى أمله ، فجعل ابن عباس يظهر؛يوماً
أال تنشدنا : ن عباس فقال اب. وجلس  ،فسلم، وهو يومئذ غالم - اهللا بن أبي ربيعة 

  : ؟ فأنشده ئاًشي
   غداة غٍد أم رائح فمهجر    غاٍد فمبكر  أمن آل نعٍم أنت

أنضرب  هللا أنت يا بن عباس ،":  وهي ثمانون بيتاً ، فقال له ابن األزرق ، حتى أتمها
قريش فينشدك سفهاً  إليك أكباد اإلبل نسألك عن الدين فتعرض ، ويأتيك غالم من

  . أما أنشدك : ابن األزرق  فقال.  ما سمعت سفها ، واهللا،ال:  فقال "فتسمعه ؟
  وأما بالعشى فيخسر   فيخزى ،   رأت رجالً إذا الشمس عارضت 

أو تحفظ الذي : قال . بالعشى فيخصر  فيضحى ، وأما: إنما قال ، ما هكذا قال: فقال 
: قال . ردها لرددتها ساعتي هذه ، ولو شئت أن أ واهللا ما سمعتها إال: قال ؟ قال 

  . )١( فارددها ؛ فأنشده إياها
فإن الشعر   فالتمسوه في الشعر،؛إذا سألتموني عن غريب القرآن":      و كان يقول

  )٢(" ديوان العرب
  بل كان رضي اهللا عنه يسأل عن معاني كلمات القرآن الكريم؛ فيجيب مستشهداً 

 الفوم، عن سأله من عباٍس ابن أنشد"نه مثال ذلك أ بأشعار العرب التي كان يحفظها ،
  )كاملالبحر      ()٣(: الجالح بن ُأحيحة قَوَل الحنْطة وأنه

  ِموفُ ِةاعرِز عن المدينةَ درو      داًجوا شخصاً الناِس أغْنَى تُنْكُ دقَ
زرق مسائل ابن األ:     ومما يؤكد قوة حفظه للشعر واستشهاده به في تفسير كالم اهللا 

ات القرآنية فيجيبه بأشعار    المشهورة معه فقد كان يسأله ابن األزرق عن اآلي

                                         
 / ٤  (رواه معافي بن زكريا في الجليس الصالح الكافي) ٩٣ / ٤٥ (- دمشق تاريخو) ٢٩١-٢٩٠ / ١ (لآلبي الدر  نثر- ١

- ١٦٨ / ٣ (-  األدب و اللغة في الكاملو) ٣٠٨ -٣٠٧ /٥ (للبغدادي األدب خزانةو) ٧٣- ٧٢ / ١واألغاني  )١٨٥- ١٨٤
  )٨٦ق (٩٨  عمر بن أبي ربيعة صالبيت في ديوان و١١والفاضل للمبرد ص  ) ١٦٩

 اهللا كتاب من شيئاً قرأتم إذا: يقول عباس ابن وكان) ٣٠ / ١ (- وآدابه الشعر محاسن في  العمدة وفي  .٥٥ / ٢ اإلتقان   - ٢
  .شعراً فيه أنشد القرآن من شيء عن سئل إذا وكان. العرب ديوان الشعر فإن العرب؛ أشعار في فاطلبوه تعرفوه فلم
 )١٧٧ / ١ (- المنثور الدر و) ١٣٣ / ١ (- العزيز الكتاب تفسير في جيزالو المحررو) ٤٦٠ / ١ (- القرطبي تفسير - ٣

   بلفظ)١١٧ / ٢ (- الكتاب علوم في  اللباب(١٢٨ / ١ (- والعيون النكت - الماوردى تفسيروالبيت في 
ِني كُنْتَ قدِسباِحٍد كََأغْنَى َأحَل      وِدينَةَ  نَزالْم ناعِة عفُوِم ِزر  

  المدينة نَزل ... واحداً شخصاً) :١٧٨ / ١ (- المكنون الكتاب علم في المصون لدراوالبيت في 



 

 )٤٧٣٥(

اعتمد منهجا لم يسبق إليه ،وهو شرح ألفاظ القرآن " وهو بذلك قد )١(العرب
  )٢(واالستدالل عليها بما جاء في شعر العرب

   آراؤه الشعرية ومجالسه النقدية -ب
 ؛قالوا قد شعراءكم إن: عباس ابن قالس؛ فقال      لما اختلف الناس حول أشعر النا

 فيها يجمعهم إليها يستبقون غاية لهم كانت ولو أراد، ما بعض منهم رجل كل فبلغ
الغاية، فإن يك قال، ولم يقل عن رغبة وال  تلك إلى أسبق أيهم لعلمنا واحد، طريق

   .)٣( رهبة، فامرؤ القيس بن حجر
 من الشعراء ، ذلك ألنه كان سباقا للمعاني ، فقد     إنه يفضل امرأ القيس على غيره

  . كان أول من  استوقف الصحب ، وبكى األطالل ، وسبق إلى الكثير من المعاني 
بينا عمر جالس في جماعة من أصحابه، : عن الزبيري بإسناد له يرفعه قال     و

عباس، فقال من أشعر الناس ؟ فاختلفوا، فدخل عبد اهللا بن : فتذاكروا الشعر، فقال
زهير : من أشعر الناس يا ابن عباس ؟ قال ؛ قد جاءكم ابن بجدتها، وأعلم الناس: عمر

  .بن أبي سلمى المزني
  : أنشدني من شعره، فأنشده: قال

ــدهم قع    لو كان يقعـد فـوق الـشمس مـن كـرم            ــسابهم أو مج ــوم بأح ـــق دواـ
ــن االوال   همـــــقوم أبوهم سـنان حـين ينـسب        ــاب م ــابوا وط ــدوا ط ــا ول د م

قاتله اهللا يا بن عباس، لقد قال كالما حسنا ما كان ينبغي أن يكون هذا الكالم : فقال عمر
: فقال له ابن عباس، إال في أهل هذا البيت لقرابتهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤( وفقك اهللا يا أمير المؤمنين فلم تزل موفقا
فظه مع قوة معناه وجدته ، فما أظن أن شاعرا لقد فضل ابن عباس زهيرا لسهولة ل

فقد رفع منزلتهم فوق الشمس لكرمهم .سبق إلى هذا لمعنى البديع كما سبق إليه زهير 
  .وطيب أحسابهم ، بل مدح آباءهم وأبناءهم في بيت واحد 

                                         
 مجمـع و) ٨٨-٢/٥٥( اإلتقان للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم         :راجع مسائل ابن األزرق مع ابن عباس في         - ١

ع أيضا سؤاالت نافع بـن      وراج) ١٥٥٢٥رقم٤٦٢- ٤٥٣ / ٩ (- الزوائد مجمع و) ١٠٨٠٥ رقم   ١٨- ٩ / ٧ (- الزوائد
  م١٩٦٨ – بغداد –األزرق إلى ابن عباس للدكتور إبراهيم السمرائي مطبعة المعارف 

  ٥إبراهيم السمرائي  ص /  سؤاالت نافع بن األزرق إلى ابن عباس د- ٢
  )٣١-٣٠ ص (- العباسية الدولة أخبار - ٣
  )٣٢ص (- العباسية الدولة أخبار - ٤



– 

  )٤٧٣٦(

   اعتراف النقاد بشاعرية ابن عباس  رضي اهللا عنهما - ج
إلى شاعرية عبد اهللا بن عباس،لكنهم لم يذكروا له    قد تنبه بعض رواه الشعر وناقديه 

  :إال أبياتا معدودات ،  ومن هؤالء 
ليس من بني عبد المطلب رجاالً : " ابن رشيق القيرواني حيث قال في كتابه العمدة -

ثم ذكر أشعارا لحمزة بن  ".. ونساء من لم يقل الشعر، حاشا النبي صلى اهللا عليه وسلم
 اهللا رضي عباس بن اهللا عبد شعر ومن:"س بن عبد المطلب ، ثم قالعبد المطلب والعبا

  :عنه
ــات إذا ــم طارق ــاجعت اله ــى ض الفت
  

ــل   ــر وأعم ــل، فك ــل اللي ــاكر واللي ع
  )١(وذكر أربعة أبيات ...   

 وكان العباس، بن اهللا عبد شعر ومن: وأيضا نجد ابن اآلبار  يقول في الحلة السيراء -
       :شاعراً أيضاً العباس أبوه
ــات إذا ــم طارق ــاجعت اله ــى ض الفت
  

ــل   ــر وأعم ــل، فك ــل اللي ــاكر واللي ع
  )٢(وذكر ستة أبيات ...   

 اهللا عبد ابنه شعر ومن:" وهذا اإلمام المفسر األلوسي صاحب روح المعاني يقول -
 :عنهما تعالى اهللا رضي

ــات إذا ــم طارق ــاجعت اله ــى ض الفت
  

ــل   ــر وأعم ــل، فك ــل اللي ــاكر واللي ع
 عبد بني من وليس ، شئت حيث إلى جرا وهلم: األربعة أبيات ، ثم قال وذكر...   

  )٣(وسلم عليه اهللا صلى النبي حاشا الشعر يقل لم من نساء وال رجاالً قيل كما المطلب
 كان شاعرا مفوها ، فصيحا – رضي اهللا عنهما –  الحقيقة إن الصحابي ابن عباس 

 ،ومن أهمها الشعر ، فقال أشعارا كثيرة،  بليغا ، يعرف فنونا كثيرا من فنون الكالم
لكنها ضاعت في ظل عناية المؤرخين والمفسرين بتفسير ابن عباس تارة ، ونسيان 

  .الرواة ألشعاره تارة أخرى 

                                         
  ) ٣٧-٣٦ /١ (- وآدابه عرالش محاسن في العمدة - ١
  )٢٣-٢٢ / ١ (البن اآلبار السيراء الحلة - ٢
  )١٥٠ / ١٩ (- األلوسي تفسير - ٣



 

 )٤٧٣٧(

   سمات وخصائص شعره: المبحث الثالث 
    لقد كان لعبد اهللا بن عباس الشاعر موهبة عظيمة ، تؤكد قوة قريحته وعظمة 

  .ما يؤكد ذلك ما يلي من سمات شعره وخصائصه أشعاره ؛م
  :بالنسبة للمعاني واأللفاظ : أوال 

  السبق والجدة في بعض معاني شعره -
     لقد تطرق ابن عباس  إلى  معان لم يطرقها الشعراء من قبله ، وقد تأثروا به ، 

 ومن في كثير من أشعاره ومعاني شعره ،وهذا يؤكد موهبته وذكاؤه ونبوغه الشعري،
المعاني الجديدة التي طرق أبوابها ، وتبعه فيها من جاء بعده من الشعراء ، من معانيه 

  :الجديدة 
وأهل الكرم والجود، يعطي كل من سأله حاجته ، فال ينسب من األسخياء  أنه كان -

 إن  جاء يستجديه ويسأله؛ حيثهذا الذيلينسبان يرى أن الفضل والمنَّة و، الفضل له
 ،فقال غرائب السخاء هذا منو  فجاءه يسأله ، أحسن الظن به، وتكرم عليه؛لهذا السائ

       )١ (:رضي اهللا عنه 
ــى   ــاجعت الفت ض ــم ــاتُ اله إذا طاِرقَ

  
ـ وأعمل فكـر الليـِل والليـُل عاك          رـــ

ـ وباكرني في حاجـة لـم يجـد به           اـــ
  

   ــدهِر ناصــر ــة ال ــن نكب ــواي وال ِم س
ــ   ــالي هم ــن مقامفَرجــتُ بم هــــه م

  
ــه هــم طــ   ــسامـوزايل رــــروقٌ م

ـ وكان لـه فـضل عل        ـ ـي بظن ــ هــ
  

   ــاكر ــن ش ــذي ظ ــي لل ــر إن ــي الخي ب
أال ترى معي أن هذا من غرائب المعاني وقوة التصوير ، إذ يرى أن الفضل ليس له   

نه وهو المعِطي والواهب العطاء ،إنما الفضل والمنة لمن أحسن الظن به ، واعتقد أ
  .فجاء يسأله ويستجديه؛كريم 

     ومن المعاني الغريبة التي سبق إليها ابن عباس أنه مدح العمى وفقد البصر، حي 
يؤكد أنفقدالبصر يؤدي إلى قوة البصيرة، وهذا من باب تحسين القبيح ، فقال رضي اهللا 

  )٢ (: لما فقد بصره  عنه
ـ ــ عينـي نورهم ن اُهللا مِ أِخِذ ي نِإ اـــ
  

روـــــا نهــنْي ِمِبــلْقَي واِدَؤي فُــفَــفَ  
  

                                         
  بهذا الديوان ) ٦( راجع التخريج للمقطوعة رقم- ١
  بهذا الديوان ) ٧( راجع التخريج للمقطوعة رقم- ٢



– 

  )٤٧٣٨(

ــلٍ  ــر ذي دخَ ــي غي ــي وعقل ــي ذك قلب
  

  ــو ــي فَِف ــِم كَاِري ص ــسيِفم ــال ثُْأ مور
 وهو ،المعنى هذا في قيل ما أحسن من وهذا:"        قال ابن األبار تعليقا على البيتين   

 العالية للخزانة تأليفي في ذلك من قطعة جمعت وقد،  يقبح ما تحسين باب في داخل
ثم ذكر أشعار بعض  ، )١( األغراض بدع في الرياض قطع ب الموسوم اإلمامية

الشعراء الذي اقتبسوا عنه هذا المعنى ، وهذا يؤكد أن كثير من الشعراء قد أخذوا هذا 
  .المعنى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ل والصبر عليها ، حتى     ومن معانيه الجديدة أنه يحدث الناس على حب الخي
  :نشاركها المعيشة كاألبناء فيقول 

ــا  ــطبروا علَيهـ ــل واصـ ــوا الخيـ ــاال   أحبـ ــا والَجمــ ــز فيهــ ــإن العــ فــ
ــاال  اٌلــــــإذا مــا الخيــُل ضــيعها رج   ربطْنَاهـــــا فـــــشاركِت الِعيـــ

أن يسمعه       وقد بلغ من موهبته ونباهته وبداهته أن يكمل لعمر بن ربيعة بيتا دون 
 أقبل"من قبل ، وكان عمر بن أبي ربيعة من كبار الشعراء ، وكان آنذاك صغيرا ، فقد 

      :فأنشده أنِشد،: فقال عمر على) ابن عباس(
 اـــجيراِنن دار غداً تَِشطّ

 دــأبع ٍدـغ بعد دارــولل          :عباس ابن فقال
 فقال وخجل، ربيعة أبي ابن اضطربف -  اهللا شاء إن - يكون كذا: قال! قلت كذا: فقال

 بعد يكون ال: فقال علمت؟ فكيف عم، يا: قال قلته، أنت أنك عنيت إنما: عباس ابن له
  .)٢( ذا إال هذا

 شاكلة وأصاب المفصل، طبق كيف ترى فأنت :"قال ابن رشيق معقبا على هذه القصة 
  )٣(" الموسم يامبأ العهد طال كلما البعد زيادة يقتضي المعنى كان لما الروي،

صلى اهللا (ويستشهد بالقرآن والسنة في شعره ، بل يضمن في شعره حديث لرسول اهللا 
   :حديث يقول ) عليه وسلم 

  اطْلُبوا الْخَير ِمن ِحساِن الْوجوِه       َأنْتَ شَرطُ النَِّبي ِإذْ قَاَل يوما 

                                         
  العمى تحسين تحت عنوان )٢٨ ص (- الحسن بيحوتق القبيح تحسين وذكرهما الثعالبي في )٢٣ / ١ (- السيراء الحلة - ١
  )١٢٠ / ١ (- وآدابه الشعر محاسن في العمدة - ٢
   وسيأتي تخريج القصة والبيت في موضعه١١للمبرد ص – الفاضل - ٣



 

 )٤٧٣٩(

 الجياشة عندما يخاطب الحسين قبل أن وتأتي المعاني لديه بكائية حزينة تفيض بالعاطفة
  :يخرج على العراق ، ويطيل النفس في البكاء قائال 

ــي وزادت بليت    ـــي ـــأحبتلقد ذاب قلبـي مـن فـراق          ــهرت عين ــد س ـــوق يـ
ـ راكمأحرام علـي الـدار حتـى         ــوه بمقلت   وـــــ ــك الوج ــي تل ــر ف ــوانظ يــ

ــدكم  ــول بع ــدكم ط ــن بع ــد ضــرني م ــري بال   وق ــي وتج ــدامع عبرتوابك ـــم يـ
  إلى آخر القصيدة.. 

      أما األلفاظ فجاءت سلسة سهلة قريبة المنال ، بسهل على القارئ أو السامع فهمها 
، ولم ال تاتي هكذا ؟ وقد تربي على مائدة القرآن الكريم وفي بيت النبوة ، وقد تأتي 

 –حرام علي – عليكم  سالم–رعى اهللا عيشا : األلفاظ اإلسالمية كثيرة في أبياته كمن 
 ورب البيت وغيرها الكثير مما يؤكد أن ألفاظه إسالمية متأثرة –يدن المصطفى 

  .بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وأحكام الشريعة
  العاطفة واألغراض الشعرية: ثانيا 

     تتوزع العاطفة في األبيات الخاصة بابن عباس بين البكاء والمدح والحب والمنافرة 
  )١(وفيما يلي عرض ألغراض الشعر عند ابن عباس .زمة للمخاصمة والهجاء المال

  غزل  وصف  عتاب  مدح  منافرة وهجاء  رثاء وبكاء  الغرض
  ٣  ٣  ٤  ١٢  ١٤  ١٧  عدد األبيات

      فجاء بكاء ابن عباس على الحسين وآله قبيل خروجه إلى الكوفة مرتبطا بالحزن 
ال يراه بعدها ، يبكيه بدمع ودم  ، فترى عميق الذي يعصر القلب ، يودعه وداع من 

األلفاظ سهلة ، لكنها تفيض بالدموع والحزن ،ويأتي رثاء معاوية في بيت واحد ، 
  .ويحتل الرثاء الرتبة األولى في شعره

    ويلي ذلك في الرتبة منافراته وهجاؤه البن الزبير تارة ، ولعمرو بن العاص تارة 
نارية تصد الباطل ، وتظهر الحق ، وتغزوها األدلة أخرى ، وتأتي المعاني ملتهبة 

المنطقية لتدحض حجة الخصم، وهذه األبيات تحوض بحر السياسة ، وتبين سوء منهج 
  .الخصوم 

                                         
 عولت في هذه اإلحصائية  والتي تليها على األشعار التي صح نسبتها البن عباس ، ولم أعول على األشعار المنسوبة له - ١

  .ولغيره من الشعراء ، واألشعار المنحولة والمشكوك في نسبتها إليه 



– 

  )٤٧٤٠(

      ويأتي المدح  ليشمل مدح معاوية بن أبي سفيان وبني أمية،ثم يثني على الخيل 
 شخصا أو أشخاصا فقط ، بل ويمدح العمي ، وهكذا ينوع الشاعر في مدحه ، فال يمدح

يمدح الخيل والعمي فاألول حيوان ، واألخر معنى ،بل يمدح السائل الذي يأتيه يسأله،  
  .وتأتي المعاني جديدة ويغمرها االستشهاد ، والعاطفة الرقيقة المرهفة 

      أما العتاب فيأتي ألبي موسى األشعري لما كان من أمر التحكيم ، ويغزو العتاب 
  .ق والجدل ، وهذا العتاب يشبه الهجاء لكنه أخف وطأة منه المنط

   ويلي ذلك الوصف للشيب وحاله عند الكبر وقد قدم العصا أمامه، ويصف رجل 
  .جميل الوجه

ويأتي الغزل تارة عفيفا في بيت يودع فيه حبيبته ، وجاء صريحا في بيت لميس ويشك 
  .أئمة الحديث ورواة األخبار الباحث في نسبة هذا البيت ، وإن كان قد ذكره 

  : الصورة الشعرية :ثالثا 
      تنوعت الصورة فجاءت تارة بالغية وتارة خيالية وثالثة منطقية ، وكل حسب 
الغرض الذي وردت فيه ، فجاءت الصورة جزئية كامنة في التشبيه واالستعارة 

 عيني ن اُهللا ِمأِخِذ ينِإ-وما كان إال كالهجين (والكناية ومتناثرة في كل أشعاره كما في 
أما الصورة الخيالية في رثاء الحسين ) أرمقُ حبَل الدهر -  الكفَّ غض ف- نورهما

وغيره والصورة المنطقية )  يا غراب البين – ذاب قلبي(وفراق آل البيت كما في قوله 
  .تظهر في المنافرات والمخاصمات ومحاجة الخصوم 

  :والموسيقى الشعرية البحور العروضية :رابعا 
  :تنوعت بحور الشعر وتناغمت في شعر ابن عباس  فكانت هكذا 

  متقارب  خفيف  كامل  بسيط  رجز  وافر  طويل  البحر
  ١  ١  ٢  ٤  ٤  ٨  ٣٢  عدد األبيات

     يأتي بحر الطويل أكثر دورانا في شعر ابن عباس ألنه بحر بطيء الحركة ، 
م تاله الوافر وهو بحر غنائي خفيف الحركة يحمل معان كثير ، فشمل الرثاء وغيره ، ث

قوي النغمة فكان للوصف أحسن، كذلك الرجز جاء سريع االضطراب بحركة السريعة 
 - المنافرة والغزل وهما ابنا اللحظة ، يلي ذلك البسيط وهو بحر حركته بطيئة ليمدح 

ة يشبه  العمى ويصف الشيب وكبر السن ، كأن البسيط بحركته البطيئ–بتأني وتؤدة 
حركة األعمى وكبير السن ،أما الكامل يشمل بحركته األقل بطء الرثاء لمعاوية وهجاء 



 

 )٤٧٤١(

من سب عليا ،ويأتي الخفيف بحركته المضطربة الخفيفة  ليصف جميال ، أما المتقارب 
  .يحمل الغزل لسهولته وسرعته فيتدفق كأنه سيل الحب 
في اختيار بحور وموسيقى شعره  خالصة كل ذلك لقد وفق الشاعر عبد اهللا بن عباس 

، فهي لنسمع شاعرنا العظيم الذي ضاع أكثر شعره ،لعناية الرواة بتفسيره دون شعره 
  .،هيا ننشف أسماعنا بشعره ، ولندع لشاعرنا المقال 

  - رضي اهللا عنه–ديوان عبد اهللا بن عباس حبر األمة : المبحث الرابع 
   - :ينقسم الديوان  إلى ثالثة أقسام ** 
  .ما صح نسبته إلى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما : أوال 
  .ما ينسب إلى ابن عباس وغيره : ثانيا 
  .المشكوك في نسبته لعبد اهللا بن عباس : ثالثا

  -:وفيما يلي عرض للديوان حسب التقسيم السابق 
  –رضي اهللا عنه –ما يصح نسبته لعبد اهللا بن عباس : أوال 

  قافية الباء
)١(  

 )١(: ويقول ، ن ابن عباس في طريقه من البصرة إلى الكوفة يحدو اإلبل وكا
  )بحر الرجز(

١-   ــا ر ــِك ي ــى أهِل ــي إل ــُأوِب باب
  

ِك اإليـــاب لَـــان حـــدقَـــُأوبــي فَ   
  قافية التاء  

)٢(  
واهللا ال  : -البن عباس لما نهاه عن الذهاب إلى العراق -  قال  الحسين 

 كان مفعوال ، أمرا هؤالء الذين معي ويقضى اهللا تسيرون معي وال حاجة لي بغير
   )٢ (:نشد يقول أفعسر ذلك على عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما ثم 

             )بحر الطويل(
ــي وزادت بليت   ــــي ــأحبتلقد ذاب قلبي من فراق       -١ ــهرت عين ــد س ـــوق يـ

                                         
  بلفظ آِوِي بال من أوبي) ٣٣٣ / ٤(وأيضا ) ٢٥٢ / ٥ (- العقد الفريد - ١
  ١٨ صسفرايني اإلإسحاق ألبي) رضي اهللا عنه( نور العين في مشهد الحسين - ٢



– 

  )٤٧٤٢(

ـ راكمأحرام علي الدار حتـى       -٢ ــك ال   وـــــ ــي تل ــر ف ــوه بمقلتوانظ ــوج يــ
ــدامع عبرت    وقد ضـرني مـن بعـدكم طـول بعـدكم          -٣ ــري بالم ــي وتج ـــوابك يـ
ـ     -٤ ـ  ذرعى اهللا عيشا لَ ـ ي بجوارك ِل ـ ــرتيوحيا زمانـا كنتمـو فيـه ج         مـــ يـــ
ــت وساعــ    يــــإذا غبتم عنـي تـذوب حـشاشت     -٥ ــل وق ــي ك ــق روح ِةـوتزه
ـ فال تحرموني رؤيتـي لجنابك     -٦ ــرؤيتك  مـــــ ــسرت فـ ــد مـ ــا تزيـ يـم دومـ
ـ    يا    أال -٧ ســـهرت عينـــي ال رثيـــت لفرقتـــيأو  ريـغـراب البـبن روعـت خاط
٨- لَسام ـ  ع ــ    اـــلمـا هبـت الـصب     م كُ يكُِل ــل دوح ــى ك ــري عل ــاح قم ــا ن ِةـوم

  قافية الدال
  )٣(ق

***١ (:وقال ابن عباس  حين أسن(  
  )بحر البسيط(

حتــى بليــتُ وحبــُل الــدهِر ممــدود      ما زلـتُ أرمـقُ حبـَل الـدهر منتظـراً           -١
٢-  امي وأتبعــد ــود قُ الع مــد ــــأق ــود  و  هــ الع ــي ــشي ب ــا يم ــاً وم ــتُ حين كن
  )٤(ق

  )بحر المتقارب: (بيعة أنشد ابن عباس رضي اهللا عنهروى لنا أن عمر بن أبي ر ***
  نا ــرانـــتشطّ غَداً دار جي            

      )٢(: فقال ابن عباس    
          عب ارغَــوللَد ـــدعــٍد َأبد  

                                         
أن ابن عباس   ) ٤٦٦ / ١ (-وفي أنساب األشراف    ) ٢٢-٢١ / ٢(للبري  - الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة        - ١

 )٢٩٢ / ٧٠ (-  لعجوز مجهولة في تاريخ مدينة دمشق -: لما كف بصره قال أو تمثل
 دودـ حتى فنيت وحبل الدهر مم   ما زال عمري على األيام منتقصا 

   وكنت أمشي وما يمشي بي العود  ه ـــي وأتبعــأقدم العود قدام
   كما أكد البري – رضي اهللا عنه –بيات البن عباس والحقيقة أن األ

الكامل  و) ٢٠١ / ٥ (-تاريخ الطبري  و) ٩٤ / ٤٥ (-تاريخ مدينة دمشق  و) ٢٣٠ / ١ (- الصناعتين الكتابة والشعر - ٢
ية و نها )  ٨٣ / ١ (-واألغاني  ) ٢٣٨ / ٢(ومعاهدة التنصيص     ) ٣١٨ / ٢ (-و صبح األعشى    ) ١١ / ٦ (-في التاريخ   

قال عمارة بن عقيل ) ١٨٣ / ٣ (-الكامل في التاريخ  و)١٥٦ص  (-وفي كتاب بغداد ) ١١٥ / ٧(األرب في فنون األدب     
  تشط غدا دار جيراننا: أنشد عبد اللَِّه بن عباس قصيدته التي يقول فيها | أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة : للمامون  

  . أنا ابن ذاك : ثم قال : حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس ...  د أبعد  وللدار بعد غ (     -:  فقال ابن عباس 



 

 )٤٧٤٣(

  واهللا ما قلت إال كذلك:فقال عمر
  )٥(ق

قال ابن . أتعير الزبير بالجبن ، واهللا إنك لتعلم منه خالف ذلك : فقال ابن الزبير  ***
  ،واهللا إنى ال أعلم إال أنه فر وما كر ، وحارب فما صبر ، وبايع فما تمم: عباس 

  )١(ع الرحم ، وأنكر الفضل ، ورام ما ليس له بأهل وقط
  )بحر الطويل(

وقــصر عــن جــرى الكــرام وبلــدا      وأدرك منهــا بعــض مــا كــان يرتجــى -١
ـ    -٢ داـــــعنـــاق فجـــاراه العنـــاق فأجه  هـومــا كــان إال كــالهجين أمامـ

  .لم يبق يا بنى هاشم غير المشاتمة والمضاربة : فقال ابن الزبير 
  اءقافية الر

  )٦(ق
  )٢( يشيد بمن جاءه يسأله أن يعطيه  العباس بن اهللا عبد قالو

  )بحر الطويل(
ــى   -١ ــاجعت الفت ض ــم ــاتُ اله ــُل عاك   إذا طاِرقَ ــِل واللي ــر اللي ــل فك ـــوأعم رــ
ـ وباكرني في حاجة لـم يجـد به        -٢ ــر     اـــ ــدهِر ناص ــة ال ــن نكب ــواي وال ِم س
ــه مــن مقا -٣ جــتُ بمــالي همط    هــــمفَر ـ ــوزايله هم رــــروقٌ مـسام  ـــ
ـ وكان لـه فـضل عل      -٤ ـ ـي بظن ــ ــاكر     هــ ــن ش ــذي ظ ــي لل ــر إن ــي الخي ب

  

                                         
  ) : ٩٧ص  (-والبيتان في أخبار الدولة العباسية ) ١١٨ /٢ (-وجمهرة خطب العرب ) ٣٢٧ / ٩ (- شرح نهج البالغة - ١

  جياد تجارى ناجيات فاجهدا     ه ــــــوما كان إال كالهجين أمام
   وقصر عن جري الكرام وبلدا    ما كان أهله فأدرك منها مثل 

 / ١٩(وروح المعـاني  )  ٣٧ /١  (وآدابه الشعر محاسن في العمدة و) ٢٣-٢٢/ ١(في الحلة السيراء ) ٤-١( األبيات  - ٢
 الطَّـروقُ   وزاولَـه الهـم   ** عن ِخناِقه    -حاجٍة لم يكن لها      : بلفظ   )١٨٧ / ١  (الفريد العقدو" والليل عاجر :"بلفظ  ) ١٥٠

ساورفكان له فضل -الدهر ناصر  وال يوجد لها: بلفظ) ٣٤٥ / ١٨(في الوافي بالوفيات  ) ٤ و٢-١واألبيات  الم(  



– 

  )٤٧٤٤(

  )٧(ق
  )١ (:بعد أن ذهب بصرهوقال ابن عباس 

       )البسيطبحر (
ـ ــ عيني نورهم  ن اُهللا مِ  أِخِذ ي نِإ -١ ــفَ  اـــ ــفَ ــلْقَي واِدَؤي فُ ــنْي ِمِب ـــا نه روــ
ــلٍ  -٢ ــر ذي دخَ ــي غي ــي وعقل ــي ذك ــو  قلب ــي فَِف ــِم كَاِري ص ــسيِفم ــال ثُْأ مور

  )٨(ق
  )٢ (:ابن عباس رضي اهللا عنهماقال و
ــق بمؤم  -١ ــب ال يلي ــيب وعي ـــش ــشيب فج    نـ ــي الم ــا ف ــــإن الخطاي ورـ
ــدا    -٢ ــد ب ــيبي ق ــي إن ش ــي يبك وأبانــا علــى فعــل القبــيح خــسور      فعل
ــ-٣ ــاس  م ــن عب ــشره ا الب ــواك لح ــافع ومج   س ــين شـ ــون معـ ــــعـ يرــ

  )٩(ق
،  يديه بين والمائدة عباس ابن إلى معاوية نعي جاء: عن معاذ بن محمد الليثي قال 

 يكون ممن خير :قال ثم،  لمعاوية أوسع أنت اللهم : قال ثم،  ارفع ارفع: لغالمه فقال
  )٣ (:قال ثم ،قبله كان ممن وشر  ،بعده

                                         
والمجالـسة  ) ١١٤ / ٣(والحيوان  )٢١ / ٢(للبري -الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة     : البيتان البن عباس في   - ١

 وعيون  () الشجريأمالي ابنو) ١٢٠/ ٦(و) ٢٥٢ / ٥(والعقد الفريد ) ٦٤٠ / ٤ (وفيض القدير ) ٣٩٥ / ١(وجواهر العلم 
/ ٣(واالسـتيعاب     )٣٠٥ / ٨(مكتبة المعارف   /والبداية والنهاية ) ٣/٣٥٧(وسير أعالم النبالء    ) ٤/٣٤٥(األخبار البن قتيبة    

 ابن العماد   -وشذرات الذهب   ) ١٢٣  /١٧(والوافي بالوفيات   ) ١/٢٥٢(ومعاهد التنصيص   ) ٢٩٩ / ٣(وأسد الغابة     ) ٩٣٨
أحسن ما قيل في هذا  وهذا من: وقال صاحب الحلة ) ٢٣ / ١(و الحلة السيراء ) ٢٠٠ / ١(تفسير السمعاني  و) ٦٩ / ١ (-

ففي لساني ... إن يأخذ اهللا من عيني نورهما       ) : ٢٤٣ / ٧(المعنى وهو داخل في باب تحسين ما يقبح وفي وفيات األعيان              
وفي فمي صارم كالسيف مطرور  وفي عيون األخبار للقرشي البن ... قلبي ذكي وذهني غير ذي دخٍل ** نور  منهماوقلبي 

وفي : بلفظ  )٢٨ص  (- وفي تحسين القبيح وتقبيح الحسن -غير مختبل  ... ففي فؤادي وقلبي(  بلفظ ٢٠١صـ /٤عباس ج
  لساني مقول

ثم قال ) ذي ذلل ( ذكر البيتين بلفظ ١١٤ ووج والطائف البن فهد الهاشمي صوفي تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس
  :وفي لفظ آخر :
  ـور  فؤادي وقلبي منهما نـــــما    ففي أذهب اهللا من عيني نورهــــــ إن-
   عقلي صحيح وفهمي ال خفاء به    وفي لساني بحسن القول مشهور -
   على ما جرى بالكره مقــدور ــره    صبر وإن أحسن شيء أنت تضمــــــ-
  )١١٧ص  (بن الجزري ال الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح- ٢
  )١٢٣ص (أخبار الدولة العباسية  و) ٢٣٦ / ٥٩( تاريخ دمشق - ٣



 

 )٤٧٤٥(

       )بحر الكامل(
١- ــج تَ ٌلبــز عزــ ع ــ مثُ ِب َلاْمجــم رحــباَأل عليــك الرتقــت ِرحــالب يِفــ  ِهِع

  )١٠(ق
عن ابن عباس، أنه مر بعد ما كف بصره بمجلس من مجالس قريش وهم يسبون      

فقال . يسبون علياً: ما سمعت من هؤالء يقولون؟ قال: )سعيد بن جبير(علياً؛ فقال لقائده
سبحان اهللا من يسب اللّه فقد : أيكم الساب اهللا؟ قالوا: هم، فرده، فقالردني إلي: لقائده

من يسب ! سبحان اهللا: أيكم الساب لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قالوا: فقال. أشرك
فأنا أشهد : قال. أما هذا فقد كان: أيكم الساب لعلي؟ قالوا: فقال. رسول اللّه فقد كفر

من سب علياً فقد سبني، ومن : " ه صلى اهللا عليه وسلم يقولباللّه لقد سمعت رسول اللّ
، ثم ولَى " سبني فقد سب اللّه، ومن سب اهللا عز وجل أكبه في النار على منخره 

فكيف رأيت وجوههم : قال. ما قالوا شيئاً: قال. ما سمعتهم يقولون: عنهم، فقال لقائده
                         :حين قلت ما قلت؟ فقال

  )بحر الكامل(
ــأعيِن   ــك ب ــروا إلي ـــمـحنظ نَظَــر التيــوِس إلــى شــفاِر الجــازرِ      رٍةــــم

  :قال زدني فداك أبوك، فقال
 ــاِنِهم ــسو أذقـ ــِب ناكـ ــزر الحواِجـ نَظــر الــذليِل إلــى العزيــِز القَــاهرِ      خـ

 قال ابن عباس لكن عندي ،قال ما عندي غيرهما،  زدني فداك أبي :قال ابن عباس
  )١: (فقال

                                         
 ١٣٧ ومناقب الخـوارزمي ص    )١١٠ / ٣(لرياض النضرة في مناقب العشرة      او)٣٣ -٣٢ /٣( سمط النجوم العوالي       - ١
 البـن  ١٨٧-١٨٦صــ  /٤ وعيون األخبار للقرشي ج١٢١-١٢٠ والفصول المهمة ص)٢٤١ / ١(حياة الحيوان الكبرى  و

)  فضيحة للغابر–بأعين مزورة : (بلفظ (٣٤٥ / ١(مروج الذهب  واألمالي الشجرية و)  حياهم حزن  -: عباس وقائده بلفظ    
 خُزر العيوِن نَواِكساً أذقانُها -نَظَروا إليك بأعيٍن مشْزورة :( بلفظ )٢٩ / ١(، واألبيات الثالثة البن عباس في حماسة الظرفاء 

والبيت األول البن عباس في     ) ٣٤ / ٢(واألبيات تنسب البن عبد اهللا بن عباس في  الزهرة           )  أحياُؤهم عار علَى أمواتهم      -
ه ابن عباٍس لما مر بأقوام حددوا النظر فيـه          أنشد) ٣٠٩ / ١٩(وفي اللباب في علوم الكتاب        ) ٨٨ / ٣٠ (-التفسير الكبير   

  : بلفظ )١١٤ / ١٥(واألبيات الثالثة ضمن قصيدة لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت يهجو ابن الحكم في األغاني **.
  ـم     والميتون مسبـــةٌ للغاِبــــرأحياؤهم عار على أمواتهـ

  تيوس إلى ِشفاِر الجازرهم ينظرون إذا مددت إليِهم     نظر ال
  خُزر العيوِن منكِِّسي أذقاِنهم     نَظَر الذَّليِل إلى العزيز القاِهر

   وقد شهد بذك الرواة – رضي اهللا عنه –والصحيح أن البيت البن عباس 



– 

  )٤٧٤٦(

  )بحر الكامل(
١-    علــى أمــواِتِهم خــزي مأحيــاُؤه   مـــسب ِرـــــةٌ للغاِبـــــوالميتُـــون

)١١(  
***  ِرمحاٍس ، وهو معب ١(: وأنشد ابن(   

  ]     الرجز بحر [                                               
ــ-١ ــا  وهـ ــِشين ِبنَـ ــسا ن يمـ ــسا    هِميـ ــك لَِميـ ــر نَِنـ ــصدِق الطَّيـ ِإن يـ

  .إنَّما الرفَثُ عند النساء : رفَثْتَن فقال : فقيل له 
  قافية الالم

)١٢(  
  )٢ (: وصفا أهمية الخيل وفصلها-رضي اهللا عنه- قال ابن عباس  ***

                                         
) دار الفكر(طـ وتفسير البحر المحي) ٣٠٤ -٣٠٣ / ٣(اللباب في علوم الكتاب  : نسب البيت البن عباس هو محرم  في - ١
ومعرفة ) ٨٩٥٥ رقم ٦٧ / ٥(سنن الكبرى رواه البيهقي في  و) ٤٣٢ / ١(والدر المصون في علم الكتاب المكنون ) ٢ / ٢(

والفائق في غريـب الحـديث      ) ١٤٧٠٧ رقم   ٧٥٨ / ٣(مصنف  ابن أبي شيبة في ال    و) ٢٩٩٦ رقم ١٨٨ / ٧(السنن واآلثار   
 / ٤(وتفسير الطبري     "٣٤٥ رقم   ٨٠٦/ ٣(وأخرجه سعيد بن منصور في السنن       ) ٩٤ / ٤(والموافقات  ) ١١٤ / ٤(األثر  و

 / ١( وتفسير البغوي ) ٦٤ / ٢(روح المعاني   و) ٤٠٧ / ٢(الجامع ألحكام القرآن     و )٢٤٢ / ٢(تفسير ابن كثير     و) ١٢٦
 / ٣(وأضواء البيان   ) ٢٥٦/  ١(تفسير الكشاف   و) ٢/١٠٢(وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ  للسمين الحلبي          ) ٢٢٦
وأحكام القرآن للجصاص ) ٩٠ / ٥(و التفسير الكبير )١٨١/ ١(وتفسير الخازن )  ٣٠٤ / ٣ (بواللباب في علوم الكتا) ١٧٧

والـدر المنثـور    (٤٢٢ / ١( وجمهرة اللغة    )١/٣٠( والعمدة البن رشيق     )٤٠٩ / ١(و مفردات ألفاظ القرآن       ) ٣٨٣ / ١(
وعاب بعض الناس الشعر عند ابن عباس ، وكان قد ) ١٠٥ / ١(وفي محاضرات األدباء ) ٣٣٣ / ٤(ريد ،  والعقد الف١/٥٢٨

 / ٣(ونفح الطيـب    ) ٤٠ / ٣(الحيوان  :ورد في   ) لميسا إن تصدق الطير تنك   (البيت والشطر الثاني    : قام إلى الصالة فقال     
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي ) ٥٢٨ / ١(منثور الدر ال وفي  ) ٤٣ / ١٧( تاج العروس من جواهر القاموس  و) ٣٣٥

كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم يرتجز       : شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي العالية قال             
وجع به إنما الرفث ما ر: أترفث وأنت محرم قال : إن صدق الطير ننك لميسا فقلت * وهن يمشين بنا هميسا : باإلبل ويقول 

يمشين بنا  وهن* وهو . شطره األول ) همس : اللسان ( الخفي من الصوت والوطء واألكل ونقل صاحب :   الهمس-النساء 
  ، الواقع أن  ابن عباس قال ذلك، ليؤكد للناس أن قول           لميسا هو اسم امرأة    -.وهو صوت نقل أخفاف اإلبل    : قال  * هميسا  
  . فث في شيء  ليس من الر-وإن كان فاحشا –الشعر 

بهجة المجالس وأنـس   و)٢٠٦ / ٤ (البن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  األبيات البن عباس في      - ٢
وحيـاة   )١٣١ / ٣ (الـشرعية  اآلداب  و  )٢٨ / ٢ (اآلداب منظومة شرح األلباب غذاءو )٦٩ / ٢(المجالس البن عبد البر     

قال األخطل وتنسب لعبد اهللا بن   :وفيه  ) ٢٤٨ص   (البن هذيل لية الفرسان و شعار الشجعان      وح) ٤٣٤ / ١(الحيوان الكبرى   
 )عبد الجليل المـواهبي   أي   (قوله: بلفظ  ) ٢٣٦-٢٣٥ / ٢(للمرادي  سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر        وفي   عباس ، 

  مشطراً هذه األبيات المنسوبة ألبن عباس رضي اهللا عنهما
  =        االــــــ فإن بها المسرة والكم    يها ـبروا علأحبوا الخيل واصط



 

 )٤٧٤٧(

       )بحر الوافر(
ــطبروا علَ  -١ ــل واص ــوا الخي ــا أحب االــــــا والَجمـــــفـــإن العـــز فيه  يه
االـــــــربطْنَاهـــا فـــشاركِت الِعي   اٌلــــها رجـــــ إذا مــا الخيــُل ضيع-٢
ــشةَ كــ -٣ ــمها المعي ـــلَّ يـ نُقاَس ونكــــسوها البراِقــــع والِجــــالَالَ    وٍمـ

  )١٣(ق 
  )١(: - بعد حادثة التحكيم –يرد على عمرو بن العاص  عباس ابن قال***

  )بحر الطويل(
ــذبت -١ ــن ك ــك ولك ــ مثل ــق ومـالي ـ والع رــالـش  لنا يبغى أمركم على  فاس   زالـــ
ــزعم -٢ ــر أن وت ــ األم ــ كـمن ــه  ةـخديع ــل إلي ــول وك ــي الق ــأنكم ف ــض ش الـف
ــأنتم -٣ ــت ورب ف ــد البي ــنكم صــار ق ــا  دي ــدين خالف ــصطفى ل ــب الم ــدال الطي الع
ــاديتم -٤ ــب أعـ ــي حـ ــسه النبـ ــا  ونفـ ــم فم ــن لك ــابقات م ــض وال  س الـف
ــى  مــشى مــن أخبــث البيــت ورب وأنــتم-٥ ــين ذا األرض عل ــا أو نعل ــال حافي رج
  الــنـس  يكـن  لـم  وأن حرثـا  يكن لم كأن  ةـسجيــ مــنكم الغــدر وكــان غــدرتم -٦

  )١٤(ق
  )٢ (:مخاطبا معاوية – عباس ابن قال  

  )بحر الطويل(
ــ -١ ــاٍض ع ــاِنمغَ ــوراِء ال ينطقونه ـ  ِوراثـات الحل   وأهُل   الع ـ ــوم األوائ ــ ِلـــ

                                                                                                     
  االـــــــــــ فإن العز فيها والجم     ت ـــــــوراعوا حقها في كل وق=

  دالالــــــه والـــــ انلناها الترف    اس ــــــــإذا ما الخيل ضيعها أن
  االـــــــــحفظناها فأشبهت العي       ا أقتضي أن ــــــفخير في نواصيه

  نا زواالــــــــــ وال نخشى لنعمت       وم ــــــــنقاسمها المعيشة كل ي
  وها البراقع والجالالـــــــــونكس        ي ـــاسن من حلــــونلبسها المح

 ٥٦٦-٥٦٥في ديوان األخطـل ص )  ٣-٢( والبيتان )٢٤٠ / ٢ (-بال نسبة في المستطرف في كل فن مستظرف  األبيات  و
  . والحقيقة أن األبيات البن عباس )٢٧٣ق
  ٢٥٦وهامش المناقب والمثالب للمغربي ص )٥٥٠ / ١ (- وقعة صفين - ١
إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس، ثم : قال ابن عباس() ٢٥١ / ٨(وفي البداية والنهاية ) ٢٠٩ / ٦٣( تاريخ دمشق  - ٢

  )٢٣٤ص (لقواصم  وذكر البيت والشطر األول في العواصم من ا: أنشد متمثال



– 

  )٤٧٤٨(

٢- ــو جانَد  ــب ــ يِن حــانوا بر ــزة وك ــ ىرذَ  أع ــذرى يِف ــ ال ــي اهالوكَ ــِل ف الكواه
  )١٥(ق

  )١(قال ابن عباس  ***
  )بحر الطويل(

ِلاِزـ هـــعليـــك رســـول اهللا ال قـــوَل   يـا بـن الزبيـر وقـد قـضي           تفاخرني -١
ـ ولو غيرنا يا بـن الزبيـر فخ        -٢ ــائلِ   رتهـــ ــمس األصـ ــاميت شـ ــا سـ ولكنمـ

  قافية الميم
  )١٦(ق

 -  عمى قد وكان -  عباس ابن بيد القوم أخذ"في منافرة البن عباس مع ابن الزبير ، **
   )٢ ( :وقال فنهض ، مرة غير أفحمته فقد الرجل أيها انهض : فقالوا

   )     بحر الوافر(
ــ َأ-١ ــلَ ا قَا يوــم ــِحا ارتَنَ ــوا ولُ ــ  وايرِس ــِرك القَولَ ــو تُ ــطَ اـــــــا ونامـا لغَفَ

  )١٧(ق
 بالد الكوفة والعراق وهو متوكل على إلى قاصدا )أي بأهله(خرج الحسين بهم

خذ خواطرهم أ خرج منها وأن إلى المدينة تشيعه أهلاهللا الكريم الخالق وخرجت معه 
في شدة وعبد اهللا بن العباس ، فرجعوا وهم يبكون   يرجعوا ؛أنوحلف عليهم ، 

  )٣(: احتراق فجعل يقول 
       )بحر الطويل(

ـ  نًوع ظُ تُدقَفَ -١ ـ ي د ا ِف حملـوا  ى الليـلِ  ج   ــوــَأاروا ولــم سفِْرعاــــــ لهــن مقام
ـ ا القَ لَفَ -٢ ـ  لْ ب يـ     لُس ــذاك م    يوهم وال النـار تنطف ــى ب ــين تتهن ـــــامنَوال الع اـ
ــ تب  ناـــــك مثل ــــوفرقتنا يا بين ليت    -٣ ــرد كالمهـ ــضحي ال تـ ــت وتـ اـيـ
ــالتفريق بينــي وبينــ -٤ ــت سهامــ     همـكمــا كنــت ب ــد رمي ــيهم ق ــي عل اـوقلب

                                         
 ٢(وجمهرة خطب العرب  ) ٣٢٥ / ٩(شرح نهج البالغة   البيتان في و) ١٥٧ص ( ثمرات األوراق البن حجة الحموي - ١
  تنافرني : بلفظ ) ١١٧-١١٦/ 
  )١١٧ / ٢(وجمهرة خطب العرب ) ٣٢٦ / ٩( شرح نهج البالغة - ٢
  ١٩ صسفرايني اإلقإسحا ألبي) رضي اهللا عنه( نور العين في مشهد الحسين - ٣



 

 )٤٧٤٩(

ـ دور عليهم في الـديار بمقلت      أ -٥ ــا   أو  يـــــ ــيهم دائمـ ــي علـ ــإبكـ اـلزامـ
ــن درى  أ-٦ ــا م ــا وسقام   ناـــــن الزمــان يلمإي ــات لن ــداوي جراح ـــــن اــ
ــم  -٧ ــدار هأإذا ل ــي ال ــم ف ــرجراه ـ وســكنتها عــادت علــى حرام    اهـتُ اــــ
ـ          -٨ ــال مالم   اومن كان مثلـي ناضـج القلـب موجع ــا يخ ــي م ــوح ويبك ـــــين اـ

  قافية النون
  )١٨(ق 

     ) بحر الوافر(                        )١( موسى أبا يخاطب عباس ابن قالو 
ـ ـوكُنْ  بليـتَ  موسى أبا -١ اِنـــساللــ مخــزون العفــو قريــب    شـيخًا  تـــ
انيــــــيم شـــيٍخ ِمـــن لِلـــه فيـــا  قــيٍس  بــن يــا صــفاتك عمــرو ومــا -٢
ـ ـاعت ذا ةَـــالعـشي  فأمسيت -٣ ــعيفَ    ذاٍرـــ ــرْأِي ضـ ــوب الـ ــاِن منكـ الجنـ
٤-  ـ  مـن  الكـفَّ  فغـض اِنــــــــللبن عـــضك عليـــك يــرد   اذاـــــوم دٍمـن

  )١٩ق (
      )٢(: سن بن عليعبد اهللا بن عباس في موت الحوقال 

ــسن    أصــبح اليــوم ابــن هنــد آمنــاً     -١ ــات الحـ ــوة إذ مـ ــاهر النخـ ظـ
ــصاً    -٢ ــد قام ــن هن ــوم اب ــع الي ــسم    ارت ــالعير ال ــص ب ــا يقم نـــــإنم

  قافية الهاء
)٢٠(  

 حسنا واسما حسنا وجها اهللا آتاه من وسلم عليه اهللا صلى النبي قال قال عباس ابن عن 
 عباس ابن أنشأ ثم وجل عز اهللا صفوة من فهو له شائن غير موضع في وجعله
   )       الخفيفبحر     ()٣(:يقول

                                         
  :     وفيه يقول الشاعر ) ٢٢٩ / ٥(وبدون نسبة في البدء والتاريخ ) ٨ / ٣( سمط النجوم العوالي  األبيات البن عباس في - ١

   قريب القعر مجرور اللسان    ا ــ أبا موسى بليت وكنت شيخ-           
  دان ــء به اليبأمر ال تنو      رمى عمرو صفاتك يا ابن قيس -           
  ان ـــفيا هللا من شيخ يم      ا ـادة مستجيبــ فأعطيت المق-           

رفع يده معا وطرحهما معا وعجن برجلـه مـن     : قمص  ) ١٩٧/ ٤(سليم النعيمي   / ربيع األبرار للزمخشري تحقيق د      - ٢
  الفرح

) ٢١٦٥ / ٤ (- وذخيرة الحفاظ ٣٥٤٣ رقم ٢٧٨ / ٣ (-و شعب اإليمان للبيهقي ) ٣٦٢ / ٤٨ (- تاريخ مدينة دمشق  - ٣
=  وفـي تـاريخ  -سن الوجه فقال البيت ونظر ابن عباس إلى رجل ح    ) ٦٣٢ / ١ (-وفي محاضرات األدباء    ) ٥٠٢٩(رقم  



– 

  )٤٧٥٠(

ــا   -١ موــاَل ي ــي ِإذْ قَ ــرطُ النَِّب ــتَ شَ ــوهِ      َأنْ جاِن الْوــس ــن ِح ــر ِم ــوا الْخَي اطْلُب
  قافية الياء

)٢١(  
جليه في رأيت ابن عباس مدليا ر:  وهو عمه قالاألعرج حسنة عن الحكم عن أبي   

يا ابن عباس إني رجل أصيب الصيد فأصمي وأنمي، :  فأتاه رجل فقال،حوض زمزم
كل ما أصميت ودع ما أنميت، يعني كل ما أقعصته وأنت تراه، وإذا تحامل عنك : قال

  )١: ( وأنشد ابن عباس ،برميته فمات وقد غاب عن عينيك فال تأكل وهو االنماء
  )بحر الكامل(

ــا   -١ ــد حولهــ ــداورأت معــ يـــــي وال ينمــــغيــران قــد يــصم  أســ
  األلف اللينة

)٢٢(  
قال ابن عباس لقائده سعيد بن جبير مولى بني أسد بن خزيمة وكان ابن عباس  ****

قد كف بصره استقبل بي وجه ابن الزبير وارفع من صدري فاستقبل به قائده وجه ابن 
   )٢(بير الزبير وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ثم قال يا بن الز

  )بحر الرجز(
ــا    -١ اهامر ــن ةَ مــار ــصفَ القَ ــد أنْ اــــــةٌ نَلْقَاهـــــإنَّــا إذَا مــا ِفئَ   ق
ـ  نَرد أوالَها علَ   -٢ ـ ــى أخْراه ـــ ــى تـــصير حرضـــا دعواهـــا     اـــ حتـ

                                                                                                     
: قال اطلبوا الخير عند صباح الوجوه وأنشد خيثمة ) صلى اهللا عليه وسلم (  عن ابن عباس أن النبي (١١٣ / ٦٩ (-دمشق =

  توذكر البي
  ) ٣١ص  (-أخبار الدولة العباسية  - ١
والبيت األول والشطر األول من البيت الثاني في ) ١٢٥ /٢ (-وجمهرة خطب العرب )١٣٠ / ٢٠ (- شرح نهج البالغة - ٢

 -قال ابن عباس لقائده     ) ٤٦٤ / ١ (-وفي أنساب األشراف     ) ١٠٠ / ٢ (-و مجمع األمثال    ) ٣٨٣ / ١ (-مروج الذهب   
  :  الزبير يا بن: استقبل بي ابن الزبير، ثم حسر عن ذراعيه فقال : -عيد بن جبير مولى بني أسد بن خزيمة س يقال انه

  قد أنصف القارة من راماها... حتى يصير ضرعا دعواها  *** نرد أوالها على أخراها... إنا إذا ما فئة نلقاها 
  نرد أوالها على أخراها * إنا إذا ما فئة نلقاها      :قال ابن عباس) ١١٠ص  (-في أخبار الدولة العباسية **

  ضربا إذا نحن تقلدناها  *    بالمشرفيات إذا  نغشاها                                                             
  من راماهاقد انصف القارة *   حتى تكون صرعا دعواها                                                          

  :  بلفظ متمثال الحسين قتل لما الهادي موسى قالها) ٦٠٣ / ٤ (- الطبري تاريخواألبيات في 
  أخراها على أوالها نرد ***   نلقاها فئة ما إذا إنا ***  راماها من القارة أنصف قد



 

 )٤٧٥١(

  ما نسب إلى ابن عباس وغيره: ثانيا 
  )٢٣(من قافية الراء 

  )١(:فجعل يقول- عندما خرج الحسين إلى الكوفة–مر ابن عباس على ابن الزبير **
  )بحر الرجز(

ــرة بمعم  -١ ــن قنب ــك م ــا ل ـــــي ــو فبيــضي وأصــفري      ِرـ ــال لــك الج خ
ــا شـــئت أن تنقـــري -٢ ــع الف  ونقـــري مـ ــد رف ـــق ــخ فـ ــاذا تحم ذريـــ
  ريـــالبد من أخذك يوماً فاصب -٣

  من قافية السين
  )٢٤(ق

  )٢(:  العاص قال ابن عباس يرد على عمرو بن***
                                         

ومروج )١٦٥ / ٨(و) ١٦٠ / ٨(مكتبة المعارف   /البداية والنهاية ) ٥/٣٨٤(وتاريخ الطبري   ) ٥/٦٦( الفتوح البن أعثم     - ١
فجاء ابن عباس فضرب بيده علـى     )٩٩/ ١(واألضداد   المحاسن:  و في    ١٩٣واألبيات للبيد في ديوانه ص    ) ٣/٦٩(الذهب  

   خاللك الجو فبيضي وأصفري .. يا لك من قنبرة بمعمر : أصبحت واهللا كما قال الشاعر :عضد ابن الزبير ، وقال 
    البد من أخذك يوماً فاصبري ..قد ذهب الصياد عنك فابشري .  .  شئت أن تنقري                  ونقري ما

وردت فـي  ) ٣٢٥ / ١١ (-وفي مختصر تـاريخ دمـشق      (٢١١ / ١٤ (-تاريخ دمشق   ) ٤٠١ / ٣ (-الكامل في التاريخ    
فضرب ابـن عبـاس    ٢٦١١ / ٦ابن العديم و) ٣/٣٥٤(-وسير أعالم النبالء ١٦١ / ٨ والبداية والنهاية    ٣٨٤ / ٥الطبري  

  خال لك الجو فبيضي واصفري          ونقري ما شئت أن تنقري... الرجز يا لك من قبرة بمعمر : جنب ابن الزبير وتمثل
يا لَِك ِمن قُنْيبرٍة ِبمعمِر : ضرب بيده بين عضديه فقال أصبحت واهللا كما قال فأنشده )١٧٢ / ٣ (-وفي  سمط النجوم العوالي 

خال الحجاز من الحسين بن )  ونَقِِّري ما ِشْئِت َأن تُنَقِِّري   قَد رِفع الفَخُّ فَماذَا تَنْظُِري )  (  لَِك الجو فِبيِضي واصِفِري خَالَ% 
  علي

  ري          ــ خال لك الجو فبيضي واصف    ر ــــ يا لك من قبرة بمعم  :  ١٧٧ في الفصول المهمة ص -
  ريـــهذا الحسين خارجي فابش      ونقري ما شئت أن تنقري                                         

ولم أجدها في الديوان وتنسب لكليب في في أخبار الدول وآثار وأغلب الظن أن هذا الرجز ينسب  لطرفة بن العبد في ديوانه       
  )٢/٣٨٩(األول في التاريخ للقرماني 

للفضل بـن    وتنسب األبيات    –هكذا نسبت البن عباس في كتاب الفنون والنقل عنه            ) ١/٧٧ (  كتاب الفنون البن عقيل     - ٢
 ليس موجودا   ٧(والبيت  ) ٦٥-٦٤ / ٨ (-والنقل عنه سيأتي و شرح نهج البالغة        ) ٤١٣ / ١ (-وقعة صفين   : العباس في   

احد عشر بيتا ووقعت ) ٢٥٤ -٣/٢٥٢ (واألبيات للفضل أيضا في الفتوح البن أعثم) ٦٥-٦٤ / ٨ (-في شرح نهج البالغة  
شرا وحظك منها حسوة  * ال بارك اهللا في مصر فقد جلبت        : كما في وقعة صفين ثم زاد       ٤-١(األبيات في أنساب اإلشراف     

 :واألبيات كما في وقعة صفين  منسوبة للفضل كاآلتي   –الحاسي 
  آسى  يا عمرو حسبك من خدع ووسواس     فاذهب فليس لداء الجهل من -١
  ـم      يشجى النفوس ويشفى نخوة الـراس إال تواتر طعن في نحوركــ-٢
  =      ـاس حتى تطيعوا عليا وابن عبــ  هذا الدواء الذي يشفى جماعتكم      -٣



– 

  )٤٧٥٢(

           )بحر البسيط(
واذهــب فمــا لــك فــي تــرك الهــوى آس   يا عمرو حسبك مـن خـدع ووسـواس         -١
ـ  وألقكم عن طعن فـي نحورك      -٢ ـ          مـــــ رب إبـالس  ـتسخى النفـوس بـه فـي ض
ـ  بالسمهري وضرب فـي سراتك     -٣ ـ ـتلقى الرقـاب وتـدري فـروة  ال          مــــ راســ
ــن عب    مـاجمكــ هــذا لــدينا الــذى يــشفى جم-٤ ــا واب ــوا علي ــى تطيع ــحت اســ
ــا مخلــ  -٥ ــرب نغفله ــوا الح ــر أنك    ةـ إن تغفل ــا غي ــا فإن ـــــأو تبعثوه اسـ
ــن ب   ةـ قتلــى العــراق بقتلــى الــشام كافيــ-٦ ــالحق م ــا ب ــذا وم ــذا به ــه اســ

  من قافية الظاء
)٢٥(  

   )١(: سفيان أبي نب معاوية إلى به كتب العباس، بن اهللا لعبد المبرد أنشد
   )الطويلبحر (

ظــــــحاف المـــودة ألســـباب لـــراع    ةـــبغض غير نــــع أغضيت إني -١
ــآبى    أرى مـا  رمــالص إلى يدعوني زال وما -٢ ــي ف ــك وتثنين ـــالحفائ علي ظــــ
ـ الق علـى  وأغضي العتبى وأنتظر -٣ ظــــــوأغال مــره طــوراً وألــبس    ذىــ
ـ  اإلقبـال  وأنتظر -٤ ـ ـــمنك ودـبال ــبر    مــ ــى وأص ــي حت ــالمغاي أوجعتن ظــــ
ـ  للمــرء والتجريــب  وأقــصرت    الهـوى  عـن  المحـب  يسلي ما وجربت -٥ ظواعـ

  
                                                                                                     

  اس ي فإن اهللا  فضلــه     بفضل ذى شرف عال على النـــأما علـــ-٤=
  ـاس نا غير أنكــــــة     أو تبعثوها فإإن تعقلوا الحرب نعقلها مخي-٥
  ـاس  ما ال يرد وكل عرضة البــقد كان منا ومنكم في عجاجتــها    -٦
  ـاس  هذا بهذا وما بالحق من بــقتلى العراق بقتلى الشام ذاهبــة  -٧
، واألبيات لعلي بن القاسم القاساني فـي يتيمـة   ) ٣٢٥ / ١١ (- األبيات وردت البن عباس في مختصر تاريخ دمشق          - ١
 للكاتب علي بـن القاسـم       (٢٥٧ / ٢١ (- و الوافي بالوفيات     (١٨٤٢ / ٤ (-للحمويو معجم األدباء    ) ٣٩٢ / ٢ (-دهر  ال

  :القاساني الكاتب أبو الحسن ذكره الثعالبي وأثنى عليه وعده من الكتاب المتقدمين في البراعة ومن شعره 
  ظــــــ لراع ألسباب المودة حاف    ة ــوإني وإن أقصرت من غير بغض

  ظــــــ فآبى وتثنني إليك الحاف    ا أرى ــوما زال يدعوني إلى الصد م
   أالين طوراً في الهوى وأغالظ    وأنتظر العتبى وأغضي على القذى 

  )١١١ / ٦ (-و التذكرة الحمدونية ) ٢٥٨ / ١(األمالي في لغة العرب للقالي : األبيات لعبد اهللا بن مصعب في 



 

 )٤٧٥٣(

  المشكوك في نسبته  البن عباس: ثالثا 
)٢٦(  

– أنه قال عن أم المؤمنين عائشة -عنهما تعالى اهللا رضي عباس بنا يروى عنو
       )١: (رضي اهللا عنها

ـــــتجمل -١ ــشت وإن  تــــــــتبغل تـــ ــــتفيل عـــــ تــــــ
ــفكف  الــــثمن مــــن التــــسع لــــك -٢ ــل يــــ ــت الكــــ ملكــــ

  انتهى بحمد اهللا

                                         
وركاكة هذ الشعر تنادي بكذب نسبته إلى : وشك اآللوسي في نسبة األبيات البن عباس فقال ) ٧ / ٢٢ (- روح المعاني - ١

 فلـو كانـت   ، ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة، وليت شعري أي حاجة لها إلى الركوب،ذلك الحبر رضي اهللا تعالى عنه   
يظن بها ولها من العقل الحظ األوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها  ثم إنها رضي اهللا تعالى عنها كيف        ،بصدد المنع ألغلقت بابها   

أمهات المؤمنين تدعى الميراث وهي وأبوها رضي اهللا تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين ال تأخذهم في اهللا تعـالى                    
  "لومة الئم نحن معاشر األنبياء ال نورث هذا

 يومـا   :واسوأتاه يوما على بغل ويوما على جمل وفي رواية        : عائشةقال ابن عباس  ل    )) ١٥٥-٤٤/١٥٤(وفي بحار األنوار    
  : تجملت ويوما تبغلت، وإن عشت تفيلت ، فأخذه ابن الحجاج الشاعر البغدادي فقال

  وإن عشت تفيلت* ت تبلغت ـتجمل ***  وبالكل تملكت * لك التسع من الثمن  **  ال كان وال كنت * يا بنت أبي بكر  
 رضي اهللا   – أن الشيعة قد وضعت  ذلك الشعر زورا وبهتانا على ابن عباس ومذمة ألم المؤمنين عائشة                         وفي رأيي   

وما كان البن عباس أن يقول مثل هذا الهراء  أبدا ، وكيف يقول ذلك وهو الذي مدحها قبل وفاتها بكلمـات سـجلها                        -عنها
ا بينَِك وبين َأن تَلْقَي محمدا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم والَْأِحبةَ ِإلَّا          م :"التاريخ من ذهب حتى بكت من مدحه إذ قال لها مبشرا لها             

 وسلَّم ولَم يكُـن  َأن تَخْرج الروح ِمن الْجسِد كُنِْت َأحب ِنساِء رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ         
وسقَطَتْ ِقلَادتُِك لَيلَةَ الَْأبواِء فََأصبح رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتَّـى            ،  رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يِحب ِإلَّا طَيبا          

فَكَان ذَِلك ِفي سبِبِك وما َأنْـزَل  } فَتَيمموا صِعيدا طَيبا { اس لَيس معهم ماء فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ        يصِبح ِفي الْمنِْزِل وَأصبح النَّ    
لَيس ِللَِّه مسِجد  ٍت جاء ِبِه الروح الَْأِمين فََأصبحوَأنْزَل اللَّه براءتَِك ِمن فَوِق سبِع سموا، اللَّه عز وجلَّ ِلهِذِه الُْأمِة ِمن الرخْصِة  

نِّي ِمن مساِجِد اللَِّه يذْكَر اللَّه ِفيِه ِإلَّا يتْلَى ِفيِه آنَاء اللَّيِل وآنَاء النَّهاِر فَقَالَتْ دعِني ِمنْك يا ابن عباٍس والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَوِددتُ أَ                     
وصـححه  )١٦٣٩ رقـم    (٨٧٣ / ٢ (وفضائل الـصحابة    ) ٢٤٩٦(رقم  ٢٩٨ / ٤ (-في المسند  أحمد  رواه كُنْتُ نَسيا منِْسيا  
 - الكبير المعجمو) ٤٢ / ٢ (- راهويه ابنو   حسين سليم أسد   وصححه  ) ٢٦٤٨ رقم   ٥٦ / ٥ (- يعلى وأب األنؤوط ورواه 

                       - المعرفـة  دار/الـصفوة  صـفة و(٤٥ / ٢ (- األوليـاء  حليةو )١٠١ / ٨ (ةوالنهاي البدايةو)  ١٠٧٨٣ رقم(٣٢١ / ١٠(
  )١٨٠ / ٢ (النبالء أعالم سيرو) ٧٥ / ٨ (- الكبرى الطبقات و)٣٧ / ٢(



– 

  )٤٧٥٤(

  قائمة المصادر والمراجع
  ) قدمته لقدسيته(القرآن الكريم : أوال **

   وعلومهمصادر الحديث النبوي الشريف: ثانيا 
باسم /  د اآلحاد والمثاني للعالمة أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني تحقيق - ١

  ١٩٩١ – ١٤١١ / ١ الرياض ط–دار الراية (فيصل أحمد الجوابرة 
 المكتبة  (السيوطي  بكر أبي ابن عبدالرحمن  لجالل الدين الموطأ برجال المبطأ إسعاف- ٢

  ١٩٦٩ -  ١٣٨٩ ، مصر - الكبرى التجارية
  )لعربيدار احياء التراث ا( أبي عبد اهللا شمس الدين الذهبيلإلمام  تذكرة الحفاظ - ٣
 حاتم محمد أبى محمد عبد الرحمن بن أبى اإلسالم الحافظ شيخ لإلمام :الجرح والتعديل  - ٤

مطبعة مجلس دائرة المعارف ( ه ٣٢٧المتوفى ( بن المنذر التميمي الرازي إدريسبن 
  دار إحياء التراث العربي بيروتوم ١٩٥٢ ه ١٢٧١ /١طالهند -  بحيدر آباد الدكن -العثمانية

العسقالني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار المعرفة  ب التهذيب الحافظ ابن حجر  تقري- ٥
  .١٩٧٥بيروت ط الثانية 

مكتب البحوث :  تحقيق- بيروت- دار الفكر  ( تهذيب األسماء واللغات لإلمام النووي - ٦
  ١٩٩٦: /١ط  بدار الفكر والدراسات

  .دار صادر بيروت( تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر - ٧
بشار . د:  أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي تحقيق للحافظ تهذيب الكمال - ٨

   )١٩٨٠ – ١٤٠٠/   ط – بيروت –مؤسسة الرسالة ( عواد معروف
السيد شرف :  الثقات للحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق - ٩

  ١٩٧٥ – ١٣٩٥  الطبعة األولى ،- دار الفكر( الدين أحمد 
                 الفريوائي عبدالرحمن .د تحقيق هـ ٥٠٧ ت المقدسي طاهر بن محمد لالحفاظ ذخيرة-١٠

 م١٩٩٦- هـ ١٤١٦ الرياض – السلف دار (
 ٢٢٧:ت الخراساني شعبة بن منصور بن سعيد عثمان ألبي:  منصور بن سعيد سنن -١١

  ١٤١٤:/١  طالرياض-  العصيمي دار )حميد آل العزيز عبد بن اهللا عبد بن سعد. د:تحقيق 
                الباقي عبد فؤاد محمد : القزويني تحقيق يزيد بن محمد  ألبي عبد اهللا ماجه ابن سنن -١٢

  بيروت - الفكر دار (



 

 )٤٧٥٥(

 - بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي   للحافظ أبي بكر أحمد   سنن البيهقي الكبرى-١٣
 ) م ١٩٩٤ – ١٤١٤المكرمة ،   مكة- مكتبة دار الباز ( ادر عطامحمد عبد الق: تحقيق 

 سليمان الغفار عبد .د : النسائي تحقيق شعيب بن  أحمد للحافظالكبرى النسائي  سنن-١٤
  ١٩٩١ - ١٤١١ /١ طبيروت – العلمية الكتب دار (حسن كسروي سيد، البنداري

بن عيسى الترمذي السلمي  حمد للحافظ أبي عيسى م  )سنن الترمذي( الجامع الصحيح --١٥
 – القاهرة و دار الكتب العلمية- دار الحديث  (أحمد محمد شاكر وآخرون : شرح وتحقيق 

  )م١٩٣٧-هـ ١/١٣٥٦القاهرة  ط
 عبد بن أحمد الدين صفي الفقيه لحافظ لالرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب  خالصة-١٦
 دار/اإلسالمية المطبوعات مكتب  (غدة أبو تاحالف عبد تحقيق اليمني األنصاري الخزرجي اهللا

  ه١٤١٦- بيروت / حلب -  البشائر
  )مكتبة المعارف–الرياض ( سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين األلباني -١٧
محمد السعيد : أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق  أبي بكر:  شعب اإليمان للعالمة الحافظ -١٨

   ،)هـ ١٤١٠ / ١ بيروت ط– الكتب العلمية دار( بسيوني زغلول 
إسماعيل   محمد بن: للعالمة الحافظ  الجامع الصحيح المختصر:   صحيح البخاري -١٩

 –١٤٠٧، ٣ط بيروت–  دار ابن كثير ،اليمامة( مصطفى ديب البغا. د: البخاري تحقيق 
١٩٨٧   

 بن حبان بن أحمد التميمي محمد   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان   للحافظ أبي حاتم -٢٠
  ١٩٩٣ -  ١٤١٤،  ٢  طبيروت – شعيب األرنؤوط  مؤسسة الرسالة: البستي تحقيق 

 الحسين القشيري النيسابوري تحقيق للعالمة الحافظ مسلم بن الحجاج أبو:    صحيح مسلم-٢١
   بيروت–  دار إحياء التراث العربي (محمد فؤاد عبد الباقي :

 محمد علي تحقيق)  هـ٥٣٨ ت (الزمخشري عمر بن محمود لحديثال غريب في  الفائق-٢٢
  ) بيروت – المعرفة دار  (إبراهيم الفضل أبو محمد-  البجاوي

 محمد اهللا وصي. د : تحقيق الشيباني حنبل بن أحمدألبي عبد اهللا  الصحابة  فضائل-٢٣
  .م ١٩٨٣ – ١٤٠٣ ، األولى الطبعة - بيروت – الرسالة مؤسسة (عباس

جمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة   م-٢٤
مكتبة القدسي بالقاهرة دار الكتب (العراقي وابن جحر : بتحرير الحافظين الجليلين)  هـ٨٠٧

  . م١٩٨٨ - . هـ١٤٠٨ - لبنان–بيروت  - العلمية 



– 

  )٤٧٥٦(

عبداهللا الحاكم   محمد بن  المستدرك على الصحيحين للعالمة الحافظ أبي عبداهللا-٢٥
 ١٤١١ /١ط – بيروت – دار الكتب العلمية( مصطفى عبد القادر عطا : النيسابوري  تحقيق 

- ١٩٩٠  
: المثنى الموصلي التميمي تحقيق  للحافظ أبي يعلى  أحمد بن علي بن:   مسند أبي يعلى-٢٦

 ١٩٨٤ - ١/١٤٠٤ط -  دمشق–دار المأمون للتراث  حسين سليم أسد
األحاديث مذيلة    للحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني    مسند أحمد بن حنبل-٢٧

   القاهرة- مؤسسة قرطبة : الناشر (عليها بأحكام شعيب األرنؤوط
دار (  البن حبان حققه ووثقه وعلق عليه مرزوق على ابراهيم -مشاهير علماء األمصار -٢٨

   م١٩٩١ -  هـ ١/١٤١١ط– المنصورة –الوفاء
أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة  :للعالمة الحافظ   المصنف في األحاديث واآلثار-٢٩

  )١٤٠٩الطبعة األولى ، – الرياض – مكتبة الرشد (كمال يوسف الحوت: تحقيق   الكوفي
: لإلمام الحافظ أبي القاسم  سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني تحقيق  :   المعجم الكبير-٣٠

   ١٩٨٣ - ١٤٠٤، ٢ط – الموصل – مكتبة العلوم والحكم(  السلفي ن عبدالمجيدحمدي ب
 قلعجي أمين المعطي عبد :  تحقيقالبيهقي الحسين بن أحمد  للحافظواآلثار السنن  معرفة-٣١

                بدمشق قتيبة داربحلب و الوعي دارو بباكستان كراتشي اإلسالمية الدراسات جامعة(
  م١٩٩١ ، هـ١٤١٢ /١ط

 تحقيق(ـ ه٤٣٠:المتوفى (األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم يأب  للحافظ الصحابة  معرفة-٣٢
  م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ /١ طالرياض – للنشر الوطن دار (العزازي يوسف بن عادل:

ألبي بصر أحمد )رجال صحيح البخاري(  الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد -٣٣
دار ( عبد اهللا الليثي: بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي المحقق 

  ١٤٠٧/ ١ بيروت ط–المعرفة 
   التراثية العامةالمصادر :ثالثا
 سعيد تحقيق هـ٩١١ تالسيوطي الرحمن عبد الدين جالل لالقرآن علوم في إلتقانا – ٣٤

  م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ت بيرو-الفكر دار  (المندوب
 - بيروت( البن عبد البر تحقيق علي محمد البجاوي - االستيعاب في معرفة األصحاب -٣٥

  ).م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ -١ ط- دار الجبل



 

 )٤٧٥٧(

 - القاهرة( البن األثير تحقيق محمود فايد وآخرين - أسد الغابة في معرفة الصحابة -٣٦
  ) م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ -مطابع الجمعية التعاونية

: تحقيق ( ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني -ة في تمييز الصحابة  اإلصاب-٣٧
  هـ١٤١٢ بيروت الطبعة األولى ، -دار الجيل -علي محمد البجاوي 

              الشنقيطي  المختار محمد بن األمين محمدل بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء -٣٨
  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥:  – بيروت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار ()هـ١٣٩٣ : ت(

 -  دار العلم للماليين-بيروت (-لخير الدين الزركلي ) معجم تراجم( األعالم -٣٩
  ).م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩

 هـ٧٥١ ت(الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمدل: العالمين رب عن الموقعين إعالم -٤٠
- القاهرة مصر، ألزهرية،ا الكليات مكتبة (سعد الرؤوف عبد طه: وتحقيق دراسة
  م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

 بيروت الطبعة -  دار الفكر  (سمير جابر :   األغاني ألبي الفرج األصفهاني تحقيق -٤١
  الثانية

 أمالي ابن الشجري لهبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني العلوي تحقيق -٤٢
  )م١٩٩٦-هـ١/١٤١٣بالقاهرة ط–مكتبة الخانجي (محمود محمد الطناحي /د

الناشر دار الكتب (علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي    األمالي في لغة العرب ألبي-٤٣
  ١٩٧٨هـ ١٣٩٨ بيروت –العلمية 

      محمد حميد اهللا /  أنساب األشراف ألحمد بن يحيى المعروف بالبالذري تحقيق الدكتور -٤٤
  )م١٩٨٧- دار المعارف –القاهرة ( 

الشيخ محمد بيومي وآخران / هاية للحافظ إسماعيل بن كثير خرج أحاديثه البداية والن- ٤٥
  ).ت. دار البيان العربي ومكتبة اإليمان بالمنصورة د- القاهرة(

 السيد ـتحقيق ه٢٨٠ ت  )طيفور ابن (الكاتب طاهر بن أحمد الفضل بي ألبغداد كتاب-٤٦
  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣  مصر-الخانجي مكتبة  (الحسيني العطار عزت

 النمري بن عبد البربن عمر يوسف بن عبد اهللا ال:   بهجة المجالس وأنس المجالس -٤٧
  )لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية (القرطبي تحقيق محمد مرسي الخولي 

 المطبعة الخيرية -القاهرة( تاج العروس لإلمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي -٤٨
  ).هـ١٣٠٦/ ١ ط-بالجمالية



– 

  )٤٧٥٨(

للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : اريخ اِإلسالم ووفَيات المشاِهير واَألعالم تَ-٤٩
  ) لبنان – بيروت -الذهبي تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري الناشر دار الكتاب العربي

  بيروت – العلمية الكتب دار (البغدادي الخطيب  علي بن أحمد  ألبي بكربغداد تاريخ -٥٠
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري  -٥١

  )بيروت –مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع (
 العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف اإلمام تصنيف -تاريخ مدينة دمشق  -٥٢

باعة والنشر  هـ  دراسة وتحقيق علي شيري دار الفكر للط٥٧١ -  هـ ٤٩٩( بابن عساكر
  ) م١٩٩٨ -  هـ- ١٤١٩/ ١لبنان ط–بيروت –والتوزيع 

لمحمد بن جرير الطبري تحقيق محمد أبو الفضل ) تاريخ األمم والملوك( تاريخ الطبري -٥٣
  ).م١٩٦٩ -٤ ط- دار المعارف-القاهرة(إبراهيم 

 ، حياوي نالرحم عبد نبيل : تحقيق- )الثعالبي منصور  ألبيالحسن وتقبيح القبيح  تحسين-٥٤
   لبنان / بيروت - األرقم أبي بن األرقم دار
 تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف للشيخ محمد المدعو جار اهللا -٥٥

تعليق ومراجعة محمد سعيد كمال ) هـ٩٥٤ت(بن عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي 
  )مطابع الحارثي الطائف –إصدارات نادي الطائف األدبي (ومحمد منصور الشقحاء 

تحقيق إحسان ) محمد بن الحسن بن محمد بن علي ( البن حمدون-   التدكرة الحمدونية -٥٦
  )م١/١٩٩٦ بيروت ط–دار صادر (عباس وبكر عباس 

  )بيروت – الفكر دار  (األندلسى حيان يأب لعالمةل ـ المحيط البحر تفسير -٥٧
 بن محمد بن علي الدين عالءل  التنزيل معاني في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير -٥٨

  م ١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩ - لبنان / بيروت -  الفكر دار  (بالخازن الشهير البغدادي إبراهيم
) هـ٤٨٩ ت (السمعاني المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  ألبي القرآنتفسير -٥٩

 - هـ١٤١٨رياض  ال-دار الوطن  (تحقيق ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم
  م١٩٩٧

                    الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء ألبي العظيم القرآن فسيرت -٦٠
  م١٩٩٤/هـ١٤١٤بيروت – الفكر دار  (حسن محمود :  تحقيق)هـ٧٧٤ : ت(

  )٦٠٤ ت(فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي   ل الكبير أو مفاتيح الغيبالتفسير -٦١
  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١- بيروت – دار الكتب العلمية



 

 )٤٧٥٩(

 الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي )والعيون النكت ( الماوردى تفسير -٦٢
  ) لبنان/ بيروت - العلمية الكتب دار (الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد : حقيق تالبصري

 بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر  ألبيواألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد -٦٣
 عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى :  تحقيق)هـ٤٦٣ : ت (القرطبي النمري البر عبد

  ت. ة دالقرطب مؤسسة  (البكرى الكبير
المكتبة (  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ألبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي -٦٤

  بيروت-  ودار الجيل – ودار الفكر م١٩٦٠هـ ١٣٨٠التجارية الكبرى بمصر 
 صححه وعلق الحموي حجة بنلتقي الدين أبي بكر بن علي بن محمد  األوراق ثمرات -٦٥

  م١/١٩٧١ مصر ط–مكتبة الخانجي (عليه محمد أبو الفضل إبراهيم 
  محمد بن جرير  الطبري، ألبي جعفر) تفسير الطبري ( البيان في تأويل القرآنجامع -٦٦

 -  هـ ١٤٢٠ ، /١ط  بيروت مؤسسة الرسالة( أحمد محمد شاكر تحقيق] هـ ٣١٠ ت[
   م٢٠٠٠

 عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري لشمس الدين أبي   ألحكام القرآنالجامع -٦٧
هشام سمير البخاري دار عالم الكتب ، الرياض  :  تحقيق) هـ٦٧١  ت(الخزرجي القرطبي 

  م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣  - ، السعودية
 النهرواني زكريا بن معافى الشافي ألبي الفرج الناصح واألنيس الصالح الجليس -٦٨

 م١٩٨٣- هـ ١/١٤٠٣ بيروت ط–عالم الكتب (محمد مرسي خولي /تحقيق د)  هـ٣٩٠ت(
دار العلم (تحقيق رمزي منير بعلبكي  ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد  اللغةجمهرة -٦٩

  م١٩٨٧- يروت  ب-للماليين
 األندلسي،  سعيد بن أحمد بن علي حزم البن أخرى رسائل وخمس السيرة جوامع -٧٠

  م ١٩٠٠ / ١  طمصر – المعارف دار  عباس إحسان :  تحقيقالظاهري
 البريب ، لمحمد بن أبي بكر بن موسى الشهيرالعشرة وأصحابه النبي نسب في الجوهرة-٧١

هـ ١/١٤٠٣فاعي بالرياض طمنشورات دار الر(محمد التونجي / حققها وعلق عليها د
  م١٩٨٣

 الكتاب دار  (األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم  ألبياألصفياء وطبقات األولياء  حلية-٧٢
  ١٤٠٥ ، الرابعة الطبعة-ت بيرو – العربي



– 

  )٤٧٦٠(

عبد /  األندلسي تحقيق دهذيل لعلي بن عبد الرحمن بن الشجعان شعار و الفرسان حلية-٧٣
  م ٢٠١١ دمشق –الهيئة العامة السورية للكتاب (زغل محمد فاتح /اإلله نبهان ود

دار المعارف بمصر –حسين مؤنس /د:  حققه وعلق عليه بار الحلة السيراء البن اآل-٧٤
  م٢/١٩٨٥ط

 أحمد : تحقيق الدميري عيسى بن موسى بن محمد الدين كمالل  حياة الحيوان الكبرى  -٧٥
  م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ /٢ط– نلبنا / بيروت - العلمية الكتب دار  (بسج حسن
دار (  الحيوان ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السالم محمد هارون -٧٦

  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -بيروت /  لبنان-الجيل 
 تحقيق هـ١٠٩٣   تالبغدادي عمر بن القادر عبد لالعرب لسان لباب ولب األدب خزانة-٧٧

  م١٩٩٨ بيروت – العلمية كتبال دار (يعقوب بديع ميلأ/طريفي نبيل محمد
  الحلبي لسمينل المكنون الكتاب علم في المصون لدرا -٧٨
 –دار الفكر ) (هـ٩١١ت (عبد الرحمن بن الكمال السيوطي لجالل الدين  المنثورالدر -٧٩

  م١٩٩٣-بيروت 
ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى تأليف العالمة الحافظ محب الدين أحمد بن عبد اهللا -٨٠

  م ١٣٥٦سنة (لطبري نشره مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي بباب الخلق بالقاهرة ا
سليم / ربيع األبرار ونصوص األخيار ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري تحقيق د-٨١

  )م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢/ ط– العراق – بغداد –مطبعة العاني (النعيمي  
 عبداهللا ابن محمود الدين شهابل المثاني والسبع يمالعظ القرآن تفسير في المعاني روح-٨٢

  بيروت – العربي التراث إحياء دار (األلوسي الحسيني
 لمحب ألبي جعفر أحمد بن عبد اهللا الشهير باالعشرة مناقب في النضرة الرياض  -٨٣

  )هـ١٤٠٨-م ١/١٩٨٨لبنان ط– بيوت –دار الندوة الجديدة  (الطبري
محمد بن محمد بن يوسف  للعالمة  من تنزه عن الذنوب والقبائحالزهر الفاتح في ذكر  -٨٤

/  هـ ١/١٤٠٦ ط لبنان– بيروت– دار الكتب العلمية (محمد عبد القادر عطا:  تحقيقالجزري
   م١٩٨٦

منشورات (نوري القيسي /إبراهيم السمرائي ود/  تحقيق د الزهرة البن داود األصبهاني-٨٤
  )٣٧: لة كتب التراث ضمن سلس(وزارة اإلعالم بالعراق 



 

 )٤٧٦١(

                     ، لإلمام محمد بن يوسف الصالحي سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد-٨٥
دار ( تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض )  هـ ٩٤٢ت(

  ) ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤/ ١ ط- لبنان – بيروت - الكتب العلمية 
 لمرادي ألبي الفضل محمد بن خليل بن علي اعشر الثاني القرن أعيان في الدرر سلك -٨٦

  )م ١٩٨٨-ه ٣/١٤٠٨ لبنان ط– بيروت – بيروت ودار ابن حزم –دار البشائر (
 محمد  :أحاديثها خرج لإلمام الطحاوي حققه جماعة من العلماء  الطحاويةالعقيدةشرح  -٨٧

  .م١٩٨٠هـ ٨/١٤٠٤طناصر الدين األلباني 
 سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين بن عبدالملك  -٨٨

عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض  /الشافعي العاصمي المكي  تحقيق الشيخ
  ).م١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ ١ دار الكتب العلمية ط-بيروت(

راهيم السمرائي مطبعة  سؤاالت نافع بن األزرق إلى ابن عباس تحقيق الدكتور إب-٨٩
  م١٩٦٨ – بغداد –المعارف 

بإشراف    سير أعالم النبالء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق مجموعة محققين-٩٠
  . لبنان- بيروت –  مؤسسة الرسالة (الشيخ شعيب األرناؤوط

أبي الفالح عبد الحي بن /  شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه األديب-٩١
  ).ت. د- دار الكتب العلمية- بيروت(العماد الخبلي 

محمد  :  لإلمام الطحاوي حققه جماعة من العلماء خرج أحاديثهاالعقيدة الطحاويةشرح  -٩٢
  .م١٩٨٠هـ ٨/١٤٠٤طناصر الدين األلباني 

  شرح نهج البالغة ألبي حامد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين -٩٣
دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبي ( محمد أبو الفضل ابراهيم : لحديد، المحقق بن أبي ا
  بالقاهرة

 طويل علي يوسف.د : تحقيق القلقشندي علي بن حمدأل اإلنشا صناعة في األعشى صبح -٩٤
  ١٩٨٧ ، األولى الطبعة دمشق – الفكر دار(

لي بن محمد بن الجوزي ترجم   صفة الصفوة لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن ع-٩٥
  م٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢ األولى - له محمود فاخوري مكتبة مصر بالفجالة

  م١٩٩١هـ١٤١١مصر - شر والتوزيع بدمنهور مكتبة لبنة للن( كتاب الفنون البن عقيل -٩٦



– 

  )٤٧٦٢(

 البجاوي محمد علي تحقيق ألبي هالل العسكري  والشعر الكتابة:  ن كتاب الصناعتي-٩٧
  )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦  بيروت –المكتبة العصرية  (إبراهيم الفضل أبو ومحمد

أكرم ضياء العمري  . د:  الطبقات ألبي عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري تحقيق -٩٨
  ١٩٨٢ - ١٤٠٢  الطبعة الثانية ، -  الرياض–دار طيبة : الناشر 

خو  الطبقات الكبرى تصنيف محمد بن سعد كاتب الواقدي عني بتصحيحه إدوارد س-٩٩
  ).هـ١٣٢١ – منشورات مؤسسة النصر - مطبعة بريل وطهران- مدينة ليدن(

 مكتبة  (سليمان بن صالح الخزي: تحقيق  أحمد بن محمد األدنروي: طبقات المفسرين -١٠٠
  ١٩٩٧الطبعة األولى ،   المدينة المنورة- العلوم والحكم 

 :  تحقيقالذهبي قايماز بن نعثما بن أحمد بن محمد عبداهللا ألبي غبر من خبر في العبر-١٠٠
  بيروت -  العلمية الكتب دار (زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو

 العقد الفريد للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي تحقيق محمد سعيد العريان -١٠١
  ).م١٩٥٣ -هـ١٣٧٢/  ٢ ط-  المطبعة التجارية الكبرى و مطبعة االستقامة- القاهرة(

 تحقيق محمد محيي الدين عبد القيرواني رشيق بنال وآدابه الشعر محاسن في ةلعمدا-١٠٢
  )م١٩٨١هـ ٥/١٤٠١ بروت ط–دار الجيل (الحميد 

/  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة للقاضي أبي بكر العربي تحقيق--١٠٣
  )هـ١٤١٩ -وزارة الشئون اإلسالمية-الرياض (محب الدين الخطيب 

دار الكتاب العربي (محمد اإلسكندراني /  تحقيق دن األخبار البن قتيبة الدينوري  عيو-١٠٤
  )م ٢٠٠٢ -هـ ٥/١٤٢٣ لبنان ط–بيروت –

 عيون األخبار وفنون اآلثار  للداعي إدريس عماد الدين القرشي حققه كتب مقدمته -١٠٥
  )م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/ ٢بيروت ط–دار األندلس (مصطفى غالب  /د

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ( تحقيق عبد العزيز الميمني للمبرد الفاضل -١٠٦
  م٢/١٩٩٥ط

دارة المعارف العثمانية بحيدر أباد (  الفتوح للعالمة أبي محمد أحمد بن أكثم الكوفي -١٠٧
  )م١٩٧٠-  هـ١٣٩٠/ ١ط– الهند –الدكن 
 - هـ١٤٠٥/ ٥طبيروت - دار الكتاب العربي( الكامل في التاريخ ألبن األثير -١٠٨

  ).م١٩٨٥



 

 )٤٧٦٣(

محمد أبو : المحقق (الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد،  -١٠٩
   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧/ ٣ ط- القاهرة –دار الفكر العربي (الفضل إبراهيم

 القاسم محمود بن ألبي   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل-١١٠
 – دار إحياء التراث العربي  (عبد الرزاق المهدي: تحقيق   الخوارزميعمر الزمخشري

  بيروت
: تحقيق   حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبليألبي اللباب في علوم الكتاب -١١١

/  بيروت - دار الكتب العلمية (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
   م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ /١ط–لبنان 
برواية أبي سعيد بن الحسن السكري تحقيق إيلزه  لمحمد بن حبيب البغدادي المحبر -١١٢

  ) بيروت –منشورات المكتب التجاري (ليختن شتيتر 
 األندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد ألبي  الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -١١٣
  م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣ /١ط– لبنان -  ةالعلمي الكتب دار(محمد الشافي عبد السالم عبد : تحقيق
 -  الخانجي مكتبة (البصري الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ألبي واألضداد المحاسن -١١٤

  م١٩٩٤ -  هـ٢/١٤١٥ط– مصر / القاهرة
  مروج الذهب ومعادن الجوهر ألبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، دار -١١٥

  . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٣/  المعرفة، بيروت
              األبشيهي الفتح أبي أحمد بن محمد الدين شهابل مستظرف فن كل في لمستطرفا-١١٦

 م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ بيروت – العلمية الكتب دار  (قميحة محمد مفيد تحقيق هـ٨٥٠ ت(
   ]هـ ٥١٦ ت [ البغوي مسعود بن الحسين محمد يأب ، السنة محييل التنزيل معالم -١١٧
     الحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر اهللا بدع محمد أحاديثه وخرج حققه

  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ /٤ط والتوزيع للنشر طيبة دار -
مارسدن جونس، عالم الكتب، .  تحقيق د- المغازي للواقدي، محمد عمر بن واقد -١١٨

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الثالثة، 
 المفضل بن محمد بن الحسين بي القاسم ألمحققة نسخة ـ القرآن ألفاظ مفردات-١١٩

   )دمشق ـ القلم دار  (القاسم أبو األصفهاني بالراغب المعروف
فضيلة : الموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي تحقيق:  المناقب تأليف-١٢٠

  .   ه١٤١١ /٢ط بقم مؤسسة النشر اإلسالمي -الشيخ مالك المحمودي 



– 

  )٤٧٦٤(

لقاضي أبي حنيفة نعمان بن محمد المغربي تحقيق ماجد بن محمد  المناقب والمثالب ل-١٢١
  )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ لبنان – بيروت –مؤسسة األعلمي للمطبوعات (العطية 

محمد محيى :   مجمع األمثال ألبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري تحقيق -١٢٢
   بيروت-دار المعرفة : الدين عبد الحميد الناشر 

 القاسم الحسين بن محمد بن  ألبيء والبلغاءاات األدباء ومحاورات الشعرمحاضر -١٢٣
  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ بيروت –  دار القلم (تحقيق عمر الطباع المفضل األصفهاني

 مختصر تاريخ دمشق، البن منظور، تحقيق روحية النحاس ومحمد مطيع، دار الفكر، -١٢٤
  .م١٩٨٤الطبعة األولى 

هـ ١٣٨٨دار المعارف بمصر(ثروت عكاشة /  حققه وقدم له د المعارف البن قتيبة-١٢٥
  )م١٩٦٩
 حققه محمد لعباسيللشيخ عبد الرحيم بن أحمد ا التلخيص شواهد على التنصيص  معاهد-١٢٦

  )م ١٩٤٧هـ ١٣٦٧ مصر –مطبعة السعادة (محيي الدين عبد الحمد 
 –ار الغرب اإلسالمي د(إحسان عباس /  معجم األدباء لياقوت الحموي تحقيق تحقيق د-١٢٧

  )م١/١٩٩٣ ط- لبنان –بيروت 
 د : المحقق) هـ٢٧٧ : ت (الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف ألبي والتاريخ  المعرفة-١٢٨
  م ١٩٨١ ، األولى : الطبعة بيروت – الرسالة مؤسسة  (العمري أكرم
  الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد ألبي الفرج واألمم الملوك تاريخ في لمنتظما-١٢٩

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا راجعه نعيم زرزور  تحقيق) هـ ٥٩٧ ت(
  م١٩٩٢-هـ ١/١٤١٢ بيروت ط–دار الكتب العلمية  -

 بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهيمإل الموافقات -١٣٠
/ هـ١٤١٧ /١ طعفان ابن دار (سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة يأب تحقيق )هـ٧٩٠ت(

  م١٩٩٧
-  محفوظ الغني عبد خالد : تحقيق اآلبي الحسين بن منصور سعد ألبي ـ الدر نثر   -١٣١
 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ /١ط– لبنان / بيروت - العلمية الكتب دار

 تغري بن يوسف المحاسن أبي الدين جمال لوالقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم -١٣٢
  ) بمصر القومي واإلرشاد الثقافة وزارة الناشر هـ٨٧٤ ت األتابكي بردى



 

 )٤٧٦٥(

 إحسان :  تحقيقالتلمساني المقري بن حمدأل الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح-١٣٣
 ١٩٩٧- لبنان - بيروت - صادر دار( عباس
المطبعة الجمالية – الصفديلصالح الدين بن أبيك -  نكث الهميان في نكت العميان-١٣٤

  م١٩١١ -هـ ١٣٢٩بمصر 
                 :تحقيق نهاية األرب في فنون األدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري -١٣٥

   ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ ١ط– لبنان / بيروت - العلمية الكتب دار  (وجماعة قمحية مفيد /د
 وتركي األرناؤوط أحمد تحقيق الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح لبالوفيات لوافيا-١٣٦
  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت- التراث إحياء دار(  ىطفمص

وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين أحمد بن محمد بن بكر بن خلكان .  وفيات األعيان-١٣٧
  )م١٩٦٨ -  دار الثقافة ، دار صادر-بيروت(إحسان عباس /تحقيق د

              /٢طنصر بن مزاحم المنقري، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة  وقعة صفين،-١٣٨
  . هـ١٣٨٢
      شرح وتحقيق الثعالبيألبي منصور عبد الملك   في محاسن أهل العصرالدهر  يتيمة-١٣٩

  .م١٩٨٣-هـ ١/١٤٠٢ بيروت ط–دار الكتب العلمية (محمد مفيد قميحة / د
   المراجع العربية الحديثة- :ثانيا 
لدوري ، بيروت ، دار  أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول تحقيق عبدالعزيز ا-١٤٠

  ،١٩٧١الطليعة 
"  تأليف  الشيخ محمد باقر المجلسي األطهار األئمة الجامعة لدرر أخبار األنواربحار  -١٤١

   م١٩٨٣ -  ـ  ه١٤٠٣ لبنان الطبعة الثالثة  -العربي بيروت  دار إحياء التراث
تبة العلمية المك( جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ألحمد زكي صفوت -١٤٢

   بيروت–
عبد اهللا محمد / حبر األمة عبد اهللا بن عباس ومدرسته في التفسير بمكة المكرمة د-١٤٣

  )م١٩٨٦ –هـ ١/١٤٠٧ بالقاهرة وبيروت ط–دار السالم (سلقيني  
 –فايد محمد دار الكتاب العربي /  ديوان عمر بن أبي ربيعة قدم له وضع هوامشه د-١٤٤

  م١٩٩٦-هـ٢/١٤١٦بيروت ط
حنا نصر /  ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د-١٤٥

  م١٩٩٦هـ ٢/١٤١٧ بيروت ط–دار الكتاب العربي (الحتى 



– 

  )٤٧٦٦(

  .  القاهرة–دار الفكر العربي (عبد اهللا بن عباس ترجمان القرآن لعبد العزيز الشناوي  -١٤٦
علي بن محمد بن  أحمد المالكي المكي ل: الفصول المهمة في معرفة أحوال األمة   -١٤٧

  م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩/ ٢ لبنان ط –بيروت –دار األضواء )  ٨٥٥ت(هير بابن الصباغ شال
مكتبة المثنى ( عمر رضا كحالة   معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  تأليف -١٤٨

  .ت. دبيروت  بيروت دار إحياء التراث العربي-
 لإلمامر الحسين أخذ ثأويليه قرة العين في الحسين للخوارزمي  نور العين في مشهد -١٤٩

  ) مصر –مصطفى الحلبي البابي وأوالده مكتبة مطبعة و(عبد اهللا بن محمد 
  



 

 )٤٧٦٧(

  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
إبراهيم بن هرمة أحد شعراء الدولة العباسية المنسوبين إلى قـريش، وللـشاعر             
القرشي في مقام االحتجاج اللغوي مكانة مميزة بين سائر شعراء القبائـل العربيـة لمـا       
استقر من تميز لسان القرشيين واالتفاق على فصاحتهم، لكن لم يـصفُ انتـساب ابـن                

ن صواب القول القطع بانتسابه إليهم، وكان لهـذا الموضـع            هرمة إلى قريش، وليس م    
  .محله في بداية هذه الدراسة

وكما أن نسبته إلى قريش موضع نقاش، فكذلك طبقته الزمنية موضع خالف بين             
أئمة اللغة في االعتداد بشعره حجة على العربية؛ فهو من طبقـة ينـأى عنهـا بعـض                  

  .حتراز والتوقي ال على سبيل المنعالمتقدمين من أئمة اللغة على سبيل اال
وقد صرح أئمة الشأن بأن ابن هرمة آخر الحجج، وجعلوا شعره آخر ما يقيمون              
له وزنا في مقام االحتجاج اللغوي، حتى أنهـم يميـزون بـين شـعره وبـين أشـعار             
معاصريه، وليس األمر راجعا إلى ارتباط وفاته بسنة بعينها، فإنهم لم يتفقوا على سـنة               

، بل لم يتفقوا على سنة ميالده، وإنما اعتدوا بشعره العتبـارات أخـرى تتـصل                وفاته
  .باستقامة لسانه وصحة ما ينسب إليه وبعده عن التأثر بما يخل بفصاحته

وقد تتبعت في هذه الدراسة مسألة االحتجاج بشعر هذا الشاعر، والمواضع التـي             
ليه، ووقفت على المواضع التـي      احتجوا فيها بشعره، وكالم أئمة اللغة حول ما ينسب إ         

  .  وافق شعره فيها غيره من األدلة على المسألة اللغوية التي سيق فيها
ولم يكن من هدفي في هذه الدراسة التوسع في مسائل فرعية من القواعـد، بـل                
تناولت كل موضع بما يلزم له من التحقيق لمعرفة مكان الشاهد الذي سيق للشاعر بـين                

دون التطرق إلى القضية النحوية نفسها بالبحث الموسع الذي يخـرج           غيره من الشواهد    
هذه الدراسة الموجزة عن مقصدها، كما لم أعن مطلقا بالمذهب النحوي الذي ينتصر له              

 
 

  الجامعة العربية المفتوحةأستاذ مساعد ب
  تفرع الكوي

  



– 

  )٤٧٦٨(

شاهد الشاعر في المواضع التي كانت محال للنزاع بـين المـذاهب، إذ لـيس تحقيـق                 
  .الخالف في المسألة من مقاصد هذه الدراسة

سأل أن أكون قد وفيت هذا الجانب الذي سعيت لدراسته حقه من البحـث،           واهللا أ 
  .وأن أكون قد نأيت به عن مهاوي االدعاء واالعتساف، أومخازي الشطط واإلجحاف

  والحمد هللا أوال وآخرا
  عمرو سعد عواد قطب. د        

  ٢٠١٧                               مارس ـ 
                                     



 

 )٤٧٦٩(

  لة شعر ابن هرمة لدى النحويينمنز
  مولده ـ عصره ـ نشأته ـ وفاته: التعريف بالشاعر -
 طبقته).. شعر المولدين: (حكم االحتجاج بشعره -
 القضايا التي أخذها النحاة من شعره -

  اسمه ومولده
هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي، أحد بني قـيس بـن             

  .١حجازي سكن المدينة، ويكنى أبا إسحاق. لجالخُ: يقال لهمالحارث بن فهر، و
و الهرم ضرب من النبت سمي بذلك كما سمي ضرب آخر من النبـت أبـيض                

  .٢الشيحة لبياضه، وواحدته هرمة، وذكر ابن جني ظنا أنه من الهرم  وهو الضعف
  .٣"هرمة بسكون الراء: الصواب:" وقال ابن مكي  

ألن الخلج قيل إنهم يدعون االنتساب لقريش؛ قال ابن         نسبته إلى قريش باالدعاء؛     
  .٤"بطن يزعمون أنهم من قريش، منهم ابن هرمة الشاعر: والخُلُج:"دريد

قبيلة ينسبون في قريش، وهم قـوم       :" والخلج بضمتين جمع خليج، قال في اللسان      
بـن  من العرب كانوا من عدوان، فألحقهم عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، بـالحرث             

  .٥"مالك بن النضر بن كنانة، وسموا بذلك ألنهم اختلجوا من عدوان
  .٦وقريش ترجع إلى مالك بن النضر، فهو أبوها كلها كما قال ابن قتيبة

الخلج اسمه قيس بن الحارث بن فهر، واختلف في تـسمية بنـي              :"قال السهيلي 
قيل ألنهـم نزلـوا   قيس بن الحارث الخلج، فقيل ألنهم اختلجوا من قريش وسكان مكة، و 

  .٧"بموضع فيه خلج من ماء ونسبوا إليه
خلج بضم الخاء فهـو      وأما   :"وبين ابن ماكوال في اإلكمال أصل هذا النسب؛ قال        

قيس بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليـاس                  

                                         
 ).٢٠: ص:(طبقات الشعراء البن المعتز ١
 ).١٩٩:ص:(المبهج ٢
  ).٨٩:ص:(تثقيف اللسان ٣
  ).٤١٠:ص:(االشتقاق ٤
  ).٢/٢٦٠:(لسان العرب ٥
  ).٦٨:ص:(المعارف ٦
  ).٣/١٠٢:( الروض األنف٧



– 

  )٤٧٧٠(

 بـن الخلـج      عديا وعلقمة، فولد عـدي     -وهو الخلج -بن مضر، ولد قيس بن الحارث       
      ا، فولد صبح بن عدي عامراصبحا وسيار ـ  ا، فولد ربيع بن صبح هـذيلً      ا وربيع ا وأوس ،

  .١"فولد هذيل بن ربيع دبية وهرمة ونجبة
فإن ثبت هذا النسب فقد صح انتساب الشاعر إبراهيم بن هرمة إلى قريش، ومـع        

كان ابن هرمـة    :" التشكيك في صحة نسبه لقريش، قال الصفدي        نفسه هذا فقد رووا عنه   
 دعي أدعياء هرمة دعي فـي الخلـج ونـسب    ؛قصيرا دميما وكان يقول أنا األم العرب    

  .٢الخلج في قريش يشك فيه
ومع عناية الناس بذكره وأخباره فقد  تضاربت األقوال في تاريخ مولده، وكـذا            

سـنة  ولـد   أن ابن هرمـة  ٣وفاته، فقد نقل األصفهاني عن يحيى بن علي عن البالذري      
  :عين، وأنشد أبا جعفر المنصور في سنة أربعين ومائة قصيدته التي يقول فيهاتس

   لما رمى هدفَ الْخَمِسين ِميلَاِدي إن الْغَواِني قَد َأعرضن مقِْليةً   
  .٤ثم عمر بعدها مدة طويلة: قال
  .ولم أجد ما ذكر في أنساب البالذري  

سبعين، ونادم المنصور سنة أربعين ومائة، وعمر       وذكر ابن شاكر أنه  ولد سنة        
والسيوطي في شـرح شـواهد    ،٦، وكذا نقل الصفدي في الوافي بالوفيات  ٥بعد ذلك دهراً  

      .٨، والبغدادي في الخزانة٧المغني
عام تسعين استنادا إلى معنى البيـت  كان ورجح محققا ديوانه المطبوع  أن مولده  

هـ، وهو يذكر أنه بلغ الخمـسين، وفيمـا         ١٤٠ سنة   المذكور؛ ألن مدحه للمنصور كان    
قااله نظر؛ ألن البيت المذكور يذكر فيه أن الغواني قد أعرضن عنه ببلوغه الخمـسين،               

  !ولم يذكر أنه بلغ الخمسين لتوه، فتأمل

                                         
  ).٣/١٨٩:(اإلكمال ١
  ).٦/٤٠:(الوافي بالوفيات ٢
 ".رواه عن البالذري:"، وفي بعض النسخ"أراه عن البالذري:"قال ٣
 ).٥٢٨/ ٤:(األغاني ٤
  ).١/٣٤:( فوات الوفيات٥
  ).٦/٤٠:(الوافي بالوفيات ٦
  ).٢/٦٨٢:( شرح شواهد المغني٧
  ).١/٤٢٥:(خزانة األدب ٨



 

 )٤٧٧١(

رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد األموي، فأجازه، ثم وفد على المنـصور            
وانقطع إلى الطـالبيين ولـه شـعر        . ة، فتجهم له، ثم أكرمه    العباسي في وفد أهل المدين    

  . ١فيهم
وابن هرمة كما وصفه الخطيب شاعر مفلق، فصيح مـسهب مجيـد، حـسن                

  .٢القول، سائر الشعر، وهو أحد الشعراء المخضرمين أدرك الدولتين األموية والهاشمية
  .بالبخلوله حكايات في مواالته للطالبيين، ومعاقرته للشراب، واتصافه 

بـراهيم بـن   ومما يروى عنه في ذلك أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال إل    
ال تحسبني كمن باع لك دينه رجاء مدحك وخوف ذمك، فقد رزقني اللَّه بـوالدة               : هرمة

 ،نبيه الممادح وجنّبني القبائح، وإن من حقه علي أن ال أغضي على تقصير فـي حقّـه                
زيـدنك  حد الخمر، وحد الـسكر؛ وأل     : ران ألضربنّك حدين  وإني اقسم لئن أتيت بك سك     

لموضع حرمتك بي، فليكن تركك لها للَّه تعن عليه، وال تجعله للنـاس فتوكـل إلـيهم،                 
  :فنهض ابن هرمة وقال

  راِمـــــوأدبِني بآداِب الِْك   نَهاِني ابن الرسوِل عِن المداِم               
  اِمـــي اصطَِبر عنْها ودعها      ِلخَوِف اِهللا لَا خَوِف الَْأنَ ِلوقَاَل           
           نْهِري عبفَ تَصكَيِفي ِعظَــو كَّنتَم با حي      لَهبحاِمي      ــا و  
 ٣ِث الَحراِموِطيب النَّفِْس ِفي خُب    َأرى ِطيب الْحلَاِل علَي خُبثًا              

ذكر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة أن وفاة ابن هرمة كانـت عـام               : وفاته
، وذكر الصفدي أن وفاتـه كانـت   ٥هـ١٥٠، وذكر ابن شاكر أنها كانت سنة        ٤هـ١٧٦

  . ٦بعد المائة والخمسين تقريبا
هـ؛ ألنه قد أنشد شعرا لهارون الرشـيد،        ١٥٠أما وفاته فأبعدها أن يكون عام         

هـ لم يكن الرشيد أكمل من العمـر        ١٥٠هـ، وفي عام    ١٧٠الرشيد ولي الخالفة سنة     و
  !سنتين

                                         
  )٥٠/ ١( األعالم للزركلي١
 ).٤٦/ ٧:(تاريخ بغداد ٢
 ).٥٤/ ٨( العقد الفريد٣
  ).٢/٨٤:(النجوم الزاهرة ٤
  ).١/٣٤:( الوافي بالوفيات٥
 ).٦/٤٠:( الوافي بالوفيات٦



– 

  )٤٧٧٢(

لفت كتب في أخباره ألحمد بن طيفور، وإسحق الموصـلي، والزبيـر بـن            وقد أُ 
  .١بكار، وأبي بكر الصولي، كما ذكر ياقوت في مواضع متفرقة من معجمه

 )شعر المولدين: (حكم االحتجاج بشعره
يحتج به في اللغة والنحو والصرف قسمه العلماء علـى طبقـات            الشعر الذي     

المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية    : الشعراء الجاهليون، والثانية  :  الطبقة األولى  :٢أربع
المتقدمون ويقال لهم اإلسالميون وهم الذين كانوا فـي         : واإلسالم كلبيد وحسان، والثالثة   

  .   المولدون وهم من بعدهم:صدر اإلسالم كجرير والفرزدق، والرابعة
فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرهما إجماعـا وأمـا الثالثـة فالـصحيح صـحة           
االستشهاد بكالمها وقد كان أبو عمرو بن العالء وعبد اهللا بن أبـي إسـحاق والحـسن                 
البصري وعبد اهللا بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم ويعـدونهم    

لقد أحسن هذا المولد حتى لقـد هممـت أن آمـر صـبياننا     :" عمرو يقول  من، وكان أبو  
، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا باإلضـافة إلـى شـعر              ٣"برواية شعره 

جلـست  : الجاهلية والمخضرمين وكان ال يعد الشعر إال ما كان للمتقدمين قال األصمعي          
  . ٤"إليه عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت إسالمي

صمعي على الطريقة نفسها ال يحتج بشيء من شعر المولدين، ولو اقتـصر             واأل
األمر على ما نقل عن أبي عمرو من عدم االحتجاج بالشعر اإلسالمي فهـو ال يكفـي                 
وحده في القطع بأنه يرى بطالن االحتجاج به؛ ألن ترك االحتجاج بالدليل ال يلزم منـه                

رهم اكتفاء بما لديه من الشواهد الجاهليـة،        القول ببطالنه، فقد يكون ترك االحتجاج بشع      
ما كان مـن حـسن فقـد    " :وهي أقوى بال مراء، وقد سئل أبو عمرو عن المولدين فقال 

، وهذا يعني أن ما كان لديهم مـن حجـة   ٥"سبقوا إليه، وما كان من قبيح فهو من عندهم      
في هذا المقـام،    ففي أشعار الجاهلية ما يغني عنها، وحصيلته من أشعار الجاهلية تكفيه            

ولو ابتكروا شيئا جديدا لم يكن موجودا فهو ليس من كالم العرب، وكان محصولهم مـن   
سمعت :"كالم الجاهليين أكبر من أن يلتفتوا إلى غيره؛ روى الخطيب عن أحمد بن يحيى             

                                         
 ).٤/٣٥٦:(وفيات األعيان: ، وانظر أيضا)٦/٢٦٧٨(، و)٣/١٣٢٦(، و)٢/٦١٥(، و)١/٢٨٥:(األدباءمعجم  ١
  ).٧-١/٦:(خزانة األدب ٢
  ).١/١١٨: (الخزانة ٣
 ).١/٩٠: (العمدة ٤
  ).٢/٤١٤:(المزهر ٥



 

 )٤٧٧٣(

سمعته من ألف أعرابي خالف ما قالـه        : ابن األعرابي يقول في كلمة رواها األصمعي      
  !.١"األصمعي
ن وجد في كالمهم ما يقطع بإبطالهم االحتجاج بأشعار المولدين مطلقـا؛ فقـد              لك

  :، فلما ذكر له قول الكميت)أبرق( و)أرعد(كان األصمعي يمنع أن يقال 
  ٢راِئضي ِب ِلكيدِعا وم فَدـــــ           ـيِزا يق يِرـبَأ ودِعرَأ

لتأخر زمانه، وروى ابن سـيدة أن       ، وألحقه بالمحدثين    ٣"الكميت ليس بحجة  : "قال
أبا حاتم ألزم األصمعي الحجة في ذلك، وكذا نازعه السهيلي وأثبت خالف قوله، وفعـل         

  :األصمعي ذلك أيضا بذي الرمة حين احتج عليه بقوله
  ٤ ثاوياَأراك لَها ِبالْبصرِة الْعام    ٍة ابر ذُو قَمٍة ِبالِْمصِر َأجوو زذَُأ
طالما أكل ذو الرمـة الزيـت فـي         :" بهاء التأنيت، وقال   )زوجة(: يقولفأبى أن   
إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملـوح فـى          :"، وأوردها المرزباني بلفظ   ٥!"حوانيت البقالين 

يعني أنه كثرت مالزمته الحاضرة، ففـسد       :"، قال أبو حيان   ٦!"حوانيت البقّالين حتى بشم   
  .٧"اج بكالمهلسانه، وجمهور أهل العلم على االحتج

  :مع أن االستعمال نفسه عند الفرزدق في قوله
سالَِّذي ي وإنوز فِسدى ِليعِتيج   لَاٍع ِإ كَسى ُأسسى يِد الشَّر٨اتَِبيلُه  

  .٩وذكر لألصمعي فلم يحر جوابا
  : وأورد الزجاجي أيضا من الشواهد

                                         
  ).٣/٢٠١:(تاريخ بغداد ١
، )١٤٤:ص(، وهو في إصالح المنطـق     )١٣٢:ص(البيت من مجزوء الكامل ، للكميت كما في ديوانه ، بتقديم لفظ أبرق               ٢

 ).٢٥٣:ص(، وصدره في الموشح )١/٣٧٣(، وإسفار الفصيح )٣/١٨٠(، اللسان ) ٣/٢٢٢(والكامل 
  ). ٤/٣٤٠:(المخصص ٣
، وابن جني في )١٧٣: ص(، وأورده الزبيدي في طبقات النحويين )٢/١٣١١(البيت من الطويل، وهو في ديوان ذي الرمة  ٤

  ).١/١١٠: (، وابن عصفور في شرح جمل الزجاجي)٣/٢٩٨: (الخصائص
  ).٣/٢٣٥:(الروض األنف: انظر ٥
  ).٢٣٤:ص:(الموشح ٦
  ).٤/٢٠٠:(التذييل والتكميل ٧
، وأورده ابن السكيت في )٤١٧:ص): (فإن امرأ يسعر يخبب زوجتي( البيت من الطويل، وهو في ديوان الفرزدق وصدره          ٨

، وديـوان  )١٩٠، ٢١/١٨٧(و) ٩/٢٢٣: (، واألغـاني )١٩٩، ٢/٥٨: ( الزاهر، وهو في)٣٥٠،  ٢٤٣: ص: (كتاب األلفاظ 
 ).٢/٢٩٢: (، واللسان)٧/٥٢٦: (، والمحكم)٤/١٦٤٢(و) ١/٣٢٠: (، والصحاح)٣/٣٠٨: (األدب

  ).٧/٦٧:(مصابيح الجامع ٩



– 

  )٤٧٧٤(

  ١طَّاِمعون ِإلي ثُم تَصدعوا وال   ي جِتهن وزووي شَجفَبكَى بنَاِت
  :وقال آخر
  ٢ِة لْبكَير الِْري هي وجِهِهر ِف تَ     يِتجوي زِنتْجرخْ َأدي قَِلِزنْ منِم

وإنما لج األصمعي ألنه كان مولعا بـأجود اللغـات، ويـرد مـا لـيس                :"ثم قال 
  .٣"بالقوي

ج على اللغة حتى ولو استحسنوه فـي  ولم تكن لهم ثقة بكالم المولدين في االحتجا     
وليس ذلك لشيء إال لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد، وقلة ثقـتهم           :"المعنى؛ قال السيوطي  
، وقد صرحوا بأنهم ال يجعلون المحدث موازيا للقديم، وعبر ابن           ٤"بما يأتي به المولدون   

ثل أبـى نـواس      م -إنما أشعار هؤالء المحدثين    :"األعرابي عن ذلك بعبارة كاشفة؛ قال     
 مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى به؛ وأشعار القدماء مثل المسك والعنبـر              -وغيره

كنا عند ابن   : ، وروى المرزباني عن أبي عبد اهللا التميمى، قال        ٥"كلما حركته ازداد طيبا   
أمـا هـذا   : فقال له الرجل. األعرابى، فأنشده رجل شعرا ألبى نواس أحسن فيه، فسكت     

  .٦"بلى، ولكن القديم أحب إلى:" فقال: لشعر؟ قالمن أحسن ا
ولم يمنعهم ذلك أحيانا من استجادة شعر المولدين ومدحه؛ فهذا ابن األعرابي مع             

جميـع   :"شدة انصرافه عن أشعار المولدين قد نقل الراغب في محاضرات األدباء قوله           
  :، وسمع رجال ينشد لخالد الكاتب٧"ما قاله أبو نواس حسن

  ٨ولَيُل الْمِحب ِبلَا آِخِر      ولَم تَرِث لِلساِهِر رقَدتَ
                                         

 ني القرآن للزجاج  هو في معا  و،  )١٤٨:ص: (البيت من الكامل، لعبدة بن الطيب من قصيدة أورها المفضل في المفضليات            ١
، )٢/٥٨(، وأورده ابن األنباري فـي الزاهـر       )٣/٢٩٨: (، والخصائص )١٥٠:ص: (، ومجالس العلماء للزجاجي   )١/١٠٣(

: ، وشرح التسهيل البن مالك)٥/١٤٧(، وابن سيدة في المخصص )١/٥٠٤: ص: (، والمذكر والمؤنث)٣٧٤:ص: (واألضداد
  ).١/١٦٩: (ر، و المزه)٢/١٠٢: (، وأوضح المسالك)٢/١١٣(
، والمخصص )١/١٦٨(، وهو في الحيوان )١٥٠:ص(البيت من الرجز، غير منسوب، أورده الزجاجي في مجالس العلماء     ٢
  ).٢/٣٢٣(، المزهر )١/٥١٦(، والمذكر والمؤنث لألنباري )٣/٢٩٨(، والخصائص )٥/١٤٧(
  ).١٥٠:ص:(مجالس العلماء ٣
  ).٢/٤١٤:(المزهر ٤
  ).١/٣١٣:(الموشح ٥
 ).١/٣١٣:(وشحالم ٦
  ).١/٧٨٦:(محاضرات األدباء ٧
، وأمالي القالي   )٤٠٥:ص(، وطبقات ابن المعتز     )٤٩٢:ص(البيت من المتقارب ، لخالد الكاتب ، وهو في دالئل اإلعجاز             ٨
  ).١/٤٣٢(، وخزانة األدب للحموي )٢١٠: ص(، والتمثيل والمحاضرة له )١/١٦٣(، واإلعجاز واإليجاز للثعالبي )١/١٠٠(



 

 )٤٧٧٥(

  :فاستحسنه، ثم أنشد رجل لبشار
      حزحى لَا تَزجاُل الدا بم خَِليلَي   حضتَوِح لَا يبِء الصواُل ضا بمو  

ــَأض    ِبيلَهس تَِنيرسالْم ارلَّ النَّه    هَأِم الدبي سلَي ٌل كُلُّهلَي ــر حر  
ـَكََأن الدجى زادتْ وما زادِت الدجى    ولَِكن َأطَاَل اللَّيَل هم مب          ١ رحـ

نح بيتك ال تأكله هذه األبيات، فإن بيتك        :"فقال ابن األعرابي للذي أنشده بيت خالد      
  ، ٢!"طفل، وهذه األبيات سباع

عض أهل الطبقتين األوليين ممن تكلم في االستـشهاد بـشعرهم لعلـل             على أن ب  
تخصهم ال تمتد إلى عصورهم؛ فمن كان في  لسانه مطعن لقربـه مـن اللـسان غيـر         
العربي كانوا يتقون رواية شعره؛ كعدي بن زيد وأبي دؤاد اإليادي، فقد كانوا يرون كما               

ـ   ٣نقل عن األصمعي أن ألفاظهما ليست بنجدية       ان يـسكن الحيـرة، ويـدخل    ، وعدي ك
، وقال أبو عمـرو     ٤"وعلماؤنا ال يرون شعره حجة    :"األرياف، فثقل لسانه، قال ابن قتيبة     

، وعـن أبـى عمـرو    ٥"والعرب ال تروى شعره، ألن ألفاظه ليست بنجديـة     :"بن العالء 
كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة، فكان عدى بن زيـد           :"الشيبانى، عن المفضل، قال   

س فارسـا، وولكـودن     ر، وعدوا من أخطائه تسميته للفَ     ٦"سمع لغاتهم فيدخلها فى شعره    ي
، ٧، وللخمر خضرة، وكل هذا ليس على اللسان العربـي الـصحيح         ةمار فار حوالبغل وال 

وقد يكون عدم التنقيح في الرواية أثره في إعراضهم عن شعره؛ فأبو دؤاد اإليـادي قـد     
  .٨! إنها لخلف األحمر: صمعيوا له أربعين قصيدة قال األدأنش

وبالجملة فأكثر العربية كما نقل السيوطي في االقتراح عن أبي نـصر الفـارابي              
قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم         : أخذت عن خمس قبائل هي    

وقـضاعة وغـسان    ،  لخم و جذام لمجاروتهم ألهل مصر القـبط        ليؤخذ عن غيرهم مث   
                                         

، والبيتان األوالن فـي   )٦٢-٦١:ص(األبيات من الطويل ، لبشار بن برد ،  كما في ديوانه مع اختالف في بعض ألفاظه                   ١
  ).٤٣٤:ص(، والمستطرف ) ٣٧:ص(، ولوعة الشاكي للصفدي ) ١/١٣٦(نهاية األرب 

  ).٧/٦١٠:(تاريخ بغداد ٢
  ).٨٨:ص:(الموشح ٣
 ).١/٢١٩:(الشعر والشعراء ٤
  ).١/٢٢٤:(ءالشعر والشعرا ٥
  ).٨٦:ص:(الموشح ٦
  ).١/٢٢٤:(الشعر والشعراء ٧
  ).٣٢٠:ص:( انظر الموشح٨



– 

  )٤٧٧٦(

و تغلـب  ، ون في صالتهم بغير العربيـة  ءشام وأكثرهم نصارى يقر   لمجاروتهم ألهل ال  
والنمر لمجاروتهم للنبط والفرس، وعبد القيس لمجاروتهم للهند والحبشة، وبنـي حنيفـة        

و ، وسكان اليمامة و ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار األمـم المقيمـين عنـدهم               
ابتدءوا ينقلون لغـة العـرب وقـد    حاضرة الحجاز ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين     

  .١خالطوا غيرهم من األمم وفسدت ألسنتهم
نوا كحاطب ليل فيما ينقلون؛ فمـا أخـذوه         وولهذا فاللغويون في هذا الوقت لم يك      

  .أخذوه لكونه حجة ال مطعن فيها، وما تركوه تركوه لعلة تخل بفصاحته
قا وقيل يستشهد بكـالم     الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطل      الطبقة  وأما  

  .من يوثق به منهم واختاره الزمخشري، ونوزع في ذلك
أما احتجاج الزمخشري بكالم المحدثين؛ فقد استدل على استعمال الفعـل أظلـم             

  :متعديا بقول أبي تمام
  ٢ ظَلَاميهما عن وجِه َأمرد َأشْيِب      هما َأظْلَما حالَى ثُمتَ َأجلَيا

وهو وإن كان محدثا ال يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربية،             :"الثم ق 
الدليل عليه بيت الحماسـة،     : فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ أال ترى إلى قول العلماء          

  .٣"فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه
وقد سار على طريقة الزمخشري في االستـشهاد بالمولـدين رضـي الـدين                

ستراباذي في شرحه على كافية ابن الحاجب؛ فقد استشهد على تـأخر المبتـدأ عـن                اإل
الخبر معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ بقول أبـي             

  :تمام
اَألفَلُع اِعابي القاِتالِت لُع هاب   َأرنَ والج تْتَى اشْيواِسُل ارَأيٍد ع ٤ه  

  . بأبي تمام في عدة مواضعهر البغدادي أنه تكرر استشهادوذك

                                         
 ).٤٨-٤٧: ص:(االقتراح: انظر ١
، وتفـسير  )١٨١/ ١(، والدر المـصون  ) ٨٦/ ١(، وفي الكشاف )١/١٥٠(البيت من الطويل، ألبي تمام، وهو في ديوانه        ٢

  ).١٤٨/ ١(، البحر المحيط )٥٢/ ١(البيضاوي
  ).١/٨٧:(افالكش ٣
، وعيون األخبـار    )٤٨/ ١(، والحيوان   )٣/١٢٣(، والبيت من الطويل ألبي تمام، وهو في الديوان          )١/٢٥٨:(شرح الكافية  ٤
، وشرح المفصل البن    )٤٦/ ٣(، والموازنة لآلمدي  )٧٦: ص(، وأدب الكتاب للصولي     )٢٧٤/ ٤(، والعقد الفريد    )١٠٩/ ١(

  ).٢٤٨/ ١(يعيش 



 

 )٤٧٧٧(

واستشهد كذلك بغيره من المولدين، فقد استشهد على تـرخيم المـضاف بقـول              
  :المتنبي

  ١ِهللا ما فَعَل الصواِرم والْقَنَا    ِفي عمِرو حاِب وضبِة الَْأغْنَاِم
  :واستشهد على تنكير الحال بقوله

لْتُها واقَبِعهمأد جزوعي مملَتِْن    دقَبو لَي عٍف فَم٢فَِما ِلى خَو  
  :بيه بقولهشواستشهد على مجيء الحال جامدة لقصد الت

بقَتْد رما وخُتْالَم اٍن وطَ ب     فَواحنْتْ عبرا ور٣االَنَتْ غَز  
  :واستشهد على حذف الموصوالت االسمية بقوله

  ٤ايتُ يرقُده يِبنى ملَقاً ِإشَو     ي ِبي سِهرتُ ِمن طَراِليِبْئس اللَّ              
  :واستشهد في كنايات األعالم بقوله

  ٥ِبه تَملَ وعلَ تخْملَ وٍركْ باريِد     ا ـهباِكو مْألَم تَم لَةَلَع فَنَأكَ              
ببضعة عشر شاعرا من الشعراء المولـدين فـي         وكذا استشهد البدر الدماميني       

 منهم العباس بن األحنف وأبو نواس ويحيى اليزيـدي وهـشام            ؛"المنهل الصافي "كتابه  
العتاهية وأبو تمام ودعبل والمتنبي وابن الرومي والحريري والبوصيري،          الضرير وأبو 

  .٦وقد حصرهم أحدد الباحثين في دراسة منشورة
وكيف يستشهد بكالم مـن هـو        :"مه واستدالله، قال  وتعجب أبو حيان من كال      

  .٧"مولد، وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره؟
                                         

مهـال أال هللا مـا صـنع    : (، والبيت من الكامل، ألبي الطيب المتنبي، وهو في الـديوان وصـدره  )١/٣٩٥:( شرح الكافية  ١
  ).٣٤٥/ ٢(، وفي خزانة األدب )٤١٠:ص)(القنا

/ ٣(وفي الخزانـة للبغـدادي    ،)٣٠: ص(، والبيت من البسيط، ألبي الطيب المتنبي، وهو في ديوانه )٢/١٩:(شرح الكافية  ٢
١٩٧.(  

، وهو أيضا في أسرار البالغة   )١٢٩:ص(، والبيت من الوافر، ألبي الطيب المتنبي ، كما في ديوانه            )٢/٣٣:( شرح الكافية  ٣
، ومعاهد )١٤٠: ص(، والوساطة )٢٥٤/ ٢(، وحياة الحيوان )٩١/ ١(، والطراز )٦/ ٣(، وأمالي ابن الشجري )١٩٤: ص(

  )..٢٢٢/ ٣(، وخزانة األدب )٨٣/ ٢(التنصيص 
، وفي المنصف البـن وكيـع   )٣: ص(، والبيت من المنسرح، ألبي الطيب المتنبي ، وهو في ديوانه    )٣/٧٠:(شرح الكافية  ٤
  )..١٢٩: ص(، ونشأة النحو للطنطاوي )٢٠٩: ص(
  ).٤٤٧/ ٦(، وفي الخزانة )٤٢٣: ص(، و البيت من البسيط، ألبي الطيب، وهو في ديوانه )٢/٢٥٣:( شرح الكافية٥
، العدد )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية"اد بشعر المولدينموقف الدماميني من االستشه"٦

  .م٢٠٠٤، يونية  ٥٥٤: ٥٣١: الثاني ص
  ).١/١٤٨:(البحر المحيط ٧



– 

  )٤٧٧٨(

وأجاب البغدادي عن دعوى الزمخشري بأن قبول الرواية مبني على الـضبط              
والوثوق واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية واإلحاطة بقوانينها ومـن     

ثم فرق بـين الروايـة ونقـل الحـديث          ،   الرواية ال يستلزم إتقان الدراية     البين أن إتقان  
 ن أنه باب لو فتح للزم االستدالل بكل ما وقع في كـالم علمـاء المحـدثين          بالمعنى، وبي

 وقد خطئوا المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة          ،والحجة فيما رووه ال فيما رأوه     
  .١واوينكما هو مسطور في شروح تلك الد

ومن الدارسين من زعموا أنه ـ أي االحتجاج بشعر الطبقة الرابعة ـ مـذهب      
ابن هشام، وكأنهم قالوا بذلك لما رأوه يكثر اإليراد من أشعارهم والتكلم عنها، وقد أكثـر   
من ذلك في مغني اللبيب، وهذا غلط منهم عليه، إذ لم يجعل شيئا من كالمهم حجة، بـل           

 عنهم ويغلطهم، وإنما أكثر من إيراد أشعار المجيدين مـنهم لكونهـا      أحيانا يورد الرواية  
أقرب شيء إلى العربية الصحيحة، ولم يصرح بأن شيئا من كالمهم قد سيق لالستشهاد،              

وأما بيتُ المتنبي   :"بل صرح بخالف ذلك، فبعد أن أورد بيتا للمتنبي وتكلم عنه قال بعده            
  .وفي هذا كفاية ،٢"ال يقوم حجةً لكالِمهفإنّما ذكر تمثيالً ال استشهادا، إذ 

ـ وهو من الطبقة الرابعـة ـ   قيل إن سيبويه احتج ببعض شعر بشار  أما ما و  
لم يثبت بحال؛ فإن بـشارا لـم يـرد    إذ موضع بحث،   مع اشتهاره   هو كالم   ، ف تقربا إليه 

اسمه في كتاب سيبويه مطلقا، وإنما ورد بيت منـسوب لبـشار ولغيـره، وقـد تعلـق           
 )نينـان (اعمون لذلك برواية مفادها أن سيبويه أنكر على بـشار اسـتعمال لفظـي               الز
  : في قوله)الغزلى(و

حالْب ِنينَان ِريـتُلَاِعبا تجِيهرج ِم ِمنالْقَو تَ نُفُوسَأيا    رمّبر٣وِر و  
  :وقوله

  ٤ ِبها ِفي ِظلِّ مرءومٍة زهرعلَى الْغَزلَى ِمنِّي السلَام فَربّما    لَهوتُ         
  :فهجاه بشار قائال

  ذُِبنْ تَتَنْا كُمي وِمتْ شَن عتَثْدح تَ    يِذا الَّ مِةيِّساِرفَ الْناب يِهيوبِسَأ        

                                         
  ).١/٧:(خزانة األدب ١
  ).٢٧٠:ص:(تخليص الشواهد ٢
 ).٣١٤: ص(، والموشح )١٣٤:ص(البيت من الطويل، لبشار بن برد، وهو في ديوانه  ٣
  ).٣١٤: ص(، والموشح )١٣٩: ص(، ورسالة الغفران )١٣٣:ص(البيت من الطويل، لبشار بن برد، وهو في ديوانه  ٤



 

 )٤٧٧٩(

  ١ذُخُْأتَي وِطع تُِنيرـــصِمالْ ِبكمُّأ و   يِتاءسي ما ِفراِدي سنِّغَ تُتَلْظََأ        
فتوقّاه سيبويه بعد ذلك، وكان إذا سئل عن شيء فأجاب عنه ووجد له شاهدا مـن      

  .٢شعر بشّار احتج به استكفافا لشره
وفي هذه الرواية ما يشكل؛ ففي كتاب سيبويه ما ينقض مضمون هذه الروايـة؛        

طور فـي   الحوت، والمس    جمعا للنون وهو    )نينان(فالرواية تذكر إنكار سيبويه استعمال      
: ونينـان :"كتاب سيبويه يخالفها؛ فقد ذكر أن النون تجمع على نينان؛ قال فـي الكتـاب              

، وما في الكتاب وهو كتاب موثوق النسبة باالتفاق أولى مما فـي هـذه               ٣"جماعة النون 
  . الروايات المهلهلة

وكذا من العجيب أن يعير بشار سيبويه بأنه ابن فارسية،؛ إذ ال ينضبط  هـذا                  
  !ن بشار نفسه من ساللة فارسية، وأحرى به هو اآلخر أن يكون ابن فارسيةمع كو

ولهذا ذكر المرزباني أنه  إنما عني بالفارسية امرأة مـن البـصرة مـشهورة                 
  .٤"وكان أشد عصبية للفرس من أن يقول هذا:" بالزنا، قال
 وممن استغرب هذا الخبر وطعن فيه أبو العالء المعري في رسـالة الغفـران؛            

  .٥"وفيما روي في كتاب سيبويه أن النون يجمع على نينان، وهذه أخبار ال تثبت:"قال
المحثـون،  :  فـوق الطبقـات األربـع طبقتـين، وهمـا          "أبجد العلوم "وزاد في   

 .٦والعصريون
ممن يحتج بشعره عند عامة     الذي هو محل دراستنا     فإن ابن هرمة    ما سبق   وعلى  

مرو وابن اسحق والحسن وابن شبرمة من االحتياط        النحاة إال ما كان من احتراز أبي ع       
  .بتركه، والصحيح أنه حجة

يعد ابن هرمة من الشعراء المقدمين منزلة على كبار معاصـريه بمـا فـيهم                 
مقدم في الشعراء المحدثين قدمه محمد بـن داود         :"الحسن بن هانئ، قال عنه الدارقطني     

  .١"محدثينوغيرهما من ال، وأبي نواس ، بن الجراح على بشار
                                         

  ).٣١٤:ص(، والموشح )٣/١٤٦(، وفي األغاني )٩٨: ص(البيتان من الطويل، منسوبان لبشار بن برد، وهما في ديوانه  ١
  ).٣/١٤٦:(األغاني ٢
 ).٣/٥٩٣:(الكتاب ٣
  ).٣١٤: ص:(وشحالم ٤
  ).١٤٠١: ص:(رسالة الغفران ٥
  ).١٧٧:ص:( أبجد العلوم٦



– 

  )٤٧٨٠(

: إن األصـمعي قـال  : قال لنا ثعلب مرة : ونقل الخطيب عن أبي الحسن األخفش     
  .٢ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحجج

  :وفيما يلي المواضع التي استشهد فيها النحاة بأبيات البن هرمة
  مجيء الخبر اسم مكان مختص منصوبا 

  :لمكان بقول ابن هرمةاستشهد النحاة على وقوع خبر المبتدأ ظرفا ل  
  ٣ َأنُصب للمِنيِة تَعتَِريِهم      ِرجالي َأم همو درجُ السيوِل

 رجع أدراجه، أى رجع فى الطريق الذى جاء         :مكان درج السيل من السيل ويقال     
هذا معناه فأجرى مجرى ما قبله، كما أجروا ذلك المجرى درج السيول، كما قـال               . فيه

  .٤في الكتاب
من األلفاظ المحفوظة التي وردت فيها اإلضافة إلـى المـاء،           "درج السيول "ولفظ

  .٥أورده الثعالبي في ثمار القلوب
  .٦أما بيت ابن هرمة فقد روي فيه لفظ درج بالرفع والنصب

» فـي «واألصل في اسم المكان المختص إذا قصد بشيء منه معنى الظرفية الزمة لفظ              
، إال  )الصالة في المسجد  :(، وإنما تقول  )الصالة المسجد :(ولأو ما في معناها؛ فأنت ال تق      

َألقْعــدن لَهـم ِصــراطَك  {: أن يـرد شـيء بخــالف ذلـك فــيحفظ كقولـه تعـالى     
رجـع  ( :وكقـول العـرب  ، ]٥:التوبة[}واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ {،]١٦:األعراف[}الْمستَِقيم

  .ابن هرمة المتقدم ه، ومنه بيتأي في الطريق الذي جاء في) فالن أدراجه
هو منـى فرسـخان،     : وربما جاء اللفظ مرتفعا، فيكون ذلك بتقدير إضافة؛  مثل         

، )هو منـى يومـان    :(، ومن ذلك  "وغلوة السهم " وهو منى عدوة الفرس، ودعوة الرجل،     

                                                                                                     
 .)٢٣٠٥/ ٤( المؤتلف والمختلف١
  ).١٢٨/ ٦:(تاريخ بغداد ٢
، وأسـاس  )٣٢٠/ ٧(، والمحكم )٤١٥/ ١(، وفي كتاب سيبويه )١٨١:ص( البيت من الوافر، البن هرمة ، وهو في ديوانه     ٣

، وشرح التسهيل البن مالـك  )٢٦٧/ ٢(، ولسان العرب )١٤٧/ ٦(، نثر الدر  )٤١٥ /١(، جمهرة األمثال    )٢٨٣/ ١(البالغة  
)٢٢٧/ ٢.(  
  ).٤١٤/ ١:( الكتاب لسيبويه٤
  ).٥٥٩:ص:( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب٥
  ).١/٢٨٣:( أساس البالغة٦



 

 )٤٧٨١(

أخطب مـا يكـون     : ، وعد سيبويه ذلك من سعة الكالم، كما قالوا        )هو منى فوت اليد   (و
  .١الجمعةاألمير يوم 

وفي بيت ابن هرمة النصب والرفع كالها جائز كما قال السيرافي؛ حيث ألحقـوا            
أن مـن  : درج السيول بمناط الثريا، واستعملوه ظرفا، ورفعه جائز، ونقل عـن يـونس         

زيد خلفُـك،   : زيد خلفُك يجعله هو الخلف، وقد ظهر أن سيبويه يجيز         : العرب من يقول  
 ضرورة شاعر، وهو قول المازني، فكان الجرمـي ال          إذا جعلته هو الخلف، ولم يشرط     

  .٢يجيزه إال في ضرورة الشعر، والكوفيون يمنعونه أشد المنع
هـو منـي مـرأى    :"وقاس على ذلك جماعة قليلة فجوزوا النصب في نحو قولهم   

أنت : ، واألصل في ذلك الرفع ألنهم جعلوه هو األول، حتى صار بمنزلة قولهم            "ومسمع
٤أنكر ابن مالك في شرح التسهيل القياس على نحو ذلك، و٣مني قريب.  

  إشباع الحركات وصيرورتها حروف مد
هو أن ينشئ المـتكلم      ) مطل الحركات (اإلشباع للحركات الذي يسميه ابن جني       

حرف مد من جنس الحركة المشبعة، فيمد الفتحة حتى تصير ألفا، ويمد الكـسرة حتـى           
ا، وفي شعر ابن هرمة ما استشهد به على ذلك،          تصير ياء،ويمد الضمة حتى تصير واو     

  :وهو قوله يرثي ابنه
  ٥وَأنْتَ ِمن الغَواِئِل ِحين تُرمى    وِمن ذَم الرجاِل بمنْتَزاِح

 فأشـبع  )بمنتـزح  (أراد:"وهو مفتعل من النزح، قال في اإلنصاف   ، بمنتزح: يريد
  :، وقوله٦"الفتحة فنشأت األلف

يَأنَِّني حونُو فََأنْظُورلَكُوا َأدا سيثُمح ِري    ِمنصى بوثِْني اله١ثُما ي  

                                         
  )٤١٥/ ١( الكتاب لسيبويه١ 
  )١٨٩/ ١( شرح أبيات سيبويه٢
  ).٥٨:ص:( المسائل الحلبيات٣
 ).٢/٢٢٧:(رح التسهيل ش٤
، وأساس البالغـة  )١٧٧/ ٢(والمحكم ) ٤١٠/ ١(، وفي الصحاح )٩٢:ص( البيت من الوافر، البن هرمة، وهو في ديوانه      ٥
، )٢٣/ ١(، واإلنصاف   )٧٦: ص(، ودرة الغواص    )٣٥١/ ٢(، وسر صناعة اإلعراب     )٣١٨/ ٢(، والخصائص   ٢٦١/ ٢(

، )١١٢: ص(، والمسائل الحلبيات )١٩٠/ ١(، والحماسة البصرية )١٨٤/ ١(جري ، أمالي ابن الش)٥٩: ص(وأسرار العربية 
  ).٦١٤/ ٢(، واللسان )٢٥/ ٤(وشرح الشافية للرضي 

  ).٢٣/ ١:(اإلنصاف في مسائل الخالف ٦



– 

  )٤٧٨٢(

  .٢وقد عقد ابن جني لذلك بابا في الخصائص
وكانت متى أشـبعت  ، وأصل ذلك أن هذه الحركات أبعاض للحروف ومن جنسها 

كما أن الحروف أنفسها قد تجد بعضها أتم        ، ومطلت تمت ووفت جرت مجرى الحروف     
  .٣وإن كانت كلها حروفًا يقع بعضها موقع بعض في غالب األمر"،ا من بعضصوتً

  : وقد حمل على ذلك قول عنترة  
  ٤ينْباع ِمن ِذفْرى غَضوٍب جسرٍة     زيافٍَة ِمثِْل الفَِنيِق المقْرِم

هذا قول أكثر أهـل     أراد ينبع، فأشبع الفتحة، فأنشأ عنها ألفًا، وذكر األنباري أن           
ينبوع، وصارت الـواو ألفـاً، لتحركهـا        : ، فأصله ٥"يفعل"على هذا " ينباع" ووزن. اللغة

  .وانفتاح ما قبلها
ينبع : (لفتحة طلبا إلقامة الوزن، أال ترى أنه لو قال        اع  اشبإوذكر ابن منظور أنه     

  .٦لصح الوزن إال أن فيه زحافا، وهو الخزل) من ذفرى
صمعي قد ذهب في ينباع إلى انـه ينفعـل          من انباع، فاأل  " ينباع" وقيل إن أصله  

 فهـذا ينفعـل ال      ،إذا تحرك من الصف ماضـيا     : يقال انباع الشجاع ينباع انبياعا    : وقال
محالة ألجل ماضيه ومصدره ألن انباع ال يكـون إال انفعـل واالنبيـاع ال يكـون إال                  

  .٧انفعاال
، ]٧٦:المؤمنـون [}ِهم فَما اسـتَكَانُوا ِلـرب  { :ومنهم من حمل على ذلك قوله تعالى    

وزعموا أن أصل الفعل استكن من السكون، وأورده الزمخشري احتماال، وكذا الـسمين             
                                                                                                     

  لكـراع ، والمنتخـب    )٤٠٩: ص(، وفي  األلفاظ البن السكيت       )٢٣٩:ص(البيت من البسيط، البن هرمة، وهو في ديوانه         ١
، )١٠٩/ ١(، والمخـصص    )١٠١/ ٨(، والمحكـم    )٤٧٩/ ١٥(، وتهذيب اللغـة     )٣١٨/ ٢(، والخصائص   )،  )٦٩٥ :ص(

، )٥٩:ص(، وأسـرار العربيـة      )٢٩٨/ ٢(، والزاهـر    )٣٣٧/ ١(، وأمالي ابن الـشجري      )٤٨٤: ص(والقاموس المحيط   
، )٢٣٩١/ ٥(، وارتشاف الضرب )١/٢٧(، وشرح جمل الزجاجى   )٥٢٥/ ٢(، والبديع في علم العربية      )٢٢/ ١(واإلنصاف  

  ).٧/ ٧(، وخزانة األدب )٤٣٠/ ١٤(ولسان العرب 
  ).١٢٣/ ٣:( الخصائص٢
  ).٣١٨/ ٢( الخصائص٣
، وسر صناعة )٣٦٠: ص(، وفي جمهرة أشعار العرب )٢٠٤:ص(البيت من الكامل، وهو من معلقة عنترة كما في ديوانه  ٤

/ ٨(، و   )٢٣/ ٨(، و )٦٤٩/ ١(، ولسان العرب    )٢٠٤/ ١(، واإلبانة   )٣٧٩/ ٢(،  )١٩١/ ٢(،  والمحكم    )٢١/ ٢(اإلعراب  
  ).٧٨/ ١(، وشرح الكافية البن الحاجب )٢٤/ ١(، واإلنصاف )٣٦٢/ ٢٠(، وتاج العروس )٣٤٥

  ).٢/٢٩٩:(الزاهر ٥
  ).٩/١٩:(لسان العرب ٦
  ).٢/١٩١:(المحكم ٧



 

 )٤٧٨٣(

 ليس بفصيح، وهـو مـن ضـرورات         اإلشباع، ورده أحمد بن المنير ألن هذا        ١الحلبي
، وكذا ضعفه أبو حيـان مـن     ٢الشعر، فينبغي أن ترفع منزلة القرآن عن ورود مثله فيه         

شباع ال يكون في تصاريف الكلمـة، أال تـرى أن مـن أشـبع فـي                 وجه آخر أن اإل   
استكان : ال تقول انتزاح ينتزيح فهو منتزيح، وأنت تقول       ) ومن ذم الزمان بمنتزاح   :(قوله

 ومجيء مصدره استكانة يدل علـى أن الفعـل وزنـه            ،يستكين فهو مستكين ومستكان   
  .٣استفعل كاستقام استقامة

واتَّقُواْ ِفتْنَةً الَّ تُِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمـنكُم        { :الىومنهم من حمل على ذلك قوله تع      
؛ ففي قراءة علي وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود والباقر والربيـع             ]٢٥:األنفال[}خَآصةً

في القراءة المتواترة هي الالم واأللـف تولـدت         » ال«، قالوا إن    »لتصيبن«وأبي العالية   
  .٤ره األلوسيمن إشباع الفتحة، وأنك

سـتَغْفَرتَ  آسـواء علَـيِهم     { :وكذا إشباع ضمة الدال في قـراءة أبـي جعفـر          
مـ {:  بمد الهمزة، ومثلها رواية أحمد بن صالح عن ورش         ]٦:المنافقون[}لَه ِم   ِيِلكامـوي 

م دار  ِريكُوسـأُ { :بإشباع ضمة الدال، وقراءة الحسن    ] ٥-٤:الفاتحة[ }وِإياك نَعبد  *الدين
، بإشباع ضمة الهمزة، وحمل على ذلك في أحد األوجه حديث           ]١٤٥:األعراف[}الْفَاِسِقين

متى يراك الناس قد تخلفت، وأنـت سـيد     :(البخاري في قول أبى جهل لعنه اهللا لصفوان       
بإثبات األلف في يراك فتكون األلف متولدة عن إشباع فتحـة           ) أهل الوادي، تخلفوا معك   

  .٥األلف األصلية جزماالراء بعد سقوط 
، وكـذا   ٦]٣٩:النور[}ٍةاكَسراٍب ِبِقيع { :وحمل في المحتسب عليه قراءة ابن مجاهد      

، وال يخفى ضعف حمل القرآن على لغة        ٧]٩:الروم[}ثَاروا اَألرض َآو{ :قراءة أبي جعفر  

                                         
 ).٣/٤٣٢:( الدر المصون١
  ).٣/١٩٧:( ابن المنيريةالكشاف مع حاش ٢
  ).٧/٥٧٧:(البحر المحيط ٣
  ).٥/١٨١:( روح المعاني٤
  ).٢/٤٨٣:(عقود الزبرجد: انظر ٥
  ).٢/١١٣:(المحتسب ٦
  ).٢/١٦٣:(المحتسب ٧



– 

  )٤٧٨٤(

 فـي   في شيء من القراءات لبعده؛ قال أبو علي الفارسي        شاذة؛ فهذا الحمل مما ال يجاز       
  .١"ولم نعلم شيئا من ذلك أخذ به في القراءة:" الحجة

  إبدال الهمزة على غير قياس
ويـل أمـه،    : يريـدون ) ويلمه:(وقع في كالم العرب حذف الهمزة تخفيفا كقولهم       

ـ  "بما أنزليك:"ومنه قراءة الكسائي إنهـا لحـدى   :" وقراءة ابن كثيـر  ـ أي أنزل إليك 
النثر، لكن هذا غير إبدال الهمزة، فلو أبدلت الهمـزة          شواهده كثيرة في الشعر و    ، " الكبر

ياء لزمت الياء في سائر االشتقاقات بخالف التخفيف فال تلزم، ومما استشهدوا به علـى          
  : هذا اإلبدال على غير قياس قول ابن هرمة

  ٢إن السباع لَتَهدا عن فَراِئِسها   والنَّاس لَيس ِبهاٍد شَرهم َأبدا
، فلما أبدلها ياء أعطى الكلمة حكم االسم المنقوص، واألصـل           )ليس بهادئ :(أراد

أن كل شيء من ذلك يحكم فيه بالتخفيف ال باإلبدال إال أن يقوم  دليل على اإلبدال، وقد                  
عقد ابن جني لذلك فصال في الخصائص يفرق فيه بين الموضـعين، وأورد فـي ذلـك             

سـمعت العـرب    : ي أبو زيـد سـيبويه فقـال لـه         لق :"حكاية لطيفة عن سيبويه  قال     
، وزاد  )أقرأ:(منه؟ قال ) أفعُل(كيف تقول في  : ، فقال له سيبويه   )توضيت(و) قريت:(تقول

 ألنه كما ذكر أبو الفتح لـو كـان          ٣!"فقد تركت مذهبك  : فقال له سيبويه  : أبو العباس هنا  
  .أقري؛ كرميت أرمي: البدل قويا للزم ووجب أن تقول

ف الهمزة مقيس في لسان العرب بخالف إبدالها فهو غيـر مقـيس،             ولهذا فتخفي 
:" وبيت ابن هرمة المتقدم من شواهدهم على ذاك اإلبدال الذي ال ينقاس؛ قال في الممتـع   

  .٤"جميع هذا ال يقاس عليه ِإلَّا في ضرورة شعر

                                         
 ).٦/٤٤٧:( الحجة للقراء السبعة١
/ ٤(والمحكم ) ٣٧٠/ ٢(، وسر الصناعة )١٥٤/ ٣(، والخصائص )٩٧(البيت من البسيط، البن هرمة كما في ديوانه ص           ٢

/ ١(، وتاج العروس    )١٨٠/ ١(، واللسان   )٢٢٩: ص(، وضرائر الشعر    )٢٥٢: ص(، والممتع الكبير في التصريف      )٣٥١
، )٣٨٣/ ٢(،  وعزاه الدميري في حياة الحيوان الكبرى للـشافعي )٥٢٣٥/ ١٠(، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد      )٥٠٣

  ).٧/ ٣(وعزاه ياقوت في معجم األدباء البن قيس الرقيات
  ).٣/١٥٤:(الخصائص ٣
  ).٢٥٢:ص:(الممتع الكبير ٤



 

 )٤٧٨٥(

  )لما(تنزيال لها منزلة) لم(حذف الفعل بعد
أقـام  : كما يحذفونه بعد قد؛ يقول القائـل      ) لم(      أجاز العرب حذف الفعل بعد    

  :١"قد" ولما يقم، كما قال النّابغة في: جئت ولما، أي:زيد؟ فتقول
  ٢َأِزفَ التَّرحُل غَير َأن ِركَابنَا    لَما تَزْل ِبِرحاِلنَا وكََأن قَِد
 تفيـد هـذا     وذلك لكون لما فيها معنى التوقع واالنتظار، وهذا بخالف لم فإنها ال           

المعنى، لكن في شعر ابن هرمة ما يشهد إلجراء لم مجرى لما في هذا الحذف؛ وذلـك                 
  :في قوله

             ِداحفَظْ ويعتَها ِت الَّتَكاألعاِزِب ِإ  ي استُوِدع موي نو لْتَ وِإص٣ لَِمن  
  . الثانيوإن لم تصل، أو لم توصل على خالف في التقدير، وصوب العيني: يريد

  :  قول ابن هرمة٤وأنشد ابن عصفور في الضرائر الشعرية
  ٥َأهُل السيالَِة ِإن فَعلْتَ وِإن لَِم   ِه  ــوعلَيك عهد اِهللا ِإن ِبباِب              

  .وإن لم تفعل: يريد
وقد نص النحاة على اختصاص ذلك بالضرورة الشعرية، وقد ذكر فـي المغنـي       

 بالضرورة بخـالف    )لم(، ومنها اختصاص حذف مجزوم      )لما( و )لم(فوارق بين   جملة  

                                         
  ).٦٢٠/ ١:( البديع في علم العربية١
، والبيت فـي غريـب الحـديث        )٨٩: ص" (أفد الترحل " البيت من الكامل للنابغة الذبياني، كما في ديوانه وهو فيه بلفظ             ٢

، )١١٤/ ٦(، والمحكـم    )١٢٠/ ١( اللغـة    ، ومقاييس )١١/ ١١(، واألغاني   )١٩٢/ ٢(، والبيان والتبيين    )٣٩/ ٣(للخطابي  
) ٦٢٠/ ١(، والبديع   )١٤٢/ ١(، وشرح كتاب سيبويه     )٤٤٦: ص(، والصناعتين )١٧/ ٢(، وسر الصناعة    )٤٩/ ١(والفائق  

، و )٤٥٥/ ١(،  وأمالي ابن الحاجب )٩٤و ٣٦/ ٥(و) ٤٥١/ ٤(، وشرح المفصل )١٤: ص(،  ودرة الغواص     )٤٤٠/ ٢(و
، و  )١٤٦: ص(، والجنى الـداني     )٨٣/ ٤(و) ٢٤١/ ٣(، وشرح الرضي على الكافية      )١٠٩/ ٤(ك  شرح التسهيل البن مال   

، )٣٩٤/ ١(، وتاج العـروس     )٣٤٦/ ٣(ولسان العرب    ،)٢٨/ ١(، وشرح األشمونى    )١٩/ ١(شرح ابن عقيل على األلفية      
  ).٣٣٥/ ١(التنصيص  ، ومعاهد)٧٠/ ١(وخزانة األدب 

، )٨٣/ ٤(، وشـرح الكافيـة للرضـي        )٦٢١/ ١(، والبديع   )١٩١: ص(ة، وهو في ديوانه     الببيت من الكامل، البن هرم     ٣
، )٧٩٣/ ٢(، وإرشاد الـسالك  )٣٦٩:ص(، ومغني اللبيب )٢٦٩: ص(، والجنى الداني  )٨٥٣/ ٢(واللمحة في شرح الملحة     

  ).٨/ ٩(، وخزانة األدب )٥٤٢/ ٢(، وهمع الهوامع )٣٩٧/ ٢(وشرح التصريح 
  ).٩/٩(:خزانة األدب ٤
  ) : ٢٠٠: ص(البيت من الكامل البن هرمة، ولفظه في الديوان  ٥

  وعلَيك عهد ِإن خَبرتَه     َأحدا ولَا َأظْهرتَه ِبتَكَلُِّم
               ، والخزانـة  )٢٤٢٦/ ٥(، وارتـشاف الـضرب      )١٨٣: ص(، وضرائر الشعر    )٢٣٨/ ١١(و) ٣٥٧/ ٦(وهو في األغاني    

)٩/ ٩.(  



– 

  )٤٧٨٦(

، وقال ابـن    ١" لنفي فعل ولما لنفي قد فعل      )لم(وعلة هذه األحكام كلها أن      :" ، ثم قال  )لما(
  .، وأورد البيت المتقدم٢]"فَوِقفَ عليها[في الشِّعر ) لَما(على) لَم(وقد حملت:"الصائغ

َأتَى ساِئٌل فَسَألَه عـن     :" ف بعد لم في غير ضرورة حديث      لكن يشهد لجواز الحذ   
مواِقيِت الصالِة، فَلَم يرد علَيِه شَيًئا، فََأمر ِبالال فََأقَام الْفَجر ِحين انْشَقَّ الْفَجر، والنَّاس ال               

: هر ِحين زالَِت الـشَّمس، والْقَاِئـُل يقُـولُ        يكَاد يعِرفُ بعضهم بعضا، ثُم َأمره فََأقَام الظُّ       
... انْتَصفَ النَّهار أو لم؟ وكَان َأعلَم ِمنْهم، ثُم َأمره فََأقَـام الْعـصر والـشَّمس مرتَِفعـةٌ                

 كما في شـعر     )لم(دليل على صحة الحذف بعد      " انْتَصفَ النَّهار أو لم؟   :" فقوله" الحديث
بن هرمة، وال ضرورة في الحديث؛ وقد تعلق البدر العيني بهذا الـنص، وخـالف بـه      ا

وقد ذكر النحاة أن لم ال يحذف الفعـل         :"أقوال النحاة إذ ال ضرورة تقتضي الحذف؛ قال       
، لكن  ٣"ولكن الحديث يرده؛ ألنه جاء الحذف فيه من غير ضرورة         ... منها إال للضرورة  

انْتَـصفَ  :"ذا، ويعكر عليه أنه قد وقع في بعض طرقـه    هذا على التسليم بثبوت لفظه هك     
  .، وهو في بعض نسخ مسند أحمد بإثبات الفعل"النَّهار أو لَم ينْتَِصفْ

  استعمال باء القسم على معنى االستعطاف
" أقسم باهللا ألفعلن كـذا :" تستعمل الباء حرف قسم مع فعل القسم أو دونه، فتقول    

قد ورد في شعر ابن هرمة ما يشهد الستعمالها فـي غيـر إرادة              ، و "باهللا ألفعلن كذا  " أو
  :القسم بل لمعنى االستعطاف، وذلك في قوله

  ٤اِببالْا ِبفًاِق وةَمر هنا ابذَه     ه لَْلقُ فَتَلْخَ دن ِإكب راِهللاِب              
ـ :" فهو هنا ال يقسم على شيء بل يستعطف السامع، قال ابن يعـيش     يس هـذا  ول

أال ترى أنه لو كان قسما، الفتقر إلى مقسم عليه، وأن يجـاب بمـا يجـاب بـه                   . بقسم
  .٥"األقسام

  :وهذا شبيه بقول المجنون  
  ١  قُبيَل الصبِح َأو قَبلْتَ فَاها  ِبِديِنك هْل ضممتَ ِإلَيك لَيلَى  

                                         
  ).٣٦٩ :ص( : مغني اللبيب١
 ).٨٥٣/ ٢:( اللمحة في شرح الملحة٢
  ).٣/١٥٨:( نخب األفكار٣
، وشرح جمـل  )٢٧٠/ ١(، والبديع )٤٨٦: ص(، و في المفصل )٧٠:ص(البيت من الكامل، البن هرمة، وهو في ديوانه         ٤

  ).٤٨/ ١٠(، وخزانة األدب )٦٩١١/ ١٠(، وشمس العلوم )١/٣٣٨(الزجاجى 
  ).٥/٢٥٨:(لمفصل شرح ا٥



 

 )٤٧٨٧(

  .ءوال يستعمل شيء من أحرف القسم هذا االستعمال سوى البا
ولهذا من الفقهاء من نصوا في كتب الفقه في باب األيمان والنـذور أن البـاء ال                
يلزم منها ما يلزم من القسم في نحو هذا المعنى؛ قال في روضة المستبين مفرقـا بـين                  

باهللا أال فعلـت، ألن البـاء   : وكذلك يقوم الحتمال في قوله :" اليمين الملزم للكفارة وغيره   
  .٢"طافقد تستعمل في االستع

ونبه ابن عصفور ومن بعده أبو حيان إلى بطالن عد هذا قسما بحجة واضحة أن               
الجملة المقسم عليها ال تكون إال خبرية، فإن كانت غير خبرية لم تقع جوابا للقسم، فـال                 

، وقد سماه ابن هشام قسما استعطافيا فتعقبـه غيـر           ٣)باهللا هل قام زيد   (: يجوز أن تقول  
  .٤ناظر الجيش والبغداديبن اواحد من المحققين ك

  استعمال بله اسم فعل ونصب ما بعدها
مـصدر  : اسم فعل بمعنى دع، واآلخـر     : األول:      تستعمل بله على ضربين   

وهو معرب على هذا الوجه، وهو من المصادر التـي ال         ،٥مضاف لما بعده بمعنى ترك    
 وجها ثالثـا وهـو أن       فعل لها كما قال الفارسي، إال على رأي العبدي، وزاد ابن هشام           

: ، قـال الفـراء   ٧، وعزاه أبوحيان في التذييل والتكميل لقطرب      ٦تكون اسما مرادفًا لكيف   
ومن نـصب بهـا     . على، وما أشبهها من حروف الخفض     : من خفض بها جعلها بمنزلة    

  .٨دع: جعلها بمنزلة
أنه ال يجوز فيمـا بعـدها إال الخفـض، وأجـاز             لكن جمهور البصريين على     

، ٩أكرمت العبيد بلـه األحـرار     : ن والبغداديون فيه النصب على االستثناء، نحو      الكوفيو

                                                                                                     
/ ٢(، وهو في األغـاني     "قبيل الصبح أو قبلت فاها    : "، وهو فيه بلفظ   )٢٢٢:ص(البيت من الوافر، للمجنون كما في ديوانه         ١

، وتـزيين   )٥٠: ص(، وشرح المية العجم للدميري      )١٦٥/ ٢(، والحماسة البصرية    )١٨٤/ ٦(، والتذكرة الحمدونية    )٣٤٣
، وخزانـة  )٩١٣/ ٢(، وشرح شواهد المغنـي  )٣٠٨/ ٤(، وشرح الرضي على الكافية   )١٧٦/ ١(األسواق  لداود اإلنطاكي   

  ).٥٤/ ١٠(األدب 
  ).١/٦٤٩:( روضة المستبين٢
  ).١١/٣٣٣:(، والتذييل والتكميل)١/٣٣٨:(شرح جمل الزجاجي:  انظر٣
  ).١٠/٤٩:(، والخزانة)٦/٣٠٧٥:(تمهيد القواعد:  انظر٤
 ).٣/٤٢:(شرح المفصل: انظر ٥
 ).٣/٨٣:(ود الزبرجدعق ٦
  ).٨/٣٧٥:(التذييل والتكميل ٧
  ).١/٦٥:(الزاهر ٨
  ).٨/٣٧٤:(التذييل والتكميل ٩



– 

  )٤٧٨٨(

  .١اسم بمعنى سوى: وعن األخفش أنها حرف جر يستثنى منها بمنزلة حاشا وعدا، وقيل
وأنكر ابن عصفور وأبو حيان تبعا لشيخه ابن الضائع عدها في أدوات االستثناء             

 جمهور البصريين بامتناع نصب ما بعـدها ألن         المتناع قيام إال مقامها، لكنه أبطل قول      
  .، وكذا فعل البغدادي في الخزانة٢النصب بها محفوظ من لسان العرب

  :ومما استشهدوا به الستعمال هذا اللفظ اسم فعل قول ابن هرمة
  ٣ النُجبايمِشي القَطُوفُ ِإذَا غَنّى الحداةُ ِبِه     مشْي الْجواِد فَبلْه الِجلَّةَ            

  .فهذا البيت البن هرمة يسقط ادعاء جمهور نحاة البصرة
  :٤وثبت النصب أيضا في قول جرير

هم لْهِعيٍر بِر باِلكًا    ِلغَيِر مهِن ِفي الدالقَي نْل كُنْتَ يا ابهاــوبةً نُجّ٥ِري  
  :وفي قول كعب بن مالك

  ٦ا لم تُخْلَِقــبلْه اَألكُفَّ كأنَّه  ا    ـــهاماتُهتَذَر الْجماِجم ضاِحيا        
  .٧ونصبها". األكف"يروى بخفض

قـال  وإن كان نحاة البصرة يمنعون النصب فإن الشواهد على خالف مـذهبهم؛             
الجر لما بعدها مجمع على سماعه وأجاز الكوفيون فيه النصب وأنكره أكثر            " :السيوطي

  .٨"اعالبصريين وهم محجوجون بالسم

                                         
  ).٣/٨٣:(عقود الزبرجد ١
  ).٨/٣٧٥:(التذييل والتكميل ٢
، وكتـاب الـشعر ألبـي علـي      )٢٥٩،  ٩٥/ ١(البيت من البسيط، البن هرمة ، ولم أجده في ديوانه، وهو في الزاهـر                ٣

، والتذييل والتكميل   )٨٣/ ٣(، وعقود الزبرجد    )٢٦٠: ص(، شواهد التوضيح    )٤٣/ ٣(، وشرح المفصل    )٢٧: ص(الفارسي
  ).٢١٤/ ٦(، وخزانة األدب )٤٧٨/ ١٣(ولسان العرب  ،)٣٧٥/ ٨(
 )٦/٢٣١:(خزانة األدب ٤
مـع الهوامـع   ، وه)٨/٣٧٥(، وفي التـذييل والتكميـل      )١٠٢٢: ص(البيت من الطويل ، لجرير، وهو في ملحق ديوانه           ٥
  ).٦/٢٣١(، وخزانة األدب )٢/٢٩٠(
، وهو في غريب الحديث )٢٤٥: ص..." (فترى الجماجم : "البيت من الكامل، لكعب بن مالك كما في ديوانه، وهو فيه بلفظ  ٦

 ، والصحاح)١٦٧/ ٦(، وتهذيب اللغة )١٠٧/ ٥(، وشرح كتاب سيبويه )٢٥٩، ٩٥/ ١(، والزاهر )١٨٦/ ١(للقاسم بن سالم 
،وشرح )١٧٧/ ٢(، وشرح جمل الزجاجي )٤١/ ٣(، وشرح المفصل )١٢٧/ ١(، والفائق )٣٢٧/ ٤(، والمحكم )٢٢٢٨/ ٦(

، )٤٢٥: ص(، والجنى الداني )١٦٢/ ٧(، والتذييل والتكميل )١٥٥٤/ ٣(، وارتشاف الضرب   )٩٤/ ٣(الرضي على الكافية    
، ولسان العرب   )٢٨٩/ ٢(، وشرح التصريح على التوضيح      )٤٧٨/ ١(، وشرح األشمونى لأللفية     )١٥٦:ص(ومغني اللبيب   

  ).٢١١/ ٦(، وخزانة األدب )٤٧٨/ ١٣(
  ).٣/٤٣:(شرح المفصل ٧

  ).٢/٢٩٠:(همع الهوامع ٨٨



 

 )٤٧٨٩(

  استعمال هيد وهاد من أسماء األصوات
، وهـي مـن     )هاد(بفتح الهاء وكسرها كلمة تزجر بها اإلبل، ومثلها       ) هيد(كلمة  

بمعنى الزجـر بقـول   ) هاد(و) هيد(أسماء األصوات، وقد استشهدوا على استعمال لفظي 
  :ابن هرمة

  ١ِ لَه هيدٍ ولَا هادثُم استَقامتْ لَه اَألعنَاقُ طَاِئعةً    فَما يقَاُل 
ال يقال له هيد وال هاد أي ال يقال له لفظ الزجر وال يمنع عن مرامه لقوته، قـال       

  . ٢" أي ال يحرك وال يمنع من شئ وال يزجر عنه-فما يقال له هيد وال هاد :"األزهري
وذكر نشوان أنه يـروى بالكـسر      ،  ٣وعن الكسائي أن هيد مفتوحة الهاء ومنونة        

  .٤لحكاية، ويروى بالرفععلى ا
اسـم  : هيد:"والكسر أقوى كما سيأتي، وأما قول محقق شرح المفصل في الحاشية         

فكأنه بنى كالمـه علـى قـول ابـن     " صوت مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل        
  .٥"مكسورة على القياس" هاد"مفتوحة لثقل الكسرة بعد الياء، و" هيد:"يعيش

ولم أقف لهذا الفتح على أصل، وقد ضـبط اللفظـة           ورواية البيت ليست بالفتح،     
  . ٦بالفتح سعيد األفغاني في كتابه الموجز في قواعد اللغة العربية 

األعنـاق  " والبيت أورده في الديوان مرتين، األولى باللفظ السابق، لكـن بلفـظ           
  :، واألخرى بلفظ"طائعة

لَمو     هاِرمحفَظْ متُح لَم اراِدِإنِّي ِإذَا الجلَا هٍد ويونَه هقَْل دي   
  :مطلعهاالقافية وهو في سياق أبيات مكسورة 

  ١اربع علَينَا قَِليلًا َأيها الْحاِدي     قَلَّ الثَّواء ِإذَا نَزعتُ َأوتَاِدي

                                         
/ ٤(، وغريب الحديث للقاسم بن سـالم  )٧٩/ ٤(، وفي العين    )١٠٥: ص( البيت من البسيط، البن هرمة، وهو في ديوانه          ١

، وشـرح   )٣٤٦/ ٣(، والمخصص   )٣٧٥/ ٤(، والمحكم   )٥٥٨/ ٢(، والصحاح   )١٤١،  ١٣٩: ص(، والبارع   )٢٦٠،٤٥١
، وخزانة ٣٤٢/ ٥(، وتاج العروس )٧٠١٥/ ١٠(، وشمس العلوم )١٢٢/ ٣(، وشرح الرضي على الكافية )٩٦/ ٣(المفصل 
 ).٣٨٩/ ٦(األدب 

  ).٢/٥٥٨:(تهذيب اللغة ٢
  ).١٣٨:ص:(البارع ٣
  ).١٠/٧٠١٥:(شمس العلوم ٤
  ).٣/٩٧:( المفصل شرح٥
 ).٣٨٧:ص:(الموجز ٦



– 

  )٤٧٩٠(

عليـه  و كما ضبط في بعض المصادر،       ا ال مرفوع  ا مكسور اللفظوهو يدعم كون    
نصوا علـى  وجدت من قد و، على الكسر خالفا لما تقدم عن ابن يعيش        بناؤها )هيد(فإن  

فما يقال له هيد وال هاد، فيكون هيد مبنيـا علـى           : صواب إنشاده :"الكسر؛ قال ابن بري   
 خفض في موضع رفـع وهـذا      هيد وال هاد  : قوله:"، وقال أبو  عبيد    ٢"الكسر وكذلك هاد  

  . ٤" على الكسرهيد وهاد مبنيان:"، وقال البغدادي٣"على الحكاية
  إبدال الهمزة عينا

ورد في كالم العرب إبدال الهمزة عينا لتجاور الحرفين في المخرج، وهي مـا             
  .تسمى عنعنة تميم، وهي لغة غير فصيحة، كانوا يجلون الفصحاء عن النطق بها

أي الناس أفـصح فقـام رجـل مـن           :"وقد روى الخطابي من طريق األصمعي     
مؤمنين قوم ارتفعوا عن فراتية العراق وتياسروا عـن كشكـشة           يا أمير ال  : السماط فقال 

فمـن  :  قـال ،ليس فيهم غمغمة قضاعة وال طمطانية حمير بكر وتيامنوا عن عنعنة تميم  
، ويحكى هذا أيضا من كالم األصمعي، ويحكـى مـن كـالم             ٥" قومك قريش  : قال ؟هم

  .٦ثعلب
  :رون الرشيدالهمزة عينا بقول ابن هرمة لها إبدال ىوقد استشهدوا عل

  ٧َأعن تَغَنَّتْ علَى ساٍق مطَوقَةٌ    ورقَاء تَدعو هِديلًا فَوقَ َأعواِد
: وقد اختلف في ضبط عنعنة تميم، فقيل هي إبدال همزة أن المخففة وأن، تقـول              

، ومنهم من أطلق    ٨ كما ذكر ابن جني    )أشهد عن محمدا رسول اهللا    (، و )عن عبد اهللا قائم   (
  .٩عنعنة تميم إبدال الهمزة عينا دون تقييد كما قال ابن دريدفي 

                                                                                                     
، ولفظ أربع ليس كما ضبطه في الديوان بقطع الهمزة وكسر )١٠٤-١٠٣:ص:(ديوان ابن هرمة البيت من البسيط، وهو في ١

: ، وفي الحديث  ) ٢/١٣٢" (اربع على نفسك، أي انتظر    : " الباء، بل هو بوصلها وفتح الباء من ربع أي تمهل؛ قال في العين            
  ". َأيها النَّاس، اربعوا علَى َأنْفُِسكُم، ِإنَّكُم ال تَدعون َأصم وال غَاِئبايا"
  ).٣/٤٤١:(لسان العرب ٢
 ).٤/٤٥١:(غريب الحديث ٣
 ).٦/٣٩٠:(خزانة األدب ٤
  ).٢/٢٥٤:(غريب الحديث ٥
 ).١/١٦٧:(، والمزهر)١/٢٤١:(سر صناعة اإلعراب: انظر ٦
، )٢/١٣(، والخصائص   )٣٦٤/ ١(، وفي المسائل البصريات     )١٠٥: ص(، البن هرمة، وهو في ديوانه       البيت من البسيط   ٧

  ).٢٣٦/ ١١(، والخزانة )٢٧٥: ص(، والممتع )٩٧/ ٥(، وشرح المفصل )٢٤٢/ ١(وسر الصناعة 
 ).٢/١٣:( الخصائص٨
 ).١/٢١٦:(جمهرة اللغة ٩



 

 )٤٧٩١(

ومع أن ابن هرمة ليس تميميا فقد تسرب إليه شيء من لسان تميم لكونه تربـى                 
، ونقـل   ١"وكان ابن هرمة ربى في ديار بني تمـيم        :" في ديارهم؛ قال أبو علي الفارسي     
  .٢نحوه البغدادي عن ابن المستوفي
  تصابهتكرار المغرى به مع ان

استشهدوا على نصب المغرى به بفعل واجب الحذف حال تكراره بالبيت الذي              
  :٣يعزى تارة لمسكين الدرامي، وتارة البن هرمة، وهو قوله

  ٤َأخَاك َأخَاك ِإن من لَا َأخًا لَه    كَساٍع ِإلَى الهيجا ِبغَيِر ِسلَاِح
  : مرفوعا في قول غيرهوقد ورد المحذر منه، والمغرى به مع التكرار 

          الس مِمنْهيٍر ومع ا     هَأشْبو يرمع ما ِمنْهقَوم ـــإنفَّاح  
ـَلَجِديرون ِبالوف             ٥َل َأخُو النَّجدِة السالَح السالَح  اِء إذَا قَا   ـ

  .٦فرفع، وفيه معنى األمر بلبس السالح
المنسوب البن هرمة، فأخاك منصوب على اإلغراء وهو مكـرر،       وأما في البيت    

الزم أخاك، وذكر البغدادي أن هذا مما ال يحسن فيه إظهار الفعل عنذ التكريـر       : والمراد
إذا كرروا وجعلوا أحد االسـمين كالفعـل واالسـم اآلخـر            . ويحسن إذا لم يكرر ألنهم    

                                         
  ).٣٦٣/ ١:(المسائل البصريات ١
 ).٢٣٦/ ١١:(خزانة األدب ٢
  ).١/٢٥٦:(الكتاب ٣
، وفي الجمل في )٢٩: ص(البيت من الطويل، منسوب البن هرمة ولمسكين الدارمي، وهو األشهر، وهو في ديوان مسكين  ٤

، والعقد الفريد   )٤/ ٣(، وعيون األخبار    )١٠٤/ ٣(و) ٤٨٢/ ٢(، والخصائص   )٢٥٦/ ١(، وكتاب سيبويه    )٨٤: ص(النحو  
، )٢١٨: ص(، والمنتحل )٣٠٦: ص(، والصداقة والصديق )٢٥٢/ ٢(، وجمهرة األمثال )٣٥٤/ ٢٠(، واألغاني   )١٦١/ ٢(

، والتذكرة الحمدونية )٣٩٢/ ٢(، والمستقصى )١٣٤/ ١(، واالقتضاب )٢٣/ ١(، ومجمع األمثال )٥/ ٢(ومحاضرات األدباء 
، )٧٠٢٢/ ١٠(و) ٣١٦٥/ ٥(علـوم   ، وشمس ال  )١٦٠/ ١(، وحياة الحيوان الكبرى     )٦٠/ ٢(، والحماسة البصرية    )٤٣/ ٧(

، )١٣٨٠/ ٣(، وشرح الكافيـة الـشافية       )٣٣١/ ٣(، ومعجم األدباء    )٢٤٩،  ١٨٥/ ٢(و) ١٢٨/ ١(وشرح جمل الزجاجى    
، وشرح  )٦٢: ص(، وتخليص الشواهد    )٤٣٤: ص(، وشرح ابن الناظم على األلفية       )٤٨٥/ ١(وشرح الرضي على الكافية     

/ ٣(، وشرح األشمونى على األلفية )٣٣٠٥/ ٧(، وتمهيد القواعد )٢٨٩: ص(ح القطر ، وشر)٢٨٨: ص(الشذور البن هشام 
 ).٦٥/ ٣(، وخزانة األدب )٢٧٩/ ٢(، وشرح التصريح )٨٨

، وشرح الكافية الشافية )١٠٤/ ٣(، والخصائص )٣٨/ ٢(و) ٢١٤/ ١(البيتان من الخفيف، غير منسوبين، وهما في اإلبانة  ٥
/ ٧(، وتمهيد القواعـد     )١١٥٨/ ٣(، وشرح المرادي على األلفية      )٤٣٤: ص(اظم على األلفية    ، وشرح ابن الن   )١٣٨١/ ٣(

  ).٨٨/ ٣(، وشرح األشمونى على األلفية )١٧٨٢/ ٤(، والمقاصد النحوية )٣٦٧٥
  ).٣/١٣٨١:(شرح الكافية الشافية ٦



– 

  )٤٧٩٢(

 يحسن أن تدخل الزم على مـا قـد          كالمفعول وكأنهم جعلوا أخاك األول بمنزلة الزم فلم       
  .١جعل بمنزلة الزم

  .والبيت لم يورد في الديوان ال في الصحيح من شعر ابن هرمة وال في المختلط
  عن األعالم) هن(الكناية بـ

فـي المـذكر    ) هـن ( يستعمل العرب في الكناية عن اسم جنس غير العلم لفظ           
ـ  ٢بسكونها في المؤنـث   ) هنت(بفتح النون و  ) هنة(و استـشهدوا علـى اسـتعمال      د، وق

  :في الكناية عن العلم أيضا بقول ابن هرمة يخاطب حسن بن زيد) هن(لفظ
  ٣اُهللا َأعطَاك فَضلًا ِمن عِطيِتِه        علَى هٍن وهٍن فَيما مضى وهِن

يعني أوالد حسن بن زيد ـ عبد اهللا، وحسنا، وإبراهيم ـ  وكانوا وعدوه شـيئا    
 ولئيم، حوشـوا عـن   ،على لئيم، ولئيم: ذا، والظاهر أنه كنى عن الجنس، أي   فأخلفوه، ه 

، وفي رواية الزبير بن بكار أن إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن لما واجهـه وعنفـه        ٤ذلك
تريد أبي عبد اهللا المحض وأخي محمدا النفس الزكية وإياي، قال ابن            :"  وقال له   قال، لما

 قـارون وفرعـون   : قـال ؟ فمـن أردت :قال له إبـراهيم  ،  واهللا ما أردتكم بذلك   : هرمة
  .، وسواء أكان المقصود هؤالء أم أولئك فقد استعمل اللفظ في التكنية عن علم٥"وهامان

  االعتراض بالجملة بين ما أصله المبتدأ وخبره
  :استشهدوا على الفصل بين اسم إن وخبرها بجملة بقول ابن هرمة  

  ٦ اان يرزُؤه ما كَِبشَيٍء ضنَّتْ       اــُؤهإن سلَيمى واللَّه يكْلَ

                                         
 ).٣/٦٥:(خزانة األدب ١
 ).١/٢٩٢:(همع الهوامع:  انظر٢
، وشـرح الكافيـة     )٥١٤/ ٤(، وفـي األغـاني      )٢٢٣: ص(اهيم بن هرمة، وهـو فـي ديوانـه          من البسيط إلبر    البيت ٣

 ).٢٦٣/ ٧(، والخزانة )٢٩٢/ ١(، والهمع )٦٣٩/ ٢(، وتمهيد القواعد )٩٧٣/ ٢(، واالرتشاف )٣/٢٦١(للرضي
  ).٢/٩٧٣:(، واالرتشاف)٢٦١/ ٣:( شرح الرضي على الكافية٤
  ).٢٧/٣٨٤:(تاريخ دمشق ٥
، )١٧٣/ ٢(، وعيون األخبار )١٤٧/ ٢(، وفي البيان والتبيين   )٥٥: ص(لمنسرح، البن هرمة، وهو في ديوانه        البيت من ا   ٦

، والبصائر والـذخائر  )٣٣٨: ص(، وعمدة الكتاب )١٥٢/ ٤(، واإلبانة )١٩٦/ ١٠(،وتهذيب اللغة  )٣١١/ ٢(والعقد الفريد   
: ص(، والقوافي للتنوخي    )١٣/ ٢(، وسمط الآللي    )١٨٠/ ٥(ر  ، ونثر الد  )٢٢٢/ ٢(، وكتاب األفعال البن الحداد    )٢١٣/ ٢(

، وربيـع  )٥٨٨٦/ ٩(و) ٤١٤٩/ ٧(، وشمس العلـوم     )٣٢٨/ ١(وأمالي ابن الشجري    ) ٢٩٨: ص(، وتثقيف اللسان    )١٠٥
، وموصل الطالب )٥٠٨: ص(، ومغني اللبيب )١٤٦/ ١(، واللسان )٣٧٨/ ٢(، وشرح التسهيل البن مالك )٢٤/ ٢(األبرار 

  ).٤٠٣/ ١(، وتاج العروس )٥٦: ص(



 

 )٤٧٩٣(

وخبرها، وهو في ذلـك     ) إن(دعاء، وقد اعترضت بين اسم    » واهللا يكلؤها «: فقوله
  :مثل قول رؤبة

  ١  نَصرا لَقَاِئٌل يا نَصر نَصر    ِإنِّي وَأسطَاٍر سِطرن سطْرا            
  :وقول كثير

  ا وتَخَلَِّتــتَخَلَّيتُ ِمما بينَن ا   ـــي وتَهياِمي بعزةَ بعدموإنِّ           
            مِقيِل اضا ِللْمَأ ِمنْهّوا    تَبِة كُلَّمامرتَِجي ِظلَّ الغَملَِّتـلَكَالْم٢ح  

    .جملة معترضة بين اسم إن وخبرها" وتهيامي بعزة:"قوله
بره باالعتراض جائز، بخالف الفصل به بين الصلة والموصول،        والفصل بين المبتدأ وخ   

االعتراضية تفـصل   " :، قال اإلستراباذي  ٣وقد نقله أبو حيان في االرتشاف عن الفارسي       
، ونقل ابن هـشام     ٤"بين أي جزأين من الكالم كانا، بال تفصيل، إذا لم يكن أحدهما حرفا            

  .٥ة جائز اتفاقافي المسائل السفرية أن الفصل بالجمل االعتراضي
  )إذ(مجيء جواب بينما بغير

وفي جواب بينا مجيء إذا الفجائيـة،        يغلب في جواب بينما مجيء إذ الفجائية،        
فـي  ) إذا(و) إذ(وقد تقع :"لكن هذا على التغليب كما نص عليه الرضي وليس بالزم؛ قال          

  .٦"بينافي جواب بينما، وإذا في جواب ) إذ(ءواألغلب مجي... بينا، وبينما: جواب

                                         
: ص(، والجمل في النحو     )٢١٠/ ٧(، وفي العين    )١٧٤: ص( البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج، وهو في ملحق ديوانه            ١

، )٣٤١/ ١(، والخـصائص   )٣٣٤/ ١(، واألصول فـي النحـو       )٢٠٩/ ٤(، والمقتضب   )١٨٥/ ٢(، والكتاب لسيبويه    )٨٢
/ ٤(، ولسان العرب )٤٣٦/ ٥(، ومقاييس اللغة )٨٧٠: ص(، مجمل اللغة    )٦٨٤/ ٢(لصحاح  ، وا )٢٢٩/ ١٢(وتهذيب اللغة   

، شـرح  )٤٠٤/ ٣(، وشرح التسهيل البن مالك )٣٢٧/ ١(، ، وشرح المفصل البن يعيش    )٢٥/ ١٢(، وتاج العروس    )٣٦٣
/ ٢(، وهمـع الهوامـع   )٥٦٤: ص(، وشرح شذور الـذهب  )١٩٨/ ٩(، والتذييل والتكميل  )٣٦٣/ ١(الرضي على الكافية    

الثاني ثالثة أوجه الضم دون تنوين، والضم مع التنوين، والنصب؛      ) نصر(، في ضبط لفظ     )٢١٩/ ٢(، وخزانة األدب    )٣٢٨
فالضم دون تنوين على أنه منادى ثان، والضم مع التنوين على أنه عطف بيان على اللفظ، والنصب على أنه عطف بيان على 

، ونازع في هذا التوجيه ابن الطراوة وابن معٍط وابـن    )٧/٣٥٧٥(ناظر الجيش   بن   التسهيل ال  الموضع، انظر في ذلك شرح    
  ).٥٦٤:ص(مالك، يراجع في شرح الشذور البن هشام 

/ ٢(و) ٦٦/ ١(، وأمـالي القـالي   )٥٠٧/ ١(، وفي الشعر والشعراء   )١٠٣: ص(البيت من الطويل، لكثير كما في ديوانه         ٢
،والحماسـة البـصرية    )٧٨/ ٢(، والعمدة   )٥٠٠/ ٢(و) ٤١٠/ ٢(، وزهر اآلداب    )١٤٤: ص (، واإلعجاز واإليجاز  )١٠٩

 ).  ٢٢٠/ ٥(، وخزانة األدب )٨٦٤/ ٢(، والمقاصد النحوية )٥٠٨: ص(، ومغني اللبيب )٢/١٢٤(
 ).٢/١٠٤٠:(ارتشاف الضرب ٣
  ).٤/٩٩:(شرح الكافية ٤
  ).٢٢:ص:(المسائل السفرية ٥
  ).٣/١٩٥:(شرح الكافية ٦



– 

  )٤٧٩٤(

ومما يشهد لمجيء جواب بينما دون إذ الفجائية ما نقل ابن منظور عـن ابـن                  
  :١بري االستدالل به من قول ابن هرمة

ـَي هِويِعيس تَهِوالْا واعِع ِسر          ا     الْقَاِكِث فَبلَالْن ِبحا نَـمبينَ       اــ
  ٢اتُ مِضيتَطَعاِك وهناً فَما اسـ     ــرـكْ ِذِب ِمنلْقَى الْلَطْرةٌ عطَرتْ خَخَ   

ومما يشهد على  فصاحة مجيء جواب بينما بغير إذ ما جاء في مواضـع مـن                 
 ِفـي   - صلى اهللا عليـه وسـلم        -بينَما النَّبي   :  عن َأبي هريرةَ، قَالَ    :"الحديث الشريف 

فيـه  :" قـال البـدر الـدماميني     " متَى الساعةُ؟ : مجِلٍس يحدثُ الْقَوم، جاءه َأعرابي فَقَالَ     
ي،  سعيد الخـدر ي، ومن ذلك حديث أب٣"استعمال جواب بينما بدون ِإذْ وِإذا، وهو فصيح      

بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علـي        «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : يقول
  ، "الحديث... وعليهم قمص

وقد نقل البدر العيني عن األصمعي أن األفصح تـرك إذ فـي جـواب بينمـا؛                 
بـالعكس،  : وقال غيـره  . األفصح في جوابه أن ال يكون بإذ وإذا       : وقال األصمعي :"قال

، واختار العيني هذا الرأي في عدة مواضـع مـن         ٤"لورود الحديث هكذا  والصواب معه   
وفيـه اسـتعمال بينـا     :" كتابه عمدة القاري، وقال الحافظ في الفتح في حديث أبي سعيد          

 وهو فصيح عند األصمعي ومن تبعه وإن كـان األكثـر علـى              )إذ( وبدون   )إذا(بدون  
  .٥"خالفه فإن في هذا الحديث حجة

ليس » بينما«في جواب   » إذا«أو  » إذ«غة المصري أن مجيء     وقد رأى مجمع الل   
  .٦بواجب

  انتهى المقصود من هذه الدراسة
  والحمد هللا رب العالمين

                                         
 ).١٣/٦٥:(لسان العرب ١
: ص(، وإلى كثير عزة، كما فـي ملحـق ديوانـه    )١٣/٦٥( البيتان من الخفيف، وينسبان إلى ابن هرمة ، كما في اللسان      ٢

، وإلى محمد بن أبي بكر بن مسور كما في          )٥/١٧٥(، وإلى عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة كما في تاج العروس             )٥٣٨
، وينسبان تارة لبعض القرشيين دون تعيين كما فـي غريـب الحـديث للخطـابي       )٤٥٤: ص(األزمنة واألمكنة للمرزوقي    

، وشرح ديوان الحماسـة     )٨٧٣: ص(، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي      )٢/١١٩(،واللسان  )٧/١٦٩(، والمحكم   )١/٤١٧(
  ).٢/٧٣(للتبريزي 

  ).١/١٧٢( :مصابيح الجامع ٣
  ).٢/٦( :عمدة القاري ٤
  ).١/٧٤( : فتح الباري٥
  ).٢/٩٨١( :معجم الصواب الغوي ٦



 

 )٤٧٩٥(

  النتائج
الشاعر إبراهيم بن هرمة شاعر قرشي باالدعاء، ونسبته إلى قـريش نـسبة              -

  .راجحة مشهورة
نهايـة القـرن    لم يثبت زمن حياة الشاعر بشكل قطعي، لكنه اتفاقا عاش بين             -

 .األول والربع األخير من القرن الثاني
يقع شعر ابن هرمة في الطبقة الثالثة التي يصح االحتجاج بها عنـد جمهـور            -

 .النحاة
جعل األئمة شعر ابن هرمة آخر ما يحتج به من الشعر العتبـارات ال تقـوم            -

 .على الجانب الزمني وحده
الثة احترازا، وصرحوا برد    أعرض طائفة من النحويين عن شعراء الطبقة الث        -

شعر بعضهم لكن لم يرد عن أحد منهم في شعر ابن هرمة مطعـن، وشـعره        
 .بينهم متلقى بالقبول

كثير من الشعراء المعاصرين البن هرمة ممن يقعون في الطبقـة الرابعـة ال        -
 .يحتج بشعرهم غالب أئمة اللغة

ر قولهم، والمقطوع   لم يأت المحتجون بشعراء الطبقة الرابعة بما يصلح العتبا         -
 .به خطأ االحتجاج بتلك الطبقة

استشهد النحاة بشعر ابن هرمة على عديد من القضايا اللغة، ولم يكن ما نسب               -
 .إليه محل طعن ال في ثبوته وال في حجيته

بعض المواضع التي احتج فيها بشعر ابن هرمة كان الشاهد المنسوب إليـه ذا       -
جعلوا ما نسب إليـه محكومـا بـشذوذه أو          تأثير في إثبات القاعدة، لكن لم ي      

غرابته في غالب المواضع الستقامته وبعده عـن المـؤثرات الطاعنـة فـي              
 . فصاحته

 وقع النزاع في نسبة بعض األشعار المنسوبة إلى ابن هرمة فنسبت إليه وإلى              -
غيره شأنه في ذلك شأن جميع من ال خالف على االحتجـاج بـشعرهم مـن            

 .وليينالشعراء الطبقتين األ



– 

  )٤٧٩٦(

  المراجع
 .م١٤١٩، ١عالم الكتب، ط، بيروت، المستطرف :شهاب الدين محمد بن أحمد، األبشيهي .١

: ، ح إلى حل ألفية ابن مالك    إرشاد السالك  :إبراهيم بن محمد بن أبي بكر     ،  قيم الجوزية ابن  بن  ا  .٢
 .م١٩٥٤، ١ أضواء السلف، ط،محمد بن عوض السهلي، الرياض.د

فتحـي  . د: ح،  البديع في علم العربيـة    : أبو السعادات المبارك بن محمد    مجد الدين   ابن األثير،    .٣
 . م٢٠٠٠، ١جامعة أم القرى، طالسعودية، أحمد، 

 بيـروت، العـصرية،   ،أبو الفضل إبراهيم  : ، ح األضداد :أبو بكر محمد بن القاسم    ،  ابن األنباري  .٤
 .م١٩٨٧

  .م١٩٩٢الرسالة،  بيروت، الضامن،  حاتم.د: ، حالزاهر :أبو بكر محمد بن القاسم، ابن األنباري .٥
، عضيمة، القاهرة محمد عبد الخالق: ، حالمذكر والمؤنث :أبو بكر محمد بن القاسم، ابن األنباري .٦

 .م١٩٨١المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

فخـر  .د: حبيـروت،   ،  أمالي ابن الحاجب   :عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس       ابن الحاجب،    .٧
 . م١٩٨٩ة، الجيل، دارق

الـشعب،  ، القـاهرة، دار حسين شـرف : ، حكتاب األفعال :سعيد بن محمد المعافري، ابن الحداد  .٨
  .م١٩٧٥

عبد الحـسين الفتلـي،     : ، ح األصول في النحو  : بو بكر محمد بن السري بن سهل      ابن السراج، أ   .٩
  . دتالرسالة،، بيروت

ء التـراث،  إحيـا بيـروت،  ، إصالح المنطـق  : بو يوسف يعقوب بن إسحاق    ابن السكيت، أ   .١٠
 .م٢٠٠٢

لبنـان،  مكتبة  فخر الدين قباوة،    . د: ، ح األلفاظ :بو يوسف يعقوب بن إسحاق    ابن السكيت، أ   .١١
  .م١٩٩٨

فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان،     . د،  كتاب األلفاظ  :ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق       .١٢
  . م١٩٩٨

الكليات ، د علي، القاهرةمحم.د: ، حشرح أبيات سيبويه: يوسف بن أبي سعيد، ابن السيرافي .١٣
 .م١٩٧٤األزهرية، 

 القـاهرة،   ،الطنـاحي .د: ، ح أمالي ابن الشجري  : هبة اهللا بن علي بن حمزة     ،  ابن الشجري  .١٤
 .م١٩٩١الخانجي، 



 

 )٤٧٩٧(

الـصاعدي،  إبـراهيم  : ، حاللمحة في شرح الملحة : محمد بن حسن بن ِسباع    ،ابن الصائغ  .١٥
 .م٢٠٠٤المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، 

دار ، القـاهرة،    عبـد الـستار فـراج     : ، ح طبقات الشعراء  : عبد اهللا بن محمد    ،ن المعتز اب .١٦
  .المعارف، دت

محمـد  : ، ح شرح ابن الناظم على األلفية    : در الدين محمد بن محمد بن مالك      ب: ابن الناظم  .١٧
 .م٢٠٠٠باسل، بيروت، الكتب العلمية، 

عبد اللطيـف زكـاغ،   : ح، تبينروضة المس  :عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد     ،  ابن بزيزة   .١٨
  .م٢٠١٠، ١ طدار ابن حزم،بيروت، 

وزارة الثقافة،  القاهرة،  ،  النجوم الزاهرة ،  وسف بن بن عبد اهللا الظاهري     ، ي ابن تغري بردي   .١٩
 .دار الكتب، دت

القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  ، الخصائص :أبو الفتح عثمان الموصلي، ابن جني  .٢٠
 .دت

 دار ،دمـشق  ح مروان العطية، شيخ الزايد،، المبهج: لفتح عثمان الموصلي  بن جني، أبو ا   ا .٢١
 .م١٩٨٨الهجرة، 

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، ، القاهرة، المحتسب: بن جني، أبو الفتح عثمان الموصليا .٢٢
 .م١٩٩٩

، ابن جنـي، بيـروت، الكتـب    سر صناعة اإلعراب   :أبو الفتح عثمان الموصلي   ،  ابن جني  .٢٣
  . م٢٠٠٠العلمية، 

صـادر،  ، دار ، بيروتالتذكرة الحمدونية :محمد بن الحسن بن محمد بن علي  ،  ابن حمدون  .٢٤
  .م١٩٩٦

 ،، دار صـادر    بيروت ،وفيات األعيان : بو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم      ، أ ابن خلكان  .٢٥
 .م١٩٧٠

 ل،، دار الجي، بيروت عبد السالم هارون:ح،  االشتقاق: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن       .٢٦
  .م١٩٩١، ١ط

 العلـم   ،رمزي بعلبكـي، بيـروت    : ، ح جمهرة اللغة  :ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن       .٢٧
 .م١٩٨٧للماليين،  



– 

  )٤٧٩٨(

، ٥محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط: ، حالعمدة: أبو على الحسن القيرواني، ابن رشيق .٢٨
 .م١٩٨١

هنداوي، بيروت، الكتـب    عبد الحميد   : ح ،المحكم :أبو الحسن علي بن إسماعيل    ،  ابن سيده  .٢٩
 .م٢٠٠٠العلمية، 

 إحيـاء التـراث،      بيروت، جفال،: ، ح المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل    ،  ابن سيده  .٣٠
 .م١٩٩٦

دار صادر، ، بيروت، إحسان عباس: ح، فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمدابن شاكر،  .٣١
  .م١٩٧٣، ١ط

  .م١٩٨٤يروت، الكتب العلمية، ، بالعقد الفريد: أبو عمرأحمد بن محمد، ابن عبد ربه .٣٢
 ،عمـرو العمـروي  : ، حتاريخ دمشق :بو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا       ، أ ابن عساكر  .٣٣

 .م١٩٩٥الفكر، دار بيروت، 

 .م١٩٩٦، ١مكتبة لبنان، ط، الممتع: ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد .٣٤

صاحب أبو  .د: ، ح زجاجيشرح جمل ال  : أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد      ،  ابن عصفور  .٣٥
  م١٩٨٠، ١طدار الكتب، ، جناح، الموصل

الـسيد إبـراهيم،    : ، ح ضرائر الـشعر  : أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد      ،  ابن عصفور  .٣٦
 .م١٩٨٠األندلس، ، القاهرة

القـاهرة، التـراث،   ، محيي الدين: ، حشرح ابن عقيل: عبد اهللا بن عبد الرحمنابن عقيل،   .٣٧
  .م١٩٨٠

، ٢مؤسسة الرسالة، طبيروت، زهير سلطان، : ح،  مجمل اللغة : بن فارس  أحمد   ،ابن فارس  .٣٨
  . م١٩٨٦

، دار الفكـر،  ، بيـروت  عبد السالم هارون  : ح،  مقاييس اللغة :  أحمد بن فارس   ،ابن فارس  .٣٩
 .م١٩٧٩

 .م١٩٩٠الكتب العلمية، بيروت، ، اإلكمال :أبو نصر علي بن هبة اهللا بن جعفر، ابن ماكوال .٤٠

المختـون،  .عبـد الـرحمن ود    .د: ح ،شرح التسهيل  :الطائي بد اهللا حمد بن ع  ابن مالك، م   .٤١
  .م١٩٩٠هجر، القاهرة، 

جامعـة أم  ، ، مكة المكرمـة  شرح الكافية الشــافية   :الطائي حمد بن عبد اهللا   ابن مالك، م   .٤٢
 .  دتالقرى،



 

 )٤٧٩٩(

دار  بيروت، مصطفى عطا،: ح، تثقيف اللسان :أبو حفص عمر بن خلف، ابن مكي الصقلي .٤٣
 .م١٩٩٠، ١ية، طالكتب العلم

  . ، دتصادربيروت، دار ، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، ابن منظور .٤٤
علي فـاخر وآخـرين،    .د: ، ح تمهيد القواعد : محمد بن يوسف بن أحمد    ،  ناظر الجيش ابن   .٤٥

  .م٢٠٠٧السالم، ، دار القاهرة
ـ : ، حديوان ابن هرمة :علي بن سلمة  ، إبراهيم بن    ابن هرمة  .٤٦ وان، محمد نفاع، وحسين عط

  .م١٩٦٩ مجمع اللغة، ،دمشق
 حاتم الضامن،. د: ح، المسائل السفرية: ابن هشام، جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد .٤٧

 .م١٩٨٣مؤسسة الرسالة، ، بيروت

يوسف البقـاعي،   : ، ح أوضح المسالك  :عبد اهللا بن يوسف بن أحمد     ، جمال الدين    ابن هشام  .٤٨
 .دتالفكر، بيروت، دار 

، الـصالحي .د: ، ح تخليص الـشواهد   :عبد اهللا بن يوسف بن أحمد      الدين   ، جمال ابن هشام  .٤٩
  .م١٩٨٦الكتاب العربي، دار ، بيروت

عبـد الغنـي   : ، ح شرح شذور الذهب   :عبد اهللا بن يوسف بن أحمد     ، جمال الدين    ابن هشام  .٥٠
 . م١٩٨٤الشركة المتحدة، ، الدقر، دمشق

محيى الدين عبد   : ، ح رح قطر الندى  ش: ابن هشام، جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد          .٥١
 .م١٩٦٤، ١١الحميد، القاهرة، ط

مـازن المبـارك    .د: ، ح مغني اللبيب  :عبد اهللا بن يوسف بن أحمد     ، جمال الدين    ابن هشام  .٥٢
  .م١٩٨٥ الفكر، ، دارومحمد علي، دمشق

عمـر خليفـة،    : ح،  المنصف للسارق والمسروق منه   : لحسن بن علي الضبي   ، ا ابن وكيع  .٥٣
 .م١٩٩٤، ١معة قات يونس، طجا، بنغازي

محمـد  : ح ،شرح الخطيب التبريـزي   ب ديوان أبي تمام  : حبيب أوس بن الحارث   أبو تمام،    .٥٤
 .م١٩٥١، ٥ دار المعارف،  ط،عزام، القاهرة

دائرة المعـارف   ،  محمد خان، حيدر آباد   . د: ح،  غريب الحديث : القاسم بن سالم  أبو عبيد،    .٥٥
 .م١٩٦٤، ١العثمانية، ط

خالد محفوط، بيروت، الكتـب العلميـة،       : ، ح نثر الدر : ن الحسين الرازي  منصور ب ،  اآلبى .٥٦
 . م٢٠٠٤



– 

  )٤٨٠٠(

، ١، بيروت، الكتـب العلميـة، ط  شرح التصريح: خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر        األزهري،   .٥٧
 . م٢٠٠٠

 .م٢٠٠١إحياء التراث، ، محمد مرعب، بيروت: ، حتهذيب اللغة: محمد بن أحمد، األزهري .٥٨

 .م١٩٨٥بيروت، الكتب العلمية،  ،شرح الكافية: ين محمد بن الحسنرضي الد، اإلستراباذي .٥٩

 .م١٩٩٨، بيروت، الكتب العلمية، شرح األشموني: علي بن محمد بن عيسىاألشموني،  .٦٠

  .م١٩٩٥إحياء التراث، بيروت، ، األغاني :علي بن الحسين بن محمد، أبو الفرج هانيفاألص .٦١
دار  بيروت، عمر الطباع،: ح،  ضرات األدباء محا : أبو القاسم الحسين بن محمد     ،األصفهاني .٦٢

 .م١٩٩٩القلم، 

 .م٢٠٠٣، دار الفكر، بيروت، الموجز: سعيد بن محمد بن أحمد، األفغاني .٦٣

 .دت، إحياء التراث، بيروت، روح المعاني: محمود بن عبد اهللا الحسيني ، األلوسي .٦٤

السيد صقر : ح، بحتريلموازنة بين شعر أبي تمام وال    ا: أبو القاسم الحسن بن بشر    ،  اآلمدي .٦٥
 .م١٩٩٤الخانجي،  ، ، القاهرة٤عبد اهللا المحارب، دار المعارف، ط. و د

  . دتالفكر،دار  دمشق، ،اإلنصاف: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنصاري، األنباري .٦٦
رجـب عثمـان، القـاهرة،      .د: ، ح ارتشاف الضرب : األندلسي، أبو حيان محمد بن وسف      .٦٧

  .م١٩٩٨، الخانجي
 القلـم،    دمـشق، دار   هنداوي،.د: ، ح التذييل والتكميل :ندلسي، أبو حيان محمد بن وسف     األ .٦٨

  .م١٩٩٨كنوز إشبيليا، ، الرياضوم، ١٩٨٩
، ١عالم الكتب، ط  ،  بيروت،  محمد التونجي .د: ، ح يين األسواق تز: داود بن عمر  ،  اإلنطاكي .٦٩

  .م١٩٩٣
مختار الـدين   : ، ح بصريةالحماسة ال : علي بن أبي الفرج بن الحسن      البصري، أبو الحسن   .٧٠

  . دتعالم الكتب،، أحمد، بيروت
حامد .السقا، ود مصطفى  :  ح ،االقتضاب :أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السيد       ،  البطليوسي .٧١

 .م١٩٩٦، القاهرة، دار الكتبعبد المجيد، 

الكتـب العلميـة،    ،  ، ح طريفي وأميل، بيروت    خزانة األدب  :عبد القادر بن عمر   ،  البغدادي .٧٢
 .م١٩٩٨

بيـروت، دار   ،  محمد المرعشلي : ، ح أنوار التنزيل : بو سعيد عبد اهللا بن عمر     ، أ البيضاوي .٧٣
 .م١٩٩٨، ١إحياء التراث، ط



 

 )٤٨٠١(

 .دار القلم، دت، بيروت، شرح ديوان الحماسة: حيى بن علي بن محمد، يالتبريزي .٧٤

، وداد القاضـي  .د: ح،  البصائر والـذخائر  : علي بن محمد بن العباس     أبو حيان ،  التوحيدي .٧٥
 .م١٩٨٨، ١ دار صادر، ط،بيروت

إبراهيم الكيالني، . د: ح، الصداقة والصديق: علي بن محمد بن العباس أبو حيان،  التوحيدي .٧٦
 .م١٩٩٨الفكر المعاصر، ، بيروت

دار ،  ، بيـروت  اإلعجـاز واإليجـاز    :أبو منصور عبد الملك عبد الملك بن محمد       ،  الثعالبي .٧٧
 .م١٩٨٥، ٣الغصون، ط

عبد الفتـاح  : ح،  التمثيل والمحاضرة : ور عبد الملك عبد الملك بن محمد      أبو منص ،  الثعالبي .٧٨
 .م٢،١٩٨١الحلو، الدار العربية للكتاب، ط

الشيخ أحمد أبو علـي،     : ح،  المنتحل: أبو منصور عبد الملك عبد الملك بن محمد       ،  الثعالبي .٧٩
 .م١٩٠١المطبعة التجارية، ، اإلسكندرية

  المعارف، ، دار ، القاهرة ثمار القلوب : الملك بن محمد  أبو منصور عبد الملك عبد      ،  الثعالبي .٨٠
 .دت

 .م٢٠٠٣، بيروت، دار الهالل، البيان والتبيين: ، أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ .٨١

  .م٢٠٠٣الكتب العلمية، ، ، بيروتالحيوان: ، أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ .٨٢
محمود شاكر، مطبعة   : ح،  دالئل اإلعجاز : ن عبد الرحمن بن محمد     عبد القاهر ،  الجرجاني .٨٣

 .م١٩٩٢، ٣المدني، القاهرة، ط

 .د تمطبعة المدني، ، محمود شاكر، القاهرة: ، حأسرار البالغة: عبد القاهر،  الجرجاني .٨٤

أحمد عطار، بيروت، العلم للماليين،     : ، ح الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حماد    ،  الجوهري .٨٥
  .م١٩٨٧

الكتـب  ،  مطرجي، بيروت عرفات  : ، ح صدرة الغوا : القاسم بن علي بن محمد    ،  الحريري .٨٦
  .م١٩٩٨الثقافية، 

  .م٢٠٠٢، ١ دار ابن حزم، ط،أبجد العلوم : صديق،حس خان .٨٧
 . دتالمعارف، القاهرة، دار ، النحو الوافي: حسن، عباس .٨٨

 .دت، الجيل،  بيروت،زهر اآلداب: إبراهيم بن علي بن تميم، الحصري .٨٩

 .م١٩٩١، دار الكتب العلمية، بيروت، دباءمعجم األ :اقوت بن عبد اهللا الرومي، يالحموي .٩٠



– 

  )٤٨٠٢(

الفكـر  بيـروت،  العمـري وآخـرين،   . د: ح ،شمس العلـوم : نشوان بن سعيد  ،  الحميرى .٩١
  .م١٩٩٩المعاصر، 

دار الثقافة،  ،  إحسان عباس، بيروت  : ، ح ديوان كثير عزة  الخزاعي، كثير بن عبد الرحمن،       .٩٢
  .م١٩٧١

، نعمان طه، القاهرة  . د: ، ح بن حبيب شرح محمد    ب ديوان جرير : الخطفي، جرير بن عطية    .٩٣
 .، دت٣دار المعارف، ط

 .الكتب العلمية، دت، ، بيروتتاريخ بغداد: حمد بن عليأأبو بكر ، الخطيب البغدادي .٩٤

 ،موفق بن عبد اهللا، بيـروت : ، حالمؤتلف والمختلف: أبو الحسن علي بن عمر،  الدارقطني .٩٥
  .م١٩٨٦، ١دار الغرب اإلسالمي، ط

 دار  ،نور الدين طالب، سوريا   : ح،  مصابيح الجامع : د بن أبي بكر بن عمر     محم،  الدماميني .٩٦
 .م٢٠٠٩، ١النوادر، ط

 جميل عويضة، .د: ، حشرح المية العجم: كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى     ،  الدميري .٩٧
 .م٢٠٠٨

بيـروت،  ،  أحمد حـسن  : ، ح حياة الحيوان الكبرى   :كمال الدين محمد بن موسى    ،  الدميري .٩٨
  .م٢٠٠٣، ٢ية، طالكتب العلم

الحـديث،  دار ، القاهرة، الشعر والـشعراء : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبةالدينوري،   .٩٩
 .م٢٠٠٢

، ، القـاهرة  ثروت عكاشة . د: ح،  المعارف: الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة         .١٠٠
 .دار المعارف، دت

بيروت، الكتـب العلميـة،     ،  ألخبارعيون ا : الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة         .١٠١
  .م١٩٩٨

عبد القدوس أبو   : ، ح شرح أبي نصر الباهلي   بديوان ذي الرمة     :غيالن بن عقبة  ذو الرمة،    .١٠٢
 .م١٩٩٣، ٣صالح، الرسالة، ط

 أبو الفضل إبراهيم،: ح، طبقات النحويين واللغويين : محمد بن الحسن بن عبيد اهللا ،الزبيدي .١٠٣
  .، دت٢ دار المعارف، طالقاهرة،

 الفكـر، ، دار   ، بيـروت  تاج العـروس  : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني      ،  الزبيدي .١٠٤
 .م١٩٩٤



 

 )٤٨٠٣(

  بيروت،عبد الجليل شلبي،: ، ح وإعرابهمعاني القرآن :براهيم بن السري بن سهل، الزجاج .١٠٥
 .م١٩٨٨، ١عالم الكتب، ط

ـ  : ح، مجالس العلماء:  عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي    ،الزجاجي .١٠٦ سالم هـارون،  عبـد ال
 . م١٩٨٣الخانجي، ، القاهرة

  .م٢٠٠٢، بيروت، العلم للماليين، األعالم :خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، .١٠٧
، ١الكتب العلمية، ط، محمد باسل، بيروت: ح، أساس البالغة: ، محمود بن عمرالزمخشري .١٠٨

  .م١٩٩٨
، ، بيـروت  ل إبـراهيم  علي البجاوي و أبو الفض    : ح،  الفائق: ، محمود بن عمر   الزمخشري .١٠٩

 .، دت٢المعرفة، ط

  .م١٩٨٧الكتاب العربي، بيروت، ، الكشاف: ، محمود بن عمرالزمخشري .١١٠
 .م١٩٨٧، ٢بيروت، الكتب العلمية، ط، المستقصى: ، محمود بن عمرالزمخشري .١١١

  .م١٩٩٣، الهالل، ، بيروتعلي بو ملحم.د: ، حالمفصل: ، محمود بن عمرالزمخشري .١١٢
 .م١٩٩٢ األعلمي، ،، بيروتربيع األبرار :ر، محمود بن عمالزمخشري .١١٣

 دار ابـن    ،وليم بن الورد، الكويت   : ، ح ديوان رؤبة بن العجاج   : السعدي، رؤبة بن العجاج    .١١٤
 .قتيبة، دت

، ١مكتبة النهضة، ط  ،  سامي مكي، بغداد  : ، ح ديوان كعب بن مالك   : السلمي، كعب بن مالك    .١١٥
 .م١٩٦٦

 ،الخراط، دمشق أحمد .د: ، حالدر المصون :محمد بن يوسف بن عبد الدائ    ، أ السمين الحلبي  .١١٦
  . ، دتالقلمدار 

 . م١٩٨٨، الخانجي، ، القاهرةهارون: ، حكتابال:  عمرو بن عثمان بن قنبر،سيبويه .١١٧

أحمد مهدلي، وعلي سيد،    : ح،  شرح كتاب سيبويه  : أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا     ،  السيرافي .١١٨
  .م٢٠٠٨الكتب العلمية، ، بيروت

 دمشق، القلم، ،  فجال.د: ، ح  في أصول النحو   االقتراح :رحمن بن أبي بكر   عبد ال ،  السيوطي .١١٩
 .م١٩٨٩

فؤاد علي، بيـروت، الكتـب العلميـة،        : ، ح المزهر: عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  السيوطي .١٢٠
  . م١٩٩٨



– 

  )٤٨٠٤(

أحمد ظافر، لجنة التـراث    : ح  ،  شرح شواهد المغني   :السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر      .١٢١
  .م١٩٦٦العربي، 

الجيل، بيروت،  سلمان القضاة،   .د: ، ح عقود الزبرجد : عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  السيوطي .١٢٢
  .م١٩٩٤

 ، المكتبة التوفيقية،  ، القاهرة هنداوي: ، ح همع الهوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  السيوطي .١٢٣
 .دت

  .م٢٠٠١شرح المفصل، ابن يعيش، بيروت، الكتب العلمية،  .١٢٤
د الكريم خليفة، وآخرين، مسقط، وزارة الثقافة، عب.د:  ح ،اإلبانة: الصحاري، سلمة بن مسلم    .١٢٥

 .م١٩٩٩، ١ط

أحمـد األرنـاؤوط وتركـي    : ، حالوافي بالوفيـات  :صالح الدين خليل بن أيبك  ،  الصفدي .١٢٦
 .م٢٠٠٠إحياء التراث، بيروت، مصطفى، 

 القـاهرة،  أبو الفـضل هـارون،  : ، حلوعة الشاكي: الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك  .١٢٧
  .م١٩٢٢، ١ة، طالمطبعة الرحماني

 .م١٩٢٣ة األثري، القاهرة، المطبعة السلفية، جمحمد به: ، حأدب الكتاب :و بكرب أ،الصولي .١٢٨

دار ،  ، القـاهرة  شـاكر و هـارون    : ، ح المفـضليات  :لمفضل بن محمد بن يعلى    الضبي، ا  .١٢٩
  .، دتالمعارف

  .م١٩٥٤ادي الملوك، القاهرة، و، نشأة النحو: ، محمدالطنطاوي .١٣٠
، مجلة الجامعـة    موقف الدماميني من االستشهاد بشعر المولدين     : حمدمحمود مالعامودي،   .١٣١

  .م٢٠٠٤يونية، اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية، العدد الثاني، 
 .م١٩٧٠المكتب اإلسالمي، بيروت، المولوي، : ، حديوان عنترة: العبسي، عنترة بن شداد .١٣٢

علي البجاوي وأبو الفضل : ح، نالصناعتي :لحسن بن عبد اهللا بن سهل اأبو هالل، العسكري .١٣٣
 .م١٩٩٩المكتبة العنصرية، بيروت، إبراهيم، 

  .بيروت، دار الفكر، دت، جمهرة األمثال :لحسن بن عبد اهللا بن سهل اأبو هالل، العسكري .١٣٤
بيروت، درا الثقافـة،    ،  السيد محمد العلوي  :، ح ديوان بشار بن برد   : العقيلي، بشار بن برد    .١٣٥

 .م١٩٦٣

١٣٦. م٢٠٠٢، ١المكتبة العنصرية، ط، ، بيروتالطراز : حمزةيحيى بن، العلوي. 

 .م٢٠٠٨، ١طعالم الكتب، القاهرة، ، معجم الصواب اللغوي: أحمد مختار وآخرون.عمر، د .١٣٧



 

 )٤٨٠٥(

علي فـاخر،   .د: ، ح شرح الشواهد الكبرى  : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى        العيني،   .١٣٨
 .م٢٠١٠، ١ط وآخرين، القاهرة، دار السالم،

وزارة ، ياسر بن إبراهيم، قطر، نخب األفكار: ر الدين محمود بن أحمد بن موسى بدالعيني،  .١٣٩
  .م٢٠٠٨، ١األوقاف، ط

 ، إحياء التراث العربي،بيروت، عمدة القاري: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسىالعيني،  .١٤٠
 .دت

ر، أحمـد مختـا   .د: ، ح ديوان األدب : أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين      ،  الفارابي .١٤١
 .م٢٠٠٣مؤسسة الشعب، ، القاهرة

 محمد الشاطر،.د: ، حالمسائل البصريات: لحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي االفارسي .١٤٢
 . هـ١٩٨٥مطبعة المدني، القاهرة، 

، هنداوي، دمشق.د:  ح،المسائل الحلبيات: لحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي االفارسي .١٤٣
  .م١٩٨٧المنارة، ، القلم، بيروتدار 

، القـاهرة،   الطناحي.د: ، ح كتاب الشعر : لحسن بن أحمد بن عبد الغفار     ، أبو علي ا   الفارسي .١٤٤
 .م١٩٨٨الخانجي، 

  . م١٩٩٥الرسالة، ، فخر الدين قباوة، بيروت. د: ، حالجمل: الفراهيدي، الخليل بن أحمد .١٤٥
 .ل، القاهرةالسامرائي، دار الهال.د المخزومي و د: ، حالعين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد .١٤٦

  .م١٩٨٧فاعور، بيروت، الكتب العلمية، : ، حديوان الفرزدق: ، همام بن غالبالفرزدق .١٤٧
  .، الحلبي، دت القاهرة،القاموس المحيط :مجد الدين محمد بن يعقوب، الفـيروزآبادي .١٤٨
عـوني عبـد   . د: ، ح القـوافي : أبو يعلي عبد الباقي بن أبي الحـصين       ،  التنوخيالقاضي   .١٤٩

  .م١٩٧٨الخانجي، ة،  القاهرالرءوف،
، ٥مكتبة النهضة، ط  ،  هشام الطعان، بغداد  : ، ح البارع: القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم      .١٥٠

 .م١٩٧٥

دار  ،محمد عبد الجـواد، القـاهرة     : ، ح أمالي القالي : إسماعيل بن القاسم  أبو علي   ي،  القال .١٥١
  .م١٩٢٦الكتب، 

ي، وعلي محمد البجـا   : ، ح عربجمهرة أشعار ال   :أبو زيد محمد بن أبي الخطاب     ،  القرشي .١٥٢
 . دتنهضة مصر،، القاهرة



– 

  )٤٨٠٦(

د محمد العمري، : ح، المنتخب من غريب كالم العرب: علي بن الحسن األزدي، كراع النمل .١٥٣
 .م١٩٨٩، ١ ط،جامعة أم القرىمكة المكرمة، 

عـالم   بيـروت،    عضيمة،محمد عبد الخالق    : ، ح المقتضب :محمد بن يزيد الثمالى   ،  المبرد .١٥٤
 . دتالكتب، 

لجنة التـأليف  ، عبد الوهاب عزام، القاهرة.د: ، ح المتنبي ديوان: ، أحمد بن الحسين   المتنبي .١٥٥
  . هـ١٣٦٣والترجمة والنشر، 

فخر الدين قباوة ومحمد نديم، .، دالجنى الداني: بو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، أ المرادي .١٥٦
 .م١٩٩٢، ١ الكتب العلمية،  ط،بيروت

عبد الرحمن  : ، ح توضيح المقاصد والمسالك  : ن حسن بن قاسم   بو محمد بدر الدي   ، أ المرادي .١٥٧
  .م٢٠٠٨علي، دار الفكر العربي، 

علـي البجـاوي،    : ح،  الموشـح : بو عبيد اهللا بن محمد بن عمران بن موسى        ، أ المرزباني .١٥٨
 .نهضة مصر، دت، القاهرة

ـ   ،بيـروت ،  األزمنة واألمكنة : أحمد بن محمد بن الحسن    ،  أبو على   المرزوقي .١٥٩ ب  دار الكت
 .م١٩٩٧، ١العلمية، ط

،  الـشيخ غريـد : ، حشرح ديوان الحماسة: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن  ،  المرزوقي .١٦٠
 .م٢٠٠٣بيروت، الكتب العلمية، 

عبد اهللا الجبـوري وخليـل      : ، ح ديوان مسكين الدارمي  : ربيعة بن عامر  ،  مسكين الدارمي  .١٦١
 .م١٩٧٠إبراهيم، بغداد، دار البصري، 

إبـراهيم اليـازجي،    : ح،  رسالة الغفران : أحمد بن عبد اهللا بن سليمان      ، أبو العالء  المعري .١٦٢
 .م١٩٠٧، ١مطبعة أمين هندية، ط، القاهرة

، محيى الدين، بيـروت  : ، ح مجمع األمثال  :بو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم      أ ،الميداني .١٦٣
 .المعرفة

د أبو الفـضل إبـراهيم،      محم: ، ح النابغة الذبياني  ديوان :زياد بن معاوية  ،  النابغة الذبياني  .١٦٤
 .، دت٢دار المعارف، ط، القاهرة

بسام الجـابي،  : ، حعمدة الكتاب :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل    أبو جعفر  ،النحاس .١٦٥
  .م٢٠٠٤ابن حزم، 

  .م٢٠٠٢دار الكتب،  القاهرة، ،نهاية األرب :شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، النويري .١٦٦



 

 )٤٨٠٧(

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مقدمة
عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطيء، علم بارز من أعـالم الفكـر العربـي              .د

 وبمـا   ،حازت تميزها بتراثها الفكرى األدبى واإلسالمى     . اإلسالمى فى العصر الحديث   
وبغير قليل مـن الجهـد يمكـن        . أثرت به حياتنا األدبية واإلسالمية من كتابات متميزة       

 تأليف علمى، وإبداع أدبى، و معـارك فكريـة، ومتابعـات            :تصنيف هذه الكتابات إلى   
 يحلق فى عـال     ، تمتلك يراعا باذخ السن    – أو فى معظمه     –وهى فى كل ذلك     . صحفية

ويأتى هذا البحث جمعا لديوانها وكشفا عـن     . من أفق األدبية وعمق الفكر وصدق القلب      
تفت إليه الكـاتبون    جانب غائب من جوانب شخصيتها، هو إبداعها الشعرى، الذى لم يل          

 رغم كثرة ما تناولوا من جوانب حياتها العلمية         – فى حدود ما أعلم      –عن بنت الشاطئ    
 .العامرة فى عديد من المؤتمرات والندوات والدراسات

  :والثانيالدراسة النقدية لشعر بنت الشاطيء، : األول:  إلى قسميندراسةتنقسم هذه ال
. تاريخ النشرالديوان، مرتَّبةً قصائده بحسب

 
 

 
 

  مدرس بقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن
   جامعة القاهرة- كلية دار العلوم

  



– 

  )٤٨٠٨(

  الدراسة النقدية: القسم األول
  الرؤية الشعرية عند بنت الشاطيء

تتناول الدراسة هذه الرؤية من زاويتين؛ حدود التجربة الشعرية، وسمات التعبير الفنـي             
  .عنها
  : حدود التجربة الشعرية : أوال
حتـى  رغم االمتداد الزمنى لتجربة بنت الشاطئ الشعرية منـذ العـشرينيات               ١-١

التسعينيات من القرن العشرين فإن رصيدها الشعرى يعد ضئيالً إذا قيس إلـى             
طول الفترة الزمنية من ناحية وإلى كثرة إبداعها األدبـى نـسبياً فـى مجـال               
الرواية والقصة القصيرة من ناحية ثانية وإلى غزارة إنتاجها الفكـرى النقـدى         

  . واإلسالمى من ناحية ثالثة
الشعر الذاتي ويشمل   : األولى: راحل تجربتها الشعرية إلى  ثالث     يمكن تقسيم م     ١-٢

 وربما  –المرحلة األولى من إنتاجها الشعرى، التي تمتد من أواخر العشرينيات           
 إلـى أواسـط     -)١ (قبلها بقليل إذا اعتبرنا قصائدها األولـى غيـر المنـشورة          

انـت تقـوم    الثالثينيات حتى نهاية عملها فى مجلة النهضة النـسائية التـى ك           
ـ . ١٩٣٦بتحريرها صيف عام     الشعر الذي يعبر عن همـوم      ":الذاتي"وأعني ب

: شعر الرثاء : الثانية. إلخ...الذات من شكوى الغربة و الحنين ونزاعات النفس       
وقد جاء فى النصف الثانى من الستينيات ويضم قصائد رثائها زوجها األسـتاذ             

. ١٩٧٠جمال عبد الناصر سنة     أمين الخولى رحمه اهللا، وقصيدة رثاء للرئيس        
شعر المناسبات اإلسالمية، وقد شـهدته عقـد الـسبعينيات          : الثالثةوالمرحلة  

مع مالحظة أن هذا التقسيم الزمنى ليس حاسـما، إذ نـشرت بعـض              . خاصة
قصائدها اإلسالمية فى فترة الستينيات، كما أن بعض القصائد المنـشورة فـى             

                                         
الحنين " قصيدتين لها األولى بعنوان ٦٤ص" على الجسر بين الحياة والموت"ذكرت الشاعرة فى سيرتها الذاتية     ) ١(

  :طلعها م" إلى دمياط
         آالم قلب فى الغرام مصفد  دمياط حبك حركت أشجانه 

وقد نشرت الثانية . كانت قد ألقتهما على لجنة االمتحان الشفهى لشهادة المعلمات" زوجة الصياد"والثانية بعنوان 
 ٢٤ ثم نشرت فى مجلة األسبوع فى عدد نسائى خـاص رقـم           ١٩٣٢ سبتمبر   ٩فى مجلة النهضة النسائية ع    

أما القصيدة األولى فلم أعثر عليها فى مجلة النهضة النسائية رغم إشارة واردة             . ١٩٣٤ مايو سنة    ٩ربعاء  األ
  . فى أرشيف جريدة األهرام إلى أنها منشورة بها



 

 )٤٨٠٩(

كما يالحـظ خلـو     . لثمانينيات والتسعينيات فترة السبعينيات أعادت نشرها فى ا     
عقدي األربعينيات والخمسينيات من القصائد الشعرية فى حـدود جهـد هـذا             

  . البحث
يغلب على قصائد المرحلة األولى من تجربة بنت الشاطئ الشعرية مـضمون               ١-٣

الغربة والقلق الذى يتولد عنه زهد كامل فى الدنيا واغتراب كامل عن النـاس،              
ة صوفية عالية ترى الحياة زيفا واغترار الناس بها حمقاً، باحثـة فـى              فى نغم 

قلق عن المصير، متسائلة إذا كان الخلق من تراب والمآل إليه والعجـز عـن               
إدراك كنه الحياة سنة ماضية فى البشر فلم التعلق بالدنيا؟ تقول فـى قـصيدة               

  : )١("لست أدرى"
  اتركونى فى دموعى فهى لى وحدى عزاء

  ى أنشد الوحدة فى بطن الخالءودعون
  هذه الدنيا ضالل فى ضالل وشقاء

  أحسبتم أنها دار األمانى؟ لست أدرى

ومما يضاعف الشعور بالغربة والقلق بعدها عن موطنها دميـاط، واجترارهـا            
الدائم ذكريات ملعبها األول ولياليه الساهرات وما نعمت به من ضحك وعطف وحـب              

غربة على نفسها وما أورثتها إياه من شرود ويأس وبكـاء           وهدوء وجمال، فتشكو آثار ال    
. و ذبول يعجب له الناظروها وهم ال يفهمون معنى هذا الحب الكبير لمغناهـا المفقـود               

  :)٢("وحى الشاطئ"تقول فى قصيدة 
  فقـــدت ببعـــدك يـــا مهجتـــى 

  
ــر     ــر الظفـ ــا كثيـ ــؤاداً قويـ   فـ

ــة     ــه حرقـ ــب بـ ــؤت بقلـ   وبـ
  

  ودمـــع كثيـــر الجـــوى منهمـــر   
  ه عبـــوس بـــه بـــسمة ووجـــ  

  
ــضر     ــا احت ــريض إذا م ــل الم   كمث

ــى      ــر األس ــرود كثي ــرف ش   وط
  

ــر    ــل النظ ــاً يطي ــق دوم ــى  األف   إل
ــأرب      ــن م ــو ع ــى الج ــتش ف   يف

  
  خفــى ويخــشى ضــالل األثــر      

  
                                         

 .٢٤٤ ص– السنة العاشرة -هـ ١٣٥١م صفر ١٩٣٢ يوليه ٧نشرت بمجلة النهضة النسائية ع   ) ١(

 .٣٠٧م السنة الثانية عشرة ص١٩٣٤ سبتمبر ٩ة عنشرت بمجلة النهضة النسائي  ) ٢(



– 

  )٤٨١٠(

وتعبر الشاعرة عن هذا المضمون نفسه فى قصيدتين تحمالن قالبـا قصـصيا،      
المها مع هدوء الليل وانتشار ضـوء       األولى قصة فتاة شاردة النظر فى الفضاء تحمل آ        

القمر، سمعت صوتاً ضعيفاً استبانته فإذا هو صوت عصفور صغير يـئن، فأسـرعت              
تبحث عن مكانه فوجدته فى عش بين الغصون فأخذته بين يديها تهدهده وتناجيه أنها لن               

ه فـى  تؤذيه بل ستفيض عليه حناناً ورعاية حتى يشتد عوده ثم تتركه حراً طليقاً، باذلة ل  
والقصة الثانية لزوجـة صـياد خـرج للـصيد ففاجأتـه الريـاح             .)١(الختام العهد بذلك  

والعواصف والثلوج وتهدده الموت فلم يرجع، وظلت هى تنتظره فى خوف وقلق ولهفة             
    :ووحدة

ــا     ــى هن ــالى وإن ــضى اللي   ستم
  

ــود     ــى يعـ ــانى حتـ ــل مكـ   بمثـ
ــا      ــبطء وم ــالى ب ــضى اللي   ستم

  
ــود    ــى يعـ ــى حتـ ــارح حزنـ   أبـ

ــى      ــضى علـ ــسهاد ليقـ   أود الـ
  

  حيــاتى كفعــل الهــالك المبيــد      
ــدتى       ــى وح ــذب ف ــو التع   وأرج

  
  ألودع حبـــى ســـجل الخلـــود     

 وإذا كان الشاطئ يمثل بؤرة شعورية فى نفس عائشة عبد الـرحمن، نـسبت                
نفسها إليه فى توقيعاتها التى كانت تذيل بها مقاالتها تقية لغضب والدها الشيخ أن ينـشر        

ه فى الصحف والمجالت فإنه يمثل بؤرة شعرية كذلك، إذ جعلته عنواناً ألطـول    اسم ابنت 
تنطلـق منـه للـذكرى      ".  وحى الـشاطئ  "قصائدها ولبعض مقطوعاتها الشعرية وهو      

  :)٢(واستعادة األحداث بكل مراراتها وآالمها، تقول فى إحدى المقطوعات الشعرية
ــب  ــل يغي ــاد بالعق ــاً ك ــان حلم   ك

  
   هـذى الـسموم     يا فؤادى فـانج مـن       

  قــرب المجهــر مــن أمــس قريــب  
  

ــدارس مــن تلــك الرســوم      واقــرأ ال
  هل ترى فى األمس قـط مـا يطيـب؟      

  
  كلـــه يـــأس وبـــؤس وهمـــوم   

أما شعر الرثاء والذى يمثل المرحلة األثرى فنياً من تجربـة بنـت الـشاطئ                  ١-٤  
دة الشعرية فقد كان رثاء الزوج هو الموضوع األساسى له، فضالً عـن قـصي             

                                         
 الـسنة العاشـرة     -هـ  ١٣٥٠ ذو الحجة    –م  ١٩٣٢ مايو   ٥نشرت بمجلة النهضة النسائية ع    " الحنان"قصيدة    ) ١(

 .١٤٩ص

 .١٣ ص١٩٣٥ يناير ١نشرت هذه المقطوعة بمجلة النهضة النسائية ع   ) ٢(



 

 )٤٨١١(

فـى  . رثاء للرئيس جمال عبد الناصر أقل فنية من قصائدها فى رثاء زوجهـا            
رؤيا، بعد عام، أغنيـة للـذكرى، كلمـات         : قصائدها الخمس فى رثاء زوجها    

 تغلب عليها نغمة اليأس والتمـزق فتـنعكس علـى      )١(للذكرى، وعود على بدء   
ـ  – عـذاب    –سهاد  : معجمها الشعرى حيث تتكرر فيها مفردات مثل        –نا   بؤس

 – حطام   – شجن   – وجوم   – دمن   – أظاللنا   – الضيق   – يأسنا   –نأسو جرحنا   
 الـدجى  – الوحشة   – جمراً   – نصطلى   – يكوى   – الجوى   – الشجى   –أشالئنا  

 حلـم   – وهم عقيم    – ضباب   – السراب   – الموت   – المر   – أكفانا   – الظلمة   –
الذكرى علـى   تجسد الشاعرة غلبة    . الخ...  ماللة   – اكتئاب   – دمار   –رهيب  

نفسها حتى إنها تراها فى غفواتها وتلمس تغيرا ما حولها بلمسة شفيفة من يـد               
  ": رؤيا"الحبيب الراحل، تقول فى قصيدة 

ــا    ــاف بن ــه ط ــن أحببت ــف م   طي
  

ــاه     ــع خطـ ــى وقـ ــا علـ   فتنبهنـ
  خلتـــه قـــد آب مـــن رحلتـــه  

  
ــال ســراه   ــد ط ــشوق وق   مرهــف ال

  .......................  
ــى  ــروح إلـ ــالئنا ردت الـ    أشـ

  
ــاة      ــبض حي ــا ن ــى قلبن ــرى ف   وس

  لمحـــة مـــن ناظريـــه بـــدلت  
  

  مـا كــسانا الليـل مــن ثـوب عمــاه     
ــه    ــن كفـ ــاحرة مـ ــسة سـ   لمـ

  
  عــاد منهــا الكهــف محــراب صــالة  

": علـى الجـسر   "وتتساءل الشاعرة تساؤلها المؤلم الذى يمتد فى شعرها وعبر سيرتها             
مل فى عـالم األرواح، تقـول فـى    كيف مضى وبقيت؟ منتظرة دائماً لحظة اجتماع الش  

  ": بعد عام"قصيدة 
ــا     ــتُ هن ــا زل ــام وم ــضى ع وم

  
ــك    ــسر إلي ــى الج ــو عل ــل الخط   أنق

ــوى      ــذونى الج ــام تغ ــرت األي   م
  

  كيف لـم أهلـك أسـى حزنـاً عليـك            
  

                                         
مهداة إلى  الشاعرة ملك عبد ) نشيد مبتور ( بعنوان جانبى    ١٣/٨/١٩٦٦نشرت األولى بجريدة األهرام بتاريخ         )١(

) كلمات مبعثرة(فى الوجود والعدم :  بعنوان١٩٦٧ مارس ١٠ ونشرت الثانية بجريدة األهرام بتاريخ –العزيز 
 مـارس   ٢٦ والرابعة نشرت باألهرام أيضاً بتاريخ       ١٩٦٩ مارس   ٢١ونشرت الثالثة بجريدة األهرام بتاريخ      

 .١٩٧١ يونيه ٢٥امسة باألهرام بتاريخ ، والخ١٩٧١



– 

  )٤٨١٢(

  
ــوتى    ــدو خط ــل يح ــك الماث   طيف

  
  نحـــو مثـــوى لـــك دان وبعيـــد   

ــشتى     ــى وح ــى ف ــاً أن أحتم   هاتف
  

ـ      ــف الـ ــى خل ــين الملتق   سدودبيق
  لحظــة تــأتى فتُنهــى محنتــى     

  
ــود     ــى دار الخل ــشمل ف ــام ال   بالتئ

وتؤكد للراحل أنها باقية على العهد رغم مكابدة الـصبر، ومغالبـة التمـزق،                
  ": أغنية للذكرى"والتجمل بالتماسك أمام اآلخرين ، تقول فى قصيدة 

ــزمن     ــر ال ــى م ــا عل ــل أنّ ال تخ
  

ــا    ــن أطاللن ــضيق م ــا ال ــد عران   ق
  ا ببقايـــا مـــن دمـــن أوعيينـــ  

  
ــا     ــاض لن ــى م ــى عل ــى تبك   ال تن

ــوم وشــجن       ــى وج ــائالت ف   س
  

ــا      ــان هن ــذى ك ــا ال ــن مغنان   أي
وتعلو نغمة األسى واليأس رغم تقدم الزمن، متجاوزة رثاء مـن رحـل إلـى                  

وهى األعلى فنياً فى قصائد الرثـاء       " كلمات للذكرى "رثاء النفس بعده، تقول فى قصيدة       
  : جميعاً

ــى    ــر  أى مرس ــأس وقه ــب زاده ي   لغري
  

  
  غيــب المــالح قبــر: كلمــا نــادى ُأجيــب   

  
  

  ليس يرجى أن يئـوب، فـإلى أيـن المفـر؟            
  

  
  .................................    
ــه     ــوء ذبال ــال ض ــه ف ــى التي ــر ف فاس  

  
  

  يــــــستوى ليــــــل وفجــــــر   
  

  
ــة    ــق ثمالـ ــأس وال تُبـ ــرب الكـ   واشـ

  
  

  يــــــستوى حلــــــو ومــــــر   
  

  
إلى رثاء النفس الممزقة فى دروب الضياع يلوح وجه الوطن          وفى تحول كامل    

عـود علـى    "تقول فى قصيدة    . فى خيالها المغترب عنه، فتبعث فيها الروح واأللم معاً        
 : فى داللتها وبنائها الفنى والموسيقى" كلمات للذكرى"التى تبدو تكملة لقصيدة " بدء
  كلما قلنا اكتفينا بالذى قد كان من وهم الـسراب           

  
  



 

 )٤٨١٣(

  ومع التيه سرينا فى كهوف من ظـالم وضـباب           
  

  
  واستوى ليـل وفجـر، واسـتوى أمـن وذعـر            

  
  

ــا    ــروح فــــشدتنا إليهــ ــادت الــ   عــ
  

  
ــين ووالء      ــن حنـــ ــاق مـــ   بوثـــ

  
  

  وأتانــــا صــــوتها عبــــر الخــــواء   
  

  
ــاب     ــوم وعتــ ــجو ولــ ــؤه شــ   ملــ

  
  

ــا     ــا أرواحنـــ ــرأبت نحوهـــ   فاشـــ
  

  
  وكأنــا مااغتربنــا، وانــسحبنا  وانتهينــا     

  
  

 فتبدو فيـه الـشاعرة ممتلئـة الـنفس     )١(أما رثاؤها الرئيس جمال عبد الناصر  
بتعظيم الرئيس الراحل الذى كان تجسيداً لرؤى تاريخ لهذا البلد العظيم، فكانـت حياتـه           

  : زاخرة نبالً وعطاء، ثم مضى شهيداً مخلفا وراءه أمة ثكلى بفقده، تقول
  جاء تحقيقا لذاتك
  قمكبعد وهم أقنع الدنيا بع

****  
  جاء يرضى كبرياءك
  ويداوى جرح قهرك

  فمالت العين منه والضمير
  ثم سلمت إليه كل ما خفت عليه

  من تراث ووجود ومصير
  وتجلى فيه كل ما أعطيته

  وجالل األصالء... من شموخ الكبرياء 
  وصمود الثائرين الشرفاء
  ويقين المؤمنين االقوياء

****  

                                         
 .١٩٧٠نشرت بجريدة األهرام بتاريخ أول أكتوبر " اهللا لك: أمتى "القصيدة بعنوان  )١(



– 

  )٤٨١٤(

  : لشاطئ فتتميز بخاصيتين بارزتين أما اإلسالميات فى شعر بنت ا   ١-٥
توظيف المناسبات اإلسالمية داللياً لالنطالق منها إلى همـوم األمـة            :الخاصية األولى 

العربية اإلسالمية جامعة فى سياق واحد بـين ماضـيها المجيـد وحاضـرها              
فقد تناولت فرحة رؤية هالل شهر رمضان، وشاركت الحجاج وقفتهم          . الكئيب

وهـى  .  ،وتغنت بالعيد، كما تغنت بقدوم المولد النبوى الشريف        اإليمانية بعرفة 
فى كل ذلك تستجلى مشاعر المؤمنين وإشراقاتهم النفسية فى هـذه المناسـبات            

كما ال تغفل التفاصيل الدقيقة لهذه المناسبات فى حياة المسلمين مثـل            . العظيمة
اع األهـل   فوانيس رمضان بهجة األطفال فى أيامه الحافلة، ومثل مراسـم ود          

واألحباب للحاج إلى بيت اهللا الحرام واستقبالهم إياه متشوفين إلى  حكاياه عـن              
البقاع الطيبة وإلى هداياه من ماء زمزم وعطر طيبة وتمر يثرب، تخرج مـن              
هذه التفصيالت الصغيرة إلى جرح الوطن، طاوية المكان، تنظر إلى الـواقفين            

تقول بنت الـشاطىء    . ضة الجهاد يؤدون فريضة الحج، والصامدين يؤدون فري     
  :)١(على لسان فتية الحجارة متوجهين برسالتهم إلى حشود الحجيج

  أهلنا الحجاج
  معكم نحن وإن كنا هاهنا أو هاهنا

  نرجم الشيطان جمراً من غضب
  اهللا أكبر،: ونلبى 

  حيث يختال صهيون ويزأر
  فى حمى القدس ويافا والخليل

  برفوق جرزيم وجوالن، على سفح المك
  ويرانا حفنة من نفايات البشر

  فاذكرونا أهلنا، اذكرونا فى منى
  وعلى عرفات ال تنسوا الدعاء

                                         
مـن  " (رسالة العيد " بعنوان   ١٩٧٢ يناير   ٢٨نشرت هذه القصيدة أربع مرات فى جريدة األهرام، األولى فى             ) ١(

، والثالثة فى "رسالة العيد" بنفس العنوان ١٩٨٨ يوليه ٢٦ثانية فى  وال) جنود الجبهة إلى حجاج بيت اهللا الحرام      
رسالة إلى  شهود الموسـم   (١٩٩٦ مايو ٢٣والرابعة فى ) من فتية الحجارة إلى حشود الحجيج   (١٩٩٠يوليه  

 ). من أبنائنا شباب األمة فى معركة صراع القيم وتحديات وجود ومصير



 

 )٤٨١٥(

  أننا نرعى حماه: بلغوا عنا الحبيب
  ونؤدى فرضنا

طاوية المكان مرة أخرى، تنظر إلى اآلمنين اآلنسين برمـضان فـى قـراهم              
هـل  " فـى قـصيدة   ومساجدهم وإلى المحرومين الخائفين المشردين عن أوطانهم، تقول 

  :)١("هاللك
  أين يا رمضان أنس الملتقى
  فى لياليك الخوالى النيرات

  أين منا القدس يا شهر الهدى
  أين سينا؟ أين يافا والخليل؟
  والضفاف الطيبات العامرات

  أين ما فيها جميعا من قرانا والمساجد
  والمآذن والمنابر، والمسامر والمشاهد

  وحشود الساهرين العابدين؟
   أحالم الصبايا وأمانى الشبابأين

  وفوانيس الصغار الهازجين السعداء
  أين أهلونا بها والنازحون الغرباء

  فى خيام الالجئين البؤساء
  وسجون الشرفاء األبرياء
  وقبور الباذلين الشهداء ؟

وتناجى الشاعرة ليلة المولد النبوى الشريف أن تفيض على األمة هـداها فقـد              
ها سناها فقد أحاطت بها الظلمة من كل مكان، وأن تبعث فيها            ضلت الطريق، وأن تمنح   

  :)٢("دعاء"وحدتها بعدما تفرقت أشالء مزقا؛ تقول فى قصيدة 
  ليلة المولد ما غاب الدليل

  حادى الركب إلى شط النجاة
  إنما تهنا وأخطأنا هداه

  فتشردنا حيارى ضائعين

                                         
 .١٩٧٣بر  سبتم٢٧نشرت بجريدة األهرام فى   ) ١(

  .١٩٧٢ أبريل ٢٧نشرت بجريدة األهرام بتاريخ   ) ٢(



– 

  )٤٨١٦(

  نخبط العشوا على غير سبيل
  مينوتمزقنا فلوال عن يسار وي

  نمضع األوهام نستجدى الحياة
  ملء دنيانا دماء وركام

  من ضحايا للمذابح والمجازر
  والبقايا زادهم قهر وحسرة

  فانسخى يا ليلة النور الظالم
  ال تمرى خطبة فوق المنابر

  أو نشيداً فى الحناجر
  دونما درس وعبرة

  :  حضور فلسطين دائماً فى قصائدها اإلسالمية :الخاصية الثانية
مزج بنت الشاطئ فى رؤيتها الشعرية بين الحرم وفلسطين، بين جبل عرفات            ت

وجبل المكبر، بين حشود الحجيج الواقفين يـوم عرفـة وجمـوع المجاهـدين          
فباإلضافة إلى  النموذجين األسـبقين      . الصامدين فى وجه االحتالل الصهيونى    

من ذرا عرفات   " فى قسمها الثانى     ١"أغنية للعيد "تقول فى قصيدة مطولة بعنوان      
، بعد وصف الحجاج الخاشعين فى عرفات وحناجرهم تعلـو          "إلى سفح المكبر  

  : بالتلبية معلنين إخالصهم التوحيد والعبادة هللا وحده
  وعلى سفح المكبر، عند أولى القبلتين

  ثالث األقداس صنو الحرمين
  فى جوار المهد من أرض السالم

  نشر الشيطان طاغوت الظالم
  أرومضى يعوى ويز

  وتوارى القدس فى جوف الدجى
                                         

:  أولها١٩٦٩- ٢-  ٢٨بتاريخ " أغنية للعيد" نشرت هذه القصيدة ثالث مرات فى جريدة األهرام، األولى بعنوان   )١(
من ذرا عرفات إلى سفح "  بعنوان - فى غالب الظن-١٩٧١، و الثانية فى العام "عيدنا كان على طول المدى" 

ينشر الشيطان طـاغوت الظـالم و       : "و تنتهى بقولها  " من فجاج األرض حجوا عابدين    : " تبدأ بقولها " المكبر
 أبريل ٩بتاريخ ....." من فجاج األرض: " ، و نشرت الثالثة كاملة تشمل القسمين معا أولهما القسم الثانى"يعربد

لبعض  رة األخيرة من إضافة و حذف و تغييرمع بعض تغييرات أحدثتها فى الصو" أغنية للعيد:" بعنوان ١٩٩٨
 .الكلمات، و لذلك وصفتها بأنها قصيدة مطولة و أثبتها بالعنوان األخير الذى نشرت به



 

 )٤٨١٧(

  بائس األطالل محجوب السنا
  أنى الموعد: يسأل األنقاض 

  ليطل الفجر من ذاك الخراب
  أين مسرانا وأين المعبد ؟

  ثم ال رد سوى رجع الصدى
  وعواء الوحش من مرعى الذئاب

  وعلى المهد المسهد
  غصن زيتون يتيم
  وبقايا من هشيم

استعرضت انتصاراتنا التى وعاها التاريخ فـى       وتقول فى قسمها األول بعد أن       
  : عين جالوت ومرج دابق والجزائر 

  عيدنا اليوم جهاد وغضب
  يرفض األنس ويجفوه الطرب
  جرحه ينزف من جرح الحمى

  فيحيل الشهد مراً علقماً
  وطأة السفاحين أعداء البشر
  دنست أرض الرساالت الكُبر

  شوهت وجه الحياة
  مسخت كل القيم

  حرمة اإلنسان فى قدس الحرمواستباحت 
  :سمات التعبير الفنى: ثانيا

تراوح الـصورة بـين     : اتسم التعبير الفني لبنت الشاطيء بعدة خصائص هي       
   . التكرار- االستمداد-البساطة والتركيب

 : تراوح الصورة بين البساطة والتركيب٢-١
 فقـد مثلما تميزت حدود التجربة الشعرية لبنت الشاطيء زمنيا وموضـوعيا           

  :تميز تعبيرها بالصورة أيضا وفق هذا التقسيم
ففي مرحلتها الشعرية األولى، مرحلة الشعر الذاتي، اتسم تـشكيل الـصورة            

نجـد هـذا فـي      . الفنية بالبساطة التي تصل إلى حد الضعف والركاكة أحيانا        



– 

  )٤٨١٨(

 - الحنـان  - وحي الـشاطئ   - زوجة الصياد  -إلى زعيمة الشرقيات  : قصائدها
م تخل بعض هذه القصائد من نفحة فنية في تشكيل بعـض            وإن ل . لست أدري 

  :، في قولها"وحي الشاطئ" الصور كما في 
   عيون الهالك بلحظ الوعيد  ينادي الغياث فترنو له    

حيث صورت في استعارة مرشحة تربص الهالك بالصياد بحيوان مفترس لـه            
  .عيون تتصيده متوعدة بالموت

ي رثاء زوجها، بلغ تعبيرها الفنـي بالـصورة         وفي مرحلتها الشعرية الثانية، ف    
غاية نضجه، سواء في الصور البيانية المفردة أو المركبة أو في الصورة الممتدة التـي               

ففـي هـذه   ".رؤيا"تشكل مشهدا شعريا حيا ناميا يحكم بناء النص كله، كما في قصيدتها            
  :ثيتها، تقول فى أولهاالقصيدة تقدم صورة كلية للكهف مبنية على التشبيه، تؤطّر بها مر

  نحتسى الوحشة من كأس دجاه  فطوانا الليل فى كهف األسى
  و الندامى البوم من قاع فـاله  شـدونا نوح غراب ناعـق

  و اطمأنت بعد أن سدت كـواه  جثمت فى الكهف ال تبرحـه 
  نغـزل الظلـمة خيطا ال نـراه  وانكفأنا فى غيابات الدجـى

  حين لم يبـق لنـا خيط سـواه   و نسجنـا منه أكفـانا لـنا
  عافنا الموت و عافتنـا الحيـاه   و انزوينا فى مهاوى كهفـنا

و بعد تفصيالت رؤيا الحبيب العائد وكيف استقبلته وكيف تشاكيا ثم صـحوها             
  : على تالشى هذه الرؤيا تقول

  فى قرار الكهف لم تفتح كـواه  و إذا نحـن كـما كنا هـنا
  عافنا الـموت و عافتنا الحيـاه  ىنلعق المر و نقتات الجـو

هذه الصورة للكهف تتكون من عدد من الـصور الجزئيـة، بعـضها صـور               
مركبة، تنسج جميعا صورة الكهف الكلية و داللتها مـن الوحـدة والحـزن والوحـشة             

  :واليأس
تتكـون مـن    " كهف األسى نحتسى الوحشة من كأس دجاه      " فالصورة المركبة    -

" ل هذه الصور التشبيه فى التركيـب اإلضـافى          عدد من الصور الجزئية، أو    
" فاألسى كهف طويت فيه، و الـصورة الثانيـة االسـتعارة فـي     " كهف األسى 

فالمجاز فى جعل الوحشة مـشروبا يحتـسى ، و االحتـساء            " نحتسى الوحشة 



 

 )٤٨١٩(

الشرب ببطء جرعة بعد جرعة و شيئا بعد شىء، ففيه مزيد إمعان فى معانـاة               
بهذا التركيب اإلضافى الـذى  "كأس دجاه" ة التشبيه في و الصورة الثالث  . الوحشة

هـذه  .يشير إلى مادة الكأس فهى ليست من فضة أو زجاج لكنها مـن دجـى               
الصور الجزئية تتضافر فى تشكيل داللة الصورة المركبة ِلجاثمٍة فى الظلمـة            

  .تعانى األسى و الوحشة
ن كل جانـب، مـن      الصورة الثانية تشكل داللة اجتماع الشؤم و اليأس عليها م          -

 –خالل عدد من الصور الجزئية أيضا، فشدوها نوح غراب، و نعيق الغـراب         
 ليس نعيقا فحسب بـل نعيقـا ممتزجـا          -بداللة التشاؤم المرتبطة به فى ثقافتنا     
ثم هذه الصورة المخيفة لجلـسائها فـى        . بالنواح، حيث يجتمع الشؤم والحزن    

 الكهـف، واسـتقرت فيـه    الكهف، بوم سدت كل منافذ الضوء والخروج فـى      
ثم تؤكد مالزمـة هـذا   .  بداللة الشؤم المرتبطة بالبوم أيضا فى ثقافتنا   -مطمئنة

 . اطمأنت– ال تبرحه–جثمت : الشؤم لها بثالثة أفعال متتالية
نغزل الظلمة خيطا ال نراه، ونسجنا منـه أكفانـا          :" ثم هناك الصورة المركبة      -

، ثـم رشـحتها بجملـة    "نغزل الظلمة"رة ، التي شكلتها الشاعرة من االستعا   "لنا
 و  -"غيابات الدجى " ، فالظلمة المحيطة بها من كل جانب      "ونسجنا منه أكفانا لنا   "

 صـورتها مـع     -من داللة الظلمة العميقة كغيابة الجـب      " غيابات"ما فى كلمة    
داللة الوحشة و الوحدة السابقة كأنها خيط تغزل منه أكفانها، و كأنهـا تزجـى             

التى تصور هيأتهـا    " انكفأنا"ثم داللة الفعل  .ما فيه من ماللة و قتامة       وقتها بكل   
 .فى هذه الغيابة المظلمة منكبة على وجهها وحدة و حزنا وضعفا

هذه الصورة الكلية للكهف تتكرر فى ختام القصيدة بعد أن استفاقت من رؤاهـا       
 و كالهمـا    -فإذا هى لم تبرح الكهف المظلم ، منزوية تلعق المـر و تقتـات الجـوى               

استعارة ترشح الصورة السابقة لتضيف إلى الظلمـة و الوحـشة و الوحـدة و اليـأس              
 .المرارة و الحزن الدائم

هذه الكثافة التصويرية المكتنزة التى تبدأ بها القصيدة و تختمها بها ، باإلضافة             
يدة ، كل   فى ختام القص  " عافنا الموت وعافتنا الحياة   : "إلى تكرار التعبير الشعرى الجميل    

وهى من النمط العـالى فـى       . ذلك نسج القصيدة كلها قطعة فنية متماسكة البناء والداللة        



– 

  )٤٨٢٠(

الشعرية، بل يمكن القول أنها تمثل ذروة المستوى الفنى الذى بلغته بنت الشاطىء فـى               
 .كل تجربتها الشعرية

أما في مرحلتها الشعرية الثالثة، في فترة السبعينيات، التي غلـب فيهـا شـعر     
المناسبات اإلسالمية، فقد جاءت الصور البيانية أقل كثافة ونضجا من المرحلة الـسابقة،      
حيث تشكلت من تشبيهات واستعارات مفردة ومركبة ، لم تخل أحيانـا مـن االبتـذال                

  : من جيد هذه الصور. والركاكة
 أيـام  - سـراديب الخـواء  - كهف الرقـود  -   غصن زيتون يتيم وبقايا من هشيم     

 المعـاني شـبه     - نمضغ األوهام  - عصور المجد والليل الطويل    -جافشحيحات ع 
  إلخ ....صماء عقيمة

  : االستمداد ٢-٢
من األدوات الفنية التى توظفها الـشاعرة فـى قـصائدها بوضـوح ظـاهرة                 

" في اصطالحنا البالغي القديم، ومفهوم      " السرقات الشعرية "االستمداد، وأعني به مفهوم     
  . لنقدي المعاصرفي االصطالح ا" التناص

االستمداد مـن   : لعدد من المصطلحات الفرعية كاالقتباس ويعني     " االستمداد"يتسع مفهوم   
األخذ من شعر الغير بيتا كامال      : القرآن الكريم والحديث الشريف، والتضمين ويقصد به      

ويتفرع كل مصطلح من هذه المصطلحات إلـى        . أو مصراعا بنصه أو جزءا من البيت      
يحدد كل منها نوع المأخوذ لفظا أو معنى أو هما معا، ودرجة األخذ             مصطلحات أخص   

  .١نصا أو مع تغيير وتبديل في المعنى أو في الصياغة
هذا التنوع والتعدد فى ظواهر االستمداد وصـوره يجعـل منـه أداة تعبيريـة          

أداة "خصبة فى يد الشاعر، كما يجعل منه أداة تحليلية هامة لدى الناقد، حيـث يـصبح                 
، يبرز الناقد من خاللـه      )٢("شفية صالحة للتعامل مع النص القديم والجديد على السواء        ك

  .األصوات المتعددة داخل النص المدروس والتى تمنح النص ثراءا فنياً وداللياً
 بقراءة شعر عائشة عبد الرحمن نجد تجلياً الفتاً لظاهرة االستمداد فى شعرها يمتد مـن        

كما نجد أن القـرآن الكـريم       . ائل الثالثينيات حتى السبعينيات   بواكير نتاجها الشعرى أو   

                                         
  . ومابعدها٢١١ ص ٢ج. شرح عقود الجمان للسيوطي: انظر تفصيل ذلك في  )١(
 لونجمان –كة المصرية العالمية للنشر  الشر–قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى : محمد عبد المطلب . د  ) ٢(

 .١٣٦ ص١٩٩٥ الطبعة األولى –



 

 )٤٨٢١(

ويرتبط هذا االتكاء على القـرآن      . يمثل المرجعية األساسية لمعظم أشكال هذا االستمداد      
الكريم بطبيعة ثقافتها الدينية وبطبيعة حركتها العلمية كلها التى ارتبطت ارتباطـاً وثيقـاً      

ة عامة، فكان طبيعياً أن ينعكس هـذا علـى إبـداعها            بالقرآن الكريم وبالثقافة اإلسالمي   
الشعرى، خاصة مع توجيه هذا اإلبداع إلى أداء وظائف دينية واجتماعية فـضالً عـن               
وظيفة الفنية األساسية ، فكان طبيعياً أيضاً أن تتكئ الـشاعرة علـى القـرآن الكـريم                 

.  الوظائف فى إبـداعها    باعتباره ركيزة أساسية من ركائز المجتمع التى تتوجه إليه بهذه         
االستمداد من القـرآن  :يمكن تصنيف محاور االستمداد فى شعر بنت الشاطئ إلى  أربعة  

 االستمداد من التـراث     – االستمداد من التراث الشعرى    –االستمداد من األدعية  –الكريم  
  . الغنائي الشعبى

  :االقتباس من القرآن الكريم-٢-٢-١
اقتبـاس  –اقتبـاس المفـردات     :  إلى أربعة صـور    تتعدد كيفياته فى شعر بنت الشاطئ     

  .  اإلشارة الكلية– التنصيص–التراكيب 
  : اقتباس المفردات _ أ

استخدمت الشاعرة بعض المفردات القرآنية فى بعض قـصائدها، ورغـم أن              
ورود كلمات مفردة بعينها فى قاموس الشاعر ال يعتمد عليه وحده فى رصد االسـتمداد               

محمد . خولها فى تراكيب ال يختص بها أحد دون اآلخر كما يقول د           ألن المفردات قبل د   
هناك مفردات لغوية اكتسبت هوامش إضافية نتيجة لـدخولها فـى           "عبد المطلب إال أن     

 حتى بعد تغيـر الـسياق       –التراكيب القرآنية، حتى يصح لنا القول أنها مفردات قرآنية          
ذا غرست فى تركيب ما أشـاعت فيـه         وتغير الوظيفة النحوية يظل لها هذا الطابع ، فإ        

مـن نمـاذج هـذه       .)١("بعضا من هوامشها المكتسبة ومن ثم دلت على ظواهر تناصية         
من مفردات مرتبطة فـى وعـى المتلقـى    " وحى الشاطئ"المفردات ما ورد فى قصيدة   

  : تقول. بالنص القرآنى رغم وجود مرادفات لها فى االستعمال الشائع
ــدتى  ــا بلـ ــك يـ ــتُ بعطفـ   دفئـ

  
  كــدفء الرضــيع إذا مــا ادثــر     

  : وتقول .)٢( )يأيها المدثّر(مفردة قرآنية مستمدة من قوله تعالى " ادثر"فالمفردة   

                                         
 .١٧٠ ص–قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث : محمد عبد المطلب . د  ) ١(

 .١سورة المدثر آية   ) ٢(



– 

  )٤٨٢٢(

ــة   ــه حرقـ ــب بـ ــؤت بقلـ   وبـ
  

  ودمــع كثيــر الجــوى منهمـــر      
يرد فى القرآن بإسناده للمفرد والجمع، مرتبط الداللة غالبـاً بـسياق            " يبوء" "باء"فالفعل    

وضربت عليهم الذلة والمـسكنة وبـاءوا       : "قال تعالى . عز وجل الخسران وغضب اهللا    
أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومـأواه           : "وقال تعالى  )١("بغضب من اهللا  

ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد بـاء    : " وقال تعالى  ٢"جهنم
  : وتقول الشاعرة  .)٣("بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس المصير

  أحـــس دوامـــاً ببـــرد النـــوى 
  

ــر     ــالم نُكُـ ــاة ظـ ــأن الحيـ   كـ
  : وتقول  .)٤( )فتولَّ عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نُكُر: (من قوله تعالى  

ــا    ــا أنـ ــك؟ أمـ ــسين ذلـ   أتنـ
  

      ــر ــوى ادك ــم الن ــت رغ ــال زل   ف
دأمة أنـاأنبئكم بتأويلـه     الذى نجا منهما وادكر بع     وقال(من قوله تعالى فى سورة يوسف       

ويالحظ فى توظيف الشاعرة للمفردة القرآنية ما أحدثته مـن تغييـر فـى      .)٥()فأرسلون
 بتحويـل   –التى وردت كما هى صفة فى اآلية الكريمة         " نُكُر" بإستثناء لفظة    –صيغتها  

ـ     " أدِكر"و" بؤت"اإلسناد فيها من الغائب إلى المتكلم فى لفظتى          اذج غير أنها فى كل النم
السابقة احتفظت المفردات بظاللها الداللية فى القرآن مما جعل العالقة بينها وبين هـذه              

  . المفردات عالقة توافق أو تماثل داللى
  :  االقتباس من التراكيب -ب

ويظهر فى هذا النوع من االستمداد غلبة الـصياغة القرآنيـة علـى أسـلوب                 
 التعبير والتصوير، إذ جـاءت نمـاذج        الشاعرة وقدرتها على توظيف هذه الصياغة فى      

 للتعبير القرآنى   –محمد عبد المطلب    .  بتعبير د  –هذا االستمداد امتصاصاً للبناء الشكلى      
من نماذج امتصاص البناء الـشكلى مـن        . أو استمداداً للصورة الفنية فى القرآن الكريم      

                                         
 .٦١سورة البقرة آية    )١(

 .١٦٢سورة آل عمران آية   ) ٢(
 .١٦سورة األنفال آية    )٣(

 .٦سورة القمر آية   ) ٤(

 .٤٥سورة يوسف آية    )٥(



 

 )٤٨٢٣(

ل بمناسبة عيد جلوسه    اآلية القرآنية قولها فى مقطوعة شعرية تهنئ فيها الملك فؤاد األو          
  :)١(على العرش

ــى    ــضاً للعل ــدين نقي ــوا ال   زعم
  

ــون      ــالل يعمه ــى ض ــدعهم ف   فلن
فلندعهم فـى  "جاء االقتباس هنا مركباً من أكثر من آية قرآنية فى تركيب واحد            

من يـضلل   : (يتراكب مع قوله تعالى     " يعمهون... فلندعهم"فالتركيب  ". ضالل يعمهون 
ولو يعجـل اهللا للنـاس   : ( وقوله تعالى)٢( )يذرهم فى طغيانهم يعمهون اهللا فال هادى له و    

الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين ال يرجون لقاءنـا فـى طغيـانهم               
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم          : ( وقوله تعالى  )٣( )يعمهون

يتراكب مع التعبيـر القرآنـى      " فى ضالل "لجملة   كما أن شبه ا    )٤( )فى طغيانهم يعمهون  
  .)٥()فى ضالل بعيد(و) فى ضالل مبين(كثير الورود 

بـصيغته القرآنيـة دون     " يعمهون"فى الجملة األولى أبقت الشاعرة على الفعل          
ثـم  " نـدعهم "مرادفـه   " نذرهم... نذر  ... يذرهم  "تغيير بينما استبدلت بالفعل القرآنى      

المضارع إلى  األمر ملحقة به فـاء العطـف واإلتبـاع ثـم الم     غيرت زمن الفعل من    
ويظل التركيب كله حامالً للداللة القرآنية حيث التخلى عمن ال يـستجيب وال              .)٦(األمر
 وتركـه فـى الـضالل والجهـل        – عمن يدعى افتراء فى المقطوعة الشعرية        –يؤمن  

مـن  . ى ما هو أجـل وأعلـى      والحيرة والتردد، بغير خفى من االستخفاف وااللتفات إل       
 : )٧("زوجة الصياد"نماذج هذا االقتباس أيضا قولها فى قصيدة 

                                         
 .  السنة الثانية عشرة١٩٣٤ أكتوبر ١٠تصدرت مجلة النهضة النسائية ع     )١(

 .١٨٦سورة األعراف آية   ) ٢(

 .١١سورة يونس آية   ) ٣(

 .١١٠سورة األنعام آية    )٤(

 .١٨ وسورة الشورى آية ٢٢سورة الزمر آية : على سبيل المثال   ) ٥(

وهذا ما ذكره ابن جنى فى الفاء التـى  " فلندعهم"باع ألن الزعم بأن الدين نقيض للعلى كان سببا وعلة لألمر          الفاء هنا للعطف واإلت   ) ٦(
أبـو  : انظر. تأتى للعطف واإلتباع والتى يقع ما بعدها عقيب ما قبلها، ذكر أنه لذلك جاز أن يقع ما قبلها علة وسبباً لما بعدها            

 -هــ   ١٤١٣دمشق الطبعة الثانية    . دار القلم . حسن هنداوى .  دراسة وتحقيق د   .سر صناعة اإلعراب  : الفتح عثمان بن جنى   
 .٢٥٢-٢٥١ ص١م مج١٩٩٣

ـ ١٣٥١ ربيع الثانى    – م   ١٩٣٢نشرت فى مجلة النهضة النسائية ع سبتمبر          ) ٧( السنة العاشرة فى باب األدب مصدرة بــ        .  ه
رت فى عدد نسائى خاص من مجلة األسبوع بتاريخ األربعـاء           ثم نش " نفثة يراع لشاعرة النهضة الكاتبة القديرة بنت الشاطئ       "
 -مهداة إلى سمائى التى أستلهمها الوحى والتى ال أنكر أن يكـون لهـا  " مصدرة بالعبارة ١٩م السنة األولى ص١٩٣٤ مايو  ٩

 ".  سحاب ورعد وبرق–مع أنوارها 



– 

  )٤٨٢٤(

ــا  ــدير الري ــصوت إال ه ــضى ال   م
  

ــد     ــن مزي ــوج أال م ــادى الثل   ح تن
يـوم نقـول لجهـنم هـل        "من قول اهللا تعالى     " أالمن مزيد "استلهمت الشاعرة التركيب      

  : القصيدةوتقول فى نفس . )١("امتألت وتقول هل من فريد
  مــضى الليــل إال قلــيال ومــا    

  
  رأيـــت خيـــال الحبيـــب البعيـــد   

وتقول فـى قـصيدة      .)٢( )قم الليل إال قليالً   .يأيها المزمل (استلهمت فيه التركيب القرآنى       
  أقنعونى هل علمتم كنهها علم اليقين            ":لست أدرى"بعنوان 

ل هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيـه إذ أنـتم           قا(اقتبسته الشاعرة من اآليتين القرآنيتين      
  : تقول٤"نور الكلمة"وفى قصيدتها  .)٣( )كال لو تعلمون علم اليقين(و) جاهلون

  وقضى أمره ، جل عاله ، على كل ملك
***  

  وله سخر ما فى األرض والفلك
وإذا قضى أمـراً    "مع التعبير القرآنى المتكرر     " وقضى أمره "يتراكب التركيب   

مـع  " وله سخر ما فى األرض والفلـك     "ويتراكب التركيب   . )٥("ل له كن فيكون   فإنما يقو 
اهللا الذى سخر لكـم البحـر لتجـرى    "التعبير القرآنى المتكرر فى عدد من السور أيضاً  
وسخر لكم ما فى الـسماوات ومـا    . الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون       

فى كـل النمـاذج الـسابقة        .)٦("لقوم يتفكرون فى األرض جميعاً منه إن فى ذلك آليات         
غيرت الشاعرة من الصياغة القرآنية تغييراً مـا محتفظـة بالداللـة القرآنيـة لمعظـم           

بـأداة االسـتفهام   " أال"ففى التركيب األول استبدلت أداة العرض والتحضيض    : التراكيب
دلت الفعـل   وفى التركيـب الثـانى اسـتب      . وفى كال التعبيرين معنى طلب المزيد     " هل"

فى اآلية الكريمة، وفى كال التعبيـرين داللـة طـول           " قم"بفعل األمر   " مضى"الماضى  

                                         
 .٣٠سورة ق آية    ) ١(

 .٢-١سورة المزمل آية    ) ٢(
 .٥ وسورة التكاثر آية ٨٩آية سورة يوسف     )٣(

 .١٩٧٧ سبتمبر ٩بتاريخ " حديث رمضان"نشرت بجريدة األهرام فى    ) ٤(
 .٣٥ وسورة مريم آية ٤٧، وكذلك سورة أل عمران آية ١١٧سورة البقرة آية   ) ٥(

  وسورة الحج١٤، ١٢ وسورة النحل آية ٣٣-٣٢، وورد فى سورة إبراهيم آية ١٣-١٢سورة الجاثية آية   )٦(
 .٢٠ وسورة لقمان آية ٦٥آية 



 

 )٤٨٢٥(

وفى الثالث امتصت الشاعرة أجـزاء     . الليل، األول بانقضاء معظمه والثانى بطلب قيامه      
احتفظت " هل علمتم "من البناء الشكلى آليتين كريمتين معاً، البناء األول جملة االستفهام           

رة ببنائه القرآنى وإن كانت داللة االستفهام هنا استنكار ادعاء العلـم بحقيقـة              فيه الشاع 
                    : الحياة بدليل قولها فى السطر الشعرى بعده 

  لست أدرى... أم حللتم لغزها بالترهات 
فمن حولها يدعى العلم بكنه الحياة وحقيقتها لكن هذا العلم فـى حقيقتـه علـم                  

 ترهات، أما داللة االستفهام فى اآلية الكريمة فى سورة يوسـف فكـان              زائف، ليس إال  
: قال الزمخشرى فى تفسير داللة االستفهام فيهـا       . غرضه النصح فى الدين ال االستنكار     

فتبتم إلى اهللا منـه، ألن علـم القـبح      ) أى قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه     (هل علمتم قبحه    "
ى التوبة، فكان كالمه شفقة عليهم وتنـصحاً لهـم   يدعو إلى االستقباح واالستقباح يجر إل   

أما البناء  . )١( ..."فى الدين ال معاتباً وتثريبا إيثاراً لحق اهللا على حق نفسه فى هذا المقام             
فقد احتفظت الشاعرة بصيغته القرآنيـة أيـضاً وبداللتـه الجزئيـة            " علم اليقين "الثانى  

 )٢("تعلمون علماً يقيناً ال شـك فيـه  " ، أى المستمدة من اآلية الكريمة وهى داللة التحقيق   
كعلمكم ما تستيقنونه من األمور التى وكلتم بعلمهـا     "أو كما قال الزمخشرى فى تفسيرها       

لكنها مزجتها بداللة التعبير الكلية وهى االستنكار المتضمن لمعنى الـسخرية      . )٣("هممكم
  .من هذا االدعاء

شاعرة لقوله تعالى فى سورة المزمل       ومن نماذج هذا التناص أخيراً توظيف ال      
حـين  " زوجة الصياد "فى قصيدتها   . )٤("فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباً       "

  : تقول
ــة   ــه رهبـ ــذاباً لـ ــى عـ   يقاسـ

  
ــد     ــيع الوليـ ــشيب رأس الرضـ   تـ

  

                                         
. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل: الزمخشرى ، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر   ) ١(

 .٤٩٣ ص٢مكتبة مصر حـ. شرحه وضبطه وراجعه يوسف الحمادى

 – تحقيق محمد إبراهيم سليم –آن الكريم  إعراب ثالثين سورة من القر    : ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد       ) ٢(
 .١٨٥ ص١٩٨٩مكتبة القرآن 

 .٦٢٨ ص٤الكشاف جـ: الزمخشرى ) ٣(

 .١٧آية : سورة المزمل ) ٤(



– 

  )٤٨٢٦(

فرهبة وهول يوم القيامة تشيب رأس الولدان قريبى العهـد بـالوالدة، وكـذلك          
ه الصياد وسط أعاصير والرياح والثلوج يرهب القلـب حتـى يكـاد            العذاب الذى يقاسي  

  . رأس الوليد أن يشيب من هوله
 فى القرآن الكريم ففى مثل قولها فـى قـصيدة    أما االقتباس من الصورة الفنيـة  -جـ

  ". وحى الشاطئ"
  طواهــا القــضاء كطــى الكتــا   

  
  ب وأى نعـــيم لنـــا يـــستقر؟    

يوم نطـوى الـسماء كطـى       "نى فى اآلية الكريمة     حيث وظفت الشاعرة التصوير القرآ       
 إذ شبهت سرعة انقضاء ليالى السحر فى بلدتها وانمحاءهـا تمامـاً             )١( ...السجل للكتب 

وهو نفس التشبيه فى اآلية القرآنية ليـوم       . باختفاء المكتوب فى الكتاب حين يطوى عليه      
بات إيـذاناً بانتهـاء     القيامة حين تطوى السماء كما يطوى السجل على ما فيه من مكتو           

  . الدنيا
  :  اإلشارة الكلية-د

وهـى مـن    " نـور الكلمـة   "يتركز هذا الشكل من أشكال االقتباس فى قصيدة           
القصائد المتأخرة نسبياً فى تجربة بنت الشاطئ الشعرية، حيـث تبلـغ مواضـع هـذه                

قت اإلشارة فيها سبعة باإلضافة إلى  موضعين لالقتباس من التراكيـب القرآنيـة سـب               
هذه الكثافة فى استخدام االقتباس فى القصيدة يمكـن القـول معهـا أن              . اإلشارة إليهما 

القصيدة فى مجملها تمثل نوعاً من اإلشارة الكلية للقرآن الكريم خاصة سـورة العلـق،               
كما يمكن القول من ناحية أخرى إن توظيف الشاعرة لهذه األداة التعبيرية قد ازداد مـع               

فالقصيدة وهى من شعر التفعيلة علـى وزن الرمـل           .رية زمنيا وفنياً  تقدم تجربتها الشع  
 أو كثيرة الكسور العروضية، تتناول أثر كلمـة         –الذى يتداخل مع بحور شعرية أخرى       

فأثر نورهـا علـى البيـت       . على البيت العتيق وعلى الدنيا وعلى اإلنسان جميعاً       " اقرأ"
وأثر نورها علـى    . ه وشوهته األصنام  العتيق أن جلى مجد ماضيه العريق بعد أن طوت        

أما أثرهـا   . الدنيا كان أن بعثت فيها ميالدا جديداً بعد أن أعيت السبل فى محو ظلماتها             
ومـا فيـه   " من علق "على اإلنسان فقد كان شامالً وعميقاً إذ أرشدته إلى أصل خلقه أنه             

ض دون سـائر    من اإلعجاز، ثم كان اإلنعام عليه بنعمة العلم واالسـتخالف فـى األر            

                                         
 ١٠٤سورة األنبياء آية ) ١(
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ثم كان أثر نورها األكبر باصطفاء نبـى  . المخلوقات، ثم تسخير الكون وما فيه من أجله      
 خاتماً للرسل، ثم كان غايـة تمـام نورهـا أن كانـت           – مخلوق من علق أيضاً      –يتيم  

هنا إحالة كلية إلى القـرآن الكـريم        " اقرأ"وتمثل كلمة    ". اقرأ"المعجزة كتاباً أول آياته     
 مفتاح رؤية نـور  – فى سياق القصيدة –ا صدر أول آية نزلت منه وباعتبارها  باعتباره

  : تقول. الكلمة
  بعــد ليــل حالـــك أعمــى بهـــيم      

  
  

ــا    ــشلول الخطـ ــم مـ ــأ األنجـ   مطفـ
  

  

ــسرى     ــال الـ ــه، ضـ ــاهلى، تائـ   جـ
  

  

ــرقت    ــرأ"أش ــورى " اق ــر ال ــى خي   عل
  

  

ــنا    ــشوع وس ــياء وخ ــون ض ــإذا الك   ف
  

  

  : وتقول
  م القـــرى فجرهـــا الـــصادق فـــى أ  

  
  

ــيالد جديــــد     ــدنيا بمــ   آذن الــ
  

  

ــصطفى    ــث الم ــا ببع ــروح إليه   ردت ال
  

  

  كانــت لهــا بعثــا وبــشرى" اقــرأ"آيــة   
  

  

  : وتستخدم الشاعرة اإلحالة الكلية فى موضع أخر من القصيدة فى قولها
  
  

  خـــصه خالقـــه، مـــا أكرمـــه   
  

  
  بالذى يـسمو بـه علـى مـا قـد خلـق              

  
  

  "علمـــــــــــــــــــه"أن   
  

  
  ف سر الحـرف ، كـسب العلـم        وحده يعر   

  
  

  ويــدرى مــا الكتــاب ومــا القلــم       
  

  
إذ " اقـرأ "تحيل إلى القرآن الكريم أيضاً الرتباط داللتها بفعل القراءة فـى            "علمه"فجملة  

خلـق اإلنـسان،   "القراءة وسيلة العلم، وهى تتناص مع اآلية الكريمة فى سورة الرحمن      



– 
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لم وهما النعمتان الكبريان اللتان تجلـى فيهمـا         فتحيل إلى داللة الخلق والع    " علمه البيان 
  .نور الكلمة كما تشير القصيدة

  :من نماذجه فى القصيدة قولها: التنصيص  -هـ
  آية اإلنسان

  من أى شىء قد خُلق
  من علق

مزجت الشاعرة هنا بين شكلين من أشكال االقتباس ، األول امتصاص البنـاء الـشكلى               
 مع بعض تغيير فى التركيب تمثل فى تغييـر بنـاء            )١("من أى شئ خلقه   "لآلية القرآنية   

الفعل الماضى إلى المجهول مما اقتضى حذف ضمير المفعول به من الفعل فـى اآليـة          
خلق اإلنـسان مـن     "والثانى االقتباس فى جزء من اآلية الكريمة        ". قد"الكريمة وإضافة   

" من علـق  : "بقولها" قمن أى شىء قد خُل    " وقد جاء اختزال اإلجابة عن السؤال        )٢("علق
 مثلما جاءت إجابة السؤال فى سـورة        –خُلق من علق    : بحذف متعلق الجار والمجرور   

 انصرافاً إلى داللة اآلية واإلعجاز فى خلق اإلنـسان          –" من نطفة خلقه فقدره   ": "عبس"
 من حقيـر  – وهو المخلوق العظيم ذو األفعال واآلثار الكبار فى الحياة       –وهى أنه خلق    

  : مثله فى ذلك مثل بقية جنس الحيوان" من علق"صغير 
  من علق: مثل جرذ، مثل هر
  من علق: مثل ذئب، مثل قرد
  من علق: مثل بغل وحمار 
  : ثم تقول بعدها . فكانت أولى آيات خلقه خلقه من علق

  وحده الذى من عليه من خلق
  :خصه باآلية الكبرى

  "اقرأ باسم ربك الذى خلق"آية 
  آية اإلنسان

واالقتباس هنـا ألول آيـات      . انت ثانية آيات خلقه أن خصه اهللا بنعمة القراءة والعلم         فك
. سورة العلق، لكنه جاء آلية كاملة بعد أن كان فى النموذج السابق جـزءاً مـن جملـة               

                                         
 ١٨سورة عبس آية ) ١(

 ٢سورة العلق آية ) ٢(
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ويأتى النموذج الثالث متدرجاً فى طول االقتباس حيث اقتبست الشاعرة خمـس آيـات              
  : تقول. كاملة من سورة العلق

  اية التكريم أن كتاباً معجزةغ
  :أن أولى آياته 

  اقرأ باسم ربك الذى خلق"
  خلق اإلنسان من علق

  اقرأ وربك األكرم الذى علم بالقلم
  "علم اإلنسان ما لم يعلم

  :االستمداد من األدعية الدينية-٢- ٢- ٢
من مصادر االستمداد واالقتباس استخدام الشاعرة صيغتين من الصيغ الدينية          و

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك      (بية الحجيج   هما تل 
اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبـر ال إلـه إال اهللا، اهللا             (وتكبيرات العيد   ) والملك، ال شريك لك   

ال إله إال اهللا وحده، صدق وعده، ونـصر عبـده وأعـز        ... أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد،      
حده، ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه، مخلصين له الدين ولو كـره          جنده وهزم األحزاب و   

، فقد وظفت الـشاعرة الـصيغة       "أغنية للعيد "جاء هذا فى قصيدتها المطولة      ). الكافرون
األولى وهى تلبية الحجيج فى ختام خمسة مقاطع من مقاطع القصيدة األحد عشر، مـع               

ففـى المقطـع األول مـن       . ة المقطـع  تعديل فى الصياغة فى كل مرة يتناسب مع دالل        
القصيدة معنى شمول فيوضات العيد أبعاد المكان واألشخاص واألحوال، فقد جاءوا من            
فجاج األرض متناسين أحوالهم البشرية من ضغائن وأحقاد وشـر، متـساوى الهامـات     
رعايا وملوكاً دون فروق أمام واحديته سبحانه فى هذا الموقف الجـامع، حيـث يـشهد        

وفى المقطع الخـامس معنـى شـمول        . ع باتساع هذا الملك و خلوصه له سبحانه       الجمي
فيوضات العيد أبعاد الزمان والمكان حيث البهجة والنور واألنس تعمر األفـق والـنفس          

  ربنا لبيك إن الملك لك  :  فكان ختام المقطعين بقولها ،فيتجاوبان بهذا الشدو البهيج
  ربنا لبيك يا نور السماء  : لها والمقطع السادس تختمه الشاعرة بقو

ليناسب معنى ارتفاع هتاف الماليين من كافة بالد المسلمين فى الفضاء، كأنـه حركـة               
توجه أبصارهم من أسفل حيث هتافهم الصاعد إلى  أعلى حيث السماء تنشر نور ربهـا       

  : والمقطعان السابع والحادى عشر تختمهما بقولها. على هذه الماليين المحتشدة 



– 
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  ربنا لبيك إن الحمد والنعمة والشكر لك 
لتناسب فى السابع معنى شكر النعمة الكبرى وهى هداية أجيـال األمـة فـى عـصور        
ضعفها وقوتها جميعاً مستنة بسنة النبى صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة بترديـد هـذا        

راء ولتناسب فى المقطع الحادى عشر واألخير معنى الشكر والحمد علـى الـس            . الحمد
والضراء إذ العيد ثأر وتضحيات ومأس وبطوالت واقتداء بسنة المـصطفى صـلى اهللا              

  : عليه وسلم يوم الفتح، تقول
ــشهداء      ــوف الـ ــأر الـ ــدنا ثـ   عيـ

  
  

ــاء    ــضحايا األبريــ ــين الــ   وماليــ
  

  

ــاء     ــين الغربــ ــى الالجئــ   ومآســ
  

  

ــشرفاء    ــود الــ ــوالت الجنــ   وبطــ
  

  

ــصطفى     ــدعاء المــ ــافٌ بــ   وهتــ
  

  

ــد ال    ــوم عي ــرى  ي ــى أم الق ــصر ف   ن
  

  

    ربنا لبيك   

  إن الحمــد والنعمــة والــشكر لــك      
  

  

اهللا أكبر اهللا أكبـر  "أما تكبيرات العيد فقد ختمت بها الشاعرة المقطع الرابع من القصيدة           
معبرة عن تمازج مشاعر المسلمين وأصوات تكبيـراتهم        " وحدك اللهم نعبد  ... اهللا أكبر 

وقد جاءت صيغة التكبير استمداداً للقوة مـن   . بفلسطينمن ذرا عرفات إلى سفح المكبر       
اهللا األكبر على طغيان اليهود بأرض اإلسراء، فى وصف متكرر لهـم فـى قـصائدها               

  : تقول. بالذئاب والوحش والشيطان
ــدجى     ــوف ال ــى ج ــدس ف ــوارى الق   وت

  
  

  بـــائس األطـــالل محجـــوب الـــسنا   
  

  
  أنـــى الموعـــد : يـــسأل األنقـــاض   

  
  

ـ       !ر مــن ذاك الخــراب  ليطــل الفجـ
  

  
ــد ؟    ــن المعبـ ــسرانا وأيـ ــن مـ   أيـ
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  ثـــم ال رد ســـوى رجـــع الـــصدى   
  

  
  ! وعـواء الــوحش مــن مرعــى الــذئاب   

  
  

  وعلـــــى المهـــــد المـــــسهد   
  

  
ــيم     ــون يتـــ ــصن زيتـــ   غـــ

  
  

  وبقايـــــا مـــــن هـــــشيم     
  

  
ــردد    ــد يتـ ــوت بعيـ ــدى صـ   وصـ

  
  

ــر   ــى ســفح المكب ــاتْ إل   :مــن ذرا عرف
  

  
ــر "   ــ... اهللا أكب ــر... ر اهللا أكب   اهللا أكب

  
  

   ــد ــم نعبـــ ــدك اللهـــ   "وحـــ
  

  
  ــد ــسرى محمـــ   وعلـــــى مـــ

  
  

  بجــوار المهــد مــن أرض الــسالم      
  

  
  ينــشر الــشيطان طــاغوت الظــالم      

  
  

   ويعربد ....    
    : التضمين من التراث الشعري-٢-٢-٣

 وهى من أوليات قصائدها يتنسم فيها القارئ أنفـاس         )١("لست أدرى "فى قصيدة   
لكـن دالالت القـصيدة ال      . معرى فى قلقه وتساؤله الدائم وزهده فى الدنيا       أبى العالء ال  

  . تقف عند حد تشابه األنفاس بل تتعداه إلى االستمداد الداللى من داليته المشهورة
  نوح باك وال ترنم شادى     غير مجد فى ملتى واعتقادى     

  : تقول بنت الشاطئ 
ــا      ــوق ثران ــسلنا ف ــشى ن ــوف يم   س

  
  

                                         
فهل كان هناك "  الطالسم"ليا ابى ماضى يلفت النظر فى هذه القصيدة تشابه شكلها ووزنها وموضوعها مع قصيدة إي) ١(

 أو غير مباشر بينهما أم هو مجرد تشابه فى التجربة الشعرية أفضى إلى هذا التوافى الموسيقى                 –تأثر مباشر   
 والداللى؟ 



– 
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  شى جميعـا فـوق أجـساد أبينـا        مثلما نم   
  

  

ــا      ــزى جزين ــا نج ــدنيا كم ــذا ال   هك
  

  

  لـست أدرى   ... ألغير الدود نحن يا رفاقى        
  

  

وفى المقطوعة التالية لها تقول عن األرض وما تنبته من خيرات مشربة بدماء             
  : السابقين

  تنبت الخيرات فى األرض، غذاها هل يكون         
  

  

  لست أدرى ... غير أجسام الجدود السابقين       
  

  

هذا اإللحاح على معنى أن وجه األرض الذى نسير عليه ليس إال بقايـا مـن                
  : سبقونا ألح عليه أيضاً أبو العالء المعرى فى مرثيته الدالية بقوله 

  ب فأين القبور من عهد عاد    صاح هذى قبورنا تمأل الرحـ  
   أرض إال من هذه األجساد  خفف الوطء فما أظن أديم ال   
  ـد هـوان اآلباء واألجداد          ح بنا وإن قدم العهــوقبي  

  ال اختياالً على رفات العباد     سران استطعت فى الهواء رويدا   
وإن كان هذا المعنى ضيقاً عند بنت الشاطئ متسعاً عند المعـرى، إذ ربطـه               

تكـن قـد   بامتالء األرض بقبور الناس، متسائالً أين قبور السابقين منذ زمان عاد إن لم           
تحولت إلى هذا األديم الذى يمشى عليه الناس والذى دفن فيه األمـوات الحاضـرون،               

لكن بنت الشاطئ أضافت معنى     . مستنكراً إهانة اآلباء واألجداد بهذا السير على األرض       
أخر لمعنى أبى العالء وهو أن أجساد السابقين ال تكون فقط وجه األرض الـذى نـسير     

ذى يخرج منها من نبت وغيره، إذ إن غذاءه ليس إال بقايا هؤالء             عليه بل تكون الخير ال    
وهو متكرر فى القصيدة،    " أبينا"و" ثرانا"ورغم ما فى المقطوعة من سناد بين        . الراحلين

  : ورغم ركاكة التعبير الذى ساقته حكمة فى قولها
  هكذا الدنيا كما نجزى جزينا

 هذا المعنى اإلضـافى لمعنـى أبـى    وهى ركاكة متكررة فى كثير من قصائدها ،إال أن  
العالء يشير إلى تأثرها العميق بقصيدة أبى العالء ثم محاولتهـا تجـاوز داللتهـا إلـى        

  .دالالت إضافية رغم حداثة تجربتها الشعرية آنذاك
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  :التضمين من التراث الغنائي الشعبي-٢-٢-٤
نماذجـه  من  . من صور التضمين التي وظفتها الشاعرة تضمين الغناء الشعبي          

تضمين مقطع من أغنية شعبية جزائرية رددها شعب الجزائر         " أغنية للعيد "فى قصيدتها   
ويأتى االستمداد هنا كامال حيث تنقل الشاعرة المقطع الغنـائى          . ١٩٥٤بعد النصر عام    

تقـول مـستعرضة    . بنصه دون تغيير فى الصياغة واضعة إياه بين عالمتى تنصيص         
  : اضرأمجاد األمة فى الماضى والح

ــا      ــادا لنـ ــاريخ أمجـ ــى التـ   ووعـ
  

  

ــدائنا      ــن أع ــرة م ــب الكث ــا نغل   ورآن
  

  

ــوى     ــزان القـ ــان ميـ ــر اإليمـ   غيـ
  

  

ــق        ــرج داب ــى م ــالوت وف ــوم ج ي
  

  

  وانتــــصرنا فــــى الجزائــــر     
  

  

ــا   ــت آفاقنـــ ــا رجعـــ   يومهـــ
  

  

  : كلمــات لــم تــزل فــى ســمعنا      
  

  

ــا محمـــد مبـــروك عليـــك   "     يـ
  

  

ــك   ــت ليـــ ــر رجعـــ   " الجزايـــ
  

  

، والتعبير المتأثر بلغـة     "ورآنا نغلب الكثرة من أعدائنا    :"  سطحية التعبير فى قولها    ورغم
وهما ظاهرتان فى أسلوبها الشعرى فى      " غير اإليمان ميزان القوى   :" الصحافة فى قولها  

 باستثناء قصائدها الخمـس فـى       –أوائل تجربتها الشعرية وحتى فى قصائدها المتأخرة        
 توظيفها لألغنية الشعبية كانت له قيمته الدالليـة إذ أشـار     رغم ذلك فإن   –رثاء زوجها   

إلى البعد الدينى فى الصراع فى الجزائر وإلى الوعى الشعبى بهذا االرتباط بينهما حتى              
  . صلى اهللا عليه وسلم فى إشارة واعية إلى هذا االرتباط" محمد"إنه نسب الجزائر إلى 

  :التكرار-٢-٣
قصائد فى خواتيمها أو تكـرار بعـض األسـطر       والمقصود به تكرار مطالع ال    

الشعرية من بعض المقاطع األولى فى ختام القصائد مع بعض تغييرات فى الداللة ممـا               



– 

  )٤٨٣٤(

 .يمنحها تماسكاً بنائياً ووحدة داللية فضالً عن الـنغم الموسـيقى المـضاف بـالتكرار              
  :ويالحظ على هذه الخاصية التعبيرية أن التكرار يكون

 تتكرر هذه السمة فى كل قصائد بنـت         : الحقيقية وفي الصور البيانية     التعبيرات في -أ
فـي  " دعـاء "تقول فى مطلع قصيدة . الشاطئ اإلسالمية وفى عدد من قصائدها األخرى   

  : تكرار للمعاني الحقيقية
  ليلة المولد جودى بعطائك   
  وامنحينا زادنا من عبرتك   
  أشرقى بالنور فى تيه سرانا  
   الخطى ذكرينا بالذى قاد  
  واجمعى أشالءنا تحت لوائك   

  : ثم تكرر المطلع فى الختام 
  ذكرينا بالذى قاد الخطى   
  وهدى األبصار منا والبصائر   
  رجعى فى ليلنا صوت الهدى   
  يوقظ األرواح فينا والضمائر   
  زودينا بعطائه   

  واجمعى أشالءنا          
  تحت لوائه   
والختام مع تغيير الضمير من المخاطـب       فقد تكرر نفس المضمون فى المطلع         

فى المطلع وهو ليلة المولد النبوى الشريف إلى ضمير الغائب فى الختام، العائـد علـى         
 – ذكرينا بالذى قاد الخطـى       –جودى بعطائك   : ففى المطلع . النبى صلى اهللا عليه وسلم    

 –نا بعطائـه     زودي –اجمعى اشالءنا تحت لوائك ، وفى الختام ذكرينا بالذى قاد الخطى            
  .واجمعى أشالءنا تحت لوائه

  :تكرر في المقطع نفس مطلع القصيدة" بنت الجزائر" وفي قصيدة
  أختُ يا بنت الجزائر

  كل ألفاظ لنا تبدو هزيلة
  عندما نرفعها إلى عالي مقامك



 

 )٤٨٣٥(

  والمعاني الخصبة الكبرى الجليلة
  تتراءى شبه صماء عقيمة

  حين تدنو في خشوع من رحابك
الصور في المطلع وفي المقطع فإنه يصبغ القصيدة بصبغ بياني أما تكرار 

من نماذج هذا التناظر البياني بين مفتتح القصيدة وختامها .متجانس بدئها مع ختامها
  ":نور الكلمة"قولها في قصيدة 

  بعد ليل حالك أعمى بهيم
  مطفأ األنجم مشلول الخطا
  جاهلي تائه ضال السرى

  ر الورىعلى خي" اقرأ"      أشرقت 
***  

  نورها البازغ من غار حراء
  نسخ الظلمة في التيه السحيق

  :وفي ختام القصيدة تقول
  نورها البازغ في غار حراء
  نسخ الظلمة من ليل العماء

   فجرها الصادق في أم القرى
  كان لإلنسان ميالدا وبشرى

 فتكرار صورة الليل األعمى والظلمة المنسوخة بالنور منحت النص تجانسا في
  .الصور وتالؤما في المعنى في بدئه ومنتهاه

تتكرر الصورة " من ذرا عرفات إلى سفح المكبر.. أغنية للعيد" وفي قصيدة
التشبيهية للصهاينة بالشيطان وبالذئاب تعوي ثالث مرات،في درج القصيدة وفي ختامها 

  :تقول. ، كأنها تلح على المعنى لتثبيت الصورة في الذهن أن تُنسى
  ح المكبر عند أولى القبلتينوعلى سف

  ثالث األقداس صنو الحرمين
  في جوار المهد من أرض السالم

  نشر الشيطان طاغوت الظالم



– 

  )٤٨٣٦(

  ومضى يعوي ويزأر
      .............  

  ثم الرد سوى رجع الصدى
  وعواء الوحش من مرعى الذئاب

      .............  
  وعلى مسرى محمد

  بجوار المهد من أرض السالم
  ن طاغوت الظالمينشر الشيطا

 ..ويعربد
  : في النص الواحد وبين النصوص المختلفة-ب

حيث تتكرر الصور البيانية عندها في أكثر من نـص، ممـا يحـدث تجانـسا       
تصويريا بين النصوص من جهة ويحدث نوعا من تجاوب أصداء الدالالت بينهـا مـن         

  .جهة أخرى
ة الـصهيوني الـشيطان     من نماذج هذا التجاوب التصويري بين النصوص تكرار صور        

  :حيث تقول في خواتيمها"رسالة إلى شهود الموسم" في قصيدة أخرى بعنوان
  أهلنا الحجاج                           

  أو ههنا معكم نحن وإن كنا هنا
  من غضب نرجم الشيطان جمرا

  اهللا أكبر: ونلبي                         
       حيث يختال صهيون ويزأر

  ي حمى القدس ويافا والخليل       ف
...................  

  من نفايات البشر ويرانا حفنة                 
ومن نماذج هذه الظاهرة أيضا من بواكير شعرها  تكرار تشبيه حلمها المخفق 

  ": وحي الشاطيء" بالرسوم الدارسات، تقول في مقطوعة بعنوان
   يافؤادي فانج من هذي السموم         كان حلما كاد بالعـقل يغيب      

          قرب المجهر من أمس قريب     واقرأ الدارس من تلك الرسوم   



 

 )٤٨٣٧(

  :وفي مقطوعة أخرى بنفس العنوان تقول
           كان حلما الح ليال برهة              لم يدع إال رسوما دارسات

  : تنوع البنية الموسيقية- ٢- ٤
  . ي من حيث الوزن وصورة القصيدةتنوع البناء العروضى للشعر الذات

لست "و" الحنان"يجئ بحر الرمل أوالً إذ بنت عليه الشاعرة قصيدتى          : فمن حيث الوزن  
والثالثة فى مدح الملـك  ) ١("وحى الشاطئ"وثالث مقطوعات شعرية اثنتان بعنوان  " أدرى

 بعنـوان  يليه بحر الكامل إذ صاغت عليه قصيدتين من قصائد المديح األول        . فؤاد األول 
 تمدح فيها السيدة لبيبة أحمـد صـاحبة مجلـة النهـضة     )٢("كلمة إلى زعيمة الشرقيات "

والقصيدة الثانية  . النسائية وكانت بنت الشاطئ وقتها فى سن الخامسة عشرة من عمرها          
تمدح فيها صاحب العزة محمد الحسينى مصطفى بك أحد كبار          ) ٣("صفحة خالدة "بعنوان  

وصاغت على نفس البحر كذلك مقطوعتين شعريتين       . عارف آنذاك المسئولين بوزارة الم  
ويأتى بحر المتقـارب    . )٥("الوداع" والثانية بعنوان    )٤("الحورية األرضية "إحداهما بعنوان   

وحـى  "و" زوجـة الـصياد   "آخراً فى عدد القصائد إذ بنت عليه الشاعرة قصيدتين هما           
  ".الشاطئ

فقد جاءت معظم قـصائد هـذا       ومن حيث صورة الوزن أو الشكل العروضي        
الشعر وكل المقطوعات المفردة فى شكل القصيدة العموديـة ذات الـشطرين والقافيـة              

وقد جاءت فى شـكل مقطوعـات شـعرية     " الحنان"قصيدة  :الموحدة، عدا قصيدتين هما   
ثالثية األبيات كل مقطوعة متفقة العروض ومتفقة الضرب، وبعد المقطوعـة الـسادسة         

 ١٤مكونـة مـن   " لـست أدرى "وقـصيدة  .  كل بيتين بقافية موحدة    تزدوج المقطوعات 
رباعية على نظام الشطر العمودى، كل رباعية لها قافية مستقلة فـى األشـطر الثالثـة         

التـى تتكـرر فـى    " لست أدرى"األولى والشطر الرابع مختوم بقافية الراء المطلقة من        
                                         

  .٣٣٠ السنة الثانية عشرة ص ١٩٣٤ أكتوبر سنة ١٠نشرت هذه المقطوعة بمجلة النهضة النسائية ع  ) ١(
  . ٣٤٧م السنة السادسة ص١٩٢٨ أكتوبر ١٠نهضة النسائية عنشرت بمجلة ال  ) ٢(
  .٨٣ السنة الثانية عشرة ص١٩٣٤ مارس ٣نشرت بمجلة النهضة النسائية ع  ) ٣(
 ٧ ثم أعادت نشرها فى العـدد        ٨١ السنة الحادية عشرة ص    ١٩٣٣ مارس   ٣نشرت بمجلة النهضة النسائية ع      ) ٤(

  .  السنة األولى١٩٣٤ األربعاء أول أغسطس ٣٦جلة األسبوع ع ثم نشرتها مرة ثالثة فى م١٩٣٤ سنة –يوليه 
، ثم نشرتها مرة أخرى بعنوان ٣٤٥ السنة الحادية عشرة ص١٩٣٣ أكتوبر ١٠نشرت بمجلة النهضة النسائية ع  ) ٥(

  .  السنة الثانية عشرة١٩٣٤ مايو ٥بنفس المجلة فى العدد " ساعة الوداع"



– 

  )٤٨٣٨(

فإن فيهـا ملمحـاً     " وحى الشاطئ  "أما قصيدة . نهاية الرباعية ممتدة عبر الرباعيات كلها     
تجديدياً فى شكل القصيدة حيث قسمتها الشاعرة إلى ثمانى مقطوعـات شـعرية غيـر               

يا : لكل منها عنوان مستقل   ) ١٠-١٠-٧– ٥– ١٣– ٣ – ٧ – ٣(متساوية عد األبيات    
 القناعـة  – الـصمت القهـرى   – حب وحنـين  – هدوء وجالل   – أيغنى البكاء    –دهر  

 ذكرى وأنين ، هذه العناوين تجعلها كأنها قـصائد داخليـة            –ووحشة   عذاب   –القهرية  
جامعها جميعاً الشكوى من الدهر والغربة والوحشة والحنـين، يوحيهـا إليهـا جميعـاً               

جامعاً لهذه العنـاوين    " وحى الشاطئ "الشاطئ الذى اغتربت عنه فجاء العنوان الرئيسى        
  . الفرعية أو التفصيلية

فـرغم وحـدة    . ئد الرثاء تتنوع موسيقاه تنوعاً ملحوظاً     والبناء العروضى لقصا  
الوزن فى القصائد جميعاً وهو بحر الرمل فإن صور القصائد تتنـوع بـين الـصورة                

أغنيـة  "و" رؤيـا "المشطرة التى تتخذ شطر البيت العمودى وحدة لها، كما فى قـصيدة             
والـصورة  . لرثـاء ، وصورة الشعر الحر أو شعر التفعيلة كما فى بقية قصائد ا     "للذكرى

أغنيـة  "األولى يتكون الشطر فيها من ثالث تفعيالت لكنها تخالف هذا النسق فى قصيدة              
حيث يتقلص عدد التفعيالت إلى اثنتين منذ الشطر العشرين ومـا بعـده مـن               " للذكرى

األشطر الزوجية العدد حتى نهاية القصيدة ،ثم تخالف هذا النسق مرة أخرى فى البيـت               
  . يد تفعيالته إلى أربعة تفعيالتاألخير حيث تز

أمتـى اهللا   "ويالحظ على قصائد الرثاء وحدة إيقاع بحر الرمل فيها عدا قصيدة            
  : التى تنوع اإليقاع فيها فى موضعين " لك

  وعلى مر أيام شحيحات عجاف
  مفاعيلن مفا        فعالتن مفاعلين 

  وليال كالحات مظلمات
  طال انتظارك
  مستفعالن

شريك الرمل  "ول تحول اإليقاع من بحر الرمل إلى  بحر الهزج           ففى السطر األ  
هى مقلوبة وحدة إيقـاع     ) مفاعيلن(ووحدة إيقاع الهزج    " فى دائرته العروضية المجتلب   



 

 )٤٨٣٩(

 وفى السطر الثالث زادت سبباً خفيفـاً قبـل تفعيلـة            )١( )" لن مفاعى  –فاعالتن  (الرمل  
أى زيد فـى أخرهـا سـبب        (ومرفلة  الرمل الكاملة فأصبحت التفعيلة من إيقاع الرجز        

  ). خفيف
وال يعد هذا المزج بين بحرين من قبيل ابتكـار وزن شـعرى جديـد تجديـداً        

 ألنه لم يطرد فى القصيدة كلها بل جاء فى هذا الموضع فقط، كما أنه               )٢(لموسيقى الشعر 
ال يوجد من بين بحور الشعر المركبة من ثـالث تفعـيالت وزن فـاعالتن مفـاعيلن                 

ومن ناحية ثالثة، فإن جهد الشعراء المحدثين فى تطويع األوزان المركبة فـى             . يلنمفاع
فإن الغالبية العظمى من نتاج الشعر الحر جـاءت فـى           "كتابة الشعر الحر كان محدوداً      

 وبنت الشاطئ على كل     )٣("إطار النمط البسيط الذى تتألف وحدة إيقاعه من تفعيلة واحدة         
  . بداع الشعر عامة فضال عن قصد التجديد فيهحال لم تستغرق جهدها فى إ

تتخـذ  " رؤيـا "فى قـصيدة  . أما نظام التقفية فى قصائد الرثاء ففيه تنوع ظاهر     
الشاعرة قافية الهاء المقيدة فى األبيات أو األشطر الزوجية من القصيدة كلها بينما تتنوع              

ـ  " أغنية للذكرى "أما قصيدة   . قوافى األبيات الفردية   شاعرة إلـى مقطوعـات     فتقسمها ال
فى المقطوعات الرباعية تـأتى     ) . ٢-١٤-٤-٤-٦-٤-٤(شعرية مختلفة عدد األشطر     

القافية متبادلة مع حرف النون المطلقة فى األشطر الزوجية ويمتد أيـضاً حتـى نهايـة        
القصيدة، أما المقطوعة الشعرية األطول فتكتفى الشاعرة بالقافية الممتدة عبر القـصيدة            

  : تقول فى المقطوعة األولى.  تختلف قافية األبيات الفرديةكلها بينما
  ال تخل أنّا على بعد المزار
  قد سلونا أو نسينا عهدنا
  أو غفونا بين ليل ونهار

  . ننشد الصبر ونأسو جرحنا                       

                                         
 –م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ القاهرة –اء القصيدة العربية الحديثة مكتبة الشباب عن بن: على عشرى زايد. د: انظر  ) ١(

 .٢٠٨ص

الوزن المبتكر هو الذى مزج فيه الشاعر البحور الشعرية وهو من تجديد الشعراء المحدثين فى موسيقى الشعر     ) ٢(
طبعة األولـى    مطبعة المدنى ال   –عالقة عروض الشعر ببنائه النحوى      : محمد جمال صقر  . د: انظر. العربى
 .٢٩-٢٦، وانظر قضية تجديد الشعر بتجديد عروضه  ٣٥ص. م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 .١٩٢ ص–عن بناء القصيدة العربية الحديثة : على عشرى زايد . د  ) ٣(



– 

  )٤٨٤٠(

أما القصائد األخرى فتعتمد نظام المقطوعات الشعرية وهى من الـشعر الحـر          
فى طول األسطر الشعرية، كل مقطوعة تتبادل فيها قافيتان فـى األسـطر             غير المحدد   

تتبادل النون المطلقة والكـاف المقيـدة قـوافى         " بعد عام "ففى قصيدة   . الشعرية بانتظام 
األسطر الشعرية للمقطع األول، وفى المقطع الشعرى الثانى تتبادل النون المطلقة والالم            

 فى الفقرة الثالثة تتبادل الباء الـساكنة التـى ردفهـا            المقيدة قوافى األسطر الشعرية، ثم    
األلف الممدودة مع الباء الساكنة التى رد فيها الباء الممدودة والتى تتبـادل مـع الـواو                 

  : وهكذا فى بقية المقطوعات حتى أخر القصيدة . )١(الممدودة
  عامنا                                    
  قد كان دهراً من عذاب 
  ولئن خلناه كالحلم الرهيب   
  دربنا                                    

  قد صار كالقفر الباب
  غير طيف منك عنه ال يغيب     
  دارنا                                    

  لم يبق فيها من ثقاب
  غير رؤيا لمحة فيها تئوب    

 الـشاعرة فيهـا نظامـاً       فال تتبع " عود على بدء  "و" كلمات للذكرى "أما قصيدتا     
كلمـات  "غير أنهـا فـى قـصيدة        . مطرداً فى القافية إذ تتنوع فيهما تنوعاً غير منتظم        

تصدر كل مقطوعة شعرية من مقاطع القصيدة بثالثة أسطر ذات قافية متحدة،             " للذكرى
  : فالمقطع األول تبدأه بقولها

  اشرب الكأس وال تبق ثمالة
  ما علينا

  يستوى حلو ومر
  : الثانى تبدأه بقولها والمقطع

  طال مسرانا ولم تبق ذباله
                                         

حرف الردف هو حرف المد الذى يكون قبل حرف الروى مباشرة ، يكون إما ألفاً وإما واوا أو ياء واألخيران          ) ١(
 .٤٢ القاهرة ص– مكتبة الزهراء –فى علم القافية : أمين على السيد. د: انظر. داليجوزأن يتبا



 

 )٤٨٤١(

  ما علينا
  يستوى ليل وفجر

  :وفى الثالث 
  لن ترى فى اليم مرسى

  غير وهم وضاللة
  ما علينا

  يستوى بر وبحر
" ذبالة، ثمالـة، ضـاللة    "وتبدو موسيقية هذه الفقرة ليس فقط فى تكرار الهاء المقيدة فى            

 بل فى المقابلة بين اللفظية الثنـائيين فـى كـل    )مر، فجر، بر وبحر(وحرف الراء فى   
  : منها

  ... )حلو ومر ، ليل وفجر، بر وبحر(                            
بتكـرار هـذه   " عود على بـدء "وتكثف الشاعرة استخدامها لهذه األداة الفنية فى قصيدة       

وابـه واللـذين    الثنائية المتقابلة فى سطرين شعريين متتابعين تربط بهما بين الشرط وج          
  : يمثالن بنية كل مقطوعة شعرية من مقاطع القصيدة األربعة 

  برئنا: كلما قلنا 
  من جراح اليأس بالقهر العقيم

  واسترحنا
  واستوى خير وشر

  واستوى رفض وصبر
  حومت مصر على أشباحنا

وتجدر اإلشارة إلى أنه ربما كانت بنت الشاطئ قـد كتبـت القـصيدة علـى                
حـب  "نشرت جزءاً من المقطوعة الرابعة التى جـاءت بعنـوان           مراحل، خاصة أنها    

 مجلة النهضة النـسائية، أى قبـل نـشرها          ١٩٣٤فى العدد السادس يونيه سنة      " وحنين
كاملة بثالثة أشهر، و رغم هذا االحتمال فإن القصيدة متحدة المعنى والـنفس الـشعرى               

  . المتسق بال خلل وال فجوات
المية جميعاً على وزن بحر الرمل فى صـورة         و تبنى الشاعرة قصائدها اإلس    

ونظام التقفية متنوع فـى     . الشعر الحر ذى السطر الشعرى غير متساوى عدد التفعيالت        



– 

  )٤٨٤٢(

مقاطع كل قصيدة وال يسير على نسق واحد، والمقاطع الشعرية نفسها غير متساوية فى              
قـاطع شـعرية     فى ستة م   )١("بنت الجزائر "عدد األبيات فعلى سبيل المثال تأتى قصيدة        

  : ونظام القافية فيها على هذا النحو٦-٧-١٤-١٢-٢٨-٦عدد سطورها 
  .  ك– هـ – هـ – ك – هـ –ر : فى المقطع األول مثالً
  .  د– ك – د – هـ – ر – ها –ر : وفى المقطع الخامس 

، ٥-٦-١١-٨-٥: تنقسم إلى خمسة مقاطع عدد أسطرها الشعرية      " هل هاللك "وقصيدة  
 – عا   – ت   – ت   – ل   – ى   – ت   –ى  : فى المقطعين الثالث والرابع مثالً    ونظام القافية   

  .  ء وهكذا– ء – ء – ء – ء –ب /  ن – د – ر –د 
كما يالحظ فى هذا القسم من الشعر كثرة الكسور فى أوزان األبيات خاصة فى قـصائد                

  ". نور الكلمة"و" أغنية للعيد"و" رسالة العيد"
 اعتمدت بحر الرمل وزناً رئيسياً أساسياً فـى         أن بنت الشاطئ   - :والخالصة    

إبداعها الشعرى وهو بحر يتميز بالبساطة والسهولة، كما أن النغم الموسيقى فـى هـذا               
اإلبداع قد تميز بالثراء والتنوع فى نظام القافية وفى صور القصائد وفى بنائها الـشكلى               

دية والقافية المتنوعـة فـى      حيث تنوعت القوافى بين القافية الموحدة فى القصيدة العمو        
  . القصائد ذات المقطوعات الشعرية والتحرر من القافية فى الشعر الحر

وتنوعت صور القصائد بين القصيدة العمودية ذات الـشطرين والقـصيدة ذات       -
أما البناء الـشكلى    . الشطر العمودى الواحد وقصيدة التفعيلة والقصيدة المقطعية      

م إلى مقطوعات شعرية ثالثية ورباعية وخماسـية  للقصائد فقد غلب عليه التقسي 
ومقطوعات غير منتظمة عدد األبيات وكل هذا يمنح اإلبداع الـشعرى لبنـت             

  . الشاطئ ثراء موسيقياً متميزاً
ويالحظ أن البناء العروضى للقصائد قد اتخذ خطاً متطوراً زمنياً حيث كانـت              -

ت ابـداعها الـشعرى أو      الشاعرة تبنى قصائدها على الشكل العمودى فى بدايا       
مرحلة الشعر الوجدانى مع تنويع أحياناً إلى صورة الشطر العمـودى، وفـى             
قصائد الرثاء التزمت صورة الشطر العمودى عدا قصيدتين هما أخريات هـذه            
المرحلة، وفى المرحلة الثالثة تحررت الشاعرة من نظام القافية وأبـدعت كـل      

 .رقصائدها اإلسالمية على نمط الشعر الح
                                         

  .١٩٦٢ أكتوبر ١٦نشرت بجريدة األهرام بتاريخ   ) ١(



 

 )٤٨٤٣(

  الديوان: القسم الثاني
 :جمع الديوان - ١
بنت الشاطيء قصائدها في ثالثة مصادر، هـي بحـسب الترتيـب            . نشرت د  - ١- ١

  : التاريخي
  .١٩٣٥ إلى ١٩٢٨مجلة النهضة النسائية في أعدادها الصادرة من عام   - أ 
 .١٩٣٤مجلة األسبوع في عدد صادر منها سنة   -ب 
  .      ١٩٩٨إلى  ١٩٦٢جريدة األهرام في أعدادها الصادرة من عام   - ج 

 وقد رجعتُ فى األولين منهما إلى مكتبة الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،             
وفي المصدر الثالث إلى أرشيف جريدة األهرام، في المجلدات الخاصة بهـا            

–وقـد َألحقَـتْ     / . ٧-٥/٦-٤/ ٣-٢:  ، وهي المجلدات رقم    -رحمها اهللا –
رحمـه  -الشيخ أمين الخـولي  قصائدها الخمسة في رثاء زوجها   -رحمها اهللا 

التـي نـشرتها    " على الجسر بين الحياة والمـوت     " بآخر سيرتها الذاتية     -اهللا
  .١٩٨٦١الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 

 :يمكن تصنيف شعر بنت الشاطيء إلى نوعين من القصائد - ١- ٢
  :وهي إما: مقطوعات شعرية:  األول

الحورية  "- أبيات ٣ من   مقطوعة" من وحي الشاطيء  ": مقطوعات مستقلة، مثل    -  أ
) ٢( التوبـة  - الوداع مقطوعة مـن بيتـين      - أبيات ٤مقطوعة من   " األرضية

 مقطوعة مهداة إلى الملك فـؤاد األول بمناسـبة عيـد    - أبيات٥مقطوعة من   
 مقطعة في الزهد والتأمل بدون عنوان،       - أبيات ٤جلوسه على العرش، عدتها     

   أبيات  ٤عدتها 
-"حنـان "من قصيدة   " الشاعرة: "مقطوعات:  مثلأجزاء من قصائد كاملة ،         - ب

 .من قصيدة تحمل نفس العنوان" وحي الشاطيء"
  .قصائد الكاملة:       الثاني

ويالحظ على هذه القصائد والمقطوعات تكرار نشر الشاعرة لبعـضها أكثـر مـن     
مرة، مع تغيير لبعض المفردات والجمل، بل والعنوان، أحيانا، كما ستأتي اإلشارة فـي              

  .هوامش الديوان

                                         
، األول والثالث ٢٠١٢، ٢٠١٠، ١٩٩٩صدرت له عدة طبعات تالية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعوام    )١(

  .في في مكتبة األسرة



– 

  )٤٨٤٤(

  :قصائد الديوان - ٢
 في الحنين إلى دمياط - ١

  ١دمياطُ حبك حركتْ أشجانُه    آالم قلٍب في الغرام مصفَِّد
  كلمة إلى زعيمة الشرقيات - ٢

                 "لبيبة أحمد" السيدة              
  .٢٤٧ص- م١٩٢٨ه، أكتوبر ١٣٤٧، ربيع الثانى ٦ السنة - ١٠ع - النهضة النسائية 

 )شرت في باب المراسالت آخر العددن(
  ثـــم تقـــدمى قـــومى فتـــاةَ النيـــل 

ــولى لهــا  ــِت التــى أنهــضِتنا  : ق   أن
ــا    ــصر فإنه ــتَ م ــا بن ــى ، ي   ال تيأس

"  ــد ــتَ أحم ــا بن ــا " ي ــطَّ رجائن حــا م   ي
ــة    ــدٍة وجهالـ ــن رقْـ ــا مـ   أيقظِتنـ

  المباركـــةَ التـــى" نهـــضتَِك"أنـــشأِت 
ــرتْ    ــد أثَّ ــى ق ــضتك الت ــى بنه   مرح
  أبعـــدِت ثـــوب النـــوم عنـــا كلِّنـــا

ــعِت  ــب"أرض ــاهر " زين ــٍم ط ــدى عل   ث
ــذ ــا  ه ــا نافع علم ــنَّشْء ــذِّى ال   ى تُغَ

ــالحا  ــرا صـ ــات ذُخْـ ــدوِت للفتيـ   فغـ
  أدعـــو اإللـــه إلـــه الخلـــِق كلهـــم
ــِسي    ــك َأحتَ ــى لقائ ــدوتُ إل ــد غ   فلق

ــك   ِلى إلهــس ــد " فَ ــتَ أحم ــا" بن دائم  
  رب َأطْـــِوْل مـــدتى: نـــادى وقـــولى

  يـــا فخـــر مـــصر تقبلـــى" ألبيبـــةٌ"
  

ــة "  ** ــاكِ " للبيبـ ــأل فـ ــشكر يمـ   والـ
   ِنمنـــا دائمـــا لـــوالكِ  لـــوالِك

ــاك    ــةٌ ِلرجـ ــبالد وكعبـ ــز الـ   كنـ
ــاك  ــا يرعـــ ــذِتنا فإلهنـــ   أنقـــ
ــالك  ــشة وهـ ــن وحـ ــا مـ   وحميِتنـ
ــى إدراك  ــل فـ ــاة النيـ ــت فتـ   جعلـ

  "جعلــت فــداك "تأثيرهــا يــا مــن   
ــشاك  ــا يخـ ــبح خائفًـ ــُل أصـ   فالجهـ

ــر  ــا قمـ ــاك : أمـ ــةُ الهلَّـ   ٢فطبيبـ
ــاك   ــن َأذًى فَتَّـ ــذ مـ ــدر تنقـ   والبـ

ــ  ــون ِفـ ــوى أن يكـ ــلُّ يهـ   داكفالكُـ
ــاك  ــا ِبِلقــ ــسِعدنى عاجلًــ   ٣أن يــ

ــواك   ــى أهـ ــذاب ألننـ ــأس العـ   كـ
ــِت  ــاةَ أخـ ــين حيـ ــماك"أن يبِقـ   "سـ

ــداك  " ــرد ِنـ ــى أن يـ ــا لربـ   "حاشـ
  منـــى ســـالما الئقـــا بعـــالك   

                  
   بنت الشاطيء-دمياط

                                         
الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبـة األسـرة        " على الجسر بين الحياة والموت    " بنت الشاطيء في سيرتها الذاتية       .ذكرت د    )١(

 في اختبار الشفهي في شـهادة كفـاءة المعلمـات، وكـان     "زوجة الصياد" أنها أنشدت هذه القصيدة وقصيدة     ٦٤، ص   ١٩٩٩
  .عمرها آنذاك خمسة عشر عاما

 .ليستقيم" قمر" القصيدة تسكين كلمة يقتضي وزن الكامل في  )٢(

  .بنون التوكيد المشددة ليستقيم الوزن" يسعدني"الوزن في الشطر األول انحرف منها إلى البسيط، والبد من يقرأ  )٣(



 

 )٤٨٤٥(

 الحنــــان - ٣
  عائشة عبد الرحمن

 هـ١٣٥٠م،  ذو الحجة ١٩٣٢ السنة العاشرة ، مايو ٥ع
ــ ــسماء  نظ ــو ال ــة نح ــى حرق   رت ف

  أى شــىء تبتغــى وســطَ الـــسماء   
ــساء    ــد المـ ــا عنـ ــى أنهـ   ويقينـ

 

ــل   ــضاعيف األمـ ــوى تـ ــرة تحـ   نظـ
ــست أدرى  ــنم ... لـ ــم تـ ــاذا لـ   فلمـ

ــم  ــات القلـ ــشقى بنفثـ ــدها تـ   ...وحـ
 

*** 
ــا  ــعيفًا راعهـ ــوتًا ضـ ــمعت صـ   سـ

ــت  ــسنها –وقف ــا ح ــمتها– ي ــى ص    ف
  أنـــصت فـــى لهفـــة مـــن قلبهـــا 

 

  الفجـــرت فـــى خفـــة مثـــل الغـــز 
  فجـــرت فـــى خفـــة مثـــل الغـــزال
  وخمـــود الـــضوء يعطيهـــا الجمـــال

 

*** 
  أى صـــوت هاجهـــا بعـــد الهـــدوء
ــكون    ــى س ــن ف ــى ، ولك ــه يبك   إن
ــين    ــل األن ــعفها مث ــى ض ــسة ف   هم
  قــد يظـــن النــاس فيهـــا فرحـــة  

 

ــاء     ــى بك ــغير ف ــصفور ص ــوت ع   ص
  ..دون دمـــع أو نـــشيج أو عـــواء  

ــواء    ــات الهـ ــين طيـ ــى بـ   تتالشـ
ــشقاء   ــوت ال ــا ص ــدرى أنه ــى ت   ..وه

 

*** 
ــا   ــة مثلمـ ــو الحديقـ ــرت نحـ   خطـ
ــدما     ــرا عنـ ــشى كثيـ ــا تخـ   إنهـ

  طالمـــا.. فيهـــا حنـــان .. مـــشية 
 

ــصغير     ــن ال ــى ذه ــباح ف ــر األش   تخط
ــور  ــاج الطيـ ــصوت فتهتـ ــع الـ   ترفـ

ــر  ــا أو خريـ ــر حفيفـ   ..ظنهـــا الطيـ
 

*** 
ــصون  ــى الغ ــغيرا ف ــشا ص ــدت ع   وج
  ــكون ــى س ــوى ف ــو فيه ــى الج   يبتغ

ــان  ــى حنـ ــسكته فـ ــين.. أمـ   وحنـ
 

ــصفور    ــه ع ــل  في ــضعف نحي ــن ال   م
  مثلمــا يهــوى مــن الــسقم العليــل    
ــول     ــى ذه ــت ف ــر فنام ــش الطي   أده

 

*** 



– 

  )٤٨٤٦(

  كل ما فى جنبى حب وحنان
  أيها الطير فثق بى واطمئن

كله حب وتفان  
  أبذل النفس وروحى والبدن

  سوف ال تقدر غيرى
  أن تريك العطف فى وقت الشقاء

  كن عليما أن صدرى
  فيه كنز لن يضيعه الفناء

   األثرة دوماوحنانى يجعل
  لست أبغى غير إرضاء الضمير
  وستشقى إن فررت اليوم حتما

  فالقط الحب وال تبغ الفرار
  !لست أرجوك لنفسى 
  إنما أرجو شفاءك
  تلك أمنية أمسى

  وغدى واسأل فؤادك
***  

  يا صغيرى ال تخف إنى أحبك
  ..سوف أطعمك الحب وأرعاك بحبى 
  استكن واهدأ فما أطلب أسرك

  ...ا سوف أسحق قلبى حينما تغدو قوي
  لن أدعك سجينا فى عذاب

  كى أسلى النفس من عذب غنائك
  امأل البيت بتغريد الشباب
  ثم دعنى حينما تأتى قواك

 هاك عهدى أيها الطير الجميل
  



 

 )٤٨٤٧(

  !!لست أدرى   - ٤
 عائشة عبد الرحمن

-٢٤٤ص- ه١٣٥١م،  صفر ١٩٣٢ السنة العاشرة ، يوليه- ٧ع-مجلة النهضة النسائية
٢٤٥. 

ــا؟  ضـــح-١ ــا تبكـــى دوامـ ــاس وقـــالوا مالهـ   ١ك النـ
  مالهـــا ال تمــــنح الــــدنيا غَرامــــا وابتــــساما؟ 
ــالما  ــدوءا وســ ــى هــ ــدها تبغــ ــا وحــ   أتُراهــ

ــالٍل ــى ضـ ــا فـ ــائلوها .. أم تُراهـ ــست أدرى! سـ   لـ
                     *****  

   ســـاءلونى أى شـــىء قـــد أهـــاج الـــدمع منـــِك؟ -٢
ــت ال أدرى ولكـــن يعترينـــى كـــلُّ شـــىءِ       !قلـ

  ركونى ال أبـــالى واضـــحكوا مـــا دمـــت أبكـــىفـــات
ــست أدرى    ــومى؟ لـ ــدمع قـ ــون الـ ــراكم تفهمـ   أتـ

                    *****  
٣-    ــزاء ــدى ع ــى وح ــى ل ــوعى فه ــى دم ــونى ف    اترك

ــالء   ــن الخـ ــى بطـ ــدةَ فـ ــشُد الوحـ ــونى َأنْـ   ودعـ
ــقاء     ــالٍل وشـ ــى ضـ ــالٌل فـ ــدنيا ضـ ــذه الـ   هـ
ــست أدرى   ــانى؟ لــ ــا دار األمــ ــِسبتم أنهــ   َأحــ

                   *****  
  قــد ضــللتم فــى هــواكم فــاتركونى فــى شــقائى      
ــى    ــجونى وبالئـ ــى شـ ــا فـ ــى نعيمـ ــى ألقَـ   علّنـ
  هـــل ظننـــتم أننـــى أبغـــى بـــديلًا عـــن بكـــائى؟
ــست أدرى   ــى؟ لـ ــو دوائـ ــى اللهـ ــتم أن فـ   أم ظننـ

                  ******  
ــا   ــد عراهـ ــزٍن قـ ــلوها أى حـ ــتم سـ ــا قلـ   طالمـ
ــفاها     ــى شـ ــذاٍب فـ ــدو كعـ ــسمة تبـ ــذه البـ   هـ

                                         
جاء ترقيم المقاطع الثالثة األولى في المجلة كما هو مثبت باألرقام، ثم خلت المقاطع بعد الثالث من التـرقيم،               )١(

  .ي تفسير لهذاوليس عند



– 

  )٤٨٤٨(

ــ ــل بكاهــا؟     ع ــوم عــن أص ــاٍن تــسألون الي   ن حن
ــست أدرى     ــابى؟ ل ــشف المخ ــى ك ــة ف ــى الرغب   أم ه

                  *******  
   ــستريح ــم ال يـ ــذاب دائـ ــى عـ ــؤداى فـ ــا فـ   هـ
  مــا ابتــسام المــرِء ِمنَّــا وهــو ذو قلــب جــريح      
   وارتيـــاحى لـــستُ أبغيـــه لـــديكم بالـــصريح    
ــست أدرى    ــائى ؟ لـ ــن بكـ ــسألونى عـ ــاذا تـ   فلمـ

                  *******  
ــا    ــو أراهــ ــبغض اللهــ ــسى تــ ــك نفــ   تلــ
ــا    ــدى اتركوهـ ــى وحـ ــى لـ ــسى وهـ ــى نفـ   وهـ
  مـــا هـــى الـــدنيا ومـــاذا يجـــذب الـــنفس إليهـــا
  هــل تراهــا تحتــوى غيــر الباليــا ؟ لــست أدرى      

                  ******  
 تلــــك نفــــسى وأراهــــا للهــــوى ال تــــستنيم  

ــيم      ــٍر ونعـ ــلُّ خيـ ــا كـ ــدة فيهـ ــشق الوحـ   تعـ
   بــــؤس أو نعــــيم ال يــــدوموحيــــاةُ المــــرِء

  فلمـــاذا يتفـــانى فـــى هواهـــا ؟ لـــست أدرى    
                  *******  

  ــون ــر تَهـ ــى الحـ ــا و علـ ــدنيا علَيهـ ــت الـ   هانـ
ــون     ــاذا أك ــرى م ــى الث ــى ف ــد دفن ــعرى بع ــت ش   لي
  خبرونـــى مـــن أنـــا ثـــم اســـألوا مـــا ترغبـــون
ــست أدرى     ــذا ؟ ل ــد ه ــصيرى بع ــا م ــتم م ــل علم   ه

                  *******  
      ١..قــد خلقنــا مــن تــراٍب فــإلى التُــرب نعــود  

ــود   ــى ال للخلــ ــا ِللِْبلَــ ــسام ِمنَّــ ــذه األجــ   هــ
ــيِبيد   ــوهٍم ســ ــنفس بــ ــدع الــ ــاذا نخــ   فلمــ

  ولماذا نخدع النفس دواما ؟ لست أدرى
                  *****  

                                         
  .٢٧٢، السنة الثانية عشرة، ص١٩٣٤، أغسطس ٨أعيد نشر هذا المقطع منفردا في ع  )١(



 

 )٤٨٤٩(

ــا    ــوق ثرانــ ــسلُنا فــ ــشى نــ ــوف يمــ   ســ
ــا    ــساد أبينـ ــوق أجـ ــا فـ ــشى جميعـ ــا نمـ   مثلمـ

   تجــــزى جزينــــا هكــــذا الــــدنيا كمــــا  
  ..َأِلغَيــِر الــدوِد نحــن يــا رفــاقى ؟ لــست أدرى      

                  *******  
    الـــدفين الخيـــر هـــذه األرض أراهـــا تُخـــِرج  
ــسنين    ــى الـ ــبقونا فـ ــن سـ ــدِم ِممـ ــشْربا بالـ   مـ
  تنبــت الخيـــرات فـــى األرض ِغــذاها هـــل يكـــون  

  ..غير أجساِم الجدوِد السابقين ؟ لست أدرى
                 ********  

ــيزولْ     ــب سـ ــن قريـ ــيم عـ ــا نعـ ــركم منهـ   غَـ
ــول   ــاء جهـ ــَل حمقـ ــاكم مثـ ــى عمـ ــضيتم فـ   فمـ
ــال    ــاِب الوبـ ــين أنيـ ــي بـ ــوء الآللـ ــا ضـ   غَرهـ
ــست أدرى      ــا؟ ل ــد دهاه ــاذا ق ــى فم ــِم األفع ــى فَ   ف

                  *******  
ــاجزين    ــديما عـ ــانوا قـ ــا كـ ــا مثلمـ ــد عجزنـ   قـ

  مقبلـــينوســـيبقى العجـــز حتمـــا للـــذرارى ال   
ــين .. أقنعـــونى  ــم اليقـ ــا علـ ــتم كُنْههـ ــل علمـ   هـ

ــست أدرى    ــاِت؟ لــ ــا بالترهــ ــتم لغزهــ   أم حللــ
      عائشة عبد الرحمن                            

  
  



– 

  )٤٨٥٠(

  زوجة الصياد - ٥
 ربيع -١٩٣٢، السنة العاشرة، سبتمبر٩نشرت بمجلة النهضة النسائية ع 
  "هـ ١٣٥١الثاني

 - مع أنوارها–ها الوحي، والتي الأنكر أن يكون لها مهداة إلى سمائي التي أستلهم
  " سحاب ورعد وبرق

شريد ها    ليسمع صوتي حبيبيا ويح أال تقف الريح  
يعوق صداه البعيد تثور الرياح بصوت له    دوي  

الشديد الفؤاد     يقاسي هناك العذاب الثلوج حبيب نيأب  
  الهالك بلَحِظ الوعيدالغياثَ، فترنو له     عيون :ينادي

  
يناجي خيالي ويهفو إلَى     مكاني بقلب محٍب مريد  

  بصدٍر رِضي وقلٍب سعيد      أقدم روحي فداء له     
  أيلْقَى الردى     هناك ويقضي قضاء الشهيد؟.. فدته حياتي

   تُشَيب رأس الرضيع الوليد     يقاسي عذابا له رهبةٌ    
  

  ا تراءى له     ذَهاب إلى الغاب كَيما يصيدلقد قلت لم
ط الجليدوس أِقم حيث أنت أيا مهجتي     وال تبتغ الصيد  
وال تترك الدفء زهدا له     ودعني أنفذ رأيي السديد  

  أصاب لظى الجمر داء الخمود     تمتع بدفء حناني إذا     
  

  يدأجاب وفي فمه بسمةٌ     أرتني خيال الغرام األك
أأشعر بالبرد يا طفلتي     وصدري يكن أحر الوقود  

  أأخشى الظالم وعمري به     أروح وأغدو بقلب حديد؟
دعيني ونامي وال تجزعي     فعند المساء يقينا أعود  

  
أال من مزيد الرياح     تنادي الثلوج مضى الصوت إال هدير  

                                         
)(   ١٩ ص-١٩٣٤مايو ٩، السنة األولى، األربعاء ٢٤ في عدد نسائي خاص، ع،في مجلة األسبوع هانشرأعيد. 



 

 )٤٨٥١(

وحيد وآوى الجميع إلى دورهم    وزوجي هناك شقي  
الجليد ِفيِء الغصوِن اتقاءاستنامت إلى     د وحتى الطيور  

ا يعودولم نا     وساد الظالمالد جميع السكون موع  
  

  وكوني رسوال إلى من أريد      أال أيها الريح رفقًا بنا     
فريد جزوع ا وذاقَ الردى     كالنا شقيتُ وجدلقد ذُب  

  إلى حيث يلقى الحبيب العتيد        د المطير   كالنا شقي يو
  ينادي أخاه بصوِت الهوى     فيخِْفي النداء الهواء اللدود

  
الفقيد تُحملق عيناي وسط الدجى     لتنظر أين الحبيب  
تسبح وسط الفضا     تود العثور بقلب مجيد وروحي  

  يقاسي كثيرا وقربي يريد   وأغلب ظني أن الحبيب     
  ودون األماني زمان عنيد   كالنا يود اقتراب المنى     

  
مضى الليل إال قليال وما     رأيت خياَل الحبيِب البعيد  

  وما ذقت نوما طوال المساء    وكيف ينام الشريد الطريد
ماٍض سعيد أخاف الدخوَل إلى كُوخنا     ففيه معالم  

  فسي هلَّا يعودوفيه التذكر يهتاجني     فيا لَهفَ ن
  

جديد نالشجون فهل م ى     وحروالج ثيرطويٌل ي نهار  
انتظاِر العزيز الشريد وليٌل طويٌل أقاسي به     عذاب  

  إذا ما مضى الليثُ يا لوعتي     فمن يحرس الغاب؟من ذا يذود؟
  وكيف الحياةُ إذا ما مضى     حِرمنا غذاء الغرام األكيد

  
  يالي وإني هنا     بمثل مكاني حتى يعودستمضي الل

حتى يعود ستمضي الليالي ببطٍء وما     ُأبارح حزني  
بيدليقضي علي     حياتي كفعل الهالك الم السهاد أود  
حبي ِسِجلَّ الخلود دتي     ُألوِدعحفي و وأرجو التعذُّب  

  



– 

  )٤٨٥٢(

  ١الحورية األرضية - ٦
ذوالقعدة -١٩٣٣السنة الحاديةعشرة،مارس،٣نشرت في مجلة النهضة النسائية ع

  .٨١هـ،ص١٣٥
 ابنة الشاطئ

ــبوحةً  ــسماء ص ــحكِت أرى ال ــإذا ض   ف
  وإذا بـــدا منـــِك ابتـــسام أو رضـــا

ــروض  ــه وال ــسامك ِخلتُ ــس ابت   إن َأِن
ــ ــِت زمامــهد ملـهـــذا جــــماد ق   ك

  

    ــد ــوم تَلَبــ ــِت أرى الغيــ   وإذا بكيــ
ــرد    ــور تُغـ ــسم والطيـ ــالزهر يبـ   فـ

 ـ يهتــز   ن فــرط الــسرور وينْـــِشد   مـ
ـَجم  ـد ذا هـــل   ـؤادى بـع فلى  سفـ   د؟يـ
  

  ٢الوداع - ٧
 جمادى الثانى - م١٩٣٣، أكتوبر ١١ سنة، ١٠نشرت بمجلة النهضة النسائية، ع

  .هـ١٣٥٢
  ابنة الشاطئ

  وتـــساءلَتْ والـــدمع يمـــأل عينَهـــا
  فأجبتُهــا والحــزن يقْطَــع مهجتــى   

  

  هــل عنــد بعــدِك للعــزاء ســبيُل؟      
ــس ــف الـ ــتطول كيـ ــى سـ   لُو وغَيبتـ

  

  

                                         
، السنة ٧مث نشرت مرة ثالثة يف جملة النهضة النسائية ع . م١٩٣٤أغسطس ١األربعاء ، السنة األوىل،٣٦عجملة األسبوع، أعيد نشرها في  ١

  .١٩٣٤الثانية عشرة، يولية 
 المحرم  -١٩٣٤، السنة الثانية عشرة، مايو      ٥في مجلة النهضة النسائية، ع    " ساعة الوداع "أعيد نشرها بعنوان      )٢(

  .هـ١٣٥٣
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  ١ صفحة خالدة-٨                        
  .٨٤- ٨٣ ص- ١٩٣٤، مارس ١٢، السنة ٣نشرت بمجلة النهضة النسائية، ع

ا عليـــك زحـــاميـــا منهلًـــا عـــذب  
  عالجـــتَ جرحـــا بالجهالـــِة داميـــا
ــةً   ــبالد مكان ــى ال ــمك ف ــدت الس   أوج
ــذى    ــدِلكم ال ــذكِر ع ــع ب ــاد الجمي   ش

 تْـــكبمكانـــة مرفوعـــةوح مـــصر  
  قـــد أســـلمتك رقابـــةً ثقـــةً بكـــم
ــن   ــم يك ــع ول ــد الرفي ــدت للمج   جاه
ــه    ــدوئك كل ــى ه ــصر عل ــرت م   آث
ــائال  ــدها متفـ ــى مجـ ــت تبغـ   وظللـ

  

    ــاء ــت الظلمـ ــك زالـ ــوِر علمـ   فَِبنُـ
ــداء  ــه الـ ــان فيـ ــك كـ ــِر ِطبـ   وبغيـ
  عليـــاء فيهـــا رفعـــةٌ وســــناء   
ــزاء  ــه عـ ــبالد وكـــان فيـ   عـــم الـ
  إن الرقــــى لالجتهــــاد جــــزاء  

  نـــأ بمجـــٍد حـــق فيـــه رجـــاء فاه
  يثنيـــك عنــــه مــــشقة وعنــــاء 
 ــالء ــا بـ ــى زال عنهـ ــعيت حتـ   ٢وسـ

  ومجاهــــدا ال يعتريــــك ونــــاء  
  

                                       *****  
ــال    ــن الع ــل يجهل ــات الني ــت بن   كان
ــدها   ــى مج ــرب تبغ ــاة الغ ــضت فت   نه
ــا    ــى جهله ــل ترض ــاة الني ــا فت   بينَ

جهــِل البنــات تَقَه ِمــن فــى مــصرــر   قُ
ــامال   ــدك ش ــل عه ــشقاء قبي ــان ال   ك
ــانمحى  ــة ف ــى الرقاب ــت إل ــى ارتقي   حت
ــا ــيم البنـــات بقطرنـ   ونـــشرت تعلـ

  

  وحيـــــاتهن جهالـــــة وشـــــقاء  
ــماء ــا رفعــــة شــ   حتــــى أتتهــ
  والجهــــل فيــــه مذلــــة وفنــــاء
  ومـــع التقهقـــر ِحطـــة وبـــالء   

ــة داء   ــدى والجهالــ ــم يهــ   والعلــ
  ــاء ــت البأسـ ــشقاء وزالـ ــد الـ   عهـ
ــقاء   ــول شـ ــل الجهـ ــم للعقـ   والعلـ

  
******  

  عــودتهن الرفــق والعطــف الــذى   
  فمــضين يمـــألن المالجــَئ رحمـــةً  

     هـــو للفقيـــر ســـعادة وهنــــاء  
ــياء   ــوم ضـ ــصر وللعلـ ــرن مـ   ويِنـ

                                         
 زيارته لمالجيء األيتام، وهو قد      تمدح فيها بنت الشاطيء صاحب العزة محمد الحسيني مصطفى بك بمناسبة            )١(

عرف بحرصه الشديد على تعليم الفتيات ونشر الثقافة النسوية الحكيمة من خالل فتح مدارس البنـات ونـشر         
  .التعليم، كما أشارت بنت الشاطيء في تقديم نثري لهذه القصيدة

   ".يت حتى زالت الألواءوسع: "الشطر الثاني مكسور، ويمكن تسليم وزن الكامل فيه أن تكون صياغته  )٢(



– 

  )٤٨٥٤(

ــم   ــالوا عطفك ــين ن ــامى ح ــف اليت   هت
ــاذا  ــه ... م ــب عطفُ ــشْقَى والمراق   َأنَ

ــاميا  ــا س ــسيل عطفً ــوب ي ــض القل   بع
ــنا   ــف بؤســ ــله يخفــ   اهللا أرســ

  

ــاء   ــر بقـ ــؤس المريـ ــون للبـ   أيكـ
ــت  ــاء فاضـ ــه األنحـ ــضل نعيمـ   بفـ

ــماء   ــارةٌ صـ ــوب حجـ ــن القلـ   ومـ
ــاء   ــِوزين رجـ ــذى للمعـ ــو الـ   فهـ

  
*******  

ــهامة  ــوح ش ــسامى تل ــك ال ــى وجه   ف
  ويفــيض صــدرك رحمــةً وعدالــةً   
ــى    ــن تنمح ــة ل ــصر بنعم ــتَ م   طَوقْ
  ــاطر ــة ع ــى الكنان ــذكرك ف ــْأ ف   واهنَ

  

ــاء     ــة وبهـ ــا روعـ ــسوك منهـ   يكـ
  ومـــع العدالـــة همـــةٌ قَعـــساء   

ــانظر ــ... ف ــاء فعه ــبالد رخ ــى ال   دك ف
ــضاء   ــدكم بيـ ــفحةُ عهـ ــدا وصـ   أبـ

  
 ع. آنسة  ع

   وحي الشاطيء- ٩
   ،٦نشرت بمجلة النهضة النسائية، ع 

  .١٨٥ص . ١٩٣٤ السنة الثانية عشرة، يونية 
الظفر ا كثيرا قوي١فقدتُ ببعدك يا بلدتي     فؤاد  

  وبْؤتُ بقلب به حرقةٌ     ودمٍع كثيِر الجوى منهمر
  روٍد كثيِر األسى     إلى األفِْق دوما يطيل النظروطرٍف ش

  يفتش في الجو عن مأرب     خفي ويخشى ضالَل األثر
   وحي الشاطيء-١٠

   ٩نشرت بمجلة النهضة النسائية ع
  ٣٠٩-٣٠٧ ص-١٩٣٤سبتمبر -السنة الثانية عشرة

  يا دهر
ك وابِد العبرتَ السعادة فاغنم بها       وهاِت شقاءيَأب  

  يع شقاءك تلو الشقاء     فإني أِلفْتُ صنوفَ الِغيروشَ
                                         

منفصال عن سائرها، مصدرا    " وحي الشاطيء "ورد هذا المقطع من القصيدة مرة ثانية في أول القصيدة التالية              )١(
بقول المجلة أنها نشرت هذه األبيات منذ عهد قريب، وأن أحد القراء األفاضل، األستاذ أبـا عبـد اهللا، قـام                     

  .١٩٣٤ سبتمبر ٩ من العدد ٣٠٧انظر ص . ر، ثم أتبعته بالقصيدة كاملةبتشطيره، وأوردت المجلة هذا التشطي



 

 )٤٨٥٥(

                       ثماٍن وعشر بمهد البالء     تقرب صبرا مهما نَفَر
  أيغني البكاء؟

    سئمت البالء فما يزدجر   بكيتُ اللقاء فما جاءني   
      بكاِء نعيٍم لم يستمر   فعدت أعاتب نفسي على 

   على ما مضى     لماذا البكاء على ما يمرلماذا البكاء
   يذوب عذابا إذا ما انكسر     خُِلقنا بقلب به رقةٌ    

  ودهر ظلوم له صولةٌ     وقلب تَصلَّب مثَل الحجر
  ١فَِفيم البكاء وِفيم األسى     أذلك يذِهب نار الضجر

  ى واندثرأيغني البكاء؟ إذن ليته     يقَرب صبرا مض
  هدوء وجالل

الذي     أقاسي جواه وأشكو الضرر ك دمياطُ بعضِبعاد  
  رأيت جمالَِك مثَل الزهور     وحسن هدوئك مثَل السحر

  أِلفْتُ هدوءك حتى إذا     تركتُك كنتُ كَمن ينتحر
  حب وحنين

  
فال تصطبر عشقتُِك بالقلب يا بلدتي     ومثلي تُِحب  

   كبرتُ نما ذا الهوى وازدهر   حتى إذا    رضعتُ غرامك
  وأصبح مني كماء الحياة     أو الدِم يجري طوَل العمر

   كدفء الرضيع إذا ما ادثَر  دِفْئتُ بعطفك يا بلدتي    
     يزيُل العذاب ويمحو الضجر نِعمتُ بضحكك هذا الذي  
  ت الضجر  ومن لي بضحكك وق فمن لي بدفئك وقتَ الِقرى   

  ومن لي بعطفك وقتَ األسى      يخفِّفُ عني جوى مستعر
                                         

المحرم - ١٩٣٤ ، السنة الثانية عشرة، مايو ٥نشرت الشاعرة هذا البيت والذي يليه في مجلة النهضة النسائية ع   )١(
ـ          "الكيس الضائع "هـ، بعد قصيدة بعنوان   ١٣٥٣ شاعرة لشاعر سِرق كيس نقوده وهو يتسلى برؤية قرد، كأن ال

مقاال .." أيغني البكاء "ختمت بنت الشاطيء بالبيت الثاني منهما     =وقد  . تواسيه بهذين البيتين تعليقا على قصيدته     
عن وفاة مدام كوري، العالمة     " خسارة ال تعوض  " من مجلة النهضة النسائية، لنفس العام، بعنوان         ٨لها في ع    

بل في العلوم وعضو المجمع الطبي الفرنسي، والتـي         الفرنسية في جامعة السربون، والحاصلة على جائزة نو       
  . ساعدت بجهودها البحثية في اكتشاف عنصر البولونيوم ثم عنصر الراديوم



– 

  )٤٨٥٦(

  ظِمْئتُ لمائك إني هنا     أِحس بماٍء مريٍر عِكر
  فقدتُ ِببعِدِك يا مهجتي     فؤادا قويا كثير الظفر

    ودمٍع كثيِر الجوى منهمر    وبْؤتُ بقلٍب به حرقةٌ   
  مثل المريض إذا ما احتُِضر  ك   ووجٍه عبوِس به بسمةٌ   

  وطرٍف شَروٍد كثيِر األسى     إلى األفق دوما يطيُل النظر
  يفتش في الجو عن مأرٍب     خَِفي ويخشى ضالَل األثر

  
  الصمت القهري

  تَرين نُحولًا يذيب الحجر  فلو ألتقي بِك يا بلدتي     
السهرولو تنطقين وهذا محاٌل     تُِخفِّين عني دوام   

  صمتِّ اضطرارا وإني أرى    ِلصمِتِك معنى كثير الِعبر
  يراه فؤادي ونفسي معا         كَــِسر يحير عقَل البشر
  وفي الصمت نطقٌ قريب لنا     بعيد عن الخَلِْق بعد القمر

  
  القناعة القهرية

األثر قوي ك حبتُ بذكِرِك يا مرتعي     وحبقَنَع  
  قنعتُ اضطرارا وقهرا بما     ذكرتُ وذلك حكم القدر

  كَِمثِْل المريِض يود البقاء    ولو كان عيشًا كثير الخطر
  ومثِل المِحب قنوع بما     يالقيه حتى عذاِب السهر
  يالقي الهوان فيرضى به     رضاء العليم بظلم البشر

  د زوال الخطركذاك الغريقُ رضي بما     يقاسيه بع
  كمثلي قنعتُ بذاك القليل     وإني عليه ُأديم الحذر

  عذاب وخشية
  َأيدهشُ غيري ِلما نالني    وبعدِك عني عظيم الخطر
  يرون نُحولي دليَل األسى     وشدةَ صمتي دليَل الفكر

رَأم النوى     وبين ضلوعي عذاب يلوح بوجهي عذاب  
 خَروإني ألخشى انفجاردلنا م األسى    إذا ضاع صبر  



 

 )٤٨٥٧(

  كطَلٍّ يلوح قصير المدى     ويعِقب غيثًا غزير المطر
  وإني ألخشى انهيار المنى     وفقد األماني ففقد البصر

  تجافته جهلًا قلوب البشر   أحبِك حبا بعيد المدى     
  ِغيرَأضلُّوا الطريقَ وجاءوا بما     يسمى رياء سريع ال

  وجاءوا بحب سريع البلى     وسموه ظلما غراما نضر
  وذكرك ُأنْسي طوال السفر    بحبِك أحيا أيا مهجتي     

  ذكرى وأنين
  ليالي سحٍر محاها القدر    فهل تذكرين أيا بلدتي     

  طواها القضاء كَطَي الكتاِب     وأي نعيٍم لنا يستقر
  وجاء الشتاء فهل يستمر؟    دعاها الفناء فسارت له    

  أحس دواما ِببرِد النَّوى     كأن الحياةَ ظالم نُكُر
  وسحرا تَقَضى وعهدا غَبر    أال تذكرين فتاةً مضت    
  ١سعادٍة أجهُل معنى الضرر    وأيام كنتُ بأرضِك في     

  ٢هموما تشوه عهد الصغَر   طليقةً كالطير ال أشتكي     
  أناجي الربيع بِشعر الصبا     كما الطير يصدح فوق الشجر

  ومثلُك يهوى الوفاء العِطر؟   أتنسين ذلك يا بلدتي     
  فالزلت رغم النوى َأدِكر    أتنسين ذلك؟ أما أنا    

   ابنة الشاطيء                                                                    

                                         
  . ، يقيمه"اجهل"تكسر وزن المتقارب، وجعلها همزة وصل ، أي" أجهل"الهمزة في   )١(
ويالحـظ  . تى يستقيم وزن المتقـارب ح" طليقًا كطيٍر فال أشتكي: "وكان يمكن صياغته. الشطر األول مكسور    )٢(

 .إجماال على القصيدة ضعف الصياغة وبساطة المعاني ومباشرتها، شأن البدايات في معظم التجارب الشعرية



– 

  )٤٨٥٨(

  " فؤاد األول" إلى صاحب الجاللة ملك مصر المفدى الملك - أ -١١
  بمناسبة عيد جلوسه السعيد

 م١٩٣٤ أكتوبر - ١٢السنة -١٠ع -مجلة النهضة النسائية
 ــين ــر المتقـ ــم وفخـ ــاِمى العلـ   حـ
ــم   ــٍد له ــن كي ــدين م ــصرت ال ــد ن   ق
ــى  ــضا للعلَـ ــدين نقيـ ــوا الـ   زعمـ
ــى    ــم ِحمـ ــدين وللعلـ ــتَ للـ   دمـ

  

ــا    ــى أبـ ــيفُك الماضـ ــدينسـ   د الملحـ
ــسدين   ــر المفـ ــم شـ ــتَ العلـ   وكفيـ
ــون   ــالٍل يعمهـ ــى ضـ ــدعهم فـ   فَلْنَـ
  يــا إمــام العلــم والــدين المــصون    

                    
  عائشة عبد الرحمن

  وحي الشاطيء - ب -١١
  )٢(                                            التوبة 

  .٣٣٠م، ص١٩٣٤ أكتوبر-١٢ سنة-١٠ع-نشرت مجلة النهضة النسائية
ــةً    ــا برهـ ــا الح ليلًـ ــان حلمـ   كـ
ــة  ــؤادى لحظـ ــذكرى فـ ــاترك الـ   فـ
  إن فـــى الـــذكرى فـــؤادى لوعـــةً
ــعلة   ــؤادى شـ ــب فـ ــرك القلـ   تتـ
  وارج فــى النــسيان قلبــى رحمــة   

  

ــاتْ     ــوما دارسـ ــدع إال رسـ ــم يـ   لـ
ــذكرياتْ   ــل الـ ــا قتيـ ــن دومـ   ال تكـ
  هــى أنكــى مــن لهيــب الجمــراتْ    
  يتلظَّـــى مـــن لهيـــب الزفَـــراتْ   

ــ ــاتْ وتعلـ ــات مـ ــد فـ ــا قـ   م أن مـ
                       ابنة الشاطيء

   وحى الشاطئ-١٢
  .١٣ ص-١٩٣٥ يناير -١٣السنة - ١ع-         نشرت بمجلة النهضة النسائية

    ــا كــاد بالعقــل يغيــبكــان حلم  
ــب   ــس القري ــن أم ــر م ــرب المجه   ق
  هل تـرى فـى األمـس قـطُّ مـا يطيـب            

  

   ــسموم ــذى ال ــن ه ــانْج م ــؤادى ف ــا ف   ي
ــوم   وا ــك الرس ــن تل ــدارس م ــرأ ال   ق

  كلـــه بـــأس وبـــؤس وهمـــوم   
                          ابنة الشاطيء

  



 

 )٤٨٥٩(

  : في موكب النصر-١٣
   بنت الجزائر

  تحية إلى المجاهدتين جميلة بوحيرد وزهرة بوظريف
  من بنت الشاطيء

  )أرشيف األهرام٣- ٢مج(١٩٦٢أكتوبر١٦نشرت في جريدة األهرام 
***  

أختُ يا بنتَ الجزائر  
  كلُّ ألفاٍظ لنا تبدو هزيلة

عندما نرفعها إلى عالي مقاِمك  
  والمعاني الخصبة الكبرى الجليلة

  تتراءى ِشبه صماء عقيمة
  حين تدنو، في خشوع، من رحابك

***  
  أختُ يا بنتَ الجزائر

  والليل بهيم...أمِس
لَِهمدوظالم الليل داٍج م  
  كنتُ أدري ما أقول

  ي الجزائركنت أهتف أن أختي ف
  ...تمضي وفي يدها المصير

  ال في يٍد أخرى بباريس، أو ببالد العم سام
  :كنتُ أهتف في عناد الكبرياء

  أن أختي في الجزائر
  أختي جميلة، زهرة بوظريف

  واألخريات
  كل أخت في الجزائر

  في كل حي، بل كل شبر،من حمى الوطن العزيز
  قد قررت هذا المصير لقومها



– 

  )٤٨٦٠(

  الكفاحمن وقت أن بدأ 
***  

  ال البغْي يثْنيها عن الهدف النبيل
  ...ال النار، ال التعذيب، ال أفاعيُل الوحوش

  بل ال المشانقُ، ال المذابح، ال المخزيات المنكَرات
  ال شيء من هذا، الشيء قطُّ

  بمستطيٍع صرفَها 
  عما أرادت للجزائر

  تمضي وفي يدها المصير
  تمضي بكل جاللها وإبائها

 البطولة والكرامة والشرفرمز...  
  ِلتُعلِّم اُأللى انتهكوا حقوق اآلدمية

  أال مكان لِشرعة الغاب الدنية
  في أرضنا

  مهِد النبوة والرسالة والبطوالت الكُبر
***  

  أختُ يا بنت الجزائر
  أمِس والليل بهيم
  كنت أدري ما أقول
  واآلن يبهرني جاللُك
  فأعود ملْجمةَ اللسان

االبيانِصيقد صار ع اليوم   
  كلما حاولتُه ألفيتُه شَقَّ علَيا

  كان حتى هذه اللحظة طَوع لساني
  ويديا

  ثم لما جئتُ أشدو لك يا بنت الجزائر
  أبطل السحر البياني ضياؤك
  فإذا األلفاظ حيرى في شفتيا

***  



 

 )٤٨٦١(

  أختُ يا بنت الجزائر
  يظلم القائُل أنِك رمز العربية

  مز الجوهر الحر لهذي البشريةأنت ر
  أنت رمز الطهر فيها واإلباء
  رمز كلِّ الخير فيها والجمال

  أنت يا أجمَل زهرة
  أنت يا أعذب نغْمة
  أنت يا أروع رؤيا
   في ضمير البشرية

  اسمك الغالي على كل لسان
  يبهر الدنيا على مر الزمان
  طيفك القدسي في كل مكان
  يبعث النشوةَ فينا عبقرية

  
  ا ما عدِت يا أخت إلى أرض الجزائرفإذ

  قَبِلي طَيب ثراها
  صافحي لي كلَّ أهلي في الجزائر

  اسجدي، عني، على األرض الزكية
  ...باركَتْها روح مليوِن شهيد

  يبعثون اليوم في موكب نصِرك
  ِمْلء مجٍد، وحياٍة، وخلود

  
  أخت يا بنت الجزائر

  كل ألفاظ لنا تبدو هزيلة
  ا إلى عالي مقامكعندما نرفعه

  والمعاني الخصبة الكبرى الجليلة
  تتراءى شبه صماء عقيمة

  حين تدنو في خشوع من رحابك
  



– 

  )٤٨٦٢(

  ١ رؤيا-١٤
ــا  ــاف بنــ ــه طــ ــن أحببتُــ ــفُ مــ   طَيــ

ــاه     ــع خُطـــ ــى وقـــ ــا علـــ   فتنبهنـــ
ــه     ــن رحلتـــ ــد آب مـــ ــه قـــ   ِخلْتُـــ
  مرهـــفَ الـــشوق وقـــد طـــال ســـراه      
  بعــــد يــــأٍس مــــن رجــــاء الملتقــــى   
ــين بنــــ    ــغ البــ ــداه بلــ ــسى مــ   ا أقــ
  فطوانــــا الليــــل فــــي كهــــف األســــى  
ــاه      ــأس دجـ ــن كـ ــشة مـ ــسي الوحـ   نَحتَـ
ــاعق    ــراب نـــ ــوح غـــ ــدونا نَـــ   شَـــ
  والنَّــــدامى البــــوم مــــن قــــاِع فــــاله  
  ـــــهحرجثمـــــتْ فـــــي الكهـــــف ال تَب  
  واطمأنــــت بعــــد أن ســــدتْ كــــواه     
  وانكفأنـــــا فـــــي غيابـــــات الـــــدجى  
  نغـــــِزُل الظلمـــــةَ خيطًـــــا ال نـــــراه  
ــا     ــا لنـــ ــه أكفانًـــ ــسجنا منـــ   ونَـــ
ــواه       ــيطٌ ِسـ ــا خـ ــقَ لنـ ــم يبـ ــين لـ   حـ
  وانزوينـــــا فـــــي مهـــــاوي كهِفنـــــا  
ــا الحيــــاه      ــوتُ، وعافتنــ ــا المــ   عافنــ
  ***  

                                         
الهيئة المصرية العامـة    . سيرة ذاتية -على الجسر بين الحياة والموت    : عائشة عبد الرحمن  . بنت الشاطيء، د    )١(

 .١٥١ص. ١٩٨٦. للكتاب
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ــوةٌ   ــن غَفْــ ــا، ولكــ ــن ِنمنــ ــم نكــ   لــ
ــاه     ــا منتهــ ــاَل ِمنَّــ ــالٍل نــ ــن كــ   مــ
ــةً    ــا برهـــ ــسمار فيهـــ ــع الـــ   هجـــ
ــداه    ــر صـــ ــاعق يجتَـــ ــا النـــ   وغفـــ
  ***  

ــأةً نَ ــا  فجـــ ــن غَفِْونـــ ــا ِمـــ   بهنـــ
ــاه    ــن خُطــ ــٍف ِمــ ــاٍع أليــ ــع إيقــ   رجــ
ــه   ــا أنفاســـــ ــادتْ نحونـــــ   وتَهـــــ
  تحمـــل البــــشرى لنـــا عطــــر شــــذاه    
  ردتْ الــــــروح إلــــــى أشــــــالئنا    
  وســــرتْ فــــي قلبنــــا نــــبض حيــــاه  
  فاســــــتبقنا البــــــاب الســــــتقباله    
  وعلــــى اُألفْــــِق شــــعاع ِمــــن ســــناه  
ــِه بـــــ     ــن ناِظريـــ ــةٌ ِمـــ   دلَتْلمحـــ
ــاه     ــوِب عمـ ــن ثـ ــُل مـ ــسانا الليـ ــا كـ   مـ
ــه     ــن كَفِّـــ ــاحرة مـــ ــسةٌ ســـ   لمـــ
ــالة       ــراب صـ ــفُ محـ ــا الكهـ ــاد منهـ   عـ
  ***  

  أشـــكو مـــن تبـــاريح النَّـــوى؟   : قلـــت
ــال   ــشَّكَاة  : قــ ــتَ الــ ــيس ذا وقْــ   ال، لــ
ــاغفري    ــا فـــ ــا التقينـــ ــسبنا أنـــ   حـــ
  



– 
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  لزمــــان البــــين مــــا اغتالــــت يــــداه
ــت   ــدره : قلـ ــن غـ ــوى مـ ــا طـ ــشى مـ   أخـ
ــت    ــد كفـــاه    ليـ ــاه منـــه قـ   مـــا ذُقْنـ
ــال   ــدٍ  : قــ ــٍس وغــ ــم أمــ ــى هــ   خَلِّــ
ــداه      ــأِت الغَـ ــم تـ ــى ولـ ــد ولَّـ ــس قـ   أمـ
ــت   ــا أرى  : قلــ ــم مــ ــا أدري، أحلْــ   مــ
  ...أم بِعثْنا  
ــاه    ــصوتُ وتـــــ ــى الـــــ   وانتهـــــ
ــك رَؤى     ــإذا تلــــ ــحونا، فــــ   وصــــ
  بعثرتهــــا الــــريح فــــي ِتيــــِه الفــــاله  
ــا      ــا هنـــ ــا كُنَّـــ ــنُ كمـــ   وإذا نحـــ
ــراِر    ــي قـ ــواه فـ ــتَح كُـ ــم تُفْـ ــِف لـ   الكهـ
ــوى     نَلْعـــــقُ الُمـــــر ونَقْتـــــاتُ الجـــ
  عافنــــا المــــوتُ وعافتنــــا الحيــــاة     
  ٩/٩/١٩٦٦  شوشاي  

  ١ بعد عـــام-١٥
  ومضى عام وما زلتُ هنا

،َأنْقُُل الخَطْو  
على الجسر إليك...  

  مرت األيام تغذوني الجوى
  كيف لم أهِلك أسى

  حزنًا عليك؟

                                         
  .١٥٤ص. على الجسر بين الحياة والموت: عائشة عبد الرحمن. شاطيء، دبنت ال  )١(
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  ا ميعادناكلما قلتُ دن
  ..خانني الظن

  ولم أرحل إليك
  مزقت أيدي المنايا شملنا

  ...وأراني دائما 
  !بين يديك 

***  
  هل مضى عام؟
  أما كنتَ هنا

  منذ يوٍم فاتَ كالدهر الطويل؟
  لم نَزْل في حيرٍة من أمِرنا

  هل مضى عام على يوم الرحيل؟
  وصدى نَعِيك في أسماعنا

  الذهوللم يزْل يدوى، فيغشانا 
***  
  عامنا،

  قد كان دهرا من عذاب
  ولئن خلناه كالحلم الرهيب

  دربنا،
  قد صار كالقفر اليباب

ٍف منك ، عنه ال يغيبطَي غير  
  دارنا ،

  لم يبق فيها من ثقاب
  !غير رؤيا لمحٍة فيها تئوب 

***  
  طيفُك الماثُل يحدو خطوتي

  نحو مثْوى لك،
  ...داٍن، وبعيد

  ي في وحشتيهاتفًا أن أحتم



– 
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  ِبيقيِن الملْتَقَى
  خلفَ السدود

  لحظةٌ تأتي فتُنْهى محنتي
  بالتئام الشمل،
  ...في دار الخلود

  لحظة تنسخ ما كابدته
  من عذاب البين،
  من رفض الحياه

  من وجوٍد عافني أو ِعفْتُه
عاث فيه اليأس  

  !واغتال مناه
***  

  لم تَِغب رؤياك عني في الدجى
  وحديثي كُلُّه

  !ولك... ك عن
  وأناجيك فيرتد الصدى

  من بعيٍد،
  :سائال عني وعنك

  كيف أبقى بعد إيغال النوى
  وحياتي ِسرها،

  وبك؟... فيك
***  

  هل مضى العام وما زلتُ هنا
أنقُُل الخَطْو  

  على الجسر إليك؟
  أبأنفاسك أحيا أم تُرى

  مات بعضي،
  وبكى بعضي عليك؟

  ١٩٦٧مارس ٩    مصر الجديدة
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  ١أغنية للذكرى - ١٦                                 
 

عد المزارال تَخَْل أنَّا على ب  
  قد سلَونا أو نَِسينا عهدنا
  أو غفونا بين ليٍل ونهار

  ننشد الصبر ونأسو جرحنا
  أو تعبنا من سهاٍد وعذاب
  فالتمسنا مهربا من بؤسنا
  أو ملَلْنا من ضياع وسراب

  سنافابتغينا راحةً في يأ
***  

نالزم ال تخَْل أنَّا على مر  
  قد عرانا الضيقُ من أطاللنا

أو عيينا ببقايا من ِدمن  
  ال تَِني تبكى على ماٍض لنا
،سائالٍت في وجوم وشجن  
  أين مغْنانا الذي كان هنا؟

***  
  ما درتْ تلك البقايا أنها

  رجعتْ فينا صدى أشجاننا
  ما درتْ أنَّا حطام بينها

  ال ترى فيه سوى أشالئنا
***  

  قد يرانا يومنا كالناس نمشى
  ما علينا من خُطانا،

  أو يرانا ليلُنا كالناس نأِوى
  وَأسانا قد طَوانا

                                         
 .١٥٧ص. على الجسر بين الحياة والموت: عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطيء، د  )١(
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***  
  ربما نلعق من جوٍع طعاما

  والشَّجى سد لَهانا
***  

  ربما نجرع في القيظ، شرابا
  والجوى يكِْوي حشَانا

  ربما نأخذ في لغِو حديٍث
  ما نراه قد عنانا،

  ربما نَلْبس للناس ِقناعا
  ساترا عنهم َأسانا

  ربما جنَّتْ بنا أشواقُنا
  فكتمنا ما بنا
  عمن سوانا،

  ربما استنفد دمعا شَجونا
  فانكفأنا نصطلي،

  جمرا كَوانا
***  

  غير أنَّا يا حبيبي، ما نَِسينا
  وإلى لُقياك تحدونا خُطانا

  ورؤانا
  ١٩٦٩ مارس ٢١                                                         
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  ١ كلمات للذكرى-١٧
١  

  ما علينا
  أشرب الكأس وال تُبِق ثماله

  ما علينا،
ومر لْويستوى ح  

***  
  وافترض أنَّا رفضنا شُربها

  هل يبالي رفضنا ، دهر يمر؟
  هون المر علينا أننا
  قد جرعناه طويال ،

  طرة في إثر قَطره،ق
  ومضى الدهر علينا الهيا،

هلِْق نظرغافلًا، لم ي  
  فَلْنُِسغْ من كأِسنا هذي الثُّمالَه

روم يستوى حلو...  
***  

  طال مسرانا ولم تَبق ذُباله،
  ما علينا،

يستوى ليٌل وفجر  
ا من ضياءعبثًا نرجو شعاع  
ينسخ الظلمة من ليٍل بهيم  

  ذاتَ مساءغاب عنا نجمنا 
وسرينا بعده نرعى السراب  

لَّلْنا برؤيا في المناموتَع  
عام إثْر وعام ،ومضى عام  

  ما ملَلْنا،

                                         
  .١٦٠ص. على الجسر بين الحياة والموت: عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطيء، د  )١(
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لَّ السرابإنما م  
ا منا وذابفتوارى يائس  

في سراديِب غَماٍم وضباب  
ا ما كان من وهٍم عقيموخَب  

***  
  وافترض أنَّا شَكَونا أو دعونا

شكوى أو دعاءهل يبالي التيه   
  أو يرى فينا، سوى بعض هشيم؟

  ضلَّ مسرانا وال ضوء ذُبالة
  ما علينا

يستوى ليٌل وفجر  
٢ 

  لن نرى في اليم مرسى
  غير وهٍم وضالله

  ما علينا
وبحر يستوى بر  

***  
  أي مرسي لغريب
وقهر زاده يأس  
  كلما نادى ُأجيب
قبر المالح بغَي  

رجى أن يئوب،ليس ي  
  فإلي أين المفر؟

***  
  تاه في اليم الطريقْ

تَ واجهتَ الضياعلَّيأينما و  
، صارع األمواج  

  ما جدوى الصراع؟
الشراع قَ النوءمز  
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  وهوى المجدافُ في قاٍع سحيقْ
***  

  وافترض أنَّا التمسنا
  من دماٍر أي مخبَأ،
  فيم مسرانا بليل
  غاب فيه كلُّ مرفَأ

  توى بحر وبرواس
روجز واستوى مد  

٣ 
واغتراب كل دنياك ضياع  

  واكتئاب، ومالله
  ما علينا

وصبر يستوى رفض  
***  

عاِتِب اَألقدار  
ما جدوى العتاب  

  وأمانينا حطام ، ورفاتٌ وتراب
وضر يستوى نفع  

***  
  وافترض أنا هربنا
  من جنوٍن وخَباْل

هل لدى العقِل جواب  
  ، وسؤاٍل، وسؤاْل؟عن سؤاٍل

  هل درى أين المفر؟
  أو رأى في اليم مرسى،

  غير وهٍم وضاللَه؟
***  

  فَاسِر في التيِه فال ضوء ذُباله
يستوى ليٌل وفجر  
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  واشرب الكأس وال  تُبِق ثُمالة
روم لْويستوى ح..!  

  ١٩٧١ مارس ٢٦                                                           
  

  ١ عود على بدء-١٨
  كلما قلنا بِرْئنا

من جراح القهر باليأس العقيم  
  واسترحنا

وشر واستوى خير  
وصبر واستوى رفض  

  حومت مصر على أشباحنا
  تَنِْبشُ اَألنقاض عن جرِح الهشيم

  أحيت الهامد من أشجاننا
  واستقرت  موغالٍت في الصميم،

  سنا،وكأنَّا ما يِئ
  وانطوينا، وانتهينا

***  
  اكتفينا: كلما قلنا

  بالذي قد كان
ِم السرابهو ِمن  
  .ومع التيِه سرينا

في كهوٍف من ظالٍم وضباب  
واستوى ليٌل وفجر  
روذُع واستوى أمن  

  عادت الروح فشدتْنا إليها
الءوثاٍق، من حنيٍن وِبو  
وأتانا صوتُها عبر الخَواء  

                                         
  .١٦٥ص.  بين الحياة والموتعلى الجسر: عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطيء، د  )١(



 

 )٤٨٧٣(

ِملْؤه شَج،وعتاب ولوم و  
  فَاْشَرَأبتْ نحوها أرواحنا

  وكأنَّا ما اغتربنا،
  وانسحبنا، وانتهينا

***  
  كلما قُلْنا فَرغْنا،

من معاناة جنوٍن  وصراع  
  وأكاذيِب اَألماني
جابودعاٍء ال ي  
  وتَمزقْنا حطاما

لَّى وضاعما و إثْر  
  وغفونا، أو غفت أشالؤنا

  ي طَي العباببَأكفِّ الموِج ف
وبر واستوى بحر  
رزوج واستوى مد  

  جاء من عمق الدياجي طيفُها
الضياع من يم يجمع اّألشالء  

  وكأنَّا ما انحطمنا
  .وانسحقنا، وانتهينا

***  
  كلما قْلنا، جرعنا

  كأسنا، لم نُبِق قطره
  وَأسغْنا كلَّ ما ِسيطَ بها
  حنظْلمن نَقيِع السم، من صاٍب و
  وتداوينا منها بها ،

  علَلًا نَجرعها بعد نهْل
كْروس وحواستوى ص  
روم واستوى حلو  

خايلتْنا في دياجيِر الغلس  



– 

  )٤٨٧٤(

  ى النبع اإللهي المقدسؤرب
  وبيمناها تراءت كأسها

  ذَوب نوٍر ونقاِء ،
نَّسدورحيٍق لم ي  

  وبها طافت على أبنائها
   القناةْفي ثرى سينا، على شط

  وسقتهم جرعةً من ِترياِقها
  عوذتهم برقاها الطيباتْ

  أن يسيغوا ما َأسغْنا من قَذَى
طيقوا ما َأطَقْنا من عذابأو ي  
  جددتْ فيهم خاليا ِخصِبها

ِصباها والشباب رورأتْ ِسح  
  وكأنَّا ما هِرمنا،

  وعقُمنا ، وانتهينا
     

  ١٩٧١ يونية ٢٥                                                           
  ١ أغنية العيد-١٩

  )٣أرشيف األهرام مج (١٩٦٩ فبراير ٢٨نشرت بجريدة األهرام 
  عيدنا كان على طول المدى

  يمأل األفْق بهاء وسنا
  كلما هلَّ احتشدنا للقائه

  ونَهلْنا اُألنْس من فيض عطائه
  وشدونا والدنَى تُصغي لنا

  )بنا لبيك إن الملك لكر(
  

على مر الزمن الماليين  
من حجاٍز وعراٍق ويمن  

                                         
  .١٩٩٨ إبريل ٩أعيد نشرها في جريدة األهرام بتاريخ   )١(



 

 )٤٨٧٥(

  من ربا الشام وبيت المقدِس
  من ضفاف النيل حتى األطلسي

  كم رآها العيد في يوم ِمنى
  تلتقي روحا وقلبا ومنى

  بهتاف العيد يعلو في الفضاء
  )ربنا لبيك يا نور السماء(

  
  ١نور إيمانها كان الدليْل

  صور المجد والليل الطويلفي ع
  قاد مسراها فلم تفقد خطاها
  وحدا األجياَل منها وهداها

  وهي تشدو بدعاء المصطفى
  ٢يوم عيد الفتح في أم القرى

  ٣)ربنا لبيك إن الحمد والنعمة والشكر لك(
  

  ووعى التاريخُ أمجادا لنا
  ورآنا نغلب الكثرة من أعدائنا

  غير اإليمان ميزان القُوى
  ٤جالوتَ وفي مرج دابقيوم 

  وانتصرنا في الجزائر
  يومها رجعت آفاقُنا

  :٥كلماٍت لم تزْل في سمعنا
  يا محمد مبروك عليك"

                                         
 - مثال- كسر عروضي في تفعيلة الرمل حيث نقصت التفعيلة الثانية سببا خفيفا من أولها، وتستكمل بجعل العبارة  )١(

  .نور إيماٍن بها كان الديْل: 
  ".النصر"كلمة " الفتح"  استبدلت بكلمة١٩٩٨حين أعادت نشرها عام   )٢(
 .فقط" إن الحمد لك"  أيضا جاءت التلبية١٩٩٨وفي نشرة سنة   )٣(

 ".يوم بدر يوم عكا والقادسية: "وفي نفس النشرة جاء هذا السطر  )٤(

  ".نغما لما يزل في سمعنا: " جاء هذا السطر١٩٩٨في نشرة   )٥(



– 

  )٤٨٧٦(

  "الجزاير رجعت ليك
  

١عيدنا اليوم جهاد وغضب  
  يرفض اُألنْس ويجفوه الطرب
  جرحه ينزف من جرح الحمى

  فَيحيُل الشهد مرا علقما
  ٢وطأة السفاحين أعداء البشر
  دنست أرض الرساالت الكُبر

  شوهت وجه الحياة
  مسخت كل القيم

  واستباحت حرمة اإلنسان
  في قدس الحرم

  
  عيدنا ثأر ألوف الشهداء
  وماليين الضحايا األبرياء
  ومآسي الالجئين الغرباء
  وبطوالت الجنود الشرفاء
  وهو ذكرى من مضى 

  ٣من أحبابنا
  ٤وحديث الغد عنا

  لبنينا بعدنا
  ننا في أعيادنالن يقولوا إ

  قد لهونا أو نسينا ما بنا
  لن يقولوا إننا ِنمنا

                                         
 ".رباط"كلمة " جهاد" وفي نفس النشرة استبدلت بكلمة  )١(
  .تفعيلة الرمل الثانية مكسورة   )٢(
 .تفعيلة الرمل الثانية مكسورة   )٣(

  ".العيد" كلمة " الغد"في نفس النشرة استبدلت بكلمة  )٤(



 

 )٤٨٧٧(

  على ضيٍم بنا
  نتسلَّى بحكايا

  ١من هنا أو من هنا
  وفكاهاٍت أِلفْنا مضغها
  نُبِعد الهم بها عن باِلنا
  لن يقولوا إننا في عيدنا

  قد غفونا لحظة عن مأساتنا
  وكأنا ال نعي أبعادها
  وكأنا النرى آمادها

  
  ا ثأر ألوف الشهداءعيدن

  وماليين الضحايا األبرياء
  ومآسي الالجئين الغرباء
  وبطوالت الجنود الشرفاء
  وهتاف بدعاء المصطفى

  :يوم عيد النصر في أم القرى
  ربنا لبيك(

  ٢)إن الحمد والنعمة والشكر لك
  

  اهللا لك:  أمتي-٢٠
  ١٩٧٠نشرت بجريدة األهرام أول أكتوبر

  هذا شهيد قد قضى،: أمتي
  !ي شهيدأ

  كان رمزا لعطائك ولواء لنضالك
  ومالذًا لرجائك

  !ومضى، كيف مضى

                                         
  ".أو هاهنا: ١٩٩٨في نشرة   )١(
  ".ربنا لبيك إن الحمد لك، والملك الشريك لك، لبيك إن الملك لك: "١٩٩٨في نشرة  ٢



– 

  )٤٨٧٨(

  
  من قديٍم طالما اشتقِت إليه

  وانتظرِت مولده
  مثلما صاغت رؤاِك
  وكما شاءت مناِك

  وعلى مر أيام شحيحاٍت عجاف
  وليالٍ كالحاٍت مظلمات

  طال انتظارك
  دون يأٍس أو ملل
  قصةُ التاريخ كانت

  كملء سمِع
  ورؤى التاريخ كانت

  ملء وعيك
  تُرِهفُ المذخور من طاقة خصبك

  ..ريثما جاء البطل
  جاء تحقيقًا لذاتك

  بعد وهم أقنع الدنيا بعقِْمك
  وبدا غير مرجو منِك

أن تأتي بمثله  
كرضي كبرياءجاء ي  
  ويداوي جرح قهرك

  فمألِت العين منه والضمير
  ثم سلمِت إليه

  كلَّ ما ِخفِت عليه
  .. تراٍث، ووجوٍد، ومصيرمن

  وتجلَّى فيه كلُّ ما أعطيِته
  من شموِخ الكبرياء

  ..وجالِل اُألصالء
  وصموِد الثائرين الشرفاء



 

 )٤٨٧٩(

  ويقيِن المؤمنين األقوياء
  

  ثم لَما حمَل الِعبء ثقيلًا وجليال
  صامدا مستبسلًا، شهما نبيال

 هوتناهى عند  
  كلُّ ما في طاقِة حبك

  ء عليه،ثَقَُل العب
  عبء حبك

  ..فتَفَانَى، ومضى
  !كيف مضى

  
  أمتي، اهللا لك

  أمتي، أي شهيد
  كان أغلى من رئيٍس وزعيم

  كان للشعب أبا
  وصديقًا وحبيبا

  ومضى، فإذا الشعب يتيم
  !أمتي، ما أفدح ثُكلك
  كل واديك ِحداد

  كل نبٍض فيك حسرة
  كل داٍر فيك مأتم
  حيث اليغني بكاء

  حيث ال يجدي عزاء
  ير أن يحيا شهيدكغ

  بحياتك
  واهللا لك

  



– 

  )٤٨٨٠(

   من ذرا عرفات إلى سفح المكبر-٢١
  )غالبا١٩٧١عام (نشرت في جريدة األهرام 

-١-  
  من فجاج األرض حجوا عابدين

  ١وعلى عرفاِت قاموا خاشعين
  قد تناسوا ما على أرض البشر

من هموم وعداوات وشر  
  وتماحت بينهم كل الفروق
  في حمى البيت العتيق

  حنت هام الرعايا والملوكوان
  للذي تعنو له كل الجباه

  وإليه في عاله
  :رفعوا النجوى دعاء وصالة

  "إن الملك لك... ربنا لبيك" 
  

  خشع الكون لمرأى المؤمنين
ِرِمينحلُّوا ممذ َأه  

وفداء وسعي هم حجعيد  
  وأماِني عمِرهم هذا اللقاء

  يوم عرفة
  :ليلبوا ضارعين
  دوحدك اللهم نعب
  ولك اللهم نسجد

  وعلى نورك يا رب محمد
  كل مسعانا ِلدنْيا وِلدين

-٢-  
                                         

  ". عرفاِت: "فتكون" عرفات"الراء وتمنع من التنوين لتصح تفعيلة الرمل األولى تسكن  ١



 

 )٤٨٨١(

ر، عند أولى القبلتينكَبوعلى سفح الم  
  ثالِث األقداس، ِصنِْو الحرمين

  في جوار المهد من أرض السالم
  نشر الشيطان طاغوت الظالم

ِوي ويزأرعومضى ي  
  وتوارى القدس في جوف الدجى

   محجوب السنابائس األطالل
أنَّى الموعد: يسأل األنقاض  

  ِليِطلَّ الفجر من ذاك الخراب؟
  أين مسرانا وأين المعبد؟

  ثم ال رد سوى رجِع الصدى
  وعواء الوحِش من مرعى الذئاب

  وعلى المهد المسهد
زيتوٍن يتيم غصن  
وبقايا من هشيم  

وصدى صوت بعيٍد يتردد  
  ١:مكبرمن ذرا عرفات إلى سفح ال

  اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر" 
  "وحدك اللهم نعبد

  وعلى مسرى محمد
  بجوار المهد من أرض السالم
  ينشر الشيطان طاغوت الظالم

ويعربد...  
  

                                         
  .التفعيلة الثانية مكسورة ١



– 

  )٤٨٨٢(

   دعاء-٢٢
  )٥- ٤أرشيف األهرام مج (١٩٧٢ إبريل ٢٧نشرت بجريدة األهرام 

ِلِد جودي بعطائكوليلةَ الم  
نا من ِعبرتكوامنحينا زاد  

  أشرقي بالنور في تيه سرانا
  ذَكِّرينا بالذي قاد خطانا

  ...واجمعي أشالءنا تحت لوائك
  

  ليلةَ المولد فيضي بالسنَا
  ِلنَرى أين الطريق
  ...فلقد ضاع الطريق

  وِضباع الغاِب تَعوي حولَنا
  وخطا الشيطان تعدو إثرنا

  فأنيري في دجانا ليلَنا
  ...لسحيققبَل أن نَهِوي في القاع ا

  
  ليلة المولد ما غاب الدليْل

  حادي الركب إلى شط النجاة
  إنما تُهنا، وأخطْأنا هداه
فتشردنا حيارى ضائعين  

  نخِبطُ العشْوا على غيِر سبيْل
  وتمزقنا فلوال،
عن يسار ويمين...  

  نمضغ األوهام نستجدي الحياة
وركام دنيانا دماء ملء  

  من ضحايا
  للمذابح والمجازر



 

 )٤٨٨٣(

  لبقايا،وا
  زادهم قهر وحسرة

  فانسخي يا ليلةَ النور الظالم
  ال تَمري خُطْبةً فوق المنابر

  أو نشيدا في الحناجر
  دونما درٍس وِعبرةْ

  ذَكِّرينا بالذي قاد الخطى
  وهدى األبصار ِمنَّا،

  ...والبصائر
  رجعي في ليِلنا صوتَ الهدى

  يوقظ األرواح فينا،
  ...والضمائر

   بعطائه،زودينا
  واجمعي أشالءنا

  تحت لوائه
  

   هل هاللك-٢٣
  )٥-٤أرشيف األهرام مج(١٩٧٣سبتمبر ٢٧نشرت بجريدة األهرام 

  
  َأقْبَل الموسم يا شهر الهدى

يوقظ األرواح في كهف الرقود   
  ويفك القيد عنها والوثاقْ
   فأفقنا من غيابات الكرى

 وخمود بعد أن طال هجوع  
  انعتاقوانطلقنا في سراح و

  نعبر األسوار نجتاز الحدود
   لنرى أبعاد ما حاق بنا



– 

  )٤٨٨٤(

نا، بين ليل ونهارحين تُه  
  

وعلى مشكاة نور من هالِلك  
رانا في الغَلَسبازغًا يحدو س  
  بأذان الفجر من غار حراء
  شارفت أرواحنا ُأفْقَ جالِلك
  ورأت فيك هداها والقبس

  بعد أن ضلت خطاها
  في سراديب الخواء

  ٍد أو مناردون حا
  

  أين يا رمضان ُأنْس الملتقى
  في لياليك الخوالي النيرات

  أين منا القدس يا شهر الهدى
  أين سينا، أين يافا، والخليل
  والضفافُ الطيباتُ العامراتْ

  والهضاب السامقات الشامخات؟
  أين ما فيها جميعا

  من قرانا والمساجد؟
  والمآذن والمنابر

  والمسامر والمشاهد
   الساهرين العابدين؟وحشوِد

  
  أين أحالم الصبايا وأماني الشباب

  وفوانيس الصغار الهازجين السعداء
  أين أهلونا بها؟ والنازحون الغرباء

  في خيام الالجئين البؤساء



 

 )٤٨٨٥(

  وسجوِن الشرفاء األبرياء
  وقبوِر الباذلين الشهداء؟

  
  أترى يجمعنا على نَْأي المزار
  نورك البازغُ من كهف المحاق

  سخ الليل بآيات النهارين
  ويفك القيد عنا والوثاق

  من رقَى الوهم وغَشْيات الخُمار
       

   نور الكلمة-٢٤
  )٥- ٤أرشيف األهرام مج(١٩٧٧سبتمبر ٩نشرت بجريدة األهرام 

ى بهيمبعد ليٍل حالٍك أعم  
  مطفِأ األنجِم مشلوِل الخُطَى
  جاهلي، تائٍه ضاِل السرى

  خير الورىعلى " اقرْأ"أشرقت 
  فإذا الكون ضياء وخشوع وسنا
  بدعاء المصطفى األِمي اليتيم

  
نورها البازغ من غار حراء  

  نسخ الظلمة في التيه السحيقْ
  شاهت األصنام في البيت العتيق

  فتجلى ما طَوتْ
  من مجد ماضيه العريق

ِج البهاءفإذا الكعبة في َأو  
  

  فَجرها الصادقُ في أم القُرى
  لدنيا بميالٍد جديدآذن ا



– 

  )٤٨٨٦(

لٍْد عنيدِمٍن، صزقٍْم مبعد ع  
  أعجز الكهان، لم تُجِد رقَى السحر العتيد

  ردت الروح إليها ببعث المصطفى
  كانت لها بعثًا وبشرى" اقرأ"آيةُ 

  
آية اإلنسان :  

  من أي شيٍء قد خُلقْ؟ 
  من علق
ٍذ، مثَل ِهررمن علق: مثَل ج  
  من علق: مثل ذئب، مثل قرد
  من علق: مثل بغل وحمار

  وحده الذي من عليه من خلق
  :خَصه باآلية الكبرى

  "اقرأ باسم ربك الذي خلق"آيِة 
  آيِة اإلنسان

هخصه خالقُه، ما أكرم  
  بالذي يسمو به على ما قد خلق

 أن "هلَّمع"  
  وحده يعرف ِسر الحرف، كَسب العلم

  مويدري ما الكتاب وما القل
  

  وحده الذي من عليه من خلق
أن كَلَّفَه  

  وفي األرض استخلفه
  دون سائِر ما خلق

  وقضى أمره، جل عاله،
  :على كل ملَك



 

 )٤٨٨٧(

 أن"اسجدوا آلدم"  
ما في األرض والفَلَك وله سخَّر  

  :وهو المخلوق كالجرذان، كابن آوى
  من علق

  
ثم كانت غايةُ التكريم لَه  

  ِمن علقْاصطفاء اِهللا يتيما 
  خاتما للرسِل، صفوة من خلق
  ِصفةُ التكريِم أن كتابا معجزةٌ

  :أن ُأولى آياته
  اقرأ باسم ربك الذي خلق"

  خلق اإلنسان من علق
  اقرأ وربك األكرم 
  الذي علم بالقلم

  "علم اإل نسان ما لم يعلم
  

  نورها البازغ في غار حراء
  نسخ الظلمة من ليل العماء

  الصادق في أم القرىفَجرها 
  كان لإلنسان ميالدا وبشرى



– 

  )٤٨٨٨(

  ١ رسالة إلى شهود الموسم-٢٥
  من أبنائنا شباب األمة في معركة صراع القيم وتحديات وجود ومصير

  )٧-٥،٦- ٤أرشيف األهرام ، مج (١٩٩٦ مايو٢٣نشرت بجريدة األهرام 
  

  أهلَنا الحجاج من شرٍق
ومغرب  

  يا ضيوف اهللا في أم القرى
  فَ المصطفىوضيو

في روِض يثرب  
  سلَّم اهللا عليكم
  وهنيئا عيدكم

  في حمى البيت الحرام
  
  أهلَنا

  نحن أيضا كم وِددنا 
  أننا كنا هناك

  محِرمين طائفين  عابدين
  نَجتَلي نور الحرم

  نرتوي من نبع زمزم
  ثم نسعى زائرين

  مرهفي الشوق إلى مثوى الحبيب
  صلوات اهللا عليه والسالم

  
  أهلَنا

  هذه الرحلة كانت في الصبا
                                         

من جنود الجبهة إلى حجاج البيت " رسالة العيد"  بعنوان١٩٧٢ يناير ٢٨في : نشرت بجريدة األهرام عدة مرات  )١(
  . إلى حشود الحجيجمن فتية الحجارة:  بعنوان١٩٩٠ وفي يولية - بنفس العنوان١٩٨٨ يولية ٢٦وفي -الحرام



 

 )٤٨٨٩(

  ِمْلء رؤانا
  قبل أن نبلغ تكليف الفريضةْ
  قبل أن ندرك مغزاها عقيدةْ

  في صبانا كَم شَجانا
  كلَّ موسم

  موكب الحجاج من أهٍل وِجيرةْ
  ومراسيم الوداع

  وحشود الضارعين
  يسألون الركب في يوم الرحيل

  اذكرونا في ِمنى
   الدعاءوعلى عرفات ال تنسوا

  واذكرونا في الحرم
  واحملوا منا السالم
  للحبيب المصطفى

  خير األنام
  

  وبِقينا في انتظار
  كلما قلنا متى نذهب صحبة

  مع ركب المؤمنين
  صبرا: قيل

أنتم اآلن صغار  
  وسيأتي دوركم

  بعد سن الرشد، والعمر الطويل
  حقق اهللا مناكم

  وأتم النعمة الكبرى عليكم
  ر دنياكمنعمةَ اإليمان، نو
  ودين
  
  أهلَنا



– 

  )٤٨٩٠(

  في صبانا كَم خرجنا
  من قرانا والبيادر،
  عندما تأتي البشائر

  للقاء العائدين
  بالدفوف والطبول،

  والمشاعل والمباخر،
  ومألنا الجو شدوا
  بأغاريد الفرح،

   وتحياِت الوصوْل
  وسهرنا الليل نُصغي،

  بالقلوب والعقول
   والضمائر،

  لحديث الحاج عن ُأنِْس القبول
  والمشاهِد والمواقفْ
  والمناسك والشعائر،

  وازدحمنا حوله، نبغي الِقرى
  :من هدايا وذخائر

  لمحةً من نور مكة،
  جرعةً من ماء زمزم،
  نفحةً من عطر طَيبة
  تمرةً من نخل يثرب

  اهللا أكبر،: ونقول
  يا هناه، حقق اهللا مناه

  والحبيب قد دعاه
  فمتى ننمو ونكبر؟

  
  رحلة كانت لنا

  با، وعد الشبابحلم الص
  قبل مأساة الهزيمة،



 

 )٤٨٩١(

  وكبرنا، فعرفناها عقيدة
  عبأتنا للجهاد
  دينا وعبادة

  
  أهلَنا الحجاج

  نعلم نحن وإن كنا ههنا أو ههنا
  نرجم الشيطان جمرا من غضب

  اهللا أكبر: ونلبي
  حيث يختال صهيون ويزأر

  في حمى القدس، ويافا، والخليل
  فوق جرزيم وجوالن

رعلى سفح المكَب  
  ويرانا حفْنة من نفايات البشر

  
  فاذكرونا أهلنا

  اذكرونا في ِمنى،
  وعلى عرفات ال تنسوا الدعاء

  بلغوا عنا الحبيب
  أننا نرعى حماه
  ونؤدي فرضنا

  وعلى وعد اللقاء
  عندما يأتي األوان

  وسالما أهلَنا حجاج مكة
  يا ضيوف اهللا في أم القرى

  وضيوف المصطفى خير األنام
  اهللا عليه والسالمصلوات 

  
  



– 

  )٤٨٩٢(

  مصادر البحث ومراجعه 
  : المصادر : أوالً 

   القرآن الكريم – ١
  :  جريدة األهرام األعداد – ٢

  .١٩٦٢ أكتوبر ١٦، بنت الجزائر )١
  .١٩٦٦ أغسطس ١٣، رؤيا )٢
  ١٩٦٧ مارس ١٠، بعد عام )٣
  ١٩٦٩ فبراير ٢٨، أغنية للعيد )٤
  ١٩٦٩ مارس ٢١، أغنية للذكرى )٥
  ١٩٧٠توبر أول أك، أمتى اهللا لك )٦
  ١٩٧١ مارس ٢٦، حكمات للذكرى )٧
  ١٩٧١ ،من ذرا عرفات إلى سفح المكبر )٨
  ١٩٧١ يونيه ٢٥، عود على بدء )٩
  ١٩٧٢ يناير ٢٨، رسالة العيد ) ١٠
  ١٩٧٢ أبريل ٢٧، دعــاء ) ١١
  ١٩٧٣ سبتمبر ٢٧، هل هاللك ) ١٢
  ١٩٧٧ سبتمبر ٩، نور الكلمة ) ١٣
  ١٩٨٨ يوليه ٢٦، رسالة العيد ) ١٤
  ١٩٩٠يوليه ، رسالة العيد ) ١٥
  ١٩٩٦ مايو ٢٣، لعيدرسالة ا ) ١٦
  ١٩٩٨ أبريل ٩، أغنية للعيد ) ١٧

  .١٩٣٤ مايو ٩ األربعاء ٢٤ع " زوجة الصياد"قصيدة :  مجلة األسبوع –٣
 - ١٩٨٦. الهيئة المصرية العامة للكتاب  .، سيرة ذاتية على الجسر بين الحياة والموت– ٤

  . ٢٠٠٣مكتبة األسرة وطبعة 
 األعداد :  مجلة النهضة النسائية – ٥

  .السادسة، ١٩٢٨  أكتوبر١٠ع ، مة إلى زعيمة الشرقياتكل )١
   .السنة العاشرة، ١٩٣٢ مايو ٥ع ، الحنان )٢



 

 )٤٨٩٣(

   .العاشرة، ١٩٣٢ يوليه ٧ ع ،لست أدرى )٣
   .العاشرة، ١٩٣٢ سبتمبر ٩ ع ،زوجة الصياد )٤
  .الحادية عشرة، ١٩٣٣ مارس ٣ع ، الحورية األرضية )٥
  .الحادية عشرة، ١٩٣٣ أكتوبر ١٠ع ، الوداع )٦
  .الثانية عشرة ، ١٩٣٤ سبتمبر ٩ ع ،لشاطئوحى ا )٧
   .الثانية عشرة   ،١٩٣٤ أكتوبر ١٠ع ، تهنئة للملك فؤاد األول )٨
  . الثانية عشرة، ١٩٣٤ أكتوبر ١٠ع ، وحى الشاطىء )٩
  .الثانية عشرة ، ١٩٣٥ يناير ١ع ، وحى الشاطئ  )١٠
    : المراجع : ثانياً 

  .١٩٨٧ القاهرة –ء مكتبة الزهرا. فى علم القافية: أمين على السيد . د )١
إعراب ثالثين سورة من القرآن الكـريم  : ابن خالويه ، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد        )٢

  .١٩٨٩ مكتبة القرآن –تحقيق محمد إبراهيم سليم 
حسن هنداوى دار   . سر صناعة اإلعراب دراسة وتحقيق د     : أبو الفتح عثمان بن جنى     )٣

  .١م مج١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ الطبعة الثانية – دمشق –القلم 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل       : الزمخشرى، جار اهللا محمود بن عمر      )٤

  .٢ مكتبة مصر جـ–شرحه وضبطه وراجعه يوسف الحمادى . فى وجوه التأويل
 القـاهرة   - مكتبة الشباب    –عن بناء القصيدة العربية الحديثة      : على عشرى زايد  . د )٥

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
 سلـسلة   – الهيئة العامة لقصور الثقافة      – فى شعر السبعينيات     التناص: فاطمة قنديل    )٦

  . م١٩٩٩ مارس ٨٦كتابات نقدية ع
 الطبعـة  –عالقة عروض الشعر ببنائه النحوى مطبعة المدنى  : محمد جمال صقر  . د )٧

  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى 
  الهيئة المصرية العامـة  –قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث      : محمد عبد المطلب  . د )٨

  م١٩٩٥ سلسلة دراسات أدبية –للكتاب 
 – الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر     –قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى   -

  .م١٩٩٥ الطبعة األولى –لونجمان 



– 

  )٤٨٩٤(

 



 

 )٤٨٩٥(

  
  
  
  

  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
أما .. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وسلم 

  ..بعد
فإن من يسبر آيات القرآن الكريم وشواهده فسوف يجد في منطوقها أو 

ية مفهومها والزم معانيها من الحجج والبراهين العقلية ما يقوم به تقرير العقائد اإلسالم
وسوف يجد في تلك الشواهد القرآنية المجادلة والردود على من . كلها دقيقها وجليلها

  .يخالف تلك العقائد من الملحدين والمشركين وسائر الكفار والمشككين
وفي هذا العصر تعلقت الحضارة البشرية بالعقل المجرد، وتشبثت به حتى 

وهو األمر . ي الكون ما يساويهجعلته الحاكم الوحيد على كل شيء، وأضحت ال ترى ف
ِ إلى ما نراه عياناً من الضالل والتخبط في باب الفكر  الذي أوصل هذه الحضارة

  .والسلوك
وهذا األمر يجعل من الواجب المنوط بأهل الفكر والعلم من المسلمين أن يبينوا 

 العقلية للبشرية التائهة الشواهد القرآنية المعصومة التي تجلت فيها البراهين والحجج
المبهرة والكفيلة بإعادة العقلية البشرية إلى مسارها الصحيح الذي يوصلها قطعاً إلى 

  :وهذا ما يهدف إليه البحث من خالل عرضه للمسائل التالية. السعادة العاجلة واآلجلة
  .مكانة العقل في الشاهد القرآني: أوالً 

 
 

 
  رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

   جامعة الملك خالد–كلية الشريعة وأصول الدين 
   أبها –المملكة العربية السعودية 

  



– 

  )٤٨٩٦(

  . على الحجج العقليةشهادة العلماء على اشتمال الشواهد القرآنية: ثانياً
  .خصائص الداللة العقلية في الشاهد القرآني: ثالثاً

تقرير بعض العقائد اإلسالمية من خالل الحجج العقلية في الشاهد : رابعاً
  .القرآني



 

 )٤٨٩٧(

  :التعريف بالحجة العقلية
الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وجمعها ": الحجة في اللغة هي 

غلبته بالحجج التي : ته أحاجه حجاجاً ومحاجة حتى حججته، أيحاجج: يقال... حجج، 
  .)١("أدليت بها

  :)٢(والحجة هي البرهان
وعلى هذا تكون الحجة ما يقصد بها الحق المطلوب في الشاهد القرآني 
والواجب على العالم هنا هو الكشف عن هذه الحجة في الشاهد القرآني سواء كانت 

أو كان خفية على العامة دون .  من قرأ الشاهد القرآنيظاهرة وهي التي يصل إليها كل
  .العلماء 

مصدر عقل يعقل، وأصل : والعقل في اللغة. فنسبة إلى العقل: وأما العقلية
  .)٣(الحبس والمنع: معنى مادته

  .)٤(وأما في االصطالح فالعقل له عدة معاني
اإلنسان على سائر فيستعمل العقل بمعنى الغريزة المدركة التي ميز اهللا بها -

  .الحيوان
ويستعمل العقل بمعنى المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية التي يشترك -

  .فيها جميع العقالء
ك المعارف النظرية، وما يستفاد من التجارب ارويستعمل العقل بمعنى إد-

  .الحسية
والشاهد القرآني اشتمل على الحجة العقلية بمعناها الفطري الغريزي ومعناها 

فقد صرح القرآن الكريم بتضمن نصوص الوحي براهين وحججاً عقلية كما . المكتسب

                                         
 .٣/٢٩٠ تهذيب اللغة لألزهري  )١(
 .١/٣٠٤ الصحاح للجوهري : انظر )٢(
 .١/٢٣٨تهذيب اللغة :  انظر )٣(
 .٣١-٢٧ سعود العريفي ، ص –األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد :  انظر )٤(



– 

  )٤٨٩٨(

!  ] : ـالى ، وقال تع )١(Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í Z  ×] : قال تعالى
  (  '  &  %     $   #  "Z)ن الكفار ال يأتون بقياس  فأخبر سبحانه أ)٢

  .)٣(ءهم بالبيان والدليل وضرب المثلعقلي لباطلهم إال جاء اهللا في كتابه بالحق، وجا

                                         
 .٢٤:  األنبياء )١(
 .٣٣:  الفرقان )٢(
 .٤/١٠٦مجموع الفتاوى :  انظر )٣(



 

 )٤٨٩٩(

  :مكانة العقل في الشاهد القرآني: أوالً
إن الناظر في كتاب اهللا تعالى يجد وبكل وضوح أن األدلة والبراهين العقلية 
مبثوتة في الشواهد القرآنية، وأن القرآن الكريم يقرر كثيراً من المسائل االعتقادية 

ي تثبيت العقائد الصحيحة وتقريرها، أو في الرد على بالحجج والبراهين العقلية سواء ف
وهذا يظهر مدى المكانة التي جعلها القرآن للعقل السليم الذي . العقائد الباطلة وتفنيدها

إن السمع حجة اهللا على " : - رحمه اهللا –قال ابن القيم . سلم من الشبهات والشهوات
 بما ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم خلقه، وكذلك العقل، فهو سبحانه أقام عليهم حجته

  :وتبرز مكانة العقل في الشاهد القرآني من عدة وجوه . )١("من السمع
مدح القرآن الكريم وثناؤه على أصحاب العقول السليمة القابلة للتفكر - ١

:  ، وقال تعالى)٢(Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½ Z] : كما قال تعالى. والتأمل
 [Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Z )٣(لهوقو : [  Z  Y   X  W  V  UZ)٤(.   

فهذه األدلة تنص صراحة على أن العقول الصحيحة السليمة هي التي يتوجه 
 –قال ابن تيمية  . وهي التي تفهمه على مراد اهللا ورسوله . إليها الخطاب الشرعي

 العلم العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصالح األعمال، وبه يكمل" : - رحمه اهللا 
  .)٥("والعمل

 توجه القرآن بالخطاب إلى أصحاب العقول للتدبر والتفكر في آيات اهللا - ٢
Z  Y      ]  \  [  ] : تعالى الكونية والنفسية والشرعية كما قال تعالى

     a   ̀ _  ^  

                                         
 .٣/١١٨٧ الصواعق المرسلة  )١(
 .١١١:  يوسف )٢(
 .٢٦٩ :  البقرة )٣(
 .٣:  الزخرف )٤(
 .٣/٣٣٨ مجموع الفتاوى  )٥(



– 

  )٤٩٠٠(

  c  bZ)١(وقال تعالى ،  : []     \  [  Z  Y  X Z )وقال)٢ ، :                            
 [z    y  x  w       v  u  t  s Z)وغيرها من اآليات التي بلغت )٣ ،

  .)٤(خمسين آية تدعو إلى استعمال العقل للتفكر في آيات اهللا تعالى المبثوثة في اآلفاق
ذم القرآن الكريم في عدد من آياته من يهملون عقولهم، بل يلغونها - ٣

x  w  v  u  t  s  r    ] : هللا تعالىقال ا. استسالماً للعادات والتقليد المذموم
  {  z  yZ)وقال تعالى في ذم الذين يلغون عقوملهم، وال يسمحون لها أن )٥ ،

!  "    #  $  %  &  ] : تتفكر وتتدبر استسالماً لما يفعله اآلباء واألجداد فقال تعالى

  7     6  5  4  3  2    1  0  /.   -  ,  +  *  )  (  'Z)٦(.  
ت آيات القرآن الكريم كل ما يفسد العقول ويعطل إدراكها من حرم- ٤

!  "  #  $  %       &  '  ] : المسكرات والمخدرات وما شابهها فقال تعالى 

  /  .  -  ,  +  *   )  (Z)٧(.  

                                         
 .١٩٠:  آل عمران )١(
 .١٠١:  يونس  )٢(
 .٢٠:  العنكبوت )٣(
 .٥٣اإلسالم كما ينبغي أن نؤمن به ، عبدالحليم عويس، ص :  انظر  )٤(
 .٢٢: الاألنف  )٥(
 .١٧٠:  البقرة )٦(
 .٩٠:  المائدة )٧(



 

 )٤٩٠١(

  شهادة العلماء على اشتمال الشواهد القرآنية على الحجج العقلية: ثانياً
ديثاً على أن القرآن الكريم قد اشتملت شواهده لقد شهد علماء األمة قديماً وح

وأن الشاهد القرآني سمعي وعقلي في . المختلفة على الدالئل والحجج والبراهين العقلية
 وقد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع ":قال الراغب األصفهاني . )١(آن واحد

 – عن كليات المعلومات البراهين واألدلة، وما من برهان وداللة وتقسيم وتحديد ينبىء
 – رحمه اهللا –، وقال القاضي عياض .)٢ ("..العقلية والسمعية إال وكتاب اهللا قد نطق به

فجمع فيه من بيان علم الشرائع، ": وهو يذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم وشواهده
ة، والتنبيه على طرق الحجاج العقليات، والرد على فرق األمم، ببراهين قوية، وأدلة بين

سهلة األلفاظ، موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها، فلم يقدروا 
القرآن جاء باألدلة العقلية على ": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا . )٣("عليها

، وقال )٤("أكمل وجه، على أصول الدين من اإللهيات والنبوات والسمعيات وغيرها
قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين ": - حمه اهللار–اإلمام السيوطي 

واألدلة، وما من برهان وداللة وتقسيم وتحرير يبنى من كليات المعلومات العقلية 
  .)٥ ("...والسمعية إال وكتاب اهللا قد نطق به

هذه وغيرها مما تركت شهادات ألئمة األمة وعلمائها على أن الشواهد القرآنية 
  :ومن هذه الشهادات أقف على أمور هامة . لت على األدلة العقلية، والبراهينقد اشتم

أن هذه الشهادات من العلماء هي التي تخدم اإلسالم، وتبين قدره بين - ١
أن القول بأن مصادر هذا . األديان، وتؤكد على أنه حق نزل من رب البشر، وبيان ذلك

 جاء بما يتوافق مع العقول السليمة -  القرآن الكريم–الدين وبخاصة المصدر األول 
عندما تسأل وتبحث عن الحقيقة وتم تأكيد ذلك بالوقوف على البراهين العقلية في 

هذا القول هو الذي يؤكد على أن دين اإلسالم جاء متواءماً مع طبيعة البشر . شواهده
                                         

 .٦٩-٦٥سعود العريفي، ص . د. ول االعتقاد  انظر األدلة العقلية على أص )١(
 .م١٩٨٤دار الدعوة، : ، ط٧٥ مقدمة التفسير ص  )٢(
 .٣٩١-١/٣٩٠ الشفا  )٣(
 .٣/٢٩٦ مجموع الفتاوى  )٤(
 .٢/١٣٥ اإلتقان في علوم القرآن  )٥(



– 

  )٤٩٠٢(

ا ما يوجب الذين ركب اهللا فيهم العقول التي تتفكر وتتدبر وتحلل وتستخرج النتائج وهذ
  .التسليم واالستسالم له

هذه الشهادات تدعو المسلمين إلى االستغناء بكتاب ربهم للوصول إلى الحق - ٢
ولو أن األمة . من أقرب طرقه التي أوضحها من يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 

اشتغلت بما في الشواهد القرآنية من علوم وأحكام وأدلة ظاهرة وتركت االلتفات إلى 
ه من العلوم التي تكلفها البشر للوصول إلى الحقيقة فيما يتصل باهللا وبالكون غير

واإلنسان والحياة لكانت دائرة االفتراق الفكري ضيقة، ودائرة االجتماع المعصوم 
  .بعصمة القرآن المقدس هي الواسعة

أن الذين قرروا أن الشاهد القرآني السمعي ليس فيه دليل عقلي قد قصر في - ٣
ولم يستغرق الجهد للتأكيد على أن األدلة . ة بحقائق األدلة السمعية والعقلية معاًالمعرف

ولو أنهم بذلوا الجهد في . وكل منهما مستلزم صحة اآلخر. السمعية والعقلية متالزمة
البحث في شواهد القرآن لظهر لهم أن كل مسألة شرعية تحتاج إلى دليل عقلي فإن 

  .)١(برهان العقليالشاهد القرآني قد بينها بال

                                         
 .٣/٩٠٨، والصواعق المرسلة البن القيم، ٨/٢٤ ابن تيمية –درء تعارض العقل والنقل :  انظر )١(



 

 )٤٩٠٣(

  :خصائص الحجة العقلية في الشاهد القرآن 
اختصت الحجج العقلية في الشاهد القرآني بعدة خصائص ميزتها عن غيرها 

  .من الحجج والبراهين العقلية
الحجج العقلية في الشاهد القرآني قطعية تورث اليقين، وتقطع الشكوك - ١

 أن نكتفي بمثال على ذلك في حجاج إبراهيم ويمكن. )١(والشبهات، وتلزم المعاند الجاجد
̀   ] : للنمرود في قوله تعالى  _   ̂  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U

  i  h  g  f  e  dc   b  aZ)٢( .  
فهذا الشاهد اشتمل على حجة قطعية وهي طلوع الشمس من مشرقها وهي 

  .تورث اليقين وتقطع الخصومة ألنها أحاطت بكل ما وجب في العقل
ومن خصائص الحجج العقلية في الشاهد القرآني ما ذكره القاضي عياض - ٢

فهي من السهولة بدرجة تفهم . )٣ ("..بينة، سهلة األلفاظ، موجزة المقاصد": في قوله
ماء ما يرومونه من الحكم منها العامة ما يورث القناعة لديهم، وتفتح للخاصة من العل

  .)٤(والبراهين
فقوله . اإليجاز في العبارة بما يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ بليغة موجزة- ٣

!  "     #  $  %  &'  )  (    *  +  ,  -  .  ] : تعالى مثالً 

3  2   1  0  / Z)تضمنت هذه الحجة العقلية في هذا المثل إبطال الشرك )٥ 
  .)٦(رهان، وفي أوجز عبارةوأسبابه بأصح ب

                                         
 .٣/١٧٦ ابن القيم – انظر بدائع الفوائد  )١(
 .٢٥٨:  البقرة  )٢(
 .١/٥٣٦ الشفا  )٣(
 .٢/٤٨٩ انظر الصواعق المرسلة،  )٤(
 .٧٣:  الحج )٥(
 .٢/٢٧٣ انظر الصواعق المرسلة   )٦(



– 

  )٤٩٠٤(

التنوع في ضرب األمثال، وفي عرض المسالك العقلية على تقرير المسألة - ٤
  .)١(الواحدة من أجل قطع كل أنواع اإلنكار أو الشك أو الظن والتردد

ففي تقرير عقيدة البعث والنشور نجد الحجة العقلية في الشاهد القرآني تقرر 
رة تستدل على البعث بخلق اإلنسان أوالً  كمـا في قوله هذه العقيدة بأساليب كثيرة، فم

 ومرة بضرب األمثال من الصور المشاهدة عند )٢(h   g  f   e  d Z] : تعالى
 )٣( H  G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  = Z] : البشر كقوله تعالى

  .وهكذا

                                         
بدالكريم عبيدات، ع. الداللة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية، د:  انظر بتوسع  )١(

 .٥٠٠-٤٩٧ص 
 .٧٨:  يس )٢(
 .١٩:  الروم )٣(



 

 )٤٩٠٥(

  :أثر الحجة العقلية في الشاهد القرآني على تقرير مسائل االعتقاد
جب أن نفرق هنا بين دور العقل في إدراك ما يتعلق بمسائل العقيدة، وبين ي

تضمن األدلة والشواهد القرآنية لوجوه عقلية وبراهين قياسية وغيرها تؤكد ما دل عليه 
  .ظاهر الشواهد السمعية القرآنية 

فمن ناحية دور العقل في إدراك مسائل االعتقاد فقد قرر العلماء أن كل مسألة 
سائل العقيدة ال تتعارض مع مقررات العقل السليم، وليس في مسائل العقيدة ما من م

تحيله العقول وتنقيه، ولكن قد يأتي في مسائل العقيدة من األمور التفصيلية ما تعجز 
  .العقول عن إدراكه وذلك بحكم ضعف العقل البشري

العقيدة وقرر العلماء أن العقل البشري يمكن أن يستقل بمعرفة بعض قضايا 
  .على وجه اإلجمال دون التفاصيل التي استأثر اهللا تعالى بعلمها ومعرفة تفاصيلها

فمثالً مما يعلم بالعقل اتصاف اهللا تعالى بصفات الكمال، وتنزهه سبحانه عن 
لكن كيفيات صفات الكمال مما ال تدركه العقول وال . النقائص فهذا مما يعلم بالعقل

  .)١(اإلنسان لم ير ربه حتى يستطيع تكييف صفاتهينبغي لها الخوض فيه ألن 
وغيرها من الغيبيات التي . التعمق في بحث أسرار القدر: ومثل ذلك أيضاً

  .استأثر اهللا سبحانه بعلم تفاصيلها
وأما من ناحية اشتمال الشواهد القرآنية على البراهين والحجج العقلية فهذا كما 

خالف فيه إال مكابر يرى هذه الحجج ظاهرة في سبق بيانه في شهادة العلماء مما ال ي
  .النصوص ولكنه ينكرها إما عناداً، وإما جهالً بطريق الوقوف عليها 

والقرآن قد دل على األدلة " : - رحمه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته، وصدق رسله، وبها يعرف إمكان 

ي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما ال يوجد المعاد، فف

                                         
، وموقف المتكلمين من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة، سليمان الغصن ١/٣٢٠شرح الطحاوية :  انظر  )١(

١/٢٧٤. 



– 

  )٤٩٠٦(

مثله في كالم أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به الحذاق النظار من األدلة العقلية يأتي 
  .)١("القرآن بخالصتها، وبما هو أحسن منها

  .ولعلي أعرض بعض الشواهد على ذلك 
هل وجدوا : يعني  . )٢(A  @  ?  >  Z  :  ;  >    =] : قوله تعالى- ١

ال هذا وال هذا، بل اهللا تعالى هو الذي : من غير موجد، أم هم أوجدوا أنفسهم؟ والجواب
  .)٣(خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً

فهذا دليل وشاهد قرآني فيه الحجة العقلية الموجزة البالغة القوة والوضوح 
  . سبحانه وتعالىوالداللة على الخالق

Æ  Å   Ä  Ã  Â  ] : قوله تعالى في تقرير نبوة األنبياء من البشر - ٢

  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇZ)وقوله تعالى)٤ ،  :
 [  )   (  '  &  %  $  #  "  !Z)هذه اآليات رد اهللا )٥ 

  ±  ²  ³  ´] : تعالى بها على من ينكر دعوة الرسل بسبب بشريتهم كما قال تعالى

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ̧ ¶  µZ)فحجهم القرآن بحجتين عقليتين)٦ .  
أن من أرسل إليهم الرسل بشراً وليسوا مالئكة وعلى هذا فلو كان : األولى 

ويترتب على هذا استحالة الحكمة من إرساله ألنهم . الرسول ملكاً ما استطاعوا رؤيته 
  .نا فنحن ال نراهأين الرسول الذي أرسلته إلي: سيقولون 

اآلية حجهم بأنه لو أنزل رسوالً من المالئكة لجعله رجالً حتى يمكنه : والثانية
  .)٧(مخاطبتهم وحينئذ سيعودون بإنكار نبوته وهي شبهتهم األولى

                                         
 .١٦/٢٥٢ مجموع الفتاوى  )١(
 .٣٥:  الطور )٢(
 .٦/٤٣٦تفسير ابن كثير :  انظر )٣(
 .٩٥:  اإلسراء  )٤(
 .٩:  األنعام )٥(
 .٩٤:  اإلسراء  )٦(
 .٢/١٢٤ انظر تفسير ابن كثير  )٧(



 

 )٤٩٠٧(

  .فاآليتان قررتا نبوة البشر على مراد اهللا تعالى وقطعت حجج المعاندين
رآني لتقرير العقائد اإلسالمية عدة وقد سلكت الدالئل العقلية في الشاهد الق

  :)١(مسالك وهي بإيجاز
̈   ©   ª   »  ¬  ®  ] : كما قال تعـالى . األقيسة واألمثال - ١  §

  °         ¯Z)٢(.   
قياس العلة، وقياس الداللة أو التمثيل، وقياس : ويدخل في هذه األقيسة 

  .األولى، وقياس الشبه، وقياس الخلف، والسبر والتقسيم
  .أخذ الخصم بأقرب طرق اإلفحام واإللزام - ٢
  .القصص القرآني- ٣

                                         
 انظرها بتفصيالتها في الداللة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية ، عبدالكريم  )١(

 .٤٨٠- ٤٥٨عبيدات ص 
 .٢٧:  الزمر )٢(



– 

  )٤٩٠٨(

  ـةالخاتمــ
بعد أن سبرت كالم أهل العلم في إثبات الحجج العقلية في الشواهد القرآنية 

  :خرجت بما يلي
  .أن الشواهد القرآنية هي شواهد ودالئل سمعية وعقلية وبهذا كانت أدلة شرعية- ١
د القرآنية مجرد دالئل سمعية ال تثبت داللتها إال إذا أقر بطالن قول القائل أن الشواه- ٢

العقل بصدق المخبر ونبوته ثم يجعلون ما قرروه من عقليات في مقابل هذه 
  .الدالئل السمعية

  .أن الشواهد القرآنية استغرقت غالب الطرق العقلية في التقرير وفي الرد واإلبطال- ٣
ني بخصائص ميزتها عن غيرها من الحجج تميزت الحجج العقلية في الشاهد القرآ- ٤

  .العقلية البشرية
  :ويوصي البحث بما يلي 

العودة باألمة إلى المصدر األول للتلقي وهو القرآن الكريم لتأخذ عنه عقائدها  - ١
         صافية نقية معتمدة في ذلك على ما صح من تفسير نصوصه في أحاديث 

 .النبي 
راهين والحجج العقلية من شواهد القرآن الكريم االعتناء باستخراج الدالئل والب - ٢

 .ومخاطبة غير المسلمين الذين يقدسون العقول بما فيها 
تعديل أساليب تدريس مقررات التفسير لدى أبناء األمة بما يتناسب مع الثورة  - ٣

  .العقلية المعاصرة في حدود الجائز شرعا في ذلك
  



 

 )٤٩٠٩(

  
  
  
  
  

  
  :ملخص البحث

غازي : تتناول هذه الدراسة استكشاف ظاهرة الحزن في ديوان حديقة الغروب للشاعر            
 ملفتـة ظـاهرة فنيـة    وتسليط الضوء على هذه الظاهرة كونهـا   -رحمه اهللا –القصيبي  
  .الدراسة والتحليلتستحق 

 والخروج  ، إلى تحليلها  يعالس عناصرها، و  تتبعتقصي ظاهرة الحزن و   وتحاول الدراسة   
  .تجلياتهامنها باستنتاجات وأحكام تعلل طبيعة الظاهرة ومدى حضورها، والكشف عن 

  :وستجيب هذه الدراسة عن التساؤالت اآلتية 
_   مدى يمكن أن تسهم التراكيب اللغوية في تجلي ظاهرة الحـزن فـي              إلى أي 

  ديوان حديقة الغروب؟
هرة الحزن في شعر غـازي      هل أعطت الصورة الشعرية أبعادا جمالية لظا      و  _

  القصيبي ؟
  

  
  
  
  
  

 
 
 

   المملكة العربية السعودية-وزارة التعليم 
  



– 

  )٤٩١٠(

  :المقدمة
          الـشعر أحـد     يزخر األدب السعودي بعطاء متجدد في مختلف فنونه وأغراضه، إذ يعد 

يعبر الشاعر من خالله عما يدور من حوله، وما يعتلج في صدره مـن              التي   تلك الفنون 
   .أفراٍح وأحزان، فيعكس رؤاه في سياقات شعرية ومضامين فنية

 ألهميتـه   ؛ )شعراً(  التي تناولت األدب السعودي    هي من إحدى الدراسات    ةالدراسوهذه  
تصوير الواقع والحياة كونه مرآة المجتمع، ومظهراً من مظاهر الحياة الفنية، وذلـك        في  

  منظم ودراسة فنونه وإبراز جمالياته، وفق منظور منهجيمن خالل تحليله 
 الذي يجسد الحالة الـشعورية      ى روح الشعر مباشرة   إلستتجه  دراسة  ال هذهومن هنا فإن    

 بالمتعـة الفنيـة واإلبـداع        فيها ، وهي رحلة يظفر القارئ    لغازي القصيبي   ) الحزينة  (
 تـشبع  ، منهـا  قبل البحـث وأثنائـه    ؛ لكن كل دراسة تعتريها بعض الصعوبات        الحسن

أنهـا دراسـات     للباحثن   الصورة واللغة، ولكن بعد قراءتها تبي      اتموضوعالدراسات ب 
 تَتمثـلَ  أن   هذه الدراسةُ  ، فحاولتْ ةهمالمب من   مما صع ؛  بالغية مثقلة بالجانب النظري   

   . على الجانب التطبيقي في التحليلوالتركيزالمنهج التحليلي في مقاربة النصوص 
 ففـي   .، وخاتمـة  مبحثـين  إلى مقدمة، وتمهيد، و    مقسأن تُ هذه الدراسة   اقتضت طبيعة   و
أسلوب النـداء، واالسـتفهام،     (  :فيه عن  ثحدتُالذي  : التراكيب اللغوية : ولاألمبحث  ال

 .)الصوامتوالصوائت : (محوري من البنية الصوتية وواألمر، والضمائر، 
وثيماتهـا وصـورها،    وأهميتها،   هامفهومولصورة الشعرية،   ل خُصص: اني الث مبحثوال

تي تم التوصل إليها، ثـم قائمـة ثبـت     وخُِتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات ال      
  .بالمراجع



 

 )٤٩١١(

  :الفصل األول
  :التراكيب اللغوية) أ(

-والبنية الصوتية سيجيب عن سؤال الفرضية األولى         إن الحديث عن التراكيب اللغوية    
 وذلك من خـالل تناولـه بالدراسـة والتحليـل           –التي افترضها الباحث في بداية بحثه     

 .يضاللتراكيب اللغوية واألساليب أ
  النداء: أوال  •

غازي القصيبي شاعر متمكن ملك القدرة في استحضار القوانين النحوية لتعطي للنـداء             
أنه استعمل أسلوب النداء فـي      " حديقة الغروب "نلحظه في ديوان     دالالت جديدة، والذي  

حـضوراً  " يـا   " ، فجاءت أربع قصائد مستهلةً به، حيث تشكل األداة          كبيرشعره بشكل   
 نجد النداء دون األداة، فنرى شـكالً ثنائيـاً جمـيالً، وظـاهرة               نفسه وفي الوقت كثيفاً،  

  : نجد ذلك في قولهفأسلوبية تتناغم مع المعاني التي أرادها الشاعر 
  )١(وإسـراري..وأنت تعلم إعالني  ه ـــذنبي أنت تعرف! يا عالم الغيب       
  )٢(ضـينا معاً  أبهى ليالـيهعمراً ق  جئت محتضنًا ! صاحبي في القوافي يا       

  * * *     
  !أختاه

  ...وجهك بارد 
  )٣ (...وتلسعني الدموع .. وأنا أقبله 

* * *  
   )٤(والليل يمطرني سهدا.. أعانقه        رب جرح في األضالع ال يهدأ ! أخي 

 قد مال إلى المزاوجة فـي النـداء ، فتـارة           في التراكيب الندائية السابقة وجدنا الشاعر     
يستخدم أداة النداء، وتارة أخرى ال يستخدمها، وقد استعمل الهمزة واليـاء مـن أدوات               
النداء، وذلك لمناسبة الياء نداء الغائب البعيد، فيتناسب مع اآلهة التي تنطلق حرى مـن               
القلب، ويتناسب مع الفجيعة التي لم تكن في الحسبان، حيث نسمع مـن خاللـه أنـين                 

  .الشاعر وأحزانه

                                         
  .١٨م، ص٢٠٠٧، ١العبيكان للنشر ، ط: الرياض.  حديقة الغروب ديوان. القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  ٥٦ص: المصدر نفسه  )٢(
  ٣٥ص: المصدر نفسه  )٣(
  ٣٧ص: المصدر نفسه  )٤(



– 

  )٤٩١٢(

 قد تنوعـت  اوجدنا أنه" حديقة الغروب"الستقراء والتتبع ألساليب النداء في ديوان      وبعد ا 
وذلك حسب تنوع موضوع قصائده في الديوان ومضامينها وقد جاء بعـضها            ،  النداءات

  : آلتي النحو ا على مفتتحاً لقصيدة وبعضها عنواناً لها، 
ى عنون الـديوان    تال، وهذا واضح في قصيدته       )زوجته( رفيقة دربه   : نداء    )١(

  )١ (!..)أيا رفيقة دربي:(وذلك في قوله)حديقة الغروب( باسمها
  )٢ () ويا بالداً نذرت العمر زهرته (في قوله. الوطن: نداء   )٢(
  .)٣(ربه ومناجاته لهل:نداء   )٣(
  .)٤(أخيه عادل، وأخته حياة: نداء  )٤(
وقـد عنـون   ، ثاهم بها واضح في قصائده التي ر   وهذانداء أصدقائه وأقرانه،      )٥(

التي رثي بها صديقه    ) الرجال يا أعز ( بعضها بأسلوب نداء كما في قصيدته       
   .)٥(يوسف الشيراوي

نداء بعيداً، وآخر قريباً، فالبعيد يخـرج       "  حديقة الغروب   " ومما سبق نلحظ في قصائد      
جتـه  لزوو  لربـه من األعماق له داللة على الشوق، أو طلب المغفرة، كما فـي ندائـه          

 لكنها نداءات مبللـة   ؛ووطنه، ونداءات البعيد لها في القلب منزلة عالية، ومقامات سامية         
بدموع الحسرات وآهات األوجاع بفقده أقرانه وإخوانه، وهو بهذه النداءات يكشف عـن             

  . حالته المفعمة بالحزن العميق
  االستفهام : ثانياً

،وضمنها شعوره الحزين والكئيـب،     استخدم الشاعر في قصائده سيالً من االستفهامات        
فالشاعر في استفهاماته يستحضر الماضي المجيد الزاهر، لذلك نراه يستخدم أنيناً وحزناً            

حزين، فال تكاد تخلو قصيدة من أسـلوب االسـتفهام الـذي           على ماٍض زاهر وحاضر   
. جـاع وظّفه الشاعر مع األفعال الماضية، لتدل على توكيد الحزن والبوح بالهموم واألو           

  :يقول 
          وأسوار.. يــهيم ما بين أغالل  مــاذا تريدين مـني؟ إنني شبح  

                                         
  .١٤ديوان حديقة الغروب، ص. القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  .١٧ص: المصدر نفسه  )٢(
  .١٨ص: المصدر نفسه  )٣(
  ٤٧، ٣٥ص: المصدر نفسه  )٤(
  ٤٧، ٣٥ص:  نفسهالمصدر  )٥(



 

 )٤٩١٣(

  )١(واألفق أشعاري.. والغيم محبرتي  ر قافيتي  ــماذا أقول؟ وددت البح      
إنكار الشاعر وعدم الرضا بواقعه الذي يعيش فيه ال سيما وقد             نلحظ نفي البيتين السابقي  

ين، وهنا تظهر لوعة األسى على الماضـي الجميـل والحاضـر            تجاوز الخامسة والست  
الحزين، والشاعر عندما أكثر من أساليب االستفهام فإنه يستلهم الماضي المجيد، ويثيـر             
العواطف واألحاسيس الجياشة، مما يجعلنا كمتلقين نتأثر تـأثراً كبيـراً، فيحـرك فينـا            

ولـذا فأسـلوب    ؛  انه وهمومـه  مشاعر صادقة، نشعر من خاللها بمشاركة الشاعر أحز       
  .االستفهام كشف لنا الجوانب االنفعالية والنفسية التي هيمنت على الذات الشاعرة

  : الضمائر: ثالثا 
 المتكلم والمخاطب والغائـب، وقـد   ما بين  الخطاب الشعري عند غازي القصيبي       تنوعي

موجه للقـراءة   هنصه ليس لوجود مخاطب بالضرورة، وإنما أنشأه على أنّ أنشأ  الشاعر  
يالحظ عليه كثـرة ضـمير المخاطـب        " حديقة الغروب "والمتفحص لديوان   . أو التلقي 

باعتبار أن الشاعر يورد همومه وأحزانه، وقد يعود ذلك إلى الشعور بالغربة، فالغربـة              
 وهـذه الغربـة ليـست       ،قد تكون في مجتمعه تفرض بطبيعتها صيغة المفرد المـتكلم         

  :  يقول على حد سواء،جمع عناصر رومانسية وواقعية ألنها ت؛رومانسية صرفة
  يا قمر.. أنا صديقك القديم 

  أجابني بدر الرياض غاضباً
  أمر على دارة المسرة كاسفاً

  )٢(ونفسي تغرد..وكم كنت آتيها  
" األنـا " فالشاعر يحس بالغربة عن العالم، وانعزاله عن اآلخرين فتتحول القصيدة إلـى          

 وهذه تعطي لضمير المتكلم فرصة الحضور المسيطر        ،اخلي أو مناجاة  في شكل حواٍر د   
أما أسلوب المخاطب فيتجلّى في غلبة المؤنث في أسلوب الخطاب عنـد            .على القصيدة   

 خالصـاً مـن الهمـوم       وصـفه الشاعر، تفسرها رغبته في الدخول إلى عالم الحـب ب         
  .واألحزان

مخاطب المؤنث لـيس بحثـاً عـن    ي عند مخاطبته لألنثى عبر ضمير ال صيبوغازي الق 
  : يقول مخاطبا زوجته ،المرأة وال عن الحب، ولكنه بحث عن عالم السعادة

  فدى عينيِك أعماري:لقلت.. عمري     لو لدي سوى ! ..أيا رفيقة دربي       

                                         
  .١٦، ١٥، ص ديوان حديقة الغروب . القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  ٢١ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(



– 

  )٤٩١٤(

  من سحِر وأسرار.. ما في األنوثة     يا بنت فجر في تنفسه .. وأنت         
  )١(ـواروأسـ... يهيم ما بين أغالٍل     إنني شبح !  ن مني؟مـاذا تريدي        

نجد في هذه األبيات أن الشاعر بحث في خطابه عن المرأة ليس للحـب فقـط، وإنمـا                  
للسعادة التي يتمناها ويبحث عنها ليخرج من همومه وأحزانه، فهنا جعل مـن خطابـه               

  .داء ، واالستفهام وغيرهااألنثوي معادالً أو رمزاً يوظّف فيه صيغاَ إنشائية  كالن
  :التنغيم :  رابعا 

 من أهم الظواهر المهمة التي ينبغي دراستها وتفهمها، والشاعر الحذق هـو الـذي               ديع
يجعل من قصيدته منظومة بدرجات متفاوتة ونبرات متمايزة، والشاعر القصيبي يـسبح            

يـر الجملـة إلـى      في خيال شعري واسع ،فتراه تارة يأتي بسيل من االستفهامات ثم يغ           
  :فعندما نقرأ مرثيته في أخيه عادل...توكيد أو إلى تعجب أو إلى انفعال وهكذا 

  ـداــوالليل يمطرني سهـ.. أعانقه      رب جرٍح في األضالع ال يهدأ ! أخي      
  )٢( من نبعها الشهدايا طالما استسقيتُو           وأستصرخ الذكرى فتسكب صابها       

فسنا أمام تناسق شعري ذات مقاطع نغمية مختلفة، يبـدأ قـصيدته بنـداء أخيـه                نجد أن 
 فمناداة القريب لم يستخدم لها أداة النداء،        ،القريب، ولكن  دون جدوى يناديه لعله يجيب       

ثم يرفع صوته مستصرخاً عّل أخاه يجيبه، لكن أخـاه          . لذا نلحظ نبرة الصوت منخفضة    
لخفيفة الحزينة داللة على عمق الحزن والفراق على أخيه         ثم تتابع النبرات ا    جثة هامدة، 

غيابك، بقيـت   (عادل، نراه يستخدم ألفاظاً تدل على الحزن وعمق الفجيعة التي ألّمت به           
وفي المقطع الثـاني يمطرنـا      ). فردا، تفرق، اللحد، قبر ، دموعي، المودع، هدت، هدا        

  .ؤالت علّه تُسقي ظمأهاالشاعر بزخاٍت من التس
  وأهديت هذا القبر أنفس ما يهدى؟          هل حقا تركتك في الثرى ! أعادل           

  وفيا لدنياي التي تخفر العهدا؟          وهل عدتُ حقا للديار التي خلت           
  )٣(أو أندى؟.. يهب كأنفاس الخمائل        كأن الشباب الحلو ما كان بيننا           

تستلهم أخاه الميت موجوداً حافراً يبادله أحزانه ويشاطره همومه، وهنـا           هذه التساؤالت   
تدور التساؤالت الحزينة عن ذكريات ماضية جميلة، يتذكر أيام الشباب الحلـوة التـي              

وهذه التساؤالت أعطت نغماً استفهامياً، فالنغمة مـستمرة فـي الهـدوء            .. جمعته بأخيه 

                                         
  .١٦، ١٤ص : المصدر نفسه  )١(
  .٤٧ديوان حديقة الغروب ، ص : القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .٤٩، ٤٨ص : المصدر نفسه  )٣(



 

 )٤٩١٥(

عود النغمة فيها من الهدوء والرخـاوة، فالـشاعر   ثم ت،  منسجمة مع حالة الشاعر النفسية    
هنا يناجي ربه، ويتذلل إليه، يحاول الخروج من أجوائه الكئيبة المسيطرة عليه بـالعودة              

وجل طلباً للمغفـرة والرحمـة    إلى اهللا، وهنا تكمن روح  المناجاة بين الشاعر لربه عز         
  .والتخفيف من آالمه وأحزانه

  ـقارب والربداأكابد من عــيشي الع    أنني  .. ال إلى الناس .. أشكو إلى اهللا        
  )١(وأضفي له  الودا.. وكان أخي يضفي      هذا راحٌل كان صاحــبي  ! ويا رب       

 وبذلك يلعب التنغيم دوراً     ،وهكذا رأينا أبيات القصيدة بين نغمة اإلشادة والتعظيم والتذلل        
وذلك حسب تغيـر الحالـة      .. ب من تقرير وتعجب وتوكيد    مهماً في تحديد داللة التراكي    

  .النفسية للشاعر، وفق تكوينات صوتية نغمية
  :أسلوب األمر: خامسا 

يطلـق آهـاٍت مدويـة       تحمل دالالت األمر في شعر القصيبي األسى والرجاء، فهـو         
 يبحث عن لحظات هاربة من الزمـان الماضـي، ولـيس قـصد     ،وصرخات ألم وأنين  

 إطالق األمر في ثنايا قصائده على وجه االستعالء واإللزام، وإنما قصد            الشاعر هنا من  
  :من أسلوب األمر االلتماس والرجاء والدعوة والتمنّي، يقول

   )٢( لكنه لم يقبل جبـهة العـار       لم يكن بطال :  يتُ فقوليضوإن م         
  .الزمان الماضيفي هذا البيت يطلق آهات مدوية، ويبحث عن لحظات هاربة من 

  )٣(فبين أوراقها تلقاك أخبـاري        واقرأي كتبي .. دعيني !  تتبعي ال
وإنمـا يـدعو مـرة    ،  ، اإللزام والترك  )دعيني، اقرأي   :(  في لفظة  ال يقصد الشاعر هنا   

يقـول  . ى بأيامه وأخباره التي ال تُنسى     أخرى إلى إعادة شريط الذكريات عن ماٍض تولَّ       
  :ف الشيراويفي وداع صديقه يوس

  فإني عجول.. وأعطني غيره فإني ملول       .. حديث الردى دع 
  )٤(!ك تميُل؟ــفعلى أي جانبي  لديك حزني وضحكي .. نَم قريراً

  :الصوائت) ب(
تتميـز  ،  حظيت الصوائت بخصائص مختلفة عن الصوامت، وذلك كونها جوفية هوائية         

 أدى إلى شيوعها وترددهـا فـي   عن الصوامت بخاصتي الوضوح والجهر؛ األمر الذي     
                                         

  .٥٠ص : ر نفسهالمصد  )١(
  .١٥ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .١٦ص : المصدر نفسه  )٣(
  .٧٩، ٧٨ص: المصدر نفسه  )٤(



– 

  )٤٩١٦(

 ولعّل اتساع الصوائت كان عامالً في اتساع دالالتها المتنوعة، حيـث  ،كثير من الكلمات  
وشعرنا المعاصى حافل بتوظيف الحركات الطوال في حمـل  : " يقول مصطفى السعدني 

ويتفق الباحثون علـى أن الحـزن والـشجن         .  )١("المشاعر الممتدة واألحاسيس العميقة   
األسى هي الدالالت األكثر التي يستوحيها من األصوات الصائتة، وأن مجال الحـزن             و

 ما رآه الدكتور عبد     – أيضاً   –هو المجال األوسع الذي تختص به تلك األصوات، وهذا          
ف، حيث لمس من تحليله لبعض النصوص تـالؤم أصـوات اللـين وحالـة       عالخالق ال 

    )٢("الشجن واألسى التي تعتري تلك النصوص
وحين النظر في ديوان حديقة الغروب، نجد األصوات الصائتة مهيمنـة فـي الـديوان                
حافلة بتوظيف الحركات الطوال في حمل المشاعر الممتدة، واألحاسيس العميقـة، وقـد        

  .ساهمت بشكل كبير في إيصال مكنونات الشاعر الداخلية إلى المتلقي
 :األلف الصائتة  )١(

أجفان، إعصار، ارتحاالً، وعثاء، الدخان، عذاب، أختاه، سـالم          (: نلحظ الكلمات التالية  
 حيث يتبين لنا من خالل تلك الكلمات أن األلـف الـصائتة             )...عليك، اآلالم، األحالم    

احتاجت إلى أقصى درجة ممكنة من طول النفس لتعبر عن الحالة النفسية التي تخـتلج               
  :الشاعر إذ يقول

  ا سئمت ارتحاالً أيها الساريأم    خمس وستون في أجفان إعصار 
  )٣(فاري أستك في وعثاءـإال وألق          ما هدأت  .. أما مللت من األسفار 

نلحظ أن مخرج األلف كان واسعاً وخفيفاً، وأعذب مدا، فلها جرس ذو إيقاع شجي، وقد               
 لم ينثرها جزافى، بل لدواع نفسية كانت حاضرة فـي         هو   ف ،وفق الشاعر في استخدامها   

نفس الشاعر، وفي موضع آخر نجد األلف الصائتة تأخذ منحى نحو اإلقدام والوصـول              
إلى المبتغى، واالستمرارية في العطاء، وهنا تنقشع سحابة الحـزن والتـشاؤم لتمطـر              

  :  بالتفاؤل واإلقدام، يقول
م؟     يتساءل األصحاب أين متياب٤( بالفوز؟ أين حصانه الوث(  

  : ئتة نمطاً ثالثاً بنغٍم خافت، كما في قولهكما أخذت األلف الصا
                                         

  .٣٧ ص ، منشأة المعارف:، إلسكندريةالبنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. السعدني، مصطفى  )١(
مطبوعات وزارة الثقافة، : في الشعر الفلسطيني المعاصر،  السلطة الفلسطينيةالتشكيل الجمالي . العف، عبدالخالق  )٢(
  .٢٤٩م، ص ٢٠٠٠ ، ١ط
  .١٣ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٣(
  .٥٠ص : المصدر نفسه  )٤(



 

 )٤٩١٧(

  وإسراري.. وأنت تعلم إعالمي     ذنبي أنت تعرفه! عالم الغيب يا
  )١(علي ما خدشته كلُّ أوزاري  وأنت أدرى بإيمان مننت به 

يناجي الشاعر ربه، ويدعوه لتشمله الرحمة والغفـران، فتتجلـى المـشاعر الـصادقة              
مالً بالرحمة والفوز بالجنـان فتظهـر مـشاعر الـصفاء           واألحاسيس المرهفة لربها، أ   

  .والنقاء
 الواو والياء الصائتتان  )٢(

ين توظيفا جميالً كـان مناسـباً       تاستطاع غازي القصيبي أن يوظف الواو والياء الصائت       
، )النجوم، الملوم، يطول، جهول، حروب ، قتول      ( لحالته النفسية، فنلحظ الكلمات التالية      

  ).قديم، المتين، السنين، قتيل، وحيد، أليم، اليتيم ال( أما الياء 
واألسى، والخـوف،    فالكلمات السابقة التي نثرها الشاعر في ثنايا ديوانه تُوحي بالحزن         

واالغتراب، والشوق، وهذه من أهم الدالالت التي تحملها الصوائت في امتـدادها، و ال              
  . حمل هذه الدالالتشك أن صوتا آخر غير تلك األصوات الطويلة ال يستطيع

في إيـصال مكنونـات الـشاعر        ومن هنا يتضح لنا بأن الصوائت أسهمت بشكل كبير        
. الداخلية إلى المتلقين، وأشبعت رغبته في تفريغ أحاسيسه وتجاربـه المرتبطـة بذاتـه             

 المد فإنها قادرة على منح المتلقـي إدراكـات         ةفالصوائت كما تمتعت بخاص   : " وبالتالي
 وأكمل، هذا إلى جانب ما تتمتع به هذه األصوات من وظيفة موسـيقية،              ودالالت أعمق 

  . )٢(وهذا بفضل سعة إمكاناتها الصوتية ومرونتها
  : الصوامت) ج(

تعتبر األصوات من أهم العوامل التي تعمل على إبراز قدرة الشاعر في التعبيـر عـن                
إبرازه في الـسياق،  تجربته، ذلك أن لألصوات وظائف داللية قادرة على حمل المعنى و        

وتكمن هذه القدرة في إبراز صوت أو أصوات معينـة، فترديـد بعـض الحـروف أو              
الكلمات قد يكسب المقطع لوناً موسيقياً تأنس له النفس، وتستريح له اآلذان، وقـد وجـد         

أن الكلمات أنغام وشـعور، وارتباطـات،       " المحدثون أهمية الصوت في الداللة، ورأوا     
وحياة، وتأثيرها إنما يقوم على ما فيها من صوت ومعنـى، فهـي             وظروف، ومواقف،   

                                         
  .١٨ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
مركز الدراسات للطباعة ،    : أويل األسلوب قراءة حديثة في النقد القديم، اإلسكندرية       ت. ينظر، السعدني، مصطفى    )٢(

  .٦٨منشأة المعارف، ص 



– 

  )٤٩١٨(

مبنية بناء مزدوجاً، إنها أصوات تعتبر رموزا للمعاني وهي أيضاً رموزاً للمعاني تعتبر             
       )١("أصواتاً

وقد فهم الشعراء المحدثون أن داللة األصوات تكمن في صفات تلك األصوات العامـة              
ذلك فهم الشعراء المحدثون هـذا المعنـى، وأيقنـوا مـدى     كالجهر، والهمس، وغيرها ل  

همية التي يضفي الصوت على القصيدة من خالل داللته المتميزة عـن غيـره مـن                األ
األصوات، ولم يكن غازي القصيبي بمعزل عن هذا الفهم، فقد استطاع أن يلون قصائده              

  .بأصوات أصبحت قادرة على التعبير عن أعمق المشاعر واألحاسيس
  :صوت الميم والنون  •

احتال حيزاً مهماً في القصيدة، والميم صوت أنفى من أصوات الغنة، أما النون فـصوت       
نواح يلجأ إليه الشعراء للتعبير عن حاالت الحزن واألسـى ويمتـاز بقـوة الوضـوح                
. السمعي، وسهولة االنتشار، لذلك حقق من خالله الغاية التعبيرية التي أرادها الـشاعر            

  :ول مناجيا ربهحيث يق
  علي مـا خدشته كُّل أوزاري     وأنت أدرى بإيـماٍن مـننت بــه  

  )٢( أيرتجى العفو إال عند غفار  حسن الظن يشفع لي .. أحببت لقياك 
  )٣ ()فال فتنة نادت ، وال شادن ندا: (ويقول في رثاء أخيه عادل

من ) ن، مننت به، حسن الظن    إيما( فالشاعر وظّف صوت النون في مناجاته لربه فنجد         
خالل تلك المقطوعة نجد الشاعر أحس بعمق الذنب الذي ارتكبه، فلجأ إلى مناجاة ربه،              
لعله يخفف ما حّل به من هموم، وآالم أرهقته، لذلك نراه يلتجئ إلى اهللا ليستريح وتزيل                

الهمـسات  همومه فاختار ألفاظ المناجاة التي تخللتها نفحات إيمانية ممزوجة بالهـدوء و           
فخرج صوت النون نابعا من أعماق الشاعر بأحاسيس ومشاعر صادقة وصـافية تجـاه      

  :ربه الحليم الغفور، وفي قوله
  ...نحتضن الطفل في مهده

  ثم نتلو عليه طقوس الوفاة
  تغمده من سهام األعادي

  )٤ (.ومن طعنات الرفاق األماه
                                         

  .٤١م ص ١٩٩٧ - القاهرة-٧ ط -أنيس ، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرية  )١(
  .١٨ص :: ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .١٣ ، شطر من بيت، ص المصدر نفسه  )٣(
  .٤٣، ٤٢ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٤(



 

 )٤٩١٩(

ـ ر فـي وفـاة أخيـه       قد وظفها الشاع  )  نحتضن، طعنات، نادت  ( نلحظ الكلمات    ادل ع
  .فخرجت لتكون متنفسا بها آهاته وآالمه من شدة المصاب الذي حَل به

  : صوت التاء   •
نشير أوال إلى أن الهمس يتناغم مع انخفاض الصوت وهدوئـه وقـد لـوحظ أن هـذا                  

 مرة، والتـاء مـن   ٥٨حيث تكرر " حديقة الغروب " الصوت سيطر على أجواء قصيدة      
  : بالحزن والهدوء كما نلحظ في قولهاألصوات التي توحي 

  ا الساريــأما سئمت ارتحاالً أيه            خمس وستون في أجفان إعصار 
  )١(إال وألقتك في وعثاء أســـفار            ما هدأت  .. أما مللت من األسفار 

  أما على الخشوع ففي القصيدة نفسها وعند اختتامها يناجي الشاعر ربه متـذلالً خاشـعاً        
  :يقول

  وإسراري.. وأنت إعالمي             يا عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه 
  )٢(أيرتجى العفو إال عند غفّار  حسن الظن يشفع لي  .. أحببت لقياك 

نلحظ أن حالة الشاعر الحزينة والكئيبة كانت حاضرة في أرجاء هذه القـصيدة فاختـار          
في ختام القـصيدة ومـع كثـرة الهمـوم           إال أنه    ،لها كلماٍت تتناسب مع حالته البائسة     

واألحزان التي أثقلت كاهله يلجأ ويتذلل إلى ربه، فيظهر الخـشوع جليـاً فـي نهايـة                 
  .القصيدة، فكان صوت التاء هو المهيمن على هذا الخشوع والهدوء

وهكذا نجد أن الكآبة والحزن والملل حاضرة في القصيدة ولم يجد لها الشاعر حـالّ إال                
لجوء إلى اهللا ليخلص به من كل مخاوفه وهواجسه التي سيطرت عليه، لـذا          الخشوع وال 

  .فصوت التاء قد فعل هذه الدالالت وعمقها بصورة أعمق في النص
  :صوت السين والصاد  •

حيـث ورد صـوت     " عـادل " والتي يرثي فيها الشاعر أخاه      "  عادل" رثاء  في قصيدة   
سين والصاد من أصوات الـصفير،       مرة، وصوت ال   ١٧مرة، وصوت الصاد    ٢١السين  

  :ا خاصاً، يقولعحيث عززت موسيقى القصيدة وأعطاها طاب
  رداــنا فـقيت هأم أني ب. .ابكـغي     لست أدري أي سهمي قاتلي  ! أخي

  أمامي سوى اللحد الذي يحضن اللحدا      فال أرى .. تفرق أصحاب الطريق
  )١(يحصدنا حصدا والـشيب.. وصادقني      والشباب صديقنا .. وكان صديقي

                                         
  .١٣ص : المصدر نفسه  )١(
  .١٨ص: المصدر نفسه  )٢(



– 

  )٤٩٢٠(

فالذي نلحظه أن الصفير كان خارجا من عمق الشاعر، ليدل على تأزم حالته النفـسية،               
لذلك عمد الشاعر إلى توظيف صوت السين ليشحن القصيدة بالنغم الهادئ الذي ينـسجم           

  .وداللة النص
  :صوت الهاء   •

 رحمه  –بن محمد آل خليفة     أحمد  / تردد صوت الهاء في قصيدة  شاعر البحرين الشيخ        
 حيث اختار الشاعر قافية الهاء، فكان مخرجها من أعماق الجهاز الصوتي، يرتبط             -اهللا

  : ارتباطاً عميقاً بوظيفته الداللية، حيث يقول
الصبا الريان         غير ماضيه .. لم يبق في العمر شيء رديه.. ردي إلي!  

  هــيب أواريـالثنا شـيوم ثوال  ان الشباب الحلو ثالثنا ـــك! بحرين
  )٢(شقيهــان ودك واآلالم تـوص  ده   ـان عهدك وألحالم تسعـــما خ

قام الشاعر في هذه األبيات بإخراج النفس مرة بعد مرة ألماً وحزنا ليعبر عما في نفسه،                
تحدثت فـي   ) ماضيه، أواريه، تشقيه  ( وما يختلج في داخله من آالم وحرقة وفراق، ف          

رثاء الذي يشع بالحزن على فراق عزيز، ولعل شيوع الهاء ورقتـه فـي هـذه                إطار ال 
الشيخ أحمد بن محمد آل     (القصيدة بهذه الصور مرده إلى شدة حزن الشاعر على فراق           

  . مخرج الهاء والذي تسهل فيه العبرات إضافة إلى) خليفة
  :  صوت الالم •

وي جانبي مجهـور، وقـد       مرة، وهو صوت لث    ٣١" حديقة الغروب " تكرر في قصيدة    
  : ، يقول"ارتحال، ألقتك، ثمالة" اقترن صوت الالم بعدة كلمات 
  أما سئمت ارتحاالً أيها الساري    خمس وستون في أجفان إعصار 

  )٣(إال وألقتك في وعثاء أسفار؟      ما هدأت.. أما مللت من األسفار 
خبط فيه بما يحملـه مـن       فاالرتحال عند الشاعر هو الهروب من الواقع المرير الذي يت         

وهذه األلفاظ تدّل على التعب والبعـد والظلـم، غيـر أن            ) مللت، ألقتك، أغالل  ( ألفاظ  
الشاعر  قد استطاع توظيف المعنى وضده، فكما كان الالم هو صوت الملـل والتعـب                

) الحب، العمر، قلبي، بطـل، لقيـاك  ( واألنين كان أيضاً شعاعاً وأمالً من خالل اقترانه  
كلها إشارات دالة على التفاؤل والحب واألمل، فيغير الشاعر من واقعه المحـزن             وهي  

                                                                                                     
  .٤٨،٤٧ص: ديوان حديقة الغروب : القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  .٥٤، ٥٣ص: ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .١٤، ١٣ص: ديوان حديقة الغروب: قصيبي، غازي بن عبدالرحمنال  )٣(



 

 )٤٩٢١(

القاسي إلى آخر مثالي يسوده التفاؤل واألمل ومن هنا يتبين لنا أن صوت الالم يـوحي                
بذلك الصراع الذي يحيط بذات الشاعر، صراع بين الحزن والترحـال وبـين التفـاؤل          

  .واألمل
  :صوت الراء •

مـرة، وبـالنظر    ٥٦فتكرر  " لك الحمد " اء بصورة واضحة في قصيدة      انتشر صوت الر  
إلى صفات صوت الراء يتضح أنه صوت مجهور، متوسط بين الشدة والرخاوة، ويقبل             
صفتي التفخيم والترقيق، ولكن هناك ثمة صفة يتميز بها هذا الصوت عن غيـره مـن                

حنك عنـد النطـق     األصوات العربية وهي صفة التكرار، حيث يتكرر طرف اللسان لل         
  .)١(به

ومن الواضح أن تلك الصفات لصوت الراء تضعه في جملة األصوات القوية المر الذي              
  : دفع الشاعر إلى تكراره بهذا الكم الهائل يقول

  واألتراح تعصف في صدري! لك الحمد        لك الحمد واألفراح ترقص في دمي 
  ة الظفرــــواأليام دامي! لك الحمد        لك الحمد واألحالم ضاحكة الثغر 

  )٢(ة الزهرـــواجم.. مروعة األطيار        تك يا رباه والعمر روضة قصد
 فنلحظ صـدى الحـزن   ،جو هذه القصيدة مشحون بالحزن والمناجاة هللا رب العالمينإن  

والخشوع يطرق اآلذان ليدلل بذلك على مدى الصدق وإيمان الشاعر، وقد عزز الشاعر             
لك الحمد واألفراح ترقص في دمـي       : ن وظف من الشيء وضده فقوله     صوت الراء أل  

ـ فكما كان صوت الراء في حمد هللا وشكره على نعمائه فـي حا             ة الفـرح والـسرور     ل
والراحة والدعة، كان أيضا في حالة الحزن والمصائب التي انتابت الشاعر وهنا تتجلى             

 عند المـصيبة وحمـد اهللا        فالصبر ،وجل مشاعر الصدق لدى الشاعر، وإيمانه باهللا عز      
دفع الـشاعر    وجل، ولعل ما    لمؤمن صادق مع اهللا عز     وجل على ذلك ال تتأتى إال      عز

  .لل هو أن يجد بارقة أمل من عفو ربه لتزيل عنه ذلك الواقع األليمذإلى ذلك الت

                                         
  .٦٠األصوات اللغوية، ص : أنيس ، ابراهيم: ينظر  )١(
  .٦٣،٦٤ص: ديوان حديقة الغروب : القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(



– 

  )٤٩٢٢(

  ةالصورة الشعري: لفصل الثالثا
هـا عـن الفرضـية      في هذا المبحث  سيجيب البحث من خالل دراسة الصورة وأنماط          

 جمالية لظاهرة الحـزن فـي شـعر         هل أعطت الصورة الشعرية أبعاداً    : الثانية ، وهي  
 غازي القصيبي؟

  :مفهوم الصورة وأهميتها :أوالً 
همة في تشكيل العمل الفني في الشعر القائم أصالً         متعد الصورة الشعرية من العناصر ال     

تـشكيل  :"  ومن هنا يمكن فهمهـا بأنهـا  على التصوير، التصوير بالكلمات بدل األلوان،  
لغوي يكَوِّنُها خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالَم المحسوس في مقـدِّمتها، ألن              
أغلب الصور مستمدّة من الحواس على جانب ما ال يمكن إغفاله من الـصور النفـسية                

 قـراءات الـشاعر    والصورة نشاط ذهني فهي بمثابة اإللهام يـأتي نتيجـة      .)١("والعقلية
ومشاهداته وتأمالته ومعاناته، يعينه في ذلك مالحظة وقوة ذاكرة وسعة خيال، وعمـق             

ولذا فليست الصورة لوناً من الزخرف اللفظي، والحلي في العمـل األدبـي،             ،  )٢(تفكير
وإنما هي جزء من عملية اإلبداع نفسها، بل تعد جوهر اإلبداع ومحط التذوق والتـأثير،         

ن طاقة تعبيرية هائلة اإلمكانات متنوعة المـستويات، يتخـذها الـشاعر أداة             لما فيها م  
جوهرية لتصوير رؤيته ونقل فكرته وعاطفته معاً إلى اآلخرين، ليوقظ نفوسهم ويهـيج             

المنطقة  اإليحائية الشعرية  المشعة التي توجه المتلقي عاطفيـاً        " عواطفهم، فتصبح بذلك  
، لما لها من قدرة على االيحاءات بدالالت متعـددة          )٣("ليوشعورياً باإلقناع النفسي والعق   

وثرية، وإثارة إحساس القارئ عاطفته، التي تشرح خواص الصورة، وتنقـل تأثيرهـا             
 .وروعتها وجمالها، وبذلك تبرز أهميتها في العمل الفني اإلبداعي

 :أنماط الصورة الشعرية: ثانياً
فني تكون أفكاره مشحونة بالعاطفـة التـي        من المعلوم أن الشاعر نفسه لحظة إبداعه ال       
فالشعر الرائع يتميز بأن لكل عبارة ولكـل        " يبرزها الخيال، في قالب لُغوي تصويري،       

استعارة ما يبررها من العاطفة، سواء كانت هذه العاطفة عاطفة الشاعر ذاته أم عاطفـة           

                                         
، دار  )دراسة في أصولها وتطورهـا    ( الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري        البطل، علي،     )١(

  .٣٠م، ص١٩٨٣، ٣األندلس للطباعة والنشر،بيروت، ط
، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمـان ، األردن،         : الصورة في شعر بشار بن برد     : عبدالفتاح صالح   نافع،   ينظر  )٢(
  ٨٦م، ص١٩٨٣ط، .د
  ٨٢، ص الصورة في شعر بشار بن برد: نافع، عبدالفتاح صالح   )٣(



 

 )٤٩٢٣(

ضـعفاً فـي تحقيـق     له دوره قوةً و   ) العاطفي(، فالبعد النفسي  )١("الشخصية التي يرسمها  
) حديقة الغـروب  (وها نحن هنا في دراستنا لديوان       . الصورة الشعرية بأنماطها المختلفة   

لغازي القصيبي، نجد أمثلة على ذلك في رثائياته، والتي قد حملت الكثير من هواجـسه               
النفسية، وكشفت عن دفائن أحزانه، مما جعل منها صوراً لألداء النفسي ولعالم الـشاعر          

  .ي الداخلي على السواءالقصيب
ـ          هذه الدراسة  تكشفومن هنا س    ه عن أنماط الصورة الشعرية الدالة على الحـزن، كون

  : بدراسة ظاهرة الحزن في شعر القصيبي، وهذه األنماط متمثلة في اآلتيامختص
 :  الثيمية الصورة  )١(

ـ          " وهي تلك الصورة     ل أبعـاد   التي تتردد في أعمال الفنان بأشكال بيانية مختلفـة تحم
تجربته الشعورية وتعبر عن وجهة نظر تجاه الحيـاة، ويتبلـور فيهـا موقفـه العـام                 

وسنوضح هذه الصورة الحية في ديوان حديقة الغـروب للقـصيبي مـن             . )٢("والخاص
وثيمة ثيمة الحزن، و ثيمة الفرار من الواقع، و ثيمة الموت،           : (خالل ثيمات عدة، وهي   

  ).الشيخوخة
  :ثيمة الحزن  )أ(

فعنوانـه يـوحي   ) حديقة الغروب( وهذه الثيمة يلمحها القارئ للديوان من خالل عنوانه   
وبشدة إلى الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، والتي عبر عنها في قصائد ديوانه هـذا،               

  . وإخوانهءهفهو حزين يرثي نفسه من أول قصيدة في الديوان، ويرثي أصدقا
زياحاً فنياً في التركيب اللغوي له، فالحديقة عـادةً تكـون          إن المتأمل في العنوان يلمح ان     

مكان ُأنٍس وفرٍح ونشوٍة وسعادٍة وأريحيٍة في الباِل والنَّفِس، لكـن بإضـافتها وتقييـدها               
فقدت هذه الدالالت واكتسبت صورة جديدة موحية بحالة نفسية كئيبة          )  الغروب( ة  بلفظ

الفترة الزمنيـة للنهـار وبدايـة دخـول         موحشة ومظلمة، فالغروب داللة على انقضاء       
بـل والمرئـي علـى      ) عنـوان الـديوان   (، ولعل هذا التعبيـر الـصوري        )ليل(ظالم
الغروب واألشجار اليابسة وذبولها هي صورة الشاعر النفـسية         ) الصورة المرئية (غالفه

بما تكنُّها من إيحاءات نفسية وعاطفية حزينة تجاه من فقدهم، مما جعلـه يعـيش هـذه                 
  . ربة والحزن، ولهذا فعنوان الديوان يمثل الصورة الثيمية العامة لمحتواهالغ

                                         
  .٨٢، ص الصورة في شعر بشار بن برد:نافع، عبدالفتاح صالح   )١(
  .٢٦٠م، ص٢٠٠٨اليافي، نعيم، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   )٢(



– 

  )٤٩٢٤(

إن صورة الحزن عند غازي القصيبي تتحرك من مستويين رئيسيين يرجعان أصالً إلى             
  :عدة أسباب وظروف عاشها الشاعر

وهذا يعود إلى نفسيته القابلـة للحـزن،        ): ذات الشاعر (مستوى األنا       -
 عرة كبيرة في ديوانه، وال عجب في ذلك؛ كونـه  شـا            فللحزن الذاتي مساح  

انشغل بالهم الوطني والقومي معاً ، وخفق قلبه ألي حدث يلم بوطنه العربي،             
وكأن الجرح في كيان األمة جرح في أعماق قلبـه، لقـد أصـبحت مآسـي                

فعمق إحساسه بـالزمن وحـساسيته إزاء       . فلسطين، ولبنان، مأساته الخاصة   
يه، وقد تجسد ذلك اإلحساس العميق في روعة مراثيه ألخدانـه           انسيابه من يد  

والمقربين إلى نفسه، وصوالً إلى رثاء نفسه في قصيدته التي حمل الـديوان             
اليوم فـي   / العمر، والعمر   / ، والتي تعد خاتمة اليوم    )حديقة الغروب (اسمها  

، ذات القصيبي، مما سيجعلها تضاف إلى رثاء الذات في شـعرنا المعاصـر            
، وفجيعتـه بتآكـل عمـره،       )خمس وستون سنة  (والتي بدأها بفاعلية الزمن     

  : واقتراب نهايته، إذ وجد الزمن يأتي على أشيائه وال يمهلها، فيقول
وستون أما سئمتَ ارتحاالً أيها الساري؟    في أجفان إعصاِر ..خمس  

  )١(إال وألقتك في وعثاِء أسفاري؟    ما هدأتْ ..أما مللتَ من األسفاِر
  :وفيها يقول

  )٢(رأيت مرعى خريٍف جائٍع ضاِر  كما             ..هذي حديقة عمري في الغروب
في هذا البيت أن الشاعر متشائم وحـزين، يـدل          وباألخص  إننا نلحظ في هذا القصيدة      

حيث شبه نفسه بمرعى معـشوشب فـي        ) مرعى خريف جائع ضارِ   :( على ذلك  قوله   
راوة فال يبقى على شيء منه، وهكـذا الحـال لـذات         الخريف، يلتهمه حيوان جائع بض    

  .الشاعر والتهام السنين لحياته وعمره
  :ثم يصور وحدته الشعورية ويعمقها، بقوله

  )٣(أسماري.. وعند شاطئك المسحوِر          تركت بين رمال البيد أغنيتي 
، ووسـيطه   نلحظ في هذه القصيدة تعبيره على المستوى العميق عن ذاته التي يرثيها    كما

فيخاطبها في أن تفصح عن مكنوناته النفسية التي كانت مختزنـة فـي             ) زوجته( الرامز
  :ذاته ال يستطيع البوح بها، قائالً لها

                                         
  .١٣ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  .١٦ص: المصدر نفسه  )٢(
  .١٧ان حديقة الغروب، ص ديو: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٣(



 

 )٤٩٢٥(

   بكل ما فيه من عنف وإصراِر    كان يعشقني: إن ساءلوك فقولي
  كنه لم يقبـْل جبـهة العـاِرــل    لم يكن بطالً : وإن مضيت فقولي
  مـزج أطواراً بأطواِرــان يـوك    لم يكن بطالً : وإن مضيت فقولي
  ولم أدنِّس بسوق الزيف أفكاري    لم أبع قلمي : إن ساءلوك فقولي
  )١(ومحبوبي وقيثاري طفلي  وكان            لم يكن بطالً : وإن مضيت فقولي

 إن  :طيع القـول  إنه في هذه األبيات ينقلنا إلى المكاشفة والتصريح عن ذاته، وهنا نـست            
هذه األبيات السابقة في مجملها تحكي عالم الضمير، وأشواق الـنفس، وهـي تحكـي                

ومـن ثـم يحـاكي فيهـا        ،   للذات اًظواهر األشياء، وبلغة شعرية النص يقدم فيها سبر       
  .الحاضر والمشاهد

 ، ويتمثل هذا المستوى في موت أقرانـه وأختـه حيـاة           ):الهو(مستوى اآلخر   -
ذا تعود مأساة الشاعر القصيبيوأحزانه، فها هو يفقـد أختـه           وأخيه عادل، وله  

  :فيرثيها بقصيدة، يقول في مطلعها) حياة(
  !أختاه

  وجهك بارد
  )٢ (..وتلسعني الدموع.. وأنا أقبله

دمعه مـن  أفها هو يعبر عن قمة حزنه ببكائه على أخته، بتقبيله لوجهها البارد، حتى أن       
 والبحـث عـن زمـن       ،صباه  بعودته إلى الماضي    يبحث عن   فشدة حرارتها تلسعه،        

يخفف من شدة الحزن والفراق على شقيقته، لكنه ال يرى شيئاً من الـذكريات              ل ؛الصبى
  :غير الهشيم، يقول

  نمشي، أنا والطفل، ابحث عن
وعن صباك.. صباي..٣(فال أرى غير الهشيم(.  

  : التالي في البيت كما أنه
  )٤(وأجهش صدر أصطلى نوحه وجدا              شا بكيت أخي حتى ثوى الدمع في الح

 داللة على كثرة بكائه، وارتفاع صوته الممزق المفجـوع حتـى            ؛يعمق صورة الحزن  
اصطلى نوحه وجدا،  وهو بهذه الثيمة الصورية يصور لنا حالته النفـسية والـشعورية             

                                         
  .١٨: المصدر نفسه  )١(
  .٣٥ص : ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .٣٦ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٣(
  .٥١ص: المصدر نفسه  )٤(



– 

  )٤٩٢٦(

لحزن بتصويره فقط   والشاعر القصيبي ال يقف  في ثيمة ا       . الحزينة على من فقِْدِه ألخيه    
 على أقرانه وأحبابه وكتـب فـيهم        انيما عاناه بفقده أخيه عادل وأخته حياة بل نراه حز         

 بالفجيعة تجـاه مـن   هالمراثي التي نلمح فيها الصور الحزينة المعبرة عن صدق إحساس  
 أحمد بن سلمان نلحظ المفردات المعبرة عـن ذلـك            األمير افتقدهم، ففي رثائه لصديقة   

وفي وداعه لصديقه النبيـل  ،)١ ()وى األيام برقاً خاطفاً، تبكي الجياد، دمع الخيل  ط( ومنها
  :وقوله الدكتور محسون، نلحظ تصويره الرثائي له وفجيعته، وذلك في قوله

  وينهاني عن الدمع مشهد.. كئيب          يدعوني إلى الدمع مشهد.. أأبكيك؟ 
  )٢(لٍب واهٍن يتفصدـــوتبكي بق          زاً وذلَّةً ـــــتعد بكاء العين عج

إنه في هذه األبيات يجسد حالته الشعورية الحزينة باستخدامه الصورة الكئيبـة للمـشهد           
الـدعوة  (والذي يدعوه تارة إلى الدمع وأخرى ينهاه، وهو بهذه الـصورة المتناقـضة               

ياً بقلـب واهـٍن     يوحي لنا ويجسد ذاته المتناقضة أمام الفجيعة فيقف عاجزاً باك         ) والنهي
  .يتفصد
  :ثيمة الفرار من الواقع  )ب(

ويعني فرار الشاعر من واقعه الحزين، إلى ما قد يخفف آالمه وأحزانه، فنراه يفر إلـى             
وبـسبب صـراع    ) حديقة الغـروب  ( عالم المرأة كما سبق وأن أشرنا آنفاً في قصيدته        

علـى الحـب الملـيء      الحزن الذي يعانيه القصيبي، جعله يبحث عن عالم مثالي يقوم           
 ليتخلص بذلك اإلحساس الذي كان يسيطر عليـه، إحـساس الـضياع          ؛بالدفء والحنان 

والغربة والحياة الحزينة، فيبحث عن امرأة نارية ،  تلك المرأة التـي تمنحـه العطـاء                 
وتهبه لحطة العشق، لذلك تبلورت في مخيلته صورة المرأة،  فهو يبحث عـن مبتغـاه                

  :فيقول. الهياموهو إعادة الشباب و
  )٣( وناري أنِت أم برد النعيم      من اإلعصار جئت أم النسيم 

 وتـارة يـسقيه     ،والذي تارة يجرعه السعادة حين يهوى      ثم يتحدث عن مزاجها المتغير،    
 وهو يصور نفـسه     م،الهموم، وأخرى يمنحه السالم، وحين يطغى يقلبني على جرٍح ألي         

  :في أنه يصبح كالطفل اليتيم، حيث يقول ليها،في غيابه عن هذه المرأة التي يفر إ
  )٤(كالطفل اليتيِم..غلى دنياي     أعود وحدي..وحين أغيب عنك

                                         
  .٢٤، ٢٣ديوان حديقة الغروب،ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  .٢٥ص : المصدر نفسه  )٢(
  .٥٩المصدر نفسه، ص  )٣(
  .٦١ص: المصدر نفسه  )٤(



 

 )٤٩٢٧(

إنه يستمد صورته هذه من الواقع االجتماعي يتْم الطفل فيتساوى حزنه وغربتـه عمـن               
  ..يفر إليها وفراقه لها بالطفل اليتيم وما يخالجه من حالة شعورية حزينة بفقده والديه

وذلك على طريقة الصوفية وتجلياتهم، فيناجي اهللا       ،  ثم نراه يفر من الواقع في مناجاة اهللا       
مفصحاً فيها أثناء مناجاته عما يكتمه في صدره        ) لك الحمد (سبحانه وتعالى في قصيدته     

  :من أحزان وأوجاع ويصور تعجب األوجاع منه ومن صبره، وذلك في قوله
  ومن صبري..  مروعة األطيار    قصدتك يا رباه  والعمر روضة
  )١(تعجبت األوجاع مني ومن صبري            أكتِّم في األضالع ما لو نشرته 

  :ثم يقول في القصيدة
  فرار من الِوزِرـوكم حدثتني بال       وما حدثتني بالفرار عزيمتي  

  )٢(بدمٍع على مرأى الخالئق ال يجري     إليك عظيم العفو أشكو مواجعي
عر عن حزنه ومواجعه بدموٍع جعلها وسيلة رامزة لـشكواه، ومناجاتـه هللا             يفصح الشا 

  .سبحانه وتعالى
  :ثيمة الموت  )ج(

المـوت علـى المـستوى      : تعكس الصورة الثيمية المتعلقة بالموت حالتين للموت، هما       
، والمتمثل في قصيدته التي رثى بها ذاته وقـد سـبق   )موت المتكلم الشاعر : (الشخصي

 فيبدو لنا أن الشاعر تعب من همـوم الحيـاة وآالمهـا،          ،)حديقة الغروب (ا  اإلشارة إليه 
ثم أنه  . فجاء في هذه القصيدة راثياً نفسه عله بتوهمه أنه مات يخفف من آالمه وأحزانه             

وهذه الرؤية هي زفرة أسى صـورة المـوت         ) حياة(ال يرى غير الهشيم بعد وفاة أخته      
فجع الشاعر الذي يعتصر شـجا ألحانـه مـن          التي تمناها الشاعر لنفسه، هي صورة ت      

  .نكبات الدهر، ومن ثم شدت أوتار قيثارته على نغمة اإلحساس الرهيف بالموت
والمتمثل في موت أصـدقائه وأقربائـه، إذ        ) موت اآلخر (والموت على المستوى العام     

  :يصور الموت في رثائيته لصديقه محسون ويصفه بالنوم األخير، مخاطبه بقوله
  فتصعد..من الغيم تستدني النجوم     للنوم األخير وسادةً تخيرت 

  )٣(وإعصار المنون يعربد..  وتسمو  سموتَ وأنسام الحياة رطيبةً

                                         
  .٦٤ص: المصدر نفسه  )١(
  .٦٦ص: المصدر نفسه  )٢(
  .٢٦، ٢٥ص: ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٣(



– 

  )٤٩٢٨(

وما نلحظه مـن    ،  )١ ()وجهك بارد : ( بقوله) حياة(ثم يشير إلى الموت في رثائيته ألخته        
  :وذلك في تعبيره عن الموت بقوله) لبنان( ثيمات صورية في قصيدة 

  وتحيا.. تموت ..وفي كل يوٍم
  ..وتحيا.. تموت

  ..نحتضن الطفل في مهده......كأنك وحدك خلُّ الحياة
  ...ثم نتلو عليه طقوس الوفاة

  )٢ (..ثم نعيدك حياً ..ندسك في اللحد
إننا نلحظ في هذه األبيات حديثه عن الموت، ولربما ثيمة الموت هنا معادل داللي لسلب               

ثم يسأل  . ان، ورضاها عن هذا الوطن فيما يحصل له من اضطهاد         تفاعل الذات تجاه لبن   
  :مرثيه يوسف الشيراوي عن الموت قائالً

   )٣(أكما يحتوي الخليل خليُل      ! كيف كان اللقاء بالموت؟ قل لي               
  : ثيمة الشيخوخة  ) د(

ة زمنيـة مـن     تعكس الثيمة المتعلقة بالشيخوخة الصورة التي توحي إلى انقضاء مرحل         
حياة الفرد وهي مرحلة الشباب، وبهذا فإنها تعكس صورة الفراق واالبتعاد عـن هـذه               

  :المرحلة، والشاعر القصيبي هنا يشير إلى هذه الثيمة بقوله
  ..وأنا أدب على عصا التذكار

  ..مسلوب الشباب
  )٤ (..فمن يرد الروح في الكهل السقيم

وهـو فـي    ) التـذكار (على عصا الماضي  فهو هنا يصور لنا صورة حزينة حيث يدب         
عنفوانه وقوته، وهذا مـا دعـاه       ) مسلوب الشباب (شيخوخته عجزه وضعفه كهٌل سقيم،      

ثم يـصور    .كذلك إلى الحزن والندم على ماضيه وشبابه بجوار حزنه على من افتقدهم           
، الشيب وكأنه قوة تدميرية في حياة الفرد، بوصفه قوة تدميرية لمرحلة الفتوة والـشباب             

  :وذلك حين يرثي اخاه عادل، يقول
  )٥(وصادقني والشيب يحصدنا حصدا           وكان صديقي والشباب صديقنا  

                                         
  ).خمس مرات(  وما بعدها بتكراره٣٥ص:المصدر نفسه  )١(
  .٤٢، ٤١ص: المصدر نفسه  )٢(
  .٧٩ص : المصدر نفسه  )٣(
  ٣٧ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٤(
  .٥١ص: المصدر نفسه  )٥(



 

 )٤٩٢٩(

 :الصور المحولة  )٢(
الصورة التي تصف مدركات حاسة من خـالل حاسـة أخـرى فتعطـي              "ويقصد بها   

المسموعات ألواناً، وتهب األلـوان أنغامـاً، وتـصيير المرئيـات عـاطرة، وتجعـل               
وبهذا التراسل أو التحويل للصور بين الحواس تتوالـد عالقـات           . )١("لمشمومات ألحاناً ا

ونحن هنا في   . جديدة تستطيع أن تمأل الهوة بين الحسي و المعنوي والمجرد وغير ذلك           
  :ديوان غازي العتيبي سنتناول اآلتي

  :الصور البصرية المحولة إلى الصوتية  )أ( 
  :رثاء ذاته وكأنه فيها يشير إلى حياته العمرية وفنائهامن أمثلة ذلك قول الشاعر في 

  )٢( والورد أطرق يبكي عهد آذاِر    الطير هاجر واألغصان شاحبةٌ
 البيت توالي الصور البصرية، هجرة الطيـر، واصـفرار األغـصان    اأننا نلحظ في هذ   

ـ            ،)شاحبة(وتغير ألوانها  ول  والورد بما يحمله ويحتويه من روائح جميلـة فواحـة، تتح
 واللـون   ،)حاسـة الـشم   (وتكتسب مدلوالت جديدة إلى جانب ما يعرف عنها برائحتها        

 إذ تصبح هنا تمتلك صوتاً باكياً علـى عهـد آذار،  وبهـذا تحولـت                 ،)حاسة البصر (
الصورة من بصرية مرئية إلى صوتية مسموعة، ولعل هذا التحول يعكس تحول الحالة             

  .جاه الحياة وتأهبه للموتالنفسية والشعورية لدى الذات الشاعرة ت
  :وقوله في رثائيته ألخيه عادل

  )٣(والليل يمطرني سهدا..أعانقه         أخي رب جرٍح في األضالع ال يهدُأ
صورة محوله من البصرية إلى الصوتية باستخدامه لهـا          ) الليل يمطرني سهدا  (فصورة  

اً، ومـن ثـم شـبه       حيث أن المطر حين ينزل من السماء يصدر صوت        ) تمطرني(داللة  
الشاعر ثقل  الليل على ذاته وكثرة سهاده بحالته النفسية تجاه فجيعتـه وحزنـه بمـوت     

ما لعينـك لـم     :( وكذلك نرى صورة العين وفيضانها في سياق التساؤل في قوله         . أخيه
وفيضانها صورة صوتيةة  فالعين صورة بصري)٤ ()تفض  .  
  :الصور الصوتية المحولة إلى البصرية  )ب(

  : ومن أمثلة ذلك في قصيدته بدر الرياض
  وغاب.. تنهد البدر

                                         
  .١٥٨اليافي، نعيم، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص  )١(
  .١٦ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .٤٧ديوان حديقة الغروب ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٣(
  .٥١ص: المصدر نقسه  )٤(



– 

  )٤٩٣٠(

  ..في سحابة األحزان 
  ..وعدتُ وحدي 

  )١(للسهر
في السماء أو بين السحب بصرية، لكن تنهده صوتية، ومن  هنـا           ) القمر( فصورة البدر 

إلى الغياب في سـحابة األحـزان وهـي صـورة           ) التنهد(تتحول الصورة من الصوت   
عر هنا باستعماله تراسل الحواس أو التحويل يخلق دالالت لدى المتلقـي            بصرية، فالشا 

أو الذات الشاعرة نفسها مما يوحي لنا بأن هذه الصور تكتظ بمشاعر حزينـة تعكـس                 
حيث شبه البدر بإنسان يتنهد ليخرج      .  يعاني منها الشاعر    التي الحالة الشعورية والنفسية  

سان وأبقى شيء من لوازمه وهو التنهيـد، ثـم          ما بداخله من معاناة وآهات، فحذف اإلن      
 لكن غيابه في سـحابة األحـزان هنـا          ،غيابه في سحابه وهذا أمر ال جدال فيه طبيعي        

 فشبه كثرة األحزان وكثرة همومها بسحابة، ومن هنـا     ،تكمن جمالية الصورة ووصفيتها   
  .األحزاناآلالم ونستطيع أن نقرأ نفسية الشاعر المكتظة ب

  :لبصرية المحولة إلى اللمسيةالصور ا  )ج(
  : نرى ذلك في قوله

  !أختاه
 وجهك بارد..  
  )٢ (..وتلسعني الدموع..وأنا أقبله 

إلـى  ) وجهـك ( فنلحظ هنا الثيمة الصورية كامنة دالالتها في تحويلها مـن البـصرية       
والتي توحي ببرودة الموت وسكونه، وقد تكون معادالً لحالتـه النفـسية            ) بارد(اللمسية  

التي قد ربما أصبحت باردة تجاه من يعاصرونه من األحياء نتيجة ما يكتنهه ويعانيـه               و
لمت بحياته وكدرت عيشه، مما جعله يكرر هذه        أفي صدره من أحاسيس ومشاعر أليمة       
  .الصورة في أكثر من موقع في القصيدة

  :الصور الصوتية المحولة إلى اللمسية والذوقية  )د(
  )٣ (..وتلسعني الدموع..وأنا أقبله : ة في قولهونراه في األبيات السابق

                                         
  .٢٢ص: المصدر نفسه  )١(
  .٣٥ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٢(
  .٣٥، ص:المصدر نفسه  )٣(



 

 )٤٩٣١(

وفيها ) يلسعني( إلى اللمسية   ) أقبله( :يأتي بالصورة المحولة من الصوتية القبلة في قوله       
ربما نجد الحالة التذوقية لدى الشاعر ورغبته في تقبيله ألخته اشتياقا لوجهها، ومن هنـا    

ية تعكس الصورة الكلية للحالة النفسية      تتمازج الصور وتتداخل متتالية مشكلةً صورة كل      
  .التي يعيشها الشاعر

  : ونجد الصورة الذوقية المحولة إلى الصوتية وذلك في قوله  -
  )١(وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد    وكان عنيفاً كالمحيط إذا طغى 

  .فالعنف والرقة ذوقية فتحولت إلى صورة المحيط في طغيانه والطفل في هدهدة صوته
 :  المفارقة صور  )٣(

يفتت دالالت ألفاظه ويصنع لغته الخاصة بـه، ويـشكل      " - بخالف العالم  -إن الشاعر   
  فمـن طبيعـة لغـة        .)٢("ويبني باستمرار تركيبات جديدة طازجة أثناء سيره في عمله        

الشعر ذات التركيبات الجديدة واإليحاءات تتبع صور المفارقـة الـشعرية والـشعورية             
 األضداد حيث تتقابل الكلمات وتتضاد، فإن المفارقـة الـشعورية   سواء كانت قائمة على  

  .)٣(تقوم على اإلحساس واإللهام، وتنتج بفضل االستعمال الفني الخاص لأللفاظ
  : المفارقة الشعورية  )أ(

حيث يتضح . ونقصد بها مفارقة الشعور التي يتبين الشاعر االختالف بين الواقع وإحساسه به       
 أو لغيره أنه بسبب من فقدهم عاش تمزقاً داخلياً وتناقضات شـكلت عنـده               من رثائياته لذاته  

  :حالة ازدواج في الكيان النفسي انعكست عنده صور التمزق والمفارقات، ومن ذلك قوله
وستون أما سئمتَ ارتحاالً أيها الساري؟    في أجفان إعصاِر ..خمس  

  )٤(عثاِء أسفاري؟إال وألقتك في و    ما هدأتْ ..أما مللتَ من األسفاِر
  :وقوله

  واألوجاع سماري.. وما تغيرِت       وتِهـوشبابي في فت.. أحببتني 
  وكنتُ لوال نداِك الجائع العاري             أنفَسها.. منحتني من كنوز الحب

  واألفق أشعاري.. والغيم محبرتي     ماذا أقول وددتُ البحر قافيتي 
  )٥(الٍل وأسواِرـــما بين أغ يهيم     أنني شبح! ماذا تريدين مني؟

                                         
  .٢٨ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )١(
  .١٥٣اليافي، نعيم، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص  )٢(
  .١٢٥م ، ص٢٠٠٨بنية الصورة الشعرية وأنماطها عند الماغوط، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،: ظر ملوك، رابحين  )٣(
  .١٣ديوان حديقة الغروب، ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٤(
  .١٦، ١٥، ١٤ص: ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٥(



– 

  )٤٩٣٢(

أجفان إعصاِر، وعثاِء أسـفاري،  (ففي هذه األبيات مفارقات ومواقف شعورية صارخة،     
واألفـق أشـعاري،    .. واألوجاع سماري، الجائع العاري، البحر قافيتي، والغيم محبرتي       

كل هذه المواقف والمفارقات متناقضات لما يعيشه الشاعر في الواقع)أنني شبح،.  
  :مفارقة االزدواج والتضاد  )ب(

إننا من خالل ما نالحظه من ثيمات متضادة عند القصيبي في ديوانه هذا مادة البحـث،                
فإن هذه المتضادات تحمل رؤيته لواقعه المتناقض والمضطرب، كمـا يحمـل رؤيتـه              
المتشائمة،  وهذا التناقض يخلق حركة مفاجئة داخل البناء العام للـصورة الفنيـة ممـا             

  .إلى إبراز العمق فيهايؤدي 
إن مفارقة االزدواج والتضاد تركيب فني، قصد إليه الشاعر القصيبي ألنـه يجـد فيـه            

، )١ ()وأغمـس ..احتـضن الوجـوم     : (البناء الوحيد القادر على حمل إحساسه، كقوله        
ونـراه   )٣ ()ولون الضحى في شمس قرطاج أسـود      (،  )٢ ()يا شقسقة كل أوهامي   ! نامي(

مخاطبا القبر بـصيغه    ) يعلو ويخمد، الصحو والمطر، العنف والرقة     (اته  يستخدم متضاد 
  :السؤال باحثاً عن إجابة في رثائيته لصديقه محسون، فيقول

  أما كان كالبركان يعلو ويخمد             مته؟ـكيف ضم: أسائل هذا القبر      
   تُحددأو..هل تُحتوى..وأمطارها     بصحوها ..أما كان في حجم الحياة      
  )٤(وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد             غىـــوكان عنيفاً كالمحيط إذا ط      

  :ومن األمثلة كذلك على المتضادات، قوله في رثائيته ألخته حياة ووصفه لها بقوله
  ..وباكيةً.. كم كنت ضاحكةً 

  ..وثائرةً وهادئةً
  ..وقاسيةً.. وحانيةً 

  اةكأنك كنِت تقتبسين أمزجة الحي
  )٥(!أم كنِت أنِت هي الحياةْ؟

وهو هنا يقتصر في ثيماته الصورية على مفارقة األلفاظ، فـي تقابالتهـا وتـضاداتها،               
ليجسد من خاللها طابع صراعه النفسي، وانعكاس لنقائض الـذات وخالصـة جـدلها              

                                         
  .٣٨ص:المصدر نفسه   )١(
  .٣٩ص: فسهالمصدر ن  )٢(
  .٢٧ص: المصدر نفسه  )٣(
  .٢٨ص: المصدر نفسه  )٤(
  .٣٦ص: ديوان حديقة الغروب،: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن  )٥(



 

 )٤٩٣٣(

ونراه يصب آالمه وأحزانه من خالل ثيمات التضاد، بثنائيات ضـدية           . بالواقع والزمن 
  :الموت وذلك في قوله/ الحياة : صر مآسيه ومنهاتخت

  وتحيا.. تموت..وفي كل يوٍم
  ..وتحيا.. تموت

  )١ (..كأنك وحدك خلُّ الحياة
لصديقة يوسف الشيراوي، سنة الحياة ومـا       ) يا أعز الرجال  ( ويصف من خالل مرثيته   

تختـزن  تعتريها من التحول والتناقضات، فيصور كل ذلك  في ثيمات تضادية وتقابلية             
  :الكثير من دالالت الحزن لدى الذات الشاعرة، بقوله

  ال أطيق الدموع حين تسيُل      تجلَّد : وقلت.. وتأملتني
  ورحيُل..ومنزٌل..وشروقٌ      غروب ..هذه سنةُ الحياة 

  )٢(وفصوٌل وراءهن فصوُل    ويأتي صغير .. وكبير يمضي
ات الشاعرة وما تعانيها من آالم وغربـة        وهذه المتقابالت الثيمية تخلق صوراً معبرة عن الذ       

  . ووحشة وكآبة بسبب افتقاده لمن كان يكن لهم الحب والود من أصدقائه وأخوانه
  : الصور الحسية  )٤(

وهي الصور التي تُستمد من عمل الحواس، والفرق بين الحقيقـي والمجـازي، لكـن               
الحسية ووصفها، وإنما تتطلب    الصورة الحسية الموحية ال تتأتَّى بمجرد حشد المدركات         

نوعاً من العالقة الجدلية بين الذات الواعية ومدركاتها الحسية، فنحـذف منهـا أشـياء               
ونضيف إليها أشياء أخرى، وسنتحدث عن أنواع الصور الحسية فـي ديـوان حديقـة               
الغروب، ومنها الصورة البصرية والسمعية و  اللمـسية و الذوقيـة حـسب توافرهـا                

  .الديوان وقد تتداخل هذه الصور مع بعضها مشكلةً صورة واحدةومجيئها في 
  : الصورة البصرية  )أ(

 تثمر صورة فنيه، وأهم ما تعتمد عليـه    التي) رأى (ةفي هذه الصورة يأتي الشاعر بلفظ     
أحد الصفات الملموسة األكثر بروزاً في هـذا        " الصورة البصرية هو اللون ؛ ذلك ألنه        

  : ة الهشيم في قوله ومن ذلك صور)٣("العالم
  نمشي، أنا والطفل، ابحث عن

                                         
  .٤١ص: المصدر نفسه،  )١(
  .٧١ص: المصدر نفسه)٢(
  .١٢٧ صم، ١٩٨٦، ١طمد العمري، دار توبقال للنشر، الغرب، ح ومىمد الولح ترجة مالشعرية، اللغة بنية كوهن، جان،)٣(



– 

  )٤٩٣٤(

فال..وعن صباك.. صباي  
١ (.أرى غير الهشيم( 

 الهم والحزن، والتي    هدهفصورة الهشيم هي صورة بصرية صورة بدنه الضعيف الذي          
  .تعكس هذه الدالالت نفسية الشاعر الكئيبة

ـ   رثاءوهذه صورة بصرية ضوئية شبه       حيـث  ) ع الـصباح  شعا(   صديقه الشيراوي ب
  :يقول

  )٢(وشعاع الصباح فيها قتيل      كيف تراها.. وليالي الفراق  
وحزنه على واقعنا العربـي ومـا      ) لبنان( صورة تعكس همه القومي، في قصيدته        ثمةو

يكتظ به من ممارسات ال أخالقية وال دينية، فرقص أم الحضارات على دماء الطفولـة               
  :صورية واقعاً أليماً، فيقول متعجباً ومتحسراً بآهات الندمالبريئة، تعكس لنا هذه الثيمة ال

عليك سالم!  
  على عرس قانا الذي رقصت فيه

  فوق دماء الطفولة ..م الحضارةأ
  )٣(في نشوة الفاجراتْ

  : وكذلك استخدامه للون في صوره البصرية، المفعمة بالسوداوية في قوله
  )٤(مس قرطاج أسودولون الضحى في ش    خليج قمرت بالوجوم مسربٌل 

فلون الضحى، والشمس، والسواد كلها صور بصرية، ومن خاللها عبر الـشاعر عمـا              
) أسـود ( ظـة كان يريد أن يفصح به وما يخالجه من سوداوية حزينة داخله، واتخـذ لف             

  .معادالً موضوعيا معبراً عن عالم الشاعر الشعري والحياتي الحزين المتشائم
  :الصورة السمعية  )ب(
ة السمع هي الحاسة الوحيدة التي ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها، فهي تعمـل ليـل        حاس

 الـصورة الـسمعية عنـد القـصيبي    وقد كانت  ،نهار ومن هنا تتميز عن حاسة البصر   
  : يرثي صديقه محسونحين  ذلكنلحظ،  حاضرة

  )٥(على كبٍد مصدوعٍة تتنهد      عليك سالم اهللا ما قست النوى 

                                         
  .٣٦ص: ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن)١(
  .٦٩ص: المصدر نفسه )٢(
  .٤٣ديوان حديقة الغروب ص: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن)٣(
  .٢٧ص: المصدر نفسه )٤(
  .٢٦ص: المصدر نفسه )٥(



 

 )٤٩٣٥(

  :حمد بن سلمانمير أأل لصديقه ارثائيةوفي قصيدته ال
  )١(ومن الصهيل توجع وعذاب    إذا ترجل فارس .. تبكي الجياد

  :وهذه صورة الضجيج والقاذفات وعربدتها ونبضات قلبه في أضلع الثاكالت، في قوله
وأنت وحيد  

  تعالج بالكبِر عربدة القاذفات
  وترسل قلبك ينبض في

  )٢(أضلع الثاكالتْ
سمعية فيها الخرق الداللي من خالل تركيب مفرداتها التـي ال تجتمـع فـي     هذه صور   

وتتـداخل  . فـي أضـلع الثـاكالت   ) نبض القلب  ( و  ) عربدة القاذفات (العرف اللغوي   
  : الصورة السمعية مع البصرية كما في قوله

  )٣(أسماري..وعند شاطئِك المسحور      تركت بين رمال البيد أغنيتي 
  :ية والذوقيةالصورة اللمس  )ج(

  :في قوله) حياة(تجلى  هاتان الصورتان في رثائيته ألخته ت
  !أختاه

  ..وجهك بارد
  )٤ (..وتلسعني الدموع.. وأنا أقبله 

فبرودة الوجه دالة على ذوقية الصورة ومالمستها ينتج عنهـا صـورة لمـسية وبهـذا              
  .ع الشاعرتتداخل الصور، مع بعضها، وتعكس دالالت خاصة كامنة في ذات المبد

 حيـث يـصوره فـي رثائيتـه         ،محسونصديقه  في   :ومن الصور اللمسية أيضاً قوله    
  :واختياره للموت وسادة من الغيم، ويشبه أنسام الحياة في مالمستها بالرطيبة، فيقول

  فتصعد..من الغيم تستدني النجوم    تخيرت للنوم األخير وسادةً 
  )٥(ار المنون يعربدوإعص..  وتسمو  سموتَ وأنسام الحياة رطيبةً

 علو وسـمو مرثيـه،      ءفهو هنا يصور لنا بالصور الثيمية اللمسية الحياة ورطوبتها أثنا         
وفي اللحظة نفسها إعصار المنون يعربد، وما ذلك إال انعكاس للحالة الشعورية للـذات              

  .الشاعرة

                                         
  .٢٤ص:  المصدر نفسه)١(
  .٤٣ ص:ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن)٢(
  .٤٣، ص ديوان حديقة الغروب: القصيبي، غازي بن عبدالرحمن)٣(
  .٣٥ص: المصدر نفسه)٤(
  .٣٦ص: المصدر نفسه)٥(



– 

  )٤٩٣٦(

 :الخاتمة
  :ها ما يأتيفإن البحث قد توصل إلى نتائج ، كان أبرز.. وختاماً لهذه الدراسة

 أثـرى األدب الـسعودي بألوانـه        القـصيبي أظهرت هذه الدراسة أن شعر        -
المتعددة، كونه أخرج زخماً شعرياً، وإبداعاً راقياً يـستحق القـراءة والنقـد             

  .والتحليل
 تراكيباً و صوراً حزينة غلب عليها الطابع الكئيـب والـذي      القصيبيلنا   قدم    -

الحزينة تجاه من فقـدهم مـن أصـدقائه         عكس من خالله تجربته الشعورية      
  .وإخوانه مما دفعه إلى رثاء ذاته

، أسهمت التراكيب اللغوية في تجلي ظاهرة الحزن في ديوان حديقة الغـروب          -
 برزت في قصائده مجموعة من الظواهر واألساليب الفنيـة اإلنـشائية،           حيث

 معبرةي جاءت   والت)  والتنغيم ،األمر والضمائر واالستفهام،  وأسلوب النداء،   ك
  . عن حالة الشاعر التي أكتنفها الحزن واأللم

هيمنت األصوات الصائتة في الديوان حيث جاءت حافلة بتوظيف الحركـات             -
الطوال في حمل المشاعر الممتدة، واألحاسيس العميقة، وقد سـاهمت بـشكل    

  .كبير في إيصال مكنونات الشاعر الداخلية إلى المتلقين
ة، وألفاظ سهلة، بعيـدة     واضح بلغة   حالته الحزينة  عن   صيبيالشاعر الق عبر    -

  .بعيدة عن التعقيد عن التكلف، وبتراكيب ال يعتريها الغموض
 ظواهر إيقاعية في النص الشعري كالتكرار والتنغـيم         الشاعر القصيبي وظَّف    -

  .ا من أهمية في تقوية جرس النص وإيقاعهم؛ لما له
مالية لظاهرة الحـزن فـي شـعر غـازي          أعطت الصورة الشعرية أبعادا ج      -

القصيبي، وبرزت ذاتية الشاعر الحزينة من خالل صـور تـشكلت بأنمـاط             
وثيمات ومفارقات عدة بصرية وسمعية وذوقية ولمسية في رثائياته، والتي قد           
حملت الكثير من هواجسه النفسية، وكشفت عن دفائن أحزانه، مما جعل منها            

  .لشاعر القصيبي الداخلي على السواءصوراً لألداء النفسي ولعالم ا
 
  



 

 )٤٩٣٧(

  :قائمة المصادر والمراجع
االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر، عبـدالقادر القـط، دار النهـضة                )١(

  .م١٩٨١، ٢ بيروت، ط-العربية
، ٧مكتبـة األنجلـو المـصرية، ط        :  القـاهرة . موسيقى الشعر . أنيس ، إبراهيم    )٢(

 .م١٩٩٧

دراسـة  ( الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري        . البطل، علي   )٣(
 .م١٩٨٣، ٣ دار األندلس للطباعة والنشر، ط،بيروت). في أصولها وتطورها

التنازع على الشعراء في الخلـيج ، حـسين عبـدالرزاق ،  دار البـشير عمـان،         )٤(
 .م١٩٨٥

 دار الشؤون الثقافيـة     ،اقالعر.  الصورة في التشكيل الشعري   . الديلمي، سمير علي    )٥(
 .م١٩٩٠، ١العامة، ط

  م، ٢٠٠٧، ١ديوان حديقة الغروب، غازي القصيبي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط  )٦(
: إلسـكندرية االبنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث،       . مصطفى السعدني،  )٧ (

 .م١٩٩٢ .منشأة المعارف

مركز : ة حديثة في النقد القديم، اإلسكندرية     تأويل األسلوب قراء  . السعدني، مصطفى   )٨(
 .الدراسات للطباعة، منشأة المعارف

  .هـ١٤٢٤سيرة شعرية، غازي القصيبي، تهامة للنشر والمكتبات، جدة،   )٩(
دراسة فنية، محمد الصفراني، كتاب الريـاض،  ، أكتـوبر           -شعر غازي القصيبي    )١٠(

 .م٢٠٠٢

الـسلطة  . ي في الـشعر الفلـسطيني المعاصـر       التشكيل الجمال . العف، عبدالخالق   )١١(
 .م٢٠٠٠، ١مطبوعات وزارة الثقافة، ط: الفلسطينية

دار : ترجة محمد الولى ومحمد العمري، المغرب     . كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية      )١٢(
 .م١٩٨٦، ١توبقال للنشر، ط

رسالة : ئرجامعة الجزا . الماغوط بنية الصورة الشعرية وأنماطها عند    . ملوك، رابح   )١٣(
 .م٢٠٠٨، هدكتورا

دار الفكر  :  عمان،  األردن. الصورة في شعر بشار بن برد     . نافع، عبدالفتاح صالح    )١٤(
 .م١٩٨٣للنشر والتوزيع، 



– 

  )٤٩٣٨(

منـشورات  : دمشق. تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث      . اليافي، نعيم   )١٥(
 .م٢٠٠٨اتحاد الكتاب العرب، 

  : شبكة األلوكة، رابط) مقال(اء أحمد عماري، خلق الوف  )١٦(
 http://www.alukah.net/sharia/٠/٨٣٦٥٩/#ixzz٥٧xAKkxsf ــاريخ  تـ

  .هـ٨/٦/١٤٣٩السبت : الزيارة
ــاء     )١٧( ــق الوف ــاري، خل ــد عم ــال(أحم ــط ) مق ــة، راب ــبكة األلوك  :ش

 http://www.alukah.net/sharia/٠/٨٣٦٥٩/#ixzz٥٧xAKkxsf ــاريخ  تـ
 .هـ٨/٦/١٤٣٩السبت : الزيارة

فيـصل الرحيـل    : ، بقلـم  )مقـال ..!(أفَلَت في حديقة الغـروب      .. شمس القصيبي   )١٨(
  :الظفيري، رابط

http://www.ym٣a.com/vb/showthread.php?t=فيــصل : بقلــم  ٧٠٢٧٩
ــط   ــري، رابــــــــ ــل الظفيــــــــ : الرحيــــــــ

http://www.ym٣a.com/vb/showthread.php?t=٧٠٢٧٩ . 

  
 


