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  :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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 باإلضـافة إلـى   واجتماعيةإن البحث في مجال الموسيقى هو بحث في ظاهرة تاريخية         

؛ فالصوت الموسيقي هـو      يضاهي األدب  كونها فنية، فالموسيقى فن راق وتعبير جمالي      
لغة في حد ذاته يعبر بها الموسيقي، وهو أداته كالريشة واأللوان لدى الرسام أو الكلمـة            

ا الصوت الموسيقي هو صوت إنساني يستطيع اإلنسان أيا كانت لغتـه            لدى الكاتب، فهذ  
وإن دراسـة    ألنه مرتبط بالشعور والوجدان ال باللغـة والكـالم؛           ،أن يشعر به ويدركه   

، وإذا بحثنا فـي     الموسيقى بشكل عام تعني دراسة كل ما له صلة باإلحساس أو الشعور           
فردة منـذ نـشأتها، وإنمـا وجـدت         تاريخ فن الموسيقى نجد أن الموسيقى لم توجد من        

مصاحبة للفنون األخرى قديما وحديثا كفن المسرح والسينما واألوبرا وغيـرهم، فهـذه             
الفنون تستفيد من الموسيقى، لما لها من تأثير نفسي في الحـس اإلنـساني المرهـف،                
 والمدرب على التذوق الجمالي األولي الذي استمده من الطبيعة المحيطة به؛ وكما يقـول  

النظـام  ( عليه النفس اإلنسانية فهذا اعتادت) عدد ونغم(فيثاغورث في تعريفه للكون بأنه   
واالنسجام الذي نشاهده في الكون وفي دورات السماء يشبه النظام الذي نـشاهده فـي                
الموسيقى فضال عن ضرورتها النسجام النفس وتطهيرها، وهـاهو ذا أفالطـون فـي              

ية التعليم الموسيقي ودوره في تربية النشء، حتى إنـه          محاورة الجمهورية يبين لنا أهم    
كان يحث على مقامات موسيقية معينة واستبعاد أخرى مما يكون لهـا تـأثير أخالقـي                

لقد أدرك أفالطون منذ زمن بعيد الفرق بين النغمات الموسيقية فمنهـا            ) ١)(ونفسي ضار 
ث في النفس تأثيرا سلبيا،     ما يبعث على األخالق الكريمة والحس اإليجابي ومنها ما يحد         

لغة الشعر مرتبطـة بالعاطفـة دائمـا،    وإذا نقلنا هذا التصور إلى لغة الشعر لوجدنا إن         
والعاطفة اإلنسانية تميل إلى النغم أو الموسيقى التي استمدتها من الطبيعة، ويعبـر بهـا               

 
 

 
  أستاذ مساعد البالغة والنقد

   جامعة المنيا- كلية دار العلوم
  



– 
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هـده   اإلنسان في مواقف حياتية ويتفاعل معها، فنجـد األم حـين تهدهـد وليـدها  تهد           
بالموسيقى أو بالغناء، المعددة في المأتم تستخدم السجع والنبر أو التناغم الصوتي أثنـاء              
نواحها لتثير العواطف ، الخطيب على المنبر يستعين بأبيات الشعر الموزون للبرهـان             

  .أو االستدالل على ما يقول حيث أن الكالم الموزون أسرع نفاذا إلى الفكر وأبقى آثرا
 في هذه الدراسة  عما إذا كانت المـرأة استـساغت انغامـا              نتسائللمنطلق   ومن هذه ا  

معينة وجدت فيها ضالتها في نقل ما يجول بنفسها أم أن استخدامها لألنغـام الموسـيقية         
  ما تفيض به قريحتها الشعرية؟ يأتي محض صدفة أو

ى ما تريد   بفرض أن النص في حد ذاته  ممارسة ثقافية، فإن اختيار الشاعرة يتوقف عل             
عات لقيم الذكورية الراسخة في المجتم    طرحه  من قضايا تكشف من خاللها عن تحديها ل         

العربية، حيث قدمت النسويات أسئلة مفصلية حول الهوية الشخصية والفـرد والجـسد             
 والتخيالت الثقافية، لتعالجن كل ما له صـلة بـاألنثوي نفـسيا           االجتماعيةوالممارسات  

فاالهتمام بالذات األنثوية بمثابة محاولة إعادة طرح القضايا أو  ثقافيا؛واجتماعيا وسياسيا و
  . من خالل وجهة نظر حداثية تعيد ترميم الذات األنثوية كلما أمكن ذلكاإلشكاليات

  :أهمية الدراسة
تحاول هذه  الدراسة  تسليط الضوء على  جماليات الموسـيقى فـي الـشعر النـسائي             

ى نسقا ثقافيا معينا أم هي مجرد إطار شـكلي ومتواليـة            المعاصر، وهل تعكس الموسيق   
  موسيقية؟ 

كما تهدف إلى بيان القيمة الجمالية للموسيقى في شعر المرأة واألنـساق الثقافيـة التـي      
وكبف قدمت المرأة طرحاً نسوياً يحفر بعمـق فـي         . أثرت في تكوينها وشكلت وجدانها    

  .البنية الذهنية للوعي الجمعي
 :مشكلة الدراسة

تنبثق هذه الدراسة من القلق المعرفي حول الدور الوظيفي للموسيقى، والخروج بها من              
حيز الشكل إلى حيز التكوين الداللي والجمالي، ويترتب على ذلـك وجـود إشـكاليين               

  :أساسيين
 كاد يستقر في العقل النقدي من أن وظيفة الموسيقى ما تحدثه مـن نغـم،                ما:   أولهما

ى النظر إلى الموسيقى كشكليات تتعلق بالجوانب اللفظيـة، ويقفـون           فيعمد الدارسون إل  
  .عند هذه الشكليات والظواهر دون غيرها
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ما ترومه الموسيقى من أبعاد وظيفية تنشأ وفق العالقات الـسياقية والظـواهر       : آخرهما
  . في الخطاب الشعرياالنصية والقيم الناتجة عن تراكيبه

  : فرضية الدراسة
  : أن تجيب على عدد من األسئلة منهاتحاول الدراسة

  المرأة  الخروج عن األنساق الثقافية لألدب الذكوري في بنيتـه             استطاعتهل   -
  .البطريركية

هل للمرأة  نسق ثقافي  مغاير للنسق الثقافي الـذكوري ممـا جعـل لكتابتهـا                  -
  .خصوصية، وطعما مغاير

 ، أم إن للمـرأة  هل يتساوى إبداع المرأة والرجل في معالجـة قـضايا المـرأة        -
 .خصوصية في معالجة قضاياها

وسـيقية الداخليـة والخارجيـة     المرأة من خالل التـشكالت الم  استطاعتكيف   -
 .ير عن قضاياها وإثبات خصوصيتها في استخدام اإليقاعات الموسيقيةالتعب

  .هل يوجد بحور مؤنثة وبحور مذكرة أم أن اللغة هي من تؤنث وتذكر البحور -
  :منهج الدراسة

 جعلته ينفـتح علـى   -إن قراءة األدب وتدبره وفق المتغيرات أو التحوالت التي أصابته      
 واسـتخدام تقنيـة   االتـصال كثير من الفنون الجميلة، السينما والمسرح بـل ووسـائل      

 في إنتاجـه،    االجتماعيةالحاسوب في التعبير األدبي، فتشاركت العلوم اإلنسانية والعلوم         
  تحتاج إلى منـاهج      -لمعارف من الشروط الواجبة لفهم األدب     كما أصبح اإللمام بهذه ا    

. خرى مجاورة للنقد األدبي الذي لم يعد بمقدوره وحده قراءة النصوص وتذوقها كليـة             أ
فبعضها  تحتاج أن تتجاوز النص األدبي وتبحث عما وراء النص مـن العقليـة التـي                 

 .كمهأنتجته وآليات التفكير والكشف عن البنى الذهنية التي تح
هج الجمـالي الـذي يتأسـس علـى     المن:تعالج الدراسة في حدود  منهجين      لذلك سوف   

ين معرفيين؛ أحدهما  الذي يقارب الجوانب الفنية في الموسيقى  بما لها من قـدرة           منطلق
  .على استظهار الدالالت النصية والقيم التعبيرية واألسلوبية في النصوص

ه الباحثة  االستدالل على تحقق جماليات الموسيقى         وثانيهما االستداللي، تقصد من خالل    
  .وفق االنسجام والتماسك داخل النص لغة وموسيقى



– 
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وآخرهما، المقاربة الثقافية، أو ما عرف بالنقد الثقافي، فمواجهة النصوص ثقافياً يحتـاج      
 فقـط؛ وإنمـا     اجتمـاعي إلى منهج نقدي ال يتورط فيما هو بنيوي  وال فيما هو نسقي              

  .هو ثقافي معاً هو جمالي وما لى الدمج بين االثنين بغرض الكشف عمايحتاج إ
وسوف نقوم باختيار نماذج مختلفة من الشعر النسائي تتوافق مع فكرة الدراسـة، مـع               

  . األخذ في االعتبار حرص البحث على التنوع لضمان تحقق الهدف المرجو
  -:مخطط الدراسة

الثقافي الذي أثر في تشكيل وعـي األنثـى،          سنقوم بدراسة موسيقى الشعر وفق النسق       
  -:وسوف نتناول الدراسة في محورين

الشعرية األنثوية والنسق التفافي، حيث نقـف فيـه علـى           : ، نظري يدور حول   أولهما 
تحديد بعض المفاهيم ، كمفهوم الشعرية، ومفهوم النسق ، ثـم نطـرح مجموعـة مـن         

  .وكيف آثرت في شعرهن التساؤالت حول عالقة الشاعرات بهذه المفاهيم 
النسق الثقافي وجماليات التشكيل الموسيقي فـي الـشعر         :  تطبيقي ونتناول فيه   وثانيهما

مفـاهيم عامـة عـن عالقـة الـشعر         : النسائي  المعاصر، ويأتي في مبحثين أولهمـا       
 وتتنـاول الدراسـة بعـض       .النسق وجماليات التشكيل الموسيقي   : وثانيهما. بالموسيقى

تبن الشعر العمودي وشعر التفعيلة وقصيدة النثر، من بيـنهم  نـازك             الشاعرات ممن ك  
المالئكة، وملك عبد العزيز، وفدوى طوقان وفاطمة القرني، وبديعة كشغري، وفوزيـه            

 خالد، وهن عينة  نظهر من خاللها مدى تمكن الشاعرات ومهارتهن الـشعرية فـي          أبو
في المحـور   . لى الساحة األدبية   المعنى ومواكبتهن للتغيرات ع    وإيصالإيضاح الصورة   

داخليـة وخارجية؛عنـد الـشاعرات    :  ستقف الدراسة عند جماليات الموسـيقى     األخير
السالفات الذكر، عبر التحليـل الـصوتي والتقطيـع العروضـي لـبعض قـصائدهن،         
واستخالص السمات الموسيقية، من إيقاع ووزن، وكشف الخفايا النفـسية والمـضامين            

مـن  .ا الموسيقى بعدا جماليـا موحيـا  سبتهت اإليحائية العميقة التي اكتاإلبداعية والدالال 
  :خالل الوقوف على ثالث مراحل هي

 . مرحلة التقلید - ١
 .مرحلة النضج - ٢
 .مرحلة التجدید - ٣



 

 )٤٧٤٥(

)٢(  
من الموضوعات التي أثارت جدال كبيرا فـي الـساحة األدبيـة            ) الشعرية( تعد   -٢-١

معانيهـا، واحتوائهـا علـى مـواطن عديـدة          وذلك لتعدد تعاريفها، وتشابك     (والنقدية،  
  ٣)بقوانين اإلبداع الفني(وتعنى الشعرية )  ٢()اللبس،
" يـة "وقد أضـيفت إليهـا الالحقـة        " شعر"الشعرية اسم مشتق من كلمة      ( :ية لغة الشعر

علم الـشعر، وذلـك جريانـا علـى نحـو           : إلضفاء الصفة العلمية، تماما كما لو يقال      
   )٤()ألدبيةاألسلوبية، واأللسنية، وا

وبالنظر إلى بداية المصطلح نجد أن مفهوم الشعرية بدا يتشكل على يد النقاد الشكالنيين               
بكونهـا دراسـة لـسانية للوظيفـة        (واللساني رومان جاكبسون الذي عرف الشعريات       

 كمـا   )٥()الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموما، وفي الشعر على وجه الخصوص،          
أدوات شعرية تكرارية منها الجنـاس والقافيـة والتـصريع           " حدد جاكبسون مجموعة  

والسجع والتطريز والتقسيم، والمقابلة والتقطيع، والتصريع وعدد المقـاطع أو التفاعـل            
والنبر والتنغيم، ويمكن لبنية التوازي أن تستوعب الـصور الـشعرية بمـا فيهـا مـن         

ـ         ت أو المقطوعـة لكـي      تشبيهات، واستعارات، ورموز، ويمكن أن يتخطى حدود البي
مجموعـة  ) أو مقطوعـة  (يستوعب القصيدة بأتمها حيث توازي مجموعة من األبيـات          

  )٦( .)أخرى ضمن القصيدة نفسها 
يمكن أن توجد فـي أي شـكل مـن    (كما أنها لم تقتصر على الشعر فقط فهو يرى أنها         

ب النوعي ال   أشكال التعبير اللفظي األخرى، كما جعل أيضا تجلِّيات الشعرية في الخطا          
تنحصر في الشعر فقط وإنمـا تمتـد فـوق سـطح كـل الفنـون المتعاليـة كالرسـم          

  )٧()إلخ..والموسيقى،والمسرح
حيث ينطلق تـودوروف مـن      ). الشعرية(تزفيتيان تودوروف في أثره الهام      (ثم تناولها   

البحث في الخصائص األدبية عموماً، ليصوغ مفهوماً عامـاً للـشعرية، التـي يحـدد               
ها بأنه ليس هو العمل األدبي، بل البحث في خصائص الخطـاب األدبـي، أو               موضوع

اقتراح نظرية داخلية لبنية الخطاب األدبي واشتغاله، بوصفه تمظهـراً لبنيـة مجـردة              
وعامة، ويرى أنها تسعى إلى الكشف عن القوانين العامة التي تـنظم والدة كـل عمـل     

فالـشعرية، إذن، مقاربـة لـألدب       «ته،  أدبي، وتبحث عن هذه القوانين داخل األدب ذا       
هذا الفهم الذي يصوغه تودوروف يتعالق بـصورة        . »في اآلن نفسه  ) باطنية(و) مجردة(



– 

  )٤٧٤٦(

ما مع مفهوم األدبية الذي أسس له جاكبسون، ويشار به إلى وضـع سـيميائي نـوعي                 
للنصوص األدبية، ويتقاطع أيضاً مع مفهوم علم األدب لدى روالن بارت، الـذي أراده              

لماً لشروط المضمون، أي لألشكال، ليهتم بتغيرات المعنـى المحدثـة، أو بالمعـاني              ع
  )٨().الممكنة التي تحدثها األعمال األدبي

الشعرية لغـة   (لقد وقف العديد من النقاد العرب أمام مفهوم الشعرية فمنهم من يقول إن              
 –ال تؤول بهـا وهـي   تحتوي اللغة وتتسع عنها، تتأسس فيها ثم ال تكونها، وتوظفها ثم  

حرة ال تستلبها بنية داخلها، وال يدعيها تأويل خارجها، وإنما هـي قـادرة              -في كل هذا  
على اختراع البنية وتحفيز التأويل، ثم تفيض عن اإلثنين شكال وداللة، ويقـوم فـائض               

   ) ٩(.) من مناهج-بعد -الشعرية هذا شاهدا على جدارتها بما لم يتحقق
لى كشف ما يحتويه النص األدبـي، وطريقـة تحقيقـه لوظائفـه             تهدف الشعرية إ  (كما

  )١٠().الجمالية، واالتصالية، وبذلك يمكن القول بأن الشعرية هي قوانين اإلبداع الفني

 ألن المرأة متهمة بأنها تحتل المرتبة الثانية بعد الرجل في تحقيق تلك الجماليات،  طبقا               
فهي مجرد كيانات احتياطيـة     ( دورها   للنظرة الذكورية التي أخضعت المرأة وحصرت     

مسخرة لألمومة أو القيام باألعمال المنزلية أو موضوعا للرغبة الجنسية أو ما يتـصل               
باإلغواءات الشيطانية، وهذه النظرة السلبية مستمدة من عمـق األعـراف االجتماعيـة             

يـة   فهل أستطاعت المرأة  في ظل تلـك النظـرة الدون           ١١)المستلبة من الكون الذكوري   
توظيف تلك الجماليات  واالقتصار عليها أم أنها صاغت لنفسها جماليات جديدة انتجـت          

سؤال يحـاول   . من خاللها طرحاً نسوياً يحفر بعمق في البنية الذهنية للمجتمع األبوي؟          
  .هذا البحث اإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة

)٣(  
  -:   النسق الثقافي٣-١

جاء القوم نَـسقًا ،  : فيقال  . ن على نظام واحد من كل شيء بأنه ما كا : يعرف النَّسقُ
 : نَسقٌ مستِوي النِّبتة حسن التَّركيب ودر : نَسقٌ شَعر: ويقال  . وزِرعت اَألشجار نَسقًا

قُ و . منتظميقـال   . المنـسوق  النَّس : قٌ  كـالممـتالئم علـى نظـام واحـد     : نَـس .                      
  )١٢ ()حروفُ العطف : ( النَّسق حروفُ( و 
إلـى الحقـل الثقـافي فـي     " النسق" يعد ليفي شتراوس من أوائل الذين نقلوا مصطلح          

مؤكدا على وجود كلي أو شامل وعالمي        " ١٩٥٧األنثروبولوجيا البنيوية   "دارستهّ  عن    



 

 )٤٧٤٧(

فـة ذات طبيعـة     فظاهرة اللغة والثقا  / سابق على األنساق أو األنظمة الفردية للنصوص      
واحدة، بينما اقترح إيكوّ  مصطلح الوحدة الثقافية، وهي أي شيء يمكن أن يعرف ثقافيا               
ويميز بوصفه وحدة مستقلة، قد يكون شخصا، مكانا، شعورا، حالـة، توجـسا بالـشر،      

ونظر إيكو إلى الوحدة الثقافية بوصفها وحـدة دالليـة سـيميائية            . خيال، هلوسة فكرة  
  )١٣()قد تتجاوز هذا النظام إلى التفاعل بين ثقافتينمدمجة في نظام و

وحدة ثقافية دالة داخل حقل مـن الوحـدات         ( يتحول النسق  الثقافي في هذه الحالة إلى         
وفي هذا األفق فإن الثقافة فـي كليتهـا    ()١٤()يتطابق مع تلك التي تحيل عليها العالمات    

يصبح داخلها مدلول دال مـا داال       ينظر إليها باعتبارها نسق من أنساق العالمات، حيث         
كالم ، موضـوعات ،سـلع، أفكـار، قـيم،          ( لمدلوال جديد، كيفما كانت طبيعةِ  النسق      

إن الثقافة هي الطريقة التي يتم بهـا تفكيـك النـسق      ...أحاسيس ،إيماءات، أو سلوكيات   
داخل ظروف تاريخية وانثروبولوجية بعينها ضمن حركة تمنح المعرفة بعدا موضوعيا           

ذا التجزيء يتم على كل المستويات بدء من الوحدات االدراكيـة االوليـة  وانتهـاء               وه
  )١٥()باالتساق اإليديولوجية

إن قراءة األنساق تتجه إلى دراسة العالقة بين النص والمجتمع الذي ينتمي إليـه هـذا                
تأخرظهور األدب النسائي المصري، فقـد  النص وتحليله، فبسبب هذه األنساق المضمرة   

  على استحياء في بدايتة، فكانت الكاتبات يلجأن إلى الكتابة تحت أسماء مـستعارة،             جاء
تأخر ظهور إنتاج المرأة السعودية على الساحة األدبية حتى الربع األخير من القرن             كما  

وإن كانت لهن إرهاصات تحت أسماء مستعارة أيضا فترة من الزمن، نظـرا             . العشرين
حيا وسط أنساق ثقافية ذكورية مهيمنة  لم تسطع تغييرها أو           ألن المرأة السعودية كانت ت    

الفكاك منها حتى الربع األخير من القرن العشرين ،وكان األمر كذلك في معظم الـبالد               
العربية؛ فقد تميز األدب العربي منذ نشأته بأنه أدبا ذكوريا يرسخ فكرة الفحل والفحولـة    

ديبات خـرق هـذا الجـسد الـذكوري       ، وفي حالة من حاالت التمرد حاولت بعض األ        
واختراق بنية اللغة الذكورية والكتابة بواسطتها أدبا نسائيا ،ولكنها فشلت فـي اختـراق              
تلك اللغة وكتبت ادبا ذكوريا لغة ومعنا ،وسميت هذه المرحلـة بمرحلـة االستنـساخ ،        
  ولكنها لم تستسلم وقد ساعدها على ذلـك طبيعـة التحـوالت االجتماعيـة والـسياسية           
واالقتصادية  التي طرأت على المجتمع العربي وما يخترق هذه الساحة من تقدم هائـل               

ساهم وبشكل جيد في تشكيل وتطوير وعي المرأة وإحساسها بذاتها، فقررت أن تخرج             ،



– 

  )٤٧٤٨(

 وبدأت مشاركاتها تظهر على الساحة األدبية ، وبمـا أنهـن حفيـدات              )١٦(.)من خبائها 
  .ابة الشعر أكثر من األجناس األخرى الخنساء فقد ظهرت موهبتهن في كت

وعليه فقد آن األوان لوجود أدب يختص بقضايا المرأة العربية عامة والسعودية خاصـة      
 أن يحاكم نقـديا وأن نـسدل        -ألن شعرها غفلت عنه الدراسات النقدية       -وانشغاالتها؛  

ـ              ا آن  الستار على مرحلة غابرة كانت ترى أن فحولة الشعر مقتصرة على الرجال، كم
األوان أن نفتح المجال لكل شاعرات الوطن العربي إلثراء الساحة األدبيـة والـشعرية              

وأن نستشف األنساق الثقافية التي أثرت وشـكلت      . بشعرهن وانتاجهن األدبي بشكل عام    
 .وعي األنثى الشعري

)٤(  
  -:   الشعرية األنثوية واألنساق الثقافية٤-١

ر وتغييـر، وكانـت مرحلتهـا األولـى محاكـاةً          مرت الشعرية األنثوية بمراحل تطو    
واستنساخاً لما يكتبه الرجل، حيث لم تسطع البوح بذاتها، أو التعبير عن مكنون نفـسها؛          
بل ولم تستطع البوح باسمها فأخذت تكتب خلف األسماء المستعارة، مثـل بنـت النيـل       

اسـتحياء   وبنت الشاطئ وغيرهن، ثم تطور األمر قليال وحاولت فـي البدايـة علـى               
االهتمام بشؤون المرأة، ولكنها لم تستطع الفكاك من عباءة النسق الـذكوري، فأخـذت              

وفي أواخر أربعينيات القرن    . تتناول قضاياها بفكر ذكوري ال يرقى أن يكون أدباً أنثوياً         
الماضي بدأ األدب النسوي يترك بصمته على األدب بوجه عام بثورة نـازك المالئكـة               

دة العربية القديمة، فرأيت أول حركة تمرد أصابت الشعرالعربي كانـت           على بنية القصي  
تمردا على موسيقاه العمودية، فقد تعاملت معها بوصفها إرثا ذكوريا عليها الفكاك مـن              

  .  والتمرد عليههقيود
تأخرت المرأة السعودية عن مواكبة الحدث لكنها لم تستسلم لهذا األمر بل استثمرت كل              

عية محاولة تطوير ذاتها ، ساعدها في ذلك التحوالت الجذرية التي بـدأت             طاقاتها اإلبدا 
على المجتمع السعودي والتي استغلتها المرأة لصالحها فحفرت اسمها وبـدأت تفتخـر             
بأنوثتها وتعتز بها، وكان البد للشعر أن يخـضع لهـذه التحـوالت، فتحركـت أقـالم            

واكب المرحلة وتواكب التغيـر، ومـن   الشاعرات بالعديد من المحاوالت الشعرية التي ت      
مظاهر ذلك التحول انهن لم يقفن عند الشعر التقليدي أو العمودي كما يسمى في كتـب                 
األدب والنقد، والتي كانت تكتبه ليس حبا فيه وإنما اقتداء بفحولة الشعراء، فلجأن  إلـى                



 

 )٤٧٤٩(

. دة وكـسره  شعر التفعيلة وقصيدة النثر كمحاولة للتمرد على الشكل التقليـدي للقـصي           
وتشير بعض كتب النقد أن صاحبة المبادرة األولى لهذه الحركة هي نـازك المالئكـة،               
ويشير بعضها إلى أن  هذا التمرد شمل جيل الستينيات كله بداية من نـازك المالئكـة                 
وصالح عبد الصبور وبدر شاكر السياب وهم يمثلون الريادة لهذه المرحلة، فـاألمر ال              

فلم تكتـف  .   فقط ولكنهن واكبن المرحلة وانطلقن وأبدعن بعدها        يقتصر على الشاعرات  
الشاعرات في تلك المرحلة بتعدد القوافي وحرية اإليقاع، بل جعلـن الـنص الـشعري               
قادرا على امتصاص كل ما في الوجود وإدخاله حيز النص األدبي ليضيف إلـى هـذه                

  .األشياء لمسة جمالية ترتفع به إلى أعلى مكانة
اح الشامل على الكون والحياة فتح أفق الشاعرات ليتنـاولن مـا يـردن مـن                إن االنفت 

موضوعات، وعدم االقتصار على فكرة بعينها أو غرض بعينه، كما كانت في البـدايات         
، وإنما أصبح بإمكانهن طرق كل القضايا وإظهارها على السطح دون خوف أو تقيـد،               

جدن لهن أرضـا صـلبة لطرحهـا        فالشاعرات اليوم يطرحن قضاياهم على المجتمع فت      
ولمسها في الواقع بعد أن أفرغنها من خيالهن تماما، فهن اليـوم أمـام واقـع ملمـوس            
يعرضن قضاياهن التي يردن تحقيقها بكل الطرق كيفما شئن ال تحـدهن أيـة حـدود ،       
وألن هذه األنماط تعتمد على االنفتاح وعدم التقيد بالقافية واإليقاع الذي يعـوق حركـة               

، فأصبحت القصيدة لديهن عبارة عن لوحـة مرسـومة وشاشـة            اعرة داخل النص  الش
  . عرض سنيمائية ومسرحية تكتنز داخلها كل شيء وتعرضه للقارئ

تختزن النصوص المختلفة للمرأة مجموعة أنساق، ولعل المسكوت عنـه فـي قـصيدة              
الغـضب قـد   يختبئ داخل مفرداتها شعور بالرفض والثورة و . األنثى أكثر مما تبوح به    

يتحول إلى لغة متمردة تعطي كثيرا من التأويالت، وقد يتحول إلـى موسـيقى وإيقـاع             
  .صاخب يعلن عن حالة الرفض التي تموج داخلها

وبذلك نستطيع أن نقول ان المرأة نجحت في الخروج عن النـسق الثقـافي الـذكوري                
مالئكة وغادة الـسمان   وشقت لنفسها نسقا أنثويا وعالمة في األدب النسوي أمثال نازك ال 

  وفدوى طوقان وملك عبد العزيز وغيرهن
  نشأت المرأة العربية وسط أنساق ثقافية جعلت لكتابتها طعمـا مختلفـا، فقـد                 -٤-٢

مرت المرأة  بعديد من المراحل التي كونت شخصيتها منذ بداية التاريخ ووضعتها فـي               
رى في األسواق،أوكهدية تقـدم      نسق ثقافي مغاير للرجل، منذ أن كانت سلعة تباع وتشت         



– 

  )٤٧٥٠(

للملوك واألمراء والفرسان، فتشيئت وسلبت إرادتها، وقد انعكست هذه الـصورة علـى             
األدب، فظلت المرأة في األدب العربي موضوعاً يحكى عنه ويتبـارى الـشعراء فـي               
وصف محاسنه، وليست ذاتاً  تبث  همومها وشواغلها، وربمـا كـان هـذا اآلن مـن                  

استفزت المرأة لتتولى دفة اإلبـداع، فقـدمت نفـسها بوصـفها ذاتـاً ال               األسباب التي   
موضوعاً، ذاتا لها رؤاها وأفكارها التي تعبرعنها دون أن تـستغل نفـسها كـسلعة أو                
تروج لجسدها أو تتحدث بلغته، وإنما حاولت أن تكسر هـذا النـسق الـذكوري الـذي          

 تعبر مـن خاللهـا عـن نفـسها          يتعامل مع المرأة كجسد فقط وتنشأ لنفسها لغة راقية        
وقضاياها؛ فهي تكتب بدافع وراء الكتابة، يختلف عن دافع الرجـل، الـذي ال يتجـاوز         
شعره عن المرأة حدود الغزل؛ أما هي فتكتب من أجل كسر النـسق الـذكوري أوال أو               
الفحولة في الشعر الذي يري شعر المرأة من خالل أنوثة  يؤمن بـدونيتها، ثانيا،أثبـات         

هذا النسق الثقـافي  . تها، والتعبير عن مشكالتها و قضاياها بوصفها ذاتا ال موضوعا    ذاتي
  .التي نشئت فيه المرأة جعل لكتابتها طعما مختلفا

 بعض النقاد أنه ال فرق بين كتابات الرجل وكتابـات المـرأة خاصـة فـي         يرى ٤-٣
 تعسفي، والذي   مناقشة قضايا المرأة، وأنه ال يوجد أدب نسائي وأدب رجالي وهو فصل           

األولى، وهي الدافع وراء كتابات المـرأة، فـالمرأة     : يطرح هذا الرأي ال يدرك حقيقتين     
تكتب بدافع وراء الكتابة ، على اعتبار أنه أمر يخص جنسها وأنها متـضررة بـضرر                

اإلرث التاريخي الذي ورثته المرأة دون الرجل من عـدم قـدرتها            : هذا الجنس والثاني  
التشكيك بقدرتها اإلبداعية؛ هاتان الحقيقتان جعلتا  لكتابة المرأة صـورا           على التعبير، و  

ومفردات خاصة في الكتابة ال نستطيع إغفالها، وسنجد ذلك واضحا وجليا أثناء قراءتنـا     
  . الجمالية للموسيقى في شعرهن

)٥(  
  .  النسق الثقافي وجماليات التشكيل الموسيقى

   :  عالقة الشعر بالموسيقى- ٥-١
القة الشعر بالموسيقى عالقة قربى وثيقة باعتبار أنهما يستخدمان وسيلة حسية واحـدة       ع

هي الصوت، ولكن لكل فن منهما طريقة خاصة في التعامل مع األصوات، ففي الـشعر         
 أمـا تتحول األصوات إلى عالمات لفظية، فأصوات اللغة تمثل مضمونا حسيا لألفكار،            

  .لكلمات، فيشكل الصوت غاية في ذاتهالموسيقى فتستخدم الصوت لتأليف ا



 

 )٤٧٥١(

الفن التشكيلي، كالرسم، الخط، الهندسـة،      : وقد قسمت الفنون حديثا إلى ثالثة أقسام هي       
  األضواء، التصميم، فن العمارة، النحت، الصناعات التقليدية 

  .الموسيقى، الغناء، الشعر، السينما المسرح، التجويد، الترتيل: الفن الصوتي
الرقص، السرك، األلعـاب الـسحرية، بعـض الرياضـات، البهلـوان            : الفن الحركي 

  .والتهريج، الدمى
وإذا وقفنا أمام الموسيقى بوجـه      وفق هذا التقسيم فإن الموسيقى والشعر فنان صوتيان،         

عام لوجدنا أنها لم تظهر في نشأتها كفن مستقل، وإنما كفن تابع مـصاحب لعمـل مـا                 
دماء يمارسونه في احتفـاالتهم الدنيويـة وطقوسـهم      كالرقص والغناء مثال الذي كان الق     

الدينية، وفي العصور الوسطى كانت الموسيقى عنصراً مصاحباً لألناشيد الدينية داخـل            
كل موسيقى مدفوعة بأغراض التشكيل الجمـال الخـالص، بـل إن             (الكنيسة، فلم تكن  

تـي تعبـر عـن      كالموسيقي الدينيـة ال   : أكثرها تدفعه أغراض عملية اجتماعية ونفسية     
الموسيقى الشعبية والقومية التي تعبر عن شـعور        أو   ()١٧()الشعور الديني لدى شعب ما    

وقد تؤلف الموسيقى ألغراض عمليـة      . وطابع قومي، والموسيقى الجنائزية والعسكرية    
. فمنها ما يجلب الهدوء والترويح عن النفس      : ونفسية يتباين حظها من الرقي والوضاعة     

 المعنيين بشؤون الطب والصحة النفسية الى دراسـة تأثيرهـا علـى         مما دفع كثيرا من   
النفس والجهاز العصبي وامكان استخدامها في العـالج النفـسي وعـالج األمـراض              

  )١٨()الجسمية ذات الصلة بالجانب النفسي
 –إذ يقـال    . بالطبيعة العضوية والالعـضوية   (يمكن أن نفهم عالقة اإليقاع الموسيقي        

 أن هناك صلة وثيقة بين اإليقاع الموسيقي والنظـام الـذي تـسير       –ة  وتلك مقولة شائع  
فللجسم حركات إيقاعية سريعة كالتنفس بما فيه من        : عليه حركة الجسم وحركة الطبيعة    

وفـي  . شهيق وزفير، وحركات بطينة نسبيا، كتعاقب الجوع والشبع، والنـوم واليقظـة          
.  وإيقاع رباعي تتعاقب فيه فصول الـسنة       الطبيعة إيقاع ثنائي يتعاقب فيه الليل والنهار،      

ومن هنا قال كثير من الباحثين بأن للموسيقى أصال عـضويا أو طبيعيـا، مـا دامـت                 
الحركة الطبيعية فيها ترديدا لحركات مناظرة لها داخل الجسم اإلنساني أو في الطبيعـة              

ن كل ما يعنيـه  الخارجية مما أدى الى تكوين ما يسمى بالحاسة اإليقاعية لدى اإلنسان، إ 
 )١٩(.ان قد استمده مـن الطبيعـة  هذا بالنسبة لنا هو أن الحس اإليقاعي األولي لدى اإلنس      

:  تعبر عن الشعور والعاطفة بطريقة عامة كليـة        – كما بين لنا شوبنهاور      –فالموسيقي  



– 

  )٤٧٥٢(

فهي ال تعبر عن هذا البهجة الجزئية أو تلك، وال عن هذا الحزن أو ذاك، وال عن ذلك                  "
أو الخوف أو السرور أو المرح أو طمأنينة النفس، وانما تعبر عن مشاعر البهجـة        األلم  

والحزن والخوف أو السرور والمرح وطمأنينة النفس ذاتها، أي تعبـر عنهـا بطريقـة              
مجردة الى حد ما، فهي تعبر عن الماهية الباطنية لهذه المـشاعر دون أيـة إضـافات                 

  .)٢٠() ر بدون دوافعهاثانوية، ولذلك فهي تعبر عن هذه المشاع
يرى البعض إن الشعر ال يمكن تـصوره دون موسـيقى ممثلـة فـي اإليقاعـات               كما  

واألوزان، بل وحتى في الكلمات نفسها، رغم أن مادة الشعر األساسية تظل هي الكلمـة             
حقـا إن للكلمـات   . نفسها والموسيقى هنا تفهم بوصفها جزءاً من السياق اللغوي نفـسه      

سيقية خاصة بها ومستقلة عن معناها، ولكن الكلمات بمفردها ال تخلـق            بمفردها قيمة مو  
شعرا، إذ البد أن ترتبط معانيها في سياق لغوي ما، فبـدون هـذا االرتبـاط لمعـاني                  

 كمـا  – حتى إن العمل الموسـيقي     .الكلمات تصبح موسيقى الكلمات نفسها أشبه بثرثرة      
تسمى آباسـيوناتو   " فوق موسيقية "ة  قد أصبح يأخذ على عاتقه مهم     (يقول جان برتليمي    

التعبيـر عـن   (أو فوريـوزو  ) التعبير عـن الثـورة  (أو آجيتاتو   ) التعبير عن العاطفة  (
فكما أن تداعي األصوات الموسيقية داخل بناء موسيقي يحدث لنا متعـة،             )٢١( )الغضب

فالشعر عبارة عن معنى ونغـم يتـضافران إلحـداث    . ويكون مصحوبا بهدف أو معنى 
  .جمالية وتعبير جماليمتعة 

  :  النسق الثقافي وجماليات التشكيل الموسيقي-٥-٢
كما مر تاريخ المرأة بمراحل مر إبداعها بمراحل أيضا، يمكن أن نجملهـا فـي ثـالث         

  :  مراحل هي
  . مرحلة تقليد واستنساخ، متمثلة في القصيدة العمودية-١
  .   مرحلة إبداع، متمثلة في شعر التفعيلة-٢
  .ة تخطي المألوف إلى التجريب، متمثلة في قصيدة النثر مرحل-٣

 : من خالل هذه المراحل الثالث سيحاول البحث اإلجابة عن السؤال األتي
 هل تكتب المرأة وفق نسق ثقافي محصورة به أم أنها تكتب وفق موهبتهـا الـشعرية                 

  فقط؟
آولهمـا ،   : إلى فريقين هذه القضية الكتها الكثير من األقالم، وانقسم المتحاورون حولها          

يقول إنه ال فرق بين كتابة المرأة وكتابة الرجل أي أن النسق الثقـافي الـذي حاصـر                  



 

 )٤٧٥٣(

وآخرهما،  يقول عكس ذلك أي أن كـل كتابـات           . المرأة من قبل والدتها غير موجود     
  .المرأة محصورة بهذا الوسط التي نشأت فيه

ج المرأة جاء وفق نـسق ثقـافي حـدد    والبحث يتبنى الفكرة األخيرة المتمثلة في أن إنتا 
انتاجها الفني واألدبي، وسيقف هذا المبحث تفصيال أمام  النسق وجماليات الموسـيقى،             

  .الموسيقى الداخلية والخارجية: منتناوال الموسيقى بنوعيها
الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافية ، والموسيقى الداخليـة المتبلـورة فـي              

لمنتقاة وتخير الصيغ واألوزان الصرفية المحاكية لالنفعال وللـصورة المـراد           األلفاظ ا 
  .التعبير عنها

  المحاكاة  مرحلة االستنساخ أو-٥-٢-١
وهي المرحلة التي حاولت الشاعرات محاذاة وتقليد ما يكتبه الشعراء الـذكور وتقليـده،     

ءة الرجل، فهي تخـضع     فأخذت تكتب على شاكلتهم، معتقدة أن ال وجود لها خارج عبا          
لمتخيالت ذكورية أقنعها بها الرجل على مدار عصور طويلة من القهر والتبعية معتمداً              
على إحساسها بالضعف وعلى كونها كائنا ال يقوى على شيء لم يحدده الرجـل؛ فقـد                
حدد سلطاتها ودورها وعليها أال تتجاوز هذا الدور، واستمر هذا األمر فترة طويلة  بين               

رات منذ الجيل األول وربما عند بعضهن حتى يومنـا هـذا؛ فمازالـت بعـض                الشاع
الشاعرات يفتخرن بلقب فحل؛ وإلثبات تلك الفحولة يكتبن القصيدة العموديـة  ونـرى              

عندما (من ديوان   ) وزائرتي كأن بها حياء     ( ذلك واضحا عند فاطمة القرني في قصيدة        
سنقف في هـذه القـصيدة   . و المحاكاة  وهي تمثل مرحلة االستنساخ أ   )٢٢()غنى الجنوب 

على جماليات الوزن واإليقاع وإلى أي مدى تمكنت الشاعرة مـن توظيفهمـا لخدمـة               
  :المعنى والداللة، أم أنها تكتب وفق نسق ذكوري لم تستطع تخطيه، تقول

  تالشى النّجم في غيب السماء                  ونام الخلق يا عيني نامي-١
//٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                      //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  

   فعولن– مفاعلتن -فعول                        مفاعلتن -مفاعلتن-مفاعلتن
  أثيبي غي من عاثت تمطّى                 بأعصابي تصلّب في عظامي -٢

//  ٠/٠//-٠///٠//-٠/٠/٠                   //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  
   فعولن-مفاعلتن-فعولن                     مفاعلتن– مفاعلتن -تنمفاعل



– 

  )٤٧٥٤(

  مضت سبع وما قاربت غفوا            وال أزرى بها طول المقام-٣
//    ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  

  فعولن–مفاعلتن – فعولن                 مفاعلتن - مفاعلتن-    مفاعلتن
   تشب بها الجفون لظى و تصلى          بها األضالع رجفا من سقام-٤

//   ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                  //٠/٠//-٠///٠//-٠///٠  
   فعولن           – مفاعلتن – فعولن                مفاعلتن -مفاعلتن  -   مفاعلتن

خالله اإلمتـاع الموسـيقى كمـا     نغما إيقاعيا تحقق من )  بحر الوافر(اعتمدت الشاعرة   
كان معتادا وبطريقة مباشرة في الشعر القديم، حاولت الشاعرة أن تكتب بنسق يـضاهي          
النسق الذكوري في الكتابة، لدرجة أنها أخذت تتناص وتحاكي أبيـات للمتنبـي، هـذه               
المحاكاة هي دليلها على تفردها، فقد أتخذتها وسيلة وشاهدا علـى مهارتهـا الـشعرية،              

ستشعر من خالل هذا التناص روح النص القديم، فقد تجاور هـذا اإلطـار الجمـالي                ن
فهـي حينمـا    . مع مهارتها في أختيار المفردات التي تعكس قوة وصـالبة         )  التناص(

وألصقته بالنجوم، فلم تقل    )  تالشت(أرادت أن تعبر عن الغياب أختارت الفعل الماضي         
ت أن تعبر عن ما هـو أعمـق مـن الغيـاب،             من السماء، وإنما أراد   ) غابت النجوم (

فمن خالل الحروف والكلمات تبدع الشاعرة فـي التـشكيل          )  تالشت (فاستخدمت الفعل 
فقد خرجـت بالنـداء عـن       ) ياعيني نامي (كما توسلت إلى عينها بالنداء      . الجمالي للغة 

از المعني التقليدي له وحولته إلى أداة توسل وترجي، لتشارك اللغـة الـنغم  فـي إبـر       
وكما نرى فالشاعرة تكتب من فكر يؤمن بالتبعية وأن هنـاك قـوى مهيمنـة ال                .الداللة

  .تستطيع تخطيها
  :تقول

   تخلّق حرها من زمهرير                   و نشّا بردها وقد الضرام-٥
//   ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠///٠                   //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠///٠  

   فعولن- مفاعلتن–ن                  مفاعلتن فعول– مفاعلتن -  مفاعلتن
  فأمسي و الدثار على احتراب             أشد أرده أعجز مرامي-٦

//  ٠/٠//- ٠/٠/٠//-٠///٠                  //٠/٠ //-٠///٠//-٠/٠/٠  
  فعولن          – مفاعلتن – فعولن                مفاعلتن –مفاعلتن –  مفاعلتن 



 

 )٤٧٥٥(

  ي تارة  أدعو  و حينا             أتوه يحول غمغمة كالمي وأهذ-٧
//    ٠/٠ //-٠///٠//-٠///٠                //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  

   فعولن–مفاعلتن - فعولن               مفاعلتن– مفاعلتن -    مفاعلتن
  بلى هد احتمامي باحتمامي...واهنة جراحي            ...  تسهي عين -٨
 //  ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                     //٠/٠//-٠///٠//-٠/٠/٠  

   فعولن                 -مفاعلتن– فعولن                    مفاعلتن -مفاعلتن–   مفاعلتن 
  تكتب  الشاعرة بوعي شكلته قوى ثقافية داخل المجتمـع، هـذه القـوى ذات طبيعـة       

ل على جميع االمتيـازات، الـسياسة، والتاريخيـة،         مهيمنة واحتكارية، لقد سيطر الرج    
واالجتماعية، واالقتصادية، في مقابل التهميش واالنعزال لكل ماهو أنثوي، هذا الـشعور   
أو هذه الثقافة هي التي تتحكم في النص فيخرج نصاً مستنسخاً، لو حذفنا اسم الـشاعرة                

لنص، ولـو وقفنـا علـى      وتركنا النص للحكم النقدي لن يتوصل للحس األنثوي داخل ا         
جماليات اللغة واإليقاع لوجدنا  أن لبديع التقسيم في البيت السادس أثراً في خلق إيقـاع                
بديع يصور  المد و الجزر أو الشد و الرد  أو صورة المحموم الذي تـشتت أفعالـه و                    

ـ                  ى باتت عبثا كلّها، كما أنّنا  نالحظ التقسيم البديع أيضا في البيت الـسابع الـذي أعط
احتمـامي  ( لإليقاع صبغة خاصة  يبرز من خاللها   دور الجناس التّام المتمثّـل فـي               

حيث قصد من احتمامي األولى التحـرز ومدافعـة  المـرض ، وقـصد               )  باحتمامي  
باحتمامي الثانية اإلصابة بالمرض الحمى ، ونلمح األثر الداللي وااليقاعي  الذي صور             

 البيت التاسع ونرمق في البيت العاشر الجناس  النـاقص           هنا إضافة الياء لكلمة عهد في     
اذ األولى تعني الصاحب والصديق و الثانية تعني العـدد ألـف            ) الف وألف   (بين كلمة   

تتـوافر صـفتا الرقـة و    (ولو تأملنا القيمة االيقاعية والموسيقية لبحر الوافرلوجدنا أنه     .
        ة تسبح فـي        اللين في  هذا البحر الذي توافر شعراء العربية على قذف تجاربهم الشّعري

غماره، اذ يعد الوافر من البحور التي حازت المركز الثّاني في نظم الشّعراء بعد بحـر                
" الوافر ألين البحور يشتد اذا شددته و يرقّ اذا رققتـه            : "الطّويل، يقول سليمان البستاني   

فعيلة اذ تتكرر بها تفعيلة مفـاعلتن  و فيه تجود المراثي، و الوافر من البحور األحادية التّ  
ستّ مرات و لكن علّة القطف المركّبة من زحاف العصب الذي يعمـل علـى تـسكين            
الخامس المتحرك، ومن علّة الحذف التي تؤدي مهمة حذف السبب األخير من التّفعيلـة،   

 التّـام وهـذا     و هكذا تتحول تفعيلة مفاعلتن الى فعولن وهو تحول الزم في بحر الوافر            



– 

  )٤٧٥٦(

التّنوع االيقاعي الذي نتج عن تولّد تفعيلة فعولن قد أدى الى اجتثاث الرتابـة و الملـل                 
  )٢٣(. الذي قد ينتج عن تكرار نمط التّفعيلة الواحدة 

هذا األداء الجمالي  للموسيقى واإليقاع لم يتجاوز حددود التقليدية ، فمازالـت الهيمنـة               
  .شاعرة الذكورية تأثر على أداء ال

  :تقول
  و عهدي أنّه سمح التّهامي...           ظمي الجرح عز صبا و صوتا-٩

//    ٠/٠//-٠/٠/٠//- ٠/٠/٠                    //٠/٠//-٠///٠//-٠/٠/٠  
   فعولن– مفاعلتن – فعولن                    مفاعلتن –مفاعلتن -    مفاعلتن

               نديمي ال ما انتأى من ألف عام...   بلى يا عين لي بالسهد الف-١٠
//      ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                   //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  

   فعولن– مفاعلتن – فعولن                     مفاعلتن -مفاعلتن-      مفاعلتن
  المي أغنّي جمرها بردي س...                أساهر شقوتي بالشّعر أهال -١١      

//       ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                    //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠///٠  
   فعولن– مفاعلتن – فعولن                مفاعلتن – مفاعلتن –       مفاعلتن 

   و لكن مال بنت الدهر مسرى               الى لحن و ما أغنى التّعامي-١٢       
//      ٠/٠//-/٠/٠//-٠/٠/٠                  // ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  

   فعولن - مفاعلتن- فعولن                  مفاعلتن– مفاعلتن -      مفاعلتن
  بلى جارت فما أبقت صوابا                    لذي وجد مدى للمستهام -١٣     

//     ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                      //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  
   فعولن– مفاعلتن - فعولن                    مفاعلتن– مفاعلتن -    مفاعلتن 

  ليأنس خاطرا ويطيب حسا                  يسري اللحن في يمن وشام-١٤
//      ٠/٠//-٠///٠//-٠/٠/٠                     //٠/٠//-٠///٠//-٠/٠/٠  

   فعولن– مفاعلتن –   مفاعلتن  فعولن                 –مفاعلتن -      مفاعلتن
      ونشاهد في البيت الحادي عشر جمال الموسيقى واإليقاع المنبعث منه  خاصة في             
الشّطر الثّاني اذ انبعث وانساب هذا الحس الغنائي الرهيف من خالل تخيـر الكلمـات               
ذات الحروف المتّسمة بجرس جميل  متناغم ومن خالل ترتيب هـذه الكلمـات، وفـي          



 

 )٤٧٥٧(

التي استخدمها المتنبي مـن قبـل  ، قـد       )) بنت الدهر (( البيت الثّاني عشر نجد   كلمة      
  .جرت هذه الكناية  طيف وصدى قصيدة المتنبي الشّهيرة 

   نساهر كّل ذي شجن غريب                  على ما اعتاد من ظام لظامي -١٥
//     ٠/٠ //-٠/٠/٠ //-٠/٠/٠                      //٠/٠ //-٠///٠//-٠///٠  

   فعولن– مفاعلتن – فعولن                  مفاعلتن – مفاعلتن –     مفاعلتن 
   بلى يا عين زارت ثم جارت                 فطل يا ليل وأقصر يا مالمي -١٦

//     ٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠                     //٠/٠//-٠/٠/٠//-٠/٠/٠  
   فعولن– مفاعلتن – فعولن                  مفاعلتن – مفاعلتن –     مفاعلتن 

الجناس الذي اعتدنا أن    ) ظام  / ظام  ( ، وفي البيت الخامس عشر نجد الجناس التام في          
  ) . جارت-زارت(يسهم في تدفق االيقاع و جريانه وكذلك الجناس الناقص بين

فهي الوسيلة األولى    وليس  هناك شك في أن القافية إحدى ركائز الموسيقى في الشعر،             
  .إلبراز اإليقاع بما فيها من رنين وجرس مكرر يشعرنا بالمتعة والجمال 

حافظت الشاعرة على القافية لما لها من دور مهم في خلق االيقاع الموسيقي و تـضفي                
جوا صوتيا واحدا تنطبع به كل القصيدة، فهي عنصر تطريب، توحد النغم وتزيد مـن                

الشاعرة فاطمة القرني لقصيدتها قافية تالئم الـدفقات الـشعورية       سحره ، و قد اختارت      
العميقة التي تختزنها ذاتها و ما زاد من تأثير القافية أن اختارت لها رويا مناسبا فالميم،                
جملة من القيم الصوتية التي تعطي لحنا ذا شجون مؤثر، و من بين السمات التي اتّـسم              

مهتز مجهـور منفـتح   ) شديد رخو ( نفي ، مغلق احتكاكي بها الميم أنّه صوت شفوي أ    
   .مستقالل، يتفق والحالة التي تكتب عليها الشاعرة

 النّاحية الفيزيائية فان التّشخيص الفيزيائي لألصوات الـذي         (و اذا تناولنا تصنيفه من    . 
لـصوتية  يرتبط أساسا بالتّشخيص الفسيولوجي قد دّل كما دلّتا التّجارب و التحلـيالت ا            

على أن األصوات الصامتة تفترق عن أصول الحركات بقلة عـدد الذبـذبات و عـدم                
) اهتـزاز الـوترين     ( بسبب الجهر   انتظامها بصورة كاملة اذ ان قوة الوضوح تتحقق         

 انتقلنا الى تصنيف الميم من النّاحية السمعية وجدناه من الصوامت المستمرة تـشعر      إذاو
نسبيا ويمكن تكرار النطق بها و تضم الصوامت االحتكاكية الرخـوة     األذن بطول زمنها    

و بسبب حريـة الممـر      ) اهتزاز الوترين   ( فقوة الوضوح السمعي تتحقق بسبب الجهر     
الصوتي و خلوه من االعاقات في الممر الصوتي  و تتفاوت درجة الوضـوح حـسب                



– 

  )٤٧٥٨(

و من أجل ذلك كانت األصـوات       وجود االعاقات في الممر و خلوه منها بنسب متفاوتة          
بم في ذلك الميم أيضا أقوى الـصوامت        ) ن( و األنفية   ) ر( و التّكريرية   ) ل( الجانبية  

وضوحا في السمع لشبهها بالحركات في حرية مرور الهواء في الممر الى حد كبيـر،               
غمـات  والميم من األصوات ذات الضوضاء المختلطة بنغمات مركّبة اال أن مكونات الن           

تسود فيها و تضم بعض الصوامت المجهورة مثل الواو و الياء و العين و الالم و الراء                 
لشبهها بالحركات األصوات الرنينية الـى  ) نصف رنّانة ( و لذلك تسمى هذه األصوات      

ديـد و بكبـر طاقتهـا    حد كبير حيـث تميـزت هـذه األصـوات بالوضـوح و التح             
  ).٢٤()األكوستيكية
ة لحديثنا عن الروي المجرى والحذو حركة الردف فان الحركـات صـوت             وأما بالنٍّسب 

يتميز بأنّه صوت مجهور يخرج الهواء عند النّطق به حرا طليقا بصفة مـستمرة دون               (
وجود عقبة تعوق خروجه أو تسبب فيه احتكاكا مسموعا ومكوناته الفيزيائية كثيرة فـي              

  )٢٥(. العدد والقيمة وأوضح في السمع
  فات والعلل التي اعترت بحر الوافر في هذه القصيدةالزحا

وهو تسكين الخامس المتحرك من تفعيلة مفاعلتن فتتحـول التّفعيلـة           : زحاف العصب -أ
  .الى مفاعيلن بتسكين الالم أو قد تقلب الى مفاعيلن

وهي علّة القطف وهي علّة مركبة من الزحاف المفرد العصب الـذي يعنـي            : العلّة-ب
امس المتحرك علّة الحذف وهي حذف السبب األخير من التّفعيلـة فتتحـول             تسكين الخ 

  )٢٦(.التّفعيلة الى فعولن
  -): وزائرتي كأن بها حياء(التّغيرات التي طرأت على تفعيالت قصيدة 

  :التغيرات التي طرأت على تفعيالت الحشو-: أوال
التغير الذي طرأ    نوعها التّفعيلة

 عليها

عدد التّفعـيالت    طريقة التّغيير
 المتغيرة

ــيالت    مفاعلتن مــن تفع
 الحشو

الزحاف المفرد  
 العصب

تسكين الخامس   
 المتحرك 

٤٨ 

  



 

 )٤٧٥٩(

  :التّغيرات التي طرأت على تفعيالت العروض-: ثانيا
التّغير الذي طرأ    نوعها التّفعيلة

 عليها

عــدد التّفعــيالت  طريقة التّغيير 
التي اعترتها علّة   

 القطف

ــيالت   مفاعلتن ــن تفع م
 العروض

الزحاف المفـرد   
علّــة +العـصب  

 الحذف 

تسكين الخـامس   
حذف + المتحرك  

السبب األخير من   
 التّفعيلة

ــيالت   ــّل تفع ك
 العروض

  -: التّغيرات التي طرأت على تفعيلة الضرب-: ثالثا
التّغير الذي طرأ    نوعها التّفعيلة 

 عليها

عدد التّفعـيالت    طريقة التّغيير 
ــي اع ــا الت ترته

 علّة القطف

ــيالت  مفاعلتن مــن تفع
 الضرب

الزحاف المفرد  
علّة + العصب  
العلّة = الحذف  

 المركّبة القطف

تسكين الخامس   
ــرك  + المتحـ

حــذف الــسبب 
الخفيف من آخر   

 التّفعيلة

ــيالت  ــّل تفع ك
 الضرب

  مـن اسـتعراض  -: أثر الزحافات والعلل في بحر الوافر في عزف الموسيقى وااليقاع       
الجداول السابقة يتضح هيمنة زحاف العصب وعلة القطف على بحر الوافر فـي هـذه               
القصيدة ولهذا أثر قيم  يعكس تشبث وقلق واضطراب الشّاعرة وإذا علمنا بأن التفعيلـة               
تمثّل وحدة زمنية أدركنا الى أي حد يتحكّم الزمن في تلوين األنغام الموسـيقية داخـل                

ررها من قيدها العروض كوحدة قياس زمنية إلى صورتها الموسـيقية    التّفعيلة بمجرد تح  
لتصبح نغما في السيمفونية بكاملها، هنا يزداد الفرق حتّى يصبح إليقاعات البحر الواحد             

الذي يميل إلى التقليدية إلى حد مـا  -مئات األنغام،  وكما هو واضح من التحليل السابق    
 تتخط مرحلة االستنساخ مع الشعر العربي القديم، بـل   أن الشاعرة في هذه القصيدة لم –

أنها تعيش حالته عندما تستحضر بعض مفردات المتنبي  أو تعبيراته في قصائده، بـل               
  :أنها اتخذت من مطلع قصيدة المتنبي اسما لقصيدتها، فالمتنبي يقول عن الحمى



– 

  )٤٧٦٠(

  فليس تزور إال في الظالم............وزائرتي كأن بها حياء 
  :متها بنت الدهر كما اسماها المتنبي يقولوأس

  فكيف وصلت أنت من الزحام؟.......أبنت الدهر عندي كل نبتو 
وهذا يوضح لنا أن الشاعرة لم تتجاوز تلك المرحلة ال في الموسيقى أو اللغة وال حتـى                
الصورة الشعرية، فعندما قرأتها وجدت صعوبة في الصورة والمفردات وكـأنني أمـام             

كما اعتنت الشاعرة فاطمة القرنـي بالموسـيقى       .  زمن آخر ال تنتمي لزماننا     قصيدة من 
الخارجية المتمثلة في العروض و القافية، اعتنت كذلك بالموسيقى الداخلية التي تنتج من             
خالل اختيار الكلمات و انتقائها بعناية بحيث تحمل الكلمات المتخيرة قيما صوتية عاليـة   

ربة الشعرية، وكذلك من األمور التـي تعـين فـي عـزف             و أصيلة تحمل معاني التج    
الموسيقى واإليقاع المناسب الذي يتالءم مع الحالة النفـسية للـشاعرة اختيـار البنـى               
الصرفية المناسبة و المالئمة لجو القصيدة، وكذلك من خالل تسخير المحسنات البديعية             

السجع و طبـاق الـسلب و       المساهمة في العزف االيقاعي على وتر النّص كالجناس و          
التّصريع وغير ذلك من المحسنات و أول ما يلفت انتباهنا في هذه القـصيدة التـصريع              

  :الذي استهلت به الشاعرة قصيدتها على عادة الشعراء القدامى حيث قالت 
  تالشى النّجم في غيب الظّالم              ونام الخلق يا عيني نام

نتهى عجزه بحرف الميم المتوشّح بالكسرة و هذا يعد مـن  حيث انتهى صدر البيت كما ا  
براعة االستهالل الذي يضفي رونقا بديعا عذبا على موسيقى القصيدة، و قـد اختـارت            

دون غيرها كمثـل تتمطـى أو تمطـت فـالوزن        ) تمطّى  ( الشاعرة الصيغة الصرفية    
عرة أن تتخيلهـا    الصرفي  لتمطى يرسم بإيحاءاته و ظالله الصورة التي أرادت الـشا           

والتي تذكرنا بأمرئ القيس في وصف الليل، كذلك اختارت الشاعرة لفظـة تـشب دون          
غيرها من المرادفات كتشتعل مثال  ألنّها ترسم  الحمى المتّقدة بصورة  أكثر تـأثيرا، و       

اذ نلحظ أثر الشّدة في هذه الكلمـة فـي إبـراز         ) تخلّق  ( كذلك تخير الصيغة الصرفية     
  .  وداللتها  التي نشّأت من خاللها هذه الحمى اذ تخلقت من البرد و الزمهريرالصورة

فقد تميزت قصائد فاطمة القرني بالغنائية متكئة على الوزن والموسيقي، وتتبع التقاليـد             
الشعرية القديمة في اإلكثار من المحسنات البديعية لتسهم في إبـراز الحـس اإليقـاعي              

داخل النص وكأننا نستمع إلى أغنية وصوت اآلالت يعلو         وشعورنا بالصخب الموسيقي    
  .على صوت المغني



 

 )٤٧٦١(

ومن الواضح أن الشاعرة لديها تذوق ببحر الوافر فهي تكرره في أكثر من قصيدة، ففي               
  )٢٧()هنيئا للشمال هناك عيد(قصيدة 

  : تستخدم البحر نفسه تقول
لغيري إنما عيدي بعيد             ليال خمس ثم يحين عيد   

//٠/٠  //٠/٠/٠  //٠/٠/٠        //٠/٠  //٠///٠  //٠/٠/٠  
  مفاعلْتن   مفاعلَتَن   فعولن       مفاعلْتن   مفاعلْتن    فعولن 

  أنا في نجد هل في نجد مغنى         لقافية وهل يحلو نشيد 
//٠/٠ //٠/٠/٠  //٠///٠       //٠/٠  //٠/٠/٠  //٠/٠/٠  

  مفاعلْتن  مفاعلْتن  فعولن       مفاعلتن  مفاعلْتن   فعولن
  لعيد ال يطل ببشر أمي          بطيب أبي وهل يزهو وجود

//٠/٠ //٠/٠/٠  //٠/٠/٠        //٠/٠  //٠///٠  //٠/٠/٠  
  مفاعلْتن  مفاعلتن  فعولن       مفاعلْتن  مفاعلْتن   فعولن 

  وحزن تغربي أبداً جديد ؟يبلى كل حزن         ..أماه.. أبي
// ٠/٠ //٠///٠ //٠///٠            //٠/٠  //٠///٠  //٠/٠/٠                                          

  مفاعلْتن  مفاعلْتن  فعولن             مفاعلَتن  مفاعلَتن   فعولن 
  سيأتي العيد أي يٍد تُهنئ           وأحضان بدونكما تجود 

//٠/٠ //٠/٠/٠  //٠/٠/٠                //٠/٠ //٠/٠/٠  //٠/٠/٠              
  مفاعلْتن  مفاعلَتن  فعولن       مفاعلْتن  مفاعلتن   فعولن  

 مازالت الشاعرة تعتمد طاقات بحر الوافر بما فيه من زحافـات وعلـل ومنهـا علّـة               
ـ               و حـرف   الحذف، وقد يخدم هذا الحذف القافية التي جاءت على حـرف الـدال، وه

انفجاري مجهور، تناسب والقافية المطلقة وذلك بإشباع حركة الدال الضمة، فجاء ذلـك             
كله موافقة لشعور الشكوى والتعبيرعن الفقد، التعبير هنا يعني االنطـالق فـي الكـالم               

  .والجهر بالحديث عن هموم الذات ومكنوناتها
 أسهمت مـع اإليقـاع فـي    كما حفلت القصيدة بكثير من مالمح الموسيقى الداخلية التي      

  :استهلت فاطمة القرني قصيدتها بالتصريع في قولهاإبراز الداللة، فقد 
  ليال خمس ثم يحين عيد    لغيري إنما عيدي بعيد



– 

  )٤٧٦٢(

حيث انتهى صدر البت وعجزه بنفس الحرف، والذي من شأنه أن يضفي الجمـال وأن               
  .يقدم لما ستكون عليه القصيدة من قافية

ت السابقة نستطيع أن نقول أن الشاعرة فاطمة القرني اسـتطاعت أن     ومن خالل التحليال  
تستغل طاقات بحر الوافر من زحافات وعلل وتنوع موسيقي بين الـداخلي والخـارجي         
لكسر الرتابة وإليصال القارئ إلى االستمتاع الموسيقي واللغوي، ولكنها لم تخرج علـى    

االستنساخ لم تتخطاها بعد؛ ومنهن مـن       تقاليد القصيدة القديمة فهي ما زالت في مرحلة         
يفتخر بذلك ويعتبرن انفسهن امتدادا لألصالة بل وتعتز بلقب فحل وقد تنـسبه لنفـسها                

  .أيضا 
   مرحلة اإلبداع٥-٢-٢

إن  انفتاح العالم العربي على الثقافة الجديدة واالختالط بالشعوب المختلفة كان سببا فـي     
 تعني االعتماد على تفعيلة واحدة والمزج بـين         ظهور ما عرف بقصيدة التفعيلة ، وهي      

أكثر من بحر في النص الواحد، فهم ال يريدون من القصيدة أن تـصبح مجـرد بنـاء                  
  .صوتي يوحي بالملل والرتابة 

 لقد تطور مفهوم القصيدة في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تطلـع الـشاعر        
ومن شكلية البناء الجامد إلطارها الـداللي       تحرير مفهومها من نمطية الخيال      ( فيه إلى   

فهؤالء الشعراء سعوا تحديدا إلي عقد مصالحة بين الشكل والمضمون وأدى هذا االتجاه             
إلى تحرير مخيلة القصيدة من القيد اللفظي الجامد الذي يقيس حدود الداللة إلى مـشابهة         

ا أن هناك سـمة خاصـة        كم )٢٨()الواقع ومن هنا تحرر اإلطار التشكيلي لبناء القصيدة         
فالقصيدة الحديثة غامضة على مستوى     (تميز هذا النوع من الشعر وهي سمة الغموض،         

رؤيا الشاعر ولغته المستعملة، ألنه مادامت الرؤيا مغايرة لما هو مألوف وكانت اللغـة              
المستخدمة خاصة لطبيعة هذه الرؤيا فإنه من الطبيعي أن يغلف القـصيدة إطـار مـن                

يحتاج إلى قارئ مختلف يستطيع فك شفرة       )  ٢٩() جعل الولوج إلى عالمها شاقا    القيمة، وي 
فإذا كان النقد الحديث قد قال كلمته في قضية الغموض وإذا كانت معظـم   .(هذا الغموض 

النظريات النقدية قد اتفقت فيما يشبه االجماع على أن الغموض صفة إيجابية في العمـل       
 تتحقق له ما يجعله مـؤثرا قـادرا علـى التواصـل     الشعري بل إنه بدونها ال يمكن أن  

والعطاء فإن أولئك النقاد قد اتفقوا كذلك على أن الغموض إذا وصل إلى فقـدان القيمـة           
  لذلك فالقصيدة الحديثة نـص  )٣٠()اإلنسانية للقصيدة الشعرية وبالتالي ستفقد قيمتها الفنية 



 

 )٤٧٦٣(

 وهذا االنفتاح جعل القارئ يكشف      مفتوح على إمكانات ال نهائية بخالف القصيدة القديمة       
باستمرار مقاييس جمالية فيها ، فالمقاييس الشعرية ليست ثابتـة والـشكل الـشعري ال               
نهائيا بخالف الشكل المغلق، والقارئ عنصر أساسي في إعطاء النص جمالياتـه، مـن              

  .خالل التفاعل معه
منـذ أن  ( بدو واضـحا   فشعر التفعيلة يمثل نقلة نوعية لدى المرأة بصفة خاصة وهذا ي   

ثارت نازك المالئكة لتكسير هذا العمود والنص الذهني الذي يقوم علية الـشعر وهـي               
تستعين بالنصف المؤنث من بحور العروض وبواسطة هذا النصف الضعيف واجهـت            
النصف القوي وتصدت له وقاومته ونجحت في ترسيخ البحور المؤنثة نصف العروض            

فقد نصفه المذكر وتصدت للعمود وتولت تكـسيره عمـدا          وكسرت العمود الكامل الذي     
وعن سابق اصرار ولم تكتف بكتابة الشعر وتجريب أوزان العروض بل أشبعت ذلـك              
بالتنظيم والتخطيط والتفكير والتدبير ومارست األمر والنهي وجهرت بـالرأي والجـرأة      

      )٣١(.)الرجل في المواجهة وهي صفات لم تكن معروفة لدى األنثى في ذاكرة  ثقافة 
 جاء هذا التمرد لكسر االنساق المحيطة بالشعر واللغة  جميعها والتي احتفت بالرجـل              
عقودا طويلة، ولعل دراستها للموسيقى هي التي مكنتها مـن أمـتالك ناصـية بحـور                
الشعر، والعزف عليها بمهارة واقتدار، فقد حملت المرأة على كاهلهـا إرثـاُ تاريخيـاً               

ماعياُ، أسهم في تهميش كل ما هو أنثوي وقهره، مما جعل لكتاباتهـا مـذاقا            وثقافياُ واجت 
لذلك ينظر للنص  في هـذه     . خاصا، فقد اكتست مفرداتها بالمرارة والتمرد في آن واحد        

المرحلة ليس بوصفه موضوعاُ جمالياُ في ذاته وإنما بوصفه عمال ينبغي أن ننظر إليـه               
  . أنتجتهوفق بنية ذهنية شكلته وآليات تفكير

  :تقول) أنا(ونالحظ ذلك في قصيدة 
  الليُل يسأل من أنا
  متْفاعلن متفاعلن

/٠//٠   ///٠//٠/٠  
أنا سره القلق العميق األسود  
  متفاعلن  متفاعلن  متْفاعلن

///٠//٠/٠   /٠//٠  ///٠//٠  



– 

  )٤٧٦٤(

أنا صمته المتمرد  
  متفاعلن  متفاعلن

///٠//٠  ///٠//٠ 
 بحر الكامل لتعزف على أوتارها مأساتها وتعبر من خاللـه           رغم أعتماد الشاعرة تفعيلة   

عن شجونها، فإنها أستطاعت أن تشكله وتبث من خالله رفضها وتمردها، وأن تطوعـه      
لخدمة قضاياها، ويتضح ذلك من خالل التجذر والتعمق في البنـى النفـسية والداخليـة           

ته التغيرات التـي طـرأت      باعتبار أن النص ممارسة ثقافية أو منتج ثقافي أفرز        .للمرأة
على المجتمعات العربية منذ أواخر الخمسينيات، فال غرابة أن يكـون عنـوان الـنص               

وهو ضميرالمتكلم المنفصل، ويعد العنوان هنـا عتبـة نـصية موحيـة             ) أنا(الشعري  
ومحملة بدالالت قد يفهمها المتلقى للوهلة األولى بأنها حالـة مـن الفخـر أو التفـاخر               

 بالتعمق في قراءة النص نجد أن الشاعرة قد اتخذت من تكـرار ضـمير               بالذات، ولكن 
أداة حرب ووسيلة تعبيير، فهي ليست مجرد لفظة تتكرر إحـدى           ) أنا(المتكلم المنفصل   

عشر مرة ، وإنما هي لفظة تتطور وتتنامى، فهي في كل مرة تحمل داللة إضافية، قـد                 
غياب، ويتـضح ذلـك مـن خـالل        تكون عالمة على القهر والتهميش أو الحضورأو ال       

  .التساؤل المتكرر في متن النص
  . الليل يسأل من أنا

  وتسألني القرون ؟ انا من أكون؟
  والريح تسأل من أنا

هذا السؤال المتكررعن الذات، ينتج طرحاُ نسوياُ يحفر بعمق في البنية الذهنية العميقـة              
جتمعات ، فالسؤال هنـا هـو       للمجتمع األبوي، هو إنكار لقيمة هذه الذات وسط هذه الم         

عالمة على فقد هذه الذات لكينونتها ووجودها فكل الكائنات حولها تسأل عنهـا، فهـي               
صانعة السؤال وهي التي تحدد اإلجابة، هي الذات  المنقسمة على نفـسها، هـي مـن                 
تسأل، وهي من يحاسبها، هي من تحكم على نفسها بـالوجود أو العـدم، لـذلك تـأتي                  

ة وكأنها تشرح للعالم مدى ما تعانيه هذه الذات من عقبات ومـن قهـر               اإلجابات مطول 
حتى الـذات   ) الليل، الريح، الدهر،القرون  (وتهميش حتى إن الكون بكل تفاصيله ينكرها        

  ).والذات تسأل من أنا(تسأل عن نفسها



 

 )٤٧٦٥(

 وقد اتكأت الشاعرة على الزمن ومفرداته المطلقة والمحددة فـي أكتـر مـن مفـردة،                
وكأنها في صراع معه وعليهـا ان تتغلـب         ) هر، القرن، الزمان، الماضي البعيد    الد(مثل

، فهي في صـراع مـع الـزمن الماضـي           )الليل، األمس (عليه، والزمن القريب  مثل      
  .والحاضر، فهو الخصم الذي قهرها وعليها أن تتجاوزه

  والريح تسأل من أنا
  أنا روحها الحيران أنكرني الزمان

  اءنبقى نسير وال انته
  نبقى نمر وال بقاء

  !فإذا فضاء
إن معركة المرأة معركة فكرية مع تيارات ومذاهب فلـسفية مختلفـة، بـل مـع آرث                 
تاريخي جعل من المرأة سلعة تباع وتشترى، فعلينا مواجهة النصوص من هذا المنطلق             
الثقافي، فالدخول بهذه الذخيرة الثقافية إلى عالم النص يكشف المـسكوت عنـه، فهـذا               

كران ولال بقاء والتالشي والتهميش هو سمة من سمات المجتمعات العربية التى تنظر             الن
للمرأة نظرة دونية انعكست على لغتها وموسيقاها فكثـر اسـتخدام الـشاعرة للمقـاطع        

بين مقـاطع طويلـة     ) الحيران، الزمان، انتهاء، بقاء، فضاء    (الطويلة في المقطع السابق   
قد استطاعت الشاعرة التعبير عن تجربتها مـن خـالل          ل. مفتوحة ومقاطع طويلة مغلقة   

تضافر عدد من البنى الشعرية التي ارتكزت عليها القصيدة ، كالبنية اللونيـة ، والبنيـة         
  .الصوتية، والبنية الصرفية

 وقد تجلت مالمح البنية اللونية  في القصيدة من خالل اللـون األسـود، والـذي ورد                 
أنـا سـره   (، والثانية مباشـرة  )الليل( لت عليها مفردة  األولى غير مباشرة د   : بصيغتين

، ووردت  )االسـتفهام (، وردت الصيغة األولى إنشائية، تحمـل داللـة          )العميق األسود 
الصيغة الثانية خبرية، إجابة عن السؤال،  فالليل يسأل ولكن اإلجابة تاتي من الـذات أو       

ونتها ، لذلك تتكرر هذه الصيغة في       األنا،  فاألنا هنا هي الوحيدة المدركة لوجودها وكين        
بداية كل مقطع من مقاطع النص الشعري، وكأنها تبث لنا خطاب الهوية المفقوده وسـط      

  .إن صح التعبير) الكوني(هيمنة طاغية وتجاهل من محيطها  



– 

  )٤٧٦٦(

 كما تجلت مالمح البنية الصوتية، في التكرار، تكرار المد أو تكرار المفردات؛ فتكـرار   
القدرة على التلون الموسيقي بحيث تمنح المتلقي ألواناً مختلفـة وتـأثيرات            المد يعطيها   

  .نفسية متنوعة ، وتخلق انسجاما بين الموسيقى للفظة والحالة النفسية للمبدع
  :تقول

  والدهر يسأل من أنا
  أنا مثله جبارة أطوي عصور

  وأعود أمنحها النشور
  أنا أخلق الماضي البعيد 

  من فتنة األمل الرغيد
  وأعود أدفنه أنا

  ألصوغ لي أمساً جديد
في هذا المقطع ألنا فاعلة، يتجلى ذلك من خالل تكرار األفعال المتـصلة             ) األنا(تتحول  

، لتثبـت حـضوراً طاغيـاً لألنـا     )أطوي، أعود، أخلق، أعود، أدفنة   (بالف المضارعة   
 الطغيـان   يختلف عن المقطع السابق، فتتحول األنا من البراءة والطفولة األولـى إلـى            

لقد استمدت هذا التجبر ممن قهرها، لقد حولت قـضيتها مـن            ) أنا مثله جبارة  .(والتجبر
، وتكـسر بهـذه     )أمسا جديـدا  (االستسالم إلى المقاومة؛ لذلك  قررت أن تصنع لنفسها          

المفردة أفق التوقع  لدى المتلقي، فالماضي ال يصبح جديداً، ولكنهـا تتحـدى الـزمن                 
وياتي ذلك عنـدما  تتحـول       ) الماضي البعيد ( ، بل وستخلق  )دامسا جدي (وستصنع هي   

  . األنا السائلة إلى أنا فاعلة
 وتستمر األنا في الصعود والتنامي حتى تنفصل عن الذات الفاعلة، لذلك تتكىء علـى              

في المقطع السابق لتؤكد من خالله وحدتها فاعليتها وقدرتها على التغييـر،            ) أنا(الضمير
فعل  المضارع الدال على الذات الفاعلة  وتنتهـي بالـضمير المنفـصل              فتبدأ الجملة بال  

ثـم  ). وأعود أدفنه أنا(الدال على الضمير الجمعي لألنثى أي الكل في هذا الواحد )  األنا(
  :تعود وتنقل هذا االنقسام صراحة في المقطع األخير تقول

 والذات تسأل من أنا
  أنا مثلها حيرى أحدق في الظالم

  حني السالمالشيء يمن



 

 )٤٧٦٧(

  أبقى أسائل والجواب
  سيظل يحجبه سراب

  وأظل أحسبه دنا
  فإذا وصلت إليه ذاب

  .وخبا وغاب
فالذات هي ذات الشاعرة، أما األنـا       ) وأنا/ ذات(األنا تعلن في النهاية عن انقسامها إلى        

فهي كل أنثى في هذا الوجود تعاني الفقد والتهميش واالقصاء، واألنا االخيرة هي عملية              
حالل  الخاص في العام، لينفتح النص على العديد من الدالالت التي تبثها الشاعرة عبر               إ

  .  مفرداتها وعبر البنى الموسيقية القصيرة من خالل تكرار تفعيلة بحرالكامل
تجربة متـشابهة  )  أن المس قلب األشياء(وكذلك تخوض  ملك عبد العزيز في قصيدتها     

  :قولمن الفقد والتهميش واالقصاء، ت
  أنكسر على عتبات الليل

/٠(٠/٠  /٠   ///٠//   ///٠(  
  فاعل  فعلن  فعلن فاعل

  تذروني الريح على العتبات
/٠٠   ///٠  ///٠/٠   /٠/٠  

  فاعْل  فاعل  فاعل  فعالن
  تذروني في تيه الساحات

/٠/٠٠   /٠/٠   /٠/٠  /٠/٠  
  فاعل   فاعل   فاعل   فاعان

  آه
/٠/٠  

  فاعل
  اتفكك

///٠  /٠  
  فعلن  فا

  أتفتت



– 

  )٤٧٦٨(

  أتالشى
  أشتاق

/٠/٠٠  
  فاعان

ال شك أن وعي الشاعرة العميق  بالحياة وبأزمتهـا بـل وإدراكهـا لمأسـاتها وللهـم                  
اإلنساني، كانوا مفجرين للعديد من قصائدها والتي تعـد صـيحة إحتجـاج أو تمـرد                

  .وغضب على هذا الواقع
ونه الخبب أو ركض الخيل، وما      اعتمدت الشاعرة تفعيلة بحر المتدارك التام أو كما يسم        

يتمتع به من زحافات وعلل، والذي يمكن أن يوحي  بمهارة الشاعرة في العزف علـى                
هذا البحر، ومن جماليات لغة الشاعرة قدرتها على أن تمنح كلماتها من خالل الـسياقات     

  . المختلف قيما موسيقية ومعنوية متعددة تدل على مرونتها وإمكاناتها الواسعة
القة بين أصوات الكلمات والمعاني التي ترمي إليها  من أهم العناصـر التـي تـشد           الع

أ )( ك..ك..ف...ت...أ(انتباه المتلقـي، وهـي سـمة وأضـحة فـي هـذا الـنص                
هذا التقطيع الصوتي يتناسب مع معنى الكلمة التـي يـشعرنا بكـم             ) ت..ت..ف..ت..

الحروف والكلمات تبدع الـشاعرة     المعاناة والقهر التي تشعر بها الشاعرة ، فمن خالل          
في التشكيل الجمالي للغة التي تنقل من خالله وتعبر به عن التقطع الداخلي لمـشاعرها               

أن منبع جمال الشعر    ) أسرار البالغة (كأنثى، وقد ذهب عبد القاهر الجرجاني في كتابه         
  .يكمن في المعاني ال في األلفاظ

، تكرار مفردات أو تكرار أحرف المـد،     ظاهرة التكرار واضحة في هذا النص الشعري      
  ).ساحات/ عتمات/ عتبات( ويعد تكرار أحرف المد هنا بمثابة متاهة تضيع فيها الذات 

 فكل صوت موسيقي له خصائصه  من حيث القوة والرخاوة أو الهمس والجهر، يثيـر               
في النفس السعادة أو الحزن، صوت مبهج أو حزين ، سريع أو بطيء، فهـذا البطـىء           
والمد في الكلمات السابقة يوحي بالتيه والتشتت، فمن خـالل صـوت  المـد تمكنـت                 
الشاعرة من التشكيل الجمالي لهذا الصوت ، فالصوت ليست له داللة جمالية بمفـرده،               

  .وإنما يستمد داللته من الوظيفة التي يؤديها داخل النص
  :تقول

  أن تحضنني كفُ



 

 )٤٧٦٩(

/٠/٠   /٠  ///٠/٠  
  فاعل  فعلى فاعل

  ويني  في العتماتتؤ
/٠٠  ///٠/٠  /٠/٠  

  فاعل  فاعل فعالء
  وحدي في الليل

/٠/٠٠    /٠/٠  
  فاعل  فاعان

  انكسر فوق العتمات
  أتبعثر فوق العتبات

. سيطرت مفردات بعينها على لغة النص، والتي عكست اهتمام الشاعرة بالبنية اللونيـة            
تكـررت مـرتين،    ) الليل(ثل  من خالل تكرار بعض المفردات الداللة على لون بعينه م         

  .مرتين، فداللة المفردتان داللة على القتامة واليأس)  العتمات(ومفردة 
كما أن لصوت حرف التاء خصوصية في هذا النص، فهو حرف مهموس رقيـق فـي                

/ أتفتـت (وقـد يـستخدم بطريقـة انفجاريـة فـي           ) العتمـات / العتبات(كلمات مثل   
مل داللتين داللة الهمس وداللـة مغـايرة وهـي    ليتحول هذا الحرف الذي يح ).الساحات

داللة االنفجارية يتماهي مع شخصية المرأة التي قد تبدو عليها مالمـح الرقـة ولكنهـا              
انفجارية في التعبير عن قضاياها، لنثبت من خالل هذا الطـرح أن الموسـيقى ليـست                

زينـة  وليس مجرد شكل خـارجي يكـسب الـشعر          ، شيئا زائدا يمكن االستغناء عنه      (
ليس الوزن الشعري مجرد علبـة ذهبيـة أو مفضـضة        .... وطالوة وحالوة   ، ورونقا  

توضع فيها هدية الحلوى حتى تزيد من بهجة الهدية دون أن يكون لها أثر في طعم مـا                  
بل هو ما رأينا من ضرورة يقوم أساسها على حقبقـة جذريـة فـي صـميم                 ، تحتويه  

عد على تحقق ذلك حالة التمرد التي سادت تلك          وقد سا  ) ٣٢()التكوين والسلوك البشري      
المرحلة، فنجد الشاعرات قد اطلقن العنان لمفرداتهن لتعبر عن فكرهن في لغـة مليئـة               

  .والدالالت باإليحاءات
إن هؤالء الشعراء أحـدثوا     : (على هذه المرحلة وقال   ) سعد البازغي ( وقد علق الدكتور  

يارهم لوحدة التفعيلة بدال مـن وحـدة البيـت          التغيير في مسار القصيدة لدينا ليس باخت      



– 

  )٤٧٧٠(

الشعري وإنما ألن رؤيتهم للشعر والحياة مختلفة كثيراً عن الرؤيا السائدة من قبلهم وقـد       
  ) ٣٣()أدى هذا إلى مواجهة مريرة مع واقع اإلبداع الشعري ووضع الساحة األدبية

أما فيما  ، اء جميعهم   فمحاربة التابوهات الثابتة وكسرها هي المشكلة التي واجهت الشعر        
نص المرأة من الحكايـة  (يخص المرأة فقد لخص الدكتور عالي القرشي األمر في كتابه   

أنهن قفزن في ذلك النص عن المخبوء مـن عـالم المـرأة             : ( حيث قال   ) إلى التأويل 
وأظهرن فيه جسارة الفعل الكتابي الذي أسفر من خلف أبواب القصيدة العربية وقوافيها             

 بقوانين ثبات خدر الفتاة وخيمتها في الصحراء تلك الخيمة التي تحجـز المـرأة       وبيوتها
فكانـت  ، وحسب حالة التـسامح معهـا       ، عن عالمها وال تخرجها إال حسب الظروف        

       )٣٤()ومتحركاً في الوزن إن شاء ، القصيدة عالمها الجديد الذي يسفر مقتلعاً القافية 
 فلم تحدثنا الشاعرات عن معاناتهن االجتماعيـة أو         .ونالحظ ذلك في النصوص السابقة    

االقتصادية بل تخطت ذلك لترصد لنا معاناتهن مع كينونتها أو معاناتها مع الكتابة، فقـد              
مستخدمات اللغة المراوغـة    . جعلت الشعر هدفا في حد ذاته للخروج من الرتابة والملل         
كمـا  .تجاه العادي والمـألوف   والمتمردة لتعبرن من خاللها عن مراوغتها وتمردها هي         

استخدمن أيضا التفعيلة بدال من الوزن الثابت، وتخلت عن القافية المتكررة ولجأت إلـى      
  .تنوع القوافي

فقد تخطت ذلك في العديد من قـصائدها أيـضاً، منهـا         ) بديعة كشغري (كذلك الشاعرة   
ـ   )األرض لي، ونص الكأس تدور   ( ذلك ، فتحدثت عن األرض والمـشكالت الـسياسية ل

التـي خـصت دواوينهـا      ) فوزية أبو خالد  (اختارت لها إيقاعاً مغايراً، وكذلك الشاعرة       
بإهداءات لبعض الشخصيات السياسية، وكتبت فيهن بعض القصائد أو بعض األهداءات           

  .مثل اإلهداء لحكمت النجار وفي قصائد اخرى لجميلة ابو حريد
نوضح من خاللهـا القيمـة      ) األرض لي (وسنقف وقفة مطولة عند نص بديعة كشغري        

اإليقاعية في هذا النص ومدي الحرية التي منحها اإليقاع للشاعرة لتـستطيع أن تجمـع               
  .بين الفكرة والقيمة الجمالية

  :     تقول
  األرض لي

/٠//٠/٠  
  مستفعلن



 

 )٤٧٧١(

  والعشق لي 
/٠//٠/٠  

  مستفعلن
  والورد من قلب حبيبي 

/٠///٠   /٠//٠/٠  
  مستفعلن    متفعلن

 خطأ شائع في الشعر الحر وهو خطـف سـاكن كمـا فـي قـصيدة  صـالح              هناك-
تخطف ياء بالدي، وهنا خطفت يـاء       ) الناس في بالدي جارحون كالصقور    (عبدالصبور

  -ينادي
  يناد هذي بالدي 

//٠/٠  //٠//٠  /٠/٠  
  ثم تعود  الستقامت النغمة مرة أخرى

  فالحب لي
/٠ /٠//٠  

  مستفعلن
  والوعد لي

/٠//٠/٠  
  مستفعلن

  والعود لي
/٠//٠/٠  

  مستفعلن
  بغداد لي

  والقدس لي
،  فهي تستغل  ما يتيحه الشعر        )متفاعلن/ متفاعلن(تنتقل في هذه الفقرة إلى بحر الكامل        

  :الحر من طاقات إيقاعية وإبداعية  متنوعة ومتغيرة للتعبير عن قضاياها تقول
  يا أيها الغازي المعادي 

/٠//٠   ///٠//٠  ///٠//٠/٠  



– 

  )٤٧٧٢(

  تاب خروجك األبدي اقرأ ك
  من أرضي ومائي

  ارحل
  بعيداً... كارهاً أو مرغماً بعيداً

  عن كل أجوائي
 لو وقفنا أمام الكلمات في النص السابق فإن الكلمات ال تحمل نغما فـي ذاتهـا وإنمـا                  
بالعالقات بين الكلمات، أي بوضعها في سياقها الشعري، وحسب ما ينسج الشاعر مـن              

كون النغم، يساعده في ذلك مايبذله مـن أجـل إظهـار التنـاغم              عالقات بين الكلمات ي   
 ليخرجه كمـا   )Rhythm( ليتمكن من ضبط اإليقاع harmony) الهارموني(الصوتي 

  .يشاء من السرعة والبطء
مرحلة الكتابة الشعرية هي مرحلة انفعال عاطفي تمكن الشاعر مـن إخـراج             (وبما أن   

فهو يأتي بتراكيب منـسجمة  تمتـد وتنقـبض          هذا االنفعال في شكل هزات موسيقية ،        
حسب امتداد نفسه وانقباضها، فإذا ثقلت أحزانه وامتدت، امتدت نغماته وتراكيبه وكأنها            

وفـي  ، تعاني معه قسوة اآللم ، وفي حالة الفرح تراقصت أنغامه على إيقـاع األلفـاظ        
 وكمـا   )٣٥( .)حالة استرجاع الذكريات سكنت قوافيه وكأنه شريط سينمائي يسير بـبطء          

نرى فقد اعتمدت الشاعرة تفعيلة بحرالرجز ووحـدتها اإليقاعيـة مـستفعلن مـستفعلن        
وهـو حـرف    . بتنوعاتها، كما اعتمدت حرف روي واحد تكرر إحدى وعشرين مـرة          

الياء، بما يحمله هذا الحرف من سمة االتكاء أو الكسر أثناء النطق به، وزاوجـت بـين      
كون لي، شوقي ، دمائي ،عشقي ، أجوائي ، حبيبـي ،            سي(حرف جر وياء الملكية مثل      

إثنا عشر مرة بداللة الملكية، وقد ارتبطت الملكيـة  ) لي(فقد تكرار حرف الجر  ).بالدي  
) األرض ،العشق، الورد ،الحب ،الوعد ،العود ، بغداد ، القـدس         (لديها بالمفردات األتية    

 والوطنية واالنتماء للحلم العربـي     واذا نظرنا لهذه المفردات وجدنا أنها تجمع بين الحب        
واسترجاع القدس ، وهذا يبرر لنا استخدامها صيغ المستقبل وتكرارها أربع مرات فـي              

مرتين في المتن ومرتين في ختـام       ) سيكون لي، سيكون لي   ) (سيكون لي . سيكون لي   (
  .النص الشعري

على تحقيقه اتـضح  داللة صيغ المستقبل هنا أن الحلم لم يتحقق بعد ولكن هناك إصرار             
. بـالدي، حبيبـي، شـوقي     (من تكرار صيغ الملكية التي يزدحم بها النص الـشعري           



 

 )٤٧٧٣(

كما تتعامل مع  التكرار بوصف تيمة إيقاعية تتغنى بها، فتضفي بذلك  علـى               ). اجوائي
  ).لي(القصيدة إصراراً من خالل تكرار حرف الجر 

  : فهي تقول
  فاألرض لي
  والعشق لي 

  - إن عاجال أو آجال -والوقت حتى الوقت 
  ...سيكون لي سيكون لي 

  وطن أخضر 
  ضوؤه عشقي 

  نزفه شوقي
  ورايته دمائي

  سيكون لي
    )٣٦(سيكون لي

 فمتعتنا الجمالية تكمن في تمثيل الموسيقى لشعور الفقد أو التشتت، الحزن أو الفـرح ،               
ـ             ل الـنص   الخوف أوالرهبة، ولن يكون ذلك بالصوت الموسيقي فقط أو النغم فقط داخ

وإذا تأملنا المقطع  السابق، فسنلحظ تماثـل المقـاطع         . الشعري، وإنما باندماجه بالمعنى   
الصوتية تماثالً تاماً، مع سيطرة المقاطع الطويلة سواء أكانت مقاطع صامتة أم متحركة             
، وهذا ال يأتي اعتباطاً وإنما توجده حالة الشاعرة النفـسية لحظـة كتابـة القـصيدة،                 

لطويلة قد تعبر وتتناسب مع حالة األلم والحسرة التي تعانيها الشاعرة ومـدى             فالمقاطع ا 
تستطيع أن تصل إلى مناطق في الشعور اإلنساني        ( إحساسها بضياع األرض فالموسيقى   

تعجز الكلمات عن الوصول إليها، كما أن تنوع اإليقاع حسب مقتضيات النظم يتجـاوز              
 فلو أمعنا النظر  إلى تكـرار        )٣٧()إلشباع الحسي رتابة النغم إلى ما هو أعمق اتصاال با       

ياء الملكية في القصيدة إحدى وعشرين مرة بما يحمله من داللة االتكاء على الحرف أو               
الكسر، تنقل لنا داللة الكسر الموجودة في الحرف شعوراً باإلصـرار، اصـرار علـى            

تتكـرر الجملتـان   و) والعشق لي ، األرض لي (بلوغ الهدف وتحقيق الحلم حينما تقول       
  . في النص الشعري مرتين



– 

  )٤٧٧٤(

وكما ذكرنا سابقا اعتمد التشكيل اإليقاعي في القـصيدة الـسابقة علـى تفعيلـة بحـر                 
ولكن التشكيل اإليقاعي ال يعتمد على الوزن والتفعيلـة فقـط ، وإنمـا     ) مستفعلن(الرجز

مليـات  تتضافر على تحققها وتتفاعل في بنائهـا عـدة ع         ( يتحقق بطرق وآليات أخرى     
  فعلـى    )٣٨()تشكيلية وعدة عناصر ومكونات لغوية وتركبيه وأسلوبية وداللية ورمزيـة         

سبيل المثال وليس الحصر تكرار ظواهر صوتية وفق نسق معين وعلى مسافات زمنية             
متساوية قد يسهم في إبراز جماليات اإليقاع، ونجد ذلك واضحاً وجليـاً فـي القـصيدة                

ر الصوتية والتي اسهمت في إبراز اإليقاع فـي القـصيدة           السابقة فقد كثرت بها الظواه    
  .كالنبر والتنغيم

فالموسيقى الداخلية تتمثل فيما توفره الشاعرة ألبياتها من تقسيم داخلي تعكس من خالله             
إيقاعاً داخلياً من خالل جرس األلفاظ وانسجامها واستوائها وتناسقها مع استخدام الـوزن     

  .ألحوال النفسية المختلفةالشعري المناسب للمواقف وا
وهذا هو الذي يجعلنا ننفعل حينما نسمع قطعة موسيقية تثير في نفوسنا الـشجن فـي                 (

فللموسـيقى دور فعـال فـي    ، وأحيانا أخرى تثير فينا الفرح واالبتهاج     . بعض األحيان 
   فحينما تستخدم  الشاعرة سين التسويف أربع مـرات            )٣٩()التأثير على النفس البشرية     

في المتن وتختم النص الـشعري  ) ستكون لي، ستكون لي(تلح بالنغمة الموسيقية نفسها     و
ورغم ما يتميز به حـرف الـسين مـن          ) ستكون لي، ستكون لي   (بسين التسويف نفسه    

شعور بالهمس والوشوشة فإن ياء الملكية تسهم معهـا فـي إبـراز معنـي اإلصـرار              
  .والتحدي

خلية الجناس سواء أكان ناقصاً أو تاماً، وقد تحقق         ومن الصيغ التي أثرت الموسيقى الدا     
كما أن تكـرار    ) ينادي، بالدي (عند الشاعرة في النص سالف الذكر، جناس ناقص بين          

الكسر في حرف الروي أسهم في إبراز فكرتين األولي الملكيـة، والثانيـة اإلصـرار،               
  .ملكية األرض، واإلصرار على استرجاعها

ية بذألك في اثراء المعنى وإيضاح الداللة، فالموسيقى بنوعيهـا    فأسهمت الموسيقى الداخل  
ال تأتي من قبل الشاعرات اعتباطا وإنما عن دراية وإحساس بالمعنى المـراد التعبيـر               

ونحن بذلك ال نريد عزل الفن عموما عن سـياق الحيـاة األجتماعيـة والخبـرة                . عنه
وإنما الجميل فيما يبعثه هذا التنـاغم  اإلنسانية، فالجميل ليس هو ذلك  التناغم الصوتي ،        

من شعور بالفرح أو الحزن أو الفخر أو الدونية وغير ذلك من المعاني التي ممكـن أن                 
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ليست تطريباً فحـسب، بـل هـي        (تتشكل من خالل التناغم الصوتي؛  فالموسيقى إذن         
تفوقـه،  وسيلة من وسائل التعبير واإليحاء ال يقل أهمية عن التعبير اللفظي بـل لعلهـا          

وذلك ألن موسيقى الشعر هي التي تخلق الجو وهي التـي تـوحي بـالظالل الفكريـة                 
والعاطفية لكل معنى، وقد تكون تلك الظالل أكثر فاعلية في النفس من المعنى المجـرد               
بحيث يعتبر ضعف الموسيقى في الشعر إنقاصا شـديدا مـن قدرتـه علـى التعبيـر                 

 قصيدة النثر التي سيكون لنا وقفة معها في نهايـة             وهذا ما خالفه أنصار     )٤٠(.)واإليحاء
  .الدراسة

   مرحلة النضج-٥-٢-٣
 إن الساحة الشعرية تتأثر بما يحدث في الكون من تغيرات، وألن الشاعر دائمـا يقـظ                
لهذا التغيير، وألن الشعر هو تسجيل للحياة االجتماعية في كل حقبـة، لـذلك يواكـب                

 من  - إن صح التعبير   - تحدث، بظهور أنواع جديدة      الشعر حركة التطور السريعة التي    
فبعد تململ القصيدة العربية داخل سجن البحـور        (الشعر فظهر ما عرف بقصيدة النثر،       

ظهرت قصيدة النثر لتعلن الخروج والثورة على عمود الشعر والتفعيلة، مما ادى إلـى               
ي تعارف عليه النـاس     الجدال النقدي حولها، ألنها انفلتت من مألوف الشعر العربي الذ         

على مر العصور بسبب االنفتاح على المجتمعات المجاورة والتيسير على القارئ الـذي         
لم يعد لديه الوقت الكافي ليحفظ القصيدة مثل النص القديم، فدار الجدال حول إثبات هذا               

تمثـل  ( ومنهم من يقول أن هـذه القـصيدة   )٤١()النوع الجديد من الفن إلثبات شرعيتها       
داً من الحرية في زمن يتميز بالتمرد والدعوة إلى التجريب والبحـث عـن أفـق                رصي

جديد، زمن يمارس االنفتاح الثقافي بكافة معانيه فكل األغطيـة تـزول وكـل الحـدود            
،  بعيـدا   ) ٤٢()تتماهى ليس فقط على مستوى الشعر وإنما على كافة المستويات الحياتية            

النثر وأنماطها وشرعيتها من حيث كونها نوعا       عن فتح باب النقاش حول مفهوم قصيدة        
  فاألمر هنا ليس لحل النزاع بين الطائفتين المختلفتين وإنمـا للحـديث      ٤٣*شعريا حداثيا 

عن هذا النوع من القصائد التي تبنته بعض الشاعرات، هذا النـوع مـن القـصائد لـه      
 النقـدي  مكوناته التي تقوية وترقى به إلـى درجـة االسـتمتاع، وتـصدرت المـشهد        

           مصطلحات تتناسب مع هذا النوع الجديد مثل اإليقاع النثري،  فاإليقـاع النثـري هـو               
إيقاع صوري مرئي غير صوتي، إيقاع له أنظمة صوتية مغايرة تعتمد على العـين              (  

   ) ٤٤(.)والمكان والتأمل إلى درجة أن النص أصبح يرى ويشاهد بدالً من السماع فقط 



– 
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تخلق القصيدة إيقاعاً    (:عن مالمح اإليقاع داخل قصيدة النثر وقال      ) نيسأدو(وقد تحدث   
جديداً ال يعتمد على أصول اإليقاع في قصيدة الوزن وهو إيقاع متنـوع يتجلـى فـي                 
التوازي والتكرار والنبر والصوت وحروف المد وتزاوج الحروف وغيرهـا، كمـا أن             

طاقة الكالم اإليحائية والذيول التـي   إيقاع الجملة وعالئق األصوات والمعاني والصور و      
تجرها اإليحاءات وراءها من األصداء المتكونة والمتعددة كلها موسيقى وهي موسـيقى            

  لقد قدمت قـصيدة النثـر   )٤٥()مستقلة عن موسيقى الشكل المنظوم قد توجد به أو بدونه 
نثـر الـسردي،    أمثلة على االستفادة من السرد، بانتقالها من الغنائية اإليقاعيـة إلـى ال            

  .بتخلصها من موروثاتها والهروب عبر التقنيات التي أبرزها السرد
  فنجد بعض الشاعرات اتخذن من قصيدة النثر سبيالً جديداً للتعبير عن أنفسهن، وربما             

  :يعود ذلك لعدة أسباب منها
  .  أن قصيدة النثر تطلق العنان لفكرهن يغوص في الال مألوف -
  .معتادتجاوز النسق الشعري ال -
 .تكسير التابوهات الثابتة -
 .رغبة في التجديد ومواكبة العصر -

  :تقول) شجيرة(بعنوان ) هدى الدغفق(فإذا نظرنا إلى نص الشاعرة 
  سكونها يزعزعني 

  كلما أنصت إليها
  الصخور المتكاتفة تلملم بركانها

  منذ سنين سكونها ليس إال إرادة 
  الصخور المتكاتفة 

  )٤٦() بدو اآلنفي أحشائها شجيرة ال ت
منهـا اإليجـاز، والتـوهج،      (هناك سمات أساسية حددها بعض المنظرين لقصيدة النثر         

واإلشراق فهي تتجنب االستطرادات واإليضاحات والشروح وكل ما يقودها إلى األنواع           
  ) ٤٧()النثرية األخرى كقوى كاملة في تركيبها اإلشراقي
ت الشاعرة حرمة البنية اإليقاعية ببنية      ونرى ذلك واضحاً في المقطع السابق حيث انتهك       

آخرى مغايرة، معتمدة على الجمل الطويلة والقصيرة كوحدة لها، تستطيع مـن خاللهـا        
  .إيضاح الداللة الكامنة خلف الجمل والكلمات
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وبإمعان النظر في النص السابق نجد الشاعرة تعتمد فيه على الحاسـة البـصرية ، أو                
راءة المقطع جلية وواضحة من خـالل اسـتخدامها لتقنيـة     التصوير ، نشعر بها اثناء ق     

سـكونها  (الوصف، أتناء وصفها للصخور، كما استخدمت حاسة السمع أيضا في قولها            
فالسكون ضـد  ) واالنصات  / السكون  (حينما ربطت بين    ) يزعزعني كلما أنصت إليها     

الـصمت   ، فكيف استطاعت ان تسمع وتفهـم مـن   ،الحركة ، واإلنصات ضد التجاهل     
عبـارات مكتنـزة   . والسكون ، أو أن بإنصاتها  واهتمامها استطاعت أن تفهم الـسكون  

بالكثير من المعاني، يستطيع كل متلقي أن يقرأها وفق قناعاته وراه دون أن يفقد الـنص      
  .شيئاً، بل العكس فالنص دائما يتجدد بتعدد قراءاته وقرائه 

وهو من الحروف المهموسـة،  ) السين(رف كما أن الشاعرة وفقت في اختيار وتكرار ح      
وهو من الحـروف التـي تـشعرنا بـالهمس الـذي يتوافـق مـع فكـرة الـسكون                    

وليست الشاعرة هدى الدعفق وحدها هي من كتبـت قـصيدة النثـر مـن               .واالنصات
  :تقول) حسناء(في قصيدة ) فوزية أبو خالد(الشاعرات السعوديات فكذلك الشاعرة 

  لشحيحة حلبت السحب الصحراوية ا
  أحالماً وحزناً وماء قراحاً وأسئلة صغيرة

  سكبت السائل الحارق في حنايا الروح 
  حتى احتدمت القارورة بما ليس

   )٤٨(في طاقة جسدها الغض
فبالنظر إلى لغة القصيدة فهي بما تحمله من داللة تفوق الكلمات التي تنقلهـا فـي لغـة         

و اإليقاع سبيالً إليصال فكرتهـا وإنمـا        تخاطب البصر ال االذن، فلم تعتمد الموسيقى أ       
اعتمدت لغة مكتنزة وصور معبرة وخارقة للمعتاد والمألوف باختيـار مفـردات غيـر              

لتنقل مـن خاللهـا     ) الجسد الغض / حلبت  (معتادة تمثل تمردا على اللغة مثل مفردات        
حة  تلك الـسحب الـشحي    ) السحب الصحراوية الشحيحة  (معاناتها مع الواقع والذي تمثله      

العالقة بـين المقـاطع عالقـة       . وأسئلة صغيرة / وماء قراحاً   / وحزناً  / تنتج  احالماً    
متوالية تسلم بعضها بعض من خالل لغة مكثفة وموحية، فكل ما حلبتـه مـن أحـزان                 
وأحالم وماء قراح وأسئلتها المستفسرة والمتمردة احيانا، سكبتها في حنايا الروح، تلـك             

  .رط احتمالها، فما زالت تلك الروح غضة كجسدهاالروح التي فاضت من ف



– 
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وهكذا رغم تخلي الشاعرة عن الوزن والقافية متبنية قصيدة النثر، استطاعت أن تعبـر              
عن نفسها بعمق المعاني والكلمات وهذا إن دل على شيئ فإنما يـدل علـى أن المـرأة            

طاعت أن  اسـت . كائن متجدد، تستطيع أن تواكب الحضارة وتقف في وجـه التحـديات           
تخرج من خبائها وتواجه الواقع والمجتمع وأن تحفر اسمها في المشهد األدبي والثقـافي            
فالعديد من المجالت العلمية والثقافية تنشر لهن، كما أن العديد من الرسـائل الجامعيـة               
تسجل باسمهن كمادة للبحث والدراسة، وهذا ما كان ليتحقق لو ظلت تنتظر التغيير مـن         

ن خارج ذاتها، وإن كان هناك صفة مشتركة يمكن أن نصف بهـا أغلـب         الخارج أي م  
اإلنتاج الشعري النسوي، فهو طرح قضايا المرأة بشكل أكثـر وعيـا وعمقـا، وربـط           

  .معاناتها بسيطرة المجتمع البطريرقي الذكوري
حمالـة  ( قـصيدة   )الشذرة والجسد(، شاعرة مغربية، في ديوانها )إيمان خطاب(وكذلك 

  :لتقو) جسد
  حمالة جسد

  حمالة جسد أنا،
  أرعاه وأحرسه

  وال أملك ناصية روحه
  حراس على روحي،

  وجسدي خارج الروح
  رهينة

  حراس على جسدي 
  وروحي داخل الجسد

  )٤٩(سجينة

نصا مختلفا من حيث الفكرة، فقد فصلت بين الروح والجسد،          ) إيمان خطاب ( يعد نص    
 النص القرأني  فـي سـورة المـسد      بل وجعلت من الجسد حمال شاقا، فهي تتناص مع        

، وهي زوجة أبولهب، لقد جعلت من جـسدها حمـال ال         ٤آية  ) وامرأته حمالة الحطب  (
تستطيع التحكم فيه، هي مجرد حمالة جسد تشقى بهذا الحمل، أسيرة بداخلـه ال تقـوى                
على الفرارمنه أو الفرار به، كما أن الروح كذلك سجينة هذا الجسد،  فقد جعلـت مـن                  

  .د رهينة، وجعلت من الروح سجينةالجس
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 لقد تخلت الشاعرة عن الوزن ولكنها لم تتخلى عما يـوحي بـالنغم وال يـصرح بـه                  
  .كالسجع والجناس وغيرهما من الوان البديع التي تشعرنا بالنغم داخل النص

قد ظهرت لدى بعض الكاتبات جرأة واضحة في طرح ونقـد األوضـاع األجتماعيـة               
 لقد فتحت قصيدة النثر لهن الحدود وكسرت التابوهات وتخطت بهـا            والسياسية السائدة، 

فأصبحت القصيدة بذلك نصاً مفتوحـاً علـى إمكانـات ال            الشاعرات العادي والمألوف  
هذا االنفتاح جعل القارئ يكتشف باستمرار مقاييس جمالية جديدة ، فالمقـاييس         ( نهائية،  

ئياً ، و القارئ عنصر أساسي في إعطاء       الجمالية ليست ثابتة، و الشكل الشعري ليس نها       
النص جمالياته من خالل التفاعل معه ، فشعر التفعيلة يمثل هاجس قوي لـدى المـرأة                

النص ازك المالئكة لتكسر هذا العمود ومنذ أن ثارت ن "بصفة خاصة و هذا يبدو واضحاً       
ض ،  النصف المؤنث من بحـور العـرو      الذهني الذي يقوم عليه الشعر و هي تستعين ب        

 القوي ، و تـصدت لـه و قاومتـه ،            بواسطة هذا النصف الضعيف واجهت النصف     و
في ترسيخ البحور المؤنثة نصف العروض و كسرت العمود الكامل الذي فقـد              ونجحت

نصفه المذكر و تصدت للعمود و تولت تكسيره عمداً و مع سابق إصرار و لم تكتـفِ                   
بالتنظيم و التخطيط و التفكيـر      ت ذلك   بكتابة الشعر و تجريب أوزان العروض بل أشبع       

التدبير و مارست االمر و النهي و جهرت بالرأي و الجرأة في المواجهة و هي صفات     و
 ورغم هذا التمرد  ظلت تـدافع        )٥٠()لم تكن معروفة لدى االنثى في ذاكرة ثقافة الرجل          

ـ                 ن عن اإليقاع داخل النص الشعري، واكتفت  بأن تخلت عن نصفه المـذكر، فهـي م
الذي تبنت هذا النوع   ) الشعر(المناهظات لقصيدة النثر، كما وصفت نازك المالئكة مجلة         

تعد نازك المالئكة من الشاعرات التـي ال        )  ٥١()بلغة عربية وروح أوربية   ( بأنها تصدر 
تنسلخ تماما عن موروثاتها الثقافية وإنما تحاول تطويع هذا الموروث لخدمـة قـضيتها،      

انية وما تطرحه من قضايا ظلت الموسيقى واإليقاع معبـرين عـن            فعلى الرغم  مما تع    
هذا التمرد وواصفين تلك الحالة، فهي معتزة بتمكنها من اللغـة واإليقـاع وتطويعهمـا               

  . لتعبر من خاللهما عن فكرتها
وختام ماسبق فإن  جماليات الموسيقى  ال تكمن فقط في قيمتها الفنية التـشكيلية وإنمـا                 

فالقيمة الفنية تؤدي إلى قيمة جمالية غرضـها اإلمتـاع          . دالالت تعبيرية فيما تمثله من    
ولكن إن تجاورت هذه القيمة الجمالية مع المعنى عكست لنا فكرا وقيمة ذهنية ،كمـا أن            

يحتفظ بموقع مركزي في الثقافة اإلنسانية، وقد انتعش في أقدم الحـضارات        (الشعر ظل   



– 
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 وسوف يبقى كـذلك     ٥٢)ثقافات حتى وقتنا الحالي   البشرية، وكان عنصرا بارزا في كل ال      
  .ما بغيت اللغة العربية، بفضل ما يتمتع به من خصوصة لغوية وإيقاعية
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 الخاتمة
من خالل دراسة الشعرية األنثوية والنسق الثقافي، وجماليات التشكيل الموسـيقي فـي             

 األول، الـشعرية األنثويـة      :الشعر النسائي المعاصر، والذي تمت دراسته في محورين       
والنسق الثقافي، والذي تبين من خالله مدى تأثر المرأة بنسقها الثقافي وانعكـاس ذلـك               

  .على لغتها وصورها الشعرية
: األول: النسق الثقافي وجماليات التشكيل الموسيقي، وجاء في مبحثـين        : المحور الثاني 

 الموسيقي األول مـن الطبيعـة       مفاهيم عامة عن الموسيقى، وكيف استمد اإلنسان حسه       
كما اوضحنا أن الموسيقى بمـا هـي        .كهمسات النسيم وصوت العصافير وخرير الماء     

  .عليه من تنظيم وترابط في تشكيل معين تقدم لنا صورة كلية معبرة
أرادت الشاعرات من خالل هذه النغمات البسيطة والمتكررة حث وتنبيه حسنا الجمـالي        

  .الموسيقى واالستمتاع به جمالياًإلى تقدير قيمة الصوت و
النسق الثقافي وجماليات التشكيل الموسيقى، وقد توصلنا إلى أنـه كمـا            : المبحث الثاني 

مرت المرأة بمراحل حيوية وتاريخية مر حسها الجمالي متأثراً بتلك المراحـل، فمـن              
لمـستعارة  مرحلة االستنساخ والتقليد في نظام القصيدة القديم والتواري خلف االسـماء ا           

إلى مرحلة التمرد والتباهي بأنوثتهن وشعرهن بحيث أصبحت جزء من سيرورة األدب            
  .العربي

كما أن استخدام الشاعرات لقصيدة التفعيلة أدى إلى التنوع الجمالي، واتساع الـصورة،             
  .وانفتاح الداللة

بـر عـن     وكذلك عند تبنيها قصيدة النثر وتخليها عن الوزن والقافية، استطاعت أن تع           
نفسها بعمق المعاني والكلمات وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن المـرأة كـائن                 

  .متجددة تستطيع أن تواكب الحضارة وتقف في وجه التحديات
  :وقد توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية

نيتـه  استطاعت  المرأة  الخروج عن األنساق الثقافية لألدب الـذكوري فـي ب              -
  .البطريركية

للمرأة  نسق ثقافي  مغاير للنسق الثقافي الذكوري مما جعل لكتابتها خصوصية،              -
  .وطعماً مغايراً
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ال يتساوى إبداع المرأة والرجل في معالجة قـضايا المـرأة ، بـل إن للمـرأة                  -
 .خصوصية في معالجة قضاياها

رجيـة التعبييـر    استطاعت المرأة من خالل التشكالت الموسيقية الداخلية والخا         -
 .عن قضاياها وإثبات خصوصيتها في استخدام اإليقاعات الموسيقية

        .ال يوجد بحور مؤنثة وبحور مذكرة وإنما اللغة هي من تؤنث وتذكر البحور -
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 ملخص البحث                              

حكم اإلحرام من جدة للقادمين عن طريق المراكب البحرية أو           :عنوان البحث   
  دراسة تحليلية نقدية ..الجوية 

 وخاتمـة  ومالحـق وخالصـة  اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث    
  .وفهارس 

تياره ، ومنهجي فـي البحـث ،        الموضوع ، وسبب اخ   أهمية   وفيها   :المقدمة  
  .البحث وهيكل 

   :التمهيد 
  .بداية الفكرة ونشأتها  :المبحث األول 
   .الدراسات السابقة حول الموضوع : المبحث الثاني
  .المراحل التي مرت بها قضيتنا من النشأة وحتى عصرنا هذا : المبحث الثالث
   .التأصيل والتكييف الفقهي للقضية: المبحث الرابع 

   .في معنى المحاذاة : لمبحث الخامسا
   .محور البحث  : المبحث السادس

   .خالصة البحث
وفيها خرائط توضيحية لمعنى المحـاذاة ، تبعـاً ألقـوال العلمـاء             : المالحق  

   .المختلفة
  .لخاتمة ا

  .الفهارس 
           وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                         الباحث                   
  سليمان بن علي الفيفي.                                                 د
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Research Paper 
Study and Analysis of the Rules that govern the State of Consecration 
(Ihram) for Haj and Umrah from the City of Jeddah for Pilgrims and 
Visitors arriving through Air and Sea Ships 
Research Summary 
The research paper includes a preface, an introduction, six sections and 
appendices, summary and conclusion sections, in addition to an index. 
The introduction section mentions the reasons for choosing this important 
research topic, the approach that was followed to tackle it, and how the 
paper is structured. 
The first section of the paper describes how the idea of this research was 
initiated and how it grew to become the present work. The second section 
presents a literature survey that highlights previous studies on the subject. 
The third section lists and describes the stages that the state of 
consecration passed through from the beginning until nowadays. The 
fourth section highlights the rooting and jurisprudence adaptation of the 
subject. The fifth section describes the concept of Alignment in the 
context of consecration, and the sixth section mentions the main point of 
the research. The appendices at the end of the paper contains illustrative 
maps for the concept of Alignment according to the different opinions and 
sayings of scholars. 
 
Author: Dr. Sulaiman Bin Ali Alfaifi                           
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ء والمرسـلين نبينـا محمـد    الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبيا   

  وبعد،،،   وعلى آله وصحبه أجمعين 
فإن علم الفقه له منزلة رفيعة في علوم الشريعة ، فهو من أوسعها ، وأكثرهـا فائـدة ،                   
وأغناها وأطيبها مائدة ، به تُعرف األحكام ، ويعلم الحالل من الحـرام ، ومـن أجـّل                  

معضالت ويزيل المشكالت ، ليعبـد  صفاته الكمال وإصالحه لكل زمان ومكان ، يحل ال     
الناس ربهم على بصيرة ، فحاجة المسلمين للفقه لمعرفة دينهم ، كحاجتهم إلـى الـنَّفس           

  .وإلى الماء ألبدانهم وأرواحهم 
ومما ال شك فيه أنه ال يخلو عصر من العصور من مسألة حادثة ، أو معضلة نازلـة ،               

 ، ينبري لها أهل العلم لحل ما غمـض  أو قضية متجددة ، في كل ركن من أركان الدين         
حكـم اإلحـرام مـن جـدة        (منها وإلحاقها بأصلها ؛ لبيان حكمها ، ومن تلكم القضايا           

فتشجعت على دراسة هذه القـضية ،       )للقادمين عن طريق المراكب البحرية أو الجوية      
ولم أكن ألتجاسر الخوض في هذا الباب ودراسة ما كُتب في هذه المسألة من  بحـوث                 
وتحليلها ، لوال يقيني بتيسير اهللا وتوفيقه، فعزمت لما رأيت من الحاجة الماسـة لبيـان                
هذه القضية لكثرة سؤال قاصدي بيت اهللا الحرام عنها ؛فولدت فكرة هذ البحـث ، وزاد                
تعلقي بها، ثم جمعت وقرأت ما كتب حولها قدر المستطاع ، كما سيأتي بيانـه ليخـرج           

  : البحث موسوما بـ 
م اإلحرام من جدة للقادمين عن طريق المراكـب البحريـة أو الجويـة دراسـة                حك( 

وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى        والحمد هللا رب العالمين      ) تحليلية نقدية 
  .آله وصحبه أجمعين 
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  :المبحث التمهيدي وفيه 
  -:أهمية الموضوع وسبب اختياره : أوالً 

بها البلوى ، إذ أن أكثر من يأتي للحج أو العمرة فـي             ال شك أن هذه القضية مما عمت        
هذه األزمنة ، سواء عن طريق الجو أو البحر ، إنما يكون عن طريق جـدة ، وقـد ال                    
تبدوا  القضية كبيرة من حيث تشعب مسائلها ، لكنها بالتأكيد كبيرة من حيـث الحاجـة                

قبلهم من اليابسة هي جدة ،      لمعرفة حكمها ، إذ أن ماليين الحجاج والعمار ، أول ما يست           
فهل يسوغ لهم اإلحرام منها ، مع العلم بأن الفقهاء متفقون على أنه ال يجـوز تجـاوز                  

 بدون إحرام ، كما أنهم متفقون على أن من تجـاوز أحـد      – لمن أراد النسك     –الميقات  
  بدون إحرام فعليه دم ، ولقد رأيت كثرة الـواقعين فـي     – وهو مريد للنسك     –المواقيت  

هذه المشكلة على مدى عشر سنوات قضيتها في العمل في المسجد الحـرام ، ورأيـت                
السائل يقف حائرا من تنوع الفتاوى ، وتعدد وجهات النظر ، بين المفتين، فبعضهم يقدم               
من بلده بفتوى تجيز له اإلحرام من جدة ، ثم ما يلبث أن تهتز قناعتـه ، حينمـا يـرى     

رة ، مهلين ملبين، فيبدأ يسأل ، فيجد الفتاوى أمامه متضادة           الناس في الطائرة ، أو الباخ     
، وقد كان على قناعة مسبقة بأن عمله صحيح ، وآخر ينسى قضية محاذاة الميقـات ،                 
فيتجاوزه نسيانا ، وآخر يجهل ذلك تماما ، وال يتصور  اإلحرام إال في مكان ينزل إليه                 

ب المناسك ، وآخر يركب طـائرة ، أو       ، ويتهيأ منه قبل  أن يهل ، كما يجد ذلك في كت            
باخرة قد ال يشعر مالحوها الركاب بالمحاذاة ، فما يشعرون إال وهم في جدة ، وآخـر                 
قد أضناه السفر فغلبه اإلعياء والنوم  فتجاوز ميقاته وهو نائم ، ومن المعلوم أن غالـب                 

 أن يحـصل مـن      من يقدم ألداء هذه الفريضة ، هي أول مرة بالنسبة له ، فطبيعي جدا             
  .عامة هؤالء الجهل ، والغلط ، والنسيان 

  -:وحينما يستفتي هؤالء 
من تجاوز الميقات قاصدا النسك ، بدون إحرام ، وجب عليه دم ؛ ألنه ترك               : فمن قائل   

  .واجبا من واجبات الحج أو العمرة ، فيجبر هذا النقص بالفدية 
 بالنسك ، ودخل في اإلحرام ، ولـيس  يرجع إلى ميقاته ، ولو أنه قد تلبس       : وآخر يقول   

  .عليه شئ 
  .اإلحرام صحيح ، وجدة ميقات ، وليس عليه شئ : وثالث يقول 

  .إحرامه صحيح ، ويعذر لجهله : وربما قال رابع 
  .ومن هنا جاءت فكرة دراسة هذه القضية 



 

 )٤٧٩١(

  -:منهجي في البحث : ثانياً 
  -:لي وفق اآلتي وقد سلكت فيه المنهج  التأصيلي االستقرائي التحلي

 .فكرة القضية ، ونشأتها، ومراحلها   : أوالً 
حصرت  ما كتب حول هذه القضية سواء كانت بحوثا مستقلة ، أو تعرض لهـا                 : ثانياً

باحث في ثنايا كتابه ، أو مقاالت ، أو ردودا علميـة ، أو فتـاوى ، أو قـرارات مـن        
واء كانت بحوثا ورقية أو الكترونيـة ،  المجامع الفقهية  ، أو من هيئة كبار العلماء ، وس 

كل ذلك حرصت على جمعه ، ومع ذلك ال يمكن القطع والجزم باالستقراء التام ، فـإن                 
هذا نوع ادعاء ، غير أني بذلت في ذلك  وسعي ، ولم أدخر فيه جهـدي ، فبحثـت ،                     

  .ونقبت ، وسألت ، وتحريت ، وأحسب أني اجتهدت  
 . في نتائج كل باحث وما توصل إليه لخصت ما جمعته متمثالً : ثالثاً
استقرأت المراحل التي مرت بها القضية منذ النشأة ، وقد أرجعتها إلـى سـت                : رابعاً

 .مراحل رئيسة 
من خالل جمع نتائج البحوث والدراسات ، حصرت مـا كتـب فـي ثـالث                 : خامساً

 . توجهات 
ل ، ومـاذا اعتمـد عليـه ،     التأصيل والتكييف الفقهي للقضية ، ومأخذ كل قو        : سادساً

وعلى ماذا بنى رأيه في الوصول لنتيجته ، الكتاب ، أو السنة ، أو اإلجماع ، أو القياس                  
  ...، أو المقاصد الشرعية ، أو القواعد بأنواعها وهكذا 

 .حاولت الوصول إلى سبب الخالف ، فحررته  : سابعاً 
  .خالصة البحث   :  ثامناً 
  .فيه خرائط توضيحية لمعنى المحاذاة على جميع األقوال مالحق البحث و : تاسعاً 
ما ورد في البحث من اآليات أعزوها لسورها واألحاديث أشير إلى موضعها             : عاشراً 

  .في كتب السنة 
وحتى ال أثقل صلب البحث والحواشي ، فقد جمعت ما يتعلق بمراجـع البحـث ، مـن      

 الطبعة وتاريخها ، في آخر البحث في        حيث اسم الكتاب ، ومؤلفه ، ودار النشر ، ورقم         
 .فهرس المراجع 

 .ذيلت البحث بفهرس المراجع والمصادر  : عشر حادي



– 

  )٤٧٩٢(

  -:هيكلة البحث : ثالثاً 
اشتمل الحديث عن حكم اإلحرام من جدة للقادمين عن طريـق المراكـب البحريـة أو                

وخالصة وخاتمة  الجوية دراسة تحليلية نقدية على مقدمة وتمهيد وستة مباحث ومالحق           
  -:للبحث وفهارس ، على النحو اآلتي 

  .بداية الفكرة ونشأتها  : المبحث األول 
  .الدراسات السابقة حول هذا الموضوع   : المبحث الثاني 
  .هذا العصر  النشأة حتى ذ منقضيتنا المراحل التي مرت بها : المبحث الثالث 
وجه االسـتدالل لكـل اتجـاه ،    ضية ، و للقلتكييف الفقهيلتأصيل واا:  المبحث الرابع  

  . فريق قوله وعلى ماذا بنى كل
   .في معنى المحاذاة : المبحث الخامس 
   . البحثمحورفي :  المبحث السادس 

 .خالصة البحث 
 . ، وفيها خرائط توضيحية لمعنى المحاذاة تبعاَ ألقوال العلماء المختلفة المالحق 
 الخاتمة 
 فهرس األحاديث واآلثار 
 فهرس المراجع والمصادر 
  فهرس الموضوعات 
  
  
  
  
  



 

 )٤٧٩٣(

  المبحث األول
                                  بداية الفكرة ونشأتها 

مسألة حكم اإلحرام من جدة لغير أهلها ، وكذلك لغير من أنشأ النية منها ، تكلـم عنهـا          
 المتقدمين ، اإلمام    العلماء قديما ، ونستطيع القول بأن من أول من أشار إليها من الفقهاء            

                 ، ومن الشافعية ابن حجر الهيتمـي المتـوفى    )١()هـ٩٥٤(الحطاب من المالكية المتوفى     
  ) .ه ١٠٥١( ، ومن الحنابلة البهوتي المتوفى ) ه ٩٧٣( 

حلَتَيِن ِمـن  وِإن لَم يحاِذ شَيًئا ِمن الْمواِقيِت َأحرم علَى مـر    (– حمه اهللا    –قال ابن حجر    
                 ِم َأنـراِضـِر الْحـْأِتي ِفـي حا يم اسا ِقيَل ِقيم ِفعنْدِبِه يا ومونَهلَا ِميقَاتَ د كَّةَ ؛ ِلَأنَّهم

          حرالْم ِمن امرالِْإح انِْدفَاِعِه َأن هجوو نَا كَذَِلكه كُوني كَّةَ َأنم لَا ِمن افَةَ ِمنْهسنَـا  الْمِن هلَتَي
بدٌل عن َأقْرِب ِميقَاٍت إلَى مكَّةَ وَأقْرب ِميقَاٍت إلَيها علَى مرحلَتَيِن ِمنْها لَـا ِمـن الْحـرِم        

ـ            صور فَاعتُِبرتْ الْمسافَةُ ِمن مكَّةَ ِلذَِلك لَا يقَاُل الْمواِقيتُ مستَغِْرقَةٌ ِلِجهاِت مكَّةَ فَكَيـفَ يتَ
عدم محاذَاِتِه ِلِميقَاٍت فَينْبِغي َأن الْمراد عدم الْمحاذَاِة ِفي ظَنِِّه دون نَفِْس الَْأمِر؛ ِلَأنَّا نَقُـوُل             

همـا ِحينَِئـٍذ   يتَصور ِبالْجاِئي ِمن ِسواكُن إلَى ِجدةَ ِمن غَيِر َأن يمر ِبراِبٍغ ولَا ِبـيلَملَم؛ ِلَأنَّ  
ِميقَاتَه ِهي كَّةَ فَتَكُونم ِن ِمنلَتَيحرلَى مع ِهيا، واذَاِتِهمحَل مةَ قَبِصُل ِجدفَي هام٢()َأم(.  

ومن : ( وكذلك  البهوتي صرح بجواز اإلحرام من جدة حيث قال  بعد ذكر المواقيت                 
إذا علم أنه حاذى أقربهـا  ،  عمرة وجوبا  أحرم بحج أو  ،  لم يمر بميقات من المذكورات      

  .)٣("انظروا حذوها من طريقكم " - رضي اهللا عنه - أي المواقيت منه لقول عمر، 
وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحـرم   : ( ثم قال   
ي الميقاتـان  إذ اإلحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حـرام وإذا تـساويا أ  ؛ من بعد   

قربا منه فإنه يحرم من أبعدهما من مكة ألنه أحوط وإذا لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من                 
ألنهما حينئذ أمامه، فيـصل جـدة    ؛  من غير أن يمر برابغ وال يلملم        ،  سواكن إلى جدة    

ألنهـا علـى   ؛ فيحرم في المثال من جدة  ،   قبل محاذاتهما أحرم عن مكة بقدر مرحلتين      
  . )٤( ) مكة ألنه أقل المواقيتمرحلتين من

                                         
  ) .٣/٣٦(مواهب الجليل :  ينظر )١(
 ) .٤/٤٢(تحفة المحتاج شرح المنهاج :  ينظر )٢(
 ) .١٥٣١(حديث رقم) ٢/١٣٥(صحيح البخاري :  ينظر )٣(
   ).١/٥٢٥(شرح منتهى اإلرادات :  ينظر )٤(



– 

  )٤٧٩٤(

ومن هنا نشأت المسألة ، التي هي محل البحث  ، ثم جـاءت البحـوث ، والفتـاوى،                   
والردود ،  واستُكتب العلماء في المجامع الفقهية ، من أجل هذه القضية حتـى اجتمـع                 

  .عدد ال بأس به من هذه الدراسات ما بين مؤيد لإلحرام من جدة وبين مانع 
  وهو. أيت أن أشير إلى الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ومن هنا ر

                                        المبحث الثاني 
                              الدراسات السابقة حول الموضوع

  :وقد رتبتها وفق الترتيب الزمني لها على النحو اآلتي 
 .)١(شرح مختصر خليلاإلمام الحطاب في كتابه مواهب الجليل في 

  .)٢(اإلمام ابن حجر الهيتمي في كتابه تحفة المحتاج شرح المنهاج
   )٣(اإلمام البهوتي في شرح منتهى اإلرادات

جواز جعـل جـدة ميقاتـا لركـاب         (رسالة الشيخ عبداهللا بن زيد آل محمود ، المسماة          
شؤون اإلسـالمية ،    وقد طبعته وزارة األوقاف وال    ) . الطائرات الجوية والسفن البحرية   

 .)٤(دولة قطر 
 . قرارهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 

والمتضمنة ردا على الشيخ عبداهللا آل محمود ، وهي مطبوعة ضمن أبحاث هيئة كبـار           
مـا  )ه٢١/١٠/١٣٩٩(تـاريخ   ) ٥٧٣.(جاء في قرار مجلس كبار العلماء رقم        العلماء ،   
بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الـشرعية و الـشؤون   بعث الشيخ عبد اهللا : خالصته

  جـدة جواز جعل رسالة تتضمن، بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود      الدينية
و قد ُأحيلت إلى المجلس فاسـتعرض   . لركاب الطائرات الجوية و السفن البحري ميقاتا

، ي وردت في الرسـالة  األمور الت إن المجلس بعد دراسة: تلك الفتوى و أصدر ما يلي
  . المسوغات التي استُند إليهاى بأنير

 ومـا ، وأنه بعد الرجوع إلى األدلة     ،  وإجماع سلف األمة  ،  مردودة بالنصوص الشرعية    
 فـإن ،  ومناقشة الموضوع من جميـع جوانبـه        ،  ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية       

  : يلي جماع مايقرر باإل المجلس

                                         
  ) .٣/٣٦(مواهب الجليل للحطاب : نظر  ي)١(
  ) .٤٤/٤٢(تحفة المحتاج للهيتمي :  ينظر )٢(
  ) .١/٥٢٥(شرح منتهى اإلرادات للبهوتي :  ينظر )٣(
 ) .٢/٢٦(مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبداهللا آل محمود :  ينظر )٤(



 

 )٤٧٩٥(

محمود رئـيس المجـالس      ادرة من فضيلة الشيخ عبد بن زيد آل       أن الفتوى الص  : أوال  
لركـاب الطـائرات     الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا    ،  الشرعية و الشؤون الدينية بقطر      

أو سـنة   ،  إلى نص من كتاب اهللا       لعدم استنادها ؛  فتوى باطلة   ،  الجوية و السفن البحرية   
يسبق إليها أحد من علمـاء       و لم و إجماع سلف األمة ،      ،  رسوله صلى اهللا عليه و سلم       

   .المسلمين الذين يعتد بقولهم
بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو بحرا            ال يجوز لمن مر   : ثانيا  

و كما قرره أهل العلم رحمهـم اهللا  ، كما تشهد لذلك األدلة ، إحرام   أن يتجاوزه من غير   
  ـ)١(اه. تعالى هذا 

تحذير الناسك مما أحدثـه ابـن محمـود فـي     ( بن إبراهيم ، بعنوان    فتوى الشيخ محمد  
 .)٢()المناسك

ولـه  ) التنبيهات على أن جدة ليست ميقـات        (رسالة الشيخ عبداهللا بن حميد ، المسماة        
 .)٣(غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمودأيضاً 

 ميقات لجميـع الوافـدين      إبطال دعوى أن جدة   (رسالة للشيخ عبدالعزيز بن باز بعنوان       
  .)٤()إلى مكة للحج أو العمرة 

               بحث للشيخ عبداهللا البسام ، وهو مطبوع ضمن كتابه تيسير العالم شرح عمـد
  . )٥(األحكام

  ٦(ه١٤٠٢قرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي عام(   
 ٧(الزرقا مصطفى.بحث الشيخ د(.  
 ٨(قادي محيي الدين .بحث الشيخ د(. 
 ٩(بحث الشيخ محمد علي عبداهللا(. 

                                         
 )٣٢/٣٢٨(مجلة البحوث اإلسالمية :  ينظر )١(
 ) . ٦/٦٧(ة الشيخ محمد بن إبراهيم جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسمفتاوى ورسائل سماح:  ينظر )٢(
  ) .٢٠/٢٤٩(مجلة الجامعة اإلسالمية :  ينظر )٣(
، فـي تـاريخ   ) ١١٠٦٤(موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على الشبكة ، ونشر في جريدة النـدوة العـدد   :  ينظر   )٤(

  هـ١٩/١١/١٤١٥
  ) .١/٣٦٠(األحكام تيسير العالم شرح عمدة :  ينظر )٥(
 قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي مطبوعات الرابطة ص:  ينظر )٦(
  ) .٣/٥٢٨(ه ١٤٠٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث :  ينظر )٧(
 ) .٣/٥٥٤(ه ١٤٠٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث :  ينظر )٨(
  ) .٣/٥٤٤(ه ١٤٠٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث :  ينظر )٩(



– 

  )٤٧٩٦(

  ١(بحث الشيخ تجاني صابون محمد(. 
  ٢(ه١٤٠٨قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي عام(. 
            رسالة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ، وفيها تعقيب على الـشيخ عبـداهللا

  .)٣(ام من جدةبن كنون أحد علماء تونس ، والذي يجيز اإلحر
              فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، وهي مطبوعة ضمن فتاوى ورسـائل

 .)٤(سماحته
 ٥(فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية(. 
 ٦(رسالة الشيخ عدنان محمد العرعور ، المسماة أدلة إثبات أن جدة ميقات(. 
 ٧(عبداهللا السكاكر.بحث بعنوان نوازل الحج د(. 
 ٨(بحث بعنوان النوازل في الحج ،للشيخ علي بن ناصر الشلعان(. 
          صـالح بـن أحمـد      .بحث بعنوان إحرام القادمين بالطائرات من أين يكـون د

 .)٩(الغزالي
              بحث بعنوان المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمـرة ،للـدكتور إبـراهيم

 .)١٠(الصبيحي
     حرام مـن جـدة للـشيخ عـامر     بحث بعنوان بيان معنى المحاذاة وعالقته باإل

 .)١١(بهجت
 ١٢(بحث بعنوان إثبات أن جدة ميقات للشيخ أمين منصور الدعيس(. 

                                         
 ) .٣/٥٥٠(ه ١٤٠٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث :  ينظر )١(
 ) .٣/٦٩٩(ه ١٤٠٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث :  ينظر )٢(
موقع سماحة اإلمام ابن باز ، وهي مطبوعة ضمن رسائل وفتاوى الشيخ ابن باز ، ونشر في مجلـة البحـوث                 :  ينظر   )٣(

  .هـ ١٤٠٩) ٢٤(ية العدد اإلسالم
  )٢١/٢٩١(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين :  ينظر )٤(
 ) .١٠/٩٥)(٢(مجلد :  ينظر )٥(
  .ه ١٤١٥ طبعتها دار الثقافة )٦(
 .هـ ١٤٢٧ أصله دروس ضمن الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة عام )٧(
  هـ١٤٣١مية ، طبعتها دار التوحيد الرياض  أصله رسالة دكتوراة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال)٨(
 .هـ ، وعلى موقع بحوث١٤٣٠ وقد نشر في مجلة القضايا الفقهية المعاصرة ، ذوالعقدة )٩(
 .هـ ١٤١٨ من مطبوعات  دار طيبة بالرياض ، )١٠(
  منشور على موقع الملتقى الفقهي)١١(
  . منشور على موقع الملتقى الفقهي )١٢(



 

 )٤٧٩٧(

إلى أن هناك كتباً كثيرة تكلمت عن هذه المسألة عرضا ، بل يمكـن القـول                . وأنبه هنا 
بأنه ما من كتاب فقهي معاصر إال ويشير إلى هذه المسألة ، وليس الغرض جمع هـذه                 

 ، ألنها في الغالب تواردت على فكرة واحـدة ، ورأي واحـد ، وإنمـا            الكتب وتعدادها 
عمدت إلى استقصاء الكتب والرسائل التي كان لها نظرة مؤثرة في المسألة من جوانب               
معينة ، كأول من كتب فيها كتابة مستفيضة ، أو أول من أثار المسألة ، أو أن الدراسـة         

  استقصت الموضوع 
ا فتاوى كان لها صدى في العالم ، أو أتى بدراسة مبتكرة فـي  من جميع جوانبه ، أو أنه     

تحديد جدة والمواقيت عبر الوسائل المعاصرة ، أو كانت دراسة أكاديمية ، أو أنها كتابة               
خالفت الرأي العام المعهود لدى العلماء ، أو كانت دراسة مجمعية صدر عنهـا فتـوى                

  .  بعد ذلك 
  المبحث الثالث                                        

                المراحل التي مرت بها قضيتنا منذ النشأة حتى هذا العصر
  -: مراحل سبعالقضية مرت بوبعد النظر فيما كتب ، يمكن القول بأن هذه 

وأنبه هنا إلى أنني لم أقصد نقل هذه البحوث ، فإنه ال داعي لنقل تلك البحوث جميعـا ،       
فهي موجودة لمن أرادها ، إذ أن الفكرة واحدة ، والدليل واحـد ،         واستعراضها حرفيا ،    

وهذا ما جعلني أقسم كل ما كتب إلى ثالث اتجاهات ، ثم أبـين منحـى كـل اتجـاه ،              
واستدالله ، وعلى ماذا بنى قوله ، هذا وقد نقلت بعض النقاط المؤثرة ، من الدراسـات                 

، وقد قدمته في هذا المبحـث عنـد         السابقة في كل اتجاه، كنموذج ، لتغني عن غيرها          
ذكر المراحل ، وفي المبحث الرابع ، عند ذكر االتجاهات دخلت مباشـرة فـي أوجـه           

  . االستدالل 
مرحلة االستقرار ، وهي أن جدة ال تعتبر ميقاتا ، إال ألهلها ، ولمـن              :  األولى   المرحلة

با ، ولم يـشيروا فـي       أنشأ النية منها ، وهي مرحلة ما قبل القرن العاشر الهجري تقري           
  .كتبهم إلى جدة ، مع أن جدة اسم قديم ، وبلد معروف 

من بداية القرن العاشر ، وفيها تكلم بعض فقهاء الشافعية عن مـسألة             :  المرحلة الثانية   
  .اإلحرام من جدة ، خاصة ألهل سواكن ، ولم يكن هذا من قبل 



– 

  )٤٧٩٨(

ـ  ألنا ): (...ه ٩٢٦ت (كما قال الشيخ زكريا األنصاري   صور بالجـائي مـن   نقـول يتُ
إلى جدة من غير أن يمر برابغ وال يلملم؛ ألنهما حينئذ أمامـه فيـصل   أن يصل سواكن  

  .)١()جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته 
 وإن لم يحاذ ميقاتا ممن سبق كالجائي من البحر من           ) : (ه  ١٠٠٤ت  (وكما قال الرملي  

إذ لـيس شـيء   ، أحرم على مرحلتين من مكة ، قد ال يحاذي ميقاتا فإنه ، جهة سواكن  
  .)٢( )من المواقيت أقل مسافة من هذا المقدار

كالجـائي مـن     أصال ً  ومن لم يحاذ ميقاتا   ):( ه  ١٣١٦ت  ( وقال محمد بن عمر نووي    
إذ ال ميقات أقل مسافة من هـذا  ، البحر من جهة سواكن فميقاته على مرحلتين من مكة         

أو بأن يجتهد فيهـا  ،  وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة           ،  القدر  
يكفـي أن   ،  ويفهم من ذلك أن جدة إن كانت مسافتها إلى مكة ال تنقص عن مرحلتين               ،  

، وإال فال بد أن يحرم قبل وصول جـدة      ،  للجائي من البحر من جهة اليمن        تكون ميقاتا 
وجهة يلملم  ،  وذلك أن جهة جدة من مكة غربي        ،  ن  بحيث تبلغ المسافة إلى مكة مرحلتي     

فال يجـوز أن    ،  منها جنوبي شرقي فصارت أمام الجائي بخالفه المار على ذي الحليفة            
  .)٣( )ألن جهتهما من مكة متحدة؛ يؤخر إحرامه إلى الجحفة 

 كالذي يجيء من سواكن إلى جـدة        ،   وإذا لم يحاذ ميقاتا   ) :(ه  ١٠٥١(وقال البهوتي ت    
، ألنهما حينئذ أمامه، فيصل جـدة قبـل محاذاتهمـا        ؛  غير أن يمر برابغ وال يلملم       من  

ألنها على مـرحلتين مـن      ؛   فيحرم في المثال من جدة        ، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين    
  .)٤( )ألنه أقل المواقيت؛ مكة 

وفي هذه الحقبة نرى أن علماء الشافعية والحنابلة ، ينصون في كتـبهم علـى أن جـدة     
تا ، ألهل سواكن شمال السودان ، وجنوب مصر ، على تفاوت فيما بينهم شيئا قليال                ميقا

، فنجد أن الشيخ زكريا األنصاري يقطع بأن جدة ميقاتا لهم ، وكذلك البهـوتي ، بينمـا           
نجد أن الرملي ، وابن عمر ، ال يقطعان بذلك بل ، ينظر في المسافة ، فإن كانت جـدة            

  .انت هي الميقات ، وإال فال بد من اإلحرام قبل وصولها على بعد مرحلتين من مكة ك
حيث كتب الشيخ عبداهللا آل محمود، رسـالة  )  ه١٣٩٨/١٣٩٩(في عام   .المرحلة الثالثة   

، وبعث بها إلى الملك خالد ، وطلب عرضها على هيئة كبـار العلمـاء فـي المملكـة             
                                         

  )٢/٢٨٨(ة الغرر البهي:  ينظر )١(
 )٣/٢١٦( نهاية المحتاج :  ينظر )٢(
  )١/٢١٠(نهاية الزين :  ينظر )٣(
 )١/٥٢٥(شرح منتهى اإلرادات :  ينظر )٤(



 

 )٤٧٩٩(

فا علـى االسـتطاعة ،      أنه متى كان أصل الحج موقو     : العربية السعودية ، ومضمونها     
وكونه يسقط بجملته عمن ال يستطيعه ، فكذلك سائر واجباته ، تسقط عمن ال يستطيعها                
، ومتى كان األمر بهذه الصفة ، وأن جميع الطائرات التي تحمل الحاج مكلفـة حـسب         

 للحجاج في مطـار  – حرسها اهللا   -النظام بالنزول في مطار جدة ، وقد هيأت الحكومة          
ا يحتاجون إليه ، لإلحرام ، ويوجد هناك من يرشدهم إلى تعلم الدخول فـي               جدة سائر م  

هن لهن ولمن أتى عليهن من      : ( النسك ، والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال في المواقيت           
رواه البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، إلى أن قال ومن المعلـوم           )غير أهلهن   

 ال يصدق على أهلها أنهم أتو على الميقـات ، ال  أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات ،    
فمتى كـان األمـر بهـذه    : لغة ، وال عرفا ، فال يأثم من جاوزها في الطائرة ، ثم قال         

الصفة ، وأن القضية موضع اجتهاد ، وتتطلب من العلماء والحكام تحقيق النظـر فـي                
ـ         رتهم ، وال أوفـق ،  تعيين الميقات لهؤالء القادمين على متون الطائرات ، لحجهم وعم

وال أرفق من جعل جدة هي الميقات ؛ إذ هي بوابة الدخول إلى مكة من جهة البحـر ،                   
فتكون ميقاتا لجميع القادمين إليها على الطائرات ، أو البواخر ، ليتمكن الحاج والمعتمر              

  .)١(من فعل ما يسن
ا علـى مـن   ففي هذه المرحلة ، نجد أن القضية أخذت طابعا آخر ، حيث طلب عرضه   

  .يهمهم األمر من العلماء والحكام 
أخذت القضية منحى أوسع ، حيث درست القـضية      ) ه١٤٠٢(في عام   :المرحلة الرابعة   

في المجمع الفقهي اإلسالمي ، التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، وخرج قرار بتوقيع كـل               
فقد تحفظ علـى  أعضاء المجمع يمنع اإلحرام من جدة ، ماعدا الشيخ مصطفى الزرقا ،            

القرار  ورأى جواز اإلحرام من جدة ، وماعدا الشيخ أبو بكر محمد جـومي بالنـسبة                 
  .)٢(للقادمين من سواكن إلى جدة
درست القضية أيضا في مجمـع الفقـه        ) ه١٤٠٧(في عام   : المرحلة الخامسة   

قدمة اإلسالمي، التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ، وبعد اطالع المجمع على البحوث الم           
بهذا الخصوص، قرر أن المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى اهللا عليه وسلم يجب              
اإلحرام منها لمريد الحج، أو العمرة ، للمار عليها أو المحاذي ، أرضا ، أو جـوا ، أو                   

                                         
  ) .٢/٢٦(مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبداهللا آل محمود :  ينظر )١(
 . قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي :   ينظر )٢(



– 

  )٤٨٠٠(

بحرا ، لعموم األمر باإلحرام منها في األحاديث النبوية الـشريفة ، وخـالف  الـشيخ                 
  .الشيخ محيي الدين قادي مصطفى الزرقا ، و

وألن ما قرره الزرقا يمثل هذا االتجاه ، فأرى أنه من المناسب أن أشير لبعض النقـاط                 
التي كانت محور بحثه ، والتي اعتمدت نتائج بحثه عليها ، ولم أر من حـرر تحريـره         

  .ممن كتب قبله  
ـ         قضيتنا ،   : (حيث مهد بقوله       غلت أذهـان   هي وحدها من أهم قضايا الساعة التـي ش

الناس وكثر السؤال عنها ، واختلفت فيها أفهام علماء العصر وأحكامهم اختالفا ليـست              
نتيجته على المكلفين سهلة يسيرة كيفما كانت، بل هي نتيجة ذات بـال، تحمـل علـى                 
. الناس كافة عبئا وإصرا ال يستهان به في سبيل الحج والعمـرة، أو ال تحملـه علـيهم                

افة ؛ ألن الطائرة قد أصبحت اليوم في عصر السرعة هذا الـذي             على الناس ك  : وأقول  
فكالمي فيما يلـي   .نعيشه هي الواسطة األساسية للحج والعمرة، وكذلك لمختلف األسفار      

من أين يحرم القادم بطريق الجـو       : مقصور على هذه الناحية المقصودة بالبحث، وهي        
  ).إلحراملحج أو لعمرة، دون أي شيء آخر سواها مما يتعلق با

وواضح أن حديث المواقيت هذا ال يشمل بالنص إال أهل تلك المواقيت، ومن             : (ثم قال   
  فليس فيه شيء عمن ال يمر فعال بأحدها ولكنه حاذى من قريب بعض تلك . مر بها فقط

فإلحاق المحاذاة بالمرور إنما تقرر باالجتهاد ، فقد روى أئمـة الحـديث أن               . المواقيت
ه هو الذي حدد ذات عرق ميقاتا ألهل العـراق، لمحاذاتهـا قـرن              عمر رضي اهللا عن   

فقد روى البخاري عن ابن عمـر رضـي   . المنازل، اجتهادا منه، وذلك بعد فتح العراق     
 أتوا عمر بن الخطـاب      - الكوفة والبصرة    -لما فتح هذان المصران     : " اهللا عنهما قال    

 عليه وسلم حد ألهل نجد قرنًا، وأنه        إن رسول اهللا صلى اهللا    : يا أمير المؤمنين    : فقالوا  
فـانظروا حـذوها عمـن      : جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا؟ قال            

  .) فحد لهم ذات عرق: قال . طريقكم
لم يحدد مواقيت مكانية إال للقادمين برا مـن أطـراف شـبه الجزيـرة     و: (إلى أن قال   

الجنوب ؛ ألن هذه الجهات الثالث هـي التـي          وهي الشمال والشرق و   : العربية الثالثة   
يمكن إذ ذاك أن يأتي منها المسلمون حجاجا أو معتمرين، وقد حدد للقادمين من الشمال                

؛ ألن الـشام    )الجحفة  ( ، وآخر ألهل الشام     )ذو الحليفة   ( واحدا ألهل المدينة    : ميقاتين  
ن الشام قاصدين حجـا أو      كان فيه ألهل الحجاز رحلة الصيف التجارية، فقد يعودون م         

عمرة، فهؤالء عندئذ أما أن يأتوا من طريق يثرب ، فيتبعون ميقـات أهلهـا، وأمـا أن        



 

 )٤٨٠١(

يأتوا من طريق أخرى ال تمر بيثرب، فجعل الجحفة عندئذ ميقاتًا لهم، وهي قريب مـن                
  .مكة 

هـة  أما جهة الغرب فلم يحدد الرسول صلى اهللا عليه وسلم لها ميقاتًـا مكانيـا؛ ألن الج        
الغربية بحر، وفي الغرب منه أفريقية التي لم يصل إليها اإلسـالم إذّاك، وال يعلـم مـا     

وقد حدد الفقهاء فيما بعد ألهل مصر والمغـرب إذا جـاؤوا            . سيكون من أمرها إال اهللا    
بطريق البر ميقات أهل الشام وهو الجحفة؛ ألنه طريقهم الطبيعي إذ ذاك قبل شق قنـاة                

  .) االسويس في عصرنا هذ
 ال يرغـب أن     - كما هو معـروف      -وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم        : (ثم قال   

يقرر أحكاما مسبقة ألمور غير واقعية، حتى أنه لم يكن يرغب أن يسأل عمـا سـكت                 
عنه، بل كان يترك ذلك لالجتهاد في ضوء سنته الشريفة ومقاصد الـشريعة المـستفادة               

. ة منها دفع الحرج، كما نوه بـه القـرآن العظـيم           من كتاب اهللا تعالى الحكيم ، وخاص      
ومعروفة قصة الصحابي الذي سأل عن الحج حين أوجبه اهللا على من اسـتطاع إليـه                

نعم ، لوجب علـيكم ، ولمـا   : لو قلت   : (( أفي كل عام يا رسول اهللا؟ فقال له         : سبيال  
إن اهللا حـد  ( : (وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم في صـحيح أحاديثـه            )) . استطعتم  

أي ال تـسألوا    )) وسكت عن أشياء رحمة بكم فقال تسألوا عنهـا          ... حدودا فال تعتدوها  
أو اسألوا عندئذ أهـل الـذكر       : وعلَّمهم. عنها قبل وقوعها، فإذا وقعت فاجتهدوا برأيكم        

والعلم، وليس المراد عدم السؤال عنها أبدا، إذ لو وقعت في مستقبل الزمن واحتيج إلـى       
فة حكم الشرع فيها البد حينئذ من السؤال عنها والبحث فيها لمعرفة ما يجب بشأنها               معر

وفي ضوء ما تقدم يتبين أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لـم              ،   في ضوء أدلة الشريعة   
يحدد أيضا ميقاتًا بحريا؛ ألن المجيء للحج والعمرة إذ ذاك في حيـاة الرسـول عليـه                 

فيبقى حكمه فـي المـستقبل   ). بحر القلزم(ة البحر األحمر السالم لم يكن بالسفن من جه    
لالجتهاد أيضا إذا قدر اهللا لإلسالم أن يمتد غربا إلى أفريقية، كما حـصل فيمـا بعـد                   

  . ) والحمد هللا
أن معالجة قضايا الساعة ال يصح منا أن نعالجها ونقرر لهـا حلـوال              : أقول  : (ثم قال   

أو فكرة مسبقة ننظر مـن زاويتهـا إلـى القـضية            شرعية منطلقين من خلفية مذهبية،      
المستجدة، ونجردها من مالبساتها وظروفها الخاصة لنجرها جرا إلـى المقعـد الـذي              
هيأناه سلفا ؛ إلحاقا وتعميما، سواء أكان مالئما لطبيعتها وظروفها ومالبـساتها أم غيـر     

   ) .وحرجمالئم، ولو كان هذا اإللحاق والتعميم سيزج بالمكلفين في مشقة 



– 

  )٤٨٠٢(

فـي كتابـه    -رحمـه اهللا   -إن اإلمام أبا إسحاق الشاطبي  .: (ثم  جاء لالستدالل فقال      
قد بسط القول في قسم المقاصد مـن كتابـه   " الموافقات في أصول الشريعة " اإلبداعي،  

حول أساسين في فهم قـصد     ) قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام     (هذا تحت عنوان    
  :لة عنهما، وهما الشارع، ال تجوز الغف

  ". أن هذه الشريعة اإلسالمية المباركة عربية، وأن القرآن الحكيم عربي-أوالً 
  ".الشريعة المباركة أمية، ألن أهلها كذلك "  أن هذه -ثانيا 
إن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد حدد تلك المواقيت المكانية ألهلها ، ولمن أتى عليها                ثم  

 وهذا منه بيان وتحديد لقوم أميين، وبلسان عربي مبـين هـم              ، ومر بها من غير أهلها    
أهله األصليون، وأن علينا وعلى جميع األجيال المسلمة التي تتلوهم مـن علمـاء فـي                
الشريعة وفي الطبيعة وفي مختلف العلوم من عرب وأعاجم، أن ال نفهم من نـصوص               

ك األميـون أهـل العربيـة       القرآن وكالم الرسول عليه السالم إال ما يفهمه إذ ذاك أولئ          
وإذا  لوفهم ومعهودهم وعرفهم ، كما يقول اإلمـام الـشاطبي          المخاطبون بها بحسب مأ   

كان كذلك فمن الذي يستطيع أن يزعم أنهم يمكن أن يفهموا من تحديد الرسول لهم تلـك              
ـ               ة المواقيت المكانية أنها شاملة للقادم جوا بطائرة في مستقبل الدهر إذا اخترع البشر آل

   .تطير بهم، ومرت بأحد ركابها فوق ميقات أرضي وهو في السماء، أو حاذى سمته
إنني أخلص من جميع ما تقدم بيانه إلى أن القادمين اليوم بطريـق الجـو          :ثم ختم بقوله    

في الطائرات لحج أو عمرة ال يشملهم تحديد المواقيت األرضية التي حددها رسـول اهللا      
فهي حالة قد سكت عنها النص؛ ألنها لم تكـن فـي   .  الجوصلى اهللا عليه وسلم وهم في    

التصور أصالً، كما سكت عن القادمين من الجهة الغربية إذ لم يكـن إذ ذاك مـسلمون                 
أما الشام فإنه وإن لـم يكـن فيـه    . يقدمون من أفريقية من وراء البحر، وال من مصر      

لـشام فـي رحلـة      مسلمون إذ ذاك قد كانت تجارة قريش وعرب الحجاز قائمة مـع ا            
الصيف، فقد يعودون منه قاصدين حجا أو عمرة، فلذا حدد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    

وإذا كان القدوم جـوا لـيس        وسلم للقادمين من الشام الجحفة ميقاتًا لهم، كما أسلفنا بيانه         
 مشموالً بتحديد المواقيت المكانية لما قد بينا، فهو إذن خاضع لالجتهاد في تحديد ميقات              
مكاني للقادمين منه بالوسائط الجديدة المبتكرة في عصرنا هذا، كسائر قـضايا الـساعة              
التي ليس عليها نص، فيجب أن يقرر االجتهاد لها الحكم المناسب في ضـوء أصـول                

  .الشريعة ومقاصدها، وفي طليعتها دفع الحرج
ج وال  وفي نظري أن الحكم المناسب في هذا الموضوع ، والذي ال يترتب عليـه حـر               

إخالل ، هو أن القادمين بالطائرات اليوم ال يجب عليهم اإلحرام إال من بعـد أن تهـبط            



 

 )٤٨٠٣(

الطائرة بهم في البلد الذي سيسلكون بعده الطريق األرضي ، فإذا هبطت الطـائرة بهـم          
في بلد يقع خارج المواقيت، يكون عندئذ ميقاتهم لإلحرام هو الميقات الذي سيمرون به،              

لذي يحاذي أحد المواقيت المحددة لمختلف الجهات إذا كانوا ال يمـرون            أو من الموقع ا   
 أما إذا كان المكان الذي تهبط فيه الطائرة بلـدا يقـع بعـد أحـد                  ، بأحد تلك المواقيت  

المواقيت المذكورة، أي بينه وبين الحرم ، فإن ميقاته لإلحرام هو ذلـك البلـد نفـسه،                 
  .اوزه إال محرمافيصبح حينئذ كأهله فال يجوز له أن يج

وبما أن المطار الدولي اليوم الذي يهبط فيه الحجاج والمعتمرون هو في مدينـة جـدة ،        
وهي واقعة ضمن بعض المواقيت، فإن القادمين بطريق الجو إلى جدة لحج أو لعمـرة،               
يكون ميقاتهم لإلحرام مدينة جدة، فـال يجـوز أن يتجاوزوهـا إال محـرمين؛ ألنهـم                 

فلو أن المطار الذي يهـبط      ،  هل جدة فيحرمون من حيث يحرم أهلها      يصبحون عندئذ كأ  
فيه الحجاج والمعتمرون نقل فيما بعد إلى مكة ألصبح القـادمون جـوا كأهـل مكـة ،        
فيحرمون من حيث يحرم المكيون، أي أن القادم بالطائرة بوجه عام، من أي جهة كـان                

السير بالطريق البري، يأخـذ     قدومه، متى هبطت طائرته في آخر مكان لكي يتابع بعده           
  .)١(عندئذ حكم أهل ذلك المكان بشأن اإلحرام

 )٢()أدلة إثبات أن جـدة ميقـات        ( صدر كتاب   ) ه١٤١٥(وفي عام   : المرحلة السادسة   
توسع فيه مؤلفه نوعا ما ، وأشار إلى أنه اختصره من كتاب مطول وهو لـه أيـضاً ،                   

خرائط اعتمدها ، وتوصل من خاللها إلى       وقرر فيه جواز اإلحرام من جدة ، بناء على          
  .أن جدة خارج ما سماه بمحيط المواقيت 

بعد انتشار القنوات الفضائية ، وتعدد برامج اإلفتاء عبـر القنـوات ،    : المرحلة السابعة   
، أفتى بعض أهل العلم  بجواز اإلحرام من جـدة ، فكـان لهـذه                )  ه١٤٢٦(وفي عام   

ت ، ولم تكن تستقى الفتوى من قبل إال مـن مـصدر             الفتوى وقع إعالمي في ذلك الوق     
  .واحد ألفه الناس ، وهو ما يصدر عن هيئة كبار العلماء 

والمالحظ ، أن الدراسات التي سبقت، والتي ترى جواز اإلحرام من جدة ، وإن كانـت                
تتفق على مبدأ جواز اإلحرام من جدة ، لكنها تختلف من مرحلـة إلـى مرحلـة  فـي       

  .االستدالل 

                                         
 ) .٢/١٠١(، وينظر الموافقات ) ٣/٥٢٨(مجلة مجمع الفقه اإلسالمي :  ينظر )١(
   للشيخ عدنان العرعور)٢(



– 

  )٤٨٠٤(

على هذا سأبين في هذا المبحث التكييف الفقهي ، وأوجه االستدالل لكل اتجاه ، وعلى               و
  .ماذا بنى كل فريق ، وهو 

                                       المبحث الرابع 
   للقضيةالتكييف الفقهي                           التأصيل و

الفقهاء المجتهدون لهـم مـع النـوازل        أن  : قبل الدخول في هذا المبحث أريد أن أقول         
  -:والقضايا المستجدة موقفان 

من يريد أن يربط كل نازلة بما يشبهها ، مما سبق ذكره في كتـب الفقهـاء ،                  : األول  
ويحاول أن يلحق النظير بالنظير ، ويقايس األمور ، ويرى أن هذا العمل هـو أدعـى                 

فا ودونوه في كتبهم ، وال يحتاج إلـى         لضبط المسألة ؛ ألن هذا أمر قد قرره العلماء سل         
  .إعادة نظر 

من يرى عكس ذلك ، ويقول بأن الواجب على المجتهدين في كل قـضية ، أن                : الثاني  
يبحثوا لها عن حل بالنظر إلى عمومات الشريعة ، ومقاصدها ، وباالستناد إلى القواعـد       

لى المجتهـد أن يتكلـف   الفقهية ، فتبحث النازلة من خالل هذه االتجاهات ، وال يجب ع  
  .البحث ، عن ما يشبه هذه المسألة ليلحقها بها 

والمالحظ ، أن المنحى األول قد يلحقه شيء من عدم االنضباط، وعدم االتفـاق علـى                
رأي واحد ، فمثال مسألة الودائع المصرفية ، هناك من يكيفها علـى أنهـا قـروض ،                  

، ومثلها مسألة المرابحة ، وغيرهـا  وهناك من يقول هي وديعة ، وفرق بين التخريجين   
  .من المنتجات الجديدة 

وكذلك القول حول المنحى الثاني ، فالضوابط التي تضبط بها القضية النازلة ، واألدلـة               
التي تبنى عليها ، سواء من النصوص العامة ، أو القواعد ، قـد يـشوبها شـيء مـن           

، بدون تكلف ، فما المـانع مـن   الخالف  ، واألحسن ، هو التوسط ، فما يمكن إلحاقها          
إلحاقها ، وقد كفينا المؤونة فيها ، وما ال يمكن فيها اإللحاق ، فلتُنظر بنظـر مـستقل ،                  
ألن الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ، وال بد أن يجد العلماء لنازلتهم حـال ، وكـم                 

  .ترك المتقدم للمتأخر 
  -:وبعد ، فقد قسمت هذا المبحث  إلى ثالث اتجاهات 

اعتمدوا علـى   – وهم الجمهور    –من يقول بعدم جواز اإلحرام من جدة         : االتجاه األول 
  .النصوص الواردة في ذلك 

وقت رسـول اهللا صـلى اهللا       «: بن عباس رضي اهللا عنهما، قال     ومنها ، حديث عبداهللا     
عليه وسلم ألهل المدينة ذا الحليفة، وألهل الشأم الجحفة، وألهل نجـد قـرن المنـازل،        



 

 )٤٨٠٥(

هل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كـان يريـد الحـج              وأل
 )١(»والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         :  رضي اهللا عنهما   ومنها حديث عبداهللا بن عمر      
يهل أهل الشأم من الجحفة، وأهل نجـد مـن          يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، و      «: قال
ويهـل أهـل   «: وبلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال : ، قال عبد اهللا     » قرن

  . )٢(»اليمن من يلملم
يـا رسـول اهللا،     :  عن عبد اهللا بن عمر، أن رجال، قام في المسجد، فقال           وفي رواية ،    

يهل أهل المدينة من ذي     «:  عليه وسلم  من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا         
وقـال ابـن عمـر      » الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، ويهل أهل نجد مـن قـرن            

وكـان  » ويهل أهل اليمن من يلملم    «: ويزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
   . )٣(لم أفقه هذه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر يقول

: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا      : ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال     عن  ومنها ،   
، وهو جور   » إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد ألهل نجد قرنا          «المؤمنين،   يا أمير 

فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهـم       : وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال       ، عن طريقنا 
   )٤()ذات عرق
 لم يحددها النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وليست محاذيـة ألي مـن               بأن جدة : ويقولون  
  .المواقيت

:  وقد قال صلى اهللا عليـه وسـلم          وأن اإلحرام من جدة فيه مخالفة للنصوص العامة ،        
 .)٥()وإذا نهيتكم عن شئ ، فدعوه (

 .وأن مسافة ما بين جدة ومكة ، أقل من المسافة بينها وبين سائر المواقيت 
كن القول بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يبين ميقات أهل الغرب ، ألنهم لم                وأنه ال يم  

 .يسلموا آنذاك ، مع علمه وإخباره صلى اهللا عليه وسلم بأن اإلسالم سينتشر 

                                         
 ) .١٣٤/ ٢) ( ١٥٢٦( رواه البخاري حديث رقم )١(
  )١٣٤ /٢) (١٥٢٨( رواه البخاري حديث رقم )٢(
   )١/٣٨ ) ( ١٣٣(  رواه البخاري حديث رقم )٣(
  ) .١٣٥ /٢ )  (١٥٣١(  رواه البخاري حديث رقم )٤(
  ).٩٧٥/ ٢ ) (١٣٣٧( هريرة رضي اهللا عنه الذي أخرجه مسلم برقم جزء من حديث أبي )٥(



– 

  )٤٨٠٦(

البد من شئ من المشقة ، وإن كان الحج مبنـي علـى االسـتطاعة،               : وكذلك قد يقال    
فيه مشقة ، بدليل أن النبي صلى اهللا عليه         وعلى التيسير، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس         

 .وسلم سمى الحج جهاداً 
 .)١(كما أن عدم التكليف بما ال يطاق ، ال يلزم منه التكليف بأنواع المشاق

نوع إعجـاز ، فـي   ) ولمن أتى عليهن ( وكذلك قد يكون في قوله صلى اهللا عليه وسلم   
 .العلو أن المعنى الفوقية ، لما يقتضيه حرف على من معنى 

ثم إن المسافات بين المواقيت والحرم متفاوتة ، فال شك أن هذا إعجاز ، يفهـم منـه أن    
 ولذلك كانت المسافة ما بين . المواقيت توقيفية فال يجوز إحداث غيرها 

  . كم ٤٢٨ ذو الحليفة ، ومكة -
 .كم ) ١٨٦(ومابين الجحفة ، ومكة 

 . كم ) ٩٢( وما بين السعدية ، ومكة 
 .كم  ) ٢٠(كم ، وبين الميقاتين )  ١٢٥(ن يلملم ، ومكة وما بي

 .كم ) ٧٨(وما بين قرن المنازل ، ومكة 
 .ولوال التعرجات لكان أقل من ذلك . كم ) ٧٥(ومابين وادي محرم ، ومكة 
  .)٢()١٠٠(وما بين ذات عرق ، ومكة  

  .والمالحظ في هذا االتجاه وقوفهم عند النص 
عن الحكمة في تفاوت المواقيـت       -رحمه اهللا    -الحافظ ابن حجر العسقالني     سئل  وقد  

 في المسافة إلى مكة المكرمة ؟
 ألنهـا أشـرف ،   ؛وإنما كان ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة  أبعـد  : قوله بفأجاب  

 .فيكون ذلك أعظم أجرا ألهلها ، زيادة في فضلهم على غيرهم 
الجحفة ، فقـرن ، ويلملـم ،   : نصوصة بعد ذي الحليفة هي والمواقيت الم: قال الحافظ  

وذات عرق ، على اختالف فيها ، هل هي منصوصة من النبي صلى اهللا عليه وسلم أو                 
 .باجتهاد من عمر 

وهي ميقات أهل الشام ،      ،   الجحفة  : فأبعد هذه المواقيت من مكة بعد ذي الحليفة         : قال  
ألنها من األرض المقدسـة ، ويليهـا       ؛  مدينة ومكة   والشام أشرف البالد المذكورة بعد ال     

                                         
 ) .٢/٢٠٤(الموافقات :  ينظر )١(
 ) .٣/٨٠(تيسير العالم :  ينظر )٢(



 

 )٤٨٠٧(

في البعد من مكة  يلملم ، وهي ميقات أهل اليمن ، واليمن تلي الشام في األفضلية على                  
 .)١(قالعراق والمشر

بجواز اإلحرام من جدة ، فينقـسمون     : وأما أصحاب االتجاه الثاني ،وهم الذين يقولون          
  -:من حيث مأخذ الدليل إلى قسمين 

  .نظروا إلى المشقة الحاصلة ، من اإلحرام من الجو ، أو البحر  : لقسم األولا
 .ثم اعتمدوا على عموم القواعد الفقهية التي جاءت للتيسير ، ورفع الحرج عن األمة

  .واعتمدوا أيضا على مقاصد الشريعة 
 .وقالوا ليس من مقاصد الشريعة حمل الناس على الحرج ، أو األحوط ، أو األشد 

حديث عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ، جاء ليبين المواقيـت علـى              : ثم قالوا    -
 .طريق الحاج ، والحاجة قائمة اآلن لتعيين جدة ميقاتا 

بـن عمـر رضـي اهللا       واستئناسا بقصة عمر رضي اهللا عنه ، في حديث عبداهللا            -
إن «ين،  يا أميـر المـؤمن    :  لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا       (:عنهما، قال 

، وهو جور عن طريقنا، وإنا      » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد ألهل نجد قرنا         
فانظروا حـذوها مـن طـريقكم، فحـد لهـم ذات            : إن أردنا قرنا شق علينا، قال     

 .)٢()عرق
  .وعليه ، فإن جدة محاذية ليلملم 

ن أن أصل الحج موقوف على االستطاعة ، واإلحرام عند المحاذاة فيه مـشقة ؛ أل               -
الناس مشغولون باالضطراب ، والخوف من خطر الطائرة ، خشية وقوع الحادث            

 . بها ، ولن يزالوا في خوف حتى ينزلوا إلى ساحل السالمة 
 .أن جدة تبعد مرحلتين عن مكة  -
 -:أن اإلحرام من جدة فيه دفع للمشقة ، بناء على قواعد منها  -
 .أن التيسير أصل من أصول الشريعة  -
 . التيسير المشقة تجلب -
 رحمهـم  –األخذ بالرخصة في هذا ، كما روي عن الحسن ، وعطاء ، والنخعـي    -

                                         
   ) .٤٥١ / ٣(فتح الباري :  ينظر )١(
   سبق تخريجه)٢(



– 

  )٤٨٠٨(

 .)١(  جواز اإلحرام بعد الميقات-اهللا 
 .)٢( منع اإلحرام في السفن– رحمه اهللا –وروي عن مالك بن أنس  -
من ال يمر على شئ من المواقيت ، يحـرم مـن أي             : وروي عن بعض السلف        -

  .)٣(مكان شاء
ئرة عندما تكون محلقة ، ال يصدق على من فيها أنهم أتوا على الميقـات ،                أن الطا  -

  .)٤(ال لغة ، وال عرفا ؛ ألن اإلتيان هو الوصول للشئ
  .نظروا إلى القضية من منحى آخر ، واعتمدوا على المحاذاة  : والقسم الثاني

هـو المحـاذاة ،   قضيتنا لها أصل في الشريعة ، فلنلحقها به ، ونقيسها عليه ، و: وقالوا  
 بالنظر لمحاذاته لقـرن  – رضي اهللا عنه –وذلك أن ميقات ذات عرق ، إنما وقته عمر       

ننظر ، فـإن كانـت جـدة محاذيـة ألحـد      : المنازل ، ولنا فيه أسوة ، ومن هنا قالوا          
بأن جـدة أقـل مـن       : المواقيت ، جاز اإلحرام منها ، وإال فال ؛ألن من يمنع ، يقول              

  .بأن جدة مرحلتين عن مكة ،كما تقدم : ، ومن يجيز ، يقول مرحلتين عن مكة  
  فإنه البد من تحديد ضابط المحاذاة ، إذ من خالله يتحرر لنا محل النزاع ،                 ومن هنا ،  

ومعرفة منشأ الخالف، وسببه ؛ ألن هذه الدراسة هي أوسع الدراسـات ، وهـي التـي         
ها ؛ ألنه قد ال يـسلم ألصـحاب   يمكن أن يكون لها حظ من النظر ، ويمكن التركيز علي  

  .االتجاه الثاني ، الذين يجيزون اإلحرام من جدة ، بناء على المشقة فقط  
                                        

                                         
 ) .١٥/١٤٩(التمهيد :  ينظر )١(
 . ولم أره فيما اطلعت عليه من كتب السنة ،) ٣/٣٥( ذكره الحطاب في مواهب الجليل بصيغة التضعيف )٢(
  ) .٥/٥٣(المحلى :  ينظر )٣(
، ) ٣/٥٥٠(، ) ٣/٥٤٤(، ) ٣/٥٥٤(، ) ٣/٥٢٨(، ) ٣/٦٩٩(ما تقدم بتصرف من أبحاث مجلة مجمع الفقه اإلسـالمي        )٤(

  ) .٢/٢٦(ومجموعة فتاوى ورسائل الشيخ عبداهللا بن محمود 



 

 )٤٨٠٩(

  المبحث الخامس
                                          معنى المحاذاة

  .لة أن معنى المحاذاة ، المقاب: جاء في المعاجم اللغوية 
)نَهوواز :وحاذاه ،لَهوقاب ،لَه١(؛ فدل على أن المقابلة من مرادفات المحاذاة)عاد(.  
) ِبِحـذَاِء   ( وداره  ،  النعل بالنعل قدرتها بها وقطعتها على مثالها وقـدرها          ) حذَوتُ  ( و

 .)٢(داره
األرض يقابل الميقـات مـن       ما أي اعتبروا   ): فانظروا حذوها : (قوله":قال ابن حجر    

  )٣("التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا
يحاذي الشيء، أي يقابله، والمقابلة مـن       : المقابلة؛ ألن قولك  : وعليه، فإن معنى المحاذاة   

  .معاني المحاذاة
وازاه وصار بجانبه، والمـراد     : اإلزاء والمجاورة، وحاذى الشيء   : المحاذاة لغة : وقيل  

ة التي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات األصـلي إلـى           أن تكون مسافة البقع   : بها هنا 
  .الحرم؛ ألن اإلحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة اإلحرام من نفس الميقات

فمن قدم ـ مثالً ـ من الشام ومصر من طريق البحر فإن ميقاتهم الجحفـة، فالواجـب     
ا إذا كـان  عليهم أن ينزلوا في أرضها ويحرموا، فإن شق عليهم ذلك فلهـم أن يحرمـو      

كـيالً،  ) ١٨٠(بينهم وبين مكة نفس المسافة التي بين الجحفة ومكة، وهي مـا يقـارب         
  ..وهكذا

وينبغي أن يعلم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له وال أمامه ميقات معين، فأما               
من له ميقات معين، كما لو مر المصري ببدر ـ مثالً ـ، وهـي تحـاذي ذا الحليفـة،      

  )٤(ن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي ميقاته وهو الجحفة، واهللا أعلمفليس عليه أ
المحاذاة أن ترسم خطا يمثل طريقك إلى مكة ، وتمد من أقرب المواقيت             : القول الثاني   

  . فنقطة التقاطع هي المحاذاة ٩٠،  يمينا  أو شماال ، خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية 
  .)٥( النقل الجويوهو الذي عليه العمل في شركات

                                         
  )١/٩٩: ( ،مقاييس اللغة ) ١/١٢٣٨: (القاموس المحيط:  ينظر )١(
  )١/١٢٦: ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي :  ينظر )٢(
  )٣/٣٨٩: (فتح الباري :  ينظر )٣(
 )٢٠٠/٥(منحة العالم للفوزان : ينظر  )٤(
  بيان معنى المحاذاة وعالقته بمسألة اإلحرام من جدة ، الملتقى الفقهي:  ينظر )٥(



– 

  )٤٨١٠(

المحاذاة هي أن يمد خطا بين المواقيت ، ليشكل خماسي غيـر متـوازي    : القول الثالث   
األضالع ، وبهذا يتبين أن جدة ليست على الخط ، بل هي خارج ما سموه بمحيط خـط           

  .)١(المواقيت
م ومن الواضح ، أن أكثر أهل العلم يذهبون إلى المعنى األول ، وهو الذي يتفق مع كال                 

أهل العلم الشرعي ال ينكرون المعاني اللغوية لمفـردات اللغـة،           أهل اللغة كما تقدم ، و     
مرادفات المحاذاة المقابلة؛ ألن لغة العرب هكذا، ومن األدلة علـى            واتفقوا على أن من   

 ترجيح ابن األثيـر ، وابـن        الشرعي استساغوا المحاذاة بمعنى المقابلة،       أن أهل العلم  
  .ر  ، وأكثر المعاصرين ،لهذ المعنى ، وقد تقدم كالم ابن حجر تيمية ، وابن حج
الحذْو ] ذَاتُ ِعرٍق حذْو قَرن     [ في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما        : قال ابن األثير    

وقَـرن  . ِميقات أهل الِعراق  : وذَاتُ ِعرق .أي إنَّها محاِذيتُها    : اإلزاء والمقَاِبل   . والِحذَاء  
اءميقات أهوم سرافَتُهما من الحد ومس٢(هـ. ا"ل نَج(.  

ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاتـه حـذو          : مسألة  " :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
فإنـه  ، أو بحر ، أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر     ،  ومعنى ذلك   : أقربها إليه   

الميقات هو األبعد عن مكة      ذاسواء كان ه  ،  يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه        
فإنه إن كـان يقـرب إلـى ذي       ،  مثل من يمر بين ذي الحليفة والجحفة        ،  أو األقرب   ،  

وإن كان قربه إلى الجحفـة      ،  الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم منها           
: نـه   ألن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب رضي اهللا ع         ؛  إذا حاذاها أكثر أحرم منها      
انظـروا حـذوها   : فقال ، وأنا إن أردنا أن نأتيها شق علينا   ،  إن قرنا جور عن طريقنا      

بـل  ،  فحد لهم ذات عرق فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقرن           : من طريقكم قال    
وذلك ألن اإلحرام مما يحاذى الميقات بمنزلة اإلحرام مـن          ،  جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها     

؛ نه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقـصود  فإ، نفس الميقات   
وإنما يحرم مما يقـرب منـه   ، وألن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة     

ألنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقـه               ؛  إذا حاذاه   
وكان قربه إليهمـا    ،  فلو مر بين ميقاتين     ،  نفسه  كما لو مر به     ،  أولى من اعتبار البعيد     

فإنـه  ،  كما لو مر في طريقه على ميقـاتين         ،  أحرم من حذو أبعدهما من مكة       ،  سواء  
، حرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليـه          ألن المقتضي لإل  ؛  يحرم من أبعدهما    

                                         
   .١٠٠ة إثبات أن جدة ميقات صأدل:  ينظر )١(
   ) .٩٢٤/ ١: ( النهاية في غريب الحديث واألثر :  ينظر )٢(



 

 )٤٨١١(

فـإن شـك     ،والتحـري   ،  ليه باالجتهـاد    إويعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو األقرب       
فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إليـه            ،  حتياط  فالمستحب له اال  

  .)١(وال يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذى الميقات األقرب ، إال محرما 
سألت اإلمام أحمد بن حنبل في أي سـنة أقـت           : قال بعضهم   : فائدة  : قال في اإلقناع  و

عليه وسلم مواقيت اإلحرام ؟ فقال سنة عام حج ، ومن سلك طريقـا ال               النبي صلى اهللا    
تنتهي إلى ميقات ، أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه                
، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة ، وإن لـم يحـاذ ميقاتـا          

  .)٢(ين مكة والميقات فميقاته مسكنهأحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه ب
                                       المبحث السادس 

                                         محور البحث
القادم إلى جدة عن طريق الجو ، أو البحر ، سيحاذي يلملم ، أو الجحفة ؛ ألن الجحفـة                 

 القادم من جهة الجنوب ، فكيـف سـتكون   ميقات القادم من جهة الشمال ، ويلملم ميقات      
  .المحاذاة ، وما هو يلملم ، وما هي  الجحفة 

جبل ووادي  : جبل ، وقيل    :  وقيل   .واد يحرم منه أهل اليمن    : يلملمجاء في المعاجم أن     
  .قرية : ، وقيل 

يلملـم، والروايتـان جيـدتان صـحيحتان        : بفتح أوله وثانيه، ويقال   :ألملم:  قال ياقوت   
جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل الـيمن، واليـاء               : تانمستعمل

فيه بدل من الهمزة وليست مزيدة، وقد أكثر من ذكره شعراء الحجاز وتهامة، فقال أبـو            
  :دهبل يصف ناقة له

  أصات المنادي للصالة وأعتما،.. ...خرجت بها من بطن مكة، بعد ما 
  من الحي، حتى جاوزت بي ألملما.. ر ماد سـام من راع وال ارتـفما ن

  )٣(تبادر باإلصباح نهبا مقسما.. ...أنما ـومرت ببطن الليث تهوي، ك
أو قرية على ليلتين من مكَّة من جبـال تهامـة، وأهلـه             ،  جبل  :يلملم  :وقال الحميري   

كنانة، تنحدر أوديته إلى البحر، وهو في طريق اليمن إلى مكَّة، وهو ميقات من حج من                
  .)٤(هناك، وماؤها من آبار وعيون

                                         
   )٢/٣٣٦: (شرح العمدة : ينظر  )١(
 ) .١/٢٥٦( اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ينظر  )٢(
   ) .١/٢٤٦(معجم البلدان : ينظر  )٣(
 ) .١/٦١٩( الروض المعطار : ينظر  )٤(



– 

  )٤٨١٢(

يلملم جاء في قول عباس بن مرداس الـسلمي يمـدح رسـول اهللا              :وقال عاتق البالدي    
  :صلى اهللا عليه وسلم

  وحتى صبحنا الجمع أهل يلملمام       أطعناك حتى أسلم الناس كله
ت أهـل  ، فيه ميقاكيال)١٠٠(واد فحل يمر جنوب مكة على      : ألملم: يلملم وقد يقال  : قلت

 هـ بالسعدية، ثم    ١٣٩٩اليمن من أتى على الطريق التهامي، ويعرف الميقات إلى سنة           
زفت طريق السيارات فأخذ الساحل، فهجر هذا الميقات اليـوم لبعـده، عـن الطريـق                
الحديثة، وأهل يلملم في صدوره بنو فهم، وتهامته لبنـي شـعبة الكنـانيين، وسـاحله                

  .)١(لألشراف  من حرب
كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان اإلحرام مع الطريق الجديـد ،   : ام  وقال البس 

فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة ، والعارفون بالمسميات ، واجتمعنا بأعيان وكبـار الـسن                
إن : من سكان تلك المنطقة ، وسألناهم عن مسمى يلملم ، هل هو جبل ، أو واد  فقالوا                   

مكم ، وإننا ال نعرف جبال يسمى بهذا االسم ، وإنما االسم            يلملم هو هذا الوادي الذي أما     
خاص بهذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه ، وإن مجراه ممتد من الشرق إلـى الغـرب ،       
حتى يصب في البحر األحمر ، عند مكان في الساحل يسمى المجيرمة وطولـه يقـدر                

لك المنطقـة اآلن    كيال ونحن اآلن في السعدية في نصف مجراه وسكان ت         ) ١٥٠(بنحو  
وبعد التجول والسؤال ، تقرر لدينا أن مسمى يلملم ، هـو كـل              : ثم قال   . يسمونه لملم   

هذا الوادي المعترض ، وقد كان الطريق يمر بالسعدية ، وهي قرية فيها بئر ، وإمـارة                 
كـيال ،   ) ٩٢(، ومدرسة ، ومسجد قديم ينسب لمعاذ بن جبل ، والسعدية تبعد عن مكة               

كيال، وبعد الميقاتالجديد عـن  )٢٠(ق الجديد ، فهو يقع عن السعدية غربا بنحو     أما الطري 
  .كيال )١٢٥(مكة 

جميع مواقيت اإلحرام أودية عظام ، ولذا فاألحوط للحاج ، أو المعتمـر ، أن               : ثم قال   
  .)٢(يحرم من الضفة التي ال تلي مكة من الوادي ، لئال يعتبر متجاوزا للميقات 

ومنهم مـن   ،  أن يلملم جبل    :  من يقول    فمنهم. لف أهل العلم في يلملم      ختومن هنا فقد ا   
ولهـذا  ، والذي يظهر واهللا سبحانه وتعالى أعلم أن يلملم جبل ووادي. إنها وادي   : يقول  

والذين قـالوا إنهـا     ،  إنها وادي   : إنها جبل وبعضهم يقول     : تجد بعض أهل العلم يقول      
نجـد أن هـذا الـوادي تمتـد      لوادي الذي هو يلملمفإذا نظرنا إلى هذا ا ،  وادي كثيرون 

                                         
 ) .١/٣٣٩(معالم الجغرافية في السيرة معجم ال: ينظر  )١(
 ) .٣/٨٠(تيسير العالم : ينظر  )٢(



 

 )٤٨١٣(

فهو في أعاله يكون تقريباً     ت،  أصوله وأعاليه من أعلى جبال تهامة أعلى جبال السر وا         
احدهما ينحدر تقريباً من منطقة الشفا بالطائف والثانية تقع         ،  على شكل سبعة له أصالن      

زل هذا الوادي ثـم يجتمـع      ثم ين ،  شماال عنها بحدود عشرة كيلو مترات في بالد هذيل          
ثـم  ،  فيمر في يلملم التي كانت ميقاتًا عصورا طويلـة          ،  هذان الواديان في وادي واحد      

تقريباً بحدود األربع مئة واأللف هجرية خرج طريق الساحل مما يلي الليث والـشعيبة              
جد وكان قريبا من الساحل فنقل الميقات أو انتقل الناس وبدؤا يحرمون من مـس            ،  تقريباً  

ينطلق تقريبـاً مـن الـشمال    الوادي هذا ، وأقيم على هذا الطريق في أسفل هذا الوادي        
ولهذا حتى الذين نقلو الميقات من موقعه األول إلى         ،  الشرقي ويتجه إلى الجنوب الغربي    

فإنك لو تأملت الميقات الجديـد  ، موقعه الجديد على الطريق الساحلي نظروا إلى الوادي  
فلو كانت في المحاذاة لوضعوه في موضـع تكـون المـسافة            ،  القديم  ابعد من الميقات    

فالوادي ينزل حتى يقطع الطريـق الجديـد طريـق    ، لكنهم نظروا إلى الوادي   ،  واحدة  
وهذا الوادي ممتـد    . الساحل فجعلوا الميقات على تقاطع طريق الساحل مع هذا الوادي           

ا لكل من أتى من أهل الـيمن عـن          جعله ميقات _ النبي صلى اهللا عليه وسلم    _كأن النبي   
طريق تهامة إن أتى من أسفل فهو من طريق الساحل اآلن أو من أعال فمن الذي كـان                  
الناس يحرمون منه سابقا ومن أتى من أعال فإنه يحرم من أصول هـذا الـوادي ومـن      

  .أعاليه
كانت قرية كبيرة ذات منبـر علـى طريـق          : بالضم ثم السكون، والفاء    : الجحفةوأما  

المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمـروا علـى                 
المدينة، فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة، وكان اسـمها مهيعـة، وإنمـا سـميت                

ألن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض األعوام، وهي اآلن خراب، وبينهـا       ؛  الجحفة  
 وبينها وبين أقرن موضع من البحر ستة أميـال،          وبين ساحل الجار نحو ثالث مراحل،     

وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين       وبينها وبين البحر األحمر  عشرة أكيال ،         
   .)١( وبنحو مما قال قال غيرهغدير خم ميالن،

جميع مواقيت اإلحرام أودية عظام ، ولذا فاألحوط للحـاج ،           أن  : وقد تقدم قول البسام     
تلي مكة من الوادي ، لئال يعتبـر متجـاوزا          ال  من الضفة التي    أن يحرم    ،   أو المعتمر 

  .)٢(للميقات

                                         
  ) .٢/١١١( معجم البلدان : ينظر )١(
  ) .٣/٨١(تيسير العالم : ينظر )٢(



– 

  )٤٨١٤(

  الخالصة
الشك أنه أقرب المواقيت إلى     ،   الوادي وعلى هذا ، فعلى القول بأن يلملم وادي، فإن هذا         

 أحدهما قريـب مـن    ،   واديان   هأعال،وجدنا أن   نظرنا إلى أعالي هذا الوادي       فإذا،  جدة
بينها وبين مكـة سـتين      ،وهذه المنطقة التي هي طرف الوادي       ،  ا بالطائف   منطقة الشف 

 فـإن ، وإذا أتينا إلى الفرع الشمالي منه الذي في بالد هذيل            تقريبا ،    كم) ٦٠ (كيلو متر 
فأهـل العلـم     تقريبا ،    كم) ٥٠ (المسافة بينه وبين الحرم ال تزيد على خمسين كيلو متر         

نظروا إلى أقرب نقطة من يلملم وقاسوا        نها محاذية ليلملم  وأ،  بأن جدة ميقات   الذين قالوا 
ثم نظروا إلى المسافة بين جدة وبـين الحـرم فوجـدوا أن             ،  بينها وبين الحرم     المسافة

بل إن أوسط جدة وغرب جدة أبعد من أصـول و أعـالي وادي              ،  متساويتان   المسافتين
وبالتالي فإنها ميقـات    ،  اذية ليلملم   إنها تعد مح  : على ذلك قالوا     وبناء،  يلملم عن الحرم    

  .من المواقيت
أومـن  ،  الـسودان   شمال  من  ،  فالذي يأتي من جهة البحر مثالً       . وبناء على هذا القول     

ن هذا الميقات هو أول ميقات يـصل     أل؛   يأتي إلى جدة هذا ال إشكال فيه         ،مصرجنوب  
نابلة ، وهـو رأي هيئـة    فيه ، وهذا قول متأخري الح      فحينئذ يحرم منه وال خالف       إليه

أو مـن  نجـد،   يأتي مثالً من  فيمن لكن اإلشكال هو  كبار العلماء ، وغيرهم ، وتقدم ،        
فيتجـاوز  ،  أو عن طريق السيارة     ،  الطائرة مثالً    أو من اليمن فيأتي عن طريق     ،  الشام  

لى ويذهب إ ،  أو يتجاوز الجحفة    ،  الحليفة   أو يتجاوز ذا  ،  قرن المنازل ويذهب إلى جدة      
  .يحرم منها هل له ذلك جدة و
  . في مسألة حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، العلم يبحثون هذه المسألة   أهل

  -:قوالن عند أهل العلم  المسألة فيهاو 
 وعلـى   ،  إلى ميقاٍت آخـر    ال يجوز أن يتجاوز اإلنسان ميقاتًا     : أكثر أهل العلم يقولون     

بل يجـب   ،  طائرة ال يجوز له أن يحرم من جدة         ال  على ن هذه األماكن  هذا من يذهب م   
، وال يجوز أن يؤخر اإلحـرام ،        الحليفة   أو حاذى ذا  ،  عليه أن يحرم إذا حاذى السيل       

  .هو القول األول هذا 
هـن لهـن    "_ عن هذه المواقيت_ _ صلى اهللا عليه وسلم_ واستدلوا لذلك بقول النبي 

كـان   على أي ميقات من المواقيت سواء   فإن من يأتي    " ولمن أتى عليهن من غير أهلهن     
  .نه ال يجوز له أن يتجاوز إال بإحرام إف، أو من غير أهله ، من أهله 



 

 )٤٨١٥(

أو مثله، وهو مأمور بقطع مسافة ذلـك       ،  بأنه قد تعين عليه الميقات الذي مر به         :وقالوا  
  .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١( وهو قول إسحاق.محرماً

رضـي   _قد كانت  ف  تجاوز الميقات إلى غيره ، وهو رأي عائشة          يجوز: القول الثاني   
وإذا ، الجحفـة   كانت إذا أرادت أن تعتمر أحرمت مـن  ، و مقيمه في المدينة    _اهللا عنها   

، وأبـي  )٦(، ومالـك )٥(، وهو قول أبي حنيفـة )٤(أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة     
  .)٨(، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية)٧(ثور

  ؟هل جدة كلها ميقات أم البني على هذا ويرد عليه، ومما ين
، وعلـى   ما يقرب من سبعين كيلو متر        مدينة جدة واسعة جداً وطويلة تمتد على البحر       

لمـن   وال يجوز ،  فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتا       ،  فإن جدة ليست كلها ميقاتا      هذا  
  جدة نجـد أن بينـه وبـين   ألنه بالنظر إلى مطار ؛ ذهب إلى جدة أن يحرم من المطار      

وقد قلنـا فـي المحـاذاة أن المحـاذاة أن           ،  الجحفة أقرب من المسافة بينه وبين يلملم        
فإن الجحفـة أقـرب     ،  فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار      ،  تنظرإلى أقرب الميقاتين إليك     

ن وبالتالي ال تكون محاذية حتى تكون المسافة بينها وبين الحرم كالمسافة بـي            ،  من يلملم 
، بناء على هذا القول الذي يعتبر ميقاتا هو وسط وجنوب جـدة             ، و وبين الحرم    الجحفة
و أوسط جدة وجنوب    ،  الذي يعتبر ميقاتا بناء على هذا القول فالميناء اإلسالمي           هذا هو 

وشمالها أقرب إلـى    ،  ألن جنوبها أقرب إلى يلملم      ؛  وغرب جدة هذا كله يعد ميقاتا      جدة
  . ، كما تقدم الجحفة

   .كم) ١٥٠(والمجيرمه غرب يلملم،  بين مطار جدة على حين أن المسافة
   .كم) ١١٣(والجحفة، وبين مطار جدة 
   .كم) ١٢٧(فبينه وبين المجيرمه، وأما ميناء جدة 

   .كم) ١٣٥(وبين الجحفة ، وبينه 

                                         
  ) .٣/٢٤٩(المغني :ينظر  )١(
  ) .٧/١٩٤(، المجموع ) ٢/٣٩٢(، نهاية المحتاج ) ٢/٩٤(شرح المنهاج :  ينظر )٢(
  ) .٧/٤٨(، الشرح الممتع ) ٣/٢٤٩(المغني : ينظر  )٣(
  ) .١٢٩٤١(حديث ) ٣/١٤٩(، مصنف ابن أبي شيبة ) ١٢١٩(حديث) ٣/٤٨٩(موطأ مالك  )٤(
   ) .٢/٧(تبيين الحقائق :  ينظر )٥(
 ) .٣/٣٢(مواهب الجليل :  ينظر )٦(
 ) .٣/٢٤٩(المغني :  ينظر )٧(
  ) .٢/٣٣٦(شرح عمد الفقه :  ينظر )٨(



– 

  )٤٨١٦(

  .كم) ١٢٥(ويلملم  ، وبين مكة 
 أقرب إلى الجحفة ، وعليـه فـال         وأما مطار الملك عبد العزيز الواقع شمال جدة ، فإنه         

يسوغ اإلحرام منه ؛ ألن بينه وبين الحرم ، أقل مما بين الجحفة والحرم مسافة ، إال أن                  
يؤخر إحرامه حتى يحاذي يلملم ، فيحرم من وسط ، أو غرب جدة ، بناء علـى                 : يقال  

حـرام  قول من يجيز ذلك ، وتقدمت اإلشارة إلى هذه المسألة ، عند من يجيز تأخير اإل               
  .واهللا تعالى أعلم . من الميقات الذي مر عليه ابتداء ، إلى ميقات آخر 



 

 )٤٨١٧(

  ـقالمالح
  هذه خريطة توضيحية ، للمحاذاة بناء على القول األول

  
  
  
  
  
  
  

         



– 

  )٤٨١٨(

  وهذه خريطة توضيحية تبين لنا المحاذاة بناء على القول الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 

 )٤٨١٩(

  محاذاة بناء على القول الثالثوهذه خريطة توضيحية تبين لنا ال
  
  
  

                       
                           



– 

  )٤٨٢٠(

  الخاتمة
  

، وما يـسر اهللا قطفـه       ت بهجة غنَّاء، والحدائق ذا  البساتين  ال موبعد هذا التطواف بين تلك    
أن  أن يكلله بـالقبول ، واألجـر والمثوبـة ، و           أسأل اهللا الكريم  ، ف من ثمارها المتنوعة    

كل من قرأ ، أو نظر ، أوصوب ، أوطالَع هذا البحث ، وجميـع               حسن عاقبتي وعاقبة    ي
والعمـل  ،  العلـم النـافع    يرزقنا وأن ، يختم لنا بخيرٍ   ، في األمور كلها، وأن    المسلمين  

  الصالح
  والحمد هللا رب العالمين

  ،،،وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
                                 وكتبه                  

  سليمان بن علي بن محمد الفيفي.                               د
                                                

  
  
  
  
  
  



 

 )٤٨٢١(

  فهرس المراجع والمصادر
  القرآن الكريم. 
  هـ  ١٤١٥أدلة إثبات أن جدة ميقات ، للشيخ عدنان العرعور ، مكتبة الثقافة 
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  

  )هـ١٤٢٠ : المتوفى (محمد ناصرالدين األلباني : المؤلف
 م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الثانية: بيروت ، الطبعة–المكتب اإلسالمي: الناشر
  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  

  هـ٥٨٧لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت
  .  بيروت -بعة دار الكتب العلمية ط

 بيين الحقائق شرح كنز الدقائق ت  
: المتـوفى (عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي الحنفـي          : المؤلف

ـ ٧٤٣          األولـى،  : الطبعـة  ،  بـوالق، القـاهرة    -المطبعة الكبرى األميرية    : الناشر) ه
   . هـ١٣١٣
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج  

المكتبة التجارية الكبـرى    :  الناشر  ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي       : المؤلف
 .بمصر 
   محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف العبـدري           : التاج واإلكليل ،لمؤلف

  )هـ٨٩٧: المتوفى (الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي
  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٦ األولى،: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الناشر
 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي               : المؤلف
عـام   ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  المغرب : الناشر) هـ٤٦٣: المتوفى(

   هـ١٣٨٧: النشر
 تيسير العالم شرح عمدة األحكام  

 أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد                 :المؤلف
  )هـ١٤٢٣: المتوفى(البسام 
                  العاشـرة،  : الطبعـة  ،    مكتبة التـابعين، القـاهرة     -مكتبة الصحابة، األمارات    : الناشر
  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦



– 

  )٤٨٢٢(

         علماء القرن الرابـع     جواهر اإلكليل ، صالح عبد السميع اآلبي األزهري ،أحد 
  .هـ ١٣٣٢عشر الهجري  ، طبع في مصر سنة 

  حاشية الخرشي على مختصر خليل.  
  .هـ  ، دار الكتب العلمية ١١٠١للعالمة  محمد بن عبد اهللا الخرشي ، ت

  هـ ٤٥٠لإلمام أبي الحسن على محمد الماوردي  ت.الحاوي الكبير  
  .هـ ١٤١٤طبعة دار الفكر 

   ألبي عبد اهللا محمد األنصاري الرصاعشرح حدود ابن عرفة. 
  .هـ ١٤١٣دار الغرب اإلسالمي   الطبعة األولى  

 الروض المعطار في خبر األقطار  
ـ ٩٠٠: المتـوفى (أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم الِحميرى            : المؤلف ) هـ
   ١٩٨٠الثانية، : الطبعة
  مطابع دار السراج طبع على - بيروت -مؤسسة ناصر للثقافة : الناشر
  من كتاب الطهارة والحج(شرح عمدة الفقه(  

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبـي                 : المؤلف
مكتبة : لناشر ا )هـ٧٢٨: المتوفى(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي         

  ١٤١٣األولى، : الطبعة ،  الرياض–العبيكان 
 شرح منتهى اإلرادات  

  .هـ ، دار الرسالة٩٧٢لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار  ت
  .هـ ١٤١٩عبداهللا بن عبدالمحسن التركي  عام : تحقيق الدكتور 

  الشرح الكبير.  
  .هـ ١٢٠١ألبي البركات سيدي أحمد العددي الشهير بالدردير ، ت

 لزرقاني  طبعة مصر شرح مختصر خليل ، لبعد الباقي ا. 
          هـ طبعـة دار ابـن      ١٤٢١الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين ت

 .الجوزي 
             شرح الزركشي ، شمس الدين محمد بن عبداهللا الزركشي المـصري الحنبلـي 

  )هـ٧٧٢: المتوفى(
 م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى،: دار العبيكان ، الطبعة: الناشر



 

 )٤٨٢٣(

       المتـوفى  (بداهللا الخرشي المالكي أبوعبداهللا   شرح مختصر خليل ، محمد بن ع :
  )هـ١١٠١

  .بيروت –دار الفكر للطباعة: الناشر
    لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى         ا(صحيح البخاري

  )اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه
  محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: المؤلف
مـصورة عـن   (دار طـوق النجـاة      :  الناشر  ، الناصرمحمد زهير بن ناصر     : المحقق

  هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول اهللا      (صحيح مسلم

  صلى اهللا عليه وسلم
  )هـ٢٦١: لمتوفىا(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : المؤلف
   بيروت-دار إحياء التراث العربي : الناشر ، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق
 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى الـسنيكي            : المؤلف
 المطبعة الميمنية: الناشر ، )هـ٩٢٦: المتوفى(

  صحيح البخاريفتح الباري شرح  
دار المعرفـة   : الناشر ،   أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        : المؤلف

  .هـ ١٣٧٩ بيروت، -
 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  

  )هـ١٣٨٩: المتوفى(محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : المؤلف
  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: جمع وترتيب وتحقيق

   هـ١٣٩٩األولى، : الطبعة ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة: الناشر
 هـ٨١٧القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب إبراهيم الفيروز أبادي ، ت  

  .هــ ١٤١٥  الطبعة األولى -دار الكتب العلمية 
  قرارات المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي. 
  قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.  
 هـ ٩٦٨اإلقناع لطالب االنتفاع ، لشرف الدين موسى الحجاوي ، ت  
  .عبداهللا بن عبد المحسن التركي : هـ  ،  تحقيق الدكتور ١٤١٩طبعة 



– 

  )٤٨٢٤(

 إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعا  
  )هـ٩٧٧: المتوفى(شربيني الشافعي شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ال: المؤلف
   بيروت-دار الفكر : الناشر ،  دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات : المحقق
              كشف األسرار ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري الحنفـي 

  دار الكتاب اإلسالمي: هـ ، الناشر٧٣٠: المتوفى(
 ن مكرم ابن منظور لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدين محمد ب. 

  .هـ  ١٣٧٥    دار صادر ، لبنان ،  بيروت 
  مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب((  

  )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف
  دار الفكر: الناشر
 مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبداهللا آل محمود 
  الشيخ محمد بن صالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة  

  )هـ١٤٢١: المتوفى (محمد بن صالح بن محمد العثيمين : المؤلف 
   هـ١٤١٣ -األخيرة : الطبعة  ،  دار الثريا-دار الوطن : الناشر 
     مجلة دورية تصدر عن الرئاسـة العامـة إلدارات          -مجلة البحوث اإلسالمية 

  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد: مؤلفال

   . جزءا٨٨: عدد األجزاء
 جلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبويةم  

   . عددا١٢٠: عدد األجزاء ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية: المؤلف
 ٢٩صة ، العدد مجلة القضايا الفقهية المعاصرة ، للنفيسة ، وهي مجلة خا.   
 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة  

  تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة: المؤلف
   . عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات١٣وقد صدرت في 

  باآلثارالمحلى   
 الظـاهري   أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم األندلـسي القرطبـي             : المؤلف

   . بيروت–دار الفكر : الناشر) هـ٤٥٦: المتوفى(



 

 )٤٨٢٥(

 المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح   
نحـو  : المتـوفى (أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبـو العبـاس         : المؤلف

   بيروت-المكتبة العلمية : الناشر) هـ٧٧٠
 اللغةمقاييس   

) هـ٣٩٥: المتوفى(لرازي، أبو الحسين    أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ا      : المؤلف
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر ، دار الفكر: الناشر
  منحة العالم في شرح بلوغ المرام 

  هـ١٤٢٧لعبد اهللا بن صالح الفوزان دار ابن الجوزي 
  موقع سماحة اإلمام ابن باز على الشبكة      .  
  المستدرك على الصحيحين 

  )هـ ٤٠٥( الحاكم النيسابوري تألبي عبداهللا محمد بن عبداهللا
  م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ لبنان -طبعة دار المعرفة ، بيروت 

 المصنف في األحاديث واآلثار  
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بـن خواسـتي                 : المؤلف
   . الرياض–مكتبة الرشد : الناشر ، )هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 
 معجم البلدان  
: المتـوفى (شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي               : لفالمؤ

  )هـ٦٢٦
   . م١٩٩٥الثانية، : الطبعة ، دار صادر، بيروت: الناشر
 ِةمِويِة النَّبيرِة ِفي الساِفيغْراِلِم الْجععجم الْم  

لـبالدي  عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطيـة بـن صـالح ا        : المؤلف
  )هـ١٤٣١: المتوفى(الحربي 

ـ  ١٤٠٢ولـى، األ: الطبعـة  دار مكة للنشر والتوزيـع، مكـة المكرمـة        : الناشر                   - هـ
   . م١٩٨٢



– 

  )٤٨٢٦(

                  المغني والشرح الكبير لموفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمـد بـن قدامـه
  . طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .هـ ٦٣٠ت

 عرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى م.  
  . هـ  ، طبعة دار الكتب العلمية ٩٧٧محمد الشربيني الخطيب ،  ت

    تتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلـي الـشهير بـابن            .منتهى اإلرادات
تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، الطبعة          ) هـ  ٩٧٢(النجار ت 

 .ه مؤسسة الرسالة ١٤١٩األولى 

  .مع مغني المحتاج المنهاج 
  .لإلمام يحي بن شرف النووي  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر 

         المتـوفى  (معجم مقاليد العلوم ، عبدالرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي :
  .د محمد إبراهيم عبادة . أ: المحقق)هـ٩١١

  م ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ األولى،: مصر ، الطبعة / القاهرة - مكتبة اآلداب: الناشر
     ، المتـوفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المـدني           موطأ مالك :

  محمد مصطفى األعظمي: المحقق)هـ١٧٩
  –مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية : الناشر

   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة ،  اإلمارات– أبو ظبي 
 واهب الجليل في شرح مختصر خليلم  

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،              : لمؤلفا
  )هـ٩٥٤: المتوفى(المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 

  دار الفكر: الناشر
  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
 الموافقات  

ـ (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالـشاطبي           : المؤلف : وفىالمت
  دار ابن عفان: الناشر)هـ٧٩٠



 

 )٤٨٢٧(

                 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،  لعلـي بـن سـليمان المـرداوي              
 .دار إحياء التراث العربي ’ هـ ٨٨٥ت 

  الملتقى الفقهي الشبكة العنكبوتية. 

 نهاية الزين في إرشاد المبتدئين  
) هـ١٣١٦: المتوفى(، التناري بلدا    محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما      : المؤلف
  األولى: الطبعة ،  بيروت–دار الفكر : الناشر
 النهاية في غريب الحديث واألثر  

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكـريم       : المؤلف
  )هـ٦٠٦: المتوفى(الشيباني الجزري ابن األثير 

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩روت،  بي-المكتبة العلمية : الناشر
  هـ ١٤٣١النوازل في الحج للدكتور ناصر الشلعان ، دار التوحيد  

  



– 

  )٤٨٢٨(

  



 

 )٤٨٢٩(

  
  
  
  
  

  
  

  
  :مقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  .وحده ال شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 من تشريعات وأحكام بالهدى والخير للبشرية، لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بما تحتويه

  .جاءت لتحقيق مصالح العباد في أمور دينهم ودنياهم، وتحقيق السعادة لهم في الدارين
لقد عملت هذه األحكام والتشريعات على تحقيق األمن واالستقرار للمجتمع اإلسالمي؛ 

  .شرية جمعاءبل والمجتمع البشري عامة بما تحمله من هداية إلهية، وخير للب
ومن المعلوم أن حياة اإلنسان وسعادته على هذه البسيطة ال تحصل إال مع تحصيل 
األمن واالستقرار للمجتمع، فاإلنسان إذا حصل له األمن على نفسه وماله وعرضه، 
وكان مرتاح القلب، قرير العين، مطمئن النفس، ال يخاف من وقوع مكروه أو خطر 

و ينتقص من دينه ، أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه يهدده، أو ينتهك حرماته، أ
  .وأخالقه وقيمه، ال شك أنه قد حاز بهذا السعادة المنشودة

لقد أصبح األمن بمفهومه العام والشامل لمختلف جوانب الحياة الدينية والدنيوية، مطلب 
ها من الركائز الرئيسة التي تقوم علي فهو المجتمعات؛ من مجتمع هام وأساسي ألي

المجتمعات، ودعامة من دعائمه، يحصل به التقدم والخير والرخاء واالستقرار 
  .للمجتمع، ولذلك تحرص عليه كل الدول

وال شك أن األمن الفكري يعد من أهم أنواع األمن بمفهومه العام؛ بل هو أساسه 
، المتين، وقاعدته العظمى، ودعامة كبرى تشيد بها الحضارات، وتتطور بها المجتمعات

تقام تحت ظلة الشعائر الدينية، وتحصل به الراحة النفسية ، واالستقرار والسعادة، 

 
 

 
  جامعة الملك خالد بأبهاأستاذ مساعد في 

   كلية الشريعة وأصول الدين
  



– 

  )٤٨٣٠(

والتفرغ لطلب الرزق، وتحت ظله تتفجر الطاقات، ويظهر اإلبداع والعطاء اإلنساني، 
  .إلى جانب استعمار األرض وعمارتها

 ،ياسياألمن الغذائي، األسري، الس( وعالقة األمن الفكري بأنواع األمن األخرى 
عالقة تبادلية وأساسية، وصلته بها ...)  النفسي، التربوي، واألمن الجنائي،االقتصادي

وثيقة، فهو صمام األمان لكل هذه األنواع، فهو كاألساس لها، والركن األهم في بنائها، 
فهو يدور معها وجوداً وعدماً، الرتباطه بمناط التكليف، وهو أيضاً يحقق للمجتمع 

  .والتالحم والتعاون بين أجهزته المختلفةخصائص الوحدة 
 واألمن الفكري يهم جميع األفراد والمجتمعات، وجميع الفئات، فكان ال بد من العناية 
به، واالهتمام بموضوعه في كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من تعليمية 

وية، وفي وتربوية وثقافية ورياضية وغيرها، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والترب
  .أهم هذه المؤسسات التعليمية وهي الجامعات

وحجر الزاوية في العملية التعليمية هي المناهج والمقررات، وال يخفى أهميتها في 
غرس القيم والمبادئ، وتعزيز الجانب القيمي عند أهم فئات وشرائح المجتمع وهم 

 جميع أطراف العملية الشباب، وتعزيز هذه القيم والمبادئ مسئولية مشتركة تتجاذبها
  .التعليمية وكل مناهجها ومقرراتها حتى تتكامل الجهود للوصول إلى الهدف المنشود

غير أن المعول عليه بالدرجة األولى في هذه المرحلة التعليمية الهامة، هي مقررات 
الثقافة اإلسالمية ومناهجها في بناء شخصية الطالب، وتشكيل هويته الثقافية الصحيحة، 

ايته من االنحرافات الفكرية، والتيارات والمذاهب الهدامة، وتقوية أواصر الترابط وحم
  .بين الطالب وبين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة

فكان ال بد من إبراز أثر هذه المناهج في تعزيز قيم األمن الفكري لدى الطالب من 
ار إلى مزيد من االهتمام خالل بيان دورها، وأهميتها، والحاجة إليها، مع لفت األنظ

والعناية بها، ولعل هذه الدراسة أيضاً تسهم في المحافظة على األمن الفكري، وتجلية 
دور منهج الثقافة اإلسالمية في تعزيز "  وبيان أهميته فكان عنوان هذه الدراسة،حقيقته

  "في جامعة الملك خالد نموذجاً) ٤(قيم األمن الفكري الثقافة اإلسالمية 
ف في هذه الدراسة على مفهوم األمن الفكري، واألهمية والمكانة التي يحضى بها، وسنق

 في ترسيخ قيم ودوره في جامعة الملك خالد، )٤ ( الثقافة اإلسالميةمقررمع بيان أهمية 
  .األمن الفكري

  .واهللا عز وجل نسأْل العون والسداد، والتوفيق في ذلك إنه نعم المولى، ونعم النصير



 

 )٤٨٣١(

  :لموضوعأهمية ا
من المعلوم لدينا جميعاً أهمية األمن الفكري ودوره الفاعل في تعزيز األمن واالستقرار 
لكل األمة، فهو أحد أهم مقوماتها، ومن خالله تستطيع مواجهة األحداث، والوقوف أمام 

  .األزمات المعاصرة بثبات وعزيمة
يم األمن الفكري، وبثه وال شك أن من أهم األسباب التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز ق

في أوساط المجتمع المسلم، هي تلك المقررات الدراسية في الجامعات، وخاصة 
  .مقررات الثقافة اإلسالمية التي صدرت بمرسوم ملكي كريم

فهذا المقررات لها نصيب كبير في المناهج التعليمية الجامعية، وتحضى باهتمام كبير 
ات، وهذا يدل على أهميتها وعلى ضرورة فهي عامة لكل الطالب في جميع التخصص
  .العناية بها، حتى تؤتي ثمارها المرجوة منها

) ٤(  وباألخص مقرر الثقافة اإلسالمية –فإلى أي مدى تسهم هذه المقررات الدراسية 
 في تعزيز قيم األمن الفكري في المجتمعات اإلسالمية، ومعالجة بعض المشكالت –

  .وتعاني منها األمةالعقدية والفكرية التي عانت 
وعليه كان من الضروري العناية بهذه المقررات، وإبراز دورها وأهميتها في تعزيز 

  .قيم األمن الفكري في أوساط المجتمع
 ونظراً التساع مجال البحث وتشعبه، حصرنا البحث في مقررات الثقافة اإلسالمية من 

  .لد بأبهافي جامعة الملك خا) ٤(خالل نموذج الثقافة اإلسالمية 
  : أسباب اختيار الموضوع

  :تكمن أسباب اختيار موضوع البحث في اآلتي
  . بيان أهمية تعزيز قيم األمن الفكري في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة اليوم- ١
 ضرورة وقاية شريحة هامة في المجتمع وهي شريحة الشباب من التيارات - ٢

  .والمذاهب الفكرية الهدامة
جامعات من خالل مقررات الثقافة اإلسالمية في تعزيز كثير من القيم  إبراز دور ال- ٣

واألخالق والمفاهيم الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة في أوساط الطالب الدارسين 
  .فيها
 إظهار جهود المملكة العربية السعودية ودورها في العناية باألمن الفكري واالهتمام - ٤
  .به
 الصحيح، ورفع المستوى الثقافة والفكري لدى أفراد  المساهمة في نشر الوعي- ٥

  .األمة



– 

  )٤٨٣٢(

  : يهدف هذا البحث إلى:أهداف البحث
  .معرفة مفهوم األمن الفكري - ١
  .بيان أهمية األمن الفكري وتعزيز قيمه في المجتمع - ٢
التعرف على دور مقررات الثقافة اإلسالمية في تعزيز قيم األمن الفكري، من  - ٣

  ).٤(مية خالل مقرر الثقافة اإلسال
تحديد أهم اإليجابيات في هذه المقررات لالستفادة منها، وأهم السلبيات إن  - ٤

  .وجدت لتالفيها واستدراكها
  :تحديد مشكلة البحث من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية يمكن: مشكلة البحث

   ما هو مفهوم األمن الفكري، وأهميته في تعزيز األمن في المجتمع؟- ١
مقررات الثقافة اإلسالمية في تعزيز قيم األمن الفكري؟ وما هو دور ج منه ما دور - ٢

  على وجه الخصوص؟ ) ٤(مقرر الثقافة اإلسالمية
 ما هي أهم المتطلبات التي تسهم في تطوير هذه المقررات لتسهم بشكل أكبر في - ٣

  تحقيق األمن الفكري للمجتمع؟
  :الدراسات السابقة

قيب والتحري وفي حدود اطالعي لم أقف على من حسب ما أعلم وبعد البحث والتن
تناول موضوع دور منهج الثقافة اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري منهج الثقافة 

  .في جامعة الملك خالد نموذجاً) ٤(اإلسالمية
وإن كان هناك العديد من الكتابات والبحوث والرسائل العلمية التي تحدثت عن األمن 

، واألمن الفكري على وجه الخصوص، أو المناهج التعليمية أو بمفهومه العام والشامل
المؤسسات التعليمية، أو األسرة ودورها في تحقيق األمن الفكري، لكنها تحدثت عن 
الموضوع بشكل عام في ضوء القرآن الكريم أو السنة النبوية، وإثبات وجود هذه 

جانب معين، أو المشكلة ، وبعضها تحدث عن الموضوع من خالل التركيز على 
وسنعرض بشكل موجز بعضاً من هذه الدراسات والبحوث . إظهار وإبراز دور معين

  :لعل من أهمها
عبد اهللا بن عبد . د. أ.ية المملكة العربية السعودية بهاألمن الفكري وعنا -

  .المحسن التركي رابطة العالم اإلسالمي مكة المكرمة
الشامل، واألمن النسبي والمطلق، وأهمية تحدث فيه عن نعمة األمن، واألمن بمفهومه 

األمن والحاجة إليه، وتحدث عن المسئولية األمنية في اإلسالم، والعالقة بين األمن 
ومقاصد الشريعة، وبين األمن واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدث عن األمن 



 

 )٤٨٣٣(

 وخطورته االجتماعي والفكري وعالقته بالسلوك العملي، وتحدث عن الغزو الثقافي
على األمن الفكري والمجتمع اإلسالمي، وختمه بالحديث عن خطط المملكة وأثرها 

  .على األمن الفكري، واألسباب المخلة باألمن الفكري
عبد الرحمن بن عبد .الشريعة اإلسالمية ودورها في تعزيز األمن الفكري د -

م ٢٠٠٥/ه١٤٢٦جامعة نايف العربية للعلوم األمنية . العزيز السديس
  .بالتعاون مع جامعة طيبة

تحدث فيها بشكل موجز عن تعريف الشريعة وخصائصها وميزاتها ومصادرها، تم 
تحدث عن األمن الفكري من حيث التعريف واألهمية والضوابط وسبل تعزيزه 

  .ومعوقاته، ودور الشريعة في تعزيزه وختمه بدور السعودية البارز في األمن الفكري
عبد الرحمن بن معال اللويحق جامعة . د.  وضوابطهاألمن الفكري ماهيته -

  .م بالتعاون مع جامعة طيبة٢٠٠٥/ه١٤٢٦نايف العربية للعلوم األمنية 
تحدث فيه عن ماهيته وضوابطه، وركز فيه على أهم األساس التي تقوم عليها العالقة 

ءة، بين األمة اإلسالمية وغيرها من األمم كالتعارف والتعاون والتسامح، والبرا
  .والحوار، والمعرفة المشتركة وغيرها

إبراهيم بن عبد اهللا . مفهومه، وأهميته، ومجاالته د: األمن الفكري -
العدد ) ٢٠(المجلد.مجلة البحوث األمنية مجلة كلية فهد األمنية .الزهراني

  .م٢٠١١نوفمبر ) ٥٠(
انة تحدث فيه عن مفهوم األمن الفكري، وأهميته ومجاالته، وتحدث عن وجوب صي

العقل من االنحراف ، وضرورة حماية منتجات العقل ومبدعاته من االنحراف من 
  .خالل حماية الفكر من الغلو، ومن اإلرجاء وتتبع الرخص الفقهية بالتشهي

عبد الحفيظ بن عبد اهللا . األمن الفكري مفهومة وأهميته ومتطلبات تحقيقه د -
  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠) ٤٣(في مجلة البحوث األمنية العدد. المالكي

تحدث فيه عن مفهوم األمن الفكري وأهميته ومشروعية األمن الفكري ومظاهر 
  .االهتمام به ومراحل تحقيقه، وأهم المتطلبات لتحقيق األمن الفكري

دور مناهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب الصف الثالث  -
 جامعة أم القرى كلية جبير بن سليمان الحربي رسالة دكتوراه. الثانوي
  .التربية

تحدث في الفصل األول عن األمن الفكري، وأهميته، واهتمام وعناية اإلسالم به، 
واالنحراف الفكري ماهيته وأسبابه ومظاهره، وعرض للتجربة السعودية في مجال 



– 

  )٤٨٣٤(

المحافظة على األمن الفكري، ثم تحدث في الفصل الثاني مناهج العلوم الشرعية، 
صائصها، ودورها في تعزيز األمن الفكري من حيث األهداف والمحتوى مفهومه وخ

وفي الباب الثالث تحدث عن عينة الدراسة وإجراءاتها .وطرق التدريس وغيرها
  .ونتائجها
دور المناهج التعليمية في إرساء األمن الفكري مقرر التوحيد في المرحلة  -

ؤتمر الوطني األول لألمن  الم–الثانوية بالمملكة العربية السعودية نموذجاً 
 كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات -  المفاهيم والتحديات-الفكري

  .الدكتور أبو بكر الطيب كافي. األمن الفكري بجامعة الملك سعود
تحدث فيه بعد المقدمة في اإلطار النظري عن مفهوم األمن الفكري، والعقيدة ودورها 

ام المناهج التعليمية في المملكة باألمن الفكري، ثم في في تحصيل األمن الشامل، واهتم
الجانب العملي تحدث عن مقرر التوحيد وتحليله من حيث المضامين واألهداف وطرق 

  .ودوره في تعزيز األمن الفكري.المعالجة
  :منهج البحث

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تتبع الجزئيات والمفردات 
المعلومات عن موضوع األمن الفكري، وأهميته ومكانته، وكذلك دور وجمع 

المؤسسات المجتمعية، والمناهج التعليمية في تعزيزه حتى تتكامل الصورة عن 
وذلك من خالل استقراء العديد من  الدراسات الوثائقية المتعددة من مصادر  .الموضوع

ث ومقاالت مقدمة إلى ندوات أو أولية أو ثانوية من كتب ومؤلفات ورسائل علمية وبحو
مع تحليل محتوى المقرر الدراسي موضع الدراسة من  .مؤتمرات أو مجالت محكمة

حيث األهداف، والمحتوى، وطرق التدريس، واألنشطة التعليمية، ومصادر التعلم، 
  .وأساليب التقويم، وغيرها

 .طوات البحث العلميمع االلتزام بالمنهج العلمي بالرجوع للمصادر األصلية، واتباع خ
وأما ما يتعلق بالنصوص الشرعية فيتم ضبط النص القرآني، وتخريج الحديث النبوي 
من مصادره األصلية، مع بيان مرتبتها من حيث الصحة والضعف، وتخريج اآلثار 
المنقولة عن السلف من الكتب المعتمدة إن وجدت، وضبط األلفاظ الغريبة مع شرحها 

  . من المعاجم إن وجدت
  :خطة البحث

  :  وقد جعلت البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة



 

 )٤٨٣٥(

  :مقدمة البحث وتحتوى على
 . أهمية البحث -
 .أسباب اختيار موضوع البحث -
 .مشكلة البحث -
 .أهداف البحث -
 .الدراسات السابقة -
 .منهج البحث المتبع -
  .خطة البحث -

  :فيه مبحثان    و         األمن الفكري المفهوم واألهمية      : الفصل األول
  .مفهوم األمن الفكري: المبحث األول
  .أهمية األمن الفكري ومكانته: المبحث الثاني
دور مقرر الثقافة اإلسالمية في تعزيز قيم األمن الفكري    وفيه ثالثة : الفصل الثاني

  :مباحث
أهمية تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية في الجامعات، ودور الجامعة : المبحث األول

  .  تحقيق األمن الفكريفي
  .في جامعة الملك خالد بأبها) ٤(مقرر الثقافة اإلسالمية : المبحث الثاني
في ترسيخ قيم األمن الفكري في ) ٤(دور مقرر الثقافة اإلسالمية : المبحث الثالث

  .المجتمع
  .خاتمة وأهم نتائج البحث وتوصياته



– 

  )٤٨٣٦(

  :     وفيه مبحثاناألمن الفكري المفهوم واألهمية     : الفصل األول
  .مفهوم األمن الفكري: المبحث األول

قبل الحديث عن مفهوم األمن الفكري، ال بد من بيان معنى األمن، ومعنى الفكر باعتبار 
  .أن األمن الفكري مركب من هاتين الكلمتين

  .تعريف األمن في اللغة واالصطالح
أمناً، والمأمن موضع األمن ضد الخوف، والفعل منه أمن يأمن : األمن في اللغة

أمن فالن يأمن أمنا، وأمنة، و أماناً فهو أمن، واألمنة األمن ومنه قوله : يقال) ١(.األمن
وفي ]. ١٥٤: آل عمران[ َّ ني مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :تعالى

 أي ) ٢ ()وتقع األمنة في األرض(حديث نزول المسيح على نبينا وعليه الصالة والسالم 
، واألمان )٣(. تمتلىء باألمن فال يخاف أحد من الناس والحيواناألمن، يريد أن األرض 

  . )٤ (إعطاء األمنة، واألمانة ضد الخيانة

                                         
د إبراهيم / د مهدي المخزومي : ي، دار ومكتبة الهالل، تحقيقالخليل بن أحمد الفراهيد). ٨/٣٨٨" (العين "–) ١(

 .السامرائي
األنبياء إخوة لعالت أمهاتهم شتى ودينهم " ، ولفظه)٩٢٥٩(برقم ) ٢/٤٠٦( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده –) ٢(

مع اإلبل وتقع اآلمنة على األرض حتى ترتع األسود :"إلى أن قال.." واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم
 مصر، وابن حبان –أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، مؤسسة قرطبة ..." والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم )٦٨٢١(برقم ) ١٥/٢٣٣(في صحيحه 
شعيب األرنؤوط، األحاديث : ، ت١٩٩٣ – ١٤١٤، التميمي البستي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية 

، المستدرك على )٤١٦٣:(برقم) ٦٥١/ ٢( والحاكم في المستدرك . مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها
 - هـ ١٤١١ - بيروت -الصحيحين، محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية 

برقم  ) ٢١٤/ ٥"(السلسلة الصحيحة"ى عبد القادر عطا، وقال األلباني في مصطف: األولى، ت: م، الطبعة١٩٩٠
و هذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، و هو على شرط مسلم، سلسلة األحاديث الصحيحة ). ٢١٨٢(

 -  الرياض–وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

:  بيروت، الطبعة-، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر )١٣/٢١"(لسان العرب "–) ٣(
 .األولى

 ).٨/٣٨٩(للفراهيدي " العين "-) ٤(



 

 )٤٨٣٧(

أصالن متقاربان أحدهما األمانة التي هي ضد " الهمزة والميم والنون:" قال ابن فارس
  . )١ (متدانيان: والمعنيان كما قلنا. الخيانة ومعناها سكون القلب، واآلخر التصديق

األمن عدم توقع مكروه :" يطلق ويراد به سكون القلب واطمئنانه، قال المناوي: فاألمن
  .)٢ ("في الزمن اآلتي، وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف

فأصل األمن طمأنينة النفس، وزوال الخوف، واألمن واألمانة واألمان في األصل 
يها اإلنسان في األمن، وتارة ويجعل األمان تارة اسماً للحالة التي يكون عل. مصادر

  .)٣(اسماً لما يؤمن عليه اإلنسان
  .)٤(  أما في االصطالح فهو عدم توقع مكروه في الزمان اآلتي:األمن في االصطالح

فهو ضد الخوف، ألن الخوف يطلق ويراد به توقع مكروه، أو فوات محبوب عن إمارة 
  .)٥( مظنونة أو معلومة

صطالحي لألمن ال يخرج عن المعني اللغوي، وقد تعددت ونالحظ هنا أن المعنى اال
في تعريف األمن بسبب اختالف المجاالت التي بحث فيها، أو بسبب  )٦(اآلراء واألقوال

اختالف نظر الباحثين، والزاوية التي ينظر إليها كل باحث، أعرضنا عنها هنا لعدم 
  . الحاجة إليها

                                         
 - لبنان - بيروت -، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل )١/١٣٣" (معجم مقاييس اللغة "–) ١(

 .عبد السالم محمد هارون: الثانية، ت: عةم، الطب١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
دار الفكر ، ، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر )١/٩٤"(التوقيف على مهمات التعاريف " –) ٢(
 .محمد رضوان الداية. د: األولى، ت: ، الطبعة١٤١٠ -دمشق ،  بيروت -
، المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم )١/٢٥(الراغب األصفهاني " المفردات في غريب القرآن "–) ٣(

القاموس "انظر في تعريف األمن : محمد سيد كيالني، وللمزيد:  لبنان، تحقيق-الحسين بن محمد ، دار المعرفة 
تاج " بيروت، و–، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة )١/١٥١٨" (المحيط

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ) ٣٤/١٨٥" ( العروس من جواهر القاموس
 .وما بعدها) ١/١٣٣(بن فارس " مقاييس اللغة"مجموعة من المحققين، و: دار الهداية، ت

: ، الطبعة١٤٠٥، علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، )١/٥٥"(التعريفات "–) ٤(
  . األبياريإبراهيم: األولى، ت

  ).١/٣٢٨(للمناوي " التوقيف على مهمات التعاريف "-) ٥(
، إبراهيم بن عبد اهللا )١٦٦: ص"(األمن الفكري، مفهومه، وأهميته ومجاالته: " انظر على سبيل المثال-) ٦(

، ذو ٥٠ :، العدد٢٠:الزهراني، مجلة البحوث األمنية، مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنية، المجلد
  .م٢٠١١نوفمبر / هـ١٤٣٢الحجة 



– 

  )٤٨٣٨(

 طمأنينة النفس، وعدم حصول ما يضرها في ويكفي هنا أن ندرك أن المراد باألمن هو
الزمن التي تعيش فيه، وعدم توقع المكروه في الزمن اآلتي، سواء كان ذلك في األمور 

  .الدنيوية، أو األخروية
  :تعريف الفكر واألمن الفكري

وأما الفكر بالكسر والفتح يطلق ويراد به إعمال النظر في الشيء، ويجمع على أفكار 
فكر فيه : وال يجمع الفكر وال العلم والنظر كذا قيل، يقال: - رحمه اهللا-  وقال سيبويه

  .)١( وأفكر وفكر وتفكر وهو فكير كثير الفكر
ومنه التفكر وهو التأمل، واالسم الفكر والفكرة والمصدر الفكر بالفتح، أي ليس فيه 

ما :" الفكر: وقيل في معناه أيضاً)٢( .ال فكر لي في هذا إذا لم تحتج إليه: حاجة، يقال
  .)٣( "وقع بخلد اإلنسان وقلبه

. والحاصل أن الفكر يطلق ويراد به تأمل القلب وتردده في الشيء، وأعمال الخاطر فيه
  )٤( .جوالن الخاطر في النفس: ولذلك عرفهم بعضهم بأنه

قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جريان تلك القوة بحسب : الفكرة:" وقال الراغب
إال فيما يمكن أن يحصل له صورة في : العقل، وذلك لإلنسان ال للحيوان، وال يقالنظر 
  ." القلب

الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر في المعاني؛ وهو :" وقال بعض األدباء
  .)٥("فرك األمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها

  .)٦("ل إلى معرفة المجهولإعمال العقل في المعلوم للوصو:" الفكر: وفي االصطالح
هو : ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول، وقيل:" الفكر: وقد قيل في معناه أيضاً

  .)٧("حركة النفس من المطالب إلى األوائل والرجوع منها إليها
                                         

  ). ١/٥٨٨(الفيروزآبادي " القاموس المحيط  "–) ١(
  ).١٣/٣٤٥(الزبيدي " تاج العروس من جواهر القاموس" ، و)٥/٦٥(ابن منظور " لسان العرب "–) ٢(
م، ١٩٨٧ -  بيروت-، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، دار العلم للماليين )٢/٧٨٦" (جمهرة اللغة "–) ٣(

  .رمزي منير بعلبكي: األولى، ت: الطبعة
  ). ١/٥٦٣(للمناوي " التوقيف على مهمات التعاريف "-) ٤(
  ).١/٣٨٤(الراغب األصفهاني "  المفردات في غريب القرآن "–) ٥(
محمد النجار، دار / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / ، إبراهيم مصطفى) ٢/٦٩٨"(المعجم الوسيط " –) ٦(
  .  مجمع اللغة العربية: لدعوة، تحقيقا
  ).١/٥٦٣(للمناوي " التوقيف على مهمات التعاريف "-) ٧(



 

 )٤٨٣٩(

انتقال النفس في المعاني انتقاالً بالقصد؛ لطلب علم، قد يكون يقيني، أو : "والفكر
  .)١("ظني

ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى " الِفكْر:"ويقال:" مصباح المنيروقال في ال
  .)٢("مطلوب؛ يكون علماً، أو ظنا

وهناك من جمع بين التعريفين اللغوي واالصطالحي من حيث ربط الفكر بالعقل، 
جملة القول أن الفكر يطلق على :" وربطه بالنظر والتأمل ولعله أجمع التعاريف فقال

قوم به النفس عند حركاتها في المعقوالت، أو يطلق على المعقوالت نفسها، الفعل الذي ت
فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق 

  .)٣ ("على المعقوالت دل على المفهوم الذي تفكر فيه النفس
ما هو متاح له من أن الفكر من خالل ما ذكر سابقاً هو إعمال للعقل في: والحاصل

  . معلومات ومعطيات للحصول على معرفة جديدة يستفيد منها اإلنسان في حياته
  :مفهوم األمن الفكري

مصطلح األمن الفكري من المصطلحات الحديثة فقد تعددت مفاهيمه، وتعريفاته، 
واختلفت عبارات الباحثين في ضبط مفهومه، والمراد منه؛ ألن كل باحث نظر له من 

  عينة تخدم الفكرة التي يتحدث عنها، أو المراد الذي يصبوه إليهجهة م
االطمئنان إلى سالمة الفكر من االنحراف :" فمنهم من قال إن المراد باألمن الفكري

الذي يشكل تهديداً لألمن الوطني، أو أحد مقوماته الفكرية، والعقدية، والثقافية، 
  )٤ (."واألخالقية، واألمنية

الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على إن يعيش :" وقيل
  )٥ (."مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم الفكرية

                                         
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،  أبو الفضل عبد الرحمن ). ٧٦/ ١" (معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم "–) ١(

  .د محمد إبراهيم عبادة.أ: األولى، ت: م، ط٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ - مصر /  القاهرة -جالل الدين السيوطي، مكتبة اآلداب
يوسف الشيخ محمد، : ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، تحقيق )٢٤٨/ ١(الفيومي المقري " المصباح المنير "–) ٢(

  .المكتبة العصرية
 – جامعة الجلفة –ع ١٨: العدد-، لزهر مساعدية، مجلة دراسات وأبحاث)١٨٥:ص" (عالقة االلتزام باألمن الفكري "– )٣(

 .عبر دار المنظومة. م٢٠١٥الجزائر ، مارس 
  ). ١٦٩: ص(الزهراني " األمن الفكري، مفهومه، وأهميته ومجاالته "-) ٤(
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جامعة . ، د)١٦:ص" ( الشريعة اإلسالمية وأثرها في تعزيز األمن الفكري " –) ٥(

  . الرياض–م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦للعلوم األمنية بالتنسيق مع جامعة طبية، الطبعة األولىنايف العربية 



– 

  )٤٨٤٠(

هو النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع، لتجنيب األفراد :" وقيل في تعريفه
وك، واألفكار، واألخالق شوائب عقدية أو فكرية، أو نفسية، تكون سبباً في انحراف السل

  )١ (."عن جادة الصواب، أو سبباً لإليقاع في المهالك
سالمة الفكر في اختياراته ومواقفه في الحياة نتيجة بناء عقلي :"وقيل في معناه أيضاً

وشرعي سليم، ويكون نتيجته تحصين فكر أفراد المجتمع المسلم من األفكار المنحرفة 
  )٢(".المهددة ألمنه وازدهاره

والمالحظ على هذه التعريفات تركيزها على جانب من جوانب األمن الفكري، أو بعض 
؛ )٣(فهي غير جامعة وال مانعة.وسائله، أو االهتمام بأمن الفرد دون المجتمع، أو العكس

ألن مصطلح األمن الفكري كما قلنا من المصطلحات الحديثة ولم يصل إلى مرحلة 
  .االستقرار 

:"  من جمع بين صفات وخصائص األمن الفكري فعرفه بأنهومن أقرب التعاريف
شعور الدولة والمواطنين باستقرار القيم، والمعارف والمصالح محل الحماية بالمجتمع، 

  )٤ (."ووحدة السلوك الفردي والجماعي في تطبيقها، والتصدي لكل من يعبث بها
:" ر، ويطلق علىوبما أن المفهوم هو التصور الموجود في الذهن ألمر من األمو

 فمفهوم األمن الفكري هو تصور حالة )٥("مجموع الصفات التي يتضمنها تصور الشيء
االستقرار الفكري التي يعيشها مجتمع ما، على كافة المستويات، ويعكس صورة 

                                         
، رامي تيسير فارس، رسالة ماجستير، الجامعة )١٩:ص" ( األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية "–) ١(

  .م، عبر دار المنظومة٢٠١٢ - فلسطين غزة- كلية الشريعة والقانون-اإلسالمية
التعليمية في إرساء األمن الفكري مقرر التوحيد في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية دور المناهج  "–) ٢(

في الفترة " المفاهيم والتحديات" بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري). ٥: ص" (السعودية نموذجاً
.  بجامعة الملك سعودكرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري/ هـ١٤٣٥ جماد أول ٢٢/٢٥

  .   أبو بكر الطيب كافي. د
التربية األمنية "، و)٢٠:ص(رامي تيسير " األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية:" انظر على سبيل المثال-) ٣(

، حليمة محمد محمد حكمي ، ) ٤٩:ص( حليمة محمد حكمي " ودور المؤسسات التربوية والمناهج في تعزيزها
                " األمن الفكري في ضوء القرآن الكريم"م، و٢٠١٦/هـ١٤٣٧ الطبعة األولى -لرياض ا–مطبعة الحميضي 

جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات -، نذير نبيل عبد الحميد الشرايري، رسالة دكتوراه )٩:ص( 
  .  عبر دار المنظومة. م٢٠١١ -اإلسالمية، األردن

  ).٥٠:ص(محمد حكمي حليمة " التربية األمنية "–) ٤(
جميل صليبا، الشركة .، د)٢/٤٠٤" (المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية "–) ٥(

  .هـ١٩٩٤/١٤١٤العالمية للكتاب، لبنان، 



 

 )٤٨٤١(

انضباط العالقات اإلنسانية ، والتصور الدقيق لمفاهيم اإلنسان والكون والحياة، وكذلك 
 اآلخر وفكره، وقدرته أي األمن الفكري على مواجهة التحديات التفاعل مع ثقافة

  .الداخلية والخارجية كظاهرة اإلرهاب اليوم علي سبيل المثال
الطمأنينة الناتجة عن التردد :" وعليه فلعل من أقربها قول من قال بأن األمن الفكري هو

 )١ (."ردي والجماعيوالتأمل القلبي والعقلي في ضوء النقل والعقل على المستويين الف
 . واهللا أعلم

  .أهمية األمن الفكري ومكانته: المبحث الثاني
يتبين لنا أهمية ومكانة موضوع األمن الفكري من خالل مجموعة من النقاط نتحدث 

  : عنها بنوع من اإليجاز
   .     منزلة األمن في اإلسالم وأهميته وارتباطه باإليمان- ١

 على عباده نعمة األمن، فهي من النعم العظيمة التي من اهللا من النعم التي أنعم اهللا بها
بها على الناس، ولذلك نجد القرآن الكريم يعرض هذه النعمة في مواطن ومواقف 

  : عديدة
فقد أخبر اهللا سبحانه وتعالى عن أصحاب الحجر بأنهم كانوا يعيشون في بيوت آمنين 

 مل يك ىك   ُّ : وتعالىسبحانهفي معرض حديثة عن النعم التي كانوا فيها فقال 
 عن امتنانه ألهل مكة وقبيلة عز وجلوأخبر  ].٨٢: الحجر[َّ مم ام يل ىل

 جه ين  ىن من  ُّ :قريش باالستقرار واألمن والرخاء فقال تعالى
  ]٤ – ٣: قريش[ َّ  جي يه ىه مه

 جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن  ُّ :وقال سبحانه وتعالى
 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
  ].٥٧: القصص [َّ مج حج

                : فقال سبحانهفهم آمنون مستقرون بينما من حولهم ال يجدون هذا االستقرار واألمن
 مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ 
فقد كان أهل مكة في بحبوحة من األمن،  ]٦٧:العنكبوت[ َّيثىف ىث نث

                                         
  ).١٠:ص:( نذير الشرايري" األمن الفكري في ضوء القرآن الكريم" بتصرف من -) ١(



– 

  )٤٨٤٢(

وفي سالمة وعافية، وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما بعد منها يغزو بعضهم 
  .)١( بعضاً، وتسفك دماؤهم، وتستباح أموالهم من شطار العرب وشياطينها

وأخبر سبحانه وتعالى أن من العقوبات التي وقعت في األمم السابقة حصول الخوف 
 مي خي حي جي  يه ىه مه ُّ :وزوال األمن عنها فقال سبحانه

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
  ].١١٢: النحل[َّ رب يئ ىئ نئ مئ

الكريم يربط األمن باإليمان فمتى تحقق اإليمان استحق أصحابه ولذلك نجد القرآن 
  .األمن التام سواء كان في الدنيا، أو في اآلخرة

 َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ 
 ].٨٢:األنعام[

األمن من المخاوِف والعذاب والشقاء، والهدايةُ إلى الصراط :" -رحمه اهللا-قال السعدي 
 يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، ال بشرك، وال بمعاص، حصل لهم المستقيم، فإن كانوا لم

ومفهوم اآلية الكريمة، أن الذين لم يحصل : إلى أن قال...األمن التام، والهداية التامة
  )٢( ."لهم األمران، لم يحصل لهم هداية، وال أمن، بل حظهم الضالل والشقاء

 ٰى ٰر  ُّ :سبحانه وتعالىوقال في معرض الحديث عن التمكين ألهل اإليمان قال 
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب
  ]٥٥: النور[َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث

                                         
، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد )٢٠٤/ ٢٠" (والتنويرالتحرير " بتصرف من - )١(

:  لبنان، الطبعة –الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت
 القدير فتح). ٤/٢١٢" (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"و.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠األولى، 

 .الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر بيروت
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ). ٢٦٣/ ١"(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان "– )٢(

األولى : اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعةعبد الرحمن بن معال : عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، ت 
 . م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠



 

 )٤٨٤٣(

 جعل من أهم صفات وفي السنة النبوية نجد أن النبي . وهذا من األمن في الدنيا
المسلم من ( :المؤمن وعالمة إيمانه أن يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم فقد قال 

  )١( ).سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
فهناك ارتباط مباشر بين األمن واإليمان، وهذا من سنن اهللا في هذا الكون، فاألمم 
السابقة كانت فترة استقرارها وحصول األمن لها مرتبطة ومتالزمة مع إيمانها، ومتى 

وفي ذلك داللة واضحة على أهمية األمن .  حصل لها الخوف والهالككفرت بأنعم اهللا
  .وضرورته

  : حاجة الناس إليه- ٢
ومما يدل على أهمية األمن الفكري ومكانته، ضرورته وحاجة الناس إليه، فاألمن 
ضرورة من ضرورات الحياة، ال تستقيم إال به، وال يمكن أن تحقق مصالح الناس، 

وجود أمن، فاألمن هو شريان الحياة ال تستقيم بغيره، والواقع وتستقر أحوالهم بدون 
  .خير شاهد على ذلك

فعندما ينعدم األمن، تصعب معه الحياة، وتنعدم فيها الحريات، وتبادل المنافع بين 
الناس، وتحل الفوضى، ويخاف الناس على أنفسهم وأموالهم، وأعراضهم، ولذلك اعتبر 

 يتحقق له األمن كان كمن حاز الدنيا بأسرها فعن عبيد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من
من أصبح منكم آمناً في  :( قال :  قال- رضي اهللا عنه- اهللا بن محصن الخطمي

    )٢ ()ِسربه، معافى في جسده، عنده قوت  يومه كأنما حيزت له الدنيا 

                                         
وقال حديث حسن ) ٢٦٢٧(برقم ) ٥/١٧( ، والترمذي في سننه )٦٩٢٥(برقم ) ٢/٢٠٦( رواه اإلمام أحمد في مسنده – )١(

  -بيروت  -صحيح، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي 
برقم ) ١/٤٠٦(، وابن حبان في صحيحه )٢٢(برقم ) ١/٥٤(أحمد محمد شاكر وآخرون ، والحاكم في المستدرك : ، تحقيق-
صحيح الجامع الصغير . ٦٧١٠: برقم) ١١٣٧ / ٢" (صحيح الجامع الصغير وزيادته "، وصححه األلباني في )١٨٠(

ني، إشراف زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي بيروت ، الطبعة الثالثة، محمد ناصر الدين األلبا) الفتح الكبير( وزيادته 
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

: برقم) ٢/١٣٨٧(وقال حديث حسن، وابن ماجة في سننه)٢٣٤٦: برقم) ( ٤/٥٧٤( رواه الترمذي في الجامع الصحيح – )٢(
وابن . محمد فؤاد عبد الباقي: ، ت-وت  بير-، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني، دار الفكر )٤١٤١( 

، المسند، عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي، دار )٤٣٩(، برقم )١/٢٠٨(، والحميدي في مسنده )٢/٤٤٦(حبان في صحيحه 
" السلسلة الصحيحة"حبيب الرحمن األعظمي،  وحسنه األلباني في : القاهرة، ت،  بيروت -مكتبة المتنبي ، الكتب العلمية 

من أصبح منكم أي أيها المؤمنون آمنا أي غير خائف من عدو في سربه بكسر السين  أي : وقوله). ٢٣١٨( برقم) ٥/٤٠٨(
السرب الجماعة فالمعنى في أهله وعياله، معافى من باب المفاعلة أي صحيحا سالما من العلل واألسقام في : في نفسه، وقيل

=    غة المجهول من الحيازة وهي الجمعأي كفاية قوته فكأنما حيزت بصيجسده أي بدنه ظاهرا وباطنا، عنده قوت يومه 



– 

  )٤٨٤٤(

استر عوراتي، اللهم :(  قوله وكان من دعاء النبي )١(.)بحذافيرها:( وزاد في المشكاة
  )٢( .)وآمن روعاتي

وعند النظر إلى سلم حاجات اإلنسان نجد الحاجات الضرورية التي تستقيم بها الحياة، 
تم حاجته إلى األمن ثم االنتماء ثم حاجته إلى االحترام والتقدير، ثم المعلومات والفهم، 

أن حاجة اإلنسان ثم يأتي بعد ذلك حاجته إلى تقدير الذات، والمالحظ من هذا التصنيف 
إلى األمن تعد من األساسيات، ويأتي األمن الفكري في رأس قائمة األمن بأنواعه 

٣ (.لحساسيته وأهميته المنبثقة من كونه يخاطب العقل ابتداء(  
  : تحقيق الخالفة في األرض واستعمارها- ٣

ادته سبحانه ذكر اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الغاية من خلق اإلنسان هي عب
   :وتعالى

وأخبر سبحانه  ].٥٦: الذاريات[  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ُّ 
                               7 8 وتعالى أن من غايات خلق اإلنسان أيضاً هو استعمار األرض وعمارتها

فقد أعطى اهللا سبحانه ].٦١: هود[ َّ ٰه  حم جم  هل مل خل حل جل  ُّ 
طاقة، والعلم، والقدرة ما يمكنه من استعمار األرض، وتعالى هذا اإلنسان من القوة وال

وعمارتها، واالستفادة من خيراتها، واستخراج كنوزها، وال يمكن أن يحصل ذلك كله 
  .أال بتحقق األمن واالستقرار في ربوعها

                                                                                                     
تحفة األحوذي بشرح جامع . " بحذافيرها أي بتمامها، والمعنى فكأنما أعطى الدنيا بأسرها. والضم أي جمعت له الدنيا=

 . الكتب العلمية، بيروت، وما بعدها، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال، دار )٧/٩"(الترمذي
، ١٩٨٥ - بيروت  -، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي ، المكتب اإلسالمي  )٣/١٤٣٤" (مشكاة المصابيح "– )١(

 .محمد ناصر الدين األلباني: الثالثة ، ت: الطبعة
 أبو عبد الرحمن النسائي، ، السنن الكبرى، أحمد بن شعيب)١٠٤٠١(برقم ) ٦/١٤٥(  رواه النسائي في السنن الكبرى - )٢(

سيد كسروي حسن، ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: األولى، ت: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية 
، سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، دار الفكر، )٥٠٧٤(برقم ) ٤/٣١٨( وأبو داود في سننه 

برقم ) ١/٦٩٨( ، والحاكم في المستدرك )٣٨٧١(برقم ) ٢/١٢٧٣( ين عبد الحميد، وابن ماجه في سننه محمد محيي الد: ت
، )١٦٠ / ١(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )٩٦١(برقم ) ٣/٢٤١( ، وابن حبان في صحيحه )١٩٠٢(

 .الخامسة: عة  الرياض، الطب–، محمد ناصر الدين األلباني،  مكتبة المعارف )٦٥٩(برقم 
، العميد محمد عبد اهللا المرعول، دار )٢٧:ص" (األمن الفكري ودور المؤسسات المجتمعية في تحقيقه"  بتصرف من– )٣(

 .الراية الشرقية للنشر والتوزيع



 

 )٤٨٤٥(

فهناك صلة بين تحقق األمن وحصول الرخاء االقتصادي فقد جاء على لسان سيدنا  
 حل جل مك لك خك حك جك مق  ُّ :لسالم قوله تعالىإبراهيم عليه الصالة وا

 ].١٢٦: البقرة[  َّ  مت منخن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل
ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة، فإن أمن البالد :"قال ابن عاشور

والسبِل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن 
التعمير واإلقباَل على ما ينفع والثروةَ فال يختل األمن إال إذا بدونها ، وهو يستتبع 

اختلت الثالثة األول، وإذا اختل اختلت الثالثة األخيرة ، وإنما أراد بذلك تيسير اإلقامة 
  )١( .فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع اإلسالم

 على مبدأ العدل، وهو نقيض الظلم، والعزة وهي فاألمن ال يتحقق إال إذا قامت األمة" 
فإذا تحقق ذلك كانت األمة آمنه . أثر اإليمان، والرخاء وهو نظير األمن االقتصادي

على نفسها، مقبلة على تحقيق مبدأ االستخالف وإعمار األرض، باإلقبال على ما ينفع، 
  )٢(".وترك ما يضر، وبهذا يتحقق لألمة الثراء والبركة

كما هو معلوم فإن الشركات وأصحاب رؤوس األموال ال يستثمرون أموالهم إال ولذلك 
  .في البالد المستقرة واآلمنة

  . وفي كل هذا داللة واضحة على أهمية األمن الفكري ومكانته
  .  تحقيق المقاصد الشرعية بحفظ الدين وبقية الكليات الخمس- ٤

اد، ودرء المفاسد عنهم، قال العز بن الشريعة كما هو معلوم جاءت لتحقيق المصالح للعب
والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح فإذا :" عبد السالم رحمه اهللا

 فتأمل وصيته بعد ندائه فال تجد إال خيرا ﴾  يث ىث نث ﴿:سمعت اهللا يقول
يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما 

عض األحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض األحكام من في ب
  )٣( ."المصالح حثاً على إتيان المصالح

                                         
 ).٦٩٦/ ١(ابن عاشور " التحرير والتنوير "– )١(
 ).١٣٥: ص(نذير الشرايري " األمن الفكري في ضوء القرآن الكريم "– )٢(
 . بيروت–، أبي محمد عز الدين السلمي، دار الكتب العلمية )١/٩" (قواعد األحكام في مصالح األنام "– )٣(



– 

  )٤٨٤٦(

الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد، ودرء مفاسدهم، :" وذكر اإلمام الشاطبي أن
  )١( ..."وعلى ذلك دلت أدلتها عموماً وخصوصاً 

لى الكليات الخمس حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، وأهم هذه المصالح المحافظة ع
والعرض، واألمن بشكل عام يعمل على حفظ هذه الكليات وصيانتها من كل ما يعود 

  .عليها باإلبطال
أحدهما ما يقيم أركانها : بأمرين:" والمحافظة على هذه الضروريات الخمس يكون

ما يدرأ عنها :  الوجود، والثانيويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعتها من جانب
  )٢ (".االختالل الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

ويكفي هنا أن نشير إلى أهمية األمن في حفظ أهم هذه الكليات وهي الدين، والعقل، 
 َّ يك نبمب زب  رب يئ ىئ  7 8 ُّ فالدين هو اإلسالم الذي هو دين األمة

  ].١٩: آل عمران[
واإلسالم هو مصدر العز والقوة لهذه األمة، وهو أساس تمكينها في األرض، وهو 
مصدر معارفها وعلومها، وهو أساس ثقافتها، ولذلك كان في األمن الفكري الحماية 

  )٣( .لهذه األسس والمرتكزات، واإلخالل به إخالل بها
إذا زال العقل زال والعقل هو أحد هذه الكليات الخمس، وهو أساس تكليف اإلنسان ، ف

التكليف عنه، فهو مرتبط به وجوداً وعدماً، ولذلك أمر اإلسالم بالمحافظة على العقل 
وصيانته، ومنع االعتداء عليه، ويتحقق األمن على العقول بأن يقضى على أسباب 
العبث بها، وتعطيل وظيفتها في الحياة، من خالل تحريم جميع المواد التي تعطل العقل 

، ولو للحظة واحدة كالخمور والمخدرات، تكريماً لهذه الموهبة الربانية التي وتزيغ به
هي آلة الفهم ووسيلة االستدالل على المعارف والعلوم، وحرصاً على حفظها في كيان 

   )٤ (.اإلنسان

                                         
 - ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار المعرفة )٤/٢٣٠" (الموافقات في أصول الفقه "– )١(

 .عبد اهللا دراز: بيروت، تحقيق
 ).٢/٨"(المرجع السابق "- )٢(
 ).١٧١:ص( الزهراني " مفهومه، وأهميته، ومجالته: األمن الفكري" باختصار من - )٣(
، عبد اهللا عبد المحسن ) ٣٣:ص"( األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به"  بتصرف من– )٤(

 .هـ١٤٢٢.  التركي، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة



 

 )٤٨٤٧(

فاالعتداء على العقل واالنحراف فيه، ال شك أنه يؤثر على بقية الكليات الخمس، ويعود 
 ولذلك أيضاً كان في األمن الفكري الحماية لهذا العقل من االنحراف .عليها بالفساد

  . والضياع
فاألمن بكل فروعه ما هو إال حماية لهذه الضروريات التي هي مصالح للعباد 
والمجتمع، ال يمكن االستغناء عنها، فإذا حصل لإلنسان األمن واالستقرار واالطمئنان 

الفكري المنشود،  فيتوجه اإلنسان بقلبه وعقله في هذه الكليات الخمس حصل له األمن 
  .نحو المجتمع ليسهم في خدمته في كافة المجاالت

وهذا يدل داللة واضحة على أهمية األمن الفكري في حفظ هذه الكليات، وتحقيق 
  .مقاصد الشريعة

 : األمن الفكري أحد أهم مكونات األمن العام المنشود- ٥
من بشكل عام كما هو معلوم، بل نستطيع القول بأن األمن الفكري هو أحد مكونات األ

األمن الفكري هو أهم هذه األنواع، بل هو أساس وجودها واستمرارها، فهو القاعدة 
  .التي ترتكز عليها كل جوانب األمن األخرى

فاألمن في الجانب الجنائي، أو في الجانب النفسي، أو السياسي، أو الشرعي، أو 
يرها ترتكز على األمن الفكري، فأي انحراف أو اضطراب االقتصادي والمعيشي وغ

فيه سيعود تأثيره عليها جميعاً، وتفقد معه األمة عوامل نهضتها في شتى المجاالت 
  .العلمية، واالجتماعية واالقتصادية

وعندما يتحقق األمن الفكري سيعود عليها باإليجاب فيحصل التناغم والتكامل بين كل 
  .  على نهضة األمة وحضارتهاالجوانب، مما ينعكس 

فال ريب أن تحقق األمن الفكري لدى الفرد يؤمن تحققاً تلقائياً لألمن في الجوانب "
األخرى، ذلك ألن العقل مناط القيادة العليا الواعية المميزة لدى اإلنسان وهو الجهة 

فراد فإذا صلحت هذه القيادة صلح كل أ. القيادية الموكلة بكل أصناف األمن األخرى
   )١( ."عائلة األمن

ومن هذا ندرك أهمية األمن الفكري ومكانته كأحد أهم مكونات األمن العام المنشود في 
  .كل المجتمعات

                                         
 .هـ١٤٢٠، رضوان بن ظاهر الطالع، الرياض، الطبعة الثانية )٢٠:ص"( ري إسالمينحو أمن فك "– )١(



– 

  )٤٨٤٨(

 : أهمية األمن الفكري في مكافحة الغلو والتطرف واإلرهاب- ٦
        وتظهر أهمية األمن الفكري في كونه أحد أهم الوسائل لمكافحة ظاهرة الغلو 

رف واإلرهاب، فعندما يكون المجتمع المسلم آمناً فكرياً، ومحصناً ضد األفكار والتط
الهدامة والمنحرفة، وضد دعاة الغلو والتطرف ال شك أن هذا سبب رئيس في حصول 

  .األمن واالستقرار للمجتمع، وهو أمر تنشده كل المجتمعات
ع أهل العلم ولذلك جاءت نصوص الوحي من الكتاب وصحيح السنة، وانعقد إجما"

والقدوة في األمة من السلف الصالح والخلف المتبع لنهج من سلف، بتحريم الغلو 
     )١( "والتحذير منه، والتنبيه إلى عواقبه ليكون الناس على بينة منه فيجتنبوه

       فمعرفة الغلو ومظاهره وأسبابه، ومعرفة األفكار المنحرفة، وتحصين الشباب 
 قبل وصولها إليهم وتأثرهم بها، من مهام األمن الفكري، وفي منها، وبيان أخطارها

  .ذلك داللة واضحة على أهميته ومكانته
  : مفاسد االنحراف الفكري- ٧

ومما يدل على أهمية األمن الفكري ومكانته، أنه عند حصول االختالل واالنحراف فيه، 
ى صاحبه بنتائج وفي إدراك واستيعاب القضايا المتعلقة به ال شك أن ذلك يعود عل

سلبية، وينتج عنه مجموعة من األمور تشكل بمجموعها خطر على الفرد نفسه، أو 
  .المجتمع الذي يعيش فيه

 - فاالنحراف في األمن الفكري قد يعني ضياع الدين برمته، وقد يعني ضياع األعمال
أتي  التي يقوم بها اإلنسان فيصبح عمله هباء منثوراً، وقد ي- من قربات أو طاعات

  .بأشياء يحسبها من الدين وما هي منه، وقد يعنى اختالف القلوب وتمزق األمة وتفرقها
 ومنه األمن الفكري قد يكون سبباً كما ،عند اختالل األمن بشكل عام:فعلى سبيل المثال

ذكرنا إلى ترك الدين وهذا يعني ترك العبادات، أو االنحراف في أدائها بسبب اإلتيان 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو :( ن الدين وليست من الدينبأشياء يظنها م

  )٢( ).رد

                                         
 ).١٨٥:ص( الزهراني " مفهومه وأهميته ومجاالته: األمن الفكري "– )١(
، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل ) ٢٥٥٠( برقم ) ٢/٩٥٩(  أخرجه البخاري في صحيحه - )٢(

               : الثالثة، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بيروت -اليمامة ،  دار ابن كثير أبو عبداهللا البخاري الجعفي،
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو . ، وهذا لفظه)١٧١٨(برقم ) ٣/١٣٤٣( مصطفى ديب البغا ومسلم . د

 .الباقيمحمد فؤاد عبد :  بيروت، تحقيق-الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي 



 

 )٤٨٤٩(

وعند فقدان األمن بشكل عام قد يعجز اإلنسان عن أداء العبادات ولهذا شرعة صالة 
، وفي حال الخوف أيضا قد يسقط عن اإلنسان الجمعة )١(الخوف بصفة وهيئة مختلفة

 عند وجود الخوف، وهكذا )٤(استقبال القبلة و)٣(، وقد يسقط عنه الطهارة)٢(والجماعة
  . )٥(الحج فهو ركن من أركان اإلسالم الخمسة، لكن يشترط في وجوبه أمن الطريق

والغاية من األمن الفكري استقامة المعتقد، وسالمته من االنحراف والبعد عن المنهج 
ن يكون عمله الحق المبين، ووسطية اإلسالم، ولذلك فإن اإلخالل به يعرض اإلنسان أل

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ 7 8 ُّ )٦( هباء منثوراً ال قبول له في ميزان اإلسالم
  ]٢٣:الفرقان[  َّ زب رب يئ  ىئ

وقد يكون سبباً من أسباب تفرق األمة وتمزقها إلى جماعات وأحزاب، وسبباً من أسباب 
ء التناحر والتنافر بين أبنائها، وما تعانيه األمة اليوم من ظهور جماعات تستبيح دما

  .المسلمين، وتزهق أرواحهم، وظهور التكفير عند بعض أبنائها خير شاهد على ذلك
 في كثير من األحاديث والتوجيهات النبوية أمته من التفرق وقد حذر النبي 

 في والتشرذم، ودعاهم إلى الوحدة واأللفة والتعاون والمحبة فيما بينهم فقد قال 
ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال :( -  عنهرضي اهللا- الحديث الذي رواه أبو هريرة 

    )٧( )تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا إخوانا 
- ، وعن ابن عباس )٨() المسلم أخو المسلم ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره :( وقال 

  .رها كثيروغي)٩( ...)يد اهللا مع الجماعة :( قال :  قال- رضي اهللا عنه

                                         
 . بيروت–، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، دار الفكر )١/١٢٧" (بداية المجتهد ونهاية المقتصد "– )١(
، ١٤٠٢ - بيروت -، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر )١/٤٩٥" ( كشاف القناع عن متن اإلقناع "– )٢(

 .هالل مصيلحي مصطفى هالل: تحقيق
 . بيروت–،  محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر )١/٨٨" (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "– )٣(
، علي بن سليمان المرداوي أبو )٢/٣" (اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل "– )٤(

 . حامد الفقيمحمد:  بيروت، تحقيق-الحسن، دار إحياء التراث العربي 
 م١٩٩٧ - بيروت -، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر )٧/٥٠" (المجموع "– )٥(
 ).١٧٢:ص(الزهراني " األمن الكري مفهومه وأهميته ومجاالته" بتصرف من - )٦(
 .وهذا لفظه). ٢٥٦٤(برقم ) ٤/١٩٨٦( ، ومسلم )٥٧١٧(برقم ) ٥/٢٢٥٣( أخرجه البخاري في صحيحه - )٧(
 ).٢٥٦٤( برقم ) ٤/١٩٨٦(  أخرجه مسلم في صحيحه – )٨(
                 حديث حسن غريب، وابن حبان في صحيحه : ، وقال)٢١٦٦( برقم ) ٤/٤٦٦(  أخرجه الترمذي في سننه - )٩(

)  ٤٣٧/ ١٠" (صحيح ابن حبان بتحقيق األرناؤوط"إسناده صحيح، : وقال شعيب األرنؤوط ).٤٥٧٧( برقم ) ١٠/٤٣٧( 
 ).٤٥٧٧(برقم 



– 

  )٤٨٥٠(

ومن مفاسد االنحراف في الفكر والتي تعود على المجتمع استبدال األمن بالخوف، 
والشبع بالجوع، واستباحة الحرمات، وتسلط السفهاء، ونقص العلم وانتشار الجهل، إلى 
جانب عصيان ولي األمر ونقض البيعة، والدخول في فتن ال نهاية لها، وتسلط األعداء 

  .الم وأهلهوالحاقدين على اإلس
وكل هذا وغيره يدل داللة واضحة على األهمية والمكانة التي يحضى بها األمن 

  .الفكري
يحقق لألمة أهم خصائصها، بتحقيق التالحم :" فاألمن الفكري إلى جانب ما سبق

والوحدة في الفكر والمنهج والغاية والوسطية، وفي تحقيقه حماية للمجتمع عامة 
ار دخيلة وهدامة، وفي تحقيقه صيانة للشريعة والذب عن وللشباب خاصة من كل أفك

  )١ (".وفي غياب األمن الفكري سيكون هناك خلل في األمن وفي جميع فروعه. حياضها

                                         
 ).١٧:ص(السديس " دور الشريعة اإلسالمية وأثرها في تعزيز األمن الفكري" باختصار من - )١(



 

 )٤٨٥١(

  دور مقرر الثقافة اإلسالمية في تعزيز قيم األمن الفكري     : الفصل الثاني
  :وفيه ثالثة مباحث

الجامعة  ة اإلسالمية في الجامعات ودورأهمية تدريس مقررات الثقاف: المبحث األول
  . في تحقيق األمن الفكري

من المعلوم أن تحقيق األمن الفكري مطلب أساسي للفرد والمجتمع، فهو أساس األمان 
الذي تطلبه كل المجتمعات ، وأصبح اليوم تحقيق األمن الفكري في هذه المجتمعات 

لفة، بل أصبح لزاماً على المؤسسات ليس مقصوراً على الدولة وأجهزتها األمنية المخت
المجتمعية وعلى رأسها المؤسسات التربوية والتعليمية القيام بواجباتها في هذا الشأن، 

  .والتعاون فيما بينها من أجل تحقيق األمن الفكري المنشود داخل المجتمع
وال شك أن قيام كل مؤسسة من هذه المؤسسات تربوية كانت أو تعليمية أو غيرها 

اجباتها، وما يناط بها من تكاليف نحو مجتمعها بأمانة ومسئولية، مع تضافر الجهود بو
فيما بينها، وتكامل األدوار، والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة سيسهم بشكل كبير في 

  :  على محورينفي هذاتعزيز قيم األمن الفكري في المجتمع، وسنعجل الحديث 
  .رات الثقافة اإلسالمية في الجامعاتأهمية تدريس مقر: المحور األول

وقبل الحديث عن أهمية تدريس الثقافة اإلسالمية في الجامعات ال بد من الوقوف على 
  :مفهوم الثقافة اإلسالمية وأهميتها بشكل موجز

  :مفهوم الثقافة اإلسالمية
 بمعان متعددة يرجع بعضها إلى أمور) ثقف( استعمل العرب مادة : الثقافة في اللغة

معنوية كما يرجع بعضها إلى أمور حسية، فلها مدلوالت لغوية متنوعة تتناول الجانب 
  )١ (.المعرفي والجانب السلوكي

و ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا ، والذكاء، والظفر : الحذق يقال: فتطلق ويراد بها
يء بالشيء، والمصادفة، والضابط لما يحويه، وتطلق على سرعة التعلم، وتقويم الش

  )٢ (.المعوج، وغيرها من المعاني

                                         
، مجموعة من المؤلفين، جامعة الملك سعود، )٩: ص(مجموعة مؤلفين " المدخل إلى الثقافة اإلسالمية"  بتصرف من -  )١(

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣السادسة عشرة، : مدار الوطن للنشر، الطبعة
، )٢٠-٩/١٩( ابن منظور " لسان العرب"، و)٥/١٣٨( الخليل بن أحمد " العين"   انظر في معاني الثقافة في اللغة -  )٢(
، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ، دار إحياء التراث )٩/٨١"(تهذيب اللغة"، و)١/٣٨٢(ابن فارس " مقاييس اللغة"و

 .محمد عوض مرعب: ولى ، تحقيقاأل: م، الطبعة٢٠٠١ -  بيروت  - العربي  



– 

  )٤٨٥٢(

هي مجموع العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق : والثقافة في االصطالح
  )١(.فيها

هناك العديد من التعريفات للثقافة اإلسالمية بسبب جدية هذا المصطلح وحداثته، و
ك لن ، ولذل)٢(واختالف تصورات العلماء المعاصرين من تربويين ومفكرين وغيرهم

نخوض في غمار هذه التعريفات، ونكتفي بالتعريف المشتمل على أغلب مواضيع 
معرفة مقومات األمة اإلسالمية العامة " الثقافة اإلسالمية فهناك من عرفها بأنه 

بتفاعالتها في الماضي والحاضر، من دين، ولغة، وتاريخ، وحضارة، وقيم، وأهداف 
  )٣ (."مشتركة بصورة واعية وهادفة

  :  مية مقررات الثقافة اإلسالمية وضرورة تدريسها في الجامعاتأه
من خالل أهدافها وآثارها، فاألهداف التي تسعى  تظهر أهمية دراسة الثقافة اإلسالمية

إلى تحقيقها، واآلثار المرتبة عليها تدل على األهمية والمكانة التي تحضى بها الثقافة 
  . اإلسالمية، وعلى ضرورة العناية بها
  :فدراسة الثقافة اإلسالمية مهمة ألنها

 تقدم التصور الصحيح الكامل عن اإلنسان، والكون، والحياة من خالل تحديد عالقة - ١
  .اإلنسان بربه، وعالقته بنفسه وباآلخرين، وبالكون أجمع

 إبراز النظرة الشمولية لإلسالم باعتباره كالً مترابطاً متكامالً ، ال ينفصل فيه أصل - ٢
  .ع، أو فرع عن آخرعن فر

 تنمية روح الوالء لإلسالم وتقديمه على ما سواه من صور االنتماءات األخرى - ٣
  . وللمؤمنينفالوالية تكون هللا ولرسوله .كالقومية والعرقية

 تنمية ذخيرة المسلم المعرفية باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وحضارة - ٤
  .ي كل زمان ومكانباعتباره ديناً شامالً صالحاً للبشر ف

                                         
 ).١/٩٨(مجموعة مؤلفين " المعجم الوسيط  "- )١(
، مصطفى )١١:ص"( تحدياتها - مجاالتها- ها مصادر-الثقافة اإلسالمية تعريفها:"   انظر على سبيل المثال- )٢(

األولى، : عةمسلم، وفتحي محمد الزغبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار البشير الشارقة، اإلمارات، الطب
مفرح بن سليمان القوسي، . د.، أ)١٧: ص(مفرح القوسي " مقدمات في الثقافة اإلسالمية"و. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

محمد . ، د)٣٦:ص(محمد حياني " مدخل إلى الثقافة اإلسالمية" م، و٢٠٠٩/هـ١٤٣٠.الرابعة: الرياض، الطبعة
 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الثانية، : بن عبد هللا حياني، الدمام، الطبعة

 ). ١٢:ص( مجموعة مؤلفين " المدخل إلى الثقافة اإلسالمية  "- )٣(



 

 )٤٨٥٣(

 ترجمة األخالق والتعاليم اإلسالمية إلى واقع عملي وسلوكي ملموس، يعيشه المسلم - ٥
  .في حياته اليومية

 بيان خصائص اإلسالم وسموه، وإظهار وسطيته وقدرته على تحقيق السعادة في - ٦
ون حياته  هذا إلى جانب أن الثقافة اإلسالمية تكسب صاحبها التوازن في شئ)١ (.الدارين

فهي تلبي مطالب الروح والجسد والفرد والجماعةـ، وتكسبه الراحة النفسية والفكرية 
وغير ذلك من األهداف التي تسعى الثقافة  .بعيداً عن القلق واالضطراب الفكري
  .اإلسالمية إلى تحقيقها في الفرد المسلم

اد المسلمين عن وتمكن ضرورة تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية في الجامعة البتع
المناهج اإلسالمية التي اتبعها العالم اإلسالمي خالل العصور الماضية، من حفظ ما 

 ، ومن الحكم المأثورة، والشعر تيسر من القرآن الكريم، ومن أحاديث رسول اهللا 
  .وغيرها في سن الرابعة، وبعد سن التمييز تبدأ العلوم األخرى

مناهج الغربية والشرقية، ابتعدا عن المنهج اإلسالمي، ومنذ أن أخذ العالم اإلسالمي بال
  .وربما وصل الطالب إلى المرحلة الجامعية، وهو ال يدري أساسيات اإلسالم

لذلك كان من الضرورة بمكان أن تقرر مادة الثقافة اإلسالمية متطلباً جامعياً في كل 
    )٢ (.الكليات اإلنسانية منها والتطبيقية

  :عتبارات أبرزهاوضرورة ذلك لعدة ا
فاالنتماء إلى اإلسالم يفرض علينا حد أدنى من الثقافة، ال يصح : االنتماء إلى اإلسالم

إيمان المسلم، وال يدخل في دائرة اإلسالم إال بمعرفتها معرفة يقينية، وتطبيقها تطبيقاً 
  .عملياً، مثل أركان اإليمان واإلسالم، ومعرفة األخالق الحميدة

من أي دعوة أو مذهب أو فكرة منحرفة يروج لها بأساليب مختلفة، : ةالحصانة الفكري
فالبد من معرفتها، والرد عليها، وتحصين الطالب من شبهاتها، وهذا ما توفره الثقافة 

    )٣ (.اإلسالمية
ألنها توضح الصورة الحيوية والمنهجية المثالية : التعرف على خصائص اإلسالم

لمخلوق، حيث يتمكن من التغيير، وإعادة األمور إلى لإلسالم، ألنه منهج الخالق ل

                                         
مفرح " مقدمات في الثقافة اإلسالمية"وللمزيد انظر ). ١٣: ص(  بتصرف يسير من المصدر السابق - )١(

 ).٥٦:ص( القوسي 
 ).٧:ص( مصطفى مسلم، وفتحي الزغبي..." الثقافة اإلسالمية تعريفها ومصادرها" باختصار من – )٢(
 ).٨:ص: (   المصدر السابق- )٣(



– 

  )٤٨٥٤(

نصابها، وفي معرفة هذه الخصائص رد مباشر على الغزو الفكري الذي سعى إلى 
    )١ (.تشويه صورة اإلسالم المثالية

فمن مهمات خلق اإلنسان في األرض هو : المسلم إيجابي فاعل في مجتمعه
لى، وهذا االستخالف يحتاج إلى معرفة االستخالف فيها وفق منهج اهللا سبحانه وتعا

  .المنهج والمقومات
وإدراك هذه المهمة يحتاج إلى معرفة سنن اهللا في الكون، ومعرفة التاريخ اإلنساني، 

وال شك أن ثقافة الفرد والمجتمع لها األثر الكبير في أداء هذا .والحضارة البشرية
    )٢ (.الدور

يتوجه إليها نقد الحاقدين، واستفهام غير التي : معرفة مصادر التشريع اإلسالمي
المتخصصين، ولذ ال بد من التعريف بها تأصيالً وبناء للصورة الصحيحة من جانب، 

وال شك أن هذا توفره مادة الثقافة .وعالجاً للنقد والتساؤالت من جانب آخر
    )٣(.اإلسالمية

وذجاً فريدا للعالم، وأقاموا فلقد قدم المسلمون أنم: معالجة المعضالت العالمية باإلسالم
  .حضارة إسالمية توافرت فيها كل مقومات الحضارة اإلنسانية المثالية

وكان سبب نجاح هذا النموذج أنها بنيت على أسس صحيحة من الوحي، وتطبيق عملي 
وعندما انشغل المسلمون عن دورهم، أقامت من آل إليها األمر .لهدايات اإلسالم

  .ات البشرية القاصرة، فعانت البشرية كثيراًمناهجها على االجتهاد
والمسلم المثقف يملك الحلول لمشكالت البشرية، والعالج الناجع ألدوائها الروحية 

    )٤ (.والعقلية
فلهذه االعتبارات ولغيرها، تدرس مقررات الثقافة اإلسالمية في كل الكليات اإلنسانية 

  .والتطبيقية على اختالف أقسامها
منها الطالب وهو يحمل تصور صحيح عن اإلسالم في عقيدته وأخالقه  حتى يتخرج 

وشريعته، وأهم خصائصه، وأهم التحديات التي تواجهه، ويبرز فيه السلوك اإلسالمي 
  .السوي، فيحيى حياة فاضلة إيجابية تحقق الخير والنفع للفرد والمجتمع

                                         
 ).٧:ص( محمد حياني " مدخل إلى الثقافة اإلسالمية  " - )١(
 ).٨:ص( مصطفى مسلم، وفتحي الزغبي..." الثقافة اإلسالمية تعريفها ومصادرها  "- )٢(
 ).٨:ص( محمد حياني " مدخل إلى الثقافة اإلسالمية  " - )٣(
 ).٩:ص( مصطفى مسلم، وفتحي الزغبي..." يفها ومصادرهاالثقافة اإلسالمية تعر  "- )٤(



 

 )٤٨٥٥(

  :دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري: المحور الثاني
خاللها  من المجتمع يسعى التي األساسية الركائز لتعليم اليوم بكل أنواعه أحد أهميعد ا
 العميق الوعي خالل من إال يتحقق لن واالستقرار فاألمن واالستقرار، األمن تحقيق إلى

 الكتساب الذات تحفيز على والقدرة والخطأ، الصواب بين التمييز على بالعقيدة، والقدرة
 وأنواعها بمراحلها التعليمية المؤسسات إليه  تهدفما  وهوالمعرفة، من المزيد

  )١ (.المختلفة
ولذلك لن تكون مهمة هذه المؤسسات باألمر السهل؛ بل يقع على عاتقها الشيء الكثير، 

  . لتحقيق تطلعات وآمال المجتمع وما يصبوا إليه من استقرار وأمن
 العلوم مفاتيح والكتابة، وإعطاء راءةالق تعليم على تقتصر ال التعليمية المؤسسات فمهمة"

 العلميـة والعمليـة،   تهمحيـا  في إليه يحتاجون ما الناس تعليم على العمل دون للطالب
 بدونـه  لهم حياة وال يحتاجونه شيء أهم إذ الناس يلمسه واقع إلى العلوم هذه وترجمة

  .)٢ ("الجميع مسؤولية هو األمن ألن األوطان في هو األمن
 األخالقية، القيم تغرس ما ناك عالقة وثيقة بين األمن والتعليم، إذ بقدروال شك أن ه

  )٣ (.واالستقرار األمن لمجتمعذلك ا المجتمع يسود أفردا لدى النبيلة والغايات
وسنتحدث هنا عن أهم هذه المؤسسات المجتمعية التعليمية والتربوية وهي الجامعة، 

  .فئات وشرائح المجتمعودورها في تعزيز قيم األمن الفكري ألهم 
فالجامعة من أهم المؤسسات المجتمعية التربوية التي يمكن أن تحقـق األمـن الفكـري               
لشباب األمة، والمحافظة عليهم من االنحراف والضياع، والمحافظـة علـى هـوايتهم             

  .الثقافية
 يؤمها الطلبة، ، الكُليات من مجموعٍة على تحتوي تعليمية مؤسسة :"والجامعة هي

ومشكالته،  المجتمع ويدرسون المعرفة ينشُدون الذين والباحثون ، والعلماء، ساتذةواأل

                                         
، بحـث مقـدم   )١٧:ص( سعود البقمي " والتعليم التربية بوزارة الفكري األمن تعزيز مشروع بناء نحو "– )١(

ـ ١٤٣٥ جماد أول    ٢٢/٢٥في الفترة   " المفاهيم والتحديات " للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري       كرسـي  / هـ
سعود بن سعد بـن محمـد       . د. إعداد. بد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود       األمير نايف بن ع   

 .البقمي
، عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود )١٥٣:ص" ( التربية ودورها في معالجة اإلرهاب والتكفير "– )٢(

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١األولى، : المشيقح، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة
 )١٧:ص( سعود البقمي " والتعليم التربية بوزارة الفكري األمن تعزيز مشروع بناء نحو "– )٣(



– 

  )٤٨٥٦(

ومعامل  مختبراٍت من اُألخرى المعلومات وبمصادر بالمكتبات مستعينٍة علمٍي، بأسلوٍب
  )١(".وغيرها ، ميدانية ودراساٍت

علماً ، فهي والجامعة تضم بين جنبتها في الغالب صفوة أبناء المجتمع وعياً وفكراً و
مؤسسة تربوية تعمل على خدمة المجتمع وأبنائه، وتعمل على تنمية ثقافتهم، ورفع 

  .مستوى وعيهم، وتسهم في تطوير المجتمع في كافة المجاالت التي يحتاج إليها
والجامعة ومصادر التعليم فيها تعتبر في واقعنا المعاصر اليوم كما كانت في السابق 

والوسائل التي يتم من خاللها نقل ثقافة المجتمع، وقيمه وعادته أيضاً من أهم األدوات 
  . وتقاليده، من جيل إلى جيل مع المحافظة عليها وتطويرها

،  وتطويرها وتنقيتها عليها والمحافظة الثقافة نقل أداوت أحد الجامعي يشكل فالتعليم"
االنحراف  من عليهم ويلعب دوراً حاسماً في تشكيل شخصية الطالب، والمحافظة

الغير، فالشباب  ثقافة في الذوبان من الثقافية الهوية على والحفاظ األمن وتحقيق الفكري
 أن يتطلب الذات، وهذا على واالعتماد الجامعي يميل في هذه المرحلة إلى االستقالل

ثقافات، وبالمتغيرات من  من به وبما يحيط ، بذاته الوعي من كبيرة درجة على يكون
  )٢(".حوله

تنطلق عالقة الجامعة بقضايا المجتمع من كونها مؤسسة تربوية اجتماعية لها قدرة و
كبيرة على التأثير في المحيط االجتماعي الذي توجد فيه ، وبخاصٍة أنها المؤسسة 
التعليمية االجتماعية التي تأتي في قمة الهرم التعليمي ، والتي تُعد بمثابة المصانع التي 

ل وتوجيه الطاقات البشرية التي تقع على عواتقهم عملية التطوير يتم فيها تكوين الرجا
  )٣ (.والتقدم والنماء واالزدهار في أي مجتمٍع من المجتمعات

وتبرز أهمية الجامعة في كونها تشكل حجز الزاوية للعملية التنموية في المجتمع، 
د أهم مراكز والمؤشر الرئيس لتقدم الشعوب وازدهارها، فقد أصبحت الجامعة تمثل أح

صناعة القرار الثقافي والحضاري، وموطن رسم التوجهات اإلستراتيجية للمجتمعات، 
                                         

، صالح بن علي أبو عراد، المجلة العربية للدراسات )٢٣٩: ص"(  دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري- )١(
 .عبر دار المنظومة. م٢٠١٠، ديسمبر ٢٧، مج ٥٢ع:األمنية والتدريب، السعودية، العدد

المفاهيم " بهاطال لدى الثقافية الهوية وتعزيز الفكري األمن تحقيق العربية في الجامعات  بتصرف من دور- )٢(
 ٢٢/٢٥في الفترة " المفاهيم والتحديات" بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري  ،)٨:ص" ( والتحديات
. د. إعداد. ت األمن الفكري بجامعة الملك سعودكرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسا/ هـ١٤٣٥جماد أول 

 .محمد بن أحمد عوض البربري
 ).٢٤٥ص (صالح بن علي "  دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري- )٣(



 

 )٤٨٥٧(

ال سيما وأن النخب الجامعية أصبحت تعد من القيادات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، 
مما يجعل الجامعة أحد الركائز األساسية التي تعتمد عليها المجتمعات لتحقيق آمالها في 

  )١ (.رخاءالتقدم وال
ومع اتساع الحياة وتشعبها، وعجز األسرة عن القيام ببعض الواجبات لهذا السبب، 
أصبح هناك حاجه ملحة للمؤسسات التربوية واالجتماعية، وعلى رأسها المدارس، 
والجامعات للقيام بهذا الدور واستكمال تلك النواقص، والعمل على إعداد الفرد إعداداً 

  .ياةصحيحاً نافعاً في الح
األفكار الضالة جزءا كبيرا من مسؤولية حماية المجتمع من كل ولذلك فالجامعة تتحمل 

أو المنحرفة بتحصين طالبها من كل األفكار الدخيلة أو المشبوهة، وتعزز لديهم روح 
  .االنتماء لوطنهم وأمتهم

 كبيٍر ٍدح إلى تُعنى" فهيعلى أهمية الجامعة وتأثيرها على أفراد المجتمع وهذا يدل 
 ناحية، من طالبها عند اإليجابية السلوكية والمبادئ، واالتجاهات القيم وتنمية بغرس

 وحاجات وثقافة عقيدة مع المتناسبة غير واألفكار، واالتجاهات والمبادئ للقيم والتصدي
  .)٢(" ُأخرى ناحيٍة من المجتمع

ات المجتمع، فكان والطالب رواد الجامعة هم من عنصر الشباب، وهم أهم فئة من فئ
 الزماً على الجامعة القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الهامة في المجتمع،

فالمؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات منوط بها تحصين الشباب ضد األفكار الوافدة "
فالجامعة مسئولة عن بناء شخصية األفراد وصقلها بما يتوافق ، وتحقيق األمن الفكري

والبرامج الرامية ، جتماعية واألخالقية من خالل وضع الخطط المدروسة مع القيم اال
لزرع األمن الفكري في عقول الطالب ضمن مفردات المناهج الدراسية التي يتم 

باإلضافة إلى تربية ،انتقاؤها بعناية فائقة بحيث تحقق مبدأ األصالة والمعاصرة معاً 
ء، والحفاظ على موروثاته وقيمه الطالب على حب الوطن، وتعميق شعور االنتما

  )٣ (."وكذلك المحافظة على مقدراته وممتلكاته، الحضارية 

                                         
 ).٢٤٠: ص: ( المصدر السابق– )١(
 )٢٤٠: ص: (  المصدر السابق– )٢(
محمد . ، د )٩٥٩: ص"(تداعيات العولمةدور المعلم الجامعي في تحقيق األمن الفكري لطالبه في ضوء  "- )٣(

عبد الناصر راضي محمد، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة القصيم، . بن عبد العزيز الثويني ، ود
 .م، عبر دار المنهل٢٠١٤هـ، أبريل ١٤٣٥،  رجب ٢:، العدد٧:المجلد



– 

  )٤٨٥٨(

وال شك أن المرحلة الجامعية هي من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، لكن 
التعامل مع الطالب فيها أسهل من سابقها لنضوج عقله، وإدراكه ألشياء كثيرة فإذا 

ابقة لها أعني المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية تحتاج إلى كانت المراحل الس
متابعة دقيقة فهذه المرحلة الجامعية يسهل فيه التعامل مع الطالب، فهي مرحلة مراقبة 
وتقويم وتصويب للسلوك الذي غذي به الطالب في المراحل السابقة، فعند مالحظة 

بادئ اإلسالمية وتوجيهه التوجيه سلوك خاطئ أو انحراف فال بد من تذكيره بالم
   .الصحيح

وفي هذه المرحلة المهمة يتم فيه تعليم الطالب كيفية الحوار مع اآلخرين ، وإدارة 
القضايا الخالفية، وحل المشكالت بطرق وأساليب صحيحة، مع توسع أفق نظرته 

  )١ (.لمجاالت الحياة
ة التي تحتلها الجامعات ويدل على وهذا كله يدل على المكانة والمنزلة المرموقة والعالي

  .أهميتها، والدور التي تقوم به، وهي جزء من المجتمع تتأثر به، وتؤثر فيه
وال شك أن التعامل مع الفرد في هذه المرحلة وما سبقها بأمانة ومسئولية يسهم بطريقة 

  .أو بأخرى وبشكل كبير في إيجاد مجتمع مستقر، وآمن فكرياً
  :ز األمن الفكريدور الجامعة في تعزي

العملية التعليمية في الجامعة تقوم من خالل مجموعة من العناصر الرئيسية، بمقدور 
كل عناصر من هذه العناصر الرئيسية أن يلعب دورا مهماً في تحقيق األمن الفكري 
وتعزيزه، هذه العناصر هي اإلدارة الجامعية، والطالب الجامعي، واألستاذ الجامعي، 

  .ات الجامعة، واألنشطة الطالبيةومناهج ومقرر
وسنتحدث بشكل موجز ومختصر عن دور كل عنصر من هذه العناصر في تعزيز 

  : األمن الفكري
 : الجامعية اإلدارة
والفنية، ونجاح  اإلدارية الوظائف عدد من ممارسة إلى أهدافها لتحقيق الجامعة تحتاج

 بين تجمع إدارة فعالة توافر ىعل األولى بالدرجة يعتمد أهدافها تحقيق في الجامعة
  . الرؤية هذه متطلبات وفق والتطبيق والممارسة الواضحة، الرؤية

ولكي تقوم اإلدارة الجامعية بدورها في تحقيق األمن الفكري يتطلب األمر تنفيذ عدد 
  : من اإلجراءات أهمها

                                         
 ).٥٣:ص(رامي تيسير " األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية"  بتصرف من – )١(



 

 )٤٨٥٩(

 عملية في األولى المرحلة الرؤية وتوضيح التهيئة تمثل: الرؤية وتوضيح التهيئة - ١
 ، وأهميته ، الفكري األمن لمفهوم وجماعي فردي وعي بناء ، الفكري األمن تحقيق
  . للجميع يكون واضحا حتى وأبعاده

 والعاملين الجامعة، وتزويد منسوبي: الفكري األمن لتحقيق المالئمة البيئة توفير - ٢
 لتنمية الالزمة طلباتالمت وتوفير ، والحقائق الواضحة المفاهيم من الكافي بالقدر فيها

  .إيجابيا وعيهم
 تحديدات إلى العموميات وذلك باالنتقال من: الفكري األمن تحقيق إجراءات تطبيق - ٣

 المهام وتخصيص ، المسئوليات األدوار، وتحديد توزيع :واضحة تشمل ومهمات
 ممارسات إلى نشاط، وترجمتها بكل الخاصة فرد، وتحديد األهداف بكل المنوطة

  .وتطبيقات الوأفع
 وحلقات ، المقابالت خالل من إنجازه يتم ما لكل المستمر: والتحسين التقويم - ٤

  .)١( الميدانية النقاش، والدراسات
  :الطالب الجامعي

يعتبر الطالب الجامعي هو حجر الزاوية في عملية تحقيق األمن الفكري، إذ هو 
ب نفسه فاعالً في تحقيق المستهدف من كل الجهات األخرى، ولكي يكون دور الطال

. أمنه الفكري، يستلزم ممارسته للحرية الفكرية في ضوء اللوائح والقوانين الجامعية
  :ويمكن أن يسهم الطالب في تعزيز األمن الفكري من خالل

 .قدرتهم على إدارة الحوار الهادف والناجح -
 .قدرتهم على التحليل المنطقي للموضوعات، واقتراح البدائل المناسبة -
تمسكهم في العمل ضمن فريق واحد في كل المواقف التي يعشونها داخل الجامعة  -

 .بما يساعدهم على تحقيق أمنهم الفكري
تقديم المصلحة العامة وتغليبها على مصلحتهم الخاصة بما يدعم تحقيق االنتماء  -

 .للوطن
  )٢( .المشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية والتطوعية داخل الجامعة وخارجها -

                                         
وانظر . وما بعدها).٢٥٠:ص( صالح بن علي " دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري" باختصار من - )١(
، هويدا محمود اإلتربي، مجلة مستقبل التربية )٢٠٩:ص" ( دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري لطالبها"

 .م٢٠١١، إبريل ١٨ع، مج٧٠:العربية، مصر، العدد
 ).٢٠٣:ص( هويدا اإلتربي " ي تحقيق األمن الفكري لطالبهادور الجامعة ف "- )٢(



– 

  )٤٨٦٠(

 الجامعية التعليمية العملية عليها تقوم التي والركائز العناصر أهم  هو:األستاذ الجامعي
 في تُشكل التي والبحثية والتعليمية العلمية والوظائف المهام من بالعديد إنه يقوم حيث ؛

في  رفيعٍة عالية، ومنزلة بمكانٍة يحظى أنه والسيما ، الجامعي عمله مجموعها طبيعة
 خالل من المجتمع تثقيف جوانب مهماً من جانبا يتولى نفسه الوقت في وهو ع،المجتم
،  المجتمع يتبناها هذا التي واإليجابية الحسنة واالتجاهات والمبادئ القيم بتدعيم عنايته
من الفكري تحقيق األمن في الجامعي األستاذ دور توضيح يمكن فإنه ، ذلك على وبناء 
  : ببعض األمور والتي منها والعناية االهتمام خالل

أو  الجامعة داخل سواء شأنه وكل ، ونيته، ، وعمله قوله في قدوة حسنة يكون أن -
  .خارجها

وأدائها  ، أهميتها استشعار عليه تفرض التي العظيمة رسالته أداء في أمينًا يكون أن -
 في وغيرها الدراسة قاعات في بالطالب لقائه ساعات مع اغتنام ، عالية بمهنيٍة
   .معلومات ومعارف، وخبرات علمية وعملية من لهم يمكن تقديمه ما تقديم

 التوجيه جانب في عاتقه على الملقى التوعوي بدوره القيام على يحرص أن -
الفكرية  االنحرافات وصور مفاهيم وبيان إيضاح خالل من واإلرشاد للطالب

 .وغيرها والتطرف كالغُلو الخاطئة
تنويع  خالل من الجامعة طالب مع التواصل في وإيجابي فاعٍل بدور يشارك أن -

 .وغيرهم للطالب الموجهة ، والوقائية التوعوية الحمالت في مشاركاته
التي  التعليمية واألساليب الوسائل في اإليجابي والتطوير التنويع على يحرص أن -

 .طالبه مع يستخدمها
 التي والمعرفية، لمية،،والع العقلية المهارات مختلف طالبه إلكساب يسعى أن -

 الحق بين التمييز على والقدرة ، الناقد العلمي التفكير مهارات تُنمي عندهم
 . والنافع والباطل، والضار

 المؤسسات لبقية المتنوعة والفعاليات المناشط في يسهم عضو هيئة التدريس أن -
 بما تمثيل خير الجامعة تمثيل على خاللها وأن يحرص المجتمع، في اُألخرى

  )١ (.ذلك وغير ورؤى، إسهامات، ومشاركات، من يقدمه

                                         
دور الجامعة في تحقيق األمن "و). ٢٥٢:ص( صالح بن علي " دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري" باختصار من - )١(

به في ضوء دور المعلم الجامعي في تحقيق األمن الفكري لطال"وللمزيد انظر ). ٢٠٤:ص( هويدا اإلتربي " الفكري لطالبها
  ).١٠٠٤: ص(محمد الثويني " تداعيات العولمة



 

 )٤٨٦١(

 :الجامعية والمقررات المناهج
 على ، وتشتمل الجامعية التعليمية العملية عليها تعتمد التي األساسية العناصر أحد وهي

 تقديمها للطالب يتم ، التي والمعرفية التعليمية، والخبرات ، والعملي العلمي المضمون
خارجها أو الدراسة قاعات داخل ذلك أكان سواء. 

ال بد أن  الفكري األمن تحقيق في الجامعية بدورها والمقررات ولكي تقوم هذه المناهج
 ، ومحققة آلماله وتطلعاته ، ومتطلباته وحاجاته المجتمع حياة طبيعة من منبثقةً تكون
 مع ومتناسقة ، جتمعوفكر الم عقيدة مع متوافقةً كانت إذا إال يتحقق أن يمكن ال ما وهو
 .وغير متصادمة مع ثقافته وأهدافه ، وتوجهاته نُظمه

المراحل،  مختلف في الجامعية والمقررات المناهج موضوعات تحديث وال بد كذلك من
  .لمختلف التغيرات ومسايرةً متوافقة تكون حتى الجامعية والتخصصات والمستويات،
للمراجعة  التخصصات جميع في عيةالجام للمقررات العلمي المحتوى مع إخضاع

  .الفاحصة العلمية
 للطالب يمكن التي الكيفية دائرة توسيع على تعمل هذه المناهج والمقررات وال بد أن
 والسيما والمعرفية العلمية والمعارف المعلومات الحصول على خاللها من الجامعي
 )١ (.المقرر الكتاب حصرها في وعدم ، منها الفكرية

 :الجامعية لطالبيةا األنشطة
 لشغل والعناية بها  االهتمام ينبغي التي الحقول أهم من الجامعية الطالبية األنشطة تأتي
 من طاقاتهم المرجوة اإلفادة ولتحقيق ، ومفيد نافٍع بكل الطالب عند الفراغ وقت

 يةالعامة للعمل األهداف تحقيق في بفعالية تُسهم التي المختلفة واستعداداتهم ومواهبهم
واألنشطة الطالبية الجامعية متنوعة بين أنشطة دينية كجماعات . الجامعية التعليمية

النشاط الديني من خالل المحاضرات والندوات، واألنشطة الثقافية كنشاط المسرح 
والصحافة الجامعية ، واألنشطة االجتماعية من خالل زيارات ولقاءات الجهات 

ة كنشاط الكشافة والجوالة وفرق األلعاب الرسمية والمجتمعية، وأنشطة رياضي
 )٢(.المختلفة

                                         
دور الجامعة في "وانظر . وما بعدها).٢٥٤:ص( صالح بن علي " دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري" بتصرف من – )١(

 ).٢٠٧:ص( هويدا اإلتربي " تحقيق األمن الفكري لطالبها
 .وما بعدها) ٦٨:ص(محمد المرعول " لمجتمعية في تحقيقهاألمن الفكري ودور المؤسسات ا"  باختصار من– )٢(



– 

  )٤٨٦٢(

األمن الفكري تحقيق في الجامعية الطالبية األنشطة دور توضيح يمكن فإنه عليه وبناء 
  :والعناية بأمور كثيرة لعل من أهمها االهتمام خالل من
 دواٍرأ األنشطة من هذه به تُسهم لما الجامعة، وخارج داخل الطالبية األنشطة تنظيم  -

  . حياتية وممارسات سلوكياٍت إلى وتحويلها والمفاهيم األفكار ترجمة في فاعلٍة
، وأمانته  دينه في يوثق من وتنظيم ورعاية إشراف تحت األنشطة هذه تكون أن  -

 المستويات مختلف من الطالب بمساعدة التدريس هيئة أعضاء من وخُلقه وعلمه،
 .والتخصصات

بمختلف  الجامعة طالب وعي تأصيل على مجموعها في األنشطة هذه تعمل أن  -
 .الطالب نفوس في ، وغرسها تحقيقها إلى الجامعة تسعى التي اإليجابية القيم

 والتعبير ، المفتوح الحوار مبدأ تعزيز على الطالب األنشطة هذه تشجع أن -
 إلى تهدف دامت ما شجاعٍة بكل آرائهم وطرح نظرهم، وجهات الصريح عن
 .والغايات المنشودة فتحقيق األهدا

 التي المجتمعية والمناسبات باألحداث الطالبية الجامعية األنشطة ربط يتم أن  -
  .المجتمع يعيشها أفراد

الفكرية  لمستوياتهم ومراعيةً الطالب لمستويات مناسبةً الجامعية األنشطة تكون أن -
 . تنظيمها من المطلوب التفاعل يتحقق حتى وميولهم رغباتهم تُراعي والعمرية،وأن

كشف  خالله من يمكن الذي الصحيح الفكري الوعي بنشر األنشطة هذه تهتم أن  -
 بالحجة لها والتصدي والهدامة، الدخيلة الفكرية والتيارات المذاهب زيف

  )١ (.والبرهان، سواء أكان ذلك بطرق مباشرة أو غير مباشرة
  .الملك خالد بأبهافي جامعة ) ٤(مقرر الثقافة اإلسالمية : المبحث الثاني

لقد اهتمت المملكة العربية السعودية اهتماماً واضحاً بمناهج التعليم من حيث ربطها 
بالقيم اإلسالمية، مما كان له أثر كبير في تحصين الشباب والناشئة من االنحراف 
الفكري، وما نتج عن هذه المناهج من غرس العقيدة الصافية في نفوس الطالب بكل 

  )٢ (.استبعاد كل النظريات اإللحادية المستهزئة بالغيبياتتفاصيلها، و

                                         
وما بعدها، وانظر ).٢٥٥:ص( صالح بن علي " دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري" باختصار من - )١(
 ).٢٠٥:ص( هويدا اإلتربي " دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري لطالبها"
 ).٧٧:ص( حليمة حكمي " التربية األمنية  "- )٢(



 

 )٤٨٦٣(

وأصبح من المعلوم، أهمية تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية للطالب والطالبات في 
جامعات المملكة العربية والسعودية، وغيرها، وما تقوم به من غرس لمعاني العقيدة 

 والتخلق باألخالق الحميدة، الصحيحة، والقيم والمبادئ المستقاة من ديننا الحنيف،
وتحصين الطالب من التيارات الهدامة والمعادية لإلسالم، وبناء شخصيته السوية ، 

  .وتعديل مساره الفكري والسلوكي بما يخدم مجتمعه الذي ينتمي إليه
 وتزويد الطالب بالمعاني والمفاهيم اإلسالمية الصحيحة، حول كثير من القضايا 

ة بعض التيارات واالتجاهات ، وتوضيح منهج االعتدال والوسطية المثارة، وتبين حقيق
  . في اإلسالم

وخاصة ونحن نعيش في هذا العصر التي ظهرت فيه كثير من األحداث والمستجدات، 
وتدخلت فيه الحضارات وتنوعت فيه الثقافات، وبرزت فيه العديد من المشكالت 

 سياسية، أو غيرها من المشاكل الحضارية سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو
  . كاالنحراف الفكري، والغزو الثقافي، والعولمة

فالمناهج التربوية المعتمدة في جميع مراحل التعليم هي المحور الرئيس في تحقيق "
أهداف البقاء المجتمعي اآلمن فكرياً، إن هذا الدور المؤسسي هو أكثر األدوار حسماً 

ع المجاالت، ألنه بحكم الترابط والتخصص والمساحة لنظام المجتمع وتقدمه في جمي
الزمنية لتنفيذ المناهج المتعددة، تتحقق الحاجات النفسية للطالب من خالل فهمها 

  )١(".لموقعها اإلنساني واالجتماعي في المجتمع الذي تنتمي إليه
حقيق فكان ال بد من العناية واالهتمام بهذه المقررات، حتى تستطيع أداء مهمتها، وت

  .أهدافها المعرفية والسلوكية والفكرية في جامعات المملكة، كما هو مخطط لها
وما تحتاجه هذه المقررات لمواجهة الظروف والمستجدات التي تظهر في المجتمعات 
اإلسالمية، وسبل استخدام التقنيات الحديثة في تدريسها، وإيصالها بالطرق العلمية 

  .الحديثة
ولكي يستطيع محل الدراسة،  )٤(ت هو مقرر الثقافة اإلسالميةولعل أهم هذه المقررا

القارئ الوقوف على هذا المقرر، وأخذ تصور عام عنه، سوف نتحدث عنه بشكل عام 
بذكر اسمه ورمزه وأهدافه العامة، وأهم الموضوعات التي يحتويها المقرر، بشكل 

 :موجز

                                         
 ).٧٧:ص: (   المصدر السابق- )١(



– 

  )٤٨٦٤(

  ). سلم١١٤ورمزه ): ( ٤( الثقافة اإلسالمية -
  . هذا المقرر في المستوى الدراسي الرابع  في الجامعةيعطى 

  :أهداف المقرر العامة
  . التبصر بأساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، وبوسائله-
  . إلمام الطالب بالتحديات المعاصرة للعالم اإلسالمي وبوسائل التعامل-
 . وقاية الطالب من التيارات والمذاهب الفكرية الهدامة-

  :وضوعات التي يحتويها المقررأهم الم
                . االستشراق-٥.  التنصير- ٤.  القومية-٣.  العلمانية- ٢.  االستعمار- ١
 - ١٠. التحدي المعرفي والتقني-٩.  العولمة- ٨.  الصهيونية-٧.  الماسونية- ٦

 التقدم -١٣.  وحدة العالم اإلسالمي- ١٢.  التحدي السياسي- ١١. التحدي االقتصادي
  . التنمية االقتصادية- ١٤ .معرفيال

ومن هنا نجد أن أهداف هذا المقرر تنسجم مع رسالة الجامعة كمؤسسة من مؤسسات 
المجتمع التعليمية فهي بجملتها تسعى إلى إيجاد الطالب المتمسك بعقيدته اإلسالمية 

ن الصحيحة، المستمدة من الكتاب والسنة، وإدراك ما ينافي هذه العقيدة، والوقاية م
  .االنحرافات واألفكار التي تبعده عن المسار الصحيح

وهي تعمل على تبصير الطالب بأساليب أعداء األمة اإلسالمية ووسائلهم، ومعرفته 
ألهم التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي، وكيفية التعامل معها، وتعطيه جرعة وقائية 

وتنمي فيه روح االنتماء لوطنه من التيارات والمذاهب واألفكار الهدامة والمنحرفة، 
  .وأمته

هذا إلى جانب بقية مقررات الثقافة اإلسالمية التي لم نعرض لها هنا وتساعد الطالب 
على التحلي بالقيم واألخالق اإلسالمية، واإللمام بالعديد من القضايا والمعارف 

الجانب والمعلومات والوقوف على تراث األمة اإلسالمية العظيم سواء كان ذلك في 
فهي بذلك . ما يتعلق بنظام األسرة أو غيرهابالسياسي، أو االقتصادي في اإلسالم ، أو 

تسعى إلى أن تنمي في الطالب مقومات الشخصية اإلسالمية الصحيحة والسوية ، 
  . والتكوين المعرفي والعلمي والفكري السليم

  ):٤(أهمية مقرر الثقافة اإلسالمية 
بما أن الثقافة اإلسالمية تعمل على تجسيد الشخصية اإلسالمية الصحيحة والسوية في 
نفوس الطالب، وتعمل على تحديد مالمح هذه الشخصية فهي تتعلق بكيان الفرد نفسه، 

  . وكذلك استقامة الحياة واستقرارها



 

 )٤٨٦٥(

ق من إعداد الشخصية المثالية بالتعليم والتربية الصحيحة التي تنطل"  ولذلك كان
موازينها العقدية، والقيم األخالقية هي السبب الجذري والوحيد في استقامة الحياة 
واستقرارها أمنياً وحضارياً، واستثمار مواردها باألسلوب المناسب والهدف االيجابي، 

 المعالجة بفتح العقول قبل الحصون، والمتحضر قبل ولهذا ابتدأ رسول اهللا 
  )١("الحضارة

م الثقافة اإلسالمية ليس ضرباً من االستزادة المعرفية والعلمية فحسب وال شك أن تعل
بل هي ضرورة لبناء هذه الشخصية المسلمة، وأيضاً هي شيء روحي ووجداني لتعلقها 

  .بالدين اإلسالمي الحنيف، والرسالة التي جاء بها سيد المرسلين محمد 
بالمصادر األساسية في الشريعة وتكمن أهمية الثقافة اإلسالمية بكونها تربط الطالب 

اإلسالمية المتمثلة في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، المتصفة بالكمال 
  .والشمول، المتفردة بالعصمة، المشمولة بالحفظ والرعاية

والثقافة هي صلة بين الماضي والحاضر الذي يعيشه اإلنسان فيها يقف الطالب على 
  . راثها الحضاري حتى يعيش به حاضره ويصنع به مستقبلهتاريخ األمة اإلسالمية وت

وكذلك الثقافة اإلسالمية هي التي تساعد الطالب على فهم الواقع من حوله، والتفاعل 
  .معه، وتساعده في إدراك المستجدات والمتغيرات المتالحقة في عصرنا هذا

سالم وقيمه في فقد أصبح واضحاً وبات اليوم من الضرورة بمكان غرس تعاليم اإل" 
الشباب المسلم، وخاصة الطالب الجامعي بأسلوب مناسب ليتمكن من فهم الواقع الذي 
يعيشه، ويتسنى له التعايش معه بحكمة وتفاعل مناسب، ويفسر المستجدات المتتالية 
والمتغيرة تفسيراً واقعياً ليحسن التمييز بين غثها وسمينها، وصحيحها وفاسدها، ويصمد 

    )٢ (."ات التغريب الفكرية العاتية، وعواصف العاطفة التي تلهبها المغرياتفي وجه تيار
فالعصر الذي نعيش فيه أزيلت فيه الحواجز الزمانية والمكانية، ووصلت المعلومات فيه 
إلى كل مكان شئنا أم أبينا، واالنفجار المعرفي يلف العالم بتياراته المختلفة، وكل 

 يدعو إليها بأساليب جذابة الفته للنظر، فإن لم يكن صاحب دعوة أو مذهب، أو فكرة
 على معرفة بالموازين التي تعرفه بالخطأ والصواب، - وخاصة الشباب المسلم- المسلم

                                         
 ).٣:ص( محمد حياني " مدخل إلى الثقافة اإلسالمية"  باختصار من - )١(
 ).٥:ص: (   المصدر السابق- )٢(



– 

  )٤٨٦٦(

وتميز له بين الحق والباطل، وبين ما يقبله اإلسالم ويرفضه فقد ينزلق وراء دعوة، أو 
    )١ (.مذهب يخرجه عن اإلسالم وهو ال يدري

) ٤(ه الثقافة اإلسالمية ومن خالل مقررتها ال سيما مقرر الثقافة اإلسالمية ولذلك فهذ
تعطي الشاب المسلم هذه الموازين والمقاييس التي يقبل بها هذه األفكار أو يرفضها، 

  .          وتحصنه فكرياً تجاه تلك الدعوات البراقة، والمذاهب المنحرفة
تبرز أهميته من خالل األهداف التي يسعى ومن هنا تبرز أهمية هذا المقرر، وكذلك 

  .إلى تحقيقها، واآلثار التي تنتج عنه، وهو ما أشرنا إليه سابقاً
وكذلك تبرز األهمية من خالل محتوى المقرر والموضوعات التي يناقشها، فهو يتحدث 

  .عن االستعمار، والغزو الفكري، واالستشراف، والعلمانية، والقومية، والعولمة وغيرها
هذا المقرر يحتوى على أغلب المعارف واألسس التي من شأنها أن تحمي الطالب من ف

  .تلك التيارات الفكرية الهدامة، والمذاهب المعادية لإلسالم ومفاهيمه ونظمه ومبادئه
ويعمل على تسليح الطالب بالعلوم والمعارف التي من خاللها يستطيعون مواجهة 

  .، واالعتزاز بمبادئهم وأخالقهم، وبأمتهمالتحديات والدفاع عن دينهم وقيمهم
وهو يسهم بشكل أو بأخرى في تكوين الشاب المسلم السوي الذي ال تبهره الحضارة 

  .الغربية ببهرجتها، بل يعمل لنصرت أمته والمحافظة عليها، واستقرارها وتقدمها
وسوف نتحدث إن شاء اهللا تعالى بشيء من التفصيل عن مفردات مقرر الثقافة 

  :الذي هو موضع الدراسة، وأولها) ٤(إلسالميةا
 موضوع االستعمار فقد تناول فيه العناصر التالية :  
  القوى المعادية لإلسالم، وأساليب األعداء في سعيهم للقضاء على اإلسالم  -
  .تعريف االستعمار، وتاريخه بشكل عام -
  .أهداف االستعمار التي يسعى لتحقيقها -
 . العسكريالخطة البديلة عن االستعمار -
  .تعريفه، وأسلحته، وأهم سماته ووسائله: الغزو الفكري تناول فيه -
 موضوع التنصير وتناول فيه العديد من العناصر من أبرزها:  
تعريف التنصير والتبشير، وتاريخ التنصير وأهم الشخصيات ذات الجهود  -

  .الكبرى في حركة التنصير
 .إبراز العالقة بين التنصير واالستعمار -

                                         
 ).٨:ص( مصطفى مسلم، وفتحي الزغبي ..."  مصادرها-الثقافة اإلسالمية تعريفها  "- )١(



 

 )٤٨٦٧(

 .هداف التنصير في العالم اإلسالميأهم أ -
 .وسائل التنصير المتنوعة، وإمكانيات التنصير العالمية -
أشهر المنصرين في العصر الحديث، وأهم مؤتمرات التنصير اإلقليمية  -

 .والعالمية
  .تقويم جهود المنصرين، وكيفية مواجهة حمالت التنصير -
  أبرزهاموضوع االستشراق وتناول فيه العديد من العناصر من: 
 . تعريف االستشراق في اللغة واالصطالح، ومسمياته -
 . تاريخ االستشراق كحركة منظمة لها أهداف ومنهج معين -
 .المستشرقين وأهم مجاالت أنشطة. أهداف االستشراق التي يسعى إليها، ودوافعه -
 . منهج المستشرقين وأبرز األخطاء المنهجية التي وقعوا فيها -
 .قهم التي سلكوها لتحقيق أغراضهم وسائل المستشرقين وطر -
وسبل مواجهة .  آثار االستشراق ونتائجه على المسلمين والعالم اإلسالمي -

  .االستشراق
 موضوع العلمانية وتناول فيه العديد من العناصر من أبرزها: 

 تعريف العلمانية في اللغة واالصطالح، ونشأة العلمانية، ومظاهر الطغيان  -
 .الكنسي

وأهم األسباب التي أدت إلى . ور العلمانية على المجتمع الغرب أبرز آثار ظه -
 .انتقال العلمانية إلى العالم اإلسالمي

 .وأسس العلمانية التي تقوم عليها. أهداف العلمانية في العالم اإلسالمي -
  . موقف العلمانية من اإلسالم، وموقف اإلسالم من العلمانية -
  .لعقدي والتشريعي واألخالقيحكم اإلسالم في العلمانية في الجانب ا -

 موضوع القومية وأبرز العناصر فيه: 
  .تعريف القومية في اللغة واالصطالح، ومفهوم القومية العربية -
  .تاريخ القومية العربية، وأبرز آثار القومية على العالم اإلسالمي -
  .ما هو موقف اإلسالم من الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها -

  وأبرز العناصر فيهموضوع الماسونية: 
  .تعريف الماسونية، والفرق بين الماسونية والصهيونية -
  .تاريخ الماسونية، وأهم المنظمات الصهيونية العلنية والسرية -



– 
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وموقف اإلسالم من هذه المنظمات .أهم شعارات ورموز الماسونية، وطبقاتها -
  .المشبوهة

 موضوع الصهيونية وأبرز العناصر فيه: 
 .وأهم أسس الفكر الصهيوني.وتاريخهاتعريف الصهيونية،  -
مناهج الصهيونية وأهم الركائز التي يعتمدون عليها للسيطرة ، وأهداف الصهيونية -

 . على العالم
  .، وسبل مواجهة وسائل الصهيونيةأهم وسائل الصهيونية -

 موضوع العولمة وأبرز العناصر فيه: 
  .تعريف العولمة، وأهم األسس التي تقوم عليها العولمة -
 .لعالقة بين العولمة والليبراليةا -
أهم أهداف العولمة، وأهم تحديات العولمة التي يواجهها العالم اإلسالمي، وأبرز  -

 . آثارها
  .كيفية مواجهة خطر العولمة -

في ترسيخ قيم األمن الفكري في ) ٤(الثقافة اإلسالمية دور مقرر: المبحث الثالث
  .المجتمع

ة العربية السعودية بقضايا ومتعلقات األمن الفكري، هناك اهتمام ملحوظ من قبل المملك
من خالل االهتمام بالمناهج التعليمية في كل مستويات التعلم ومراحله، وذلك بربط 
محتواها وأهدافها بقيم اإلسالم ومبادئه، وغرس هذه القيم والمبادئ في نقوس الناشئة 

نحراف الفكري، أو األفكار والشباب فكان لها األثر الكبير في تحصين الشباب من اال
  .والمذاهب المنحرفة الدخيلة على المجتمعات اإلسالمية

في ) ٤(وسيتم بيان ذلك بعون اهللا من خالل الحديث عن دور مقرر الثقافة اإلسالمية 
  .تعزيز قيم األمن الفكري في المجتمع

له، ولذلك سنقوم بتحليل المقرر من حيث األهداف والمحتوى، لننظر في مدى تفاع
 الفعال الذي يلعبه في تعزيز األمن الفكري لدى طالب الجامعة، ثم الحديث عن والدور

  .الموضوع بشكل عام
  :األهداف: أوالً

انطالقاً من سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وبالنظر إلى غاية التعليم وأهدافه 
 وتزويد ونشرها، اإلسالمية عقيدةال وغرس متكامالً، فهما اإلسالم فهم"المتمثلة في.العامة

 المختلفة، والمهارات المعارف وإكسابه العليا، وبالمثل اإلسالمية والتعاليم الطالب بالقيم
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، وثقافياً ،  واجتماعياً اقتصادياً، المجتمعوتطوير  البناءة االتجاهات السلوكية وتنمية
   )١(".مجتمعه بناء في نافعاً عضوا وتهيئة الفرد ليكون

رحلة التعليم العالي كغيرها من المرحل لها دور في تحقيق األهداف العامة للتعليم وم
في المملكة إلى جانب ما تحققه من أهدافها الخاصة، والتي من أولها حسب ما جاء في 

تنمية عقيدة الوالء هللا ومتابعة السير : وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية
بالثقافة اإلسالمية التي تشعره بمسؤولياته أمام اهللا عن أمة اإلسالم في تزويد الطالب 

  )٢ (.لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة ومثمرة
وقد ذكرنا فيما سبق األهداف العامة لمقرر الثقافة اإلسالمية وأثره في ترسيخ العقيدة 

لتيارات والمذاهب اإلسالمية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، والوقاية من ا
الفكرية الهدامة، والتبصير بأساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، وبوسائله، وأهم 

  .التحديات المعاصرة للعالم اإلسالمي وبوسائل التعامل معها
ومن خالل أهدافه العامة تخدم غاية التعليم ) ٤(ومن هذا نجد أن مقرر الثقافة اإلسالمية 

ية وأهداف التعليم العالي بشكل خاص؛ فهو يسعى إلى بناء وأهدافه بشكل عام، وغا
الشخصية اإلسالمية الصحيحة في الطالب، مع البناء الفكري السليم من كل االنحرافات، 
واإلعداد والتأهيل الكامل للطالب للمشاركة بفعالية في بناء المجتمع، وإدراك الواقع 

أفكار منحرفة، مع تحقيق الوالء لدينه الذي يعيشه وما فيه من تيارات هدامة، ومذاهب و
وال شك أن هذا سيسهم بشكل كبير في تحقيق . ووطنه، واالنتماء ألمته اإلسالمية

  .وتعزيز األمن الفكري لدى الطالب في هذه المرحلة الهامة
  :محتوى المقرر: ثانياً

رسالته من المعلوم أن محتوى أي مقرر ال بد أن يخدم أهدافه وغاياته، ويسعى لتحقيق 
مع أهدافه وغاياته، ) ٤(وما يسمو إليه فإلي أي مدى يتوافق مقرر الثقافة اإلسالمية 

  ويعمل على تحقيقها؟
 نستطيع اإلجابة على هذا التساؤل من  خالل الجدول التالي الذي نبين فيه أهداف هذا 

  : المقرر وأهم الدروس المحققة لهذه األهداف
  
  

                                         
 . ٢٨الفقرة ) ٥:ص".( عوديةوثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية الس  "- )١(
 . ١٠٩الفقرة ) ١٣:ص.(   المصدر السابق - )٢(



– 
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 ج

  للهدف الدرس المحقق  )٤(مية أهداف مقرر الثقافة اإلسال  م
التبصر بأساليب الغزو الفكري -١

  .للعالم اإلسالمي، وبوسائله
 والخطة البديلة عن االستعمار العسكري -االستعمار

 -  تعريف الغزو الفكري– القوى المعادية لإلسالم -
   وسائل الغزو الفكري-سمات الغزو الفكري

إلمام الطالب بالتحديات المعاصرة -٢
  .م اإلسالمي وبوسائل التعاملللعال

- التنصير- أهداف االستعمار–االستعمار وتاريخه  
 – إمكانيات التنـصير العالميـة       –تاريخه وأهدافه   

 نـشأة   -االستشراق تاريخـه وأهدافـه ومجاالتـه      
العلمانية وابرز آثارها وأهدافها وأسسها، وموقـف       

 القومية تاريخها وآثارها على -العلمانية من اإلسالم
 الماسونية وتاريخهـا وطبقاتهـا     –عالم اإلسالمي   ال

ــصهيونية وأهــدافها ومناهجهــا -وشــعاراتها  ال
 العولمة أسسها وأهدافها، وأهم تحـديات       -ووسائله
  العولمة

وقاية الطالب من التيارات -٣
  .والمذاهب الفكرية الهدامة

- كيفية مواجهة حمالت التنصير    -التنصير ووسائله 
 –االستـشراق ونتائجـه     مناهج المستشرقين وآثار    

 أسباب انتقال العلمانيـة إلـى   -مواجهة االستشراق 
 –العالم اإلسالمي وموقف اإلسالم مـن العلمانيـة      
 –موقف اإلسالم من الدعوة إلى القومية العربيـة         
 -موقف علماء اإلسالم من المنظمـات المـشبوهة       

 تحديات العولمة   –كيفية مواجهة وسائل الصهيونية     
  .ومواجهة خطرها

ومن خالل النظر في الجدول السابق يظهر أن دروس المقرر في المنهج تحقق أهداف 
مقرر الثقافة اإلسالمية ويحقق غايته، كما يحقق ضمناً أهداف سياسة التعليم العام في 

  .المملكة العربية السعودية ، وأهداف التعليم العالي بشكل خاص
موعة كبيرة من المعارف تساهم فالمالحظ أن موضوعات المقرر قد احتوت على مج

في تكوين معرفي للطالب، وبناء فكر سوي وسليم يسهم في بناء شخصية وهوية 
الطالب، ويحميه من أشكال االنحراف وألوانه المتعددة، ويساعد في تحصين فكره 

  .وعقله من األفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة
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كذلك البناء الفكري المتمثل والمالحظ بشكل عام تنوع موضوعات هذا المقرر، و
  .بتحصين الشباب من الدعوات والمذاهب المشبوهة، واألفكار المنحرفة 

ويالحظ أيضاً أن موضوعات المقرر تطرقت للعديد من القضايا الفكرية المعاصرة 
  .كالعولمة، والديمقراطية، والعلمانية، والقومية، والماسونية، واالستشراق وغيرها

ك بالنسبة للطالب حتى يتكون لديه مرجعية فكرية يستطيع من خاللها وال شك بأهمية ذل
أن يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضالل، ويزن فيها األمور واألفكار والمذاهب 

  . والدعوات بالميزان الصحيح
فكان لهذا المقرر الدور الرئيس والهام وااليجابي في تحقيق األمن الفكري وتعزيزه بين 

  .الطالب
  :بشكل عام) ٤(  مقرر الثقافة اإلسالميةورد

في تعزيز قيم األمن الفكري وتحقيقه من ) ٤(سنتحدث عن دور مقرر الثقافة اإلسالمية
خالل اإلشارة إلى المنطلقات الفكرية لدور مقررات الثقافة اإلسالمية بشكل عام في 

هج، ومحتوى تحقيق األمن الفكري، وكذلك من خالل الحديث عن دور أهداف هذا المن
هذا المقرر، وكذلك األنشطة التعليمية ومصادر التعلم، وطرق ووسائل تدريس هذا 

  .المقرر، مع الحديث عن دور أساليب التقويم لهذا المقرر
 المنطلقات الفكرية لدور مقررات الثقافة اإلسالمية بشكل عام في تحقيق األمن - ١

  :  الفكري
لمحركة، وهي الغذاء الروحي الذي يحتاجه فهي القوة ا: رسوخ اإليمان والعقيدة

اإلنسان، وهي األداة لتهذيب النفس وتزكيتها، وهي األساس التي يتحقق لإلنسان من 
  .خاللها االستقرار والطمأنينة النفسية والفكرية

وهي تمثل الحد األدنى من الثقافة التي ال يصح إيمان : روح الوالء واالنتماء لإلسالم
 يدخل في دائرة اإلسالم إال بمعرفتها وتطبيقها، وكذلك تنمية هذه الفرد المسلم وال

الروح وتقديمها على ما سواها من االنتماءات األخرى كالقومية والعنصرية، والطائفية، 
 وللمؤمنين، أي الوالء لما جاء وغيرها، فالوالء يكون هللا سبحانه وتعالى، ولرسوله 

  .في الكتاب والسنة
 نواحي الحياة المادية والمعنوية، فقد شملت فيه تعاليم الكتاب لكل: شمول اإلسالم

والسنة جميع جوانب الحياة، ولم تقتصر على بعض جوانب الحياة وقضاياها دون 
بعض، أو جاء االهتمام بجانب من جوانبه أو أصالً من أصوله دون غيره، أو عدم 

  .  عن آخراعتباره كالً مترابطاً متكامالً ال ينفصل فيه أصل أو فرع



– 
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وهي صفة عينية كامنة في طبيعة األقوال واألفعال واألشياء ال تتغير : القيم والمبادئ
فثقافة أي أمة ال بد أن تقوم على أساس من القيم تسود .بتغير الظروف واألحوال

المجتمع، والتي لها صلة قوية بالعقيدة والفكر والسلوك ونمط الحياة ووجهة الحركة، 
  )١ (.وتحديد األهداف

فالذي خلق اإلنسان هو الذي جاء بهذه الهدايات إلصالح : مالءمتها للفطرة اإلنسانية
شأن اإلنسان وتنظيم عالقاته بغيره، ومعرفة واجباته وحاجاته الفطرية وتهذيب 

  )٢ (.غرائزه، واإلجابة على تساؤالته العقلية، وتحريره من الخرافات واألوهام
 رسالة اإلسالم الخالدة ومنهجه في الحياة، المتصف هي: المصادر التي تعتمد عليها

بسعته الفكرية، وسالمته من القصور والخطأ فهي تعتمد على مصادر أصلية شرعية 
مستمدة من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، ومصادر فرعية من إجماع وقياس وعرف 

  .واستحسان وغيرها
رته على إدارة المجتمع الذي يعيش الذي هو أساس تطور اإلنسان ورقيه، وقد: التعليم

  .فيه، والنهوض به نحو الغايات واألهداف المنشودة
  .  دور أهداف منهج مقرر الثقافة اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري- ٢

المقصود بأهداف مناهج مقررات الثقافة اإلسالمية هي عبارات وصفية أو وصف 
ين في هذا المقرر من خالل تقديم خبرات موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المستهدف

وحتى تسهم هذه األهداف في تعزيز األمن الفكري . التعلم التي تحتويها هذه المقررات
  :ينبغي أن يتوفر فيها ما يلي

  .  االستجابة لمتطلبات المجتمع وقيمه، وعادته، وتقاليده- ١
  . أن تكون متوافقة ومنسجمة مع القيم، والمبادئ اإلسالمية- ٢
  . تنمي روح االنتماء للوطن، واألمة العربية واإلسالمية- ٣
  . تنمي لديه الشعور بالمسئولية الشخصية واالجتماعية- ٤
  . تعمل على تبيين منهج الحق والوسطية واالعتدال- ٥
 تعزز مفاهيم األمن الفكري، وتنبذ التطرف واإلرهاب بكل صوره وأشكاله، - ٦

  . وأهم المشكالت التي تهدد األمن الفكريوتوضح أهم مظاهر االنحراف الفكري،

                                         
 ).٢٦:ص( مفرح القوسي " مقدمات في الثقافة اإلسالمية  "- )١(
 ).١٥:ص( مصطفى مسلم وفتحي الزغبي ..." الثقافة اإلسالمية تعريفها ومصادرها"   بتصرف يسير من- )٢(



 

 )٤٨٧٣(

وهو ما نالحظه بشكل عام في أهداف مقررات الثقافة اإلسالمية فهي تسعى إلى تحقيق 
كثير من هذه األهداف غير أن بعض الموضوعات والقضايا تحتاج إلى مزيد االهتمام 

 وحدة واإليضاح كقضايا اإلرهاب والتطرف، والتحديات المعرفية والتقنية، وقضية
  .العالم اإلسالمي على سبيل المثال

  : دور محتوى منهج مقرر الثقافة اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري-٣ 
المراد بمحتوى منهج مقرر الثقافة اإلسالمية المفردات والموضوعات التي يتناولها 

ي المقرر، والتي ينبغي أن تشمل الجوانب المعرفية والمهارية، والوجدانية، وحتى تؤد
  :هذه المفردات دورها في تعزيز قيم األمن الفكري ال بد أن تحتوى على ما يلي

 تناول القضايا والمستجدات واألحداث المعاصرة والتحديات التي تواجه األمة - ١
  . اإلسالمية

  . تقديم الموضوعات والحقائق بشكل متكامل- ٢
  .النقد والتحليل البناء عرض وجهات النظر المختلفة واآلراء المتباينة وتناولها ب- ٣
 عرض الموضوعات واستعراض أدلتها مع التأكيد على وجهة النظر اإلسالمية - ٤

  .والوطنية
 تضمين موضوعات ومفاهيم األمن الفكري كمفاهيم السالم، واالنتماء للوطن، ونبذ - ٥

العنف والتطرف، واإلرهاب الفكري، واالعتدال، والوسطية، والحقوق والواجبات، القيم 
والمبادئ اإلسالمية، الوعي الفكري والوقائي، واالنحراف الفكري، والتعصب الفكري، 

  .والغزو الفكري وخطره، وغيرها من المفاهيم
ومن خالل النظر في المقرر نالحظ االهتمام بمعظم هذه المفردات والمفاهيم وعرض 

تي رشحت  الشبة متكامل لهذه الموضوعات، لكن يبقى التأكيد على بعض المالحظات
  : ولعل من أهمهامن خالل التدريس المتكرر لهذا المقرر

التأكيد على ضرورة االهتمام ببعض القضايا واألحداث المعاصرة بشكل أكبر،  -
  . وإبراز أهم التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية والعربية وسبل مواجهتها

 بشكل أفضل مما  والعناية به إعادة ترتيب بعض الموضوعات كموضوع االستشراق-
هو عليه فبعض موضوعاته أصبحت قديمة، مع ضرورة تناول الموضوع بشكل يبرز 
فيه الموضوع بشكل أفضل اتساقاً وتناغماً، مع عرض كل اآلثار السلبية أو االيجابية 

  .لموضوع االستشراق على األمة
هتمام يحتاج إلى مزيد من االالعولمة  االهتمام أكثر ببعض الموضوعات كموضوع -  

وخاصة أنه موضوع متجدد، وكذلك موضوع العلمانية يحتاج إلى مزيد من العناية ، 
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وإعادة الترتيب لبعض قضاياه كفقرة موقف اإلسالم من العلمانية، وموقف العلمانية من 
  .اإلسالم، وكذلك العلمانية األسباب والنشأة، والعرض التاريخي للموضوع

تحديث المعلومات فيه ، وهكذا موضوع القومية وكذلك موضوع التنصير يحتاج إلى 
والصهيونية والماسونية، بحيث يمكن االستفادة مما كتب في هذه الموضوع بشكل 

  .أفضل في هذا المقرر
إضافة بعض المفردات في المقرر كموضوع اإلهارب ، واالنحراف الفكري، وأهم  -

  .التحديات المعاصرة التي تواجه األمة اإلسالمية اليوم
فالمقرر ال توجد مقدمة حقيقية له،  فيحتاج إلى عمل مدخل له : ل مقدمة للمقررعم -

 .كمقدمة لموضوعاته، مع بيان األهمية واألهداف التي يسعى إليها
يتناسب مع فالمقرر بشكل عام يحتاج إلى مزيد من االهتمام والعناية والعرض بشكل 

لغايات واألهداف المنشودة، ولعل  بما يحقق االوضع الراهن لألمة العربية واإلسالمية
عمل كتاب منهجي لهذا المقرر كما في الجامعات األخرى سيعمل على معالجة كثير من 

  . هذه المالحظات إن شاء اهللا تعالى
  : دور طرائق ووسائل تدريس المقرر في تعزيز األمن الفكري- ٤

بها عضو هيئة المقصود بها مجموعة من الوسائل واألنشطة واإلجراءات التي يقوم 
التدريس إليصال المعارف والعلوم للطالب بحيث تنعكس آثارها على نتائج تعلم 

  .الطلبة
ولكي تسهم هذه الطرائق والوسائل في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب ينبغي التركيز 

  : فيها على مجموعة من األمور من أهمها
  . تفعيل مهارات االتصال والتفاعل المجتمعي- ١
  .م في توليد الرغبة في التعلم لدى الطالب تسه- ٢
  . تنمي خبرات الطالب وتزيد من قدراتهم المعرفية- ٣
  . إكساب الطالب أساليب تفكير متنوعة- ٤
  . تساعد الطالب على تنمية قدراته الحورية والنقاش والجدال بالتي هي أحسن- ٥
كير والتحليل والنقد  توضيح مفاهيم األمن الفكري والتركيز على تنمية مهارات التف- ٦

  .وحل المشكالت
  . تشجع ثقافة الحوار مع اآلخر والمناقشة واإلقناع بالحجج واألدلة- ٧

ومن خالل النظر في توصيف مقرر الثقافة اإلسالمية نجد أن استراتيجيات التدريس 
المتبعة لتنمية المهارات المعرفية أو اإلدراكية، أو مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل 
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لمسؤوليات، أو مهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات لدى الطالب تركز على ا
هذه األمور وتعمل على تعزيزها من خالل المحاضرات، واستنباط أهم عناصر 
الموضوع ودراستها، ومن خالل استثارة عقول الطالب في االستدالل، والتدريب على 

خل القاعة، وتدريب الطالب على وسائل المناقشة والحوار، وطرح األسئلة والنقاش دا
الجدال بالتي هي أحسن، والتدريب على مناقشة اآلراء المخالفة، وتطوير مهارات 
الحوار، وكذلك استخدام االنترنت والمنتديات ورسائل اإليميل والرد على االستفسارات، 

  .وغيرها
األمن الفكري مع ضرورة التأكيد على استخدام استراتيجيات حديثة تناسب مفاهيم 

وتركز على الفهم، ومخاطبة العقل والفكر، والقدرة على الحوار والمناقشة، والقدرة 
  .على دحض الشبهات واالفتراءات

مع استخدام وسائل وطرق تعليم حديثة كجلسات العصف الذهني، واأللعاب التدريبية، 
هون بعضو هيئة والتعليم التعاوني وغيرها من الوسائل والطرق، ويبقى األمر كله مر

  .التدريس وقدرته على استخدام الوسائل التعليمية، وتحقيق هذه المهارات والمعارف
وهنا نؤكد على عدم تدريس هذا المقرر اكتروني كامل؛ فهو يتنافى مع هذه 
االستراتيجيات، ويفقد أهم جزء في العملية التعليمية، وهي التواصل والتفاعل االيجابي 

  .ئة التدريسبين الطالب وعضو هي
 دور األنشطة التعليمية ومصادر التعلم لمناهج مقررات الثقافة اإلسالمية في - ٥

  :تعزيز األمن الفكري
تعد األنشطة التعليمية وهي مجموعة من المهام واألعمال التي يكلف بها الطالب من 

بية قبل عضو هيئة التدريس من أهم الوسائل التي تستخدم إليصال المعرفة، وكذلك التر
للطالب فمن خاللها يكتسب الطالب المعارف والمهارات والقيم والمبادئ الضرورية 

تعلمهم،  وإثراء والسلوكيات التربوية االيجابية، وذلك باالستعانة بمصادر التعلم لتعزيز
  .وكذلك إكسابهم تلك المهارات، والقيم، والسلوكيات االيجابية، التي ينبغي أن يتحلوا بها

بجعل هذه المقررات أكثر تشويقاً وحيوية، تولد رغبة كبيرة لدى الطالب ويتأتى ذلك 
لتعلمها واالهتمام والعناية بها، وليس مجرد مقرر أو متطلب يجب اجتيازه والحصول 

  .فيه على أعلى العالمات
ولكي تسهم هذه األنشطة التعليمية ومصادر التعلم في تعزيز قيم األمن الفكري لدى 

  : تتسم بما يليالطالب ال بد أن
  . تتيح هذه األنشطة للطالب للمشاركة االيجابية والتفاعلية- ١
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  . تعزز روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطالب- ٢
  . تسهم في تعزيز وإثارة التفكير االيجابي والسليم لدى الطالب- ٣
  . تعزز روح االنتماء للوطن وتحمل المسؤوليات- ٤
لتفاعل النشط في تقديم الخدمات المجتمعية لدى  تعزز لدى الطالب المشاركة وا- ٥

  .  المجتمع الذي يعيشون فيه
ومن خالل النظر في توصيف المقرر لم نجد الحديث عن األنشطة التعليمية بشكل 
مباشر لكون األمر متعلق بعضو هيئة التدريس بشكل أساسي، وما يقوم به من أنشطة 

يزيد في مسؤولية عضو هيئة التدريس معرفية لعرض المقرر وإيصاله للطالب، وهذا 
في الجامعة، وإن كان بعضها منصوص عليه في أساليب تقويم نتائج التعلم كالمحاضرة 
والنقاش فيها، أو المشاركة في المنتديات، أو حل الواجبات، أو البحوث واالستبانات 

  .وغيرها
  .لكترونيا كامالًوهذا أيضاً يؤكد على ما ذكرناه آنفاً مع عدم تدريس هذا المقرر ا

أما بالنسبة لمصادر التعلم فهي منصوص عليها ككتب مقررة ومطلوبة يعتمد عليها 
الطالب في دراسة المقرر، أو كمراجع رئيسية يرجع إليها الطالب الستزاده المعرفة 
وإثراء المعلومات، والمالحظ فيها بشكل عام تعددها وتنوعها وتغطيتها لموضوعات 

  .ررومفردات هذا المق
وفي هذا األمر نود التنبيه إلى ضرورة وأهمية اعتماد أحدث المصادر العلمية في مثل 
هذه القضايا لمواكبة كل ما هو جديد، وخاصة أن موضوع األمن الفكري من 

  .الموضوعات الطارئة والهامة في المجتمعات اإلسالمية اليوم، والحاجة إليه ماسة
  :الثقافة اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري دور أساليب تقويم مناهج مقررات - ٦

يقصد بأساليب التقويم مجموعة من اإلجراءات والمالحظات والتي يقوم بها عضو هيئة 
التدريس لتحقق معرفة وصول المعارف، وتحقق نتائج التعلم لدى الطالب في إطار 

  .مناهج مقررات الثقافة اإلسالمية
ختبارات واألسئلة التحريرية سواء كانت  كاالختبارات واألسئلة الشفوية، واال

موضوعية أو مقاليه، أو االختبارات العملية، أو النقاش والحوار، أو البحوث، أو 
  .االستبانات

ولكي تسهم هذه األساليب في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب ال بد أن تتصف بما 
  :يلي
  . تنوع هذا األساليب وطرق التقويم للطالب- ١
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  . على مؤشرات أداء واضحة االعتماد- ٢
  . شمول هذه األساليب والطرق لجميع جوانب العملية التعليمية- ٣
 تعطى صورة واضحة وتساعد في إعطاء تغذية راجعة لعضو هيئة التدريس - ٤

  .والجهات المختصة في الجامعة
 تساعد على كشف جوانب الضعف أو القوة عند الطالب، ومعالجة جوانب الضعف - ٥

  .والقصور
  . تساعد الطالب على التفاعل مع المقرر، واألنشطة التعليمية المصاحبة له- ٦

وبالنظر إلى توصيف مقرر الثقافة اإلسالمية نجد طرق تقييم المعارف المكتسبة، 
وطرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب، وكذلك مهارات التعامل مع اآلخرين 

مهارات التواصل لدى الطالب والقدرة على تحمل المسؤولية، وطرق تقويم 
تقسيم : مثالً(كاالختبارات والبحوث والمناقشة، واالستبانات، واالختبارات العملية 

، وإشراك الطالب في )الطالب إلى مجموعات وإدارة الحوار بينهم في قضية ما
األنشطة الفكرية المتعددة، وتكليف الطالب بمسؤوليات عملية، إلى جانب استخدام 

واألنشطة المصاحبة له، واستخدام ] البالك بورد[ لحديثة والتعلم االلكتروني التقنية ا
  .شبكة المعلومات وغيرها

تتميز كلها بتنوعها، وشمولها لجوانب التعليم المختلفة، وتساعد على كشف جوانب 
الضعف والقوة عند الطالب، وتساعد الطالب على التفاعل مع المقرر واألنشطة 

  .ة، وتساعد في إعطاء تغذية راجعة لعضو هيئة التدريسالتعليمية المصاحب
 عدم االعتماد الكلي في تدريس هذه  ما ذكر آنفاً من إلى أيضاًوينبغي التنبيه هنا

على ) ٤(، ومقرر الثقافة اإلسالمية )بالك بورد( المقررات على التعلم االلكتروني 
طالب بعدم أهمية المقرر، ، لما له من آثار سلبية كتولد الشعور لدى الوجه الخصوص

وعدم اهتمام الطالب بهذا النوع من التعلم، إلى جانب عدم االتصال المباشر بين عضو 
هيئة التدريس والطالب وهو أمر مهم في مثل هذه المقررات، وغيرها من اآلثار ، وال 

  . يمنع هذا من االستعانة به كداعم للمقرر، ووسيلة من الوسائل الحديثة في التعلم
وهكذا نجد أن المنطلقات الفكرية لمقررات الثقافة اإلسالمية، وكذلك أهداف هذا المنهج 
، ومحتوياته وأهم مفرداته، وطرق ووسائل تدريس هذه المقرر، واألنشطة التعليمية 
المصاحبة لها، وكذلك مصادر التعلم لمناهج الثقافة اإلسالمية إلى جانب أساليب التقويم 

شكل أو بآخر في تعزيز قيم األمن الفكري لدى الطالب الدارسين كلها تسهم وتساعد ب
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لهذا المقرر، وإيجاد القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وتعمل على إيجاد مجتمع 
  .آمن ومستقر فكرياً

ولهذا كان له األثر الكبير في تحصين العديد من الشباب من االنحراف الفكري، أو 
وهذا ال شك يتماشى مع سياسة التعليم . دامة والمنحرفةاالنجراف وراء المذاهب اله

  .العام في المملكة العربية السعودية وخدمة أهدافه
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  الخاتمة
الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده حمداً كثيرا طيباً مباركا على نعمه التي ال 

، ومن اتبع هداه تعد وال تحصى، والصالة والسالم على خير الخلق أجمعين محمد 
  .إلى يوم الدين

دور منهج الثقافة اإلسالمية في تعزيز قيم األمن الفكري الثقافة : هذه الدارسة بعنوان
عشنا معها ومن خاللها، لنتعرف على في جامعة الملك خالد نموذجاً ) ٤(اإلسالمية 

تعزيز قيمه مقررات في المناهج وال واألثر الكبير لهذهمفهوم األمن الفكري وأهميته، 
  .لدى الطالب، مما يسهم في تحقيق األمن واالستقرار المنشود للمجتمع الذي نعيش فيه

  :وبعد هذه الدراسة، والوقوف على ما فيها يمكن أن نجمل أهم النتائج بما يلي
أن حاصل مفهوم األمن هو حصول طمأنينة للنفس، وعدم حصول ما يضرها في  .١

 المكروه في الزمن اآلتي، سواء كان ذلك في الزمن التي تعيش فيه، وعدم توقع
 .األمور الدنيوية، أو األخروية

أن مفهوم األمن الفكري وهو من المصطلحات الحديثة تصور حالة االستقرار  .٢
الفكري التي يعيشها مجتمع ما، على كافة المستويات، والتصور الدقيق لمفاهيم 

والقدرة على مواجهة التحديات اإلنسان والكون والحياة، والتفاعل مع اآلخرين، 
  .الداخلية والخارجية

وضرورته وحاجة الناس إليه، فهو أمر ضروري ال تستقيم أهمية األمن الفكري  .٣
 .حياة الناس إال به

 .أن تحقيق األمن الفكري هو تحقيق للمقاصد الشرعية بحفظ الكليات الخمس .٤
وكل المذاهب ، مكافحة الغلو والتطرف واإلرهابأهمية األمن الفكري في  .٥

 .والتيارات الهدامة
أن اإلخالل باألمن الفكري يؤدي إلى نتائج سلبية على األمة والمجتمع، من تفرق،  .٦

 . واالستقرارالطمأنينةوتنافر، واختالف الكلمة، وعدم حصول 
أهمية قيم المؤسسات المجتمعية وتضافر جهودها لتحقيق األمن الفكري،  .٧

 .رافات الفكريةوالمحافظة على المجتمع من االنح
وجوب العناية واالهتمام بالمناهج والمقررات الجامعية وخاصة منهج ومقرر  .٨

 لما له من أهمية في تعزيز األمن الفكري وترسيخه لدى )٤ (الثقافة اإلسالمية
 .الطالب، وبناء شخصية الطالب البناء الصحيح والسليم
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لمساهمة الفاعلة في تعزيز أهمية دور عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، وا .٩
األمن الفكري لدى الطالب الدارسين، ومعالجة االنحرافات الفكرية لديهم، 

 .وتجنيبهم مزالق المذاهب والتيارات الهدامة
وفي ختام هذا العمل نوصي بضرورة بذل مزيد من العناية بمقررات الثقافة 

مل على تطويرها اإلسالمية، وتقديم الدعم الكامل لها، والحرص عليها، والع
وتحسينها لمواكبة التحديات والقضايا المعاصرة، وهي دعوى كذلك للباحثين 

كما نوصي ونؤكد على ضرورة عمل كتاب منهجي .والمهتمين في هذا الجانب
، وجمع المادة العلمية )٤(متكامل في الشكل والمضمون لمقرر الثقافة اإلسالمية 

كما . حتى يكون أكثر نفعاً وتحقيقاً ألهدافهوتنقيحها، ومواكبة القضايا المعاصرة،
االعتماد على التعلم االلكتروني وحده في تعليم هذه المقررات لما له نوصي بعدم 

من مردود سلبي على بناء شخصية الطالب، وابتعاد عضو هيئة التدريس عن 
االحتكاك المباشر بالطالب وعدم معرفة االنحرافات التي قد يعانون منها، مع 

رة التأكيد على األخذ بكل ما هو جديد من وسائل التعليم الحديثة، واالستفادة ضرو
  . منها

وال بد لكل شيء من نهاية، ولكل عمل من ختام، وفي مسك ختام هذه الدارسة وهذا 
الجهد أسال اهللا عز وجل أن يتقبل منا صالح األعمال، ونسأله والتوفيق والسداد، فما 

سة فمن اهللا عز وجل المتفضل علي بكثير من النعم، وما أصبت من عمل في هذه الدار
كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم 

  .وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٨٨١(

  فهرست المصادر  والمراجع
األمن الفكري،  ،  م٢٠١١نوفمبر  / هـ١٤٣٢ ذو الحجة    ،إبراهيم بن عبد اهللا الزهراني     .١

مفهومه، وأهميته ومجاالته،  مجلة البحوث األمنية، مركز البحوث والدراسات بكليـة            
   ).٢١٦، ١٥٩ص ( ، ٥٠: ، العدد٢٠:الملك فهد األمنية، المجلد

 ،الموافقات في أصول الفقه، دار المعرفة      إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،      .٢
  . درازعبد اهللا: بيروت، تحقيق

 المعجم الوسـيط ،      ،محمد النجار / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى  .٣
  .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق

 ، م٢٠٠٤ - هــ    ١٤٢٤ أبو الفـضل عبـد الـرحمن جـالل الـدين الـسيوطي،             .٤
 ،لقـاهرة  ا- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،  مكتبـة اآلداب          ،األولى:الطبعة
  .د محمد إبراهيم عبادة. أ:، تحقيقمصر

 لبنـان،   ،المفردات في غريب القـرآن، دار المعرفـة        أبو القاسم الحسين بن محمد ،      .٥
  محمد سيد كيالني: تحقيق

 دور المناهج التعليمية في إرساء األمن الفكري مقرر التوحيـد           ،أبو بكر الطيب كافي    .٦
ة السعودية نموذجاً بحث مقدم للمـؤتمر الـوطني         في المرحلة الثانوية بالمملكة العربي    

ـ ١٤٣٥ جماد أول    ٢٢/٢٥في الفترة   " المفاهيم والتحديات " األول لألمن الفكري     / هـ
  .  كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود

 ،األولـى : م، الطبعـة ١٩٨٧ ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، دار العلم للماليـين     .٧
  .رمزي منير بعلبكي:  ، تحقيق- بيروت -جمهرة اللغة، 

   . بيروت، المجموع، دار الفكر ،م١٩٩٧أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،  .٨
األولى ، تهذيب اللغـة ، دار  : م، الطبعة٢٠٠١، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري   .٩

  .بمحمد عوض مرع:   تحقيق- بيروت  -إحياء التراث العربي  
 معجـم  ،الثانية: الطبعة م،١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،   .١٠

  .عبد السالم محمد هارون:  ، تحقيق- لبنان - بيروت ،مقاييس اللغة، دار الجيل
 ، قواعد األحكام في مصالح األنام، دار الكتـب العلميـة          ،أبي محمد عز الدين السلمي     .١١

  .بيروت
 قرطبـة،  مؤسـسة  حنبـل،  بن أحمد اإلمام الشيباني، مسند  داهللاعب أبو حنبل بن أحمد .١٢

  .مصر
  



– 

  )٤٨٨٢(

 الـسنن   ،األولى: الطبعة،  ١٩٩١ – ١٤١١ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،       .١٣
، عبد الغفار سـليمان البنـداري       .د:  ، تحقيق  - بيروت   -الكبرى، دار الكتب العلمية     

  .سيد كسروي حسن
يوسـف الـشيخ    :  المقري، المصباح المنير، تحقيق       أحمد بن محمد بن علي الفيومي      .١٤

  .محمد، المكتبة العصرية
المعجـم الفلـسفي باأللفـاظ العربيـة والفرنـسية          ،  هـ١٩٩٤/١٤١٤ ،جميل صليبا  .١٥

   .واالنكليزية والالتينية، الشركة العالمية للكتاب، لبنان
ألمنية ودور  التربية ا،  الطبعة األولى ،م٢٠١٦/هـ١٤٣٧حليمة محمد محمد حكمي ،       .١٦

   . الرياض،المؤسسات التربوية والمناهج في تعزيزها، مطبعة الحميضي
د مهـدي   : الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين ، دار ومكتبـة الهـالل، تحقيـق              .١٧

  .د إبراهيم السامرائي/ المخزومي 
م، األمن الفكري فـي الـشريعة اإلسـالمية، ، رسـالة            ٢٠١٢ ،رامي تيسير فارس   .١٨

 عبـر دار    - فلـسطين غـزة    - كلية الشريعة والقانون   -ر، الجامعة اإلسالمية  ماجستي
  .المنظومة

 نحو أمـن فكـري إسـالمي،        ،الطبعة الثانية ،  هـ١٤٢٠ رضوان بن ظاهر الطالع،    .١٩
   .الرياض

نحو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية ، سعود بن سعد بن محمد البقمي     .٢٠
فـي  " المفاهيم والتحـديات " مر الوطني األول لألمن الفكري والتعليم، بحث مقدم للمؤت 

كرسي األمير نايف بن عبد العزيـز لدراسـات         / هـ١٤٣٥ جماد أول    ٢٢/٢٥الفترة  
  . األمن الفكري بجامعة الملك سعود

: تحقيـق  ، الفكر دار داود، أبي األزدي، سنن  السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان .٢١
  .لحميدا عبد الدين محيي محمد

 دور الجامعة في تحقيق األمن الفكـري تـصور مقتـرح،            ،صالح بن علي أبو عراد     .٢٢
، ديـسمبر   ٢٧، مج   ٥٢ع:المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، السعودية، العدد      

  .عبر دار المنظومة. م٢٠١٠
 الـشريعة  ، الطبعة األولـى ،م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس،     .٢٣

مية وأثرها في تعزيز األمن الفكري، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة               اإلسال
  .  الرياض–بالتنسيق مع جامعة طبية،

  



 

 )٤٨٨٣(

 تيـسير   ،األولـى : الطبعة،   م ٢٠٠٠/هـ  ١٤٢٠ ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي      .٢٤
عبد الـرحمن بـن معـال اللويحـق،     : حقيقالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،  ت   

   .الةمؤسسة الرس
ـ ١٤٣١ ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المـشيقح          .٢٥ : الطبعـة ،  م٢٠١٠/هـ

األولى، التربية ودروها في معالجة اإلرهاب والتكفير،  ، غراس للنـشر والتوزيـع،              
  .الكويت

األمن ،  هـ١٤٢٢ ،عبد اهللا عبد المحسن التركي، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي          .٢٦
  .  لكة العربية السعودية به، مكة المكرمةالفكري وعناية المم

 -مكتبـة المتنبـي   ، المسند، دار الكتب العلميـة   عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي،  .٢٧
  .حبيب الرحمن األعظمي: القاهرة، تحقيق، بيروت 

علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف علـى               .٢٨
محمـد  :  بيروت، تحقيـق   -بن حنبل،  دار إحياء التراث العربي        مذهب اإلمام أحمد    

  .حامد الفقي
 التعريفـات، دار الكتـاب      ،األولى: ، الطبعة ١٤٠٥علي بن محمد بن علي الجرجاني،      .٢٩

  .إبراهيم األبياري:  ، تحقيق- بيروت -العربي 
 تحقيقه،   األمن الفكري ودور المؤسسات المجتمعية في      ،العميد محمد عبد اهللا المرعول     .٣٠

  .دار الراية الشرقية للنشر والتوزيع
 عالقة االلتزام باألمن الفكـري، ، مجلـة دراسـات    ،م٢٠١٥ مارس   ،لزهر مساعدية  .٣١

  . عبر دار المنظومة،  الجزائر– جامعة الجلفة –ع ١٨: العدد-وأبحاث
السادسة عـشرة، المـدخل إلـى    : الطبعة، م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ ،مجموعة من المؤلفين  .٣٢

   .اإلسالمية، جامعة الملك سعود، مدار الوطن للنشرالثقافة 
 ،محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكـر             .٣٣

  .بيروت
ـ ١٤٢٠محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،            .٣٤ ، م٢٠٠٠/هـ

عاشور، مؤسـسة التـاريخ     األولى، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن       : الطبعة  
   . لبنان–العربي، بيروت

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد،         .٣٥
  . بيروت–دار الفكر 

  



– 

  )٤٨٨٤(

 الفكـري  األمـن  تحقيق العربية في الجامعات  دور،محمد بن أحمد عوض البربري .٣٦
قدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري بحث م ، طالبها لدى الثقافية الهوية وتعزيز

كرسي األمير نايف بن    / هـ١٤٣٥ جماد أول    ٢٢/٢٥في الفترة   " المفاهيم والتحديات " 
  .عبد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود

الجـامع الـصحيح    ،١٩٨٧ /١٤٠٧ ،محمد بن إسماعيل أبو عبـداهللا البخـاري الجعفـي          .٣٧
مصطفى ديب  . د: الثالثة، تحقيق :  ، الطبعة  -  بيروت   - اليمامة   ، المختصر، دار ابن كثير   

  .البغا
 ،الطبعة الثانيـة  ،  ١٩٩٣ – ١٤١٤ ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي         .٣٨

شعيب األرنؤوط،  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة بيروت،تحقيق        
  .يهااألحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عل

 دور المعلم الجـامعي فـي   ،عبد الناصر راضي محمد. محمد بن عبد العزيز الثويني ، ود     .٣٩
تحقيق األمن الفكري لطالبه في ضوء تداعيات العولمة، مجلة العلوم التربويـة والنفـسية،         

  .م، عبر دار المنهل٢٠١٤هـ، أبريل ١٤٣٥،  رجب ٢:، العدد٧:جامعة القصيم، المجلد
الثالثة ، مـشكاة المـصابيح ،       : الطبعة،  ١٩٨٥  الخطيب التبريزي،  محمد بن عبد اهللا    .٤٠

  .محمد ناصر الدين األلباني:  تحقيق، بيروت،المكتب اإلسالمي
الثانية، مـدخل إلـى الثقافـة       : الطبعة،  م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،محمد بن عبد هللا حياني     .٤١

   .اإلسالمية،  الدمام
ـ ١٤١١ وري،النيـساب  الحاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن محمد .٤٢ : الطبعـة  م،١٩٩٠ - هـ

 عبد مصطفى: ت - بيروت - العلمية الكتب دار الصحيحين، على المستدرك األولى،
  .عطا القادر

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن    محمد بن علي بن محمد الشوكاني،   .٤٣
  علم التفسير، دار الفكر بيروت 

الجامع الـصحيح سـنن الترمـذي، دار     لمي،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الس  .٤٤
  .أحمد محمد شاكر وآخرون:  تحقيق، بيروت،إحياء التراث العربي

لـسان العـرب، دار     ،  األولى: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، الطبعة        .٤٥
   . بيروت،صادر 

: تحقيق،  -بيروت  -محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني، سنن ابن ماجه، دار الفكر             .٤٦
  محمد فؤاد عبد الباقي

  . بيروت، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة،محمد بن يعقوب الفيروزآبادي .٤٧



 

 )٤٨٨٥(

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال، تحفة األحوذي بشرح جامع              .٤٨
  .الترمذي، دار الكتب العلمية  بيروت

 التوقيف على مهمات التعـاريف، ،       ،األولى: ، الطبعة ١٤١٠ ،محمد عبد الرؤوف المناوي    .٤٩
  .محمد رضوان الداية. د: دمشق ، تحقيق،  بيروت ،دار الفكر، دار الفكر المعاصر 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار الهدايـة،              .٥٠
  .مجموعة من المحققين: تحقيق

لثالثـة، صـحيح الجـامع      الطبعـة ا  ،  م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ محمد ناصر الدين األلباني،    .٥١
   .إشراف زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي بيروت) الفتح الكبير( الصغير وزيادته 

سلسلة األحاديث الـصحيحة وشـيء   ، م١٩٩٥/هـ١٤١٥محمد ناصر الدين األلباني،    .٥٢
  . الرياض،من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 مكتبـة   ، صحيح الترغيب والترهيـب    ،الخامسة : الطبعة محمد ناصر الدين األلباني،    .٥٣
  . الرياض،المعارف

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التـراث              .٥٤
  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق-العربي 

األولى، الثقافـة   : الطبعة،  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ مصطفى مسلم، وفتحي محمد الزغبي،     .٥٥
 تحدياتها، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ودار       - مجاالتها - مصادرها -مية تعريفها اإلسال

   .البشير الشارقة، اإلمارات
مقدمات في الثقافـة    ،  الرابعة: الطبعة،  م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠مفرح بن سليمان القوسي،      .٥٦

   .الرياض. د.اإلسالمية، أ
قنـاع، دار   كشاف القناع عن مـتن اإل     ،  ١٤٠٢منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،      .٥٧

  .هالل مصيلحي مصطفى هالل:  ، تحقيق- بيروت -الفكر 
 األمن الفكري في ضوء القرآن الكـريم ،         ،م٢٠١١ ،نذير نبيل عبد الحميد الشرايري     .٥٨

 عبـر   ،جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، األردن      -رسالة دكتوراه   
  .  دار المنظومة

جامعة في تحقيق األمن الفكري لطالبها، مجلة مـستقبل         دور ال  هويدا محمود اإلتربي،   .٥٩
  .م٢٠١١، إبريل ١٨ع، مج٧٠:التربية العربية، مصر، العدد

: مـن خـالل موقـع     . وثيقة سياسـة التعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية             .٦٠
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads  
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  )٤٨٨٦(

  



 

 )٤٨٨٧(
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يعد كتاب ) قُودع    األزجاِت وشَّحوأوَل )٢(لشمس الدين النُّـواِجي   ) ال الآلِل ِفي الم 

 صـيتهما  ذاع   ، المولد والنشأة  ا وهما فنان أندلسي   ، وأزجالًا  مشرقي يضم موشحاتٍ   كتاٍب
 حديـد وبالت ففي العصر الفـاطمي      ،إلى بالد المشرق    وانتشر في بالد األندلس ثم انتقال     

بعـد أن نـضج    )٣(مع الوافدين من األندلس  انتقل فن الموشحات    القرن السادس الهجري    
ثم جودوا فيه وطوروا في بنائه حتى نافسوا فيـه           ، وُأعِجب به المشارقة   ، عوده ىواستو

وتعتبـر   ، وتبع الزجُل الموشح في الظهور واالنتقال إلى بالد المشرق         )٤( .أهل األندلس 
 وارتـبط اسـمها بالبيئـة    ،د األشكال الفنية التجديدية التـي ذاع صـيتها       الموشحات أح 

  .األندلسية
وهو يتألف في األكثر من سـتة       . كالم منظوم على وزن مخصوص    "والموشح  
 ويقـال   ، وخمسة أبيات  ، وفي األقل من خمسة أقفال     ، ويقَاُل له التام   ،أقفال وخمسة أبيات  

  )٥(". واألقرع ما ابتُِدىء باألبيات،األقفالفالتام ما ابتُِدىء فيه ب. له األفرع
وهذا التعريف به مصطلحات جديدة على األدب العربي حيث ذكر ابن سـناء             

  ). وموشح تام وأقرع، وأبيات، وأقفال،وزن مخصوص( الملك
وربما قصد بالوزن المخصوص الخـروج علـى األوزان الخليليـة التقليديـة             

  )٦( .الموشحة ما بين األقفال واألبياتالمعروفة وتداخل بعض األوزان في 
لموشـحة  اوالرأي الذي يكاد يجمع عليه األدباء والنقـاد ومؤرخـو األدب أن             

منظومة غنائية ال تسير في موسيقاها على المنهج التقليدي للقصيدة العمودية الملتزمـة             "
ـ    ،لوحدة الوزن ورتابة القافية    بحيـث  ا مـا   وإنما تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوع
  )٧( . ولكن مع التزام التقابل بين األجزاء المتماثلة،يتغير الوزن وتعدد القافية

 ويتشابه شعر التروبادور مع الموشحات في طريقة        ،فالموشح إذن وِضع للغناء   
 حيث يؤدى المنشد    ، ويفترقان في الغناء الجماعي للموشحات     ،الغناء حيث الغناء الفردي   

 
 

 
  األدب والنقد مدرس
  قناة السويسجامعة ،اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم 

  



– 

  )٤٨٨٨(

م يمضي المنشد في إنشاد البيت األول من الموشح بعد ذلـك            المطلع ثم يردده الكورس ث    
  )٨( .ثم يردد الكورس المطلع

ولكـن  ، والمشرق ،  وأصلها بين المغرب ،اختلفت اآلراء حول نشأة الموشحات  
او ، اآلراء أغلبها اتفقت على أصلها العربى مهما ذهب رأي الي نسبتها لبالد المغـرب           

  .بالد المشرق 
،  األدب األندلسي على أن الموشحات من مخترعات بالدهـم           وقد أجمع مؤرخو  

وهذا ما دفع ابن دحيـة األندلـسي        ، وتتلمذوا فيها عليهم    ، وأن المشارقة أخذوها عنهم     
وهـى مـن    ‘ وصفوته  ، وجوهره  ، وخالصته  ‘ والموشحات هي زبدة الشعر      ":بقوله

فيها كالشمس الطالعة   وظهروا  ، الفنون التى أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق          
  .)٩("والضياء المشرق

والجدال الذى دار حول نشأة الموشحات بالمشرق كان بـسبب الموشـحة التـى            
  :)١٠(مطلعها

هَّأي  ـشتَكى    ياِقا الـسالم ِإلَيـك  
  

  قَــد دعونــاك وِإن لَــم تَــسمع     
  .وليست البن المعتز ،فهى البن زهر األندلسى  

كمـا أظهـرِت الموشـحاتُ      -مدينة اإلسكندرية   واستقر هذا فن الموشحات في      
علـي بـن    (وكان أول وشاٍح مشرقي     ) هـ٥٦٤ – ٤٤٧( في العصر الفاطمي     -األولى

  :)١١( وله موشحة واحدة قال فيها) هـ٥٢٦عياد اإلسكندري ت 
ــهِ    ــوذُ بظلِّـ ــن ألُـ ــا مـ   يـ
  ال زلــــتَ مــــن أصــــحابِه

  

ــِضلِ    ــٍب معـ ــلِّ خطـ ــي كـ   فـ
  متمــــسكًا بيــــد الــــسالَمةْ

  
ــاسِ   ــل بـــ ــن كـــ ــا مـــ   آِمنًـــ
  فــــــي الحــــــوادِث والــــــصروِف

  
  

ــضِلهِ  ــه ِلفَــ ــوذُ منــ   وأعــ
ــواِبِه ــر صــ ــا الح فَجــ   مــ

  

ــشْكَلِ     ــٍر مـ ــلِّ أمـ ــي كُـ   فـ
ــةْ  ــف الغمام ــن خَلْ ــشَّمس م   كال

  
  ال تَِميــــــُل إلــــــى ِشــــــماسِ  



 

 )٤٨٨٩(

  دون موِضــــــــعها الـــــــــشَّريفِ 
  

اح لفهم   باإلضافة إلى عجز الوش    ، مهلهلة النسيج  ،وهي موشحة ضعيفة المعاني   
 ،طبيعة الموشحة وبنائها الذي يتكون من أقفال ثابتة القوافي ال تتغير في الموشحة كلهـا             

 ثم خرجة وهذا مما دفع ابن سـعيد المغربـي   ،وأبيات متغيرة القوافي من بيت إلى آخر     
وقرأت له في مجمع مدِح محمد بن أبـي أسـامة كلمـات ذات أوزان                ":أن يقول عنها  

  .)١٢("موشحة
ـ عن أصول ها ن سعيد إلي هذه الموشحة تكشف لنا بعد       ونظرة اب  ن التوشـيح  ف

  .تماما
 ،علي بن عياد اإلسكندري   ،  معاصرا) هـ٥٢٩( ظافر الحداد اإلسكندري     وكان

  :)١٣(وعثرنا له على موشحتين مطلع األولى
  ؟ر األرواح        لما فَـاح      ما الخمر ؟ ما التفاح ـر الح     يستأِسـثغْ

  :)١٤(ومطلع الثانية
  يا الِح في سمِر    كالسمِر     مهالً فَِإن صبِرى       كالصبِر

وواضح في هاتين الموشحتين أثر الموشحات األندلسية إذ كانتـا علـى نفـس              
 وعلى كلٍّ فهما أرقى من موشحة ابن عيـاد  ،النسق إالَّ أن الوشاح أكثر فيها من الجناس      

ابقةاإلسكندري الس.  
نصوص الموشحات واألزجال منـذ     بعض   انتقاء النُّواِجي في كتابه منهج      واتبع

فنـي  المنهج أراد مصنف الكتـاب أن يظهـر فيـه تطـور             النشأة حتى عصره، وهذا     
  . في فن الغزلهمامعظمأتت الموشحات واألزجال و

 مقدمة بينت فيها انتقال فني الموشـحات إلـى بـالد            ،واشتملت الدراسة على  
بين كُتـب  عقُود الآلِل  ِفي الموشَّحاِت واألزجال   كتاب : وثالثة المبحث األول  ،لمشرقا

 ثـم   ، متبعا ذلـك بإحـصائية شـاملة       ، بناء فني الموشح والزجل    : والثاني ،الموشحات
  .الموازنة بين الفنين من حيث االتفاق واالختالف



– 

  )٤٨٩٠(

بـين كُتـب      اِت واألزجـال  عقُود الآلِل  ِفـي الموشَّـح       كتاب   :المبحث األول 
  :الموشحات

 نجـد   ، منذ نشأتها  -خاصة–إذا نظرنا إلى المصادر التي اهتمت بفن الموشحات         
الذي ذكر هذا الفن فـي      ) الذخيرة البن بسام  (أن أغلبها لم يِشِر ألبتة  لها اللهم إال كتاب           

 حتـى ظهـرت بعـض       ،عبارات متفرقة من الكتاب دون االستشهاد بأيـة نـصوص         
 ِلـُأظهر مـدى     ، ورتبتها ترتيبا زمنـا    ،مصنفات التي اهتمت بفن الموشحات وتدوينها     ال

  : ومن هذه المصنفات،استفادة اللَّاحق بالسابق
 :)١٥(كتاب دار الطراز في عمل الموشحات البن سناء الملك - ١

ويتكون مـن   ، يعد هذا الكتاب أول كتاب اهتم بهذا الفن الوافد الي بالد الشرق             
  :مقدمة وقسمين

وبرغم قـصرها إال    ،  وتشغل سبع عشرة صفحة من الحجم المتوسط         :المقدمة
حيث تحدث ابن سناء الملـك فيهـا عـن كيفيـة عمـل              ، أنها تُعد أهم ما في الكتاب       

وهي مقدمةٌ وافيةٌ لم يـسبقْ    ، وهذا من جهة نظره     ، الموشحات وطرق نظمها وأوزانها     
، لموشح كالم منظوم علي وزن مخـصوص        ا ":إليها المؤلف حيث عرف الموشح فقال     

وفـي األقـل مـن      ، وهو يتألف في األكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام             
واألقرع ما  ، فالتام ما ابتُدئ فيه باألقفال      ، خمسة أقفال وخمسة أبيات و يقال له األقرع         

، مثـل الموشـح التـام       ثم استشهد علي رأيه بالنصوص التي ت      . )١٦("ابتُدئ فيه باألبيات  
أجزاء مؤلفةٌ يلزم أن يكون كل       ":وأخرى تدل علي الموشح األقرع وعرف األقفال بأنها       

  .)١٧("قفل منها متفقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها
يلزم في كل بيت منهـا أن       ، هي أجزاء مؤلفةٌ مفردةٌ أو مركبةٌ       "ـأما األبيات ف  

بل يحـسن  ، ال في قوافيها ، ت الموشح في وزنها وعدد أجزائها يكون متفقا مع بقية أبيا 
  .)١٨(أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت األخر

وأقل ما يتركـب    : "ثم تحدث عن عدد أجزاء األقفال واألبيات في الموشح فقال         
اء وأقل ما يكون البيت من ثالثـة أجـز        ....القفل من جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء        

  .ثم استشهد لألقفال المركبة من جزأين فصاعدا وكذالك األبيات) ١٩(..." 
والخرجة عبـارة    ":فقال. وتحدث ابن سناء الملك عن الخرجة وشرطها وأنواعها       

األول  ":ثم الحديث عن األوزان وقسمها إلى قـسمين       . )٢٠("عن القفل األخير من الموشح    
  .)٢١("ما ال وزن له فيها وال إلمام له بهاوالثاني ، ما جاء على أوزان أشعار العرب 



 

 )٤٨٩١(

والموشحات يعمل فيها ما     ":وختم المقدمة بالحديث عن موضوعات الموشح فقال      
  .)٢٢("يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون

  :وقسم ابن سناء الموشحات في كتابه إلى قسمين هما
الموشـحات  ( حة جمعهـا تحـت عنـوان      ضم أربعا وثالثين موش   : القسم األول 
  .)٢٣(ورتبها علي ترتيب األمثلة التي ذكرها في مقدمة الكتاب) األندلسية والمغربية
وضـم  ، ورتبها علي الترتيب الـسابق      ،  ضم موشحات المصنف     :القسم الثاني 

فـصول الفـصول    (وعثر المحقق علي موشحين في كتـاب      ، )٢٤(خمسا وثالثين موشحة  
  .ما للكتابوضمه) وعقود العقول

  :منهج المصنف
، الموشحات التي جمعها المصنف جاءت لتخدم المقدمة وما ارتاه لبناء الموشـح          

إال أن القـسم    ، وكذلك عدد الموشـحات     ، وكان ترتيب الموشحات في القسمين واحدا       
فـي  –وجـدتُ   ، وعلي الرغم من ذلك     ، الثاني قد زاد موشحا واحدا علي القسم األول         

وموشحاٍت للمؤلف نفسه خرجت عن هذا التحديد والتقسيم        ،  أندلسيةً    موشحاتٍ -الكتاب
  .الذي ارتاه لبناء الموشح ومصطلحاته

  :)٢٥(كتاب توشيع التوشح للصفدي - ٢
وأول من نظم فيـه     ، بدأ صالح الدين الصفدي الكتاب بمقدمة عن أصل الموشح          

در (مـة كتـاب   ويظهر من المقدمة أنه أخذ جانبا منهـا مـن مقد      ، وفنونه  ، ورسمه  ، 
 ومـن أهـل     ،ثم ذكر أسماء من سبق في هذا الفن من األندلسيين والمغاربة          ، ) الطراز

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه حوى بعضا من الموشـحات           . الديار المصرية والشام  
 حيث جمع المصنف في هذا الكتاب مجموعة مختـارة          ،التي لم ترد في أي مصدر أخر      

وبلغ عدد الموشحات اثنـين     ، والمغربية و المصرية والشامية     من الموشحات األندلسية    
للصفدي منها سـبع    ، %) ٧٥،٨(منها سبع وأربعين موشحة للمشارقة      ، وستين موشحة   

وخمس عـشرة موشـحة لألندلـسيين       ) أي ثلثي موشحات المشارقة   (وثالثون موشحة   
  %). ٢٤،٢(والمغاربة 

  :منهج المصنف
وعارض كثيرا مـن  ، يشبه نظام المعارضة رتب الصفدي الموشحات علي نظام    

 الذين طلبوا منه ذلك حينا      -على حد قوله  -الموشحات التي ذكرها ؛ ملبيا طلب أصدقائه      
وبهذا يختلف منهج الصفدي عن منهج ابن سناء الملك ؛ وكانت مختـارات الـصفدي           ، 

لتـالي  من الموشحات في كتابه أكثر تداوال بين مصنفي كُتب االختيارات فـي القـرن ا         



– 

  )٤٨٩٢(

) ٢٦(لذا عد كتاب توشيع التوشيح أحد المصادر الرئيسية لكتـاب روض اآلداب     ، لعصره  

 الـذي   )٢٧(وكذلك كتاب الدر المكنون في السبع فنـون       ، الذي عِني بموشحات المشارقة     
  .اعتمد جامعه علي كتاب توشيع التوشيح

  :)٢٨( :جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب - ٣
مختارة لستة عـشر وشـاحا مـن عـصر المـرابطين            ضم الكتاب موشحات    

وهو عصر ازدهار الموشح في األندلس منهم عشرة وشـاحين ضـاعت            ، والموحدين  
وكـان عـدد    ، جميع موشحاتهم ولم يبق من تواشيحهم غير ما ضـمه هـذا الكتـاب               

  .الموشحات مائة وخمس موشحة
فكـان   ، ثم أردفها بنصوص من موشحاته ، ترجم المصنف لكل وشاح علي حده       

  .الكتاب ترجمة للوشاحين أكثر من كونه جامعا لنصوص الموشحات
وبوبتـه تبويبـا    ، ورتبت هذا الكتاب ترتيبا ال يخفى إحكامه         ":يقول لسان الدين  

 وأولي االشتهار مـن بعـد       ،كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب اإلكثار     ،  يسهل فيه مرامه    
ثم أتيـت بـالمجهول منهـا علـي      ، ما لألخبار   والبراءة من عهدة النسبة اتها    ، االختبار

  .)٢٩("اآلثار
مما جعلـه   ، وعلى هذا فإن لسان الدين بن الخطيب رتب كتابه ترتيبا موضوعيا            

ينفرد بمنهجه عن جميع مصادر الموشحات السابقة والالحقة إال أنها كانت لألندلـسيين             
  . دون غيرهم

ولكن بمنهجه  ، د الموشحات فحسب    ويتميز هذا الكتاب عن سابقيه ليس بكثرة عد       
فصاحب دار الطراز جمع موشحات أندلسية ومغربية ومشرقية لوشاحين مختلفين عن           ، 

أما لسان الدين بـن الخطيـب       ، طريق االختيار وليس اإلحصاء لفترات زمنية مختلفة        
 عن كتاب توشيع    -أيضا–ويختلف الكتاب   . فجمع هذه النصوص في فترة زمنية محددة      

ح للصفدي ؛ فالصفدي جمع موشحات أندلسية ومغربية ومشرقية منذ نشأتها حتى            التوشي
  .عصره 
  :)٣٠(عقُود الآلِل  ِفي الموشَّحاِت واألزجالكتاب  - ٤

اما المقدمة فكانت فـي صـفحة واحـده         : هذا الكتاب يتكون من مقدمة وقسمين     
ـ  ، تحدث فيها عن أهمية الكتاب وسبب تسميته بهذا االسم           ى بهـذه المقدمـة     ولعله اكتف

الصفدي في كتابـه    (و  ) ابن سناء الملك في كتابه دار الطراز       (:اكتفاء بما ذكره كل من    
  ) .توشيع التوشيح



 

 )٤٨٩٣(

وهـذا  ، موشحة ) ٩٠(وكان عددها،  خصصه المصنف للموشحات  :القسم األول 
موشحة للمـشارقة   ) ٧٩(منها  ) توشيع التوشيح (و  ) دار الطراز (العدد يربو على ما في      

  .وموشحة واحدة مجهولة المؤلف، وعشر موشحات لألندلسيين والمغاربة ، %) ٨٧،٨(
زجـال لألندلـسيين    ) ٤١(حث ضمنه   ،  جعله المصنف لألزجال     :القسم الثاني 

  . وخمسة مجهولة المؤلف،واثنان لألندلسيين، للمشارقة ) ٣٤(وضم، والمشارقة 
رضات ؛ حيث كـان     ورتب النُّواِجي نصوص الكتاب وفق منهج يقرب من المعا        

أو يأتي بنـصوص الوشـاح الواحـد        ، يأتي أحيانا بالنص ثم بالنصوص المعارضة له        
ولعل السبب في ذلك أن الموشحات التي كانت لوشاح واحد لـم          ، كاملة وهذا في النادر     

  .يتمكن من العثور علي موشحات تعارضها
  :يحوجيش التوش، وتوشيع التوشيح، عقُود الآلِل  بين دار الطراز

وبهذا يعد هـذا الكتـاب      ، انفرد عقُود الآلِل بجمع أزجاٍل إلى جانب الموشحات         
، موشـحة أندلـسية     ) ٣٤(فابن سناء المللـك أورد    ، الحلقة الرابعة في تدوين هذا الفن       

) ٤٧(موشحة لألندلـسيين والمغاربـة و     ) ١٤( والصفدي أورد    ،موشحة خاصة ) ٣٥(و
 وعدد موشحات الصفدي هي نفـس    ،لصفدي نفسه موشحة ل ) ٣٧(موشحة للمشرقة منها    

وعدد الموشحات األندلسية في دار الطراز يفوق عـدد         ، عدد موشحات ابن سناء الملك      
موشـحة أندلـسية     ) ١٦٥(وكتاب جيش التوشيح أورد     ، الموشحات في توشيع التوشيح     

 أورد  فقـد   أما كتاب عقُود الآللِ    ،لوشاحي القرن السادس الهجري في عصر الموحدين      
 )٣١(ولم يورد المصنف أية موشحة له     ، موشحة مشرقية   ) ٨٠(موشحات أندلسية و  ) ١٠(
  .علي خالف ابن سناء الملك والصفدي، 

أما من حيث المنهج فيتشابه منهج عقُود الآلِل مع مـنهج دار الطـرز وتوشـيع                
ي رآهـا   التوشيح إلى حد ما؛ فمنهج دار الطراز يحتوي علي نماذج تطبيقية للنظرية الت            

 واستحـسان  ،أما منهج توشيع التوشـيح فكـان أساسـه المعارضـة          ، ابن سناء الملك    
واختلف كتاب جيش التوشيح في منهجه عن       ، النصوص التي ُأعجب بها ثم معارضتها       

 وجمع النـصوص الكاملـة للوشـاح        ، حيث غلب عليه جانب الترجمة       ،الكتب السابقة 
 وعدد الموشـحات مائـة وخمـس        ،شر وشاحا  فبلغ عدد الوشاحين ستة ع     ،الواحد معا 

  .وستين موشحة
  :أهمية عقُود الآلِل

وعلى هذا كان لكتاب عقُود الآلِل السبقُ في جمع فنين من فنون النظم المستحدثة              
وبعض هذه النصوص من الفنين لم ترد فـي أي مـصدر مـن        ) الموشحات واألزجال (



– 

  )٤٨٩٤(

 التي اهتمـت بجمـع      )٣٢(لمخطوطة التالية  أو المصادر المطبوعة أو ا     ،المصادر السابقة 
فأورد خمس موشحات البن سناء الملك لم ترد فـي دار الطـراز وال أي               ، الموشحات  
وسـت  ، )٣٥(وموشحة لصدر الدين بن الوكيل      ، )٣٤(وموشحة للعزازي  ، )٣٣(مصدر أخر 

 ، )٣٧(وثالث موشحات لمجد الـدين بـن مكـانس         ، )٣٦(موشحات لبدر الدين بن حبيب    
فكان عدد الموشحات   ، )٣٩(وموشحة لمحمود خارج الشام   ، )٣٨(هدي الغرياني   وموشحة لم 

  .ثماني عشرة موشحة نادرة
حيث مـال  ، وتعد موشحات وأزجال عقُود الآلِل صورة معبرة عن ذوق العصر       

فضمن النُّـواِجي كتابـه بعـض       ، الذوق العام في العصر المملوكي الثاني إلى العامية         
  .وتشابهت مع االزجال، امية الموشحات التي كتبت بالع

وفيما يلي جدول احصائي بعدد الموشحات األندلسية والمشرقية في الكتب          
  :األربعة السابقة

  الكتاب
عدد 

  الموشحات
أندلسية 
  ومغربية

  مجهول  للمصنف  مشرقية

  _  ٣٥  _  ٣٤  ٦٩  دار الطراز
توشيع 
  التوشيح

١  ٣٧  ١٠  ١٤  ٦٢  

  _  _  _  ١٦٥  ١٦٥  جيش التوشيح
 ١ _ ٧٩ ١٠ ٩٠ آلِلعقُود ال

ويتضح من الجدول السابق أن ابن سناء الملك لم يضمن كتابـه نـصوصا               
، والسبب في ذلك أنها ال يعتد بها في مجال التنظير من وجهـة نظـره                ، مشرقية  

أما الصفدي فحوى كتابه النصيب األكبر ِلما كتبـه مـن      ، واكتفى بما كتبه هو فقط      
، د ضئيل من الموشحات األندلـسية والمـشرقية         ولكنه اشتمل على عد   ، موشحات  

وخـالف  ، ولم يحتو كتاب جيش التوشيح على أية موشحات لصاحبه وال للمشارقة            
 وكـذلك  ،النُّواِجي الكتب السابقة حيث حوى كما وفيرا من الموشـحات المـشرقية          

  .ويتشابه مع لسان الدين بن الخطيب في عدم إيراده موشحات خاصة له، األزجال 



 

 )٤٨٩٥(

  :بناء الموشح والزجل :المبحث الثاني
  :مصطلحات الموشح :أوال

دار ( فى كتابه    قواعدهن أصول هذا الفن ووضع      نَّ الملك أول من قَ    سناءيعتبر ابن   
واألقرع مـا   ، دئ بالقفل   وأقرع ؛ فالتام ما ابتُ    ،  تام   : نوعين ىلإقسم الموشح   و) الطراز

  :وأول هذه المصطلحات، دئ بالبيت ابتُ
 ، وهو لـيس ضـروريا     ،فل األول من أقفال الموشحة التامة      وهو القُ  :علَطْم ال -١

الزمة أو  (وأسماه الدكتور رضا الفاخوري     )٤٠( )الزمة(وقد أسماه الدكتور حفني ناصف      
 واتفق أكثر النقاد والكتاب      ، )٤٢( )القفل صفر (وأسماه الدكتور سليمان العطار     )٤١( )سمطا

الملـك  بما كان سبب هذا االختالف عدم ذكر ابن سـناء   ور ،)٤٣( )المطلع(على تسميته  
  .له

وسمي الموشح الذي يتضمن المطلع بالتام ألن الموشح تتم زينته ويكتمل رونقه            
 كمـا أن    ، ونسبة الموشحات التامة أكثر من نسبة الموشحات القرعاء في ورودهـا           ،به

أس الموشح مثـل الـشَّعِر   على ر" وانضباط اإليقاع فهو ،المطلع يحافظ على وحدة النغم 
  .)٤٤( )أقرعا( وخلو الرأس منه يجعل صاحبه ،على رأس اإلنسان

ينبغي أن يحل محل تكرار المطلـع الزمـة     "ويرى الدكتور سليمان العطار أنه      
 أو على األوتار ليصل اللحن إلى قمة حدته أي باستعمال الـوتر             ،قرع شديد على الطبل   

  .)٤٥(".المناسب على آلة أخرىالخامس للعود أو الدق أو الضرب 
٢- أو الذي يبدأ بـه الموشـح        ، وهو الذي يلي المطلع في الموشح التام       :يتُ الب 

أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم فـي         ": وعرف ابن سناء الملك األبيات بأنها      ،األقرع
 كل بيت منها أن يكون متفقًا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعـدد أجزائهـا ال فـي               

  )٤٦( .خر بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت األ،قوافيها
كل مـا بـين     " وعلى هذا يعتبر البيت      ،  وهذا التعريف ورد صريحا في كتاب الطراز      

  ).البيت(في مقابل ) الدور(حيث استخدم لفظة )٤٨( .وأسماه األبشيهي بالدور)٤٧("قفلين
 ، وإن كان المصطلح واحدا    ،بيت في القصيدة  والبيت في الموشحة يختلف عن ال     

 علـى   ،فالبيت في القصيدة يتكون من شطرين متساويين وقافية ثابتة في القصيدة كلهـا            
عكس ذلك في الموشحة حيث يتكون البيت من أجزاء مفردة أو مركبـة مختلفـة فـي                 

يـد غيـر    تجد- وهذا االختالف في التقفية يساعد على تجديد وتنوع في اإليقاع            ،التقفية
 فاإليقاع فيه منتظر بل ومتوقع في كثيـر مـن           ، على عكس البيت في القصيدة     -منتظر

  .)٤٩( )غصنًا( والجزء من البيت يسمى ،القصائد



– 

  )٤٨٩٦(

صـور األبيـات   ، ومـن  وهناك صور متعددة لألبيات ما بين مفردة ومركبـة   
  :،قول العزازيالمفردة

                        ــــدوِن ييِبــــالع ــــا ِلــــيــا م أنَــ
        لَــــدلَــــا جو رــــبلَــــا صلَــــا و

 ــد ــا َأِجـــ ــنْهن مـــ ــفَِّني ِمـــ                                      )٥٠(شَـــ
  

  .فالبيت يتكون من ثالثة أغصان مفردة متساوية متفقة في القافية
  ): هـ ٧٠٧ت ( قول تاج الدين بن حنا و

ــُل                  يِميــــــ
يحــــــــوُل                       

ــوُل                     َأقُــــــ
  

ــُل                                     ــا َأِميــــ ــه لَــــ وعنْــــ
ــوُل                                                                 ــا َأحــــ ــه لَــــ وعنْــــ

ــوُل   )٥١(ِإذْ زاد ِبـــــــي النُّحـــــ
  

سماط غير متساويين متفقـة فـي التقفيـة الداخليـة            يتكون من أربعة أ    والبيت
  والخارجية

والجدول التالي يبين عدد أجزاء األبيات المفردة في عقُود الآلِل ِفـي الموشَّـحاِت              
  :واألزجال 

  
  خمسة أجزاء  أربعة أجزاء  ثالثة أجزاء   عدد األجزاء

  ٢       ١٥       ٣٠        عدد الموشحات 
 في عقُود الآلِل  ِفي الموشَّحاِت المركبة عدد أجزاء األبيات والجدول التالي يبين

  :واألزجال 
  فقرتان  عدد األجزاء

  وجزآن
  فقرتان
وثالثة 
  أجزاء

  فقرتان
وأربعة 
  أجزاء

ثالث 
  فقرات
وثالثة 
  أجزاء

  ٢    ٣     ٣٤     ٤      عدد الموشحات
موشحا ذا  ) ٤٣( و   بيات مفردة أموشحا ذا   ) ٤٧(ورد  النُّواِجي أ  أن  مما يتضح   

  .بيات مركبة في كتاب عقُود الآلِل  ِفي الموشَّحاِت واألزجال أ



 

 )٤٨٩٧(

واألقفال أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقًـا مـع     ":)٥٢( القُفْلُ -٣
 وأقل ما يتركـب القفـل مـن جـزأين           ،)٥٣("بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها     

حوله جدال ورد صريحا في دار الطراز لذا لم نجد     ) قُفُْلال(وهذا المصطلح   . )٥٤(فصاعدا
  . في التسمية

 والجزء مـن    ،والقفل هو الذي يقفل به اإليقاع ويأتي بعده إيقاع جديد غيره          
األقفـال ال تـأِت إال      و  )٥٦( . وأسماه بعض الوشاحين غصنًا    )٥٥( )سمطًا(القفل يسمى   

  .ين فصاعداهناك صور متعددة لألقفال مركبة من سمط و،مركبة
  :صالح الدين الصفدى فى الموشح الذى مطلعهومن ذلك قول 

ــك ــصب هل ــى ال ــْل المعنَّ ــاه    لَكَ
  

  )٥٧(مطْمـعِ  بوعـدٍ  تالِفيـهِ  في  
  

  :قول ابن قالقسومن ذلك 
ـ  أجريتَ                                    الِغـزار  دمـوعي   بـين  ا م

  
                  البحـار  ِمثل

  
  )٥٨(قرار دهري طول لي تَدع ولم
  

 في عقُود الآلِل ِفي األقفال المفردة والمركبةوالجدول التالي يبين عدد أجزاء 
  :الموشَّحاِت واألزجال

  

ثالثة   جزآن  عدد األجزاء
  أجزاء

أربعة 
  أجزاء

 خمسة
  أجزاء

 ستة
  أجزاء

 سبعة
  أجزاء

  ١  ٢  ٢  ٤١  ١٦  ٢٨  عدد الموشحات
 وسمي بذلك ألنه يدور بانتظام في       ، وهو البيت مع القُفُْل الذي يليه      :ورد ال -٤ 

وكأن )٥٩( )سمطا( وقد أسماه الدكتور جودت الركابي       ،الموشحة وعلى وزن ثابت متكرر    
  . وإيقاع القُفُْل،الدور يأتي على إيقاعين ثابتين متكررين إيقاع البيت

وشحة والشرط فيها أن تكون حجاجيـة        وهى القُفُْل األخير في الم     :ةُجر الخَ -٥
 ، من ألفاظ العامة   ، حادة منضجة  ، حارة محرقة  ،من ِقبل السخف، قزمانية من ِقبل اللحن      

 والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبـا            … ،ولغات الداصة 
ح وملحـه    هي إبراز الموش   ةُجرالخَو … وقولًا مستعارا على بعض األلسنة       ،واستطرادا

 والخاتمة بـل الـسابقة      ، وينبغي أن تكون حميدة    ، وهي العاقبة  ،وسكره ومسكه وعنبره  
 ، فإنها هي التي ينبغـي أن يـسبق الخـاطر إليهـا            ، وقولي السابقة  ،وإن كانت األخيرة  

  )٦٠("… وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية ،ويعملها من ينظم الموشح في األول



– 

  )٤٨٩٨(

 وكما قال عنها ابـن بـسام       ،لزاوية في الموشحة   حجر ا  ةُجروعلى هذا تعد الخَ   
 ويـضع عليـه     ،كان يأخذ اللفظ العامي أو العجمي      ":أثناء حديثه عن الوشاح األول بأنه     

  )٦١(".الموشحة، دون تضمين فيها وال أغصان
وقد تأتي خليطًـا بحيـث   )  وأعجمية، وعامية،معربة( ما بين   ةُجروتنوعت الخَ 

ويشترط في البيت السابق علـى       ،أو الفصحى واألعجمية   ،تجمع بين العامية والفصحى   
والمتحكم )٦٢( ...)غنَّت أو غّنيت أو غّنى أو قالت أو قلت أو قاَل( :فيه كوني أن ِةجرالخَ
ومن ذلك قول صالح     ، التي يعيش فيها   بيئته هو ذوق الوشاح وظروف      ِةجرالخَلفظ  في  

   ،جتهلزو قوادا زوجال  وقد جعل،الدين الصفدي
                                  رقــــت الجمــــاِل فــــي ومهــــاٍة
ــت ــا أِلفــ ــِه ظبيــ ــتْ ِبــ                                    علَقــ
ــا ــت طاَلمـ ــد قاَلـ ــت وقـ   )٦٣( :قْلَقلـ

  
 :ِةجرالخَثم يقول في 

ــا ز ــيوي ــي قــد كَِج   يِســو هرثُ
  

  في العشيق روح اطلبـوا وتعـا        
  

  :ناء الملك في البيت السابق على الخرجةومن ذلك قول ابن س
ــا ــى لم ــد، أت ــى وق ــاَله  أب ــي وص                      يعط

ــه ــن جردتُ ــا ِم ــ الِقب ــ عـم    هـالِغالَل
ـ  فقال  ـ  الـصبا  ذا لِّـخَ   )٦٤( :لـه  ال تُـفقل
  

 :ِةجرالخَثم يقول في 
                             نخّليــــــك  علــــــيش

  طريـق  قـاطع  ىالهـو  فـي  َأنـا 
  

ــيش   ــداِريك  وِلــــ                        نــــ
   نعريــــــك بــــــد ال
  

  :قول مجد الدين بن مكانس في البيت السابق عليهاومن هذه الخرجات 
بٍد ورــو ــدتْ خَ ــصِن ب ــتُ كغُ ــي فقم                         أجِن

ــبتْني وقــد، عنهــا ورحــتُ ِط سِن  ِبفــرــس ح                  
  )٦٥( :تُغَنِّـي  شَـدتْ  رأتنـي  فمـذ ،  أجري وعدتُ

  



 

 )٤٨٩٩(

  :ِةجرالخَثم يقول في 
  األذاِن من راح ميمتي يا
  

  وجـاني  عاشق
  

  تواني بال ينهض فخلِّي
  

ــذ ــيقاني ياخ    س
  

 صراحة المرأِة لساِن على الفاحشِة وطلب الموشحاِت في كثير .  
  :ِةجرالخَوالجدول التالي يبين نوع 

  خرجة مقتبسة  خرجة معربة  خرجة عامية  ةنوع الخرج
  ١٠  ٢٠  ٦٠  عدد الموشحات

   البيت السابق علي الخرجة

خرجات لم        الخرجة
  يمهد لها

خرجات 
مهد لها 

  بقال

خرجات مهد 
 بألفاظلها 

  اخري

خرجات مهد 
  لها بغني

خرجات 
ضمن القول 

  فيها
  ٣  ١٠  ١٤  ٢٧  ٣٦  العدد

 ،وهو أرفعهـا رتبـة   "ةعد الزجل من الفنون الملحون   وي :الزجِلمصطلحات أجزاء   : ثانيا
ـ أولم تزل  إلى عصرنا هـذا        ،  ميزانا   وأرجحها ، وأكثرها أوزانا  ،وأشرفها نسبة   هوزان

  )٦٦(" ثم تداوله الناس بعدهم، وقوافيه متعددة ومخترعوه أهل المغرب،متجددة
ثـم تـاله    ،الزجل كالموشح كالهما وليد البيئة األندلسية ؛ حيث نشأ الموشح أوال    

لفاظه مـن البيئـة     أ  ويستمد الزجل     )٦٧( ." وأول من أبدع فيه أبو بكر بن قزمان        ،الزجل
 ومن هنا تختلف األذواق من بيئة إلـى أخـرى          ،لسنة العامة من الناس   أألنه يكون على    
 وإنما تحـصل لمـن      ،واعلم أن األذواق كلها فى معرفة البالغة      " :لدونكما يقول ابن خُ   
 وأكثر استعماله بين لها ومخاطبته بين أجيالها حتى يحصل ملكتها كمـا             خالط تلك اللغة  

 وال المغربى   ،غة العربية ؛ فال األندلسى بالبالغة التى فى شعر أهل المغرب          لقلناه فى ال  
 وال المشرقى بالبالغة التى فـى شـعر         ، فى شعر أهل األندلس والمشرق     التيبالبالغة  

الحضرى وتراكيبه مختلفة فيهم وكل واحـد مـنهم   أهل األندلس والمغرب ؛ ألن اللسان      
 وفى خلق الـسموات واألرض      ،مدرك بالغة لغته وذائق محاسن الشعر من أهل جلدته        

  )٦٨(. . "اختالف ألسنتكم وألوانكم آيات 
 الزجل يختلف فى لغته عـن فـن         ستشف منها أن فن   لدون هذه ي   وعبارة ابن خُ  

 واللغة الملحونـة    ، والزجل كله يدخله اللحن    ،ةجرالخَ فالموشح فن معرب عدا      ،الموشح
  .تختلف من بيئة إلى بيئة حتى داخل القطر الواحد 



– 

  )٤٩٠٠(

 وقد قسمه مخترعوه إلى أربعـة أقـسام         " : وعن أقسامه قال صفى الدين الحلى     
فلقبوا ما تضمن الغزل والنـسيب      .  ال باألوزان واللزوم     ،يفرق بينها بمضمونها المفهوم   

ـ يلَ ب :إلحمـاض اجال ؛ وما تضمن الهزل والخالعة و       ز :والخمرى والزهرى  ا ؛ ومـا    قً
ا ؛ ولقبه مشتق مـن      رفِّكَ م : وما تضمن المواعظ والحكمة    ،ايِقر قَ :تضمن الهجاء والثلب  

  )٧٠( ."قسامهأوقد اختلف في )٦٩(" تكفير الذنوب
لَوالبنظمـوا   أول ما  "،)٧١(  من اختراع المصريين لميلهم إلى الفكاهة الساخرة       قُي 

   قَاألزجال جعلوها قصائد مبحر عروض العرب بقافية واحـدة  أبياتا مجردة في   أو، دة  ص
  )٧٢(. "وسموها القصائد الزجليه ، ال يغايره بغير اللحن واللفظ العامي، كالقريض 

أن الـشبه الكبيـر بـين        ": كال موشح إال    وأبيات والزجل يتكون عادة من أقفال    
من ناحية وخاصة في الشكل الخارجي وفي االوزان ونظـام          التوشيح والزجل في اكثر     

  . ومسمى مصطلحات الزجل، هي نفسها مسمى مصطلحات الموشح،)٧٣("القوافي
١- لَطْالماقرعأ وهو القفل األول في الزجل ووجد زجل واحد   :ع، وـ طْالم  قـد  علَ

ي اتفـق فيهـا    وعدد األزجـال الـذ  ،يتفق مع بقية األقفال في عدد األجزاء وقد يختلف      
ا والتي اختلف فيها المطلع عـن بقيـة األقفـال           زجلً) ٢٣(المطلع مع األقفال والخرجة     

  .ازجلً) ١٧(
 ، كالموشـح  ن تتفق األقفال في عدد األجـزاء      أ وال يشترط في الزجل      :ُلفْ القُ -٢
ا ما يـأتي المطلـع      وقليلً ،يأتي المطلع مكونا من جزأين وكذلك األقفال والخرجة       إنما قد   

يـأتي المطلـع     ونادرا ما    ،جزأين واألقفال والخرجة مكونة من      أجزاءونا من أربعة    مك
  . هذا في البلقيات فقطكان  و،الخرجة مكونة من جزء واحدو واألقفال جزأينا من مكونً

ويجب أن تتفق مع بقيـة     ، واألبيات تأتى فى األزجال مفردة أو مركبة         : البيت – ٣
 وتـأتي مفـردة   ،زائها وتختلف في حرف رويهـا    في وزنها وعدد أج    أبيات الزجل 

  .ومركبة
 لتشبه حـديثا عاديـا يوميـا        حتىوتمتاز خرجات األزجال بالبساطة      :الخرجة -٤

) الخرجات العامية   (وأتت الخرجات علي شكل واحد      ، بخالف خرجات الموشحات    
ـ . خذ الوشاحون بعض خرجات األزجال وبنو عليهـا موشـحاتهم           أوقد    ةفالخرج

ن خرجات األزجال   إغير  " في األزجال تشترك مع الخرجات في الموشحات         العامية
مثال العرب القدماء   أكانت من   أسواء  ، مثال الشائعة بين الناس     د تستعمل بعض األ   ق
  . )٧٤(. . "و المحدثين أ



 

 )٤٩٠١(

  :بين الموشح والزجلموازنة 
  :في يتشابه الموشح مع الزجل

 المطلع في الموشـح      بناء لفيخت حيث   ، ويختلف معه في البناء    ،المصطلحات - ١
 والخرجة ؛ فعلي    قفال يكون مثل بناء األ    -ن وجد   إ - الزجل ؛ ففي الموشح المطلع       عن

   :سبيل المثال
  :في موشحة تامة)  هـ٧١٠ت( شهاب الدين العزازي ومن ذلك قول

يـــا ولَـــاةَ الحـــب ِإن دِمـــي                      
  

  )٧٥(ُلســــفَكَتْه اَألعــــين النُجــــ  
  
  : فالقفل األولقفال فالمطلع يتكون من جزأين وكذلك بقية األ

ــتقم  ــك منـ ــي فتـ ــت بـ   فتكـ
  

ــل     ــها الكحــ ــسهام راشــ                     بــ
   :والقفل الثاني  

ناهيـــك مـــن صـــنم،صـــنم   
  

ــل      ــده الخجـ ــي خـ ــائر فـ   حـ
  : الخرجة وهيحتىوهكذا في باقي األقفال   

  فكمــــال الحــــسن بــــالكرم
  

ــه ا    ــزري بـ ــذي يـ ــلوالـ   لبخـ
   . الخرجةحتى  قفال األ بقيةفعدد األجزاء في المطلع هي نفسها عدد األجزاء في  

   : الذي مطلعه ابن سناء الملكوكذلك موشح
ه               الـــراح فـــي الزجاجـــ

ــتوهبت نــــسيمه   واســ
  

ــديم أ ــد النـ ــا خـ                 عارهـ
  فهيجــت نـــشر العبيـــر 

  

ــورد  ــرة الـــ                       حمـــ
  )٧٦(شـــذا النـــدامـــع 

  
  :والقفل األول

ــراج أ ــا سـ ــي بهـ                       هذكـ
ـ ألـــو    هنهـــا عليمــ

  

فخلت في الليل البيهم فهيجت     
  تاهت علـي البـدر المنيـر      

  

                          شــــــعلة الزنــــــد 
ــسعد   ــي الـ ــو فـ   وهـ

  
  : الخرجةحتى

ــ ــا فــرض حاج ه             اقــص لن
ــ ــة العظيمــ   هوالحاجــ

  

ــتي بوســ  ــي اهياس ــيم ف              لفم
ــسريرأ ــوق الـ ــو فـ   ن نطلعـ
  

ــرى ــد  وأخ ــي الخ                           ف
ــدي  ــط يــ   ونحــ

  



– 

  )٤٩٠٢(

متفقـة فـي عـدد       أسـماط  ثالثة  فقرتين كل فقرة مركبة من      من فاألقفال تتكون 
  . وكذلك السمطين الثالث والرابع،واتفق السمطين األول والرابع في التقفية ،األجزاء

وهذا نادر ؛ فعلـي  ، وقد يتشابه ، الموشح في هذا البناء   فيختلف عن    :أما الزجل 
  : الحموي في مطلع موشحتهسبيل المثال قول ابن حجة

  حبي واصـل ناديـت لـو راد يفاصـل         
  

                  )٧٧( ال تقاطع بالحرمة يا حب واصـل        
   :والقفل األول  

  كم تجـي عـرض الصـطباري تحـاول        
  

ــاول    ــشقو تط ــي ع ــصركم ف   هللا اق
  :يصل إلى الخرجة فيقولحتى   

  يا ملـيح الـشباب يـا حلـو الـشمايل          
  

  ن عينيك تعمل في قلبي عمايـل      إ  
  

 حيث تكون المطلـع     ،حتى الخرجة   فهنا اتفاق في البناء ما بين المطلع واألقفال         
  . وكذلك األقفال واألبيات،من سمطين

  :وقد يتكون المطلع من أربعة أسماط كما في الموشح التالي 
ــاري   ــبخ افكـ ــي مطـ ــاخ فـ ــو طبـ                                  نهـ
ــدخان  ــصورة الــ ــذو بــ ــارب عيــ                       يــ

  

                              خــل نــاري تقيــد    
                   )٧٨( يا حميد يـا مجيـد     

  
  :والقفل األول

ــي   ــي قلبـ ــوان علـ ــت الهـ ــي دسـ                                وفـ
ــاير   ــي فـ ــبح دمـ ــريم صـ ــي الـ   وعلـ

  

ــديد   ــانو شــ                               غليــ
ــد   ــصو يزي ــد نق                     بع

  
  : الخرجة فيقولإلىحتي يصل 

ه                                      مثـــل مـــا جـــا يقـــايس الفـــض    
ــشبيه        أ ــال تــ ــصر بــ ــشبه مــ و يــ
  

ــد    ــذهب بالخديـ                  والـ
ــصعيد ــبالد الــ   لــ

  
كل فقرة مكونة مـن جـزأين   ، والزجل يتكون من تسعة أقفال مكونة من فقرتين     

  .متفقة في التقفية الخارجية 
  : عن هذا البناء كالزجل الذي مطلعهاختلفتزجاال أولكن هناك 

ــيق                               الزمــــان ســــعيد مــــواتي ــو رشـ ــب حلـ                      والحبيـ



 

 )٤٩٠٣(

  والربيـــع بـــساط اخـــضر  
  

ــروق ــفر م ــشراب اص                    )٧٩( وال
  

  :  والقفل األول
ــق  ــل طرايــ ــزار يعمــ   والهــ

  
ــق     ــور مطل ــا مزم ــي الغن   ف

     :والقفل الثاني  
  ال تخـــــاف الـــــصبح يهجـــــم

  
ــي ويركـــب       بلـــقأدع يجـ

  :فيقولالخرجة حتى يصل إلى   
ــت ــي : زعقــ ــرام زوجــ   حــ

  
ــدا ان    ــي غــ ــقوالنبــ   طلــ

  
مـا بـاقي األقفـال    أ ، جـزأين تكون من فقرتين كل فقرة مركبة مـن      يفالمطلع  

خر أوهذا هو االغلب وهناك بناء       ، جزأينوالخرجة فتكونت من فقرة واحدة مركبة من        
  :لزجل مطلعهل

  طلقنــــي وروح مــــن وشــــي
  

  )٨٠(ما حبـك وال لـي فيـك شـي           
  :والقفل األول  

ــشي  ــانق يخــ ــيتك للنقــ   صــ
  :والقفل الثاني  

  ونـــا طيبـــة فـــي فرشـــي   
   :والخرجة  

  مــن واحــد تقــول لــك بــشي    
  .ما األقفال والخرجة تكونت من جزء واحد مفرد أ، فالمطلع تكون من جزاين   

أي اربعة أجزاء   ، وهناك زجل تكون المطلع فيه من فقرتين مركبتين من جزأين           
  :عهواتت األقفال والخرجة مركبة من جزء واحد وهذا نادر كالزجل الذي مطل، 

ــي    ــن حب ــول م ــا الرس ــال أج                       ه
ــت قـــل لـــم نعـــم او ال      قلـ

  

ــهال      ــف ســ ــو والــ                                  بمحيــ
  )٨١(قــال وكـــم ذا نعـــم اولـــي 

  
  :والقفل األول

  ومـــــال ســـــمعي وامـــــال
  



– 

  )٤٩٠٤(

  :والقفل الثاني
  اعـــــزل الـــــراح وولـــــي

  
   :والخرجة

ــد    ــا نعي ــد م ــي الجي ــمتني ف   س
  

   .أينقل ما يتكون منه المطلع جزأو، ال نظير له في الموشح فهذا البناء 
 األقفـال فـي     أجـزاء ن  أال  إ، التقفية الخارجية لألقفال كما ذكرنا من قبـل          - ٢

وكثر هذا النوع فـي الموشـحات    ، معقدة أو كثيرة على خالف الزجل تأتيالموشحة قد   
ولـم  ، يال من هذا النـوع       قل إالن النُّواِجي لم يضمن كتابه      أ إال، في العصر المملوكي    

   .و التعقيد في األزجالأنعثر علي مثل هذا التركيب 
والمعربـة  ،  العامية(نواع تت في الموشح علي األأن الخرجات   أال  إ الخرجة   - ٣

  ) .العامية والمقتبسة(تت علي نوعين أما في الزجل فأ، ) واألعجمية، والمقتبسة ، 
ـ       ، ذا قيـست بالموشـحة      إديثا عاديـا    فالخرجة العامية تمتاز بالبساطة لتشبه ح

ن مثل هذه الخرجات في الموشـحات  أزعم  أو،  العامي   إلىفالوشاح يخرج من المعرب     
يتظرف بحديثه في زجلـة     ) الزجال(هي التي أدت الي ظهور فن الزجل وكان الشاعر          

  :في الموشح التاليكما الخرجة الوشاح في يتظرف ما ك
ــك  ــيش نخليــــــ                   علــــــ
ــق  ــاطع طريـ ــوي قـ ــي الهـ   فـ

  

ــداريك     ــيش نـــــ                                      ولـــــ
ــك ــد نعريـــــ   )٨٢( البـــــ

  
  :وفيها أيضا

ــسنانه  ....  ــي  ب ــذب دالل ــم تج   وك
  

ــه     ــي فالنــ ــن انــ   )٨٣(تظــ
  

  :تت األزجال في خرجاتها كالزجل التاليأوعلي هذا النمط 
                       الهــــــــوي حركنــــــــي
ــي ــيح يهجرنـــــ   والملـــــ

  

ــي    ــي قلبـــ ــكن فـــ                                     وســـ
  )٨٤( يــــاتري ايــــش ذنبــــي

  
  :وكالزجل التالي

  )٨٥( واش حاجـــــة لكنـــــو     وهـــــو التـــــيس بعينـــــو



 

 )٤٩٠٥(

    
  وقد ذكرنا ذلك من قبل ، وقد يمهد للخرجة في البيت السابق عليها 

ومن ذلك في الموشـحات      ،زجالينوقد تداولت خرجات عن بعض الوشاحين وال             
  :قول ابن حبيب الحلبي

  يا ملـيح الـشباب يـا حلـو الـشمايل          
  

  )٨٦(ن عينيك تعمل في قلبي عمايـل      إ  
  

  :الحموي في مطلع زجل له بكر بن حجة وقول أبي
  يا ملـيح الـشباب يـا حلـو الـشمايل          

  
  )٨٧(ن عينيك تعمل في قلبي عمايـل      إ  

  
  . الوشاح وكذلك الزجالفأخذه ، وهذه الخرجة مطلع زجل لعلي بن مقاتل
وهذا غير جـائز    ، ن والشعر في األقفال     آوانفردت الموشحات باالقتباس من القر    

   . يكتب باللغة العاميةألنهفي األزجال 
  :عن األزجال فيلموشحات وافترقت بعض ا

  : في الموشح التاليظاهرة االشتقاق السجعي كما - ١
ــي ــم قلب ــا ِبك ــي ي ــاني أول            المع
ــا ــدهر آن مـ ــي أن ِللَّـ                   يرانـ

ــبري ــد وص ــذي ِلبع ــاني اّل   جف
  

ــاني                      عـــــــ
ــي                          رانـــــــ
ــاني   فـــــــ

  

ــدمعي ــقْ ومــ                        طليــ
الفريــــقْ لــــذلك                      

  )٨٨( حريـقْ  الحـشا  وفي
  

والجـزء الثـاني   ، وكل فقرة مكونة من جزأين ، ن ثالث فقرات  فالبيت يتكون م  
ومثل هـذا ال    ، مشتق من نهاية الجزء األول وهو ما يسمي بتجانس التذييل أو الترجيع             

  .يوجد في األزجال
مضمنا أعجاز نونية    صدر الدين بن الوكيل       ومن ذلك قول   :التضمين  - ٢

  :ابن زيدون فقال
  منادينـــــــا غــــــدا 

  
  تأسـينا  لـوال  األسـى،  علينا قضيي  فينا محكَّما

  
غـِرقْ   الهوى بحري

هـــِرقْ  ونـــارتَح                    
ــا ــقْ وربمـ   يقِلـ

  

  ــنا فيــِه موجــد  عــام                         
                        هـــام قـــد أو هـــم مــن 

ــى ــِه فتــ ــام عليــ   نــ
  



– 

  )٤٩٠٦(

ــد ــر ق غي ــسام ــير األج   وص
  

  )٨٩( ليالينا بيضا بكم وكانت سودا،  األيام وصير
  

  .وهكذا في سائر أقفال الموشحة
  : كالم الغير-السمط الثاني–ومن ذلك موشحة ابن حجة الحموي مضمنا أقفالها 

ــِل باألجفــاِن تُغــاِزُل جــاءتْ                      والمق
ـ  لحظـاتٍ  لها فيا   ! نُـِسبتْ  اـللخَط
  

عذلي  وانجلى ي،غرام ِعطْفُ فاهتز والمقِل  
ِح تُــصيببــاللَّم البطــِل الفــارِس قلــب  

  
  وزينـي  منْيِتي يا فقلتُ

  
  بينـي  يـوم  الـصبرِ  ِبتُربـةٍ   

  
  خَجـلٍ  في وهي قالتْ ؟ ِبعينيِك كُحٌل

  
  )٩٠( كحِلكالَ العينيِن في التَّكَحُل ليس  

  
  وهكذا في سائر أقفال الموشحة

  : كالم الغير-السمط الثاني– العطار مضمنا أقفالها ومن ذلك موشحة يحيى بن
نبـه  لي م  والمقـلِ  الجيـدِ  رشـئي                       
  فاضـطربتْ  حاكتْـه  إذ الٌقضِب إلى رنا
  

                   العــذِل إلــى رجـاع  العــدِل عــن نـاهٍ   
ــا ــرى أم ــا ت ــزهت أنه ــِل ت جللو  

  
ــح    الجالَلْة واضح يا حاشاك ــدِر وفاض ــه الب   والغَزال

  
  األس قــدك يومــا الغــصن يـشِْبه  أن
  

ــل   ــابقُ وه ــوجّ يط ــِدِل مع                       )٩١(بمعتَ
  

  .وهكذا في سائر أقفال الموشحة
 ،  أو الجمل  و العبارات ألفاظ  وقد بلغت البراعة حدا ال يجعلنا نشعر بقلق في األ         

 مع قـوة التركيـب      ،وقد ضمنها بكاملها من كالم الغير      ،في موشحة ليحيى ابن العطار    
  :)٩٢( وسهولة األلفاظ واتالف المعنى

اعي وما دمعي أجابطَلـلِ  سـوى  الد                
    )٩٣(سفحتْ ِبكم عيٍن كم السفِح ساكن يا
  

                    )٩٤(والعـذلِ  العـذر  بـين  يـسفح  وظلَّ  
ماِن ملءالز ٩٥(والجبـلِ  لـسهلِ ا وملء(  

  
قلب  معنّى ومدمع صب    ــه يجــر ــسحب أذيال ٩٦(وي(  

  



 

 )٤٩٠٧(

  )٩٧(الِعلـلِ  من فيه ما القلِب إلى يشكو
  

  والقلب حبسـلِ  مـن  أذيـاال  يج٩٨( الو(                     
  

ما اختار من التضمين برباط وثيق مع حفاظه علـي          بين  بن العطار   ربط يحيى   
مام نـصوص  أونحن هنا ، شطر معا لنفسه كتابة مغايرة من دمجه لأل    وقد حقق     المعني
  .جمعت ببراعة لتصبح موشحةعديدة 

وتعامل الوشاحون مع التضمين وجعلوه في مواضع منتظمة في الموشـحة بحيـث             
 نتنبـأ ن  أننا ال نستطيع    أ إال، يحدث عندنا نوعا من التوقع كلما اقتربنا من مكان وروده           

وقد ال نفلح   ، و الشطر   أ بعد سماع البيت     إالذي يضمن الوشاح شعره     بالشاعر السابق ال  
بـراز  فـي إ    من ذلك إظهار قدرته وبراعته الفنيـة        الشاعر هدفوربما كان   ، في ذلك   
وقدرته علي توظيفه داخل نصه بل وجعله في مواضـع منتظمـة            ،   الشعري همحفوظ

  .ضة وهذه الصورة تختلف بالقطع عن المعار، ومنسقة مع موضوعه 
مساحة عاليـة     احتلت المعارضات في كتاب عقُود الآللِ      :اتالمعارض - ٣

 الـشكلي فتبـدو     ى المستو ىما عل أ، في فن الموشحات  ستويين الشكلي والداللي    معلي ال 
، مور تتعاضد مع بعضها بعضا لتبرز هذه المعارضـة          أهذه المعارضة من خالل عدة      
  :ومن هذا النمط قول ابن سهل

                     ان قـد حمـي     هل دري ظبـي الحمـي     
ــا    ــق مثلم ــر وخف ــي ح ــو ف   فه

  

ــنس    ــن مك ــه ع ــب حل ــب ص                  قل
ــالقبس   ــح بـ ــت ريـ   )٩٩( لعبـ

  
  :عارضه لسان الدين بن الخطيب بقولهحيث 

                   جــادك الغيـــث اذا الغيـــث همـــا  
ــا  ــلك اال حلمـ ــن وصـ ــم يكـ   لـ

  

ــدلس     ــل باالن ــان الوص ــا زم                  ي
  )١٠٠( في الكري او خلسة المخـتلس     

  
  :وعارضه اخر بقوله

ــما     ــن س ــداني م ــد ت ــدر ق                   رب ب
ــا   ــور رجمـ ــظ دحـ ــن اللحـ   مـ

  

ــس    ــسترق للمــ ــد مــ                              خــ
  )١٠١( بشهاب مـن شـديد الحـرس      

  
ربعة أقفال مركبة من أوتكون من ستة  ، أتى تاماشبيلي وموشح ابن سهل اإل

وموضوعه في ، وهو بحر الرمل  ، أجزاءبيات مركبة من ستة أ وخمسة ،أجزاء 
  .الغزل والخرجة معربة 



– 

  )٤٩٠٨(

حد عشر قفال مركبا من أتكون من و –ا ض أي– أتى تاماوموشح لسان الدين 
، وهو من بحر الرمل ، بيات مركبة من ستة أجزاء أوعشرة ، ربعة أجزاء أ

  .ن سهل السابق والخرجة جعلها مطلع اب، وموضوعه في الغزل 
ربعة أقفال مركبة من أ ويتكون من تسعة – أيضا – أتى تاماخير والموشح األ

وموضوعه في ، وهو من بحر الرمل ، بيات مركبة من ستة أجزاء أوعشرة ، أجزاء  
  .والخرجة معربة ، الغزل 

  :ولعل ابرز تلك الظواهر
  بحر الرملعلى أتتن الموشحات الثالثة إ

 الثة اتفقت في تركيب األجزاءقفال الث األإن
 ).السين(والخارجية حرف ) الميم( حرف :قفال اتفقت في التقفية الداخليةن األإ
 . البن سهلىول علي الموشحة األاتكأتاخيرتين ن الموشحتين األإ

  : للتقفية الداخلية والخارجيةالتالي ذلك من خالل العرض نبرزن أويمكننا 
 ن قد حمي أ هل دري ظبي الحمي :ابن سهل

  ن قد حميأ هل دري ظبي الحمي :لسان الدين
   حيث بيت النصر محمي الحمي:لسان الدين
  فهو في حر وخفق مثلما:ابن سهل

   فهو في حر وخفق مثلما:لسان الدين
  فاحم الجمة معسول اللمي:ابن سهل

   فاحم الجمة معسول اللمي:لسان الدين
  قلت لما ان تبدي معلما:ابن سهل
   فكساه الحسن ثوب معلما:نلسان الدي

   وشقيق الحسن ثوب معلما:خراأل
  ينبت الورد بغرس كلما:ابن سهل

   كلماواألقحوانوالندي : خراأل
  سدد السهم سمي ورمي:لسان الدين

  جر فيها الخضر ذال ورمي: خر األ
  عقرب المريخ في القوس رمي: خراأل

  :التقفية الخارجية
  قلب صب حلة عن مكنس: ابن سهل



 

 )٤٩٠٩(

   قلب صب حلة عن مكنس:سان الدين ل
  نقطته بالجواري الكنس: خراأل

  لعبت ريح الصبا بالقبس:ابن سهل
   لعبت ريح الصبا بالقبس:لسان الدين

  فوقها موسي بريح القبس: خراأل
  وعذولي نقطة كالخرس:ابن سهل

  من دواء الدواء ونقط الخرس: خراأل
  وهو من الحاظة في حرس:ابن سهل

  جم الصبح هجوم الحرس ه:لسان الدين
  بشهاب من شديد الحرس: خراأل

  ذلك الورد علي المغترس:ابن سهل
   والندي هب الي المغترس:لسان الدين
   وجني الفضل زكي المغترس: لسان الدين

  لحظته مقلتي في الخلس:ابن سهل
   في الكري او خلسة المختلس:لسان الدين
  اثرت فينا عيون النرجس:لسان الدين

  عسجد من عيون النرجس :االخر
  حل في النفس محل النفس:ابن سهل

   يتالشي نفسا في نفس:لسان الدين
   جال في النفس مجال النفس:لسان الدين
   كبقاء الصبح بعد الغلس :لسان الدين

  ملتقي الجيشين وقت الغلس: خراأل
  البتسام الروض بعد الغلس: خراأل
  عسكر االطالل للمغتلس: خراأل

ن يضفي شذرات أخيرتين استطاع كل وشاح  في الموشحتين األوبهذا التضمين
 تأثير كل وشاح منهما وقع تحت أن إال،  به أتىتحويرية اتسقت مع المعني الذي 

علي الرغم ، خيرتين ن الموشحتين األأوهذا ال يقلل من ش، ) ابن سهل(ول الوشاح األ
   .ىولالموشحة األمن من اختالف موضع التضمين في الموشحتين 



– 

  )٤٩١٠(

وانفـراد بعـض    ، ومع ما ذكرناه من تشابه بين الخرجة في الموشح والزجـل            
زجال انفردت بمدح الزجال نفـسه   األ ن خرجات إف ، باالقتباسالخرجات في الموشحات    

 ذلك قول فخر الدين بن مكانس في البيت السابق          ومن، و زجله في البيت السابق عليها     أ
  :علي الخرجة

ــال    ــن األزجـ ــو فـ ــذا هـ       هكـ
                        لـــم يكـــن لـــي عبـــاده خـــال

ــال    ــي اذا مـ ــت حبـ ــا اريـ                           إلَّـ
                     صــبت مركــب حــسنو موســق   
ــرق   ــي واشــ ــا ذهنــ   واضــ

  

                        ال تقــل لــي صــار وال كــان     
                     وال عمــــي ابــــن قزمــــان

ــاح و ــضح الرمـ ــصاناألفـ                      غـ
                             حيــت انـــا واكتلــت مكنـــف   

ــف  ــنع ظري ــل ص ــا الزج   )١٠٢(ج
  

ومن ذلـك قـول ابـن    ،  الشائعة بين الناس العاميةمثال  األ الزجالون ب  تأثركذلك  
  :النبيه في الخرجة

ــت ــي : زعقــ ــرام زوجــ   حــ
  

  )١٠٣(  نطلـــقغـــداال والنبـــي    
  

  .تستخدمه العامة في حديثهم) والنبي(ظ فلف
  :ومن ذلك قول علي بن مقاتل

ــي   ــرت لـ ــد جـ ــة قـ                           ذي عجوبـ
ــل   ــن مقاتـ ــون ابـ ــف نكـ   كيـ

  ج

ــوني    ــي فنــ ــا فــ                          ارخوهــ
ــوني  ــث يقتلــ   )١٠٤(والبراغيــ

  ج

  .سم علي غير مسمي االفمثل هذا شائع في العامية ف
  : الحمويوكقول ابن حجة

ــل    ــع حاي ــد رج ــوني ق ــال ول                          ق
ــت  ــرام ناديـ ــدبيح الغـ ــت تـ   ذقـ

  

                              وقــد ابــصر دمعــي ملــوان     
  )١٠٥(في هواك ذقت الهواي الـوان       

  ج
وكذلك الشبه كبير بين الموشح والزجل في بعض الموضوعات إلَّـا ان الزجـل              

 الذهبي  األديبومن ذلك قول    ، عاته لقربه من العامة     لصق من الموشح في موضو    أكان  
  :في مليح طباخ في زجل مطلعه

ــاري    ــبخ افك ــي مط ــاخ ف ــو طب                      نه
ــدخان    ــسورة اال ــذوا ب ــارب عي   ي

                                 خـــــل نـــــاري تقيـــــد  
  )١٠٦( ياحميـــد يـــا مجيـــد   



 

 )٤٩١١(

    
  : المطبخ كقولهأدواتب الخاصة األلفاظواستطاع الذهبي ان يستخدم 

                        فـــي كـــوانين حـــشاي اطلـــق 
ــصبه   ــصب نــ ــي نــ                                        ولقتلــ
ــوا  ــر جمـــر هجرانـ                         علـــي حـ
ــي ــي قلب ــوان عل ــي دســت اله                         وف

ــاير   ــي ف ــبح دم ــريم ص ــي ال                       وعل
ــاير  ــي ف ــبح دم ــريم ص ــي ال                              وعل
ــي   ــي قلب ــاه وف ــكين جف ــن س                       م

ــواه    ــدر ه ــي ق ــاه ف ــى                         ورم حت
ــي   ــي واهران ــار عل ــعل الن   واش

  

ــسرتي     ــد حــ ــار تزيــ                              نــ
ــضرتي ــن حــ ــت عــ                               غبــ
                                      قــــد طــــبخ قــــدرتي  
ــديد ــانو شـــــ                                  غليـــــ

ــع    ــع قطــ ــار يقطــ                              صــ
ــد   ــصوا يزيــ ــد نقــ                              بعــ

ــع    ــع قطــ ــار يقطــ                      صــ
ــزع   ــامي انتــ ــن عظــ                       مــ

ــع  ــا انتفـ ــرني  مـ   )١٠٧( ضـ
  

وعلي هذا المنوال قال الـشيخ      ، فاأللفاظ ال تحتاج الي تفسير الن معناها واضح         
والتزم فيه التوجيه بصناعة الخياطة من اوله الي        ، عالء الدين بن مقاتل في مليح خياط        

  :اخره ومطلع الزجل
ــن   ــارك م ــاط ســبحان تب ــوي خي                  نه

ــه  ــصل وايــ ــي بالمفــ                     الكرســ
                خاط لي ثوب من سقام قـصير نـسجو        

ــى ــاع  حت ــضعفي ض ــدن ل                          ان الب
  راح عذولي يـشكي لـي لـو انـشكل         

  

                                بالجمـــــــال جملـــــــوا   
ــو  ــكلوا الحلــ ــرق شــ                                                 نــ

                                        طــــال بحكــــم القــــدر   
                                      بــــر إلفــــي عيــــون ا 

  )١٠٨( ومقـــــص الحبـــــر 
  

      علي هذا النسج المسترسل سار الزجل 
     يختص بالهزل والخالعـة    و )البلقيات(ى  سمواخترع المصريون فنا من الزجل ي

  : ومن ذلك بليق لبعضهموالمجون
  طلقنــــي وروح مــــن وشــــي

  
  )١٠٩(ما حبـك وال لـي فيـك شـي           

  
  :إلى قوله

                        طلقنــــي وروح مــــن وشــــي 
ــشار   ــا فــ ــي وروح يــ                           طلقنــ



– 

  )٤٩١٢(

                        ماحبــــك وال اعبــــر لــــك دار 
ــرار    ــك حـ ــي انـ ــذلتك علـ                          اخـ
ــشي    ــانق يخــ ــيتك للقــ                              صــ
ــة   ــك همـ ــيخ وال لـ ــت شـ                             انـ
ــة   ــي الغلمـ ــة فـ ــا فارهـ                                ونـ
ــة   ــي اللم ــرق ف ــيخ يح ــج ش                          اري
                              ونـــا طيبـــة فـــي فرشـــي   

ــا    ــشق إلَّ ــا اع ــا م ــردانان                        الم
ــزالن ــا غــ ــواويس ونحنــ                           طــ

                          ودعهــم يجيبــوا اش مــا كــان    
  د شــيـم فــي قيـــهـــمــا انــا مع

  
  لفاظه ال تحتاج الي تفسير والمعني واضحأفهذا النوع من الزجل 
لغة العامية في خرجة الموشح      مع الزجل في ال    الموشحتشابه  أما من حيث اللغة ف    

وهذا ما دفع بعض    )١١٠("وقد كتبت في عصر المملوكي بعض الموشحات باللغة العامية        ، 
 من هذه   وأساءتة  اكلغة الموشحات يغلب عليها الضعف والرك     " ن  إالباحثين الي القول    

صبح الشاعر الوشاح ال يجد حرجا فـي التـساهل اللغـوي            أالناحية الي اللغة العربية ف    
وهذا الحكم يعتد به في الخرجات الن بعضها كتـب باللغـة   " لما ينبغي اذواق العامة     طا

ساعدت علي تـدعيم مكانـة   " والموشحات ، العامية القريبة من لغة اللصوص وغيرهم      
ومن ثم حالت دون سيطرة العامة      ،  اشاعات هذه اللغة الجميلة بين الناس        ألنها الفصحى

"  ومن السهولة ان يلجـأ الوشـاح الـي           )١١١("األدبي  وجعلت للزجل مكانة ثانوية ف    ، 
لفاظ التـي ال تظهـر حركـات        األ بالوقوف علي التجزيئات القصيرة واختيار       اإلسكان

ويحـيالن  ، عرابية ضـعيفة    اإلوهما أمران يجعالن العالقات     ، واخرها  أعراب في   اإل
  )١١٢("الموشح الي مستوي قريب من مستوي الكالم الدارج 

فمـن  ، خر فصيحة سهلة    األلموشحات فصيحة جزلة والبعض     تت لغة بعض ا   أو
تمثـل  (ول الموشحات التي ضمنها اصحابها من كالم الغير وقد مثلنا لذلك في             األالنوع  

  . وقد مثلنا لذلك في المواضع السابقة،)التراث الشعري 
 يعد نقلة ،كتاب عقُود الآلِل في الموشحات واألزجالن إمر فأومهما يكن من 

 وأن صاحبه استطاع أن يكمل حلقة المؤلفات ، لالهتمام بفنون النظم المستحدثةجديدة



 

 )٤٩١٣(

 الذي انتشر ، وزاد عليهم جميعا بفن الزجل،السابقة في جمع الموشحات والحديث عنها
 وبرع فيه المصريون وأضافوا تحته -بعد تداول فن الموشحات-بصورة ملفتة للنظر 

  . فن البليقاتفنا جديدا لم يعهده األندلسيون وهو 
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٩١٤(

 مصادر البحث ومراجعه
شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت الحموي ): معجم األدباء(إرشاد األريب إلى معرفة األديب  -١

  .بيروت،  دار أحياء التراث العربي ) هـ٦٢٦ت(
) هـ١٠٤١ت(شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني : أزهار الرياض في أخبار عياض -٢

  .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ي السقا تحقيق مصطف
تحقيق الدكتور علي أبو زيد، ) هـ٧٦٤ت(صالح الدين الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر -٣

  .م١٩٩٧وأخرون، دار الفكر دمشق
: تحقيق الدكتور، ) هـ٨٣٧: (تقي الدين أبو بكر بن حجة الحموي: بلوغ األمل في فن الزجل -٤

  هـ١٩٧٤دمشق سنة ، زارة الثقافة و اإلرشاد القومي و، رضا محسن القريشي
مصطفي صادق الرافعي، أخرجه محمد سعيد العريان، مطبعة االستقامة : تاريخ آداب العرب -٥

  .م١٩٥٤ سنة ٢طـ ، ٦بالقاهرة، جـ
  م١٩٧٣ سنة ٣حنفي ناصف، مطبعة جامعة القاهرة، طـ. د: تاريخ األدب األندلسي -٦
مطبعة دار الثقافة، ، إحسان عباس . د:  الطوائف والمرابطينتاريخ األدب األندلسي في عصر -٧

  .٦بيروت طـ
  .حنا الفاخوري، المطبعة البوليسية: تاريخ األدب العربي -٨
مطبعة دار ، تحقيق ألبير حبيب مطلق ) هـ٧٦٤ت: (صالح الدين الصفدي: توشيع التوشيح-٩ -٩

  .م١٩٦٦ سنة ١الثقافة، بيروت طـ 
)  هـ١١١١ت(محمد أمين بن فضل اهللا المحبي :  الحادي عشرخالصة األثر في أعيان القرن -١٠

  .هـ١٣٩٠المطبعة الوهابية، 
) ـه٦٠٨ت(أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر بن سناء الملك : دار الطراز في عمل الموشحات -١١

  .م١٩٤٩دمشق ، جودت الركابي .د:تحقيق
  .طباعةشرح وتحقيق كرم البستاني، دار بيروت لل): هـ٤٦٣ت(ديوان ابن زيدون  -١٢
 الطبعة، القاهرة– مكتبة اآلداب في ) الدولة األولى( مصر والشام، يف ديوان الموشحات المملوكية -١٣

   . م١٩٩٩ األولى  عام 
المجلد األول، تحقيق، ، القسم األول )  هـ٥٤٢ت(ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -١٤

  .م١٩٧٩دار الثقافة بيروت ، إحسان عباس .د
  م١٩٥٧عبد العزيز األهواني، مطبعة الرسالة عابدين، .د: دلسالزجل في األن -١٥
صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الحلي : العاطل الحالي والمرخص الغالي -١٦

  .م١٩٨١الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ، حسين نصار . تحقيق د) هـ٧٥٠ت(



 

 )٤٩١٥(

  .م١٩٨٥ اإلرشاد، بغداد سنة مطبعة: الشيخ جالل الحنفي: العروض، تهذيب وإعادة تدوينه -١٧
 سنة ١طـ، مطبعة دار المعارف ، شوقي ضيف . ، د)مصر والشام(عصر الدول واإلمارات  -١٨

  .م١٩٨٤
: تحقيق)  هـ٨٥٩ت(شمس الدين محمد بن حسن النواجي : عقود الآلل في الموشحات واألزجال -١٩

  .م١٩٩٩مكتبة اآلداب ، احمد محمد عطا .د
مطبعة المعارف بغداد سنة ، كامل مصطفي الشيبي. د: سلةالفلك المحملة بأصاف بحر السل -٢٠

  . م١٩٧٧
  .م١٩٩٢صفاء خلوصي، بيروت . د: فن التقطيع الشعري والقافية -٢١
  . م١٩٥٩ سنة ١مصطفي عوض الكريم، مطبعة الثقافة، بيروت ط. د: فن التوشيح -٢٢
إحسان . تحقيق د)  هـ٧٦٤ت ( محمد بن شاكر أحمد الكتبي :  فوات الوفيات والذيل عليها -٢٣

  .مطبعة الثقافة، بيروت، عباس 
  . م١٩٧٥، ٤طـ، مطبعة دار المعارف ، جودت الركابي . د: في األدب األندلسي -٢٤
  م١٩٧٩ ٢مطبعة دار المعارف ط، سيد غازي . د: في أصول التوشيح -٢٥
، بيروت ، ، دار احياء التراث العربي )هـ٨٥٠ت(األبشهي : المستطرف في كل فن مستظرف -٢٦

  .لبنان
: تحقيق) هـ٦٣٣ت( في أشعار أهل الغرب أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحيةالمطرب -٢٧

  .م١٩٧٠مصطفي عوض الكريم، الخرطوم .د
نشر محمد ، ) هـ٦٤٧ت ( عبد الواحد بن علي المراكش : المعجب في تخليص أخبار المغرب -٢٨

  .م١٩٤٩مصر ، سعيد العرين وآخرين 
دار ، شوقي ضيف . د: تحقيق، ) هـ٦٨٥ت (ابن سعيد األندلسي : المغرب في حلي المغرب -٢٩

  .م١٩٦٤المعارف 
علي عبد .تحقيق د، ٣جـ، ) هـ٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون -٣٠

  .دار النهضة، الواحد وافي 
  .م١٩٥٣دمشق ، مطبعة الترقي ، جميل سلطان .د: الموشحات إرث االندلس الثمين -٣١
  . م١٩٨٠الكويت  ، ٣١سلسلة عالم المعرفة عدد، ناني محمد زكريا ع. د: الموشحات األندلسية -٣٢
  . م١٩٢٤مطبعة المكتبة التجارية مصر ، كامل الكيالني : نظرات في األدب األندلسي -٣٣
  .أدب تيمور) ١٤٠١( دار الكتب المصرية تحت رقم ) خ:  (نبذة في التوشيح -٣٤
. باعتناء س، يزتحقيق فرانز شتا ، ٤جـ) هـ٧٦٣(صالح الدين الصفدي : الوافي بالوفيات -٣٥

 .دار النشر بفيسبادن. ديدر ينع 



– 

  )٤٩١٦(

  :الهوامش
                                         

أحمد محمد عطـا ،     . تحقيق د ) هـ٨٥٩شمس الدين محمد بن حسن ت       (اجي  والنُّ: عقود الآلل في الموشحات واألزجال       ١
  .م١٩٩٩لقاهرة مكتبة اآلداب ا
، وشـذرات  ١/٤٩٥: ، وحـسن المحاضـرة  ١٤٤: ، ونظم العقيان)٥٧١( رقم ٧/٢٢٩: الضوء الالمع : ينظر ترجمته في   ٢

، وتـاريخ األدب العربـي      ٦/٨٨: ، واألعـالم  ٢/٦١٥: ، والدليل الـشافي   ٦٧٢: ، والبدر الطالع للشوكاني   ٧/٢٩٥: الذهب
  .١٠/٢١١: لبروكلمان

  .م٢٠٠١ مكتبة اآلداب بالقاهرة ،٦٧:لموشحات الفاطمية واأليوبية، د أحمد محمد عطاديوان ا ٣
٤ نظر٦٩: السابق: ي.  
 ،٢٥بتحقيق جودت الركابي ) هـ٦٠٨هبة اهللا بن جعفر، أبو القاسم ت       (ابن سناء الملك    : دار الطراز في عمل الموشحات     ٥

  .م١٩٤٩دمشق 
  .اوسيأتي ذكر باقي المصطلحات الحقً ٦
  .١٩٨٦ ط، دار المعارف، ١٣٩ :أحمد هيكل.د: األدب األندلسي ٧
  .بدون ذكر سنة ومكان الطبع، ١٣١ :مجدي شمس الدين. د: الموشحات بين األغاني واأللحان: ينظر ٨
    ،                 ٣١، سلـسلة عـالم المعرفـة،ع    : محمـد زكريـا عنـاني   . الموشـحات األندلـسية، د   : ينظر علـى سـبيل المثـال       ٩

  .م١٩٨٠الكويت، 
، ٦/٦٧: ، ووفيات األعيـان ٥/٥٨١: ، ومعجم األدباء١/٦٤): قسم شعراء مصر(خريدة القصر   : ينظر على سبيل المثال    ١٠

  .٢/١٣٣: ، واألدب في العصر األيوبي١/٤٤٨:  ، وحسن المحاضرة٢٧/٢٢٨: والوافي
  .١٩٨٦ ط، ١٣٩ :أحمد هيكل.د: األدب األندلسي ١١
  .٦٧:الفاطميةديوان الموشحات  ١٢
  .٢/٤٤): قسم شعراء مصر(الخريدة  ١٣
  .١٥٤: ديوان ديون الموشحات الفاطمية ١٤
  .٢١٧ :السابق ١٥
  .٢٥: دار الطراز في عمل الموشحات ١٦
  .٢٥:السابق ١٧
  .٢٥:السابق ١٨
  ..٢٦-٢٥:السابق ١٩
  .٣٠: السابق ٢٠
  .٣٣-٣٠:السابق ٢١
  .٣٣:السابق ٢٢
  .٣٨:السابق ٢٣
  .٨٣-٤٣:السابق ٢٤
   .١٣٢-٨٧:السابق ٢٥
، تـونس ، تحقيق ألبير حبيب مطلق، دار الثقافـة،   )هـ٧٦٤(توشيع التوشيح، تأليف صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي           ٢٦

  .م١٩٦٦طبعة 



 

 )٤٩١٧(

                                                                                                     
عبـد  رسالة ماجستير كلية اآلداب، جامعة أسيوط، تحقيق   ) هـ٨٧٥ت (حمد بن محمد الشهاب الحجازي    داب أل روض األ  ٢٧

  .م١٩٩٢،الباسط لبيب عابدين
عهدي إبراهيم محمد السيسي رسـالة دكتـوراه، كليـة       . تحقيق د ) هـ٩٣٠ت  (ابن إياس   : الدر المكنون في السبع فنون     ٢٨

  .م٢٠٠٠اآلداب، جامعة طنطا 
مطبعة المنار : الناشر هالل ناجي،.د: حققه وقدم له) هـ٧٧٦: ت(لسان الدين بن الخطيب تصنيف : المؤلف يش التوشيحج ٢٩
  .م١٩٧٦  تونس–
  .١: السابق٣٠
  .انظر مقدمة هذه الطبعة ٣١
  .وكان النُّواجي من وشاحي وزجالي العصر المملوكي الثاني ٣٢
هذا من وجهة نظري خالل اطالعي على مجموعة كبيرة من المطبوعات المهتمة بجمع الموشحات واألزجال، وبعـض                  ٣٣

  .المخطوطات
  .٧١، ٤٩،٦١،٦٣،٦٩: الموشحات رقم ٣٤
   .١٥: الموشح رقم ٣٥
   .٦٠: رقمالموشح  ٣٦
  .٧٤-٧٢، ٦٤، ٦٢، ٣٥: الموشحات رقم ٣٧
  .٤٣، ٤٢، ٣:الموشحات رقم ٣٨
  .٨: الموشح رقم ٣٩
   .٥٩: الموشح رقم ٤٠
  .١٩٨٥، مجموعة من المحاضرات ألقاها ط، ٨٠٧: حفني ناصف:  األدب أو حياة اللغة العربية، دختاري ٤١
  . مجهول مكان الطبع وتاريخه، المطبعة البوليسية٣٦: حنا الفاخوري: تاريخ األدب العربي ٤٢
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 :مقدمة
، وبدأ )(اشتد الخالف السياسي والفكري بين المسلمين بعد وفاة الرسول 

حول قضية الخالفة بين المهاجرين واألنصار، وحِسم الخالف لصالح المهاجرين وتولَّى 
وساعد عدلهما وقوة )...(ثم عمر بن الخطاب )...(الخالفة أبو بكر الصديق 

اء نار الخالف، الذي ما لبث أن عاد إلى الظهور في عهد عثمان شخصيتيهما في إطف
ثُم احتدم الخالف بين ...وانتهى بمقتله على أيدي جماعة من الخوارج)...(بن عفان 

وبين جمٍع من الصحابة ) (المسلمين حول فكرة األخذ بثأره بين علي بن أبي طالب 
، ثُم( (الفريقين، وانتهى بانتصار علي في المدينة أوالً، وانتهى بموقعة الجمل بين 

؛ ومعه أهل الشام ومصر، )(اندلع خالفٌ آخر بينه وبين معاوية بن أبي سفيان
وتطور الخالف بينهما إلى نشوب الحرب في موقعة ِصفِّين، وكاد جيش علي ينتصر 

جيش علي لوال أن جيش معاوية رفع المصاحف على أسنَّة الرماح، فاحتدم الخالف بين 
الذي آثر بعضه قبول التحكيم رغما عنه، وحينما انتهى التحكيم على غير رغبتهم 
انقلبوا عليه واتهموه بالكفر وطالبوه بالتوبة، وحينما رفض تركوه وذهبوا إلى قرية 

وبينهم مناظرات انتهتْ برجوع كثيرين منهم ) (ثم دارتْ بين ابن عباس...حروراء
وفي ...ارتْ بينهم وبينه معركة النهروان؛ التي هزمهم فيهاإلى جيش علي، ومن بقي د

                                         
)( هذا المصطلح يرجع إلى حازم القرطاجني، وهو دمج لمصطلحين وردا عنده في منهاج البلغاء، وهما 

منهاج : حازم القرطاجني: ينظر(القصيدة البسيطة، ويقصد بها القصيدة التي تُنْظَم في غرض واحٍد : مصطلحا
، الدار العربية للكتاب، تونس، فيفري ٣محمد الحبيب بن الخوجه، ط: سراج األدباء، تقديم وتحقيقالبلغاء و

، والقصيدة الطويلة، وهي التي تتألَّفُ من عدد كبير من األبيات يسمح للقصيدة أن تتناول أكثر )٢٧٣م، ص٢٠٠٨
فيه التقصير، ومنها ما يقصد فيه  إن من القصائد ما يقصد ÷: من غرض في القصيدة المركبة، يقول حازم

  ).الموضع ذاته: نفسه (×التطويل، ومنها ما يقصد فيه التوسط بين الطول والقصر

 
 

 
   كلية دار العلوم–مدرس مساعد 
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ثُم قُِتَل علي على ...الوقتْ نفسه ظهر بعض أشياعه الذين وصفوه باأللوهية فأحرقهم
أيدي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وآل األمر إلى معاوية بن أبي سفيان، وانتقلتْ 

ية، إال أن هذا األمر لم يرقْ للكثيرين، الدولة إلى طور آخر تحول فيه الحكم إلى الملك
فأخذوا يعلنون رفضهم وخروجهم، وانقسم المجتمع إلى طوائف سياسية بين رافٍض لهذا 

  ...الحكم ومقر له
وفي هذه الفترة حدث تطور آخر، حينما أخذتْ الدولة اإلسالمية في االتساع، 

ت والديانات اُألخرى، وبدأ الجدل وانضوى تحت لوائها أمم ُأخرى من أصحاب الفلسفا
العقدي حول تعاليم الدين وثوابته، وأخذ بعض الحاقدين والمنافقين في الطعن في أمور 

فانبرى لهم بعض الطوائف الكالمية للرد على هذه االتهامات ... الدين اإلسالمي
ت مبادئ الموجهة ضد اإلسالم، ثُم تطورتْ هذه الجماعات إلى أن صارتْ فرقًا ذا

متباينة، وأصبح لكُلٍّ منها مقوالتها ومبادئها الخاصة التي تناِفح عنها ضد الفرق 
وتعددت الوسائل التي استعانتْ بها هذه الفرق في الدفاع عن مبادئها ...اُألخرى

وأفكارها من االستعانة بالسيف، وهذا نجده عند الخوارج، ومنها من استعان بالجدل 
ا مع الخوارج ثُم تطور مع الفرق الكالمية التالية، كذا استعانتْ هذه العقلي، وبدأ هذ

الفرق بالخطابة والمناظرات في محاججة الفرق األخرى ورد آرائها ونشر أفكارها 
  .الخاصة

ولم يِقفْ األمر عند االعتماد على الخطابة، بل استعانوا بالشعر في الدفاع عن 
زتْ وظيفة الشعر اإلقناعية؛ إضافة إلى الوظيفة أفكارهم ورد خصومهم، وثَم بر

التعبيرية، واستفادت هذه الفرق من الدور اإلعالمي للشعر والجانب التأثيري له في 
  .الجماهير، وذلك من أجل كسب مواقفها وضمها إلى جانب واحدة من هذه الفرق

ئها وردودها ولم يِقفْ الدور اإلقناعي للشعر على ما يتعلَّقُ بأفكار الفرق ومباد
على غيرها من الفرق اُألخرى، بل استخدمه هؤالء الشعراء في قضاياهم الذاتية في 

  ...الفخر بأنفسهم وقبائلهم، أو في هجاء غيرهم من خصومهم
ويسعى هذا البحث إلى الوقوف على هذا الدور اإلقناعي وكيفية تأثيره على 

 رؤيتهم الخاصة وحمل المتلقِّي بناء النص الشعري عند هؤالء الشعراء من أجل تقديم
قطري بن على القبول بها واإلذعان لها، وذلك من خالل تقديم قراءة تحليلية لقصيدة 
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اتهام الحصين بن حفصة له بالخوف والتخاذل في الرد على ) الخارجي (الفجاءة
  .، وتفنيد هذه المزاعم التي جاء بها، والرد عليهاوالفرار من أمام المهلب

  :طري بن الفجاءةققصيدة 
كان قطري بن الفُجاءة أحد فوارس الخوارج المبرزين، وكان من قادتهم، وإليه            
آل أمر قيادة األزارقة بعد موت نافع بن األزرق، وكانوا يسمونه بأمير المؤمنين، وظـل    
          ناوئ األمويين، وكانتْ الحرب بينه وبينهم سجالًا، غير أنَّـه بعـد أنا يأربعة عشر عام

الخصام بين األزارقة وانقسموا إلى ثالث فرٍق، وخرج قطري من سجـستان بمـن          دب 
بقي معه من الخوارج، بعد أن أعلن أكثر من ثالثـة أربـاعهم، أو أربعـة أخماسـهم                  
نكوصهم عن بيعة قطري، وبايعوا عبد ربه الكبير، وحينما غار المهلَّب على عبد ربـه               

ي يهرب منهم، ولم يجرؤ على لقـائهم؛ لكـن          الكبير ومن معه قضوا عليهم، فأخذ قطر      
موقفه هذا كان مثار استنكار من أتباعه؛ الذين جاهروا برفضهم، وكان جزاء بعـضهم              

وأمام هذه الصورة التي أخذتْ في االتساع شيًئا فشيًئا حـول ضـعف قطـري               ...القتل
 موقفـه هـذا   وخوفه وتخاذله وهروبه من لقاء العدو حرصا على الحياة، وما جره عليه         

من الذُّلِّ والعار، ونزع عنه صفة الفروسية والشهامة، كان الموقـف اإلعالمـي عنـد               
                قـارنقطري بن الفُجاءة؛ حيثُ أخذَ في نظم بعض القصائد كان يمدح فيها أعـداءه، وي
بين شجاعته وشجاعتهم، ويساوي بينهما، وهنا يتم اسـتدعاء مفهـوم الكثـرة وتـوفُّر               

عدوهم، في مقابل القلَّة وضعف اإلمكانات في جانب قطري، وهذا يقـود          اإلمكانات عند   
إلى تبرير الهزائم المتتالية التي مِني بها الخوارج، كما يبرر سبب فـرار قطـري مـن        
مواجهة أعدائه، ويزيل االرتباط بين الفرار والخوف، ويستدعي معيار عدم التكافؤ على            

  .مستوى اإلمكانات والعدد
 ما يبدو في تفسير مواقفه من أعدائه في قصائده؛ حيثُ يمدح في بعـضها                هذا

. شجاعتهم، ويقاِرن بينها وبين شجاعته وقوته، وال يرفع من قدٍر أحدهما علـى اآلخـر            
وقد لفتَ انتباهي موِقفُه من قادة أعدائه؛ الذين يالحقونه، ويسعون لقتله، بينما يمدح هـو               

وال أجد تفسيرا لهذا الموقـف      . ب، في حين يهجوهم أتباعه    شجاعتهم وإقدامهم في الحر   
إال تبرير هزائمه على أيديهم، ورغبته في إزالة العار الذي لحقه بسبب هروبـه مـنهم                

ومن هذه القصائد قصيدته التي قالها فيما بينه وبين المغيرة ابن المهلَّـب،             ...أمام أتباعه 



– 

  )٤٩٢٤(

ن كليهما يتحلَّى بالقـدر نفـسه مـن الـشجاعة           وحاول فيها وصف القتال بينهما مبينًا أ      
  : واإلقدام، ويبدو هذا في قوله

  لَعمري لَـِئن كـان المزونـي فاِرسـا        
 

ــي فاِرســا   ــرم المزون ــي القَ ــد لَِق   لَقَ
    ــه ــُل دونَ ــسيِف والخَي ــه ِبال   تَناولتُ

  
ــسا    ــربا مخاِل رِز ضــالج ــادرني ِب   فَب

  ــود خَــوفَ ع نــهلَّيــتُ عــرِزِهفَو ِة ج  
  

  وولَّى كَمـا ولَّيـتُ يخـشى الدهاِرسـا          
  ِكالنا، يقـوُل النـاس، فـاِرس جمِعـهِ          

  
  صبرتُ فَلَم َأحـِبس ولَـم يـك حاِبـسا           

ــربةً   ــِب ض ــن المهلَّ ــا اب ــدونَكَها ي   فَ
  

  جدعتُ ِبهـا ِمـن شـاِنئيك المعاِطـسا          
  وُأقــِسم لَــو َأنّــي عرفتُــك مــا نَجــا  

  
  ِبك المهر، َأو تَجلـو علَينـا العواِبـسا          

ــدتي   ــي، َأن شَـ ــتَعلَم، ِإذ القَيتَنـ   فَـ
  

  تُخافُ فَـسل عنّـي الِرجـاَل اَألكاِيـسا          
ــربةً   ةُ ضــر ــه المغي ــال ِمن ــوا ِب   يقول

  
ــسا    ــضاضِة الِب ــا ِللغَ ــبحتَ ِمنه   فََأص

  مـن لَـه   : فَقُلتُ بلى ما ِمـن ِإذا قيـلَ         
  

  ه، لَم َأغـضِض الطَـرفَ ناِكـسا       تَسم لَ   
ــِه   ــنَّةُ رمِح س هرــد ــزاُل ال ال ي ــى   فَت

  
  )١(ِإذا قيَل هل ِمن فـاِرٍس َأن يداِعـسا         

حيثُ أكَّد في مطلع القصيدة فروسيته، مـن خـالل القـسم واسـتخدام الـالم               
د كُلِّ  الموطئة، وأسلوب الشرط، ويبدو أن الشاعر كان في موقف ضعيٍف دفعه إلى حش            

هذه المؤكِّدات اللفظية في مطلع قصيده، وجعله يتجاوز نمط الخوارج في بناء قصائدهم             
، ثُم يـسردون فيمـا تحـت المطلـع          )نتيجة(البسيطة؛ التي يبدأونها بمطلٍع يمثُِّل حكما       

  :المقدمات التي تُفِضي إلى هذه النتيجة، يقول
ــا زونــي فاِرسالم ــان ــِئن ك   لَعمــري لَ

 
  )٢(د لَِقـي القَـرم المزونـي فاِرسـا        لَقَ  

  

                                         
  .١١٧ ص،م١٩٧٤، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ٢، ط)جمع وتقديم(شعر الخوارج : إحسان عباس. د (١)
  .الموضع ذاته :نفسه (٢)
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وقد بدا منذ البداية أن الشاعر يصدر قصيدته بحكم من خالل تصدير المطلـع              
، ونلحظُ أن الشاعر أقسم بحياته هو، ولم يقِْسم بغيرهـا، ولعلَّـه       )لعمري(بأسلوب القسم   

س، والرغبة في الحياة؛ ولو علـى      يحاِوُل البناء على ما اتَّهمه به بعض أتباعه بحب النف         
ـ      ؛ الذي هو ، حسب زعمهم، أغلـى مـا     )عمره(حساب أتباعه وعزتهم، فاختار القسم ب

يحرص الشاعر عليه في حياته، فأقسم به ليكون أكثر تأثيرا فيهم، ويدفعهم إلى تـصديق         
ـ ما يأتي بعده، ثُم يأتي بعد ذلك بالالم الموطئة للقسم لتأكيـد القـسم، ويـصل            " إن"ها بـ

الشرطية لربط طرفي البيت، وتأكيد اتصال جزئيه معا، ثُم يأتي في النهاية مؤكِّدا علـى             
 .فروسيته الراسخة

وقد جاء الجزء الشرطي األول مشكِّكًا في فروسية المغيرة بن المهلَّب؛ حيـثُ             
جاء التعبير عـن    الشرطية، مما أفاد التشكيك في فعل الشرط، كذا         " إن"بدأ بأداة الشرٍط    

الذي يفيد الحديث عن الـزمن الماضـي        " كان"فروسية المغيرة مسبوقًا بالفعل الماضي      
          مشكِّكًا فـي وصـف المغيـرة    –الذي انتهى، وهنا نرى الشاعر يسِقطُ مفهوم الفروسية   

همـا،   عليه، ويقصره على فترة زمنية محددة، وهي زمن المعركة التـي دارتْ بين        –به  
وانتصر فيها عليه المغيرة بن المهلَّب، وفي المقابل نراه يتحدثُ عن نفسه بصيغة اسـم               

ـ     ، وهنا يؤكِّد الشاعر أن الفروسية أصيلة فيه، بينمـا          "فارسا"الفاعل حينما يصفُ نفسه ب
هي عارضة طرأتْ على المغيرة في زمن المعركة؛ لكنَّه ليس فـي درجـة فروسـية                

              وهنا نجد قطري بن الفُجاءة يحطُّ من قدِر عدوه المغيرة بـن المهلَّـب؛ لكنَّـه        ...الشاعر
 يحاِوُل تبرير هزيمته أمامه وفراره منه نظـرا لقـوة عـدوه فـي     – في الوقت نفسه  –

المعركة، وثباته، وهذا يستدعي عاملًا آخر يكون مائزا في ترجيح كفة المغيرة، أال وهو              
لعدد؛ فإذا تساوى الفريقان في القُوة تكون الغلبة لألكثر عـددا، وهنـا ال تكـون                كثرة ا 

هزيمة قطري عارا يلحقُ به، فالحرب سجال، ولكن األكثر ثباتًا وجرأة هو الذي ينتصر              
  .في النهاية

بيد أن قطري يحاِوُل استنهاض همة أتباعه، ويؤكِّد لهم أنَّهم أقوى من عـدوهم؛    
رأة العدو كانتْ وقتية، بينما هم أقوياء في األصل ويتقدمون في الحروب، والفروسية             فج

طبع فيهم، فال ينبغي أن يخافوا عدوهم، وكلَّما استأسدوا عليه كلما كان أمكن لهم وأيسر               
  .في الوصول إلى الغلبة على عدوهم



– 
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          ر المؤكِّـدات   وهذا المطلع انماز عن غيره من مطالع شعراء الخوارج بتـصد
اللفظية عند الحديث عن النتيجة العامة للقصيدة؛ التي كانوا يصدرون بها قصيدهم فـي              
               بينما نجـد ،ة إلى هذه النتيجة في سياٍق عقليفِضيمات المقديسوقون الم طلٍق، ثُمكالم م

          قـدالم يورد ل كالمه، ثُمة في أوعلـى طبيعـة     –مات  قطري يسوقُ المؤكِّدات العاطفي 
 في األبيات التالية وصولًا إلى النتيجة الواردة في صدر القصيدة، ولعلَّ هـذا   –الخوارج  

التميز راجعا إلى طبيعة الموضوع عنده؛ حيثُ إن األمر يتعلَّقُ بشخصه، وهو حـريص     
ة عن الدفاع عن موقفه في الهزيمة واالنسحاب من أمام العدو؛ لذا حـاول إزالـة صـف              

أسلوب القسم، والمقـدمات    : الجبن والضعف والهرب من لقاء العدو بالمؤكِّدات المختلفة       
العقلية حرصا على تأكيد صحة موقفه، وتبرئة ساحته من االتصاف بالعار والهـروب،             

  .ومقدما مسوغات الهزيمة ألصحابه
شجاعة واإلقـدام،   لذا، ال نعجب حين نراه يصفُ عدوه ببعض صفات القوة وال          

 يحاول الشاعر تبرير هزيمته أمام أصـحابه، ويـرد          – حسب ظنِّي    –ال لمدحه، وإنَّما    
على دعوات بعضهم التهامه بالتخاذل والحـرص علـى الحيـاة، وتغليـب مـصالحه               
الشخصية على مبادئه العقائدية، فكان تقديم صورة قوية لعدوه مبررا لـسبب هزيمتـه              

غًا لهزيمته أمامهوانسحابه، ومة موقفه، ومسوؤكِّدا صح.  
ثُم ينتقُل الشاعر بعد المطلع، الذي يقدم خالله النتيجة الرئيسة لقـصيده، وهـي      
تأكيد فروسية الشاعر في مقابل فروسية المغيرة بن المهلَّب، وهنا نلحظُ الشاعر يقـيس              

نتصر عليـه، وهـذا يبـرر تفـسيري         فروسية إلى فروسية المغيرة ابن المهلَّب الذي ا       
السابق؛ أن الشاعر لم يقِصد مدح المغيرة، وإنَّما قصد إلى تبرئة ساحته، وإزالة صفات               
الهرب والجبن والضعف عن نفسه في مقابل فروسية المغيـرة وثباتـه وإقدامـه فـي                

قياسـا   –الحرب، وهي صفاتٌ يبدو أنَّها كانتْ راسخة عن المغيرة، فحـاول الـشاعر              
 قياس صفات شجاعته وإقدامه وفروسيته ليكون أكثر تأكيدا لشجاعته وفروسيته           –عليها  

بالقياس إلى شجاعة المغيرة وفروسيته، من أجل هذا انحصرتْ المقارنـة بينهمـا فـي               
  ...مشاهد المعركة وما يتعلَّقُ بها من قتال الفارسين

       قدما جاء فيه، وهـو        ينتقُل قطري بعد هذا المطلع إلى سوق الم مات التي تؤكِّد
فروسيته وشجاعته في الحرب وإقدامه على قتال العدو قياسا إلى مواقفه مع المغيرة في              
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المعركة التي هزمه فيها المغيرة، وقياس فروسيته التي ال حدود لها مع المغيـرة الـذي          
وقه؛ أو على األقـلِّ، تأكيـد   اصبح عندهم فارسا موثوقًا، ويحاوُل خالل القصيدة تأكيد تف 

نديته للمغيرة بن المهلَّب، وهو هنا يحاِوُل ان ينفض عن نفسه عـار الهزيمـة والجـبن      
ولهذا عاب عليه الخوارج هـذه القـصيدة؛ التـي تُعـد مـن              ...والحرص على الحياة  

ـ   )١(إحسان عباس .  حسب رأي د   –المنِصفات في األدب العربي      دوه ، حيثُ يمدح فيها ع
         غرض الشاعر لم يكن مدح المغيرة والرفع مـن  – حسب ظنِّي –ويرفع من قدره؛ لكن 

قدره بقدر ما هو محاولة منه لرفع قدره هو، وإزالة ما علـقَ باألذهـان عنـه نتيجـة                   
  .هزيمته وانسحابه من وجه عدوه

مـع  تناول قطري في األبيات الثالث التالية بعض األدلة التي تؤكِّـد تكـافؤه              
المغيرة بن المهلَّب في ساحة القتال؛ األمر الذي يقود إلى النتيجة الـواردة فـي صـدر            
القصيد، وهي أن قطري فارس مثله مثل المغيرة، وقد بدأها بوصـف حـال الفارسـين       
حين التقيا في ساحة القتال؛ حيثُ أخذا يتبارزان ويكران ويفران من بعضهما الـبعض،              

  :وفي ذلك يقول
تَناو ــه ــُل دونَ ــسيِف والخَي ــه ِبال   لتُ

  فَولَّيتُ عنـه خَـوفَ عـودِة جـرِزهِ        
  ِكالنا، يقوُل النـاس، فـاِرس جمِعـهِ       

  

ــسا     ــربا مخاِل رِز ضــالج ــادرني ِب   فَب
ــتُ يخــشى الدهاِرســا ــى كَمــا ولَّي   وولَّ

  )٢(صبرتُ فَلَم َأحِبس، ولَـم يـك حاِبـسا        
  

الـشاعر أن يظهـر تكـافؤه بالقيـاس إلـى المغيـرة        في هذه األبيات يحاول     
بن المهلب في الفروسية واإلقدام في الحـرب، ومـا يمتلكـه مـن الـشجاعة وعـدم                  
هيبة الموت أو العدو، وذلك حينمـا كـان يقـتحم جـيش العـدو وال يهـابهم، حتَّـى              

ـ         ى وصل إلى المغيرة بن المهلَّب فهـم بـضربه بـسيفه غيـر أن األخيـر أسـرع إل
ضربه بعمود الحديد، فما كان مـن الفارسـين إال أن فـرا مـن بعـضهما الـبعض                    
خوفًا من عود الضرب، وهنا نجد قطري يبـرز نفـسه كُفًئـا للمغيـرة فـي سـاحة                   

                                         
  ).١(، هامش رقم ١١٧صشعر الخوارج، : إحسان عباس.  د(١)
  .١١٧ ص:السابق (٢)



– 
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الوغى، ويورد تشابها في الموقف والتـصرف مـن االثنـين خوفًـا مـن بعـضهما                 
  .البعض، وإدراكًا لقوة بعضهما البعض

 األول نلحظُ قطري يوازن بين إقدامه وما أعقبه من فراره وهروبـه     وفي البيت 
من القتال منهزما أنَّه لم يهب خيل العدو وفرسانهم اآلخرين، بل اقتحم صفوفهم، وذلـك               

، فلم يخَفْ الـشاعر مـن الخيـل المحيطـة           )تناولته بالسيف والخيل دونه   : (حينما قال 
   غيرة لتحميه، وإنَّما تقدا لوجه مع المغيرة، وهنـا        بالمخترقًا صفوفهم حتَّى أصبح وجهم م

تغيرتْ قواعد المعادلة، وأصبح في مواجهة مقاتٍل كفء فارٍس، وهنـا أصـبح القتـال               
وهـذا ينفـي    ...بينهما متكافًئا، وحينها ولَّى الطرفان بعد أن اختبرا قوة بعضهما البعض          

 مقدام يخترق صـفوف العـدو   – في األصل    –عن قطري صفة الهروب، وإنَّما قطري       
ويبادرهم، وبهذا تنتفي عنه صفة الخوف والهروب، ويزيح عن نفـسه عـار الهـروب        

  .خوفا على الحياة وطلبا للنجاة
 مـن ناحيـة   –ثُم إن قطري؛ رغم أنَّه يظهر تكافًؤا في قتال المغيرة؛ إال أنَّـه              

 وتفوقه عليه في الشجاعة واإلقـدام، وذلـك          يحاول إثباتَ تميزه عن المغيرة،     –ُأخرى  
حينما يعرض مقاِرنًا بين إقدامه واقتحامه صفوف العدو طلبا للقتـال، وبـين تحـصن               
غريمه وراء جنوده، الذين يحمونه من هجمات أعدائه، وهنا يتجلَّى الفارق في الشجاعة             

العـدو مبـِرزا تفوقـه      بين قطري أمير قومه الذي لم يخشَ الموت، وتقدم بين صفوف            
  .وفروسيته في مقابل احتماء المغيرة وراء جنوده

ونتيجة هذا اإلقدام والثبات والتصدي من الفارسين اللذين لم يثبتْ أمامهما أحـد        
غيرهما، عد النَّاس كُلَّ واحٍد منهما فارس جمعه، وهذه نتيجة قريبة تقود إلـى النتيجـة                

  .هي أن الشاعر فارس مثله مثل المغيرةالتي في صدر القصيدة، و
بيد أن ثَمة فارقًا في سبب اختيار الناس كُلا منهما فارس جمعه؛ حيثُ إن سبب               
اختيار الناس قطري فارس جمعه لما تحلَّى به من الشجاعة واإلقدام، واقتحام صـفوف              

 هكذا حتَّـى التقَـى      العدو دون خوٍف، وهم يفرون منه أو يخرون صرعى أمامه، وظلَّ          
               م، ومن ثَـمطوفان قطري، وأوقفه عن التقد بالمغيرة؛ الذي كان بمثابة الحائط الذي صد

، وهنا تبـدو المفارقـة     اتَّصفَ المغيرة بفارس جمعه؛ ألنَّه الوحيد الذي ثبت أمام قطري         
بين فروسية قطري األصيلة، والتي تبدتْ في هجومه الهادر واختراقه صـفوف جنـود              
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المغيرة، بينما فروسية المغيرة حادثة نتيجة تصديه لهجوم قطري، وظهر حينها ندا لـه،          
لين، والتي بدا   وهذا يفسر التنوع الوارد في صدر القصيدة عند التعبير عن فروسية الرج           

فيها أن قطري يصفُ نفسه بالفروسية المطلقة؛ لكنَّه يتشكَّك في فروسـية المغيـرة، وال          
يراها فروسية في األصل، وظهر تعليل ذلك في اختالف مواقفهمـا فـي اإلقـدام فـي                
الحرب وتقدم الجنود في اختراق صفوف العدو، أو االحتماء وراء الجند خوفًا من لقـاء              

عدو، وهذا مناِقض لمفهوم الفروسية الحقَّة، غير أن ما انماز به هو القُوة والتكافؤ فـي                ال
               ة ليستْ هي المقياس الوحيد، بل يجمـعالقُو القتال بينه وبين قطري عند المواجهة؛ لكن
إليها الفارس الشجاعة واإلقدام، وهما ما توفَّرا في قطري، بينمـا بـدا عكـسهما عنـد              

  .غيرةالم
وهنا نجد الشاعر يسوقُ أبنية استداللية للوصول إلـى تأكيـد فروسـيته فـي               
الحرب؛ رغم هزيمته، كما يبين من خالل مواقفه؛ قياسا إلى مواقف المغيرة، أنَّه األحقُّ              
بلقب الفارس، وال يصح أن يتقاسم هذا اللقب معه المغيرة الذي ال يدانيه في الـشجاعة                

ومن خالل هذا نجد قياسا يظهر معكوسا على طريقة بناء القصائد القصار يبدأ             واإلقدام،  
بالنتيجة العامة، ثُم يأخذُ الشاعر في بناء المقدمات وصوال إلى هذه النتيجة النهائية، وقد              

  :جاء هذا االستدالل وفق البناء التالي
  

  
  
  
  
  

 بالنتيجة النهائيـة، ثُـم      وهكذا نجد تراكب أبيات القصيدة بصورة ترابطية تبدأ       
يأتي بعدها مقدمات الوصول لهذا الحكم في تدليل على صحة الحكم الوارد فـي مطلـع           
القصيدة، ثُم تُفِضي هذه المقدمات إلى نتيجة قريبة تقود إلى النتيجـة اُألولـى، وتجلـو                

  .حقيقة الحكم الصادر في مطلع القصيدة وتبرره



– 
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طري بين فروسيته المكتملة، وفروسية المغيرة الناقصة، ينتِقـُل         بعد أن يقاِرن ق   
إلى الوعيد، الذي يفهم منه الباحثُ انَّه يحاِوُل أن ينفي عن نفسه صفات الخوف والهرب               
والضعف، ويؤكِّد ما جاء في مقدمة القصيدة في وصفه لنفسه بالجرأة واإلقـدام وعـدم               

لمغيرة صنائعه مع القريبين منه، وما أبـاله مـن ضـربة            هيبة الموت والقوة، فيذكُر ل    
قطعت أنوف المبغضين، في وعيد من الشاعر للمغيرة، وتأكيد على أن مصير المغيـرة              
كان قريبا من مصير هؤالء على أيدي قطري بن الفُجاءة، ثُم يستدِرك قطـري مؤكِّـدا                

رة ما تركه إال أن يرِدي أحـدهما اآلخـر     للمغيرة أنَّه لو كان يعلم أن من لقيه كان المغي         
قتيلًا، ويسِلمه للذئاب تأكله، وهنا يلجأ الشاعر إلى أسلوب الكنايـة أثنـاء حديثـه عـن                 
إصراره على مبارزة المغيرة إذا عرفه في ساحة القتال حتَّى يقتل أحدهما اآلخر، ولـن               

يد شجاعته وجدته فـي مبـارزة       لتأك) القسم(يفر منه، وقد صدر كالمه بالمؤكِّد اللفظي        
  .المغيرة إذا عرفه، وحينها فقط سيعلم المغيرة قوة قطري، وصدقه عند اللقاء

وثَم يكون التحول بالخطاب من الحديث عن الغائـب إلـى الحـديث الموجـه               
ا للمخاطب مباشرة فيه داللة على الندية والتحدي، بل يحمُل داللة التفوق والتفضيل حينم            

يشير الشاعر إلى تفوقه وشدته وصدق عزمه، الذي ال يدانيه فيه غيره، وفي هذا إشارة               
إلى تفضيل قطري على المغيرة، بيد أن قطري تعلَّل بكون مثل هذه األشياء لـم يجـدها    
، منه المغيرة أنَّه لم يكُن يعرفه، وإال لكان حمل عليه ولم يكن ليتركه إال قاتال أو مقتولًـا        

ة عزمه التي ال تلين وال تفترة قطري في القتال، وقوالمغيرة شد وحينها سيعلم.  
وهكذا نجد قطري في هذه األبيات الثالثة ينتِقُل مـن إثبـات فروسـيته أمـام                
المغيرة إلى تأكيد بأسه وشدته للمغيرة، ويتوعده ويخبره بقوتـه وبأسـه عنـد اللقـاء،                

إنَّـه لـم    : ر هذه القوة أنَّه لم يكُن يعرف المغيرة، وكأنَّه يريد القـول           ومبررا عدم إظها  
             بارزتـه، أو ألنة؛ ألنَّهم ليسوا أكفَّاء يـصلحون لمته أمام من هم دونه في القُوقُو ظِهري
المغيرة كان يختبئ وراء جنده، لذا لم يكُن معروفًا لقطري، ففر منه، ولم يختبـر قُـوة                 

  . وفروسيتهقطري
يِلي ذلك تحول قطري إلى الحوار المفترض الذي ينقُُل فيه حديثَ النَّاس عمـا              

كناية عن هزيمته علـى     (وقع معه في حربه هذه مع المغيرة؛ حيثُ ُأصِيب منه بضربة            
ألبسته رداء العار والذُّلِّ، وهنا يرد قطري علـى زعمهـم           ) يد المغيرة في هذه المعركة    
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 أن يكون فارس مثله إذا دِعي للقتال، وطُِلب من العدو أن يبرز له كفء يقاتله كان                 نافيا
قطري الفارس البارز له، ال يكون فارس مثله لم يغضض الطرف ذُلًا وخوفًا أن يلحقـه                
الذُّلُّ والخوف، وكيفَ له أن يكون هكذا، وسنَّته في حياته القتال، وثَـم نجـد الـشاعر                 

حدث عن استمراره في القتال من خالل االستعارة المكنية حيثُ جعـل الـرمح أحـد                يت
صفاته باعتباره فارسا مقاِتال ِمقداما، ونسب إلى الرمح سنَّة القتال حتَّى ينكـسر، وهنـا              

لـن  يؤكِّد الشاعر أنَّه لن يتقهقر، وأن الحرب سجال، وأنَّه ما دام حيا سـيظَلُّ مقاِتلًـا، و   
يوِقفَه عن هذا الطريق غير الموت قتيلًا، وهنا نجد الشاعر قرن بين انكسار الرمح مـن                
كثرة القتال وبين نسبة الرمح إليه في داللة على أنَّه لن تنتهي حياته هاربا يموت ميتـة                 

ـ                  احة عادية، بل سيظلُّ طيلة حياته مقاِتلًا، ولن يِقفَ عن القتال إال إذا لِقي حتفه فـي س
  .الوغى

       ربـرلنا القصيدة السابقة وجدنا قطري يحاِوُل فيهها الدفاع عن نفسه، ويوإذا تأم
هزيمته على يد المغيرة، وينفي عن نفسه ذُلَّ العار الذي لحقه عقـب هـذه الهزيمـة،                 
ويزيُل عن نفسه تهمة الحرص على الحياة ولو ذليلًا وإيثارها على الموت الكريم، وفـي           

قيق هذه الغايات جاءتْ القصيدة في ثالثة مقاطع متتالية حـاول مـن خاللهـا               سبيل تح 
تبرير موقفه، والتأكيد على أن هزيمته ال تعني عارا وذُلا دائم االلتصاق به، بل الحرب                
سجال، وإذا كانتْ الكرة عليه في هذه المرة، فسيعاود الكرة، ولن يستسلم حتَّى يقـضي               

  .تل في ساحة الحربعلى عدوه، أو يق
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية نسج الشاعر قصيدته في ثالثة مقاطع تناول فيهـا              
               كليهما فارس قومه، ويرد به الناس من أن غيرة، وما أقرة الما إلى فروسيته قياسفروسي

ـ      ع على هذا الزعم مؤكِّدا أنَّه أفضل من المغيرة في إشارة على تفضيل جمعه علـى جم
المغيرة؛ ألنَّه أفضل جمعه، وهو مقدام اقتحم صفوف أعدائه، حتَّى وصل إلى المغيـرة،          
وتناوله بضربة وهو مختبئ وراء جنده، فبادره المغيرة بضربة بعمـود حديـد خلـسة               
أصابتْ قطري، ففر خوفًا من أن يقتََل غدرا في حين فر المغيرة في الوقت نفسه خوفًـا                 

 ة قطري األصيلة، وبـين  من بطش قطري وقوفارقة بين فروسينا تبدو المته وجرأته، وه
وكأن الشاعر قصد إلى توضيح رأي النـاس فـي          ...فروسية المغيرة الزائفة المصطنعة   

فروسيتهما، وتأكيد الفرق بينهما في الفروسية التي تعني الشجاعة والقوة واإلقدام، وتقدم            



– 
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دو، وهذه الشروط تنطبق عليه هو، أما المغيرة، فـال  الصفوف، بل واختراق صفوف الع  
يصدقُ عليه شيء منها، وهذا يعني أنَّه فارس، بينما المغيرة ال يستحقُّ لقـب الفـارس؛           
ألنَّه ال يمتلك أيا من مقومات الفروسية الحقَّة، وهذا يقود إلى نتيجة ُأخرى أنَّه إذا كـان                 

كانتْ فروسية المغيرة زائفة، يكون قطـري فـارس         قطري والمغيرة فارسا جمعيهما، و    
  .المعركة األوحد بال مناِفٍس، وهذا مدعاة للفخر، وليس دليلًا على العار والذُّل

ثُم انتقل الشاعر بعد أن أثبتْ تفوقه وشجاعته في القتال إلى تأكيد هذه القـضية               
لى عرض موقٍف آخر يؤكِّد     حين تحدث عن بطشه وشدته في القتال، وصدق عزيمته، إ         

من خالله هذه القوة والشجاعة، وذلك حين تحدث عن فتكه بأعدائه في القتال، وفتَ إلى               
                والفر يعلم بوجوده بينهم، فأخذ يزاوج بين الكر أنَّه حين حمل على جمع المغيرة لم يكن

ئه، ثُم يلفتُ إلى أنَّه لـو   حتَّى يقتُل وال يكون لقمة سائغة، ولئال يقع فريسة سهلة بيد أعدا           
كان يعلم بوجود المغيرة بين من حمل عليهم من أعدائه لما تركه إال أن يرِدي أحـدهما                 

  .اآلخر قتيلًا؛ ألن هذا بغيته ودليل نصره على عدوه، أال وهو قتل قائد جيش أعدائه
ك أنَّه حمل وهنا يلفتُ قطري إلى مقارنة خفية بين موقفه وموقف المغيرة، وذل

على جمع المغيرة ولم يكن يعرفه، لذا لم يستمر في حملته، وقد برر حالة الفر بأنَّه 
ضِرب ِخلسة من أحد أعدائه؛ الذي لم يكُن يعرفه حينها، وتكشَّف له فيما بعد أنَّه 

حاولة المغيرة، وذكر أنَّه لو كان يعلمه لما فر من أمامه، وهنا يستمر الشاعر في م
إعادة بلورة التصور الذي نتج عن هذه المعركة، ويحاول التأكيد على أنَّه المنتصر، 
وأن عدوه جبان، وذلك حين نلحظُ أن هذا الموقف من قطري يستدعي موقفًا آخر مقابال 
 فيما يمكن أن نُطِلقَ عليه االستلزام الحواري، وذلك أنَّه على الطرف المقابل كان يعلم

المغيرة؛ وهو وسط جمعه، أن الذي حمل عليهم كان قطري بن الفجاءة قائد الخوارج 
وبغيتهم، وإذا كان صادقًا في الشجاعة واإلقدام، أو قادرا على مواجهته لما تركه يعود 
 موته كان سيحسم المعركة بانتصار المغيرة وجمعه؛ لكن ة أنا، وهو بينهم؛ خاصسالم

ن سببا أقوى، وهو الجبن والخوف من بطش قطري وشدته، وحرصهم الذي منعهم كا
على الحياة في مقابل إقدامه دون النظر إلى الحياة أو الموت، بل إن الذي يسيطر عليه 
هو الشجاعة واإلقدام واالنتصار على األعداء، دون النظر إلى الضريبة التي سيدفعها 

  .خَل بهامن أجل ذلك؛ ولو كانتْ حياته، فلن يب
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             ِعيـدي حاول قطري من خالل إرساء بعض القواعد أننا تنقلب الصورة، ويوه
بلورة مفهوم الهزيمة واالنتصار في الحـرب، وربطـه بمفهـوم الفروسـية واإلقـدام               

 بأنَّه حـريص    – من وجهة نظره     –والشجاعة والقُوة، كما يحاول تفنيد الدعوى الزائفة        
سبب هزيمته هو وجمعه، ونلحظُ أنَّه لم يسع إلى النفـي المباشـر        على الحياة، وأن هذا     

لهذه القضية بأن ينفي عن نفسه التُهمة، وأن يصفَ نفسه بالشجاعة واإلقدام؛ لكنَّه لجـأ               
إلى سرد صنائعه وأفعاله في الحرب، وترك لها تبوح بما يريده دون أن يصرح هو بـه        

  .ثر في دفع المستمعين إلى القبول والتصديقمباشرة، وهذا األسلوب له وقع أك
 يحاول تغيير قواعد    – في أثناء محاولته إلثبات دعواه       –لكن الالفت أن قطري     

االحتكام للوصول إلى مفهوم االنتصار والهزيمة في الحرب، ويحاِوُل أن ينقُل ذُلَّ العار             
سه معـاني العـزة والكرامـة       والهزيمة والخزي إلى عدوه المغيرة، وأن ينِسب إلى نف        

  .والفخر واإلباء
ولهذا نجده في المقطع الثالث من قصيدته يحاِوُل التصريح بتغير قواعد النصر            
والهزيمة في المعركة؛ إذْ ليس المعوُل عليه في هذا الحسم الميداني فـي معركـة مـا،               

لحالة صدق العزم في    فالحرب سجال يوم لك ويوم عليك، ولكن ما يعوُل عليه في هذه ا            
القتال، والشجاعة واإلقدام؛ ألنَّه قد تطرأ بعض العوارض التي تُغير من قواعد المعركة             
مثل التفوق العددي؛ لكنَّها ليستْ صادقة دائما، ودليل ذلك ما حدث معه هو حين حمـل                

قـدوا  على المغيرة في جمعه، وكاد يقضي عليهم، وأصاب منهم الكثير، ولـوال أنَّهـم ف          
معاني الفروسية الحقَّة، ولجأوا إلى األساليب الحقيرة، وخالسه المغيرة قائـدهم بـضربة    
لما أمكنهم الوقوف في وجهه، وهذا يقود إلى النتيجة الموضحة فـي صـدر القـصيدة،       
وهي أن قطريا فارس أصيل بما تحمله معاني الفروسية من الشجاعة واإلقـدام والقـوة               

، بينما هذا األمر مشكوك فيه عند المغيرة، ونلحظُ أنَّه لم يـصِدر حكمـه               وشرف القتال 
على المغيرة صراحة في صدر قصيده ناسبا إليه معـاني الـذل والـضعف والخـوف             
واالفتقار إلى معاني الفروسيّة الحقَّة، وإنَّما اكتفي بالتلميح دون القطع بهذا األمر، وترك             

ينهما أن تؤكِّد رأيه في نفسه، وتترك للمـستمع ان يحكُـم        ألحداث المعركة التي دارتْ ب    
  .على المغيرة من خالل مواقفه
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لذا ال نعجب أن نراه؛ وهو ينفي عن نفسه أن يكون المغيرة ألحق بـه العـار                 
والذُّل بانتصاره عليه في معركة، يبرر زعمه بأنَّه لم يتخلَّ عن سيفه، ولم يـركن إلـى                 

 يوصف بالعار والذُّل، وإنَّما هو ماٍض في سبيله مكمال لمسيره، مـستِمرا             االختباء حتَّى 
في حمل سيفه حتَّى بلوغ النصر أو الموت بعد أن يفَلَّ رمحه، وحينها فقط يتمكَّن منـه                 

  .أعداؤه، وحينها يقتَُل شريفًا في ساحة الوغى
ناصر جزئية رئيـسة    وهكذا نجد تراكبا في كُلِّ مقاطع القصيدة للوصول إلى ع         

تقود في النهاية إلى تأكيد ما جاء في صدر القصيدة من أن قطري فارس بينما المغيـرة                 
ال يستحقُّ أن يوصف بهذا اللقب، وهذه النتيجة تحمل في طياتها كُلَّ المعـاني الجزئيـة         

عن نفـسه   التي حاول قطري أن ينفيها عن نفسه، وأن ينسبها للمغيرة، فحاول أن ينفي              
معاني الذُّل والخوف والحرص على الحياة والفرار من ساحة القتـال والهزيمـة، ولـم             
يكتِف بهذا، بل حاول أن يصم بها المغيرة؛ وهذا شيء بدهي ألن هذه المعـاني نُـِسبتْ             
إليه بسبب هزيمته على يد المغيرة، وحاز المغيرة قصب السبق والشرف والنصر عليه،             

 هذه المعاني عنه، ووفي سبيل نفيها عن نفسه لجأ إلى وصف خـصمه              فحاول أن ينفي  
بها ليكون لها وقع أكبر وأثر أوقع على المستمعين، ولينتِصف من عدوه كمـا انتـصف         

  .هو منه
  :وإذا تأملنا بناء القصيدة وجدناها جاءتْ وفق النسق التالي
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 تأكيد معنى الفروسية لنفـسه،  وهكذا بدا الشاعر منذ مطلع قصيده حريصا على     
والتشكيك في وصف المغيرة به، وهو يدِرك قيمة هذا الوصف، وما يستتبعه من صفاٍت              
             تؤكِّد شجاعة صاحبه وبسالته، وتنفي عنه ذُلَّ العار والخوف والحرص على الحياة، وقد

ها من  حاول تأكيد هذا الوصف من خالل بعض القضايا الجزئية التي حاول الوصول إلي            
خالل بعض االستدالالت الفرعية؛ التي تتضافَر نتائجها في مقدمات تصل إلى النتيجـة             
التي صدر بها الشاعر قصيدته، وهي كونه فارسا، وال ينبغـي أن يوصـفَ الفـارس                
بصفات الخوف والضعف والحرص على الحياة؛ ألنَّها صفات تتعارض مـع وصـف             

  .الفروسية
 – مستعينًا ببعض الوقـائع الجزئيـة        –ر من خالل قصيده     وهكذا حاول الشاع  

صرف األنظار عن نتيجة المعركة التي انتهت بهزيمته وانتصار المغيرة، وحاول مـن             
خالل قصيده إزالة هذا التصور واستبداله بتصوٍر آخر مستمد مـن طبيعـة المعركـة               

ذهان، ووصف نفسه بـالعزة   وبعض أحداثها الجزئية وصولًا إلى بتغيير ما انطبع في األ         
والفروسية والشجاعة واإلقدام وعدم الهزيمة، ومحاولة لصق صفات العـار والخـزي            

  .بغريمه وعدوه المغيرة
. وعلى هذا؛ فإن التصور عن هذه القصيدة أنَّها من المنصفات؛ حسب تعبيـر د     

نَّما هاجمه مـن حيـث      إحسان عباس، تصور قاِصر؛ ألن قطريا لم ينِصفْ المغيرة، وإ         
  .في البالغة) الذم بما يشبه المدح(يمدحه، وهذا قريب من باب 



– 

  )٤٩٣٦(

  :قائمة المصادر والمراجع
، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ٢، ط)جمع وتقديم(شعر الخوارج : إحسان. عباس، د - ١

 .م١٩٧٤

ن محمد الحبيب ب: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وتحقيق: القرطاجني، حازم - ٢
 .م٢٠٠٨، الدار العربية للكتاب، تونس، فيفري ٣الخوجه، ط

 
 



 

 )٤٩٣٧(

  
  
  
  

  
  

  
  

تعطي الشريعة اإلسالمية للزوج الحق في الطالق مرتين رجعيتين قبل أن تبين منه 
زوجته بينونة كبرى بالتطليقة الثالثة، لكن ماذا لو أن شخصا لم يطلق تطليقة واحدة في 

أنت طالق : كل مرة، بل طلق زوجته ثالث تطليقات في لفظ واحد، كأن يقول لها
  .الثا، أو ما أشبه ذلكبالثالث، أو أنت طالق ث

  :العلماء اختلفوا في عدد التطليقات التي تقع بهذه الصيغة على أقوال
  :أقوال العلماء في المسألة

 كانت المرأة إن طلقت ثالثا بلفظ واحد إن أن الرأي هذا أصحاب  يرى:القول األول
وهو قول  ط،فق تطليقة واحدة وقَع بها مدخوالً تكن لم وإن الثالث، وقعت بها مدخوالً
  .راهويه بن إسحاق

 أن طالق الثالث بلفظ واحد ال يقع به إال طلقة واحدة، وقد قال بهذا القول :القول الثاني
، كأبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن ١عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم

 ، وهو٣، وداود بن علي٢مسعود، وابن عباس، ومن التابعين قال به عكرمة وطاوس
، وهو قول ٢، وبه قال الزيدية١، وتلميذه ابن قيم الجوزية٤اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .٣عند الشيعة اإلمامية

                                         
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو/ تحقيق الجوزية، قيم ابن ،)٤/٣٧٧: (العالمين رب عن الموقعين  إعالم- ١

 هـ ١٤٢٣ األولى، الطبعة السعودية، بيةالعر المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار سلمان،
  ).٨/٤٥٤: ( اإلنصاف للمرداوي- ٢
 ).٤/٣٨٨: ( إعالم الموقعين- ٣
 ).٣٣/٧: ( مجموع الفتاوى البن تيمية- ٤

 
 

 
  المدرس المساعد بقسم الشريعة اإلسالمية

   جامعة المنيا- ومكلية دار العل
  



– 

  )٤٩٣٨(

 أن طالق الثالث بلفظ واحد يقع به ثالث طلقات وتبين به الزوجة، وهو :القول الثالث
من ، وبه قال ٧ والحنابلة٦ والشافعية٥ والمالكية٤قول جمهور العلماء من الحنفية

عمر، وعثمان، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمر، وهو الرواية الثانية عن : ٨الصحابة
كابن أبي ليلى، والليث : ٩علي، وابن عباس، وابن مسعود، وقال به كذلك علماء آخرون

  .، واألوزاعي١٠بن سعد

                                                                                                     
 الرسالة، الجوزية، مؤسسة قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد:  زاد المعاد في هدي خير العباد- ١

 ٦٩١ ( القيم و ابن). ٥/٢٢٩: (م١٩٩٤ /هـ١٤١٥ ، والعشرون السابعة: الكويت، الطبعة اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت
 اإلصالح أركان من . دمشق أهل من الدين شمس . الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ، هو )هـ ٧٥١ -

 . بدمشق معه سجن وقد ، أقواله من شيء عن يخرج ولم له وانتصر تيمية ابن على تتلمذ . الفقهاء كبار وأحد ، اإلسالمي
 مدارج " و ، " الفروسية " و ، " السعادة دار مفتاح " و ، " الحكمية الطرق : " تصانيفه من . كثيرا وألف ، كثيرا بخطه كتب

   ).٤٠٠ / ٣( : الكامنة البن حجر والدرر ، )٢٨١ / ٦: (للزركلي األعالم " . السالكين
 ).٢٢/٣٧٢: ( للشوكاني السيل الجرار- ٢
محمد جواد مغنية، مؤسسة أنصاريان، :  فقه اإلمام جعفر الصادق عرض واستدالل).٥/٢٧: (اإلسالم شرائع  شرح- ٣

 ).٦/١٢: (م٢٠٠٠
). ٣/٢٢٦: (حاشية ابن عابدين). ٣/٢٥: (فتح القدير للكمال ابن الهمام). ٥/٣٣: ( شرح مختصر الطحاوي للجصاص-  ٤

 ).٦/٥٧: (المبسوط). ٥/٢٨٥: (اية لبدر الدين العينيالبناية شرح الهد
 اإلمام فقه في التفريع). ٢/٨٣٦: (المعونة). ٢/٧٣: (كفاية الطالب الرباني للشاذلي). ٤/٣٩: ( مواهب الجليل للحطاب-  ٥

 األولى سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: تحقيق). ٢/٣: (أنس ألبي القاسم بن الجناب بن مالك
  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٦

مغني المحتاج للخطيب ). ٨/٩: (روضة الطالبين للنووي). ١٠/١٢٢: (الحاوي للماوردي). ١٦٧: ( التنبيه للشيرازي- ٦
 ).٣/٢٩٤: (الشربيني

م ، ألبي البركات عبد السال)٢/٥١: (حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه في المحرر). ٧/٣٦٨: ( المغني البن قدامة- ٧
الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح . م١٩٨٤_  هـ ١٤٠٤بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الثانية 

  ).٨/٤٥٣: (اإلنصاف للمرداوي). ٩/١٩: (والمرداوي
  ).٢/١٩١: (تبيين الحقائق للزيلعي). ٧/٣٦٨: ( المغني البن قدامة- ٨
 ).٢/١٩١: ( تبيين الحقائق للزيلعي- ٩

 في مصر أهل إمام . الحارث أبو ، بالوالء ، الفهمي الرحمن عبد بن سعد بن الليث ، هو )هـ ١٧٥ - ٩٤ (  الليث- ١٠
 القاضي إن بحيث ، عصره في بها من وأمير ، المصرية الديار كبير كان : " بردي تغري ابن قال . وفقها حديثا عصره
 األجواد الكرماء من وكان . بالفسطاط ووفاته ، قلقشندة في ومولده . خراسان من أصله " . ومشورته أمره تحت من والنائب

 :األعيان ووفيات ، )١١٥ / ٦( : األعالم.تصانيف له . به يقوموا لم أصحابه أن إال ، مالك من أفقه الليث : الشافعي وقال. 
  )٢٠٧ / ١( :الحفاظ ،وتذكرة )٤٣٨ / ١(



 

 )٤٩٣٩(

 أن طالق الثالث بلفظ واحد ال يقع شيًئا ال واحدة وال أكثر منها، وهو :القول الرابع
  .١ل عند اإلماميةقو

  سبب الخالف
  :يمكن إرجاع الخالف في هذه المسألة إلى أمرين

 وال الحرمة فقط يستلزم هل أم حرمته وبطالنه؟ يستلزم هل الشيء، عن النهي :األول
 صحة في يشترط التي باألفعال الطالق شبه فمن : "البطالن؟، يقول ابن رشد يستلزم
 بالنذور شبهه ومن. يلزم ال: قال والبيوع لنكاحكا فيها الشرعية الشروط كون وقوعها
 ألزمه كيفما الطالق كان ألزم صفة أي على لزمه منها العبد التزم ما التي واأليمان
  .٢"نفسه المطلق
فيها  ويتسع االحتمال إليها يتطرق ظنية أدلة المسألة، هذه في الواردة األدلة :الثاني

  . المجال لالختالف واالجتهاد
  :ب المذهب األولأدلة أصحا

استدل إسحاق بن راهويه على مذهبه في التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها 
  :بما يلي

 حديث طاوس أن رجلًا يقال له أبو الصهباء، كان كثير السؤال البن :الدليل األول
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثًا قبل أن يدخل بها جعلوها :" عباس، قال

:  وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، قال ابن عباساحدة على عهد رسول اهللا و
  .٣..."بلى

                                         
 ).٦/٣١: ( اللمعة الدمشقية للعاملي- ١
 ).٣/٨٤: (داية المجتهد البن رشد ب- ٢
: السنن الكبرى للنسائي. ، كتاب طالق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث)٢/٢٦١: ( سنن أبي داود- ٣
، وهو حديث قد سكت عنه أبو داود، وقد .، كتاب الطالق، طالق الثالث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)٥/٢٥٤(

إسناده صحيح على شرط :  ما سكت عنه فهو صالح، وقال عنه بدر الدين العينيقال في رسالته ألهل مكة أن كل
 موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو: اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخب: انظر.مسلم

 األوقاف إبراهيم، وزارة بن ياسر تميم أبو: العينى، المحقق الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن
  ).١١/٤٤: (م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: قطر، الطبعة – اإلسالمية والشؤون



– 

  )٤٩٤٠(

 ويقع واحدة إال يقع ال الدخول قبل الطالق أن بشكل بين الرواية هذه  تدل:وجه الداللة
  .١ثالثا الدخول بعد

غوا طالق؛ فيكون قوله ثالثا ل:  أن التي لم يدخل بها تبين بمجرد قوله:الدليل الثاني
 هو بالثالث عمر إلزام أن هؤالء بخالف المدخول بها فإن كلمة طالق ال تبينها، ورأى

 هذا ففي: قالوا. بها المدخول غير في الصهباء أبي وحديث بها، المدخول حق في
  .٢القياس الجانبين، وموافقة من المنقول موافقة التفريق

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  : الثالث يقع واحدة فقط بما يلياستدل القائلون بأن طالق 

  .٣ الطَّلَاقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن :الدليل األول
 أن العرب ال تعقل في لغتها وقوع المرتين إال متعاقبتين، مرة بعد مرة، :وجه الداللة

 والَِّذين يرمون َأزواجهم : في قوله سبحانه وتعالى: واألدلة عتلى ذلك كثيرة، منها
 اِدِقينالص لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عبَأر ِدِهمةُ َأحادفَشَه مهِإلَّا َأنْفُس اءدشُه ملَه كُني لَمو

)٦ (الْكَاِذِبين ِمن كَان ِه ِإنلَينَتَ اللَِّه علَع ةُ َأنالْخَاِمسوأشهد باهللا أربع : لو قالف. ٤
ويدرُأ عنْها الْعذَاب َأن تَشْهد : قوله شهادات باهللا إني لمن الصادقين، كانت مرة، كذلك

 الْكَاِذِبين لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عب٨(َأر ( ِمن كَان ا ِإنهلَياللَِّه ع بغَض ةَ َأنالْخَاِمسو
واحدة ومثل  كانت الكاذبين، لمن إنه شهادات أربع باهللا أشهد قالت فلو ،٥ينالصاِدِق

، فهذا ٦سنُعذِّبهم مرتَيِن ثُم يردون ِإلَى عذَاٍب عِظيم:ذلك قوله تعالى في شأن المنافقين
  .٧مرة بعد مرة

ِذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ َأيمانُكُم والَِّذين لَم  ياَأيها الَِّذين آمنُوا ِليستَْأ: ومثل ذلك قوله تعالى
يبلُغُوا الْحلُم ِمنْكُم ثَلَاثَ مراٍت ِمن قَبِل صلَاِة الْفَجِر وِحين تَضعون ِثيابكُم ِمن الظَِّهيرِة 

                                         
  ).٣/٢٨٣: ( معالم السنن للخطابي- ١
 ).٥/٢٢٠: ( زاد المعاد البن القيم- ٢
  ).٢٢٩: ( البقرة- ٣
  ).٧،٦: ( سورة النور- ٤
  ).٩،٨: ( سورة النور- ٥
  ).١٠١: ( التوبة- ٦
  ).٥/٢٢٣: ( زاد المعاد البن القيم- ٧



 

 )٤٩٤١(

سب ذلك منه إال مرة أستأذن ثالث مرات، لما ح:  فلو أنه قال١وِمن بعِد صلَاِة الِْعشَاِء
واحدة وعليه فالبد أن تكون داللة المرة في الطالق أيضا بهذا المعنى الذي يقره كل من 
اللغة والعرف، فقد دلت اآلية إذن على أن الرجل إذا طلق ثالثا بلفظ واحد، لم تقع إال 

قتضى ، وعليه فإن القول بوقوع الطالق الثالث بلفظ واحد ثالثًا مخالف لم٢طلقة واحدة
  .٣اآلية

وَأحصوا ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن ياَأيها النَِّبي : قوله تعالى: الدليل الثاني
ِحشٍَة الِْعدةَ واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخْرجن ِإلَّا َأن يْأِتين ِبفَا

 دعِدثُ بحي لَّ اللَّهِري لَعلَا تَد هنَفْس ظَلَم اللَِّه فَقَد وددح دتَعي نماللَِّه و وددح ِتلْكنٍَة ويبم
  .٤فَِإذَا بلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف) ١(ذَِلك َأمرا 

 أن اآلية ذكرت أن الطالق المشروع هو ما كان للعدة أي الستقبال العدة :جه الداللةو
بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة، والقول بجمع الثالث مخالف لمقتضى اآلية، ألنه 
ال يكون فيه استقبال للعدة؛ إذ تكون الطلقة الثانية والثالثة في وقت عدتها فال يصح، 

  .٥قعوإذا لم يصح لم ي
 عهد على ثالث الطالق كان: "  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:الدليل الثالث

 واحدة الثالث طالق عمر خالفة من وسنتين بكر وأبي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أمضيناه فلو أناة فيه لهم كانت أمر في استعجلوا قد الناس ان الخطاب  بن عمر فقال

  .٦"عليهم فأمضاه عليهم

                                         
 ).٥٨: ( سورة النور- ١
 أيوب بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد العالمين، أبو رب عن الموقعين إعالم:  إعالم الموقعين عن رب العالمين- ٢

 سلمان، أبو آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: وآثاره أحاديثه وخرج عليه وعلق له الجوزية، قدم قيم بابن المعروف
 ١٤٢٣ األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن حمد، دارأ اهللا عبد أحمد عمر
  ).٤/٣٨٤: (هـ

  ).٣٣/١٩: ( مجموع الفتاوى- ٣
  ).٢،١: ( سورة الطالق- ٤
  ).٥/٢٢٩: ( زاد المعاد البن القيم- ٥
، كتاب الطالق، باب )٢/٢٦١: (سنن أبي داود. ، كتاب الطالق، باب طالق الثالث)٢/١٠٩٩: ( صحيح مسلم- ٦

  .نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث



– 

  )٤٩٤٢(

 أن الحديث صريح في أن الطالق الثالث بلفظ واحد كان يعد طلقة واحدة :وجه الداللة
 جعله ثالثًا لما رأى ، وأن عمر بن الخطاب  وأبي بكر في زمن رسول اهللا 

استعجال الناس في جمع الطالق، وهذا من باب السياسة الشرعية التي توجد مع الحاجة 
  .١والمصلحة

بن عباس رضي اهللا عنهما أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته عن ا: الدليل الرابع
:  كيف طلقتها قالثالثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدا، فسأل رسول اهللا 

إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت : " طلقتها ثالثًا في مجلس واحد، فقال رسول اهللا 
  .٢"فراجعها

  .٣ جعل الثالث واحدةهذا بين في أن النبي : وجه الداللة
من أحدث : " قال رسول اهللا :  حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت:الدليل الخامس

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو : " ، وفي رواية٤"في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  .٥"رد

 هذا الحديث يدل على أن كل أمر ليس عليه أمر الشارع مردود، والمراد :وجه الداللة
، ولما كان طالق الثالث بلفظ واحد محرم ليس عليه أمر ٦أمره هنا دينه وشرعهب

 .٧ فيكون مردودا الغيا وال يقعرسول اهللا 

                                         
  ).٥/٢٤٨: ( زاد المعاد البن القيم- ١
باب من جعل الثالث واحدة وما : ، كتاب الخلع والطالق)٧/٥٥٥: (السنن الكبرى للبيهقي). ٤/٢١٥: ( مسند اإلمام أحمد- ٢

 رضي عباس ابن عن رووا ثمانية مع الحجة به تقوم ال اإلسناد هذا: وقد عقب البيهقي على ذلك بقوله. ورد في خالف ذلك
منكر : وقد قال عنه ابن عبد البر في التمهيد. واحدة كان ركانة طالق أن ركانة أوالد رواية ومع ذلك بخالف فتياه عنهما اهللا

  ).١١/٥: (انظر التمهيد  البن عبد البر. خطأ
  ).٣٣/١٣: ( مجموع الفتاوى البن تيمية- ٣
: صحيح مسلم. ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)٣/١٨٤: ( صحيح البخاري- ٤
 .، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد محدثات األمور)٣/١٣٤٣(
 من  الرسولكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خالف). ٩/١٠٧: ( صحيح البخاري- ٥

  .، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد محدثات األمور)٣/١٣٤٣: (صحيح مسلم. مردود فحكمه علم، غير
الحنبلي،  الدمشقي، ثم البغدادي، السالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين:  جامع العلوم والحكم- ٦

: م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الثانية،: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة السالم لنور، دارا أبو األحمدي محمد الدكتور: تحقيق
)١/١٧٧.(  
  ).١٣/٨٨: ( مجموع الفتاوى البن تيمية- ٧



 

 )٤٩٤٣(

  :أدلة أصحاب القول الثالث
  :استدل الجمهور أصحاب القول بأن طالق الثالث بواحدة يقع ثالثًا بما يلي

  .١ فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍنالطَّلَاقُ مرتَاِن:  قوله تعالى:الدليل األول
 يدل على أن جمع التطليقتين معا جائز الطَّلَاقُ مرتَاِن:  أن قوله تعالى:وجه الداللة

  .٢وأنه يقع بهما، وإذا وقع بالثنتين وقع بالثالث إذا جمعت
  ٣د ذَِلك َأمرالَا تَدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بع :الدليل الثاني
 تشير اآلية إلى الندم الذي يمكن تالفيه بالرجعة، فأمرنا بأن نطلق طالقا :وجه الداللة

نملك معه الرجعة؛ لئال يلحق بنا ندم عليه، فال يكون لنا سبيل إلى تالفيه، فلوال أن 
  .٤طالق الثالث يقع إذا ما أوقعناه، لما كان لهذا القول معنى

  .٥وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتَعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نَفْسه :الدليل الثالث
 وردت اآلية في معرض الزجر عن هذا الفعل، فدل على أنه واقع، وإال :وجه الداللة

  .٦لما وصف بأنه ظالم لنفسه؛ ألنه لو كان لغوا غير معتد به، لم يقل له ذلك
إنه طلق امرأته : اه مجاهد عن ابن عباس، فجاءه رجل، فقالويؤيد هذا االستنباط ما رو

ينطلق أحدكم، فيركب األحموقة، ثم : ثالثًا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال
، وإنك لم تتق اهللا، ٧ومن يتَِّق اللَّه يجعْل لَه مخْرجا: يابن عباس إن اهللا قال: يقول

  .٨"، وبانت من امرأتكفال أجد لك مخرجا، عصيت ربك
: أنه لما فرغ قال عويمر: "  ما جاء في قصة عويمر العجالني وزوجته:الدليل الرابع

  .٩"كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها، فطلقها ثالثًا قبل أن يأمره رسول اهللا 

                                         
  ).٢٢٩: ( البقرة- ١
  ).٢/٧٣: ( أحكام القرآن للجصاص- ٢
  ).١: (الطالق - ٣
 ).٢/٨٢٧: (الوهابالمعونة للقاضي عبد ). ١/١٢٢: ( أضواء البيان لألمين الشنقيطي- ٤
  ).١: ( الطالق- ٥
  ).٢/٧٣٨: ( اإلشراف للقاضي عبد الوهاب- ٦
 ).٢: ( الطالق- ٧
  ).١٤٩٤٣: (رقم). ٧/٥٤٢: ( سنن البيهقي، كتاب الخلع والطالق، باب االختيار للزوج أال يطلق إال واحدة- ٨
ه من التعمق والتنازع في العلم، ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكر)٩/٩٨: ( صحيح البخاري- ٩

  .، كتاب اللعان)٢/١١٢٩: (صحيح مسلم. والغلو في الدين والبدع



– 

  )٤٩٤٤(

 في الحديث إخبار بأن عويمرا جمع الطلقات الثالث بلفظ واحد ومع ذلك :وجه الداللة
  .١، مما يدل على جوازه على هذا الوجه ينكر عليه رسول اهللا لم

 بذلك  ما جاء أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة فأخبر النبي :الدليل الخامس
واهللا ما أردت إال : واهللا ما أردت إال واحدة؟ فقال ركانة:  يسألهفقال له رسول اهللا 

  .٢واحدة، فردها إليه رسول اهللا 
  له دليل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده، ولو إن تحليف النبي :لداللةوجه ا

  .٣يحلفه لم الحال يفترق لم
  حديث فاطمة بنت قيس حيث طلقها زوجها ثالثًا فسئل رسول اهللا :الدليل السادس

  .٤"ليس لها نفقة وعليها العدة: " عن نفقتها عليه فقال
  بأن زوجها طلقها ثالثا ومع ذلك لم ينكره رسول اهللا  أن فاطمة أخبرت:وجه الداللة

  .٥مما يدل على جوازه ووقوعه
 عن رجل طلق أخبر النبي : "  ما رواه محمود بن لبيد األنصاري قال:الدليل السابع

أيلعب بكتاب اهللا وأنا بين : " امرأته ثالث تطليقات جميعا، فقام مغضبا، فقال
  .٦"أظهركم؟

                                         
 ).٢/١٩١: ( تبيين الحقائق البن نجيم- ١
، كتاب الطالق والخلع )٥/٥٩: (سنن الدارقطني. ، كتاب الطالق، باب في البتة)٢/٢٦٣: ( سنن أبي داود- ٢

حديث ركانة ليس : وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي أن اإلمام أحمد قد قال). ٤/٢١٦: (مسند أحمد. واإليالء وغيره
 داود أبو صححه: "وقال ابن حجر في التلخيص الحبير). ٢/٢٩٣: (التحقيق في مسائل الخالف: بشيء، انظر

: لحبير، انظر التلخيص ا"ضعفوه التمهيد في البر عبد ابن  وقال.باالضطراب البخاري وأعله والحاكم حبان وابن
)٣/٤٥٨(.  
  ).٥/٢٣٣: ( زاد المعاد- ٣
   رواه البخاري ومسلم- ٤
  ).٥/٢٥٣: (زاد المعاد البن القيم). ٢/١٩١: ( تبيين الحقائق البن نجيم - ٥
: أحاديثه وخرج النسائي، حققه الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  السنن الكبرى للنسائي- ٦

 هـ ١٤٢١ األولى،: بيروت، الطبعة – الرسالة األرناؤوط، مؤسسة شعيب: عليه أشرفشلبي،  المنعم عبد حسن
 ال: وعقب عليه النسائي. التغليظ، من فيه وما المجموعة، الثالث ، كتاب الطالق، طالق)٥/٢٥٢: (م ٢٠٠١ -

، وقال ابن ٥/٢٤١إسناده على شرط مسلم، زاد المعاد : قال ابن القيم. مخرمة غير الحديث هذا روى أحدا أعلم
 ذكره وإن سماع منه له يثبت ولم وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في ولد لبيد بن محمود لكن ثقات ورجاله: حجر

  ).٩/٣٦٢: (فتح الباري: الرؤية، انظر فألجل الصحابة في بعضهم



 

 )٤٩٤٥(

؛ ألنه ال نه لو كانت الثالث المجموعة ال تقع لبين ذلك رسول اهللا  أ:وجه الداللة
  .١يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

حدثنا عبد اهللا بن عمر أنه طلق امرأته، وهي :  ما رواه الحسن، قال:الدليل الثامن
 حائض، ثم أراد أن يتبعها طلقتين أخروين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول اهللا 

يابن عمر ما هكذا أمرك اهللا، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، : " فقال
إذا طهرت فطلق عند : " فأمرني رسول اهللا فراجعتها، ثم قال: ، قال"فتطلق لكل قرء
فقلت يا رسول اهللا، أفرأيت لو أني طلقتها ثالثًا كان يحل لي أن " ذلك أو أمسك
  .٢" وتكون معصيةكانت تبين منك،:" أراجعها، قال
 بين أنه لو طلق امرأته ثالثا  في الحديث داللة ظاهرة في أن النبي :وجه الداللة

  .٣لوقع وبانت منه ولم يكن له مراجعتها
 ما روته عائشة رضي اهللا عنها أن رجال طلق امرأته ثالثًا، فتزوجت :الدليل التاسع

 ال حتى يذوق عسليتها كما : " أتحل لألول؟ قالغيره ثم طلقت، فسئل رسول اهللا 
  .٤"ذاق األول

 ولو متفرقة؟ أو مجموعة ثالثاً طلقها هل يستفصل، لم  أنه أن النبي :وجه الداللة
  .٥االستفصال لوجب الحال اختلف

 عهد على ثالث الطالق كان: "  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:الدليل العاشر
 واحدة الثالث طالق عمر خالفة من وسنتين بكر وأبي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

                                         
  ).٦/٢٠٣: ( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود- ١
، كتاب الخلع )٧/٥٤٦: (السنن الكبرى للبيهقي. ق والخلع واإليالء وغيره، كتاب الطال)٥/٥٦: ( سنن الدارقطني- ٢

الحديث رواه الحسن عن ابن عمر وفي مالقاته له . والطالق، باب ما جاء في إمضاء الطالق الثالث وإن كن مجموعات
ه البيهقي بعطاء والحديث أعله الدارقطني بمعلى بن منصور، وأعل). ٢/٢٠٥: (خالف، انظر تنقيح التحقيق للذهبي

نصب : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليه، وهو ضعيف في الحديث ال يقبل ما تفرد به، انظر: الخراساني، وقال
  ).٣/٢٢٠: (الراية البن حجر

  ).٢/٧٣٩: ( اإلشراف للقاضي عبد الوهاب- ٣
 ، كتاب الطالق،  باب)٢/٢٩٤: (سنن أبي داود.، كتاب الطالق، باب من أجاز طالق الثالث)٧/٤٣: ( صحيح البخاري- ٤

  .غيره زوجا تنكح حتى زوجها إليها يرجع ال المبتوتة
 حامد محمد: المحقق الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد:  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- ٥

 ).١/٣٠٧: (ت.لسعودية، دون طبعة، دا العربية المملكة الرياض، المعارف، مكتبة: الفقي، الناشر



– 

  )٤٩٤٦(

 مضيناه فلوا أناة فيه لهم كانت أمر في استعجلوا قد الناس ان الخطاب  بن عمر فقال
  ".عليهم فأمضاه عليهم

أن هذا قول عمر وقد وافقه الصحابة رضي اهللا عنهم ولم يخالفوه فكأنه : وجه الداللة
 ألنه قد يكون كان على عهد رسول اهللا إجماع منهم على ذلك، وهو ليس مخالفة لما 

عند الصحابة ما ينسخ جعل الثالث واحدة، إذ يبعد أن يجمعوا على أمر مخالف لما كان 
  .١عليه رسول اهللا

من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو : "  قال ما روي أن النبي :الدليل الحادي عشر
  .٢"ثالثًا ألزمناه بدعته

  .٣ظاهر في وقوع الطالق الثالث رغم كونه بدعيا أن الحديث :وجه الداللة
  :ومن المعقول استدلوا بما يلي

  .٤ أن كل ملك يزول بإزالته مفترقًا؛ فإنه يزول بإزالته مجتمعا:الدليل األول
 قياس الطالق على النكاح، وقد ثبت جواز العقد على أربع نسوة بعقد :الدليل الثاني

  .٥ن يصح إيقاع الثالث بلفظ واحد، وبألفاظ متفرقةواحد، وعقود متفرقة، وكذلك يجب أ
 إن كل من لزمه حكم الثالث متفرقات لزمه حكمها مجتمعات كالمطلق :الدليل الثالث

  .٦ثالث نسوة بلفظ واحد
 إيقاعها ملك يكون أن يخلو فال الثالث الطالق بالعقد يملك الزوج  ألن:الدليل الرابع

 لم مفترقاً إال يملك ال كان فلو تفريق، أو جمع من شاء كيف أو مجتمعة، أو متفرقة،
 أنه فدل الواحد، العقد في عليها الثالث تفريق المتناع بها المدخول غير يملك أن يجز
  .٧ومفترقاً مجتمعاً ملكه

                                         
  ).٣٣/٣٠: (مجموع الفتاوى). ٣/٤٧٠: ( فتح القدير البن الهمام- ١
   سنن الدارقطني، المحلى البن حزم، وفي سنده متروك انظر التعليق المغني - ٢
، كتاب )٧/٥٣٦: ( السنن الكبرى للبيهقي.وغيره واإليالء والخلع الطالق كتاب ،)٥/٨١: (الدارقطني  سنن- ٣

المصري، قال  أمية أبي بن وفي سنده إسماعيل. الخلع والطالق، باب الطالق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
 ).٧/٥٣٦: (متروك الحديث، السنن الكبرى للبيهقي: عنه الدارقطني

  ).٧/٣٧٠: ( المغني البن قدامة- ٤
  ).٩/٣٦٥: ( فتح الباري البن حجر- ٥
 ).١/٢٩٩: (لقيم إغاثة اللهفان البن ا- ٦
  ).٢/٧٣٩: ( اإلشراف للقاضي عبد الوهاب- ٧



 

 )٤٩٤٧(

 أن الشارع إنما حرم الطالق الثالث بلفظ واحد لئال يندم المطلق وهذا :الدليل الخامس
  .١ لو كان غير واقع لما نهى عنه الشارعدليل على صحته ووقوعه؛ ألنه

  : أدلة أصحاب القول الرابع
  : استدل أصحاب القول الرابع القائلون بأن طالق الثالث بلفظ واحد ال يقع بما يلي

 عليه ليس عمالً عمل من: ( قال حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النبي :الدليل األول
  .٢)رد فهو أمرنا
 باطال  يكون اهللا رسول لسنة المخالف األمر أن بوضوح يدل  الحديث:الداللة وجه

 غير ألنه مردودا فاسدا يكون وإنما مقبوال يكون فال البدعي، الطالق ذلك ومن مردودا
 في يذكر لم واحدة بكلمه الثالث الطالق جمع الن والسنة القران في جاء لما موافق
  .٣محدث فهو القران

 فذكر حائض وهي امرأته طلق حين عنهما اهللا رضي عمر  حديث ابن:الدليل الثاني
  .٤شيئا يرها ولم اهللا رسول عليه  فردها للنبي عمر ذلك
 بكلمه الثالث الطالق ذلك ومن يقع ال البدعي الطالق أن بينة في الرواية  :الداللة وجه

 لما واقعا الطالق كان ولو عمر، البن وردها الطالق، بهذا يعتد  لم النبي الن واحدة؛
   .وقوعه عدم دليل وهذا إليه، ردها

  :المناقشة والترجيح
  : مناقشة أدلة أصحاب القول األول

إن ما استدلوا به من حديث أبي الصهباء معارض بما هو أقوى منه من روايات تبين 
وقد حكم بعض . أن ابن عباس لم يكن يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها

                                         
  ).٣٣/٢٦: ( مجموع الفتاوى البن تيمية- ١
  سبق تخريجه- ٢
 ).٥/٢٠٥: ( زاد المعاد البن القيم- ٣
: قال عنه ابن القيم). ٩/٣٧٠: (مسند أحمد. ، كتاب الطالق، باب في طالق السنة)٢/٢٥٦: ( سنن أبي داود- ٤

وقد قال أبو داود بأن األحاديث كلها على خالفه ). ٥/٢٠٦: (الصحة، انظر زاد امعاد غاية في سنادإ وهذا: قالوا
 منكر )شيئا يرها ولم( الحديث هذا في قوله: وقال ابن عبد البر). ٣/٤٣٧: (، انظر التلخيص الحبير البن حجر

 ).١٥/٦٥: (عمر، انظر التمهيد ابن عن



– 

  )٤٩٤٨(

 فضعيفة داود ألبي التي الرواية هذه أما : "ة، يقول النوويالعلماء بضعف هذه الرواي
  .١"بها يحتج فال عباس بن عن طاوس عن مجهولين قوم عن السختياني أيوب رواها

إن غير المدخول بها ليس عليها عدة وأنها : أما ما استدلوا به من المعقول عندما قالوا
:" ا لغو ال يؤثر، أجاب النووي بقولهثالث: أنت طالق، وبالتالي فقوله: تبين بمجرد القول

 وهذا طالق ذات معناه طالق أنت قوله ألن الثالث عليها يقع بل غلط هذا الجمهور قال
  .٢"له تفسير ثالثا بعده وقوله والعدد للواحدة يصلح اللفظ

  : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني
في لغة العرب إنما يقصد به وأن لفظ مرتان ) الطالق مرتان(أما استداللهم بقوله تعالى 

  :مرة بعد مرة فيجاب عنه بما يلي
أي الطالق الذي تصح فيه الرجعة مرتان، وأن ما ) مرتان(أن المراد بقوله تعالى : أولًا

زاد على ذلك فليس بطالق رجعي، واآلية لم تتعرض لجواز وقوع الثالث مرة واحدة 
  .٣وال لعدم جوازه

إن تعلق باسم فإنما يراد به العدد دون تكرار الفعل، ) نمرتا(أن لفظ التكرار : ثانيا
، وليس المراد هنا تفريق ٤نُْؤِتها َأجرها مرتَيِن: ومما يدل على ذلك قوله تعالى

  .٥األجر مرة بعد مرة، وإنما المقصود تضعيف العدد
إن الطالق المشروع هو ما  :احين قالو، )فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن: (أما استداللهم بقوله تعالى

كان للعدة أي الستقبال العدة بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة، والقول بجمع الثالث 
فيجاب عنه بأن عدم جواز جمع الثالث بلفظ واحد ال يلزم منه . مخالف لمقتضى اآلية

 ذلك عدم الوقوع بل يقع عقابا على فعله، ويؤيد هذا أن الظهار محرم ومعصية ومع
  .فهو واقع

                                         
  ).١٠/٧٢: ( شرح النووي على مسلم- ١
  ).١٠/٧٢: ( السابق- ٢
 النشر و للطباعة الفكر الشنقيطي، دار الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين محمد : أضواء البيان- ٣
  ).١/١٠٥: (مـ  ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥لبنان،  – بيروت التوزيع و
 ).٣١: ( األحزاب- ٤
  ).٩/٣٨٨: ( المحلى البن حزم- ٥



 

 )٤٩٤٩(

وأجيب عن ذلك بأن قياس الطالق على الظهار قياس مع وجود الفارق، حيث إن 
  .١الطالق أصله مشروع وأما الظهار فليس مشروعا أصلًا

أما استداللهم بحديث ابن عباس من أن الطالق كان على عهد رسول اهللا وأبي بكر 
  .اه على الناس زجرا لهموسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة وأن عمر أمض

فقد أجاب الجمهور عن ذلك بكون طالق الثالث واحدة حكم منسوخ؛ ألنه يبعد أن 
، وألن ابن عباس راوي يخالف عمر بن الخطاب والصحابة ما كان عليه الرسول 

هذا الحديث قد ورد عنه أن طالق الثالث بلفظ واحد يقع ثالثًا، فلربما عنده ما ينسخ 
  .٢هذا

على الجمهور بأن دعوى النسخ ال دليل عليها، بل إن هذا األثر نفسه دليل على وأجيب 
عدم النسخ؛ ألن فيه أنه كان معموال به في عهد أبي بكر وسنتين من خالفة عمر فإما 

، أو أن يكون النسخ حصل بقول عمر وهذا ال يقول به أحد، إذ ال نسخ بعد الرسول 
  .٣ر وهذا بعيد كذلكأن النسخ لم يعلم إال في خالفة عم

قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع : " كما أن قول ابن عباس في جواب السائل
صريح في أنه أراد أن يبين تغير الحكم، فلو علم " الناس في الطالق فأجازه عليهم

 ثم  لما عدل عنه، بل كان يقول قد كان ذلك في عهد النبي ناسخا في عهد النبي 
  . ٤نسخ
ول الجمهور أن ابن عباس قد ثبت عنه اإلفتاء بأن الثالث بلفظ واحد تعد ثالثًا أما ق

  .٥فنعم، لكن ثبت عنه أنه أفتى بأنها واحدة كذلك، والعبرة بما رواه الراوي ال بما رآه
وقد رد الجمهور استدالل هؤالء بحديث ركانة بن عبد يزيد، وقالوا هو حديث ضعيف 

  .٧وهم بأن من العلماء من صححه، وقد أجاب مخاف٦ال حجة فيه
                                         

 ).٥/٢٣٨ (: زاد المعاد البن القيم- ١
  ).١٠/٧١: ( شرح مسلم على النووي- ٢
  ).١٠/٧٢: ( شرح مسلم على النووي).٩/٣٦٤: (حجر البن الباري  فتح- ٣
، تحقيق حاكم بن عبيسان )٥٦: ( الحكم المشروع في الطالق المجموع لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني- ٤

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨األولى . المطيري، دار أطلس للنشر والتوزيع، ط
 ).١/٢٩١: ( إغاثة اللهفان البن القيم- ٥
 ).٣/٨٤: ( بداية المجتهد- ٦
  . قد سبق ذكر ذلك في تخريج الحديث- ٧



– 

  )٤٩٥٠(

  :الثالث القول أصحاب أدلة مناقشة
  :أوال مناقشة أدلتهم النقلية
 بأنه يدل على أن جمع التطليقتين معا جائز الطَّلَاقُ مرتَاِن: أما استداللهم بقوله تعالى

  وأنه يقع بهما، وإذا وقع بالثنتين وقع بالثالث، فيجاب عنه بأمرين
ليس المقصود جواز جمع االثنتين فيقاس عليه جمع الثالث، ولكن المقصود  بأنه :أولًا

  .١بيان بيان الطالق الذي تملك بعده الرجعة
 أن المرتين في لغة العرب إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة، وعليه فليس معنى :ثانيا

نها قول اهللا اآلية قول الزوج لزوجته أنت طالق اثنتين، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن م
والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَهم شُهداء ِإلَّا َأنْفُسهم : تعالى في شأن المالعنة

اِدِقينالص لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عبَأر ِدِهمةُ َأحادفَشَهأشهد : فإن الزوج لو قال. ٢
  .٣دقين، كانت مرة واحدةأربع شهادات إني لمن الصا

، حيث قالوا ٤لَا تَدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك َأمرا: أما استداللهم بقول اهللا تعالى
بأن المطلق ثالثًا مجموعة قد يحدث له ندم فال يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت 
               الثالث ال تقع لم يكن هذا الندم، فيجاب عن هذا االستدالل بأنه قد ورد في أول اآلية 

ِتِهنِلِعد نفَطَلِّقُوه اءالنِّس ِإذَا طَلَّقْتُم طالق للعدة يكون ثالث تطليقات في كل ، وال
طهر تطليقة أما الطالق بالثالث المجموعة فليس طالقا للعدة، فليس في اآلية دليل 

  .أصلًا
  .٥وِتلْك حدود اللَِّه ومن يتَعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نَفْسه: وأما استداللهم بقوله تعالى

ص المعنى الذي فهموه، إذ يصدق أن يكون ظلمه لنفسه فهو أعم من أن يدل على خصو
  .بسبب المحرم، واستحقاقه العقوبة األخروية على فعله المحرم

                                         
  ).١/١٠٥: ( أضواء البيان- ١
  ).٦: ( النور- ٢
  ).٣٣/١٩: ( مجموع الفتاوى- ٣
  ).١: ( الطالق- ٤
  ).١: ( الطالق- ٥



 

 )٤٩٥١(

وأما استداللهم بقصة عويمر العجالني، فأجيب عنه بأن الفرقة إنما حصلت بين عويمر 
  .١وزوجته باللعان، فكأن طالقه بالثالث لم يصادف محلًا أصلًا

حديث ركانة فقد ضعفه أئمة كبار، وصححه آخرون، كما أن له روايات أما استداللهم ب
  .أخرى تصلح حجة لمخالفيهم كما سبق بيانه

أما حديث فاطمة بنت قيس فيجاب عنه بأن المقصود أنه طلقها أخر تطليقة من الثالث 
، وليس المعنى ما فهموه أنه طلقها ثالثًا ٢تطليقات كما ورد في رواية أخرى صحيحة

  .٣عةمجتم
أيلعب بكتاب اهللا : "  وقولهوأما استداللهم محمود بن لبيد األنصاري وغضب النبي 

وأنه لو كان هذا النوع من الطالق ال يقع لبينه رسول اهللا، فيجاب ". وأنا بين أظهركم؟
 أمضى هذا الطالق عن ذلك بأن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن رسول اهللا 

  .٤ح في تحريم جمع الطلقات الثالثوأجازه، بل الحديث صري
وأما استداللهم بحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وأنه سأل النبي لو طلق زوجته ثالثًا 
أكان يحل له أن يراجعها، وأن النبي أخبره بأنها تبين منه بهذا، فيجاب عن هذا من 

  : وجهين
يادة انفرد بها من بين رواة هذه الز... أرأيت لو طلقتها ثالثًا: " أن قوله في الحديث:أوأل

، وقد ضعفه بعض العلماء، وهي رواية شاذة؛ ألنه خالفت ما ٥الحديث شعيب بن زريق
  .٦رواه الثقات

 على افتراض صحة الرواية فإن قوله طلقها ثالثًا ال يلزم منه أن يكون ثالث :ثانيا
ي ثالث مرات مجتمعات بلفظ واحد، بل يحتمل أنه أراد إن طلقها تطليقة بعد أخرى ف

  .٧منفصلة
                                         

  ). ٣٣/٧٧: ( مجموع الفتاوى- ١
  ).٢/١١١٦: (ة أخرجها مسلم في صحيحه من كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها الرواي- ٢
 ).٥/٢٤٠: ( زاد المعاد البن القيم- ٣
 ).١/٣١٥: ( إغاثة اللهفان البن القيم- ٤
 هو شعيب بن زريق الشامي المقدسي، أبو شيبة، من رجال الحديث، روى عن عطاء والحسن البصري، - ٥

 ).٢/٥٠٧: (، وتهذيب التهذيب)٢/٢٧٦: (ني، وابن حبان، وضعفه ابن حزم، انظر ميزان االعتدالوثقه الدارقط
  ).٥/٢٣٣: ( زاد المعاد البن القيم- ٦
 ).٥/٢٣٣: ( السابق- ٧



– 

  )٤٩٥٢(

أما استداللهم بحديث عائشة رضي اهللا عنها فليس فيه ما يدل على أن الرجل طلق ثالثًا 
  .١بلفظ واحد بل الظاهره أنها ثالث طلقات متفرقات

وأما استداللهم بحديث ابن عباس من أن عمر أمضى على الناس الثالث تطليقات 
 رأي لعمر ومن وافقوه، وقد ثبت الخالف بموافقة الصحابة، فيجاب عنه بأن هذا كان

في المسألة، فدعوى اإلجماع ال تصح هنا، وأما دعوى النسخ فال دليل عليها، بل إن 
هذا األثر نفسه دليل على عدم النسخ؛ ألن فيه أنه كان معموال به في عهد أبي بكر 

 أحد، إذ وسنتين من خالفة عمر فإما أن يكون النسخ حصل بقول عمر وهذا ال يقول به
  .٢، أو أن النسخ لم يعلم إال في خالفة عمر وهذا بعيد كذلكال نسخ بعد الرسول 
  . ٣فهذا حديث باطل ال يحتج به..." من طلق للبدعة : " أما استداللهم بحديث 
  مناقشة أدلتهم العقلية

 أما استداللهم بأن النكاح ملك للزوج يصح إزالته متفرقًا فصح إزالته مجتمعا، فيجاب
عنه بأن الشارع إنما أذن في الطالق إذا كان متفرقًا ولم يأذن فيه مجتمعا، ومثله ال 

  .٤يصح جمع أيمان اللعان، أو القسامة، أو جمع الجمرات
أما قياسهم الطالق على النكاح، وأن نكاح غير واحدة جائز بكلمة واحدة فكذلك الطالق، 

 لم يرد فيه نهي عن الجمع، بينما أجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ ألن النكاح
  .الطالق ورد في الشرع النهي عنه

إن كل من لزمه حكم الثالث متفرقات لزمه حكمها مجتمعات كالمطلق ثالث : أما قولهم
نسوة بلفظ واحد، فيجاب عنه بأن طالق الثالث لزوجة واحدة ورد النهي عنه إذا كان 

  .بلفظ واحد فلم يصح هذا القياس
إن الشارع إنما حرم الطالق الثالث بلفظ واحد لئال يندم المطلق وهذا دليل : أما قولهم

على صحته ووقوعه؛ ألنه لو كان غير واقع لما نهى عنه الشارع، فيجاب عن ذلك بأنه 
يلزم من هذا القول أن كل ما نهى عنه الشارع يكون صحيحا وواقعا، كالجمع بين 

                                         
 ).٥/٢٣٨: ( السابق- ١
 بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: الحجاج بن مسلم صحيح شرح  المنهاج).٩/٣٦٤: (حجر البن الباري  فتح- ٢

  ).١٠/٧٢: (هـ١٣٩٢ الثانية،: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: النووي، الناشر شرف
 ).٥/٢١٧: ( السابق- ٣
  ).١/٢٩٩: ( إغاثة اللهفان البن القيم- ٤



 

 )٤٩٥٣(

ون بهذا اللزوم، فكذلك الطالق الثالث النهي عنه المرأة وأختها، أو عمتها، وهم ال يقول
  . ١يدل على فساده وعدم وقوعه ال على وقوعه

  :مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع
أما استداللهم بحديث عائشة فيصح لو لم يرد عن النبي تفصيل في المسألة أما وأن 

الث بلفظ واحد،  تبين الحكم في أمر الطالق الثهناك روايات مسندة إلى رسول اهللا 
  .فيكون هذا الحكم من أمر النبي 

 رد عليه زوجته ولم يرها شيًئا، فهو حديث وأما استداللهم بحديث ابن عمر أن النبي 
  .٢"حسبت علي بتطليقة: " معارض برواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال

  : الترجيح
ة األدلة يتبين للباحث بعد عرض األقوال المختلفة في المسألة وأدلة كل قول ومناقش

ترجيح القول الثالث، وهو وقوع هذا النوع من الطالق طلقة واحدة رجعية، وذلك لكون 
 بل إنفاذ الطلقات الثالث في مجلس واحد لم يثبت ثبوتًا يقينيا في عهد رسول اهللا 

الدليل على خالف هذا كما ذكر ابن عباس، وأن أول من أنفذ ذلك هو أمير المؤمنين 
  .بن الخطاب في خالفته، لمصلحة رآهاعمر 

والمتأمل لعصرنا اآلن يجد أن هذا الرأي هو األوفق، ألنه فيه تيسير على الناس، 
وتحقيق لمصلحة األسرة، حيث يحفظ كيانها من التفكك، ويحفظ الرابطة الزوجية، 

  .ويحمي مصلحة األوالد؛ ال سيما وقد كثر تلفظ الناس بهذه الصيغة من الطالق
ريعة كما احتاطت في إنشاء الزواج بأن وضعت له شروط اإلشهاد وموافقة الولي والش

واإلشهار، فإنها قد احتاطت كذلك في إنهائه فجعلت من شروط الطالق أن تطلق المرأة 
في طهر لم تجامع فيه طلقة واحدة، وال شك أن المقصود من ذلك إعطاء وقت للزوج 

ر وإصرار وليس وليد لحظة غضب قد يندم للتفكر وأن يكون قراره بناء على تفكي
  .بعدها، واختيار هذا الرأي يتماشى مع مقصد الشريعة ذاك ويتسق معه أيما اتساق

                                         
  ).٣٣/٢٦: ( مجموع الفتاوى- ١
: حيح مسلمإذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطالق، ص: ، كتاب الطالق، باب)٧/١: ( صحيح البخاري- ٢
  .تحريم طالق الحائض بغير رضاها: ، كتاب الطالق، باب)٢/١٠٩٥(



– 

  )٤٩٥٤(

 



 

 )٤٩٥٥(

  
  
  
  

  
  :وفيه مبحثان

  : المبحث األول
   تعريف التفسير الفقهي ونشأته وتطوره

  :تعريف التفسير الفقهي
نقول فسر، . فسر: مصدر علي وزن تفعيل فعله الماضى رباعي مضعف: التفسير

  . يفسر، تفسير
كلمة تدل علي بيان : الفسر:" )١( فسر؛ قال ابن فارس– جذورها الثالثي –ومادة الكلمة 

  )٢(. " نقول فسرت الشئ، وفسرته. يء وإيضاحهالش
والتفسير في : كلمة إظهار المعنى المعقول: التفسير :  " )٣(وقال الراغب االصفهانى

   )٤(" المبالغة كالفسر 

                                         
أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، نزيل همذان، الشافعي ثم المالكي المعروف : هو)١(

بالرازي، أبو الحسين، لغوي، شارك في علوم شتى، وكان نحويا على طريقةالكوفيين، سمع أباه وعلي بن 
اهيم بن سلمة القطان وقرأ عليه البديع الهمذاني وكان مقيما بهمذان فحمل منها إلى الري ليقرأ عليه إبر

شيخنا ممن رزق حسن : أبو طالب ابن فخر الدولة فسكنها، وكان الصاحب بن عباد يتتلمذ له ويقول
: من تصانيفه). ٣٩٥( توفي بالري سنة . وكان كريما جوادا ربما سئل فيهب ثيابه وفرش بيته. التصنيف

، بغية الوعاة للسيوطي )٢٧/٣٠٩(تاريخ اإلسالم للذهبي : انظر.المجمل في اللغة، فقه اللغة، مقاييس اللغة
  .)٢/٤٠(، معجم المؤلفين )٣/١٣٢(، شذرات الذهب البن العماد )١/٣٥٢(

 . ٨٣٧مقاييس اللغة ص ) ٢(

. م، المعروف بالراغب، أديب، لغوي، حكيم، مفسرالحسين بن محمد بن المفضل األصبهاني، أبو القاس: هو)٣(
مقدمة في : من تصانيفه). هـ٥٠٢(توفي سنة . سكن بغداد واشتهر بها، حتى كان يقرن بالغزالي

، األعالم، لخير الدين الزركلي )٤/٥٩(معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة: انظر .التفسير، مفردات القرآن
)٢/٢٥٥(.  

 . ٦٣٦المفرادات ص ) ٤(

 
 

  



– 

  )٤٩٥٦(

: أبانه والفسر: فسر الشيء، وفسره، أي: البيان يقال: الفسر: " )١(وقال ابن منظور 
   )٢(". شف المراد عن اللفظ المشكلالبيان، وهو ك: كشف المغطى  والتفسير
االستبانة والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ " التفسير : " )٣(وقال أبو البقاء الكفوي

  . أيسر وأسهل من لفظ األصل
 وخفاء، فيؤتى بما يزيله هو أن يكون في الكالم لبس: التفسير: وقال أهل البيان

   )٤("ويفسره
الكشف والبيان، والتوضيح : ، تقوم علي"سر الف" إن تصريفات واشتقاقات كلمة 

  . واإلظهار
بيان، وإظهاره وتوضيحه، وإزاله اإلشكال واللبس عنه، ": تفسير الكالم "ومعنى 

  . والكشف عن المراد منه
" تفسير القرآن " تفسير إلي القرآن تجعل لهذا المركب اإلضافى " المصدر " وإضافة 

  . معنى خاصا، يتعلق بالقرآن الكريم

                                         
خدم في ديوان . اإلمام اللغوي الحجة. محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل األنصاري، الرويفعي اإلفريقي: وه)١(

ال أعرف في : وقال الصفدي. ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها. اإلنشاء بالقاهرة
ي، مختصر تاريخ دمشق لسان العرب، مختار األغان: من تصانيفه. كتب األدب شيًئا إال وقد اختصره

، فوات الوفيات )٦/٢٦(شذرات الذهب : انظر.البن عساكر، لطائف الذخيرة، مختصر تاريخ بغداد
  .)٧/٣٢٩(، األعالم )٤/٤٩٦(

  . ٥/٥٥: لسان العرب) ٢(
 وهو يتوف. من قضاة األحناف. بالقرم» كفا«أيوب بن السيد شريف موسى الحسيني، أبو البقاء من أهل : هو)٣(

  .في اللغة» الكليات«تركي؛ في فروع الحنفية، و» تحفة الشاهان«: من مصنفاته.)هـ١٠٩٤( سنة القدسقاض ب
  .)١/٣٨٣(، واألعالم للزركلي )٣/٣١(، ومعجم المؤلفين )١/٢٢٩(هدية العارفين : انظر

 ، ٢٦٠يات البى البقاء ص لالك) ٤(



 

 )٤٩٥٧(

علم يبحث فيه عن كيفية النطق :" علم التفسير في االصطالح بأنه )١(وعرف أبو حيان
بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحكامها اإلفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة 

  .)٢("التركيب وتتمات لذلك
 بعض معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح" وتتمات لذلك:" ويقصد الشيخ بقوله

  .)٣("ما أبهم في القرآن ونحو ذلك
عليم يفهم به كتاب اهللا، : التفسير"  في تعريف علم التفسير )٤(قال اإلمام الزركشي

   )٥(. المنزل علي نبيه محمد صلي اهللا عليه وسلم واستخرج أحكامه وحكمه
نه الشرح البيان وتفسير القرآن يقصد م: التفسير: " وورد في المعجم الوسيط ما يلي

 )٦(توضيح معانى القرأن، وما أنطوت عليه آياته من عقائد وأسرار، وحكم وأحكام 
التفسير اسم للعلم " ويعجبنى تعريف اإلمام محمد الطاهر بن عاشور لعلم التفسير 

  )٧(" الباحث عن بيان معنى ألفاظ القرآن، وما يستفاد منها، باختصار أو توسع 

                                         
، نحوي، أديب. الدين ياني، األندلسي، أثيرمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي، الج: هو)١(

، وأخذ القراءات عن أبي )هـ٦٥٤(ولد بمطخشارش من أعمال غرناطة سنة . لغوي، ومفسر، محدث، مقرئ
جعفر بن الطباع، وأخذ علوم االدب عن بهاء الدين بن النحاس، وسمع الحديث من أكثر من أربعمائة وخمسين 

: من مصنفاته). هـ٧٤٥(توفي بالقاهرة سنة . ن عقيل واإلسنوي، وغيرهمشيخًا، وأخذ عنه التقي السبكي واب
الدرر الكامنة في أعيان المائة : ابن حجر العسقالني: انظر.البحر المحيط في التفسير، شرح التسهيل في النحو

  )٩/٢٧٦(طبقات الشافعية الكبرى : ، تاج الدين السبكي)٥/١٧٥(الوافي بالوفيات : ، الصفدي)٤/٣٠٢(الثامنة 
هـ، ومعه تفسير النهر ١٤١٣، ٢، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة ط ١٤-١/١٣البحر المحيط ألبي حيان ) ٢(

 . الماد ألبي حيان
  .١/١٤البحر المحيط ) ٣(
، وأخذ عن )هـ٧٤٥(ولد سنة . محمد بن بهادر بن عبداهللا، المصري الزركشي، أبو عبداهللا، بدر الدين: هو)٤(

وي وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين األذرعي وسمع جمال الدين اإلسن
توفي بمصر سنة . كان فقيها، أصوليا، أديبا، درس وأفتى: قال ابن العماد. الحديث بدمشق وغيرها

ابن حجر : انظر. البحر المحيط، وتشنيف المسامع، كالهما في األصول: من مصنفاته ).هـ٧٩٤(
، )١ط(طبقات الشافعية، تحقيق عبد العليم خان،  : ، ابن قاضي شهبة)٥/١٣٣( الدرر الكامنة :العسقالني

  .)٣/١٦٧(، )هـ١٤٠٧(عالم الكتب، : بيروت
  ١/١٣: البرهان في علوم القرآن للزركشى) ٥(
 . ٦٨٨المعجم الوسيط، ص ) ٦(

  ١/١١: التحرير والتنوير البن عاشور) ٧(



– 

  )٤٩٥٨(

  : المبحث الثاني
  .حكام وخالف العلماء حول عددهاتعريف آيات األ

  : تحديد المقصود بآيات األحكام: المطلب األول
وتستعمل في المحسوسات ... هي في األصل العالمة الظاهرة: اآلية" و. جمع آية: آيات

والمعقوالت، يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب التفكر والتأمل فيه، وبحسب منازل 
على ما دل على حكم من أحكام اهللا سواء كانت آية أو سورة ويقال . الناس في العلم آية

واآلية أيضا طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاع معناها عن . أو جملة منها
الكالم الذي بعدها في أول القرآن، وعن الكالم الذي قبلها في آخره، وعن الذي قبلها 

  .)١("والذي بعدها في غيرهما
  : األحكام
حكمت عليه : القضاء، وأصله المنع، يقال: الحكم:" )٢(جمع حكم، قال الفيومي: االحكام

بكذا إذا منعته من خالفه فلم يقدر على الخروج من ذلك وحكمت بين القوم فصلت 
  .)٣("بينهم

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف باالقتضاء او :" والحكم في اصطالح األصوليين
  .)٤("التخيير أو الوضع

                                         
  .٢٢٠الكليات ) ١(
اشتغل ومهر في العربية . فقيه شافعي، لغوي. حمد بن محمد بن علي، أبو العباس، الفيومي الحمويأ: هو  )٢(

ولما بنى الملك المؤيد . فقطنها) بسورية(ورحل إلى حماة ) بمصر(ولد ونشأ بالفيوم . عند أبي حيان
شر الجمان في المصباح المنير، وديوان خطب، ون: من تصانيفه.إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطباته

، ومعجم )٢/١٣٢(، ومعجم المؤلفين )١/٢١٦(، واألعالم )١/٣٨٩(بغية الوعاة : انظر .تراجم األعيان
  .)١/١٤٧٦(المطبوعات 

 . ٩٨٨" حكم" ، وانظر القاموس المحيط مادة١٤٥" حكم" المصباح المنير مادة)٣(
مكتبة الكليات ١/٢٢٠يد الشريف الجرجاني مختصر ابن الحاجب مع حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية الس) ٤(

، المحصول في علم األصول لإلمام ٤٥المستصفي : هـ، وانظر تعريف الحكم أيضا في١٤٠٣األزهرية 
طه جابر العلواني نشر جامعة اإلمام محمد بن / ، تحقيق د١/١٠٧محمد بن عمر بن الحسين الرازي 

، دار الكتب العلمية ١/٤٣ن عبد الكافي السبكي سعود اإلسالمية، اإلبهاج في شرح المنهاج لعلى ب
، جمع الجوامع لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي مع ١/٩٠، اإلحكام لآلمدي ١هـ، ط ١٤٠٤

=    ربيع وسيد عبد العزيز نشر مؤسسة، تحقيق عبد اهللا١/١٣٦شرحه تشنيف المسامع للزركشي 



 

 )٤٩٥٩(

اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيش :" صود بالخطاب عندهموالمق
  .)١("لفهمه

  . وإضافة الخطاب للشارع يخرج خطاب غيره، إذ ال حكم إال للشارع
ما ليس له تعلق بفعل المكلف، كالخطاب " المتعلق بأفعال المكلف: " وخرج بقولهم

فاألول نحو قوله تعالي﴿ شهد . لفين والجمادالمتعلق بذات اهللا وفعله والمتعلق بذات المك
نحو قوله تعالي﴿ اهللا خالق كل : ، والثاني]١٨:آل عمران[ اهللا أنه ال إله إال هو﴾

األعراف [ ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾: نحو قوله تعالي: ، والثالث]٦٢الزمر[شيء﴾ 
﴿ : قوله تعالينحو : والرابع] ٦الزمر [ وقوله تعالي ﴿ خلقكم من نفس واحدة﴾] ١١

  .)٢(ونحوها] ٤٧الكهف [ويوم نسير الجبال﴾ 
والمقصود باالقتضاء الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل او ترك، وكل منها إما أن 

  . يكون طلبا جازما أو غير جازم
فطلب الفعل الجازم هو الوجوب وغير الجازم الندب، وطلب الترك الجازم هو الحرمة 

   .وغير الجازم الكراهة
الخطاب المتعلق بأفعال المكلف باالقتضاء أو التخيير هو . والمقصود بالتخيير اإلباحة

  . ما يسمى عند األصوليين بالحكم التكليفي
أما المتعلق بالوضع فيسمى الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، 

  .)٣(والحكم على الفعل بأنه صحيح أو باطل
يات القرآنية التي يتعلق الخطاب فيها بأفعال المكلف باالقتضاء أو فآيات األحكام هي اآل

وهي المقصودة في البحث هنا، أما ما عداها فال يدخل في مجال . التخيير أو الوضع
  . البحث

                                                                                                     
، دار الكتب ٢/٧٦حبير في شرح التحرير البن أمير الحاج ، التقرير والت١/١٥٦قرطبة، البحر المحيط =

 . ١٠٤العلمية، شرح الكوكب المنير
  .١/٩٠اإلحكام لآلمدي : انظر) ١(
  .١٠٥، شرح الكوكب المنير ١/١٣٧تشنيف المسامع ) ٢(
  .   دا ر الفكر العربي٢٤، أصول الفقه لمحمد أبي زهره ١/٩٠اإلحكام لآلمدي )٣(



– 

  )٤٩٦٠(

وقد اختلف العلماء في عدد آيات األحكام في القـرآن الكـريم فـذهب بعـضهم إلـى                  
وقـال بـه أحمـد       )١( إلـى ابـن العربـي      أنها خمسمائة آية وهذه قول الغزالي ونسب      

إلـى   وذهـب صـديق حـسن خـان       .)٣(صاحب البحر الزخار من الزيدية     )٢(بن يحيى 
وقـد قيـل إنهمـا خمـسمائة آيـة، ومـا صـح              :" أنها قريب من المائتين، حيث قال     

ذلك، وإنما هى مائتا آية أو قريب من ذلـك، وإن عـدلنا عنـه وجعلنـا كـل جملـة                     
.  في عرف النحـاة، كانـت أكثـر مـن خمـسمائة آيـة              مفيدة يصح أن تسمى كالما    
  .)٤("وهذا القرآن من شك فليعد

وذهب آخرون إلى أن العـدد ال ينحـصر فـي الخمـسمائة آيـة بـل قـد يزيـد أو                   
  . ينقص

                                         
عالم مشارك في . هللا بن محمد بن عبداهللا، المعافري، األندلسي، اإلشبيلي، المالكي، أبوبكرمحمد بن عبدا: هو)١(

ورحل إلى ). هـ٤٦٨(ولد بإشبيلية سنة . الحديث والفقه واألصول وعلوم القرآن والتفسير واألدب والنحو
 قضاء إشبيلية، وتوفي القاهرة وبغداد، ولقي بها جماعة من المحدثين فسمع منهم، ثم عاد إلى األندلس فولي

عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي، المحصول في : من تصانيفه). هـ٥٤٣(بالعدوة، ودفن بفاس سنة 
، معجم المؤلفين، لعمر كحالة )٣٦ص (شجرة النور الزكية،  : انظر. األصول، قانون التأويل في التفسير

)١٠/٢٤٢(.  
.  الحسيني، البخاري، القنوجي، الهندي، أبو الطيبمحمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا: هو)٢(

، وتعلم في دلهي، وسافر إلى بهوبال، وتوفي في )هـ١٢٤٨(ولد في قنوج بالهند سنة . مفسر، فقيه، لغوي، أديب
. فتح البيان في مقاصد القرآن، اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد، أبجد العلوم: من مصنفاته).هـ١٣٠٧(رجب سنة 

 ).١٠/٩٠( معجم المؤلفين :انظر
، دار ١/٢٣٩، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ألحمد بن يحيى بن المرتضي ٣٤٢المستصفي ) ٣(

ولم أجد في كتاب ابن العربي قوال له في عدد أيات األحكام، وقد نسبه إليه بعض . الكتاب اإلسالمي
 عليها أو في مقدمة كتابه أحكام القرآن التى لم تصل إلينا األصوليين ولعله ذكرها في أ؛د كتبه التى لم أطلع

حيث ان النسخة المطبوعة ناقصة األول وقال المحقق بأنها ناقصة في كل نسخ المخطوط التى اطلع عليها 
انظر نسبة القول البن العربي . ٧٩٤وقد ذكر ابن العربي في كتابه أكثر من أربع وتسعين وسبعمائة آية 

 .٣/٢٩٢، التقرير والتحبير ٨/٢٣٠حيط البحر الم: في
  .  ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر١نيل المرام من تفسير آيات األحكام، صديق حسن خان ) ٤(



 

 )٤٩٦١(

وهو  مقدار خمسمائة آية، وحكاه : قال الغزالي وابن العربي" :يقول الزركشي
أو من أفرد آيات األحكام في  )٢(سليمانوكأنهم رأوا مقاتل بن . عن بعضهم )١(المارودي

تصنيف وجعلها خمسائة آية، وإنما أراد الظاهرة ال الحصر، فإن داللة الدليل تختلف 
باختالف القرائح، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها، ولهذا عد من خصائص 

 على] ٩٢مريم [ الشافعي التفطن لداللة قوله تعالي﴿ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا﴾
على صحة ] ١١التحريم [أن من ملك ولده عتق عليه، وقوله تعالي ﴿ امرأة فرعون﴾ 

أنكحة أهل الكتاب، وغير ذلك من آيات التي لم تسق لألحكام وقد نازعهم ابن دقيق 
هو غير منحصر في هذا العدد، بل هو مختلف باختالف القرائح : أيضا وقال )٣(العيد 

ده من وجوه االستنباط ولعلهم قصدوا بذلك اآليات واألذهان وما يفتحه اهللا على عبا
   .)٤("الدالة على األحكام داللة أولية بالذات ال بطريق التضمن وااللتزام

والذي ذهب إليه الزركشي ونقله عن ابن دقيق العيد هو األقرب للصواب ألن آيات 
 القرآن وذلك األحكام ال تنحصر في هذا العدد وال يبعد أن تؤخذ األحكام من أكثر آيات

  . كما قال الزركشي إلى قريحة المجتهد وتوقد ذهنه- يعود

                                         
ولد . فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي. علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، أبو الحسن: )١(

ري بالبصرة وارتحل إلى الشيخ أبي حامد اإلسفراييني، ، تفقه على أبي القاسم الصيم)هـ٣٦٤(سنة 
: من مصنفاته). هـ٤٥٠(ودرس بالبصرة وبغداد، وتولى القضاء في مدن كثيرة، وتوفي ببغداد سنة 

. الحاوي شرح مختصر المزني، األحكام السلطانية، اإلقناع وهو مختصر في الفقه، وتفسير النكت والعيون
  ).٥/٢٦٧(، طبقات الشافعية الكبرى )١٨/٦٤(،  سير أعالم النبالء )١٢/١٠٢(تاريخ بغداد : انظر

. روى عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين وغيرهم. مفسر. مقاتل بن سليمان البلخي، أبو الحسن: هو)٢(
وقد أثنى غير واحد على تفسيره، لكنهم أجمعوا . وروى عنه بقية وعبدالرزاق وحرمي بن عمارة وغيرهم

، )٢/٣٣٠(طبقات المفسرين : الداودي: انظر. توفي سنة نيف وخمسين ومائة. في الحديثعلى ضعفه 
  ).١٣/١٦٠(تاريخ بغداد :  ، اللخطيب البغدادي)٧/٢٠١(سير أعالم النبالء : شمس الدين الذهبي

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي مجد الدين بن دقيق العيد، روى عن أبي المفضل : هو)٣(
، وتفقه على والده وعلى الشيخ عز الدين بن عبد السالم والرشيد العطار والزكى )هـ٦٢٥(وغيره، ولد سنة 

كان إماما متفننا مدققا أصوليا مدركا أديبا نحويا ذكيا، غواصا على المعاني، وافر : قال فيه الذهبى. والمنذرى
: من تصانيفه).هـ٧٠٢(طالعة والجمع توفي سنة العقل، كثير السكينة، تام الورع، مديم السنن، مكبا على الم
، )١/٢٢٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر.اإللمام في الحديث، اإلمام شرح اإللمام، شرح عمدة األحكام

  ).٢/٢٢٩(البدر الطالع 
  .٨/٢٣٠البحر المحيط ) ٤(



– 

  )٤٩٦٢(

  
  



 

 )٤٩٦٣(

  
  
  
  

  
  

  
  

  - : أبعاد ثالثة إلى وينقسم
 ًًعد: أوالالجسماني الب  
 اعد: ثانيالنفسي الب  
 عد: ثالثًااالجتماعي الب  
 الواقعيين لدى فهي الروائي، االتجاه باختالف الروائية الشخصية مفهوم يختلف

 إيمانهم من تنطلق شخصية ألنها ودم؛ لحم من حقيقية شخصية – مثلًا – التقليديين
 على تقوم محاكاة من فيه ما بكل المحيط، اإلنساني الواقع محاكاة بضرورة عميقال

 ،"لوبوك برسي "النقاد هؤالء ومن. الحكاية/السرد : ثنائية زمني بين التامة المطابقة
 ،"موباسان "،"ديكنز  "،"بلزاك "،"وولف فرجينيا "،"بينيت "،"فورستر "،"فوكس رالف"
 ،"الهواري أحمد"و ،"تيمور محمود"و" وادي طه "مثل ربالع الكتاب ومن ،"تولستوي"

 الشخصية أن مثلًا، نقادها، يرى التي الحديثة الرواية إلى بالقياس يختلف األمر أن غير
 الواقع؛ في حقيقية شخصية تمثلها أن يمكن وال. ورق من كائن سوى هي ما الروائية

 وهم الرأي، هذا مع يتفق من دالنقا هؤالء ومن. الروائي وخيال نسج من شخصية ألنها
" بارت روالن"و ،"بروب فالديمير "،"بوتور ميشيل "أمثال من العشرين القرن نقاد

 دورا للشخصية أن الباحثة وترى ،"ورقي كائن الشخصية "الرئيسية المقولة صاحب
 من تحرك وال الحدث تطور لما الشخصيات وجود ولوال األحداث، بناء في كبيرا

 بالتالي، عليها، وتأثير دور وللمكان. حوله من األحداث صانعة هي شخصيةفال مكانه؛
  .الرواية في األحداث زمن على

 
 

 
 

 
  



– 

  )٤٩٦٤(

  : ولغة اصطالحا الشخصية معنى
 وملتزم بشرية بصفات موهوب كائن هي السردي المصطلح في الشخصية"

 قلأ أو مهمة تكون أن يمكن والشخصيات بشرية، بصفات متسم ممثل بشرية، بأحداث
 هناك يكون ال حينما "مستقرة" للتغيير تخضع حين "فعالة" النص ألهمية وفقًا "أهمية

. فحسب واحد بعد لها بسيطة "وسطحية مضطربة أو" وأفعالها صفاتها في تناقض
 القيام على قادرة عديدة، أبعاد لها معقدة عميقة أو بسلوكها، التنبؤ ويمكن قليلة، وسمات
 ورغم ومظهرها ومشاعرها وأقوالها ألفعالها وفقًا تصنيفها كنويم. ")١("مفاجئ بسلوك

 والمواقف الوقائع عالم في المخلوقات إلى لإلشارة غالبا يستخدم الشخصية مصطلح أن
  .)٢(..."والمسرود السارد إلى أحيانًا يشير فإنه المروية

 ةماد خالل من العرب لسان معجم في) الشخصية (لفظة داللة أيضا اللغة وفي
  .شخصه رأيت فقد جسمانه رأيت شيء وكل وشخوص، أشخاص والجمع مذكر شخص

 الفكرية والصفات والخصائص السمات مجموعة هي: االصطالح وفي
 إلى تشير المعاني فهذه غيره، عن وتميزه بعينه فردا تخص التي والوجدانية والسلوكية

  .)٣("بغيره مرتبط أو نفسه باإلنسان مرتبط فعل وإلى اإلنسان هي ذات"
 اثنين من واحدة" Dianoia "المفكر ومع األرسطي المصطلح في والشخصية"

 المزاج، أو الروح ethos "والشخصية" Pratton "أو الوسيط يمتلكها التي الصفات من
 طابع ذات سمات من يتألف ثانوي عنصر وهي الوسيط، نوع يحدد الذي العنصر وهو
 لنا يتكشف الفكر أن حين وفي "،"الشخصية سماته لتحدد الوسيط على تضفى معين

 نفسها، عن تفصح الشخصية فإن نقاشه؛ وطريقة وتفكيره الوسيط تصريحات بواسطة
  .)٤"(بها تتم التي والطريقة وأفعاله وقراراته الوسيط باختيارات
 عن مترجمة جاءت وقد الحديث، العصر في إال ترد لم فهي شخصية كلمة أما"

 القرن في" personae "شخصية كلمة فيها استخدمت التي ألصلا في الفرنسية اللغة
 في يدل األصل وهذا ،"persona "الالتيني األصل من مشتقة وهي "،)٥("الميالدي الثاني

                                         
 .٤٢ ص ،٢٠٠٣ للثقافة، األعلى المجلس خزندار، عابد السردي، المصطلح برنس، جيرالد )١(

 .٤٣ ص نفسه، )(٢
 .٢٢١١ ص ،١١١٩ القاهرة، المعارف، دار ،٢٥ ج الشين، باب الرابع، المجلد العرب، لسان منظور، ابن )(٣
 .٤٣ص سابق، مرجع السردي، المصطلح برنس، جيرالد )(٤
 في الماجستير درجة على للحصول مقدم بحث شلبي، خيري روايات في الشخصية بناء حسن، علي أسماء )(٥

 .٥ ص الفيوم، جامعة اآلداب، كلية الحديث، األدبي النقد



 

 )٤٩٦٥(

 صار ثم إليه، المسند الدور أثناء وجهه على الممثل يضعه الذي القناع على البداية في
  .)١("نفسه الدور على يدل ذلك بعد

 التي الالمعة العبارة بهذه الشخصية عن نعرفه ما قلة دىم نتذكر دعونا"
 والتي الروائية الشخصية حول المعروف مقالها في ١٩٢٥ سنة" وولف فرجينيا "أطلقتها
 أن إال. ")٢("لها النقاد إهمال من بالشخصية لحق الذي الظلم من موقفها لنا تلخص

 هو أساس هو ما أن ذلك ا،وأوصافه الشخصيات نوعية أهمية من التقليل يرى" بروب"
 بل الذاتية، وخصائصها بصفاتها تحدد تعد لم فالشخصية هكذا به، تقوم الذي الدور

  .)٣("األعمال هذه ونوعية بها تقوم التي باألعمال
 يمكن وال للرواية، الفقري العمود هي الشخصية أن الكثيرون يرى حين في

  .شخصيات دونب رواية توجد ال وأنه نهائيا، عنها االستغناء
  :غانم فتحي روايات في المهمشة الشخصية
 ال من أما إيجابا، أو سلبا الرواية أحداث في مشارك كل هي الشخصية إن"

 النظر ويتم الوصف من جزءا يعد بل الشخصيات، إلى ينتمي فال الحدث في يشارك
 بعدال النفسي، البعد الجسماني، البعد: أبعاد ثالثة خالل من الشخصية إلى

 يخلق أن خاللها من الكائن يستطيع فنية وسائل" وادي طه "وضع وقد. )٤("االجتماعي
  :الوسائل هذه ومن. "فنيا ومقنعة حية شخصية

 به تقوم الذي للدور مناسبا االسم يكون أن ويجب اسما، للشخصية يضع أن .١
  .الفني العمل في الشخصية

 مع الجسد يتناسب أن يجب أيضا وهذا. )٥("والنفسية الجسدية مالمحها توضح أن .٢
 وصف أيضا ذلك في ويدخل األدبي، العمل في الشخصية تقدمه الذي الدور

 أما. "السلوكية اللوازم على واإلصرار. والنوم والطعام الكالم وطريقة المالبس
 تفاعل طريق عن يكتشفها أن القارئ فيستطيع والنفسية، المعنوية المالمح

                                         
 .٥ ص نفسه، المرجع )(١
 لهيئةا – سمعان بطرس أنجيل – ٥ت الحديث، اإلنجليزي األدب في الرواية نظرية في للمقال ترجمة انظر )(٢

 .٢٠٧ ص الروائي، الشكل بنية بحراوي، حسن عن نقال ،١٧٤ ص ،١٩٧١ والنشر، للترجمة العربية المصرية
 .٢٥ص ،٢٠٠٠ ص ،٣ط العربي، الثقافي المركز السردي، النص نبه الحمداني، حميد )(٣
 اإلنسانية بحوثوال الدراسات عن م،٢٠٠٩ ،١ص الرواية، في السردية البنية القاضي، زكريا المنعم عبد )(٤

 .٦ ص واالجتماعية،
 .٢٦ ،٢٥ ص م،١٩٩٤ ،٣ط المعارف، دار الرواية، نقد في دراسات وادي، طه انظر، )(٥



– 

  )٤٩٦٦(

" غانم فتحي "الكاتب أعمال قرأنا وإذا ،)١("فيه تتحرك ذيال اإلطار مع الشخصية
: الثالثة أبعادها ورسم الشخصية رسم في أجاد أنه نجد للشخصية وتطرقنا

 تحقق التي الشخصية اختيار في أيضا وأجاد االجتماعي، أو النفسي أو الجسماني
 أنه كما. ياواقع حقيقيا تجسيد وتجسده الواقع، في الشخصية مع النفسي االنسجام

 عالجا وعالجها. منها المهمشة وخاصة لشخصياته النفسي بالبعد كثيرا عنى
 سواء الواقع تنتقد التي الرنانة الشعارات أو التقارير أو بالمواعظ سواء جذريا
  .الخاص أو العام المستوى على

  .المؤلف شخصيات على الجسماني البعد تطبيق: أولًا
 من" مبروكة "نموذج هي المهمشة الشخصية ،"ظله دفق الذي الرجل "رواية في

 األول الفصل بداية في نفسها قدمت التي" مبروكة "هي. أربع شخصيات نماذج ضمن
  ". مبروكة "أنا وقالت الرواية من

 وهي بالشخصية، للتعريف النقاد بعض عنها تحدث التي للوسائل تطرقنا ولو
 ثم ،"مبروكة "اسمي: "وتقول نفسها عرفوت تتحدث" مبروكة "أن نرى الجسماني، البعد

 في يحمل االسم وأن البركة، على واضحة داللة االسم وفي ، ....جسمها عن تتحدث
  .المتوسطة الطبقة به تسمى ما غالبا اسم وأنه الكثير، طياته

 ممشوق، قوامي وحلوة، .... شابة مازلت: "وجسدها لنفسها وصفها في تقول
 الرجال ... يضايقني وهذا فصغير صدري أما يعجبني، وهذا.. ..قليلًا ممتلئتان ردفاي

 شخصية تتضح السردي المقطع خالل من. )٢(..."مفتوحة بعيون إلي ينظرون
 الجسدي والوصف به، ومعرفتها له تقديرها ومدى عليها، جسدها وسيطرة ،"مبروكة"

 حين القارئ هنذ على يخطر الذي األول البعد هي "الجسمية فالمالمح بالواقع، يوحي
 البعد إنها متخيلة، صورة بوصفها الروائية الشخصية مكونات على التعرف إلى يعمد
 الفكر اهتم وقد. ")٣("الظاهر األولي تفردها ويمنحها وحيزها الشخصية وعاء يشكل الذي

 هو الجسد ألن وذلك واجتماعي، أنثروبيولوجي منظور من الجسد بدراسة المعاصر
 الذي المكان هو والجسد موجودا، يكون لن حينذاك ألنه إلنسان؛ا هوية يحدد الذي

                                         
 .٢٧ ص نفسه، المرجع )(١
 .٩ ،٥ص ظله، فقد الذي الرجل )(٢
 ،٢٠١٦ ،للثقافة األعلى المجلس ،"نموذجا فياض سليمان "القصيرة القصة في السرد بنية الشاهد، حمدي نبيل )(٣

 .٥٢ ص



 

 )٤٩٦٧(

 ،)١("جسدي وجود األساس في هو اإلنسان ووجود الكون، وهو األكبر، بالمكان يربطنا
 لجسدها" مبروكة "وصف في اتضح وذلك شخصيته، من جزء هو اإلنسان وجسم

  .الحقًا البحث سيوضحه ما وهذا اللزوم، عند له وباستخدامها به ووعيها
 وطبيعة الجسدي وصفها تطابق حيث الشخصية تصوير في الكاتب أجاد وقد
 مطابقًا الوصف فجاء الرواية، في به تقوم الذي للدور ذلك مالئمة ومدى شخصيتها،

 العمل، داخل لجسدها استغاللها من األدبي العمل في الشخصية به تقوم الذي للدور
 جسد وصف قد المؤلف أن إال. تبغي وما دتري ما على الحصول في له واستثمارها

 الشخصية لكن الشخصية، تقديم مع البداية في مالبسها يصف لم لكنه بدقة،" مبروكة"
 شخصية مع مقارنة في األول الفصل ختام قبل آخر حوار في نفسها عن تحدثت نفسها
 أن قبل جمالي على ألطمئن طويلًا المرآة أمام ووقفت فساتيني، أجمل ارتديت: "أخرى
 معركة، في معها وسأدخل ودمها، بلحمها سألقاها وكأني شعرت ،"سامية "لرؤية أذهب
 على مصممة نفسي، من واثقة وكنت واألحسن، األجمل منا من نهايتها في سيعلن

 أجمل أني وتدرك فتراني السينما، شاشة من إلي تنظر كأنها غيرتها وإثارة اكتساحها،
  .)٢("الحسرة من فتموت منها

 المؤلف وصف في األول السردي المقطع الثاني السردي المقطع ويوضح
 فجاء خلدها، في يدور وما للشخصية، مطابقًا جاء الوصف وأن" مبروكة "لشخصية

 في سواء للشخصية اختياره في المؤلف أجاد وقد للشخصية، منسابا ملموسا واقعيا
 التحدي ذلك على والدليل ه،واقعيت ومدى به تقوم الذي والدور الوصف أو االسم

 أي "تحديها على تدل التي والمعاني األلفاظ استخدام في" مبروكة "من الملحوظ
 أمام تنهزم وأن لها البد أخرى شخصية أي أو" سامية"لـ –" مبروكة "–" الشخصية

  ".مبروكة "إصرار
 الجبل، عمدة وهي المهمشة، الشخصية المؤلف وصف ،"الجبل "رواية وفي

 لدوره مناسبا وصفا الرواية في المهمشة الشخصيات ضمن من مهمشة صيةشخ وهو
 ماردا ... عمالقًا ... جدا طويلًا به فإذا فجأة، العمدة ونهض. "الرواية في به يقوم الذي
 كأنه كفي على بها وقبض اليمنى، يده ومد جانبه، إلى واقفًا فأصبحت معه وجذبني... 

                                         
 ،٢٠٠٢ ، ١٥، ١١٩ع تقدمية، كتابات الثقافة، لقصور العامة الهيئة والحرية، اإلبداع بسطاويسي، رمضان )(١

 . ١٢١/١٢٢ص
 .١٤٨ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٢



– 

  )٤٩٦٨(

 بعينيه تفرسني يدي، العمدة يترك ولم: "قائلًا الوصف يف يسترسل ثم. )١("علي يسلم
 رمش، أو جفن له يهتز أن دون في يحدق وهو وتأنى رأسي، يثقبان مسماران كأنهما

 وسألني: "بقوله الصفحة نفس في أيضا ووصفه. )٢("المجعد الخشن وجهه في عضلة أو
 في وليس يسألني نكا: "وقوله ،)٣("سحيق بئر من صادر كأنه عميق صوت في فجأة
. )٤("كالحجر صلدا جامدا وجهه كان قلق، أو انفعال عن ينم ما وجهه وفي وال عينيه

 وجهة وتبني به، الكاتب وانبهار العمدة شخصية ويصف السردي، المقطع يوضح
  ". غانم فتحي "الوقت نفس في والمؤلف الراوي لسان على جاء كما نظره،

 طويلة مريرة الجبل أهل وعمدة المهندس ينب المعركة كانت: "ذلك في يقول
 ويتكلم فرنسا في الفن تعلم أحدهما..... يأس غير في يناضالن فيها الخصمان وقف
 التي والحكمة بالفطرة يحارب ماكر عجوز رجل والثاني ... بطالقة الفرنسية اللغة

 العمدة عن يدافع آخر موضع وفي. )٥("أبدا الجبل يغادروا لم الذين أجداده عن ورثها
 مقاومة حركة في األهالي قاد ألنه الجبل، عمدة وانتصر: "ويقول نظره وجهة ويتبنى

 وحراس خفراء يسكنها مهجورة القرية وترك القرية، إلى الجبل من النزول ضد
 بغير الجامع.... األشباح فيها تقيم خاوية الدور وبقية الخائفون، وضيوفه والمهندس
 انتصار في ما وأعجب. ")٦("عمدة بال العمدية ودار الميذ،ت بغير والمدرسة مصلين،

 القروش من يوميتهم على ليحصلوا القرية بناء في يعملون الجبل أهل ترك أن العمدة
 السكنى رفضوا البناء نقود وأخذوا القرية بناء من فرغوا إذا حتى... النهار آخر القليلة
 العمدة أحس كلما: "ويقول العمدة في مثلةالمت بالشخصية الكاتب انبهار ويزيد. )٧("فيها

 ال حتى .... الجبل في إلبقائهم وسيلة ابتكر الرجال نفوس في يدخل باليأس
  .)٨("يهجروه

                                         
 .٧٣ ص غانم، فتحي الجبل، )(١
 . ٧٠ ص الجبل، )(٢
 .٧٠ ص نفسه، )(٣
 .٧٠ ص السابق،  )(٤
 .٥١ -٥٠ ص السابق،  )(٥
 . ٥١-٥٠ ص الجبل، )(٦
 .نفسه )(٧
 .نفسه )(٨



 

 )٤٩٦٩(

 عن يدافع أيضا، الراوي هو الذي المؤلف، أن السردية المقاطع من يتضح
 مثله يرضى وال الحديثة، البنايات من موقفه ويتبنى الطرق، بشتى العمدة نظر وجهة
" غانم فتحي "يعرض دفاع بعد النهاية وفي الجبل، هجرة عن والعمدة الجبل أهل مثل

 الحديثة، البنايات بجانب لهم عملًا العمال لهؤالء تجد وأن البد الحكومة أن ويرى الحل،
 ال أنها حيث الفقيرة؛ العاملة األيدي من المطحونة القلة هؤالء تناسب ال البنايات ألن

 هؤالء وطبيعة تتناسب ال التي الحياة هذه على يعين الذي العمل هابجانب توفر
 الجسم حيث من شاملًا وصفًا يتناول لم العمدة لشخصية الراوي وصف وفي. المهمشين

 القوة حيث من العمدة شخصية بوصف اكتفى بل يرتديها، التي المالبس أو الشكل أو
 والذي المحبب، الفطري هاءوالد المكر حيث ومن والصدق، واإلصرار، والصالبة

  .وعشيرته الجبل أهل لصالح يتخذه
 على العامة الحياة في الدرامية األعمال في العمدة شخصية تصوير ويوضح

 القيادات من وسلطته طغيانه يستمد دائما وكان والثروة، والجاه السلطة يملك طاغية، أنه
 وهي الرواية في المهمشة خصيةالش أو البطل أن إال وفسادا؛ سلطة واألكثر له األعلى
 المطحون الشعب من الغالبة عمدة المهمشين، عمدة إنه مختلف، بشكل تحظى العمدة

 بحياته يودي ما وغالبا اآلثار، عن والتنقيب البحث سوى شيًئا يملك ال والذي والمقهور،
 دافعوي بها ويفتخر العمدة، نظر وجهة الراوي يتبنى جدوى، دون ولكن البحث سبيل في
 لم الراوي أن من وبالرغم صامدة، قوية عمالقة شخصية وكأنه ويوضحه موقفه عن

 بمواقفه الجبل في أو القرية في إغفاله يمكن وال حاضر أنه إال دقيقًا وصفًا جسده يصف
 وصفه بل مالبسه وصف أو دقيقًا وصفًا جسده وصف بعدم الراوي اكتفى وقد. وأفعاله
 العساكر حوله ومن الساحة، اقتحام يريد الجبل عمدة كان: "قوله في آخر وصفًا

 في يزأر وهو مكانه، من يتزحزح لم كالطود، قاومهم العجوز الرجل ولكن يمنعونه،
 واهللا ... ألضربك متجربش .... األميرة أجابل جاي أنا .... يعترضونه الذين الرجال
 األسطوري الطويل جسمه في العمدة صورة األميرة رأت: "آخر قول وفي. )١("أضربك

 ومد األميرة، إلى العمدة واتجه ... العسكر، وبعض بالمهندس محاطًا. منها يتقدم وهو
 بها أحست رعشة معها وسرت بقوة عليها وشد يدها على بقوة بها وقبض إليها يده

 الرعشة وسرت .. بطنها تقلص وفي ثدييها، ارتجاج وفي ذراعها في األميرة

                                         
  .٩٢ ص الجبل، )(١



– 

  )٤٩٧٠(

 وجود رغم شيء، بكل العليم الراوي وضع نرى المشهد وفي. )١("ساقيها في كالكهرباء
 بكل عليم راٍو بأنه يوحي بما العمدة شخصية عن الراوي به يتحدث الذي الهو ضمير
 تتالشى حتى نظرها وجهة ويتبنى نفسها، عن هي تعلمه ما الشخصية عن يعلم شيء،
  .صفرا التبئير ويصبح الرؤية

 العمدة شخصية في آخر سردي مقطع في معا والمؤلف الراوي ويتغزل
 حماس في بيديه ويشير يتكلم وهو العمدة إلى ينظرون وأصدقائها األميرة كانت: "ويقول
 المقطع ويوضح. )٢("مفهومة غير صينية تراجيديا في ممثل أو باليه، راقص وكأنه

 وأهمية ا،به التام واقتناعه العمدة لشخصية المؤلف تحمس السابقة المقاطع مثل السردي
 عن يظهرها التي وأيديولوجيته فكره بنفس تتسم التي شخصياته في المؤلف نظر وجهة
  .شخصياته طريق

 شريحة تمثل شخصية وهي ،"مسعدة "شخصية أيضا" الجبل "رواية في وتظهر
 في" مسعدة "تقول المهمشة، الفقيرة المطحونة الطبقات من مجتمعاتنا في موجودة كبيرة

 لها تشتري أن تريد وأنها ،"حسين "من زواجها قصة عن تحدثها" لخوجايةا "مع حوارها
 مع الحديث في واسترسالها" مسعدة "حوار في ذلك ويظهر العرس، مستلزمات

 تدس وهي لحظات،" مسعدة "وسكتت .... لي تشتري علشان لك جيت": "الخوجاية"
 وتفكها معقودة ةصر تخرج وهي شراءه تريد ما تعدد استأنفت ثم صدرها، في يدها

 األقمشة وبعض عطر، وزجاجة حلق، شراء تريد كانت عصبية في بأصابعها
 فئة من مالية أوراقًا الصرة من وأخرجت الكثيرة، العقد فك في وأفلحت الحريرية،

 ومعدنية، فضية نقود ومعها قروش، والخمسة قروش، والعشرة قرش والخمسين الجنيه
 دي؟ الفلوس أعطاكي مين": "الخوجاية "لها قالت ،"الخوجاية "إلى يدها بها مدت

 وثمانية جرش وثالثين جنيهات، أربعة دول: "باألسى مليء صوت في" مسعدة "وأجابتها
 – كدابة يا الكنز من نصيبك دا": الخوجاية "وقاطعتها .... سنين تسع في حوشتهم مليم

 .... اتهامها من" مسعدة "تجزع ولم.... أشرار يا حرامية يا لمين الكنز بعتوا جوليلي
 ... المرأتين صوت واختلط. النقود هذه ادخرت كيف ببساطة لها تشرح أن وحاولت

 لها موضحة ... وصبر هدوء في تتكلم" مسعدة"و السباب في تسترسل" الخوجاية"و
 وتلوح" ... خوجاية"للـ ما يوما باعتها التي القش األطباق ثمن من نقودها جمعت كيف

                                         
  .٩٤ ص الجبل، )(١
  .٩٦ ص الجبل، )(٢



 

 )٤٩٧١(

 لتتأكد تفحصه أن وعليها لها أعطته الذي الجنيه نفس أنه تذكرها وهي تالجنيها بأحد
 ألول جاء عندما" طلباوي الشيخ "شقيقها من أخذتها قرشًا الخمسون وهذه .... ذلك من
 سنوات، ثالث منذ الكبير العيد في منه وهذا الريال أخذته أسيوط، في تعيينه بعد مرة

  ...و فوتوغرافية صورة لها التقط أن بعد سواحال أحد من أخذتها قروش العشرة وهذه
 وكل بائسة، فتاة مجرد هي" مسعدة "أن السردي المقطع هذا ويوضح

 عن طموحها يزد لم السنين، تحويشة في المعاناة هذه كل وبعد الحياة في طموحاتها
 بسيطة أحالم هي البسيطة، األشياء من وغيرها سرير ومفرش عطر زجاجة و منديل
 تصديقها يمكن ال البسيطة المهمشين أحالم وحتى والمهمشين، الغالبة أحالم لمث مثلها
 إن ويقول "المهمشين عن المؤلف يدافع. ودهاء مكرا يعتبرونها بل النفوذ أصحاب من

 فهم، غير في كالمها إلى الخوجاية واستمعت الكذب،" مسعدة "كالم من أحست الخوجاية
 ال وهي السوداوين، عينيها إلى مشدودتان الزرقاواين وعيناها مذعورة إليها تنظر كانت
 تستطيع ال النساء من جيش وكأنها تتكلم إنها .... واحدة فتاة" مسعدة "أن تصدق تكاد
 رمزا ويجعلها المهمشة الشخصية نظر وجهة أيضا المؤلف ويتبنى. )١("أمامه تصمد أن

 إقناع في وحجتها قدرها من ويعلي الجبل، نساء من أمثالها هم ممن جميعهن للنساء
 نرى ودائما تعنيه، ما على وإصرارها صمودها من اآلخر وخوف" الخوجاية "اآلخر
 االعتراض أو عنهم الدفاع عن يثنيه شيء وال الشخصيات، هذه لمثل المؤلف انحياز
 ،"األيام تلك "رواية في نالحظه ما وهذا غرائبه، درجة من كان لها تصرف أي على
 والنص الراوي "كتابه في" الكردي عبدالرحيم. د "قبل من عنه دثتح ما وهو

 النقل وهي التقويمية، الوظيفة عن تحدث وقد الراوي، لوظائف شرحه في –" القصصي
 وتطويره، وتنفيذه فكرها وتأييد ألفعالها، والتفسير وفكرها الشخصيات لكالم المتحيز
 رواية في بوضوح ذلك يظهر حيث ه،شخصيات لسان على يسردها ألفكار تبنيه وأحيانًا

 وهي المجتمع قبل من مهمشة شخصية عن يتحدث عندما" األيام تلك "وهي رواياته من
: قوله في ماديا جسمانيا وصفًا ووصفها الراوي أو السارد عن تحدثها التي" زكية"
 شفتاها بحر، زرقة لهما واسعتان عيناها. وردي خدها القامة طويلة امرأة" زكية"

 بدأ ثم. الوصف آخر إلى ،)٢(..."طفلة براءة تكسوه الصبوح وجهها .... ممتلئتان
: فقال المتلقي أو القارئ عليها ليتعرف أكثر الشخصية ويقدم الوصف في يسترسل

                                         
 .١٧٨ ص الجبل،  )(١
 .٣٤٦ ص األيام، تلك )(٢



– 

  )٤٩٧٢(

 الطفلة وجه تحول بأن جديرة شفتيها من انفراجة أو عينيها، في نظرة أو برأسها التفاتة"
  .)١("تريد امرأة.... اإلغراء على قادرة فاتنة امرأة... .ناضجة امرأة وجه إلى البريئة

 الخارجي ووصفها" زكية "عن يخبرنا أن العبارات بهذه المؤلف واستطاع
 الراوي علم فقد واحدة، نظر ووجهة واحد شيء والشخصية الراوي وكأن والداخلي،

 ائبالغ ضمير واستخدم. علمها من أكثر بل نفسها عن هي تعلمه ما الشخصية عن
 معطاءة وأنها الزكاة من جاء" زكية "السم اختياره وفي. يظهر وال وراءه ليتخفى" هي"

 في تنقطع وال تعطي التي الخصبة كاألرض جعلها بشيء، تبخل وال الكثير تعطي
  .والنماء للخصوبة رمز فهي عطائها؛

 ألقت: "قائلًا أيضا عنها حدثنا كثيرة، دفعات على الشخصية المؤلف قدم وقد
 بين بصرها أدارت ثم األفق، فوق ترتفع الصباح شمس إلى طويلة بنظرة" زكية"

 أن يجب: "وهمست بطنها تتحسس يدها وامتدت السماء، في بصرها وأدارت الحقول،
 أن إال سري يعلم ال القرية في أحد كان وإذا حبي، ويعيش ابني، ويعيش أعيش،
. أحفظه كما السر يحفظون وهم تعرف، والسماء تعرف، والحقول تعرف، الشمس

 الجنين أبو ويتزوجني ،"منصور "زوجي يطلقني يوم الخالص، يوم معي وينتظرون
" زكية "مازالت. )٢("بولد لي جاء الذي الرجل أحبه، الذي الرجل ،"السيد "بطني في الذي

 الصباح شمس ترقب وهي لنفسها زكية قالت: "وتقول نفسها مع حديثها في تسترسل
 وأنا ،"السيد "أهجر أو" منصور "يطلقني أن فإما يدوم لن الحال هذا واثقة، ةمزهو ترتفع
 وما الفضيحة، عن سترتني ولقد تخذلني، لن فهي عمارا، الدنيا هذه وبين بيني أن واثقة
 يا رأسك في ما وكل الحياة في لك يوم أول هو الصباح هذا لنفسي أقول أن أسهل

 الجنين وهذا طاهرة، بريئة أنت ... ذنبا وال إثما يترتكب فلم وأوهام، خرافات" زكية"
 تتدفق وكما األرض، بطن من القمح يخرج كما جاء السماء، من جاء بطنك في الذي
 الحر، ويأتي الرياح، وتهب الشمس وتطلع. األشجار تورق كما. البئر جوف من المياه

 إنه. أظافري تستطيلو شعري، ينمو كما بطني في ونما الجنين هذا جاء. المطر ويسقط
 تفاؤلها في الحياة مثل وكأنها" زكية "يصور السردي والمقطع. )٣("لي طبيعي امتداد

 عن امتداد هي كما حياة، من فيها ما بكل للحياة امتداد وكأنها وأنوثتها، ونضارتها

                                         
 .١٧٨ ص الجبل،  )(١
 .٣٤٤ ص األيام، تلك )(٢
 .٣٤٥ ص األيام، تلك )(٣



 

 )٤٩٧٣(

. ماء وال فيها زرع ال جرداء أرضا تكون وبغيره تحيا يجعلها الذي الولد الحلم طريق
 لمن تستسلم ولم الحائط عرض بها ورمت والعادات التقاليد تحدت شخصية" يةزك"

 الذي النظر وجهة هي وتلك. البقاء على أصرت بل الحياة، منها ينتزعوا أن حاولوا
 أسموا والذين الشبان األدباء هؤالء تمرد فقد الوقت، نفس في والراوي المؤلف يتبناها
 غير سريعة بخطى وسارعوا والتراث، والعادات قاليدالت على تمردوا بالحداثيين، أنفسهم
 وفي. بها يذكرهم شيء على يبقوا ولم عليها تمردوا بل. وهويتهم جذورهم إلى ملتفتين
 للراوي التقويمية الوظيفة عن" الكردي عبدالرحيم "به أخبرنا ما أيضا السردي المقطع
 يتبنى أي. أمره يعنيه ال من ويدني مبادئه، ورفع رفعه يريد من الراوي يرفع حيث
 دخلت: "عنها ويقول. صاحبها من فيعلي وفكره أليديولوجيته المناسبة النظر وجهة

 وأنا عمري، طوال سجن دار كل مثل الدار هذه عملها، إلى وانصرفت الدار،" زكية"
 طبيعة يوضح المقطع هذا ،)١("أكرهها القصر جدران حتى الجدران بين الحياة أكره

 في" زكية "كانت عندما: "ويقول أكثر يوضح ثم قيد، كل من المتحررة لمنطلقةا" زكية"
 عشرات والحقل القرية في أبيها دار بين الطريق تقطع كانت عمرها، من عشرة الثانية

 عالية منصة فوق تسير كأنها الدنيا، فوق تمشي وكأنها وتجيء تروح يوم، كل المرات
 صباها ومنذ. الرغبات وتندلع الصدور، ءهاورا ولتلهث الرجال كل عيون لترقبها
 بعد حتى تردده زالت ما قول وهو! امرأة أكون أن أجمل ما: لنفسها تردد وهي المبكر

 غامضة، وعاطفة بحماس مضى فيما تردده كانت ولكنها الجنين، بطنها في استقر أن
 الذي الشيء ذلك وضوحا يزيده واضح تفكير وبعد اقتناع عن تردده فهي اآلن أما

 الوقت نفس في هنا والمؤلف والراوي. )٢("بطنها على بها تمسح وهي بيدها تتحسسه
 الشخصية، من أكثر يعلم بل نفسها، عن هي تعلمه ما عنها ويعلم الشخصية يتبنى

 سيزا "عنه تحدثت ما وهي الشخصية، علم من أكبر والتبئير عنده الرؤية زاوية وتكون
 جان "الفرنسي الناقد لتقسيم طبقًا والشخصيات الراوي بين العالقة لتقسيم طبقًا" قاسم

 تعلم مما أكثر يعلم الراوي أن أي الشخصية، من أكبر الراوي يكون حيث" بويون
 شيء بكل العالم الراوي يعلم وفيها الوراء، من الرؤية مسمى عليها ويطلق الشخصية،

 العامة واألحكام سوقها،ي التي التعليقات من ملموسا وجوده ويجعل "الشخصيات، عن
 العالم من مستمدة التخيلي العالم على يدخلها التي الحقائق ومن يطلقها، التي

                                         
 .٣٤٦ ص األيام، تلك )(١
  .٣٤٧ ص ، األيام تلك )(٢



– 

  )٤٩٧٤(

 والمكان الزمان في ينتقل فكأنه "الشخصيات معرفة محور تتجاوز والتي. )١("الحقيقي
 قلوب ويشق خارجها في وما بداخلها ما فيرى المنازل أسقف ويرفع معاناة، دون

 التبئير ويكون الخلجات، وأعمق الدوافع أخفى على ويتعرف فيها وصويغ الشخصيات
  .بالراوي الخاص الفصل في بالتفصيل عنه الحديث سبق وهذا. )٢("الصفر درجة في

" منصور علياء "شخصية في المهمشة الشخصية تبدو" أين من "رواية وفي
 الوقت نفس في والمؤلف الراوي يصفها األرض، كوكب غير آخر كوكب من القادمة
 صحفي، ومهنتي ،"حمدي مصطفى "اسمي: "قائالً القصة بداية في ذلك عن أفصح الذي

 غارق إنني... نفسي لك أبيع صحيحا خبرا أعطني ...أخبارهم أنقل بالناس أتصل
  .)٣( ..."مثيرة ومشاكل جديدة أخبار في ألذني

 الجسدي البعد خالل من جسديا ويصفها المهمشة الشخصية الراوي يصور
 من تُخرج ورأيتها عمرها، من عشرة الثامنة في تبدو السن صغيرة جميلة فتاة: "قائالً

 أقول وأسرعت: " أخرى مرة الوصف يعاود ثم ،..."للسائق وتقدمها مالية ورقة حقيبتها
 وصف في يبدأ ثم. )٤("الزرقاوين وعينيها المفرط، جمالها أواجه وأنا مقدمات بغير للفتاة

" علياء "عليه هي ما بين والمقارنة الحوار في الرمزية ومدى بها إعجابه مدىو مالبسها
 بزجاجة يدي اصطدمت: "مصر ومنها النامية الدول وخاصة بالدنا في واقع هو وما

 األبيض" علياء "فستان على وانتشر المداد منها وسال".... كوستا "أمام المفتوحة المداد
: نفسي من وخجل غيظ في وقلت رأسي، يمأل ساخنال والدم االعتذار وحاولت اللون،
 وسألتني يحدث لم شيًئا وكأن الفتاة ِإلَي ونظرت كارثة، إنها ... تلوث قد الوحيد فستانك

 تسأل أن بها األمر وصل حتى السردي، المقطع آخر إلى ...". كارثة أي:... هدوء في
 فستانها، على للمداد أثر اكهن وليس عادت ثم دقيقتين، من أكثر تغب ولم التواليت عن

 .... جافًا ..... نظيفًا البياض ناصع كان ... مبتالً فستانها يكن لم هذا من وأعجب
   ....عينيه أيضا كوستا يصدق ولم ... عيني أصدق لم أنني حتى

  اختفى؟ كيف .... كيف: "دهشة في وسألتها
   .... أبدا يتسخ ال نوع من فستاني قماش: فقالت

                                         
  .١٨٥ ص . قاسم سيزا  )(١
  .١٨٦ ص ، نفسه  )(٢
  .٢١١ ص ، أين من  )(٣
  .٢١٣ ص ، السابق )(٤



 

 )٤٩٧٥(

  : فسألها
  اشتريته؟ أين من ....... أعجب هذا -

  : فقالت
  القماش؟ هذا مثل هنا يباع أال

   :قلت
  .أبدا يتسخ ال قماش عن أسمع لم إنني ..... آخر مكان أي في وال ... هنا ال -

   :قالت ثم لحظة الفتاة وجه على التردد وبدا
   ...حديث اكتشاف إنه -

  :عليها فألححت
   يباع؟ وأين -

   ...عصبية في وقالت رأسها إلى فجأة يدها ورفعت
  ".بالصداع أشعر إنني ... أو

 ولبسها وجسدها لشكلها للشخصية النظر لوجهة الرؤى في التقديمات هذه كل
 كوكب من هي بل األرض، كوكب من ليست الشخصية هذه بأن للتمهيد مقدمات كلها

  .والًومقب صريحا مزجا والخيال الواقعية بين المؤلف مزج وقد آخر،
 خياله في المتلقي يرسمها كي الشخصية، عن المزيد ليقدم الكاتب ويعاود

 يأخذ. غريبة من أكثر هي بل مجتمعه على غريبة إنها. الشخصية على ويتعرف
 ألنها الداخلية مالبسها من تماما تجردت وقد مالبس محل إلى" علياء "الشخصية الراوي

 و" سوتيانات" "بضعة البائعة أحضرت". ترتديها كيف وال شيًئا عنها تعرف ال
 مدت ثم ... صدرها على" السوتيان "تقيس أن تحاول" علياء "من وتقدمت" كورسيهات"

  :عجب في وصاحت" علياء "خصر إلى فجأة يدها البائعة
  .الفستان تحت شيًئا ترتدي ال المدام ولكن -
   شيء؟ أي وال سوتيان ال

 لتختار، إليها الفساتين من مجموعة ضرتأح البائعة إن يقول" الراوي "بدأ ثم
 تحلم وكأنها ذهول في وتتحرك تتكلم التي البائعة يرقب وكان الستار وراء معها ودخلت

 ال أنها البائعة واكتشاف" ... علياء "جمال شك وال سببه ذهول "ويقول ويضيف... 
  .)١(..."لستارا خلف تماما عارية أمامها تجردت عندما .... داخلية مالبس أية ترتدي

                                         
 . ٢٢٧ ص أين، من )(١



– 

  )٤٩٧٦(

 غير مميز، آخر كوكب من أنها يخبرنا أن الوصف هذا من الراوي ويهدف
 وطريقة وطبيعتها الشخصية بيان على مؤشر المالبس ألن "وذلك األرض، كوكب
 مع تتفق والتي الجسدية المالمح اختيار في موقف للمؤلف كان وقد. )١("حياتها

 نحيلة، صبية "بأنها" وداود أحمد رواية" في" سارة "يصف بينما. "الروائية الشخصية
 أحمر شعرها خدودها، في خفيف ونمش أمها وجه من كبير شبه به وجهها ولكن

 الشخصية على كدليل الوصف هذا ويأتي. )٢("وجهها في الحدة مرتفع، وأنفها متوهج،
 يعادي من وتكره بها تعتز التي اإلسرائيلية لفصيلتها وحب وغرور كبرياء ذات بأنها

 لكنه ويبغضهم، اليهود يضطهد الذي" العربي أحمد "حبيبها كان لو حتى وديانتها وطنها
" ساندرو ماريا "يصف لكنه. له حبها من أكثر وطنها تحب" سارة "ولكن ،"سارة "يحب

 وهي الثالثينات في شبرا بنات أجمل من واحدة كانت: "بأنها" شبرا من بنت "رواية في
 ويكتفي. المقطع آخر إلى... )٣("مراهق لصبى جدة ن،قر نصف من أكثر بعد اآلن

 أو جسدها يصف ولم. عصرها بنات وأجمل جميلة بأنها شامالً وصفًا" ماريا "بوصف
 عن فيها يتحدث التي للقضية موائم غير سيكون الوصف ألن ربما الشكلية، المحها

 شكلها أو جسدها تفاصيل بذكر يهتم ولم المتلقي على قصتها بعرض اكتفى فقد ،"ماريا"
 بإعجاب عنها وتحدث المؤلف بها انبهر فقد جمالها، يفوق بعقل وتتمتع تتسم كانت ألنها
 فتاة كانت أنها وكيف الدين، مع التعامل في وخاصة الحياة، في ومنطقها بفكرها شديد

 لإلسالم طريقًا وللعباد هللا حبها طريق عن عرفت حتى البشر كل تحب مسيحية إيطالية
 كان المؤلف أن الباحثة وترى. اآلخرين ومع نفسها من تصالح لديها وكان قته،فاعتن
 شخصيات وصف كما جسديا يصفها لم أنه برغم الشخصية لهذه عرضه في موفقًا

 على الجميع تفاهم الوقت ذلك ومنذ": "والعرش زينب "رواية في" زينب "يصف. رواياته
 فارع جسمها ... فاتنة .... جميلة ذلك مع وهي. لوثة بها" الدين نور "زوجة أن

 عينان ولها .... والحيوية بالنضارة مليء ووجهها ... أحمر وشعرها ... ممشوق
  .)٤("ساحرتان

                                         
 األعلى المجلس ،٢٨٨ ع والنشر، للترجمة القومي مشروع البطوطي، هو ما الواتي، الفتى لودج، ديفيد  )(١

 .٧٩ ص ، ٢٠٠٢ ،١ط القاهرة، للثقافة،
 .١٩٥ ص وداود، أحمد )(٢
 .١١ ص شبرا، من بنت )(٣
 .١٣٠ ص والعرش، زينب )(٤



 

 )٤٩٧٧(

 متعلقة كلها قصتها ألن مفصالً جسديا وصفًا" زينب "السردي المقطع ويصف
 في لمؤلفا وفق وقد جسديا، يصفها وأن البد فكان بها، جميعهم الرجال وفتنة بجمالها
 بها المحيطين بالرجال عالقاتها كثرة وراء سببا كان وأنه ،"زينب "جمال إبراز

 على تماما تنطبق أوصاف وهي واحدة، دفعة أوصافها" الراوي "لنا قدم فقد. وبزوجها
 أن قبل الوصف بهذا مهد فقد. األدبي العمل داخل دور من الشخصية به تقوم ما

 بروزها رغم الشخصية من تجعل أسرار من به وما الخفي" زينب "عالم في يغوص
 المجتمع نظرة بسبب ونفسيا اجتماعيا مهمشة شخصية النهاية في يجعلها ما وشهرتها

  .النظرة هذه إزاء معاناة من تحسه وما لها
 مستعار، اسم المؤلف قول حد على "وهو" محمود "وبطلها" الغبي "رواية وفي

" محمود "من المؤلف اتخذ وقد ،)١("مستشارا أو عاما رامدي أو وزارة وكيل يكون ربما
 وأن المهم بالشيء نهتم أن تعودنا: "وقال الدراسة، موضوع المهمشة الشخصية الغبي

 الغباء دراسة في التعمق إن البعض يقول قد لذلك التافهة، األمور عن اهتمامنا نصرف
 لذلك مهمش يكون وأن البد التافه العمل وبالتالي ،)٢("وغبي تافه عمل ذاته حد في هو
 عليها أطلق والتي الرواية في المهمشة الشخصية أنها على الغبي شخصية اختيار تم

 أنه نجد" محمود "أو" غبي"للـ الجسدية لألوصاف تطرقنا وإذا". الغبي "اسم المؤلف
 كشيء ....... كجسد" محمود "إلى بالنظر األمر أول ونكتفي "مختلفًا وصفًا وصفه
. )٣( ....."ولد عندما الحال بطبيعة لنا يتحقق وهذا. والدم والعظم اللحم من كتلة..... 
 بجم، بهيم، لوح، "مثل كلمات وهي حياته طوال" محمود"بـ لحقت التي األوصاف ومن
 عن وعزله غبائه بتقرير دائما تنتهي التي األوصاف من ذلك غير إلى.... جماد

 التشبيهات من النوع هذا. الجماد أو األعجم الحيوان بمرتبة إلحاقه و واإلنسانية اإلنسان
 مالمح من السردي المقطع وفي. )٤("الغبي على بها ويغدقون العقالء يبتكرها التي

 كي وذلك الرواية، في مواقفها خالل من الشخصية سلوك على دالة ستكون وصفات
 الذي الخواء على دليلًا الخارجية والصفات المالمح وتكون المضمون مع الشكل يتوافق
 يملكون ال أغبياء ألشخاص تعطي التي المناصب على يتهكم المؤلف وكأن. بالداخل

                                         
 .٤٧٣ ص الغبي، )(١
 .٤٦٩ص نفسه، )(٢
 .٤٧٨ ص نفسه، )(٣
 .٤٧٢ ص الغبي، )(٤



– 

  )٤٩٧٨(

 فهو الرواية، كتابة من الوقت ذلك في سائدة كانت لسياسة نقد فهو شيًئا، أمرهم من
 وما تفعل ما تعي ال ولكنها مرموق بمركز تتمتع التي الشخصية أنماط من نمطًا ينتقد
 كثيرة ألنماط نموذجا" الغبي "شخصية من فجعل به، تقوم الذي العمل داخل بها يفعل

 شيء بكل العليم الراوي وظائف من فاتخذ. الفترة تلك في مؤسساتنا كيان في متواجدة
 من الشخصية وصف عبر وتوجيه تقويم ورسائل وأيديولوجيته فكره بث في سبيلًا

 وتقويم توجيه هو بل بحتة، فنية دراسة ليس ألدبيا العمل في المنوط وكأن البداية،
  .الرواية في الشخصيات عبر وأيديولوجيته أفكاره يبث الذي المؤلف لفكر

 المعزولون المهمشون" الفنار "عمال هي المهمشة الشخصية" البحر "رواية وفي
 تقتصر ال الفنارات رجال مأساة: "ويقول المؤلف عنهم يتحدث والمجتمع، الحياة عن
 أعمار الختالف حدة تزداد هي بل والمجتمع، الحياة عن الطبيعية غير عزلتهم على

 المصرية الحكومة موظفي من ثالثة هم... معا للحياة المضطرين الرجال وثقافات
 في كبيرة حجرة حجم في المرجان، من الصغيرة الرقعة هذه فوق بفنار بالعناية يقومون
 المراكب إلى شعاعه يرسل الليل، طوال مضيًئا الفنار يظل أن هو همهم كل قصر،

 وصفًا وصفهم إلى الراوي يتطرق ولم. )١("عنهم االبتعاد ضرورة إلى ولينبهها ليحذرها
 الخمسين جاوز رجل: "قوله مثل عنهم التفاصيل بعض بذكر اكتفى بل مفصلًا، جسديا
 يعيشان الدين، في التفكيرب كثيرا يهتمان ال اثنان الثالثين، يبلغ لم شاب جانب إلى يعيش

 صالة، كل موعد عند فيهم يؤذن أن على يصمم متدين متصوف رجل جانب إلى
 زوجته بصورة يحتفظ متزوج رجل خطيبا، أمامهم ليقف الجمعة أيام في ويجمعهم
" مونرو مارلين "صور الحائط على يلصق متزوج غير شابا يخالط حجرته، في وأوالده

 عمال عن معلومات مجرد هي هذه". البكيني المايوه ترتدي وهي". وليامز إستر"و
 يتعرض ولم الشخصيات، عن الحديث في الراوي بها اكتفى وقد. وأحوالهم الفنار

 أحوالهم بينما شيًئا للشخصية يضيف ال الجسمانية أبعادهم وصف ألن أجسادهم لوصف
 ،)٢("تو "يصف بينما. نيالف العمل ويخدم كثيرا المؤلف من توضيحه المراد المعنى تفيد

 القميص يرتدي ضخم، رأسه قليالً، ممتلئ القامة، متوسط شاب "ويقول عاما وصفًا

                                         
 .٦١٦ ص البحر، )(١
 .٦٥١ ص البحر، )(٢



 

 )٤٩٧٩(

 فوق منكوش األسود وشعره البهدلة بعض شكله في الشارلستون والبنطلون الملون
  .)١("رأسه

 واجتماعي؛ أنثروبيولوجي منظور من الجسد بدراسة المعاصر الفكر اهتم هكذا
 هو والجسد موجودا، يكون حينذاك ألنه اإلنسان هوية يحدد الذي "هو الجسد ألن ذلك"و

 وجود األساس في هو اإلنسان ووجود الكون، وهو األكبر، بالمكان يربطنا الذي المكان
 يخدم الوصف هذا ألن التفصيل؛ دون الوصف هذا بذكر الراوي اكتفى وقد. )٢("جسدي
 بمبادئه" تو "شخصية مع يتناسب وصف ووه ،"تو "شخصية عن الكشف في الحكاية

  ".الحقًا "بعد فيما والنفسية المادية األبعاد عن الحديث في أيضا ويخدمها الغامضة،
  -:والنفسي االجتماعي البعد : ثانيا

 المؤلف، روايات على والنفسي االجتماعي البعد وتطبيق دراسة يتم سوف
 أنماط خالل من المجتمع، في ثلةالمتم الشخصيات أنماط عن الحديث يتخلله وسوف

 من البد للشخصية والنفسي االجتماعي البعد دراسة عند. الفني العمل في الشخصيات
 االجتماعي فالبعد الشخصية، وضع على إيجابي تأثير من لهما لما معا البعدين ارتباط
 يدور ما فهو النفسي البعد أما باآلخرين، وبعالقتها بها المحيط الشخصية عالم به يقصد

 يستطيع النفس وحديث المونولوج طريق عن وأحاسيس، مشاعر من الشخصية خلد في
 ويقول األدبي، العمل في ودورها الشخصية حديث إلى واالنصياع االستماع المتلقي

 تعبر هي بينما األدبي، العمل في نفسها عن تعبر وكأنها تبدو الشخصية إن": "لوكاتش"
 بتعرية يقوم فالراوي خارجها؛ المجتمع يعانيها التي مأساةال وعن المعيش، الواقع عن

 إلى الوصول في" غانم فتحي "شخصيات نجحت وقد. )٣("شخصياته خالل من المجتمع
 جعل مما شرائحه، من وشريحة المجتمع فئات من فئة تمثل ألنها النموذج مستوى

 إذا شخصياته تقديم في صادقًا الراوي يكون ولكي. مجتمعه بقضايا ملتحما" غانم فتحي"
 بواطنها وكشف أعماقها في التغلغل من له والبد كاملًا، تلبسا بها وتلبس بها أحس

  .وظواهرها

                                         
 .١٧ ص تو، حكاية )(١
 ،٢٠٠٢ ،١ ط ،١١٩ع نقدية، كتابات الثقافة، لقصور العامة الهيئة والحرية، اإلبداع بسطاويس، رمضان )(٢

 .١٢١/١٢٢ص
 .٢٧ص ،١٩٧٢ ،٢ط دمشق، الثقافة، وزارة منشورات بلوز، نايف / ت الواقعية، في دراسات لوكاتش، )(٣



– 

  )٤٩٨٠(

 المهمشة،" الراوي "شخصيات معظم في والنفسي االجتماعي البعد ويتضح
 القروية الصغيرة البنت" ظله فقد الذي الرجل "في" مبروكة "شخصية المثال سبيل وعلى
 سنوات، عشر عمرها وكان ،"بك راتب "منزل في كخادمة للعمل القاهرة إلى تأت التي
 تحكي بأكمله، المجتمع فئات من فئة تمثل فهي القرية، في الحياة أنماط من نمط وهي

 سنوات، عشر على يزيد ال الوقت ذلك في عمري كان: "وتقول نفسها عن" مبروكة"
 معنى وال عملي، طبيعة أيامها أعلم أكن لم بالجيزة، كبير بيت في خادمة أعمل وكنت

 القطار وركبنا قريتنا من يوم ذات حملتني أمي أن أعلمه كنت ما كل خادمة، أكون أن
 في مرة ألول أركبه الذي القطار .... لي تحدث التي العجيبة باألشياء الهية وأنا

 ناس فيصعد اعنده يقف التي والمحطات القطار أمام تجري التي الواسعة الدنيا حياتي،
 تتحدث هكذا. )١("الزرقاء بمالبسه يظهر كاد ما الذي الغليظ الرجل ذلك ثم ناس، ويهبط

 قريتها من خروجها بمجرد مرة ألول شاهدتها التي الغريبة الحياة عن" مبروكة"
 الشعور هذا زمني وال بالخوف، شعرت اللحظة تلك في: "الحكي تابعت ثم الصغيرة،

 فيه تتزاحم الذي الواسع الطريق من خفت. الكبيرة المدينة إلى القطار من أهبط وأنا
 ثم الناس، من خفت والشياطين، المردة بيوت كأنها العالية المباني من خفت السيارات،
 لها بيوت به تحف واسع طريق في وسرنا الترام، من وهبطنا: "وتقول ثانية تسترسل
 حنين ذلك وفي ،)٢("جديد من الخضرة أرى وأنا الراحة ببعض فشعرت حدائق،
 األول بالمستوى يسمى وهذا. قليلة ساعات منذ" مبروكة "تركتها التي وللقرية للماضي

 يرتدي الذي الرجل عن تحكي. القرية من لتوها قادمة وهي" مبروكة"لــ االجتماعي
 الفراخ، أرقب وأنا الوقت بعض مضى: "قائلة اسمه تجهل وهي رأسه على طرطورا
 بين إلينا ينظر وكان الرجل، رأس فوق الطرطور لمنظر وأعجب الطعام حةرائ وأتشمم

 تجهلها،" مبروكة "كانت األشياء هذه كل ،)٣("واحدة بكلمة يخاطبنا أن دون وآخر وقت
" دسوقي الشيخ "ظهر: "ألمها قال الذي" دسوقي الشيخ "كالم في تفكر كانت أنها كما

 : لها وقال الوجه، متهلل أمي على أقبل حتى يرانا كاد وما الضيق، الباب من خارجا
 الرقم، هالني. جرش تمانين تدفع ح عجبتيها لو .... نفيسة يا رضيت الكبيرة، الست"

                                         
 .١١ ص  ظله، فقد الذي الرجل )(١
 .١١ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٢
 .١٣ ص نفسه، )(٣



 

 )٤٩٨١(

 كل. )١("الكبيرة؟ الست تدفعها لمن الثروة؟ هذه لمن ولكن كبيرة ثروة إنها قرشًا، تمانين
 حتى الترام، القطار، لية،العا البيوت الكمثري، الطرطور، تجهله،" مبروكة "كانت ذلك
 عن تعلم ال كانت إنها قرشًا، بثمانين كخادمة" بك راتب "لعائلة ستباع أنها تعلم تكن لم

 شخصية هي إذن. تجهله كانت ما كل اآلن تعلم هي علمها بعد اآلن بينما شيًئا، ذلك كل
 ،"القصة أركان "كتاب في" فورستر. إم. إي "قبل من حدثنا كما ومركبة ونامية متطورة

 السفرجي أيضا تجهلها كانت التي األشياء ومن. قبل من جهلته ما وتتعلم تتغير وأنها
 يتحركان واالثنان الطرطور يلبس الذي الرجل إلى ينضم آخر رجالً ورأيت: "قولها في
 المنبه هناك أيضا ،)٢("خصره حول أحمر حزاما اآلخر الرجل وضع ثم نشاط، في
 اسمه وآخر وقت بين فيه وتنظر جانبها إلى العجوز السيدة هتضع الذي الشيء وهو"

  .)٣("الصالة مواعيد تفوتها ال حتى أبدا تفارقه وال معها تحمله وهي المنبه،
 بعد وأصبحت قبل، من تجهلها كانت التي األشياء عن" مبروكة "وتسرد تحكي

 والدنيا هور،وش شهور ومرت وأيام، أيام مرت. "األشياء هذه عن شيء كل تعلم ذلك
 عالما أظنه كنت الذي البيت .... أتغير أيضا أني أدري كنت وما تتغير، حولي من

 والرجل واألكل، والجلوس للنوم وحجرات طوابق، ثالثة إلى فشيًئا شيًئا تحول مسحورا
 حول األحمر الحزام يضع الذي والرجل الطاهي، أنه عرفت الطرطور يلبس الذي

 وتنظر جانبها إلى العجوز السيدة تضعه الذي والشيء مثلي، خادم أنه عرفت خصره
 طويلة شهور مضت التي الصغيرة البيضاء الكرة"و. )٤("المنبه اسمه وآخر وقت بين فيه
 السنوات هذه كل مع وأدركت كبرت قد نعم. ")٥("بونج بنج "اسمها أعرف أن قبل

 كأنها وقريتها، وأخواتها أمها تذكر ماضيها، نسيت خادمة البيت، في الحقيقي مركزي
  .)٦("قديما حلما تذكر

 وبسرعة وتتطور تتغير وأنها مستمر، تناٍم في الشخصية أن يظهر ذلك وكل
 نفس في يقظة أحالم إلى يتحول أن والتطور التغيير يلبث ال ثم قياسي، زمن في أي
" مبروكة "اديهاتن والتي ،"بك راتب "ابنة" سعاد "وبين بينها تقارن كانت التي" مبروكة"

                                         
 . ١٣ ص ظله، فقد الذي الرجل )(١
 .١٥ ص نفسه، )(٢
 .١٨ ص ظله، دفق الذي الرجل )(٣
 .السابق )(٤
 .السابق )(٥
 .السابق )(٦



– 

  )٤٩٨٢(

 أشعر وكنت الحب، هو" يوسف"و" سعاد "بين ما أن أعرف كنت: "الصغيرة بالست
 مثل بيت لها ويصبح" يوسف "ستتزوج إنها وبيني، بينها وأقارن" سعاد "نحو بالغيرة

 ومن يحبني فمن أنا أما رعايتها، ويتولون طلباتها يلبون وخدم البيت هذه
 وأن ،"سعاد "مثل تُصبح بأن لحلمها التخطيط في" مبروكة "وبدأت. )١(!"يتزوجني؟

 الصغير، سيدها" بك راتب "ابن" مدحت "من للنيل وخططت ،"سعاد "مثل زوجا تصطاد
 لي خطر المجنون، الخاطر ذلك لي خطر اللحظة تلك وفي "باستدراجه الخطة وبدأت

" يوسف "أحب كما مني، الزواج في ويرغب يحبني قد وأنه فتاة، وأنا شاب،" مدحت "أن
 إلى البيت هذا معه وسأترك مني، زواجه على ويصمم أهله" مدحت "وسيتحدى ،"سعاد"

 أن اهللا على كثير أهو هذا؟ يحدث ال لماذا وخادمات، خدم لنا ويكون مثله، آخر بيت
 اهتممت ،"مدحت "من التقرب أحاول وأنا اليوم ذلك ومنذ: "ثانية وتسترسل!". يحققه؟

 أن على قدرتها لعدم الحلم إلى الشخصية تلجأ هكذا. )٢("مالبسيب واعتنيت بمظهري
 ،"مدحت "سيدها من بالزواج أخرى مرة حلمها" مبروكة "تعاود ثم. الواقع في تحياه
: مرة ذات لها يقول جعلته حتى منها االقتراب له وتُسهل الحلم هذه لتحقيق العدة وتعد

 الليلة، تلك منذ: "أيضا وقولها. )٣("بكباح أنا صدقيني" .... مبروكة "يا باحبك أنا"
 وال أقاومه وأنا ويحتضني، ويقبلني إلى فيصعد مهمته، له أسهل وأنا يتعقبني،" مدحت"و

 كبير بيت إلى ويحملني ،"مدحت "يتزوجني أن القديم حلمي إلى وعاد أقاومه أن أريد
" مدحت "والدة لمتع حيث األبد إلى" مبروكة "عن الحلم وانقطع. )٤("البيت هذا مثل

" مدحت "أن المأساة تسرد وهي" مبروكة "قالت عندما" مدحت"بــ" مبروكة "بعالقة
 إنه تقول حتى تقاومه وبدأت البيت، أهل جميع نام أن بعد يوم عصر إليها صعد"

 وركعنا األرض، على يلقيني وكاد بساعديه، خصري واعتصر ...بجسده حاصرها
" مدحت "والدة بخروج انتهى الذي السردي لمقطعا آخر إلى ...". االثنين نحن

 مني وتقدمت!". ده؟ بتعملوه اللي إيه" ...... مدحت: "قائلة وصرخت معا ومشاهدتهما
 وركلتني قدميها، عند األرض على فوقعت شعري من وجذبتني وجهي على وصفعتني

 كمشوأن خوفًا، فأزداد وعي، بال ورأسي وفخذي صدري تضرب كانت .... بقدميها

                                         
 .٢١ ص ظله، فقد الذي الرجل  )(١
 .٢٢ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٢
 .٤١ ص نفسه، )(٣
 .٤٢ ص نفسه، )(٤



 

 )٤٩٨٣(

 قدميها مثل الكلمات من المصطلحات بعض السردي المقطع وفي. )١("رقدتي في
 مع المهانة على يدل مما األرض على فوقعت شعري من وجذبتني ... بقدمها وركلتني

 ولدها دون عليها كله الذنب وإيقاع عليها اإلشفاق وعدم األمر، معرفة عند" مبروكة"
 وأنها بآدميتها اإلحساس وعدم المقهورة، الخادمة" ةمبروك"بـ االكتراث لعدم" ". مدحت"

 الطينة هذه غير طينة من مخلوقة وأنها بالدونية تشعر" مبروكة "جعل ما هذا. بشر
  .آلدميتها اكتراث دون بقدميها تدوسها التي سيدتها منها المخلوقة

 المتسلطة الشخصيات بين الفجوة تعميق على السردي المقطع ويعتمد
 والتخلف القهر أعراض أخطر إن": "الكوست "يقول وكما المقهورة، والشخصيات

 وإذا. ")٢("للسكان والغذائي المعيشي المستوى في الهائل التفاوت بسبب عمومية وأكثرها
 البد فإنه المادية، الناحية من واجتماعي اقتصادي استالب هو جوهره في التخلف كان
 صوت تكتم أن المتسلطة السيدة وتحاول. )٣("تيالذا المستوى على نفسيا استالبا يولد أن
 صوت في فصاحت "يجري بما أحد سماع من وخوفًا العار، من خوفًا" مبروكة"

  :مرتعش
   .تفضحينا عايزة انت – بت يا – صوتك وطي -

  . صراخي من خائفة أنها أدركت وقد أكثر، صوتي فرفعت
  :حدة في وقالت صوتها، من هي وخفضت

  .ياسكت بت يا اسكتي
  : وسألتني

  إيه؟ لك عمل هو -
  . حصل اللي بعينك شفتي انتي ما .... ستي يا عارفة أنا -

  : غضبها تكتم وهي فسألتني
   بينكم؟ بيحصل ده امتى ومن -
  .هو اسأليه -
  ؟ إيه لك عمل ..... منك أعرف عايزة أنا -

                                         
 .٤٢ ص ظله، فقد الذي الرجل )(١
 ،٢ ط ،٢٠٠٥ المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز – االجتماعي التخلف حجازي، مصطفى  )(٢

 .٢٢،٣٢ص
 .٣٢ ص نفسه، )(٣



– 

  )٤٩٨٤(

  :خوف في وقاطعتني
  بينكم؟ حاجة وحصل -

  :كبرياء في أجبتها
  .)١("ستي يا ال -

 المتسلطة والطبقة الكادحة الطبقة أو الفئتين عند خوفًا العار عقدة تمثل وهكذا"
 الفئة حتى المجتمع في عامة هي بل المقهورة، الفئة على وقفًا ليست العار عقدة وأن
 وأن "الفضيحة، خوف عن بمنأى ليست المتسلطة والقوة منها، تخلو ال الحظوة ذات

 اإلحساس من له فالبد دائم، بشكل الذاتي التبخيس احتمال يمكنه ال المقهور اإلنسان
  .)٢("اآلخرين ونظر نفسه نظر في الذاتي االعتبار من بشيء والكرامة، العزة من بشيء

 منك حصل لو بنت يا اسمعي: "وتوبيخها" بك راتب "من" مبروكة "دور وجاء
   ...".فاهمة  ...جلدك أسلخ ح ...أموتك ح أنا امبارح حصل اللي بعد حاجة أي

  :حلقي في محتبس والبكاء له قلت
   .ألمي أرجع عايزة أنا -

  :حدة في فقال
 معاها وتقعدي فوق لستك تطلعي إنتي ... فضيحة وتبقى تموتك ح عرفت لو أمك -

   ...فاهمة ... تحت دي خلقتك أشوف وإياك... 
   :وعي بال له قلت

  .)٣("سيدي يا حاضر -
 أن لها ينبغي وما هي، ومن قدرها، وتعرف بهاصوا إلى" مبروكة "تعود هكذا

 لهجتها وتتغير تجهلها كانت التي باألشياء معرفتها تغيرت مهما أنها مدركة به تحلم
  ...البيت أصحاب نظر في خادمة إال هي ما وملبسها

 بالحقد شعرت "النفسية المعاناة تبدأ وهنا بالحقد، شعور إلى نظرتها وتتحول
 إلى وتنظر تقف كانت التي الصغيرة، ستي نحو بالحقد توشعر ،"بك راتب "نحو

 وتزفر تلهث ظهرها على راقدة هي كما فوجدتها الكبيرة ستي على ودخلت. بازدراء
 هذا يد في مستقبلي وأن تقصر، البيت هذا في أيامي أن وأيقنت .... بصعوبة أنفاسها

                                         
  .٤٤ - ٤٣  الرجل الذي فقد ظله، ص)١(

 .٥١ ص حجازي، مصطفى )(٢
 .٤٦ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٣



 

 )٤٩٨٥(

 أخرى مرة تعود. )١("لخوفا وتملكني المقاومة على قادرا يعد لم الذي الضعيف الجسد
 ثانية مرة فتحاول جرح الذي وكبرياءها كرامتها تستعيد أن وتحاول والحقد، للخوف

 ثانية، مرة" مدحت "سأرى أني يحدثني قلبي كان". "أخرى مرة والحلم األمل طريق عن
 ألنه سيحميني، الذي هو الكبيرة، ستي وفاة بعد لي الوحيد األمل هو" مدحت "كان

 على وقعت أنها فادعت به للعبث ثانية مرة تستدرجه أن" مبروكة "حاولت ثم. )٢("يحبني
 وعندما النهوض، على مساعدتها" مدحت "من وطلبت النهوض، تسطيع وال األرض
 عليه، بالحقد مفاجئ شعور علي سيطر وفجأة "وجهه في صرخت بها اإلمساك حاول

  :فيه صرخت
 أني والحظت... "منك حصل اللي كفاية... تيلس أقول واهللا.... مني تقرب أوعى -

 أن وهو آخر، بشيء أحلم بدأت ولكني... به أحلم أعد لم ،"مدحت "في صرخت منذ
 معنى ال: "لنفسي أقول وكنت الصغيرة، ستي ومثل ،"سعاد "مثل محترمة، سيدة أكون
  .)٣("أريد؟ ما أحقق كيف.... كيف.... ولكن الحلم هذا أحقق لم إذا للحياة

 دائما تستسلم، وال تيأس لم والتطور، الطموح إلى أخرى مرة" مبروكة "دتعا
 مرة النفسية المعاناة وتبدأ تستسلم، ال أنها إال النفسية معاناتها رغم ونمو تطور في هي

 راتب "عائلة واضطرت" مبروكة "تخدمها كانت التي الكبيرة الست ماتت عندما أخرى
 جديد من والقهر الخوف إلى" مبروكة "فعادت البيت، من" مبروكة "تطرد أن" بك

 كنت "البيت من طردها موعد حان قد واآلن به وانبهارها البيت دخولها عند وتذكرت
 الخروج هو مصيري أن على األخيرة الفترة طوال نفسي روضت لقد بالضياع أحس

 حق بأي البيت، هذا أترك كيف ... أسمعه ما أصدق لم ذلك ورغم البيت، من
  .)٤("منه ونييطرد

 قدميها، عند أرتمي أن فكرت البيت، في لتبقيني إليها، أتوسل أن وفكرت"
  .)٥("الصمت فلزمت .... أقوى عنادي كان أجرؤ، لم ولكني ..... تقبلني علها وأقبلها

                                         
 . ٤٧ ص ظله، فقد الذي الرجل )(١
 .٤٨ نفسه، )(٢
 .٥٠ ص السابق، )(٣
 .٥١ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٤
  .٥١ ص نفسه، )(٥



– 

  )٤٩٨٦(

 أصبحت وتطورها، نموها ومدى الشخصية تغير مدى السردي المقطع ويظهر
 ال المقهور اإلنسان ألن وذلك "وكبرياء، صوت لها وأصبح المسيطرة، القوى تتحدى
 العزة من بشيء اإلحساس من فالبد دائم، بشكل الذاتي التبخيس احتمال يمكنه

 المقهور اإلنسان عند النقص عقدة تغذية على تعمل المتسلطة الفئة أن كما. ")١("والكرامة
 الكفاءة بانعدام ىيسم ما وهذا. وتبعيتها استكانتها على تظل حتى تسلطها، استمرار بغية

 أيضا واشترت زفافها مالبس" سعاد "اشترت عندما أيضا ذلك ويظهر. )٢("االجتماعية
 على" مبروكة "حقد إلى أدى وذلك تماما مختلفة المقارنة فكانت لها مالبس" مبروكة"
 لشراء يوم كل وأمها هي وتخرج للفرح، تستعد بدأت قد" سعاد "وكانت: "وقولها" سعاد"

 سعادتها قمة في وكانت كبيرة، أقمشة ومعها األيام أحد في" سعاد "وعادت كثيرة، أشياء
 المرآة، في نفسها وتتأمل جسدها حول وتلفها األقمشة وتفحص اللفافات تفتح وهي

  .)٣(""عوض "أتزوج أن قررت اللحظة تلك وفي أراقبها، وأنا الغيرة، وأكلتني

 المكوجي" عوض "من وجتتز بأن القرار وأخذت" مبروكة "قررت لقد
 له كان لديها النفسي البعد أن أي ،"سعاد "على وحسد حقد من داخلها في بما وصرحت
 وحقد غيرة مشاعر مجرد هي بل عقباها تتوقع ال مصيرية قرارات التخاذ مبرراته
 هكذا وتتغير تتحول" مبروكة "جعل الذي ما تُرى. واالضطهاد بالدونية وإحساس وحسد
 من مسحورا عالما تحسبه وكانت البيت هذا إلى جاءت التي القروية نتالب هي أليست

 يكاد الجوع وكان القرية من أتت عندما" مبروكة "حال الباحثة وتستعرض. انبهارها
 ولكن بأسناني، وأقضمها الطين من بحفنة أمسك فأكاد يقرصنى الجوع: "قائلة يقتلها
 صينية يديه بين يحمل وهو إلينا الباب يعبر رأيته ثم الرجل خرج إذ يطل، لم عذابي
. )٤("بكلمة ينبس أن دون وانصرف أمامنا وضعها وأرغفة، بالطعام مليئة أطباق عليها

 والملوخية اللحم قطع أرى وأنا عيناي زاغت الطعام منظر أذهلني: "ثانية تسترسل ثم
  :عامالط يملؤه بفم لي وقالت بأسنانها، مزقته رغيفًا أمي واختطفت واألرز،

   .....بت يا كلي -

                                         
 .٥١ ص االجتماعي، التخلف حجازي، مصطفى: انظر )(١
 .٤٦ ص نفسه، )(٢
 .٣١ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٣
 .٥١ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٤



 

 )٤٩٨٧(

 تؤلمني وبطني نظيفة، خاوية الصحون غير أمامي يبق لم حتى وأكلت، وأكلت
 مرة األطعمة هذه مثل سآكل متى لنفسي وقلت عظيمة، كانت سعادتي ولكن التخمة، من

  .)١("ثانية
" بك راتب "منزل إلى أتت عندما" مبروكة "حال السردي المقطع يوضح هكذا

 والشبع الجوع بين المقطع في ضدية ثنائيات من فيه وما لقرية،ا عكس بالمدينة
. أخرى مرة األطعمة هذه مثل تأكل حتى وأحالم آمال من" مبروكة"بـ وما والتخمة،

 والغيرة الحسد غير ذهنها في يبق ولم ذلك بعد وتحولت" مبروكة "تغيرت لماذا تُرى
" سعاد "شاهدتها عندما مالبسها عن أخرى مرة تقول" بك راتب "منزل أصحاب من

  :ألمها وتقول تضحك ثم".... مبروكة "يا تشتري عرفتي واهللا: "حسد في لها وقالت
  ....ماما يا النوم قمصان شوفي -
  ....ساخرة وتقول إلى وتلتفت 
  .واتمدنتي واهللا.... نوم قمصان كمان تلبسي ح -

 .)٢(...."مني تسخران وتركتهما غيظي، ألخفي لهما ابتسم كنت
 داخل تعانيه وما الشخصية نفسية على وتأثيره االجتماعي البعد يظهر هكذا

 ستقف أم ذلك من أكثر الشخصية ستتطور هل تُرى. وحسد وغيرة إحباط من نفسها
 والتحليل االجتماعي؟ بالعامل مرتبط النفسي العامل وهل "التطور؟ من الحد هذا عند

 البيئة تأثير وجهة من االجتماعي العامل إلى الرجوع عن يتورع ال الذي النفسي
 أن أي. االجتماعي الضياع من جزء هو النفسي الضياع ألن. )٣("الشخصية في واألسرة

 تكوينها في ومهم أساسي دور له كان فيه نشأت الذي االجتماعي" مبروكة "واقع
 من بزواجها العذاب من يريحها بديل عن تبحث" مبروكة "جعل ما وهذا النفسي،

 رواية وهي حديثة، وعي تيار رواية" ظله فقد الذي الرجل "رواية كانت وقد ،"عوض"
 نجح وقد. داخلية وصراعات انفعاالت من للشخصية الداخلي العالم بتناول اهتمت نفسية

  .ذلك توضيح في الكاتب

                                         
 .١٥ ص ظله، فقد الذب الرجل )(١
 .٣٥ ص نفسه، )(٢
 ،١١٨ع بيروت، عويدات منشورات عالما، زدني سلسلة سالم، كيتي ت األدبي، النقد وفيللو، كارلوني انظر، )(٣
 .١٢٦ ،١٢٥ ص ،١٩٨٤ ،١ط



– 

  )٤٩٨٨(

 بدأت فقد تعانيه، الذي للحقد نتيجة سلوكي تطور بمراحل أيضا" مبروكة "مرت
 مع فيه أذهب الذي اليوم أتمنى بغرفتي جلست "وسرقتهم البيت ابأصح ابتزاز في تفكر

 إليهما فنظرت منشورتين، مالءتين جالسة، وأنا ورأيت البيت، هذا من وأنجو" عوض"
 وأتحسسهما أنهض أن إلى تدفعني رغبة يدي وفي عنهما، عيني أحول ولم بالهة في
 لماذا... والمالءة فوقه، مرتبةوال عليه سأنام الذي السرير وتخيلت القماش أتحسس كما
 ولو البيت، هذا في المالءات أكثر وما المالءتين؟، هاتين إحدى سريري مالءة تكون ال

  .)١(........"ثمنها وسأوفر أحد بها يحس فلن واحدة أخذت
 تتزوج بأن الحلم في" مبروكة "نهج تأخذ الخادمات كل هل: آخر سؤال وهناك

" مبروكة "شخصية أنها أم حلمها؟ لتحقيق الوسائل كل ةالغاي من وتتخذ المنزل صاحب
 لإليقاع خطتها تنفذ يجعلها ما الطموح من ولديها ومتحولة متطورة شخصية هي
 عند وطموحها حقدها يتوقف وهل تنهزم، أم" مبروكة "ستنجح هل ولكن". مدحت"بـ
" مبروكة "قلتانت طموحها؟ سقف عند تكتفي وال أخرى بأشياء ستحلم أنها أم الحلم هذا
 قريبا يكون الذي المدرس" أفندي الحميد عبد "عند كخادمة للعمل" بك راتب "منزل من
 القديم" سعاد "حبيب" يوسف "والد أيضا وهو الفقير، الفرع من ولكن" بك راتب "من

 أن بعد" مبروكة "تقول جميعهم، تخدمهم" مبروكة "وكانت ،"مدحت"لــ وصديق
 من خروجي عن المسئولة هي الصغيرة ستي تعد لم": "بك راتب "منزل من خرجت
 البيت، من خروجي في السبب هو ،"أفندي عبدالحميد "إلى عليها غضبي تحول البيت،

 من كانت وقد. )٢("حياتي من بيتي، من انتزعني الذي هو هناك، من اختطفني الذي هو
 عليها العبء ترمي ىأخر إلى عائلة من الحقد تبدل ثم" بك راتب "عائلة على تحقد قبل

 من عالية درجة بلغت قد لإلنسان النفسية الحالة تكون "االضطهاد بروز مع وكأنه
 التبخيس احتمال يمكنه ال المقهور اإلنسان وألن العام، والوجودي االنفعالي التوتر
 االعتبار من بشيء والكرامة، العزة من بشيء اإلحساس من له فالبد دائم، بشكل الذاتي
 مخطئ عن يفتن أن االضطهاد أثناء له والبد اآلخرين، ونظر نفسه نظر في الذاتي

 ويضع اآلخرين يدين أن المقهور اإلنسان فيحاول داخليا، المتراكمة العدوانية سيحمل
 بعد به أوقعت فقد" أفندي عبدالحميد "مع" مبروكة "فعلته ما وهذا. )٣("عليهم اللوم

                                         
  .٣٦ ،٣٥ ص ظله، فقد الذي الرجل )(١
 .٥٤ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٢
 .٥١ ص ، االجتماعي التخلف حجازي، مصطفى )(٣



 

 )٤٩٨٩(

 شعرت: "وتقول وسردها حكيها في" مبروكة "تسترسل". بك راتب "منزل من خروجها
 أصدق أن ورفضت ،"بك راتب "كأني منه، أرفع طبقة من كأني وكبرياء، بتعال نحوه
 ربما زيارة له، زيارة في ذاهبة أني نفسي أقنعت بيته، في خادمة ألعمل معه ذاهبة أني

 للفارق توعجب سخريتي، يثير منظره كان "،)١("تدوم لن ولكنها الوقت لبعض طالت
 باستعالء إليه تنظر الجديد لمملوكها" مبروكة "تنظر كذا. )٢(""بك راتب "وبين بينه الكبير

 عند تتوقف هل ولكن". مبروكة "شخصية لتطور الثانية المرحلة كانت وهذه وبسخرية،
 ال" مبروكة "أن التالي المقطع يوضح أخرى؟ تطورات هناك أن أم التطور من الحد هذا

 يريدها ال" يوسف "لكن به لتوقع" يوسف "على بشباكها ترمي بدأت وأنها هالتطور حدود
" أفندي عبدالحميد "والده في وتحاول" يوسف "من تيأس أنها إال كثيرة مرات فصدها

" أفندي عبدالحميد "من الزواج في" مبروكة "ونجحت مقاومة، غير من لها استسلم الذي
 أشاركهما أن أستطيع ال إني... قائلة فيها أصرخ كدت. "الجديد وسيدها البيت صاحب

 أكن لم على جديد شيء ثورتي أن اكتشفت... حيرني مفاجئ خاطر لوال التعاسة هذه
 كنت ما هناك أحد، في أصرخ بأن أحلم كنت ما هناك ،"بك راتب "بيت في وأنا أعرفه
 في ديتمر بشيء مرة ألول أشعر أني اآلن، أفعل كما عيونهم في النظر على أجسر
 بأني شعور مريح لذيذ شعور إنه. وهم مجرد ال حقيقي شيء ينطلق، شيء داخلي

 في يتحكم الخوف تجعل النقص وعقدة. )٣("حولي ما على مسيطرة نفسي، على مسيطرة
 ،"بك راتب عائلة "األوائل أسيادها عيون في النظر على تجرؤ ال إنها المقهور، اإلنسان

 يتجنب جديد، كل يتجنب فهو والمعرفية جتماعيةاال الكفاءة انعدام "يسمى وهذا
 اإلنسان عند النقص عقدة تغذية على تعمل المتسلطة الفئة ألن المألوفة غير الوضعيات

 لكن ،)٤("وتبعيتها استكانتها على المقهورة الفئة تظل حتى تسلطها استمرار بغية المقهور
 السيدة، هي عليهم، وتستعلي رتتكب التي هي الثانية فاألسرة األول؛ غير اآلن الوضع

 مترددة كنت الحراك، أريد ال وحدي الصالة في وقفت. "أعلى من إليهم تنظر التي هي
 الجلوس في وفكرت عندهما، هيبتي من جزءا سأفقد خلعته لو كأني فستاني خلع في
 أذهب أن في وفكرت ،"سعاد "تفعل كانت مثلما ساق فوق ساقًا وأضع المقاعد أحد عند

                                         
 .٥٤ ص ظله، فقد الذي الرجل )(١
 .٥٤ ص نفسه، )(٢
 .٥٩ ص ظله، فقد الذي الرجل )(٣
 .٤٦ ص االجتماعي، التخلف ، حجازي مصطفى )(٤



– 

  )٤٩٩٠(

" مبروكة "زهد السردي المقطع يوضح ،)١("النافذة وأفتح الراديو وأفتح الطعام حجرة إلى
. التمرد مرحلة بدأت وأنها شديد باستعالء إليهما تنظر وأنها المكان، هذا في الحياة في
 سوى يعرف ال قلبي": "يوسف "على الجديد البيت أهل على الحقد إلى ثانية مرة تعود ثم

 موته، أتمنى رجل على أحقد بعمري، أحقد – شبابي بكل أحقد حقد،ال هي واحدة عاطفة
 وانتزعت جرحه، في يدي ومددت بسكين، بطنه فتحت لو أتمنى فيه، يتعذب بطيًئا موتًا
 زوجته من" أفندي الحميد عبد "ابن ،" يوسف "اسمه .... بأسناني ونهشتها كبده

  .)٢("األولى
" عتبة بنت هند "قصة في الديني اثالتر مع تناص يوجد السردي المقطع وفي"

 مع معاركهم في الكفار من قتلوا الذين أهلها في تشفيا" عبدالمطلب بن حمزة "كبد وأكلها
 عفَّان، حدثَنَا" ٤٤١٤ "مسنده في" أحمد اإلمام "روى وقد. )٣("بدر غزوة "في المسلمين

 فَِإذَا فَنَظَروا: "قال مسعوٍد، ابِن عِن الشَّعِبي، عِن ،الساِئِب بن عطَاء حدثَنَا حماد، حدثَنَا
 اِهللا رسوُل فَقَاَل تَْأكُلَها، َأن تَستَِطع فَلَم فَلَاكَتْها، كَِبده ِهنْد وَأخَذَتْ بطْنُه، بِقر قَد حمزةُ
 ِمن شَيًئا ِليدِخَل اُهللا كَان ما: " قَاَل. لَا: قَالُوا " اشَيًئ ِمنْه َأَأكَلَتْ: " وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
 ..".علَيِه فَصلَّى حمزةَ، وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل فَوضع ، "النَّار حمزةَ

 ،)٤٠٢ -١٤ (مصنفه في" شيبة أبي ابن"و" ١٦/٣ "طبقاته في" سعد ابن "وأخرجها
) ١٠٤- ٦ (مجمعه في والهيثمي ،)١١٥- ٢ (تفسيره في" كثير ابن "من لك وأورده
 ذكرنا عمد رغم الواقعة بهذه" مبروكة "استشهدت هكذا. )٤("السائب بن عطاء"بـ وأعلوه

 ال البحث أن إال كثيرة أقوال فيه فالحديث ضعيفة، أم صحيحة هي هل البحث في
  .بالتفصيل نالشأ لهذا المجال إتاحة لعدم بالتفصيل له يتطرق

 
 

                                         
 .٦٠ ص له،ظ فقد الذي الرجل )(١
 .١٠ص  نفسه، )(٢
 .٤٠٢ ص ،١٤ جزء الكبرى، الطبقات األزهري، منيع بن سعد بن اهللا عبد أبو )(٣
 الباز دار توزيع هـ،١٤١٥ ببيروت، العلمية الكتب دار كثير، ابن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد )(٤

  .١١٥ ص ،٢ج  المكرمة بمكة
 للكتب الوقفية المكتبة الفوائد، ومنبع الروائد مجمع الهيثمي، سليمان بن كرب أبي بن علي الدين نور الحسن أبو

 .٢٠١١ المصورة،



 

 )٤٩٩١(

  
  
  
  

  
  

  :وسنتناول في هذا البحث بعض المسائل المختارة من باب العبادات
  حكم اإلستياك طولًا: األولىالمسألة 

ف فمه وأسنانه بالسواك، ومثله تسوك، نظّ: واستاك. مصدر استاك: االستياك لغة
 ولفظ السواك يطلق ويراد به الفعل، ، إذا دلكه به،اساك فمه بالعود يسوكه سوكً: ويقال

وال يخرج المعنى ، )١(يطلق ويراد به العود الذي يستاك به، ويسمى أيضا المسواكو
  .)٢(االصطالحي عن ذلك

ي اهللا رض  لحديث عائشة،موجب لمرضاة الربوهو والسواك سبب لتطهير الفم، 
  .)٣()السواك مطْهرةٌ ِللْفَِم مرضاةٌ ِللرب: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعنها، أن

  :تحرير محل النزاع
 عامة على استحباب التسوك عند ،حكى النووي إجماع من يعتد برأيهم من العلماء

لوال أن (:  أنه قال، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،)٤(الصالة، لحديث أبي هريرة

                                         
  .١٢٦، ص ١ ، جلسان العرب، والمعجم الوسيط، والقاموس مادة، ج سوك، والشرح الصغير وحاشيته) ١(
، ١٢٤، ص ١ ، ج، والشرح الصغير١١٧ - ١١٦، ص ١ ، جالجمل، و٢٦٤، ٢٦٣، ص ١ ، جالحطاب) ٢(

  .١٦٢، ص ١ ، ج، ونهاية المحتاج٢٦٩، ص ١والمجموع 
، والنسائي عن عائشة، كتاب ١٩١، ص١، ج ٧ :أحمد فى المسند من حديث أبي يكر الصديق، حديث رقم )٣(

أبي أمامة مطوال، كتاب ، وابن ماجة عن ١٠، ص١، ج٥الطهارة، باب الترغيب فى السواك، حديث رقم 
: ، ولفظ حديث أحمد والنسائي صحيح انظر حديث رقم١٠٦، ص١، ج٢٨٩الطهارة، باب السواك، رقم 

  . في صحيح الجامع٣٦٩٥
بو هريرة الدوسي اليماني الحافظ الفقيه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر أ) ٩٢(

ليالي فتح خيبر، وفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين قاله جماعة وقال على األشهر، قدم أبو هريرة مهاجرا 
  .آخرون سنة تسع وقيل سنة سبع وخمسين رضي اهللا عنه

  .٢٨، ص١تذكرة الحفاظ، للذهبي، ج: انظر

 
 

 
  



– 

  )٤٩٩٢(

ا ألمرهم لو كان واجب: ، قال الشافعي)أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة
 ،) للربالسواك مطهرة للفم مرضاة( :ا شق أو لم يشق، وفي الحديث أيضبه،

 حتى في النزع، وتسميته إياه من خصال ،ولمواظبة النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه
 . الفطرة للرب

 على أنه ال بأس باالستياك للصائم أول النهار، ،اتفق الفقهاء من المذاهب األربعةوقد 
 على أن أفضل ما يستاك به هو وااتفق كما .للصائم بعد الزوالواختلفوا في االستياك 

التسوك ، وأن  يخرج وينقي ما بين األسنان،األراك، لما فيه من طيب وريح وتشعير
  .)١(يكون عرضا ال طولًا

  :القول الشاذ
إال إمام ... وهذا الذي ذكرناه من استحباب االستياك عرضا ":قال اإلمام النووي

 وهذا ، فعرضا، فإن اقتصر؛اا وطولً فإنهما قاال يستاك عرض؛والغزالي ،)٢(الحرمين
   .)٣("ا للنقل والدليل مخالفً،الذى قااله شاذ مردود

  :األقوال في المسألة
 أنه يستاك عرضا ال طولًا، ، علىاتفق الفقهاء من المذاهب األربعة: القول األول

ك بالمنقول والمعقول؛ أما األول، غمن واستدلوا على ذل. )٤(حتى ال يجرح اللثة: وقالوا

                                         
  .١٠٦، ص ١ابن عابدين، ج ، ٧٨، ص ١، المغني، ج ١٥٠، ص ١المجموع، ج ) ١(
أعلم :  الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمينعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد )٢(

ورحل إلى بغداد، فمكة، ثم عاد ، المتأخرين، من أصحاب الشافعي، ولد في جوين، ج من نواحي نيسابور
نهاية المطلب في دراية " فيها، من مصنفاته " المدرسة النظامية " إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك 

  "ذهب الم
 .١٦٠، ص٤األعالم، للزركلي، ج

  .١٥٤، ص ١المجموع، ج ) ٣(
، الخرشي على مختصر خليل، ج ٢٦٥، ص ١، مواهب الجليل للحطاب، ج ١٠٦، ص ١ابن عابدين، ج ) ٤(

، المغني، ١١٨، ص ١، حاشية الجمل، ج ١٥٥، ١٥٤، ص ١، ج ٩٦، ص ١المجموع، ج ، ١٣٩، ص ١
   .١٩ ، ص١غاية المنتهى، ج ، ٧١، ص ١ج 



 

 )٤٩٩٣(

صلى اهللا عليه وقوله . )١()ِإذَا استَكْتُم فَاستَاكُوا عرضا(: صلى اهللا عليه وسلمقوله : ذلك
  .)٢()استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا: (وسلم

د عمود  وإفسا،ا إدماء اللثةيخشى في االستياك طولًألنه أما استداللهم من المعقول؛ ف
  .)٣(األسنان

يستاك عرضا وطولًا، فإن اقتصر فعرضا، وهذا قول إمام الحرمين : القول الثاني
  .)٤(والغزالي

  :الحكم بالشذوذ
وهذا واضح مع عرض أقوال الفقهاء ، القول باالستياك طولًابشذوذ حكم اإلمام النووي 

 و مامة الفقهاء، وهاإلمام النووي هنا الشذوذ عند عايقصد المذاهب األربعة، وفي 
وقد صرح جماعة من ": ، حيث قالرحمه اهللا  ومن كالمه،يعرف من أقوال الفقهاء

. )٦(" وغيرهم،)٥(األصحاب النهي عن االستياك طولًا، منهم الماوردي والقاضي حسين
 ،اإلجماع على أن االستياك يكون عرضاَ ال طولًاإضافة إلى ذلك، فقد نقل رحمه اهللا 

، وهو ما يدل أنه يقصد بالشذوذ، الشذوذ عند ا في تحرير محل النزاعبينو  سبقكما
  .الفقهاء

                                         
 حديث رقم ،السلسة الضعيفة. ضعيف:  قال األلباني٦٦، ص١، ج١٧٥البيهقي فى السنن الكبرى حديث رقم ) ١(

  .٣٤٥، ص٢ ، ج٩٤٠
هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح رحمه اهللا بحثت عنه فلم : قال النووي )٢(

  .نى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصالأجد له أصال وال ذكرا في شئ من كتب الحديث واعت
   .٧١، ص ١، المغني، ج ٩٦، ص ١المجموع، ج ) ٣(
   .١٥٥، ١٥٤، ص ١المجموع، ج ) ٤(
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذي، اإلمام الجليل أحد رفعاء األصحاب ومن له الصيت  )٥(

منيعا صاعدا ورجل علم من يساجله يساجل ماجدا، قال الرافعي في آفاق األرضين، كان القاضي جبل فقه 
  .وكان يقال له حبر األمة، توفي القاضي رحمه اهللا في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة

  .٣٥٤، ص٤طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ج: انظر
   .١٥٤، ص ١المجموع، ج ) ٦(



– 

  )٤٩٩٤(

  :الترجيح
 السنة يههو ما عليه الفقهاء من المذاهب األربعة، وهو ما تدل علوما يترجح للباحث، 

، وإن )١()إذا استكتم فاستاكوا عرضا(: قال صلى اهللا عليه وسلم؛ فقد وأقوال العلماء
،  مذاهبهم بهواعتمدوا عليه،  واتفقوا،قال، إال أن الفقهاء قبلوا معناهكان الحديث فيه م

  .واهللا أعلم، ا كما بينّ،جماع على أن االستياك يكون عرضاولهذا نقل غير واحد اإل
  فرع له تعلق بما تقدم

  حكم الختان وكيفيته: الثانيةالمسألة 
النواة من األنثى، كما يطلق الختن، وهو قطع القلفة من الذكر، و، من لغة في الالختان

: ويقال .ا يختنهما ويختنهما ختنً،قال ختن الغالم والجاريةي .الختان على موضع القطع
 وغالم وجارية ختين، كما يطلق عليه الخفض ، وجارية مختونة،غالم مختون

، )٢(واإلعذار، وخص بعضهم الختن بالذكر، والخفض باألنثى، واإلعذار مشترك بينهما
  .رج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغويوال يخ

  :القول الشاذ
وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع، وحكاه الرافعي وجها : "قال اإلمام النووي

لنا، وحكى وجها ثالثًا، أنه يجب على الرجل، وسنة في المرأة، وهذان الوجهان 
دي أنه يكفي قطع شئ من القلفة، ، أنه قال عن)٤(وحكى الرافعي عن ابن كج. )٣("شاذان

                                         
ديث ح، ٣٤٥، ص ٢السلسة الضعيفة، ج . ضعيف: األلباني، قال ١٧٥: ديث رقمح، ٦٦، ص ١البيهقي، ج ) ١(

  .٩٤٠: رقم
  .٢٨ صختن، المطلع على أبواب المقنع، : لسان العرب والمصباح المنير مادة) ٢(
   .١٦٤، ص ١المجموع، ج ) ٣(
ن أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري؛ كان أحد أئمة الشافعية، صحب أبا الحسين اب )٤(

القطان، وحضر مجلس أبي القاسم عبد العزيز الداركي، وجمع بين رياسة العلم والدنيا، وارتحل الناس إليه 
من اآلفاق لالشتغال عليه بالدينور رغبة في علمه وجودة نظره، وله وجه في مذهب الشافعي رضي اهللا 

 ليلة السابع والعشرين من شهر قتله العيارون بالدينور في .عنه، وصنف كتباً كثيرة انتفع بها الفقهاء
  .رمضان سنة خمس وأربعمائة

 .٦٥، ص٧ بيروت، ج–دار صادر أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات األعيان، : انظر



 

 )٤٩٩٥(

وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، وهذا الذي قاله ابن كج شاذ 
  .)١(ضعيف

  :سبب الخالف
الخالف في هذه المسألة مبني على األحايث الواردة في الختان، من حيث الصحة 

ف  هل هو للوجوب أم لالستحباب، ولهذا كان خال،والتضعيف، وبين فهم الحديث
  .ه ودليلهالمذاهب األربعة ظاهر، ولكل مذهب قول

  :األقوال في المسألة
، )٢( قول الحنفيةووه،  وليس بواجب والنساء،الختان سنة في حق الرجال: القول األول

  .)٣(والمالكية
  .)٥(، والحنابلة)٤( قول الشافعيةوالختان واجب على الرجال والنساء، وه: القول الثاني
وجه عند الشافعية حكاه و لختان واجب على الرجال سنة للنساء، وها: القول الثالث

  .)٦(الرافعي

  :األدلة
  :أدلة أصحاب القول األول من المنقول والمعقول: أولًا

 أدلتهم من المنقول:  
الِْفطْرةُ خَمس َأو خَمس ِمن الِْفطْرِة الِْختَان : (قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

اددِتحاِلاسأنه ذكر من سنن الفطرة، وهي من المستحبات: ، ووجه الداللة)٧()...و.  
 :النبي صلى اهللا عليه وسلملها  فقال ، أن امرأة كانت تختن بالمدينة،)١(حديث أم عطية

ووجه . )٣()َأِشمي وال تَنْهكي (: وفي رواية،)٢()فإن ذلك أحظَى ِللمرأِة، ال تَنْهِكي(
  .)٤(وجوب الختان للمرأةعدم : الداللة في ذلك

                                         
   .١٦٥، ص ١المجموع، ج ) ١(
  .١٦٧، ص ٤، االختيار، ج ٤٧٩، ص ٥حاشية ابن عابدين، ج ) ٢(
  .١٥١، ص ٢الشرح الصغير، ج ) ٣(
   .٣٤١، ص ١٠، فتح الباري، ج ٧٥، ص ١طرح التثريب، ج ، ١٦٥، ١٦٤، ص ١مجموع، ج ال) ٤(
  .١٢٣، ص ١، اإلنصاف، ج ٨٠، ص ١كشاف القناع، ج ) ٥(
  .١٦٥، ص ١المجموع، ج ) ٦(
، ٥٨٨٩متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، حديث رقم ) ٧(

  .٢٢٢، ص١، ج٢٥٧تاب الوضوء، باب خصال الفطرة، حديث رقم  مسلم، ك١٦٦، ص٧ج



– 

  )٤٩٩٦(

 أدلتهم من المعقول:  
ز شهادة القابلة على الوالدة، وهذا يدل على جواز أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جو

  .وهذا ال يكون إال ألمر مستحبالنظر عند الحاجة، 
 فلم يشتهر أنه أمروا باالختتان، فلو كان ، ومن بعدهم،أنه قد أسلم جمع من الصحابة

  .قل وبكثرة، السيما في زمن الفتوحات اإلسالميةواجبا لن
  :أدلة أصحاب القول الثاني من المنقول والمعقول: ثانيا

 أدلتهم من المنقول:  
 وكان إبراهيم أول من ،)٥() إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًاحيناثم أو (:قوله تعالى

فعل ذلك ال يأنه  :ذلكووجه الداللة في  ، وأختتن وهو ابن ثمانين سنة،اختتن بالقدوم
   .بهذا السن إال عن أمر اهللا تعالى ووحيه

أن اآلية تدلنا على األمر بالتدين بدينه، وال : على ان هناك اعتراض على ذلك، وهو
 يدل ، مع فعله،هذا السنفي  أن األمر  على ذلكالجوابو. دليل على أنه فعله وجوبا

رة كانت واجبة على إبراهيم عليه على الوجوب، وقد نقل الخطابي أن خصال الفط
  .السالم

وجه الداللة في ذلك أن األمر و. )٦()َألِْق عنْك شَعر الْكُفِْر(: قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)٧( يترك؛ ولم يطق ألم الختان،ولو أسلم الكافر باالختتان ظاهر،

                                                                                                     
وقيل نسيبة بنت كعب، وكانت من كبار نساء الصحابة وكانت تغسل الموتى وتغزو . اسمها نسيبة بنت الحارث)١(

  .عاشت إلى حدود سنة سبعين .روى عنها محمد بن سيرين. مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .٣١٨، ص٢بي، جسير أعالم النبالء، للذه

: ، قال االلباني صحيح، انظر٤٥١، ص٧، ج٥٢٧١أبو داوود، كتاب األدب، باب في الِختان، حديث رقم ) ٢(
 . في صحيح الجامع٢٣٦: حديث رقم

  .المصدر السابق) ٣(
  .٣٤٠، ص ١٠فتح الباري، ج ) ٤(
  .١٤: سورة النحل) ٥(
َأِبيِه عن جدِه، كتاب الطهارة، باب ِفى الرجِل يسِلم فَيْؤمر ِبالْغُسِل، عن عثَيِم بِن كُلَيٍب عن أبوداود أخرجه ) ٦(

  . في صحيح الجامع٨٥٨: انظر حديث رقم. حسن: ، قال الشيخ األلباني١٣٩، ص١، ج١٣٢حديث رقم 
   .١٨٣، ص ٢شرح سنن أبي داود للعيني، ج ) ٧(



 

 )٤٩٩٧(

وجه داللة ذلك، ، و)١(...)الفطرة خمس الختان واالستحداد: (قوله صلى اهللا عليه وسلم
 وكذا ذكره جماعة غير ،ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة: ، قالالنوويما حكاه 
 وقيل هي ، ومعناه أنها من سنن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم: قالوا،الخطابي

 وفي بعضها خالف في ، ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء،الدين
 كما قال اهللا ، وال يمتنع قرن الواجب بغيره،مضمضة واالستنشاق كالختان وال،وجوبه
 واألكل ليس ، واإليتاء واجب،)كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده( :تعالى

   .)٢( واهللا أعلم،بواجب
 أدلتهم من المعقول:  

 لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر ؛لوال أن الختان واجبوأن ستر العورة واجب، 
: الجوابو. أن هذا النظر للحاجة وللضرورةواعتُِرض على ذلك . عورته من أجلهإلى 

ن إ:  يقول أهل العرف.إنما يجوز في موضوع، أن كشفها ال يجوز لكل مداواة
المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة 

   .العورة
أهل الكتاب واعتًِرض على ذلك بأن . ارهمأنه شعار المسلمين فكان واجبا، كسائر شع

   .كان منهم من يختتن
  :الحكم بالشذوذ

 وهو مذهب الحنفية والماليكة أنه شاذ، وهذا ، بما حكاه الرافعي،حكم اإلمام النووي
حكى وجها ، وحكاه الرافعي وجها لنا: قولهظاهر أنه يريد الشذوذ في المذهب، وذلك ل

والمذهب الصحيح ، وهذان الوجهان شاذان، نة في المرأة وس،ا أنه يجب على الرجلثالثً
  . الذى نص عليه الشافعي رحمه اهللا، هوالمشهور

                                         
  .متفق عليه) ١(
   .١٤٨، ص ٣شرح صحيح مسلم للنووي، ج ) ٢(



– 

  )٤٩٩٨(

 أن ، والمذهب، فيريد أنه شاذ في المذهب، والذي يؤيده كذلك: ثم قال،فذكر أنه شاذ
 وابن ،)١( كابن قدامة،هناك من أهل العلم من قال بهذا القول من المذاهب األخرى

  .اوغيرهم ،)٢(تيمية
  :الترجيح

أنه : أن الختان واجب للرجال وسنة للنساء، ووجه التفريقوما يترجح لدى الباحث، هو 
ألنه إذا ؛  وهي الطهارة،في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصالة

جمع، وصار سببا في تبقيت هذه الجلدة، فإن البول إذا خرج من ثُقب الحشفة بقي و
 خرج البول وتنجس ، وااللتهاب، وكذلك كُلما تحرك، أو عصر هذه الجلدةاالحتراق

شهوتها، وهذا طلب : أنه يقلل من غُلمتها، أي:  فائدته، فغاية؛وأما في حقِّ المرأة. بذلك
كمال، وليس من باب إزالة األذى، فهناك خالف بين الرجل والمرأة في هذا الموضع، 

، وكذلك لقول النبي قول بالوجوب للرجل والسنة للنساء الذي يقوي ال، هوهذا التفريقو
 لكنه ضعيف، ولو صح )٣()لِْختَان سنَّةٌ ِللرجاِل، مكْرمةٌ ِللنِّساِءا: (صلى اهللا عليه وسلم

  .لكان فاصلًا في المسألة

                                         
فقيه، من أعيان : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين)١(

وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بها، استمر فيه نحو . ، ولد وتوفي في دمشق) ه٦٨٢ - ٥٩٧ (الحنابلة
  .وهو الشرح الكبير للمقنع، "الشافي"تصانيف، منها  ثم عزل نفسه، له ،)معلوما( عاما ولم يتناول عليه، ١٢

  .٣٢٩ ، ص٣األعالم للزركلي، ج: انظر
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية الحراني الحنبلي بل المجتهد  )٢(

وقدم به والده وباخويه عند المطلق ولد بحران يوم اإلثنين عاشر ربيع األول سنة إحدى وستين وستمائة 
استيالء التتار على البالد إلى دمشق سنة سبع وستين فسمع الشيخ بها ابن عبد الدابم وابن أبي اليسر 

  .هـ٧٢٨وغيرهم، توفى سنة 
 .٧٩، ص٦ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: انظر

انظر . ضعيف :، قال الشيخ األلباني٥٨، ص٩، ج٢٦٩٩٨أخرجه ابن ابي شيبة فى مصنفه، حديق رقم ) ٣(
  . في ضعيف الجامع٢٩٣٨: حديث رقم



 

 )٤٩٩٩(

  فرع له تعلق بما تقدم
  لو مات اإلنسان غير مختون، فما العمل: لثالثةالمسألة ا
  :شاذالقول ال

 وهما شاذان ، حكاهما في البيان،يختن الكبير دون الصغير ":قال اإلمام النووي
   .)١("ضعيفان

  :سبب الخالف
 وما هي علة الختان ؟الميت حكم الحي أم ال، هو هل يأخذ سبب الخالف في المسألةو

 الحكم  أنن حتى لو كان ميتًا، فهو يرى،وحكمته، فمن رأى أنه يجب عليه الختا
 فهذا ؛أما من رأى أنه ال يختن لوفاته.  وال عبرة للحكمة من الختان والهدف منه،تعبدي

  .قد زالت بالوفاة، فال حاجة للختان، ورأى أن العلة من الختان هي الطهارة من النجاسة
  :األقوال في المسألة

وهذا قول جمهور العلماء . ال يختن الميت األقلف الذي مات غير مختون: القول األول
من : واستدلوا على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول، من ذلك. )٢( المذاهب األربعةمن

وجه ، و)٣()ألق عنك شعر الكفر وأختتن(: قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: المنقول
، أو مات ترك ي؛ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الختان أمره باالختتان ظاهر،أن  :الداللة

  .)٤(قبل أن يتختتن
وأن . فا، وقد زال بالموتألن الختان كان تكلي استداللهم من المعقول، فذلك وأما

ألنه جزء من ، وكذلك التطهير من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموتهه هو المقصود من
 وهي ال ،يد المستحقة في قطع السرقة، أو القصاصحاله كحال الالميت فال يقطع، 

   .تقطع من الميت
  .)٥(الكبير دون الصغير، حكاه النووي عن صاحب البيانيختن : القول الثاني

                                         
  .١٦٦، ص ١المجموع، ج ) ١(
              ، مطالب أولي ١٣٦، ص ٢ الخرشي على خليل ٤٥١، ص ١، فتح القدير ١٦٦، ص ١المجموع، ج ) ٢(

   .٩٧، ص ٢، كشاف القناع ٨٥٨، ص ١النهى 
  .أبوداود، الحديث ضعيف) ٣(
   .١٨٣، ص ٢ سنن أبي داود للعيني، ج شرح) ٤(
   .١٦٦، ص ١المجموع، ج ) ٥(



– 

  )٥٠٠٠(

  :الحكم بالشذوذ
 وبعده عن النقل والعقل، ويريد اإلمام ،لضعفه ، هذا القولبشذوذ حكم اإلمام النووي 

 ومن كالم العلماء من ،واضح من كالمهو النووي هنا الشذوذ عند عامة الفقهاء، وه
  .المذاهب األربعة

  :الترجيح
 من المذاهب األربعـة، وهـو عـدم        ،قول جمهور العلماء  دى الباحث، هو    وما يترجح ل  

الختان للميت، وذلك ألن الختان كان تكليفًا، وقد زال بـالموت؛ وألن المقـصود مـن                
 وألنه جزء من الميت فال يقطـع،  ،الختان التطهير من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته 

 ألن األحكـام  ؛هي ال تقطع من الميـت     و ،كيده المستحقة في قطع السرقة، أو القصاص      
الشريعة لها علة وحكمة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فال معنى للختـان بعـد                

   .الموت
  ؟إن نوى بطهارته استباحة الصالة، فهل يصح وضوءه: الرابعةالمسألة 

 ، نية الوضوء ورفع الحدث، وأنواع العبادات، في مسألةكثر الخالف بين أهل العلم
إنما األعمال ((: الباب قول النبي صلى اهللا عليه وسلمهذا واختالف النوايا، والعمدة في 

، وأهل العلم بين متوسع ومتشدد في النية، يتبين )١())بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
النية شرط الرتفاع الحدث عند جمهور ، على أن ذلك عند سرد األقوال واآلراء

  .)٣( سنة وليست شرطًا؛ فهيحنفيةعند الأما ، )٢(الفقهاء

                                         
باب كَيفَ كَان بدء الْوحِي ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى البخاري، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، اخرجه ) ١ (

هلَّ ِذكْرُل اللَِّه جقَوو لَّمسِه ولَيع نَا ِإ{اللَّهيحِدِهِإنَّا َأوعب ِمن ينالنَِّبينَا ِإلَى نُوٍح ويحا َأوكَم ك١، حديث رقم }لَي ،
ومسلم فى باب باب قوله صلى اهللا عليه وسلم إنما األعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو، حديث .١، ص١ج

  .١٥١٥، ص٣، ج١٩٠٧رقم 
، ١٥٢ / ١(كشاف القناع ) / ٧٢ / ١(ج مغني المحتا) / ١٣٣ / ١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٢ (

١٥٤ (  
  ) ١٠٥ / ١(حاشية ابن عابدين ) ٣ (



 

 )٥٠٠١(

  :تحرير محل النزاع
نوى الصالة، وأطلق ولم يقيد تلك إذا اتفق الفقهاء من المذاهب األربعة على أن المتيمم 

 .)١(صلى النافلة مع هذا اإلطالق؛ الصالة بفرض أو نفل
 لم يبطل ؛ على أن من نوى استباحة الصالة،اتفق الفقهاء من المذاهب األربعة

  .)٢(وءهوض
  :القول الشاذ

 إذا نوى استباحة الصالة ال يصح  أنه،حكى الرافعي وجها ":قال اإلمام النووي 
 بل غلط ، وهذا شاذ، كالتيمم، ألن الصالة ونحوها قد تستباح مع الحدث؛وضوءه

  .)٣(" صحة وضوئه:صحاب في كل الطرق والصواب الذى قطع به األ،وخيال عجيب
  :سبب الخالف

ذه المسألة يكاد يكون منعدما، وذلك لشذوذ القول ببطالن الوضوء إذا الخالف في ه
 كما بينه ،نوى استباحة الصالة، والقياس على التيمم هو الدليل ألصحاب هذا القول

  .اإلمام النووي
  : األقوال في المسألة

، وقد استدلوا على  قول الحنفيةوالنية سنة في الوضوء وليست فرضا، وه: القول األول
الوضوء يصح  الوضوء ال يفسدخ؛ إذ عدم اشتراط النية فيإن : ذلك من المعقول بقولهم

  .)٤(جميع األحوالفي 
 قول المالكية،و وه ال يشترط التعرض لنية الفرضية في الوضوء،: القول الثاني

دخل لبطالن الوضوء ال : ، وساتدلوا على ذلك من المعقول، بقولهموالشافعية، والحنابلة
يفية النية في الوضوء أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث،  وك،هنا

  .)٥(، فكلها مجزية، وال يبطل الوضوء بحالأو نية فرض الوضوء، أو نية الوضوء فقط
                                         

، ١/١٧٦(المجموع ) / ١/١٥٤(حاشية الدسوقي على الدردير ) / ٦١، ٦٠(الطحاوي على مراقي الفالح ) ١ (
  ) ٢٥٢ / ١(المغني ) / ١٧٧

  ) ١٠١(المرجع السابق ) ٢ (
  ) ١/١٧٦(المجموع ) ٣ (
  ) ١٠٥ / ١(، حاشية ابن عابدين )٣٧(ن نجيم ص األشباه الب) ٤ (
، مغني )١٧٧، ١/١٦٧(المجموع / ) ٢٣٤ / ١(، والحطاب ٩٣ / ١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٥ (

  ) ٤٨ / ١(، وشرح منتهى اإلرادات )٨٨ / ١(كشاف القناع / ) ١٤٩، ٤٨ / ١(المحتاج 



– 

  )٥٠٠٢(

  .)١(حكاه الرافعيو ما إذا نوى استباحة الصالة ال يصح وضوءه، وه: القول الثالث
  :الحكم بالشذوذ

في وهذا واضح مع عرض أقوال الفقهاء بشذوذه، لى القول حكم اإلمام النووي ع
عرف و ما يالمذاهب األربعة، ويريد اإلمام النووي هنا الشذوذ عند عامة الفقهاء، وه

وهذا شاذ بل غلط وخيال ": من أقوال الفقهاء ومن كالمه، قال رحمه اهللا بعد ذكر القول
  .)٢("حة وضوئهصحاب في كل الطرق ص والصواب الذى قطع به األ،عجيب

  :الترجيح
م بطالن وضوء من نوى استباحة دقول الجمهور، وهو عوما يترجح عند الباحث، هو 

وألنه ال يشترط التعرض لنية ، الصالة عند الوضوء، وذلك لتعرضه للمقصود
إنما األعمال بالنيات وإنما  ((:صلى اهللا عليه وسلملقوله عمال بالنيات، الفرضية، بل األ

 ،ألن الوضوء عزيمة؛ ، ومن قاس على التيمم فقياسه ال يصح)٣())ا نوىلكل امرئ م
 وليس العكس، ،فلم يصح القياس على الرخصة فيه، بل يقاس بالعزيمة على الرخصة

والمتيمم يكون في حالة ضرورة أو حاجة لعدم وجود الماء، والحاجة والضرورة تقدر 
العلماء على أن من توضأ ارتفع اتفق قد بقدرها، فكان التيمم الستباحة الصالة فقط، و

؟  هل هو مبيح للصالة أم رافع للحدث،، وصح وضوءه، لكنهم اختلفوا في التيممهحدث
  . لم يصح القياس عليهلذلك 

 
 

                                         
  ) ١/١٦٧(المجموع ) ١ (
  ) ١/١٦٧(المجموع ) ٢ (
  ١:ح) ١/١(البخاري ) ٣ (



 

 )٥٠٠٣(

  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 : المقدمة 
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومـن اهتـدى              

 . بهداه 
  : وبعد 

وهو جـزء مـن   " ) دراسة مقارنة"أحكام الترك في نفقة الزوجة ( فهذا بحث بعنوان       
 فقهية مقارنة من كتـاب   أثر الترك في األحكام دراسة    (أطروحتي للدكتوراه التي بعنوان     

، وقد اخترت نشر ما يتعلق بالنفقة؛ ألنه موضـوع حيـوي            )النفقات إلى كتاب اإلقرار   
يمس واقع األسرة التي هي اللبنة األولى لبناء المجتمـع، وإن الفقهـاء وإن كـانوا قـد          
اهتموا بالنفقة قديماً وحديثاً إال أن هناك جوانب منه يحتاج إلى طرحه بأسلوب عـصري   

مس حاجات الفرد والمجتمع، وذلك من خالل دراسة مسائله وبيان األثـر المترتـب              يال
  . عليه
  مباحث على النحو التاليوثالثةمقدمة، وتمهيد، : هذا البحث مكون من خطة   :  

  : أما التمهيد، يشتمل على 
  . تعريف الترك لغة واصطالحاً : أوالً 
  . أتر الترك في الحكم التكليفي : ثانياً 

  . ة مطلقاً الزوج على النفقة ترك : األول مبحثال -
  .   ترك النفقة على الزوجة الناشز : الثاني المبحث -
  .   ترك النفقة على الزوجة المسافرة : الثالث المبحث -

  . الخاتمة 
  . الفهارس 

  

 
 

 
  



– 

  )٥٠٠٤(

  التمهيد
  :تعريف التَّرك لغة، واصطالحا: أوالً
طَرحـه وخلَّـاه،   : تَرك الشيء تركاً:  يقال مصدر تَرك، وهو ودع الشيء وتخليته،  :لغة

فارقته، ثم استعير لإلسقاط في المعـاني،       : رحلْت عنه، وتركْت الرجل   : وتركت المنزل 
لم يأِت بها، فإنه إسقاطٌ لما ثبـت        : إذا َأسقَطه، وترك ركعةً من الصالة     : ترك حقه : فقيل

خلفـه، واالسـم    : رك الميت مـاالً   لم أغيره عن حاله، وت    : شرعاً، وتركت البحر ساكناً   
  . )١(التَّركة

لم أقفْ على تعريف مستقل ومباشر للتَّرك عند األصوليين والفقهاء، إال مـا             : اصطالحا
أشار إليه بعض األصوليين في كتبهم، فمنهم من أشار إليه في السنة التَّركية، ومنهم من               

ذ عليها واختيار التعريف    وسأعرض أقوالهم مع بيان المآخ    . ذكره ضمن الفعل ألنه كف    
  : المناسب لموضوع البحث

هو فعل ضد المتروك، وهو من أسماء اإلثبـات ال يقـع            : التَّرك:")٢(يقول الجويني  . ١
على النفي الصــرف، وكذلك ال يوصف به من ال يوجد منه مقــــدور وال             

  . )٣("ضده بأنه فاعـل أو تارك
ضداد الواجبات، كالقعود عند األمـر      التروك عبارة عن أ   :" بقوله )٤(ويعرفه الغزالي  . ٢

 . )٥("بالقيام، ثم يعصى بترك القيام بالقعود
. ويؤخذ على هذين التعريفين أنهما لم يتناوال تعريف التَّرك تعريفاً مباشراً وجامعـاً     

فالتعريف األول تناول التَّرك هل هو فعٌل أم ال؟ وأما التعريف الثاني فتناول التَّرك              

                                         
، المعجم )١/٧٥(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، )ترك(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)١(

  ).١/٨٤(، إبراهيم مصطفى وآخرون، الوسيط
البرهان في أصول :  ه، له مؤلفات عديدة منها٤١٩ ترجمة أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا السنبسي الجويني، ولد سنة )٢(

  تـوفي سـنة   . الفقه، والورقات في أصول الفقه، والعقيدة النظامية في علم الكالم، والكافية في علم الخالف والجدل وغيرها               
، )١١/١٣٧(، سير أعالم النبالء، شمس الدين الذهبي، )٥/٢٨٨(طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، : ينظر. [ ه٤٧٨

  )].٣/٣٤٢(وفيات األعيان، ابن خلكان، 
  ).٣٥( الكفاية في علم الخالف والجدل، عبد الملك الجويني، ص)٣(
:  ه، كان له أثر كبير وبصمة واضحة في عدة علـوم، مثـل   ٤٥٠نة   أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، ولد س         )٤(

المستصفى، والمنخول، وروضة الطالبين : الفسلفة، والفقة الشافعي، وعلم الكالم، والتصوف، والمنطق، وله عدة مؤلفات منها      
  .  ه٥٠٥توفي سنة . وعمدة السالكين، واالقتصاد في علم االعتقاد وغيرها

  )].٦/١٩١(، طبقات الشافعية الكبرى، )١/٩٨ (وفيات األعيان،: ينظر[
  ).٣/٣٧٦(البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بهادر الزركشي، : ، وكذا)٢٠٧( المنخول، ألبو حامد الغزالي، ص ) ٥(



 

 )٥٠٠٥(

ذكر مثاالً عليه، وهذا ال يتناسب مع موضوع البحث؛ ألنـه ال            في الواجبات فقط و   
يقتصر على الواجب فقط، بل يتناول التَّرك في الواجب والمندوب والمبـاح ومـا              

 . يترتب عليه من آثار
اإلعراض عن فعل أمر مقدور عليه بقـصد أو بغيـر قـصد،     :"وعرفه قطب سانو   . ٣

 عن فعلها مع قدرتـه علـى   األفعال التي أعرض: ، أي ومنه متروكات الرسول    
الفعل كإعراضه عن االحتفال بمولده، وإعراضه عـن المواظبـة علـى صـالة              

  . )١("التراويح جماعة
، وهـذا خـارج   ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على تـروك النبـي             

 . موضوع البحث
 ما  التَّرك عدم فعل المقدور بقصد أو بغير قصد، أو مفارقة         :"وعرفه محمد البركتي   . ٤

 . )٢("يكون اإلنسان فيه
وهذا التعريف هو المختار؛ ألنه يتناسب مع التَّرك المراد به في هـذا البحـث،               
حيث يشمل هذا البحث ترك الواجب والمندوب والمباح، ولم يكن مقتصراً علـى             

  .ترك الواجب أو تروك النبي 
  : أثر الترك على األحكام : ثانياً 

 : التَّرك في الواجب وأثره
} فإذا وجبت جنوبها    { : هو سقوط الشيء ووقوعه، ومنه قوله تعالى        : لواجب في اللغة  ا

ثـم  . )٣("فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى األرض بعـد النحـر         :"قال الطبري . ٣٦: الحج
لَـِزم،  : وجب الشيء يجـب وجوبـاً، أي      : يقال. استعمل في غير هذا المعنى، كاللزوم     

  . )٥(الثُّبوت: ومن معانيه. )٤(استحقَّه: َأوجبه أيوأوجبه هو، وأوجبه اهللا، و
  . )٦("ما ذُم تاركُه شرعاً قصداً مطلقاً"هو: الواجب في االصطالح

فالواجب هو ما ترتب على تركه إثم، أو ذم، أو عقوبة، إال أن الواجب ينقـسم باعتبـار      
  : المكلف إلى قسمين

                                         
  ).١٣٢( معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو، ص)١(
  ).٧٤( القواعد الفقهية، محمد عميم البركتي، ص)٢(
  ).٧/٥٨٥١(البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،  جامع )٣(
  ).وجب(، لسان العرب، مادة )١/٢٣١(الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، :  ينظر)٤(
  ).٤/٢٣٣(تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، : ينظر)  ٥(
  ).١/٥٢(ي،  منهاج الوصول إلى علم األصول، عبد اهللا بن عمر البيضاو)٦(



– 

  )٥٠٠٦(

  . الواجب العيني . ١
 ). فرض الكفاية(الواجب الكفائي  . ٢

واألثر المترتب على تركه يختلف باختالف أقسامه، وسيتناول أثر التَّرك في كـل قـسم       
 : من أقسام الواجب على النحو اآلتي

  : أثر التَّرك على الواجب العيني -
هو الذي يتحتم فيه الطلب وال يجوز تركه، وأن تركه يترتب عليـه ذم              : الواجب العيني 

وا في الواجب، هل هو كل ما ترتب عليـه عقوبـة، أم             غير أن العلماء اختلف   . أو عقوبة 
  :  وذلك على قولين)١(يكفي فيه طلب الفعل؟

؛ ألن الذم عنده أعم من مجرد )٢( إن الوجوب إنما هو باإليجاب ال بالعقاب:القـول األول  
  . )٣(العقاب، فلو لم يحصل من مجرد تركه إال تسميته عاصياً العتبر ذلك ذماً له

  : أدلتهم
و كان من شرط الوجوب تحقق العقاب على التَّرك، لكان حيث تحقق العفو لم              إنه ل  . ١

  . )٤(يتحقق الوجوب؛ وذلك باطل، على قول جواز العفو عن أصحاب الكبائر
إن ماهية الوجوب تتحقق عند المنع من اإلخالل بالفعل؛ وذلك يكفي فـي تحققـه                . ٢

 . )٥( التَّركترتُب الذم على التَّرك، وال حاجة إلى ترتب العقاب على
 : يرد على هذين الدليلين

لو فرض ورود األمر الجازم من اهللا من غير وعيد على تركـه؛ لمـا كـان للحكـم                   "
  . )٦("بالوجوب معنى معقول في حقوقنا

  . )٧(إن من شرط تحقق الوجوب في الفعل ورود العقاب عليه: القول الثاني

                                         
  ).١/١٨٥(البحر المحيط، :  ينظر)١(
  ).١/١٧٧(، البحر المحيط، )٢٠٦ص (المنخول، :  ينظر)٢(
  ).١/٩٢(المستصفى، أبو حامد الغزالي، :  ينظر)٣(
  ).٢/٢٠٢(المحصول، محمد الرازي، :  ينظر)٤(
  .المرجع السابق:  ينظر)٥(
  ).١/٩٢( البرهان، عبد الملك الجويني، )٦(
  ).٢/٥٢٢(، نهاية الوصول، )١/٢١٣(، المستصفى، )١/٩٢( البرهان، : ينظر)٧(



 

 )٥٠٠٧(

  : أدلتهم
ركه في حقنا فال معنى لوصفه بـالوجوب، إذ ال  استدلوا على ذلك بأن ما استوى فعله وت 

نعقل وجوباً إال أن يترجح فعله على تركه باإلضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى التـرجيح               
  . )١(فال معنى للوجوب أصالً

  :يرد على هذا الدليل
بأن اهللا قد يعفو عن تارك الواجب فال يعاقبه، فال يصح قولكم باشتراط العقـاب علـى                 

  . )٢(التَّرك
  :يجاب عنه

بأن العفو عارض وهو خالف األصل، وقد يـرد لـبعض األفـراد دون الكـل، ولـذا               
  . )٣(فالمقصود هنا العقاب على ترك جنس الواجب، والعفو عن بعضهم ال ينقض القاعدة

  : الراجح
هو القول األول، القائل بعدم اشتراط العقوبة في الواجب؛ وذلك لقوة أدلـتهم وسـالمتها           

ة، وألن العقوبة ال يشترط فيها أن تكون باإليالم والعذاب الحـسي لتحقـق      من المعارض 
وجوبها، فقد يكون حرمان العبد من الخير، أو بنقص درجة مما كان يستحقه، نوعا مـن   

  . )٤(أنواع العقوبة لتركه الواجب
  ): فرض الكفاية(أثر التَّرك على الواجب الكفائي  -

رع فعله من كل مكلف على حـدة، بـل اكتفـى            هو ما لم يطلب الشا    : الواجب الكفائي 
  . )٦(هو الذي إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين: وقيل. )٥(بإيجاد بعضه له

فالحكم في الواجب الكفائي مبني على غلبة الظن، فإذا ظن بعض المكلفين أن غيرهم قد               
هـل  ، ولكن ماذا لو أن غيرهم لم يقومـوا بـه، ف      )٧(قام بالواجب فقد سقط الوجوب عليه     

  يجب عليهم ويستحقوا بتركهم العقوبة، أم يسقط الوجوب عليهم؟ 

                                         
  ).١/٢١٣(المستصفى، : ينظر) ١(
  ).١/٣٣٤(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود األصفهاني، )١/١٧٧ (،البحر المحيط: ينظر) ٢(
  ).١/١٧٦ (،البحر المحيط: ينظر) ٣(
  ).١١/٦٨٧ ( ابن تيمية،مجموع الفتاوى،: ينظر) ٤(
، البدر الطالع في حل جمع الجوامع، محمد بن أحمد )١/٢١٣(تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، :  ينظر)٥(

  ).١/١٣٩(المحلي، 
  ).١٨٦ص (القواعد والفوائد األصولية، عالء الدين ابن اللحام البعلي، :  ينظر)٦(
  ).١/١٤٩(بصري،  المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين ال:  ينظر)٧(



– 

  )٥٠٠٨(

  : تحرير محل النزاع
اتفق األصوليون على أن الواجب الكفائي يسقط بفعل بعضهم، وعلى أنهم يأثمون جميعا             

  . )١(في حال تواطئهم على تركه
  : واختلفوا في المخاطب في الواجب الكفائي هل هو الكل أو بعضهم؟ على قولين

  . )٢( إن المخاطب به كل المكلفين على التعيين، بشرط عدم قيام غيره به:القول األول
المقصود بالطلب لغة، إنما هو إحدى الطوائف، الذي هو قـدر مـشترك         :")٣(قال القرافي 

  . )٤("بينهما، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أو األمر لتعذر خطاب المجهول
  : أدلتهم

  : ا بها ما يليمن األدلة التي استدلو
األصل في الواجب الكفائي أن الخطاب فيه للجميع، أما سقوط فعله عن بعـضهم            .١

إذا فعل اآلخربن فهذا رخصة من اهللا، وتخفيف على األمة كغيره من الـرخص،              
ولو ترك الجميع الواجب    . )٥(ال تنقص أصل األمر وكونه متناوالً لجميع المكلفين       

يل على أن الوجوب متعين على كل شخص بشرط         وهذا دل . الكفائي ألثموا جميعاً  
  . )٦(عدم قيام غيره به

قـال ابـن   . )٧(إن الواجب الكفائي يتحقق وجوبه على بعضهم دون الكل: القول الثـاني  
غير واجب على أحد بعينه؛ بـشرط أال يقـوم بـه          :" عن الواجب الكفائي بأنه    )٨(السبكي

 . )٩("غيره

                                         
، شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريـس        )٢/٥٧٢(، نهاية الوصول،    )١/١٤٩(، المعتمد،   )٢/١٨٦(المحصول،  :  ينظر )١(

  ).١٥٦ص(القرافي، 
  ).١/٢٤٣(البحر المحيط، :  ينظر)٢(
أنـوار  :  له مؤلفات عديدة    شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العالء البهنسي، المعروف بالقرافي، من أئمة المالكية،              )٣(

  . هـ٦٨٤توفي . البروق في أنواء الفروق، شرح تنقيح الفصول، واالنتقاد في االعتقاد، وشرح التهذيب وغيرها
  )].١/٩٠(، األعالم، الزركلي، )١/١٨٨(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، البن مخلوف    [

  ).١٥٥ص ( شرح تنقيح الفصول، )٤(
  ).٣١٥ – ٢/٣١٢(ريب واإلرشاد، أبو بكر محمد الباقالني، التق:  ينظر)٥(
  ).١/٢٩١(، مختصر منتهى السول واألمل، ابن الحاجب، )١/٤٦٢(التلخيص، عبد الملك الجويني، :  ينظر)٦(
  ).١/٢٤٥(البحر المحيط، :  ينظر)٧(
مختصر ابن الحاجب، واإلبهـاج فـي      شرح :  أبو النصر تاج الدين عبد الوهاب السبكي، فقيه شافعي، له مؤلفات عديدة           )٨(

  .  هـ٧٧١توفي سنة . شرح المنهاج، وجمع الجوامع وغيرها
  ) ].٢/٤٢٥(، الدرر الكامنة، أحمد بن حجر العسقالني، )٤/١٨٤(األعالم، : ينظر[
  ).١/٥٠٠( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، )٩(



 

 )٥٠٠٩(

  :أدلتهم
لو كان على الكل لما سقط بفعـل بعـضهم؛ ألن           " الكفائي استدلوا على ذلك بأن الواجب    

  . )١("بعضهم اآلخر حينئذ يكون تاركاً للواجب، وتارك الواجب مستحقٌ العقاب
  :يرد عليه

بأن تركهم جميعاً له موجب عقاب بعضهم على قولكم، وعقاب مبهم ال يعقل، فلم يبـقَ                
  . )٢(إنه واجب على الكل: إال أن نقول

  :الراجح
 األول هو األقرب للصواب؛ ألن تكليف المبهم ممتنع، ويلزم منه سقوط الواجـب              القول

  . واهللا أعلم. على الكل
واألثر المترتب على ترك الواجب الكفائي يتبين فيما إذا تركه الجميع، فـإنهم يـأثمون               
جميعاً فيما لو تركوه من غير تواطئ عند القائلين إن الواجب فيه على الجميع، أمـا إذا                 

  . )٣(اطؤوا على تركه، فقد اتفق األصوليون على تأثيم الكلتو
فهل يجوز  . وينبني على هذه المسألة، مسألة حكم إجبار بعضهم حال ترك فرض الكفاية           

  إجبار التارك له على فعله؟ 
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة أقوال

، ويقـاتلهم علـى     )٤(ي على فعله  إن لولي األمر إجبار تارك الواجب الكفائ      : القول األول 
  . )٢(تركه

  . )٥(ال يصح إجبار تارك فرض الكفاية على فعله: القول الثاني
إن لولي األمر إجبار آحاد الناس على الواجب الكفائي، إذا كان فيهم مـن          : القول الثالث 

واهللا . وهذا القول هو األقرب للـصواب     . )٦(األهلية ما ليس في غيرهم إعماالً للمصلحة      
  . أعلم

                                         
  ).١/١٧٦( البحر المحيط، )١(
  ).٢/١٥١(شرح مختصر المنتهى، عبد الرحمن اإليجي، : ر ينظ)٢(
  ).١٥٦ص(، شرح تنقيح الفصول، )٢/٥٧٢(، نهاية الوصول، )١/١٤٩(، المعتمد، )٢/١٨٦(المحصول، :  ينظر)٣(
  ).٢/٩١(، األشباه والنظائر، تاج الدين بن السبكي، )٢/٢٤٢(المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي، :  ينظر)٤(
  ). ١/٥٨٤( روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة، )٢(
 ).٢٠/١٢٦(المجموع شرح المهذب، يحيى شرف الدين النووي، :  ينظر)٥(
  ).٢/٧(، القواعد، تقي الدين الحصني، )١٠/٣٣(الذخيرة، :  ينظر)٦(



– 

  )٥٠١٠(

  :التَّرك في المندوب وأثره
األثر، ومنه أثر الجـرح والجمـع أنـداب،         :  يدل على معان، منها    :المندوب في اللغة  

خاطر بها، وتدل على خفة في شيء، والـدعاء         : أندب نفسه، أي  : والخطر، ومنه قولهم  
 وخصه بعضهم بالدعاء إلى أمر خاص ألنه أنسب وأشهر في         . )١(ألمر ما واالستجابة له   

يقـال نـدب    : ، ويدل أيضاً على البكاء على الميت وذكر محاسنه        )٢(كالم العرب وأغلب  
 . )٣(بكى عليه وعدد محاسنه: الميت، أي

  . )٤("المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً:" هوالمندوب في االصطالح
عند العلمـاء،  قبل التطرق إلى أثر ترك المندوب، البد من تبيين أقسام المندوب ومراتبه         

.  فإن هذا التفاوت في مراتب المندوب له أثر في بيان حكمه واألثر المترتب على تركـه        
فالمندوب عند الشافعية والحنابلة يطلق ويراد به السنة، والمستحب، والنفل، والمرغـب            
فيه، فكلها تدل على معنى واحد؛ ألن درجات المندوب عندهم كلها متـساوية باعتبـار               

ما ال عقاب علـى     :"لذا عند تعريفهم المندوب نظروا إلى تركه، فقالوا       . ط لها الحد الضاب 
، فكل ما حث عليه ولم ينه عن تركه؛ فهو مندوب ومستحب وسنة ونفل ومرغب               "تركه

جائز وال يلحق تاركه إثـم، وال ذم، وال         : فيه، وعلى هذا فإن حكم ترك المندوب عندهم       
  . )٥(عقوبة

لمالكية وبعض الشافعية، إذ قسموا المنـدوب إلـى درجـات      وخالفهم في ذلك الحنفية وا    
متفاوتة، وأطلقوا عليها تسميات متعددة؛ إشعاراً بأن المندوب ليس على درجة واحدة في             

  . )٦ ()سنة، وندب، ونافلة، وتطوع، وفضيلة، ومرغب فيه(الطلب، فسمي بـ 

                                         
  ).ندب(لسان العرب، مادة :  ينظر)١(
  ).١/٣٥٣(شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي، :  ينظر)٢(
  ).٢/٥٩٧(، المصباح المنير، )١/٢٢٣(، الصحاح، )٥/٤١٣(مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، :  ينظر)٣(
  ).١/٣١٠(، البرهان، )٢/١٦٠( اإلحكام، علي بن محمد اآلمدي، )٤(
، شـرح مختـصر الروضـة،    )١/١٦٢(، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، )١/٢٩١(التقريب واإلرشاد،  :  ينظر )٥(
  ).١/١٢٦(، حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، )١/٣٥٤(
، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز        )١/١٠٣(رد المحتار على الدر المختار، محمد بن عابدين،         :  ينظر )٦(

  ).١/٣٨٨(، البحر المحيط، )٢٤٠ص (، إيضاح المحصول من برهان األصول، محمد المازري، )٢/٣١٠(البخاري، 



 

 )٥٠١١(

، فيطلق على مـا ظُـن       إن لفظ السنة يطلق أحياناً على ما هو أعم من المندوب          : وقالوا
، وهـذا يـدل     )١(، وذلك مأخوذ من السنَن وهي الطريقة      وجوبه، وما داوم عليه النبي      

  . )٢(على أن المندوبات ليست على ميزان واحد في الحث
  :  أثر التَّرك في السنة المؤكدة -

ما داوم عليه الصالة والسالم علـى فعلـه مـن المنـدوبات، أو            :"المراد بالسنة المؤكدة  
رص على فعله غير مرة، ألنها مأخوذة من السنن وهـي الطريقـة، ويقـال للفعـل                 ح

  . )٣("المفعول مرة أنه طريقة فاعله، وإنما يقال ذلك إذا تكرر منه
ويطلق بعض المالكية لفظ الوجوب على السنن المؤكدة؛ إشعاراً منهم علـى أن الطلـب          

  . )٤(فيها أقوى من بقية المندوبات
سنة المؤكدة عند الحنفية والمالكية ليس كترك سائر المنـدوبات، فقـد        لذا نجد أن ترك ال    

، ونص بعض الحنفيـة علـى       )٥(يترتب على تركها اللوم والعتاب في الدنيا دون اآلخرة        
وحكمهـا  :"... )٦(ترتب اإلثم على تركه وإن كان ليس كإثم تارك الواجب، قال البزدوي           

  . )٧("حوق إثم يسيرأنه يندب إلى تحصيلها ويالم على تركها مع ل
والمنع من ترك بعض السنن المؤكدة قال به كثير مـن الفقهـاء المالكيـة والـشافعية                  
والحنابلة، وذلك أن مرادهم بالتَّرك هو اإلصرار عليه، وإال فمن تركه مرة أو مـرتين،               

  . )٨(فال يقدح ذلك فيه
  : أثر التَّرك في السنة غير المؤكدة -

كترك المؤكدة وهذا في األصل، سواء كان التَّـرك علـى           ترك السنة غير المؤكدة ليس      
سبيل التكرار أو مرة دون أخرى، ولكن قد يختلف حكم ترك هذا المندوب بحـسب مـا        

                                         
، القواعد، محمد بن أحمد المقـري،      )٢/٦٣٦(نهاية الوصول في دراية األصول، صفي الدين محمد األرموزي،          :  ينظر )١(
)٢/٣٨٦.(  
  ).٩٣ – ٢/٩٢(األشباه والنظائر، البن السبكي، :  ينظر)٢(
  ).١/٤٢٠(شرح الكوكب المنير، تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار، :  ينظر)٣(
  ).٢/٣٩٠(القواعد، محمد المقري، :  ينظر)٤(
، فتح الغفار بشرح المنار، )٢٦٤-٢/٢٦٠(شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مسعود التفتزاني، :  ينظر)٥(

  ).٢/٤٣٧(، القواعد، للمقري، )٢٥٥ص (زين الدين بن النجيم، 
كشف األسرار، وغناء الفقهاء، والمبـسوط،  : مؤلفات عديدة علي بن محمد بن الحسين البزدوي، فقيه أصولي حنفي، له          )٦(

  )].٤/٣٢٨(األعالم، الزركلي، : ينظر. [ هـ٤٨٢وغيرها، توفي سنة 
  ).٢/٣٠٨( كشف األسرار، )٧(
  ).١/٤٢٠(شرح الكوكب المنير، :  ينظر)٨(



– 

  )٥٠١٢(

فاألصـل أن تـرك   . يعترض هذا التَّرك من أحوال يأخذ حكم التَّرك فيها أحكاماً مختلفة          
  . )١( أو كان التَّرك أحياناًالسنة غير المؤكدة جائز مطلقاً، سواء كان على سبيل اإلصرار

  :التَّرك في المكروه وأثره
من الكريهة، وهي الـشدة     :  ضد المحبوب، أخذا من الكراهة، وقيل      :المكروه لغة 

 . )٢(في الحرب
  . )٣( ما مدح تاركُه، ولم يذم فاعلُه:المكروه اصطالحا

لمكروه ويريـدون   إن مراتب المكروه تتفاوت كالمندوب، فيكثر عند الفقهاء إطالق لفظ ا          
به ترك األولى، ويكثر إطالقهم له على ما كان النهي فيه مقصوداً، أو كان المندوب فيه                

فأما ترك صيام يوم من األيـام، أو تـرك          . منضبطاً كترك صالة الضحى أو قيام الليل      
  . )٤(التصدق بصدقة من الصدقات لم يرد فيه دليل خاص، فال يقال إن تركها مكروه

منهي عنه بنهي غير جـازم      : ترك األولى والمكروه كراهة تنزيهية، فاألول     فالفرق بين   
لـذا فـالمكروه    . فمنهي عنه نهياً غير جازم بطريق مقـصود       : أما الثاني . غير مقصود 

  . )٥(أقوى في المنع من خالف األولى
  : التَّرك في المحرم وأثره

لذا يكثـر فـي القـرآن       وما ال يحل انتهاكه؛ و    :  الحرام ضد الحالل، وهو    :المحرم لغة 
وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هـذا حـالل وهـذا        { :المقابلة بينهما، كقوله تعالى   

  . ١١٦: النحل} حرام 
} وحرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعـون         { :    ومن معانيه الواجب، كقوله تعالى    

هم ال يرجعـون إلـى      واجب على أهل قرية أهلكناهم أن     : فمعنى هذه اآلية  . ٩٥: األنبياء
  . )٧)(٦(الدنيا

                                         
، )١/٢٨٧(، إحكام الفصول،    )١/٣١٠(، البرهان،   )١/١٦٢(، العدة في ًأول الفقه،      )١/٢٨٧(التقريب واإلرشاد،   :  ينظر )١(

 ).١/١١٥(أصول السرخسي، أحمد أبي سهل السرخسي، 
  ).٢/٨١٨(المصباح المنير، :  ينظر)٢(
، اإلبهاج في شـرح  )١/٦١(، نهاية السول في شرح منهاج األصول، عبد الرحيم اآلسنوي، )١/١٢٣( اإلحكام، اآلمدي،   )٣(

  ).٦ص (الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن علي الشوكاني، ، إرشاد )١/١٦٢(المنهاج، تقي الدين السبكي، 
  ).٣٠٣ – ١/٣٠٢(، البحر المحيط، )١/٣١١(البرهان، :  ينظر)٤(
  ).٢/٧٨( األشباه والنظائر، )٥(
  ).٣/٣١٦(تفسير البغوي، :  ينظر)٦(
  ).٧٢ص(، المصباح المنير، )٥/١٨٩٥( الصحاح، )٧(



 

 )٥٠١٣(

  . )١( ما ذُم صاحبه شرعاً:المحرم اصطالحا
أما األثر في تركه، فالمجمع عليه أن اهللا إذا نهى عن أمر من األمـور، فـالنهي نهـي                  

مـا نهيـتكم عنـه      :"تحريم، فإن الواجب هو االنكفاف عنه وتركـه؛ لقـول النبـي             
  . )٢("فاجتنبوه

ما نهى عنه تأكيداً للنهي، ويستفاد منه أن المناهي ال يعذر أحـد              باجتناب   فأمر النبي   
، كما ال يتـصور     )٣(بارتكابها بقوة الداعي والشهوات؛ بل أمر اهللا بتركها على كل حال          

  . )٤(امتثال اجتناب المنهي حتى يترك جميعه
  : التَّرك في المباح وأثره

ظهر، ويقال أباح الرجـل  : ي المعلن والمأذون، باح الشيء بوحاً، أ :  المباح لغة 
: أذن في األخذ والتَّرك، وجعله مطلق الطرفين، واسـتباحه النـاس          : ماله

  . )٥(أقدموا عليه
  . )٦( ما فعل مأذون فيه من الشارع خال من مدح وذم:المباح اصطالحاً

إن مما يميز المباح عن غيره من األحكام التكليفية هو استواء طرفيه في الفعل والتَّرك،               
، فما ال يجب التزامـه مـع        )٧(و جائز التَّرك والزمه أال يكون واجباً، وال مأموراً به         فه

  . عدم اإلثم واألجر في فعله أو تركه فال يترتب على تركه شيء
  ة الزوجة في نفق الترك
  : تعريف النفقة لغة، واصطالحاً: أوالً

نَِفدت، وهو ما ينفـق  : فْقاًنَفَقت الدراهم نَ:  اسم من المصدر نفق، يقال:النفقة في اللغـة  
من الدراهم ونحوها والزاد، وما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكـساء              

  . )٨(نَفَقات وِنفَاق: والسكن والحضانة، وتجمع

                                         
  )١/٣٨٦(ير، شرح الكوكب المن:  ينظر)١(
، ومـسلم، كتـاب   )٧٢٨٨(، رقـم   أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا             )٢(

  ).١٣٣٧(الفضائل، باب توقير النبي وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع، رقم 
  ).١/٢٥٥(لدين عبد الرحمن السالمي، جامع العلوم والحكم، زين ا:  ينظر)٣(
  ).١٣/٢٦١(فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، :  ينظر)٤(
  ).١/١٠٥(، المصباح المنير، )١/٢٢٤(القاموس المحيط، :  ينظر)٥(
  ).١/٤٢٢( شرح الكوكب المنير، )٦(
  ).١/٨٧(ات، ، الموافق)١/٢٩٤(، البرهان، )٢/١٧(التقريب واإلرشاد، :  ينظر)٧(
  ).٢/٩٤٢(، المعجم الوسيط، )نفق(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)٨(



– 

  )٥٠١٤(

  : النفقة في اصطالح الفقهاء
  .)١("هي الطعام: وعرفاً. هي الطعام والكسوة والسكنى:"عند الحنفية -
 . )٢("به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرفما : "عند المالكية -
طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من أصل وفـرع،           : "عند الشافعية  -

  . )٣("ورقيق وحيوان ما يكفيه
 . )٤("هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها: "عند الحنابلة -

 : من تجب لهم النفقة: ثانياً
لى المنفق تجاه الزوجة، واألقارب، والمماليك، وسنتناول كل نـوع مـن            تجب النفقة ع  

  . أنواعها بالتفصيل في المباحث اآلتية، وسبب استحقاقهم لهذه النفقة
  :المبحث األول

  :ترك النفقة على الزوجة مطلقاً
  : حكم النفقة على الزوجة، وسبب استحقاقها: الفرع األول

 :  حكم النفقة على الزوجة: أوال
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة،             

  : والدليل على وجوبها ما يأتي. واإلجماع، والمعقول
 من الكتاب :  
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  ).٥/٢٨٣(حاشية ابن عابدين، )١(
  ).٢/٧٢٩( بلغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوي، )٢(
  ).٢/٣٤٥( حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب، زكريا األنصاري، )٣(
  ).٤/١٣٦(قناع، شرف الدين موسى الحجاوي،  اإل)٤(



 

 )٥٠١٥(

 من السنة : 
اتقوا اهللا فـي النـساء،      : " خطب في الناس، فقال    ما روى جابر أن رسول اهللا        . ١

ن بكلمة اهللا، ولهـن     فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجه       
 . )١("عليكم نفقتهن وكسـوتـهن بالمعروف

أال إن لكم على    :"قال رسول   :  قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمرو بن األحوص      . ٢
نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فأما حقُّكم على نسائكم، فال يوطئن فرشكم مـن        

ن تحسنوا إلـيهن    تكرهون، وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أال وحقهن عليكم أ          
 . )٢("في كسوتهن وطعامهن

 اإلجماع: 
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا          : يقول ابن المنذر  

  . )٣(كانوا بالغين إال الناشز منهن
 المعقول: 

إن الزوجة محبوسة المنافع على زوجها، وممنوعة من التـصرف لحقـه فـي              
نفقتها، كما يلزم اإلمام في بيت المال نفقـات         االستمتاع بها، فوجب لها مؤنتها و     

وألن النفقة تجب جزاء االحتباس،     . )٤(أهل النفير؛ الحتباس نفوسهم على الجهاد     
ومن كان محبوساً لحق شخص؛ كانت نفقته عليه لعدم تفرغـه لحاجـة نفـسه،               

  .)٥(قياسا على القاضي والوالي والعامل في الصدقات
  : نفقةسبب استحقاق الزوجة لل: ثانيا

  : اختلف الفقهاء في سبب استحقاق الزوجة للنفقة على ثالثة أقوال

                                         
وأبو داوود، كتاب المناسك، باب صفة حج النبي        ). ١٤٧(، رقم الحديث    أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي        )  ١(
    ١٩٠٥(، رقم الحديث .(        وابن ماجة، كتاب المناسك، باب حجة الرسول     رقم الحـديث )والـدارمي، كتـاب    ). ٣٠٥٥

  ).١٨٥٠(سنة الحاج، رقم الحديثالمناسك، باب 
ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق      ). ١١٦٣( رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حق المرأة على زوجها، رقم الحديث             )٢(

  ).١٨٥١(المرأة على زوجها، رقم الحديث 
  ).٢٣١ / ٩(، المغني، )١/١١٩(اإلشراف، ابن المنذر، :  ينظر)٣(
  ).٧/١٤١(وما بعدها، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي، ) ٥٢٤/ ١٥(سن الماوردى  الحاوي الكبير، أبو الح)٤(
  ). ٢٣٠ / ٩(، والمغني، )١٦/ ٤(بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساني، : ينظر)٥(



– 

  )٥٠١٦(

 ذهب الجمهور إلى أن سبب استحقاق الزوجة للنفقة هو التمكين التام مـن              :القول األول 
  . )١(نفسها بعد العقد الصحيح

 وهي ابنة ست    -رضي اهللا عنها  - عقد على عائشة     أن النبي   :" استدلوا بحديث  :أدلتهم
فدل ذلك علـى أن النفقـة إنمـا تجـب           .  ولم ينفق عليها إال بعد أن دخل بها        .)٢("سنين

  . )٣(بالتمكين ال بالعقد
 ذهب الحنفية إلى أن سبب االستحقاق هو الحبس الثابـت للـزوج عليهـا     :القول الثاني 

  . )٤(بالنكاح في العقد الصحيح
، فكان نفـع حبـسها      استدلوا على ذلك بأن الزوجة ممنوعة من االكتساب بحقه        : أدلتهم

وألن من كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليـه      . )٥(عائداً إليه؛ فكانت كفايتها عليه    
  . )٦(لعدم تفرغه لحاجة نفسه كالقاضي والوالي

 ذهب الظاهرية إلى أن سبب استحقاق النفقة هو عقـد الـزواج، فيجـب               :القول الثالث 
  . )٧(للزوجة على زوجها النفقة من حين العقد

  :راجحال
حين عقد على عائشة رضـي اهللا           القول األول هو الراجح واهللا أعلم؛ لفعل النبي         

عنها، فلو كانت النفقة حقاً لها من حين العقد أو االحتباس، لما منعها إياها عليه الـصالة         
والسالم، ولو كان أنفق عليها لنقل إلينا، ولما لم ينقل أنه أنفق عليها، دل هذا على عـدم                  

  . )٨(هوجوب

                                         
 البن ، بداية المجتهد،)٤/١٨٢(مواهب الجليل شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد اهللا المعروف بالحطاب،    :  ينظر )١(

  ).٩/٢٣٠(، المغني، )٣/٤٣٥(، مغني المحتاج، الشربيني، )٢/٥٤(رشد، 
 عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، رقم الحديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزويج النبي )٢(
  ).١٤٢٢(، ومسلم، كتاب النكاح، باب تزويج األب البكر الصغيرة، رقم الحديث )٣٨٩٦(
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، محمـد        )٤/٧٧(حاشية عميرة، أحمد الرلسي الملقب بعميرة،       :  ينظر )٣(

  ).٣/٤٣٥(الشربيني، 
  ).٣/٥٧٢(، حاشية رد المحتار، ابن عابدين، )٤/١٩٢(فتح القدير، :  ينظر)٤(
  ).٤/١٦(بدائع الصنائع، :  ينظر)٥(
  ).٣/٥١( كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح: ينظر)٦(
  ).٩/٢٤٩(المحلى، البن حزم، :  ينظر)٧(
  ).٤/٧٧(حاشية عميرة، :  ينظر)٨(



 

 )٥٠١٧(

  : األثر المترتب على ترك النفقة على الزوجة: الفرع الثاني
 : اإلثم .١

نفقة الزوجة واجبة على زوجها كما سبق، بل هي من أعظم حقوقها عليه، فهو مطالـب         
بها شرعاً ومسؤول عنها أمام اهللا تعالى، ولهذا ال يجوز له االمتناع عنهـا أو المماطلـة    

 :ها أو فرط بشيء منها فقد ترك واجباً، قال السرخـسي          في أدائها، فإن امتنع في إخراج     
 . )١("والواجب يستحق المرء بفعله الثواب، ويستحق بتركه العقاب"

كفى بالمرء إثمـاً أن يحـبس عمـن يملـك           :"إثم من يفعل ذلك، فقال     وقد بين النبي    
، )٣(قـارب يكفيه من اإلثم أن يضيع من يلزمه قوته من الزوجات واأل      : والمعنى. )٢("قوته

وال يكون المرء آثماً إال بتـرك مـا         . فلو لم تكن النفقة واجبة لما ترتب على تركها إثم         
موجبه الوجوب واإللزام، فالدليل فيه ذم وزجر وتحذير من التقصير في النفقة، وتـرك              
النفقة على الزوجة وعدم إعطائها كفايتها معصية، والعصيان فيمـا يرجـع إلـى حـق       

  . )٤(قابالشرع سبب في الع
  :االمتناع وعدم تمكينها لنفسه .٢

األصل المتقرر في شرع اهللا أنه ال يجوز للزوجة أن تمتنع عـن فـراش زوجهـا دون      
رضـي  -، فعن أبي هريرة     )٥(عذر شرعي من حيض، أو إحرام بحج واجب ونحو ذلك         

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبـات           : "قال رسول :  قال -اهللا عنه 
إذا باتت المرأة هاجرة فـراش  :"وقوله . )٦("بان عليها؛ لعنتها المالئكة حتى تصبح    غض

هذا الحديث جاء لفظه صريحاً في الوعيد لمـن         .  )٧("زوجها لعنتها المالئكة حتى تصبح    

                                         
  ).١/١٧(أصول السرخسي، أحمد أبي سهل السرخسي، :  ينظر)١(
رقم الحـديث   أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنه،              )٢(
)٩٩٦.(  
  ).٢/٢٦١(معالم السنن، حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي، :  ينظر)٣(
  ).١/١٢٣( أصول الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، )٤(
، )٣/٤٣٦(، مغنـي المحتـاج،      )٢٤٦ص  (، القوانين الفقهية، البن جزي،      )٥٧٧-٤/٥٧٦(حاشية ابن عابدين،    :  ينظر )٥(

  ).١١/٤٠٩(المغني، 
 أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء آمين فوافقت إحداهما األخرى غفر له               )٦(

  ).١٤٣٦(، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم الحديث )٣٢٣٧(ما تقدم من ذنبه، رقم الحديث 
، ومسلم، كتاب النكاح، )٥١٩٤(ح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم الحديث  أخرجه البخاري، كتاب النكا)٧(

، والدارمي، كتاب النكاح، باب حق الزوج على )١٤٣٦(، رقم الحديث "مهاجرة:"باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، بلفظ 
  ).٥٣٨-٥١٩-٤٦٨-٣٨٦-٣٤٨-٢/٢٥٥(، ومسند اإلمام أحمد، )٢٢٢٨(المرأة، رقم الحديث، 



– 

  )٥٠١٨(

هجرت فراش الزوجية من غير عذر، ولكن ليس على إطالقه، فهو مقيد بالحاالت التي               
أي بغير سـبب لـم      : ")١(للفراش، ولذلك قال ابن حجر    يشرع فيها الزوج دعوة زوجته      

لو وجد سبب يمنع إجابتها، فإنه ال حرج عليها، وال تكـون         : معنى ذلك . )٢("يجز له ذلك  
 . داخلة في هذا الوعيد

ومن األسباب التي يجوز لها االمتناع عن فراشه إن أعسر الزوج بالنفقة، أو امتنع مـن               
: جاء في المجموع شرح المهـذب     . جوز للمرأة أن تمتنع   اإلنفاق الواجب عليه، فحينئٍذ ي    

وإن اختارت المقام بعد اإلعسار لم يلزمها التمكين من االستمتاع، ولها أن تخرج مـن               "
  . )٣("منزله؛ ألن التمكين في مقابلة النفقة، فال يجب مع عدمها

ال امتناعه  فإذا كان االمتناع عن فراش الزوج جائزاً في حال إعساره عن النفقة، ففي ح             
  . عن أدائها وهو قادر على ذلك من باب أولى

  : الخروج والسفر بدون إذنه .٣
استئذان الزوجة عند الخروج من المنزل أو السفر أمر واجب، فمن حق الـزوج علـى                

 أنه  -رضي اهللا عنهما  -فقد روي عن ابن عمر      . )٤(زوجته أال تخرج من البيت إال بإذنه      
ما حق الزوج على زوجتـه؟  : يا رسول اهللا : " وقالت ي  رأيت امرأة أتت إلى النب    : قال
حقه عليها أال تخرج من بيتها إال بإذنه، فإن فعلت لعنهـا اهللا، ومالئكـة الرحمـة،                 :قال

 . )٥("ومالئكة الغضب حتى تتوب أو ترجع
وهذا الحديث فيه داللة واضحة على عدم جواز خروج الزوجة بدون إذن الزوج، وأنها              

 أن الفقهاء اشترطوا في ذلك أال يوجد سبب يجيز لهـا الخـروج بـدون          تأثم بفعلها، إال  
  . إذنه

                                         
 ه، تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحديث، وشـهد لـه            ٧٧٣ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ولد سنة          )١(

فتح البـاري شـرح صـحيح    : له العديد من المؤلفات. كلمة إجماع بين العلماء   "حافظ"بالحفظ واإلتقان، حتى كان إطالق لفظ     
  .  ه٨٥٢توفي رحمه اهللا سنة . يب التهذيب، ونخبة الفكر، والعديد من المؤلفاتالبخاري، واإلصابة في تمييز الصحابة، تهذ

  )].٢/٦٢٠(، الجواهر والدرر، السخاوي، )١/٢١١(، طبقات الحفاظ، جالل الدين السيوطي، )١/١٧٨(األعالم، : ينظر[
  ).٩/٢٩٤( فتح الباري، ابن حجر، )٢(
  ).١٨/٢٧١( المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، )٣(
، الفواكه والدواني على رسالة ابن )١/٣٤١(، الفتاوى الهندية، نظام وجماعة من علماء الهند )٩/٤٦٩(فتح القدير، :  ينظر)٤(

  ).١٦/٤١١(، المجموع، )٢/٤٨(أبي زيد القيرواني، أحمد النفراوي، 
، من حديث عبد اهللا بن عباس، وذكره )١٧٧ / ٢(، أخرجه البزار، كشف األستار ..."ما حق الزوج على الزوجة:" حديث)٥(

  . فيه حسين بن قيس، هو ضعيف، وبقية رجاله ثقات: وقال) ٣٠٧ / ٤(الهيثمي في مجمع الزوائد 



 

 )٥٠١٩(

وفي مسألتنا هذه قد وجد ما يجيز لها الخروج بدون إذنه وعدم اعتبـار لقولـه، وهـو                  
امتناعه وتركه النفقة على الزوجة؛ ألن الزوجة محبوسة في المنزل لحق زوجها ألجـل       

  . )١( في حبسهاإنفاقه عليها، فإذا لم ينفق فال حق له
  : األخذ من ماله بغير علمه .٤

إن الزوج الموسر إذا امتنع عن دفع ما يجب عليه من النفقة إلى زوجته، أو دفع إليهـا                  
أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه إن استطاعت، ويدل على ذلـك     

يا : " أن هند قالت   -  رضي اهللا عنها   -حديث هند بن عتبة رضي اهللا عنها، فعن عائشة          
رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إال ما أخذته منـه وهـو ال           

 . )٢("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ":فقال. يعلم
فظاهر الحديث دل على اإلذن للزوجة في األخذ من مال زوجها بغير إذنه فـي حـال                 

 أخذ تمام الكفاية بغير     - -ا، فرخص لها    امتناعه عن النفقة أو إعطائها أقل من كفايته       
علمه؛ ألنه موضع حاجة، فإن النفقة ال غنى عنها، وال قوام إال بها، فـإذا لـم يـدفعها                   
الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهالكها، فرخص لها أخذ قـدر نفقتهـا؛ دفعـاً             

  . )٣(لحاجتها
  : رفع أمره إلى الحاكم .٥

 في أن تأخذ من مال زوجها في حال امتناعه عن النفقة            ذُِكر فيما سبق أن للزوجة الحق     
إن قدرت على ذلك، ولكن في حال عدم قدرتها على األخذ من مال الزوج، فإنه يحـق                 

 . )٤(لها أن ترفع أمره إلى الحاكم، فيأمره باإلنفاق ويجبره عليه
  : معاقبته بالحبس .٦

 عن تنفيذ أمر الحاكم فيما      إن لم تقدر الزوجة على األخذ من مال زوجها، وامتنع الزوج          
أجبره عليه من دفع النفقة، فللحاكم أن يعاقبـه بـالحبس؛ ألن الحـاكم وِضـع لفـصل             

 . الخصومات، والحبس طريق إلى الفصل فتعين فعله

                                         
  ).٧/١٤١(المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، :  ينظر)١(
لمه ومـا يكفيهـا وولـدها    أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير ع         :  متفق عليه  )٢(

  ).١٧١٤(، ومسلم، كتاب األقضية، باب قضية هند، رقم الحديث )٥٠٤٩(بالمعروف، رقم الحديث 
، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، )٢٤/٣٨٠(، الشرح الكبير مع اإلنصاف، )٧/١٦٢(المبدع شرح المقنع، :  ينظر)٣(

  ).٣٨٧ – ٨/٣٨٦(محمد بن علي الشوكاني، 
، والشرح الكبير مع اإلنصاف، )٣/٢٥٣(، وشرح منتهى اإليرادات، منصور البهوتي، )٤/٣٣(الكافي، ابن قدامة، : نظر ي)٤(
  ).٧/١٦٣(، والمبدع، )٢٤/٣٨١(



– 

  )٥٠٢٠(

يحبس الممتنع عن أداء الحق حبس تضييق وتنكيل، وهو فـي           " :جاء في تبصرة الحكام   
 الحق وهو ممتنع من أدائه، فـال خـالف   حق من عرف أنه قادر على أداء ما عليه من         
  . )١("بين العلماء أن هذا يعاقب حتى يؤدي ما عليه

وهذا يفيد أن من امتنع عن أداء مـا         . )٢("مطل الغني ظلم  :"ويدل على ذلك قول النبي      
وحـديث عمـرو   . يجب عليه وهو قادر يكون ظالماً، والظالم يستحق عقوبته لدفع ظلمه     

يدل علـى   . )٣("لي الواجد يحل عرضه وعقوبته    : "قال النبي  بن الشريد عن أبيه عن      
جواز معاقبة من امتنع عن أداء ما وجب عليه وهو قادر، والحبس عقوبة فجاز معاقبتـه   
به، وألن الغاية من عقوبته إلجاؤه إلى أداء ما وجب عليه، فيحبس حتى يؤدي ما عليه،                

  . )٤(أو يموت في الحبس
  : لينفق منه على الزوجةأخذ الحاكم من مال الزوج  .٧

 -من مـال الـزوج    –إن صبر الزوج على الحبس ولم ينفق، فللحاكم أن يأخذ من ماله             
ويدفعه إلى الزوجة، هذا إن كان المال من جنس حقها كالدراهم، أو الدنانير، أو الطعام،               

 ؛ ألنه حق واجب عليه، فإذا امتنع من عليه ذلك من أدائه، وجب الدفع إلـى     )٥(أو الكسوة 
 . )٦(مستحقه كالدين، بل أولى؛ ألنها آكد من الدين، بدليل جواز األخذ بغير إذن المالك

واختلف الفقهاء في بيع العروض والعقار إن لم يجد الحاكم غيرها لـدفع النفقـة، هـل                 
  : يبيعها أم ال؟ على قولين

                                         
، الفـروق، أحمـد القرافـي،    )٢/٣٠٦(تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام، إبراهيم علي ابن فرحون،           :  ينظر )١(
)٤/٨٠.(  
، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحـريم  )٢٤٠٠(خاري، كتاب االستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم الحديث        أخرجه الب  )٢(

  ).١٥٦٤(مطل الغني وصحة الحوالة، رقم الحديث 
 )١٤٩٢( كتاب االستقراض، باب لصاحب الحق مقال، وسنن أبي داوود ص)١٨٨ ( البخاري واللفظ له معلَّقا صرجهأخ) ٣(

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم     :  وقال ،)٤/١٠٢ (ورواه الحاكم في المستدرك   . ب في الدين، هل يحبس به؟     كتاب األقضية، با  
يبيح ذكره والتظلم   : ومعنى يحل عرضه  . وتخريج البخاري له آنفا من باب التعليق ال اإلسناد كما هو واضح           : قلت. يخرجاه

  . ائه إلى دفع الحقمنه بين الناس بمطله وظلمه، واإلغالظ له في القول إللج
 ،المنهاج شرح صحيح مسلم، )٥/٦٢(، فتح الباري، )٥/٦٦(،، المنتقى)٣٢٦ / ٧ - ٤٧٢/ ٥(الهداية وفتح القدير : ينظر    [

  ) ].٢٧٦ -٥/٢٧٥(، اإلنصاف، )٦/٥٨٩(، المغني، )١٠/٢٢٧(
  ).٢٨/٢٧٩(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، :  ينظر)٤(
  ).١١/٣٦٣(، المغني، )٤/٢٩(، بدائع الصنائع، )٢/٦٥٠(لمبتدي، علي المرغياني، الهداية شرح بداية ا:  ينظر)٥(
، التهذيب في فقـه اإلمـام الـشافعي،    )٣/٤٩٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،    )٣/٤٣٣(بدائع الصنائع،   :  ينظر )٦(

  ).٢/٥٦٠(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد الزركشي، )٦/٣٥٣(الحسين بن الفراء، 



 

 )٥٠٢١(

ـ          :القول األول  ه كالنقـدين،   إن لم يجد إال عروضاً، أو عقاراً فيبعها، ويدفع إليها من ثمن
  . )١(وهذا قول الجمهور

 : واحتجوا بأدلة، منها
ولم يفرق بين كون المال دراهـم ودنـانير،         ". خذي ما يكفيك  :"قول النبي    . ١

  . وبين كونها عروضاً أو عقاراً
وألن ذلك ماالً له، فتؤخذ منه النفقة كالدراهم والدنانير، وللحاكم والية عليـه              . ٢

 . اهمه ودنانيرهإذا امتنع بدليل واليته على در
 إن النفقة تكون من مال الزوج، فإن كان عقـاراً أو عرضـاً ال يفـرض                 :القول الثاني 

 . )٢(الحاكم النفقة فيه، وال يبعها، بل يأمره أن يبيع بنفسه، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة
 : واحتجوا بأدلة، منها

غائب؛ إن العروض تحتاج إلى البيع، وال يباع على الحاضر وال على ال            . ١
  . )٣(ألن البيع عليه حجر عليه، وال يحجر على العاقل البالغ

ألن بيع مال اإلنسان ال ينفذ إال بإذنه أو بإذن وليـه، وال واليـة علـى               . ٢
 . )٤(الرشيد

 :الراجح
القول األول، وهو قول الجمهور، ومفاده أن للحاكم بيع عقار الزوج وعروضـه إن لـم        

  . )٥(م يفرق بين مال ومال، فكلها مال للزوجل يجد غيره من المال؛ ألن النبي 
  : االستدانة .٨

 طلب أخذ مال يترتب عليه شغل ذمة، سواء كان عوضاً في المبيـع، أو               :االستدانة هي 
 .)٤( سلم، أو إجارة، أو قرضاً، أو ضمان متلف

 إلى أن الزوجة لها االستدانة ولو بغير إذن، وترجـع عليـه بمـا               )٥(    ذهب الحنابلة   
  . تاستدان

                                         
  ).٧/١٦٣(المبدع، ) ٢٤/٣٨١(، الشرح الكبير مع اإلنصاف، )٤/٣٣(الكافي، : ينظر)١(
  ).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع، :  ينظر)٢(
  ).٤/٢١٠(، فتح القدير، )٢/٦٥٠(الهداية، :  ينظر)٣(
  ).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع، :  ينظر)٤(
  ).٢٤/٣٨٢(الشرح الكبير مع اإلنصاف، :  ينظر)٥(
  ). ٤/٣١٥(، المغني، )٥/٣٨(، تحفة المحتاج، )١٠/٤٩٨٠( الصنائع، بدائع: ينظر) ٥(

  



– 

  )٥٠٢٢(

فيرون أن نفقة الزوجة تسقط باإلعسار إذا ثبت، أما إذا لم يثبت إعـساره               )١(أما المالكية 
  . فلها أن تستدين عليه

إلى أنه إن كان له مال غائب فإنه يجبر على االستدانة، فإن لم يستدن               )٢(وذهب الشافعية 
  . كان لها طلب الفسخ

  : الفسخ .٩
، أو التـصرف  )٤(ارتفاع حكم العقد كأن لم يكـن     ، أو هو    )٣(حّل ارتباط العقد  : الفسخ هو 

 . )٥(وقلب كل واحد من العوضين لصاحبه، وهذا فيه معنى اإللغاء واإلبطال
إذا لم تفد هذه الخطوات بعدم استطاعة الزوجة األخذ من ماله، وصبر على الحبس، ولم               

  الحاكم بينهما؟ يستطع الحاكم على أخذ ماله؛ فهل يحق للزوجة المطالبة بالفسخ ويفرق 
  :    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 يمنع التفريق بينهما ما دام الزوج موسراً، فيحبس حتى ينفق أو يمـوت،              : القول األول 
  . )٨(، وأصح القولين عند الشافعية)٧(، والظاهرية)٦(وهذا قول الحنفية

  : وأدلتهم
  . )٩(يوجد هاهناإن الفسخ في المعسر إنما كان بسبب عيب اإلعسار ولم  .١
إن الزوج الموسر في مظنة إمكان األخذ من ماله، وإذا امتنع في يوم فربمـا ال           .٢

 . )١٠(يمتنع في الغد بخالف المعسر
 . )١١(إن الزوجة متمكنة من خالص حقها، بأن يلزمه الحاكم الحبس وغيره .٣

                                         
 ).  ٤/٢٠٢( مواهب الجليل، )١(

  ).٧/٢٠٣( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، )٢(
  ).١٣٥ص (األشباه والنظائر، البن نجيم، :  ينظر)٣(
  ).٢/٢٧٥(لدين القليوبي، ، حاشية قيلوبي، شهاب ا)٥/١٨٢(بدائع الصنائع، :  ينظر)٤(
  ).٣/٢٦٩(الفروق، للقرافي، :  ينظر)٥(
  ).٣/٥٨١(، حاشية ابن عابدين، )١/٥٥٢(، الفتاوى الهندية، )٤/٢٠٢(فتح القدير، :  ينظر)٦(
  ).١١/٣٢٦(المحلى، :  ينظر)٧(
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، )٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)٨(
  ).٢٤/٣٨٢( الشرح الكبير، ،)١١/٣٦٤(المغني، :  ينظر)٩(
  .المرجع السابق:  ينظر)١٠(
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، )٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)١١(



 

 )٥٠٢٣(

، )١(يـة يفرق القاضي بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك، وهو قـول المالك           : القول الثاني 
 . )٣(، ووجه عند الشافعية)٢(والحنابلة

  :   أدلتهم
، واإلمساك بـالمعروف هـو      ٢٣١: البقرة  Lفََأمِسكُوهن ِبمعروفٍ  :قال تعالى  .١

، وأن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على         )٦(القيام بما يجب لها من حق على زوجها         
، فيطلق عليه الحـاكم     الزوجة له أن يطلقها؛ فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف          

  . )٧(من أجل الضرر الالحق لها في بقائها عند من ال يقدر على نفقتها
 كتب في رجال غـابوا عـن نـسائهم،          -رضي اهللا عنه  -إن عمر بن الخطاب      .٢

 لم يفـرق بـين الموسـر        -رضي اهللا عنه  -وعمر  . فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا    
 ال يجوز إال على صـنف دون        والمعسر، ولم يسأل عن حالهم، ولو كان التفريق       

وهذا إجبار على الطالق عنـد االمتنـاع مـن          " :قال ابن قدامة  . آخر لسأل وبين  
 . )٤("اإلنفاق

إن اإلنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال اإلعسار، بل هـذا أولـى        .٣
 . بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى

 تعذر جواز الفسخ، فلم يفترق الحال بين الموسـر والمعـسر،            إن منع النفقة نوع    .٤
كأداء ثمن المبيع، فإنه ال فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معـسراً،               

 . وبين أن يهرب قبل أداء الثمن
 . )٥(إن في الصبر على االمتناع ضرراً أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته .٥

ول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجـل إذا          والذي تقتضيه أص  " :قال ابن القيم  
كان ذا مال وترك اإلنفاق على امرأته، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفـسها وال                 

 . )٦("بالحاكم، فإن لها الفسخ

                                         
  ).٢/٤٦١(حاشية الدسوقي، :  ينظر)١(
، اإلنصاف في معرفة الراجح )١٣/١٥٠(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي،        )١١/٣٦٤(المغني،  :  ينظر )٢(

  ).٢٤/٣٨٢( علي بن سليمان المرداوي، من الخالف،
  ).٧/٢٠٢(، نهاية المحتاج، ) ٣/٤٤٢(مغني المحتاج، :  ينظر)٣(
  ). ١٠٠-٤/٩٩( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٦(
 ). ١/٢٠٠(أحكام القرآن، البن العربي، :  ينظر)٧(
 ).٢٤/٣٨٣( المقنع والشرح الكبير مع اإلنصاف، )٤(
   ).١١/٣٦٤(المغني، :  ينظر)٥(
   ).٤/١٥٦(زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، :  ينظر)٦(



– 

  )٥٠٢٤(

  :فوات األجر .١٠
-إن النفقة على الزوجة واألوالد أعظم أجراً من جميع الصدقات، فعن أبـي هريـرة                 

دينار أنفقته في سبيل اهللا، ودينار أنفقته فـي          ":قال رسول اهللا    : قال -رضي اهللا عنه  
رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجـراً الـذي               

  . )١("أنفقته على أهلك
أعظمها أجراً الـذي أنفقتـه علـى        : في رواية ابن أبي شيبة    - قال  :" ()٢(قال النووي 

ر قبله النفقة في سبيل اهللا، وفي العتق، والصدقة، ورجح النفقة علـى             ، مع أنه ذك   )أهلك
  .)٣("العيال على هذا كله

فإذا أريد بالنفقة وجه اهللا، والتعفف، والتستر، وأداء الحق، واإلحسان إلى األهل وعونهم             
إذا أنفـق   :"، قال   )٤(بذلك على الخير؛ فإن هذا من أعمال البر التي يؤجر عليها المنفق           

  .  )٥("سلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقةالم
وكذلك يؤجر اإلنسان فيما ينفقه على نفسه إذا قصد بذلك التقوي على الطاعة والعبـادة،              

ابدأ بنفسك فتصدق عليهـا، فـإن    " : قال لرجل   أن النبي    -رضي اهللا عنه  -فعن جابر   
فإن فضل عن ذي قرابتك     فضل شيء فألهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك،           

  . )٦("شيء فهكذا وهكذا
  :ترك النفقة على الناشز:  الثانيالمبحث

  : تعريف النشوز، وبيان حكم النفقة فيها: الفرع األول
  : تعريف النشوز: أوال

نَشَز الـشيء نَـشزاً     : من النَّشْز، وهو المكان المرتفع، كالنّشاز والنَّشز، يقال       : لغة
 .)٧(عصت زوجها وامتنعت عليه: نَشَزت المرأة وتَنْشُزارتفع، و: ونُشُوزاً

                                         
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقـتهم عـنهم، رقـم الحـديث          )١(
)٩٩٥.(  
له العديد من المؤلفات كشرح مسلم، المجموع شرح المهذب، روضـة         ه،  ٦٣١ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي، ولد سنة            )٢(

  .  ه٦٧٦الطالبين، األربعون النووية، أدب المفتي والمستفتي، وغيرها، توفي سنة 
  ).٨/١٤٩(، األعالم، للزركلي، )٨/٣٩٦(طبقات الشافعية الكبرى، : ينظر[    
  ).٧/٨٢( شرح النووي على صحيح مسلم، ألبي زكريا النووي، )٣(
  ).٣/٣١٥(المنتقى شرح الموطأ، لإلمام الباجي، :  ينظر)٤(
، مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقـة     )٥٣٥١(أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل، رقم الحديث            :  متفق عليه    )٥(

  ).١٠٠٤ (والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين، رقم الحديث
  ).٩٩٧( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم الحديث )٦(
  ).نشز(، القاموس المحيط، مادة )نشز(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)٧(



 

 )٥٠٢٥(

  : اصطالحاً
  . )١(خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق: عند الحنفية -
 . )٢(خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة: عند المالكية -
هو عصيان الزوجة لزوجها وتعاليها عما أوجب اهللا عليهـا لـه،            : عند الشافعية  -

 . )٣(الواجب عليهاوارتفاعها عن أداء الحق 
هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من طاعته من حقـوق            : عند الحنابلة  -

 . )٤(النكاح
 :    حكم النفقة على الناشز: ثانياً

  : اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الناشز على قولين
  .  إن نفقة الزوجة تسقط؛ ألن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها له:القول األول

، وحكى اإلجمـاع    )٨(، والحنابلة )٧(، و الشافعية  )٦(، والمالكية )٥(وهذا ما ذهب إليه الحنفية    
  . )٩(ذلك

أو . إال في حال إذا كانت الناشز حامالً، فال تسقط نفقتهـا؛ ألن النفقـة حينئـذ للحمـل              
مرضعة لولده وحاضنة له؛ فإن حق ولده ال يسقط بنشوزها، وكذا إذا لـم تخـرج مـن       

  . )١٠(سقط حقها في السكنى؛ ألنه ليس له منعها من الخروجبيته، فال ي
  : واحتج الفقهاء على سقوط نفقة الناشز بما يلي

إن احتباس الزوجة في بيت زوجها واجب، فإذا خرجت من بيته بغيـر مـسوغ                .١
  . )١١(شرعي، سقطت نفقتها، وكذلك إن خرجت عن طاعته

ا ال تجب قبل تسليمها إليـه، وإذا   إن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين، بدليل أنه         .٢

                                         
  ).٢/٦٤٦(، الدر المختار، )٤/٢٢(بدائع الصنائع، :  ينظر)١(
  ).١/٣٢٨(، جواهر اإلكليل، )٢/٣٤٣(قي مع الشرح الكبير، حاشية الدسو:  ينظر)٢(
  ).١٦/٤٤٥(المجموع شرح المهذب، :  ينظر)٣(
  ).٣/١٣٧(الكافي، :  ينظر)٤(
  ).٢/٦٤٧(، الدر المختار، )٤/٢٤(بدائع الصنائع، :  ينظر)٥(
  ).٥/٥٥٢(، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )٢/٥١٤(حاشية الدسوقي، :  ينظر)٦(
  ).٤/٧٨(، حاشيتا قليوبي وعميرة، )٣/٤٣٦(مغني المحتاج، :  ينظر)٧(
  ).٥/٢٠٩(، كشاف القناع، )٧/٦١١(المغني والشرح الكبير، :  ينظر)٨(
  ).  ٩٧ص(اإلجماع، :  ينظر)٩(
  ).٦١٢-٧/٦١١(، المغني، )٢/٣٠٩(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جالل الدين بن شاس، :  ينظر)١٠(
  ).١١/٤٠٩(، المغني، )٣/٤٣٦(، مغني المحتاج، )٢/٧٤٠(، الشرح الصغير، )٥/١٨٦( المبسوط، : ينظر)١١(



– 

  )٥٠٢٦(

منعها النفقة كان لها منعه من التمكين، فإذا منعته من التمكين، كان له منعها مـن          
 . )١(النفقة
 إن النفقة ال تسقط بالنشوز بعد التمكين، وهذا القـول قـال بـه بعـض                 :القول الثاني 

 .)٢(المالكية
  :واحتجوا على ذلك

  . )٣( مشروع لها، فكذلك نفقتهاإن نشوزها ال يسقط مهرها وهو حق
  : يرد عليهم بما يلي

  : إن قياس النفقة على المهر قياس مع الفارق لسببين
أن المهر يجب بمجرد العقد، ولذلك إذا مات أحد الـزوجين قبـل الـدخول             : األول

وجب المهر دون النفقة، أما النفقة فإنها تجب بتسليم الزوجة والتمكين، فـال تجـب     
 . )٤( إليهقبل تسليمها

 . أن النشوز يسقط النفقة وال يوجب إعادة المهر: الثاني
  : الراجح

القول األول والذي يقضي بسقوط نفقة الناشز؛ لقـوة أدلـتهم وسـالمة حجـتهم مـن                 
  . المعارضة، وألن ذلك يتفق مع مقاصد الزواج

  : األثر المترتب على ترك نفقة الناشز: الفرع الثاني
  : عدم لزوم النفقة .١

ِكر فيما سبق أن نفقة الزوج على زوجته واجبة، وأنه يأثم عند امتناعه وتركـه لهـا،                 ذُ
وهذا كله في حال تسليم الزوجة وتمكينها له وطاعته، وإذا لم يتحقق ذلك من الزوجـة؛                

لذا ال تلـزم نفقـة      . فإنها تكون حينئذ ناشز، والناشز قد أجمع الفقهاء على سقوط نفقتها          
ال نشوزها، وال يأثم بتركه النفقة عليها ومنعهـا إياهـا؛ ألن            الزوج على زوجته في ح    

  . النفقة إنما تجب بمقابل التمكين والطاعة، فإذا وجد منها ما ينافي ذلك فال تجب عليه
 على زوجتـه وامتناعـه بـدون مـسوغ     - عند وجوبها-فكما يأثم الزوج بتركه للنفقة      

الوجوب، فال يأثم علـى امتناعـه   شرعي، فإن نشوز الزوجة وعصيانها يسقط عنه هذا        
  . وتركه النفقة

                                         
  .المراجع السابقة:  ينظر)١(
  ).٤/٢٥٠(شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد الزرقاني، :  ينظر)٢(
  . ينظر المرجع السابق)٣(
  ).٤١١-١١/٤١٠(المغني، :  ينظر)٤(



 

 )٥٠٢٧(

  : اإلثم في ترك نفقة الناشز إذا كانت حامال أو مرضعا .٢
إذا كانت الزوجة الناشز حامالً، أو حاضنة لولده، أو مرضعة له، فإن النفقـة ال تـسقط          

 فإن امتنع عن إعطائها النفقة أو تركها فإنه يأثم على ذلك، ويعد ظالماً لهـا       . وتجب عليه 
ولولده؛ ألن النفقة حق لولده إن كانـت حـامالً أو حاضـنة، فهـي تجـب للحمـل،                   

فهذا حق  . ٢٣٣: البقرة §   ¨  ©  ª   «  ¬L:وللمحضون، لقوله تعالى  
 . لولده، وال يسقط حقه بمعصيتها

 كذلك إذا كانت مرضعاً، فنفقته عليها أجر على إرضاعها لولده، وهذا األجـر ملكتـه               
  . )١( في مقابلة االستمتاع، فال يزول بزوالهعليه باإلرضاع، ال

  : حق السكن للناشز .٣
إذا نشزت الزوجة، ولم تخرج من بيت زوجها؛ فإن لها حق السكنى ما لم تخـرج مـن         

فإذا أخرجها من بيتـه     . بيته، وليس له إخراجها، لذا فإن السكنى واجب عليه دون النفقة          
       /  0  1  2   3 :فهو آثم؛ ألنه منعها مـن حـق لهـا، لقولـه تعـالى        

4  5  6  7  8  9:  L ١: الطالق . 
  : تأديب الزوجة وردعها .٤

النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها، ولهـذا ينبغـي تقويمهـا وتأديبهـا            
   8  9: لردعها عن االستمرار فيه، وقد ذُكرت طرق تأديبهـا فـي قولـه تعـالى              

  :;  <  =  >     @?  A  B  C  D  E  
FL ورغم أن منع النفقة لم يذكر ضمن طرق التأديب والـردع، إال            . ٣٤: النساء

أنه يتضمن قوة ردع فاعلة، سيما حين تعتمد الزوجة في عيشها على نفقة الزوج، فـال                
 االستمرار في نشوزها فترة طويلة، وبخاصة إذا لم يكن هدفها منه هـو              -غالباً-يمكنها  

 .إلجاء الزوج إلى طالقها
ما أن إسقاطه عنها يعد جزاء لعدم طاعتها وإخاللها بواجباته، وهذا أيضا نـوع مـن                ك

  . أنواع التأديب لها؛ للمحافظة على كيان األسرة وتحقيق مقاصد الزواج
لذا نص الفقهاء على أن إسقاط النفقة يستمر حتى تعود إلى طاعته؛ ألن إسـقاط النفقـة                

  . )٢(التمكين، ويزول ذلك بعودتها وتمكينه منهابسبب خروجها عن يده، أو منعها له من 

                                         
  ). ٦١٢-٧/٦١١(المغني، :  ينظر)١(
  ).٦١٢-٧/٦١١(المغني، :  ينظر)٢(



– 

  )٥٠٢٨(

  : األجر والثواب .٥
سبق الحديث عن سقوط النفقة عن الناشز، وأنها ال تجب على الزوج في حال نشوزها،               

 أنفق عليها فإنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه؛ ألنه أنفق على من لم تجب عليـه    ولكن إن 
والصدقة من أفضل العبادات وأصـدقها التـي        . نفقته، فتكون بمثابة الصدقة واإلحسان    

عظمها الشرع؛ لفضلها وثوابها العظيم الذي ال يقتصر على اآلخرة فقط، بل يخلـف اهللا            
     Ï   ÎÐ : وعمله وولده وصحته، قـال تعـالى  على عبده في دنياه وذلك في ماله      

Ñ  Ò  ÔÓ  Õ  Ö        ×L وال يخفى أن النفقة على األهـل وذوي        . ٣٩: سبأ
  . القربى أعظم درجات عند اهللا؛ لما فيها من صلة رحم، وزيادة في المودة بين األهل

  :ترك النفقة على المسافرة:  الثالثالمبحث
  : فرةحكم نفقة المسا: الفرع األول

ال خالف بين الفقهاء في أن الزوجـة إذا سـافرت ألداء فريـضة             : تحرير محل النزاع  
واتفقوا علـى   . )١(الحج، أو ألداء العمرة، أو للنزهة أو للتجارة، والزوج معها فلها النفقة           

اعتبار الزوجة ناشزاً إذا سافرت مـن دون إذن زوجهـا لحاجـة نفـسها، أو لحاجـة                  
  . )٣( عن طاعة زوجها وتفويتها حق التمكين واالستمتاع بها؛ وذلك لخروجها)٢(غيرها

واختلفوا في وجوب النفقة لها في حال سفرها بدون إذنه ألداء فريـضة حـج، أو ألداء              
  : العمرة، وعدم سفر الزوج معها على قولين

، وأبـو   )٥(، وبه قـال الحنابلـة     )٤(وإليه ذهب المالكية  .  تجب للزوجة النفقة   :القول األول 
  . )٦( من الحنفيةيوسف
  : أدلتهم

استدلوا على ذلك بأن الزوجة فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته، فلـم تـسقط                
نفقتها كصيام رمضان، وألن التسليم المطلق قد حصل باالنتقال إلى منزل الـزوج، ثـم              
فات بعارض أداء الفرض؛ وهذا ال يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل زوجهـا، ثـم                 

                                         
، )٩/٥٨٠(، الحاوي الكبير، الماوردي،     )٢/٥١٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،       )٤/٢١(بدائع الصنائع،   :  ينظر )١(

  ). ٩/٢٨٧(المغني، 
  ). ٥/٤٧٤(قناع، ، كشاف ال)٣/٤٣٧(، مغني المحتاج، )٥/٥٦٩(، مواهب الجليل، )٤/٣٨٥(شرح فتح القدير، :  ينظر)٢(
  ). ٩/٥٨٠(الحاوي الكبير، :  ينظر)٣(
  ). ٤/١٩٥(، حاشية الخرشي، )٥/٥٥٢(مواهب الجليل، :  ينظر)٤(
  ). ٢٤/٣٥٩(، اإلنصاف، )٥/٤٧٤كشاف القناع، :  ينظر)٥(
  ). ١/٥٤٦(الفتاوى الهندية، :  ينظر)٦(



 

 )٥٠٢٩(

أمـا  . بخالف ما لو سافرت من دون إذنه ألداء حج تطوع أو نذر .  صوم رمضان  لزمها
سفرها لحاجتها، أو أداء تطوع، أو نذر مطلق من دون إذن الزوج فإنه يعد نشوزا؛ ألن                
عذر الفرض قد انتفى، وألنها فوتت على الزوج حق االستمتاع بها إال أن يكون الـزوج       

  . )١(مسافراً معها
ال تجب النفقة عليها؛ ألن الزوجة إذا سافرت من دون إذن زوجها سـواء        : القول الثاني 

. ألداء فريضة الحج، أو ألداء العمرة، أو لحاجتها فإنها تُعد ناشزاً، والناشز تسقط نفقتها             
ولكن يشترط أال يملك زوجها تحليلها من هذا اإلحرام، فإذا كان يملك لم تعـد ناشـزاً؛                 

 التحليل واالستمتاع، فإذا لم يفعل كان هو المفوت لحـق       ألنها في قبضته وهو قادر على     
  . )٣(، والشافعية)٢(وهذا ما ذهب إليه الحنفية. نفسه في االستمتاع

  : أدلتهم
ستدلوا بأن وجوب الحج عندهم على التراخي، أما استمتاع الزوج بزوجته على            ا

  . الفور، فيقدم هذا حتى ولو كان الحج واجباً
 فإن الزوجة قد فوتت على الزوج حق االستمتاع بهـا فيمـا             أما إذا كان تطوعا،   

  . )٤(ليس بواجب، لذلك عدت ناشزاً في الحالتين، وغير مستحقة للنفقة
  : الراجح

وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا سافرت بدون إذنه ألداء الفريـضة وإن لـم               
  .  يكن الزوج معها؛ ألنها فعلت الواجب عليها في أصل الشرع في وقته

  : األثر المترتب على ترك نفقة المسافرة: الفرع الثاني
  : يؤمر بالخروج معها والسفر لتأدية الفرض . ١

يؤمر الزوج بالخروج مع الزوجة ألداء فريضة الحج أو ألداء العمرة إن لم يكن              
  أنه سمع النبـي      -رضي اهللا عنه  -للزوجة أحد غير زوجها، فعن ابن عباس        

، فقـام رجـُل   "أة، وال تسافرن امرأة إال ومعها محرم ال يخلون رجٌل بامر   : "يقول

                                         
  ). ٥/٤٧٤(، كشاف القناع، )٤/٢٠( بدائع الصنائع، )١(
  ). ٤/٢٠(، بدائع الصنائع، )٢/٦٤٨(، رد المختار، )٤/١٩٨(فتح القدير، :  ينظر)٢(
  ). ٦/٤٦٩(، روضة الطالبين، )٣/٤٣٧(، مغني المحتاج، )١١/٤٤٢(الحاوي الكبير، :  ينظر)٣(
  ).١٨/٢٤٣(المجموع شرح المهذب، :  ينظر)٤(



– 

  )٥٠٣٠(

: قـال . اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجـة        ! يا رسول اهللا  : قال
 . )١("اذهب فحج مع امرأتك"

أخذ بظاهره بعض أهل العلم؛ فأوجب على الزوج السفر مع امرأته           " :قال الحافظ 
 خروج الزوج مع زوجتـه ألداء       فهذا دليل على وجوب   . )٢("إن لم يكن لها غيره    

الحج إذا لم يكن لها غيره، فلو لم يكن ذلك شرطا لمـا أمـر زوجهـا بالـسفر                   
  . )٣(معها

  :  لزوم نفقة المسافرة بإذن زوجها . ٢
الزوجة المسافرة بإذن زوجها سواء كان لتأدية فريضة أو غيرها، وكان الـزوج             

، )٤( الزوجة المقيمة معـه    معها، فإن نفقتها واجبة عليه، فيجب عليه ما يجب على         
 . وال يجوز له منع النفقة عنها؛ ألن الزوجة سافرت بإذنه وهو معها

أما إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج سواء كان معها أو لم يكن معها، فإنهـا                 
، وكذلك تسقط النفقة لو سافرت بإذنه لحاجتها        )٥(تعد ناشزاً فتسقط نفقتها لنشوزها    

االستمتاع واالحتباس، وألنها غير ممكنة نفسها منه فتسقط        ولم يكن معها؛ لفوات     
  . )٦(نفقتها

                                         
، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر )١٨٦٢(ديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم الح)١(

  ). ١٣٤١(المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم الحديث 
  ). ٤/٩٢( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، )٢(
  . المرجع السابق:  ينظر)٣(
  ). ٩/٢٨٦(، المغني مع الشرح الكبير، )٣/٤٣٩(مغني المحتاج، :  ينظر)٤(
  ). ٢٤/١٩٥(اف، اإلنص:  ينظر)٥(
  ). ٥/٤٧٤(، كشاف القناع، )٢/١٦٠(المهذب، ) ٤/٢٠(، بدائع الصنائع، )٢/٦٤٨(الدر المختار، :  ينظر)٦(



 

 )٥٠٣١(

  الخاتمة
  : وفيه أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث 

  . نفقة الزوج على الزوجة واجبة، بالكتاب والسنة واإلجماع .١
إذا امتنع الزوج من النفقة على الزوجة فإنه يأثم علـى امتناعـه، ويحـق للزوجـة                 .٢
متناع عنه وعدم التمكين، كما يجوز لها الخروج وأخذ من ماله واالستدانة دون إذنـه              اال

  . وعلمه 
إذا ترك الزوج أو امتنع عن نفقة الزوجة، فاللزوجة رفع أمره للحاكم، وقد يعاقـب                . ٣

  . بالحبس، ويحق لها المطالبة بالفسخ 
 كانت حامالً، ويثبت لها حـق       اتفق الفقهاء على أن الزوجة الناشز ال نفقة لها إال إذا          . ٤

  . السكن سواء كانت حامالً أم ال 
الزوجة المسافرة ألداء فريضة تجب لها النفقة سواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه،              . ٥

  . أما إذا كان سفرها لغير الفريضة فال تجب عليها إال إذا سافرت بإذن زوجها 
  



– 

  )٥٠٣٢(

  المراجعقائمة المصادر 
  التفسير : 
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة        : ، تحقيق    العربي أبو بكر بن  قرآن،  أحكام ال   - ١

 . م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤الثالثة، 
دار عـالم الكتـب،   ، هشام سـمير البخـاري  : ، تحقيق الجامع ألحكام القرآن، محمد القرطبي    - ٢

  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣ الرياض،
، دار  أحمد محمـد شـاكر    : لطبري، تحقيق ، محمد بن جرير ا    جامع البيان في تأويل آي القرآن      - ٣

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، : الطبعة الرسالة، 
 -ه١٤١٧دار الصابوني، القـاهرة، الطبعـة األولـى،         لصابوني،محمد علي ا  صفوة التفاسير،    - ٤

 . م١٩٩٧
  الحديث : 
محمد زهير، دار طوق النجاة، الطبعـة  :  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق       - ٥

 . ه ١٤٢٢ألولى، ا
 .  م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، دار طيبة، الطبعة األولى،  - ٦
 .  سنن أبي داود، أبو داود سليمان األشعث، المكتبة العصرية، بيروت  - ٧
حسن شلبي، دار الرسـالة، الطبعـة األولـى،    :  سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق       - ٨

 .  م ٢٠٠١ -ه١٤٢١

 مذي سنن التر - ٩
د الباقي، دار الفكـر، بيـروت،              محمد فؤاد عب : سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، تحقيق         -١٠

 . د ط
خالد السبع، دار الكتاب العربي، بيـروت،  -فؤاد زمرلي: سنن الدارمي، عبداهللا الدارمي، تحقيق    -١١

 .  م ١٩٨٧-ه١٤٠٧الطبعة األولى،
 . ي، دار الفكر، بيروت، د ط، د تجر العسقالنفتح الباري شرح صحيح البخاري، البن ح -١٢

-ه١٤١٤المنهاج شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية،               -١٣
 .  م ١٩٩٤

محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة   : ي، تحقيق  الباج سليمانالمنتقى شرح الموطأ،     -١٤
 . م ١٩٩٩-ه١٤٢٠األولى، 

 . ه١٤١٥،دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الثانية، البن القيممعبود،ن التهذيب السنن مع عو -١٥



 

 )٥٠٣٣(

  أصول الفقه : 
ي الشوكاني، دار الفكر، بيروت،     إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن عل           -١٦

 .ط.د

-ه١٤١٦اإلبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د ط،              -١٧
  . م١٩٩٥

 . ، دار الكتب العلمية، د ط اآلمديعلي بن محمد اإلحكام،  -١٨

 .  م ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠األشباه والنظائر، زين العابدين بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  -١٩

-ه١٤١١األشباه والنظائر، تاج الدين بن السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولـى،          -٢٠
 . م ١٩٩١

  ، الطبعـة االولـى     أبي سهل السرخسي، دار الكتب العلمية، بيـروت،        أصول السرخسي، أحمد   -٢١
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤

 دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة      إيضاح المحصول من برهان األصول، محمد المازري،       -٢٢
 . األولى، د ت

صالح بن عويضة، دار الكتب العلميـة،       :  في أصول الفقة، عبد الملك الجويني، تحقيق       البرهان -٢٣
 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨الطبعة األولى، ، تبيرو

-ه١٤١٤ط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، الطبعـة األولـى،              البحر المحي   -٢٤
 . م ١٩٩٤

بشير العمري، دار البشائر    -عبداهللا جولم : التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك الجويني، تحقيق        -٢٥
 . اإلسالمية، د ت 

  . م١٩٩٤ ، بيروت،دار الغرب، تحقيق محمد حجي، افي أحمد بن إدريس القرالذخيرة، -٢٦

 . م ١٩٨٩-ه١٤٠٩، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، الزرقاءأحمد شرح القواعد الفقهية،  -٢٧

 . م١٩٩٨-ه١٤١٨التقريب واإلرشاد، أبو بكر محمد الباقالني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  -٢٨

 -هــ  ١٤٢٠، بيـروت ، طار، دار الكتب العلميةحاشية العطار على جمع الجوامع، حسن الع      -٢٩
  . م١٩٩٩

طه عبدالرؤوف، شركة الطباعة الفنيـة      : شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق        -٣٠
 .  م ١٩٧٣-ه١٣٩٣المتحدة، الطبعة األولى، 

زكريـا  : المحقـق  ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مـسعود التفتزانـي        -٣١
  .  مـ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ى،الطبعة األول، بيروت، دار الكتب العلمية، اتعمير

نزيه محمد الزحيلي و  : المحقق   شرح الكوكب المنير، تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار،         -٣٢
  .  مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ة،الطبعة الثاني، مكتبة العبيكان، حماد



– 

  )٥٠٣٤(

مؤسـسة  ،  اهللا بن عبد المحسن التركي    عبد  : المحقق  شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي،       -٣٣
  .  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧األولى ، ، الرسالة

: الطبعـة   ،  بيـروت ،  عالم الكتب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي،            -٣٤
  .  هـ١٤١٩ - م ١٩٩٩، األولى

  .  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ،الثانية: العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، الطبعة   -٣٥

عبدالكريم الفضلي، المكتبـة    : القواعد والفوائد األصولية، عالء الدين ابن اللحام البعلي، تحقيق          -٣٦
 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠العصرية، 

           دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة،   كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري،    -٣٧
 . د ط

 .  ه١٩٣٦طبعة مصطفى حلبي، د ط ، ، مفتح الغفار بشرح المنار، زين الدين بن النجيم -٣٨

دار  محمد عبد السالم عبـد الـشافي      : تحقيق  المستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزالي،         -٣٩
 . ه ١٤١٣الطبعة األولى ، ، بيروت، الكتب العلمية

،  بيروت، دار الكتب العلمية، خليل الميس: تحقيق ، محمد بن علي بن الطيب البصري   المعتمد،   -٤٠
 . ه ١٤٠٣لى ، الطبعة األو

وزارة ،  تيسير فائق أحمد محمـود    . د: تحقيق  المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي،         -٤١
 . ه ١٤٠٥الطبعة الثانية ، ،  الكويت، األوقاف والشئون اإلسالمية

 . م١٩٩٣-ه١٤١٣اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، المكتبة العلمية، بيروت،  -٤٢

الطبعة ، بيروت،  دار الكتب العلمية، منهاج األصول، عبد الرحيم اآلسنوينهاية السول في شرح  -٤٣
  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األولى 

صالح اليوسف وسعد :  تحقيقنهاية الوصول في دراية األصول، صفي الدين محمد األرموزي،:  -٤٤
 . م ١٩٩٦-ه١٤١٦السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

  كتب الفقه : 
 .  م١٩٨٣ –ه١٤٠٣ر الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،ألم، محمد بن إدريس الشافعي، داا -٤٥

علي بـن سـليمان     ،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل            -٤٦
  . هـ١٤١٩الطبعة األولى ،  بيروت،دار إحياء التراث العربي، المرداوي

ء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عال      -٤٧
 . م ١٩٩٦- ه١٤٠٦الثانية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،     -٤٨
 . م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥مصر، الطبعة الرابعة، 



 

 )٥٠٣٥(

 مـصر،  – الكبرى األميرية، بـوالق  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، المطبعة    -٤٩
 .  ه ١٣١٥الطبعة الثانية، 

، محمد عبد السالم شاهين   : تحقيق ضبطه وصححه  ،  أحمد الصاوي ،  بلغة السالك ألقرب المسالك    -٥٠
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،  بيروت، دار الكتب العلمية

 . م الترك وأثره في التقعيد األصولي، خالد أحمد السيف، رسالة ماجستير، جامعة القصي -٥١

علي معـوض، دار    -عادل الموجود : التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، الحسين بن الفراء، تحقيق         -٥٢
 . م ١٩٩٧-ه١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

علي معـوض، دار    -عادل الموجود : التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، الحسين بن الفراء، تحقيق         -٥٣
 . م ١٩٩٧-ه١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

 . جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل، محمد الخرشي، دار الفكر، بيروت، د ط، د ت  -٥٤

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد علـيش، دار الفكـر،                -٥٥
 . بيروت ، دت 

على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، شـهاب الـدين          : قليوبي وعميرة . حاشيتان -٥٦
مكتب البحوث والدراسات، دار :  القليوبي، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيقأحمد

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الفكر، بيروت، 
علي معوض و عادل الموجود، دار الكتـب        : الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، تحقيق       -٥٧

 .  م ١٩٩٩ –ه ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 صفوة جوده، مكتبة القاهرة: رك لمسألة الترك، عبداهللا الغماري، تحقيقحسن التفهم والد -٥٨

 . م ١٩٧٩-ه١٣٩٩رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت،  -٥٩

: الطبعة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، شمس الدين ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد -٦٠
  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون 

دار الكتـب   ،  محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني      ،  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك      -٦١
 . ه١٤١١، د ط، بيروت، العلمية

 . شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، د ط، د ت  -٦٢

حميـد لحمـر، دار   : ن بن شاس، تحقيقعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جالل الدي     -٦٣
 .  م٢٠٠٣-ه١٤٢٣الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

ه ١٤١٤الكافي في فقه أحمد بن حنبل، موفق الدين بن قدامة، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،   -٦٤
 .  م ١٩٩٤ –

 .  م١٩٨٢-ه ١٤٠٢كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي، دار الفكر، بيروت،  -٦٥

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الفتاوى الهندية، نظام وجماعة من علماء الهند،  دار الفكر، د ط،  -٦٦



– 

  )٥٠٣٦(

ـ ق، تح أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي     ،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        -٦٧ : قي
 . ، مكتبة الثقافة الدينية، د ط، د ترضا فرحات

 . مكتب اإلسالمي، بيروت ودمشق، د ت المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن مفلح، ال -٦٨

 .  م ١٩٨٣ - ه١٤٠٩المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  -٦٩

محمد نجيـب المطيعـي، مكتبـة       : المجموع شرح المهذب، يحيى شرف الدين النووي، تحقيق        -٧٠
 . اإلرشاد، جدة 

 دار اآلفـاق الجديـدة،   –يـل  لجنة إحياء التراث، دار الج   : المحلى، ابن حزم الظاهري، تحقيق     -٧١
 . بيروت، د ط

 . ه ١٤٠٥المغني، ابن قدامة، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى ،  -٧٢

 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، دار الفكر، بيروت، د ت  -٧٣

ثـة،  مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد الخرشي، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الثال               -٧٤
 .  م ١٩٩٢-ه١٤١٢

 -هــ  ١٤٠٤، دار الفكـر للطباعـة  ، شهاب الدين الرملـي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     -٧٥
 .م١٩٨٤

طالل يوسف، دار إحياء التراث العربـي،  : الهداية شرح بداية المبتدي، علي المرغياني، تحقيق       -٧٦
 . بيروت، د ط، د ت

  كتب اللغة والتراجم : 
 . م ٢٠٠٢، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة، األعالم، خير الدين الزركلي -٧٧

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، البن مخلوف، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة              -٧٨
 . م ٢٠٠٣-ه١٤٢٤األولى، 

الهنـد،  –الدرر الكامنة، أحمد بن حجر العسقالني، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر اباد              -٧٩
  . ١٩٧٢-ه١٣٩٢الطبعة الثانية، 

مكتب التراث، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة         : القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق     -٨٠
 .  م١٩٩٥-١٤١٥الرابعة، 

 . لسان العرب، جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، د ت  -٨١

 . يروت، د ط، دت في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بالمصباح المنير -٨٢

دار النموذجيـة،   -يوسف الشيخ، المكتبة العصرية   :  زين الدين الرازي، تحقيق    مختار الصحاح،  -٨٣
 . م ١٩٩٩-ه١٤٢٠بيروت، الطبعة الخامسة، 
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  :وفيه عشرة مباحث ، مسائله في الطهارة 

  يسير المسكر إذا أصاب الثوب هل ينجسه ؟: المبحث األول 
  :وفيه خمسة مطالب

  :توثيق الرواية: المطلب األول
 قليالً كان إن طالب أبو نقل أعاد،وكذلك فاحشاً كان إذا: المسكر في محمد بن بكر نقل
  .يعد لم

  :روايةتعليل ال: المطلب الثاني
   شبهة ذلك فكان طاهر، هو يقول من فمنهم نجاسته، في مختلف ألنه :تعليل الرواية

   .يسيره في
  :الروايات األخرى عن اإلمام أحمد: المطلب الثالث

 المسكر أقام من: قال مسكر قطرة: له قيل البول مثل هو: الخمر في عنه حنبل فنقل
  .١  .يسيره عن يعف لم نهأ هذا فظاهر. المنزلة هذه أنزله الخمر مقام

  :المطلب الرابع مكانة رواية بكر بن محمد من المذهب
   .٢أنه ال يعفى عن يسيره :فالمذهب يرى ، رواية بكر بن محمد مخالفة للمذهب 

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى:المطلب الخامس 

                                         
 ).٢/٣١٧(اإلنصاف،)١/٥٨(المسائل الفقهية :  انظر- ١
العدة شـرح   ، )٢/٣١٧(اإلنصاف  ، ) ٢/٣١٧(الشرح الكبير   ، )٢/٣١٧(المقنع  ،) ١/٥٨(المسائل الفقهية   :  انظر - ٢

 ).١/١٠٨(ابن تيمية ،كتاب الطهارة ،العمدة 

 
 
 

 
  



– 
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  :تصوير المسألة 
  :اليسير المعفو عنه اختلف فيه العلماء

  .١قدر الدرهم و ما دونه : لمالكية الحنفية وا
الشافعية إن كان بغير فعله يعفى عن القليل والكثير وإن كان بفعله فيعفى عن اليسير 

  .٢والقدر الذي يتعافاه الناس عادة 
  .٣الحنابلة مالم يفحش في النفس 

  :تحرير محل النزاع 
  .٤اتفق أكثر أهل العلم على أن الخمر نجسة . ١
  علم في يسير المسكر هل ينجس الثوب ؟ اختلف أهل ال. ٢

  ٥أن يسير المسكر يعفى عنه : الحنفية:أوالً 
  ال يعفى عنه: ٧ والشافعية٦المالكية:ثانياً 
  :األدلة

  :دليل من قال أنه ال يعفى عنه
  من القياس : الدليل األول 

  ألنه شراب مسكر فلم يعف عن يسيره كالخمر
 في وليس بها االبتالء يعم وال أنفسها في ظةمغل نجاسات هذه نوأل: الدليل الثاني

   . ٨ له اثر ال فيها االختالف نأ مع عنها للعفو وجه فال اختالف نجاستها
  :أدلة من قال أنه يعفى عنه

  :الدليل األول
  .٩ يسيره في شبهة ذلك فكان طاهر، هو يقول من فمنهم نجاسته، في مختلف ألنه

                                         
 ) ١/٧٣(حاشية الدسوقي ، )١/٣٥(الهداية : انظر- ١
 ).٦/٣٨٠(تحفة المحتاج ، )١/١٩٤(مغني المحتاج  : انظر- ٢
 ).١/١٠٢(شرح منتهى اإلرادات ، )١/٣٣٧(اإلنصاف  :  نظر- ٣
  ).٢/٥٢٠(النووي ، المجموع ).١/٦٧( بداية المجتهد : انظر- ٤
  ).١/٣٠٢(فتح القدير ، )١/٣٢(الهداية شرح البداية ، )١/٦١(المبسوط : انظر- ٥
  ).١/٤٥(الشرح الكبير،)١/٢٥٢(مواهب الجليل ، ).١/٢٠(عقد الجواهرالثمينة :  انظر- ٦
  ).١/٥٦٣(الحاوي الكبير، )١/٢١(روضة الطالبين  :  انظر- ٧
 ). ١/٥٨(المسائل الفقهية، )١/٥٦٣(  الحاوي الكبير- ٨
 ).١/٥٨(  المسائل الفقهية - ٩



 

 )٥٠٣٩(

  : الدليل الثاني
  .١حرز منه فعفي عنه لذلك أن القليل يعسر الت

  :المناقشة 
يجاب عن أدلتهم بما استدل به القائلين بالمنع من أن هذه نجاسات اليعم االبتالء بها 

  .وكذلك بالمنع من الخالف في نجاستها،
  :الترجيح 

وورود المناقشة ، القول أن يسير المسكر ال يعفى لقوة أدلتهم – واهللا أعلم –الذي يظهر 
  .٢ -  رحمه اهللا -ابن تيمية:وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ،خالفين على أدلة الم

العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا وقعت على : المبحث الثاني
  غير وجه األرض؟
  :وفيه خمسة مباحث

  :توثيق الرواية: المطلب األول
  .عسب غيره وفي ثالث االستنجاء في يجب أنه أبيه عن محمد بن بكر نقل

  :دليل الرواية: المطلب الثاني
  .االستجمار دليله ثالثاً فيه العدد فكان االستنجاء أثر به يزال ما أحد الماء ألن:دلبله

  :الروايات األخرى عن األمام أحمد:المطلب الثالث
 الكلب نجاسة أشبه غسلها يجب نجاسة ألنها سبعاً، غسلها يجب طالب وأبو حنبل فنقل

   رواية في إليه ما أو سبعاً فيها العدد وجوب في يختلف ال هبالمذ فإن والخنزير،
 من ليس نجاسة ألنها ذلك في العدد يجب ال أنه إلى صالح، رواية في وأومأ داود أبي

 الرواية فإن األرض، وجه على كانت لو كما العدد فيها يجب فلم التراب، إزالتها شرط
  .ذلك في العدد يجب ال أنه تختلف ال

 وإذا سبعاً، غسله استنجى وإذا سبعاً، غسله ثوبه البول أصاب إذا: عنه طالب أبو ونقل
 وفي السبيلين، غير في البدن في العدد يوجب لم أنه هذا فظاهر أسهل فهو جسده أصاب
  .الرواية هذه ٣الخالل بكر أبو ضعف وقد وغيره، البول

                                         
 ).١/٣٥( الهداية شرح البداية - ١
  ).١/١٠٧( شرح العمدة - ٢
 والعلل الجامع: ذلك من السائرة والكتب الدائرة التصانيف له، بالخالل المعروف بكر أبو هارون بن محمد بن أحمد - ٣

 نصر بن وسعدان عرفة بن الحسن وسمع  .ذلك وغير أحمد وأخالق واألدب الغريب وتفسير والعلم اتوالطبق والسنة
= مـن  جماعـة  وسـمع  مات أن إلى المروذي بكر أبا وصحب وبعدهم طبقتهم في ومن الحمصي عوف بن ومحمد



– 

  )٥٠٤٠(

 والوجه. السبع يوجب لم إنه هذا وظاهر ثالثاً، تغسل المجوس آنية في عنه حنبل ونقل
 الليل، نوم من القيام عند اليدين غسل أوجب ـ وسلم عليه اهللا صلى النبي ـ أن فيه

 غسلها أن على فدل . يده باتت أين يدري ال: بقوله النجاسة وجوب فيه العلة وجعل
  .١ بالثالث مقدر

  :مكانة الرواية في المذهب: المطلب الرابع
  .٢ وهو مفردات المذهب، سبعاً تغسل أنها: ب يرىالرواية مخالفة للمذهب فالمذه

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس
  :تحرير محل النزاع 

اتفق أهل العلم أن من غسل النجاسات بالماء سبعاً  حتى ال يبقي لها أثراً أو ريحا . ١
   .٣ًفقد أنقى وطهر

غير الكلب والخنزير إذا وقعت اختلف أهل العلم في اشتراط عدد في غسل نجاسة . ٢
  :على غير وجه األرض

  تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة :٤المذهب الحنفي
  ٦وكذلك مذهب الشافعي .٥وهو قول المذهب المالكي

  :أدلة الجمهور
  من السنة:الدليل األول

} وسلم ليهع اهللا صلى {- قوله واحدة مرة على غسلها في االقتصار جواز على ودليلنا
 قرصهت ثم تحته  " الثوب يصيب الحيض دم عن سألته وقد  بكر أبي بنت ألسماء -

                                                                                                     
  .الـصيرفي  يوسف بن والحسن المظفر بن ومحمد العزيز عبد بكر أبو: منهم: جماعة عنه حدث، إمامنا أصحاب=

 عنـد  المروذي قبر جنب إلى ودفن وثالثمائة عشرة إحدى سنة اآلخر ربيع شهر من خليا ليومين الجمعة يوم وتوفي
  .) ١٤ -٢/١٣(طبقات الحنابلة .  أحمد رجل

 ).١/٣( المسائل الفقهية - ١
 ).٢/٢٩٣(اإلنصاف ، )١/٢٢(شرح الزركشي، )١/٧٥(المغني ، )١/٣(المسائل الفقهية: انظر- ٢
 ).١/٧٩(البن القطان،اإلقناع في مسائل اإلجماع ، )١/١٢(مراتب اإلجماع  : انظر- ٣
  ).٣/٢٥(رد المحتار، )١/٣١(الهداية شرح البداية :  انظر- ٤
  ). ١/٢٠(عقد الجواهر الثمينة ، )١/١٣٠(حاشية الصاوي على الشرح الصغير: انظر- ٥
  ).١/٦٠٨(رالحاوي الكبي، )٢/٥٤٤(المجموع :   انظر- ٦



 

 )٥٠٤١(

 عليه صبوا : " األعرابي بول في وقال ، سبعا وال ثالثا ذلك في لها يوقت ولم١" بالماء
  .٢" ماء من ذنوبا

  :وجه االستدالل
 عن جواب ألنه بيان؛ مقام والمقام عددا، يذكر لم- صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي 

   .-  صلى اهللا عليه وسلم - د لبينه عد هناك كان فلو سؤال،
  :الدليل الثاني

 ، العدد تستحق فلم ، الطهورين بين فيها يجمع بأنه الشرع يرد لم نجاسة وألنها
   ٣ كاألعيان وتطهيرها

  :الدليل الثالث 
  .٤كنجاسة األرض، فلم تجب فيها العدد ، ألنها نجاسة غير الكلب 

  :لة المذهبأد
   من السنة: الدليل األول

فينصرف إلى أمر النبي .  سبعا األنجاس بغسل أمرنا : قال أنه عمر ابن وروى 
  ٥.٦- صلى اهللا عليه وسلم_
  

                                         
رقم الباب  ، باب غسل الدم     ، – رضي اهللا عنها     –من حديث أسماءبنت أبي بكر      ، أخرجه البخاري في صحيحه      - ١

 رضـي اهللا  –من حديث أسماء بنت أبي بكر       ،وأخرجه مسلم في صحيحه     ). ١/٩١(، )٢٢٥: (رقم الحديث   ، )٦٣:(
  ).١/٢٤٠(،) ٢٩١: ( رقم الحديث ،) ٣٣: (باب نجاسة الدم و كيفية غسله رقم الباب  ،-عنها 

باب صب الماء على البول في المسجد  ،- رضي اهللا عنه –من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في صحيحه - ٢
  ). ١/٨٩(،) ٢١٧: (رقم الحديث ، ) ٥٧: (رقم الباب،
  ).١/٦٠٨(الحاوي الكبير ، ). ٢/٥٤٤(المجموع : انظر - ٣
 ).١/٧٦(المغني : انظر- ٤
 ).٢/٢٩٣(اإلنصاف  ، ) ١/٢٢(شرح الزركشي ، )١/٧٥(المغني :نظر ا- ٥
 ابـن  أورده وقد  اللفظ بهذا أجده لم ) سبعا األنجاس بغسل أمرنا : " عمر ابن قول(  :-رحمه اهللا – قال األلباني    - ٦

 ) ٠٩ ١ / ٢ ( حمـد  وأ ) ٤٧ ٢ ( داود بو أ وروى عزو بدون المؤلف أورده كما ) ٥٤ / ١ " ( المغني " في قدامة
 كانت : " قال عمر بن اهللا عبد عن عصم بن اهللا عبد عن جابر بنا أيوب طريق من ) ٤٥ ٢ - ٤ ٢٤ / ١ ( والبيهقي
 عليه اهللا صلى ( اهللا رسول يزل فلم مرار سبع الثوب من البول وغسل مرار سبع الجنابة من والغسل خمسين الصالة
 ضـعيف  إسناد وهذا " . مرة الثوب من البول وغسل مرة الجنابة من والغسل خمسا الصالة جعلت حتى يسأل ) وسلم
 بأيوب قدامة ابن وضعفه " . داود أبى ضعيف " في بينته كها فيه مخنلف عصم ابن وشيخه الجمهور ضعفه هذا أيوب
 بغـسل  األمر في صحيحا مرفوعا حديثا أعلم وال . أعلم واهللا . الكتاب حديث يخالف ضعفه على الحديث فهذا  فقط

  . بالتراب إحداهن سبعا غسله يجب فإنه فيه الكلب ولغ الذي اإلناء إال اللهم سبعا النجاسة



– 

  )٥٠٤٢(

  :المناقشة 
  .١أنه ضعيف ال أصل له

  من القياس: الدليل الثاني
 في خالفال مع ، الكلب ولوغ في السبع وجب إذا ألنه ، عليها قياساً الكلب كنجاسة
   . وأخرى أولى نجاسته على اإلتفاق مع ، ونحوه اآلدمي بول ففي أكله وفي طهارته
  :المناقشة

  .أنه قياس مع الفارق؛ ألنها نجاسةلم يرد الشارع فيها بين الطهورين فلم تستحق العدد
  :الترجيح
ذهب  هو قول الجمهور من أنها تكاثر بالماء من غير عدد حتى ت– واهللا أعلم –الراجح 

وهذا ،وورود المناقشة على أدلة المذهب، لقوة أدلة الجمهور،عين النجاسة ويطهر المحل
  .٢ -  رحمه اهللا –ابن عثيمين :اختيار الشيخ 
 ذكره مس إذا كالرجل طهرها ينتقض فهل ٤فرجها المرأة ٣مست إذا : المبحث الثالث

  ال؟ أم
  :وفيه خمسة مباحث 

  :توثيق الرواية: المطلب األول
 هل فرجها تمس المرأة عن سئل وقد لفظه، وهذا ومهنا والمروذي محمد بن بكر لفنق
  تتوضأ؟ الرجل مثل هي
  .الوضوء عليها يجب ال أنه هذا فظاهر الرجل، في سمعت إنما شيئاً فيه أسمع لم: فقال

  :دليل الرواية: المطلب الثاني
 أشبه بدنها من ضعمو وألنه الدبر، كمس فهو الحدث إلى يدعو ال لفرجها مسها أن 

  .بثديها

                                         
 . المرجع السابق:  انظر- ١
  ).١/٤٢٢(الشرح الممتع : انظر- ٢
 .السين والميم: مادة) ١٢/٢٢٦(تهذيب اللغة : انظر. هومسك الشيء بيدك : المس - ٣
  في العرف في القبلاستعماله وأكثر منفتح أي منفرج واحد كل ألن والدبر؛ القبل على يطلق: اإلنسان من  :الفرج - ٤

                كشاف القنـاع  ، ) ١/٢٤١(المصباح المنير،)١/٢٠٢(المغني : انظر .مخرج بول ومني وحيض: والفرج من المرأة، 
)١٢٨/ ١.(  



 

 )٥٠٤٣(

  :الروايات األخرى عن اإلمام أحمد:المطلب الثالث
 شهوة منها كان فإن الرجل، فرج مست إذا المرأة في عنه١ إبراهيم بن إسحق ونقل

  .٢.الفرج بمس طهرها ينتقض أنه هذا فظاهر توضأت،
  .٣واختارها أكثر األصحاب  ينتقض أنه داود أبو ونقلها

  :مكانة الرواية في المذهب:المطلب الرابع
  ٤ينقض مطلقاً:رواية بكر بن محمد مخالفة للمذهب فالمذهب 

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب السادس
  :تحرير محل النزاع

 وخروج المرأة، وكذلك الذكر، من البول وخروج الدبر، من الغائط خروج أن على .١
 كل ينقض أحداث العقل زال وجه بأي قلالع وزوال الدبر، من الريح وخروج المني،
  .٥ءالوضو ويوجب الطهارة، منها واحد

  :اختلفوا إذا مست المرأة فرجها هل ينتقض طهرها ؟ على قولين. ٢
  :المذاهب الفقهية األخرى

  ً ٦ال ينقض مطلقا :الحنفية
  .٧وكذلك قال المالكية 

  ٨ينقض مطلقاً :أما الشافعية
  :األدلة
  :استدلوا بأدلة من الشرع والعقل: ضالقائلين بالنق:أوالً

  من السنة:الدليل األول
                                         

 ومـائتين  عشرة ثمان سنة رمضان شهر من يوم لأو ولد، يعقوب أبو النيسابوري هانىء بن إبراهيم بن إسحاق - ١
 أجزاء ستة كثيرة مسائل أحمد وعن نقل ورع دين أخا كان: فقال الخالل بكر أبو وذكره سنين تسع ابن هو إمامنا وخدم

  ).١/١٠٧( طبقات الحنابلة .المنادي بن الحسين أبو ذكره ومائتين وسبعين خمس سنة ببغداد ومات،  
 ).١/١٦ ( المسائل الفقهية- ٢
  ).١/١٦٤( المبدع - ٣
   ).١/٧١(شرح منتهى اإلرادات ،)٢١٠ -١/٢٠٩(اإلنصاف ، )١/١٦٤(المبدع ، )١/٦٣(شرح الزركشي : انظر -٤
 ).١/٧٢(اإلقناع ،)١/٣٢(بداية الجتهد ،)١/٣٣(  اإلجماع - ٥
 ).١/٤٠٧(لمحتار رد ا، )١/١٢٠(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،  )١/٤٥(البحر الرائق:  انظر- ٦
التاج واإلكليـل   ، )١/٤٤٩(،القواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني        ، )١٨/٤٤(البيان والتحصيل   :  انظر- ٧
)١/١٨٧ .( 
 ).١/٣٥(مغني المحتاج ،)١/٣٤٣(الحاوي الكبير،)٢/٥٥(المجموع ، )١/٣٥(األم : انظر- ٨



– 

  )٥٠٤٤(

   ١)) فليتوضأ فرجه مس من: ((عموم حديث
  :وجه االستدالل

  ٢   وذكر الذكر ال يخصص ألنه بعض أفراده ،فيعم مضاف جنس اسم الفرج
  من السنة :الدليل الثاني

 عليه هللا صلى -  النبيعن. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من روي ما
   ٣)).فلتتوضأ فرجها مست امرأة أيما  ((:قال أنه - وسلم

  من القياس:الدليل الثالث
  .٤الرجل أشبه الحدث مخرج بدنه من مس مكلف وألنه
  :  القائلين بعدم النقضأدلة

  :الدليل األول
  . ٥لم يرد في المرأة شيء وإنما ورد في الذكر

  :المناقشة
 النوعين يعم فرجه مس - أي في الحديث- قوله  :قال ف– رحمه اهللا –أجاب ابن تيمية 

 داللة يؤكده بل اليخصصه للعام الموافق الخاص ألن اليخالف وحده الذكر بعض وذكر
 أصحابنا من قال ومن فقط بالعموم عليه مدلوال الباقي ويبقى منه الموافق القدر

  تخصيص ألن ادمر غير هنا والمفهوم مراداً المفهوم يكون أن ذلك في لحظ تخصيصهب

                                         
: رقم الباب، باب الوضوء من مس الذكر  ، - رضي اهللا عنها–من حديث أم حبيبة ،   أخرجه ابن ماجه في سننه -١

 مكحوال بأن البخاري وأعله والحاكم زرعة أبو فصححه حبيبة: قال عنه ابن حجر، )١/١٦٢(، ٤٨١:رقم الحديث ، ٦٣
 هموخـالف  منه لميسمع إنه والنسائي حاتم وأبو زرعة وأبو معين بن يحيى قال وكذا سفيان أبي بن عنبسة من يسمع لم

 حبيبة أم حديث أحمد صحح العلل في الخالل وقال عنبسة من مكحول سماع فأثبت الشاميين بحديث أعرف وهو دحيم
، )١/١٢٤(التلخيص الحبير . علة به أعلم ال السكن بن وقال مكحول عن الحارث بن العالء حديث من ماجة بن أخرجه

 مـن  البـاب  فـي  ورد لما جيد شاهد فهو السند بهذا حيص لم ان ألنه حال كل على صحيح والحديث : ال األلباني ق
 ).١/١٥١(إرواء الغليل .  األحاديث

  ).١/٧١(شرح منتهى اإلرادات ، )٢١٠-١/٢٠٩(اإلنصاف ، )١/١٦٤(المبدع ، )١/٦٣(شرح الزركشي :  انظر- ٢
قال عنه ، )١١/٦٤٧() ٧٠٧٦(رقم الحديث ،مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده       - ٣

 .إسناده حسن : شعيب األرنؤوط
 ).١/١٦( المسائل الفقهية  - ٤
  ) .١٨/٤٤(البيان والتحصيل :  انظر - ٥



 

 )٥٠٤٥(

 قوله فإن غيره وذكر ذكره مس من قلنا ولهذا للرجال كان الخطاب ألن بالذكر الذكر
  .١نفسه ذكر يمس إنما اإلنسان أن الغالب ألن خصه إنما :ذكره

  :الدليل الثاني
  .٢الدبر كمس فهو الحدث إلى يدعو ال لفرجها مسها أن

  :المناقشة 
 على مس الدبر أن كال منهما مكلف مس من أن القياس على الرجل أولى من القياس

  .  بدنه مخرج الحدث
  :الدليل الثالث

  .٣بثديها أشبه بدنها من موضع ألنه
  :المناقشة

  .أنه موضع من بدنها مخرج للحدث فمسه ينقض الوضوء فال يصح قياسه على ثدييها
  :الترجيح 

. ة على أدلة المخالفين لقوة أدلة القائلين به وورود المناقش، الراجح هو القول بالنقض
  .٤- رحمه اهللا –وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .اإلمام إذا شك في وضوئه : المبحث الرابع
  :وفيه خمسة مطالب

  :توثيق الرواية:: المطلب األول
 وضوئه في وشك الصالة بعض صلى فيمن فرادى أو جماعة يبنون محمد بن بكر نقل 
 وإن واحدا قدموا شاؤوا إن صالتهم تفسد وال وضوء على نكا أنه يتيقن حتى يجزه لم

   .فرادى صلوا شاؤوا
  :دليل الرواية: المطلب الثاني

ألن ما مضى من صالتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لوقام إلى خامسة فسبحوا به 
  .فلم يرجع 

                                         
 .بتصرف) ١/٣١١(كتاب الطهارة، شرح العمدة - ١
  ).١/١٦( المسائل الفقهية - ٢
  ).١/١٦(المسائل الفقهية :  انظر- ٣
  ).١/٣١١(كتاب الطهارة،شرح العمدة :   انظر- ٤



– 

  )٥٠٤٦(

  :الروايات عن اإلمام أحمد: المطلب الثالث
 وأما انتهى إعادة عليهم يوجب ال صالته بفساد لمهمع أن على أحمد نص القاضي قال

  . المسألتين في باطلة فصالته اإلمام
 فذكر؟ الصالة بعض طهارة غير على بقوم صلى رجل: اهللا عبد أبا سألت :ثرماأل قال
 ولكن ال، :قال الصالة؟ استأنفوا :لهم يقول :قلت الصالة يبتدئوا أن يعجبني قال

  .١لصالةا ويبتدئون ويتكلم ينصرف
  :مكانة الرواية من المذهب: المطلب الرابع

أنه إن علم اإلمام أوالمأموم فيها :  رواية بكر بن محمد مخالفة للمذهب فالمذهب يرى 
  .٢فإن صالته باطلة فيستأنفها

  :مقارنة الرواية بالمذاهب الفقهية األخرى: المطلب الخامس
  :تحرير محل النزاع

سواء كان ،إذا صلى اإلمام وهو محدث أو جنب فصالته باطلةاتفق أهل العلم أنه :  أوالً
  .٣عالماً بحدثه حين دخوله في الصالة أو ناسياً

اختلف أهل العلم في صالة المأمومين خلف إمام  محدث أوجنب إذا لم يعلموا : ثانياً 
  :على قولين،بحدثه حين دخولهم الصالة

  . ٤ إذا علم اإلمام أو المأموم أعاد: المذهب الحنفي
  .٥يعيد اإلمام وال يعيد المأمومون : المالكية 
  .٦ال تبطل صالتهم :الشافعية

                                         
  ).٢/٢٦٨( اإلنصاف - ١
للبهوتي ،شرح منتهى اإلرادات    ). ٢/٢٦٨(اإلنصاف  ، )٢/٧٥(المبدع  ، )٢/١٥(الفروع، )٢/٥٠٦(المغني  : انظر- ٢
)١/٢٧٦.(  
  ).١/١٤٤(اإلقناع في مسائل اإلجماع ، )١/٧٧٧(المغني  :  انظر- ٣
 ).٢/٩٧(لعناية شرح الهداية ا، )١/٥٦(الهداية شرح البداية ، )١/٣٩٥(البحر الرائق :  انظر- ٤
  ).١/٥٤٨(حاشية الدسوقي ) ٢/١٨١(التاج واإلكليل ،)٥/٢٣(للخرشي، شرح مختصر خليل : انظر- ٥
  ).١/١٦١(،دليل المحتاج ،)٢/٣١١(نهاية المحتاج  : انظر- ٦



 

 )٥٠٤٧(

  : أدلة الحنفية والمذهب
  من السنة:الدليل األول

ً  أو جنباً أعاد : (( لقوله عليه الصالة والسالم  من أم قوماً ثم ظهر أنه كان محدثا
  . ١.٢)) صالته وأعادوا 

  من القياس: الدليل الثاني
  .٣ائتم بمن صالته فاسدة مع العلم منهما أومن أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة أنه  

  :أدلة المالكية والشافعية
  :دليلهم 

ألن مامضى من صالتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لوقام إلى خامسة فسبحوا به 
  .٤فلم يرجع 

  :المناقشة
ته فاسدة كما لو ائتم ال نسلم أن ما مضى من صالتهم صحيح ألنه ائتم بمن صال

  .بامرأة
  :الترجيح

وورود ،  هو قول المذهب والحنفية ؛ لقوة ما استدلوا به – واهللا أعلم –الذي يظهر 
  .المناقشة على أدلة المخالفين

  هل المضمضة واالستنشاق فريضتان؟: المبحث الخامس
  :وفيه خمسة مطالب

  :توثيق الرواية: المطلب األول
-  اهللا أمر كما يعيد، تركها إن: فقال فرضاً، تسميتها على دلي ما محمد بن بكر نقل

  .- تعالى
  :تعليل الرواية:المطلب الثاني

  .الوجه كظاهر فرضاً يسمى أن جاز الطهارة في غسله وجب عضو كل ألن
                                         

 وفيه غريب : قلت"  وأعادوا صالته أعاد جنبا أو محدثا كان أنه ظهر ثم قوما أم من " قال الزيلعي في نصب الراية١-
 بن علي أن دينار بن عمرو عن المكي يزيد بن إبراهيم أخبرنا اآلثار كتابه " في الحسن بن محمد رواه علي عن أثر
  ).٢/٣٣.(هـ .ا ويعيدون يعيد : قال جنبا بالقوم يصلي الرجل في قال طالب أبي

 ).٣٩٥/ ١(البحرالرائق ). ٢/٩٧(،العناية شرح الهداية ، )١/٥٦(، انظر الهداية شرح البداية - ٢
  ) .٢/٧٥(المبدع ) ٢/١٥(،الفروع، )٢/٥٠٦(المغني : انظر- ٣
  ).٢/٥٦( انظرالشرح الكبير- ٤



– 

  )٥٠٤٨(

  :الروايات األخرى عن األمام أحمد: المطلب الثالث
 من أخذ وجوبها ألن مؤكدة، سنّة يسمى وإنما فرضاً، يسمى ال وإبراهيم داود أبو فنقل
  .السنَّة جهة

وري عن ، روي عن أحمد أن االستنشاق وحده واجب في الطهارتين ذكر ذلك القاضي
أصحاب أحمد من غير القاضي أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، ونقل 

 ، األصغر في وحده االستنشاق يجب عنه روي و،الميموني أنهما واجبان في الصغرى 
  ١.سها عكوعنه

  :مكانة رواية بكربن محمد من المذهب :المطلب الرابع
  .٢ًوال يسقطان سهوا،أنهما يسميان فرضا :فالمذهب ، رواية بكر موافقة للمذهب

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس
  :تحرير محل النزاع

 المضمضة ترك أنه -  وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن أحد يحفظ ولم . ١
  .٣للجنابة غسله وال وضوئه في واالستنشاق

  :اختلف أهل العلم في وجوب المضمضة واالسنتنشاق على ثالثة أقوال. ٢
  .٤أنهما سنة في الوضوء واجبان في الغسل: الحنفية
  ٦سنة : والشافعية ٥المالكية

  :أدلة المذهب
  من السنة: الدليل األول 

 بفعله - وسلم عليه اهللا صلى- النبي وفسره وأطلق الوجه بغسل أمر تعالى اهللا ألن
 مع به اإلخالل عنه ينقل ولم توضأه وضوء كل في واستنشق تمضمض وتعليمه
 الصالة اهللا يقبل ال وضوء هذا(( :وقوله مرة مرة الوضوء وهو المجزئ على اقتصاره

                                         
 ).١/١٥٣(اإلنصاف ، )٧-٦(المسائل الفقهية : انظر- ١
  ).١/١٥٣(اإلنصاف ،)١/١٢٢(المبدع ، )١/١٢٦(الشرح الكبير، )١/١٣٢(المغني :  انظر-٢
  ).١/٨٣(اإلقناع ، )٢/١٣( االستذكار - ٣
  ).١/١٣،٦(الفتاوى الهندية ، )٤٧، ١٦(البحرالرائق، )١/١٢،٨(الهداية شرح البداية: انظر- ٤
  ).٢/٢٥٨(مواهب الجليل، )١/٤٢،١٤(بداية المجتهد ، )١/١٩٣(البيان والتحصيل:  انظر- ٥
  ).٢/٤٨٨(محتاج تحفة ال).١/٥٧،٧٣(مغني المحتاج ، )١/٢٢٥،١٨٦(نهاية المحتاج،)٣/١٩٦:(انظر- ٦



 

 )٥٠٤٩(

 ولو لتركه مستحبا كان ولو المبين ذلك حكم حكمه كان بيانا خرج إذا وفعله.  ١))به إال
  . والثالثة الثانية في كما لجواز لتبيين مرة

  من السنة :الدليل الثاني
 بالمضمضة -  وسلم عليه اهللا صلى - النبي أمرنا: (( قال هريرة أبي عن 

  . ٢))واالستنشاق
  :وجه االستدالل

  .واألمر يقتضي الوجوب، أن هذا أمر
  :الدليل الثالث

  -  أي الفم واألنف-  واجب وهما-  الطهارة الكبرى والصغرى- ألن غسل الوجه فيهما 
  .من الوجه 
  من القرآن: أدلة الحنفية

  . ٣﴾     فَاطَّهروا جنُبا  كُنْتُم وِإن﴿:  تعالى قوله 
  :وجه االستدالل

 النص عن خارج إليه الماء إيصال يتعذر ما أن إال البدن جميع بتطهير أمر وهو
  .٤ منعدمة فيهما مواجهةوال الوجه غسل فيه الواجب ألن الوضوء بخالف

  :المناقشة 
  .والفم واألنف من الوجه فيكونان واجبان، أن غسل الوجه واجب في الوضوء 

  :أدلة المالكية الشافعية
  من القرآن:الدليل األول

  .لواجباته المبينة ٥الوضوء آلية تجب لم وإنما

                                         
رقم ، باب فضل التكرار في الوضوء    ،- رضي اهللا عنه     –من حديث ابن عمر     ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     - ١

  ).١/١٢٥(إرواء الغليل.ضعيف: قال األلباني عنه).١/٨٠(،٣٨٥:رقم الحديث،٨٩: الباب
 ماروي في المضمضة واالستنشاق قي  باب– رضي اهللا عنه –من حديث أبي هريرة ، أخرجه الدارقطني في سننه - ٢

قال عنه  . تابعه دواد بن المحبر فوصله وأرسله غيرهما        : قال الدارقطني   ). ١/١١٦(،٩:رقم الحديث   ، غسل الجنابة 
 ). ١/١٢٢(المبدع.ابن مفلح إسناده جيد

 .٦:آية ، سورة المائدة - ٣
  ).١/٤٧(البحرالرائق ، )١/١٢،٨(انظر الهداية شرح البداية - ٤
  .٦: آية ،  سورة المائدة - ٥



– 

  )٥٠٥٠(

  :المناقشة 
 بفعله وتعليمه كما –ه وسلم  صلى اهللا علي–وقد فسرها النبي ،أن آية الوضوء مطلقة 

  .سبق في أدلة المذهب
  من السنة: الدليل الثاني

 يسبغ حتى أحدكم تتم صالة ال : (( الصحيح للحديث تجب المضمضة واالستنشاق لم
  .٢ ١)) رجليه ويغسل ، رأسه ويمسح ، ويديه ، وجهه فيغسل اهللا أمره كما الوضوء

  : وجه االستدالل
 بين في الحديث الوضوء الذي اليتم به صالة المرء –ه وسلم  صلى اهللا علي–أن النبي 

 صلى اهللا عليه - ولو كان واجباً لذكره النبي، ولم يذكر المضمضة واالستنشاق ، إالبه
  .-وسلم 

  :المناقشة
  .   ذكر الوجه في الحديث والفم واألنف من الوجه-  صلى اهللا عليه وسلم –أن النبي 

  من السنة: الدليل الثالث
 قص الفطرة من عشر: (( - وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول قال قالت عائشة عن

 ونتف البراجم األظفار وغسل وقص الماء واستنشاق والسواك اللحية وإعفاء الشارب
 تكون أن إال العاشرة ونسيت:الرواي قال. )) الماء وانتقاص العانة وحلق اإلبط

  .٣المضمضة
  :وجه االستدالل
 في الختان ذكر وأما،من الفطرة أي من السنة  :– اهللا تعالى  رحمه–قال النووي 

   كُلُوا﴿  :تعالى اهللا كقول المختلفان يقرن فقد ممتنع فغير سنة وباقيها واجب وهو جملتها

                                         
باب صالة من اليفيم صـلبه فـي         ، - رضي اهللا عنه     –من حديث رفاعة بن رافع      ، أحرجه أبو داود في سننه       - ١

إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباني ، )١/٣٢١(، ٨٥٨:رقم الحديث ، ١٥٠:رقم الباب، الركوع والسجود 
 ).٤/٨(صحيح أبي داود . واوفقه الذهبي،ينصحيح على شرط الشيخ:وقال الحاكم ،
تحفـة المحتـاج    ، )١/٥٧،٧٣(مغني المحتاج   ، )١/٢٢٥،١٨٦(نهاية المحتاج     ، )٢/٢٥٨(مواهب الجليل :  انظر - ٢
،)٢/٤٨٨.(  
رقـم  ،١٦:رقم البـاب  ، باب خصال الفطرة   ،- رضي اهللا عنها     –من حديث عائشة    ،  أخرجه مسلم في صحيحه    - ٣

  . )١/١٥٣(،٦٢٧:الحديث 



 

 )٥٠٥١(

ِرِه ِمنِإذَا ثَم رآتُوا َأثْمو قَّهح مواِدِه يصتعالى وقوله ، واجب واإليتاء مباح واألكل. ﴾ح 
 كثيرة والسنة الكتاب في ونظائره سنة والكتابة واجب واإليتاء. ١ ﴾ بوهمفَكَاِت ﴿ :

  .٢ مشهورة
  :المناقشة 

 ولذلك والمندوب الواجب على الفطرة الشتمال وجوبهما ينفي ال الفطرةوكونهما من 
  .٣ واجب وهو الختان فيها ذكر

  :الترجيح
لقوة أدلة القائلين به ، ان  أن المضمضة واالستنشاق واجب– واهللا أعلم –الذي يظهر 

 رحمه – ابن تيمية –وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ،وورود المناقشة على أدلة المخالفين 
  .  ٤-اهللا 

 الواردة السنن في اختالفهم : سنة أو فرضا كونها في اختالفهم وسبب :سبب الخالف
 رأى منف ؟ ذلك تقتضي ال أو الوضوء آية معارضة تقتضي زيادة هي هل ، ذلك في
 اآلية من المقصود إذ ، اآلية معارضة اقتضت الوجوب على حملت إن الزيادة هذه أن

 أنها ير لم ومن . الندب باب إلى الوجوب باب من أخرجها وتبيينه الحكم هذا تأصيل
 األقوال هذه عنده استوت ومن ، الوجوب من الظاهر على حملها معارضة تقتضي

 عنده كان ومن ، واالستنشاق المضمضة بين يفرق لم الوجوب على حملها في واألفعال
 المضمضة بين فرق الندب على محموال والفعل الوجوب على محموال القول

 تنقل ولم - والسالم الصالة عليه -  فعله من نقلت المضمضة أن وذلك ، واالستنشاق
 -  ولهق وهو ، وفعله - والسالم الصالة عليه -  أمره فمن االستنشاق وأما . أمره من

 ومن ، لينثر ثم ، ماء أنفه في فليجعل أحدكم توضأ إذا (( : -  والسالم الصالة عليه
  .٦ ٥))فليوتر استجمر

  

                                         
  .٣٣: آية ،  سورة النور- ١
 ).١/٣٥٢( المجموع - ٢
 ).١/١٥٣(اإلنصاف ،)١/١٢٢(المبدع ، ) ١/١٢٦(الشرح الكبير،)١/١٣٢(المغني : انظر- ٣
  ) . ١/١٧٨(كتاب الطهارة ، شرح العمدة :  انظر- ٤
، ٢٥:رقم الباب،تراً باب االستجمار و ، - رضي اهللا عنه –من حديث أبي هريرة ،  أخرجه البخاري في صحيحه - ٥

  ).١/٧٢(،١٦٠: رقم الحديث
  ).١/١٤( بداية المجتهد- ٦



– 

  )٥٠٥٢(

  هل يجزئ مسح الرأس بأصبع أم يجب استيعاب الرأس بالمسح؟: المبحث السادس 
  :وفيه خمسة مطالب

  :توثيق الرواية: المطلب األول
  .بأصبع مسحال يجزئه ال أحمد عن محمد بن بكر ونقل

  :دليل الرواية: المطلب الثاني
  .واليدان الوجه دليله االسم عليه يقع ما يجزىء فلم الطهارة، أعضاء من عضو ألنه

  :الروايات األخرى عن اإلمام أحمد: المطلب الثالث
 بأصبع يحصل ال النه االستيعاب توجب التي الرواية على محمول هذا القاضي قال

  .واحدة
  أصح، وهو الخرقي، اختيار وهو جميعه، مسح وجوب حرب فنقل
   .٢الخفين مسح أشبه بالماء مسح ألنه بعضه، مسح يجزىء : ١الحارث أبو ونقل

  :مكانة رواية بكر بن محمد في المذهب:المطلب الرابع
  .٣أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح:موافقة للمذهب فالمذهب

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس
  تحرير محل النزاع

  .فرض البعض لذلك معين غير بالماء الرأس بعض مسح أن واتفقوا: أوالً
 أدى فقد شعره وجميع أذنيه ومسح وأدبر فأقبل رأسه جميع مسح من أن واتفقوا: ثانياً
  . وقد قد فعل أكمل مايلزمعليه ما

  .٤اتفقوا أن المرأة كالرجل في مسح الرأس : ثالثاً
  :على ثالثة أقوال. في مقدار مسح الرأساختلفوا: رابعاً

  .٥يكفي مسح ربع الرأس :الحنفية

                                         
 ويكرمـه  يقدمه وكان به يأنس اهللا عبد أبو كان: فقال الخالل بكر أبو ذكره، الصائغ الحارث أبو محمد بن أحمد - ١

 .  اهللا عبـد  أبي عن الرواية وجود جزءاً عشر بضعة كثيرة مسائل اهللا عبد أبي عن وروى جليل بموضع عنده وكان
  ).١/٧٤(طبقات الحنابلة  

 ).١/١٣٩(البن قدامة ،الشرح الكبير ،)١/٨(المسائل الفقهية :   انظر- ٢
  ). ١/١٦١(اإلنصاف ،)١/١٥٠(المبدع ،)١/٤٠(شرح الزركشي،)١/٣٤٠(المغني : انظر- ٣
  ).١/٨٥(اإلقناع في مسائل اإلجماع ، ) ١/٧( مراتب اإلجماع - ٤
 ).١/٣(تبيين الحقائق، )١/١٢(العناية شرح الهداية ، )١/٢٥١(ر المختارالد: انظر- ٥



 

 )٥٠٥٣(

  .١يجب مسح  جميع الرأس :المالكية
  .٢يجزئ مسح الرأس ولو شعرة:الشافعية

     :-دليل من قال بوجوب مسح جميع الرأس 
  من السنة:الدليل األول
 - ربه لكتاب بياناً عوق وفعله ، رأسه جميع مسح ألنه - صلى اهللا عليه وسلم- فعل النبي 

 يده أدخل ثم : ((-  رضي اهللا عنه –حديث عبداهللا بن زيد : يدل على هذا ، – سبحانه
  .٣)) وأدبر بيديه فأقبل برأسه فمسح فاستخرجها

 توضأ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن : ((الربيع عن روي ويدل عليه أيضاً ما
 عن الشعر يحرك ال الشعر لمنصب احيةن كل الشعر قرن من كله الرأس فمسح عندها
  .٤))هيئته

  :وجه االستدالل
 يستوعب بحيث ناحية كل في أي ) ناحية كل ( أسفل إلى األعلى من المسح يبتدئ أي 

أي المكان الذي ينحدر إليه وهو  ) الشعر لمنصب ( وطوال عرضا الرأس جميع مسح
  .٥أسفل الرأس
  من القياس: الدليل الثاني

 يجب التيمم في ثم ، التيمم في الوجه وبمسح ، الرأس بمسح أمر - هسبحان – ألنه
   .٦ الرأس مسح في فكذلك ، االستيعاب

                                         
  ).١/٢٨٤(حاشية الدسوفي ، )٢/١٤٠(مواهب الجليل ،)١/٢٥٩(الذخيرة : انظر- ١
  )٢/٤٠٧(تحفة المحتاج ، )١/٣٣(أسنى المطالب ، )١/٤٥٨(المجموع - ٢
رقـم  ،  باب مسح الـرأس مـرة   –اهللا عنه  رضي –من حديث عبداهللا بن زيد     ،  أخرجه البخاري في صحيحه      - ٣

 باب – رضي اهللا عنه –من حديث عبداهللا بن زيد ، أخرجه مسلم في صحيحه ، )١/٨٢(،١٨٩:رقم الحديث، ٤١:الباب
  ).١/٢١٠(،٢٣٥:رقم الحديث، ٧:رقم ااباب ، - صلى اهللا عليه وسلم -في وضوء النبي 

 – باب صفة وضوء النبي  – رضي اهللا عنها     –عوذ ابن عفراء    من حديث الربيع بنت م    ، أخرجه أبوداود في سننه    - ٤
صـحيح أبـي    .إسناده حسن : قال األلباني عنه  ).١/٤٨(،١٢٨:رقم الحديث   ، ٥٠: رقم الباب  ،-صلى اهللا عليه وسلم     

 ).١/٢١٤(داود
  ).١/١٤٩( عون المعبود - ٥
 )١/٤٠( شرح الزركشي -٦



– 

  )٥٠٥٤(

  :أدلة الحنفية
 أتى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ((  :-  رضي اهللا عنه – شعبة بن المغيرة روى لما 

  .١))  وخفيه ناصيته على ومسح وتوضأ فبال قوم سباطة
   :وجه االستدالل

  .٢ ومقدار الناصية ربع الرأس ، به بيانا فالتحق مجمل لكتابا
  :المناقشة

 جاء كما ، العمامة مع ذلك أن على فمحمول ، رأسه مقدم مسح أنه من عنه جاء وما
  .٣. -  رضي اهللا عنه – شعبة بن المغيرة حديث في مفسراً

  :أدلة الشافعية
  من الشرع: الدليل األول

 مسح على اقتصر فإنه -وسلم عليه اهللا صلى -  فعله مع ٤- أي آية الوضوء – لآلية 
 وجوب يمنع فهذا ،نصفه دون بل الربع دون وهو النزعتين بين ما وهي ، الناصية

 أن فتعين الربع دون الناصية فإن والنصف والثلث بالربع التقدير ويمنع االستيعاب
  .٥ االسم عليه يقع ما الواجب
  :المناقشة

  . ن دليل الحنفية من أن ذلك محمول أنه مسح مع العمامةيجاب عليه بما أجيب ع
  من اللغة: الدليل الثاني

 إذا منهم جماعة وقال العربية أهل بعض عن ذلك ونقلوا ، للتبعيض هي  في اآليةالباء 
 وامسحوا﴿  :كقوله للتبعيض كانت بنفسه يتعدى فعل على يتعدى فعل على الباء دخلت

                                         
) ١٠٠:(رقم الحديث ، باب ماجاء في المسح على العمامة ،ن شعبةمن حديث المغيرة ب،  أخرجه الترمذي في سننه - ١
مـن  ،وأخرجه ابن حبان صـحيحه    ،)١/١٠٠(صحيح وضعيف سنن الترمذي     ، ذكر األلباني أنه صحيح     ) ١/١٧٠(،

قال عنـه شـعيب   ، )٤/١٧١(،) ١٣٤٢:( رقم الحديث ، باب  المسح على الخفين وغيرهما،حديث المغيرة بن شعبة   
رقـم الحـديث   ،مـن حـديث المغيـرة بـن شـعبة      ، وأخرجه الطبرانـي فـي الكبيـر        ، ناده قوي إس:األرنؤوط  

)٢٠/٤٢٨(،)١٧٧٩٢.(  
 ).١/١٨،١٢(العناية شرح الهداية :  انظر- ٢
  ).١/٤٠(شرح الزركشي  : انظر- ٣
 .٦:آية ، سورة المائدة - ٤
  ) ١/٤٥٨(المجموع :  انظر- ٥



 

 )٥٠٥٥(

وِسكُمءِبر جَأروِن ِإلَى لَكُميبفُوا﴿  :تعالى كقوله لصاقفلإل يتعد لم وإن ١ ﴾  الْكَعطَّولْيو 
 فيكون ، واألحاديث اآلية بين الجمع يحصل هذا وعلى : أصحابنا قال .٢ ﴾ ِبالْبيِت
 ، لفضيلته بيانا األوقات معظم في الرأس كل مسح - وسلم عليه اهللا صلى -  النبي

  .٣للجواز بيانا وقت يف البعض على واقتصر
  :المنافشة

 بكر أبو قال األئمة وإلنكار ، لالشتراك دفعاً ، مسلم فغير . للتبعيض الباء إن قولكم
 اللغة في نعرف ال : فقاال ؟ تبعض الباء عن عرفة وابن دريد ابن سألت : عبدالعزيز

 بما اللغة هلأ جاء فقد التبعيض تفيد الباء أن زعم من : برهان ابن وقال . تبعض أنها
 ماسح إلصاق المسح إذ ، بالمفعول الفعل إلصاق أعلم واهللا الباء موقعإنما و، يعرفونه ال

 لو ما بخالف وهذا ، بالماء المسح أي برؤسكم المسح ألصقوا : قيل فكأنه ، بممسوح
 رأس مسحت : يقال كما ، ملصق شيء ثم أنه على يدل ال فإنه . رؤسكم امسحوا: قيل

    .٤اليتيم
  : الترجيح 

لقوة أدلتهم ،  هو القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح– واهللا أعلم - الذي يظهر
 رحمه –وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وورود المناقشة على أدلة المخالفين،

  .  ٥-اهللا 
  .ابتداء مدة المسح:المبحث السابع

  :وفيه خمسة مطالب
  :توثيق الرواية: المطلب األول

 بعد الحدث وقت من : وصالح ، الحارث وأبو ، والفضل ، محمد بن بكر: الجماعة نقل
   .الخف لبس

  :دليل الرواية: المطلب الثاني
. فيه فعلها يمكن الذي الوقت من يحسب وقتها فابتداء الوقت، فيها اعتبر عبادة كل أن 

  .وغيرها والصالة كالحج فعلها حالة يعتبر وال
                                         

  .٦:آية ،  سورة المائدة - ١
 .٩٢:آية  ، سورة الحج - ٢
 ) .١/٤٥٨(المجموع : تنظر- ٣
 )١/٤٠( انظر شرح الزركشي - ٤
  ).١/٢٧٦(الفتاوى الكبرى :  انظر- ٥



– 

  )٥٠٥٦(

  : األخرى عن اإلمام أحمدالروايات:المطلب الثالث
  .الحدث بعد المسح فعل وقت من : داود أبو ونقل

  : مكانة الرواية من المذهب: المطلب الرابع
  .١رواية بكر بن محمد موافقة للمذهب 

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الرابع 
  :تحرير محل النزاع 

   .مالك عن رواية في إال الحضر في  المسح على الخفينجواز على واتفقوا. ١
وللمسافر ، مدة المسح للمقيم يوم وليلة   علىالفقهاء وأكثر التابعين جمهور اتفق.٢ 

  .٢إال مالك فإنه ال توقيت عنده ، ثالثة أيام بلياليهن
  :على قولين،  اختلفوا في ابتداء مدة المسح - ٣

  .من أول حدث بعد لبس الخف : ٤ والشافعية٣أوالً  مذهب الحنفية
 رحمه –وهواختيار ابن عثيمين ، وهي رواية عند الحنابلة كما سبق : القول الثاني 

  .٥من وقت فعل المسح بعد الحدث : -اهللا
  :أدلة الجمهور
  من السنة:الدليل األول

 ، بول من ، ثالثاً خفافنا ننزع ال أن أمرنا(( ، -  عنه اهللا رضي -  صفوان قول 
   ٦.)) ونوم ، وغائط

                                         
 ).١/١٧٧(اإلنصاف، ) ١/١٤٢(، المبدع،)١/١١٤(شرح الزركشي ) ١/١٦٧(القروع ، ) ١/٣٢٧(المغني : انظر- ١
  ) ١/٦٨(اختالف األئمة العلماء ، ) ٢/٢٥٢،٢٤٢( االستذكار - ٢
 ).١/١٧٩(البحرالرائق ،)١/٤٨(تبيين الحقائق  ، )١/٣٠٠(الدر المختار:  انظر- ٣
  ).١/٧٠٦(الحاوي الكبير، )١/٩٨(،أسنى المطالب) ١/٥٥٩(المجموع  : انظر- ٤
  ).١/٢٥٣(الشرح الممتع ، )١/٢٣(المسائل الفقهية :  انظر- ٥
رقـم  ، علـى الخفـين للمـسافر والمقـيم     باب المسح،من حديث صفوان بن عسال      ،  أخرجه الترمذي في سننه    - ٦

رقـم  ،باب الوضوء من النـوم     ،من حديث صفوان بن عسال      ،وأخرجه ابن ماجه في سننه      ،)١/١٥٦(،)٩٦:(الحديث
، مسند صفوان بن عسال المرادي ،وأخر جه اإلمام أحمد في مسنده     ،حسن  :قال األلباني   ، )١/١٦١(،)٤٧٨:(الحديث  

إرواء الغليـل   .حـسن   :و قـال األلبـاني      .صحيح لغيره :قال شعيب األرنؤوط    ). ٣٠/١١(،)١٨٠٩١:(رقم الحديث   
)١/١٤٠.(  



 

 )٥٠٥٧(

  :لوجه االستدال
 ، للسببية ) من ( إن : يقال قد إذ ، بحث وفيه ذلك من يمضين لثالث تنزع أنها مقتضاه

  . ذلك قبل وجد حدث بسبب ، الثالث بعد ننزع أي
   دليل من القياس:الدليل الثاني

  ١. كالصالة بفعلها ال ، فعلها بجواز فاعتبر وقتها ، مؤقتة عبادة المسح وألن
  )ية عند الحنابلة روا:( أدلة القول المخالف 

   من السنة: الدليل األول
 إذا ، ذلك يتصور لم الحدث أوله كان ولو ٢)) ثالثاً المسافر يمسح ( : (قوله لظاهر 

  . المسح يسبق أن بد ال الحدث
  :المناقشة

    . المسح جواز وقت على محمول أنه 
  قول الصحابي  : الدليل الثاني

 ساعتك مثل إلى ،  امسح : قال أنه عنه لالخال فروى  -رضي اهللا عنه-عمر قول 
 كان لما وألنه.افيه توضأ التي الساعة إلى المسافر يمسح : قال لفظ وفي مسحت التي
 الحضر في مسح لو أنه ومعناه معتبراً، به ابتداؤه كان المسح بحالة معتبراً المسح كبقية

  .فرمسا مسح على بني سافر ثم أحدث ولو مقيم، مسح على بنى سافر ثم
  :المناقشة

  ٣. فال يحتج به،  أنه قد ورد نص يخالفه
  :الترجيح

وورود المناقشة على ،لقوة ما استدلوا به ، هو قول الجمهور–واهللا أعلم –الذي يظهر 
  .أدلة المخالفين

                                         
 ).١/١١٤(شرح الزركشي ،)١/٩٨(أسنى المطالب ،  )١/٧٠٦(الحاوي الكبير ، )١/٥٥٩( المجموع - ١
رقم ،باب ما ورد في ترك التوقيت  ،- رضي اهللا عنه –من حديث عبداهللا بن مسعود ،  أخرجه البيهقي في سننه      - ٢

 ).١/٢٧٨(،١٣٦٨:رقم الحديث،٢٨٩:الباب 
  ).١/٣٢٧(المغني، )١/٢٣(المسائل الفقهية : انظر- ٣



– 

  )٥٠٥٨(

  :ثمرة الخالف
 التاسعة الساعة إلى طهارته على وبقي الخفين، ولبس الفجر لصالة توضأ رجل 

 المدة تبتدئ: فالمذهب عشرة، الثانية الساعة في وتوضأ يتوضأ، ولم أحدث ثم ضحى،
  .التاسعة الساعة من

  الساعة الثانية عشرةأتيت أن إلى عشرة الثانية الساعة من تبتدئ: لقول الثانيا وعلى
  .١مسافراً كان إن الرابع اليوم ومن مقيما، كان إن الثاني اليوم من

  ؟٣إذا كان في الخالء٢ بذكر اهللا هل يحرك اإلنسان شفتيه:المبحث الثامن
  :وفيه خمسة مطالب 

  :توثيق الرواية: المطلب األول 
 : أحمد لإلمام داود أبو قال صالته في وكذلك بخالء عطس إذا نفسه في اهللا ويحمد
 في شفتيه به يحرك محمد بن بكر ونقل : القاضي قال نعم : قال ؟ لسانه بها أيحرك
  ؟ الخالء

  . يسمعه ال ثبحي : القاضي قال 
  :تعليل الرواية:المطلب الثاني

 في الصالة تبطل وال نفسه في الذكر مجرى فيجري كالما يكون ال يسمعه ماال : وقال
   الروايتين أولى وجعلها للقاضي وفاقا عنه الرواية

  : الروايات األخرى عن اإلمام أحمد: المطلب الثالث
 ونص هللا ذكر هللا الحمد فإن الخالء سألةم فتقارب الصالة مسألة أما : العباس أبو قال

 خارج يجهر كما به يجهر ال لكن المخافتة أذكار بمنزلة الصالة في يقوله أنه أحمد
 القاضي قال ما يكون أن فيحتمل : الخالء مسألة وأما، نفسه يسمع ال أنه ليس الصالة
  ٤ باللفظ نيةوالثا لفظ بال نفسه في إحداهما: روايتان المسألة في يكون أن ويحتمل

                                         
  .بتصرف) . ١/٢٢٧( الشرح الممتع - ١
: من ردالسالم وتشميت العاطس وغيرها من أنـواع الـذكرانظر         ، غير قراءة القرآن فتحرم   :  المقصود بذكر اهللا   - ٢

 ).. ١/٩٥(اإلنصاف ، )١/٨٤(الفروع 
 وقال ينفرد أي فيه يتخلى ألنه بذلك وسمي الجوهري عن الحاجة فيه تقضي الذي المكان اً ممدود الخالء  الخالء - ٣

 ستر ما وكل فيه لإلستشار الكنيف أيضا له ويقال والمرحاض والمرفق والمذهب الخالء الغائط لموضع يقال عبيد أبو
 ).١/١١(المطلع ،. ماددة خ ل و)١/٩٦(المصباح المنير : انظر. كنيف فهو وغيره بناء من

  ).٥/٣٠٠(البن تيمية ،  الفتاوى الكبرى - ٤



 

 )٥٠٥٩(

  :مكانة الرواية من المذهب:المطلب الرابع
 ولو الخالء في كالمه يكره فالمذهب يرى أنه، للمذهب رواية بكر بن محمد موافقة

  .١وروي كراهية ذلك عن ابن عباس وعطاء. سالم رد أو سالما
  :مقارنة الروية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس

  .٢يكره ذكر اهللا في الخالء:الحنفية 
  .٣يكره ذكر اهللا في الخالء:المالكية 
   .٤كذلك يرون الكراهية :الشافعية

  :األدلة
  من السنة:الدليل األول

 وهو عليه فسلم رجل- وسلم عليه اهللا صلى -  بالنبي مر(( :قال عمر ابن روى لما
  .٥  ))عليه يرد فلم يبول

  :وجه االستدالل
  . أولى اهللا فذكر رده يجب الذي السالم يرد لم وسلم عليه اهللا لىص النبي أن 

  من السنة: الدليل الثاني
 يخرج ال " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت: قال الخدري سعيد أبو وروى

  .٧. ٦ "ذلك على يمقت اهللا فان يتحدثان عورتهما عن كاشفين الغائط يضربان الرجالن

                                         
 ).١/٦٣(كشاف  القناع ، ) ١/٩٥(اإلنصاف ، )١/٨٤(الفروع ،) ١/٨٢(الشرح الكبير :  انظر- ١
  ).٥/٣٢٦(الفتاوى الهندية ،) ٣/٦٠(رد المحتار ، )٨/٢٣٦(البحر الرائق : انظر- ٢
للخرشـي  ، شرح مختصر خليل، )١/١٤٧(حاسية الصاوي على الشرح الصغير    ، )٢/٣٢٧(مواهب الجليل : انظر - ٣
)٢/٢٠٠.(  
 ).٢/٢٢٦(تحفة المحتاج ، )١/١٠٩(اسنى المطالب ، )٢/٣٢١(نهاية المحتاج: انظر- ٤
  ).١/٢٨١(، )٣٧٠:(رقم الحديث ، باب التيمم،من حديث ابن عمر ، أخرجه مسلم في صحيحه - ٥
رقـم  ،باب كراهية الكالم عند الحاجة ، كتاب الطهارة   ، من حديث أبي سعيد الخدري    ، سننه     أخرجه أبوداود في    - ٦

كتـاب  ، من حديث أبي سعيد الخـدري  ،وأخرجه ابن ماجه   . دار الفكر ).١/٥١(،) ١٥: (رقم الحديث   ، ) ٧:(الباب  
، )٣٤٢: (رفـم الحـديث   ،)٢٤:(رقم الباب ،والحديث عنده، باب النهي عن االجتماع على الخالء   ، الطهارة وسننها   

 ). ١١/٥٩(سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة. ضعيف اإلسناد:قال عنه األلباني ).  ١/١٢٣(
 ).١/٦٣(كشاف  القناع ، ) ١/٩٥(، اإلنصاف ،) ١/٨٤(الفروع ،) ١/٨٢( الشرح الكبير - ٧



– 

  )٥٠٦٠(

  القياسمن : الدليل الثالث
 إن يحمد وال عاطسا يشمت فال وحينئذ الصمم يورث الحاجة قضاء حين الكالم ألن

  .١ كالمجامع ، الفراغ بعد ولو مسلم على يرد وال مؤذنا يجيب وال ، عطس
  .غسل ما استرسل من اللحية:المبحث التاسع

  :وفيه خمسة مطالب
  :توثيق الرواية: المطلب األول

 أيما أحمد سأل أنه أبيه عن بكر نقل بحال اللحية غسل يجب ال  اإلمام أحمدعنجاء
 فأخذ أجزأه يخلل لم وإن السنة من ليس غسلها فقال التخليل أو اللحية غسل إليك أعجب

 يغسلها ال أنه اهللا عبد أبي عن ثبت الذي فقال مطلقا تغسل ال أنها الخالل ذلك من
  .هالوج من وليست
 موافقاً فيكون  ذلك القاضي وغيره من األصحاب كما ذكرباطنها غسل أراد انه ويحتمل

  .للرواية األخرى
  :تعليل الرواية: المطلب الثاني

  .أنها ليست من الوجه
  :الروايات األخرى عن اإلمام أحمد: المطلب الثالث

  .وروي عن اإلمام أن يجب غسل ما استرسل من اللحية
  :مكانة رواية بكر بن محمد من المذهب:المطلب الرابع 

ويحتمل أن الرواية موافقة إن . الفة للمذهب فالمذهب يرى وجوب غسل المسترسل  مخ
   .٢ أريد بها غسل باطنها

  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس
  :تحرير محل النزاع

  . اتفق أهل العلم على  وجوب غسل ما فيه شعر من الوجه على ذي اللحية : أوالً
 على عدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة وال إيصال الماء إلى اتفق أهل العلم :ثانياً

  .٣البشرة و منابت الشعر

                                         
مختـصر خليـل للخرشـي      شـرح   ، )١/١٤٧(حاسية الصاوي على الشرح الصغير    ، )٢/٣٢٧( مواهب الجليل    - ١
)٢/٢٠٠.(  
 ).١/١٥٦(اإلنصاف) ١/١٢٤(المبدع ، )١/٣٧(شرح الزركشي ، )١/١٢٩(الشرح الكبير:  انظر- ٢
  )٨٤ -١/٨٣(اإلقناع في مسائل اإلجماع ، )١/٤٣٤( المجموع - ٣



 

 )٥٠٦١(

  :على قولين، اختلف أهل العلم في حكم غسل ما استرسل من اللحية: ثالثاً
  : المذاهب الفقهية األخرى

  .١.ال يجب بل يسن :المذهب الحنفية
  .٢يجب غسله: المذهب المالكي
  .٣ هيجب غسل: المذهب الشافعي

  :أدلة الجمهور
  من السنة: الدليل األول 

 خرت إلّا ، اهللا أمره كما وجهه يغسل ثم (: (-  صلى اهللا عليه وسلم – النبي لقول
  .٤) ) الماء مع ، لحيته أطراف من وجهه خطايا

  :وجه االستدالل
  وهو ماسترسل من اللحية فيدل على وجوب غسلها بدليل . من أطراف لحيته: قوله 
  . واألمر يقتضي الوجوب، فيدل أن غسلها هو مما أمر به اهللا ) كما أمره اهللا (:قوله 

  من القياس:الدليل الثاني 
  . الزائدة اليد أشبه  يدخل في اسمه ظاهراالفرض محل في نابت نهوأل

  من القياس: الدليل الثالث 
  .٥ الوجه سائر أشبهت   تحصل بها المواجهةنهاوأل

  اس من القي:الدليل الرابع
 واجبا إليه الماء إيصال يكون أن فاقتضى مغسول محل على نبت ظاهر شعر وألنه
   الوجه شعر من يسترسل لم ما على قياسا

  من القياس: الدليل الخامس
 أن بعد إليه الماء إيصال وجب يطول أن قبل إليه الماء إيصال واجب شعر كل وألن
   الذراع وشعر والحاجب الشارب على قياسا طال

                                         
  ).١٠٩-١/١٠٨(الدر المختار، )١/٣(تبيين الحقائق ،)١/٤(بدائع الصنائع : انظر- ١
  ).٢/٩٤(مواهب الجليل ، )١/١٥٥(الشرح الكبير  ، )٢/٧٣(العدوي على شرح كفاية الطالبحاشية : انظر- ٢
  ).٢/٣٦٠(تحفة المحتاج ، )١/٢١٦(الحاوي الكبير ، ) ١/٤٤٠(المجموع : انظر- ٣
رقـم الحـديث   ،بـاب إسـالم عمـرو بـن عبـسة      ، من حديث عمرو بن عبسة ،  أخرجه مسلم في صحيحه     - ٤

):١/٥٦٩(،)٨٣٢.(  
 ) .١/١٥٦(اإلنصاف ، )١/١٢٤(المبدع ، )١/٣٧(شرح الزركشي ، )١/١٢٩(لشرح الكبير ا- ٥



– 

  )٥٠٦٢(

  من اللغة :  :ليل الرابعالد
 اللغة أما : وشرعا لغة الوجه اسم يتناولها واللحية ، الوجه بغسل أمر- سبحانه–أن اهللا 

 المواجهة  بها يحصل مما واللحية ، له المواجهة لحصول وجها سمي الوجه فألن
 لحيته خرجت إذا وجهه ونبت وجهه بقل قد : قالوا وكذلك الوجه اسم في داخلة فكانت

 اهللا صلى- النبي أن عمر ابن عن ، نافع عن ، خالد بن عطاء رواه فما الشرع أماو .
 أن ثبت فإذا ، ١))الوجه من فإنها الصالة في اللحية تغطوا ال (( : قال- وسلم عليه

  .٣  .٢﴾وجوهكم فاغسلوا﴿ : تعالى لقوله غسلها وجب وشرعا لغة الوجه من اللحية
  :أدلة الحنفية

  .٤  الوجهمن ليس ألنه إليه ءالما إيصال يجب ال
  :المناقشة

  .يجاب عليه بما استدل به الجمهور من اللحية داخلة في اسم الوجه لغة وشرعاً
  :الترجيح
وضعف دليل المخالفين بورود ، لقوة أدلتهم ،  هو قول الجمهور– واهللا أعلم –الراجح 

  .المناقشة عليه
  :سبب الخالف 

 ال أو يتناوله هل : يأ  ا الموضعلهذ الوجه اسم تناول خفاء هو  : اختالفهم وسبب
 ونبت عال ما بمسحها وجه جعلها واجبا اللحية من انسدل ما غسل جعل منف ؟يتناوله

  .٥بوجه ليس اللحية من انسدل ما أما المخالف فقد جعل الشعر، فيه
  حمل المحدث لما فيه شيء من القرآن:المبحث العاشر

  :وفيه خمسة مطالب
  :توثيق الرواية: لالمطلب األو

ولكنه كأنه بعض ،شديد أنه آية الكتاب وفي العلماء كراريس في :عنه محمد بن بكر نقل
  .القرآن

                                         
  . لم أجده- ١
  .٦:آية ،  سورة المائدة- ٢
  ).٢/٣٦٠(تحفة المحتاج، )١/٢١٦(الحاوي الكبير ، )١/٤٤٠(المجموع :انظر- ٣
  ).١/٤(،الفتاوى الهندية ، )١٠٩ -١/١٠٨(الدرالمختار)١/٣(، تبيين الحقائق :  انظر- ٤
 ).١/١٣( بداية المجتهد - ٥



 

 )٥٠٦٣(

  :دليل الرواية:المطلب الثاني
  .المصحف من كراس دليله منه، فمنع فأكثر القرآن من آية يحمل مباشر محدث أنه 

  :الروايات األخرى عن اإلمام أحمد:المطلب الثالث
 الرحمن اهللا بسم: فيكتب والحاجة الحديث يكتب الرجل عن سئل أنه عنه طالب أبو فنقل

  .يكرهه وكأنه كرهه، قد: بعضهم فقال الرحيم،
 نقل وكذلك أحد، اهللا هو قل: فيه ألن طاهر، إال الدرهم يمس ال ؛ المروذي أيضاً ونقل
 بأس فال صرة في تكان فإن ،١يعجبني ال: يده في الدراهم يأخذ الجنب في الحارث أبو
  .المنع هذا فظاهر. به

 مس وإن أجود، هو الدرهم يمس لم إن: الجنب في موضع في طالب أبو أيضاً وروى
 على األبيض الدرهم مس إذا عنه منصور ابن روى وكذلك. شيء عليه ليس أن فأرجو

 هذا فظاهر إلي، أحب فهو توقى فإن المصحف، بمنزلة يكون ال أن أرجو: وضوء غير
  .٢.الجواز

  :مكانة رواية بكر بن محمد من المذهب:المطلب الرابع
 كان وإن والرسائل والتفسير الفقه كتب مس يجوزفالمذهب يرى أنه ،  مخالفة للمذهب

  .٣القرآن من آيات فيها
  :مقارنة الرواية بالمذاهب األخرى: المطلب الخامس

  :تحرير محل النزاع
ز مس المصحف للمحدث ولم يعلم مخالف إال اتفق أهل العلم على عدم جوا: أوالً 

  .٤الظاهرية 
  :على قولين،اختلف أهل العلم في حكم مس المحدث لما فيه شيء من القرآن : ثانياً

  .٥يكره :المذهب الحنفي 
  .٦يجوز: المذهب المالكي

                                         
وقيل تحمل على ماتفيده القرائن ،اختاره ابن حامد ،وقيل تفيد التحريم ، تفيد الكراهة :فيه خالف في المراد بها فقيل - ١

  ).١/٢٤٨(،المدخل المفصل : انظر. أو إباحة،أو تحريم ، من كراهة 
 بتصرف).٢/١٧٨( المسائل الفقهية - ٢
 ).١/٩٥(اإلقناع ، )١/٢٢٥(اإلنصاف ) ١/٤٨(شرح الزركشي ، )١/١٩٦(لكبيرالشرح ا:  انظر-٣
 ).١/٢٨٨( المغني  - ٤
  ).١/٣٩(الفتاوى الهندية ،)١/٢١١(البحر الرائق ،) ١/٢٧٤(العناية شرح الهداية :  انظر- ٥
 ).١/٢٣٧(الذخيرة، )١/٢٥٠(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، )١/٤٣(البيان و التحصيل: انظر- ٦



– 

  )٥٠٦٤(

  .١ كذلك يجوز:المذهب الشافعي
  :أدلة الجمهور
  من السنة: الدليل األول

 الرحيم الرحمن اهللا بسم( :(صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل وفيه استدلوا بكتاب النبي 
 بعد أما الهدى اتبع من على سالم الروم عظيم هرقل إلى ورسوله اهللا عبد محمد من

 إثم عليك فإن توليت فإن مرتين أجرك اهللا يؤتك تسلم أسلم اإلسالم بدعاية أدعوك فإني
 ولَا اللَّه ِإلَّا نَعبد َألَّا وبينَكُم بينَنَا سواٍء كَِلمٍة ِإلَى لَواتَعا الِْكتَاِب َأهَل يا﴿  و األريسيين

ًئا ِبِه نُشِْركلَا شَيتَِّخذَ ونَا يضعا بضعا باببَأر وِن ِمناللَِّه د ا  فَِإنلَّووا فَقُولُوا تَودِبَأنَّا اشْه 
ونِلمس٣)) ٢ ﴾م.  

  :وجه االستدالل
فدل على ،  لم يأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم حاملها بالمحافظة على الطهارة 

  ٤.الجواز
  :الدليل الثاني

  .٥.حرمته لها يثبت وال المصحف اسم عليها يقع ال نهاوأل
  :أدلة الحنفية

  .٦ألنه ال تخلو عن آيات من القرآن
  :المناقشة

  .ثبت لها حرمتهوال ي،نسلم لكم ذلك لكن ال يقع عليها اسم المصحف 

                                         
 )١/٣٧(مغني المحتاج، )١/٦١(أسنى المطالب ) ٢/١٠٦(للرافعي،الشرح الكبير:  انظر- ١
 .٦٤آية ، سورة آل عمران - ٢
 باب كيف كان بدء الوحي إلى       – رضي اهللا عنه     –من حديث  عبداهللا بن عباس       ،  أخرجه البخاري في صحيحه      - ٣

من حـديث  ، وأخرجه مسلم في صحيحه   ، )١/٧(،٧:لحديث  رقم ا .١:رقم الباب  ،- صلى اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   
رقم ،  إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم – صلى اهللا عليه وسلم –باب كتاب النبي  ، - رضي اهللا عنه –عبداهللا بن عباس 

  ).   ٣/١٣٩٣(،١٧٧٣: رقم الحديث  ،٢٦: الباب
 ).١/٦١(أسنى المطالب ، )١/٤٤(البيان والتحصيل - ٤
 ).١/٩٥(اإلقناع ، )١/٢٢٥(اإلنصاف ) ١/٤٨(شرح الزركشي ، )١/١٩٦(ر الشرح الكبي-٥
  ).١/٢١٢(،البحرالرائق ،)١/٥٨(تبيين الحقائق،) ١/٢٧٤(، العناية شرح الهداية - ٦



 

 )٥٠٦٥(

  :الترجيح
 هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وورود المناقشة على أدلة – واهللا أعلم –الذي يظهر 

  .  ١ رحمه اهللا –وهو ما رجحه شيخ اإلسالم ، المخالفين 

                                         
  ).١/٣٨٦(كتاب الطهارة ، شرح العمدة :  انظر- ١



– 

  )٥٠٦٦(

  



 

 )٥٠٦٧(

  
  
  
  

  
  مباحث ثالثة إلى البحث هذا قسمت وقد

  :والمفاسد المصالح ماهية :األول المبحث
 لغة تعريفه من بد ال اإلسالمي الفقه في مصطلح أي تناول عن العادة جرت

   .واصطالحا
 الشيء صلح يقال ومعنى، وزنا كالمنفعة مصدر وهي مصلحة، جمع :لغة المصالح -

 الخير بمعنى الفساد، ضد وهو الصالح، :صلحةوالم وصلوحا، صالحا يصلح وصلح
  .)١( والصواب

 دينهم، حفظ من لعباده الحكيم الشارع قصدها التي المنفعة هي :اصطالحا المصلحة -
 فهو الخمسة األصول هذه يضمن ما فكل ونسلهم، وأموالهم، وعقولهم، ونفوسهم،
 والمنفعة مصلحة، ودفعها مفسدة، فهو أحدها أو األصول هذه يفوت ما وكل مصلحة،
 عليها الحفاظ :باإلبقاء والمراد مباشرة، اللذة جلب :بالتحصيل فالمراد :إبقاء أو تحصيال

  .)٢(وأسبابها المضرة، بدفع
 فهو وفسودا، فسادا وفسد ويفسد يفسد فسد الصالح، نقيض :الفساد :لغة المفاسد -

 فسادا األرض في ويسعون :لىتعا وقوله .أنا وأفسدته انفسد يقال وال فيهما، وفسيد فاسد

                                         
) هـ٦٦٦: المتوفى (الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدين زين الصحاح، مختار) ١(

 الخامسة الطبعة صيدا، – بيروت النموذجية، الدار يةالعصر المكتبة: الناشر محمد، الشيخ يوسف: المحقق
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور العرب، للسان  - )١٧٨/ ١ (م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠

  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعةبيروت، دار صادر : الناشر، )هـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
 .مادة صلح) ٥١٦/ ٢(

 الطبعة الكويت، – والوثائق والثراث المخطوطات مركز: الناشر الزاهدي، اهللا ثناء حافظ األصول، تلخيص )٢(
 ة ودراستها دراسلمسائلهتحرير ( المهذّب في علم ُأصول الفقْه المقَارن - )١/٤٦( م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ األولى

: الطبعة األولىالرشد، الرياض، مكتبة : ار النشردالنملة، عبد الكريم بن علي بن محمد : المؤلف )نظرية تطبيقية
 )٣/١٠٠٣ ( م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

 
 

  



– 

  )٥٠٦٨(

 ساقط قالوا كما فسدى وقوم للفساد، األرض في يسعون أراد له مفعول ألنه فسادا نص
  .)١(األرحام وقطعوا تدابروا :القوم وتفاسد فالن، إلى فالن واستفسد هو وأفسده وسقطى،

 أي الفساد، به يحصل للفعل وصف وهي المصلحة، قابل ما هي :اصطالحا المفسدة -
 وهو حقيقي أحدهما :ضربان والمفاسد )٢( لآلحاد أو للجمهور غالبا أو دائما لضرا

 فنهى مصالح المفاسد أسباب كانت وربما أسبابها، وهو مجازي والثاني واآلالم، الغموم
 اللذات تحصيل في كالسعي وذلك المفاسد إلى ألدائها بل مصالح لكونها ال عنها الشرع

 فإنها والمندوبات الواجبات مشاق بترك والترفهات اتالمكروه والشبهات المحرمات
 من مفاسد وتسميتها الحقيقة المفاسد إلى ألدائها بل مصالح لكونها ال عنها نهي مصالح
  .)٣(المسبب باسم السبب تسمية مجاز

  :اإلسالمي التشريع في والمفاسد المصالح مراعاة على األدلة :الثاني المبحث
   :الكتاب من األدلة :أوال -

ۡیس{ :تعالى اهللا قول - ١ َلونَك َ ِعن ُ ِٱلخمر َ ۡ َ ِۖوٱلمیسر ۡ ِ ۡ َ ۡ ۡقل َ ٓفیھما ُ َ ِ ٞإثم ِ ۡ ٌكبیر ِ ِ ُومنَفع َ ِ ٰ َ ِللناس َ َّ ٓوإثمھما ِ َ ُ ُ ۡ ِ َ 
ُأكبر َ ۡ َنفعھما ِمن َ ِ ِ ۡ َّۗ{ )٤(.  
  .)٥( بالمفسدة يقاوم ال المنفعة من فيها ما وأن شربها، في المفسدة على يدل :الداللة وجه

                                         
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الكبير، المصباح المنير في غريب الشرح  -) ٣٣٥/ ٣ (لسان العرب) ١(

 .مادة فسد) ٤٧٢/ ٢ ( بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو األنام، مصالح في األحكام قواعد) ٢(
 سعد، الرؤوف عبد طه: عليه وعلق راجعه ،)هـ٦٦٠: المتوفى (العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي
 أم ودار بيروت، - العلمية الكتب دار: لمث دور عدة وصورتها (القاهرة، – األزهرية الكليات مكتبة: الناشر
مقاصد الشريعة  - )١٤/ ١ (م ١٩٩١ - هـ ١٤١٤ منقحة، مضبوطة جديدة: طبعة ،)القاهرة - القرى

محمد : المحقق، )هـ١٣٩٣: المتوفى(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، اإلسالمية
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: عام النشر، اف والشؤون اإلسالمية، قطروزارة األوق: الناشر، الحبيب ابن الخوجة

)٣/٢٠١.( 

 ).١٤/ ١ (قواعد األحكام في مصالح األنام) ٣(

 ٢١٩سورة البقرة اآلية رقم ) ٤(

 الهراسي بالكيا المعروف الدين، بعماد الملقب الطبري، الحسن أبو علي، بن محمد بن القرآن، علي أحكام) ٥(
بيروت  العلمية، الكتب دار: عطية، الناشر عبد وعزة علي محمد موسى:  المحقق)هـ٥٠٤: المتوفى (الشافعي
 ).١٢٥/ ١(هـ  ١٤٠٥ الثانية،: الطبعة



 

 )٥٠٦٩(

 مـا   مـع   النـاس   علـى   والميـسر   الخمر  حرم  اهللا  أن  :تعالى  اهللا  رحمه  الشاطبي ذكر
 عليهمـا  المترتبـة  للمفاسـد   دفعـا   وذلـك   ونحـوه،   الربح  كحصول  المنافع،  من  فيهما
 وغيـر  والـزور  الفحـش  وقـول   والمـشاتمة   والمخاصـمة   والمـال   العقل  ذهاب  من

 فـالحكم   المـصلحة،  علـى   أربـت   إذا  المفسدة  أن  على  تنص  الشرعية والقاعدة  ذلك،
  .)١( فيهما المنع وجه فبان ممنوعة، والمفاسد للمفسدة،

ُیرید { :تعالى اهللا قول - ٢ ِ ُٱ ُ ُبكم َّ ُ َٱلیسر ِ ۡ ُ َوال ۡ ُیرید َ ِ ُبكم ُ ُ َٱلعسر ِ ۡ ُ ُیرید َما{ وقوله )٢( }ۡ ِ ُٱ ُ َّ 
َلیجعل َ ۡ َ ُعلیكم ِ ۡ َ ۡمن َ ٖحرج ِّ َ ِولكن َ َٰ ُیرید َ ِ ۡلیطھركم ُ ُ َ ِّ َ ُ ِول ِ َّیتمَ ِ ُنعمتھ ُ َۡ َ ُیكلف َال{ وقوله   )٣(}ِ ِّ َ ُٱ ُ ًنَفسا َّ َّإال ۡ ِ 
ۚوسعھا َ َ ۡ  هي وهذه )٥( اآليات هذه في عنا والحرج والثقل الضيق نفى :الداللة وجه )٤(}ُ
 توحي وهي فيها، عسر ال ميسرة فهي كلها، العقيدة هذه تكاليف في الكبرى القاعدة
 بطابع المسلم نفس وتطبع كلها الحياة أخذ في اليسرو بالسهولة يتذوقها، الذي للقلب
 وكل التكاليف كل معها تؤدى سماحة تعقيد، وال فيها تكلف ال التي السماحة من خاص

 الشجرة ونمو الجاري، الماء مسيل هي وكأنما الجادة الحياة نشاط وكل الفرائض
 ال اليسر إرادتهو اهللا برحمة الدائم الشعور مع ورضاء، وثقة طمأنينة في الصاعدة

  .)٦(المؤمنين بعباده العسر
َّإن{ تعالى اهللا قول - ٣ َٱ ِ ُیأمر َّ َُ ِبٱلعدل ۡ ِۡ َ ِوٱإلحسن ۡ ََٰ ۡ ِ ِوإیتاي ۡ َٓ ٰٱلقربى ِذي َ َ ۡ ُ ٰوینھى ۡ َ ۡ َ ِعن َ ِٱلفحَشاء َ ٓ ۡ َ ۡ 

ِوٱلمنكر َ ُ ۡ ِۚوٱلبغي َ ۡ َ ۡ ۡیعظكم َ ُ ُ ِ ۡلعلكم َ ُ َّ َ َتذكرون َ ُ َّ َ َ{ )٧(   

                                         
: المحقق )هـ٧٩٠: المتوفى(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات، ) ١(

 ).٢٧٦/ ١ (م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الطبعة األولى فان،عدار ابن : الناشرسلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

 )٩٨/ ١ (قواعد األحكام في مصالح األنام  -

 ١٨٥سورة البقرة اآلية رقم ) ٢(

 ٦سورة المائدة اآلية رقم ) ٣(

 ٢٨٦سورة البقرة اآلية رقم ) ٤(

 السالم عبد : المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى (الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن القرآن، أحمد أحكام) ٥(
 ).٢١٥/ ٢(م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ األولى،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية الكتب دار: شاهين، الناشر علي محمد

 - بيروت -الشروق دار:  الناشر)هـ١٣٨٥: المتوفى(حسين الشاذلي  إبراهيم قطب القرآن، سيد ظالل في) ٦(
 ).١٧٢/ ١(هـ  ١٤١٢ -عشر السابعة: القاهرة الطبعة

 ٩٠ة النحل اآلية رقم سور) ٧(



– 

  )٥٠٧٠(

 إلى ويندب والموازنة، القسط وهو بالعدل، عباده يأمر أنه تعالى يخبر :الداللة وجه
 ما أمر في بينهما والموازنة المعادلة شخصين أو شيئين بين العدل وحقيقة ،)١(اإلحسان

 والعدل شيء، كل في والتفريط اإلفراط طرفي بين التوسط التزام طلب بها والمقصود
 هذا ويبرز بإقامته، الرسل اهللا بعث لذيا الدين أصل وهو التشريع، قيم من عليا قيمة

 والمنكر الفحشاء عن النهي وهو له المخالف بالمفهوم اآلية تصريح في واضحا المعنى
 الناس مصالح تنظيم إلى السبيل تعرقل التي المفاسد جماع الثالث وهذه والبغي،
  .)٢(لهم الخير وتحقيق

   :النبوية السنة من األدلة :ثانيا -
 إياكم( :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن - ١

 :فقال فيها، نتحدث بد مجالسنا من لنا ما اهللا، رسول يا :فقالوا )الطرقات في والجلوس
 :قال اهللا؟ رسول يا الطريق حق وما :قالوا )حقه الطريق فأعطوا المجلس إال أبيتم فإذا(
   .)٣()المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر ،السالم ورد األذى، وكف البصر، غض(
 ظاهرة وأحكامه الجامعة األحاديث من وهو الفوائد كثير الحديث هذا :الداللة وجه -

 اجتناب األذى كف في ويدخل الحديث لهذا الطرقات في الجلوس يجتنب أن وينبغي
 ممن عدونالقا كان إذا وكذا الطريق وتضييق المارين بعض وإحقار السوء وظن الغيبة

                                         
 الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء  أبو)كثير ابن (العظيم القرآن تفسير) ١(
 علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار: الدين، الناشر شمس حسين محمد:  المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(

 ).٥١١/ ٤(هـ  ١٤١٩ - األولى: بيروت الطبعة – بيضون

ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، لمحمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، دمشق، الطبعة ) ٢(
 ).٧٦-٧٥/ ١( م ١٩٧٣/ ه١٣٩٣، الثانية

مصورة عن ،  دار طوق النجاةط( البخاري في صحيحه، أخرجه :الخدري سعيد أبي حديث من عليه متفق) ٣(
األولى، : الطبعة، محمد زهير بن ناصر الناصر: ، تحقيقباقيالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد ال

 ،)٢٤٦٥: (حديث الصعدات، على والجلوس فيها، والجلوس الدور أفنية: باب المظالم، كتاب في) هـ١٤٢٢
 اللباس كتاب) محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق بيروت–دار إحياء التراث العربي ط (صحيحه،  في ومسلم

 )٢١٢١: (حديث الطرقات، في الجلوس عن يالنه باب والزينة،



 

 )٥٠٧١(

 ال لكونهم ذلك بسبب أشغالهم في المرور من ويمتنعون منهم يخافون أو المارون يهابهم
  .)١( الموضع ذلك إال طريقا يجدون

 الناس، فتناوله المسجد في فبال أعرابي قام " :قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن - ٢
 ذنوبا أو ماء، من سجال بوله على وهريقوا دعوه وسلم عليه اهللا صلى النبي لهم فقال
   )٢("معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم فإنما ماء من
 على الضرر وهو األعظم الضرر راعى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :الداللة وجه -

 النبي ينكر لم :حجر ابن قال المسجد، تنجس وهو األخر الضرر على األعرابي صحة
 عنه بالكف أمرهم بل األعرابي نهيتم لم همل يقل ولم الصحابة على وسلم عليه اهللا صلى

 أعظم وتحصيل أيسرهما باحتمال المفسدتين أعظم دفع وهو الراجحة للمصلحة
  )٣( .أيسرهما بترك المصلحتين

  )٤( )والضرار ضرر ال( وسلم عليه اهللا صلى قوله - ٣

                                         
 )هـ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا الحجاج، أبو بن مسلم صحيح شرح المنهاج) ١(

 ).١٠٢ / ١٤ (١٣٩٢ الثانية،: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 ).٦١٢٨، ٢٢٠: (المسجد، حديث في البول ىعل الماء صب باب الوضوء، كتاب في: البخاري أخرجه) ٢(

 دار: الشافعي، الناشر العسقالني حجر علي، الحافظ ابن بن البخاري، ألحمد صحيح شرح الباري فتح) ٣(
 ).١/٣٢٥: (هـ١٣٧٩: بيروت، سنة – المعرفة

حاديثه صححه ورقمه وخرج أ،  لبنان- دار إحياء التراث العربي، بيروت ط (أخرجه مالك في الموطأ، ) ٤(
القضاء في : كتاب األقضية، باب، )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦: عام النشر، محمد فؤاد عبد الباقي: وعلق عليه

 من يسند وال((: ، قال))الحديث هذا إرسال في مالك عن يختلَف لم((: البر عبد ابن ، وقال)٣١(حديث : المرفق
 ، فيصل عيسى البابي الحلبي-تب العربية دار إحياء الكط (ماجه في سننه،  ابن أيضاً ، ورواه))صحيح وجه

 انقطاع، وفيه ،)٢٣٤٠ (، برقمباب من بنى في حقه ما يضر بجاره، كتاب األحكام، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
شعيب : ط مؤسسة الرسالة، تحقيق(، في مسندهأحمد  و-ضعيف  وهو الجعفي، جابر وفيه عباس ابن حديث ومن

 -  هـ ١٤٢١ م، الطبعة األولى، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : خرون، الطبعة عادل مرشد، وآ-األرنؤوط 
حققه وضبط نصه وعلق ،  لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت ط : ( والدارقطني في السنن،)٢٨٦٥( برقم ) م٢٠٠١

 نعيم ، وأبو)٤٥٣٩ (، حديث)٤٠٧/ ٥(،  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة وأخر، شعيب االرنؤوط: عليه
 ليدن مدينة ليدن، طبع في بيروت، وهي مصورة من ط اإلسالمي الكتاب ط دار(، )١/٣٤٤(: أصفهان خبارفى أ

 للطباعة الفكر ط دار(، )٨/٤٤/٢(: دمشق تاريخ :في عساكر ، وابن)م ١٩٣٤: بريل، سنة بمطبعة المحروسة
 اإلسناد صحيح": الحاكم ، وقال)م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥العمروي،  غرامة بن عمرو: والتوزيع، تحقيق والنشر

= اكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بنبو عبد اهللا الح، ألالمستدرك على الصحيحين: انظر" مسلم شرط على



– 

  )٥٠٧٢(

 وجه ىعل بالغير مفسدة الحاق والثاني مطلقا بالغير مفسدة الحاق األول :الداللة وجه
 أن والضرار بغيره، أو بنفسه المفسدة الحاق اإلنسان محاولة هو والضرر ،)١(المقابلة
 اهللا صلى اهللا رسول بها أغلق كبرى قاعدة وهذه لهما، مفسدة فيه بما اثنان يتراشق

 ما كل إال االسالم تشريع في يبق فلم المسلمين، أمام والفساد الضرر منافذ وسلم عليه
  .)٢(وآخرتهم مدنياه صالح فيه
 .المصالح أقسام :الثالث المبحث -
 :نبامطل وفيه الفقهاء عند المصالح أقسام -
  :)٣( أقسام ثالث إال وتنقسم أهميتها باعتبار المصالح أقسام :األول المطلب -
 الدين مصالح قيام في منها بد ال التي المصالح :وهي الضروريات، :األول القسم -

 أو تختل الحياة فإن :بعضها فقد أو فقدت إذا بحيث الشريعة، مقاصد وصيانة والدنيا،
 والمال، والنسب، والعقل، والنفس، الدين، حفظ اهللا شرع الضرورية المصالح على

 الجهاد، وشرع ردته، إلى الداع المرتد وقتل المضل، الكافر قتل :الدين لحفظ فشرع
 عند والشرب األكل ووجوب الدية، وعقوبة القصاص، عقوبة :النفس لحفظ وشرع

 وشرع الخمر، شرب عقوبة :العقل لحفظ وشرع المسلم، صوم حالة في الضرورة
  .)٤(السارق يد قطع عقوبة :المال لحفظ وشرع الزنا، عقوبة :والنسب النسل لحفظ

                                                                                                     
: تحقيق، )هـ٤٠٥: المتوفى(النيسابوري المعروف بابن البيع ، حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني=

 ).٦٦/ ٢(م ١٩٩٠ – ١٤١١األولى، : الطبعة،  بيروت–مية دار الكتب العل: الناشر، مصطفى عبد القادر عطا

 إنجاح«: ، و)هـ ٩١١ ت (، للسيوطي»الزجاجة مصباح«: ثالثة شروح من ماجه، مجموع ابن سنن شرح) ١(
، »المشكالت وشرح اللغات حل من يليق ما«: ، و)هـ ١٢٩٦ ت (الحنفي المجددي الغني عبد لمحمد »الحاجة
 ).١٦٩/ ١(كراتشي  – خانة كتب قديمي:  الناشر)هـ ١٣١٥ (الكنكوهي الحنفي منالرح عبد بن الحسن لفخر

 )٧٩/ ١(ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية للبوطي ) ٢(

: النملة الناشر محمد بن علي بن الكريم الراجح، لعبد المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع) ٣(
) ٢٨٧ -٢٨٦/ ١(م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة - الرياض - الرشد مكتبة

 المستصفى، ألبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - ).١٠٠٤/ ٣( المهذب في علم أصول الفقه المقارن –
، األولى:  الطبعةالعلمية،دار الكتب :  الناشرالشافي،محمد عبد السالم عبد :  تحقيق،)هـ٥٠٥: المتوفى(

 ).١/١٧٣(م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

: النملة الناشر محمد بن علي بن الكريم الراجح، لعبد المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع) ٤(
 –) ٢٨٦/ ١(م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة - الرياض - الرشد مكتبة

 ).١٠٠٤ /٣(المهذب في علم أصول الفقه المقارن 



 

 )٥٠٧٣(

 عليها تتوقف ال التي والتصرفات واألعمال المصالح :وهي الحاجيات :الثاني القسم -
 والمشقة، والحرج الضيق مع ولكن بدونها تستمر الحياة إن بل واستمرارها، الحياة
 ذلك ونحو واإلجارة، السفر، في والقصر كالمساقاة، المعامالت بعض في التوسع :مثل
 ابنته تزويج في األب الشارع تسليط :الخاصة األمور في ذلك ومثال العامة، األمور في

 بدون الحياة استمرار يمكن هإن حيث إليه؛ ضرورة ال هذا فإن الكفء، من الصغيرة
 ألنه فواته؛ من خوفاً الكفء؛ هذا لتحصيل المصالح اقتناء في إليه محتاج ولكنه ذلك،

   .الضرر بعض بفواته ويحصل المستقبل، في نفع بحصوله يحصل
 تتوقف ال التي والتصرفات واألعمال المصالح :وهي التحسينات، :الثالث القسم -

 ضيق، أي وبدون التحسينات تلك بدون تتحقق فالحياة تختل، وال تفسد وال عليها، الحياة
 فتكون للحياة، الطرق وأحسن المناهج أحسن ورعاية والتجميل، التزيين قبيل من فهي
 العقول تألفها ال التي المدنسات من يليق ال عما والتنزه يليق، ما استكمال قبيل من

 اإلسراف من والمنع والكأل، الماء، بيع من المنع :العامة ذلك أمثلة ومن الراجحة،
 صيانة النكاح، في الولي اشتراط :الخاصة أمثلتها ومن والشرب، األكل وآداب والتقتير،

 ذلك لكان نكاحها عقد باشرت لو المرأة ألن بنفسها؛ النكاح عقد مباشرة عن للمرأة
  .)١(الخاطب عند اقيمته من يقلل وهذا حيائها، بقلة ومشعراً الرجال، إلى بتوقانها مشعراً

  :)٢( ذلك وعدم لها الشارع اعتبار حيث من المصالح أقسام :الثاني المطلب -
 وأقام وأثبتها الشارع اعتبرها التي المصالح وهي المعتبرة، المصالح :األول القسم -

   .سبق ما وأمثلتها صحتها في إشكال ال حجة المصالح فهذه رعايتها، على دليال
 فلو يعتبرها، ولم الشارع ألغاها التي المصالح :وهي الملغاة، مصالحال :الثاني القسم -

 حكم الناس لبعض وبدا بعلمها، اهللا استأثر قد لمصلحة واقعة في حكم على الشارع نص
 يحقق بذلك الحكم ربط أن فتخيل البعض، هذا توهمها لمصلحة الشارع لحكم مغاير فيها

                                         
 بن محمد حامد  المستصفى، ألبي-) ٢٨٧/ ١(الراجح  المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع) ١(

العلمية،  الكتب دار: الشافي، الناشر عبد السالم عبد محمد: ، تحقيق)هـ٥٠٥: المتوفى (الطوسي الغزالي محمد
 ).١/١٧٣(م ١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: الطبعة

 بن يوسف بن اهللا الفقه، لعبد أصول علم   تيسير- ).١٠٠٩/ ٣( المقارن الفقه أصول علم في المهذب) ٢(
والتوزيع بيروت، لبنان،  والنشر للطباعة الريان مؤسسة: العنزي، الناشر الجديع اليعقوب يعقوب بن عيسى
 ).١٩٨ -١/١٩٧(م  ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ األولى،: الطبعة



– 

  )٥٠٧٤(

 التي المصلحة هذه ألن توهمه، من على مردود الحكم هذا فإن ضررا، يدفع أو نفعا
 قد الحكم بن الرحمن عبد الملك أن :مثاله إليها، يلتفت ولم الشارع، ألغها قد توهمها
 اإلعتاق يكرر وكان األيام، من عدد في ذلك وكرر رمضان نهار في جارية جامع
 بأن فأفتى يالمالك الليثي يحيى بن يحيى :الفقيه جاء ولكن األعرابي، حديث بذلك مطبقاً
 فلو والردع، للزجر وضعت قد الكفارة بأن ذلك وعلل له، كفارة يوما ستين صوم عليه

 لكثرة نظرا ،األخرى بعد مرة رمضان نهار في الجماع عليه لسهل العتق عليه أوجبنا
 ولكن مصلحة، ذلك في أن الفقيه هذا وظن له، زجرا الصيام عليه نوجب لذلك ماله،
  .األعرابي حديث :وهو الشرعي، للنص معارضة ألنها ملغاة، المصلحة هذه
 وال باعتبار، الشارع يقيدها لم التي المطلقة :وهي المرسلة، المصالح :الثالث القسم -

  .)١( المرسلة بالمصلحة المراد هو القسم وهذا بإلغاء،
 :ضابط الموازنة بين المصالح والمفاسد: الرابعالمبحث   -

 مصلحة ومفسدة، أو مضرة ومنفعة، فال بد من الموازنة إذا أجتمع في أمر من األمور
بينهما، والعبرة لألغلب واألكثر، فإن لألكثر حكم الكل، فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب 
على األمر من المنفعة أو المصلحة التي فيه وجب منعه لغلبة مفسدته ولم تعتبر المنفعة 

ي قضية الخمر والمسير في اجابته عن القليلة الموجودة فيه، وهذا ما ذكره القرآن ف
ۡیس{: السائلين عنهما ُلونَك عن ٱلخمر وٱلمیسر قل فیھما إثم كبیر منَفع للناس وإثمھما أكبر  َ َ ٌۡ َ ٓ ٓ َۡ َ َ َُ ُُ ِ َۡ ۡ ۡ ِۡ َ ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِٰ ِ َٞ ِ ِ ِۡ ُ ۖ ۡ َ َ ُ

َمن نفعھما ِ ِ ِۡ  وبالعكس إذا كانت المنفعة هي األكبر واألغلب، فيجاز األمر ويشرع، )٢(} َّۗ
هنا أن درأ المفسدة مقدم على " وتهدر المفسدة القليلة الموجودة به ومن القواعد المهمة 

أن المفسدة الصغيرة تغتفر من : يكمل هذه قاعدة أخرى مهمة وهي" جلب المصلحة 
أجل المصلحة الكبيرة، وتغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة، وال تترك 

  .)٣(  متوهمةمصلحة محققة من أجل مفسدة

                                         
 عيسى بن يوسف بن اهللا الفقه، لعبد أصول علم   تيسير- ).١٠٠٩/ ٣( لمقارنا الفقه أصول علم في المهذب) ١(

: والتوزيع بيروت، لبنان، الطبعة والنشر للطباعة الريان مؤسسة: العنزي، الناشر الجديع اليعقوب بنيعقوب
 ).١٩٨ -١/١٩٧(م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،

 ٢١٩سورة البقرة، اآلية ) ٢(

: دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، ليوسف القرضاوي، الطبعة الثامنة، الناشر –في فقه األولويات ) ٣(
 )٢٨-٢٧/ ١(م ٢٠٠٨ -ه١٤٢٩ القاهرة – عابدين – شارع الجمهورية ١٤مكتبة وهبة 



 

 )٥٠٧٥(

  :وفيه مطلبين:  ضابط الموازنة بين المصالح والمفاسد-
  :تعريف الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية:  المطلب األول-
 الشيء وحسبه، وضبط الشيء حفظه موالضبط لزو اسم فاعل من ضبط، :لغة -

  .)١( حازمبالحزم، والرجل ضابط أي 
أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية  فيمكن تعريفه بأنه حكم :وأما في االصطالح

 مع )ياالصطالح(المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة، فهو يشترك في معناه 
  .)٢( فقهيالقاعدة الفقهية في أن كال منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط 

 يتعرف من حكم أغلبي، يأتي تحته مسائل فقهية فرعية، : تعريف القاعدة الفقهية-
  .)٣( المسائلخالله على أحكام تلك 

   )٤( الفقهيبين القاعدة الفقهية والضابط الفرق : المطلب الثاني -
عموم وخصوص مطلق، فالقاعدة الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن بينهما 

اب أن القاعدة تضم تحتها مسائل فقهية من أبو، حيث أعم مطلقا، والضابط أخص مطلقا
اليقين ال : (فمثال القاعدة، شتى، خالفا للضابط فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد

؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية )الشك يدرأ باليقين(أو ) يزول بالشك
 ، والزكاة، والصالة، فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة،اجتمع فيها شك ويقين

) ل ما يعتبر في سجود الصالة؛ يعتبر في سجود التالوةك: (ومثال الضابط، وغير ذلك
                                         

 )ضبط ()٣٤٠/ ٧(، ولسان العرب )١/١٨٢(الصحاح  مختار انظر) ١(

، ، القواعد٤٦ص، هـ١٤٠٧دمشق، الطبعة األولى / القلمعلي بن أحمد الندوي، الناشر دار، لالقواعد الفقهية) ٢(
أحمد بن عبد اهللا بن حميد، الناشر مركز إحياء .  تحقيق د،)هـ٧٥٨ت (بي عبد اهللا محمد بن محمد المقري أل

 ).١٠٨/ ١ (.مكة المكرمة/التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى

 محمد، صالح بن محمد بن حسن آل عمير، ألبيمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ) ٣(
دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة : متعب بن مسعود الجعيد، الناشر: األسمري، القحطاني، اعتنى بإخراجها

 ).١٩/ ١ ( م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : العربية السعودية الطبعة

 نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن دينال لزين النعمان، حنيفة أبي مذهب على والنظائر األشباه) ٤(
 العلمية، الكتب دار: عميرات، الناشر زكريا الشيخ: أحاديثه وخرج حواشيه وضع) هـ٩٧٠: المتوفى (المصري

 األشباه شرح في البصائر عيون  غمز-) ١/١٣٧(م  ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت
:  الناشر)هـ١٠٩٨: المتوفى (الحنفي الحموي الحسيني الدين شهاب العباس، أبو مكي، محمد بن والنظائر، أحمد

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد ) ٥/ ٢(م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ األولى،: العلمية، الطبعة الكتب دار
 ).٢٠/ ١(الفقهية 



– 

  )٥٠٧٦(

 فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك - رحمه اهللا تعالى- قاله بعض أصحاب مالك 
  .ال يتعداها إلى أبواب أخرى، السجودين، وكالهما خاص بباب الصالة

 على أن من العلماء من يطلق على الضابط قاعدة، وقد يطلق العكس؛ لتقارب معنيهما؛
وألنه ليس إلطالق مصطلح القاعدة، أو الضابط على صيغة ما تأثير في قوة استنباط 

  .)١( اصطالحيةالحكم منها أو ضعفه، والتفرقة بينهما إنما هي تفرقة 
  :ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد:  المطلب الثالث-

ي تعتبر نوازل، هذه الضوابط لها أهمية كبيرة في الحكم على المسائل المستجدة والت
فالمفتي يجب أن يكون ملما بهذه الضوابط حتى يحكم على المسألة من غير إفراط وال 
تفريط، والفقهاء في ذلك على أقسام، منهم من لم يعتد بالمصالح الراجحة فخالف بذلك 
النصوص الصريحة من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم من تساهل 

صالح وتوسع في استعمالها على حساب النصوص الشرعية الواضحة، في اعتبار الم
في ) بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد(ومنهم من توسط بين هاتين الطائفتين فعمل 

ضوء نصوص الكتاب والسنة مراعية في ذلك األصول والضوابط الشرعية، ومستفيدا 
  .المقدمة نذكر أهم الضوابطمن أفهام العلماء المحققين من سلف األمة، وبعد هذه 

  :األكثر مصلحة أولى بالتقديم من األقل مصلحة:  الضابط األول-
إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم ( اهللا رحمه عبدالسالمقال العز بن 

رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض 
ها ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه، فإن صوبنا العلماء رجحان إحداهما فيقدم

المجتهدين فقد حصل لكل واحد منهما مصلحة لم يحصلها اآلخر، وإن حصرنا الصواب 
في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق والذي صار إلى المصلحة 

لمفسدة المرجوحة مخطئ معفو عنه، إذا بذل جهده في اجتهاده، وكذلك إذا تعارضت ا
  .)٢( والمصلحة

                                         
 البحث عمادة: اللطيف، الناشر دالعب صالح بن الرحمن للتيسير، عبد المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد) ١(

م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي
)١/٤١.( 

 ).٢٢٥ -٣(اإلسالمية لبن عاشور  الشريعة  مقاصد-) ٦٠/ ١(قواعد األحكام ) ٢(



 

 )٥٠٧٧(

 :األعم مصلحة أولى بالتقديم من األخص: الضابط الثاني  -
أذا تزاحمت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة جمع بينهما ألن الشارع كما يراعي 
مصلحة الجماعة يراعي مصلحة الفرد، فإن تعذر قدمت المصلحة العامة ألنها تراعي 

المصلحة "  تقول الفقهيةد والقاعدة مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة وهي الفر
القصاص من القاتل لحفظ حياة :  ومن فروعها)١("العامة تقدم على المصلحة الخاصة

الناس من التهاون في االعتداء عليها، وقطع يد السارق لحفظ أموال الناس من مد 
سعير األيدي إليها، وجلد القاذف لقطع األلسنة دون قذف المحصنات، وتدخل الدولة في ت

السلع عند الغالء بفعل التجار مما يضر بالناس، وإجبار التاجر المحتكر على البيع 
  .)٢(لحاجة الناس

 والتزاحم بين المصالح الخاصة والعامة يكون عندما يكونان في مرتبة واحدة بأن يكونا 
ضروريين أو حاجيين أو تحسينيين يتعلقان بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل، وقد 

فنوازن في هذه الحالة على أساس أعم المصلحتين شموال على ، ال يتعلقان بكلي واحد
أضيقهما في ذلك إذ ال يعقل أهدار جمهرة من الناس من أجل حفظ ما تحقق به فائدة 

على أن الفرد ال يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة ، شخص واحد أو فئة قليلة من الناس
 العام بالكأل أو الماء الواقعتين في االنتفاعترجيح :  ذلكلدخوله غالبا فيهم، ومثال، عليه

أرض غير مملوكة، على احتياز الفرد له، فكال المصلحتين في درجة واحدة من القوة 
أوسع شموال من مصلحة ، وهي درجة الحاجيات، بيد أن مصلحة تسبيله لعامة الناس

  .)٣(امتالك فرد واحد له
  .لى بالدرء من األقل مفسدةاألكثر مفسدة أو: الضابط الثالث  -

نا  إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأ
األفسد فاألفسد واألرذل فاألرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في 
التساوي والتفاوت، وال فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات، والجتماع 

أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل، فيلزمه أن يدرأ : أحدها: المفاسد أمثلة

                                         
 الدار: الريسوني، الناشر الشاطبي، ألحمد اإلمام عند المقاصد  نظرية-) ٩٢ / ٣(الموافقات للشاطبي ) ١(

 ).٢٦٧/ ١(م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ - الثانية: اإلسالمي، الطبعة للكتاب العالمية

 ).٣٣٩/ ١(الفقه  أصول علم تيسير) ٢(

 ).٢٥٢/ ١(ضوابط المصلحة للبوطي ) ٣(



– 

  )٥٠٧٨(

لقتل، ألن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه، وإن مفسدة القتل بالصبر على ا
قدر على دفع المكروه بسبب من األسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة، وإنما 
قدم درء القتل بالصبر إلجماع العلماء على تحريم القتل واختالفهم في االستسالم للقتل، 

 على درء المفسدة المختلف في فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها،
  .)١( وجوب درئها

  :جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح والمفاسد: الضابط الرابع  -
األصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة 

د من قدم دفع المفسدة غالبا، ألن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني بالمنهيات أش
ما نهيتكم "صلى اهللا عليه وسلم - القاعدة قوله واألصل في هذه بالمأمورات،اعتنائه 

إذا : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم، )٢("عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
ويشترط في تقديم ، )٣("أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

  .)٤( التقديمسدة أال يؤدي إلى مفسدة أخرى، فيلغى درء المف
الجهة الغالبة أولى بالتقديم عنـد تـزاحم المـصالح مـع            : الضابط الخامس   -

  :المفاسد
 امتثاال ذلك فعلنا المفاسد ودرء المصالح تحصيل أمكن فإن ومفاسد مصالح اجتمعت إذا

ْفٱتقوا{ :وتعالى سبحانه لقوله فيهما تعالى اهللا ألمر ُ َّ َٱ َ ُٱستطعتم َما َّ ۡ َ َ  الدرء تعذر وإن )٥(ۡ}ۡ

                                         
 السالم عبد بن العزيز عبد الدين زع محمد ألبي المقاصد، اختصار في  الفوائد-) ٩٣/ ١(قواعد األحكام ) ١(

 خالد إياد: ق، المحق)هـ٦٦٠: المتوفى (العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن
 .)٤٦/ ١ (١٤١٦ األولى،: الطبعة دمشق، الفكر، دار المعاصر، الفكر دار: الناشر الطباع،

 بسنن االقتداء: باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب في ريالبخا أخرجه: هريرة أبي حديث من عليه متفق) ٢(
 العمر؛ في مرة الحج فرض: باب الحج، كتاب في ومسلم ،)٧٢٨٨: (وسلم، حديث عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ).١٣٣٧: (حديث

 .السابق الهامش في تخريجه سبق) ٣(

 الكتب دار: الناشر) هـ٩١١: المتوفى (طيالسيو الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد والنظائر، األشباه) ٤(
األربعة،  المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية  القواعد-) ٨٧/ ١( م١٩٩٠ - هـ١٤١١ األولى،: الطبعة العلمية
 – الفكر دار: الشارقة، الناشر جامعة -  اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية الزحيلي، عميد مصطفى لمحمد

 ).٢٣٨/ ١(م  ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،: دمشق، الطبعة

 ١٦ سورة التغابن اآلية رقم) ٥(



 

 )٥٠٧٩(

 بفوات نبالي وال المفسدة درأنا المصلحة من أعظم المفسدة كانت فإن والتحصيل
ۡیس{ :تعالى اهللا قال المصلحة، َلونَك َ ِعن ُ ِٱلخمر َ ۡ َ ِۖوٱلمیسر ۡ ِ ۡ َ ۡ ۡقل َ ٓفیھما ُ َ ِ ٞإثم ِ ۡ ٞكبیر ِ ِ ُومنَفع َ ِ ٰ َ ِللناس َ َّ ِ 

ٓوإثمھما َ ُ ُ ۡ ِ ُكبرَأ َ َ َنفعھما ِمن ۡ ِ ِ ۡ  الخمر منفعة أما منفعتهما، من أكبر مفسدتهما ألن حرمهما )١(ۗ}َّ
 الخمر مفسدة وأما المقمور، من القامر يأخذه فبما الميسر منفعة وأما ونحوها، فبالتجارة
 الصالة، وعن اهللا ذكر عن والصد والبغضاء، العداوة من تحدثه وما العقول، فبإزالتها

 وهذه الصالة، وعن اهللا ذكر عن والصد والبغضاء، العداوة فبإيقاع القمار مفسدة وأما
 من أعظم المصلحة كانت وإن إليها، المذكورة المنافع إلى نسبة ال عظيمة مفاسد

 يتخير فقد والمفاسد المصالح استوت وإن المفسدة، التزام مع المصلحة حصلنا المفسدة
  .)٢(المفاسد تفاوت في الفاالخت يقع وقد فيهما، يتوقف وقد بينهما
 في المفسدة مع مناظرتها عند الغالبة هي كانت إذا فالمصلحة :الشاطبي اإلمام ويقول
 ليجري العباد، على الطلب وقع ولتحصيلها شرعا، المقصودة فهي االعتياد، حكم

 بنيل وأولى وأقرب أتم حصولها وليكون سبيل، وأهدى طريق أقوم على قانونها
 فليست مشقة، أو مفسدة تبعها فإن الدنيا، في الجارية العادات قتضىم على المقصود
 إلى بالنظر الغالبة هي كانت إذا المفسدة وكذلك وطلبه، الفعل ذلك شرعية في بمقصودة
 ليكون النهي، وقع وألجله شرعا، المقصود هو فرفعها االعتياد، حكم في المصلحة

  .")٣(فيمثلها العادي اإلمكان وجوه أتم على رفعها
 دون للغالب العبرة وإنما والمفاسد المصالح بين اجتماع ال أنه يرى الشاطبي فاألمام
 المصلحة، قدمت مرجوحة والمفسدة راجحة المصلحة كانت فإذا المغلوب الى النظر
  .وهكذا المفسدة قدمت مرجوحة والمصلحة راجحة المفسدة كانت وإذا

 ولذلك كان ،حتاج إلى تأصيل وتقعيدوالكالم عن المصالح والمفاسد المتعارضة ي
  . وسوف أبين فيه القواعد الفقهية المتعلقة بالمصالح والمفاسدالرابعالمبحث 

                                         
 ٢١٩سورة البقرة اآلية رقم ) ١(

 ).٩٨/ ١(قواعد األحكام ) ٢(

 ).٤٦/ ٢(الموافقات للشاطبي ) ٣(



– 

  )٥٠٨٠(

 



 

 )٥٠٨١(

  
  
  
  

  
  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعاملين، نبينا 

  وبعد،،،....محمد، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين
، وتهدف  )االستبدال في نثر  لسان الدين بن الخطيب       (فموضوع هذا البحث هو     
م االستبدال وأنواعه، مع تطبيق هذا على نثر الكاتـب          به الباحثة إلى الوقوف على مفهو     

  .لسان الدين بن الخطيب
يبدأ هذا البحث بمقدمة وإطاللة على الكاتب لسان الدين بن الخطيـب، متبـوع           

  .بخالصة البحث وقائمة مصادره ومراجعه
تبدأ الباحثة فيه بالجانب النظري الخاص باالستبدال، أما الجـزء الثـاني منـه            

  .لتطبيقيفللجانب ا
  :إطاللة على الكاتب لسان الدين بن الخطيب

هو أبو عبداهللا، محمد بن عبداهللا بن سعيد السلماني اللوشي األصل، الغرنـاطي       
وكـان  ). هـ٧٧٦: ت(األندلسي، أديب، ناثر، شاعر، مؤرخ، مشارك في الطب وغيره     

له بالتـصنيف فـي     ؛ الشتغا )ذو العمرين (القلم والسيف، ويقُال له     : يلقب بذي الوزارتين  
اإلحاطـة  : (ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتاباً، وأشهرها      . ليله، وبتدبير المملكة في نهاره    

معيار االختيار في ذكـر     (، و )اللمحة البدرية في الدول النصرية    (، و )في أخبار غرناطة  
ريحانة الكتاب ونجعة   (، و )خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف     (، و )المعاهد والديار 

  .)١()نتابالم

 
 

  مدرس مساعد بقسم اللغة العربية
 

 
  



– 

  )٥٠٨٢(

  :تمهيـــد
عنصر مهم من عناصر االتساق النحوي، وهو : )Substitution(االستبدال 

ويقصد به . )٢(عملية تتم داخل النص، وفيها يتم تعويض عنصر في النص بعنصر آخر
ويتكون من مستبِدل ومستَبدل منه، والمستبدل .)٣(إحالل كلمة محل كلمة أخرى: أيضا

  .ستبدل منهيكون سابقًا للم
واالستبدال يعمل على اختصار النص؛ ألنه يغنى القارئ عن إعادة معلومات 
سبق ذكرها في النص، ولو ُأعيدت هذه المعلومات ربما تؤدي إلى ملل القارئ؛ وهو 
بذلك يشبه الضمائر في ربط النص واختصاره، إال أنه أعم من الضمائر، فاالستبدال 

تمرارية الداللية، حيث يستمر تواجد المستبدل منه يزيد اتساق النص عن طريق االس
أن االستبدال يسهم في " هاليداي ورقيه حسن"بصورة أو بأخرى في المستبدل، ويرى 

ينبغى البحث عن االسم أو الفعل أو القول الذي يمأل هذه الثغرة في "اتساق النص حيث 
ل العنصر االستبدالي توجد النص السابق، أي أن المعلومات التي تُمكِّن القارئ من تأوي

  ".)٤(في مكان آخر في النص
وقد اهتم باالستبدال القدماء والمحدثون على حد سواء؛ فالقدماء تناولوه بوصفه 
تابعا من التوابع، والنصيون تناولوه بوصفه وسيلة من وسائل االتساق النصي مع 

  .) ٥(العربمالحظة اختالف االستبدال عند النصيين عن البدل عند النحويين 
بدل الكل من الكل، : وقد عني النحويون بتقسيم البدل إلى أنواع عديدة ، منها

والبدل المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل االشتمال وغيره، وكذلك أفاض علماء 
النص في الحديث عن أقسام االستبدال، وعلى وجه الخصوص ما ذهب إليه هاليداي 

  .ورقيه حسن
 بين البدل في النحو العربي، واالستبدال في علم اللغة النصي واالختالف القائم

ال يمثل مانعا من االعتراف بأن البدل في النحو العربي يحقق االتساق النصي على 
  ).٦(مستوى الجملة الواحدة في الغالب

وترجع أهمية االستبدال في تحقيق االتساق إلى مالحظة العالقة بين العنصرين 
ستبِدل والمل منه، وهي عالقة قبلية بين عنصر سابق في النص وعنصر الحق المستبد

  ).٧(فيه



 

 )٥٠٨٣(

وقد أكد الدكتور محمود نحلة على التفريق بين اإلبدال واالستبدال، بأن اإلبدال 
  ).٨(يجرى على حروف المباني، أما االستبدال فيجرى على حروف المعاني

الباء (ي جذر واحد وتشير الباحثة، إلى أنه نظرا الشتراك المصطلحين ف
، إذ إنَّه ورد عند القدماء بمصطلح البدل أو اإلبدال، وظهر حديثًا في )والدال والالم

الدرس النصي بمصطلح االستبدال؛ لذلك وجب التنبيه على أنهما ليسا شيًئا واحدا، دون 
 إغفال أن البدل يتم على مستوى الجملة، أما االستبدال فمتنوع وأعم ويكون على نطاٍق

  .أوسع أي على مستوى النص
  :أنواع االستبدال

ينقسم االستبدال إلى ثالثة أنواع حسب المستبدل منه، فإن كان اسما كان 
استبدالًا اسميا، وإن كان فعلًا كان استبدالًا فعليا، وإن كان جملة أو مجموعة جمل كان 

  .استبدالًا جمليا
  Nominal Substitution:  االستبدال االسمي-أ

 ويقابلها في العربية )٩()Some, ones, one(وفيه يستبدل اسم بكلمة مثل 
: إلخ، ومثاله قوله تعالى...آخر، وآخرين، وواحد، وواحدة، وأخرى، نفس: كلمات مثل

ٌةى كَاِفرُأخْرِبيِل اللَِّه وِن الْتَقَتَا ِفَئةٌ تُقَاِتُل ِفي سةٌ ِفي ِفَئتَيآي لَكُم كَان قَد)فقد )١٠ ،
  .وفئة كافرة: ؛ أي)فئة(، بكلمة )أخرى(استبدلت كلمة 

  Verbal Substitution:  االستبدال الفعلي- ب
" قام"و" فعل: "وفيه يحل فعل محل آخر متقدم عليه، ويمثله استعمال الفعلين

بصيغهما المختلفة، وهنا البد للقارئ حينئذ أن يرجع إلى المستبدل منه؛ لمعرفة مراد 
  .كاتب من المستبدل في النصال

 ولَو َأنَّا كَتَبنَا علَيِهم َأِن اقْتُلُوا َأنْفُسكُم َأِو : ومثاله في القرآن، قوله تعالى
مِإلَّا قَِليٌل ِمنْه لُوها فَعم اِركُمِدي وا ِمنجاخْر)١١(.  

) وا، واخرجوااقتل: (بفعلين سابقين له،هما) فعلوه(ففي اآلية استبدل الفعل 
كثير االستعمال في اللغة العربية المعاصرة، وأكثر منه استعمالًا الفعل ) يفعل(والفعل 

أنا سأقوم : من يمسح السبورة؟ فقال أحدهم: لو قال المعلم لطالبه:  ، مثل)١٢()يقوم(
  .بذلك



– 

  )٥٠٨٤(

  Clausal Substitution:  االستبدال الجملي- ج
ة داخل النص، بشرط أن يتضمن وفيه يتم إحالل عنصر لغوي محل عبار

، أيضا، ال، Soالعنصر المستبدل محتوى العبارة المستبدل منها، وتمثله كلمات لذلك، 
وهو من أهم الوسائل التي تعمل على ترابط النص واتساقه؛ ألن كلمة ... نعم، أجل

  .)١٣(واحدة تحلُّ محلَّ جملة أو مجموعة جمل
ذاكر : عن جملة) كذلك(ك، فقد نابت ذاكر محمد دروسه، وعبد اهللا كذل: مثل
  .محمد دروسه

  كيف يسهم االستبدال في اتساق النص؟
لالستبدال دور كبير في الربط بين أجزاء النص؛ ألن عالقة العنصرين 

عالقة قبلية بين عنصر سابق في النص عنصر الحق فيه؛ مما ) المستبِدل والمستَبدل(
لتأويل العناصر المعوض بها من خالل العنصر يجبر المتلقي على العودة إلى النص 

وهنا يتحقق الربط بصورة آلية عن طريق المتلقي، أي . المستبدل في إطار النص
بطريقة خارجية، كما أنها تُمكِّن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات 

  .)١٤(نصبعينها ودون االستعمال المفرط للضمائر، األمر الذي ينعكس على مقروئية ال
إذًا فاالستبدال وسيلة من وسائل االقتصاد في االستخدام، حيث تسمح 
لمستخدمي اللغة بحفظ المعنى مستمرا في الذاكرة النشطة دون الحاجة إلى التصريح به 

  .)١٥(مرة أخرى
  .وبناء عليه يعد االستبدال مصدرا أساسيا من مصادر االتساق النصي

  :عالقة االستبدال باإلحالة
لعالقة بين اإلحالة واالستبدال تقوم على اشتراكهما في أنهما يقومان على ا

  .عالقة بين عنصر الحق وعنصر سابق
بين اإلحالة واالستبدال بأن اإلحالة تتم في " ورقيه حسن" هاليداي"وقد فرق 

، كما أن )١٦(المستوى الداللي في حين أن االستبدال يتم في المستوى النحوي والمعجمي
ة تحيل على شيء غير لغوي في أوقات معينة، في حين أن االستبدال يكون اإلحال

  .)١٧(بوضع لفظ مكان لفظ آخر
وبعد هذا العرض النظري توضح الباحثة أنماط االستبدال بالتحليل النصي 

  .لنثر لسان الدين بن الخطيب



 

 )٥٠٨٥(

  :من االستبدال االسمي في المقامات
ومتسم من ألقاب ،  ومهماتها شدائد الدولةمن الخاصة مربض لواعلم أن : "      يقول 

 من الملك وآخر متعلق بقرابة، فهو يرى لنفسه اليد واليوم والغد ، الغنا بأكرم سماتها 
، ولبست حظوظهم من الملك على حسب قوة أسبابهم ، وحرمه أو وكيد ميل وذمة

الفت وإن عدلت خ،  فإن أطعت فهم الملك ظلمت المملكة حقها،ووزن ما في حسابهم
ووضع الناس ،  والصواب التمسك بالترتيب على اإلطالق،موافقة الملك وباينت طرقها

  .)١٨("من المملكة موضع االستحقاق
السابقة عليها، ) ِمن الخاصة (بـ) آخر (  استبدال كلمة  المثالفنلحظفي هذا

ن من ، حيث لم نتمكّمقامةوهذااالستبدال أسهم في عملية الربط والتماسك بين أجزاء ال
  . النصوتفسيرها إال بالرجوع إلى الجمل السابقة من هذا ) آخر(فهممدلول 

هذهالعالقة ال تقوم على التطابق بين عنصري االستبدال، بل على التقابل واالختالف و
بل )آخر( التي أدتها كلمة االتساقالذيينتج عنه االستبعاد، من دون أن يلغي ذلك وظيفة 

  .االتساقيةيمتها من تلك العالقة استمدت ق
 فَاِتحة الْكتاب من مصحف ذَِلك :قَاَل. وهات ما تَقول ِفي جبل الْفَتْح" :     ويقول 

، وأفق البارق، ومتحف هذَا الوطن )١٩(اإلقليم، ولطيفة السِميع الْعِليم، وقصص المهارق
رم الِْبلَاد إح طَارق، والمباين للَْأرض المفارق، ِبَأهل العقيق وبارق، ومحط طارقها ِبالْفَتْ

  .)٢٠("خلق مثلها ِفيها، وذُو المناقب الَِّتى لَا تحصرها الَْألِْسنَة ولَا توفيها لم ييالَِّت
 بالكلمات جبل الْفَتْح      لقد برز االستبدال في هذا المثال بروزا واضحا؛ فقد ذكر اسم 

رم الِْبلَاد، إذَا الوطن، ومحط طارقها، وفَاِتحة الْكتاب، وأفق البارق، ومتحف ه: التالية 
  .إلخ...وذُو المناقب، 

وداللة ذلك أن هذا التوظيف النوعي السم جبل الفتح ، يبرز الصفات والسمات التي 
يتميز بها هذا الجبل ، فابن الخطيب بدال من أن يكرر لفظة جبل الفتح مرات عديدة 

وهذا يتناسب مع غرض من أهم وظَّف عمليات االستبدال لتعويض تلك الكلمة، 
  .األغراض التي دارت حولها هذه المقامة ، وهو وصف البالد األندلسية 

قلت فمدينة مالقة، قَاَل، وما القَول ِفي  :"      ويكرر ذلك في نصوص كثيرة ، يقول
الدرة الوسيطة، وفردوس هِذه البسيطة، أشهد لَو كَانَت سورة، لغرقت بها حدقة 

ا ِفي الْعام، تِبعت لَها ِبالسلَاِم مِدينَة السلَام، وتلقي لَها يد عيدْ عام، َأو يوما لكَانَتالِْإطْ



– 

  )٥٠٨٦(

ز تَحت ِجدار، نْاالستسالم محاِسن ِبلَاد الِْإسلَام، ِإلَى دار، وقطب مدار، وهالة إبدار، وكَ
ار، قد برزت ِفي أكمل قصبتها مضاعفة األسوار، مصاحبة للسنين، مخَالفَة لألدو

األوضاع، وأجمل األطوار، كرِسي ملك عتيق، ومدرج مسك فتيق، وإيوان أكاسرة، 
  .)٢١("ومرقب ِعقَاب كاسرة، ومجلى فاتنة حاِسرة، وصفقة غير خاسرة

دار، ، الدرة الوسيطة، وفردوس هِذه البسيطة:      فقد ذكر اسم مالقة بالكلمات التالية
لة إبدار، وكنز تَحت ِجدار، كرِسي ملك عتيق، ومدرج مسك فتيق، وقطب مدار، وها
  .إلخ ...وإيوان أكاسرة، 

وداللة ذلك أن هذا التوظيف النوعي السم مالقة أيضا، يبرز الصفات والسمات التي 
تتميز بها هذه المدينة ، فبدلًا من أن يكرر لفظة مالقة مرات عديدة وظّف عمليات 

  .لك الكلمةاالستبدال لتعويض ت
رعى اهللا َأرضا تربها ينْبت الفنا، : قلت، فمدينة فاس، قَاَل:"وفي موضع ثالث، يقول 

وآفاقها ظّل على النَّاس ممدود، نعم العرين ألسود بني مرين، ودار الِْعبادة الَِّتي يشْهد 
د نَار الدعا، ونار وموق] ومأم السرى[بها مطرح الْجنَّة، ومسِجد الصابرين، وأم الْقرى، 

القرا، ومقر الِْعز الَِّذي لَا يهضم، وكرسي الْخلَافَة الَْأعظَم، والجزية الَِّتي شقها ثعبان 
الْوادي، فَما ارتاعت، واألبية الَِّتي ما أذعنت إذعانها لإليالة المرينية ولَا أطاعت َأي 

  .)٢٢("كَاف وكلف
 العرين ، ودار الِْعبادة ، ومسِجد الصابرين،  :     فقد ذكر اسم فاس بالكلمات التالية

 وموقد نَار الدعا، ونار القرا، ومقر الِْعز ، وكرسي الْخلَافَة ،]ومأم السرى[وأم الْقرى، 
  .إلخ ... الَْأعظَم،

     وداللة ذلك أن هذا التوظيف السم مدينة فاس ، يبرز الصفات والسمات التي تتميز              
ة ، فبدلًا من أن يكرر لفظة فاس مرات عديدة، لجأ إلى ذلك النـوع مـن                 بها هذه المدين  

  .االستبدال 
  :ويمكن تمثيل ذلك كالتالي



 

 )٥٠٨٧(

  
  
  
  

  
  مدينة فاس

  
  
  
  
  

فهذه الصفات أسهمت في تحقيق االتساق النصي بين عنصري االستبدال، كما 
  .يالحظ بأن المرجعية داخلية سابقة

  :ومن االستبدال االسمي في الرسائل 
 تتكاثف أفواجه، ويحجب الشَّمس ِعنْد ا تتالطم أمواجه، وعدواوأصبحتبحر:"      يقول 

فة من الْمؤمِنين، بك وطنوا على الصبر نُفُوسهم، وجعلُوا ئالظهيرة عجاجه، ِفي طا
التَّوكُّل على اهللا وعلَيك لبوسهم، ورفعوا ِإلَى مصارختك رؤوسهم، واستعذبوا ِفي 

  .)٢٤(" ِإلَى ُأخْرى)٢٣(اة اهللا ومرضاتك نُفُوسهم، يطيرون من هيعةمرض
وهيعة : ؛ أي )هيعة (بكلمة ) أخرى(      فثمة استبدال اسمي ، حيث استُبدلت كلمة 

والشك أن هذا النوع من االستبدال يسمح بحفظ المعنى في ذهن المتلقي دون . أخرى
  .قد ذُكرت قبلهاالحاجة إلى تكرار الكلمة نفسها ؛ إذ إنَّها 

أغزينا الْجيش غزوات عظمت ِفي الْعدو بها النكاية، وصحبت الْمسلمين :"    ويقول 
من اهللا الِْوقَاية، ِإحداها وقف الْجيش ِفيها بياض يومه على باب مِدينَة إستجة، ِإحدى 

 شَوكَة الطاغية، وضيق علَيها المدن الخطيرة، والْقَواِعد الشهيرة، ودار الحامية، ومثوى
ا من قَواِعد وُأخْرى قصد بها مِدينَة قيجاطة، وِهي َأيض. ..ِبالِْقتَاِل، وأذاقها َأِليم النكال

  .)٢٥("الثغر وأماته، ومقر شرار رماته وركاب حماته، فَرمى غرضها، واستباح ربضها

 دار العبادة العرين

 مسجد الصابرين
 أم القـرى

 مأم السرى

 موقد نار الدعاء

 نار القرا

 مقر العزة 

 مرجعیة داخلیة سابقة كرسي الخالفة األعظم

 المستبدل

 المستَبِدِل



– 

  )٥٠٨٨(

دار الحامية ، ومثوى شوكة الطاغية  إحدى المدن الخطيرة ، :"      فقد استبدل كال من 
من ( وكذلك استبدل ). غزوة(وكذلك استبدل إحداها ، وأخرى بكلمة ). إستجة(بمدينة 

  ).قيجاطة( بمدينة ...) قواعد الثغر، ومقر شرار رماته ، 
وال شك أن تعدد االستبداالت في هذا النص تثريه ، وتحول دون التكرار ، عالوة على 

  .ن االتساق بين أجزائهما تضفيه عليه م
أما بعد حمد اهللا، الملهم الْمنعم، الْعلي الْكَِبير، الْوِلي النصير، محرك :" يقول      و

العزايم بباعث الِْإسلَام، ومكيف الصنايع الْخفية على األذهان، الْموفق للخير، الْمِعين 
ا ِإلَيِه، نَاِصر الْمؤمِنين ومظهر دينه على رغم علَيِه، الْوِلي الحميد، الَِّذي لَا ملْجأ ِمنْه ِإلَّ

الجاحدين وكره الْكَافرين، والصلَاة على سيدنَا وموالنا محمد، عبده ورسوله، مجاِهد 
كة السماء، نَِبي الْملَاِحم، ومسوغ الغنايم، والرضا ئبمال] الْمنْصور ِفي اَألرض[الَْأنِْبياء،
  .)٢٦(..." وأعالم الصبر، وسيوف الْحق،ه وَأصحابه أسودالروع، ونجوم الْهدىعن آل

وتوضح الباحثة عملية االستبدال التي وظفها الكاتب في هذه الرسالة ومدى تأثيرها 
  :في ترابط النص من خالل الجدول التالي

  المسـتَبِدل  المستَبدل
  "اهللا"لفظ الجاللة 

  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
   اهللا

  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 
  اهللا 

  الملهم
  المنعم
  العلي
  الكبير
  الولي

  النصير
  محرك العزايم
  مكيف الصنايع
  الموفق للخير

  الولي
  الحميد 

  صر المؤمنيننا
  مظهر دينه



 

 )٥٠٨٩(

 النبي 
  النبي 
  النبي 
  النبي 
  النبي 

  صحابة رسول اهللا
  صحابة رسول اهللا
  صحابة رسول اهللا
  صحابة رسول اهللا

  عبده ورسوله
  مجاهد األنبياء

  المنصورفي األرض
  نبي المالحم

  مسوغ الغنايم
  أسود الروع
  نجوم الهدى

  أعالم الصبر
  سيوف الحق

في مستهل الحمد ، وحلَّ محله بعض األلفاظ ، " اهللا " فقد ذكر لفظ الجاللة 
محرك العزايم، ومكيف والنصير، ،وِليالْووالْكَِبير، ،والْعليوالْمنعم، ،والملهم: (مثل

وداللة ...)  ومظهر دينه ،الحميد، نَاِصر الْمؤمِنين،والْوِليوالْموفق للخير، والصنايع، 
ذلك أن هذا التوظيف النوعي السم اهللا عز وجل، يبرز صفاته التي يتصف بها المولى 

  .عز وجل
 عديدة وظَّف عمليات مرات" الجاللة" فابن الخطيب بدلًا من أن يكرر لفظ

االستبدال لتعويض تلك الكلمة ، وهذا يتناسب مع غرض التحميد ، وتعداد أوصاف اهللا 
والشك أن كل وصف من هذه األوصاف يعطي معنى ال يعطيه وصف . عز وجل 
 الملهم عباده الطريق المستقيم، والموفق لكل خير، وهو - سبحانه وتعالى- آخر ، فهو

مه على عباده ال تعد وال تحصى ، وهو الكبير، أي أكبر من كل المنعم، فآالؤه ونع
وهكذا فإن تعداد هذه األوصاف يثري ... شيء ، والولي الذي يتولى عباده الصالحين ، 

  . المعنى 
الْمنْصور ِفي ومجاِهد الَْأنِْبياء، و عبده ورسوله، :(وكذلك استبدل كلمات، مثل

  ". صلى اهللا عليه وسلم - محمد" بالنبي ) ِحم، ومسوغ الغنايمنَِبي الْملَاواَألرض، 
والشك أيضا أن مثل هذه األلفاظ تبرز الخصال والصفات واألدوار التي قام 

 صلى اهللا عليه –تقرر العبودية في حقه ) عبده( ، فمثلًا -  صلى اهللا عليه وسلم –بها 
 إال أنه عبد هللا –ه وتعالي وسلم ، فعلى الرغم من منزلته العظيمة عند اهللا سبحان



– 

  )٥٠٩٠(

ورسوله ، وهو مجاهد األنبياء تشير إلى الدور الذي قام به وما تحمله في سبيل نشر 
  . الدعوة 

 وأعالم الصبر، ،أسود الروع، ونجوم الْهدى(وكذلك استبدل كلمات ، مثل 
وار وهذا النوع من االستبدال يبرز بعض الصفات واألد".أصحابه" بلفظ ) وسيوف الْحق

 وأعالم الصبر، ،نجوم الْهدى ، فهم - رضوان اهللا عليهم –التي قام بها الصحابة 
  . وسيوف الْحق

  صلى اهللا عليه - اهللا عز وجل ، والرسول " فالكاتب بدلًا من أن يكرر ألفاظ 
 وظَّف العديد من العمليات االستبدالية – رضوان اهللا عليهم –   والصحابة -وسلم

لفاظ ، دون أن يخل ذلك بالمعنى العام، ناهيك عن ثراء المعنى وتنوع لتعويض تلك األ
  . الداللة التي أضفته تلك األلفاظ ، وكذلك ما قامت به من دور في اتساق النص 

 مقر السلْطَان الْجِليل، الْكَِبير الشهير الظَّاِهر ...الْمقر الَْأشْرف:" ومن ذلك قوله 
األوحد األسمى، الشهير الْبيت، الْكَِريم الْحي والْميت، الموقر الطَّاِهر، األمجد األسعد 

ِذي الحسنيين، وحافد سيد الثقلَين، تَاج الْمعاِلي، وعز الدنْيا ] ابن الْحسين[الْمعظم 
مثيل والدين، أبي الْحسن عجلَان، ابن السلْطَان الْكَِبير الشهير الرفيع الخطير الْجِليل، ال

الْمنعم، َأسد الدين أبي [، الْمقَدس يالظَّاِهر الطَّاِهر، الشريف الَْأِصيل، الْمعظم األرض
  ).٢٧"(الْفضل رميثة بن محمد بن أبي سعيد الْحسيِني

 األسعد ، الطَّاِهر، األمجد، الظَّاِهر، الشهير، الْكَِبير:"ألفاظًا، مثل " فقد استبدل 
لشهير الْبيت، الْكَِريم الْحي والْميت، الموقر الْمعظم ، تَاج الْمعاِلي،  األسمى، ا،األوحد

، والشك أن تعدد هذه االستبداالت ) رميثة بن محمد(بممدوحه ...) وعز الدنْيا والدين
 وإن كان فيها شيء من المبالغة ، –توحي بتعدد الصفات التي يتصف بها هذا الممدوح 

ا تعملعلى ترابط النص دون الحاجة إلى تكرار العناصر اللغوية ويمكن توضيح كما أنه
  :هذا النموذج كتالي
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  :ومن االستبدال االسمي في الخطب 
ن أاتَّقوا اهللا ِفي نفوسكم وانصحوها، واغتنموا فرص الْحياة وارتجوها، :"      يقول 
وتنادى رطت ِفي جنب اهللا، وِإن كنت لمن الساخرين، يا حسرتي على ما فتَقول نفس

وتستغيث  ارجعوه،  رب:وتقول ُأخْرىرد فنعمل غير الَِّذي كُنَّا نعمل،  يا ليتنا نُ:ُأخْرى
 هل ِإلَى مرد من سِبيل، فرحم اهللا من نظر لنَفِسِه، قبل غروب شمسه، وقدم لغده :ُأخْرى

، والصحة )٢٨( تجر ِإلَى الْموت، والغفلة تقود ِإلَى الْفَوتمن أمسه، وعلم َأن الْحياة
  .مركب الَْألَم، والشبيبة سفينة تقطع ِإلَى ساحل الْهرم

بكلمة نفس ثالث " يث استبدل كلمة أخرى       فثمة استبداالت في هذا النص ، ح
، فكلمة ) نفس( مرات، وهذا االستبدال يرجع السامع إلى عنصر سابق في النص 

  .، وهذا بدوره يصنع ترابطًا بين أجزاء النص )نفس(أخرى حلت محل كلمة 

 الكبير
 الشهير

 الظاهر

 الطاهر

 األمجد

 األسعد

 األوحد

 الشهير البيت

 ميتالكريم الحي وال

 رميثة بن محمد

 المستَبِدِل

 الموقر المعظم
 عز الدنيا والدين تاج المعالي

 المستبدل

 مرجعیة داخلیة سابقة            



– 
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وهذا االستبدال يجنب الكاتب تكرار التعبير نفسه ، فهو وسيلة من وسائل االقتصاد في 
ستخدام؛ حيث يسمح لمستخدمي اللغة بحفظ المعنى مستمرا في الذاكرة دون الحاجة اال

  .إلى التصريح به مرة أخرى 
) نفس( مرة بعد أخرى يحقق االستمرارية لكلمة ) أخرى(      كما أن ورود كلمة 

تحتاج إلى مفسر لها ، وهذا المفسر ) أخرى(الموجودة في أول مرة ، كما أن كلمة 
  .قًا، وهذا يشير إلى المرجعية مذكور ساب

وأماما تشوفتم ِإلَيِه من حال :"  يقول ومن االستبدال االسمي في ترجمته الذاتية ،
وِليكُم فأمل متقلص الظل، وارتقاب لهجوم جيش الَْأجل المطل، ومقام على مساورة 

 )٣٠(يد بالمذخورو، وعمل يكذب الدعوى، وطمأنينة تنْتَظر الْغَارة الشعوا، )٢٩(الصل
  .)٣١( "، ومرض يزور فيثقل، وضعف عن الْواِجب يعقلتفتح، وُأخْرى تجهد وتمنح

، فكلمة " يد" في هذا النص تعود بالسامع إلى عنصر سابق وهو " أخرى " فكلمة 
، مما أوجد ترابطا بين أجزاء النص ، ناهيك عن " يد" أخرى حلت محل كلمة 
ا كلمة أخرى لكلمة يد ، إذ إنَّها تسمح بحفظ المعنى في ذهن االستمرارية التي أحدثته

  . المتلقي دون تكرار الكلمة نفسها 
  :ومن االستبدال الفعلي في الرسائل 

وبحسب هذَا اِلاعِتقَاد، لَا نغفل عن نصيحة ترشدكم ِإذا غفلتم، وموعظة :"      يقول 
اهللا واحتفلتم، ودرعتكم، تَارة بسلم نعقدها، ومحاولة نَقصها علَيكُم ِإذا اجتَمعتُم ِفي بيوت 

نسردها، وتارة بسيوف ِفي سِبيل اهللا نجردها، وغمار للشَّهادة نردها، ونفوس بوعد اهللا 
نعدها، ونرضى بالسهر لتنام أجفانكم، وبالكد لتترع صبيتكم وولدانكم، وباقتحام 

نجعل علَيكُم واقية كواقية الْوِليد لجعلنا، َأو ولَو استطعنا َأن . المخاوف ليتحصل أمانكم
  .)٣٢(" فعلنَاأمكننا َأن لَا نفضلكم رعية بصالح دين َأو دنيا ِإلَّا

، وفعلنا ليحققا عنصر االقتصاد في االستعمال اللغوي، إذ لو " جعلنا"      جاء الفعالن
كرار ما قبلهما من أفعال، لم يوظِّف الكاتب هذين االستبدالين لكان بحاجة إلى تعداد ت

، باإلضافة إلى " استطاعة جعل عليهم واقية ، وإمكانية أال تفضلهم رعية " وهي 
االستمرارية التي أحدثها كلٌّ من الفعلين، إذ إنَّهما يسمحان بحفظ المعنى في ذهن 

  .المتلقي دون تكرار لما سبق من أحداث 
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وخالفتكم هي :"  ، يقول ه الذاتيةومن االستبدال الفعلي في التراجم في ترجمت
، وتستمد )٣٣(المثابة التي يزهى الوجود بمحاسن مجدها زهو الرياض بوردها وآسها

عن )٣٥( غريب الوجادة،، وتروي رواة اإلفادة واإلبادة)٣٤(أضواء الفضائل من مقباسها
   .)٣٦(وقد فعل،وإلى هذا أعلى اهللا معارج قدركم. ضحاكها وعباسها

، وهذا " ي اهللا معارج قدرهمعِلأن ي" ا لحدث سابق ، وهو إضمار" علف" جاء الفعل 
عبر استمرارية محتوى الحدث ، كما أنه حقق نوعا من االقتصاد اتساقًا بدوره صنع 

في االستعمال، إذ لو لم يوظف هذا النوع من االستبدال لكان بحاجة إلى تكرار هذا 
  .ر التعبير نفسه، فاالستبدال هنا وسيلة لتجنب تكراالفعل 

 :ومن االستبدال القولي في المقامات
، ا الحكمة فني الذي جعلته أثير:فقال،  دنك هفنك الذي اشتمل علي:  قال  ":     يقول 

ا : وسبحان الذي يقول، اوأضجعت منه فراشًا وثيرومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير 
٣٧( "ولي فيه مصطاف وتربيع، وما سوى ذلك فتبيع، اكثير( .  

أغنت عن قوله " ذلك " استبدال قولي ، حيث إن كلمة "  سوى ذلك "   ففي قوله 
  ....وذكره جميع الفنون التي يمتهنها الناس ؛ كالطب ، والهندسة ، والفلك ،

وابذل ِفي األسرى من حسن ملكتك، ما يرِضي من ملكك رقابها، وقلدك :" ويقول 
 " ِبمثل ذَِلكارك ِبذكر اهللا ِفي ترفعك وابتذالك، واخِْتم الْيوم وتلق بدء نه. ثَوابها وعقابها

)٣٨(.  
وهذا النوع من  ". ِبذكر اهللا ِفي ترفعك وابتذالك: "بقوله " ذلك "     فقد استبدل 

االستبدال يجنب الكاتب تكرار التعبير نفسه ، فهو وسيلة من وسائل االقتصاد في 
اللغة بحفظ المعنى مستمرا في الذاكرة دون الحاجة االستخدام ، حيث يسمح لمستخدمي 

  .يحقق استمرارية الحدث السابق ) ذلك( إلى التصريح به مرة أخرى ، وورود كلمة 
ولَا يعجبنك ما يظن من مساويك، ولتكن معرفتك ِبعيب نَفسك أوثق عنْدك من :"ويقول 

 وامتنع عن التكبر ِبمن يجانسها، مدح َأبنَاء جنسك، وانقض عن الْعامة، ومن يالبسها،
واعلَم ِبَأن إحسانك . شياعها، وتنقص من اتَّصل برعاعهاأفَِفي طباعها إهانة الملتبس ب

للْحر يحركه على المكافآت الْمخْتَلفَة، وإحسانك ِإلَى الوغد يحمله على معاودة الْمسَألَة، 
هِذه أرشدك . الصِحيح، واِلاخِْتيار الصِريحوضع إحسانك وِلسانك حيثُ وضعهما الرْأي 



– 
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 نقطة من يم، وقافة من جم، وحصاة من نثير، وقَِليل من كثير، والنبيل من قَاس اهللا
  .)٣٩( "الشَّيء بنظيره، واستدلَّ على الْكثير بيسيره

ا الرجوع يلزمن" هذه" بكل نصائحه السابقة ، فلو أردنا تفسير كلمة " هذه"    فقد استبدل 
إلى الجمل السابقة عليها، فهي ترجع السامع إلى ما سبق من كالم ؛ ليتمكن من 

  .تفسيرها
وِهي َأن الْملك لَا يخْلُو َأن يكون سخيا وباذال، َأو ممسكا باخال، وقويا :"ومن ذلك يقول 

فَاجعْل هِذه ك جالبا، وِإن كَان الْبشر علَيِه غَاِلبا، كَان لنشاط... على تَدبيره َأو ضِعيفا 
  .)٤٠("ال أصوال ورعيك لَها موصوالَْأخْلَاق

حيث استبدلها بما ذكره من أخالق ، وال شـك          " هذه"      فثمة استبدال قولي في قوله      
حافظت على استمرارية الجمل السابقة، وهذه االستمرارية مـا هـي إال        " هذه" أن كلمة   

  .نوع من الترابط بين أجزاء النص 
 َأو تلقى ِبمثل ما يلقى ِبِه ِعنْد ،حيا ِبمثل تحيتهوِإياك َأن تُ:" ن ذلك أيضا يقول وم

 ،رْؤيته، َأو ترفع ِبالسلَاِم علَيك الَْأصوات، َأو يسبق النَّاس بابك قبل باب الْملك بالغدوات
لهوه َأو شرابه وخصك وِإذا دعاك ِإلَى . فكم جلب ذَِلك من الْآفَات، وغير من الصفَات

ا، واجعل التَّحرز  فَلْيكُن اإلعظام على االلتذاذ غَاِلبا، والفكر للحذر مراقب،بمزيد اقترابه
 وهذَا الْقدر كَاف...ِمنْه ِفي َأوقَات انبساطه ِإلَيك واِجبا، ولَا تستهز من ذَِلك ِبما لَيس يبين

ذَا الْباب ِفي ه٤١("ابألولي الَْألْب(.  
بكل نصائحه في الركن ) هذا القدر( فثمة استبدال قولي ، حيث إنه استبدل كلمة 

أداةًمن  ) هذا( وقد عد النصيون اسم اإلشارة .الثاني، والتي قاربت على ثالث صفحات 
  . باإلحالِةستبدال وطرقه مما يشير إلى تداخُِل كثيٍر من أدواِت اال؛أدوات اإلحالة

إال بالعودة إلى ما هي متعلقة به قبليا ، )هذا( ا فهم ما تعنيهحيث يستحيل علين
  .وهذا هو معنى االستبدال

واإلمارة الَِّتي رفعتم أعالمها، قَلما :"  ، يقول ومن االستبدال القولي في الرسائل
استخلص حقّها، وأوضحت ِفي الحِديث والْقَِديم طرقها، ِإلَّا عن حروب مبيرة مبيدة، 

 عِظيمة شَِديدة، ونفوس ريعت، وحرمة للدين أضيعت، فكونكم صير اهللا لكم ومواقف
ناذَِلك عفوءا، من غير ع] لطف ِمنْه وا هين الدولة . ءبكم، واعتنا] ِإنَّمبنكُم ويقعت بوو

لم المرينية، أعزها اهللا، عقُود أحكم ِمنْها كل ِبنَا، وتأسست قواعدها على ود وصفا، فَ
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وذَِلك دِليل على  يد اعتداء، ولَا راع الْخلق بذلك الوطن وقُوع داء،يءتمتد ِإلَى البر
  .)٤٢(" وسعد موصول، وفروع سوغت ِميراث أصول،رضوان من اهللا وقبول

 من المرينيةوهو ما وقع بينهم وبين الدولة " يفسرها ما قبلها ) ذلك(     فكلمة 
 يد اعتداء، ولَا راع الْخلق يء وصفا، فَلم تمتد ِإلَى البرعدها على ودعقُودتأسست قوا

أغنت عن تكرار كل هذا ، وجعلت " ذلك " وال شك أن كلمة . بذلك الوطن وقُوع داء
المعنى محفوظًا في ذهن المتلقي، وهنا استخدم الكاتب اسم اإلشارة ذلك مستبدلًا به 

 تتفق اإلحالة مع االستبدال؛ ألن العنصر اإلحالي ليحيل إلى جزء من النص، وبذلك
اتفق مع المستبدل به في كونها اسم إشارة ذلك، وكان المستبدل منه ممثلًا للعنصر 
اإلشاري عبارة عن جزء من النص، وهو أكثر من جملة، وبذلك ترابط النص دون 

قد قام بذلك إعادة لجزء من الحوار، وفي ذلك اختصار للنص، وتنشيط لذهن القارئ، و
  .الدور االستبدال أو اإلحالة مما زاد من اتساق النص

ومماأطرف ِبِه كتابكُم الَِّذي أطْعم وسقا، وأورد المسرات نسقا، :"      ويقول أيضا
آل ِإلَيِه حال مِدينَة إطرابلس الَِّتي أوقعت ا غسقا، خبر م] الظُّلم المتظاهر[وجال من 

ة، وفرعت بملكة الْكفْر هضبتها المنيعة، وما ذخر اهللا ِفيها بالقلوب وقيعتها الشنيع
لملككم من حسن الصنيعة، وأنكم لبيتم على الْبعد نداءها، وشفيتم داءها، وعاجلتم من يد 

  . وإقباله، ومنقبة حباها اهللا الجاللهوذَِلك عنوان قبول اهللا على مقامكمالْكفَّار فداءها، 
ما قبلها ؛ فهي كلمة مبهمة يفسرها ما قبلها ، وهو أنهم استبدلت ب) ذلك(فكلمة 

  .إلخ... من يد الْكفَّار فداءهالوا داءها، وعاجوا على الْبعد نداءها، وشفوالب
فهذا نوع من االستبدال القولي الذي يساعد على اإليجاز، ويجنب التكرار، 

  .ويحفظ المعنى في ذهن المتلقي 
كم أننا فتح اهللا علينا وعلى إخْوانكُم الْمؤمِنين ِبهِذِه الثغور فإننا نعرف:"     ويقول أيضا 

تة ِإلَيكُم على اآلماد الْبِعيدة، باألمم الْعربية، فتوحا حررتالِْبلَاد، ونقلت آالغريبة الم
ِخدمة حسبما تقصه مخاطبتنا ِإلَى نَبينَا الْكَِريم، الَِّذي شرفكم هللا ِب)٤٤(دال والت)٤٣(الطارف

لحده، واستخلفكم على دار هجرته من بعده، ِإذْ لَا حاجة ِإلَى التّكْرار، بعد ما شرحت ِبِه 
الصدور من الَْأخْبار ِفي الِْإيراد واإلصدار، ووجهنا صحبتها من النواقيس الَِّتي كَانَت 

لتمثال باالمتثال، ما تشيع ندا الضالل، وتعارض الَْأذَان بجالد الِْجدال، وتبادر َأمر ا
يكون تذكرة، تحن ِبِه الْقُلُوب ِإذا رأتها، وتلتمس الِْإعانَة من اهللا كلما نظرتها، وتتصور 



– 
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، ِإلَّا بمشاركة ِمنْكُم وهذَا كُله لَا يحصل على التَّمامالَْأيِدي المجاهدة الَِّتي هصرتها، 
رفها الثَّنَاء الداِئم الترداد، والدعاء الْحسن تسوغه، وإعانة تَُؤديه وتبلغه، تشيع لكم ِعنْد تع

  .)٤٥("الْمكَافََأة من رب الْعباد
لتطلب منا الرجوع إلى الجمل السابقة عليها، فهي " هذا"      فلو أردنا تفسير كلمة 

ترجع السامع إلى ما سبق من كالم ؛ ليتمكن من تفسيرها ، وهذا يساعد على ترابط 
  .ل وقوع العنصر المستبدل أوالً، ثم استخدام العنصر البديلأجزاء النص من خال

ترجمة إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن  " ومن االستبدال القولي في التراجم
فكان الخبر وفوق الخبر، فلم ير في :" يتحدث عن وزراء دولته قائال"  فرج بن نصر

ا، وال أعظم شرها،األندلس وزارة أثقل وطأة، وال أخبث عهدثم . ا منها وال أكثر حجر
 الظالمين من رجل وذلك جزاءكانت عاقبتهما أنهما في النار خالدان فيها، 

  .)٤٧(")٤٦(حبركى
، وهذا بدوره " كانت عاقبتهما أنهما في النار خالدان فيها" تُحيل إلى قوله ) ذلك( فـ

 خَاِلديِن ِفيها وذَِلك جزاء  فَكَان عاِقبتَهما َأنَّهما ِفي النَّاِر:يحيل إلى قوله تعالى 
الظَّاِلِمين)وهذا نوع من االستبدال القولي الذي يجعل المعنى في الذاكرة دون . )٤٨

  .حاجة إلى التصريح به مرة أخرى
فإن من ظهر عليه عدو دينه، وهو عن اهللا مصروف، وبالباطل :" ويقول 

وب ملهوف، فقد تلّه الشيطان مشغوف، وبغير العرف معروف، وعلى الحطام المسل
  .)٤٩( " هو الخسران المبينوذلكللجبين، وخسر الدنيا واآلخرة، 

يفسرها ما ) ذلك(هذا أيضا نوع من االستبدال القولي كسابقه ، حيث إن كلمة 
يسبقها من الكالم، مما يساعد على استمرارية الجمل السابقة ، ويحدث نوعا من الترابط 

  .بين أجزاء النص
ستبدال يعمل على توسيع السيطرة الداللية لجملة ما بالنسبة إلى الجملة واال

  .التالية، كما أنه وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الكاتب لتجنُّب تكرار التعبير نفسه
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  خالصــة البحث
وتخلص الباحثة إلى نقاط عديدة من خالل التحليل النصي لنثر لسان الدين بن 

  : الخطيب
 .مهم من عناصر االتساق النصي نصراالستبدال ع - ١
 .يكثر االستبدال االسمي والقولي في النماذج الواردة، ويقل االستبدال الفعلي - ٢
تتم عملية االستبدال داخل الجملة من خـالل العالقـة القائمـة بـين الكلمـات أو            - ٣

المفردات، فقد تكون ثمة كلمة وتعنى جملة بذاتها سبقتها، وقد يكون فعلًـا يحمـل               
عل آخر، أو اسما يشير إلى اسم، أو قول سابق، ويحقـق االسـتبدال دورا               معنى ف 

مهما في تحقيق التماسك واالتساق بين أجزاء النص؛ لكونه يستبدل لفظًـا الحقًـا              
 .بلفظ أو فعل أو جملة سابقة بهدف االختصار

أفاد االستبدال تحقيق إيجاز النص، واتساق أجزائه؛ مما خلق استمرارية المعنى  - ٤
 .سابق في الالحق دون تكرار الوحدات اللغويةال



– 

  )٥٠٩٨(

 هوامش البحث ومصادره ومراجعه
                                         

معجم المؤلفين،  : وعمر رضا كحالة  . م٩/١٩٩٠، دار العلم للماليين، بيروت، ط     ٦/٢٣٥األعالم،  :  الزركلي )(١
  . التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، دار إحياء١٠/٢١٦
 مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، والدار البيضاء،    لسانيات النص : خطابي، محمد  )(٢
  .١٩، صـ١٩٩١، ١ط
ـ   : شبل، عزة  )(٣ عناصر الـسبك بـين القـدماء       : ، ينظر أيضا النجار، نادية رمضان     ١١٣علم لغة النص، ص

مدخل إلى علم اللغة : ، فولفجانج هاينه٢/٢٠٠علم اللغة النص بين النظرية والتطبيق،     : ، الفقي ٢/٢٠والمحدثين،  
  .٢٨-٢٧النص، 

  .٢١، ٢٠لسانيات النص، : خطابي، محمد )(٤
 بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قبـاء،   علم لغة النص  : الفقي، صبحي إبراهيم   )(٥

  .١/٢٦٧ م٢٠٠٠، ١القاهرة، ط
  ١٥٢-١٥١بناء الجملة العربية صـ: حماسة، محمد )(٦
  ٢١-٢٠لسانيات النص صـ: خطابي، محمد )(٧
، ١آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر دار المعرفة الجامعية، اإلسـكندرية، مـصر، ط             : نحلة، محمود  )(٨

ـ ٢٠٠٢  المعاصرة بين المنطوق والمكتوب،     السبك في العربية  : أبوغفرة، محمد سالم  :  ، ينظر أيضاً   ٢٢٠م، ص
  .٩٥-٩٤م، صـ٢٠١٠، ١محمد العبد، القاهرة، ط: تقديم

: ، عبد الكريم، جمعان١٢٣نحو النص، صـ: ، عفيفي، أحمد٢٠، ١٩لسانيات النص، : خطابي، محمد : ينظر )(٩
ار البيـضاء،    المركز الثقـافي العربـي، الـد       -إشكاالت النص، دراسة لسانية نصية، النادي األدبي الرياضي       

  ٣٥٤م، صـ٢٠٠٩ط
  )١٣(من اآلية : آل عمران )(١٠
  ).٦٦(من اآلية : النساء )(١١
  .٣٥٤إشكاالت النص، صـ: عبد الكريم، جمعان )(١٢
قد ورد في فصل اإلحالة السابق باعتباره عنصرا أساسياً،أي أداة من           " ذلك"أن اسم اإلشارة    : توضح الباحثة  )(١٣

  .ستبدال فهو نمط من أنماط االستبدالأدوات اإلحالة، أما في فصل اال
مدخل إلى علم النص، ومجاالت تطبيقه، الـدار العربيـة للعلـوم، ناشـرون،           : الصبيحي، محمد األخضر   )(١٤
  .٩٢م، صـ٢٠٠٨ط

  .١١٤علم لغة النص، صـ:  شبل، عزة)(١٥
  .١/١٣٢أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية : الشاوش، محمد )(١٦
، ٢٤م، صـ١٩٩٧األسلوبية ونظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط   : إبراهيمخليل،   )(١٧

 ١نحو النص بين األصالة والحداثة مكتبة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،ط      : عبد الراضي، أحمد محمد   : ينظر أيضاً 
  .١٣٠، صـ٢٠٠٨

  ٢/٣٥٢ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(١٨



 

 )٥٠٩٩(

                                                                                                     
ابـن   . )) ١٠/٣٦٨لسان العرب  . يفَةُ الْبيضاء يكْتَب ِفيها، فَاِرِسي معرب، والْجمع المهارق       الصِح: المهرقُ )(١٩

  ٢/٢٨٤ريحانة الكتاب : الخطيب
   .٢٨٦-٢/٢٨٥ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٢٠
  ٢/٣١١المرجع السابق  )(٢١
  .، مادة هيع٨/٣٧٨لسان العرب . ك ِمن صوت َأو فاِحشة تُشاعكلُّ ما َأفْزع: والهيعةُ. كالحيرة: والهيعة )(٢٢
  ١/١٦٥ ، وينظر ١/٦٠ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٢٣
   .١/١٣٢ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٢٤
  ٢٠٨، ١/٢٠٧ ، ١/١٤٧ ، وينظر ١/١٥٢السابق  )(٢٥
  ١/٢٠٦ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٢٦
   .٢/٦٩لسان العرب، : ينظر. ذهب عنِّي: تًا وفَواتاًفاتَني اَألمر فَو:  يقال )(٢٧
   .١١/٣٨٣لسان العرب ، مادة صلل : ينظر. اَألصالُل : السيف القاطع ، والجمع : الصل )(٢٨
  ٤/٣٠٢ ، مادة ذخر، لسان العرب. اتَّخَذَه: اخْتَاره، وِقيَل: ذَخَر الشيء يذْخُره ذُخْرا واذَّخَره اذِّخاراً: يقال  )(٢٩
   .٤/٥٢٦اإلحاطة : ابن الخطيب )(٣٠
  ٢/٤٣ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٣١
المعجم الوسيط  : ينظر. شجر دائم الخضرة ، أبيض الزهر، ِعطْري ، وثماره لُبيةٌ سود تُْؤكل غَضة            : اآلس   )(٣٢
١/١  

لـسان العـرب، قـبس      .   طاِلب النَّار ، وكَذَِلك الِمقْباس     :والقاِبس. الشُّعلة ِمن النَّارِ  : والقَبس. النَّار: القَبس )(٣٣
،٦/١٦٧  

: ينظـر . اسم لما َأخذ من الْعلم من صحيفَة من غير سماع ولَا إجـازة              ) ِفي اصِطلَاح الْمحدثين  : (الوجادة   )(٣٤
   .٢/١٠١٣المعجم الوسيط ، 

  ٤/٥٦٤اإلحاطة  )(٣٥
  .٢/٣١٧ريحانة الكتاب ، :  ابن الخطيب)(٣٦
   .٢/٣٣٢المرجع السابق )(٣٧
   .٢/٣٤٥السابق  )(٣٨
  ٢/٣٥٠ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٣٩
  ٣٤٧-٢/٣٤٥المرجع السابق  )(٤٠
   .٢٧٢-١/٢٧١السابق  )(٤١
 ، ٩/٢١٤لسان العرب: ينظر . المستَحدثُ، وهو ِخالفُ التَّاِلد ، والطَّاِرفُ الْماُل المستَفاد: الطَّاِرفُ ِمن الْمالِ   )(٤٢

  طرف
   .٣/١٠٠كُلُّ ماٍل قَِديٍم ِمن حيواٍن وغَيِرِه يورثُ عِن الْآباِء، مادة تلد ، لسان العرب : التالد  )(٤٣
   .٢١٥-١/٢١٤ريحانة الكتاب : ابن الخطيب )(٤٤
   .١٠/٤٠٩لسان العرب ،: ينظر . الطَِّويُل الظَّهِر الْقَِصير الرجلَيِن: الحبركَى )(٤٥



– 

  )٥١٠٠(

                                                                                                     
  ١/٤٠٢اإلحاطة : ابن الخطيب )(٤٦
  ١٧من اآلية : الحشر  )(٤٧
  ٢/٥٦اإلحاطة : ابن الخطيب )(٤٨
  .١١٤علم لغة النص صـ: شبل، عزة محمد )(٤٩



 

 )٥١٠١(

  
  
  
  

  
 .المختلطين من الرواة االختالط ومعرفة

المقبول من غيره في  ضبطه متميز معرفة من اختلط منا لثقات، فن عزيز مهم، وفائدة
  "١"مروياتهم، فيقبل مارواه المختلط قبل اختالطه، ويرد مارواه بعده

ومن المهم هنا أن نستعرض في هذا المطلب ما يتعلق به من التعريف، وأحكامه، 
 .خلص على إثر ذلك للحديث عن الرواة المختلطين عند الشوكاني وتطبيقاتهلن
  .تعريفه:  أوالَ-
واختلط فالن أي فسد عقله، والتخليط في  "اختلط " المختلط إسم فاعل من الفعل:  لغة-

األمر، اإلفساد فيه، ورجل خلط من الخالطة وهى مخالطة العقل، واختلط عقله فهو 
  .٢""مختلط إذا تغيرعقله

حقيقته فساد العقل، وعدم انتظام األقوال واألفعال، إمابخرف، أومرض،  :  اصطالحا-
  ". "٣أوحرق أوعرض من موت ابن وحرقة مال، أوذهاب كتب،أواحتراقها

فمنهم من خلط الختالطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره، او :وقال ابن الصالح 
  ٤لغير ذلك 

، أن فساد العقل بالكلية ليس تعريفا جامعا لإلختالط، بل ال يفهم من كالم العلماء: قلت 
هناك أسباب طارئة تحدث خلال في ضبط الراوي،وسنشير اليها تباعا كما يراها 

                                         
 غيـر   -رسالة دكتوراه -٣٥٣- محمود حسن محمود   –اإلمام النووي وأرواءه الحديثية بين النظرية والتطبيق        -١

  .ه١٤٣٥ –اسيوط– كلية أصول الدين –جامعة األزهر  -منشورة
  .٣٩١-٧- ابن منظور–لسان العرب - ١٨٤- مختار الصحاح -٢

  .١٣٣ – مرجع سابق –بلوغ األمال-وينظر.٢٧٧-٢-مرجع سابق –فتح المغيث -٣
 ٢٤٨ سابق، النوع الثاني والستون، ص – علوم الحديث -٤

 
 

  



– 

  )٥١٠٢(

الشوكاني، ومما يؤيد هذا أن هناك اختالط ليس سببه ذهاب العقل، كاإلمام عبد الرزاق 
   .١لقينالصنعاني اختلط،  وإنما هو التغير وصار يلقن فيقبل الت

ولو تأ ملنا عبارة ابن الصالح بشئ من التأني والتركيز لوجدنا أنه قدً ميز بين الخلط 
بسبب االختالط الذي هو فساد العقل والخرف، وبين الخلط بسبب العوارض األخرى، 
فاألول هو الخلط الناجم عن اختالط العقل وفساده، واألخر الناجم عن العوارض 

اع الكتب ونحو ذلك من العوارض التي يختل بها الضبط األخرى كذهاب البصر وضي
  .دون أن تمس بالضرورة اإلدراك العقلي 

وعلى هذا األساس اعتمد المحدثين الذين أتوا من بعد ابن الصالح، على عبارتة، كابن 
 .٢جماعة وابن حجر وغيرهم

  : عدة أقوال تعددت أقوال العلماء في ذلك، نكتفي بذكر : المختلط رواية حكم
أنه يقبل حديث من أخذ عنهم " : يعني المختلطين " والحكم فيهم :" قال ابن الصالح 

قبل االختالط، واليقبل حديث من أخذ عنهم بعد االختالط، أو أشكل أمره، فلم يدر هل 
  أخذ عنه

نحو  ذهاب بصره، أو هدم أو خلط الثقة الختالل ضبطه بخرف، أوذا إ:"يقال النوو
أخذ من قبل االختالط، واليقبل حديث من أخذ بعد االختالط قبل ذلك مثل حديث من 

بين ما كان قبل االختالط  أن يميز ": وقال صاحب االغتباط٤" ,"٣االختالط أو بعده 
  .، ما كان بعد االختالط فال يقبل فيقبل

  ٥" "إذا لم يتبين أوشك فيه توقفنا في قبوله على سبيل االحتياط
ح على هذا الرأي، النووي، وابن جماعة، والعراقي، وسبط قد تابع ابن الصال: قلت 

  ٦ابن العجمي، والسخاوي، والسيوطي، وابن الكيال والشوكاني وغيرهم
                                         

 ١٢٠-١ النووي، – التيسير والتقريب -١

  .١٣٧ النوع الثامن عشر ص –المنهل الراوي –نظر  ي-٢
  . ٢٤٨ النوع الثاني والستون ص–علوم الحديث -٣
 .٣٤-١- شرح النووي على مسلم -٤

 مرجع سـابق،             – بلوغ اآلمال -،وينظر٢٧ ص-لسبط ابن عجمي  -االغتباط بمعرفة  من  روي بعد االختالط       -٥
  .٢٧١ص 

               –، فـتح المغيـث    ٥٠ –، االغتبـاط    ١٥١ -٢ – التبـصرة والتـذكرة      ، شرح ٣٧٢-٢ – تدريب الراوي    -٦
  –،الكواكب النيرات ٣٧١-٤



 

 )٥١٠٣(

اال أن ابن حجر يري التوقف في رواية المختلط إذا لم تُميز، وكذا من اشتبه األمر فيه، 
الط إذا تميز قبل، أن ماحدث به قبل االخت" أي المختلط " والحكم فيه : " حيث يقول 

وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه األمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار اآلخذين 
  .١عنه

عن  آلم يخرج الشيخين في صححيهما وقد ينشأ سؤاال هنا على سبيل التوضيح
  األهواء؟ أهل من همابين، فيكون مدعاة ذلك عرضة للطعن المختلط

 وغيره من المحدثين متولياً اإلجابة على أحاديث - اهللارحمه -وينبري اإلمام النووي
الذي حكم عليه اإلمام الشوكاني  "كسعيد بن عروبة "بعض الرواة ووصفهم باالختالط

 وأعلم أنه ما كان من هذا القبيل محتجا بهما في :وغيره فقال النووي "٢"باالختالط
  . "٣"علم أنه أخذ قبل االختالط الصحيحين فهو مما

 قبل أن يعمي، وهو موافقا لما ذكره : التوجيه قد أشار إليه الشوكاني بقولهوهذا
ومايقع في الصحيحين أو أحدهما من ":النووي، ويضاف إليه توجيه السخاوي حيث قال

التخريج لمن وصف باالختالط من طريق من لم يسمع منه إال بعده فإنا نعرف علي 
  ."٤" ن قديم حديثهالجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه م

ويتبين لنا من خالله مخالفه اإلمام الشوكاني لشيعة  قومه في التخليط، عما قرروه من  
داللة هذا اللفظ،فمنهم من لم يعد له أثرا في الجرح والتعديل، ومنهم من جعله من ألفاظ 

: قلت "٥الجرح، ومنهم من قال ال يفيد الطعن في شخص الرجل، وإنما فيما يرويه 
ذا من جهلهم في الحديث في الجرح والتعديل، وإال فلم يبرز هذا الفن عندهم إال بعد وه

القرن السابع والثامن، فلم يكونوا مهتمين بعلم الجرح والتعديل في شئ، فجعلوا 
  "٦االختالط بسبب فساد االعتقاد والمذهب

                                         
  .٢٧ – نزهة النظر -١

  ٢٤٣-١ - تيل االوطار   -٢
 .٣٤-١ مرجع سابق، –شرح النووي على مسلم -٣

  .٣٧٣-٣- مرجع سابق –فتح المغيث -٤
 .ه١٤٢٢، ١، دار الحديث، ط١٥١د رضا جديدي، محم– معجم مصطلحات الرجال والدراية – ينظر -٥

  ، بتصرف ١٥٦ الجرح والتعديل عند الشيعة، – ينظر -٦



– 
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يحمل  ": قائالمحمود بكار من ترتيبات لهذه التو جيهات -ما قام به دمع ويتفق الباحث 
على أن الشيخين رويا عن هؤالء قبل االختالط أو مقرونا بغيره أوعدم ثبوت اختالطه 

قد أبان الشوكاني أن ذلك في المتابعات  : لكني أقول" ١" عندهما أوعلي سبيل االنتقاء
ينبغي لكل منصف أن ": قالوالشواهد، وهو ما يطابق قول ابن حجر في هديه، حيث 

مقتضي لعدالته عنده وصحة  – جات صاحب الصحيح ألي راو كانيعلم أن تخري
ضبطه، وعدم غفلته والسيما ما أنضاف إلي ذلك من إطباق جمهور األئمة علي تسمية 

علي تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج  الكتابين بالصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور
 والتعاليق فهذا يتفاوت درجات له في األصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد

من اخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره 
يقبل الطعن إال مبين  في واحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل أحد الشيخين، فال
َ بقادح في عدالة ذلك الراوي وفي ضبطه مطلقا  ألن األسباب الحاملة ،السبب مفسرا

يقدح ومنها ماال يقدح، وقد كان الشيخ أبوالحسن المقدسي  لي الجرح متفاوتة منها ماع
القنطرة يعني بذلك ال يلتفت  هذا رجل جاز : يقول في الرجل المخرج له في الصحيح

حفظه – أحمد عمر هاشم –ويؤيد هذا أستاذنا الدكتور .""٢" إلي ما قيل فيه من جروح
 أن اصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، وما أعلم فيه اشهد شهادة هللا:" اهللا قائال

  .حديثا واحداَ ضعيفا،بعد أن خدمته أربع عشره سنة 
وأما عن أحوال الرواة المختلطين وشعورهم بذلك، ووقوع التخليط في أحاديثهم، فلقد 

  :بين المحدثون  أنهم علي ثالث أنواع 
، بل بلغ بالواحد منهم باتهام منهم من شعر باختالط نفسه فأمسك عن التحديث - ١

 ".٣"أخاف أن تخرج أحاديثي ويضرب بها وجهي: نفسه،فقال 
ومن الرواة من شعر أهله وخاصته باختالطه فحجبوا الناس عن السماع منه بعد  - ٢

االختالط صيانة للسنة،وذكر ابن مهدي أن من اختلط وكان له أوالد أصحاب 
 ".١ع منه أحد في اختالطه شيئاحديث، فلما خشو  ذلك منه حجبوه، فلم يسم

                                         
  .٦٨- مرجع سابق -بلوغ االماني-١
  .٢٧ض– مرجع سابق –واالغتباط .  ٣٨٤ – مرجع سابق – هدي الساري -٢
، ١ اإلردن،ط– عمان –رية ، الدار اإلث.٤٣٧ حمد بن إبراهيم الغثماني حسن،، – المحرر في أصول الحديث -٣

 ه١٤٢٩



 

 )٥١٠٥(

ومن الرواة من اختلط وال نعرف له رواية منكرة، حتى قال ابن معين في هذا  - ٣
وهذا كله :  قلت" ٢"تغير في أخره، وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر: المعني 

  . يدحض مثل تلك الشبهات
 واالختالط، فمن وقبل مغادرة المطلب ينبغي أن نلفت النظر إلي التفريق بين التغير

ثم من :" الطبيعي أن الراوي إذا شاخ يتغير حفظه وهذه سنة من سنن اهللا لقوله تعالي 
وهذا التغير يوجب رد ما أخطأ فيه الراوي فقط بسبب كبر "  ٣"بعد قوة ضعفا وشيبا

السن، أما االختالط فهي صفة من الراوي مقتضاها عدم وعي الراوي ألحاديثه وفقدان 
ييز بين األحاديث، وذهاب الحفظ مما يوجب معه رد كل ما يحدث به بعد أسباب التم
وهذا التمييز استعمله الشوكاني بين الرواة المختلطين، فنجده يستعمل :قلت٤"االختالط 

  العبارتين كما سيأتي في المطلب الموالي واهللا أعلم 
  أسباب االختالط عند الشوكاني : المطلب الثاني

تالط عند بعض المحدثين وحكم رواية المختلط، وبقى أن نعرض مر معنا تعريف االخ
أبرز أسباب االختالط كما استنجت من أقوال الشوكاني، وهي موافقة ألقوال المحدثين 

  : وهي كالتالي 
  .كبر السن آو الشيخوخة : السبب األول 

لكي ال واهللا خلقكم ثم يتوفاكم   ومنكم من يرد إلي أرذل العمر " يقول اهللا عز وجل 
  .٥يعلم من بعد علم شيئا إن اهللا عليم قدير 

أردأ : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يقال األرذل :" - رحمه اهللا -قال الشوكاني
  :الشئ وأوضعه، وأعلم أن العقالء ضبطوا مراتب عمر اإلنسان في أربع 

النحطاط سن ا: سن الوقوف وهو سن الشباب، وثالثها : سن النشء، وثانيها : أولها 
اليسير، وهو سن الكهولة، ورابعها سن االنحطاط الظاهر وهو سن الشيخوخة، فيصير 

  .١اإلنسان إلى الخرف 

                                                                                                     
 .٥٠٥-١، – الجرح والتعديل -١

  .٨-٤ ، –ميزان االعتدال -٢
   سورة    العنكبوت  أية -٣

 ٤٣٥-٤٣٤ – المحرر في مصطلح الحديث -٤

 .٧٠اية – سورة النحل -٥



– 

  )٥١٠٦(

  :اختالط الراوي بسبب ذهاب بصره : السبب الثاني 
  "قال الشوكاني في ترجمة

إال أن الذهبي يرى أن ذهاب البصر ليس من أسباب االختالط على اإلطالق، بل : قلت 
قيد هو أن يكون من يلقنه ليس معروفا بحيث لو كان آمينا فإنه ال يعد ذلك البد من 

  .٢إعالال بل زيادة حجة 
  اختالط الراوي بسبب فقد كتبه باحتراق أو غيره : السبب الثالث 
  ٣وقد احترقت كتبه " عبد اهللا بن لهيعة    " في ترجمة :" قال الشوكاني 

ومنهم من كتب الحديث، : " المعني فيقول ويشير ابن حبان في المجروحين إلى هذا 
ورحل فيه إال أن كتبه قد ذهبت، فلما احتيج إليه صار يحدث من كتب الناس من غير 

  .أن يحفظها كلها أو يكون له سماع فيها 
  ابرز المصنفات في االختالط: المطلب الرابع 

ي من سنتأول في هذا المطلب ابرز مصنفات علماء الحديث في االختالط، والت
الضرورة بمكان أن يتم ذكرها، لتكون عونا لنا في البحث عن الرواة المختلطين، وما 

  :و على النحو التالي  قدميتها،أن أحكام،  وقد روعي أن تكون وفق يتعلق باالختالط م
 ".ه٥٨٤المتوفى " كتاب ألبي بكر الحازمي  - ١

ازمي حسبما ذكره في وافرد للمختلطين كتابا، الحافظ أبو بكر الح:" قال السخاوي 
  .٥ليفا لطيفا رأيته ألف فيه تأ:" وقال عنه  السيوطي ٤"تحفة المستفيد " تصنيفه 

كتاب :" وتعقبه الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه على ألفية السيوطي  قائال
 – رحمه اهللا –الحازمي في معرفة من خلط من الثقات، لم نره بل لم يراه النووي 

  .٦ي في التدريب ورآه السيوطي كما حك

                                                                                                     
 ٢٤١-٤ الشوكاني، – فتح القدير -١

 ٣٦٣ -٩ – سير اعالم النبالء -٢

  - نيل األوطار -٣

 .٣٧٦ -٤ – المغيث  فتح-٤

 .٣٧٢ -٢ – تدريب الراوي -٥

 .٢٤٢ -٥ – شرح الفية الحديث -٦



 

 )٥١٠٧(

 " ه٦٤٣" مقدمة ابن الصالح  - ٢
خاصا بمعرفة من خلط في أخر عمره من " الثاني والستين " حيث أنه جعل النوع 

  .١رجال أي مختلطا " الثقات، وذكر فيه ستة عسر 
 "المختلطين " كتاب  - ٣

وقد رتب على " ٠ه٧٦١" مؤلف هذا الكتاب صالح الدين أبو سعيد العالئى 
فصال فيمن " راويا وأشار فى مقدمته " ستا وأربعين " وذكر فيهحروف المعجم، 

 رفعت فوزي - وهو من تحقيق د" حصل له اختالط في أخر عمره من الرواة 
  .٢ علي عبد الباسط - عبد المطلب، ود

 .االغتباط بمعرفة من رمي باالختالط  - ٤
وي ويحت" ه٨٤١ت " ومؤلف هذا الكتاب برهان الدين بن خليل بن سبط العجمي 

راويا مرتب وفق حروف المعجم، وقا م على " مائة وثالث وعشرين " على 
  ٣" ه١٣٥٠"  بحلب –طباعته الشيخ محمد راتب الطباخ في مطبعته العلمية 

 .نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط  - ٥
وقد حققه ودرسه، عالء الدين على رضا، وزاد فيه " للكتاب السابق " وهو تحقيق  - ٦

 .ه١٤٠٨، ١من التراجم، وقد طبع في دار الحديث، القاهرة،طجملة 
 ة"الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات " كتاب  - ٧

              " ومؤلفة أبي البركات محمد بن احمد بن يوسف الذهبي المشهور بابن الكيال 
  " .ه ٩٢٩ت 

 من رواة األصول فجمعت في هذا المصنف سبعين راويا" قال في مقدمته 
المشهورين من الثقات، ورتب حسب حروف المعجم، وأشار إلى مصادره ممن 
سبقه، واحتوى على بعض الضعفاء والمتروكين مع ذكر معظم أقوال العلماء 

                                         
 .٢٤٨-١ – مقدمة ابن الصالح -١

 . ه ١٤١٧، ١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣ لصالح الدين العالئى، ص– المختلطين -٢

، رسـالة   ١٧ العـاطي،     إبراهيم عبـد   – الرواة الموصوفين باالختالط ومروياتهم التى ثبت اختالطهم فيها          -٣
 .هـ ١٤٣٥ جامعة األزهر، كلية أصول الدين – غير منشورة –دكتوراه 



– 

  )٥١٠٨(

جرحا وتعديال في الراوي، وقد حققه األستاذ كمال يوسف الحوت، دار الكتب 
  ١"ه ١٤٠١ – دار المأمون –نبي  بيروت، وكذا عبد القيوم عبد رب ال–العلمية 

 .رفع الشك باليقين في تبين حال المختلطين  - ٨
  وال ادري أطبع أم ال، ولم اطلع عليه " ه٨٤٠ت " ومولفه شهاب الدين البوصيري 

  ٢بل اقتبست اسمه من غيري 
 .لطين في الصحيحينختمرويات الم - ٩

بارة عن  جاسم محمد العيساوي، مكتبة الصحابة،وهو ع- مؤلف هذا الكتاب د
رسالة علمية نال بها الدكتوراه من جامعة بغداد،أشار فيها إلى الرواة المختلطين 

  . الذين في الصحيحين 
 .اثر اختالط سعيد بن أبي عروبة على رواياته في الكتب الستة -١٠

  . نافذ حسين عنان حماد، مكتبة الخانجي -مؤلفه 
 .معجم المختلطين  -١٠

جعت مادته من كنب األئمة المتقدمين :" قال فيه مؤلف هذا الكتاب مجمد بن طلعت
التي تتكلم عن الرجال وكتب المتأخرين التي تتكلم عن الرواة الموصوفين 
باالختالط ويحتوى على مائة وسبعين راويا ورتبته على حروف المعجم، وقد 

  . هـ١٤٢٥تولىت طباعته، أضواء السلف 
  واهللا أع.  الختالط هذا ما تيسر جمعه فيما يتعلق من مصنفات في ا

  .منهج اإلمام الشوكاني في االختالط:  المطلب الثالث
إن دراسة االختالط والمختلطين فن عزيز ومهم من فنون علوم الحديث، ومعرفة  
هوالء من األهمية بمكان، حتى يمكن التمييز بين مرويا تهم، قبل االختالط وبعده، 

" رحمه اهللا"  الشك فيه أن اإلمام الشوكاني وبالتالي بيان الصحيح منها والضعيف، ومما
كان من المحدثين الملمين بأحوال الرواة المختلفة، كما مر معنا من قبل، وأيضا معرفة 
جوانب حياتهم المختلفة، ومن هنا كان له الماما كبيرا وعناية تامة في بيان أحوال 

                                         
، ١، دار المامون، بيروت ط١٢، ابو البركات، ص- لبركات بن احمد بن محمد الخطيب – الكواكب النيرات -١

 .ه ١٤٠٧

 ٢٠ سابق،– الرواة الموصوفون باالختالط -٢



 

 )٥١٠٩(

نظر إلي حديثه في هذا المختلطين، ليكون حكمه صادرا عن دراية تامة وعلم يقيني،وبال
  :المجال يمكننا أن نلخص منهجه على النحو التالي 

  من الناحية التطبيقية في حكم الشوكاني في رواية المختلط، نجد الشوكاني يذكر  –أ 
 األدلة على ذلك قال الشوكاني المختلطين مطلقا من غير ذكر سبب االختالط، ومن

  .١"وهو ثقة تغير" " وقد اختلط :"
  ين سبب اختالط الرواة، ومن األدلة على ذلك يب-ب

وقوله " وال يجوز االحتجاج به وقد اختلط  حتي ال يدري ما بقول :"قال الشوكاني 
  ٢"وهو ثقة تغير بآخره :"
   يذكر أحيانا سماع أحد الرواة من الرواة المختلطين ومن األدلة على ذلك - ج

  ".٣"يخلط عن أبي اليقظان :" قال الشوكاني 
يميز بين مدلول لفظي تغير واختلط، فتارة يذكر قد اختلط وهو الغالب على حكمه،  - د

  وأخري يذكر، تغير، وقد يجمع بين اللفظين في حالة واحدة  ومن األدلة على ذلك 
  ٤"تغير بآخره، اختلط وتغير: وقال " اختلط بآخره: : ل الشوكاني قا
دم االحتجاج بالراوي بسبب  كان منهجه التفصيل في رواية المختلط، فبين ع- ه

اختالطه، وبين قبول حديثه قبل االختالط، وبالمقارنة بما ألمعت به سابقا من ذكر 
بعض أقوال المحدثين في قبول رواية المختلطين، نلمس أن الشوكاني يتفق مع المحدثين 

  .في ذلك 
ده، بل  نلحظ أن الشوكاني لم ينفرد بحكم على أحد من الرواة معتمدا على اجتها- و

يعتمد ما ذكره اآلخرون  من أحكام على مثل هؤالء الرواة، وإن لم يصرح في ذلك 
  واهللا أعلم .     فهو الشك قد استفاد من العلماء السابقين في معرفة المختلطين 

 إلي جمع الرواة الموصفين باالختالط،ودراستهم عند -  أيه القاري الكريم–وسننتقل بك 
  .بعض  النقاد

                                         
 .٥/١٠٤، ٢/٢٢٤ مرجع سابق، – نيل األ وطار -١

  .١٠٤/ ٥   ،- مرجع سابق -٢

 ٣٤٦-١ –مرجع سابق -٣

  .٢٧٤-١ – مرجع سابق -٤



– 

  )٥١١٠(

  .جمع الرواة المختلطين عند اإلمام  الشوكاني ودراستهم : لث المطلب الثا
  .جدولُ يبين الرواة الموصوفين باإلختالط والحكم عليهم

  توثيق الجرح  مصدرحكم الجرح  صفة الجرح   اسم الراوي  م
  ٣٦ -٥  األمام الشوكاني  وقد اختلط     ابوبكر بن أبي مريم ال          ١
  ١٧٨-٢  اإلمام الشوكاني  اختلط وتغير  ن بكرةبحر بن مرارب  ٢
  ٨٣-٥  اإلمام الشوكاني  فإنه يهمخالد بن نميربصري                    ٣
  ٢٤٣   وأفرط ابن حبان فيه   ٤:عزاه البن عدي   سعيد بن أبي عروبه  -٤
  ١٠٢-٤  اإلمام الشوكاني   قد تغير في أخر زمانه  شرحبيل بن سعد  -٥
  ٢٦٣-١  االمام الشوكاني   اختلط   صالح مولئ التؤامة  -٦
  .٣٤٦-١   اإلمام الشوكاني    لي وقد اختلط أبو يقظان  عثمان بن عمير البجلي  -٧
  ٢٠٥-٤  اإلمام الشوكاني   وقد اختلط،واخرج بخاري    عطاء بن السائب    -٨
  ٣٧٥-٢  ابن المديني-المغيره    ماهان الرازي يخلط عن ال  عيسي بن عبداهللا بن ممم  ٩

  ١٩٧-١  اإلمام الشوكاني   سمعه قبل أن يختلط  سي بن عقبه مو  ١٠
  ٥٣-٥  اإلمام الشوكاني   وهو ثقة تغير باخرة  هشام بن عمار    ١١
  ٢٧٤-١  اإلمام الشوكاني   وقد تغير،    يزيد بن أبي زياد  ١٢

  أبو بكربن عبد اهللا  بن أبي مريم الغساني الشامي روي عن بالل - ١التعريف بالراوي
  ".١"لدر داء وغيره، وروي عنه إسماعيل بن عياش وغيره بن أبي ا

  ".٢"ليس بشئ : ضعيف، وقال أخري : قال أحمد بن حنبل 
  ضعيف منكر، الحديث : ، وقال أبو زرعه "٣"ضعفه يحيى بن معين: وقال أبو حاتم 
  ".٤"ليس بالقوي : ضعيف الحديث، وقال الجوز جاني : وقال أبو حاتم 

   ".٥"ضعيف: قطني وقال النسائي والدار

                                         
 .١٠٨-٣٣ مرجع سابق، –تهذيب الكمال -١

 . نفس المصدر والصفحة -٢

  ٤٠٥-٢ سابق، – الجرح والتعديل -٣
 .٣٠٨ سابق،ص–احوال الرجال :  نفس المصدر والصفحة، وينظر -٤

 .٢٦٢ مرجع سابق، – الضعفاء -٥



 

 )٥١١١(

الرجل فيه ضعف عند علماء الجرح والتعديل،وأحاديثه : خالصة القول في الرجل 
صالحة ال يحتج به كما قال ابن عدي بعد أن تعرض لسرقة متاعه فتغير بهذه العلة، 

  فهو كما حكم الشوكاني 
 بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة،روي عن الحاكم األعرج - ٢

  " ١"ه٢١٠ت " وى عنه شعبه وغيره، مات وغيره،ور
  .دراسة النقاد للراوي 
  " .٢"قد خولط: قال يحيى بن القطان 

   ".٣"اختلط باخرة، فا أختلط حديثه األخير بحديثه القديم: وقال ابن حبا ن
  ".٤"ثقة: قال يحيى بن معين 

  ".٥"سمعت يحيى بن سعيد، اثني عليه خبرا : قال ابن المديني 
ال أعرف له حديثا : تغير، وقال ابن عدي : ليس به بأس،، وقال أخري : ئيوقال النسا

  .٦منكراَ، وهو مذكور في المختلطين  
الرجل ثقة كما قال علماء الجرح، وقول ابن القطان  فيه : خالصة القول في الرجل 

. مخالف ألقوالهم فيه، وهو قد خلط في أخره، وهو اقتباس اإلمام الشوكاني في الرجل 
  اهللا أعلمو
  ٧خالد بن سمير، السدوسي البصري، صدوق يهم قليال من الثالثة،- ٣

  .  ذكره ابن حبان في الثقات 
ولم أعثر عليه بهذا اإلسم في كتب الجرح والتعديل، وذكره الذهبي في كتابه المشتبه 

  .  فهو وهم من الشوكاني  أو خطاء كتابي٨في الرجال

                                         
  .٤١٨-٢ سابق، – الحرح والتعديل -١
 .٥٥ -٢ سابق، – الكامل -٢

 ١٩٤ -١ ابن حبان، –كتاب المجروحين -٣

 ٢٩٩-١ميزان االعتدال، سابق، :  نفسه، وينظر -٤

 .٢٩٩-٢٩٨-١ميزان االعتدال، مرجع سابق، : ، وينظر .نفسه ٥

 ٢٠ سابق،–، الكواكب النيرات .٣٦٧-١ مرجع سابق، –تهذيب التهذيب ٦

 .والصواب في الراوي سمير .١٨٨ مرجع سابق، – تقريب التهذيب ٧

، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، دار إحيـاء الكتـب              ١/٤٠١ الـذهبي،    –المشتبه في الرجال    :  ينظر   -٨
 ه١٣٨٧، ١العربية،القاهرة، ط



– 

  )٥١١٢(

  رج عن نطاق الدراسة الرجل ثقة، وليس من المجروحين، فخ
، ١سعيد بن أبي عروبة، واسم أبي عروبة مهران، مولي بن عدي  البصري - ٤

 .ه ١٥٦توفي 
 .دراستة عند النقاد  
  ٢اختلط: قال يحيى بن معين 
  ٣رماه احمد بالتدليس 
  ٤ليس به باس: ثقة، وقال النسائى: فال يحيى بن القطان 

  ٥لط حديثينكتب عنه أبا نعيم بعد ما أخت: قال البخاري 
اليجوز االحتجاج به، : في حديثه لين،وأفرط ابن حبان فيه فقال : وقال ابن عدي 

  ٦قد تغير بآخره: وذكره صاحب االغتباط وقال 
هو ممن اختلط بعد خمس وأربعين ومائة فحديثه ضعيف، بعد هذه : القول الراجح 

  ٨ن الحديث ، وهو كما قال الذهبي مشهور حس٧الفترة فقد تغير تغيرا كامال 
  ،٩شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي األنصاري، روي عن زيد بن ثابت وغيره - ٦

  دراسته عند النقاد 
  ١٠بقي حتي اختلط، وليس يحتج به : قال ابن سعد 

  ١١في حديثه لين: ليس بشئ هو ضعيف، وقال أخري : قال يحي بن معين 

                                         
 ١٠٠-٩٩-١٣، تهذيب الكمال، سابق،.١٠٥ البخاري، ص–الضعفاء الصغير  -١

  .١٠٥ص –نفس المصدر  -٢
  والصفحة –نفس المصدر  - ٣

  ٢٤٣-١ سابق – نيل االوطار-٤

 .نفس المصدر والصفحة  -٥

 ٤٣- سابق –، االغتباط ٢٤٣-١ سابق – نيل االوطار-٦

  صوت – السعد -٧

  ٢٤٣ -١ – نيل االوطار-٨

  .٣٣٨-٤ سابق – كتاب الجرح والتعديل -٩
 .١٦٦-١ مرجع سابق،– االغتباط -١٠

 ٣٣٩ -٤سابق،  –الجرح والتعديل -١١



 

 )٥١١٣(

   .١مدني فيه لين: وقال أبو زرعه 
  ما قاله اإلمام الشوكاني: ل خالصه القول في الرج

روى عن انس بن مالك "  مؤلي التؤامة " هو أبو محمد صالح بن نبهان المدني-٧ 
  ٢"ه١٢٥" وغبره  وروي عنه سفيان الثوري وغيره مات 

  .دراسته عند النقاد
صالح ثقة، إال أنه خرف وكبر، فسمع من قوم وهو خرف كبير، : قال ابن المديني 

   ".٣صحيحفكان سماعهم ليس ب
  ٤لقيته وهو مختلط: قد تغير، وقال سفيان بن عيينة : وقال الحميدي 

   ".٥لم يكن ثقة: قال يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس  
  ". ٦كان شعبة ال يحدث عنه وينهي عنه:وقال أبو حاتم 

، وقال أخري  .٧ليس بقوي في الحديث، قد خرف قبل أن يموت:قال يحيى بن معين 
  ٨ ان يختلط فهو ثبتمن سمع منه قبل
  ٩مدني ضعيف : وقال أبو زرعه

الرجل ثقة، ثبت، إال إنه ضعف من  قبل اختالطه، فروايته : خالصة القول في الراوي 
ضعيفة بعد اإلختالط،وقد تغير سنة خمس وعشرن ومائة واختلط حديثه األخير بحديثه 

  .القديم ولم يميز  فهو كما حكم الشوكاني بذلك 
مير بن أبي حميد البجلي أبو اليقظان الكوفي روى عن إبراهيم النخعي عثمان بن ع-  ٨

 ١٠.ه١٥٠ت" وغيره، وروى عنه الحجاج ابن أرطاة، وغيره 

                                         
 . نفس المصدر والصفحة -١

  .٣٦٣-١ مرجع سابق، – التقريب -٢

  .٨٦ –سؤاالت محمد بن عثمان  -٣
 .١٠١ -١٣ مرجع سابق،– تهذيب الكمال -٤

  .١٠١ -١٣ سابق،– تهذيب الكمال -٥
 .٤١٦-٤ سابق، –الجرح والتعديل  -٦

    ١٠٢ -١٣ –تهذيب الكمال  -٧
 .٤١٨ سابق، – الجرح والتعديل -٨

 .٤١٨ –نفس المصدر  - ٩

  .٤٧١ / ١٩ –، تهذيب الكمال ٣٦٦/ ٢ – تقريب التهذيب - ١٠



– 

  )٥١١٤(

 دراسته عند النقاد 
ضعيف الحديث، ولم يرضه شعبه، وقال :ليس حديثه بشئ، وقال أحمد : قال ابن معين 

 ليس بشئ :  ابن معينكان يحيى وعبد الرحمن ال يحدثان عنه وقال: البخاري 
غال : ضعيف الحديث، وقال الجوز جاني: ليس بالقوي وقال العقيلي : وقال النسائي 

كان ممن اختلط فال يجوز االحتجاج به : في المذهب منكر الحديث، وقال ابن حبان 
ليس بالقوى، : ليس حديثه بشئ، وقال أبو حاتم : ولم يرضه شعبه، وقال ابن عدي

  .١ضعيف الحديث: ضعيف وقال أبو زرعه : وقال الدارقطني 
ضعيف الحديث، وقال الذهبي ضعفوه، وقال أخري قال ابن عدي : قال ابن الجوزي 

  .٢ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع:  ردئ المذهب، وقال ابن حجر
لم أجد حسب علمي من الرواة المترجمين في اإلختالط من : خالصة القول في الراوي 

ع فيه أكثر من سبب في تجريحه كالراوي المترجم له أنفًا، فقد جمع بين  البدعة، اجتم
واالختالط،والتدليس، والكذب، والضعف الشديد، أضف لذلك غلوه في التشيع بسبب 
اعتقاده بالرجعة عند الشيعة، وتدليسه في الرواية عن الشيوخ كما ذكر شعبه فهو يروي 

ضع شعبه فهو شديد الضعف ومحله الترك، وتدل عن شيخ مات وعمره سنتين، فلم ير
هذه اللفظة  عند الشوكاني  الضعف الشديد  وأن داللة اللفظ تعني الجرح الشديد ال 
الجرح اليسير وكما هو الحال عند بعض المحدثين،ووافق ابن حجر في الحكم باختالط 

                                                                     .                                          الراوي، وخالف النقاد
   .٣  عطاء بن السائب  بن زيد الثقفي، ويقال له الكوفي- ٨

  . دراسته عند النقاد 
  .٤ماسمعت أحداٌ من الناس يقول فيه شيئا في حديثه القديم :قال يحيى بن معين

                                         
، التاريخ الكبير   ٤٧١ / ١٩ –، تهذيب الكمال    ١٥٨/ ١،  ٣٧٦/ ٣" الدارمي  " : الدوري  "  تاريخ ابن معين     - ١
/ ١ –ال الرجال ، أحو٤٣٠/ ٢ – العقيلي –، الضعفاء  ٢١٥/ ١ – النسائي   –، الضعفاء والمتروكون    ٢٤٦/ ٦ –

، الضعفاء ٨٩/ ٩ –، علل الدار قطني ٣٢٦/ ١ –،الجرح والتعديل ١٦٦/ ٥ –،الكامل ٩٥/ ٢ –،المجروحين ٤٣
  ٤٣٠/ ٢: وأجوبة أبي زرعه 

، تقريـب  ٥٠/ ٣ –، ميزان االعتدال ١٠/ ٢ –، الكاشف ١٧٢/ ٢ – ابن الجوزي   – الضعفاء والمتروكون    - ٢
  . ٣٦٦/ ٢ –التهذيب 

 .١٧٧ للبخاري، ص –ضعفاء الصغير  كتاب ال-٣

 .١٧٨ ص – نفس المصدر -٤



 

 )٥١١٥(

  .١ثقة لكنه  إختلط أخر عمره:  قال النووي 
  ٢وقد إختلط، وكذا صرح غيره: وقال أحمد 

اختلط في أخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية األكابر عنه، مثل : وقال ابن الصالح 
الثوري وشعبة الن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا االحتجاج برواية من سمع 

  . ٣منه اخر
فري، أبو الوليد الد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، بن أبان السلمي، ويقال الظ - ٩

  ٤مشقي 
  ٥"ه٢٤٥ت" روي عن بقية بن الوليد وغيره وروي عنه الوليد بن مسلم وغيره 

  دراسته عند النقاد
   .٦صدوق، وقد تغير، فكان كلما لقنه يلقن: قال أبو حاتم 

سالت اهللا سبع حوائج فقضي لي منها : ذكر الذهبي عنه انه قال : الخالصة في الرجل 
وسالت اهللا أن يعمرني مائة سنة ففعل، فا :  مادري ما صنع فيها ومنهاستا والواحدة

وعليه فمن روي عنه "  اثنتين وأربعين ومائتين هجرية" لراجح انه أختلط بعد هذا العام 
  " ٧في هذه السن هاو بعدها فروايته صحيحة،وما كان بعدها فال بسبب االختالط 

أبو عبد اهللا موالهم الكوفي،روي عن   يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، -١٠
  " ه١٣٧ت " ٨إبراهيم النخعي وغيره

  .دراسته عند النقاد 
  حديثه ليس بذاك : ، وقال ابن حنبل ٩ضعيف الحديث: قال يحيى بن معين 

                                         
 .٥١-١ –شرح النووي على مسلم -١

  .١٧٧-١ مرجع سابق، –االغتباط -٢
  سابق، – علوم الحديث -٣

 .٣/٢٧٨ للسمعاني، سابق، – السلمي،بضم السين المهملة، وفتح الالم، األنساب -٤

  ٤٥/ ١١سابق،= النبالء، وسير اعالم ١١/٤١ سابق، – تهذيب التهذيب -٥

 .١١٣-١ - مرجع سابق-٦

   بتصرف - الرواة الموصفون باالختالط-٧
  .٢٧٥-٧ مرجع سابق، – الكامل -٨
 . نفس المرجع والصفحة -٩



– 

  )٥١١٦(

  .١ومع ضعفه يكتب حديثه : كذاب، وقال ابن أبي حاتم : قال ابن المبارك 
  .٢وقال الجوز جاني ضعيف 

  " .٣ ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا:قال ابن حجر 
   ".٤ليس بالقوي: قال النسائي 

  ٥ال أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه : وقال اآلجري 
  وقد روي له مسلم مقرونا بغيره كما قال المزي  

تجريح ابن المبارك للراوي مخالفا  أل حكام النقاد، وقد يراد به .الخالصة في الراوي 
  .خطاء التعمد الكذب،وهو مفسر بسبب اختالطه، وضعفه سببه االختالط واهللا أعلم ال

 .در اسة أنموذج من الرواة الذين حكم الشوكاني عليهم باالختالط : المطلب الثاني 
 
 

                                         
 ٢٧٦ -٧ سابق، – الكامل -١

 ١٤١ سابق رقم – أحوال الرجال -٢

  .٦٠٠ سابق، –تقريب التهذيب  -٣
 ،٢٥٦ مرجع سابق، – الضعفاء -٤

 ١٤٠-٣٢ سابق –ب الكمال تهذي -٥



 

 )٥١١٧(

  
  
  
  

  
 ملخص البحث

تفتَّـق  ة التـي   الفـذَّ  الرياضية العبقرية تلكا أمامرس للتراث العربي لَيقف متعجب لدا ا نإ
عنها ذهن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ حيث مكَّنته عقليته الرياضية من استخدام نظريـة       

ـ    التباديل والتوافيق في تأسيس الدوائر العروضية، كما استخدمها        صر الكلمـات    فـي ح
 يـتم تقليـب    وهي أن    ؛ف بنظام التقليبات  عر وهذه الطريقة تُ   )العين(العربية في معجمه    

 ،ة لها ستة أوجه    والثالثي ،ة لها وجهان  فالكلمة الثنائي  الوجوه الممكنة لها  كافة  الكلمة على   
والرباعي    ـا، وهكـذا    ا والخماسية لها مائـة وعـشرون        ة لها أربعة وعشرون وجهوجه

واليك؛ لذا فإن منهجه العلمي قد اتسم بتسارٍع غير مسبوٍق مما جعله يعتلي قمة المجـد          د
فله منَّا كُـلُّ إجـالٍل، وتقـديٍر،        .. العلمي بين معاصريه، ومن خلفوه، وحتى وقتنا هذا       

  .وامتناٍن

 
 

  



– 

  )٥١١٨(

Abstract  
The scholar of the Arab heritage stands in front of this extraordinary 
mathematical genius that resulted in the mind of Khalil Ibn Ahmed 
al-Farahidi; Where his mathematical mind enabled him to use the 
theory of permutation and synthesis in the establishment of the 
circles of Prosody, And he also used it to limit the Arabic words in 
his dictionary (Al Ain),This method is known as the system of 
flipping; it is that the word is flipped in all possible faces; The 
binary word has two faces, and the triangular has six faces, and the 
quadrant has twenty-four face and the quinary has twenty-one face, 
and so on; Therefore, his scientific method has been characterized 
by unprecedented acceleration, which made him rise to the top of 
scientific glory among all his contemporaries, and all those who 
succeeded him, and even this time.. He has all our respect, 
appreciation, and gratitude. 
 



 

 )٥١١٩(

  علـى الـرغم مـن مظـاهر        - كتب العروض القديمة، والحديثة أنَّها       وأكثر ما يعيب
 لم تحاول تحليل العملية الذهنية التـي        - الخليل عن أسرارها   العبقرية؛ التي لم يكشفْ   

  )١(.)مكَّنت الخليل من بلوغ هذه القمة الرياضية التي ال تتأتَّى إلَّا لألفذاذ

  
  )٢(ميشيل أديب

                                         
 .٦٢: ٣٧: ص): أيار) (٣٧٣(مجلة الموقف األدبي، ع . العروض متى نحميه من التغريب؟. م٢٠٠٢. أديب، ميشيل - ١
    )م ٢٠٠٤ - ١٩٢٨( ، )هـ ١٤٢٥ - ١٣٤٧(  أديب ميشيل - ٢

  .حلب مدينة في يفِّووتُ ،)حمص (مرمريتا بلدة في دِلو، أديب نقوال جبرا ميخائيلهو 
 راستهد وتابع الزور، دير مدينة في االبتدائية دراسته أكمل ثم مرمريتا، في الرابع الصف حتى دراسته بدأ، وسورية في عاش

 على وحصل دمشق، جامعة اآلداب بكلية العربية اللغة قسم في تخرجم ١٩٥١ عام وفي حمص، بمدينة األرثوذكسية الكلية في
  .م١٩٧٤ عام اللبنانية الجامعة من الماجستير درجة
 حيث حلب يف المقام به استقرم ١٩٦٧ عام وفي ،م١٩٦٦ عام حتى وحمص ،الزور دير مدينتي بين التدريس مجال في عمل
م، كما ١٩٧٩ عام منذ للغات األلسن دار إلدارة ليتفرغ ؛وظيفته من استقال ثم الثانوية، مدارسها في العربية للغة مدرسا عمل
  .العرب الكتاب اتحاد في عضوا كان

  :الشعري اإلنتاج
  .م١٩٩٨ - »الريح أيتها«: عنوانه ديوان له -

  :األخرى األعمال
 حكاية«و ،م١٩٧٤ - »الحلي الدين صفي«و ،م١٩٦٠ - »الحديث العربي األدب في دراسات«: هامن المؤلفات من عدد له -

  .م٢٠٠١ – قصصية مجموعة - »تعالج ال فالج«و مسرحية، - »الحلبي سليمان«و ،م١٩٩٩ - »العروض
 مأساة عن فيه ريعب له شعر جانب إلى الوطن، حب في شعر وله الزمن، شكوى حول يدور - قليل وهو - شعره من أتيح ما

 العرفاني المنزع ذا الشعر وكتب حضارات، من أرضها على حوته وما أمجاد، من لها كان بما مذكرا االحتالل ظل في بغداد
 فيمـا  والقافية الوزن التزم، وقد   النشاط إلى يميل وخياله باليسر، لغته اتسمت. أرى بقلبي قصيدته ذلك في له نذكر الصوفي

 مـارس  - الـشعراء  فيهـا  رثاه ةتأبيني أمسية الثقافة مديرية مع باالشتراك العرب الكتاب اتحاد له أقامو،  الشعر من له أتيح
  .م٢٠٠٤

  .معجم البابطين اإللكتروني لشعراء العربية في القرنَين التَّاسع عشر، والعشرين: المصدر
php.page_main/org.almoajam.www://http  

  



– 

  )٥١٢٠(

 )١(كان الخليل بن أحمد هو العالم اللغوي التي تمثَّلت فيه ظاهرة التسارع المنهجيلقد 
الفريدة التي حقَّقت طفرةً علميةً في حركة التأليف العلمي في الحضارة العلمية على 
وجه العموم، وفي العلوم اللغوية على وجه الخصوص، وإن كان هنالك من شاركه فيها 

، وقد تَم على يد الخليل والدة ما يسمى باالستقراء )٢(اصريه، أم من تالميذهسواء من مع
الرياضي، وإيجاد البذور األولى لنظرية المجموعات، ومن ثَم وجدنا أن المجال 
التنظيري قد فُِتح على مصراعيه أمام كلِّ طريقٍة ممكنٍة لمقاربة المادة العلمية 

لقطع، واالرتكان إلى النموذج األوحد في الرؤية العلمية، مع وجوب المجموعة، وعدم ا
الفتح، والتجديد المستمر للنظريات األخرى، ثم تأتي خطوةٌ تسارعيةٌ جديدة للخليل؛ أال 
وهي االنتقال بين أكثر من علٍم؛ بغية تأسيس طرٍق خاصٍة بتلكم العلوم، أو لبذر بعض 

                                         
 وِجد أنَّها قد استُعِملَتْ في كتاٍب واحٍد بين عشرات اآلالف من الكتب في محرك بحث المكتبة الشاملة؛ هـو                    -١

، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن        السلمي  -:حقائق التفسير، وانظر في ذلك    : كتاب تفسير السلمي المسمى   
 ـ ١٤٢١(. موسى األزدي بيـروت،  : سيد عمران   دار الكتب العلميـة       : تحقيق. ، حقائق التفسير  )م٢٠٠١ - ه

 وبِنين مال ِمن ِبِه نُِمدهم َأنَّما َأيحسبون: ( ، وقد استُعِملَتْ هذه الصيغة في تفسير قوله تعالى         ٣٥: ، ص ١لبنان، ج 
؛ وهو الذي ذكره )المبادرة(بمعنى ) نُساِرع(، فجاء الفعل )٥٥المؤمنون،) (عرونيشْ لَا بْل الْخَيرات ِفي لَهم نُساِرع

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبـو الفـضل          -:وانظر في ذلك  ) تسرع باألمر بادر به   (اللسان في صيغة    
    األفريقي الرويفعي سرع(مادة  ن،  بيروت لبنا : ، دار صادر  ٨، ج )ت.د. (لسان العرب . جمال الدين األنصاري( ،

 - :سارع، وساِرع معنى بادر، وانظر في ذلك) تسارع: (كالتَّالي) المعجم الوسيط(، ونجد هذه المادة في ١٥٢:ص
طبعـة  (اسـتانبول، تركيـا،     : دار الدعوة . المعجم الوسيط . )هـ١٤٠٦-م١٩٨٦(. ، وآخرون  إبراهيم  مصطفى

، وفي االستعمال العـادي فـي وسـائل    )سرع(  مادة ٤٢٧: ص، ١، ج)مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية    
اإلعالم أصبحت هذه الكلمة يقْصد بها المبالغة في السرعة أي شدة السرعة، وهذا هو المعنى األكثر انتشارا، أما       

ة في الفيزياء فقد جاءت بمعنى التغيصيأي لغة المصطلحات التخص ة في االستعمال العلميرعة االتِّجاهير في الس
فهي في معناها العلمـي االصـطالحي     ) المنهجي(لجسٍم متحرٍك، أما عن المفْردة التي وِسم بها التَّسارع؛ وهي           

      عن المصطلح اإلنجليزي مجتَرم مصطلح)Method(    نَى بهعي إلى الكشف عن الحقيقة فـي     "، ويالطريق المؤد
واسطة طائفٍة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته؛ حتى يـصل إلـى نتيجـٍة          العلوم ب 
القـاهرة،  : دار النَّهضة العربية  . مناهج البحث العلمي  . م١٩٦٣. بدوي، عبد الرحمن  : ، وينْظَر في ذلك   "معلومٍة

  .٥:ص
 المنهجي عند الخليل بن أحمد، قسم اللغة العربية، كليـة     التسارع. هـ١٤٣٥محرم  . جمعان/  عبد الكريم، د   - ٢

  .١٣١:، ص٣٠اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الباحة، مجلة العلوم العربية، ع



 

 )٥١٢١(

مةبذور بداياتها؛ وهي ما تُسكعلوم الصرف، والنحو، )١(ى ببذور المصطلحي 
  . )٣(، وعلم استخراج المعمي)٢(واألصوات، والمعجم، والعروض والموسيقى

  -:ويمكننا مقاربة هذه الخطوات بتتبع المسار العلمي للخليل  وذلك على النحو التالي
  -:مرحلة الجمع: أولًا

مفهومه الشائع آنذاك، بيد أنَّه قد استطاع  العلم ب- في هذه المرحلة–وقد مارس الخليل 
فيها أن يتفرد بسمته، ويتميز عن معاصريه، وليس أدلَّ على ذلك من قصته الشهيرة مع 

 ة المذهلة؛ قائلًا له) هـ١٨٩ت (الكسائيا من قدراته العلميب؛ الذي سأل الخليل متعج :
من بوادي الحجاز، ونجد  وتهامة؛ : لًامن أين أخذت علمك هذا؟؛ فأجابه الخليل قائ

فخرج الكسائي إلى البادية  ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبٍر في الكتابة عن 
 هو كون الخليل قد بلغ - في هذه القصة-، ولعلَّ الملفت للنظر )٤(العرب سوى ما حفظ

دية بغية منافسة  مبلغًا كبيرا؛ مما دفع الكسائي إلى الرحيل للبا-في هذه المرحلة-
 قد انحصر بحسب زعمهم -في هذه المرحلة-الخليل في علمه، لنجد أن مفهوم الجمع 

على -تلك المعادلة التي قد تسببتْ غلبتها ) الحفظ= العلم (في معادلٍة متكافئٍة مفادها 

                                         
  -: انظر في ابتكاره لكثيٍر من المصطلحات، وطريقته في صياغتها ما يلي- ١
ـ  ١٣٨٦(. و بـن تمـيم األزدي اليحمـدي       الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد بـن عمـر            -                  / هـ

  .٦٥: ، ص١بغداد، ج: عبد اهللا درويش، مطبعة العاني: العين، تحقيق.) م١٩٦٧
م، ١٩٧٥، ٤عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط     : البيان والتبيين، تحقيق  - الجاحظ عمرو بن بحر    -
 .١٣٩:، ص١ج
  .٦٥:، ص)ت.د(لفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ا: ابن النديم:  انظر- ٢
 .١٤٣:التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، ص. جمعان/ عبد الكريم، د:  وانظر-
ـ ١٣٩٢(. الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن     :  انظر - ٣ : طبقات النحويين واللغـويين، تحقيـق   . ) م ١٩٧٣/  ه

  .٥١: القاهرة ص:  المعارفمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار
علم التعمية واستخراج المعمي عند العرب، مطبوعات مجمـع اللغـة           ). ت.د. (وآخرون ،محمد/ مراياتي، د  -

  ).٣٣،٤٩،١٥٠: (، ص١العربية بدمشق، ج
-           األسـيوطي جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الـدين الخـضيري ،يوطيالس .
محمد أبو الفضل إبـراهيم،  : ، تحقيق٢، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  . ٢ط). م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩(

  .١٦٣: ، صلبنان: دار الفكر
٤ - األسيوطي جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضيري ،يوطيبغية . الس

 .١٦٣: ، صاةالوعاة في طبقات اللغويين والنح



– 

  )٥١٢٢(

لة  في نشأة أزمٍة كبيرٍة بينهم آنذاك؛ مما مهد لمرحلٍة مهمٍة هي مرح-مفهومهم للجمع
  . االستقراء

ومن المعلوم أن االستقراء هو عمليةٌ تقوم على استثمار المالحظات حول موضوٍع ما؛ 
لصياغة مفاهيم معرفية تكون بمثابة اللبنة الرئيسة للبنية التحتية المشكِّلة للقوانين العامة 

  -:التاليللموضوع المدروس، ويشْتَرطُ في عملية االستقراء ثالثة شروط هي ك
  . عددا مرتفعا-التي تكون أساس التعميم– أن يكون عدد منطوقات المالحظات - أ

  . أن تتكرر المالحظات داخل شروٍط كبيرة التَّنوع-ب
 ألَّا يحدث ألي منطوِق مالحظٍة صراع مع القانون الكلي؛ الذي اشْتُقَّ منه ذلك - ج

  )١(.المنطوق
  -:ء التصنيفيمرحلة االستقرا: ثانيا

 هي المرحلة الفاصلة في -)٢(جمعان عبد الكريم/بحسب قول الدكتور–تُعد هذه المرحلة 
تأسيس العلوم العربية، واإلسالمية، وقد كانت نتاجا طبيعيا لغلبة النمط السالف ذكره؛ 

 جديد؛ ، وقد تمخَّض عن نمط االستقراء انفجار معرفي وحضاري)الحفظ= العلم (وهو
فكان بمثابة نقلة نوعية هائلة إلى أولى عتبات العلم، ولم يكن الخليل مترددا عند إقدامه 
على تلكم الخطوة، بل كان واثقًا من فعاليتها منتصبا على أرٍض صلبٍة مكَّنته من الوثب 

را في تعميم وثباٍت واسعةً معتمدا على آليات االستقراء التصنيفي الذي بلغ مبلغًا كبي
استعماله على كافة العلوم، بوصفه أحد أهم المناهج وأصلحها للدرس اللغوي.  

 بجمع المادة العلمية األولية بيد أنَّه - األول المقام في–ومما ال شك فيه أن الخليل قد قام 
ه لم يكن هناك اشتغاٌل آخر تنبه إلى كون هذا الجمع ال يمثِّل فائدةً كبيرةً تُذْكَر؛ نظرا ألنَّ

على متنه، لتبدأ العملية الثانية في التصنيف االستقرائي لرد المتشابهات إلى بعضها، 
ومالحظة طرائق التشابه بين المفردات، والتراكيب؛ فكانت مساهمة الخليل الذي أدرك 

تقرأة فكانت ممارسة أهمية وجود مصطلحاٍت محددٍة قادرٍة على استيعاب المفاهيم المس
 هي أكبر دليٍل على ما بذله الخليل - في وضع اللغة العربية صرفًا، ونحوا-االستقراء 

                                         
الـدار  : الحسين سحبان، وفؤاد الصفا، دار توبقـال      : نظريات العلم، ترجمة  . ١ط.  م ١٩٩١.  شالمرز، آالن  - ١

  .١٩: البيضاء، ص
   .١٤٤:التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، ص: جمعان/ عبد الكريم، د:  انظر- ٢



 

 )٥١٢٣(

من جهٍد خارٍق في سبيل تأسيس قواعد اللغة العربية وبلوغ أشُدها وليس أدلَّ على ذلك 
  ). سيبويه(من نحوه المبثوث عبر كتاب تلميذه  النجيب 

  -:راء الرياضيمرحلة االستق: ثالثًا
فلم ير قط في "لقد امتاز الخليل عن بقية معاصريه باستعماله الوسائل الرياضية؛ 

، وقد حاول الخليل أن يؤسس )١("استعماله للوسائل العقلية الرياضية في ميدان اللغة
ان له لنوٍع جديٍد من االستقراء عن طريق تطوير عملية االستقراء في حد ذاتها، وقد ك

ما أراد، فكان االستقراء الرياضي؛ الذي يعد من أهم طرق البرهنة في الرياضيات 
ويقوم على االعتماد على العمليات الرياضية في إحصاء الظواهر، ومن ثَم وضع 

) ينالع(نظرياٍت علميةً بناء على هذه العملية الرياضية االستقرائية، ويمثُِّل كتاب 
أنموذجا عمليا لالستقراء الرياضي؛ فالكتاب قائم على عملية جمٍع استقرائيٍة رياضيٍة 

 على نظرية التباديل والتوافيق كما قام على -في ذاتها- قائمٍة على التقليبات القائمة 
، ويشرح تلميذه )العين(حصر كالم العرب بناء على المجموعات الصوتية بدءا بحرف 

فجعلتُ أستفهمه : "وقع تلك الفكرة الرياضية المذهلة في تلك المرحلة؛ فيقول) ليثال(
ويصف لي، وال أقف على ما يصف، فاختلفتُ إليه في هذا المعنى أياما ثم اعتلَّ 
وحججتُ فرجعتُ من الحج؛ فإذا هو قد ألَّف الحروف كلَّها على ما في صدر 

  )٢(".الكتاب

 رياضيةً حاذقةً ماهرةً؛ فتجده يقول معتمدا على العمليات وكانت لغة الخليل لغةً
فإذا أردت أن تستقصي من كالم العرب ما كان على حرفَين مما تكلَّموا به، : "الحسابية

كم، وقد، وعن، وأخواتها؛ فانظر إلى : أو رغبوا عنه مما يأتلف، أو ال يأتلف؛ مثل
ن حرفًا، فاضرب بعضها في بعض تبلغ الحروف المعجمة، وهي ثمانية وعشرو

، وال يكون الحرف الواحد كلمةً، فإذا أزوجتهن حرفَين )٣(سبعمائة وأربعة وثمانين حرفًا

                                         
ة الحديثة، مجلة اللغة واألدب، معهد اللغـة العربيـة          النظرية الخليلي . م١٩٩٦.  صالح، عبد الرحمن الحاج    - ١

  .٨٦: ، ص١وآدابها، جامعة الجزائر، ع
٢ -              اق البغـداديدار  الفهرسـت،   ). ت.د. (ابن النديم، أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الور ،

  .٦٥-٦٤: ، ص بيروت، لبنان:المعرفة
 عنصرا مع القلـب؛ فمثلًـا      n مأخوذة من    Kعينات المرتَّبة من الحجم      وهي من التباديل؛ وهي تمثِّل عدد ال       - ٣

  .٧٨٤ = ٢(٢٨) = n عنصرا أو حرفًا ٢٨ = n أي حرفَين حرفَين من K = nالتباديل من الحجم 



– 

  )٥١٢٤(

، فإذا قلبته عاد إلى )١(دم، وما أشبهه: ِصرن ثالثمئٍة واثنتين وتسعين بناء؛ مثل] حرفَين[
هه؛ قلبه : ناء مشتبهة الحرفَين مثلسبعمئٍة وأربعٍة وثمانين، منها ثمانيةٌ وعشرون ب

ة ال واو فيها وال ياء وال همزة، )٢(وغير قلبه لفظٌ واحدومنها ستمئِة بناٍء صحيحة ثنائي ،
، ومنها مئةٌ وخمسون بناء ثنائيةً ممزوجة األحرف الثالثة )٣(يجمعها ثالثمئٍة قبل القلب

 وسبعون بناء ثنائيا قبل القلب، ومنها ستةُ الياء والواو والهمزة، ويجمعها خمسةٌ: المعتلَّة
أبنيٍة ثنائيٍة معتلٍَّة تجمعها ثالثةُ أبنيٍة قبل القلب، ومنها ثالثةُ أبنيٍة مضاعفٍة، وخمسةٌ 
وعشرون بناء صحاحا مضاعفةً؛ فافهم فقد بينْتُ لَك ِعدةَ ما يخرج من الثنائي ِمما 

  .نهتكلَّموا به، أو رغبوا ع
وإذا أردتَ أن تَُؤلِّفَ الثالثي؛ فاضرب ثالثةَ أحرٍف معتلَّاٍت في التسعِة الثنائية المعتلَّة 
 ة المعتلَّة؛ فتصير سبعةً وعشرين بناءثالثةَ أحرٍف معتلَّاٍت في التسعة الثنائي فاضرب

المئة وخمسين بناء ثنائيا ثالثيةً، معتلَّاتٌ كلُّها، وتُضرب الثالثة المعتلَّات أيضا في 
حرفٌ منها معتلٌّ وحرفٌ صحيح؛ تصير أربعمئٍة وخمسين بناء ثالثيا، حرفان منها 
معتلَّان وحرفٌ صحيح، وتُضرب الثالثة المعتلَّات في ستمئِة بناٍء صحيحِة الحرفَين 

لٌّ، وتُضرب خمسةً فتصير ألفًا وثمانمئِة بناٍء ثالثي، حرفان منها صحيحان وحرفٌ معتَ
وعشرين حرفًا في ستمئِة بناٍء ثنائي صحاح الحروف فتصير خمسة عشر ألفًا وستمئٍة 

ا؛ فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثالثيثالثي وخمسةً وعشرين بناء.  
فإذا أردتَ أن تؤلِّفَ الرباعي فعلى هذا القياس، تضرب الثالثة المعتلَّات في السبعة 

العشرين بناء ثالثيا، ثم تضرب في أربعمئٍة وخمسين ثم في األلف والثمانمئة، ثم و
تضرب الخمسة والعشرين الصحاح في الخمسة عشر ألف بناٍء ثالثي صحاح الحروف، 
 ا السداسيالصحيح وأم ة، وكذلك سبيل الخماسيفما بلغ فهو مبلغ عدد األبنية الرباعي

  )٤(".زوائدفال يكون إال بال

                                         
  .٣٩٢ = ٢ ÷ ٧٨٤ القانون السابق نفسه، ولكن بدون قلٍب يصبح - ١
  .n مأخوذة من Kعدد األنساق من الحجم ؛ وهذه تراتيب تمثل ٧٥٦ = ٢٨ – ٧٨٤:  وهي- ٢
، ويصبح  ٦٠٠ = ٢٥ × ٢٤:  يصبح قانون التراتيب المذكور في الحاشية السابقة بعد حذف الحروف الثالثة           - ٣

  ).٣٠٠(بدون القلب
فـي ورقـة  مجمـوع التعميـة،     ) العين( هذا النص منقوٌل عن الخليل في أكثر من مصدر، وقد نُِسب إلى        - ٤

=   ؛ وهو ليس النسخة المطبوعة من كتاب العـين،        )من كتاب العين  (، تحت عنوان    ٨٧ورقة رقم   المخطوط في ال  



 

 )٥١٢٥(

 كلمات حصر له ىتأتَّ الخليل أن يذكر -)المقدمة( كتابه في- خلدون ابن جدكما ن
 أحمد بن الخليل ذلك في الحلبة سابق وكان" :بقوله وذلك عديدة بوجوه المعجم

 من ها،كلِّ المعجم حروف باتمركَّ فيه فحصر العين؛ كتاب فيها فوألّ الفراهيدي،
 اللسان في التركيب إليه ينتهي ما غاية وهو والخماسي، عيوالربا والثالثي الثنائي

 ةالثنائي الكلمات جملة أن وذلك ،حاصرٍة عـديدٍة بوجوٍه ذلك حصر له ىوتأتَّ العربي،
 نهاية دون وهو وعشرين، سبعة إلى واحد من التوالي على األعداد جميع من تخرج

 السبعة من واحٍد كلِّ مع ذُخَْؤي منها الواحد الحرف ألن؛ بواحد المعجم حروف
 والعشرين الثامن مع والعشرون السابع ذُخَْؤي ثم والرابع، الثالث ثم كذلك، والعشرين

 فتجمع وعشرين سبعة إلى واحد من العدد توالي على أعداد كلها فتكون ا،واحد فيكون
 وتضرب األخير مع األول تجمع أن وهو ؛الحساب أهل عند المعروف بالعمل هي كما

 بين والتأخير التقديم ألن ؛الثنائي قلب ألجل تضاعف ثم ة،العد نصف في المجموع
 من اتالثالثي وتخرج ات،الثنائي جملة الخارج فيكون التركيب، في معتبر الحروف
 ألن ؛العـدد توالي على وعشرين ستة إلى واحد من يجتمع افيم اتالثنائي عدد ضرب

 كلِّ مع الواحد الحرف بمنزلة ةالثنائي فتكون ةثالثي فتكون ا؛حرفً عليها تزيد ثنائيٍة لَّكُ
 إلى واحد من فتجمع ة؛الثنائي بعد احرفً وعشرون ستة وهي الباقية، الحروف من واحٍد
 في الخارج تضرب ثم اتالثنائي جملة فيه بضروي العدد، توالي على وعشرين ستة
 المعجم حروف في تركيبها مجموع فيخرج ؛ الثالثية الكلمة مقـلوبات جملة ة،ستَّ

  )١(.والخماسي الرباعي في وكذلك

                                                                                                     
البن دريد دون نسبته إلى الخليـل،      ) الجمهرة(للسيوطـي وفي كتاب    ) المزهر( ولكنَّه موجود أيضا في كتاب       =

  -:انظر
. د سابق الـدين الخـضيري األسـيوطي   السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محم        -
: ، ص١القاهرة، ج: محمد جاد المولى بك وآخرون، دار التراث: المزهر في علوم اللغة وأنواعها تحقيق). ت.د(

٧٤-٧٢.  
-            الدوسي البصري جمهرة اللغة، مطبعـة    . هـ١٣٤٦. ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن عتاهية األزدي

  .٥١٤-٥١٣:   ص٣يدر آباد، الهند، جح: مجلس دائرة المعارف
  .٧٠-٦٩: محمد، وآخرون، علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب، ص/  مراياتي، د-
١ -           اإلشبيلي الدين الحضرمي الكتـاب  دار المقدمة،. م١٩٨٢. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد أبو زيد ولي 

  .١٠٦٠، ١٠٥٩: ص  لبنان ،بيروت المدرسة، مكتبة :اللبناني



– 

  )٥١٢٦(

  -:ويمكننا تبسيط ما ذكره ابن خلدون في مقدمته بالطريقة الحسابية التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١(شكل 
  

  طريقة الحساب  عدد األبنية

٧٥٦  ٢٧×٢٨  الثُّنائي  

١٩،٦٥٦  ٢٦×٢٧×٢٨  الثُّالثي  

باعي٤٩١،٤٠٠  ٢٥×٢٦×٢٧×٢٨  الر  

١١،٧٩٣،٦٠٠  ٢٤×٢٥×٢٦×٢٧×٢٨  الخُماسي  

  ١٢،٣٠٥،٤١٢  المجموع

  )١(جدول 



 

 )٥١٢٧(

 فييدخل  لم أن حرف األلف -)١(كما يشير المهندس خشان خشان– ومن المالحظ هذا
 منقلبةً تكونف الجذر ولما دون أو الهمزة، بل جذٍر َلأو ؛ نظرا لكونها ال تأتيالحساب

 في يذكر لم وهو ،١٢،٣١٥،٤١٢ مجموعها  أن الخليل ذكر، وقد ياٍء أو واٍو عن
 الشاهد ذات وجود في القرينة  نستقرئ بالنا وما، وأضفته فحسبته  الثالثي تفصيله
  :غيرها هناك كان ربما ثالثٍة في لالمتمثِّ

 ال امع مةًمنسج حيث نجدها كلَّها- اكبير ادتعد ةالتجزيئي العروض أحكام دتعد في – ١
 عنه قد صدرت الخليل ذهن في شامٍل ٍرتصو وجوِد على دليٌل - اآلخر أحدها يناقض

 ةالجزئي األوصاف وصدور ،الشامل رالتصوذلك  جود، ويعد وةالجزئي األوصاف متلك
 وجود يفترض   أن الباحث لدى ةالمنهجي اتتجلي من إن بل المنهج اتتجلي من عنه
 على له اباعثً ذلك فيكون يعرفهيكن  لم لو حتى ات،الجزئي في بحثه لدى شامٍل   ٍجمنه

  .عنه البحث
٢ – الخليِل دوائر وتجاوِر تناوِب احتماالِت بجمعها ؛ومنهجه ،الخليل تفكير عن رةٌمعب 

 اعلم العربي العروض يعتبرون ال، ومن ذلك على ةبالمترتِّ العامة واألحكام ،المقاطع
 ساعة في الدوائر جمعنا ما إذا القول هذا صحة تالشى، وتٍةفَرطُ دمجر اعتبروها

                                         
، وهو حاصٌل على بكالوريوس الهندسة المدنية في        خشان خشان هو مؤسس علم العروض الرقمي      / المهندس -١

م، وهو مدير مؤسسة خشَّان للمقـاوالت بالريـاض بالمملكـة العربيـة             ١٩٦٨الجامعة األمريكية ببيروت عام     
رقميا  له كتاب العروض      وقد صدر     من األردن،   معاصر ي رقم  وعروضي ، وناقد ،شاعرالسعودية، وهو أيضا    

 في   العروض الرقمي  اضطلع بتدريس  وقد   رقميامدير منتدى العروض    هو   و م،١٩٩٧  عام -في طبعته األولى  –
ة أجريت معه ، كما ة منتدياتعدمقابالٍتعدٍة تلفزيوني،في مجلة منشورٍةة حلقاٍت وله عد  Jalt   حول العـروض

؛"البصرة" وقد ساهم في إصدار برنامج ،الرقمينواة . للتعرف على أوزان الشعر العربي دعي ؛ والعروض الرقمي
هذا البحث، عالوةً على كونه أول محاولٍة للتواصل مع فكر الخليل ومنهجيته الرياضية والصدور عنهما إلى ما                 

       على إثبات    هو   -يجاٍز شديدٍ في إ –يليق بالخليل وفكره من آفاق، والرقمي قائم علم   ساق ة واالتِّ  التناغم في الشمولي
 -:ل منفي كُ

ــيلة   -١ ــة األص ــسليقة العربي ــسجية(ال ــع ال ــي ) والطي ــشعر العرب ــام أوزان ال ــت إحك ــي أتقن  .الت

  . وإحاطته بتلك السليقة، تفكير الخليل-٢
  والتعبير عن تجسيدها الجزئي،اتها في علم العروض ي وإحاطته بكل  ،منهاج الخليل في تعبيره عن تلك السليقة       -٣

  .في تطبيق العروض
  -: للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط التالي-

elman-laysa/alarood/site/com.google.sites://https  



– 

  )٥١٢٨(

  هو الحال فيكما المحاور خواص تظهر بحيث -كما في الشكل التالي– البحور
 اِتبإحداثي عنه معبرا موقعه حسب المقطع خواص من كثير تُفْهم بحيث ؛الدوائر

 صدفةٌ والعرض الطول خطوط بأن كالقول -هنا– بالصدفة ولالق، مع العلم بأن امِهيلَِك
  .ةاألرضي للكرة بالنسبة

 لعـلم الحقيقية القواعـد أرسى  قد-هذا بعمله-  الخليل أن -مما سبق- ويتضح لنا 
 نجده بل ة،الحسابي المتواليات موضوع ومنها ،الجبر لعلم المدخل دعي الذي العـدد
 امظهرما نُِعده  وهذا المعاصرة؛ صيغتها في المجموعات نظريةل ساا رئيرمنظِّ كذلك
  .الخليل عند الصوتي الدرس مبحث في ةالموضوعي مظاهر من

 لعـلم الحقيقية القواعـد أرسى  قد-هذا بعمله-  الخليل أن -مما سبق- ويتضح لنا 
 نجده بل ة،الحسابي الياتالمتو موضوع ومنها ،الجبر لعلم المدخل دعي الذي العـدد
 امظهرما نُِعده  وهذا المعاصرة؛ صيغتها في المجموعات نظريةل ا رئيسارمنظِّ كذلك
  .الخليل عند الصوتي الدرس مبحث في ةالموضوعي مظاهر من

وقد اعتمد الخليل كذلك االستقراء الرياضي في حصر بحور الشعر، ولكن بعد أن طور 
اء وفق أساٍس جديٍد غير طريقة التقليبات؛ فقد أخذ الخليل بناصيتي كُلٍّ من هذا االستقر

االستقراء التصنيفي، واالستقراء الرياضي، وقام بصياغة فروضه العلمية معتمدا على 
كليهما، وبخاصٍة االستقراء الرياضي؛ الذي يختلف عن االستقراء الناقص، أو ذلكم 

الذي يعد تابعا للفرض العملي، جدير بالذكر أن هذا النوع من االستقراء التقليدي؛ 
 قد تحول عند الخليل من استقراٍء رياضي إلى افتراٍض -في حد ذاته–االستقراء 

مكتملةً تعتمد ما حصره االستقراء  )١(استنتاجي، ومنه إلى أن أصبح نظريةً لغويةً

                                         
 يتشعب إلى مفهوٍم كالسيكي يعني -في النهاية–طلٍح منهجي مفهوٍم مضبوٍط، ولكنَّه  ال شَك أن لالستقراء مص- ١

انتقال الفكر من معرفٍة أقل عموميةً إلى معرفٍة أكثر عموميةً، ومفهوم معاصر يستَعمُل في المنطق بوصفه مجرد 
، وغيـاب التمييـز عـن الفهـم         )وغيرهما.. ليةاالستنتاج غير البرهاني، الحجة االحتما    : (مرادٍف لمفاهيم مثل  

الكالسيكي يؤدي إلى تَخَبٍط عند طرح بعض المشكالت المنهجية مثل االسـتقراء، ومـشكلة القـوانين العلميـة           
  .المفتوحة، والعالقة بين االستقراء، واالستنباط، وباقي أنماط االستنتاج، ومناهج المعرفة

  .٢٤٩، ٢٤٨: موسكو، ص: علم المنطق، دار التقدم.م١٩٨٩. اغيتمانوف، إلكسندر:  انظر-
 ولعلَّ مجرد اإلشارة إلى أن االستقراء الرياضي هو برهان رياضي أيضا، وهو مستند لنظريـٍة لغويـة فـي       -

راء الرياضي كجزٍء   تفاصيلها، ونتائجها التي اْستُثِْمرتْ ال البرهان فحسب، وإنَّما ما لم يشمله البرهان، أو االستق             
  .من مكَونات النظرية عند الخليل، وهنا تكمن العبقرية الخليلية



 

 )٥١٢٩(

 وما يحتمل أن يجده من عناصر أخرى تحتملها الرياضي، وما لم يستطع حصره،
مكونات النظرية، أو االستقراء الرياضي يوما ما، ولعلَّ ذلك يظهر في نظرية التقليبات 

   )١(.في كتاب العين، وكذلك في دوائر الخليل العروضية
 بين ،سٍة رئيهاٍت توجةمكننا مالحظة ثالثأل ؛امقياس الخليل) عروض(من إذا اتخذنا و
 -:، وهي كما يأتي من التفاوت منها قدرلٍّكُ
 ١-توج في عمومه- ال يخرج ه-عن عروض الخليل، ويض ممعظم العروضي ن ي

على -في معظمه–منه، بيد أنَّه يعتمد   واسعةًي مساحةًويغطِّ ا،ا وحديثًالعرب قديم 
خطا بعض قد بعباراته، وة  ينقل عن الخليل توصيف تطبيقاته الجزئيحيث الوصف؛
العروضيالتي انطلقت من ؛ واألحكام العامة، في بعض التصنيفات متفاوتةًن خطواٍتي 

 يشير إلى ٍس منهجي منها بوادر تلم فظهرت على قليٍل..جاه علم العروضالعروض باتِّ
عروض الخليل  وهذه األصنافاالختالف فيما بين  ويقتصر ،مشارفتها تخوم الرقمي

 في آخر الشطر، أو  مقطٍع أو إنقاِص كإضافِة؛ الحشوسم ال تٍَة جزئيعلى تعديالٍت
 بعض الزحافات  أو أحكام،  أو فك البحور من الدوائر،عرض بعض المقصرات

  على الدائرة ببحور الخليل، أو تجميع المقاطع على نحٍو مهمٍلوالعلل، أو إلحاق وزٍن
ا دة من بحور الخليل بحورو باعتبار بعض الصور المتولِّا، أ الخليل شكلً يغاير تفاعيل

 هؤالء مع نِروإذا ما قُ، وة من دوائر الخليلشتقَّ أو استدراك بعض األوزان الم،مستقلةً
 وبتتبعهم الخليل، واسترشادهم.  فإنهم يعتبرون من مدرسة الخليل في العروض؛سواهم

  .ا ال يذْكَرمحدودانحرافًا ) عروضعلم ال( بعضهم عن انحراف  منهجه؛ يضحىظاللب
 في استدراكات من جاء بعده من َل نتأموإذا أردنا أن: "كمال إبراهيم/ يقول األستاذ

 أو ، الجوهر في قليٍل ولن تمس،العلماء نجدها ال تخرج عن استدراكات في العرض
  )٢(."كثيٍر

٢ -توج ال يلتزم بعروض الخليله ،ويظن الصق ل تُ التفاعي أنفراح أصحابه اعتباطي ،
  نجد وعلى رأس هؤالء ما أنزل اهللا بها من سلطاٍن،ا جديدةً بحور ويصطنعونيفبركون

                                                                                                     
  .١٤٨:التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، الهامش األول، ص: جمعان/  عبد الكريم، د: انظر-
  .١٩: التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، ص: جمعان/  عبد الكريم، د- ١
ـ ١٣٩٧(. ي، صفاء الدين عبد العزيز عمر     خلوص - ٢ فن التقطيع الشعري . )مزيدة ومنقَّحة  (٥ط. )م١٩٧٧/  ه

 .١١: والقافية، منشورات مكتبة المثنى ببغداد ص



– 

  )٥١٣٠(

 أصحاب هذا  وبخروج،محمود مرعي/ واألستاذ ، صادق الكرباسيمحمد /الدكتور
 فإنَّهم يضربون بعروض الخليل عرض الحائط، ويضرمون عن عروض الخليلالتوجه 

ما هم أدركوا ولو أنَّ بأدوات العروض) علم العروض(مارسوا ن في تفاعيله؛ فقد النيرا
 به، دةٌ تفاعيله مقي وأن متفردا بذاتها للخليل منهجأنيقتضيه الحد األدنى من المنطق ب

 عجبالومن بل  ،تفاعيلهمغايرٍة ل  وحداٍتاثاستحدو ؛ منهجهنقضلى عوا أصرلما 
  . ويسيرون على منهاجه يكملون رسالة الخليل  همعي هؤالء أنَّ يد أنالعجاب

 ؛ فما يعرفه عنه -إذن–على العروضييجتهد ا أعمى، وليس له أنيتَّبع الخليل اتِّباع أن 
- ما هو إلَّا جزئي تجسيدي ال يؤهله لالجتهاد، ويكاد اجتهاد من اجتهد من العروضيين 

 فعالم العروض المِلم بشمولية ،من هنَّاٍت يسيرٍة، أو خطيرٍة ال يخلو -في علم العروض
لكونه يتناول الذائقة العربية،  منهج الخليل سيجد نفسه يتبع الخليل على بصيرٍة؛ نظرا

 وهذا ما يضطلع بتوضيحه الشكل وخصائصها تناولًا علميا شموليا منهجيا قوامه الفكر
  -:التالي 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١(رعالقة المنهج بالفك): ٢(شكل 

                                         
١ - https://sites.google.com/site/alarood/laysa-elmanالمصدر 



 

 )٥١٣١(

 ني الحميد لدى الغربي العلمي؛ وهو ذلك التَّوجه وتالميذهم،نيالمستشرقتَوجه  - ٣
رة لألوزان  ذات قواعد جامعة مطردة مؤطٍِّة شمولي البحث عن رؤيٍةالباعث على

ما دى العرب  ما لهم أنجلُّقد حسب و، )علم العروض( وذلك هو مجال ،ومهيمنة عليها
  يالمون في ذلك ألنبيد أنَّهم المها عروض الخليل،  يقدةٌ تجزيئي توصيفاتٌ إالهو

العروضيروان العرب هم من يتلكم المفاهيم المغلوطة عن منهج الخليل إليهم صد.  
ويختلف . بين المستشرقين والخليل بما هو أوزان البحور - في العروض-وال اختالف 

غالبا  للخليل ف منهٍجم ال يدرك وجود كان المقيذام، فإحسب المقيبنتاج المسشترقين تقييم 
 معذورا ن يجهلوذلك كم ؛ا لمنهجهم باعتباره علم العروض الوحيدمنقادما سيجد نفسه 

علم االقتصاد اإلسالميالمنوط  هو العلم الوحيد  فيعتبر علم االقتصاد الرأسمالي
لكنهم  الغايةان يدرك وجود منهج للخليل سيدرك أنهم قد أحسنوا  ومن ك،القتصادبا

  الطريق باستعمالهمجانبوا الصواب في الوسيلة التي تتحقق بها هذه الغاية، فضلُّوا
– قاصرةٌ  وهي أدواتٌ؛ وأعاريضهم في فهم العروض العربي،دوات لغاتهمالخاطئ أل

 ، الشعر االنجليزيفيا النبر ، وأهمه عن احتوائه، واشتمال كينونته- في معظمها
؛ مما أدى المهيمنة على الكم في العروض العربي إهمال حقيقة الوتد وهو عماد الهيئةو

  التفكيربإيقاف تشغيل العقل، وتعطيل ال يمكن قبوله ممن يحسن العربية إال  خلٍطإلى
  . أو استالبهالسليم
  -:الفروض العلمية االستنتاجية: رابعا
تخيُل شيٍء يعبر عن علٍَّة معينٍة لمجموعٍة  "-على وجه العموم–ض العلمي يعني الفر

معينٍَة من الظواهر أو الحوادث موضوع االختبار، وأن تلك العلَّة عامٌل أساسي في 
، أو هو تخمين مبدئي يستدلُّ به الباحث على إيجاد عالقٍة بين )١("إنتاج تلك المجموعة

  )٢(.غَيرين أو أكثرمتَ
وإذا نظرنا إلى طريقة الخليل في البحث، واالستقصاء عن الفروض العلمية؛ لوجدنا أنَّه 
يبحث عن العلَّة وراء الظواهر اللغوية، مع جزمه، وتسليمه المطلق بأن ما سيصل إليه 

-آخر يختلف تمام االختالف ع- من علٍَّة أو فرٍض علمي  ن الظاهرة  إنَّما هو شيء
نفسها؛ فهو فرض علمي واحد، بينما يمكن للظاهرة أن تقبل فروضا علميةً أخرى، 

                                         
  .٤٧: االستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية، ص. ١ط. م١٩٧٧. محمود فهمي/ زيدان، د - ١
 .٣٦: القاهرة، ص: فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبولي. م١٩٩٩. عقيل حسين/ عقيل، د:  انظر- ٢



– 

  )٥١٣٢(

وهذا يعني كون الخليل على وعٍي تام بمسألة حتمـية تعدد النــظريات أو تعدد 
الفروض العلمية؛ فحينما سِئَل الخليل عن العلل التي يعتَلُّ بها في النحــو هل هي 

إن العرب نطقت على سجيتها : "خوذةٌ عن العرب، أم هي من اختراعه؟؛ فقالمأ
 نْقَْل ذلك عنها، فأنلم ي وطباعها، وعرفتْ مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن
أكن أصبتُ العلَّة؛ فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علَّةٌ له فمثلي في ذلك مثل رجٍل 

ا مت عنده حكمة بانيها حكيٍم دخل دارة البناء، عجيبة النَّظم واألقسام، وقد صحكَمح
بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج الالئحة، فكلما وقف الرجل في الدار 

إنَّما فُِعَل هكذا لعلَّة كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة : على شيٍء منها قال
 الباني للدار فعل ذلك للعلَّة التي ذكرها هذا الذي دخل لذلك؛ فجائز أن يكون الحكيم

 ا ذكره هذا الرجل محتمٌل أنذلك مم أن يكون فعله لغير تلك العلَّة، إلَّا أن الدار، وجائز
يكون علَّةً لذلك، فإن سنح لغيري علَّةٌ لما علَّلْته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول 

  )١(".فليأِت بها
 اتَّسمت ذهنية الخليل الرياضية بنظرٍة علميٍة دقيقٍة قائمٍة على المالحظة الجيدة لقد

 ا أَّى إلى إحكاٍم تام؛ ممالمتأنِّية عالوةً على اإلحاطة بكافَّة جوانب الفرض االستنتاجي
ا تحول معه الفرض االستنتاجي إلى نظريٍة قامت عملية صياغتها، أو إنتاجها وفقً

للمتطلبات الواجب توافرها في أسلوب البحث العلمي، ولعلَّ ذلك يبدو جليا في القصة 
قال "التالية؛ التي توضح أسلوب شيخنا الخليل في معالجة المسائل، والفروض العلمية 

جاء رجٌل من أصحاب يونس إلى الخليل يسأله عن مسألٍة فأطرق : النضر بن شميل
كذا وكذا، : ما كنتم قائلين فيها؟ قلنا: انصرف الرجل فعاتبناه فقالالخليل، وأطال حتى 

إن المجيب يفكر قبل الجواب، وقبيح : فلم يزْل يغوص حتى انقطعنا، وجلسنا نفكر فقال
ما أجيب بجواٍب حتى أعرف ما علي فيه من االعتراضات، : أن يفكر بعده، وقال

  )٢(".والمؤاخذات

                                         
١ -  اجياإليضاح فـي علـل النحـو،       .٤ط. )م١٩٨٢ /هـ ١٤٠٢( .أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق     : الزج

  .٦٦-٦٥: بيروت لبنان، ص: مازن المبارك، دار النفائس: تحقيق
إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمـان،        . )م١٩٩٢/ هـ١٤١٣(. البطاشي، سيف بن حمود بن حامد      - ٢

  . ٦٥:، ص١عمان، ج



 

 )٥١٣٣(

ــقـليــة الـخـليـليــة الفذَّة دور كـبـيــر وقــد كـان لهـذه الع
بمفهوم النظرية الذي يجعلها –فــي إنتـاج أهــم النظـريـات العـلميــة 

مجموعةً من الفروض العلمية؛ التي تُوضع في عالقاٍت بعضها مع بعض داخل نظاٍم 
يات العلمية التي أثارت  في اللغة، لتصبح فروضه العلمية من أهم النظر)١(- يشملها

، ونظرية المستَعمل )٢(جدلًا واسعا بين أرجاء الوسط اللغوي ومنها نظرية العامل
 كما كان الجهاز المصطلحي، والمفاهيمي )٣(والمهمل في المعجم وأوزان الشـعر

لخليلية الفذَّة، والعبقرية الموسوم بالتكاملية دليلًا دامغًا، وبرهانًا واضحا على هذه العقلية ا
                                         

ـ ١٤٠٩(. محمد عماد الدين  / إسماعيل، د  - ١ :  المنهج الهلمي وتفسير الـسلوك، دار القلـم     .٤ط. )م١٩٨٩/  ه
  .٦٧: الكويت، ص

                                          -: لقد أثارت نظرية العامل جدلًا واسعا بين القدامى، والمحدثين، ويمكننا النظر في هذه القضية فيمـا يلـي              - ٢
==  
: الرد على النحاة، تحقيق   . ٣ط. م١٩٨٨. ن مضاء اللخمي  القرطبي، أبو العباس بن عبد الرحمن بن محمد ب        == 

  .١٤١-٧١:القاهرة ص: شوقي ضيف، دار المعارف/ د
، )دراسة تأصيلية تركيبية(نظرية العامل في النحو العربي . ١ط. )م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥(. ابن حمزة، مصطفى -

 .١٩٠-١٥٨: الدار البيضاء، ص: مطبعة النجاح
ية استخراج المهمل والمستعمل في مفردات اللغة العربية مجرد حصٍر لتلك المفردات فحسب؛ بل  ال تُعد نظر- ٣

هي توسيع للغة، وفتح مستمر يتيح رياضيا إمكانية استعمال كلماٍت جديدٍة استعمالًا اصطالحيا قصديا مباشـرا،                
هذا المنجـز   -التطور اللغوي بوسائله المعروفة، وقد دفع       وليس استعمالًا اجتماعيا تدريجيا يقوم على العرف، و       

   الفذّ للخليل العبقري ا،     : " أحد المستشرقين الروس إلى اإلشادة الكبيرة به قائلًا        -العلميدأنَّه أحد أكثر المعاجم تفر
 ومتوجه لتوصيف اللغة توصيفًا شاملًا، وقد إنَّه عمٌل علمي كبير مليء باألفكار المبتَكَرة،... مما ُألِّفَ في وقٍت ما  

ا عاديا تطبيقيا إرشادييناَل شهرةً واسعةً كهذه التي حظي بها بوصفه كتاب وإذا أردنا "كان من الصعب للغاية أن ،
تْ مـن بعـده؛      يمكننا مقارنته بالمعاجم العربية التي َأتَ      -في هذا المعجم  –معرفة مدى القوة التسارعية المنهجية      

لندرك تميزه عليها جميعا في ُأسسه الرياضية التي قام عليها، كما يمكننا مقارنته بالمعاجم غير العربية كالمعجم                 
  علـى يـد               -على سبيل المثال ال الحصر    –الروسي الذي لم يظهر إال في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي 

زمنية الكبيرة بينهما في المنهج، والنظرية، والنتائج العلميـة، وقـد بلـور    ؛ لندرك مدى الفجوة ال)فالديمير دال (
الخليل هيكل نظرية المستعمل، والمهمل في بحور الشعر بناء على نظريته للمستعمل والمهمل في اللغة؛ لتظـلَّ                

  .البحور الشعرية قابلةً للزيادة، والنُّمو بفعل التطورات الزمنية
  :  في ذلك انظر-
: أيمن أبو شـعر، دار التقـدم      / د: دراسات في تأريخ الثقافة العربية، ترجمة     . م١٩٨٩. بولشاكوف، خالدوف  -

  .٥٧: موسكو، روسيا، ص
    .١٥٠-١٤٩:جمعان، التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، ص/ عبد الكريم، د-



– 

  )٥١٣٤(

لخليلية الفذَّة، والعبقرية العلمية، بالتكاملية دليلًا دامغًا، وبرهانًا واضحا على هذه العقلية ا
والمقدرة المقتدرة على صناعة نظاٍم مصطلحي متكامٍل قادر على احتواء النظرية 
العلمية بين طياته والتعبير عنها؛ فقد وضع الخليل جهازا مصطلحيا للعروض والقافية، 

، ويشير )١(ا علميا مائٍة وواحٍد وتسعين مصطلح١٩١وصل عدد مصطلحاته إلى 
ونحن ال نشك : "سليمان أبو ستة إلى بدايات تشكُّل المصطلحات العروضية؛ فنجده يقول

في أن الخليل وضع جلَّ مصطلحات هذا العمل، إذ لوال ذلك ما تمكَّن من إيصاله للناس 
بر ، وهذا العمل في مصطلحات العروض والقافية يدلُّ أك)٢("على النحو الذي نعرفه

داللٍة على ظاهرة التسارع المنهجي؛ التي اعتمدت اعتمادا كليا على جهود الخليل بن 
أحمد في إرساء قواعد العلوم العربية واإلسالمية، حتى إنَّنا إذا قمنا بمقارنٍة عدديٍة بين 
مصطلحات العروض والقافية، ومصطلحات أي علٍم تأسيسي ضخم؛ قد نشأت 

ريجيا، وقد اضطلع بظهوره إلى النور كوكبةٌ من العلماء كمصطلحات مصطلحاته تد
                                         

ـ ١٤٠١(. القوزي، عوض محمد   : انظر - ١ نشأته وتطوره حتى أواخر    (لمصطلح النحوي   ا. ١ط. )م١٩٨١/  ه
١٢٢-٨٩: ، ص)الملك سعود(، جامعة الرياض )القرن الثالث الهجري.  

 أكثر دقَّةً من ذلك اإلحصاء الذي قـد قـام بـه             -جمعان عبد الكريم  /كما يذكر الدكتور  – ويعد هذا اإلحصاء     -
أهدى سبيل إلى علم الخليل؛ حيث بلغ عدد المصطلحات : يميعبد الحكيم العبد اعتمادا على الكتاب التعل    / الدكتور

  -: مصطلحا فحسب، وانظر٤٦
: القاهرة، ص : علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي، دار غريب        . م٢٠٠٤. عبد الحكيم   العبد، -

٨٢.  
  .١٥٥:هامش صجمعان، التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد، /د عبد الكريم، -
من المعروف أن كتاب الخليل بن أحمد في العروض مفقود؛ لذلك تم إحصاء هذه المصطلحات الخليلية فـي            و -

  :كتاب الخطيب التبريزي وكتٍب أخرى كما حدث شبه اتفاٍق عليها فيما بينهم، انظر
-  الخطيب التبريزي         بن محمد الشيباني ـ ١٤١٥/ م١٩٩٤(. ، أبو زكريا يحيى بن علي القـافي فـي    .٣ط. )هـ

  .٢٤٢-٢٣٧: القاهرة، ص: الحساني حسن عبد اهللا، مكتبة الخانجي: العروض والقوافي، تحقيق
ـ ١٤٢٥رجب ورمضان (. الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل البغدادي           - سـبتمبر  / هـ

     ، ٣ية، المجلـد الـسادس، ع     سليمان أبو ستة، مجلة الدراسات اللغو     : كتاب العروض، تحقيق  . )م٢٠٠٤ونوفمبر  
  .١٨٦-٨٩: ص
-        الفصول في القوافي، تحقيـق     .١ط. )م١٩٩٨/ هـ١٤١٨(. ابن الدهان، أبو محمد سعيد بن المبارك النحوي :

  .  ١٠٦-٣٥: الرياض ص: صالح بن حسين العايد، دار إشبيليه
سـليمان أبـو   : كتاب العروض، تحقيق. الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل البغدادي  - ٢

 .١٠٧: ستة، ص



 

 )٥١٣٥(

 مصطلحا؛ حينها سندرك تلك القيمة التسارعية الكبيرة ١٠٤علم أصول الفقه التي بلغت 
 ة؛ التي مكَّنته من إنجاٍز مصطلحيته العلميالتي تمثَّلت في الخليل بن أحمد وعبقري

  )١(.مذهٍل في فترٍة وجيزٍة

  -:إسهام الخليل في ابتكار آلياٍت علميٍة جديدٍة: امساخ
لقد كان الخليل بن أحمد حريصا أشد الحرص على ابتكار آلياٍت علميٍة جديدٍة لدراسة 
اللغة تبتعد عن أسلوب الجمع، والحفظ، والتلقين، وتهتم بالتفكير، والتجربة والتحليل 

  -:تلك اآلليات التي اضطلع بها الخليل ما يليوالفرض واالستنتاج، والتنظير، ومن بين 
  -: استعمال الرموز-أ

لقد استطاع الخليل أن يوِجد عددا من الرموز المهمة؛ ومنها رمز الهمزة، ورموز 
، كما يبدو أن الخليل كان )٢(الحركات من ضمٍة، وفتحٍة، وكسرٍة، وشدٍة، وروٍم، وإشماٍم

 تغيير الرمز بتغير المجال أو تغير النظرية؛ إذ نراه يرمز ذا شجاعٍة فائقة في القيام
للحركة في العروض بدائرٍة صغيرٍة، وللسكوِن بألٍف على عكس رمز السكون في 

، وهذا يدلُّ )٣(الكتابة العادية، وعلى العكس من المستعمل في كتب العروض فيما بعد
ي تكتسب وظيفتها لديه من على فهم الخليل لدور الرموز بوصفها وسيلة مهمة؛ فه

المنظومة التي تشتغل فيها؛ وألجل ذلك يمكن للرمز الواحد أن يستَعمَل بحسب المجال، 
أو النظرية المضطلعة بتوظيفه، ولعلَّ الملفت للنظر أن عمل الخليل في إيجاد رموٍز 

ض األحيان في جديدٍة قد شابه من االحتياط، والتنبيه ما دفعه إلى ترك العمل بها في بع
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١٠٨.  
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– 

  )٥١٣٦(

إطار المحافظة على األصول؛ التي خلَّفها القدماء قبل الخليل فنجد عمرو بن الداني 
وترك استعمال شكل الشعر؛ وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل : "يقول

في المصاحف الجامعة من األمهات وغيرها أولى وأحقُّ اقتداء بمن ابتدأ النقط من 
  )١(".عا لألئمة السالفينالتابعين، وإتبا

  -: نموذج المحاكاة- ب
إن النماذج التي تُصنَع للمحاكاة تُعد إحدى الوسائل العلمية الموسومة بالتطور الهائل في 

 من أهم الوسائل التي يستعين بها الدارسون Modelsمقاربة العلوم، وتُعتَبر النماذج 
على المحلِّل استيعاب تفاصيلها بمجرد مراقبتها؛ على فهم األنظمة المعقدة؛ التي يصعب 

ففي مثل هذه الحاالت يقوم المحلِّل ببناء نموذج لعينة الدراسة بحيث يكون هذا النموذج 
  )٢(.تمثيلًا صادقًا للواقع الموجود في النظام، وتجريدا لما فيه من مكونات، وتفاصيل

ويمكننا النظر إلى الدوائر الخليلية بوصفها من أوائل نماذج المحاكاة المقامة على أساٍس 
رياضي في تطور العلوم العربية إجمالًا إن لم تكن هي األولى على اإلطالق كما يمكننا 
اعتبار هذا العمل الخليلي إحدى بذور نظرية المجموعات؛ التي تقوم عليها الرياضيات 

حديثة، وقد حيرت هذه الدوائر العلماء زمنًا حتى أن الفيلسوف المعتزلي نظَّام قال ال
، ويعزى ذلك إلى عدم فهم الكثير من معاصري )٣(عنها ال يحتاج إليها غير الخليل

 قائمةً على إيجاد - في التنظير العلمي- الخليل لذلك النموذج؛ نظرا لكونها طريقةً جديدةً 
ادٍر على جمع كافة خيوط النظرية، وقد بقيت تلكم الدوائر مستغلقةً على الشرح نموذٍج ق

حتى وصل إلينا أولى شروحها متمثِّلةً في شرح ابن عبد ربه األندلسي؛ مما يدلُّ على 
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 )٥١٣٧(

 جمع كافة بحور الشعر -عن طريق تلكم الدوائر العبقرية–عبقريٍة فذٍَّة استطاعت 
    )١(.تمكُّنها من صنع أساليب مبتكرة في ممارسة العلمالعربي، عالوةً على 

إن ما قام به الخليل من ابتكاٍر فذٍّ للدوائر العروضية يدلُّ داللةً واضحةً على مقدرته 
العلمية الجبارة؛ التي مكَّنته من اختصار علٍم كامٍل في خمس دوائر فحسب، ويقول 

ه أربعةٌ وثالثون عروضا، وثالثة وستُّون والشعر كلُّ: "الخطيب التبريزي في ذلك
           ، وليس هذا فحسب؛ بل يمكننا )٢("ضربا، وخمسة عشر بحرا  تجمعها خمس دوائر

 استخراج الكثير من البحور، واألوزان - وفقًا لنظرية الخليل في المهمل والمستعمل–
  )٣(.المهملة؛ التي لم تُستعمل من تلكم الدوائر

 صورةً واضحةً لتطور الفكر -بوصفها نموذجا تجريديا– تلكم الدوائر وقد مثَّلت
اللغوي، فلم تكن لمجرد التعقيد؛ نظرا إلتيانها في مستوى عقل الخليل، ووسمها 
الكثيرون بالصعوبة، والتعقيد، إلَّا أنَّه كان المقصد من وراء ابتكارها هو أن تحقِّقَ 

  -:منهاأهداف صنع النموذج العلمي؛ و
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  )٥١٣٨(

 االنتقال إلى المرحلة التجريدية التي يتم فيها تجريد المعلومات باستعمال الرموز - أ
  .والنماذج وهي تمثِّل أرقى المراحل العلمية

 االختصار؛ حيث استطاع الخليل الكشف عن نقاب علٍم كامٍل في خمس دوائر -ب
  .فحسب

مه عمليات النمذجة في العلوم هو  االستيعاب والتجاوز؛ إذ أن من أجّل ما تقد- ج
التمكين القوي لعملية استيعاب المعلومات، واإلطار النظري لها؛ مما قد يؤدي إلى 
عملية تجاوزها انطالقًا من استيعاب النموذج إما بنقد بناء النموذج، أو بالتعديل في 

ا تمكَّنت دوائر الخليل النموذج، أو بتجاوز النموذج من خالل صنع نموذٍج بديٍل، وهذا م
                    ؛ ويعد ما وضعه الجوهري )١(من إثارته عند القدماء والمحدثين على حد سواء

؛ هي أولى المحاوالت عند القدماء لصنع )٢(، وسماه بالدوائر المداخلة)هـ٣٩٣ت (
 تكاد أن تكون النمذجة نموذٍج معدٍل من دوائر الخليل، ويمكن أن يكون ذلك لكونها

  . التي وصلت إلينا حتى وقتنا الراهن-في إطار العلوم اللغوية–الوحيدة 
 التسهيلية؛ ويقْصد بهذا المصطلح جعل المادة العلمية عمليةً عن طريق تسهيل - د

الوصول إلى المعلومة، وذلك يشبه تماما ما يقوم به الحاسوبيون من تمثيل قواعد 
يانات الضخمة على هيئة قوالب، ونماذج تسهل سرعة الوصول إلى المعلومة عالوةً الب

على تحصيل المراد منها بصورٍة عمليٍة، وهذا ما فعله الخليل حين وضع بين أيدي نقَّاد 
  )٣(.الشعر، ومريديه مقياسا عروضيا متسارعا ممثَّلًا في هذه الدوائر

 قد ابتكرها - )٤(غير تلكم الدوائر العروضية-ائرةً أخرى ومن المرجح أن هنالك د
الخليل واستعملها عند استقصائه لمفردات اللغة العربية؛ إليضاح فكرة التقليبات في 
 ن؛ فتُخرج هذه الدائرة من الثالثيفكُّها من عند كلِّ حرٍف من الجهتَي حينما يتم الثالثي
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 )٥١٣٩(

بنية ثنائية، والذي يجعل هذه الدائرة أقرب إلى الدوائر ستة أبنية ثالثية، وتسعة أ
العروضية أنَّه تم استخراج بنائي الثنائي والثالثي منها، ولم يكتِف ببناء الثالثي فحسب، 

  )١(.وهذا يشبه الدائرة العروضية؛ التي يخرج منها أكثر من بحٍر
خليل دون أن يشير إلى ذلك، والذي يجعل ويبدو أن ابن دريد قد نقل هذه الدائرة عن ال

ذلك مرجحا ورودها قبل نص طويٍل منقوٍل دون عزٍو في الجمهرة مع أنَّه معزو إلى 
، وفي جميع األحوال نجد أن الدائرة الموجودة في جمهرة ابن )٢(الخليل في مصدٍر آخر

ن دريد نفسه الذي تأثَّر تأثُّرا كبيرا دريد واقعةٌ تحت تأثير الدوائر الخليلية وإن كانت الب
بالخليل؛ بل إنَّه قد اعتمد عليه اعتمادا كليا في تأليف معجم الجمهرة، وليس ابن دريد 

المجمل ومقاييس : في معجميه- فحسب من تأثَّر بالخليل؛ بل تأثَّر به أيضا ابن فارس 
فقًا آللية الدوائر الخليلية في  في طريقة ترتيب المادة العلمية داخل المعجم و- اللغة

٣(.حصر بحور الشعر العربي(  
إن النمذجة هي المميز األهم في لغة العلم اليوم، وهي تقوم بتغيير نظرتنا للمناهج 
العلمية وللعلم ذاته، كما أنَّها تحرر العقل العلمي، وتساعد على إذكائه، وإطالق طاقاته، 

وائر الخليلية في كونها أول محاولٍة للنمذجة في تأريخ التطور كما تكمن أهمية الد
العلمي لعلوم اللغة العربية؛ بل في تأريخ التطور العلمي للعلوم في الحضارة العربية 

  )٤(.بأسرها
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