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 مجلة جامعة طيبة 
 لآلداب والعلوم اإلنسانية

 .جملة فصلية حمكمة تصدر عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة 

  ،تنشر اجمللة البحوث والدراسات األصيلة، ومستخلصات الرسائل العلمية، وعرض الكتب

 وتوصيات املؤمترات والندوات العلمية، وباللغتني العربية واإلجنليزية.

 بحوث املقدمة للنشر جيب أال يكون قـد سـبن نشـرها، أو مقدمـة للنشـر   جرـة أ ـر .        ال

وإذا قبلــل للنشــر فــ  يســم، بنشــرها، وبريــة لغــة أ ــر  إال  وافقــة كتابيــة مــن رئــي       

 التحرير.

         يقدم الباحث طلبا بنشر حبثه متضمنَا العنـاوين الـمت متكـن مـن االتصـاو بـه ومراسـلته

 ه العلمية، والتزاًما بعدم نشر حبثه   أي جرة نشر أ ر .عليرا، ومشفوعًا بسريت

       ختضــا البحــوث املقدمــة للمتلــة للتحكــي  والتقيــي  مــن طــر  حمكمــني متخصصــني

 ومعتمدين لد  اجمللة.

             تقـــدم املـــواد والبحـــوث مـــن ةـــ ث نســــو ورقيـــة، ونســـخة إلك ونيـــة علـــ  قــــرCD )

( Lotus Linotypeقط، وخبط  وعل  وجه واحد ف M.S.Wordباستخدام منسن الكلمات 

(، وتكتــب اآليــات القر نيــة وفــن مصــح   77( وللــرام)  73ويكــون مقــاط اخلــط للمــ    

 املدينة النبوية للنشر احلاسوبي.

  كلمة  ا فيرا املراجـا واملسـتخلا العربـي     0000يش ط أن يكون عدد كلمات البحث

 واملستخلا االجنليزي والكلمات املفتاحية.

  ملخصـان: أحـدهما باللغـة العربيـة، واآل ـر باللغـة اإلجنليزيـة، علـ  أال          يكون لكل حبـث

( كلمـة، وكلمـات مفتاحيـة بـاللغتني العربيـة      400يتتاوز عدد كلمـات أي منرمـا عـن     

 واإلجنليزية.

 .يكون توةين النصو  واالقتباسات باستخدام إحد  الطرق العلمية املعتربة 

  ة البحــث مرتبـــة هتائيـــًا وفـــن إحـــد  الطـــرق  تكتــب املراجـــا   قائمـــة منفصـــلة   نرايـــ

 العلمية املعتربة، ما إيراد كامل معلومات النشر املتعلقة باملصادر واملراجا.

 .ما تنشره اجمللة يعرب عن وجرة نظر صاحبه، وال يعرب بالضرورة عن وجرة نظر اجمللة 

 .ال تعاد البحوث إىل أصحابرا سواء نشرت أم مل تنشر 

 خة واحدة من اجمللة، ما عشرين مستلة من حبثه.حيصل الباحث عل  نس 

 :ترسل البحوث واملواد إىل العنوان الربيدي التالي 

 رئي  حترير جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية

 ( املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية433 .ب  

 ff99ff9@hotmail.comأو الربيد االلك وني: 

mailto:ff99ff9@hotmail.com
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هيئة التحرير 

 
 
 

  أ. د. يلع بنننند اهللننننر       نننن ي
  ن ن

 
 
 

 رئيًسا للتح ي 

  أ. د. سننننا  بنننند يلع    ل  نننن 
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. أمحنننر بننند قرنننر    ننن ي
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. حسني بد اهللر  ل ؤوف  ألاظيم
 ن ن

 اضنننو ً 

   ىي بدنر  أ. د. سائر بد قرر ين
 اضنننو ً   ن ن

  أ. د. اهللر  حلف ظ قرر سع ر  لس ا
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. أسننراب ب ننو أبننو بدنن  أمحننر
 ن ن

 اضنننو ً 

  د. مشنننعان بننند سننن و   عتيننني
 ن ن

 اضنننو ً 

  د. ه نننر ب نننو مفننن    يننني
 ن ن

 اضنننو ً 
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 منهج القرآن الكريم يف توثيق أحداث
 غزوة بدر الكربى 

 

 د. أمحد حممد شعبان

 أستاذ مساعد   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة

 التخصا: التفسري وعلوم القر ن

shaban70@yahoo.com  

 60/06/0342: تاريخ اإلجازة               01/5/0342: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

 ألحداث توثيقه يف الكريم القرآن سلكه الذي المنهج: البحث هذا تناول

 التوثيق أهمية الباحث فيه بين.الكربى بدر لغزوة توثيقه خالل من النبوية السيرة

 السير كتب من لغيره بالنسبة التوثيق هذا ومنزلة، النبوية السيرة ألحداث القرآين

 وثقتها التي المحاور عن وتحدث، الغزوة يف نزلت التي اآليات بين ثم، والتاريخ

 إلى ذلك خالل من وتوصل، عنها الطرف غضت التي والمحاور، اآليات هذه

: أبرزها، النقاط من عدد يف المنهج ويتلخص، لألحداث توثيقه يف القرآين المنهج

، واحد سياق يف المتباعدة األحداث بين والجمع، زمنيًا مرتبة غير األحداث إيراد

 الحدث على بالحكم واالهتمام، ومختصر مجمل بلفظ الحدث عن والتعبير

، البشرية للنفس الدقيق والكشف، األحداث عرض يف األساليب وتنوع، وتقويمه

  .الموفق واهلل .الحدث عن التعبير يف البياين واإلعجاز

 : المفتاحية الكلمات

  .بدر غزوة -أحداث – توثيق  - منهج

mailto:shaban70@yahoo.com
mailto:shaban70@yahoo.com
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 مقدمة عامة

 ومن وصحبه آله وعلى، اهلل رسول سيدنا على والسالم والصالة، هلل الحمد

 : وبعد، وااله

 التي األحداث كل عن بصدق يعرب الذي الحافل السجل هي النبوية فالسيرة

 .الجماعة أو األسرة أو الفرد مستوى على سواء ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة يف وقعت

، ومناهجها مصادرها وتنوعت، النبوية السيرة عن اباتالكت تعددت وقد

 اكتفت بينما، بوفاته وانتهاء ملسو هيلع هللا ىلص المصطفى بوالدة بدءا   فيها بالكتابة قوم فتخصص

 .أحداثها أو فصولها بعض بسرد األحاديث كتب

والمتتبع لهذه المصادر يجد أن الكتابات فيها تتفاوت يف حجمها وتفصيالهتا 

 والجوانب التي يرغب يف إبرازها أو الحديث عنها.، ور كل كاتبتبعًا ألهميتها من منظ

 الكربى المعركة فهي، النبوية السيرة يف األحداث أهم إحدى بدر وغزوة

 أمام واسعًا الباب وفتحت، العربية الجزيرة يف المسلمين مكانة عززت التي األولى

 .المسلمين مواالة أو اإلسالم يف الدخول يف المرتددين كل

 هذه كل أن إال، واسعة وتحليالهتم، كبيرة حولها العلماء كتابات كانت كلذل

 المحللين واجتهادات، جهة من والرواية الضبط لمعيار خاضعة تبقى الكتابات

 .ثانية جهة من ويخطئون يصيبون الذين والمفسرين

، خاص طابع فله؛ األحداث من غيرها عن أو عنها الكريم القرآن حديث أما

 وهو، روايته تواتر من معروف هو بما، الثبوت حيث من الفيصل فهو، يدةفر وميزات

 واألسرار، الظاهر باألحداث منزله إحاطة حيث من، لبس يشوبه ال الذي الحق

 .أحد يراها أن دون هبا تتحدث النفوس كانت التي الخفية والمشاعر بل، الباطنة

 عن وتميزها، النبوية السيرة ألحداث القرآين التوثيق أهمية تأيت هنا ومن
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 علينا سهل ذلك أدركنا ما فإذا. باألحداث واإلحاطة، الثبوت دقة: ناحيتين من غيرها

 الذي البحث وهو، "األحداث توثيق يف الكريم القرآن منهج": إلى الوصول

 ومعرفة أسراره.، سأحاول رسم مالمحه

خير مسئول  إنه، أسأل المولى القدير أن يمن علي بالتوفيق والفهم والسداد

  وخير مأمول.
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 :البحث مشكلة

 على خاللها من يتعرفون، المسلمين حياة يف كربى أهمية النبوية للسيرة

 يحيط كان الذي والمجتمع، ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا األولى للقدوة والعامة الخاصة الحياة

 ما ذلك يف والعمدة، وخارجها العربية الجزيرة يف األخرى بالمجتمعات وعالقاته، به

 .والسير األحاديث كتب يف ردو

 بالنسبة قليلة النبوية السيرة دراسة يف منه االستفادة تزال فال الكريم القرآن أما

 تناول يف الكريم القرآن بمنهج التامة المعرفة لعدم؛ السيرة مصادر من لغيره

 .األحداث

 اهلد  من الدراسة:

 تناول يف الكريم نالقرآ منهج معالم رسم إلى هتدف الدراسة هذه فإن وعليه

 .الكربى بدر غزوة ألحداث توثيقه خالل من األحداث

 أهمية الدراسة:

 : اآليت يف الدراسة هذه أهمية تتضح

 سبحانه المولى فيها ربى التي العملية الحياة على تام باطمئنان االطالع -

 ..عليهم اهلل رضوان والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي وتعالى

 لألحداث تناوله أسلوب خالل من الكريم القرآن إعجاز على التعرف -

 .األخرى بالمصادر مقارنة

 معيارا   جعله يف التوثيق درجات أعلى الكريم القرآن بلوغ من االستفادة -

 .السير كتب يف الواردة المتعارضة الروايات بين للرتجيح

 يتابع، حاليًا الباحث هبا يقوم، أخرى لدراسات منطلقًا الدراسة هذه تعد -
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 استقراء إلى الوصول هبدف، النبوية السيرة أحداث لباقي الكريم آنالقر توثيق فيها

 .األحدث تناول يف الكريم القرآن منهج يبين تام

 الدراسات السابقة:

 غزوة أحداث توثيق يف الكريم القرآن منهج تبين دراسة أول الدراسة هذه تعد

 من والسير األحاديث كتب يف ورد ما بين المقارنة على باالعتماد، الكربى بدر

 .آخر جانب من الكريم القرآن وبين، جانب

 عليها اعتمد التي النواة هي والسير واألحاديث التفسير وكتب الكريم والقرآن

 .الدراسة هذه إلى الوصول هبدف العلمية المادة جمع يف الباحث

 غزوات عن الكريم القرآن حديث): بعنوان كتاب على مؤخرا   وقفت وقد

 التي العناوين يف تشاهبًا ووجدت، عابد بكر أبو محمد بدر أبو ورللدكت( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 البحث من المقصود وهو، مختلفة جاءت النتائج أن إال، البحث هذا يف طرحها تم

، إليه توصل مما أوسع بدر غزوة وثقت التي اآليات يف إليه توصلت فما، العلمي

 كان وإن، وأدق وأوسع أشمل قدمتها التي  األحداث توثيق يف القرآين المنهج ونتائج

 .  خيرا   اهلل فجزاه، السبق يف الفضل له

 منرتية الدراسة:

 على يعتمد الذي الوصفي المنهج ضمن المكتبية الدراسة هذه تدخل

 ما كل فيها جمع، الباحث هبا قام أخرى دراسة على بنيت وقد، واالستنباط االستقراء

 القرآن وثقه ما بين مقارنة لعقد تمهيدا   (1)،والسير األحاديث كتب يف بدر بغزوة يتعلق

                                                                        

( نشرت هذه الدراسة يف مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بعنوان: )النص التاريخي الموثق 1)

 .144-38هـ من ص1241رمضان -العدد الثامن عشر رجبلغزوة بدر الكربى( 
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 منهج معرفة إلى الوصول ثم ومن، المصادر تلك وثقته وما الغزوة هذه من الكريم

 .الغزوة هذه توثيق يف الكريم القرآن

  طة البحث:

 .وخاتمة ومبحثين تمهيدو مقدمة على البحث هذا اشتمل

 والدراسات، اتبعته الذي والمنهج، وأهدافه، البحث أهمية المقدمة يف ذكرت

 .البحث وخطة، كتابته خالل واجهتني التي الصعوبات وأهم، عليه السابقة

 دراسة يف وأهميته، لألحداث القرآين بالتوثيق المراد عن التمهيد يف وتحدثت

 .النبوية السيرة

، الكربى بدر غزوة يف نزلت التي اآليات فيه فتناولت األول المبحث وأما

 .الغزوة من اآليات هذه وثقتها يالت والمحاور

 .بدر غزوة أحداث توثيق يف الكريم القرآن منهج  الثاين المبحث يف وبينت

 .إليها توصلت التي النتائج أهم الخاتمة يف وبينت

 به ينفع وأن، الكريم لوجهه خالصًا العمل هذا يجعل أن سبحانه اهلل أسأل

 .المسلمين

 .العالمين رب هلل والحمد
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 :تمهيد 

 وأهميته يف دراسة السرية النبوية، املراد بالتوثيق القرآني لألحداث

 :لألحداث القر ني بالتوةين املراد

: يقال، والثبات، والقوة، اإلحكام بمعنى اللغة يف ويأتي، وّثق مصدر: التوثيق

 من دوتأك   أصلها دجد  : المعلومات قوث  و. وأّكده، وثّبته، قّواهو، أحكمه: األمر قوث  

 .(1)ودعمها قواها: الصداقة عرى قوث  و، تهاصح  

: تعالى قال .سلسلة أو بحبل، القيد أي، ثاقالو   يف هشد  : األسير ثقو  أ   ومنه

 (2)چڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑچ

گ  گ  گ  گ  چ: تعالى قوله ومنه العهد بمعنى أيضًا ويأتي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ: وقوله، (3)چڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 .مؤكدا   عهدا  : أي  (4)چڦ  ڦ  ڦ

 .(5)به ثقته وضعو، قهصد  و، ائتمنه: وفيه، ومنه، خصبالش   قث  و  و

 .(6)ثقة هبأن   شهد: خصالش   قوث  : الحديث علم أصول ويف

 .(7)عليها مّتفق علميّة طرق حسب المعلومات تسجيل: التوثيق فن  و

 .(1)ثقة موضع فكان القانونّية بالّطريقة سّجله: ونحوه العقد وث قو

                                                                        

 .721، 4، للفيومي )وثق( الكبير الشرح غريب يف المنير المصباحانظر: ( 1)

 .2سورة محمد: ( 4)

 .1سورة المائدة: ( 8)

 .38سورة يوسف: ( 2)

 .47/251؛ تاج العروس، للزبيدي )وثق( 741انظر: القاموس المحيط، للفيروزبادي )وثق( ص( 5)

 .8/4873( )وثق عمر الحميد عبد مختار أحمد د، المعاصرة العربية اللغة معجمانظر: ( 7)

 المصدر السابق نفسه.( 1)
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: والمراد به، والمعنى الذي أردناه للتوثيق هنا مشتق من المعنى اللغوي

 وحفظها من الضياع.، أي تحدث عنها، األحداث التي أحكمها القرآن من هذه الغزوة

فيما -ليس الغرض من الحديث عن التوثيق القرآين ألي حدث من األحداث و

فنشرع يف تفسيرها ، ذلك الحدثأن نأيت إلى اآليات التي نزلت بخصوص  -أعتقد

ثم شرح ، وسبب النزول، مبتدئين بذكر المناسبات بين اآليات والسور، تحليليًا تفسيرا  

 وما إلى ذلك من سرد المسائل اللغوية والفقهية وغيرها.، والمعنى العام، المفردات

 للوصول ومهمة سابقة خطوة هو ؛المعنى هبذا اآليات تفسير معرفة إن نعم

 توثيق تام بوضوح ندرك فلن، لألحداث الميداين للتوثيق ودقيقة شاملة ؤيةر إلى

 الشامل التحليلي التفسير على نتعرف لم ما األحداث من حدث ألي الكريم القرآن

 .الحدث ذلك يف نزلت التي القرآنية لآليات

معرفة : لذلك أرى أن يشتمل الحديث عن التوثيق القرآين على نقاط من أهمها

والمحاور التي ، والمحاور التي أهملتها، ر التي وثقتها اآليات من ذلك الحدثالمحاو

بيان منهج القرآن الكريم يأيت بعد ذلك ثم ، وأسباب ذلك كله، أجملتها أو أشارت إليها

 مع اإلشارة إلى بعض الحكم واللطائف إن أمكن.، يف توثيق ذلك الحدث

 :ميتهمنزلة التوةين القر ني للسرية النبوية وأه 

. ومكانته الموثق منزلة: األولى؛ ناحيتين من ومكانته أهميته التوثيق يأخذ

 .وصحته الخرب ثبوت قوة: والثانية

 اهتمت التي المصادر بين األسمى المكانة يتبوأ الكريم القرآن فإن ريب وال

 بلغاء به تحدى، تعالى اهلل كالم فهو؛ الناحيتين كال من وتوثيقها األحداث بتدوين

                                                                        
= 

 المصدر السابق نفسه.( 1)
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 أو تغيير أي من بحفظه وتكفل، فعجزوا بمثله يأتوا أن على وفصحاءهم لعربا

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ: وقال (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ: فقال، تبديل

 .(2)چی  جئ  حئ   مئ  *ی     ی  

، جيل عن جيال   متواترا   إلينا نقله: أهمها، متعددة كثيرة الحفظ هذا ومظاهر

 حيث من الضروري العلم يفيد التواتر وهذا (3).الصدور يف وحفظًا السطور يف كتابة

 .آياته من آية أي عن أو الكريم القرآن جملة عن دفعه يمكن ال الثبوت

 إجماع محل أنه إال التوثيق مجال يف أهميته جليل على األمر وهذا

 يعرف لم إذ، فيه البحث إلطالة حاجة فال، غيرهم من والمنصفين، المسلمين

 جميع يف لتفتش إنك حتى، القرآن حفظ كما حفظ كتابا وحديثه ديمهق  التاريخ

 وبشتى، التأليف عصور مختلف ويف، العالم مكتبات كل يف المتوزعة المخطوطات

 .نقصانًا أو زيادة أو اختالفًا فيه تجد فلن؛ الكريم القرآن عن كتبت التي اللغات

وقوة ثبوت الخرب فيه ، انتهوعلينا نحن المسلمين أن نستفيد من منزلة القرآن ومك

يف التوثيق ، لندرك من خالل ذلك إعجاز القرآن الكريم، وصحته يف توثيق األحداث

ولنطلع باطمئنان تام على ، ونجعله المعيار الذي تصحح به األخبار والروايات، ذاته

س لي"إذ ، وصحابته من خالل هذا التوثيق ملسو هيلع هللا ىلصالحياة العملية التي ربى فيها سبحانه النبي 

أو سرد ، الغرض من دراسة السيرة النبوية وتوثيقها مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية

وإنما الغرض منها أن يتصور المسلم الحقيقة ، ما طرف وجمل من القصص واألحداث

بعد أن فهمها مبادئ وأحكاما مجردة يف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية يف مجموعها متجسدة يف حياته 

                                                                        

 .7: آية، الحجر سورة( 1)

 .11-17: آية، القيامةسورة ( 4)

، من خالل حديثهم عن يف هذا كتب علوم القرآن الكريم كالربهان للزركشي واإلتقان للسيوطيانظر ( 8)

 .جمع القرآن، وشروط القراءة الصحيحة
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النبوية ليست سوى عمل تطبيقي يراد منه تجسيد الحقيقة أي إن دراسة السيرة ، الذهن

  .(1)"ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمية كاملة يف مثلها األعلى سيدنا محمد

 السيرة روايات إلى النفوس اطمئنان حجم القارئ أخي تتخيل أن ولك

 وحجم؛ الكريم القرآن أيده مما كانت أو، الكريم القرآن مصدرها كان إذا النبوية

 وإلى، حينًا والحسن الصحة إلى العلماء أحكام تتجاذهبا التي تلك  إلى اطمئناهنا

  .أخرى أحيانًا والرد الضعف

 األوو املبحث

 وةقترا المت واحملاور، الكرب  بدر غزوة   نزلل المت اآليات

 الغزوة من اآليات هذه

 : مطلبين يف المبحث اذه عن الحديث أتناول سوف

 .الكربى بدر زوةغ يف نزلت التي اآليات: األول المطلب

 .بدر لغزوة القرآين التوثيق محاور: الثاين المطلب

 .الكبرى بدر غزوة في نزلت التي اآليات: األول المطلب

لو تتبعنا كتب التفسير والحديث والسير لوجدنا أن اآليات التي نزلت يف غزوة 

ز  معظمها يف سورة األنفال ك   آن الكريم.وتفرق بعضها يف سور أخرى من القر، بدر ت ر 

 سورة تلك": فقال عنها ¶ عباس ابن سئل فقد األنفال سورة أما

 أحداث من بحدث ترتبط األنفال سورة آيات من آية كل أن هذا يعني وال. (2)"بدر

                                                                        

 .15ص لبوطي، محمد سعيد رمضان( فقه السيرة، ا1)

. والدر المنثور، 2/4844األثر يف مسلم، كتاب التفسير، باب يف سورة براءة واألنفال والحشر ( 4)

 .2/8للسيوطي 
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 وإال، بدر غزوة يف نزلت قد الجملة حيث من السورة هذه أن المراد إنما؛ بدر غزوة

 غزوة بأحداث ارتباط له ليس األنفال سورة آيات من كثيرا   أن التأمل عند نجد فإننا

 التي األغراض من ذلك غير أو، المناسبة أو، االستطراد سبيل على سيقت إنما، بدر

 .البحث هذا محلها ليس

 مدنّية   أهنا األنفال سورة يف عباس ابن عن ينقل (1)القرطبي أن نجد هنا ومن

. "آيات   سبع آخر لىإ چک  ک   گ  گ   گچ: تعالى قوله من آيات   سبع إاّل 

. بدر غزوة يف نزلت قد تكون أال أولى باب فمن، مدنية اآليات هذه تكن لم وإذا

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ: تعالى قوله وهي( 72) اآلية بعضهم ويستثني

 على ال الجملة على عباس ابن كالم حمل إلى يحدونا وهذا .چچ

 .تقدم كما التفصيل

 كتب واستقراء، األنفال سورة يف التأمل دىل فإنني التفصيل حيث من أما

، 22-87، 11، 12-1): التالية اآليات أن وجدت؛ والسير واألحاديث التفسير

 التي وهي. (2)بدر عزوة بأحداث وثيق ارتباط لها التي هي( 71-11، 21-51

، الغزوة من الكريم القرآن وثقها التي المحاور على الحديث عند عليها أركز سوف

 .لها توثيقه يف لقرآنا ومنهج

 بعد فتنحصر بالتوثيق بدر غزوة أحداث تناولت التي األخرى السور وأما

 .الحج وسورة، النساء وسورة، عمران آل سورة: التالية السور يف التتبع

 وهي، بدر غزوة يف النازلة اآليات من عدد فيها ورد فقد عمران آل سورة أما

                                                                        

 .1/878الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي ( 1)

ب التفسير، السيرة النبوية من خالل أهم كتيف كتابه:  د. عصام عبد المحسن الحميدانوعلى هذا مشى ( 4)

 .17ص
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 .(1)(141-148، 18): التالية اآليات

: تعالى قوله يف عبّاس ابن عن حاتم أبي وابن جرير وابن إسحاق ابن أخرج

 (2)چاآلية.. .ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

 . (3)الكّفار قريش فئة: قال چڑ  ڑچ ببدر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب: قال

  عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن شيبة أبي ابن أخرجو
ّ
 أن الّشعبي

 عليهم ذلك فشق المشركين يمد المحاربي جابر بن كرز أن بدر يوم بلغهم ينالمسلم

: قال چڈچ: قوله إلى چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ: اهلل نزلأف

 .(4).بالخمسة المسلمون د  م  ي   ولم، المشركين يمد فلم الهزيمة كرزا   فبلغت

 من آلياتا أن وغيره مغازيه يف (5)الزبير بن عروة ذكر فقد النساء سورة وأما

 .بدر غزوة بأحداث متعلقة( 71-77)

  مردويه وابن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن أخرجو
ّ
 سننه يف والبيهقي

، باإلسالم يستخفون وكانوا، أسلموا مّكة أهل من قوم كان: قال عّباس ابن عن

 فقال .بعض وقتل، بعضهم فأصيب، بدر يوم معهم المشركون فأخرجهم

 هذه فنزلت .لهم فاستغفروا ؛وأكرهوا مسلمين هؤالء أصحابنا انك قد: المسلمون

                                                                        

 .17ص( السيرة النبوية من خالل أهم كتب التفسير، 1)

 .18سورة آل عمران: ( 4)

؛ وانظر: الدر 812؛ سيرة ابن إسحاق ص 4/785؛ تفسير ابن أبي حاتم 7/4841تفسير الطربي ( 8)

 .157-4/153المنثور، للسيوطي 

 .4/883المصدر السابق ( 2)

يق الدكتور: محمد مصطفى األعظمي، مكتب الرتبية العربي لدول ، جمع وتحق127مغازي عروة، ص( 5)

 هـ.1281الخليج 
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 (1).اآلية آخر إلى چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌچ: اآلية

 المبارزة يف نزلت  منها( 17) اآلية  أن الصحيح يف ورد فقد الحج سورة وأما

  الحارث بن وعبيدة المطلب عبد بن حمزة بين الغزوة بداية يف حدثت التي
ّ
 بن وعلي

 جانب من عتبة بن والوليد ربيعة ابنا وشيبة وعتبة، المسلمين جانب من طالب أبي

 .الكافرين

 نأ قسمًا يقسم كان أنه    ذر أبي عن وغيرهما ومسلم البخارّي  أخرج

 وعتبة وصاحبيه حمزة يف نزلت  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ: اآلية هذه

 .(2)بدر يوم   يف برزوا يوم، وصاحبيه

 بين المقارنة خالل من، بدر غزوة يف نزلت ياتاآل يف إليه توصلت ما هذا

 .الغزوة أحداث وبين، والسير األحاديث روايات

منها ما ، وهناك آيات أخرى تشير بعض الروايات إلى أهنا نزلت يف غزوة بدر

ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عبّاس  هأخرج

: قالوا .كان ذلك يوم بدر: قال (3)چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ: يف قوله ¶

وتمثل ، ولكن الصحيح أهنا نزلت يف مكة، (4)"فنزلت هذه اآلية  چەئ  ەئ  وئچ

لقد أنزل : قالت ▲عن عائشة  (5)يف غزوة بدر؛ فقد أخرج البخاري ملسو هيلع هللا ىلصهبا النبي 
                                                                        

؛ وانظر: 7/44؛ السنن الكربى البيهقي 8/1825؛ تفسير ابن أبي حاتم 7/184جامع البيان للطربي ( 1)

 .4/727المنثور، للسيوطي 

لم، ؛ صحيح مس7/73( ں ں ڻ   ڻ ڻصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: )( 4)

 .2/4848( ں ں ڻ   ڻ ڻكتاب التفسير، باب: )

 .25سورة القمر: ( 8)

؛ وانظر: الدر المنثور، للسيوطي 1/854؛ المصنف البن أبي شيبة 44/788تفسير ابن جرير ( 2)

1/738 . 

 .7/128  چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: ( 5)
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 .چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ: بمكة وإين جارية ألعب ملسو هيلع هللا ىلصعلى محمد 

م  ) نزلت لما": الق    عمر عن بسنده (1)الطربي وأخرج ز  ي ه  ع   س  م  ( ال ج 

 الدرع يف يثب ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأيت بدر يوم كان فلما ؟يهزم جمع أّي : أقول جعلت

عجزات من وهذا": (2)القرطبي قال .چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ: ويقول   م 
ّ
 النّبي

 ."أخرب كما فكان غيب   عن أخرب ألّنه  ، ملسو هيلع هللا ىلص

 المطلب الثاني: محاور التوثيق القرآني لغزوة بدر

: الثاين. وأسباهبا الغزوة مقدمات: األول: محاور ثالثة يف بدر غزوة لخصتت

 .الغزوة نتائج: الثالث. ووصفها الغزوة أحداث

 تناولت أهنا نجد، فيها والتأمل، بدر غزوة يف نزلت التي اآليات استقراء ولدى

 بعضها إلى وأشارت، حينًا األحداث ببعض صرحت فقد، المحاور هذه من جوانب

 يف عنه الحديث سيأيت خاص منهج وفق. أخرى أحيانًا بعضها وتركت، آخر حينًا

 .القادم المبحث

، القافلة للقاء المدينة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج األول المحور يف تناولت فقد

، القتال بعضهم وكراهة، (4)بنجاهتا الخرب جاءه لما (3)ذفران يف أصحابه ومشاورته

ڑ  ک  ک   ک  ک  چ: تعالى قوله من وذلك (5)أحداث من بذلك أحاط وما

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  چ: قوله إلى األنفال سورة من الخامسة اآلية چگ

                                                                        

 .44/784جامع البيان، للطربي ( 1)

 .11/127الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي  (4)

ويتفرع منه طريق  -هي ريعه  -( ذفران/ بفتح أوله وكسر ثانيه، واد صغير ينتهي أعاله بثنية بين جبلين 8)

، ، الطريق النبوي2/431لسمهودي وفاء الوفا ليف طريقه إلى بدر.  صعب إلى بدر، سلكه النبي 

 .8/451، معجم معالم الحجاز 28ص للرحيلي

 .1/47، و7/18، ومجمع الزوائد 4/782انظر دالئل النبوة ألبي نعيم ( 2)

 .1/23، والواقدي 4/458انظر: ابن هشام ( 5)
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 (1).السورة من الثامنة اآلية چې         ې

 وهتيؤهم، المشركين جيش استعدادات أيضًا المحور هذا يف تناولت كما

 من وخوفهم، كنانة من بكر بني عداوة وتذكرهم، (2)العير لمنع مكة من للخروج

 ويشجعهم بكر بني من يجيرهم مالك بن سراقة بصورة لهم الشيطان وظهور، غدرها

 عن وصدا   ورياء بطرا   العير نجاة رغم بدر إلى مسيرهم متابعة ثم، (3)الخروج على

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  چ: تعالى قوله من وذلك، (4)اهلل سبيل

: قوله ومن. (5)السورة من 28 اآلية إلى األنفال سورة من 87 اآلية  چڇ  ڇ

ڳ  چ: قوله إلى   چٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ

 .(6)نفسها السور من 23 - 21 اآليتان چڳ  ڳ

 كتب يف ذكرت التي األحداث من كثير إلى المحور هذا يف اآليات تشر ولم

 وإرساله، الشام إلى ذاهبة وهي العير للقاء ملسو هيلع هللا ىلص خروجه: ذلك ومن، والتاريخ السير

 عمر بن ضمضم وإرساله، بذلك سفيان أبي ومعرفة، رجوعها يرتصد العيون

 المنام يف المطلب عبد بنت عاتكة ورؤيا، بالخطر قريش قادة ليبلغ مكة إلى الغفاري

 .أذى من الرؤيا بسبب المطلب عبد بني لحق وما، قريش يف سيحل ما

 وما، المسلمين جيش سلكه الذي الطريق إلى المحور هذا يف تشر لم أهنا كما

 الخامسة يبلغ لم ممن، الصغار ورد، الجيش كاستعراض، أحداث من خالله جرى
                                                                        

 فما بعدها.  2/12انظر: الدر المنثور ( 1)

 .4/88الواقدي ( 4)

 .4/458ابن هشام ( 8)

ة إال أن أبا ( 2) ف  ح  جهل أبى إال أن يتابع مسيره إلى وصل خرب نجاة العير إلى جيش المشركين وهم بالج 

 .4/242والطربي  4/18وانظر أيضًا ابن سعد  4/451بدر. انظر: ابن هشام 

 فما بعدها. 2/78الدر المنثور ( 5)

 فما بعدها. 2/11المرجع السابق ( 7)
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 التي والمواضع، أمامه ملسو هيلع هللا ىلص النبي قدمها التي والطالئع، األلوية ودفع، عمره من عشرة

 .بدر إلى الطريق يف جرت التي األحداث وبعض، هبا مر

واألحداث ، ا جيش المشركينكما لم تشر أيضًا إلى المواضع التي مر هب

كرجوع بني زهرة من الجحفة لما علموا بنجاة ، التي جرت معهم يف الطريق

إلى غير ذلك من األحداث ، ومنع أبي جهل لبني عبد المطلب من الرجوع، العير

 .(1)الكثيرة

 بشكل اآليات تناولته فقد  (ووصفها المعركة أحداث) الثاين المحور وأما

، والقافلة والمشركين وجيش المسلمين جيش فيها نزل التي ماكناأل فذكرت، أوسع

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ: تعالى قوله يف وذلك

 .(2)األنفال سورة من 24 اآلية   چڇ

 وإمدادهم، برهبم والمسلمين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول استغاثة عن تحدثت كما

 كل ؛أعينهم يف ينالمشرك عدد وتقليل، (3)عليهم والمطر النعاس وإنزال، بالمالئكة

ٱ  ٻ  ٻ  چ: تعالى قوله يف وذلك، عدوهم ويرهب قلوهبم ليثبت ذلك

ۓ  ڭ  چ: تعالى قوله إلى األنفال سورة من 7 اآلية چٻ  ٻ

ڱ  ڱ  ں  چ: قوله ويف. (4)السورة من 12 اآلية چڭ  ڭ    ڭ  ۇ

 من 22 -28 اآليتان چې  ې   ې  ېچ: قوله إلى چں  ڻ  ڻ

 سورة من 148 اآلية من  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ: هقول ويف. (5)السورة

                                                                        

 انظر تفصيالت هذه األحداث يف بحث: النص التاريخي الموثق لغزوة بدر، للباحث. مرجع سابق.( 1)

 فما بعدها. 2/14المرجع السابق ( 4)

 .8/118ودالئل النبوة للبيهقي  4/457وابن هشام  4/15، ابن سعد 1/52الواقدي ( 8)

 فما بعدها. 2/43الدر المنثور ( 2)

 فما بعدها. 2/12المرجع السابق ( 5)



 

 
 

 شعبان حممد أمحد. د 09

 

 
 .(1)السورة من141 اآلية چۀ  ۀچ: قوله إلى عمران آل

، فئتين إلى وفرزهتم، المعركة يف بالمشركين المسلمين التقاء عن تحدثت كما

ڇ  چ: قوله يف وذلك، وعربة آية ذلك وجعلت، كافرة وأخرى، اهلل سبيل يف تقاتل فئة

 اآلية  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ڎڌ  ڌ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ 

 .(2)عمران آل سورة من 18

 ": جهل أبي وقول المشركين استفتاح عن أيضًا المحور هذا يف وتحدثت

 (4)"الدينين خير انصر اللهم، (3)الغداة فأحنه يعرف ال بما وآتانا للرحم أقطعنا اللهم

 رةسو من 17 اآلية چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: تعالى قوله يف وذلك

 .(5)األنفال

 بن عبيدة بين المعركة بداية يف حصلت التي المبارزة عن تحدثت كما

، المسلمين من ╚ طالب أبي بن وعلي المطلب عبد بن وحمزة الحارث

 قوله يف وذلك ؛(6)المشركين من عتبة بن والوليد ربيعة بن وشيبة ربيعة بن وعتبة

 .(7)الحج سورة من 17 اآلية    چں  ں  ڻ     ڻ  ڻچ: تعالى

 يف الحصباء ورميه، القتال يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي مشاركة عن أيضًا اآليات وتحدثت

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ: قوله يف وذلك، (8)المشركين وجوه
                                                                        

 فما بعدها. 4/887المرجع السابق ( 1)

 فما بعدها. 4/157المرجع السابق ( 4)

 .4/473، ابن هشام 5/281ام أحمد ( مسند اإلم8)

 . 8/17( دالئل النبوة للبيهقي 2)

 .2/24الدر المنثور ( 5)

 ..8/14، ودالئل البييهقي 7/181، وسنن البيهقي 4/475، وابن هشام 77-1/73انظر الواقدي ( 7)

 من هذا البحث.17انظر تخريجه ص ( 1)

 .7/13، ومجمع الزوائد 8/17 ، ودالئل النبوة للبيهقي4/473الخرب يف ابن هشام ( 3)
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 .(1)األنفال سورة من 11 اآلية چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 خروج: ذلك ومن، األحداث من عدد إلى المحور هذا يف اآليات تشر ولم

 وما، بأعرابي ولقائه، المنطقة الستكشاف    الصديق ربك أبي مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ماء على كانوا قريش من غمانًا المعركة ليلة الصحابة وأسر، حوار من بينهما دار

 غزية بن سواد مع وقصته، القوم مصارع لهم وتحديده، ملسو هيلع هللا ىلص للنبي العريش وبناء، بدر

 .الصفوف يعدل وهو الحمام بن وعمير

، جهل وأبي ربيعة بن عتبة بين دار الذي فالخال إلى أيضًا تشر لم كما

 بناه الذي الماء حوض نحو أسد عبد بن األسود وتقدم، بالجيش الرجوع عتبة ورغبة

 أثناء جرت التي الكثيرة األحداث من ذلك غير إلى، له حمزة وقتل، المسلمون

 .(2)المعركة

 فقد، سابقيه من أكثر عليه الرتكيز فكان (الغزوة نتائج) الثالث المحور وأما

 مبينة، القرآن من موضع ما غير يف المسلمون حققه الذي النصر عن اآليات تحدثت

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ: قوله يف وذلك، تعالى اهلل عند من حقيقته أن

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  چ: وقوله. عمران آل سورة من 148 اآلية

 وقوله. عمران آل سورة من 147 اآلية چگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گگ

  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿچ: تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  چ: وقوله. األنفال سورة من 18 اآلية چڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .األنفال سورة من 47 اآلية

                                                                        

 .28-2/87الدر المنثور ( 1)

 انظر تفصيالت هذه األحدث يف بحث: النص التاريخي الموثق لغزوة بدر، للباحث. مرجع سابق.( 4)



 

 
 

 شعبان حممد أمحد. د 60

 

 
 يف زوةالغ هذه يف المسلمون غنمها التي والغنائم األنفال عن وتحدثت

ٻ پ  پ   ٻٱٻ ٻچ: تعالى قوله عند األول، اثنين موضعين

 إلى، هبا السورة سميت التي وهي، األنفال سورة من األولى اآلية من چپ

 على فحثهم، الصحابة تربية على اآليات هذه يف القرآن ركز وقد. منها الرابعة اآلية

 اهلل بطاعة وأمرهم، ينالب ذات وإصالح، األمور هذه ألجل الخالف ونبذ، اهلل تقوى

 .تعالى اهلل بحكم ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقسمها لهما الغنائم هذه أمر وتفويض، ورسوله

ٻ  چ: تعالى قوله يف وذلك، الغنائم مصارف فيه فببين الثاين الموضع أما

 .األنفال سورة من 21 اآلية  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 فتحدثت، (1)مالغنائ من منهم أخذ وما األسرى قضية على اآليات وركزت

ۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ: تعالى قوله من، آيات خمس يف ذلك عن

ڃ  ڃ  چ: تعالى قوله إلى  األنفال سورة من 71 اآلية چۉ  ې  ې

 .السورة من 11 اآلية چڃ

 معها الخروج على قريش أكرهتهم الذين الرجال أولئك اآليات تغفل ولم

 اآليات وحسمت، شأهنم يف الصحابة بين دار الذي والحوار، (2)المسلمين لقتال

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چ: تعالى قوله يف وذلك، الموقف النساء سورة من 77 -71

  .(3)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭچ: قوله إلى  چڌ  ڌ

                                                                        

، كتاب 8/187، وأبو داود 4/887كان الفداء يرتاوح ما بين ألف درهم إلى أربعة آالف. ابن هشام ( 1)

 ير بالمال.الجهاد، باب يف فداء األس

كان معظم الرجال الذين أكرهوا على الخروج من بني هاشم، منهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن ( 4)

 .8/185الحارث وطالب بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وغيرهم. انظر: دالئل النبوة للبيهقي 

 ، من هذا البحث.15تقدم تخريجه ص ( 8)



 

 
 

 الكرب  بدر غزوة أحداث توةين   الكري  القر ن منرج 66

 وما، فعلهم وعاقبة، المدينة يف المنافقين إرجاف عن الكريم القرآن وتحدث

ڱ  ڱ   ڱ  چ: تعالى قوله من، آيات ثالث يف المهين العذاب من لهم أعده

: قوله إلى، األنفال سورة من 27 اآلية چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

 .(1)السورة من 51 اآلية چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ

 ورفعهم، الشهداء على ملسو هيلع هللا ىلص النبي صالة إلى المحور هذا يف اآليات تشر ولم

 أهل على قريش هزيمة خرب وآثار، بالقلي يف المشركين وطرح، المعركة مكان عن

 بانتصار يبشرهم المدينة إلى حارثة بن وزيد رواحة بن اهلل عبد ملسو هيلع هللا ىلص وإرساله، مكة

 يف األسرى بعض وقتله، المدينة إلى رجوعه ثم أيام ثالثة بدر يف وإقامته، المسلمين

 .(2)األحداث من ذلك غير إلى، الروحاء يف ملسو هيلع هللا ىلص للرسول المدينة أهل وتلقي، الطريق

 اقتصر، نوعه يف فريد بدر غزوة ألحداث القرآين التوثيق أن لنا يتبين سبق ومما

 أهمها واسعة إضافات النبوية السيرة مصادر إلى أضاف أنه إال، األحداث بعض على

 ثباهتا، حوافزها، دوافعها، تكوينها، البشرية للنفس الدقيق الكشف ذلك: نظري يف

  (3).ونفاقها إيماهنا، وإحجامها إقدامها، وجزعها اصربه، ومخاوفها آمالها، وتخاذلها

 إلى أحيانًا وتجاوزها، األنفال سورة يف بدر لغزوة القرآن توثيق تركز وقد

 .اهلل شاء إن القادم المبحث يف لها نعرض سوف، بليغة لحكم أخرى سور

  

                                                                        

مراد هبؤالء المنافقين قوالن، األول: أهنم المنافقون الذين يعيشون بين المسلمين. والثاين: فئة يف ال( 1)

اكانوا محبوسين يف مكة ومرتددين يف إسالمهم، فلما  أ و  اب قل ة ر  ح  ول أ ص  س  ال وا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ر  ء   غر: )ق  ال  ؤ   ه 

 .38-2/17(. الدر المنثور دينهم

 يف بحث: النص التاريخي الموثق لغزوة بدر، للباحث. مرجع سابق.انظر تفصيالت هذه األحدث ( 4)

 .1/14( انظر حديث القرآن الكريم عن الغزوات للدكتور محمد بكر آل عابد 8)
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 املبحث الثاني

 منرج القر ن الكري    توةين أحداث غزوة بدر الكرب 

 تحدثت التي والمحاور، بدر غزوة يف نزلت التي اآليات على تعرفنا أن بعد

 توثيق يف القرآين المنهج معالم أصبحت؛ أهملتها التي واألحداث؛  ووثقتها عنها

 القرآين التوثيق هذا بين الفروق أصبحت كما، جلية واضحة الغزوة هذه أحداث

 .أيضًا جليلة واضحة والتاريخ السير مصادر من غيره وبين

 الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ندب أن يوم من بدر غزوة أحداث علينا يسرد لم فهو

، والسير التاريخ كتب تفعل كما، أحداث من ذلك تبع وما، سفيان أبي عير للقاء

، أجله من سيق الذي لألمر تابعة فيه األحداث  كانت، خاص بمنهج تميز وإنما

 .والبيان السرد من األول الهدف وليست

 توثيقه خالل من األحداث توثيق يف الكريم القرآن منهج أبرز نأ وأستطيع

 : اآلتية النقاط يف بدر لغزوة

 .زمنيًا مرتبة غير األحداث إيراد: األولى

 باقي تفعل كما، الزمني ترتيبها وفق الغزوة أحداث الكريم القرآن يسرد لم

 لها التي ثاألحدا فيه يقدم خاص منهج ضمن يسوقها وإنما، التاريخية المصادر

 .عليها والحكم وتقويمها تصحيحها هبدف الصحابة نفوس يف أكرب تأثير

، (1)بدر غزوة انتهاء بعد بأكملها األنفال سورة أنزلت: المثال سبيل فعلى

. (2)"بدر سورة تلك": عنها سئل لما ¶ عباس ابن قال حتى، هبا خاصة وهي

                                                                        

 .8/135 الدين شرف جعفر، لالسور القرآنية، خصائص الموسوعةانظر: ( 1)

 .2/4844( صحيح مسلم، التفسير، باب يف سورة براءة واألنفال والحشر 4)
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 الغزوة سير وفق مرتبة غير ناهالوجد السورة هذه يف وردت التي األحداث تأملنا ولو

 السير أصحاب يورده ما وفق، المدينة إلى عودته وحتى بدر إلى ملسو هيلع هللا ىلص خروجه يوم من

 بعض اختلف التي األنفال عن بالحديث بدأت السورة أن نجد بل، والمؤرخون

 األهم هو أمر إلى أنظارهم للفت وذلك؛ الغزوة من االنتهاء عقيب عليها الصحابة

، قليل الدنيا من بعرض تتعلق أن عن وتطهيرها النفوس تزكية وهو، سبحانه عنده

 فيه أنتم ما واجتنبوا چڀ  ڀ  پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ: فقال

ڀ  ڀ  چ، (1)منها شيء إخفاء أو االختالف أو، فيها المشاجرة من

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ (2)بأيديكم حل فيما والمواساة، أخذتم ما برد، چٺ

 .(3)چٿ      ٿ

 عن بالحديث ذلك وأتبع، هبا ليتأسوا الصادقين المؤمنين أوصاف لهم بين ثم

: بقوله وذلك ؛اهلل سبيل يف النفوس بذل إلى ووجههم، القتال يف المؤمنين بعض تردد

ڳ  ڱ     *ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ

 .(4)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ

 من االنتهاء بعد وقع الذي األنفال يف اختالفهم عن بالحديث بدأ كيف فتأمل

 قبل حدث الرتدد وهذا، القتال يف المؤمنين بعض تردد عن بالحديث وثنى، الغزوة

 .المعركة بدء

، الحدثين هذين نتيجة الصحابة نفوس على انعكس الذي األثر ولشدة

 جميع على الذكر يف يقدمهما الكريم القرآن جعل؛ الصفوة أولئك على وخطورته

                                                                        

 . 5/152انظر: روح المعاين لأللوسي ( 1)

 .4/133انظر: زاد المسير ( 4)

 . 1األنفال: ( سورة 8)

 .7- 5: األنفال( سورة 2)
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 ألهنا؛ عليه الرتكيز ينبغي ما أهم نفوسهم وتزكية، الصحابة فرتبية، الغزوة أحداث

 من خاب وقد زكاها من أفلح قد) والخيبة الفالح عليه يدور الذي المحور

 . (1)(دساها

، ظاهرة حكمة األول على الثاين وترتيب، بعض مع الحدثين هذين ربط يف

 المولى من فضل محض إال هي ما هاغنمتمو التي الغنائم هذه إن: لهم يقول فكأنه

ھ  ے  ے  ۓ  چ  (2)،له كارهين، القتال يف مرتددين كنتم  فقد، سبحانه

ۋ    *ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   

  چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې     ې

 أنه تجد أيضًا األنفال سورة من عشرة والحادية التاسعة اآليتين وتأمل

 الطمأنينة عن الحديث على، بالمالئكة المسلمين دإمدا عن الحديث قدم سبحانه

 أن من بالرغم ؛عليهم هطل الذي والمطر، غشيهم الذي والنعاس، عليهم نزلت التي

 المنة إظهار يف أبلغ األولى لكون وذلك، تلك على األحداث سير يف مقدمة هذه

 .الثانية من الصنع وجميل

 :واحد اقسي في المتباعدة األحداث بين الجمع: الثانية

 (3)چاآلية..ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھچ: تعالى قوله مثال   تأمل

 وقلة الجزع من هبم ما مع بالمؤمنين اهلل صنع جميل لبيان مسوقة مستأنفة اآلية هذه

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ: بعدها وتعالى سبحانه وقوله، الحزم

                                                                        

 .18-7( الشمس آية 1)

 .5/411انظر: البحر المحيط ألبي حيان ( 4)

 .من سورة األنفال 1( من اآلية 8)
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 وما بالمؤمنين صنعه جميل لبيان أيضًا مسوقة وهي، منها بدل (1)چاآلية...ٻ

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ: بعدها سبحانه وقوله، المالئكة من به مأيده

  چہ  ہچ من ثان بدل (2)چاآلية..ٺڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

، بالمؤمنين اهلل صنع جميل لبيان أيضًا مسوقة وهي، (3)العلم أهل أقوال أرجح على

 أطار أن بعد غشيهم الذي بالنعاس قلوهبم على اهلل أنزلها التي الطمأنينة نعمة وإظهار

 .كراهم الخوف

 بعد كانت الثانية يف واالستغاثة، .(4)بذفران كان األولى اآلية يف والوعد

 أنزل الذي والمطر غشيهم الذي والنعاس، (5)للقتال واصطفافهم بدر إلى وصولهم

 سياق يف المتباعدة األحداث هذه بين سبحانه اهلل فجمع، (6)بدر ليلة كان عليهم

 ألهنا ذلك كل ؛واحد وقت يف حدثت كأهنا بعض من دال  ب بعضها وجعل، واحد

 .بالمؤمنين وتعالى سبحانه اهلل صنع جميل لبيان مسوقة

 :أخرى حادثة سياق في ما حادثة عن الحديث: الثالثة

 سورة هي أخرى سورة إلى، بدر غزوة حديث من طرفًا الكريم القرآن ينقل

: تعالى قوله يف وذلك، أحد غزوة حدث وهو آخر حدث سياق ويف، عمران آل

 يف الحدث توظيف ذلك يف والسبب (7)چاآلية...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿچ

                                                                        

 من سورة األنفال. 7( من اآلية 1)

 من سورة األنفال. 11( من اآلية 4)

 .5/518انظر: الدر المصون، للسمين الحلبي ( 8)

 .4/12، ابن سعد 1/27، الواقدي 4/458انظر: ابن هشام ( 2)

 ، التفسير، سورة اقرتبت الساعة.7/117انظر البخاري ( 5)

 . 8/118ودالئل النبوة للبيهقي  4/457وابن هشام  4/15، ابن سعد 1/52انظر: الواقدي ( 7)

 من سورة آل عمران. 148ن اآلية ( م1)
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 يف المؤمنين من طائفتان همت فلقد، وغيرها واإليمانية الدعوية الوظائف خدمة

 من طرفًا السياق هذا يف سبحانه فأورد، منه خوفًا القتال عن بالتخلف أحد غزوة

 .(1)وذلتهم قلتهم رغم لهم حققه الذي بالنصر فيها ذكرهم، بدر غزوة أحداث

 :واألشخاص والمكان الزمان عن الحدث تجريد: الرابعة

 الحدث يطلق فهو، لألحداث القرآين التوثيق مميزات أحد هو التجريد وهذا

، (2)هبم ارتبط الذين األشخاص عن ويجرده، فيه وقعا اللذين والمكان الزمان عن

 النبع هذا معين من تستقي التي واألجيال األزمان باتساع تتسع دالالت ويعطيه

 .العظيم

 يف نزلت فقد (3)چں  ں  ڻ   ڻ  ڻچ: تعالى قوله مثال   انظر

 عبد بن وحمزة الحارث بن عبيدة بين بدر غزوة بداية يف وقعت التي المبارزة

 وشيبة ربيعة بن وعتبة، المسلمين جانب من ╚ طالب أبي بن وعلي المطلب

 أن تستطيع أنك بيد -تقدم كما-المشركين جانب من عتبة بن لوليدوا ربيعة بن

 يف الباطل على والثاين الحق على أحدهما اختصموا خصمين كل على هبا تستشهد

 .مكان أي ويف وقت أي

 چچ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃچ: تعالى قوله وتأمل

 يف والمسلمين ملسو هيلع هللا ىلص نبيال لقتال طائلة أموال من جمعته وما قريش يف نزلت فقد. اآلية

، وأحداثها بالغزوة المكان وال الزمان وال، بقريش الكفار يقيد لم لكنه، (4)بدر

                                                                        

 .1/172. التسهيل لعلوم التنزيل 1/858انظر: تفسير القرآن للسمعاين ( 1)

 .17/1515انظر: التفسير القرآين للقرآن ( 4)

 من سورة الحج. 17( من اآلية  8)

 من هذا البحث.  48انظر توثيق ذلك ص ( 2)
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 تعددت وإن الصورة فيه اتفقت وقت كل يف هبا يستشهد، واسعة دالالهتا وأصبحت

 وراء من القرآن إليه يرمي الذي الهدف المحققون أدرك وقد. واألشخاص األحداث

 بخصوص ال اللفظ بعموم العربة): المشهورة القاعدة فوضعوا، التجريد هذا

 .(1)(السبب

 :(2)عام بلفظ الحدث عن التعبير: الخامسة

 وهو، الكريم القرآن لها عرض التي األحداث من كثير يف ظاهر العموم وهذا

ڭ  ڭ  چ: تعالى قوله مثال   تأمل، متعددة دالالت الواحدة القرآنية اللفظة يعطي

 بقوله المراد يف شتى مذاهب المفسرون ذهب فقد. (3)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 للمالئكة أوامره أو؟ القصة هذه يف هبا الموحى اآليات هي هل( بكلماته): تعالى

 كل؟ بدر قليب يف وطرحهم وقتلهم الكفار أسر من قضى بما أو؟ المؤمنين بإمداد

 . (4)(بكلماته): قوله هي واحدة كلمة تحتملها وغيرها المعاين هذه

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   چ: تعالى قوله من( جعله) يف الضمير وتأمل

 أو، (ممدكم أين): قوله من المنسبك( اإلمداد): به المراد هل چٿ  ٿ   ٿ

 من بألف): قوله يف المتقدم( األلف) أو، (مردفين): بقوله عليه المدلول( اإلرداف)

 رأس على لكونه (جربيل) أو، (يعدكم): بقوله عليه المدلول الوعد أو، (المالئكة

                                                                        

 .4/115انظر: العجاب يف بيان األسباب البن حجر ( 1)

ويدخل تحت هذه النقطة )التعبير عن الحدث بلفظ مجمل(. والمجمل هو: ما ازدحمت فيه المعاين، ( 4)

ولم يعلم المراد منه إال باستفسار وتأمل. أو: ما له داللة على أكثر من معنى، وال مزية ألحدها على 

ضع واحد، دفعة بال حصر. اآلخر بالنسبة إليه. وأما العام فهو: ما يستغرق جميع ما يصلح له، بحسب و

 . 8/28، 4/117؛ البحر المحيط للزركشي1/37انظر: كشف األسرار للنسفي 

 من سورة األنفال. 1( من اآلية 8)

 .5/171انظر: روح المعاين، لأللوسي ( 2)
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 كوهنا( لكم فاستجاب): بقوله عليها المدلول( االستجابة) أو، نزلوا الذين المالئكة

 .(1)محتملة األوجه هذه كل، باإلمداد اإلخبار على أو، مجازي مؤنث

 :مختصرًا الحدث عرض: السادسة

، الغزوة هذه يف الكريم القرآن لها عرض التي األحداث كل يف واضح وهذا

ٱ ٻ  چ، فقط كلمات بثالث األنفال يف وقع الذي الخالف عن عرب فقد

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج من، المعركة قبيل جرت التي األحداث كل إلى وأشار. چٻ

، بنجاهتا الخرب جاءه لما ذفران يف أصحابه مشاورته وحتى، القافلة للقاء المدينة من

 أشار كما، نفالاأل سورة من والسادسة الخامسة اآلية وهما، فقط اثنتين آيتين يف

 آيتين يف، كثيرة أحدث من صحبها وما، بدر إلى مكة من المشركين خروج إلى أيضًا

 .األنفال سورة من واألربعون والتاسعة واألربعون الثامنة اآلية وهما، فقط اثتين

 حدثًا إال، توثيقها عرض التي األحداث جميع يف يختصر نجده وهكذا

، للمؤمنين وتثبيتهم، بدر يف المالئكة نزول خرب وهو، هبيان من وزاد فيه فّصل، واحدا  

 سورة يف: األول، اثنين موضعين يف له عرض فقد؛ جانبهم إلى القتال يف ومشاركتهم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤچ: تعالى قوله يف عمران آل

   : تعالى قوله إلى المائة بعد والعشرون الرابعة اآلية   چڄ  ڄ  ڃ      ڃ

 بعد والعشرون السابعة اآلية    چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱ  ںچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: تعالى قوله يف، األنفال سورة يف: والثاين. المائة

 قوله ويف، السورة من التاسعة اآلية  چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ

گ  گ  ڳ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ: أيضًا

 اآلية چڻ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
                                                                        

 . 518-5/514الدر المصون، للسمين الحلبي ( 1)
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  – أرى فيما – يعود المالئكة نزول خرب يف التفصيل وهذا .السورة من عشرة الثانية

، التأكيد من مزيد إلى محتاج فهو، للصحابة معروف غير غيبي أمر عن خربا   كونه إلى

 لهم تشجيع وفيه، هبم ورفقه، عليهم تعالى اهلل منّة جوانب من لجانب إظهار وفيه

 رد وفيه، المجاز توهم لرفع فيه العدد وذكر، الوغى ساحات يف ماإلقدا على وتحفيز

، المعنوي الدعم عن كناية هو وإنما، القتال يف تشارك لم المالئكة أن ادعى من على

 . وأثناءها، المعركة ليلة الصحابة على نزلت التي والسكينة كالطمأنية

 :(1)وتقويمه الحدث على الحكم: السابعة

 لم أنه نجد ولذلك، الكريم القرآن هبا انفرد التي ائصالخص أبرز من وهذا

، بخطوة خطوة األحداث من غيرها وال بدر غزوة أحداث تطوارات نزوله يواكب

 أحداث من كثيرا   يذكر لم أنه كما، معنا تقدم كما الغزوة انتهاء بعد اآليات نزلت إنما

 عن األخبار ملسو هيلع هللا ىلص النبي وتحسس، والمشركين المسلمين كعدد، وتفصيالهتا الغزوة

 المبحث يف توثيقه تم مما ذلك وغير، القليب يف المشركين وإلقاء، الغزوة قبل قريش

، بسببها وقع الذي الخالف إلى مشيرا  ، األنفال عن بالحديث بدأ وإنما. السابق

 الصحابة موقف قوم ثم چ ٻ  پ  پ  پچ، بقوله الحدث هذا على وحكم

، بينهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجود مع وخاصة، األمر هذا يف التنازع ينبغي ال أنه إلى ونبههم

 فيها يحكم له والتسليم، ورسوله اهلل وطاعة، وقع ما وإصالح، التقوى على فحضهم

 .يشاء ما

ڑ  چ: قوله يف الكريم القرآن له عرض الذي الثاين الحدث يف ذلك مثل وقل

 الخروج من ملسو هيلع هللا ىلص النبي فعله ما على حكم فقد، اآلية چک  ک   ک  ک  گ

، العدو لقاء هابوا الذين الصحابة بعض موقف قوم ثم، حق بأنه العير ةمالقال
                                                                        

 . 5/4748انظر: تفسير الشعراوي ( 1)
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 ساقها التي البشارة رغم، جيش مالقاة إلى عير مالقات من الموقف تحول وكرهوا

 . الطائفتين إحدى وعده اهلل بأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي لهم

 اللةد تعطينا حيث، ظاهرة عالقة قبلها وما النقطة هذه بين أن لنا يتبين وهبذا  

 الكريم القرآن يتوصل إنما، لذاته مرادا   ليس القرآن يف األحداث توثيق أن واضحة

 على والتشجيع، المنة وإظهار، كالرتبية؛ األهداف من هدف إلى إيراده خالل من

 .ذلك إلى وما، العقيدة مبادئ وتقرير، القتال

 :األحداث عرض في األساليب تنوع: الثامنة

 تفعل كما الخرب بصيغة كلها هبا ويأيت، سردا   األحداث الكريم القرآن يسرد لم

 الذي الهدف مع تتسق متنوعة بأساليب األحداث عرض وإنما، والتاريخ السير كتب

 .أجله من الحدث ساق

ٱ  چ السؤال بصيغة األنفال يف الصحابة اختالف خرب ساق كيف تدبر

ک  ک   ک  ڑ  چ بالتشبيه العير للقاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج عن وعرب، چٻ  ٻ

 المشركين وجوه يف الحصباء ملسو هيلع هللا ىلص النبي لرمي اإلثبات مع بالنفي وأتى، چک  گ

 استفتاح خرب يف الشرطية بالجملة وأتى، چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ

، چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ المعركة بداية يف وقع الذي جهل أبي

 إنّ ) بـ ينوالمسلم اهلل رسول لمحاربة قريش جمعتها التي الطائلة األموال خرب وأكد

 وعرب، چڃ  ڃ  ڃ      چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ( وخربها واسمها

: فقال عنه بالنهي عيرها نجاة رغم بدر إلى سيرها ومتابعة وبطرها قريش رياء عن

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ

 بصيغة منهم أخذ الذي والفداء، شأهنم يف جرى وما، األسرى عن وتحدث، چڤ

 .چۈ    ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۈ  چ النفي
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 .التفسير كتب من محله يف ينظر ذكر بما التعبير وأسرار

 : (1)البشرية للنفس الدقيق الكشف: التاسعة

 مؤرخ أي يستطيع ال إذ، القرآين المنهج خصائص أبرز من الكشف وهذا

 وسنف يف يدور أو دار ما حقيقة إلى يتوصل أن بيان أو فراسة من أويت مهما

 ومشاعر خواطر من، فيها شاركوا أو، األحداث تلك صنعوا الذين األشخاص

 هؤالء خلق الذي، سبحانه المولى هو ذلك يعلم الذي والوحيد، وأحاسيس

: سبحانه القائل وهو. ومشاعرهم وخواطرهم أحاسيسهم وخلق، األشخاص

 .(2)چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

 وتوجيه، ظاهره ال الحدث حقيقة معرفة يف خاصة أهمية له فالكش وهذا

 .النتائج وتوقع، أصحابه

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ: القرآين النص هذا يف تفكر

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 .چٴۇ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

نجد أنه سبحانه قد كشف لنا أسرار النفوس يف ثالثة موضع من هذا النص وهي 

ھ  ے  ے  چ: وقوله چں    ڻ  ڻ   ڻچ: وقوله چڳچ: قوله

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ: وإذا قرنّا هذا بقوله بعد ذلك، چۓ  ۓ

ظهر لنا ما أكده  (3)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ   گک  ک  ک  گ

                                                                        

 .7/8845اوي انظر: تفسير الشعر( 1)

 .17ق: ( سورة 4)

 .17ق: ( سورة 8)
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أن النصر الذي حققوه يف بدر إنما هو : ويف أماكن متعددة، من مرةالمولى سبحانه أكثر 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چفهو الذي هيأ اللقاء ورتبه ، بمحض الفضل اإللهي

وهو الذي أنزل الطمأنية على (1)چڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڌڌ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چوهو الذي ألقى الرعب يف قلوب المشركين ، قلوب المسلمين

  .(2)چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ  ٿ   ٿ

 :الحدث عن التعبير في البياني اإلعجاز: العاشرة

 كثيرة مؤلفات فيه ألفت، بذاته قائم علم، الكريم للقرآن البياين واإلعجاز

 .عسير أمر العجالة هذه يف عنه والحديث

ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  چ: تعالى قوله تتأمل أن لك هأنّ  إاّل 

  (3)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ھ  ے 

 والجيش المشركين قافلة عن عبّر من الغزوة هذه عن كتب فيمن أجد لم

 وذلك؛ الكريم القرآن إال( الشوكة ذات وغير الشوكة ذات) بـ لحمايتها خرج الذي

 .النفير مالقاة من ونفرهتم العير مالقاة ودادهتم سبب على للتنبيه

 ومتابعة، المشركين جيش خروج نع حديثه معرض يف - تعالى قوله تأمل بل

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ: -العير نجاة رغم بدر إلى سيرهم

 .(4)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

 ساق بل، والتاريخ السير كتب يف المعهود هو كما سردا   الحدث يسرد لم

                                                                        

 .14ق: ( سورة 1)

 .24ق: ( سورة 4)

 .18: ( سورة األنفال8)

 .21: ( سورة األنفال2)
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 والكثرة القوة جانب يغفل ولم...( تكونوا وال) التوجيه معرض يف أوال   الخرب

: قال ثم( الناس ورئاء بطرا  ): بقوله فاختصرها قريش به خرجت الذي المالو

 وعن، والثبات التمكين على تدل التي االسم بصيغة بطرهم عن فعرب( ويصدون)

 الفخر قال كما وذلك والحدوث التجدد على تدل التي الفعل بصيغة صدهم

 أما، والعجب فاخرةوالم البطر على مجبولين كانوا ورهطه جهل أبا ألن": الرازي

 .(1)"بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيه أكرم الذي الزمان يف حصل إنما اهلل سبيل عن صدهم

، (2)العير لمنع خرجت ما أول خرجت فقريش؛ اختصارا   اآلية هذه يف إن ثم

 نجاهتا بعد يرجعوا ولم، عيرهم ليمنعوا ديارهم من خرجوا: فالتقدير للحرب وليس

 .يخفى ال ما اإلعجاز من التأمل لدى فيهما، ذاكو وهذا. الناس ورئاء بطرا  

 القرآن منهج مالمح لنا كشفت التي النقاط أبرز على وقفنا قد نكون وهبذا

 يف معجز، نوعه من فريد منهج - ظهر كما- وهو، لألحداث توثيقه يف الكريم

، حكمته خالصة ويقدم، الحدث فيقّوم، والتسجيل الوصف يتجاوز، أسلوبه

 ويحوله، وأشخاصه ومكانه زمانه عن ويخرجه، فيه االعتبار موطن ىعل والداللة

 ظروفهم تشاهبت متى، ومكان زمان كل يف المسلمون به يتعامل، عام مبدأ إلى

 .العام الحدث هذا وظروف

 كثرة على يخلق ال الذي فهو، أكثر فيه عليه فتح أكثر القرآن هذا تدبرنا وكلما

   .أبصارنا ونور قلوبنا ربيع يجعله أن تعالى اهلل أسأل، عجائبه تنقضي وال الرد

                                                                        

 .15/118( التفسير الكبير للرازي 1)

 .8/11انظر: تفسير ابن كثير ( 4)



 

 
 

 شعبان حممد أمحد. د 45

 

  الخاتمة 

 لغزوة الموثق التاريخي النص): بعنوان آخر لبحث نتيجة البحث هذا جاء

 وقارنت، الغزوة حول والتاريخ والسير األحاديث روايات كل فيه جمعت   (بدر

 ألحداث صحيحة واضحة رؤية تقديم هبدف؛ واحد نص يف صياغتها وأعدت، بينها

 .الغزوة

 حتى؛ للغزوة القرآين التوثيق خالله من أ برز آخر بحثًا أكتب أن أردت ثم

 أو مفّصلة الكريم القرآن وّثقها التي األحداث، البحثين بين المقارنة خالل من أظهر

 .ذلك من والحكمة، أهملها التي واألحداث، إليها أشار التي واألحداث، م جملة

 القرآن منهج سبق ما إلى أضفت لو فيما تملتك الفائدة أن وجدت أنني إال

 وله، أردت ما اهلل بحمد فتم، الغزوة هذه خالل من لألحداث ثوثيقه يف الكريم

 .والمنة الفضل

 إليها توصلت التي النتائج مجمل أستعرض أن البحث خاتمة يف المفيد ومن 

 : التالية النقاط يف

 األحداث: البحث يف به والمراد، توالثبا اإلحكام يعني اللغة يف التوثيق: أولا 

 .الضياع من وحفظها، عنها تحدث أي، الغزوة هذه من القرآن أحكمها التي

 الموثق منزلة: األولى؛ ناحيتين من ومكانته أهميته التوثيق يأخذ: ثانيًا

 األسمى المكانة يتبوأ الكريم والقرآن. وصحته الخرب ثبوت قوة: والثانية. ومكانته

 .الناحيتين كال من وتوثيقها األحداث بتدوين اهتمت التي المصادر بين

ز   بدر غزوة يف نزلت التي اآليات: ثالثا   ك   يف، األنفال سورة يف معظمها ت ر 

 سور يف بعضها وتفرق( 11-71، 51-21، 22-87، 11، 12-1): التالية اآليات

 .الحج وسورة، النساء وسورة، عمران آل سورة: وهي، الكريم القرآن من أخرى
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 الغزوة أحداث. وأسباهبا الغزوة مقدمات: هي ثالثة بدر غزوة محاور: رابعًا

، فيها والتأمل، بدر غزوة يف نزلت التي اآليات استقراء ولدى. الغزوة نتائج. ووصفها

، حينًا األحداث ببعض صرحت فقد، المحاور هذه من جوانب تناولت أهنا نجد

 .أخرى أحيانًا بعضها توترك، آخر حينًا بعضها إلى وأرشارت

، النقاط من عدد يف لألحداث توثيقه يف الكريم القرآن منهج يتلخص: خامسًا

 سياق يف المتباعدة األحداث بين والجمع، زمنيًا مرتبة غير األحداث إيراد: أبرزها

 الزمان عن الحدث وتجريد، أخرى حادثة سياق يف ما حادثة عن والحديث، واحد

 واالهتمام، ومختصر مجمل بلفظ الحدث عن التعبيرو، واألشخاص والمكان

 والكشف، األحداث عرض يف األساليب وتنوع، وتقويمه الحدث على بالحكم

 .الحدث عن التعبير يف البياين واإلعجاز، البشرية للنفس الدقيق

 الباب يزال وال، البحث هذا يف إليها توصلت التي النتائج مجمل هي هذه

 توثيقه يف ومنهجه الكريم القرآن أسرار على للوقوف، العلم لطالب مفتوحًا

 واألحزاب أحد كغزوة، وثقها التي األحداث استكمال خالل من، لألحداث

 أسرار من جانبًا لنا يكشف، تام استقراء إلى التوصل بغية، ذلك وغير والخندق

 .عجائبه تنقضي وال، الرد كثرة على يخلق ال الذي فهو، القرآن

 مسؤول خير إنه، والعلم والفهم بالتدبر علينا يمن أن حانهسب المولى أسأل

 .مأمول وخير

 العالمين رب هلل والحمد

  



 

 
 

 شعبان حممد أمحد. د 41

 

 والمراجع المصادر 

 .الكريم القرآن -

 تعليق، الزركشي هبادر بن محمد الدين لبدر، الفقه أصول يف المحيط البحر -

 .هـ1241 بيروت -العلمية الكتب دار، 1ط، تامر محمد محمد: الدكتور

 الرّزاق عبد بن محّمد بن لمحّمد، القاموس جواهر من العروس جتا -

بيدي، بمرتضى الملّقب، الفيض أبي، الحسيني  .الهداية دار، (هـ1485: المتوىف) الز 

، هـ818 سنة المتوىف، الطربي جرير بن لمحمد، والملوك األمم تاريخ  -

 .هـ1281 بيروت - العلمية الكتب دار، 1ط

 جزي ابن، اهلل عبد بن محمد بن أحمد بن محمدل، يلالتنز لعلوم التسهيل -

 بن األرقم دار شركة، 1: ط، الخالدي اهلل عبد الدكتور: تحقيق، الغرناطي الكلبي

 .هـ1217 بيروت – األرقم أبي

 المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصورل، القرآن تفسير  -

، الوطن دار، 1: ط، غنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ياسر: تحقيق، السمعاين

 .هـ1213 السعودية – الرياض

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن سماعيلإل، العظيم القرآن تفسير -

 .هـ1248، والتوزيع للنشر طيبة دار، سالمة محمد بن سامي: تحقيق، الدمشقي

 – العربي الفكر ارد، الخطيب يونس الكريم عبدل، للقرآن القرآين التفسير -

 .هرةالقا

 بيروت - الفكر دار، هـ818 سنة المتوىف، الطربي جرير البن البيان جامع -

 .م4888 شاكر محمد أحمد: بتحقيق الرسالة ومؤسسة. هـ1285
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 الدين شمس، بكر أبي بن أحمد بن لمحمد، القرآن ألحكام الجامع -

 :الناشر، 4ط، أطفيش وإبراهيم الربدوين أحمد: تحقيق (هـ711: المتوىف) القرطبي

 .م1772 - هـ1832، القاهرة – المصرية الكتب دار

 بفخر الملقب، الحسين بن الحسن بن عمر بن لمحمد، الكبير التفسير -

، بيروت – العربي الرتاث إحياء دار: الناشر، 8ط، (هـ787: المتوىف) الرازي الدين

 .هـ1248

 دار، 1ط، عابد آل بكر محمد للدكتور الغزوات عن الكريم القرآن حديث -

 .لبنان – بيروت، اإلسالمي لغربا

، الدين لشهاب، المكنون الكتاب علوم يف المصون الدر، المصون الدر -

، (هـ157: المتوىف) الحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف بن أحمد

 .دمشق، القلم دار: الناشر، الخراط محمد أحمد د: تحقيق

 ط، هـ711 سنة المتوىف يوطيالس للحافظ، بالمأثور التفسير يف المنثور الدر -

 .م1778 بيروت - الفكر دار

، هـ881 سنة المتوىف الفريابي الحسن بن محمد بن لجعفر النبوة دالئل -

 .هـ1287 المكرمة مكة - حراء دار، 1ط، صربي حسن عامر: تحقيق

 محمود الدين لشهاب، المثاين والسبع العظيم القرآن تفسير يف المعاين روح -

، عطية الباري عبد علي: تحقيق، (هـ1418: المتوىف) األلوسي سينيالح اهلل عبد بن

 .هـ 1215، بيروت – العلمية الكتب دار، 1ط

 الفرج يأب محمد بن علي بن الرحمن عبدل، التفسير علم يف المسير زاد -

 بيروت – العربي الكتاب دار، 1: ط، المهدي الرزاق عبد: تحقيق، الجوزي

 .هـ1244
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تاين األزدي األشعث بن نسليما داود أبي سنن - س 

ج  ، (هـ415: المتوىف) الس 

 .بيروت – صيدا، العصرية المكتبة: الناشر، الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق

، عطا القادر عبد محمد: تحقيق، هـ253 سنة المتوىف للبيهقي الكربى السنن -

 هـ1212 المكرمة مكة - الباز دار مكتبة ط

 بن لمحمد، والمغازي والمبعث المبتدأ كتابب المسماة إسحاق ابن سيرة -

 معهد: نشر، اهلل حميد محمد: تحقيق، هـ151 سنة المتوىف يسار بن إسحاق

 .للتعريب واألبحاث الدراسات

 المتوىف، المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك لعبد النبوية السيرة -

 هـ1211 روتبي - الجيل دار، 1ط، سعد الرءوف عبد طه: تحقيق، هـ418 سنة

 المحسن عبد عصام. د، التفسير كتب أهم خالل من النبوية السيرة -

 .اإلنرتنت العالمية الشبكة على  pdf  بصيغة منشور بحث، الحميدان

: تحقيق، هـ852 سنة المتوىف، البستي التميمي حاتم ألبي حبان ابن صحيح -

 .هـ1212 بيروت – الرسالة مؤسسة، 4ط، األرنؤوط شعيب

: تحقيق، هـ457 سنة المتوىف البخاري إسماعيل بن محمد اماإلم صحيح -

 هـ1281 بيروت – كثير ابن دار، 8ط، البغا ديب مصطفى. د

  (هـ471: المتوىف) النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم اإلمام صحيح -

 .بيروت – العربي الرتاث إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق

، الزهري البصري عبداهلل أبي منيع بن سعد بن حمدلم الكربى الطبقات -

 .بيروت – صادر دار، هـ488 سنة المتوىف

 دمشق – الفكر دار، 45ط، رمضان سعيد محمد، البوطي، السيرة فقه -

 .هـ 1247
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 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد للحافظ، األسباب بيان يف العجاب -

: الناشر، األنيس محمد الحكيم عبد: تحقيق، (هـ354: المتوىف) العسقالين حجر

 .الجوزي ابن دار

: المتوىف) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد الدين لمجد، المحيط القاموس -

 الرسالة مؤسسة، 3ط، الرسالة مؤسسة يف الرتاث تحقيق مكتب: تحقيق، (هـ311

 .م 4885 - هـ 1247 لبنان – بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة

 المعروف أحمد بن اهلل لعبد، المنار على المصنف األسرارشرح كشف -

 .هـ1817، مصر ببوالق األميرية الكربى المطبعة، النسفي الدين بحافظ

 التاريخي النص): بعنوان المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة -

 عشر الثامن العدد، شعبان محمد محمد أحمد: للباحث (الكربى بدر لغزوة الموثق

 .هـ1241 رمضان-رجب

 الريان دار، هـ381 سنة المتوىف الهيتمي بكر أبي بن لعلي، الزوائد معمج -

 . هـ1281 القاهرة - للرتاث

 الفيومي علي بن محمد بن ألحمد، الكبير الشرح غريب يف المنير المصباح -

 .بيروت – العلمية المكتبة، (هـ118 نحو: المتوىف) العباس أبو، الحموي ثم

 – قرطبة مؤسسة، هـ421 سنة المتوىف باينالشي حنبل بن أحمد اإلمام مسند -

 .مصر

 مكتب، األعظمي مصطفى محمد: الدكتور وتحقيق جمع، عروة مغازي -

 .هـ1281 الخليج لدول العربي الرتبية

: المتوىف) الواقدي، المدين، السهمي واقد بن عمر بن لمحمد، المغازي -

 - الثالثة: بعةالط بيروت – األعلمي دار: الناشر جونس مارسدن: تحقيق (هـ481
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1287/1737. 

: الناشر، عمر الحميد عبد مختار أحمد د، المعاصرة العربية اللغة معجم -

 .م 4883 - هـ 1247، األولى: الطبعة، الكتب عالم

 عبد: المحقق، الدين شرف جعفرل، السور خصائص، القرآنية الموسوعة -
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Abstract 
 

This research addresses the approach adopted by the Holy 

Qur'an in documenting the events of the great battle of Badr. 

The researcher has explained the importance of Quranic 

documentation of the events of the Prophetic Biographyand 

the verses that were revealed in respect of this battle. He 

also talked about the themes that were documentedby these 

verses, and themes that ignored it.However, through this, he 

could arrive at the Qur'anic approach in the documentation 

of events, which can be summed up in a number of points, 

notably: stating events in non-chronological order, 

combination of disparate events in one context, expressing 

one event in concise and detailed words, paying attention to 

passing judgment and evaluating an event, diversity of 

approaches in the presentation of events, and precise 

exposure of the human soul. 
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 أبو الفضل اخلزاعي وكتابه الواضح

 عرض ودراسة
 مع حتقيق جزء فيه إسناد قراءة ابن عامر

 

 د. منشة بنل عبد اهلل الطوالة

 أستاذ القراءات املشارك   قس  القراءات القر نية بكلية اآلداب 

 جبامعة األمرية نورة بنل عبد الرمحن

 06/5/0342: تاريخ اإلجازة         9/3/0342: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

 ،
ُّ
اع ي ز  يتناول هذا البحث ترجمة لإلمام أبي الفضل محمد بن جعفر الخ 

ومكانته العلمية، وكالم العلماء عليه، كما يفصل القول فيما قيل يف تضعيفه رحمه 

اهلل تعالى، مع تعريف بكتابه الواضح يف القراءات، وتحقيق مقطوعة من كتاب 

  اضح، وهي عبارة عن إسناد قراءة ابن عامر الشامي.الو

فيه تعريف باإلمام : القسم األول: اشتمل البحث على مقدمة، وقسمينو

 تحقيق جزء من كتاب الواضح.: القسم الثاين. الخزاعي، وكتابه الواضح

 : وخاتمة.وكان من نتائج هذا البحث

عِّف -1 ،    حنيفة أبي قراءة يف كتاب وضعه بسبب الخزاعي اإلمام ض 

 اإلمام يف يقدح ال ذلك أن إلى حنيفة ألبي المنسوبة القراءات صحة عدم ومع

 .العتبارات الخزاعي
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 وصحح،    عفان بن عثمان على عامر ابن قراءة يف اختلف -4

 .المغيرة بواسطة بل مباشرة    عثمان على عامر ابن قراءة عدم المؤلف

 : مفتاحيةالكلمات ال

 .ذكوان ابن، هشام،  عامر ابن،  الواضح، عيالخزا، الفضل أبو
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*+<= 

 المقدمة

 أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ، ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 إله ال أن وأشهد. له هادي فال يضلل ومن، له مضل فال اهلل يهده من أعمالنا وسيئات

 آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله عبده محمدا أن وأشهد، له شريك ال وحده اهلل إال

 : بعد أما... كثيرا تسليما وسلم وأصحابه

 هو. المستقيم والصراط، الحكيم الذكر وهو، المتين اهلل حبل القرآن فإن  

، مستقيم صراط إلى هدي إليه دعا ومن، عدل به حكم ومن، أجر به عمل من الذي

 عز اهلل تكفل، الرد كثرة عن يخلق وال، العلماء منه يشبع وال، األهواء به تزيغ ال

َٰفُِظونح  ﴿: فقال بحفظه وجل ُۥ لححح ِۡكرح ِإَونَّا َلح ۡۡلحا ٱلذ ُۡن نحزَّ  أسباب من وكان. (1)♂إِنَّا َنح

 هؤالء فمن، مصلحين وأئمة، صالحين علماء وحفظه لخدمته قيض أن الحفظ هذا

 اهلل رحمة كان فقد(، هـ283: ت) الخزاعي جعفر بن محمد الفضل أبو اإلمام األئمة

 الرواية سعة    له فاجتمع، القراءات علم طلب يف رحل، مسندا مقرئا عالما

 .وجهابذهتا القراءات أئمة أحد فهو، الضبط وكمال

 مقطوعة تحقيق مع، الفذّ  اإلمام هذا سيرة من شيئا تناولت البحث هذا ويف 

 . الشامي عامر ابن قراءة إسناد عن عبارة وهي، الواضح كتاب من

 وضو,، وأسباب ا تياره:أهمية امل

 .القراءات علم يف ومكانته، الخزاعي اإلمام إمامة -1

 يف فرغبت، له ترجم من بعض عند الخزاعي لإلمام تضعيف من ورد ما -4

                                                                        

 .7( سورة الحجر: 1)
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 . المسألة هذه تحقيق

 .المفقودة المصادر من معدود كتاب من جزء المحقق الجزء -8

 عثمان على الشامي عامر ابن قراءة صحة يف القول فّصل الخزاعي اإلمام -2

 فكان، المنتهى كتابه يف التفصيل لهذا أشار وقد، المحقق الجزء يف    عفان بن

 (1).الوجه هذا من فائدة الجزء هذا إخراج يف

 أهدا  البحث:

 .القراءات وعلماء، اإلقراء بأئمة بالتعريف المساهمة -1

 .الواضح كتاب من المحقق الجزء إخراج -4

 الدراسات السابقة:

 كان ما إال الواضح وكتابه الخزاعي اإلمام تناولت دراسة ثالبح بعد أجد لم

 القراءات لقسم رباين شفاعت محمد الدكتور هبا تقدم التي الدكتوراه رسالة من

 بن محمد الفضل أبي لإلمام المنتهى: بعنوان كانت والتي، اإلسالمية بالجامعة

 الدكتور ترجم وقد ،-ودراسة تحقيقا - هـ 283 سنة المتوىف البديلي الخزاعي جعفر

 .  وافية ترجمة الدراسة قسم يف الخزاعي الفضل ألبي

 منرج التحقين:

 .المعروفة اإلمالء قواعد حسب بكتابته المخطوط نسخ -1

 .اآلية ورقم السوره اسم بذكر مواضعها إلى اآليات عزو -4

 .اآلثار تخريج -8
                                                                        

نظر، قد أحكمت  بن عامر عن عثمان عن النبي  ويف اتصال قراءة عبد اهلل"( قال يف المنتهى ما نصه: 1)

ي عرف منه إن شاء اهلل. انظر: المنتهى يف القراءات الخمس عشرة:  "الواضح"بغاية الشرح يف كتاب 

(1/843 .) 
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 .المشاهير عدا ذكرهم ورد الذين لألعالم الرتجمة -2

 .تعليق حتاجي ما على التعليق -5

  طة البحث: 

 .وخاتمة، وقسمين، مقدمة: من البحث يتكون

 .البحث وخطة، الموضوع أهمية: وتشمل: المقدمة -

 : مبحثان وفيه: القسم األول -

 : مطالب خمسة وفيه، التعريف باإلمام الخزاعي: المبحث األول

 .ولقبه، ونسبه، اسمه: األول المطلب

 .ونشأته، والدته: الثاين المطلب

 .وتالميذه، شيوخه: الثالث لمطلبا

 .عليه العلماء وكالم، العلمية مكانته: الرابع المطلب

 . ووفاته، مؤلفاته: الخامس المطلب

 : مطالب ثالثة وفيه، التعريف بكتاب الواضح: المبحث الثاين

 .للمؤلف ونسبته اسمه تحقيق، الواضح كتاب: األول المطلب

 ، وأشهر الكتب المصنفة يف ذلك.موضوع كتاب الواضح: المطلب الثاين

 .الواضح كتاب أهمية: الثالث المطلب

 : مبحثان وفيه: القسم الثاين -

 وصف المخطوط المحقق.: المبحث األول

 النَّص المحقق.: المبحث الثاين

 . الخاتمة -
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 األول القسم

 : مبحثان وفيه

 املبحث األوو: التعري  باإلمام اخلزاعي

 : مطالب خمسة وفيه

 :(1)ولقبه, ونسبه, اسمه: األول المطلب

 ب ديل بن الكريم عبد بن جعفر بن محمد اإلسالم ركن الفضل أبو: هو

 
ُّ
ي اع  ز  جاينُّ الخ  ر    .الج 

وذكر أبو نعيم والنسفي أن اسمه محمد بن جعفر بن محمد بن بديل 

مي يف أول النسخة المحققة. .(2)الخزاعي  وكذا س 

ه األدنى محمد بن عبد وبديل جّده األعل ": قال ابن حجر ى، واسم جد 

 أ.هـ.  (3)"الكريم، وهو من أهل جرجان.

يل" اسمه وكان   م  : البغدادي الخطيب قال. محمدا   وتسمى بعد   غيّره ثم "ك 

                                                                        

 ( انظر: ترجمته يف: 1)

وتاريخ  ( ،73/ 4( ، وغاية النهاية يف طبقات القراء البن الجزري: )4/512معرفة القراء الكبار للذهبي: ) 

( ، وذكر أخبار أصبهان ألبي 4/151( ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: )54/488مدينة دمشق: )

، لسان 217، تاريخ جرجان: ص17( ، والقند يف ذكر علماء سمرقند للنسفي: ص4/887نعيم: )

يف ( ، وشذرات الذهب 8/181(. والعرب يف خرب من غرب: )87/ 1الميزان البن حجر العسقالين: )

 ( 8/172( ومعجم المؤلفين لكحالة: )5/51أخبار من ذهب البن العماد: )

ن د: ص( ، و887/ 4ذكر أخبار أصبهان: ) ( انظر:4)  .17الق 

 (.81/ 1(  لسان الميزان: )8)
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 لي وذكر، بواسط الخزاعي الفضل أبي عن كتبت: أيضا (1)العال أبو القاضي لي قال"

يل" اسمه أن هو م   .  هـ.أ(2)".محمدا   سمىوت بعد   اسمه غّير ثم، "ك 

  
ُّ
ي اع  ز   األنساب علماء اختلف .العرب قبائل من قبيلة، خزاعة إلى نسب والخ 

 (3).مضر إلى نسبها من ومنهم، األزد إلى نسبها من فمنهم، نسبتها يف

اعة النتسابه أكانت النسبة هذه سبب الرتاجم كتب تذكر ولم  ز   أم أصال لخ 

 . والء لها النتسابه

ج ر  رجان إلى نسبه اينُّ والج   .نشأ وهبا رأسه مسقط ألهنا، (4)ج 

ه وهو، ب ديل إلى أيضا ون سب دُّ  : في قال، األعلى ج 
ُّ
يلي  (5).الب د 

 .وإقراء   وتأليفًا رواية القراءات بعلم الشتغاله وذلك، بالمقرئ تلقيبه وورد

 :ونشأته, والدته: الثاني المطلب

 النبوية للهجرة وثالثمائة وثالثين اثنتين سنة الخزاعي الفضل أبو اإلمام ولد  

 . هبا وتعّلم ونشأ. جرجان يف (هـ884)

 القراءة يف إماما وكان، عاما سبعين قرابة الرابع القرن يف    عاش وقد  

 قال. والرتحال فاالتطو بكثرة الرتاجم كتب وصفته فقد، رحلة صاحب عالمًا

                                                                        

 ( يقصد أبو العال الواسطي أحد تالميذ الخزاعي.1)

 (.1/81( ، ولسان الميزان: )4/151( تاريخ بغداد: )4)

/ 1( ، وجمهرة أنساب العرب البن حزم: )1/287اللباب يف هتذيب األنساب البن األثير: ) ( انظر:8)

488 ) 

 ( 1/418( انظر: اللباب: )2)

 ( 143/ 1( انظر: اللباب: )5)
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ن أحد كان ": عنه الذهبي : العماد عنه وقال. هـ.أ(1)"الكبار ولقي اآلفاق يف جال م 

، العراق إلى رحل": السهمي وقال. أهـ.(2)"القراءات طلب يف التطواف كثير كان"

 تطوفه وكثرة شهرته ورغم. هـ.أ.(3)"وخرسان، وأصبهان، وفارس، ومصر، والشام

 .(4)ورحالته حياته جوانب جميع توضيح يف تسهب لم ترجمته مصادر أن إال

 :وتالميذه, شيوخه: الثالث المطلب

 ومن، والحفاظ المقرئين من عدد عن العلم الخزاعي اإلمام أخذ: شيوخه  

 : القراءات علم يف شيوخه أشهر

 ب يد بن الخليل األخفش الصغير الدمشقي المقرئ )ت : أبو بكر محمد بن ع 

 (5)هـ( تقريبًا.878

 (6)هـ(.875: أبو بكر أحمد بن محمد بن بشر الخرساين المعروف بالشارب )ت 

 عي )ت ط وِّ  (7)هـ(.811: أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل الم 

 ت( 
ّ
ذائي  (8)هـ(.818: أبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد الحميد الش 

                                                                        

 ( 4/512( معرفة القراء: )1)

 ( 8/135( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: )4)

 ( 54/488ق: )، وانظر: تاريخ مدينة دمش217( تاريخ جرجان: ص8)

ب اين ترجمة مفصلة ألبي الفضل الخزاعي يف مقدمة تحقيقه كتاب 2) اعت ر  ف  ( كتب الدكتور محمد ش 

المنتهى الذي قدمه إلى الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة للحصول على شهادة الدكتوراه، وتمت 

 طباعة الكتاب بتحقيقه يف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

 ( 4/175( انظر: غاية النهاية: )5)

 ( 1/181( انظر: غاية النهاية: )7)

 ( 1/418( انظر: غاية النهاية: )1)

 ( 1/122( انظر: غاية النهاية: )3)
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 ري )ت ين و  ب ش ابن حمدان الدِّ  (1)هـ(.818: أبو علي الحسين بن محمد بن ح 

 ي البغدادي المقرئ )ت أبو أحمد عبد اهلل بن الحسين بن سحنون رِّ : السام 

 (2)هـ(.837

 (3)(.هـ878) المقرئ الكتاين كثير بن أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أبو 

 كثير عليه فتتلمذ، عصره يف جليلة منزلة الخزاعي لإلمام كانت لقد: تالميذه  

 : القراءات عنه أخذ وممن، العلماء من

 المرزبان بن اهلل عبد بن حصال بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بكر أبو 

  (4).المروزي المقرئ

 المقرئ اهلل عبد بن داود بن علي الحسن   أبو  
ُّ
ان ي ار   (5)(.هـ284: ت) الد 

 أحمد بن علي بن محمد العالء أبو القاضي  
ُّ
ط ي  (6)(.هـ281: ت) الواس 

 (7)(.هـ227: ت) المقرئ األهوازي إبراهيم بن علي بن الحسن علي أبو 

 (8)هـ(251: عبد اهلل بن شبيب بن عبد اهلل الضبي األصبهاين )ت أبو المظفر. 

 محمد بن الفضل بن أحمد بكر أبو  
ُّ
ان ي ق  ر   (9)(.هـ278: ت) الباط 

                                                                        

 ( 1/458( انظر: غاية النهاية: )1)

 ( 1/215( انظر: غاية النهاية: )4)

 ( 1/531( انظر: غاية النهاية: )8)

 . 15ند للنسفي: ص( القند يف ذكر علماء سمرق2)

 ( 1/521( انظر: غاية النهاية: )5)

 ( 4/177( انظر: غاية النهاية: )7)

 ( 1/448( انظر: غاية النهاية: )1)

 ( 1/411( انظر: معرفة القراء: )3)

 ( 54/488( ، وتاريخ مدينة دمشق: )1/77( انظر: غاية النهاية: )7)
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 :عليه العلماء وكالم, العلمية مكانته: الرابع المطلب

زاعي الفضل أبو كان   اء أئمة من حافظًا مقرئًا الخ  ر  : الذهبي عنه قال. الق 

 ئالمقر الجرجاين الفضل أبو الخزاعي بديل بن الكريم عبد بن جعفر بن محمد"

 وقال .هـ.أ(1)"الكبار ولقي فاقاآل يف جال من أحد كان القراءات يف الواضح مؤلف

 يحفظ من أحد": نعيم أبو عنه وقال. هـ.أ.(2)"مشهور حاذق إمام ": الجزري ابن عنه

 .هــ.أ.(3)"القراءات

ل م وقد  قال. حنيفة أبي إلى نسبه الحروف يف كتابا عهوض بسبب فيه ت ك 

 الفضل أبو كان ": الخطيب وقال. هـ.أ (4)"ينقله فيما موثوقا يكن ولم ": الذهبي

 أسانيد على يشتمل مصنفا له ورأيت، القراءات بعلم العناية شديد الخزاعي

 لي ذكر حتى واستنكرته ذلك فأعظمت، األجزاء من عدة فيه المذكورة القراءات

 يرويه ما على يكن ولم، قبيحا تخليطا يخلط كان أنه القراءات بعلوم يعتنى من بعض

 ونسبه الحروف يف كتابا وضع أنه عنه الواسطي العالء أبو يالقاض لي وحكى. مأمونا

 كانوا العلم أهل من وجماعة الدارقطني خطّ  فأخذت: العالء أبو قال. حنيفة أبى إلى

 من وخرج ذلك عليه فكرب، له أصل ال موضوع الكتاب ذلك بأن الوقت ذلك يف

 هناك وسقطت الجبل أهل عند اشتهرت حاله أن بعد بلغني ثم. الجبل إلى بغداد

  .هـ.أ(5)".منزلته

                                                                        

 ( 4/512( معرفة القراء: )1)

 ( 4/187)( غاية النهاية: 4)

 ( 4/887( ذكر أخبار أصبهان: )8)

 ( 4/515( معرفة القراء: )2)

( ، ولسان 5/51( ، وشذرات الذهب: )4/515(. وانظر: معرفة القراء: )4/524( تاريخ بغداد: )5)

 ( 587، 588/ 4( ، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي: )1/81الميزان: )
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 عهدة تكن لم": فقال، الخزاعي بتضعيف القول    الجزري ابن وردّ 

 أئمة من جليل إمام فالخزاعي وإال تقدم كما زياد بن الحسن على بل، عليه الكتاب

 .هـ.أ(1) ."أعلم واهلل، هبم الموثوق القراء

 العالمة كله هبذا يعبأ ولم": فقال الجزري ابن    األلباين وتعقب

 واستنكار وتخليطه حاله من علمت بعدما، ذلك له وليس، الخزاعي فوث ق، الجزري

. حنيفة أبي على الوضع إلى إياه وغيره الواسطي العالء أبي ونسبة، عليه الخطيب

 كما زياد بن الحسن على بل، عليه الكتاب عهدة تكن لم: قلت": الجزري قول وأما

 من جليل إمام فالخزاعي؛ وإال، -اللؤلؤي وهو، هذا الحسن ترجمته يف يعني- تقدم

؛ الرجل عن الدفاع يف ظاهر تكلف هذا: وأقول. "أعلم واهلل. هبم الموثوق القراء أئمة

 أنه لو عهدته من الخزاعي تربئة يف يفيد كان؛ ياللؤلؤ على الكتاب يف الحمل ألن

 من فائدة فال؛ كذلك ليس واألمر أما، عنه روايته من أنه بيان الواسطي كالم يف كان

 كتابه عهدة يحمل والخزاعي، كتابه عهدة يحمل هذا بل، اللؤلؤي على فيه الحمل

 نفسه الخزاعي لكان؛ الجزري أراده كما األمر ولو، حنيفة أبي على هو وضعه الذي

 يكن ولم، عنه رواه أنه الجزري زعم الذي باللؤلؤي وألصقها الكتاب عهدة من تربأ

 .هـ.أ(2)".الجبل إلى بغداد من يفر أن حاجة به

 : تقدم ما على وبناء    

 يكاد يكون تصنيف اإلمام الخزاعي كتابا يف قراءة أبي حنيفة ثابتا ال شك فيه.  -1

، حنيفة ألبي المنسوبة الحروف صحة عدم على القراءة علماء اتفق وكذا -4

 إلى المنسوبة وكالقراءة": بقوله ثقة غير نقلها التي للقراءات الجزري ابن مثل وقد

                                                                        

 ( 4/118( غاية النهاية: )1)

 ( 817/ 3األحاديث الضعيفة والموضوعة: )( سلسلة 4)
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 ونقلها، الخزاعي جعفر بن محمد الفضل أبو جمعها التي    حنيفة أبي اإلمام

 نإ: الواسطي العالء أبو قال. لها أصل ال فإهنا؛ وغيره الهذلي القاسم أبو عنه

 الدارقطني خط فأخذت حنيفة أبي إلى نسبه الحروف يف كتابا وضع الخزاعي

: ومنه، المذكور الكتاب رويت وقد: قلت. له أصل ال موضوع الكتاب أن وجماعة

 على ذلك راج وقد، الهمزة ونصب الهاء برفع( العلماء   عباده من اهلل   يخشى إنما)

 .هـ.أ.(1)"منها لربيء حنيفة أبا وإن ،توجيهها وتكلف، إليه ونسبها، المفسرين أكثر

 نظر محل فهو الكتاب هذا وضعه بسبب الخزاعي اإلمام تضعيف وأما -8

 : ألمور

 إمام وهو، وصلته كما حنيفة أبي عن الحروف روى الخزاعي اإلمام -أ

 أحال أسند فمن؛ اإلسناد بمجرد الذمة براءة يرون اإلسناد أهل من وفريق، (2)مسند

ليء لىع  مائتين سنة من الماضية األعصار يف المحدثين أكثر": حجر ابن قال. م 

ئوا أهنم اعتقدوا، بإسناده الحديث ساقوا إذا، جّرا وهلمّ   واهلل، عهدته من ب ر 

 عنهم سئلوا فإذا وغيرهم الثقات عن يحدثون كانوا": الحاكم ويقول. هـ.أ(3)"أعلم

 عهدة تكن لم": قال حين جزريال ابن له ألمح ما هذا ولعل. أهـ.(4)"أحوالهم بينوا

 .هـ.أ(5)"الخ..زياد بن الحسن على بل، -الخزاعي اإلمام يعني– عليه الكتاب

 يمنع وال، يرويه لما ضابط مسند جامع رحلة صاحب الخزاعي اإلمام - ب

                                                                        

  .(4/588(. وانظر: اإلتقان: )1/17( النشر: )1)

( الظن أن اإلمام الخزاعي أسند روايته لهذه الحروف، ويشهد لهذا ما رواه ابن عساكر عنه يف تاريخ 4)

 .(54/488مدينة دمشق: )

 .88ص (. وانظر: المدخل إلى كتاب اإلكليل:8/78( لسان الميزان: )8)

 . 88( المدخل إلى كتاب اإلكليل: ص2)

 ( 4/118( غاية النهاية: )5)
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 علماء من وكثير. القراءات يف إمامته مع الثابت يروي كما الضعيف يروي أن

 معشر كأبي، منهم اشرتاط دون القراءات نم إليهم وصل ما يذكرون القراءات

 قال. المصباح يف الشهرزوري الكرم وأبو، الكامل يف والهذلي، الجامع يف الطربي

 شاذها ويروون وقليلها القراءات كثير يف يؤلفون الناس زال وال": الجزري ابن

  (1).هـ.أ"عليهم أحد ينكر وال لديهم صح أو، إليهم وصل ما بحسب وصحيحها

 عنه ورد حنيفة ألبي ونسبتها الحروف هذه روايته مع الخزاعي اإلمام -جـ

 الخزاعي الفضل أبي عن بسنده عساكر ابن روى فقد. الحروف هذه بعض إنكار

 بن هارون بن محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد الحسن أبي على قرأت ": قال

نا، فاخر بن اهلل عبد جعفر أبي عن، الحسن بن محمد أ بوك حدثك: قلت، جعفر  حدث 

 حروفا وقرأ، رمضان شهر يف حنيفة أ بو بنا صلى: قال، الشيباين الحسن بن محمد

ل ك) حنيفة أ بو قرأ، والتابعون الصحابة قرأهن التي الحروف من لنفسه اختارها م   م   ي و 

ين   ل  " مثال على( الدِّ ع   ال) األنعام سورة يف وقرأ، مفعوال جعله( اليوم) ونصب، "ف 

ن   ع  ت   يف وقرأ. التاء مع الرفع أعرف ولست: الفضل أ بو قال. والرفع بالتاء( ن ف س   ف 

ا ق د  ) يوسف سورة ه  ف  ع  بًّا ش  م  ) يس سورة يف وقرأ، بالعين( ح  ي ن اه  ش  أ ع   غير بالعين( ف 

ن  ) الفلق سورة يف وقرأ، معجمة
ر   م  ا ش  ل ق   م   سوى كثيرة حروفا وذكر، بالتنوين( خ 

 . هـ.أ(2)".هذه

 ونقلهم، القراءات الخزاعي اإلمام عن األداء وأئمة القراءات أهل رواية -د

 . وثبوته العشرة القراء عن أسنده ما صحة على دليل، (3)تحريهم شدة مع عنه

                                                                        

 .31( وانظر: منجد المقرئين: ص82/ 1( النشر: )1)

 (.54/488( تاريخ مدينة دمشق: )4)

( ، والكامل يف القراءات الخمسين 872، 477، 421، 445، 117، 1/32( انظر مثال: اإلقناع: )8)

ب، -/أ11، وجامع القراءات للروذباري: )881، 174، 138، 117، 171، 177للهذلي: ص

= 
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 ال األمر هذا فإن، الخزاعي اإلمام تضعيف يف قيل ما صحة فرض على -هـ

ّدو  القراءات أسانيد ألن، بالقبول العلماء اهاوتلق، أسندها التي القراءات يف مطعنًا ي ع 

جها ر  نع به القراءة يصح ال بما أتى ولو، الحديث أسانيد مخرج غير مخ   كما، عليه لش 

نع  مع القراءات من حنيفة ألبي الخزاعي نسبه ما األئمة وردّ . (1)غيره على ش 

 منهجه سالمة على واضح دليل العشرة للقراء قراءات من أسنده ما بالقبول (2)تلقيهم

 .أعلم واهلل. وإمامته ذلك يف

 يقدح ال هذا لكن، روايته الحديث أهل بعض ضعف وإن الخزاعي اإلمام -و

زا   متقنا العالم يكون فقد، والقراءات الحروف يف إمامته يف ب رِّ ، العلوم من علم يف وم 

، العلوم من يرهبغ معتن   غير هو بينما، وتدريسه بطلبه واعتنائه، فيه حياته جل إلنفاقه

 .فيها مرتبته فتنزل

 غير الخزاعي االمام على الجزري ابن االمام حكم األلباين االمام ردّ  -ز

، القراءة أئمة من فالخزاعي، كمقرئ الخزاعي على حكم الجزري ابن ألن، متجه

، الرواة حال عن ي سأل لم المقرئ أسانيد تواترت وإذا، وتواترت أسانيده كثرة وقد

 .كمحدث الخزاعي على فحكم األلباين وأما، وغيره الصحيح منهم يكون فقد

 : ووفاته, مؤلفاته: الخامس المطلب

 يف كثيرة مصنفات الخزاعي اإلمام لتصنيف الرتاجم كتب بعض أشارت  

 القرآن قرأ": المروزي محمد بن أحمد بكر أبو ترجمة يف النسفي يقول، القراءات

                                                                        
= 

( ، 817، 481، 488، 135، 171,112، 183، 143، 1/114،أ( والنشر: )17ب، -/أ13

 ( 784، 4/517( ، )411,887، 1/474ولطائف اإلشارات لفنون القراءات: )

 (.1/82( كما شنع على ابن شنبوذ وابن مقسم. انظر: النشر: )1)

 (.54/488ينة دمشق: )( تاريخ مد4)
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 مصنفاته عامة وسمع، طربستان بآمل زاعيالخ جعفر بن محمد الفضل أبي على

 فمن. هـ.أ(1)".والصغار الكبار مصنفاته وسائر والمقلد واإلبانة والمنتهى الواضح

 : (2)مؤلفاته

 عليه الكالم وسيأيت ،الواضح. 

 المتواترة العشر القراءات هي قراءة عشرة خمس فيه وذكر: المنتهى 

 وأبي، والكسائي، وحمزة، وعاصم، امرع وابن، عمرو وأبي، كثير وابن، نافع قراءة)

ي ة أبي اختيار إلى باإلضافة(، العاشر وخلف، ويعقوب، جعفر ر   بن وساّلم، ب ح 

 بن القاسم عبيد وأبي، السجستاين حاتم وأبي، المتوكل بن وأيوب، الطويل سليمان

 .سالم

 .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع وطبعه حقق والكتاب

 (3)،الغاية يف الجزري ابن ذكره وقد: السبع يف األداء تهذيب 

 والبتداء الوقف يف اإلبانة. 

 حنيفة أبي قراءة يف جزء. 

 (5).المقل د 

 لم عثمان أن والصحيح ": قال حيث، المحقق الجزء يف ذكره. المقلة 

 يف يراها يسيرا   أحرفا إال القرآن حروف من عنه يحفظ ال بل، لذلك نفسه ينصب

                                                                        

 .15( القند: ص1)

 833( انظر: إعالم أهل البصائر بما أورده ابن الجزري من الكنوز والذخائر للدكتور عمر حمدان: ص4)

 ( 4/187( انظر: غاية النهاية: )8)

 (.8/172( ، ومعجم المؤلفين: )7/11( ، واألعالم: )4/187( انظر: غاية النهاية: )2)

 .883هل البصائر بما أورده ابن الجزري من الكنوز والذخائر لعمر حمدان: ص( انظر: إعالم أ5)
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 عليه يدل كما القراءات يف وهو. المقلد ولعله. أهـ."اهلل شاء إن مذكورة المقلة ابناكت

 .الكالم سياق

( هـ283) النبوية للهجرة وأربعمائة ثمان سنة تعالى اهلل رحمه تويف: وفاته

 (1).هبا ودفن بآمل

  

                                                                        

 (.54/488، وتاريخ مدينة دمشق: )217( انظر: تاريخ جرجان: ص1)
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 املبحث الثاني: التعري  بكتاب الواض،

 : مطالب ثالثة وفيه

 : للمؤلف ونسبته اسمه تحقيق, الواضح كتاب: األول المطلب

 الرتاجم أصحاب من كثير واقتصر، الواضح كتاب بتأليفه الخزاعي اشتهر  

... الفضل أبو ": العماد ابن قال. المؤلف كتب بقية دون الكتاب هذا ذكر على

 . هـ.أ(1)".القراءات طلب يف التطوف كثير وكان، الواضح كتاب مصنف

 بـ تسميته على الكتاب اسم لذكر تعرضت لتيا المصادر اتفقت وقد  

 وسماه، (2)تقييد دون أطلقه من فمنهم،  تقييد يف يسيرا اختالفا واختلفت(، الواضح)

 ،(3)القراءات يف الواضح الذهبي

مي  فكتب(، الثمانية القراءة األلفاظ ألداء الواضح) بـ المحققة النسخة يف وس 

 بن طرق من عامر بن اهلل عبد قراءة سنادإ) كتب، لمؤلفه منسوبا الكتاب اسم أولها يف

 أبو اإلمام مؤلف الثمانية القراءة األلفاظ ألداء الواضح كتاب من انتسختها ذكوان

 (.الخزاعي بديل بن محمد بن جعفر بن محمد الفضل

 له أن الخزاعي لإلمام المرتجمون يجمع فيكاد، للمؤلف الكتاب نسبة وأما 

 كتابه يف عليه وأحال الكتاب لهذا المؤلف أشار كما، لقراءاتا يف الواضح اسمه كتابا

 .المحقق الجزء أول يف كتب ما إلى إضافة (4)،المنتهى

                                                                        

 (.5/51( شذرات الذهب: )1)

 (.4/417( ، والعرب: )4/118( انظر: غاية النهاية: )4)

 (.1/81( ، ولسان الميزان: )4/515( انظر: معرفة القراء: )8)

 ( 854، 827، 827، 1/843( انظر مثال: المنتهى: )2)
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 :ذلك في المصنفة الكتب وأشهر, الواضح كتاب موضوع: الثاني المطلب

 : موضو, كتاب الواض، -0

، القراءات يف أنه، الواضح لكتاب الخزاعي تأليف إلى أشار من كل أجمع  

 .وهم وهو (1)،التاريخ يف فجعله المؤلفين معجم صاحب وشذ

 هو موضوعه الواضح كتاب أن على المحقق النسخة أول يف ن ص وقد 

 .الثمان القراءات

 وأبو، المكي كثير وابن، المدين نافع قراءة: هي الثمان بالقراءات والمقصود 

. الكوفيون كسائيوال وحمزة وعاصم، الشامي عامر وابن، البصريان ويعقوب عمرو

 يعقوب السبعة هؤالء إلى مجاهد ابن بعد قوم أضاف وقد ": شامة أبو قال

، السبعة على اقتصاره يف التقصير إلى مجاهد ابن نسب ذلك فاعل وكان، الحضرمي

ا يكن ولم  لنزول غرضه عن خارجة يعقوب وقراءة، مجاهد ابن بغرض عالم 

 من فيها ولما، عاصم على سليمان وقرأ، سليمان بن سالم على قرأ ألنه؛ اإلسناد

 .هـ.أ.(2)"العشرة صنف من وكذلك، العامة قراءة عن الخروج

 : أشرر املصنفات   القراءات الثمان  -6

 بن أحمد بن الحسين اهلل عبد ألبي، الثمان القراءات يف البديع كتاب  -1

  .مخلف زيدان جايد الدكتور بتحقيق وط بع(. هـ818: ت) خالويه

 غلبون بن المنعم عبد بن طاهر الحسن ألبي، الثمان القراءات يف التذكرة -4

 بتحقيق أيضا وطبع صالح سعيد الدكتور بتحقق ط بع( هـ 877: ت) الحلبي المقرئ

                                                                        

 (.172/ 8( انظر: معجم المؤلفين: )1)

 ( 1/217(. وانظر: الربهان يف علوم القرآن: )1/147( المرشد الوجيز)4)
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 بحيري الفتاح عبد الدكتور بتحقيق أيضا طبع كما، سويد رشدي أيمن الدكتور

 . إبراهيم

 أحمد بن فارس فتحال ألبي ،الثمان القراءات يف القراءات منشأ كتاب -8

 (1)(.هـ281: ت) المقرئ الحمصي

 بن جعفر بن علي الحسن ألبي ،الثمان القراءات يف البيان تبصرة كتاب -2

 مريم أبي ابن عليه وضع الذي وهو(، هـ218: ت) الرازي السعيدي محمد

 اإلسالمية بالجامعة دكتوراه رسالة يف  ي حقق والكتاب (2).الموضح كتبه الشيرازي

  .ةبالمدين

 علي ألبي، الخمسة األمصار أئمة الثمانية القرأة قراءات شرح يف الوجيز -5

 حسن دريد الدكتور بتحقيق وط بع(، هـ227: ت) المقرئ األهوازي علي بن الحسن

 .أحمد

 عبد معشر أبي األستاذ لإلمام، الثمان القراءات يف التلخيص كتاب -7

(. هـ213: ت) الشافعي ربيالط محمد بن علي بن محمد ابن الصمد عبد بن الكريم

 .موسى عقيل بن حسن بن محمد الدكتور بتحقيق وط بع

 بن إبراهيم بن محمد اهلل عبد ألبي، نالثما القراءات يف المفيد كتاب -1

ح ير  ش   ألبي التلخيص كتاب مؤلفه فيه اختصر والكتاب .(هـ578: ت) الحضرمي م 

قق. فوائد وزاده الطربي معشر  جامعة يف الرتبية كلية يف ةعلمي برسالة الكتاب وح 

 .الصمايت يوسف أحمد محمد: بتحقيق األنبار

                                                                        

( ، وكشف الظنون: 5/18( ، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب: )1/817( انظر: معرفة القراء: )1)

(4 /1371.) 

 (. 1/184ظر: الموضح: )( ان4)
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 سعيد بن علي بن الحسن محمد ألبي، القراءات علم يف األوسط الكتاب -3

 سنة ـ بدمشق الفكر بدار وطبع، حسن عزة الدكتور الكتاب وحقق. العماينّ  المقرئ

 .م 4887

 :الواضح كتاب أهمية: الثالث المطلب

 وذلك، الثمان القراءات يف المؤلفة المهمة الكتب من لواضحا كتاب ي عد

 : ألمور

 . الثمان القراءات يف المصنفات أقدم من الكتاب -1

 .وشهرته العلمية الخزاعي اإلمام مؤلفه مكانة -4

 لإلمام  ترجم من جّل  ذكره على اقتصر فقد، العلماء عند الكتاب اشتهار -8

 .الخزاعي

 .المنتهى تابهك يف كثيرا   عليه المؤلف إحاالت -2
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 القسم الثاني:

 : مبحثان وفيه

 املبحث األوو: أ. وص  املخطوط احملقن:

 لإلمام الواضح كتاب من منقول عامر ابن قراءة اسناد عن عبارة المخطوطة  

 .الخزاعي

 يف محفوظة نسخة عن مصورة، واحدة نسخة على التحقيق يف اعتمدت وقد 

 من مجموع ضمن وهي( 534: 8) مرق تحت، 72( فايدا) الفاتيكان مكتبة

 بالورقة وتنتهي، المائة بعد والخمسين السابعة الورقة من فيها تبدأ، (1)الكتب

 وعدد، لوحا( 18) عشر ثالثة األلواح عدد ومجموع، المائة بعد والستين التاسعة

 تسع سطر كل ويف، أسطر ةعشر ورقة كل يف، ورقة( 47) وعشرون ست أوراقها

 وهي(، ب) ورقة هبا تبدأ كلمة أول( أ) الورقة هامش يف يكتبو، تقريبا كلمات

 . محدثًا ترقيما مرقمة

. نادرة مواضع يف إال مشكول غير منقوط واضح جميل نسخي وخطها 

 .أسود بمداد النسخة وكتبت

( عثمان) وكذا، مثال( الحارث) فكلمة، أحيانا الخط يف األلفات وتحذف 

 أثبت وقد، مقابلتها على يدل ما يوجد وال. األلف برتك وأحيانا بألف أحيانا تكتب

 وثمان سبع سنة القعدة ذي شهر خامس الجمعة وقت يف نسخها من الفراغ

 .آخرها يف كتب كما وتسعمائة
                                                                        

، ومعجم التاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات 13( انظر: المخطوطات العربية يف مكتبة الفاتيكان: ص1)

مخطوطات  -( ، والفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوطات1785/ 1العالم: )

 . 178: ص-القراءات
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 : المحقق المخطوط من صور. ب
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 املبحث الثاني: النَّا احملقن:

 الواضح كتاب من ختهاانتس ذكوان بن طرق من عامر بن اهلل عبد قراءة سنادإ

 بن محمد بن جعفر بن محمد الفضل أبو اإلمام مؤلف الثمانية القراءة األلفاظ ألداء

 . الخزاعي بديل

 : (2)ذكوان ابن عن (1)موسى بن محمد  

، (3)سعيد بن الحسن العباس أبي على آخره إلى أوله من القرآن قرأت  

، بدمشق المقرئ الرحمن عبد بن موسى بن محمد (4)بكر أبي على قرأ أنه وأخربين

 بن بشير بن أحمد بن اهلل عبد عمرو أبي على قرأ أنه موسى بن محمد وأخربين: قال

 تميم بن أيوب على قرآ وأهنما، (5)الدمشقي الرزاق عبد وعلى، القرآن ذكوان

                                                                        

وري الدمشقي، مقرئ مشهور ضابط ثقة، قرأ ( هو: أبو العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن 1) الصُّ

عي. تويف سنة  على ابن ذكوان، وآخرون، وقرأ عليه أبو بكر محمد الداجوين، والحسن المط وِّ

 (.4/482( ، وغاية النهاية: )1/887هـ(. انظر: طبقات القراء: )881)

، ويقال: بشير بن ذكوان، شيخ ( هو: أبو عمرو عبد اهلل بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي4)

ضا عن أيوب بن تميم وخلفه بالقراءة، قرأ عليه هارون بن موسى  ر  اإلقراء بالشام، أخذ القراءة ع 

وري وآخرون. تويف سنة ) هـ(. انظر: طبقات القراء: 424األخفش، ومحمد بن موسى الصُّ

 (.1/878( ،وغاية النهاية: )1/484)

عي العباداين البصري، إمام عارف ثقة يف ( هو: أبو العباس الحسن بن 8) ط وِّ سعيد بن جعفر بن الفضل الم 

القراءة، قرأ على محمد األصبهاين وابن مجاهد وابن شنبوذ وآخرين، وقرأ عليه أبو الفضل الخزاعي 

 (.1/175( ، وغاية النهاية: )1/871هـ(. انظر: طبقات القراء: )811وآخرون. تويف سنة )

طوط. وكنته كتب الرتاجم التي اطلعت عليها بأبي العباس. انظر: غاية النهاية: ( هكذا يف المخ2)

 (. 57/17( ، وتاريخ مدينة دمشق: )4/482)

راق، شيخ 5) ( هو: أبو القاسم، ويقال أبو الحسين عبد الرزاق بن الحسن بن عبد الرزاق األنطاكي الو 

ارئ بعد قراءته على ابن ذكوان، روى القراءة مقرئ، روى القراءة عن ابن ذكوان ثم قرأ على أيوب الق

( ، وغاية النهاية: 1/812هـ(. انظر: طبقات القراء: )478عنه ابنه إبراهيم وغيره. بقي إلى حدود )

(1/827.) 
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 بن يحي وأن (2)الذماري الحارث بن يحيى على[  151/أ/ ]أيوب وقرأ (1)القارئ

 الحسن بن الرزاق عبد قرأ وقد: الفضل أبو قال. عامر بن اهلل عبد لىع قرأ الحارث

 بكر أبو وكان. عالية عزيزة رواية وهي، أيوب على قراءته قبل ذكوان ابن على

ائي ذ  داّل  (3)الش   الداجوين وقرأ، (5)الداجوين بكر أبي على قرأها قد وكان. هبا (4)م 

 . هذا موسى بن محمد على

                                                                        

( هو: أبو سليمان أيوب بن تميم بن سليمان الدمشقي المقرئ، ضابط مشهور، قرأ على يحيى الذماري، 1)

ضا ابن ذكوان، والوليد بن عتبة. تويف سنة )وخلفه يف اإلقراء بدمشق ر  هـ(. 173، أخذ القراءة عنه ع 

 (.1/157( ، وغاية النهاية: )1/175انظر: طبقات القراء: )

ماري الدمشقي، شيخ القراءة بدمشق بعد ابن 4) ( هو: أبو عمرو يحيى بن الحارث بن عمرو الغساين الذ 

ضا عن عبد اهلل ب ر  ن عامر، ونافع بن أبي نعيم، قرأ عليه عراك بن خالد، وأيوب بن عامر، أخذ القراءة ع 

( ، وغاية النهاية: 1/188هـ(. انظر يف ترجمته: طبقات القراء الكبار: )125تميم وغيرهم. تويف سنة )

(4/848.) 

والذماري بكسر أوله وفتحه نسبة إلى ذمار: قرية باليمن من أعمال صنعاء. انظر: معجم البلدان للحموي: 

(8/1.) 

ذائّي، إمام مشهور، قرأ على الداجوين الكبير، 8) ( هو: أبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد الحميد الش 

وعمر الكاغذي، قرأ عليه أبو الفضل الخزاعي، وأحمد بن عثمان بن جعفر وغيرهما. تويف سنة 

 (.1/181( ، وغاية النهاية: )1/877هـ(. انظر: طبقات القراء: )818)

 ( 4/457أي: عارف هبا. انظر: مقاييس اللغة: ) (2)

ملي الداجوين الكبير، إمام كامل 5) ( هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان الضرير الر 

وري، وغيرهم، قرأ  ضا وسماعًا عن األخفش، ومحمد بن موسى الصُّ ر  ناقل ثقة مشهور، أخذ القراءة ع 

ائي، وآخرون. تويف )عليه العباس الرملي الداجو ذ  هـ(. انظر: 842ين الصغير، وأحمد بن نصر الش 

 (.4/18(، وغاية النهاية: )1/881طبقات القراء: )

( ، 5/473انظر: األنساب: )«. ببيت دجن » بفلسطين، وتعرف اليوم « الرملة » قرية من قرى « داجون » و

 (.4/211ومعجم البلدان: )
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 : ذكوان ابن عن (1)يزيد نب اهلل عبد أبو  

، (2)المقرئ الفضل بن جعفر بن الحسن على آخره إلى أوله من القرآن قرأت  

 سنة باإلسكندرية المقرئ يزيد بن القاسم بن محمد اهلل عبد أبي على قرأ أنه وأخربين

 بن أحمد بن اهلل عبد[ 151/ب/ ]على قرأ أنه وأخربين: قال، ومائتين وتسعين ثمان

 . ذكوان

 : ذكوان ابن عن (3)األخفش  

 الخليل بن عبيد بن محمد بكر أبي على آخره إلى أوله من القرآن قرأت  

 يف يكف أن قبل منزله يف بدمشق الصغير باألخفش يعرف الذي وهو، (4)األخفش

 منزل: يقولون دمشق أهل من جماعة وسمعت. وثالثمائة وسبعين أربع سنة

 أبي على قرأ أنه األخفش وأخربين.    يزالعز عبد بن عمر دار كان األخفش

 أبو وأخربين: قال، (5)داوود أبي بابن المعروف حمدان بن سليمان بن جعفر الفضل

                                                                        

القاسم بن يزيد اإلسكندراين، وكن اه ابن الجزري بأبي علي، مقرئ، أخذ  ( هو: أبو عبد اهلل محمد بن1)

ضًا الحسن المّطّوعي. تويف )بعد  ر  هـ(. انظر يف 473القراءة عرضا عن ابن ذكوان، روى عنه القراءة ع 

 (.4/482ترجمته: غاية النهاية: )

عي.4) ط وِّ  ( هو: الم 

 ( 1/844اعي )( هو ابن ذكوان وكذا ورد يف المنتهى للخز8)

ب يد بن الخليل األخفش الصغير الدمشقي المقرئ، مقرئ ضابط محقق كامل، 2) ( هو: أبو بكر محمد بن ع 

ضًا عن أبي الحسن بن األخرم وهو أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضًا الحسن  ر  أخذ القراءة ع 

ًا. انظر: انظر: المنتهى يف هـ( تقريب878بن الحسين الهاشمي وأبو الفضل الخزاعي، تويف بعد سنة)

( ، وغاية النهاية: 52/137( ، وتاريخ مدينة دمشق: )1/841القراءات الخمس عشرة للخزاعي: )

(4/114.) 

باسم جعفر بن حمدان بن سليمان.  -التي اطلعت عليها–( كذا يف المخطوط وترجمت له كتب الرتاجم 5)

داود النيسابوري المقرئ المؤدب قرأ على وهو: أبو الفضل جعفر بن حمدان بن سليمان بن أبي 

هارون األخفش وكان من جلة أصحابه، قرأ عليه عبد اهلل بن عطية وأبو بكر محمد بن أحمد الجبني 

= 
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 وثالثين ستة (1)األخفش شريك بن موسى بن هارون اهلل عبد أبي على قرأ أنه الفضل

 والرواية: الفضل أبو قال. ذكوان بن اهلل عبد على قرأت[ 153/أ]: قال ختمة

 أبا وسمعت. داوود أبي بن الفضل أبي رواية األخفش اهلل عبد أبي عن الصحيحة

 أبي من أجل األخفش اهلل عبد أبي على قرأ ما: يقول األخفش عبيد بن محمد بكر

 (2)الدارقطني الحسن أبا ورأيت. ناطقا وبفضله مدال به وكان داوود أبي بن الفضل

، األخفش عن (3)النقاش على قرأته بعد األخفش عن الفضل أبي أصحاب على قرأ

 بن مرّ  بن النضر بن محمد الحسن أبي على قرأ أنه األخفش بكر أبو أيضا وأخربين

[ 153/ب/ ]األخفش اهلل عبد أبي على قرأ أنه وأخربين: قال (5)األخرم (4)الجرر

                                                                        
= 

( ، والمنتهى: 1/112( ، وغاية النهاية: )1/871هـ(. انظر: طبقات القراء: )878وجماعة وتويف سنة )

(1/452.) 

ر ثقة نحوي شيخ القراء ( هو: أبو عبد اهلل هارون بن 1) موسى بن شريك األخفش الدمشقي، مقرئ متصدِّ

بدمشق، قرأ على ابن ذكوان، وأخذ الحروف عن هشام بن عّمار، قرأ عليه ابن األخرم، وجعفر بن أبي 

 (.4/884( ، وغاية النهاية: )1/477هـ(. انظر: طبقات القراء: )474داوود وغيرهما. تويف سنة )

علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي، اإلمام الحافظ صاحب التصانيف مقرئ  ( هو: أبو الحسن4)

يباجي، وعلّي  محدث. قرأ القرآن على أبي بكر الن قاش، وأبي الحسن بن بويان، وأحمد بن محمد الدِّ

ن ف يف الق ر يف أواخر أيامه، وص  د  راءات بن سعيد بن ذؤابة، وسمع كتاب )السبعة( من ابن مجاهد، وت ص 

ش  الحروف. تويف سنة: ) هـ(. انظر: طبقات القراء: 885كتابًا، وهو أّول من عمل األبواب قبل ف ر 

 (. 1/272( ، وغاية النهاية: )1/221)

 (.4/244والدارقطني نسبة إلى من أهل محلة دار القطن ببغداد. انظر: معجم البلدان: )  

د الموصلي البغدادي النقاش، شيخ القراء عاّلمة زيا ( هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن8)

مفسر، قرأ على هارون األخفش، والحسن بن أبي مهران وغيرهم، قرأ عليه أبو بكر بن مهران، وأبو 

 (. 4/181هـ(. انظر: غاية النهاية: )851الفرج الشنبوذي، وآخرون. تويف سنة )

ّر(.2)  ( هكذا يف المخطوط، ولعلها )الح 

ب عي الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشام، روى القراءة ( هو: أبو ا5) لحسن محمد بن النضر بن مّر بن األخرم الر 

ز بن ب دهن، يعن هارون األخفش، وهو أجل أصحابه وأضبطهم، روى عنه القراءة أحمد بن عبد العز

= 
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 جماعة بدمشق ولقيت: الفضل أبو قال .ذكوان ابن على األخفش اهلل عبد أبو وقرأ

  وقرأ ،األخرم ابن حابأص من
ّ
 يف خلف الحسن وأبي الفضل أبي وهو ،منهم علي

 األخفش اهلل عبد أبي كتاب وقرأت .اهلل شاء إن مواضعها يف مشروحة تراها أحرف

 عبد محمد أبي وعلى األخفش عبيد بن محمد بكر أبي على (1)الشام أهل قراءة يف

 الخطاب بن عمر مسجد وهو الجابية باب مسجد يف (2)اهلل عبد بن عطية بن اهلل

 بن الحسن على وأبي داوود أبي بن سليمان بن جعفر الفضل أبي عن   

 [. 157/أ/  ]اهلل عبد أبي عن (3)اهلل عبد بن حبيب

 : ذكوان ابن عن الرزاق عبد

 بفيرون المطوعي سعيد بن الحسن على آخره إلى أوله من القرآن قرأت  

 الحسن بن الرزاق عبد بن إبراهيم سحاقإ أبي على قرأ أنه وأخربين (4)ابال

                                                                        
= 

ائي وغيرهما، تويف سنة ) ذ  هاية: ( ، وغاية الن1/874هـ(. انظر: طبقات القراء: )821وأحمد الش 

(4/487 .) 

وال نعلم أحدا  من "( ألف هارون بن موسى األخفش كتابًا يف قراءة ابن عامر بالعلل. قال الداين: 1)

أ.هـ. يعني الحسن الحصائري. انظر: غاية النهاية: "الشاميين يروي هذا الكتاب إال عن أبي علي.

(1/174 .) 

المفسر الدمشقي، إمام ثقة، قرأ على أبي  ئحبيب المقر( هو: أبو محمد عبد اهلل بن عطية بن عبد اهلل بن 4)

روى عنه ابن داوود  .الحسن ابن األخرم وغيره. وحدث عن ابن جوصا وغيره. وكان مؤلفًا يف التفسير

( ، وغاية 1/228هـ(. انظر: طبقات القراء: )838والداراين وابن سوار العنسي وغيره. وتويف سنة )

 (.1/833النهاية: )

أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقي الحصائري الشافعي، مفتي دمشق ومقرئها (  هو: 8)

حدث عنه: عمر بن شاهين، وأبو بكر بن المقرئ، وعبد المنعم بن  مسندها، قرأ على هارون األخفش.

 ( 1/174( ، وغاية النهاية: )1/878هـ(. انظر: معرفة القراء: )883تويف سنة: ) .غلبون

 يف المخطوط. (  هكذا2)
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 ،الحسن بن الرزاق عبد أبيه على قرأ أنه وأخربين: قال .جامعها يف هبا (1)األنطاكي

 ذكوان بن اهلل عبد وقرأ ،ذكوان بن أحمد بن اهلل عبد عمرو أبي على الرزاق عبد وقرأ

 ،الذماري الحارث بن يحيى على تميم بن أيوب وقرأ ،التميمي تميم بن أيوب على

 . عامر بن اهلل عبد على الحارث بن يحيى وقرأ

 (2)عامر بن هشام بن

 بن نصر بن أحمد على آخره إلى أوله من القرآن قرأت (3):هشام عن الحلواين

 محمد بن أحمد العباس أبي على قرأ أنه وأخربين (4).المقرئ[ 157/ب/ ]منصور

 أبي على قرأ أنه وأخربين: قال، زباألهوا (5)الرازي يزيد بن محمد بن الصمد عبد بن

 أحمد الحسن أبي على قرأت: قال، (6)الرازي عيسى بن شاذان بن الفضل العباس

                                                                        

( هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن العجلي األنطاكي، أستاذ مشهور ثقة كبير، قرأ على 1)

أبيه وهارون األخفش وغيرهما، وقرأ عليه ابنه وعبد المنعم بن غلبون والمطوعي وغيرهم. تويف سنة 

 (.1/44( ، وغاية النهاية: )1/853هـ(. انظر: طبقات القراء: )887)

 ( هكذا يف المخطوط، ولعلها )هشام بن عّمار(.4)

(  هو: أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، شيخ أهل دمشق وفقيهم ومقرئهم 8)

وخطيبهم ومحدثهم. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم وعراك بن خالد وغيرهما، روى عنه القراءة 

هـ(. انظر: طبقات القراء 425والباغندي وهارون األخفش. تويف سنة )خلق كثير منهم الحلواين 

 (.4/883(، وغاية النهاية )1/441)

ذائّي، وسبقت ترجمته.2)  (  هو: الش 

(  هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن محمد بن يزيد الرازي، مقرئ أستاذ، قرأ على 5)

، قرأ عليه أحمد الشذائي وأحمد العجلي والشنبوذي. انظر: الفضل بن شاذان. سكن األهواز وأقرأ هبا

 (.1/187( ، وغاية النهاية: )1/811طبقات القراء: )

ضًا عن 7) ر  (  هو: أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي اإلمام الكبير، ثقة عالم، أخذ القراءة ع 

ل واين، ومحمد بن عيسى األصبهاين، وآخرون، روى القراءة عنه ابنه العباس، وأبو الحسن بن  الح 

( ، وغاية النهاية: 1/431هـ( تقريبًا. انظر: طبقات القراء: )478شنبوذ، وغيرهما. تويف سنة )

(4/18 .) 
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 .عمار بن هشام على قرأت: قال، (1)الّصفار الحلواين يزيد بن

 : عنه الداجوين بكر أبو 

 أبي وعلى ،الشذائي بكر أبي شيخنا على آخره إلى أوله من القرآن قرأت 

 أبي على قرآ أهنما وأخرباين ،بفلسطين (2)حميد بن اهلل عبد بن أحمد بن لىع الحسن

 قرية والداجوين ،المقرئ الداجوين عمر حميد بن اهلل عبد بن أحمد بن محمد بكر

ملة قرى من  على قرأنا: قالوا، (3)حسن بن الحق بن وإسماعيل[ 178/أ،/ ]الر 

 على أيوب وقرأ، تميم بن أيوب على هشام وقرأ، ذكوان بن وعلى، عمار بن هشام

 . عامر بن اهلل عبد على يحيى وقرأ، الحارث بن يحي

 غير ذكوان ابن عن روى من جميع المتأخرين بعض وأنكر: الفضل أبو قال  

 حكايته يف وأثم ،قوله يف أخطأ لقد غيره عليه يقرأ لم أن وزعم ،األخفش اهلل عبد أبي

، أحواله جميع يف الشذائي بكر أبي كتاب إلى ترجع أنه معرفته وقلة جهله عظم ومن

 غير ذكوان ابن أصحاب من أنفس   خمسة على قرأ أنه الداجوين عن بكر أبو وروى

 وستين تسع سنة يف ذاكرته قد كنت أين هذا من وأعجب[ 178/ب./ ]األخفش

 يكن ولم العشرة دون مشهورة قليلة بروايات قرأ أنه فذكرين قرأ ما بجميع وثالثمائة

، رواية عشرين قرأ أنه وزعم، األعيباء عنه وتسوق لإلقراء تصّدا ثم دراية وال ضبط ذا

 وال (4)بقي هلل فال. رواية وثالثين خمسا قرأت: فقال، طويلة بمدة ذلك بعد سئل ثم

                                                                        

(  هو: أبو الحسن أحمد بن يزيد بن أزداذ الحلواين الّصفار، إمام كبير متقن ضابط، قرأ على قالون 1)

بن الفضل، والحسن بن العباس الجمال، وآخرون. تويف سنة  وخلف وهشام وغيرهم، قرأ عليه العباس

 (.1/187( ، وغاية النهاية: )1/471هـ(. انظر: طبقات القراء: )458)

( هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد اهلل بن حميد، شيخ مقرئ، روى القراءة عرضا عن إسماعيل بن رجاء، 4)

  .(1/271إسماعيل المبيض. انظر: غاية النهاية: ) روى القراءة عنه أبو الفضل الخزاعي ومحمد بن

ويرس. 8)  ( هكذا يف المخطوط ولعله: إسماعيل بن الح 

 ( هكذا يف المخطوط.2)
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 حدثنا، ببغداد (1)مالك بن جعفر بن أحمد بن بكر أبو حدثني وقد. يستحي الناس من

 أبو حدثنا، (3)المسيبي إسحاق بن محمد حدثنا، (2)الحربي إسحاق بن إبراهيم

ر / الكاذب يكذب ال/ : قال (6)كعب بن محمد عن، (5)حسان بن صالح عن، (4)ضم 

                                                                        

ث، سمع 1) ( هو: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي القطيعي الحنبلي، ثقة مسند محدِّ

لحربي، وغيرهم، حدث عنه كثيرون منهم: محمد بن يونس الكديمي، وبشر بن موسى، وإبراهيم ا

الدارقطني، والحاكم،وأبو نعيم األصبهاين. وقرأ عليه أبو العالء الواسطي وأبو الفضل الخزاعي. وقال 

الصدق والّدين والخير  ارتحل إلى البصرة والموصل وواسط وكتب وجمع، مع"عنه ابن الجزري: 

 (.1/22( ، وغاية النهاية: )17/411الم النبالء: )هـ(. انظر: سير أع873والسنة.أ.هـ. تويف سنة )

( هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي الحافظ العالمة. حدث عن 4)

خلق كثير منهم: عفان بن مسلم، وعبد اهلل بن صالح العجلي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، 

، وصنف كتب ا كثيرة؛ منها: غريب الحديث، ودالئل النبوة. تويف سنة حدث عنه خلق كثير وبندار.

 (. 18/851هـ(. انظر: سير أعالم النبالء: )435)

( هو: أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي السائب المسيبي، مقرئ عالم 8)

ن  أ   ا ع  أ  على نافع بن أبي نعيم، وحدث ب ه  ر  ، وعن محمد بن فليح الخزاعي، وأبي مشهور ضابط، ق  ب يه 

ضمرة، وغيرهم. روى عنه محمد الصاغاين؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وإبراهيم بالحربي، 

 (.4/33(، وغاية النهاية: )1/178هـ(. انظر: طبقات القراء: )487وغيرهم. تويف )

ن: صفوان بن سليم، وأبي حازم ( هو: أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي المدين، محدث معمر. حدث ع2)

األعرج، وهشام بن عروة، وغيرهم. وعمر دهرا، وتفرد يف زمانه. حدث عنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن 

( ، وهتذيب الكمال: 7/31هـ(. انظر: سير أعالم النبالء: )488المديني، وخلق كثير. تويف )

(1/433.) 

روى عن أبيه وسعيد بن المسيب ومحمد بن كعب ( هو: أبو الحارث صالح بن حسان النضري المدين، 5)

لم يف حديثه. انظر: هتذيب الكمال:  القرظي وغيرهم، روى عنه أبي ضمرة وابن عيينة وغيرهما. ت ك 

 (. 2/832( ، وهتذيب التهذيب: )18/43)

س ( هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة وقيل أبو عبد اهلل القرظي المدين، من حلفاء األو7)

( ، 47/832نظر: هتذيب الكمال: )وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة سكن الكوفة ثم المدينة. ا

 (.7/244هتذيب التهذيب: )و
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 .(1)نفسه مهانة من إال[ 171/أ]

 : عنه ذكره من عن (2)عتبة بن الوليد رواية

 منصور بن نصر بن أحمد بكر أبي على آخره إلى أوله من القرآن قرأت  

 بن الصلت بن أيوب بن أحمد بن محمد الحسن أبي على قرأ أنه وأخربين، رةبالبص

: قال، (4)شاكر بن نصر بن أحمد الحسن أبي على قرأ أنه وأخربين: قال، (3)شنبوذ

 الوليد وقرأ، الدمشقي عتبة بن الوليد العباس أبي على قرأ أنه نصر بن أحمد وأخربين

 بن اهلل عبد على يحيى وقرأ، الحارث بن يحيى على أيوب وقرأ، تميم بن أيوب على

 . شنبوذ ابن هبا تفرد عزيزة رواية فهذه: الفضل أبو قال. عمران أبي عامر

 عفان بن عثمان لقي جليال[ 171/ب/ ]تابعيًا (5)عامر بن اهلل عبد وكان  

 من وهو. ╚ وغيرهم األسقع بن ووائلة سفيان أبي بن ومعاوية الدرداء وأبا

ب: لها يقال بالعر من قبيلة ، القراءة يف أهلها وساد الشام إلى انتقل، اليمن من يحص 

                                                                        

(. وانظر: المقاصد الحسنة يف بيان كير من األحاديث 1/27( أخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء: )1)

 (.41/471، وكنز العمال: )214المشتهرة: ص

العباس الوليد بن عتبة بن بنان األشجعي الدمشقي. اشتهر بالضبط واالتقان وصحة القراءة.  ( هو: أبو4)

عرض القرآن على أيوب بن تميم، وخلق كثير منهم أحمد بن نصر بن شاكر ونعيم بن كثير وأحمد 

 (.4/818(، وغاية النهاية: )1/482هـ(. انظر: طبقات القراء: )428الحلواين. تويف )

الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الّصلت، بن شنبوذ البغدادي. من شيخ اإلقراء بالعراق.  ( هو: أبو8)

أخذ القراءة عرضا على خلق كثير منهم إسحاق الخزاعي وهارون بن موسى األخفش وغيرهم. وقرأ 

هـ(. انظر: 884عليه عدد كثير منهم أحمد بن نصر الشذائي ومحمد بن أحمد الشنبوذي. تويف سنة )

 (.4/27( ، وغاية النهاية: )1/828ات القراء: )طبق

( هو: أبو الحسن أحمد بن نصر بن شاكر بن أبي الرجاء عمار الدمشقي مقرئ مشهور، قرأ على ابن 2)

ذكوان وعرض أيضا على الوليد بن عتبة، روى القراءة عنه أبو الحسن بن شنبوذ وأبو الحسن بن 

 (.1/181. انظر: غاية النهاية: )األخرم. تويف سنة اثنتين وتسعين ومائتين

 (.1/838( ، وغاية النهاية: )1/82( انظر ترجمته يف طبقات القراء: )5)
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 عمار بن هشام عن وغيرهما (1)والحلواين ذكوان ابن ذكر فيما القرآن قرأ قد وكان

 أبي بن المغيرة على عامر ابن عن الحارث بن يحيى عن (2)خالد بن عراك عن

 النبي على عثمان وقرأ انعف بن عثمان على المغيرة وقرأ، (3)المخزومي شهاب

 (5)بحره سعيد بن الحسن العباس أبو حدثني (4)شهاب بن المغيرة هو: وقيل.  ملسو هيلع هللا ىلص

 على وأبو، (7)بصيدا[ 174/أ/](6)الصيدوي المعاىف محمد اهلل عبد أبو حدثنا

، الدمشقي نصير بن عمار بن هشام حدثنا: قاال، (9)بالرقة (8)القطان يزيد بن الحسن

                                                                        

 ( هو: أحمد بن يزيد سبقت ترجمته.1)

( هو: أبو الضحاك عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن جشم المري الدمشقي، شيخ أهل دمشق يف 4)

ا عن يحيى بن الحا ،عصره ا هشام بن أخذ القراءة عرض  رث الذماري وعن أبيه، أخذ عنه القراءة عرض 

عمارة وروى عنه ابن ذكوان وأحمد بن عبد العزيز البزار الصوري. تويف قبيل المائتين. انظر: طبقات 

 (.1/258): ( ،وغاية النهاية1/171القراء: )

ي الشامي، أخذ القراءة ( هو: أبو هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد اهلل بن عمرو بن المغيرة المخزوم8)

هـ(. انظر: طبقات  71عرضا عن عثمان بن عفان، أخذ القراءة عنه عرضا عبد اهلل بن عامر. تويف سنة )

 (.4/477( ، وغاية النهاية: )1/47القراء: )

 ( هذا القول للوهم وصوب كون اسمه )ابن أبي شهاب( 4/885( نسب ابن الجزري يف غاية النهاية: )2)

 المخطوط، ولعلها جعفر وهو المطوعي وقد سبقت ترجمته ( هكذا يف5)

( هو: أبو عبد اهلل محمد بن المعاىف بن أحمد بن محمد بن بشير بن أبي كريمة أبو عبد اهلل الصيداوي 7)

ويقال البيرويت، روى عن هشام بن عمار وعمرو بن عثمان، روى عنه خلق كثير منهم أبو بكر بن 

 (.57/14زمزام. انظر: تاريخ مدينة دمشق: )المقرئ وأبو علي بن أبي ال

ي داء: بالمد والقصر من مدن الشام، من أعمال دمشق. تقع شرق صور. انظر: معجم البلدان: 1) ( ص 

(4/281 ) 

( هو: أبو علي الحسين بن عبد اهلل بن يزيد بن األزرق الرقي القطان الجصاص، حافظ مسند، ورحال 3)

براهيم بن هشام الغساين والوليد بن عتبة، حدث عنه: جعفر مصنف. سمع من هشام بن عمار وإ

هـ(. انظر: 818الخلدي والحافظ أبو علي النيسابوري وأبو بكر بن السني وخلق. تويف يف حدود سنة )

 (.12/437( وسير أعالم النبالء: )1/ 5تاريخ ابن عساكر: )

 (.8/53دان: )( الّرقة: مدينة مشهورة على جانب الفرات الشرقي. معجم البل7)
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 قرأ أنه عامر بن اهلل عبد عن، (2)الحارث بن يحيى حدثنا، (1)مسلم نب الوليد حدثنا

  (3).أحد وبينه بينه وليس نفسه عثمان على

 الفضل العباس أبو حدثني، (4)حبش بن محمد بن الحسين على أبو حدثني  

 بن خالد بن عراك حدثنا، عمار بن هشام حدثنا، بأنطاكية (5)اهلل عبد بن محمد بن

 عبد على قرأت: قال، الذماري الحارث بن يحيى سمعت: قال المري صالح بن يزيد

 شهاب أبي بن المغيرة على عامر بن اهلل عبد وقرأ: قال، اليحصبي عامر بن اهلل

 قال. عفان بن عثمان على[ 174/ب/]شهاب أبي بن المغيرة وقرأ، المخزومي

 قرأ أنه عامر بن اهلل عبد عن الحارث بن يحيى عن مسلم بن الوليد وحدثنا: هشام
                                                                        

( هو: أبو العباس وقيل: أبو بشر الوليد بن مسلم الدمشقي، عالم أهل الشام ولد سنة تسع عشرة ومائة، 1)

روى القراءة عرضا عن يحيى بن الحارث الذماري ونافع بن أبي نعيم، روى القراءة عنه إسحاق بن أبي 

هـ(.انظر: 175ن عتبة، تويف سنة )أحمد الصوري والوليد بزي وإسرائيل وإسحاق بن إبراهيم المرو

 ( 4/818غاية النهاية: )

 ( هو: الذماري، وسبقت الرتجمة له.4)

ذكرها بعض األئمة إما يف ترجمة ابن عامر، أو بذكر    ( قراءة ابن عامر على عثمان بن عفان 8)

ة بن واسطة هو المغير   أسانيد قراءة ابن عامر يف كتبهم، وجعل بعضهم بين ابن عامر وعثمان 

 ورد يف إسناده تسعة أقوال أصحها: "أبي شهاب المخزومي. قال ابن الجزري: 

أنه قرأ على المغيرة، والثاين: أنه قرأ على أبي الدرداء وهو غير بعيد... والرابع: أنه سمع قراءة عثمان 

انظر: يف (. و1/242أ.هـ. غاية النهاية: )"وهو محتمل، والخامس: أنه قرأ عليه بعض القرآن ويمكن...

( ، والتلخيص يف 88-47/ 1إسناد قراءة ابن عامر: التذكرة يف القراءات الثمان البن غلبون: )

 ( 1/118، واإلقناع: )185القراءات الثمان ألبي معشر: ص

ب ش بن حمدان الدينوري، قرأ على العباس بن الفضل الرازي، 2) ( هو: أبو علي الحسين بن محمد بن ح 

وإبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي، وغيرهم. تصدر لإلقراء وأخذ عنه محمد بن  وأبو بكر بن مجاهد،

المظفر الدينوري، وأبو الفضل الخزاعي، وأبو العالء محمد الواسطي وغيرهم كثير. تويف سنة 

 (.447/ 1( ، وغاية النهاية: )1/288هـ(. انظر: طبقات القراء: )818)

ألنصاري مقرئ، قرأ على الحسن بن محمد بن زياد صاحب أبي ( لعله: أبو العباس الفضل بن محمد ا5)

 (.4/11عبيد، قرأ عليه أبو العباس العجلي شيخ األهوازي. انظر: غاية النهاية: )
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 . أصح عندنا عراك وحديث: هشام قال.    عفان بن عثمان على

 يروه ولم مسلم بن الوليد غير يحيى عن أحد ي روه لم هذا: الفضل أبو قال  

 يحيى عن مسلم بن الوليد عن هشام حكاية ألن، نظر وفيه (1).هشام غير الوليد عن

 بن أحمد اهلل عبد أبو حدثني الم بصحتها القطع عن التوقف يوجب عامر ابن عن

 أبو حدثنا، (3)زهير بن سهل بن على بن محمد بكر أبو حدثنا، (2)الفتح بن محمد

 إبراهيم بن اسحاق يعقوب أبو حدثنا، الثقفي على بن (4)الحسين القاسم

 على قرأ أنه الحارث بن يحيى عن مسلم بن الوليد حدثنا[ 178/أ، /](5)المروزي

                                                                        

 (.1/74( انظر: طبقات القراء: )1)

( هو: أحمد بن محمد بن الفتح شيخ، روى القراءة عن محمد بن علي بن سهل، روى القراءة عنه أبو 4)

 (.1/111الخزاعي. انظر: غاية النهاية: )الفضل 

( هو: محمد بن علي بن سهل بن زهير، روى القراءة عن الحسن بن علي بن موسى الثقفي، روى القراءة 8)

 (.4/117عنه أحمد بن محمد بن الفتح شيخ الخزاعي. انظر: غاية النهاية: )

الوراق الثقفي، روى القراءة عن أبي ( هكذا يف المخطوط. وهو: أبو القاسم الحسن بن علي بن موسى 2)

وليس هو بالراوي "هشام الرفاعي عن سليم، رواها عنه عبد الواحد بن أبي هاشم، قال ابن الجزري: 

أ.هـ. انظر: غاية النهاية: "عن إسحاق بن إبراهيم الوراق كما ذكره الهذلي بن ذاك علي بن موسى أبوه

و الحسن الثقفي روى القراءة عن إسحاق بن (. وعلي بن موسى هو: علي بن موسى أب1/485)

إبراهيم عن الوليد بن مسلم، روى القراءة عنه محمد بن سهل بن عبد الرحمن شيخ عبد الواحد بن أبي 

وقد وهم فيه الهذلي فقال الحسن بن "هاشم ومحمد بن علي بن سهل بن زهير. قال ابن الجزري: 

 (.1/512أ.هـ. انظر غاية النهاية: )"اعيعلي بن موسى وهو ابنه يروي عن أبي هاشم الرف

( هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد اهلل المروزي ثم البغدادي، وراق خلف وراوي 5)

ا على الوليد بن مسلم، وكان قيما  اختياره عنه ثقة، قرأ على خلف اختياره وقام به بعده وقرأ أيض 

قال الخزاعي يف "النقاش وابن شنبوذ وغيرهم. قال ابن الجزري:  بالقراءة، قرأ عليه محمد بن عبد اهلل

هـ(. انظر: غاية النهاية: 437أ.هـ. تويف يف سنة )"المنتهي هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب فوهم

(1/121.) 
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 عثمان على قرأ المغيرة وابن، شهاب أبي بن المغيرة على قرأ وأنه ،عامر بن اهلل عبد

 . القراءة هذه

 ال ألنا، ضدها عامر ابن عن يحيى عن خالد بن عراك عن أيضا هشام ولرواية 

 عبد أبي عن روى ما غير، القرآن أقرأه عفان بن عثمان أن اّدعى أحدا أنّ  نعلم

 نفسه ينصب لم عثمان أن والصحيح .عثمان على قرأت: قال أنه السلمي الرحمن

 المقلة كتابنا يف يراها (1)يسيرا   أحرفا إال القرآن حروف من عنه يحفظ ال بل لذلك

/ : قال أنه عثمان عن عامر بن اهلل عبد عن والصحيح اهلل شاء إن مذكورة

حفح ُغۡرفحَۢة بِيحِدهِۦ﴿ يقرأ عفان بن عثمان سمعت[ 178/ب] ِن ٱۡغَتح : قرةالب] ♂إَِّلَّ مح

 محمد بن جعفر بن أحمد الحسن أبو بذلك حدثني. (2).الغين بضم [427

 الفضل أبو حدثنا، (4)الطربي جرير بن محمد جعفر أبو حدثنا: قال ببغداد (3)الخالل

                                                                        

قراءة ابن عامر وعّده الذهبي يف    ( لعثمان بن عفان 122/ 1( أسند ابن الجزري يف النشر: )1)

( أحد الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المتواترة. وانظر يف ذلك: المرشد 1/5: )معرفة القراء

 (.1/171الوجيز إلى علوم تتعلق بعلوم الكتاب العزيز: )

رفة( قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، وقرأ الباقون بفتح 4) ( وقراءة ضم غين )غ 

 ( 4/488الغين. انظر: النشر: )

و: أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن الفرج المقرئ، ويعرف بالخالل، حدث عن ابن جرير ( ه8)

الطربي، وابن عيينة والباغندي، وأبي القاسم البغوي، وحدث عنه خلق كثير منهم الرتمذي والنسائي 

ال أبو ومحمد الوراق وأبو العالء الواسطي. وقرأ عليه أبو الفضل الخزاعي وأبو العالء الواسطي. ق

هـ(. انظر: تاريخ بغداد: 814أ.هـ. تويف سنة )"كان خيرا عدال ثقة رضى صدوقا"حاتم الرازي: 

 (.1/25( ، وغاية النهاية: )5/113)

( هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي الطربي. إمام المفسرين مقرئ محدث. أثنى 2)

ا، له مؤلفات كثيرة أبر زها تفسيره الكبير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ العلماء عليه كثير 

ا: هتذيب اآلثار وغير ذلك / 1هـ(. انظر: طبقات القراء: )818تويف سنة ) .األمم والملوك، وله أيض 

 (  4/77( ، وغاية النهاية: )478
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 بن أيوب عن (2)بكار بن الحميد عبد أخربين، (1)البيرويت مزيد بن الوليد بن العباس

 عثمان سمعت كذا: قال عامر بن اهلل عبد عن الذماري الحارث بن يحيى عن تميم

حفح ُغۡرفحَۢة بِيحِدهِۦ﴿ يقرأ عليه اهلل رحمة عفان بن ِن ٱۡغَتح  .    ♂إَِّلَّ مح

 محمد بن محمد حدثنا بواسط عثمان بن اهلل عبد محمد أبو حدثنا

 بن يحيى عن (4)خالد بن صدقة حدثنا، عمار بن هشام حدثني، (3)الباغندي

حفح ﴿ يقرأ عفان بن عثمان سمع من حدثني: الق[ 172/أ،/ ]الحارث ِن ٱۡغَتح إَِّلَّ مح
 يحي عن أيضا عراك ورواية. عامر بن اهلل عبد يعني: الفضل أبو قال. ♂ ُغۡرفحَۢة بِيحِدهِۦ

 يعرف ال خالد بن عراك ألن، ذكرنا لما نظر فيها عثمان عن المغيرة عن عامر ابن عن

 عنه يروه لم الشام أهل من مجهول وهو بالقرآن العلماء عند وال النقل أهل عنه أيضا

 ببيت (5)المقرئ علي بن الحسن بن محمد طاهر أبو وحدثني. عمار بن هشام غير

                                                                        

عن عبد الحميد بن  ( هو: أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيرويت الشامي، روى الحروف1)

 (.1/844بكار، روى عنه الحروف ابن جرير الطربي. انظر: غاية النهاية: )

( هو: أبو عبد اهلل عبد الحميد بن بكار الكالعي الدمشقي، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، وهو 4)

 ( 1/847أحد الذين خلفوه يف القراءة. غاية النهاية: )

 هملة والمعروف الباغندي بالغين المعجمة.( يف المخطوط بالعين الم8)

والباغندي هو: أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، مقرئ، روى القراءة عن هشام، 

روى القراءة عنه أبو الطيب أحمد بن سليمان ومحمد بن إبراهيم بن زاذان. انظر: غاية النهاية: 

(4/411.) 

الدمشقي، أخذ القراءة عرضا عن يحيى بن الحارث الذماري، روى  ( هو: أبو عثمان صدقة بن خالد2)

القراءة عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار وأبو مسهر الغساين، مات سنة ثمانين ومائة. انظر: غاية 

 (.1/882النهاية: )

ة عرضا ( هو: أبو طاهر محمد بن الحسن بن علي األنطاكي، إمام كبير مقرئ شهير نزل مصر، أخذ القراء5)

عن إبراهيم بن عبد الرزاق وهو من جلة أصحابه وأثبت الناس عن عتيق بن عبد الرحمن، روى القراءة 

عنه عرضا علي بن داود الداراين وسماعا أبو الطيب بن غلبون وغيره. قال الداين: خرج من مصر إلى 

= 
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 الحسن بن الرزاق عبد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا األقصى المسجد يف المقدس

 حدثنا عمار بن هشام حدثنا (1)البصري التميمي عباد بن إبراهيم حدثنا هبا األنطاكي

 اليحصبي عامر بن اهلل عبد عن الحارث بن يحيى عن مسلم بن[ 172/ب/ ]الوليد

 بن محمد الحسن أبو حدثني مسلم بن الوليد قال هكذا عفان بن عثمان على قرأ أنه

 األصم حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا باألهواز الخالل محمد بن اهلل عبد

 على أيوب وقرأ تميم بن أيوب على قرأت: قال عمار بن هشام حدثنا (2)الرازي

 عن مسلم بن الوليد وحدثني: هشام قال عامر ابن على يحيى وقرأ الحارث بن يحيى

 بن عراك الضحاك أبو وحدثني: هشام قال عثمان على قرأ أنه عامر ابن عن يحيى

 على عامر ابن وقرأ عامر بن اهلل عبد على قرأت: يقول يحيى سمعت: قال خلد

. أحد وبينه بينه ليس عثمان على المغيرة[  175/أ/  ]وقرأ شهاب أبي بن المغيرة

 أبا سمعا: يقوالن بفارس سعيد بن والحسن بالدينور حبس بن على أبا سمعت

 هي: يقول (3)الرازي زرعة أبا سمعت: يقول شاذان بن الفضل بن العباس القاسم

                                                                        
= 

( ، وغاية النهاية: 1/287الشام فتويف يف منصرفه قبل سنة ثمانين وثالثمائة. انظر: طبقات القراء: )

(4/187 .) 

( هو: إبراهيم بن عباد التميمي البصري، قرأ على هشام، قرأ عليه إبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي. انظر: 1)

 (.1/41غاية النهاية: )

( هو: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، مشهور بابن أبي حاتم، إمام حافظ. 4)

أبيه وأبي زرعة وخلق كثير. روى عنه ابن عدي وأبو أحمد الحاكم وأبو الشيخ األصبهاين  سمع من

هـ(. 841كثيرة يف علم الجرح والتعديل وعلل الحديث. تويف سنة ) اتوغيرهم. محدث علم له مؤلف

 (.8/158( ، وتاريخ قزوين: )8/347( ، وتذكرة الحفاظ: )18/478انظر: سير أعالم النبالء: )

و: عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي، المشهور بأبي زرعة، سمع من أبي نعيم، وأحمد ( ه8)

بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم. حدث عنه: أبو حاتم، ومسلم، والرتمذي، 

( ، هتذيب 75/ 18هـ(. انظر: سير أعالم النبالء: )472والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. تويف )

 (.88/ 1التهذيب: )
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  (1)المرطوعي العباس باأ سمعت. عامر بن اهلل عبد قراءة يعني عفان بن عثمان قراءة

: قال يزيد بن أحمد عن يخرب أبي سمعت: يقول شاذان بن الفضل أبو سمعت: يقول

. عامر ابن قراءة يعني عفان بن عثمان قراءة هذه: يقول عمار بن هشام سمعت

/ شاذان بن الفضل بن العباس بن القاسم ابن علي الحسن أبا القاضي سمعت

: يقول الفضل بن العباس أبي سمعت: يقول بيأ سمعت: يقول الرازي[ 175/ب]

 حرف كل يف فافرقه: له فقلت عفان بن عثمان قراءة هذه: يقول زرعة أبا سمعت

 أيضا عامر ابن وقرأ. عفان بن عثمان قراءة الجملة يف ولكنه ال: قال عثمان قرأ فأقول

: القا سعيد بن والحسن حبش بن محمد بن الحسين بذلك حدثني الدرداء أبي على

 بن محمد حدثنا (2)جنيد بن الحسن حدثنا شاذان بن الفضل بن القسم أبو حدثنا

 عن سابور بن شعيب بن محمد حدثنا الدمشقي سعيد بن عمر حدثنا المقري سعيد

 صاحب[ 177/أ/ ]ءادالدر أبي على قرأ أنه عامر بن اهلل عبد عن الحرث بن يحيى

 على كثيرة حروفا يقرأ الدرداء أبو وكان روايته يف سعيد بن الحسن زاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 من عامر بن اهلل عبد فأخذ الشام أهل قراءة يخالف مما وغيرهم العراق أهل قراءة

 على يدل والذي، عداها عما وأمسك الشام أهل قراءة يوافق ما الدرداء أبي قراءة

 جعفر أبو حدثنا الخالل محمد بن جعفر بن أحمد الحسن أبو حدثني ما ذلك صحة

 بن الحميد عبد أخربين مزيد بن الوليد بن العباس حدثنا الطربي جرير بن محمد

 هذه أن اليحصبي عامر بن اهلل عبد عن الحرث بن يحيى عن تميم بن أيوب عن بكار

، حبش بن علي أبو حدثنا ما وأيضًا هبا يقرؤون[ 177/ب/ ]التي الشام حروف

 األنطاكي اهلل عبد بن محمد بن الفضل حدثنا: قاال بجور المطوعي العباس وأبو

                                                                        

 ( هكذا يف المخطوط ولعله المطوعي.1)

هـ(. انظر: تاريخ 421( هو: الحسن وقيل: الحسين بن جنيد بن أبي جعفر البغدادي البلخي. تويف سنة )4)

 (.1/112( ، وتقريب التهذيب: )1/474بغداد: )
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 حدثنا، بواسط المزين عثمان بن اهلل عبد محمد أبو وحدثنا. عمار بن هشام حدثنا

 عبد بن سويد حدثنا، عمار بن هشام حدثنا، الباغندي سليمان بن محمد بن محمد

 بن اهلل عبد عن حدثهما أنه الحارث بن يحيى عن القاري تميم بن وأيوب، العزيز

 اهلل عبد أبو وحدثنا. الشام أهل قراءة هي: ويقول الحروف هبذه يقرأ كان أنه عامر

 بن الحسن حدثنا، المحاملي سهل بن علي بن محمد حدثنا، البزاز محمد بن أحمد

 بن يحيى عن[ 171/أ/ ]مسلم بن الوليد أنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا، الثقفي علي

 الشام أهل قراءة هي ويقول، الحروف ذههب يقرأ كان أنه عامر بن اهلل عبد عن الحارث

 أهل وبين بينهم االختالف وأن مصاحفهم يف وهي، عفان بن عثمان عن رووها التي

 أهل قراءة أهنا إلى قراءته عامر ابن نسب فقد: الفضل أبو قال. حرفا أربعين يف العراق

 عن خالد ابن عراك ذكر كما أخذها كان ولو، بعينه منهم أحد إلى يضفها ولم الشام

 قدر جاللة مع ذلك بيان ليرتك يكن لم عثمان عن المغيرة عن عامر ابن عن يحيى

/ المقروء الحروف من غيرها على حروفه فضل هبا فيعرفهم الشام أهل عند عثمان

 بن ويحيى: يقول بشيراز الحافظ منصور بن أحمد وسمعت. هبا[ 171/ب]

 عبيد بن محمد بكر ألبي لتوق: الفضل أبو قال. الشام أهل ثقات من الحارث

، شهاب أبي بن المغيرة على/ : فقال عامر بن اهلل عبد قرأ من على بدمشق األخفش

 أروي الختمة من فراغي بعد لألخفش: وقلت. عفان بن عثمان على المغيرة وقرأ

 عن الحسن وأبي داوود أبي بن الفضل أبي عن عليك قرأهتا التي القراءة هذه عنك

 عامر ابن عن يحيى عن أيوب عن ذكوان ابن عن األخفش اهلل عبد أبي عن األخرم

[ 173/أ/  ]الشام أهل قراءة هي نعم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عثمان عن المغيرة عن

 أبو قال. شئت إن عني فاروها هبا الناس وأقرئ اإلسناد هبذا عليهما هبا قرأت التي

 الفضل بن دمحم بن أحمد حدثني، الداجوين بكر أبي بخط ورأيت: الفضل

 حدثنا الوليد حدثنا صالح بن صفوان عن نصر بن اهلل عبد حدثني: قال األهوازي
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 القرآن يقرأ من اعدد: الدرداء أبو قال: قال مشكم بن مسلم اهلل عبيد أبي عن سعيد

 عشرة لكل عشرة عشرة يتشافعون يقرؤون فكانوا. ونيفا وستمائة ألفا فعددت. عندنا

 فإذا القرآن حروف يف يستفتونه قائما عليهم يطوف درداءال أبو وكان مقرئ منهم

 أبا وأن: الداجوين قال. الدرداء أبي إلى تحول[ 171/ب/ ]منهم الرجل حكم

 أبي قراءة على دمشق أهل قراءة وأن، فيها يقرأ الحلق هذه يبيتن الذي هو الدرداء

 هذه إسناد يف اهدمج بن بكر وأبو جرير بن جعفر أبو وذكر: الفضل أبو قال. الدرداء

 بأسانيدها يقوم التي األئمة عن القراءة من غيرها تجئ لم أهنا على يدل ما القراءة

 .أعلم واهلل والعراقين الحرمين أهل كقراءة الحجة

 ويجوز. الثانية الطبقة من وهو ومائة عشرة ثمان سنة عامر بن اهلل عبد ومات

. الدرداء وأبي عثمان على قرأ أنه روى من قول على األولى الطبقة من يكون أن

 األسانيد فهذه: الفضل أبو قال. نعيم أبا يكنا[ 177/أ/ ]: وقيل عمران أبا (1)ويكنا

ل تها بين الخالف ذاكر وأنا أداء عنهم القراءة إلي الناقلة  بذكر وابتدئ مواضعها يف نق 

مت ها قد كما األصول س   وال حول وال ااستعن وبه توكلنا األمور جميع يف اهلل وعلى ر 

 .العظيم العلي باهلل إال قوة

 وثمان سبع سنة القعدة ذي شهر خامس الجمعة وقت يف الفراغ وقع

 [   177/ب] وتسعمائة

  

                                                                        

 .( كما يف المخطوط بالف ممدودة1)
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 الخاتمة

 : والتوصيات النتائج أهم وفيها

 :النتائج: أواًل

 .القراءات علم يف تعالى اهلل رحمة الخزاعي اإلمام مكانة -1

عِّف -4 ،    حنيفة أبي قراءة يف كتاب وضعه بسبب الخزاعي اإلمام ض 

 اإلمام يف يقدح ال ذلك أن إلى حنيفة ألبي المنسوبة القراءات صحة عدم ومع

 .العتبارات الخزاعي

 وصحح،    عفان بن عثمان على عامر ابن قراءة يف اختلف -8

 .المغيرة بواسطة بل مباشرة    عثمان على عامر ابن قراءة عدم المؤلف

 أيضا عفان بن لعثمان ت نسب كما، الدرداء ألبي مالشا أهل قراءة ت نسب -2

¶  . 

 ةانيًا: التوصيات:

 هذا خدمة يف جهودهم على الضوء وإلقاء، القراءات علماء سير تناول -1

 .إليه االلتفات للباحثين ينبغي مهم أمر   العلم

 يف القراءات علماء عند الصحيح المنهج تتناول أبحاث لوجود الحاجة -4

 .التطبيقي بالجانب االهتمام ضرورة مع، عليها والحكم ءاتالقرا أسانيد دراسة
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 طيبة بجامعة العلمي البحث عمادة بلق من مدعم البحث هذا

 

 املستخلا:

 التطابق وهو هلل الكلي االنقياد: ومرادها التزكية بموضوع البحث هذا يعنى

 فإذا، بفضائلها وتكميلها، غوائلها من النفس تطهير والتزكية. اإلسالم وهو الحق مع

-ورادعًا عًاداف– النازعين هذين ضبط فإن، اقتحاما والفجور، إلجاما التقوى كانت

 على لحمله، األمارة نفسه هوى من المكلف تخليص وهي، التزكية معقد هما

 الذي وهو، التزكية المسمى هو الهوى من التخليص من النوع وهذا، لربه اإلتمار

علت فقد التزكية أمر ولعظمة. الفالح ثمرته  فيها األمر وأسند، النبوة مقاصد من ج 
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 . عليها وأطوله القرآن يف قسم أعظم كان ثم، مباشرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 : الكلمات المفتاحية

 إسناد، التزكية وتأخير تقديم، التزكية آيات، النفس هوى، النفس تزكية 

 .ملسو هيلع هللا ىلص للرسول التزكية
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 المقدمة

 على والسالم والصالة، وتفضل باإليمان علينا من الذي وحده هلل الحمد

 : بعد أما.  مطهرا   مزكيًا بعث الذي ملسو هيلع هللا ىلص محمد

 هذه يراعي ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان لذلك، سبحانه الرب نظر محل هي القلوب فإن

، الكمال درجات يف هبا مرتقيًا، بفضائلها وتكميال  ، غوائلها من بتطهيرها القلوب

 الذات لهذه التصدي كان لذلك، قلبه صالح على متوقف العبد صالح أن ذلك

 أهملت لو أسقام من قلب ويخل وال. »وهتذيبها إصالحها ومباشرة اإلنسان يف الخفية

 عالجه يف تشمير إلى ثم، القلب هبذا معرفة إلى العبد فيحتاج وترادفت تراكمت

: بقوله المراد هو وإهمالها، چی جئ حئ مئچ : تعالى بقوله المراد وهو وإصالحه

 من بالقلب يتعلق وقد، للنفس ذميمة متعلقات فهناك، (1)چڄ ڃ ڃ ڃچ

 النفس تخليص إلى التزكية علم فينهض، االرتقاءو والصفاء التطهر عن تحجبه علل

 . ونماؤه، ارتقاؤه يصح حتى، دنسه من القلب وتطهير، تعلقاهتا من

 ينمو ولن، نما إذا، الزرع زكى: يقال ومنه، الخير يف الزيادة: الزكاة وأصل

 النفس فكذلك، الدغل عنه يزال حتى يزكو ال كالزرع، الشر برتك إال الخير

 ترك مع إال متزكيا الرجل يكون وال، يناقضها ما عنها يزال حتى تزكو ال واألعمال

  (2)ويدسيها النفس يدنس الشر فإن، ألبتة زاكيا يكون ال الشر يرتك لم ومن، الشر

 الظفر سبب هو، اآلثام أوضار عن وتبعيدها، األوزار دنس عن النفس وتطهير

، بالتزكية تكمل وإنما، مالللك قابلة ناقصة النفس تخلق إذ، اآلخروية بالسعادة

 .(3)األخالق وهتذيب
                                                                        

 .58، ص8الدين، ح الغزالي، إحياء علوم( 1)

 .24ص ابن تيمية، تزكية النفس، ( 4)

ار، يحيى اليماين، تصفية القلوب، من أدران األوزار والذنوب، ص( 8)  .48الذم 
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 كان كله ذلك ومن، هبا والسمو بالنفس االرتقاء إلى موصل طريق والتزكية

 نزاع جانب لها نفس فكل، نفوسهم يف التوقي جانب وقاهم أن باألنبياء اهلل لطف

 غلب وإن، انطرحت فجورها غلب فإن، بينهما وهي للتقوى نزاع وجانب، للفجور

، الجانب هذا والرسل األنبياء وقى فاهلل، والصالح الهدى حيث إلى ترقت واهاتق

 وتوقي، رفعة ذواهتم يف الرتقي بأمر ينشغلوا حتى، أمره وكفاهم بالتوقي يشغلهم فلم

 من مانع خلق وهي، لهم العصمة فكانت، التزكية وظائفهم أعظم ألن، غيرهم

، اإللهي اللطف ولكنه، معصية عن جزيع وال، طاعة على يجرب فال، اإلثم مالبسات

 .اإللهي اللطف حفه وإنما، األنبياء هدي هديه فإنما، نفسه تزكية يف ترقى من وكل

 :وحدوده البحث موضوع: أواًل

 وضبطًا وتحليال   فهمًا، الكريم القرآن يف التزكية آليات الدراسة هذه تعرض

 وما، فيه( التزكية) مادة طرح يف القرآين المنهج مالمح أظهر على للوقوف. ومنهجًا

 بأهبى الطهر صورة رسم بغرض المادة لهذه واشتقاقات صيغ من القرآن حشده

 .فيها السر وبيان بالغيًا التزكية آيات بتوجيه تعنى راسةد فهي. صورها

 :البحث مشكلة: ثانيًا

 : اآلتية األسئلة عن اإلجابة البحث يحاول

 ؟الكريم القرآن يف التزكية مفهوم ما -1

 ؟واشتقاقاهتا صيغها باختالف التزكية مادة طرح يف القرآن منهجية ما -4

 ؟فيه التزكوي بالجانب القرآن اهتمام مدى ما -8

 :البحث أهداف: ثالثًا

 : اآلتية لألمور أهميته البحث هذا يكتسب

 .بالهدى وتخصيصها، الهوى من النفس تزكية وهي التكليف غاية إبراز: أوال  
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 من عليها يرتتب لما، التزكية جانب وهو، البعثة قاصدم أعظم بيان: ثانيًا

 عليها نصت التي المصالح أعظم وهي، چڦ ڄ ڄڦ چٹ ٹ : فالح

 .الشريعة

 سرت لهتك قوي نزوع ففيها، البشرية النفس يف الدائم القائم الصراع بيان: ثالثًا

ڄ   *ڦ ڄ ڄ ڦ چ : الرهان ليبقى الفجور هذا تتقي أن على قدرة وفيها، الديانة

  .چڃ ڃ ڃ

 عين وهذه، للمكارم وانتقاء للمحارم اتقاء وأنه التقوى جذر إظهار: رابعًا

 جهة من الشرف يطلب فال وثيقا ارتباطا بالتقوى مرتبطة الكرامة وأن، وأسها التزكية

 .السبب جهة من يطلب إنما النسب

 :البحث اختيار مسوغات: رابعًا

 : تيةاآل لألسباب الموضوع لهذا اختياري يرجع

 .وأسراره آياته تتبع على وحرصي اهلل بكتاب شغفي: أوال  

 توسع وبيان، الكريم القرآن يف التزكية جانب بيان يف األكيدة رغبتي: ثانيًا

 .المادة هذه طرح يف القرآن

، علمية قيمة فيه ولإلسهام، نصيب فيه للجد عمل إلى همتي انصراف: ثالثًا

 سلطان إلى النفس هوى من التحرر بجانب ناءباالعت وذلك للمسلمين ثمرة تقدم

 .اللطف غاية ويف محكما ردا   العبودية حظيرة إلى العباد لردّ ، الشرع

 :السابقة الدراسات: خامسًا

 على لكنها، الكريم القرآن يف التزكية لمادة تعرضت التي الدراسات هي كثيرة

 كل فتعرض، الكتاب يف التزكية وفقه حقيقة تستوعب أن منها أي تستطع لم كثرهتا
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 .سبقه عما مختلفة رؤية إلى منها

 ذو واسع موضوع أنه ذلك، والبحث للدراسة يتسع الموضوع هذا ومازال

 يف يفرد ألن جدير منها موطن وكل، كثيرة القرآن يف ومواطنه، متنوعة بيانية دالالت

 مازال اجتهادي أمر أسرارها على والوقوف المواطن هذه تحليل وإن، الطلب

 .والنظر والفكر القلب أعمل عمن تنقطع ال وأسراره، يتجدد

 : اآليت النحو على السابقة الدراسات استعراض ويمكن

/ دكتوراه رسالة. اهلل إلى الدعوة يف وأثره النفس تزكية يف اإلسالم منهج-1

: وهي النفس تزكية يف العقدية األسس عن فيها الباحث تحدث وقد، القرى أم جامعة

 باليوم واإليمان، والقدر بالقضاء واإليمان، والسنة بالكتاب واالعتصام، التوحيد

 .اآلخر

 جامعة/ دكتوراه رسالة .األخرى الفلسفات ويف اإلسالم يف النفس تزكية-4 

 يف التزكية مفهوم بين مقارنة عقد على الباحث اهتمام جل انصب وقد، القرى أم

. والبوذية، والربجماتية، والواقعية، ليةالمثا: األخرى الفلسفات مع مقارنة اإلسالم

 النبوية البعثة بمقاصد المصرحة اآليات تحليل يف متخصصة الدراسة هذه وجاءت

، والبيان والتحليل بالشرح اآليات لهذه فتعرضت، چڇڇچ منها وأخص

 يف كتب من كل له يتعرض لم ما وهذا التزكية يف العامة والمالمح الضوابط ووضع

 .الموضوع هذا

 :البحث في المستخدمة المناهج: سادسًا

 : اآلتية المناهج بإعمال الباحث سيقوم

 بمادة الصلة ذات القرآن آيات باستقراء وذلك: الستقرائي المنهج-1

 .المادة لهذه القرآن عرض يف التكاملية النظرية لبيان وجمعها، التزكية



 

 
 

 صاحل جربان حممد لبيب. د 91

 

 
 بيانيا تحليال وعبالموض المتعلقة اآليات بتحليل وذلك: التحليلي المنهج-4

 .التزكية آيات يف القرآن أسرار عن للكشف

 من واألسرار الفوائد استنباط إلى الباحث يعمد: الستنباطي المنهج-8 

 .السياق وثنايا اآليات أعطاف

 :البحث خطة: سابعًا

 : اآلتية المباحث خالل من القرآن يف التزكية لمادة التعرض الباحث يحاول

 : مطالب ثالثة وفيه: األول المبحث

 : لغة التزكية مفهوم: األول المطلب

 .اصطالحا التزكية مفهوم: الثاين المطلب

 : التزكية يف عامة ومالمح ضوابط: الثالث المطلب

 : مطلبان وفيه، الكريم القرآن يف التزكية آيات: الثاين المبحث

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إلى التزكية إسناد: األول المطلب

 .الكريمة اآليات يف وتأخيرها التزكية تقديم: الثاين المطلب

 .البحث نتائج فيها أعرض البحث خاتمة ثم
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  التمهيدي المبحث

 لغة التزكية: األوو املطلب

 مع لكنها، متعددة مختلفة وجوه من( زكا) مادة اللغوية المعاجم تناولت

 كلهاو، والصالح والربكة والنماء الطهر: مرده عام مدلول على اللفظة أجرت تعددها

 .يتعداه وال واحد أصل إلى حقيقتها يف ترجع

 : معانيها وهذه

 : الطهارة: أولا 

ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻچ ٹ قوله ومنه 

 تطهيره وهو، المال زكاة: هنا والزكاة. (1)چۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

 مسلمين جعلهم أن: هي عباده اهلل وتزكية، هبا تطهرهم: قالوا، چںڻچ

 بركة: أي. (2)چڀ ڀ ڀ ڀٺچٹ ٹ . المشركين أدناس من مطهرين

 ٹ ٹو، مطهرا   مباركًا أي. (3)چڱ ڱچٹ  قوله ومنه. وتطهيرا  

ٹ ٹ و. قتلها يوجب ال مما بريئة طاهرة: أي، وزاكية. (4)چخت مت ىتچ

 من طهارهتا يريد: يبسها األرض زكاة: ومنه. طهر ما أي. (5)چٹ ٹ ڤڤ ڤچ

 .(6)وأشباهه كالبول النجاسة

                                                                        

 .188سورة التوبة، اآلية ( 1)

 .18سورة مريم، اآلية ( 4)

 .17سورة مريم، اآلية ( 8)

 .12سورة الكهف، اآلية ( 2)

 .41سورة النور، اآلية ( 5)

وانظر: األندلسي، تحفة ، مادة )زكا(، 883، ص4ابن األثير، النهاية يف غريب الحديث واألثر، ح( 7)

 .154، 1األريب بما يف القرآن من الغريب، ج
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 ٹ قوله ومنه. (1)به لتطهر مالك من أخرجته وما الشيء صفوة: والزكاة

 ٹ قوله ومنه. والمآثم الشرك من تطهر أي .(2)چحخ مخ جسحسچ

 .(4)تتطهر أي. (3)چٺٺٺٺٿٿچ

 : الصالح: ثانيًا

ڭ ڭ ۇ ۇ چٹ  قوله ومنه، صالح: أي، زكي رجل: يقال

. (7)يصلح أي. (6)چڦ ڄڄ ڦ ڦ ڦچ : ومنه، صالحًا عمال   أي. (5)چۆ

ڭ ڭ چ : ومنه، الصالح العمل: أي. (8)چڳڳ ڳچ : ومنه

 صلح والرجل .(10)أصلحه: تزكية وزكاه، صالحًا عمال  : معناه قيل. (9)چۇ

  .(12)تقي ي أ: زكي رجل: ونقول .(11)زكي: فهو وتنعم

 : ةوالزياد النماء: ثالثًا

ٹ ٹ : ومنه، كثرة منه وحصل، نما: أي زكاء   يزكو، الزرع زكا: يقال

                                                                        

 مادة )زكا(.، لفيروز أبادي، القاموس المحيطا( 1)

 17سورة طه، اآلية ( 4)

 13سورة النازعات، اآلية ( 8)

 ، مادة )زكو(.451، ص4لجم، معجم تفسير لغوي لكلمات القرآن. حالجمل، حسن أحمد، مخطوطة ا( 2)

 .31سورة الكهف، اآلية ( 5)

 .41سورة النور، اآلية ( 7)

 ، مادة )زكو(.345، 4ألزدي، ابن دريد، جمهرة اللغة، جا( 1)

 .81سورة مريم، اآلية ( 3)

 .31سورة الكهف، اآلية ( 7)

. وانظر: السمين الحلبي، عمدة الحفاظ 441، ص83س، جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القامو( 18)

 .128، 4يف تفسير أشرف األلفاظ، ج

 الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة: )زكا(.( 11)

 ، مادة: )زكو(.872، 5الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ح( 14)
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 بّين تام: أي: زاك   وزرع. وأزيد بركة غنىأ أي. (1)چں ں ڻڻچ

: المجاز ومن. المال بركة فالزكاة، فيه يبارك لما: زكاة المال لزكاة ويقال. (2)النماء

 فيه وجعل أنماه: تزكية اهلل وزكاه. (3)الزكاء بّين، والفضل الخير زائد: زكي رجل

 .(5)فيضاعف عملال عنده يزكو من وهو: الشكور تعالى اهلل أسماء ومن. (4)بركة

 : المدح: رابعًا

ٴۇ چٹ ٹ : ومنه. مدحها إذا: تزكية نفسه وزكى، اهلل زكاه: يقال

 . (7)والصالح الطهر إلى وينسبوهنا يمدحوهنا. (6)چۋۋ

 للباحث يمكن اللغوية المعجمية يف( زكا) مادة توسع إلى الموازنة وبالنظرة

 : اآلتية المالحظات تسجيل

 كل لتشمل تتسع العربية المعجمية إلى بالنظر( التزكية) مادة أن يالحظ: أولا 

 فيه وتنحصر، به تختص كأهنا حتى تضييق ثم. والصالح والنماء والربكة للطهر معنى

 .المادة هذه بطون يف المعاين هذه اخت صرت فقد. تتعداه وال

 يدل واحد أصل هي فإنما الكالم إلى( زكو): أو( زكا) مادة أضيفت إذا: ثانيًا

 .ذلك على المعاجم أصحاب يجمع ويكاد، والنماء والصفاء الطهر ىعل

                                                                        

 .484سورة البقرة، اآلية ( 1)

 : مادة )زكو(.345، 4جاألزدي، ابن درير، جمهرة اللغة، ( 4)

وانظر: السمين الحلبي، عمدة الحفاظ يف تفسير  ، مادة: )زكو(.213، 1الزمخشري، أساس البالغة، ج( 8)

 .128، 4أشرف األلفاظ، ج

 .441، 83الزبيدي، تاج العروس، ج( 2)

 .825، 8الهندي، محمد طاهر، مجمع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، ج( 5)

 .27سورة النساء، اآلية ( 7)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة: )زكو(.( 1)
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 سعتها على لكنها، اشتقاقاهتا وكثرة، العربية اللغة اتساع من الرغم على: ثالثًا 

 تشعب على مثال التزكية فمادة، الواحدة المفردة اشتقاقات بين واضحًا ناظمًا فإن

 أهال   وصار طهر فقد تزكى فمن، ائعر بياين بتكامل نظمها يمكن أنه إال لغة معناها

 .اآلخرة يف المثوبة واألجر، الدنيا يف والثناء المدح فاستحق خيره كثر ثم للصالح

 المعنى يرسخ جاء اشتقاقاهتا بكل التزكية لمادة القرآن استعماالت: رابعًا 

 لكل الملجأ وكان، العرب للغة الضابط المرجع هو القرآن فكان، للمفردة اللغوي

 .اللغة استعماالت يف الدقة أراد من

 لرتسم، (زكا) مادة اشتقاقاهتا بكل القرآنية المفردة تحشد تكاد: خامسًا 

 توظيف القرآن فاستطاع، النفس يف ظاهرا   أثرا   فترتك، والربكة والنقاء الطهر صورة

، السامع نفس يف األكرب األثر لها التي المفردة اختيار يف، له نظير ال أمثل توظيفًا اللغة

 فلما والربكة والنمو والطهر الزيادة: معاين إال( الزكاة) من تعرف ال العرب أن ذلك

 تزكو حتى الطهر يف بنفوسهم يرتقوا أن أراد إنما علموا، نفوسهم بتزكية القرآن أمرهم

 . الوفاء غاية يف المعنى هذا إلى القرآنية المفردة فاهتدت. كذلك الزرع كما خير بكل

 اللغة حفظ حيث من الكريم للقرآن خدمة اللغوية المعاجم يف يبدو: سادسًا

 من ويتخذ، الكريم للقرآن لغوي تفسير إلى ينظر فكأنما فيها فالناظر، واشتقاقاهتا

 القرآين المعنى يرسخون إنما معاجمهم يف فهم. ومفرداته ألفاظه لشرح أساسًا اللغة

 .لفةالمخت اللغوية المفردة اشتقاقات ذكر خالل من

، القرآن يف تتناثر التي( زكا) مادة بصيغ غني العربي المعجم أن يتبين وهكذا

 فآتت، والنقاء الطهر صفة عليها لتخلع، اإلنسانية النفس جذور يف بمعانيها فتضرب

 مراده إنما، مفرداته يطرح حينما فالقرآن، األمة هذه يف ظاهرا   ذلك صار حتى أكلها

 .أمة وصياغة نفس بناء
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 وخمسين تسعة منها يحصي، (زكا) مادة من القرآن يف جاء ما المتتبع وإن

 هذه تنوعت وقد، المختلفة بدالالته المصطلح هذا غناء على يدل وهذا، موضعا

 صورة لرتسم، وزكاها، وزكاة، وزكية، زكيا، أزكى، ويزكي، زكى بين االشتقاقات

 أثرا   فترتك النفس جذور يف تتعمق قد مختلفة دالالت ولتنثر، جوانبه كل من الطهر

 .مميزا   نفسيًا

 بيانيًا تكامال   كذلك يلمس قد( زكا) مادة من االشتقاقات هذه يف الناظر وإن

 فقد اتبعه فمن، المنهج على للتدليل األمثلة وينصب يزكي من فهناك، بينها فيما

دّ  أن وطلب تزكى  زّكا فقد ذلك على مستمرا   وقائمًا يّزكى دام وما، األزكياء يف ي ع 

 .زكية ونفسه زكيًّا صار حتى زكاة نفسه

 النفس يف وأثرها، الكلمة هذه عمق على تدل المفردة هذه اشتقاقات فكثرة

 .وأساس ضروري العمق هبذا االهتمام أن إلى أيضًا وتشير

 الحياة صميم يف معانيه بقوة وينفذ، بدالالته غني القرآن يف التزكية فمصطلح

 ليكون أ عدّ  الذي اإلنسان هو التزكية موضوع أن ذلك، انبهاجو بمختلف اإلنسانية

 قرآين منهج على الدنيا إدارة يف لتأهيله المصطلح هذا فينهض، األرض يف خليفة

 . فريد

 املطلب الثاني: التزكية اصط حًا:

 الزكاة تفسر ولهذا، النفس لزكاة الموجبة السيئات برتك التطهير هو: التزكي

، األمرين تجمع الزكاة أن والحقيقة، واإلماطة بالنظافة وتارة، زيادةوال بالنماء تارة

، القلب تدنس ألهنا، السيئات برتك تكون إنما فالتزكية.(1)الخير وزيادة، الشر إزالة

                                                                        

 .188/ 5ابن تيمية، دقائق التفسير، ج( 1)
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 يف الرديئة األخالط بمنزلة القلب يف والمعاصي الفواحش نجاسة وإن»

 الشرك من هميطهر، چڇڇٹ چ قوله فمعنى، ونماء تطهير وهي.(1)البدن

 لها هو بما النفس ونماء، الزكاة إكساب وهي .(2)اهلل بطاعة ويكثرهم وينميهم باهلل

 .(3)للجسم الغذاء بمنزلة

 العقل على ويقع، األمراض من وينقيها فيغسلها النفس على التطهير ويقع

 الحياة على ويقع، الضال الفكر وانحرافات الفكر منزلقات من فيخلصها والذهن

، االعتقاد: تشمل فالتزكية. (4)التفكك مظاهر كل وبين بينها فيباعد؛ ماعيةاالجت

 أن يحتاج فالقلب. »زاكيًا صيري أن على نساناإل وتحمل. (5)واألعمال، واألخالق

 .(6)«ويصلح يكمل حتى ويزيد فينمو يرتبى

 ليحظى الكمال نعوت على التنبيه يجب فكما، وتخلية تحلية: جانبان ولها

 ترجع أن وغرضها.(7)عنها ليتحرز النقصان عن التحذير عليه يجب، هبا المتعلم

خت مت چ ٹ ٹ، والصفاء والطهر النقاء حيث من طفولتها إلى بالنفس

                                                                        

 .1/758. وانظر: الزمخشري، الكشاف، ج1/27ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ج( 1)

الذريعة إلى مكارم الشريعة،  . وانظر: األصفهاين:32، 1وانظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج

 .87ص

. 1/178. وانظر العز بن عبد السالم، تفسير القرآن، ج4/513الطربي ابن جرير، جامع البيان، ج( 4)

  .1/487، والمراغي، ج1/758وانظر: الزمخشري، الكشاف، ج

التفسير، وانظر: محمادي الخياطي، تراث أبي الحسن الحرالي يف  .8/178البقاعي، نظم الدرر، ج( 8)

 .472ص

 .418أمير عبد العزيز، تفسير سورة البقرة، ص( 2)

 .1/72لمهايمي، علي بن أحمد، تبصير الرحمن وتيسير المنان، جا( 5)

 .18/77ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ( 7)

. وانظر: القاري، المال علي، أنوار القرآن 1/282النيسابوري، الحسن بن محمد، غرائب القرآن، ج( 1)

 .141، 1ار الفرقان، جوأسر



 

 
 

 بيانية حتليلية دراسة "التزكية" النبوة  قاصد املصرحة اآليات 013

، عقاهبا يوجب ما تقرتف ولم، تعص ولم تكلف لم، زكية الطفل فنفس .(1)چىت

 هللا أقسم ذلك أجل من. صفائه يف الطهر حيث إلى هبا رجع، المتزكي نفس وهكذا

 ألوان من اللون هذا أهمية إلى إشارة، النفس تزكية على قسم وأطول بأعظم كتابه يف

پ  * ٻ ٻ پ *ٱ ٻ چٹ ٹ  : فالحها حيث بالنفس الرتقي

ڤ  *ٹ ٹ ڤ  * ٿ ٿ ٹ *ٺ ٺ ٿ  *ٺ  ڀ ڀ *پڀ 

 .(2)چڄ ڃ ڃ ڃ *ڦ ڄ ڄ  ڦ *ڤ ڦ 

 هيرتط وهي، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمل من الثاين العمل هي التزكية كانت هنا ومن

 يف آثارها كانت المحمدية فالرسالة، وتنميتهم، الجاهلية أدران من المؤمنين نفوس

 قلوهبم بين والربط، آحادا   نفوسهم هتذيب: نواح ثالث إلى تتجه المؤمنين

 والكلمة، األرض يف لهم والتمكين شأهنم رفع على والعمل، جماعات

 لذلك.(3)يماناإل أهل شأن من ترفع التي المعاين هذه كل تشمل چۉچ

 تعليم أن كما، الحكمة يعلمهم على متفرعة القرآين المنهج حسب التزكية كانت

 وتبليغها ألفاظه تالوة على المتفرع، معانيه وتبيين الكتاب تعليم على متفرع الحكمة

 القولية الرذائل من النفوس تطهير إلى وسيلة محض الكتاب ألفاظ وتبليغ، إليهم

 .(4)قبله ذكر ما إلى بالنسبة مطلوبة غاية منها وتطهيرها، واالعتقادية والفعلية

ٹ  : العبد إلى أسندت فمرة، وتنوعت القرآن يف التزكية إسنادات تفرعت وقد

ۅ چ اهلل إلى وأسندت، التزكية بفعل يقوم من فهو، (5)چڦڄڄڦٹ چ

                                                                        

 .12سورة الكهف، اآلية ( 1)

 .18-1سورة الشمس، اآلية ( 4)

 .8/1278أبو زهرة، زهرة التفاسير، ج( 8)

 .881، 4شيخ زادة، حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، ج( 2)

 .7سورة الشمس، اآلية ( 5)
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 إليه كله فاألمر، طلبها من على بالتزكية يتفضل الذي فهو، (1)چۉۉېۅ

 المنهج على والدال المعلم فهو. (2)(ويزكيهم): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إلى أسندتو، ابتداء

ٺ ٺ ٺ چ التزكي ألوان من اللون هذا عرض يف المنهج إلى ألمحت ثم، له والقدوة

 االلتزام على وحثت، المنهج هذا عرض يف اللطف غاية إلى إشارة، (3)چٺٿ ٿ

 .ونجاة فالح من عليها يرتتب لما بالتزكية

ٹ و، (4)چڀٺٺٺچٹ ٹ : العبادات إلى أخرى تارة ونسبت

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچٹ 

 ۉ ۉۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچٹ  ٹو، (5)چڦ ڦ

، (6)چۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائى ى ې ې ې ې

 الوسائل على داللة، (7)چڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ ٹ ٹو

، حكمته علينا خفيت وما، للتزكية فرضت كلها فالعبادات، للتزكية الموصولة

 نفسه فالتعبد، فيه الحكم وجه القطع وجه على ي درى ال الذي بديبالتع والمسمى

 يف يصبح حتى سلطاهنا تحت المكلف إدخال من الشريعة مقصد وهو، بالغة حكمة

 لمعاين تأسيس فيه وهذا، األمر علة إلى ملتفت غير اآلمر لحكم الطواعية غاية

 .نفسه يف التزكية

                                                                        

 .27سورة النساء، اآلية ( 1)

رة النعيم يف مكارم ض. وانظر: صالح إمام، ن441، 83من جواهر القاموس، ج الزبيدي، تاج العروس( 4)

 .7/4171جملسو هيلع هللا ىلص. أخالق الرسول 

 .13سورة النازعات، اآلية ( 8)

 .13سورة الليل، آية ( 2)

 .138سورة البقرة، اآلية ( 5)

 .25سورة العنكبوت، اآلية ( 7)

 .188سورة التوبة، اآلية ( 1)
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، ويزكينا ليصلحنا كلفنا فاهلل، وتكميال ةتزكي يهدينا أن األحكام هبذه اهلل فأراد

 اهلل رحمة عين هي المكلفة فالشريعة، للتزكية الموصلة الوسائل أعظم فهي

 .بالتزكية الفوز أسباب من تمكينه من فيها بما بالمكلف

، ووسائل مزك فمن، التزكوية العملية يف تكامل إلى ظاهرة إشارة سبق وفيما

 ألهواء المقصد هذا مثل يرتك فال، النبوة ميزان ثلهيم الشرع بميزان منضبط ومنهج

 الرب يتفضل ثم، النبوة مرجع وهي بالثبات تتصف مرجعية من بد فال، الناس

دّ  أن طلبت نفوس من يشاء من فيزكي بالمنن  .األزكياء يف ت ع 

 : التزكية في عامة ومالمح ضوابط

 : اآلتية المسائل يف المالمح هذه ضبط ويمكن

 اهلل وأقسم، الرسل اهلل وأرسل، الكتب نزلت النفوس تزكية أجل من: أولا 

 أعظم كانت لذا، نفسه بتزكية منوط وفالحه العبد صالح أن على كثيرة أقسامًا

 الكماالت هذه يعرتض ما كل تنحية ثم وصقلها النفوس تنمية: وهي، النبوة مقاصد

 .وأرجاس شوائب من

، (1)چی جئ حئ مئچٹ ٹ : (التزكية) على اإلنسان نجاة توقفت وقد

 جس مخ حخ جخمح مج جح حج يث ىث جث مثچ، (2)چڦ ڄ ڄڦ چ

 .(3)چحس

ٹ   ٿ  ٿ ٿ ٿ چٹ ٹ : ومنّه اهلل من فضل والتزكية الهداية أن: ثانيًا

                                                                        

 .12سورة األعلى، اآلية ( 1)

 .7سورة الشمس، اآلية ( 4)

 .17سورة طه، اآلية ( 8)
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 الذي هو فاهلل. (1)چڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ  ٹ ٹ   ٹ

 .إلينا ونسب خلق أن علينا فضله فمن، واعترب قدر ثم وطهر وزكى، مدح ثم منح

 ال الذي العيب بعين النفس وإلى، تنقطع ال التي المنن بعين اهلل إلى نظرةف

 التواضع إلى تدعو واألخرى، هلل المحبة من المزيد إلى تدعو فاألولى، ينقطع

، الكمال ودون مطلوب هو ما دون صالح منا فعل كل ونرى، العمل يف واالستمرار

 .والسمو لالرتقاء فنسعى

 من القلب يف ما لنقص يكون إنما، الواجبة الظاهرة مالاألع نقصان إن: ثالثًا

م أن القلب يف الذي الواجب اإليمان كمال مع يتصور فال، اإليمان  األعمال ت عد 

 .(2)الواجبة الظاهرة

، مضغة القلب يف وإن أال»: ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومنه، والظاهر الباطن بين قائم فالتالزم

 .(3)«القلب وهي أال، كله لجسدا فسد، فسدت وإذا، كله الجسد صلح صلحت إذا

 الظاهر كان فإن، الباطن يف ما على دليل الشرع يف الظاهرة األعمال نفإ

كم مستقيما أو منخرفًا  .(4)بذلك الباطن على ح 

 أصول من النفوس تزكية يجعلوا أن السلف منهج من كان لقد: رابعًا

 المأكل يف عالتور مذهبهم من فكان»، إليه وتوصل تلك من فهذه، االعتقاد

 واآلثام البدع مجانبة يرون وكانوا. »(5)«والقبائح الفواحش من والتحرز، والمشرب

                                                                        

 .41سورة النور، اآلية ( 1)

 .1/741ابن تيمية، الفتاوى، ( 4)

أخذ (، ومسلم باب: 54حديث رقم )فضل من استربأ لدينه، البخاري، باب: متفق عليه، أخرجه: ( 8)

 (.1577، حديث رقم )الحالل وترك الحرام

 .1/488الشاطبي، الموافقات، ( 2)

 .77أبو إسماعيل الصابوين، عقيدة السلف أهل الحديث، ص( 5)
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 جنس من السلوك فمسائل. »(1)«الغيبة وترك األذى كف ويرون، والتكرب والفخر

 .(2)«والسنة الكتاب يف منصوصة كلها، االعتقاد مسائل

 يمدح لم مدح لما لكنه، ويتدبرون يتفكرون الذين القرآن مدح: خامسًا

 عن العقل من صفي ما: واللب، (األلباب ألولي): اللب باسم وإنما، العقل بمطلق

 الهوى حجاب من يتخلص حين فالعقل، الحكمة معقد وهنا، الهوى مخالطة

 من فيه لما ضروريا التزكية مقصد كان لذلك، الشرع يدركه ما يدرك، الهدى لصالح

 بالتقوى اإلنسان ويصل، الشرع مقاصد تدرك ىحت النفس كدرات من الباطن تصفية

 .الغايات غاية وهذه، الحق مع التطابق إلى والصالح

: والهوى، الهوى فيه الباعث صار والذكر التطهر من القلب خال إذا: سادسًا

وي من كاسمه وي أو اله   .البعيد السقوط وهو: اله 

 : معنيين إلى ترجع الكلمة فمادة

ٹ . الرعب شدة من، (هواء وأفئدهتم)، الفراغ وهو الهواء ومنه: الخلو-أ 

 .(3)چںڱ ڱ ڱڱ چٹ 

 . سقوط فهو مقرها لبعد: الهاوية -ب

 سقوط وفيه، الخير من وخلو، الذكر من خلو ففيه: الهوى يف المعنيين وكال

 وسيؤول. اآلخرة يف الهاوية إلى به وينتهي، الدنيا يف داهية كل إلى بصاحبه يهوي

طا) أمره ر  ط، چڤڤڦ ڦڦچ، (ف  ر  ، إليه المتقدم، بالشر السابق: والف 

 الذي الخيط انقطع فإذا، (العقد انفرط): العرب قول األهوائي حال يمثل ما وأفضل

                                                                        

 .58اإلسماعيلي، اعتقاد أهل السنة، ص( 1)

 .17/418ابن تيمية، الفتاوى، ( 4)

 .18سورة القصص، اآلية ( 8)
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 ساقطة، األخرى تلو واحدة السبحة يف التي الحبات تتابعت، نظامها ويمثل، يجمعها

 يجمعه فال ،الهوى بصاحب ينتهي الذي للضياع تصوير وفيه، وضائعة ومتناثرة

 .الضياع من الحد هذا إلى بصاحبه ينتهي ألنه، الهوى اإلسالم خاصم لذلك، نظام

، الهوى من تزكيته التكليف غاية جعل أن المكلف بالعبد اهلل رحمة من فكان

 .حد غير إلى أهوائها مع والجري، النفس داعية من وتطهيره

، لها حدود ال ريةح إلى مدخل التزكية أسباب وتطلب هلل التعبد: سابعًا

 يف أنه ظن حتى، الهوى أسر من انفك فقد، وراحة فسحة إلى العبادة قيد فيتحول

 لحكم الطواعية غايته وصارت، الشرع سلطان تحت ودخل، وأوسع أرحب عالم

 .التزكية ومعقد، الفالح طريق وهذا األمر علة إلى ملتفت غير، اآلمر

 فإن، أمة وهنضة، مجتمع لنقاء يؤسس ماإن العام بمعناه التزكية علم إن: ثامنًا

ل ه وما، النفس تطهير  األمة صالح إلى يفضي محالة ال فإنه، لصاحبها نفع من ت حصِّ

 وظيفة من وكان، الشرع مطالب من وهو، عظيم شك ال مطلب وهذا، قاطبة

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

، اهلل زكاه فقد، ملسو هيلع هللا ىلص أصله ألهنا، النفوس بتزكية يتصرف ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان لذلك

 ألجّل  اهلل فهداه، (1)األخالق صالح يتمم أن بعثته أساس وكان، األمر لهذا لهوأهّ 

 خير غدت حتى، ظاهرا   أمته يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أثر فكان، مهمة بأعظم وأكرمه، غاية

 .قاطبة الحياة ليشمل يمتد بل، الروحي البعد على يقتصر ال التزكية أثر أن ذلك، أمة

 

                                                                        

 .1/113رواه البخاري يف األدب المفرد، صحيح األدب المفرد، ج( 1)
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 الثاني المبحث

 الكريم قرآنال يف التزكية آيات

 :مقدمة

 التزكية ذكرت منها آيات أربع أن غير، التزكية لمادة تعرض التي اآليات كثرة

 وظائف من أساسًا وظيفة وكوهنا، الصريحة الوحي مقاصد من مقصدا   بوصفها

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 : هي المواضع وهذه

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چٹ ٹ : األول الموضع

 .(1)چڌڇ ڍ ڍ ڇڇ چ چ ڇ

ۈ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچٹ  ٹ: الثاين الموضع

 .(2)چۉ ۉ ې ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ چٹ ٹ : الثالث الموضع

ۈئ ۈئ ېئېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئ

 .(3)چېئ ىئ ىئ ىئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چٹ ٹ : الرابع الموضع

 .(4)چڦ ڦ ڦ ڄڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 
                                                                        

 .147سورة البقرة، اآلية ( 1)

 .151البقرة، سورة ( 4)

 .172سورة آل عمران، اآلية ( 8)

 .4سورة الجمعة، اآلية ( 2)
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 : اآلتية المطالب خالل من اآليات لهذه بالتعرض الباحث وسيقوم

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى التزكية إسناد: األول المطلب

 .وداللته وتأخيرها التزكية تقديم: الثاين المطلب

 : ملسو هيلع هللا ىلص النيب املطلب األوو: إسناد التزكية إىل

 فعل نسبت أهنا يلحظ الوحي إنزال بمقاصد المصرحة اآليات المتأمل إن

ۈ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ: بقوله وذلك، ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى التزكية

، (1)چۉ ۉ ې ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ

 ؟ذلك داللة فما

 بطريق هي ما إذ، السبب إلى الفعل إسناد باب من هو، ملسو هيلع هللا ىلص إليه التزكية إسناد

 وإلى ملسو هيلع هللا ىلص إليه الهداية كإسناد، والحمل التسبب بطريق مجازي إسناد فهو، الكسب

 اهلل من الخبث وسائر الشرك من والطهر الزكاء وخلق االهتداء خلق: بمعنى، القرآن

 تنظر التي األمور يعطي هو: حيث من ملسو هيلع هللا ىلص إليه فن سب .(3)عقلي مجاز فهو، (2)تعالى

 قاسم أنا إنما): ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومنه. (4)وحي من إليه اهلل يلقيه بما النظر طريق ويعلم، فيها

 المنهج على والدال المعلم أنه على ملسو هيلع هللا ىلص إليه التزكية فإسناد. (5)(يعطي واهلل وخازن

                                                                        

 .151سورة البقرة، اآلية ( 1)

 .2/875ي، على تفسير البيضاوي، جوي، حاشية القونوالقون( 4)

 .7/874، جالمرجع نفسهي، والقون( 8)

 .4/288القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج( 2)

، 711كتاب العلم، باب: من يرد اهلل به خيرا  يفقه يف الدين حديث رقم: ، أخرجه البخاري يف صحيحه( 5)

( من طريق عبد اهلل بن صالح، عن ليث بن سعد، هبذا 155/ )17 "الكبير"وأخرجه الطرباين يف 

 ."إنما أنا قاسم ويعطي اهلل"اإلسناد وزاد: 
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 .(1)له والقدوة

 التصرف على قدرة ملسو هيلع هللا ىلص ولللرس أن، چڇچ : قوله من المقصود وليس

 على ال، الجرب سبيل على فيهم حاصال   الزكاء ذلك ولكان، المكلفين بواطن يف

 : تفسيرات لها التزكية هذه فإذن، االختيار سبيل

 .به يزكون ما والتزكية الوعظ من ملسو هيلع هللا ىلص يفعله ما: أوال  

 .القيامة يوم أزكياء بأهنم لهم يشهد: ثانيًا

 .(2)ألرجاسوا الشرك عن يزكيهم: ثالثًا

 أو، والمدح بالثناء يزكيهم أو، أزكياء صاروا به تمسكوا إذا ما يعلمهم: وقيل

 وهذه، الحق على يجمعهم بأن وذلك، يكثركم: قال كأنه، التنمية عن عبارة الزكاة أن

 .(3)ذلك كل بالمطيع يفعل اهلل فكأن، متنافية غير الوجوه

 داللة، (4)والتطهير لإلصالح اعيالد وأنه للتزكية الفاعل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص إليه فنسبت

 أضاف فلما، ذلك إلى اآليات ألمحت وقد، هلل إال ذلك فليس، للتزكية خلقا وليس

ڦ ڦ چٹ ٹ  : بقوله جاء، چڇڇچ : بقوله ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إلى التزكية فعل

 فعل خلق وهو ملسو هيلع هللا ىلص للرسول ذلك وليس، فعل فضل هلل أن فدل، چڄڦڄ ڦ

 .(5)التزكية

 من بفضل فإنه لمعصيته وترك اهلل طاعة يف وعمل إيمان من العبد به يتزكى فما

                                                                        

 .4171/ 7صالح إمام، نضرة النعيم، ج( 1)

 .1/572وانظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج .1/518ب، جالرازي، مفاتيح الغي( 4)

  .518/ 1، جالمرجع نفسهالرازي، ( 8)

 .418أمير عبد العزيز، تفسير سورة البقرة، ص( 2)

 .2/875الجرجاين، عبد القاهر، درج الدرر يف تفسير القرآن العظيم، ج( 5)
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 العمل إلى بالتوفيق عليه يتفضل الذي فهو، والتوفيق بالهدى عليه تفضل فكما، اهلل

 . (1)المعاصي وترك الصالح

 العملية يف األساس الركن وهو المنهج على الداللة شرف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي فكان 

 فكان، لذلك اهلل أهّله وقد، المعلمو المربي فهو ذلك يف األصل وهو، التزكوية

 وسعى، عنايته األمر ذلك يف وصرف، وزكاها أحياها حتى القلوب ثغر على مرابطًا

 .بقائه وسر، الدين هذا سر ملسو هيلع هللا ىلص فكان، الكمال نحو األمة يف

 املطلب الثاني: تقدي  التزكية وتر ريها ودالالته:

 إنما والعرب»، بذلك يشعر ما قدمت فعنايته، األهم يراه ما الناظم يقدم

 بالمقدم للعناية يكون إنما فالتقديم، (2)»أعنى ببيانه وهم لهم أهم بيانه الذي يقدمون

 .بياهنم يف العرب ألساليب موافقًا القرآن جاء وقد، (3)«العرب سنن من وهو»

 ظنون يف وقع وقد»؟ اآليات هذه بين والتأخير التقديم يف البالغي السر فما

 أين من يذكر أن غير من، أهم ذكره وألن، للعناية قدم إنه: يقال أن يكفي أنه الناس

 بالمفردات التصرف يف الغاية بلغ قد والقرآن.(4)؟أهم كان وبم؟ العناية تلك كانت

 يف ذلك كان وقد، فيه يتحدث الذي والمقام يتناسب بما ويؤخر فيقدم، والجمل

 كان والتأخير والتقديم. قاصدهاوم األلفاظ دالالت بيان يف متزنًا منهجًا القرآن

 بين التكامل يتحقق وهبا، وغايات مسوغات وله، الخاصة دالالته له، القرآن يف نمطًا

 .القرآين النص يف والمعنى اللفظ

                                                                        

 .1/73اتريدي، تأويالت أهل السنة، ج، وانظر: أبو منصور الم582 /3الشنقيطي، أضواء البيان، ج( 1)

 .1/82سيبويه، الكتاب، ج( 4)

 .422الرازي، أحمد بن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة العربية، ص( 8)

 .73عجاز، صالجرجاين، عبد القاهر، دالئل اإل( 2)
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 : اآليات من الشاهد وموطن

 .(1)چڇڇ ڃ چ چ چ چ ڇچٹ ٹ 

 .(2)چۈ ٴۇ ۋ ۋچٹ ٹ 

 ثم، األول الموطن يف والحكمة الكتاب تعليم على التزكية تأخير: الفرق 

 .األخرى المواطن يف تقديمها

 : اآلتية المسائل نتلمس أن يمكن النصوص هذه بين الموازنة النظرة ولدى

 مؤهال   يكون حتى القلب تطهر التزكية ألن ؛العلم على التزكية قدم: أولا 

 نفسال آفات أن ذلك، وموانع قواطع الهداية وبين بينه يحول لن وحينها، العلم لتقّبل

 .الهداية إلى طريقه المرء على تقطع والعجب كالكرب

، والوسائل األسباب يدي بين الثمرة بيان تعجيل باب من التزكية قدم: ثانيًا

 وإنما، التزكية تصلح والبيان البالغ بمجرد فليس، الوجودي الرتتيب يقصد ولم

 فال تتحقق لم إن األهن، الغاية بشأن اهتمامًا، الوسائل على الغاية تقديم هنا قدمت

 .اعتبارها الوسائل وفقدت، لألسباب معنى

 سبق لما إال والحكمة الكتاب وتعليم التالوة كانت ما يقول القرآن فكأن

 ترتيب رتبت األول الموطن ويف، االعتبار ترتيب رتبت فهنا، چڇڇچ: وهو

 به تحصل لمالع ثم، معانيه تعليم ثم، القرآن تالوة الرسالة تبليغ أول ألن»، الوجود

 .(3)«القرآن بإرشاد العمل يف وهي، التزكية

 وبه الكتاب يعلم ثم، نبوته على الدالة باآليات اإلتيان ملسو هيلع هللا ىلص النبي منزلة فأول
                                                                        

 .147سورة البقرة، اآلية ( 1)

 .151سورة البقرة، اآلية ( 4)

 .1/58وانظر: الغرناطي، مالك التأويل، ج .1/144، جبن عاشور، التحرير والتنويرا( 8)
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 مزكى اإلنسان يصير هبا بالتدرج ثم، العلم منازل أشرف وهي الحكمة إلى يوصلهم

 .(1)«مطهرا  

، الوسيلة على الغاية فقدم، تداء  اب للثمرة ننتبه أن داللته وله المتشابه من وهذا 

 يف وكأن الوسيلة ذكر قبل المقصد فذكر» .هبا العناية على دليال   تقديمها فكان

 وهي الغاية عن( والحكمة العلم) بالوسيلة السالك يضل أال تنبيه تقديمها

  .(2)(التزكية)

 الرتبية مقام يف مقدمة والتزكية، ملسو هيلع هللا ىلص تربيته تصف اآلية ألن التزكية قدم: ثالثًا

 . (3)التخلية بعد التحلية إذ العلوم تعليم على

 نعوت على التنبيه يجب فكما، والتخلية التحلية: بأمرين يتم اإلرشاد ألن

 .(4)عنها ليتحرز النقصان عن التحذير عليه يجب، هبا المتعلم ليحظى الكمال

 التطهير وهو، واالعتقاد العلم جهة من إما، التخلية إلى التزكية بتقديم فأشار

 على التحلية قدم وإنما، المعاصي عن التطهير وهو العمل جهة من وإما، الشرك عن

 وسيلة التخلية ألن أو، الخارج يف عليها مقدمة التحلية ألن أو، لشرافتها إما التخلية

 .(5)المصالح جلب من أولى المفاسد ودرء، التحلية والمقصود

 لكونه والوجود الحصول إلى النظر وةللدع المناسب ألن التزكية قدم": رابعًا

 الذهن يف أوال   متحقق هو ما إلى االلتفات لإلرسال والمناسب أصليًا مقصودا  

                                                                        

 .478، 4القاسمي، محاسن التأويل، ج( 1)

 .18األنصاري، فريد، مجالس القرآن، ص( 4)

 .7/874ي على تفسير البيضاوي، جوي، حاشية القونوالقون( 8)

 .1/78وانظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ج .1/282النيسابوري، غرائب القرآن، ج( 2)

. وانظر: األلوسي، روح المعاين يف تفسير القرآن، 2/428القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ج( 5)

 .1/835ج
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 إال، فيه الشروع يمكن ال االختياري الفعل ألن كذلك. التبليغ مقتضى إذ، والقصد

 فقدمها.(1)"الفعل يف الشروع: التبليغ من والغرض، بغايته والتصديق التصور بعد

 على مقدم والتعليم، الرتتيب يقتضي ال الواو إذ، البقرة يف ما عكس التعليم لىع

 هنا فقدمها. (2)أصالة مقصودة لكوهنا رتبة عليه مقدمة وهي، الوجود يف التزكية

 علة التزكية كانت فلما. (3)الفعل باعتبار إبراهيم دعوة يف وأخرها، القصد باعتبار

 الوجود يف مؤخرة، والتصور القصد يف مقدمة هيو، والحكمة الكتاب لتعليم غائية

 .(4)منهما لكل رعاية هناك وأخرت هنا قدمت، والعمل

 التزكية فعل فإن، العمل وآخر الفكر أول هي الفعل من المقصودة فالغاية

 علم بعد تكون إنما التزكية ألن، بدرجتين التعليم عن الخارجي الوجود يف متأخر

 .(5)التعليم بعد إال يكون ال طريقهاب والعلم بطريقها المتعلم

 على الرتبوية العملية أسبقية إلى إشارة التزكية تقديم يف ولعل: خامسًا

 تسهيل يف كبيرة بدرجة يسهم اإلنسان عند التزكية حصول وأن، التعليمية العملية

 األفراد إصالح يف المنهج إلى دقيق ملمح وفيه، التعليمية العملية وتمام

 إصالح يف يكفي ال والحكمة الكتاب تعليم أن علم ♠ راهيمفإب".واألمم

 على والحمل الفضائل على بالرتبية التعليم يقرن أن بد ال بل، وإسعادها األمم

                                                                        

 .2/877القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ج( 1)

 .435، 1، وانظر: األلوسي، روح المعاين، ج38، 17. ج877، 2القونوي، المرجع نفسه، ج( 4)

. وانظر: المظهري، تفسير المظهري، 8/22مين، حدائق الروح والريحان، جالعلوي، محمد األ( 8)

. وانظر: الخطيب 421. وانظر: السيوطي، جالل الدين، نواهد األبكار وشوارد األفكار، ص171ص

 .1/182الشربيني، السراج المنير، ج

 .4/247الشهاب الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي، ج( 2)

. وانظر: حاشية شيخ زاده على 2/877حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي، جابن التمجيد، ( 5)

 .4/831البيضاوي، ج
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 .(1)"چڇڇچ: فقال، الصالحة األعمال

 ولما، واآلثام الشرك من يطهرهم أن أراد التزكية قدم لما ولعله: سادسًا

 لهم يشهد»: أي التزكية معاين من وهو، أزكياء واصار بأهنم لهم يشهد كأنه أخرها

 .المدح فاستحقوا وطهرهم زكاهم فقد، (2)«بالعدالة القيامة يوم

، والتقديس التطهير أن، اإلبراهيمية الدعوة يف التزكية تأخير وجه أما: سابعًا

 أهم ذلك وطلب، والحكمة الكتاب وتعليم، القرآن وتالوة اإليمان بعد إال يكون ال

 الكتاب تعليم طلب تقديم فحسن، وأعلى أولى األهم وتقديم، التزكية طلب من

 آية يف والحكمة الكتاب تعليم على التزكية تقديم أما. هنا التزكية على والحكمة

ۉ ې ې چ : بقوله أوال   اإليمان لهم للمدعو أثبت اهلل فإن، الدعوة بإجابة اإلعالم

 يف ذكرها فقدم، منها أعظم تزكية وأي، باإليمان التزكية فحصلت، (3)چې ې

 .(4)والحكمة الكتاب تعليم ذكر قبل اآلية هذه

 تكون التعليم تقدم فحيث المجالس بحسب والتأخير التقديم ولعل: ثامنًا

، أهم التعليم فيكون، للتعليم أهل هو ومن، الخواص بمحضر عليه نزلت اآلية تلك

 التزكية فتكون عوام أكثره وضعم يف عليه نزلت اآلية تكون التزكية تقدم وحيث

 .(5)أهم

، التعليم فيه يفيد والصالح، صالحين وغير صالحون: قسمان العلم ومتعلمو

                                                                        

 .1/455. وانظر: حقي، روح البيان، ج1/218محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج( 1)

 . وانظر:1/34. وانظر: الخازن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، ج1/518الرازي، مفاتيح الغيب، ج( 4)

 .741الشهرستاين: مفاتيح األسرار ومصابيح األبرار، ص

 .172سورة آل عمران، اآلية ( 8)

 .485، صچۉ ې ې ې ېچلدمشقي، ابن ناصر، مجالس يف تفسير قوله تعالى: ا( 2)

 .1/217بن عرفة، تفسير ابن عرفة، جا( 5)
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 صالحه وكان، التزكية هو الذي لصالحه غيره من أكثر العمل على العلم ويبعثه

 على اهلل اختارها األمة وهذه، بذلك الفائدة له فحصلت، العلم طلب على متقدما

 بالتزكية اإلخبار فقدم، زاكية كانت فيها بعث فلما، فيها نبيها بعثة قبل مماأل سائر

 . هنا التعليم على

 .(1)التزكية طلب على والحكمة الكتاب تعليم بطلب لالهتمام هناك وأخرت

 :استنتاج

 للباحث يمكن وتأخيرها التزكية تقديم يف المفسرين أقوال إلى وبالنظر

 : اآلتية المالحظات تسجيل

 تحليل يف الصواب عن وأعرب، الحق من وجها أصاب كال أن: ولا أ

 نظرة يتطلب الحق أن غير، بيانه يف اآلخر يكمل أن بعضهم ولعل، القرآنية النصوص

 التقديم هذا من السر على يوقفنا أن عسى، الحكيم القرآين النص لسياق وتصفحا

 .ذلك من القرآن يصمده الذي وما، موضعه يف كّل  والتأخير

 األمة هذه هنج إلى إشارة التزكية ذكر قدمت التي اآلي ثنايا يف يبدو: ثانيًا

 رهبا إلى منتسبة ربانية ستكون األمة هذه وأن، البالد قبل القلوب فتح وهو المتفرد

 التزكية عطاء منحها فاهلل، والظهور المبالغة وجه على وحكمة وعلمًا وتزكية تدينا

 .ومنّة منه فضال  

 جمعت حيث، القرآين الرتبوي المنهج مالمح إلى اآليات هذه ارتأش: ثالثًا

 العملي والجانب، (التالوة) الوحي وهو( النظري) الفكري الجانب بين اآليات

 (.والتعليم التزكية) وهو العملي السلوكي الجانب يف ويتمثل، (التطبيقي)

                                                                        

 .485، صالمرجع نفسهالدمشقي، ( 1)
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 تقرر جاءت أهنا يلحظ، دواعيها يف والناظر، اآليات لهذه المنقب إن: رابعًا

 قواعد على بنائها يف تتكأ بأن وذلك األمة هذه وصناعة صياغة يف ثابتًا بينًا منهجا

 : أربع

 .اإللهي النص بإبالغ: التالوة-أ

 .القرآين النص أبعاد لفهم العلم منهج: التعليم-ب

 .العلم هذا بتطبيق: الحكمة-ج

 .الثمرة لهذه سبق ما وكل: التزكية-د

 النظم بديع على دالة ظاهرة اآليات هذه يف والتأخير التقديم إن: خامسًا

 الذي البيان ورقي، القرآين النص بعظم هتمس ودالالت إيحاءات له وكان، الحكيم

 اللفظ بين وتناغم، والمضمون الشكل بين ظاهر بتناسق كذلك وهتمس، فيه

 هذه يف أخيروالت التقديم وكان، اآليات هذه بين رائع بياين لتكامل مهد مما، والمعنى

 إال ذلك يكون وال، المقصود المعنى إلى واألهدى، النظم ببالغة األليق هو اآليات

 .الوفاء بغاية المراد الستخالص التدبري النظر قواعد بإعمال
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 : البحث خاتمة

 والتوصيات النتائج

 المبعوث على والسالم والصالة، الصالحات تتم بنعمته الذي اهلل الحمد

 : وبعد للعالمين ومزكيًا رحمة

 المادة هذه تلمس أنه كما، مظاهنا يف التزكية مادة تتبع البحث هذا توخى فقد

 .ومراميها أبعادها مستجليًا، أصولها يف فكرهتا مستوحيًا الكريم القرآن يف

 من المادة هذه بأطراف والشمول اإلحاطة الدراسة هذه أهداف من وكان

 .المختلفة جوانبها

 من مقصدا   غدت حتى، الكريم القرآن يف ظاهرا   ملمحًا التزكية بدت فقد

 من عظيمًا حيزا   وحشدت، ملسو هيلع هللا ىلص النبي وظيفة من كبيرا   جزءا   وشكلت، الوحي مقاصد

م جاء ثم، الكتاب آيات س   األمر عظمة ليؤكد تزكى لمن الفالح أن على اإللهي الق 

 .وأهميته

 إلحياء وهداها يهاهد بكل جاءت إنما الشريعة أن الدراسة هذه أثبتت وقد

 فكانت، بالهدى وتخصيصها، ورقه الهوى سلطان من وتجريدها النفوس هذه

 الفوز أسباب من تمكينه من فيها بما بالمكل ف اهلل رحمة عين هي المكلِّفة الشريعة

 .بالتزكية

 :التوصيات

 يف عامًا منهاجًا التزكية مادة لجعل مشروع بتبني هيئة تقوم أن: أوال  

 النفوس هتذيب يف األكرب األثر من الموضوع لهذا لما والجامعات المدارس

 .وترقيها
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 الكتب تأليف يف التزكية مادة طرح يف القرآن منهج من االستفادة: ثانيًا

 الحق أراد من لكل والضابط المرجع هو القرآن أن ذلك؛ األمر هبذا المتخصصة

 .إليه وسعى

 .العالمين رب هلل والحمد
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Abstract 
 

This research paper deals with the التزكية (i.e. chastening 

or purification) which is total submission to Allah in 

conformity with the Truth, Haqq, (i.e. Islam). It is to rid the 

self of its excesses and perfect it with virtues. If piety and 

righteousness are restraint and debauchery is encroachment 

and transgression, controlling these two tendencies is the 

essence of التزكية and the fundamental objectives of 

Prophethood, which is to rid one's self of its low desires and 

cause one to submit to his Lord. 
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self-purification or chastening, earthly desires, verses on 

self-purification, prioritizing self-purification, attributing 

purification to the Prophet (PBUH) 
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 املستخلا:

 يف تقرأ التي الختمة توزيع إعادة مفادها فقهية رؤية على البحث هذا يشتمل

 دون األخيرة العشر يف التهجد صالة تستوعب حتى الحرام بالمسجد الرتاويح صالة

 تحت داخل كالهما والتهجد الرتاويح أن السيما، مستقلة بقراءة التهجد صالة إفراد

 الدواعي ومن. كله رمضان قيام يف واحدة بختمة يكتفى وعندئذ ؛رمضان قيام مسمى

 والعاملين والطائفين والمعتمرين المصلين على والتيسير فيفالتخ: الرؤية هذه إلى

 مرغب وفضائل سنن من يتحقق ما مع، شؤونه على والقائمين الحرام المسجد يف

 توخي مع، الرؤية هذه لتطبيق المقرتحة الطرق بيان على البحث اشتمل وقد، ..فيها

 . الشرعي التأصيل إلى واالستناد والواقعية المرونة

 : المفتاحية الكلمات

 – األناة – التالوة – التخفيف – الختمة - رمضان – التهجد – الرتاويح 
  .الزحام – المعتمرين – الطائفين
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 مقدمة

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة، العالمين رب هلل الحمد

 : وبعد، أجمعين

 نجد الحرام دالمسج يف رمضان لشهر والتهجد الرتاويح صاليت إلى فبالنظر

 تزاد منه األخيرة العشر حلول وعند، الشهر يف كاملة ختمة تنتظم الرتاويح صالة أن

ا الكريم القرآن أول من قراءة لها وتستأنف، التهجد صالة  ومفاد، ..البقرة بسورة بدء 

 مستوعبة   الرتاويح ختمة تكون أن: البحث موضوع هي التي الفقهية الرؤية هذه

 استقالل دون، والتهجد الرتاويح من كل يف واحدة ختمة بحلتص التهجد صالة

 تحقيق -الباحث رؤية حسب – ذلك ويف؛ المصحف أول من بقراءة التهجد لصالة

 ..     والمعتمرين والطائفين والعاملين والمأمومين األئمة تشمل كبيرة فوائد

 ،العظيم القرآن هنا وهو موضوعه بشرف البحث شرف إن: الموضوع أهمية

 كما –ترمي فقهية رؤية بعرض يعنى فالموضوع؛ الحرام والمسجد، رمضان وقيام

 بالمسجد الرتاويح صالة يف تقرأ التي الختمة توزيع إعادة إلى – اإلشارة سبقت

 قيام يف واحدة ختمة لتصبح؛ األخيرة العشر يف التهجد صالة تستوعب حتى الحرام

 المسجد صتخص   وقد. التهجد الةص يف مستقلة لقراءة ابتداء دون، كله رمضان

، األرض أقطار شتى يف المسلمين لدى القدوة خاصية من له لما بذلك الحرام

 واالعتكاف والطواف العمرة ألداء عميق فج كل من إياه المسلمين قصد  وخاصية

، الناس بين الكبير االزدحام عنه ينتج مما، رمضان يف األعالم أئمته خلف والصالة

 المصلين على والتيسير التخفيف يقتضي وذلك؛ وظروفهم والهمأح اختالف مع

. شؤونه على والقائمين الحرام المسجد يف العاملين وكذلك والطائفين والمعتمرين

 فوائد من يتحصل ما مع ذلك تحقيق يف -اهلل شاء إن- يسهم ما التصور هذا ويف

 ..تعالى اهلل بمشيئة البحث تفاصيل يف تستبين أخرى
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 : اآليت يف الموضوع هذا اختيار سبابأ وتتمثل

 الحرمين لخدمة المسؤولون يبذلها التي الجهود يف اإلسهام محاولة – 1

 العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رأسهم وعلى، الشريفين

 الدكتورعبدالرحمن الشيخ معالي برئاسة الحرمين رئاسة به تقوم وما، اهلل يحفظه

 الرؤية هذه فتأيت؛حال أكمل على الحرمين رسالة تحقيق سبيل يف هللا حفظه السديس

، الشريفين للحرمين والمستمر الشامل التطوير مع الفقهي العلمي الطرح ليتواكب

 .الحرام المسجد والسيما

 من الحرام المسجد قاصدي على والتيسير التخفيف من مزيد تحقيق – 4

 .شؤونه على والقائمين فيه العاملين وكذا، ..والطائفين والمعتمرين المصلين

 صالة يف الحرم أئمة أمام الوقت من الرؤية هذه توفره أن يتوقع ما –8

 السيما اآلي رؤوس على الوقوف مثل الفضائل من يفوت قد ما الستدراك الرتاويح

..؛ التسليمتين بين واالسرتاحة، والمأمومين لإلمام التأمين وتمام، الفاتحة سورة يف

 تم ما إذا، األخيرة للعشر التهجد صالة يف الوقت وفرة من يستفاد لما وذلك

 .الرتاويح صالة يف تتم التي الختمة ضمن فيها التالوة احتساب

 جهة من الحرم أئمة  على التخفيف من الرؤية هذه تحقيق على يرتتب ما –2

 قيام يف المتلو القدر من اإلمام نصيب يكون بحيث، المتلو القدر يف اإلمام حصة

 أوسع يكون الصالة يف له المتاح الوقت فإن وكذلك، اآلن عليه مما أقل رمضان

 .والتدبر للتأين أكثر الفرصة تتهيأ بحيث

ح من وتمكينهم، الحرام المسجد يف المصلين على التيسير كذلك –5  الرتوُّ

 .الكريم آنالقر آيات يف التدبر لزيادة التهيئة من لهم يتحقق ما مع، القيام صالة خالل
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 – ومكان ا وقت ا - التوسعة من الرؤية هذه تحقيق على يرتتب ما مع هذا -7

 .شؤونه على والقائمين الحرام بالمسجد والعاملين، والمعتمرين الطائفين على

 :السابقة الدراسات

 بشكل والتهجد الرتاويح مسائل ببعض عنيت ودراسات كتابات هناك أن مع

 هذه لمثل تطرق من أجد لم أنني إال، خاص بشكل الحرام المسجد ويف، عام

 تدعو فقهية رؤية لعرض العلمي البحث وهي، بصددها نحن التي الفقهية الدراسة

، الحرام بالمسجد والتهجد الرتاويح صاليت تشمل واحدة ختمة على االقتصار إلى

 هذا. الرؤية هذه طبقت متى– اهلل شاء إن – المستحسنة النتائج من يتحقق ما وبيان

 دائما – هي ومقرتحات رؤى من الحرمين شؤون رئاسة إلى يرد ما بوفرة الجزم مع

 من عليه وقفت ما إلى هنا وأشير، الرئاسة يف المسؤولين واهتمام عناية محل -

 مختصرة رسالة: ذلك فمن؛ عام بشكل والتهجد الرتاويح صالة تناولت دراسات

 الدين جالل الحافظ: أليفت، "الرتاويح صالة يف المصابيح": بعنوان

 القبس دار ونشرهتا، حسن بن علي وحققها، هـ711 سنة المتوىف،   السيوطي

 محدد عدد ثبوت عدم رسالته يف قرر وقد، هـ1287 عام األولى بطبعتها األردن يف

 .والسالم الصالة عليه اهلل رسول عن القيام لصالة

 بعنوان بحث: منها، ويحالرتا صالة يف كتابات عدة كتبت الحاضر العصر ويف

، سالم محمد عطية الشيخ لفضيلة، "النبوي المسجد يف عام ألف من أكثر الرتاويح"

 من الخامس العدد يف منشور،    المنورة بالمدينة الكربى بالمحكمة القاضي

 فيه استعرض فقهي تاريخي بحث وهو؛ المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة

ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مسجد يف الرتاويح ةلصال التاريخي التسلسل ، النبوي العهد من بدء 

 كتب كما. الرتاويح لصالة الفقهية األحكام من جملة وبّين، الحالي بالعهد وانتهاء
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 بالمدينة اإلسالمية بالجامعة المساعد األستاذ األعظمي الرحمن ضياء محمد

ا اإلسالمية الجامعة أصدرهتا، "الرتاويح صالة": بعنوان رسالة المنورة  عام أيض 

 عدد يف الخالف رسالته يف وبين، الرتاويح صالة أحكام اختصرفيها، هـ1288

 . الرتاويح ركعات

 األلباين الدين ناصر محمد المحدث للعالمة الرتاويح صالة يف رسالة وهناك

 سنية الرسالة هذه يف األلباين قرر حيث، اإلسالمي المكتب أصدرها   

 تزيد ال ركعة عشرة إحدى ركعاهتا عدد أن إلى وذهب، ويحالرتا لصالة الجماعة

 المكتبة أصدرهتا أخرى رسالة يف اختصرها ثم، ذلك تقرير يف القول وبسط، عليها

 الجماعة ومشروعية أدائه وكيفية فضله رمضان قيام": بعنوان عّمان يف اإلسالمية

تبت قد األلباين الشيخ كتبه وما، "..فيه ، وردا   وتعقيبًا تقريرا   تالكتابا بعض حوله ك 

 العاصمة دار أصدرهتا التي رسالته يف الوهبي الملك عبد أبو ذلك يف كتب وممن

ا، "الرتاويح صالة عدد رسالة يف تباريح": بعنوان هـ1287 عام بالرياض  من على ردًّ

 محمد بن إسماعيل الشيخ وكتب، آنفًا إليها المشار رسالته يف األلباين الشيخ عارض

: أسماها رسالة السعودية العربية بالمملكة اإلفتاء دار يف الباحث صارياألن

، "هفتضعي يف األلباين على والرد ركعة عشرين الرتاويح صالة حديث تصحيح"

 رسالته يف انتهى وقد، هـ1283 الثالثة الطبعة بالرياض الشافعي اإلمام مكتبة ونشرهتا

 التي الفقهية السلسلة وضمن. ةركع عشرين الرتاويح صالة مشروعية إثبات إلى

 رسالة صدرت الجزائر يف والصواب اإلخالص بدار العلمي القسم ورتبها جمعها

 بن العزيز عبد العلماء والفضيلة السماحة ألصحاب الرتاويح صالة فتاوى": باسم

 بالمملكة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة واللجنة، العثيمين صالح بن ومحمد، باز

 حول التساؤالت من كثير على اإلجابة الفتاوى هذه وتتضمن، "السعودية العربية

 .والتهجد الرتاويح صالة
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: بعنوان كتابا واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة ونشرت

 بالوزارة العلمي المكتب إعداد من القنوت ودعاء حيالرتاو صالة شأن يف توجيهات

 توجيهات قسمت وقد والخطباء األئمة إلى هةموج رسالة وهو، هـ1247 عام

 الفصل هذا تضمن وقد، الرتاويح صالة يف األول الفصل: فصول ثالثة إلى الكتاب

، والقنوت الدعاء يف الثاين والفصل، الرتاويح بصالة المتعلقة المسائل من جملة

 بن صالح الشيخ الوزير معالي اعترب وقد، األدعية من مختارات الثالث والفصل

 المأثورة األدعية من طائفة حوت رسالة الكتاب أن له تقديمه يف الشيخ آل عبدالعزيز

 رمضان بشهر متعلقة وملحوظات ونصح إرشاد وفيها، الشرعية باآلداب مقرونة

. انتهى.األولى خالف هو وما الخطأ وترك، هبا لألخذ السنة فيها تتبين، المبارك

ا  بيان على اقتصر فإنه لذلك، المساجد أئمة جيهلتو رسالة هو الكتاب أن من وانطالق 

، تيمية ابن اإلسالم شيخ عن بنقول مستشهدا الثالثة فصوله لموضوعات موجز

 دون -اهلل رحمهم – المعاصرين األئمةوبعض ، -اهلل رحمهما– القيم ابن وتلميذه

 .. والمناقشات واألدلة الفقهية المذاهب بذكر توسع

. د كتب الحرام المسجد ويف رمضان يف جماعة التهجد بصالة يتعلق وفيما

 فيه رد مقاال   -حينه يف- بالرياض العامة المحكمة يف القاضي، الحمد أحمد بن نايف

 بعض ثارهأ مما هـ43/7/1243 يف( 4571) عدد الوطن جريد يف نشر ما على

 رد وجاء، الحرام المسجد يف الموجودة الصفة على التهجد صالة بدعية من الكتاب

 جماعة التهجد صالة مشروعية قرر حيث، هـ88/7/1243 بتاريخ نايف الدكتور

 الحرام المسجد يف اآلن الموجودة الصفة على التهجد صالة ووّجه، رمضان يف

 القيام صالة خففت الطاعة على إقبالهم وضعف الناس همة ضعفت لما بأنه وغيره

 طويل فاصل جعل ثم اءالعش صالة بعد الرتاويح جعلت حيث بينها الفصل وأطيل

 المفتي سماحة أملى كما، ..الليل منتصف بعد التهجد وهي الصالة بعده تستأنف
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يخ العالّمة يخ آل العزيز عبد الش  ا الش  ( 4517) العدد يف الوطن صحيفة نشرته ردًّ

، الرتاويح عدد يف توقيت ال إنه ": قال مما وكان، هـ1243 شوال 3 الجمعة بتاريخ

 العشر إحياء وإن، الفجر طلوع إلى العشاء سنة بعد من العلماء جميع ندع وقتها وإن

 صالة يف زاد من على ينكر فال، جماعة ليالي صالها ملسو هيلع هللا ىلص النبي وإن، مؤكدة سنة

 بن عبداهلل الدكتور الشيخ فضيلة رد جاء ثم. "الشهر أول يفعله عما األواخر العشر

 منشور) هـ8/11/1243 بتاريخ أيضا ذلك على    الجربين الرحمن عبد

 كان ولما": قال مما وكان، (www.ibn-jebreen.com: الرسمي بموقعه

 عبداهلل/ الشيخ هبم صلى اإلطالة يتحملون ال قد المكي الحرم إلى الوافدون

 عشرين الليل أول يف -اهلل رحمهما-السمح أبو عبدالمهيمن/ والشيخ، الخليفي

 ركعات عشر الليل آخر يف الخليفي عبداهلل/ الشيخ هبم صلى ثم، والوتر ركعة

، والتابعين بالصحابة االقتداء له ليحصل، ونصف ساعة أو ساعتين نحو تستغرق

 ."...القدر ليلة فيها ترجى التي الليالي تلك قيام فضل معه صلى ولمن له وليحصل

 يف جماعة( التهجد) الليل آخر صالة وصف من على ردوا ممن العلماء هؤالء وغير

 نحو قبل    الخليفي اهلل عبد الشيخ ابتدأها من أول وأن، بدعة بأهنا المساجد

 ...عاما ستين

 وجه على-الحرام بالمسجد والتهجد الرتاويح إقامة حول كتب ومما

 للدكتور؟ "..لماذا الحرام المسجد يف التهجد صالة": بعنوان مقال -الخصوص

 ونشرته، المنورة بالمدينة ةاإلسالمي بالجامعة المدرس، النملة إبراهيم بن سليمان

 يف أشار وقد، هـ1284 رمضان 47 بتاريخ( 12411) العدد يف الجزيرة صحيفة

 ليالي يف مرتين جماعة الصالة تجوز وهل، القيام ركعات عدد يف الخالف إلى مقاله

 التهجد أو الرتاويح الصالتين بإحدى االكتفاء طلب: إلى وانتهى؟.. األواخر العشر

 على وتيسيرا، للزحام مراعاة، رمضان شهر من األواخر العشر يف، يفالشر بالحرم
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 يف والرتاويح التهجد صالة بين الجمع إلى الداعي فما": قال مما وكان، المعتمرين

 ما مع، ركعة وثالثين ثالثًا ركعاهتا تبلغ التي األواخر العشر أثناء، المكي الحرم

 يف عليهم التضييق عنه فينتج؛ مرينالمعت على الزحام ازدياد من ذلك إليه يؤدي

 إما، األخرى عن الصالتين بإحدى االكتفاء يمكن بأنه علمًا..؟ الحرام المسجد

 يرغب لمن البيوت نصيب من األخرى ولتكن، التهجد صالة وإما، الرتاويح صالة

 األولى وتقديم، الرحمن ضيوف عن تخفيف   بإحداهما االكتفاء هذا ويف، المزيد يف

 . "والتقوى الرب على التعاون أبواب من عظيم   باب   وكالهما، غيره على واألهم

 بحثال هذا ويأيت.. الموضوع حول ماكتب ببعض يسيرة إلمامة هذه كانت

ا ليضع  والفوائد والتيسير التخفيف من المزيد لتحقيق شرعية دراسة على مبنيًّا تصور 

 .تعالى اهلل بمشيئة األخرى

 :البحث خطة

 .وخاتمة، ومبحثين، مقدمة من البحث يتألف

، للبحث اختياره وأسباب، أهميته وبيان، البحث موضوع شرح: تشمل مقدمة

 .البحث ومنهج، البحث وخطة، السابقة والدراسات

 : مطالب خمسة وفيه، الرتاويح صالة عن مختصرة نبذة: األولالمبحث 

 أسمائها بيان مع، تسميتها وسبب، الرتاويح صالة تعريف: األول المطلب

 .األخرى

 .مشروعيتها: الثاين المطلب

 .وقتها: الثالث المطلب

 .ركعاهتا عدد: الرابع المطلب

 .رمضان قيام يف الختمة استحباب: الخامس المطلب
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 وكيفية، وفوائدها، المقرتحة للرؤية الشرعية الدواعي: المبحث الثاين

 .تطبيقها

 : مطالب وسبعة، الرؤية هذه توضيح يف تمهيد وفيه

 .والتيسير التخفيف داعي: األول المطلب

 الرتاويح واسم رمضان قيام كالهما والتهجد الرتاويح: الثاين المطلب

 .يجمعهما

 .التالوة يف لألناة أكرب قدر فراتو: الثالث المطلب

 .تسليمتين كل بين لالسرتاحة الوقت فراتو: الرابع المطلب

 .الواحدة مةالخت وهو للمستحب ذلك موافقة: الخامس المطلب

 وموافقة، رمضان قيام يف صالة آلخر الختم موافقة: السادس المطلب

 .الليل آلخر الختم دعاء

 .المقرتحة الرؤية على بناء لختمةا توزيع كيفية: السابع المطلب

 :البحث منهج

 الكريم الكتاب من النصوص استقراء منهج البحث هذا يف هنجت -1

 مادة تكونت حيث، األعالم الفقهاء واستنباط، وشروحها المطهرة والسنة، وتفسيره

 المعتربة والنقول الكريمة النصوص من اجتمع فيما النظر ذلك بعد ليتم، البحث

  على اوتطبيقه
 
 ما تقرير إلى للوصول، الحرام بالمسجد والتهجد الرتاويح صالت ي

 .المذكورة الخطة يف المفصلة البحث مسائل من تحّصل

 المسائل من هي والتي، الموطئة المسائل يف االختصار على حرصت -4

 للمسائل الالزم البيان من عليها يرتتب لما إيرادها كان وإنما، غالب ا المعلومة

 .بالبحث المقصودة

ا -8  كثرة من معلوم هو ولما، التطوع صالة مسائل من البحث لكون نظر 
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 كونول؛- العبادات من كغيرها–عامة الصالة أحكام يف الجزئية المسائل فروع

 محاولة يف جهدي بذلت فقد، فيها الخالف واستقصاء لتفصيلها محالًّ  ليس البحث

ا الحكم وتقرير، المسائل تلك من بالبحث المقصود الموضع ىعل االقتصار  مؤي د 

ا، بدليله  . الفقهية بالنصوص مدعوم 

 كتب من بدليله االتفاق قأوث اتفاق محل هي التي البحث مسائل -2

 يف البحث منهج فيها أهنج فإين معترب خالف محل هي التي سألةالم أما، الفقهاء

 وصوال، ومناقشتها، بأدلتها فيها األقوال وذكر، المسألة إيراد من الخالفية المسائل

 .ترجيحه وجه بيان مع، لي يظهر فيما الراجح الرأي إلى

 .االستدالل يف والعقلية النقلية األدلة اعتماد -5

 .سورها إلى بأرقامها اآليات عزو -7

 ثم، الحديث علم يف األصلية المصنفات من واآلثار األحاديث تخريج -1

ا؛ بذلك اكتفي أحدهما أو الصحيحين يف منها ورد ما  صحتهما من علم ما إلى استناد 

 مع، مصادره من جملة من يخرج فإنه فيهما يرد لم وما، بالقبول لهما األمة وتلقي

 .ضعفا أو صحة حكمه بيان

 .الغريب وشرح لحاتبالمصط التعريف -3

 بين الزمني الرتتيب مراعاة مع، األصيلة العلمية المصادر على االعتماد -7

 الواحد المذهب داخل الكتب وترتيب، -الجملة يف- التوثيق عند الفقهية المذاهب

 أن للمرجع ورود أول عند وحرصت، - اهلل رحمهم– أصحاهبا وفاة أقدمية بحسب

 البحث آخر ويف، صاحبه به المشهور االسمو، به المعروف الكتاب اسم أذكر

   .المراجع بيانات بتفصيل قائمة ألحقت
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 األول المبحث 

 الرتاويح صالة عن خمتصرة نبذة

ما ، وسبب تسميترا، تعري  ال اوي،: املطلب األوو

 بيان أمسائرا األ ر 

 :التراويح صالة تعريف

 األصل يف ويحةوالرت، ترويحات على أيضا وتجمع، ترويحة جمع: الرتاويح

لسة اسم  من تسليمة مثل، منها تفعيلة، الراحة من الواحدة المرة وهي، للج 

 ثم، ركعات أربع بعد بالجلسة الناس السرتاحة؛ بالرتويحة وسميت.(1)السالم

ا ترويحة ركعات أربع كل سميت : ويقال، (3)الرتويحة من آخرها يف لما؛ (2)مجاز 

 كانوا ألهنم؛ الرتاويح صالة وسميت. (4)الرتاويح هبم صليت: بالناس روحت

، (6)الجنة راحة إلى هبا يتوصل ألهنا: وقيل، (5)ركعات أربع كل بعد يسرتيحون

: رجليه بين الفرس راوح: يقال، الراحة من مفاعلة وهى، المراوحة من مأخوذ: وقيل

                                                                        

ّى 4/412ثر، البن األثير )( انظر: النهاية يف غريب الحديث واأل1) ز  ط رِّ (، المغرب يف ترتيب المعرب، للم 

 (.142/ 11(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني )481)ص: 

( المجاز هو: اللفظ المستعمل يف غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وهو نقيض الحقيقة. معجم لغة 4)

 (.285الفقهاء، قلعجي وآخرون )ص: 

 (.117/ 1ام شرح غرر األحكام، المال خسرو )( درر الحك8)

 (.481( المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 2)

(، عمدة 481(، المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 412/ 4( انظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر )5)

(، 1/111(، اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع، للشربيني )11/142القاري شرح صحيح البخاري )

 (.4/41 شرح المقنع، البن مفلح )المبدع يف

 (.211( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص: 7)
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 العيني قال.(1)القيام طول من، بذلك يسرتيح األخرى وترك إحديهما رفع إذا

 على بالقيام فيرتوح، قيامه يطول المصلي ألن، الرتاويح سميت: وقيل"  :

 .(2)"القدمين إحدى

 . (3)رمضان شهر قيام: بأهنا العلماء جمهور عرفها، واصطالحا

 قيام أن ال، القيام من المطلوب بالرتاويح يحصل أنه: بمعنى ذلك وف سر

 هبا يحصل التي الصالة جميع على يطلق رمضان قيام أيأن.هبا إال يكون ال رمضان

 الكرماين وأغرب"  : حجر ابن الحافظ قال.(4)مثال سرا كالتهجد الليل قيام

 العيني وقال، (5)"الرتاويح صالة رمضان بقيام المراد أن ىعل اتفقوا: فقال   

 أو قليال كان سواء، القيام مطلق به يحصل ما الليل قيام من المراد بل"   :

 (6)".كثيرا

 يف تؤدى التي المعروفة الصالة: البحث يف الرتاويح بصالة والمقصود

 .العشاء صالة بعد جماعة رمضان

                                                                        

 (.1/37( النظم المستعذب يف تفسير غريب ألفاظ المهذب، للركبي )1)

 (.5/473(  شرح سنن أبي داود، للعيني )4)

(، الفواكه الدواين على رسالة 7/154( انظر: الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، للكرماين )8)

(، شرح النووي 4/478(، الحاوي الكبير، للماوردي )1/811ابن أبي زيد القيرواين، للنفراوي )

(، شرح الزركشي على 1/473(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد، البن قدامة )7/87على صحيح مسلم )

(، 1/287وم، للتهانوي )(، كشاف اصطالحات الفنون والعل4/13مختصر الخرقي، للزركشي )

 (.141معجم لغة الفقهاء )ص: 

(، شرح الزرقاين على موطأ 2/451(  انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر )2)

 (.1/212اإلمام مالك )

(. وانظر: الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، للكرماين 2/451( فتح الباري البن حجر )5)

(7/154.) 

 (.11/142عمدة القاري شرح صحيح البخاري )(  7)
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 :التراويح صالة أسماء

 –(2)القيام –(1)رمضان قيام -: اآلتية باألسماء -أيضا– الرتاويح صالة تسمى

 .(3)الليل قيام

 مشروعيتراالثاني: املطلب 

 قال. فيها غيبوالرت الرتاويح صالة مشروعية على الفقهاء (4)أجمع

 من أحد ينكرها ولم وجوازها شرعيتها على أجمعت واألمة"  : السرخسي

 رمضان شهر قيام أن على وأجمعوا"  : رشد ابن وقال. (5)"..العلم أهل

 الخطاب بن عمر عليها جمع التي الرتاويح وأن.. األشهر سائر من أكثر فيه مرغب

 سنة الرتاويح ةفصال.."  : النووي وقال.(6)"فيها مرغب الناس   

، ملسو هيلع هللا ىلص النبي سنها سنة وهي": (8)   مفلح البن المبدع ويف.(7)"العلماء بإجماع

 ."الظاهرة الدين أعالم من وهي؛ لعمر محدثة وليست

                                                                        

(، 1/77(، االختيار لتعليل المختار، للموصلي )1/433( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين )1)

(، عمدة السالك وعدة الناسك، للرومي 1/811الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )

(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد 1/481الطالب، لألنصاري )(، أسنى المطالب يف شرح روض 78)ص: 

 (.4/13( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )473/ 1)

 (.811/ 1(  الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )4)

 (.77/ 1( االختيارلتعلياللمختار )8)

عليه الصالة -مجتهدين يف أمة محمد ( اإلجماع: يف اللغة العزم واالتفاق، ويف االصطالح: اتفاق ال2)

 (.18يف عصر على أمر ديني. التعريفات، للجرجاين )ص:  -والسالم

 (.128/ 4(  المبسوط )5)

 (.417/ 1(  بداية المجتهد وهناية المقتصد، البن رشد )7)

 (.2/81(  المجموع شرح المهذب، للنووي )1)

 (.4/41(  المبدع يف شرح المقنع، البن مفلح )3)
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 .(1)مؤكدة سنة بأهنا والحنابلة الحنفية من كل صرح وقد

 : يأيت ما مشروعيتها أدلة ومن

 رمضان قام من) :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن -  -ةهرير أبو رواه ما - 1

 رمضان بقيام والمراد" النووي قال. (2)(ذنبه من تقدم ما له غفر، واحتسابا إيمانا

 .(3)"استحباهبا على العلماء واتفق، الرتاويح صالة

 يف ليلة ذات صلى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن": ▲ المؤمنين أم عائشة وعن – 4

 من اجتمعوا ثم ،الناس فكثر، القابلة من صلى ثم، ناس بصالته فصلى، المسجد

 رأيت قد): قال أصبح فلما، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إليهم يخرج فلم، الرابعة أو الثالثة الليلة

(. عليكم تفرض أن خشيت أين إال إليكم الخروج من يمنعني ولم صنعتم الذي

 . (4)"رمضان يف وذلك

، ♠ النبي سنن من سنة رمضان قيام أن وفيه"   : الرب عبد ابن قال

 وما ويرضاه يحبه اهلل رسول كان ما إال عمر منها يسن ولم، فيها بمرغ إليها مندوب

 رؤوفًا بالمؤمنين وكان أمته على يفرض أن إال عليه المواظبة من يمنعه لم

 .(5)"ملسو هيلع هللا ىلص رحيمًا

                                                                        

(، 157(، مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، للشرنباللي )ص: 1/73( االختيار لتعليل المختار )1)

(، 1/473( الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/71الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للزبيدي )

هى (، مطالب أولي الن1/245(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهويت )4/144المغني، البن قدامة )

 (.1/578يف شرح غاية المنتهى، للرحيباين )

 (. 548/ 1( )118(، صحيح مسلم )17/ 1( )81( صحيح البخاري )4)

 (.87/ 7(  شرح النووي على صحيح مسلم )8)

 (.542/ 1( )171(، صحيح مسلم )58/ 4( )1147( صحيح البخاري )2)

 ( 7.4/ 4(  االستذكار، البن عبد الرب )5)
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 قد، المسجد يف جماعة رمضان يف الرتاويح فصالة"  : الشاطبي وقال

 .(1)"خلفه الناس واجتمع، المسجد يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبا قام

، القاريِّ  عبد   بن الرحمن عبد عن، الزبير بن عروة عن، شهاب ابن وعن - 8

 فإذا، المسجد إلى رمضان يف ليلة    الخطاب بن عمر مع خرجت": قال أنه

 بصالته فيصلي الرجل ويصلي، لنفسه الرجل يصلي، متفرقون (2)أوزاع الناس

 ثم« أمثل لكان، واحد قارئ على هؤالء جمعت لو أرى إين»: عمر فقال، (3)الرهط

  على فجمعهم، عزم
ّ
 والناس، أخرى ليلة معه خرجت ثم،    كعب بن أبي

 من أفضل عنها ينامون والتي، هذه(4)البدعة نعم»: عمر قال، قارئهم بصالة يصلون

 ابن اإلسالم شيخ قال.(5)"أوله يقومون الناس وكان. الليل آخر يريد« يقومون التي

 فعل ما ألن، بدعة سماه ف عل قد يكن لم لما لعاما االجتماع وهذا"   : تيمية

 .(6)"شرعية بدعة ذلك وليس، اللغة يف بدعة يسمى ابتداء

 وجميع ╚ وعلي وعثمان عمر الراشدون الخلفاء عليها واظب  - 2

 .(7)هذا يومنا إلى المسلمين

                                                                        

 (.847/ 1شاطبي )(  االعتصام، لل1)

(  أوزاع: أي متفرقون. أراد أهنم كانوا يتنفلون فيه بعد صالة العشاء متفرقين. النهاية يف غريب الحديث 4)

 (.131/ 5واألثر، البن األثير )

( الرهط: ما دون العشرة، ويقال بل إلى األربعين. تفسير غريب ما يف الصحيحين البخاري ومسلم، البن 8)

 .(21أبي نصر )ص: 

( البدعة: فعل الشيء ال عن مثال متقدم وتكون يف الخير وغيره. تفسير غريب ما يف الصحيحين البخاري 2)

 (.21ومسلم )ص: 

 (.8/25(، )4818(  صحيح البخاري )5)

 (.3/883(  منهاج السنة النبوية، البن تيمية )7)

 (.151إليضاح )ص: (، مراقي الفالح شرح نور ا1/73( انظر: االختيار لتعليل المختار )1)
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 املطلب الثالث: وقترا

 الفجر طلوع إلى اوقته ويمتد، العشاء صالة بعد تصلى أن الرتاويح يف السنة

 . (1)الثاين

، اآلخرة العشاء بعد تصلى أن الرتاويح يف السنة": تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 أن خالف وال"   : نجيم ابن وقال. (2)"واألئمة السلف ذلك على اتفق كما

 .(3)"الفجر طلع إذا وقتها آخر

 : تقسيم القيام يف العشر األواخر بين أول الليل وآخره: مسألة

 الحرج فإنه الفجر إلى العشاء صالة بعد من الرتاويح صالة وقت أن تقرر إذا

 هو كما، األواخر العشر يف السيما، آخره منها وجزء الليل أول منها جزء صالة يف

 القيام أو بالرتاويح تسميتها يف مشاحة وال، وغيره الحرام المسجد يف اآلن به معمول

 بعض يلي وفيما، والمتأخرون األوائل علماءال قرره كما  رمضان قيام الكل فإن

 بالقوم صلى إذ اإلمام وأما"   : راهويه بن إسحاق قال: ذلك يف نصوصهم

 بعد هبم فصلى فاجتمعوا قوم إلى فأرسل الليل آخر من قام ثم، ترويحتين أو ترويحة

 كروذ.(4)"..الرتاويح من يصلي أن أمر ما قيام به أراد إذا، جائز ذلك فإن ناموا ما

 إذا بأس ال": -اهلل رحمهم-أحمد اإلمام عن طالب أبي رواية يعلى أبو القاضي
                                                                        

(، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، البن نجيم 1/433( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1)

(، الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي 1/274( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين )1/887)

يار يف حل غاية االختصار، (، كفاية األخ2/84(، المجموع شرح المهذب )1/484زيد القيرواين )

(، كشاف القناع عن متن اإلقناع 48-4/44(، المبدع يف شرح المقنع )37للحسيني )ص: 

(1/247.) 

 (.4/452(  الفتاوى الكربى، البن تيمية )4)

 (.1/887(  النهر الفائق شرح كنز الدقائق، البن نجيم )8)

 (.4/387و إسحاق بن منصور )(  مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكوسج، وه2)
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 . (1)"بزمان الرتاويح بعد ذلك فأجاز": قال، "عادوا ثم وانصرفوا الرتاويح صلوا

 من العوام ألسنة على يجري ما وأما"  : أبابطين اهلل عبد الشيخ وقال

 بل، عامي تفريق فهو، قيامًا ذلك بعد يصلى وما، تراويح الليل أول يفعل ما تسميتهم

 كل بعد يسرتيحون كانوا ألهنم تراويح رمضان قيام سمي وإنما، وتراويح قيام الكل

    باز ابن الشيخ وسئل.(2)"الصالة يطيلون كانوا أهنم أجل من ركعات أربع

 األواخر العشر تخصيص على دليل من وهل؟ والقيام الرتاويح بين فرق هناك هل

 كما، قياما تسمى كلها رمضان يف الصالة": فأجاب؟والسجود والركوع يامالق بطول

 ما قام فإذا، (3)(ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان قام من): - ملسو هيلع هللا ىلص - قال

 يشرع ألنه؛ اإلطالة يستحب ةاألخير العشر يف ولكن، قياما سمي اإلمام مع منه تيسر

 .(4)"والدعاء والقراءة بالصالة إحياؤها

 أن: وهو– التعقيب بكراهة القول إلى    عثيمين ابن الشيخ ذهب وقد

 اليوم العمل هعلي ما كراهة عدم بين ثم، (5)جماعة يف الوتر وبعد الرتاويح بعد يصلي

                                                                        

 (.1/171(  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى )1)

 (.2/877(  الدرر السنية يف األجوبة النجدية لعلماء نجد األعالم، جمع ابن قاسم )4)

 (  سبق تخريجه، وهو يف الصحيحين.8)

 (.11/883(  مجموع فتاوى ابن باز )2)

فأما التعقيب، وهو أن يصلي بعد الرتاويح نافلة أخرى جماعة، "(: 4/145ابن قدامة يف المغني ) (  قال5)

أو يصلي الرتاويح يف جماعة أخرى. فعن أحمد: أنه ال بأس به؛ ألن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إال 

راهة، إال أنه قول لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه. وكان ال يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الك

قديم، والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصالة إلى نصف الليل، أو إلى آخره، لم تكره 

رواية واحدة، وإنما الخالف فيما إذا رجعوا قبل النوم. والصحيح أنه ال يكره؛ ألنه خير وطاعة، فلم 

عقيب هو أن يتطوع بعد الرتاويح والوتر انتهى.وإذا عرف أن الت "يكره، كما لو أخره إلى آخر الليل

جماعة، فإنه حتى على القول بكراهته ال ينطبق على المعمول به اآلن؛ فإن الناس اليوم ال يصلون 

التهجد بعد الوتر بل قبله، فزالت الكراهة عند من يقول هبا؛ ألهنم إنما كرهوا الصالة جماعة بعد 

= 
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 بعدم القول لكان، الوتر وقبل الرتاويح بعد جاء التعقيب هذا أن لو لكن": فقال

 يصلي، رمضان من راألواخ العشر يف اليوم الناس عمل وهو، صحيحًا الكراهة

 . (1)"يتهجدون ويقومون، الليل آخر يف يرجعون ثم، الليل أول يف الرتاويح الناس

 الرتاويح مسمى يف داخل الليل آخر فقيام"    جربين ابن الشيخ وقال

: اهلل حفظه الفوزان صالح.د الشيخ معالي وقال.(2)"مؤكدة سنة أهنا العلماء ذكر التي

 العبادة يف اجتهادهم من يزيدون المسلمين فإن رمضان من األواخر العشر يف وأما.."

 يصلون فالذين، شهر ألف من خير هي التي القدر لليلة وطلبًا، ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي اقتداء

 عشر فيصلون األواخر العشر يف يقسموهنا الشهر أول يف ركعة وعشرين ثالثًا

 مع يطيلوهنا الليل آخر يف شرا  ع ويصلون  ،  تراويح يسموهنا الليل أول يف ركعات

 فكلها وإال، فقط التسمية يف اختالف وهذا،  قيامًا ويسموهنا ركعات بثالث الوتر

ا تسمى أو تراويح تسمى أن يجوز    .(3)"قيام 

                                                                        
= 

وما يظنه بعض الناس من أن صالتنا يف "   :أبابطين  الوترال قبله. قال الشيخ العالمة عبداهلل

العشر هي صالة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، فليس كذلك، ألن التعقيب هو التطوع جماعة بعد 

الفراغ من الرتاويح والوتر؛ هذه عبارة جميع الفقهاء يف تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر 

الدرر السنية يف  "يف أن الصالة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب عقب الرتاويح، فكالمهم ظاهر

 (. 818/ 2األجوبة النجدية )

 (.73 -71/ 2(  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1)

 :الرحمن ابن جربين اهلل بن عبد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ العالمة عبد (4)

http://www.ibn-jebreen.com 

 :خ الدكتور صالح بن فوزان الفوزانلمعالي الشي(  الموقع الرسمي 8)

http://www.alfawzan.af.org.sa 
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 املطلب الرابا: عدد ركعاترا

 : أقوال ثالثة أشهرها، (1)الرتاويح صالة ركعات عدد يف أقوال عدة هناك

 خمس وذلك، الوتر رغي تسليمات بعشر ركعة رونعش: القول األول

 ذهب فقد، العلماء جمهور قول وهو. بتسليمتين ركعات أربع والرتويحة ترويحات

 بعض ورجحه،    مالك اإلمام قولي أحد وهو، (2)   حنيفة أبو اإلمام إليه

 خليل وقال، (4)"عندنا االختيار هو وهذا":    الرب عبد ابن قال، (3)أتباعه

 (5)"والعشرين الثالثة على زماننا يف وغربًا شرقًا العمل استمر":    المالكي

 سائر يف اآلن عليه والعمل": رحمهاهلل النفراوي وقال، بثالث الوتر مع أي

، (8)   أحمد واإلمام، (7)   الشافعي اإلمام مذهب وهو.(6)"األمصار

، عمر نع روي ما على العلم أهل وأكثر"   الرتمذي قال. العلماء من وغيرهم

 وابن، الثوري قول وهو، ركعة عشرين ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من وغيرهما، وعلي

 عشرين يصلون بمكة ببلدنا أدركت وهكذا: الشافعي وقال، والشافعي، المبارك

 .(9)"ركعة

                                                                        

(، فتح 11/147(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2/84(  انظر: المجموع شرح المهذب )1)

 (.2/458الباري البن حجر )

 (.1/433(، بدائع الصنائع )4/122(  المبسوط )4)

 (.417/ 1وانظر: بداية المجتهد وهناية المقتصد )(. 817/ 1(  الفواكه الدواين )8)

 (.18/ 4(  االستذكار )2)

 (.73/ 4(  التوضيح يف شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق )5)

 (.813/ 1(  الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )7)

 (.84/ 2ع شرح المهذب )(، المجمو413/ 4(  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين )1)

 (.245/ 1(، كشاف القناع )148/ 4(  المغني )3)

  (.174/ 4(  سنن الرتمذي )7)



 

 
 

 احلرام باملستد ال اوي، ص ة   القر ن  ت  حوو فقرية رؤية 031

 الكاساين وقال، (1)العلماء جمهور عن    عياض القاضي نقله وكذا

 . (2)"العلماء عامة قول وهذا":   

 : يتيأ بما لوادواست

 عهد على يقومون كانوا": قال    الصحابي يزيد بن السائب عن - 1

 يقرؤون وكانوا -قال- ركعة بعشرين رمضان شهر يف    الخطاب بن عمر

 شدة من    عفان بن عثمان عهد يف عصيهم على يتوكؤون وكانوا، بالمئين

 .(3)"القيام

 بن عمر زمان يف يقومون الناس كان": قال أنه رومان بن يزيد عن - 4

 .(4)"ركعة وعشرين بثالث رمضان يف    الخطاب

 يف القراء دعا": أنه    علي عن السلمي الرحمن عبد أبي عن – 8

    علي وكان: -قال -ركعة عشرين بالناس يصلي رجال   منهم فأمر رمضان

 .(6)"كاإلجماع وهذا": ةقدام ابن قال.(5)"هبم يوتر

                                                                        

 (.84/ 2(  انظر: المجموع شرح المهذب )1)

 (.433/ 1(  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4)

(، مختصر 218: (. وانظر: مسند ابن الجعد )ص4/777( رواه البيهقي وغيره.السنن الكربى للبيهقي )8)

(. وصحح إسناده النووي.انظر: 448قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، للمقريزي )ص: 

( وابن الملقن. انظر: البدر 1/517(، خالصة األحكام، للنووي )2/84المجموع شرح المهذب )

 (.2/858المنير )

لكنه مرسل "(. قال النووي: 777/ 4( والبيهقي يف السنن الكربى )115/ 1( رواه مالك يف الموطأ )2)

(. وانظر: البدر المنير، البن 88/ 2. المجموع شرح المهذب )"فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر

 (.851/ 2الملقن )

 (.777/ 4(  رواه البيهقي يف السنن الكربى )5)

 (.148/ 4(  المغني )7)
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 يف مالك ماإلما اختيار وهذا. رالوت دون ركعة وثالثون ست: القول الثاين

 لم الذي القديم األمر وهذا عليه الناس أدركت ما هذا": وقال واستحسنه المدونة

 .(1)"عليه الناس تزل

: قال، التوأمة مولى صالحًا فإن؛(2)هكذا يفعلوهنا المدينة أهل بأن: واحتج

 .(3)"بخمس منها يوترون، ركعة وأربعين بإحدى يقومون الناس أدركت"

 : يأيت بما ذلك ونوقش

 قد فلعله؟عنهم أخرب الذين الناس من يدرى ال ثم، ضعيف صالحًا أن - 1

 .(4)بحجة ذلك وليس، ذلك يفعلون الناس من جماعة أدرك

 عليه وأجمع عمر فعله ما لكان فعلوه كلهم المدينة أهل أن ثبت لو أنه - 4

 .(5)باالتباع أولى عصره يف الصحابة

 أهل مساواة أرادوا ألهنم هذا فعلوا إنما بأهنم المدينة أهل فعل توجيه -8

 كل مكان المدينة أهل فجعل، ترويحتين كل بين سبعا يطوفون مكة أهل فإن، مكة

 أن وأحق أولى - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول أصحاب عليه كان وما. ركعات أربع طواف

 .(6)يتبع

                                                                        

(، 178عبدالوهاب المالكي )ص:  (. وانظر: عيون المسائل، للقاضي1/431( المدونة، لإلمام مالك)1)

 (.1/817(، الفواكه الدواين )1/417بداية المجتهد )

 (.148/ 4(، المغني )84/ 2(  انظر: المجموع شرح المهذب )4)

 (.148/ 4(. وانظر: المغني )441(  مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، للمقريزي )ص: 8)

 (.117/ 1الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي ) (، وانظر: مجمع148/ 4(  المغني )2)

 (.148/ 4(  المغني )5)

 (.88/ 2(، وانظر: المجموع )148/ 4(  المغني )7)
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 عن ايةرو وهو. (1)بالوتر ركعة عشرة أوثالث عشرة إحدى: القول الثالث

 الصالة عليه قيامه وهي، ركعة عشرة إحدى بنفسي يأخذ والذي": قال مالك

 .(3)"قريب عشرة وثالث": وقال، (2)"والسالم

 ويمكن": قال إذ؛ الجمع من    البيهقي ذكره بما يجاب أن ويمكن

 بعشرين يقومون كانوا ثم، عشرة بإحدى يقومون كانوا فإهنم، الروايتين بين الجمع

 .(4)"ثالثب ويوترون

 انتقل ثم، األمر مبدأ كانت عشرة اإلحدى..":    المالكي العدوي وقال

 وعشرين ثالث إلى عمر رجع:    حبيب ابن قال ولذلك؛ العشرين إلى

 .(5)"ركعة

 الرتاويح أن وهو األول القول هو األرجح أن لي يظهر الذي: الترجيح

 عما واإلجابة، -هورالجم وهم- أصحابه به استدل ما لقوة وذلك؛ ركعة عشرون

 الذي وهو، العلماء أكثر قول هو األول القول أن كما، اآلخرين للقولين به است دل

 .تبين كما العمل عليه استقر

 فيه قيل قد": أحمد اإلمام قال؛ العلماء قرره كما واسع ذلك يف األمر أن على

ا ي روى، ألوان  أحمد اإلمام نع الرتمذي ونقل. (6)"تطوع هو إنما، أربعين من نحو 
                                                                        

 ملسو هيلع هللا ىلص.(  حسب الروايات فيما انتهى إليه وتر النبي 1)

(، حاشية العدوي على 281/ 4( الذخيرة، للقرايف )127/ 1(  الشامل يف فقه اإلمام مالك، للدمياطي )4)

 (.278/ 1الطالب الرباين ) كفاية

(، المصابيح يف صالة الرتاويح، للسيوطي 57(  انظر: الحوادث والبدع، للطرطوشي المالكي )ص: 8)

 (.28)ص

 (.777/ 4(  السنن الكربى، للبيهقي )2)

 (.274/ 1( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين )5)

 (.157/ 4(  مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه )7)
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 ال": الرب عبد ابن وقال.(1)"بشيء فيه ي قض   ولم ألوان هذا يف روي": قال أنه أيضا

 خير وفعل نافلة وأهنا، محدود حد فيها ليس الليل صالة أن المسلمين بين خالف

 إن والرتاويح": تيمية ابن وقال.(2)"استكثر شاء ومن استقل شاء فمن، بر وعمل

: مالك كمذهب أو، ركعة عشرين: وأحمد، والشافعي، ةحنيف أبي كمذهب صالها

 اإلمام عليه نص كما. أحسن فقد، عشرة إحدى أو، عشرة ثالث أو، وثالثين ستا

 القيام طول بحسب وتقليلها الركعات تكثير فيكون، التوقيف لعدم؛ أحمد

 الرتاويح وسنة: تيمية ابن المجد قول ذكر وقد -مفلح ابن وقال.  (3)"وقصره

 األعداد من غيره أن ال، األفضل هو هذا أن -أعلم واهلل- مراده" -ركعة نعشرو

 عشرين على بالزيادة بأس ال: قال فإنه أحمد اإلمام كالم هذا وعلى، مكروه

 .(4)"ركعة

 : زيادة عدد ركعات القيام يف العشر األواخر من رمضان: مسألة

 جاء حتى، اهلل مهمرح األوائل الفقهاء لدى إثارة محل المسألة هذه تكن لم

 من األواخر العشر يف القيام ركعات عدد زيادة ببدعية قال من الحاضر العصر يف

 يف نصوصهم بعض يلي وفيما، ذلك مشروعية مؤكدين العلماء فانربى، رمضان

 : ذلك

 عما الجواب يف مسألة": تعالى اهلل رحمه أبابطين عبداهلل العالمة الشيخ قال

 يف المعتاد على زيادة، رمضان من األواخر العشر يف تناصال من الناس بعض أنكره

 عليه وما بالسنة والجهل، العادة غلبة: لذلك إنكارهم وسبب، األول العشرين

                                                                        

 (.174/ 4(  سنن الرتمذي )1)

 (.18/ 41(  التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، البن عبد الرب )4)

 (.828/ 5(  الفتاوى الكربى، البن تيمية )8)

 (.78/ 1( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، البن مفلح )2)
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 النبي عن تواتراألحاديث    بين وقد.(1)"اإلسالم وأئمة والتابعون الصحابة

 ": قال ثم ..األخير عشره يف ذلك وتأكيد، عليه والحث رمضان قيام يف بالرتغيب ملسو هيلع هللا ىلص

، أفضل جماعة يف وأنه، مؤكدة سنة األواخر العشر وإحياء، رمضان قيام أن تقرر فلما

 ال أنه تبين إذا": وقال" ذلك يف توقيت ال أنه علمنا، عددا   ذلك يف يوقت لم ملسو هيلع هللا ىلص وأنه

 طلوع إلى العشاء سنة بعد من العلماء جميع عند وقتها وأن، الرتاويح عدد يف توقيت

 فكيف، ..جماعة ليالي صالها ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأن، مؤكدة سنة العشر حياءإ وأن، الفجر

ر  العشر يف فيصلي، الشهر أول يفعله عما األواخر العشر صالة يف زاد من على ي نك 

 ألجل وذلك؟ يوتر أن غير من، أكثر أو، أقل أو، الشهر أول يف يفعل كما الليل أول

، الجماعة يف اهلل يسره ما ذلك بعد يزيد ثم، ذلك على االقتصار يحب لمن الضعيف

، الشهر أول يف عادته عن زيادة فالمصلي وأيضًا، ...وتراويح قيامًا الجميع ويسمى

 المعتاد عن الزيادة تسمية وأما؛ الرتاويح من يفرغ لم فهو، وتراويح قيام الكل: يقول

 .(2)"وتراويح قيام الكل بل، عامية تسمية فهذه، قيامًا

 الشيخ سماحة برئاسة- واإلفتاء العلمية للبحوث دائمةال للجنةا جواب ويف

 بأس وال": نصه ما جاء، هذا حول سؤال على    باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد

 ويقسمها األول العشرين يف عددها عن األواخر العشر يف الركعات عدد يف يزيد أن

 العشرين يف كما تراويح أنه على ويخففه الليل أول يف يصليه قسم، قسمين إلى

 يف يجتهد ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان فقد؛ هتجد أنه على ويطيله الليل آخر يف يصليه وقسم، األول

 وشد شمر األواخر العشر دخلت إذا وكان، غيرها يف يجتهد ال ما األواخر العشر

                                                                        

 (.872/ 2(  الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1)

 (.818 -875/ 2(  الدرر السنية يف األجوبة النجدية )4)
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 الشهر آخر يف يزيد ال يقول فالذي، القدر لليلة تحريا أهله وأيقظ ليله وأحيا (1)المئزر

 عليه كان لما ومخالف ملسو هيلع هللا ىلص النبي لهدي مخالف الشهر أول يف يصليه كان عما

 الشيخ سماحة وقال.(2)"الليل آخر يف الشهر آخر يف القيام طول من الصالح السلف

 يجوز ال محدود حد فيها وليس، اهلل بحمد فيه موسع الليل صالة يف األمر" باز ابن

 ما مسلم كل عليف حتى، عباده على وتيسيره ورحمته اهلل فضل من وهو، غيره

 .(3)"وغيره رمضان يعم وهذا، ذلك من يستطيع

 والمقصود.." المملكة عام مفتي الشيخ آل العزيز عبد الشيخ سماحة وقال

 آخر وتصلى، رمضان يف جماعة يف القيام صالة هو السياق هذا يف التهجد بصالة

 أو لراحةل ينصرفون ثم، الرتاويح من شيئا الليل أول الناس يصلي أن بعد الليل

 النبي أن ذلك يف واألصل. األواخر العشر يف وهذا، الليل صالة على ليتقووا العشاء

 كان): ▲ عائشة تقول، رمضان من ةاألخير العشر يف يجتهد كان - ملسو هيلع هللا ىلص -

، (4)(المئزر وشد وجد أهله وأيقظ الليل أحيا العشر دخل إذا - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول

 ليلة وألن، لفضلها الليالي من غيرها على فضل مزيد لها رمضان من ةاألخير فالعشر

 .(5)"مطلوب فيها فاالجتهاد فيها القدر

                                                                        

: اإلزار، وكنى بشده عن اعتزال النساء. وقيل أراد تشميره للعبادة، يقال شددت "المئزر"( شد المئزر: 1)

 (.22/ 1لهذا األمر مئزري، أي تشمرت له. النهاية يف غريب الحديث واألثر، البن األثير )

 (.38/ 7) 4 - (  فتاوى اللجنة الدائمة4)

 (.47/ 15( مجموع فتاوى ابن باز )8)

 (.384/ 4( )1112(، صحيح مسلم )21/ 8( )4842(  صحيح البخاري )2)

 (.15-12/ 34(  مجلة البحوث اإلسالمية )5)
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 املطلب اخلام : استحباب اخلتمة   قيام رمضان

ت م من مرة اسم: اللغة يف تمةالخ   ت مات والجمع، خ  ت مات خ   خت م: يقال، وخ 

ت ما يخت مه الشيء  فالن وخت م، منه غوفر أتمه إذا عمل وكل القرآن وخت م، آخره بلغ خ 

 .(1)آخره إلى قرأه إذا القرآن

 .(2).آخره إلى أوله من الكريم القرآن تالوة: اصطالحا والختمة

 : رمضان قيام يف الختمة استحباب

 المقروء القدر يف عليه متفق معلوم حد هناك ليس أنه العلماء لدى تقرر مما

 رمضان شهر يف بالقوم رأيق":    أحمد اإلمام قال.-أوالقيام–الرتاويح صالة يف

 ما على واألمر، القصار الليالي يف سيما وال، عليهم يشق وال، الناس على يخ ف ما

 هذه يف القول وجملة": السياق هذا يف    الرب عبد ابن وقال.(3)"الناس يحتمله

 قدامة ابن وقال.(4)"القراءة مبلغ يف العلماء وعند مالك عند حد ال أنه المسألة

 . (5)"..أولى الناس بحال يروالتقد":   

 يف واحدة مرة القرآن ختم استحبوا األربعة المذاهب يف العلماء جمهور أن إال

 جميع الناس ليسمع وذلك؛ المأمومين على يشق لم ما، كله الشهر رمضان قيام

                                                                        

/ 5(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )183/ 1(  انظر: هتذيب اللغة، لألزهري )1)

(، معجم 172/ 14(، لسان العرب، البن منظور )481/ 1للزمخشري )(، أساس البالغة، 1783

 (.715/ 1اللغة العربية المعاصرة، د.أحمد مختار )

(، التنوير شرح الجامع الصغير، 158(  انظر: منحة السلوك يف شرح تحفة الملوك، للعيني )ص: 4)

 (.13/ 2للصنعاين )

 (.142/ 4(  انظر: المغني )8)

 (.13 /4(  االستذكار )2)

 (.142/ 4(  المغني )5)
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 وأطبق األكثرون قاله الذي فالمختار القراءة وأما": النووي اإلمام قال.(1)القرآن

 كل يف فيقرأ، الشهر جميع الرتاويح يف بكمالها الختمة تقرأ أن به لعملا على الناس

 من وليحذر، ويبينها القراءة يرتل أن ويستحب، جزءا ثالثين من جزء نحو ليلة

 قراءة وأما": تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال.(2)"جزء من أكثر بقراءة عليهم التطويل

 الرتاويح مقصود أجّل  من بل، سلمينالم أئمة باتفاق فمستحب الرتاويح يف القرآن

 وفيه، القرآن نزل فيه رمضان شهر فإن، اهلل كالم المسلمون ليسمع؛ فيها القرآن قراءة

 وكان، الناس أجود - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي وكان)، القرآن - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي يدارس جربيل كان

 .(3)"(القرآن فيدارسه جربيل يلقاه حين رمضان يف يكون ما أجود

 والتهجد الرتاويح يف القرآن ختم عن    باز ابن شيخال سماحة وسئل

 جزءا ليلة كل اإلمام فيقرأ، حسن عمل هذا": فقال ؟القرآن جميع الجماعة إلسماع

 بدون رتيس إذا هذا، ويكمله القرآن يختم حتى يزيد األخيرة العشر يف لكن، أقل أو

 .(4)"مشقة

  

                                                                        

(، شرح الزرقاين على 21/ 4(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )127/ 4(  انظر: المبسوط )1)

(، فتاوى ابن الصالح 274/ 1(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين )271/ 1مختصر خليل )

(، الكايف يف فقه اإلمام 881/ 1كري )(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للب427/ 1)

/ 1(، كشاف القناع )132/ 4(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي )473/ 1أحمد )

241.) 

 (.138( األذكار، للنووي )ص: 4)

. صحيح البخاري ¶(. والحديث عن ابن عباس 457/ 4(  الفتاوى الكربى، البن تيمية )8)

 (.1388/ 2( )4883سلم )(، صحيح م47/ 8( )1784)

 (.888/ 11( مجموع فتاوى ابن باز )2)
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 الثاني المبحث

 تطبيقها وكيفية ،املقرتحة للرؤية الشرعية الدواعي

 : مطالب وسبعة، تمهيد وفيه

 :متريد

حوو  ت  القر ن      توضي، الرؤية املق حة

 ص ة ال اوي، باملستد احلرام

 بالمسجد الرتاويح صالة يف تقرأ التي الختمة توزيع إلى الرؤية هذه ترمي

 قيام يف واحدة ختمة لتصبح؛ األخيرة العشر يف التهجد صالة تستوعب حتى الحرام

صت   وقد، التهجد صالة يف مستقلة لقراءة ابتداء دون، كله رمضان  المسجد خص 

 أقطار شتى يف المسلمين لدى والمكانة االقتداء خاصية من له لما بذلك الحرام

 والطواف العمرة ألداء عميق فج كل من إياه المسلمين قصد وخاصية، األرض

 الكبير االزدحام عنه ينتج مما، ضانرم يف األعالم أئمته خلف والصالة واالعتكاف

 المصلين على والتيسير التخفيف يقتضي وذلك؛ أحوالهم اختالف على الناس بين

 يف -اهلل شاء إن- يسهم ما التصور هذا ويف.. والعاملين والطائفين والمعتمرين

 تبين التي اآلتية المطالب يف تستبين، أخرى فوائد من يتحصل ما مع، ذلك تحقيق

 : تطبيقها وكيفية، وفوائدها الرؤية هذه دواعي

 والتيسري داعي التخفي : املطلب األوو

 أحاديث يف المأمومين على بالتخفيف الصالة أئمة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أمر لقد

 : منها، عدة

، الناس أحدكم أم إذا): قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن -   -هريرة أبي حديث - 1

 وحده صلى فإذا، لمريضوا، والضعيف، والكبير، الصغير فيهم فإن، فليخفف
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 .(1)(شاء كيف فليصل

 أئمة أن على الدالئل أوضح الحديث هذا يف":    الرب عبد ابن قال

 التطويل لهم يجوز وال، بذلك إياهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ألمر؛ التخفيف يلزمهم الجماعة

 أمر فيه":    العراقي وقال، (2)"التطويل عن هني ا بالتخفيف لهم األمر يف ألن

 .(3)"خالفا فيه أعلم وال... المأمومين لحال مراعاة الصالة خفيفبت األئمة

 اهلل رسول إلى رجل جاء: قال -   -األنصاري مسعود أبي عن - 4

 النبي رأيت فما. بنا يطيل مما، فالن أجل من الصبح صالة عن ألتأخر إين: فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 كممن إن الناس أيها يا): فقال، يومئذ غضب مما أشد قط موعظة يف غضب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)(الحاجة وذا والضعيف، الكبير ورائه من فإن فليوجز، الناس أم فأيكم، منفرين

 ألمر؛ التخفيف يلزمهم الجماعة أئمة أن دليل فيه":    بطال ابن قال

 .(5)"بذلك لهم اهلل رسول

 على يدالن مسعود وأبي هريرة أبي حديث":    العيد دقيق ابن وقال

 الالحقة المشقة وهو، علته مع مذكور فيهما والحكم. اإلمام صالة يف التخفيف

 . (6)"طول إذا للمأمومين

وهذا ، فهذا يدل على أن اإلمام ينبغي له أن يراعي حال قومه":    وقال العيني

  .(8)"وظاهره يقتضي الوجوب، ..فإنه أمر بعد الغضب الشديد": . وقال(7)"ال خالف فيه

                                                                        

 (.821/ 1( )271(، صحيح مسلم، واللفظ له )124/ 1( )188(  صحيح البخاري )1)

 (.174/ 4(  االستذكار )4)

 (.827/ 4(  طرح التثريب يف شرح التقريب، للعراقي )8)

 (.828/ 1( )277له )(، صحيح مسلم، واللفظ 124/ 1( )184(  صحيح البخاري )2)

 (.888/ 4(  شرح صحيح البخاري، البن بطال )5)

 (.447/ 1(  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد )7)

 (.885/ 4(  البناية شرح الهداية، للعيني )1)

 (.421/ 5(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني )3)
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 أم): له قال ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا أن -  -الثقفي العاص أبي بن عثمان عن - 8

 فيهم وإن، المريض فيهم وإن، الكبير فيهم فإن، فليخفف قوما أم فمن. قومك

 ويف. (1)(شاء كيف فليصل، وحده أحدكم صلى وإذا، الحاجة ذا فيهم وإن، الضعيف

 واقتد إمامهم أنت): قال، قومي إمام اجعلني اهلل رسول يا قلت: قال أنه لفظ

 . (3)عليهم تشق ال صالة وصل، األضعف حال راع: أي. (2)(بأضعفهم

 فيه يقتدي وأن، الصالة تخفيف اإلمام على أن وفيه":    البغوي قال

 . (4)"بأضعفهم

 حزم ابن قال. باألضعف االعتبار وهو، التخفيف حد فيه الحديث وهذا

ل ما ينظر أن وهو، التخفيف حد هذا":     وأمسهم خلفه من أضعف يحتم 

 وقال، (5)"ذلك حسب على فليصل والجلوس والسجود عوالركو الوقوف من حاجة

 داود أبو أخرجه الذي الحديث من التخفيف حد أخذ ما وأولى": حجر ابن الحافظ

 واقدر ،قومك إمام أنت): له قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن العاص أبي بن عثمان عن والنسائي

 .(6)"(بأضعفهم القوم
                                                                        

 (.821/ 1( )273(  صحيح مسلم )1)

(، وأبوداود. قال األرنؤوط يف تحقيقه له: 488/ 47( )17418رواه اإلمام أحمد. مسند أحمد)(  4)

( 48/ 4( )1723(، والنسائي. السنن الكربى)873/ 1( )581إسناده صحيح. سنن أبي داود)

( 248. صحيح ابن خزيمة )-وقال األعظمي يف تعليقه عليه: إسناده صحيح-وصححه ابن خزيمة. 

المستدرك على  "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي "حاكم، وقال: (، وال441/ 1)

إسناده حسن "(. كمارواه غيرهم. قال الحافظ ابن حجر: 811/ 1( )115الصحيحين للحاكم )

 (. 177/ 4فتح الباري )"وأصله يف مسلم

 (.11/ 7(  فتح الباري، البن رجب )8)

 (.18/ 8(  شرح السنة، للبغوي )2)

 (.8/15المحلى باآلثار، البن حزم ) ( 5)

 (. والحديث رواية من الحديث السابق.4/177(  فتح الباري، البن حجر )7)
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 أريد الصالة يف ألقوم إين): قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن -  -قتادة أبي عن - 2

 على أشق أن كراهية صاليت يف فأتجوز، الصبي بكاء فأسمع، فيها أطول أن

 ومراعاة األتباع وسائر بالمأمومين الرفق على دليل وفيه": النووي قال.(1)(أمه

 . (2)"ضرورة غير من يسيرا   كان وإن عليهم يشق ما عليهم يدخل ال وأن مصلحتهم

 . (3)للعموم؛ والنوافل الفرائض يشمل بالتخفيف واألمر

 الرتاويح وصالة": (4)السرخسي قال. بالتخفيف األمر يف داخلة فالرتاويح

 العامة فيه يشرتك وما، البدن على أروح ليكون واحدة بتسليمة ركعتين جعلوها إنما

 مبناها فكان بجماعة فتؤدى الرتاويح أما": (5)االختيار يف جاءو. "اليسر على يبنى

 مراعاة لإلمام ينبغي هل: باز ابن الشيخ وسئل."عنهم للحرج فعاد التخفيف على

 أمر هذا": فأجاب؟   الرتاويح صالة يف ونحوهم السن كبار من الضعفاء حال

 أم أيكم): - ملسو هيلع هللا ىلص - لقوله الفرائض ويف الرتاويح يف، الصلوات جميع يف مطلوب

 راعيي فاإلمام، (الحاجة وذا والصغير الضعيف فيهم فإن، فليخفف الناس

، سواء الناس وليس، األخيرة العشر ويف، رمضان قيام يف هبم ويرفق المأمومين

 .(6)"..أحوالهم يراعي أن له فينبغي يختلفون فالناس

 األقوال من ذلك وغير والسجود والركوع القراءة يشمل والتخفيف

                                                                        

( 183. صحيح البخاري )   -أيضا–(. ورواه أنس 1/128( )181(  صحيح البخاري )1)

 (.1/828( )218(، صحيح مسلم )1/128)

 (.2/131(  شرح النووي على صحيح مسلم )4)

(، 1/241(، شرح الزرقاين على الموطأ )4/858طرح التثريب يف شرح التقريب، للعراقي ) (  انظر:8)

 (.4/53إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالين )

 (.1/157( المبسوط )2)

 (.1/71االختيار لتعليل المختار ) ( 5)

 (.11/887(  مجموع فتاوى ابن باز )7)
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 التخفيف هو وإنما، بالفرض اإلخالل يبلغ ال الذي التخفيف والمقصود، واألفعال

 أنس روى ما ذلك على والدليل. به إال الصالة تجزئ ال الذي الفرض على زاد مما

: واإليجاز. (1)"ويكملها الصالة يوجز ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان": قال -  -مالك بن

 والقيام والسجود الركوع من أركاهنا إتمام هو: واإلكمال .واالختصار هوالتخفيف

 .(2)بينهما

 بعض ذكره ما الحرام المسجد يف يحالرتاو تخفيف مسألة يف يرد أن ويبعد

 كون وهي، بعلته مقرون ا جاء قد بالتخفيف األمر أحاديث يف الحكم أن من العلماء

 فلم- (3)العلة هذه انتفت فمتى ولذلك.. والكبير والضعيف السقيم فيهم المأمومين

 لإلمام فإن -بالتطويل ورضوا محصورين وكانوا هؤالء من أحد المأمومين يف يكن

 مع ذلك آثروا قد فإهنم، الليل لقيام قوم اجتمع إذا كما، العلة النتفاء؛ يطول أن

 . (4)بمشقته علمهم

 : يأيت لما وذلك، مسألتنا يف بعيد اإليراد هذا إن أقول

 ما ذلك ومن، األصل حيث من اإليراد هبذا التسليم عدم من به أجيب ما: أول

 : يأيت

ن القوم كان إذا ما فشمل، ديثاألحا يف بالتخفيف األمر إطالق - 1 و  ص   أو يح 

                                                                        

 (.1/128( )187( صحيح البخاري )1)

(. وتنظر المسألة يف: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجيم 488/ 7( فتح الباري، البن رجب )4)

(، كشاف 443/ 2(، المجموع شرح المهذب )1/482(، المنتقى شرح الموطأ، للباجي )814/ 1)

 (.1/871القناع عن متن اإلقناع )

ذي يناط به الحكم الشرعي، يوجد الحكم ( العلة: بكسر ففتح، جمع ع لل وع الت: السبب والوصف ال8)

 (.817بوجوده، ويتخلف بانعدامه.معجم لغة الفقهاء )ص: 

 (.4/858(، طرح التثريب يف شرح التقريب )1/447( انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )2)
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 . (1)يرضوا لم أو بالتطويل رضوا، ال

 شرع كما وهذا، النادرة بالصورة ال بالغالب (3)تناط إنما (2)األحكام أن -4

، يشق لم ولو يشرع ذلك مع أنه إال، بالمشقة علل وإن فإنه؛ المسافر صالة يف القصر

 التخفيف لألئمة فينبغي، كذلك وهنا. عليه يطرأ ما يدري ال ألنه؛ بالغالب عمال

 . (4)مطلقا

 والحاجات اآلفات من شيء الجماعة من ألحد يعرض أن يؤمن ال أنه – 8

 على وحرص، ظاهرة بقوة وهو الصالة يف دخل ولو حتى، آدم لبني تعرض التي

 الصالة عليه قال ولذلك، اآلفات من هبم يحدث ما يدرى ال واإلمام، الصالة طول

 من يعلم ال ما نفسه من يعلم ألنه؛ شاء ما فليطول لنفسه صلى وإذا: لسالموا

 . (5)غيره

 يتصف ممن حاله اإلمام يعلم ال من الصالة يف يدخل أن يمكن أنه - 2

 . (6)للتخفيف الداعية العلل بإحدى

 من الكاثرة الكثرة حيث الحرام المسجد يف يتأتى ال اإليراد هذا أن: ثانيا

 من جميعا خلوهم يتصور ال بما، أحوالهم اختالف مع، اليحصون ينالذ المصلين

                                                                        

 (.1/814(  البحر الرائق )1)

م: وهو يف اللغة: القضاء، والحكمة. و4) ك  يف اصطالح الفقهاء: ما ثبت بخطاب الشرع ( األحكام، جمع ح 

(، شرح التلويح على 13من الوجوب والحرمة ونحوهما. انظر: مختار الصحاح، للرازي )ص: 

 (.42/ 1التوضيح، للتفنازاين )

( المناط: موضع النوط وهو التعلق واإللصاق، من ناط الشيء بالشيء إذا ألصقه وعلقه. الكليات، 8)

 (.318لفروق اللغوية، للكفوي )ص: معجم يف المصطلحات وا

 (.4/177(  انظر: فتح الباري، البن حجر )2)

 (.4/178(، االستذكار، البن عبد الرب )888/ 4(  انظر: شرح صحيح البخاري، البن بطال )5)

 (.177، 4/171(  انظر: فتح الباري، البن حجر )7)
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 على ويجب":    حزم ابن قول هذا على وينطبق، ..للتخفيف الداعية الصفات

 األنصاري زكريا وقول.(1)"طاقتهم كيف يدري ال جماعة أم إذا التخفيف اإلمام

.. ":    الحجاوي وقول، (2)"يطول لم اختلفوا أو، حالهم جهل فإن":   

 . (3)"عذر له ممن يخل لم كثيرا - الجمع أي -كان فإن

 من العيد دقيق ابن ذكره ما الحرام بالمسجد التخفيف على يرد ال كما

 إلى بالنسبة طويال   الشيء يكون فقد، اإلضافية األمور من والتخفيف التطويل"أن

 إن -النسبية هذه ألن ذلك؛ (4)"آخرين عادة إلى بالنسبة خفيفًا يكون وقد، قوم عادة

 أحوالهم وتنوع المصلين كثرة مع الحرام المسجد يف انضباطها يمكن ال - هبا سلمنا

 .وعاداهتم رغباهتم وتعدد

 أحد هو الحرام بالمسجد الرتاويح صالة يف التخفيف فإن ذلك كل تقرر وإذا

 الرتاويح يف تتم التي الختمة تقسيم مفادها التي الفقهية الرؤية هذه دواعي أهم

 لجميع واحدة ختمة فتصبح، رمضان من األخيرة العشر يف التهجد صالة لتشمل

 من ركعة كل يف المقروء القدر يقل وبذلك، (والتهجد الرتاويح) القيام صالة

 : منها، فوائد عدة بذلك ويحصل، الرتاويح

 التخفيف على المصلين بتقليل زمن القيام. -1

 التخفيف على األئمة يف القدر المقروء. -4

يل زمن صالة الرتاويح واستثمار الوقت وسعة المكان للمعتمرين تقل -8

                                                                        

 (.8/12(  المحلى باآلثار، البن حزم )1)

 (.1/414ب يف شرح روض الطالب، لزكريا األنصاري )(  أسنى المطال4)

 (.1/471( انظر: شرح منتهى اإلرادات، للبهويت )8)

 (.1/447(  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )2)
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العاملين يف المسجد الحرام والقائمين عليه لخدمته والقيام  والتسهيل على، والطائفين

 بشؤونه.

2- . ا وتنقال   تيسير حركة الناس داخل أروقة المسجد الحرام دخوال  وخروج 

 خفيف.تحقيق مراعاة ذوي الحاجات والظروف الموجبة للت -5

املطلب الثاني: ال اوي، والترتد ك هما قيام رمضان واس  

 ال اوي، جيمعرما

 الصالتين من كاّل  أن واحدة بختمة والتهجد الرتاويح لجعل الدواعي من 

ا أسمائها من أن الرتاويح صالة أسماء بيان يف سبق وقد ؛رمضان قيام  قيام: أيض 

 أنه وآخره الليل أول بين األواخر العشر يف القيام تقسيم مسألة يف سبق كما، رمضان

، آخره منها وجزء الليل أول الرتاويح من جزء صالة من األواخر العشر يف الحرج

 بالرتاويح تسميتها يف مشاحة وال، وغيره الحرام المسجد يف اآلن به معمول هو كما

 القيام عاترك عدد زيادة مشروعية بيان أيضا وسبق، رمضان قيام الكل فإن؛ القيام أو

 صالة هو السياق هذا يف التهجد بصالة المقصود وأن، رمضان من األواخر العشر يف

 من شيئا الليل أول الناس يصلي أن بعد، الليل آخر وتصلى، رمضان يف جماعة القيام

 العشر يف وهذا، الليل صالة على ليتقووا العشاء أو للراحة ينصرفون ثم، الرتاويح

 . األواخر

 وسئل. (1)"قياما تسمى كلها رمضان يف الصالة": باز ابن الشيخ ةسماح قالو

 تسمى الليل يف الصالة": فأجاب ؟والتهجد والقيام الرتاويح صالة بين الفرق عن

 يف الليل قيام على العلماء عند تطلق فهي الرتاويح أما...الليل قيام وتسمى هتجدا

                                                                        

 (.11/883(  مجموع فتاوى ابن باز )1)
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 وأن، هتجدا   تسمى أن ويجوز، اإلطالة وعدم التخفيف مراعاة مع الليل أول رمضان

 . (1)"..ذلك يف مشاحة وال، لليل قيامًا تسمى

 فمن، رمضان وقيام الليل صالة كالهما والتهجد الرتاويح صالة أن تقرر وإذا

ا التهجد صالة يف التالوة تكون أن الطبيعي ومن بل المناسب  صالة يف للتالوة امتداد 

 يف األخرى والفوائد التيسير من يتحقق ام مع السيما، عنها المستقلة، الرتاويح

 .  واحدة بختمة جعلهما

 الرتاويح اسم إطالق من األوائل الفقهاء عند معروف ا كان ما ذلك يؤيد ومما

 وقت: فصل ": (2)السرخسي قال؛ تفريق دون، رمضان ليالي يف القيام صالة على

، بالعشاء اعتبارا فالنص إلى أو الليل ثلث إلى األفضل: المستحب الرتاويح صالة

 ألنه؛ بالعشاء استدالال   يكره بعضهم قال: فيه اختلف النصف وراء ما إلى أخرها ولو

 فسماها "الليل آخر فيه واألفضل الليل صالة ألهنا؛ يكره ال أنه والصحيح. لها تبع

 مالك فقال رمضان قيام عدد يف العلماء واختلف": (3)الرب عبد ابن وقال.الليل صالة

-اتبعهم ومن وداود والشافعي حنيفة وأبو الثوري وقال.. بالوتر ثالثونو تسع

 الفواكه ويف.رمضان قيام الرتاويح فسمى. "..الوتر سوى ركعة عشرون -اهلل رحمهم

 قام ومن): بقوله رمضان بقيام المعروفة الرتاويح حكم يف شرع ثم": (4)الدواين

 السنن ومن": (5)المهذب ويف. "القيام لها ويقال، الرتاويح فيه صلى أي( رمضان

؛ رمضان قيام الرتاويح فسمى"تسليمات بعشر ركعة عشرون وهو رمضان قيام الراتبة

                                                                        

 (.813 -11/811(  مجموع فتاوى ابن باز )1)

 (.4/123(  المبسوط )4)

 (.3/118لموطأ من المعاين واألسانيد )(  التمهيد لما يف ا8)

 (.1/811(  الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )2)

 (. 1/157(  المهذب يف فقه اإلمام الشافعي، للشيرازي )5)
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 بإجماع سنة الرتاويح فصالة المسألة حكم أما": النص هذا شرح يف النووي قال

 رمضان شهر وقيام)": قدامة ابن وقال.(1)"..ركعة عشرون أهنا ومذهبنا العلماء

 . (2)"(..الرتاويح صالة( )يعني. )(ركعة عشرون

 املطلب الثالث: توفر قدر أكرب لألناة   الت وة

 صالة يف لتقرأ الرتاويح صالة يف المقروءة الختمة من قدر اجتزاء يتم حينما

 عدة إدراك يفيد وذلك، الرتاويح لصالة المخصص القدر خف قد يكون، التهجد

 : منها وفضائل سنن

 من ذلك فإن؛الفاتحة سورة يف السيما، اآليات سرؤو على الوقوف - 1 

 : يأيت ما ذلك ودليل.  السنة

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قراءة عن سئلت أهنا ▲ سلمة أم المؤمنين أم عن - أ

طِّع كان": فقالت  مم خم حمُّ، َّيل ىل مل خل ُّٱ: آية آية قراءته ي ق 
 .(3)"َّين ىن منُّ، َّحن جنُّ، َّىم

                                                                        

 (.2/81(  المجموع شرح المهذب )1)

(، 1/433ع الصنائع )(. وللوقوف على المزيد يف تأييد هذه التسمية، انظر: بدائ4/144(  المغني )4)

(، حاشية العدوي على 1/277(، العناية شرح الهداية، للبابريت )4/558البناية شرح الهداية، للعيني )

(، أسهل المدارك 1/824(، منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش )1/278كفاية الطالب الرباين )

، الحاوي الكبير، للماوردي (1/477شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، للكشناوي )

(، عمدة السالك وعدة الناسك، 4/855(، هناية المطلب يف دراية المذهب، للجويني )4/478)

(، الكايف يف فقه اإلمام 78(، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاين )ص: 78للرومي )ص: 

 (.4/13( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/473أحمد )

( 2881(، وأبوداود. سنن أبي داود)22/487( )47538أحمد هبذا اللفظ. مسند أحمد)(  رواه 8)

(، وابن خزيمة يف 5/85( )4741سنن الرتمذي ) "هذا حديث غريب"(، والرتمذي.وقال: 7/142)

. سننالدارقطني "إسناده صحيح، وكلهم ثقات"( والدارقطني.وقال: 1/423( )278صحيحه)

= 
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 اآليات رءوس على القارئ ووقوف":    تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 عند ويقف، آياهتا بين يفصل أن وينبغي":    عثيمين ابن الشيخ وقال.(1)"..سنة

 جنُّ، فيقف، َّىم مم خم حمُّ، مرات سبع فيقف، آية كل
 يقف لم وإن. آية كل عند فيقف، قراءته يقطِّع كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن ؛..فيقف َّحن

؛ الوجوب سبيل لىع ال، االستحباب سبيل على آية كل عند وقوفه ألن؛ حرج فال

 .(2)"..أمره دون ملسو هيلع هللا ىلص النبي فعل من ألنه

 اهلل قال): يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت: قال -  -هريرة أبي عن - ب

: العبد قال فإذا، سأل ما ولعبدي، نصفين عبدي وبين بيني الصالة قسمت: تعالى

: قال وإذا، عبدي حمدين: تعالى اهلل قال، َّىم مم خم حمُّ

 ىن منُّ: قال وإذا، عبدي علي نىأث: تعالى اهلل قال، َّحن جنُّ
 ىه مهُّٱ: قال فإذا - عبدي إلي فوض مرة وقال - عبدي مجدين: قالَّين
  خيُّ: قال فإذا، سأل ما ولعبدي، عبدي وبين بيني هذا: قالٱَّجي يه
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذُّٱَّىي مي
 .(3)(سأل ما ولعبدي لعبدي هذا: قال َّّٰ

                                                                        
= 

وله "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "ال: (، والحاكم. وق4/37( )1171)

على ". وقال الذهبي يف تلخيصه على المستدرك: "شاهد بإسناد صحيح على شرطهما عنأبي هريرة 

(، كما رواه البيهقي 4/454( )4718. المستدرك على الصحيحين للحاكم )"شرط البخاري ومسلم

رواه "(. قال النووي: 2/115( )4827ب اإليمان )(، ويف شع4/75( )4838يف السنن الكربى) -

( وصححه األلباين. إرواء الغليل يف تخريج 8/827المجموع شرح المهذب ) "جماعة من الثقات

 (.4/78أحاديث منار السبيل )

 (.5/882(  الفتاوى الكربى، البن تيمية )1)

 (.77 -8/75(  الشرح الممتع على زاد المستقنع، البن عثيمين )4)

 (.1/477( )875(  صحيح مسلم )8)
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 وقفٱَّىم مم خم حمُّ: قال فإذا":    القيم ابن قال

 جنُّ: قال فإذا. "عبدي حمدين": بقوله له ربه جواب ينتظر يسيرة هنيهة
 ىن منُّ: قال فإذا، "عبدي علي ثنىأ": بقوله الجواب انتظر، َّحن
 إشارة فذلك":    الدهلوي وقال.(1)"عبدي يمجدين": جوابه انتظر َّين

 .(2)"بليغًا تنبيهًا للحضور ينبه فإنه. كلمة كل يف الجواب بمالحظة األمر إلى

 : والتذكر التدبر على عانةاإل - 4

معدل القدر المتلو يف الرتاويح وتقليل عدد اآليات التي تتلى يف  فإن خفض

وهو مايثمر زيادة ، الركعة من شأنه أن يساعد على زيادة التأين والتمهل يف تالوهتا

قال اهلل ، وذلك هو المقصود من التالوة، واالنتفاع هبا التدبر يف آيات القرآن العظيم

.  قال (3)َّرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: الىتع

وظاهر هذه اآلية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال ":    ابن عطية

يف تفسير     . قال ابن كثير(5)َّيه ىه مهٱُّٱ: .وقال اهلل تعالى(4)"القرآن

 . وقال القاسمي(6)"أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره": اآلية

ية على أن الرتتيل والتدّبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة استدل باآل":   

 .(7)"والعمل به، والفقه فيه، مع كثرهتا؛ ألن المقصود من القرآن فهمه وتدّبره

                                                                        

 (.124(  الصالة وأحكام تاركها، البن القيم )ص: 1)

 (.4/185(  حجة اهلل البالغة، للدهلوي )4)

 .47( سورة ص: 8)

 (.2/588( تفسير ابن عطية )1)

 .2( سورة المزمل: 5)

 (.471/ 3( تفسير ابن كثير )7)

 (.821/ 7(  تفسير القاسمي )1)
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. (1)   النووي قال كما، عليه مجمع وتدبرها القراءة ترتيل واستحباب

 وهو، تفكر بال يرةالكث من أفضل بتفكر القليلة القراءة": (2)   قاسم ابن وقال

 ."صريحا الصحابة عن المنصوص

 المستفادة- األناة يف أن ذلك؛ (3)التأمين يف المالئكة موافقة فضيلة إدراك–8

 يف بالسعة يشعر الحرام المسجد إمام مايجعل -الرتاويح يف المقروء القدر تقليل من

ا يكون فال الوقت ا (4)َّّٰ ُِّّقول بعد بالقراءة مبادر   طعق إلى مضطرًّ

- األناة يف أن حين يف، التأمين تمام من هو متمكن وغير بل، المأمومين على التأمين

 له المجال يتيح بما قليال   متمهال   يجعله ما-الوقت بسعة شعوره من المكتسبة

 المالئكة تأمين يوافق أن لعله؛ اليسيرالمناسب الزمن يف( آمين) ليقولوا وللمأمومين

-هريرة أبي عن الصحيحين يف كماجاء، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر ذكره الذي الثواب فيرجى

 تأمين تأمينه وافق من فإنه، فأمنوا اإلمام أمن إذا": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: -  

: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وكان - شهاب ابن قال - ذنبه من تقدم ما له غفر المالئكة

 (آمين) المالئكة قول عند( آمين) قال من أن ومعناه"  : الباجي قال.(5)"آمين

 هو فهذا تأمينهم مع فأمن التأمين وقت يف وافقهم: معناه": النووي وقال.(6)"له غفر

                                                                        

(. وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور 877/ 8لمهذب )(  المجموع شرح ا1)

 (.281/ 1(، كشاف القناع )827/ 1(، المنتقى شرح الموطأ )217اإليضاح )ص: 

 (.47/ 4(  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، البن قاسم )4)

(، 1/155(، بداية المجتهد)1/481( ينظر تفصيل أحكام التأمين يف الصالة يف: بدائع الصنائع )8)

 (.854/ 1(، المغني )8/811المجموع )

 .1( سورة الفاتحة: 2)

 (.881/ 1( )218(، صحيح مسلم )157/ 1( )138(  صحيح البخاري )5)

 (.174/ 1(  المنتقى شرح الموطأ )7)
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 .(1)"والصواب الصحيح

ا-   المنير ابن قال  إيثار يف الحكمة": -ذلك يف الحكمة مستشفًّ

 محلها يف بالوظيفة لإلتيان يقظة على المأموم يكون أن والزمان القول يف الموافقة

 .(2)"متيقظا كان وافقهم فمن عندهم غفلة ال المالئكة ألن

 املطلب الرابا: توفر الوقل ل س احة بني كل تسليمتني

 المصلين السرتاحة الكايف الوقت يوفر الرتاويح يف المقروء القدر خفض إن

 حينما السلف عليه كان ما وهو، -ركعات أربع كل بعد أي -تسليمتين كل بعد قليال  

 سميت": حجر ابن الحافظ قال؛ الرتاويح اسم استمد ومنها، الرتاويح يصلون

 كانوا عليها اجتمعوا ما أول ألهنم؛ الرتاويح رمضان ليالي يف الجماعة يف الصالة

 .(3)"تسليمتين كل بين يسرتيحون

 تلك يف والسجود والركوع القيام طول سببها أن  ذ كر وإن االسرتاحة وتلك

غهي ما له اليوم هبا العمل أن إال، (4)األزمان  : يأيت فيما ذلك وبيان؛ سوِّ

                                                                        

دقيق (. وانظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن 2/188( شرح النووي على صحيح مسلم )1)

/ 4(، طرح التثريب يف شرح التقريب، للعراقي )1/71(، فتح الباري، البن رجب )1/441العيد)

(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالين 475/ 4( فتح الباري، البن حجر )477

(4/188.) 

 (.475/ 4(  انظر: فتح الباري، البن حجر )4)

/ 1(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي )125/ 4ط)(. وانظر: المبسو458/ 2(  فتح الباري )8)

(، شرح الزرقاين على 71/ 4(، التوضيح يف شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق )117

(، هناية المحتاج إلى شرح 1/71(، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، لألنصاري )211/ 1الموطأ)

 (. 48/ 4(، المبدع، البن مفلح )118/ 2د، البن القيم )(، بدائع الفوائ147/ 4المنهاج، للرملي )

(. وقد 1/ 4(، شرح مختصر خليل، للخرشي )71/ 4( انظر: التوضيح يف شرح مختصر ابن الحاجب )2)

أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن "روى مالك وغيره عن السائب بن يزيد أنه قال: 

= 
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 . االسرتاحة لمعنى االسم هبذا سميت إنما الرتاويح صالة أن – 1

 يف والسيما، الرتاويح صالة أداء خالل قليال الراحة إلى قائمة الحاجة أن – 4 

 من شيء إلى المصلي معه يحتاج الذي الزحام بسبب وذلك؛ الحرام المسجد

 .وجسمه دميهلق الراحة من قسط وأخذ النفس

 .اإلمام مع االستمرار على النفس شجعي مما ذلك أن  - 8

، كشرب متعددة حاجات من الحرام المسجد داخل للمصلي يعرض ما - 2

 ..رفقة تفقد أو، جوع دفع أو، دواء تناول أو

 . (1)السلف توارثه مما ذلك أن عن فضال– 5

املطلب اخلام : موافقة ذلك للمستحب وهو 

 دةاخلتمة الواح

 القرآن المصلون ليسمع الرتاويح صالة يف القرآن ختم استحباب بيان سبق

؛ الشهر يف ختمة عن النقصان يستحب ال": يعلى أبو القاضي وقال. رمضان يف كله

 .(2)"خلفه من على المشقة كراهية ختمة على يزيد وال، القرآن جميع الناس ليسمع

                                                                        
= 

قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. 

/ 2(، مصنف عبد الرزاق)115/ 1. موطأ مالك )"طول القيام، وما كنا ننصرف إال يف فروع الفجر

(، السنن الكربى، 28/ 2(، معرفة السنن واآلثار، للبيهقي )174/ 4(، مصنف ابن أبي شيبة )478

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب  "عن السائب بن يزيد قال:  (، ولفظه:777/ 4للبيهقي )

وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم "قال:  "يف شهر رمضان بعشرين ركعة   

. خالصة "رواه البيهقي بإسناد صحيح". قال النووي: "من شدة القيام   يف عهد عثمان بن عفان 

. آثار السنن مع التعليق الحسن "رواه البيهقي، وإسناده صحيح"وي (، وقال النيم517/ 1األحكام )

 (.224/ 8(، تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، للمباركفوري )437)ص: 

 (.117/ 1( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )1)

 (.142/ 4( انظر: المغني )4)
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 جميع الناس ليسمع كاملة ةالختم قراءة له ويستحب": (1)الغنية يف وجاء

 يستحب وال، والزواجر والمواعظ والنواهي األوامر من مافيه على فيقفوا القرآن

 السآمة وتلحقهم فيضجروا المأمومين على يشق لئال ؛واحدة ختمة على الزيادة

 اإلنصاف ويف.  "..جزيل وثواب عظيم أجر فيفوهتم، هبا ويثقلوا الجماعة ويكرهوا

 وال، المأموم يؤثر أن إال، ختمة على اإلمام يزيد ال أن يستحب": (2)للمرداوي

 ."عليه نص عنها ينقص

ا والتهجد الرتاويح تشمل -واحدة ختمة على وباالقتصار  يتحقق -مع 

 .هنا طلوبالم االستحباب

 دعاء وموافقة، رمضان قيام يف صالة آلخر الختم موافقة: السادس المطلب

 الليل آلخر الختم

 تجعل حينما فإنه؛رمضان شهر قيام يف صالة آلخر القرآن ختم ةموافق فأما

 موافقة فتصبح التهجد صالة يف الختمة محل يأيت والتهجد للرتاويح واحدة ختمة

، القيام آخر القرآن ختم فوافق، -الشهر تمام حسب-رمضان قيام يف صالة آلخر

 منتهى شرح يف جاء.أمرمستحسن القيام لخاتمة القرآن ختم موافقة أن والشك

 يف الختم جعل أن حين يف. "ركعة آخر يف القرآن خاتمة ويجعل": (3)اإلرادات

 . ذلك يمنع -القائم بالحال – الرتاويح

عل إذا فإنه، الليل آلخر الختم دعاء موافقة وأما  صالة يف القرآن ختم ج 

 لما ؛للدعاء األفضل الوقت وهو. آلخرالليل موافقا القرآن ختم دعاء يكون التهجد

 كل وتعالى تبارك ربنا ينزل): قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن: -  - هريرة أبي عن ثبت

، له فأستجيب يدعوين من: يقول اآلخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا السماء إلى ليلة
                                                                        

 (.477/ 4( الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، لإلمام الجيالين )1)

 (.132/ 4( اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف )4)

 (.427/ 1( للبهويت )8)
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 أن على تنبيه وفيه": النووي قال.(1)(له فأغفر يستغفرين من، فأعطيه يسألني من

 .(2)"أوله من أفضل الطاعات من وغيرها ارواالستغف والدعاء للصالة آخرالليل

 على الليل آخر صالة تفضيل": الحديث فوائد من حجر ابن الحافظ وذكر

ٱ: تعالى قوله له ويشهد، واالستغفار للدعاء أفضل الليل آخر وأن، ..أوله

 .(4)"مجاب الوقت ذلك يف الدعاء وأن، (3)َّمه جهٱُّٱ

 وأكثرها الليل ساعات يف دعاءال من اإلكثار ويستحب": (5)البناية يف جاء

 ."األسحار عند وأفضله، األخير النصف

 يف واالستغفار الدعاء من يكثر أن متأكدا   استحبابًا يستحب": النووي وقال

: تعالى اهلل قال األسحار عند وأفضله اآلخر النصف وآكده كلها الليل ساعات

 .(8)"(7)َّمل يك ىكٱُّٱ: تعالى وقال، (6)َّمه جهٱُّٱ

با: كيفية توزيا اخلتمة بناء عل  املطلب السا

 الرؤية املق حة

 ليلة كل ركعة عشرين الحرام بالمسجد تؤدى الرتاويح صالة أن المعلوم من

 واحد جزء بمعدل، كاملة ختمة مجموعها يف القرآن يختم، رمضان شهر ليالي من

 رالعش يف التهجد صالة وتؤدى، (الشهر لنقصان تحسب ا) وقليل جزء أو، ليلة لكل

                                                                        

 (.541/ 1( )153(، صحيح مسلم )58/ 4( )1125( صحيح البخاري )1)

 (.83-7/81( شرح النووي على صحيح مسلم )4)

 .11( سورة آل عمران: 8)

 (.81/ 8(  فتح الباري، البن حجر )2)

 (.541/ 4اية )(  البناية شرح الهد5)

 .11( سورة آل عمران: 7)

 .13الذاريات: سورة  ( 1)

 (.21/ 2( المجموع شرح المهذب )3)
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 مجموعه بما البقرة سورة أول من القراءة فيها ت بتدأ، ليلة كل ركعات عشر األواخر

 .-ونقصانه الشهر تمام حسب– تسعة أو أجزاء عشرة

 إحدى حسب الرتاويح صالة يف المتلو القدر تقليل الختمة لتوحيد والمقرتح

 : اآلتية الثالث الطرق

 المتلو القدر يخفض أن على، هو كما الركعات عدد يبقى أن: الطريقة األولى

ا ليكون الرتاويح يف ا وعشرين واحد   أي الشهر طيلة الرتاويح لجميع-تقريب ا– جزء 

 أجزاء تسعة حوالي وتبقى، الواحدة الليلة يف الجزء أرباع ثالثة عن قليال   تقل بنسبة

 .-الشهر لنقصان تحسب ا –ليال لتسع التهجد صالة يف تتلى

 العشرين يف الجمهور لمذهب موافقة الركعات عدد حيث من الطريقة وهذه 

 فإن األخيرة العشر يف أما، ركعة عشرين الرتاويح ركعات عدد كون يف األولى ليلة

 : أمور ثالثة على بناؤه يمكن الحالي العدد على اإلبقاء

 يف العلماء توسيع من الرتاويح ركعات عدد مطلب يف بيانه سبق ما: األول

 .ركعاهتا عدد

 تأسيا رمضان من األخيرة العشر يف االجتهاد لزيادة مناسب أنه: اينالث

 وطلبا القدر لليلة تحريا العبادة بمزيد العشر ليالي تخصيص يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول

 .األجر لمزيد

، -العدد حيث من– عليه ماهو على الحال استمرار من ذلك يف ما: الثالث

 .طبيعي شبه التغيير يجعل الذي األمر

، األولى العشرين الليالي يف ركعة عشرين الرتاويح تؤدى أن: الثانيةالطريقة 

ا عشر ستة إلى فيها المتلو القدر ويخفض  األواخر العشر دخلت فإذا، -تقريب ا–جزء 

 خمسة مجموعها يف يتلى، الليلة يف ركعات عشر إلى الرتاويح ركعات عدد خفض
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ا الليلة يف ركعات عشر التهجد صالة تصلى ثم، أجزاء  التسعة فيها ويتلى، أيض 

 كون يف الجمهور رأي توافق الطريقة وهذه -الشهر لنقصان تحسب ا –المتبقية األجزاء

 الرتاويح بين فصل دون رمضان شهر طيلة ليلة كل ركعة عشرين الرتاويح عدد

 . الركعات عدد احتساب يف والتهجد

 فيها بما – قيامال ركعات جميع يف المتلو القدر يخفض أن: الطريقة الثالثة

ا الثالثون) الختمة تقسم وهنا، – التهجد  الرتاويح) القيام ركعات عدد على( جزء 

 الرتاويح ركعات ومجموع، -الشهر لنقصان تحسب ا – ليلة وعشرين لتسع (والتهجد

-الثانية الطريقة وحسب-، ركعة 538= -األولى الطريقة حسب – الشهرهنا لجميع

 تحسبا -األواخر العشر يف يالليال للتسع التهجد ركعات أما. - ركعة 278= 

 جميعها الركعات عدد على الختمة تقسم وحينئذ. ركعة 78=  فهي -الشهر لنقصان

 للتهجد فصل دون رمضان شهر طيلة القيام ركعات عدد على موزعة تصبح بحيث

 العشر تخص أن الختمة توزيع يف ىيراع لكن، الختمة حساب يف الرتاويح عن

 .  مرتين تؤدى فيها القيام صالة وألن، وفضل مزية من لها لما؛ أكثر بنسبة رةاألخي

 المطلوب إلى توصل أخرى طرق اتباع ويمكن، المقرتحة الطرق بعض هذه

 .واحدة بختمة والتهجد الرتاويح جعل من نفسه

 من بماعلمه يفيدين أن فيه الناظر من وأرجو، المقل جهد هذا كان الختام ويف

 .الدعاء منه طالبًا، ترتيب أو هتذيب أو تصويب

 رب والحمدهلل، مأمول وأعز مسؤول أكرم إنه والقبول العفو أسأل واهلل هذا

 .العالمين
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 الخاتمة 

 عليه األنبياء خاتم على والسالم والصالة، واإلكرام الجالل ذي الحمدهلل

 : يأيت افيم نتائجه أهم أورد البحث خاتمة ففي وبعد، والسالم الصالة وعليهم

 صالة إلى التهجد صالة ضم: يف المقرتحة الفقهية الرؤية تتلخص .0

 تشمل واحدة ختمة لتصبح الحرام بالمسجد رمضان قيام يف القرآن ختم يف الرتاويح

ا الصالتين  .متعددة وفوائد لدواع وذلك، مع 

 تسميتها يمكن منهما وكل، والتهجد الرتاويح صالة يشمل رمضان قيام .6

 والطبيعي المناسب منو .االصطالح يف مشاحة وال، الرتاويح أوصالة ،القيام صالة

ا التهجد صالة يف التالوة تكون أن  أو منفردة ال، الرتاويح صالة يف للتالوة امتداد 

 .عنها مستقلة

 إليه تدعو أمر الرتاويح مع التهجد تشمل واحدة ختمة االقتصارعلى .4

 .  لوالفضائ السنن من جملة ويحقق، ةواقعي حاجات

 أحاديث يف أوليًّا ال  دخو داخل   الحرام بالمسجد القيام صالة يف التخفيف .3

 . المصلين على بالتخفيف األمر

 الحرام بالمسجد الرتاويح صالة يف الكريم القرآن من المتلو القدر تقليل .5

 المسجد يف والعاملين، والطائفين، للمعتمرين المكان وسعة الوقت توفير يف يسهم

 .شؤونه على ائمينوالق الحرام

ا يحقق الرتاويح يف المتلو القدر تقليل .2  ويف، التالوة يف األناة من أكرب قدر 

 رؤوس على القارئ وقوف سنة: المثال سبيل على منها؛ عظيمة وفوائد بركة ذلك

 فضيلة وإدراك، وتدبره القرآن فهم على واإلعانة، الفاتحة سورة يف السيما اآليات

 .لتأمينا يف المالئكة موافقة
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 وهي للرتويحة الوقت توفر الرتاويح صالة يف المتلو القدر تقليل فوائد من .1

 .قائمة إليها الحاجة ماتزال والتي، الرتاويح صالة يف ركعات أربع كل بعد االسرتاحة

 استحبه لما موافقة واحدة بختمة وجعلهما الرتاويح إلى التهجد ضم يف .1

 الختم موافقة ذلك يف أن كما، رمضان قيام يف الواحدة الختمة وهو العلماء جمهور

 الليل آلخر الختم دعاء وموافقة، -الشهر تمام حسب– رمضان قيام يف صالة آلخر

 .الدعاء إجابة وقت

 ما على الحال ببقاء إما وذلك، المقرتحة الرؤية تطبيق كيفية يف مرونة هناك .9

 صالة يف المتلو القدر تقليل مع والتهجد الرتاويح ركعات عدد حيث من عليه هو

 عددها على الرتاويح تبقى أن أو، الختمة بقية التهجد صالة لتستوعب الرتاويح

 مع وآخره الليل أول بين قسمت األخيرة العشر دخلت وإذا( ركعة عشرون)

ا الثالثون توزع أن أو، الرتاويح يف المتلو القدر تخفيض  والتهجد الرتاويح على جزء 

 العشر يف تالوته المخصص القدر نسبة زيادة راعاةم مع، جميعها الخفض فيشمل

 .المقصود تحقق أخرى طريقة أي أو، األخيرة

 .العالمين رب هلل والحمد

 :التوصيات

 إمكانية يف-مشكورة– الشريفين الحرمين لشؤون العامة الرئاسة تنظر أن – 1

 صالة يف العظيم القرآن من المتلو القدر توزيع بإعادة وذلك الرؤية هبذه العمل

 .البحث يف تبين ما على التهجد صالة الختمة لتشمل الحرام بالمسجد الرتاويح

 وذلك، الشريفين بالحرمين العالقة ذات المسائل بحث يف العناية مزيد – 4

 . واقعهما وتجدد، خصوصيتهما بمراعاة
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 المصادر قائمة 

 حسب الترتيب الهجائي

، هـ1844مد بن علي النيموي تـ للعالمة مح، آثار السنن مع التعليق الحسن .0

، كراتشي باكستان، مكتبة الب شرى للطباعة والنشر، حققه الشيخ علي ذو الفقار علي

 هـ.1284الطبعة األولى 

تقي الّدين محمد بن علي  : المؤلف، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام .6

 مطبعة السنة المحمدية.: الناشر، هـ(184ابن دقيق العيد الصعيدي )تـ

عبد اهلل بن محمود الموصلي الحنفي : المؤلف، الختيار لتعليل المختارا .4

القاهرة  -مطبعة الحلبي : الناشر، الشيخ محمود أبو دقيقة: تعليق، هـ(738: )المتوىف

 م. 1781 -هـ  1857: تاريخ النشر، بيروت( –)وصورهتا دار الكتب العلمية 

: ن شرف النووي )المتوىفأبو زكريا محيي الدين يحيى ب: المؤلف، األذكار .3

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، عبد القادر األرنؤوط: تحقيق، هـ(717

 م. 1772 -هـ  1212، طبعة جديدة منقحة، لبنان –بيروت 

أحمد بن محمد القسطالين : المؤلف، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .5

، هـ1848، السابعة: مصر الطبعة، األميرية المطبعة الكربى: الناشر، هـ(748: )المتوىف

 برتقيم محمد فؤاد عبد الباقي.، ترقيم الكتب واألبواب واألحاديث

محمد ناصر الدين : المؤلف، إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل .2

 -هـ  1285الثانية : الطبعة، زهير الشاويش: إشراف، هـ(1248: األلباين )المتوىف

 بيروت.–المكتب اإلسالمي  :الناشر، م1735

: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )المتوىف: المؤلف، أساس البالغة .1

، بيروت، دار الكتب العلمية: الناشر، محمد باسل عيون السود: تحقيق، هـ(583

 م. 1773 -هـ  1217، األولى: الطبعة
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الموطأ االستذكار لمذاهب علماء األمصار فيما تضمنه : واسمه، االستذكار .1

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النمري : المؤلف، من معاين الرأي واآلثار

دار : الناشر، محمد علي معوض، سالم محمد عطا: هـ( تحقيق278: القرطبي )المتوىف

 م. 4888–هـ1241، األولى: بيروت الطبعة –الكتب العلمية 

، بن محمد األنصاريزكريا : تأليف، أسنى المطالب يف شرح روض الطالب .9

 دار الكتاب اإلسالمي.: الناشر، هـ(747: )المتوىف

: المؤلف، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك .01

: الطبعة، بيروت، دار الفكر: هـ( الناشر 1871: أبو بكر بن حسن الكشناوي )المتوىف

 الثانية.

أبو بكر  بن محمد : لمؤلفا، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .00

دار الفكر للطباعة : الناشر، هـ(1884بعد : شطا الدمياطي )المشهور بالبكري( )المتوىف

 م. 1771 -هـ  1213، األولى: الطبعة، والنشر والتوزيع

ام .06 ص 
ت  : إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي )المتوىف: المؤلف، االع 

دار ابن الجوزي : الناشر، شقير وآخرينتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن ال، هـ(178

 م. 4883 -هـ  1247، األولى: الطبعة، المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع

علي بن سليمان : المؤلف، اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف .04

 دار إحياء الرتاث العربي. : الناشر، الطبعة الثانية، هـ(335: المرداوي الحنبلي )المتوىف

، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم: المؤلف، بحر الرائق شرح كنز الدقائقال .03

 دار الكتاب اإلسالمي.: الناشر، الطبعة الثانية

، محمد بن أحمد ابن رشد: المؤلف، بداية المجتهد وهناية المقتصد .05

 القاهرة.–دار الحديث : الناشر، ه(1245)

لدين أبو بكر الكاساين عالء ا: المؤلف، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .02
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دار الكتب : الناشر، م1737 -هـ 1287، الثانية: الطبعة، هـ(531: الحنفي )المتوىف

 العلمية. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : المؤلف، بدائع الفوائد .01

 .لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي: الناشر، هـ(151: )المتوىف

: المؤلف، اديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبيرالبدر المنير يف تخريج األح .01

: المحقق، هـ(382: )المتوىف، الشهير بابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد المصري

السعودية -الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع : الناشر، مصطفى أبو الغيط وآخرون

 م.4882-هـ1245، االولى: الطبعة

: المتوىفي )الحنفي و محمد محمود العينأب: المؤلف، البناية شرح الهداية .09

 بيروت.–دار الكتب العلمية : الناشر، م4888 -هـ  1248، األولى: الطبعة، هـ(355

يحيى بن أبي الخير العمراين : المؤلف، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .61

، األولى: الطبعة، قاسم محمد النوري: المحقق، هـ(553: اليمني الشافعي )المتوىف

 جدة. –دار المنهاج : الناشر، م4888 -هـ 1241

عثمان بن علي الزيلعي الحنفي : المؤلف، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .60

 -المطبعة الكربى األميرية : الناشر، هـ 1818، األولى: الطبعة، هـ( 128: )المتوىف

 القاهرة.، بوالق

عبد أبو العال محمد : المؤلف، تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .66

 –دار الكتب العلمية : الناشر، هـ(1858: الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوىف

 بيروت.

: المتوىف) الجرجاين الشريف محمد بن علي: المؤلف، التعريفات .64

 هـ1288 األولى: الطبعة، الناشر بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه، (هـ317

 .لبنان– يروتب العلمية الكتب دار: الناشر، م1738-



 

 
 

 احلرام باملستد ال اوي، ص ة   القر ن  ت  حوو فقرية رؤية 011

، المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز: المسمى، تفسير ابن عطية .63

، هـ(524: أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية األندلسي )المتوىف: المؤلف

 -األولى : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر، عبد السالم عبد الشايف: المحقق

 هـ. 1244

 فتوح بن محمد: تأليف، ومسلم البخاري حيحينالص يف ما غريب تفسير .65

يدي األزدي م   محمد زبيدة: الدكتورة: المحقق، (هـ233: المتوىف) نصر أبي بنا الح 

 – 1215، األولى: الطبعة، مصر – القاهرة - السنة مكتبة: الناشر، العزيز عبد سعيد

 م.1775

و الفداء أب: المؤلف، تفسير القرآن العظيم: المسمى، تفسير ابن كثير .62

، محمد حسين شمس الدين: المحقق، هـ(112: ابن كثير القرشي )المتوىف، إسماعيل

 بيروت.  ، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ 1217 -األولى : الطبعة

محمد جمال الدين : المؤلف، محاسن التأويل: المسمى، تفسير القاسمي .61

: الناشر، ل عيون السودمحمد باس: المحقق، هـ(1884: بن محمد القاسمي )المتوىف

 هـ 1213 -األولى : بيروت الطبعة –دار الكتب العلميه

أبو عمر يوسف بن : المؤلف، التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد .61

مصطفى بن أحمد العلوي، : تحقيق، هـ(278: عبد اهلل ابن عبد الرب القرطبي )المتوىف

 –موم األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة ع: الناشر، محمد عبد الكبير البكري

 هـ. 1831: عام النشر، المغرب

، محمد بن إسماعيل الصنعاين: المؤلف، التنوير شرح الجامع الصغير .69

د إسحاق: هـ( المحقق1134: المعروف باألمير )المتوىف مكتبة دار : الناشر، د. محم 

 م. 4811 -هـ  1284، األولى: الطبعة، الرياض، السالم

، هـ(818: محمد بن أحمد بن األزهري )المتوىف: المؤلف، لغةهتذيب ال .41
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 –دار إحياء الرتاث العربي : الناشر، م4881، األولى: الطبعة، محمد عوض: المحقق

 بيروت.

خليل بن إسحاق : المؤلف، التوضيح يف شرح مختصر ابن الحاجب .40

: الطبعة، جيبد. أحمد بن عبد الكريم ن: المحقق، هـ(117: المالكي المصري )المتوىف

 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث.: الناشر، م4883 -هـ 1247، األولى

ّي : المؤلف، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .46 ب يد  أبو بكر بن علي الز 

 المطبعة الخيرية.: الناشر، هـ1844األولى: الطبعة، هـ(388: الحنفي )المتوىف

: المؤلف، حتار على الدر المختاررد الم: المسمى، حاشية ابن عابدين .44

: الطبعة، للحصفكي، الدر المختار: هـ( ومعه1454: محمد أمين ابن عابدين )المتوىف

 بيروت.-دار الفكر: الناشر، هـ1214، الثانية

عبد الرحمن ابن بن : المؤلف، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .43

 هـ.1871ى األول: الطبعة، هـ(1874: قاسم النجدي )المتوىف

أبو الحسن، : المؤلف، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين .45

يوسف : هـ( المحقق1137: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوىف

 م.1772 -هـ 1212: تاريخ النشر، بيروت –دار الفكر : الناشر، الشيخ

، المزين وهو شرح مختصر، الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .42

، عادل عبد الموجود -علي معوض : تحقيق، علي بن محمد الماوردي: المؤلف

 بيروت.، دار الكتب العلمية: هـ الناشر 1217، األولى: الطبعة

الشاه ولي »المعروف بـ ، أحمد بن عبد الرحيم: المؤلف، حجة اهلل البالغة .41

، بيروت، دار الجيل: شرالسيد سابق النا: المحقق، هـ(1117: المتوىف«)اهلل الدهلوي

 م.4885 -هـ  1247: سنة الطبع، األولى: الطبعة

أبو بكر ، محمد بن الوليد األندلسي: المؤلف، الحوادث والبدع .41
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دار : الناشر، علي بن حسن الحلبي: المحقق، هـ(548: الطرطوشى المالكي )المتوىف

 م 1773 -هـ  1217، الثالثة: الطبعة، ابن الجوزي

أبو زكريا : المؤلف، يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم خالصة األحكام .49

حسين إسماعيل : هـ( المحقق717: محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوىف

 م.1771 -هـ 1213األولى  : الطبعة، يروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، الجمل

محمد بن فرامرز الشهير : المؤلف، درر الحكام شرح غرر األحكام .31

 دار إحياء الكتب العربية.: الناشر، هـ(335: لمتوىفبمالخسرو )ا

عبد : جمع وتحقيق، الدرر السنية يف األجوبة النجدية لعلماء نجد األعالم .30

 م.1777هـ/1211، السادسة: الطبعة، الرحمن بن محمد بن قاسم

شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرايف : المؤلف، الذخيرة .36

: الناشر، م1772، األولى: الطبعة، محمد حجي وآخرين: تحقيق، هـ(732: )المتوىف

 بيروت. -دار الغرب اإلسالمي

تاين : المؤلف، سنن أبي داود .34 س 
ج  أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ

يب األرنؤوط : هـ( تحقيق415: )المتوىف د كام ل قره بللي -شع  م  دار : الناشر، مح 

 م. 4887 -هـ  1288، ولىاأل: الطبعة، الرسالة العالمية

محمد بن عيسى : المؤلف، الجامع الكبير: المسمى، سنن الرتمذي .33

دار الغرب : الناشر، بشار عواد معروف: المحقق، هـ(417: الرتمذي )المتوىف

 م. 1773: سنة النشر، بيروت –اإلسالمي 

: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )المتوىف: المؤلف، سنن الدارقطني .35

، م4882 -هـ  1242األولى : الطبعة، وآخرون، شعيب االرنؤوط: حققه، (هـ835

 بيروت.، مؤسسة الرسالة: الناشر

: أبو بكر البيهقي )المتوىف، أحمد بن الحسين: المؤلف، السنن الكربى .32
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، م 4888 -هـ  1242، الثالثة: الطبعة، محمد عبد القادر عطا: المحقق، هـ(253

 بيروت. ،دار الكتب العلمية: الناشر

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : المؤلف، السنن الكربى .31

، شعيب األرنؤوط: أشرف عليه، حسن عبد المنعم شلبي: حققه، هـ(888: )المتوىف

 بيروت. –مؤسسة الرسالة : الناشر، م 4881 -هـ  1241، األولى: الطبعة

 ، أبو البقاء، هبرام بن عبد اهلل: المؤلف، الشامل يف فقه اإلمام مالك .31
ّ
ي اط ي م  الدِّ

مركز : الناشر، أحمد بن عبد الكريم نجيب: هـ( ضبطه وصححه385: المالكي )المتوىف

 م.4883 -هـ 1247، األولى: الطبعة، نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

 عمر بن مسعود الدين سعد: المؤلف، التوضيح على التلويح شرح .39

 .بمصر صبيح مكتبة: رالناش، (هـ178: المتوىف) التفتازاين

رقاين على مختصر خليل .51 عبد الباقي بن يوسف الزرقاين : المؤلف، شرح الزُّ

 1244األولى : الطبعة، عبد السالم محمد أمين: ضبطه، هـ(1877: المصري )المتوىف

 بيروت.، دار الكتب العلمية: الناشر، م 4884 -هـ 

بن عبد الباقي بن محمد : المؤلف، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك .50

 –مكتبة الثقافة الدينية : طه عبد الرءوف سعد الناشر: تحقيق، يوسف الزرقاين المصري

 م.4888 -هـ 1242، األولى: الطبعة، القاهرة

، ، محمد بن عبد اهلل الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي .56

 الرياض. -دار العبيكان: الناشر  (هـ1218)، األولى: الطبعة

: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوىف: المؤلف، لسنةشرح ا .54

المكتب اإلسالمي : الناشر، محمد زهير الشاويش-شعيب األرنؤوط: تحقيق، هـ(517

 م.1738 -هـ 1288، الثانية: الطبعة، بيروت، دمشق -

العالمة محمد بن صالح : المؤلف، الشرح الممتع على زاد المستقنع .53
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 دار ابن الجوزي. : دار النشر، هـ1244ولىاأل: الطبعة، العثيمين

، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: المسمى، شرح منتهى اإلرادات .55

: الطبعة، عالم الكتب: الناشر، هـ(1851: منصور بن يونس البهويت )المتوىف: المؤلف

 م1778 -هـ 1212، األولى

المنهاج شرح صحيح مسلم : المسمى، شرح النووي على صحيح مسلم .52

، الثانية: الطبعة، هـ(717: أبو زكريا محيي الدين النووي )المتوىف: المؤلف، ن الحجاجب

 بيروت. ، دار إحياء الرتاث العربي: الناشر، هـ1874

المعروف ، أبو الحسن علي بن خلف: المؤلف، شرح صحيح البخارى .51

 –الرشد  مكتبة: دار النشر، ياسر بن إبراهيم: تحقيق، هـ(227: )بابن بطال( )المتوىف

 م.4888 -هـ 1248الثانية : الطبعة، الرياض

محمد بن عبد اهلل الخرشي : المؤلف، شرح مختصر خليل للخرشي .51

 بيروت. –دار الفكر للطباعة : الناشر، هـ(1181: المالكي )المتوىف

أبو بكر البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي: المؤلف، شعب اإليمان .59

مكتبة الرشد للنشر : ور عبد العلي عبد الحميد الناشرالدكت: تحقيق، هـ(253: )المتوىف

هـ  1248، األولى: الطبعة، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، والتوزيع بالرياض

 م. 4888 -

إسماعيل بن حماد : المؤلف، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .21

 1281الرابعة : لطبعةا، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، هـ(878: الجوهري )المتوىف

 بيروت.–دار العلم للماليين : الناشر، م1731 - هـ

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور : واسمه، صحيح البخاري .20

، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري: المؤلف، وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 هـ.1244، األولى: الطبعة، دار طوق النجاة: الناشر، محمد زهير: المحقق
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أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : المؤلف، صحيح ابن خزيمة .26

المكتب اإلسالمي : الناشر، د. محمد مصطفى األعظمي: المحقق، هـ(811: )المتوىف

 بيروت. –

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل : المسمى، صحيح مسلم .24

: نيسابوري )المتوىفال مسلم بن الحجاج القشيري : المؤلف ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسول اهلل 

 بيروت. –دار إحياء الرتاث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق، هـ(471

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم : المؤلف، الصالة وأحكام تاركها .23

 مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة.: الناشر، هـ(151: الجوزية )المتوىف

تقريب األسانيد : قصود بالتقريب)الم طرح التثريب يف شرح التقريب .25

: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )المتوىف: المؤلف، وترتيب المسانيد(

 الطبعة المصرية القديمة.، هـ(347: أحمد بن عبد الرحيم )المتوىف: أكمله ابنه، هـ(387

، أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الرومي: المؤلف، عمدة السالك وعدة الناسك .22

ني بطبعه ومراجعته، هـ(177: فعي )المتوىفالشا اري: ع  يم األنص 
، عبد اهلل بن إبراه 

 م. 1734، األولى: قطر الطبعة، الشؤون الدينية: الناشر

أبو محمد محمود بن : المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .21

 –لعربي دار إحياء الرتاث ا: هـ( الناشر355: الحنفي بدر الدين العيني )المتوىف، أحمد

 بيروت.

 دار الفكر.: الناشر، محمد بن محمد البابريت: المؤلف، العناية شرح الهداية .21

يون المسائل .29 أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي : المؤلف، ع 

دار ابن حزم للطباعة : الناشر، علي محمد إبراهيم: تحقيق، هـ(244: المالكي )المتوىف

 م. 4887 -هـ  1288، األولى: الطبعة، بيروت، والنشر والتوزيع

لإلمام عبد القادر بن موسى الجيالين ، الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل .11
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الطبعة األولى ، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، محمد خالد عمر: تحقيق، هـ(571)تـ 

 هـ.1217

المعروف ، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن: المؤلف، فتاوى ابن الصالح .10

مكتبة : د. موفق عبد اهلل عبد القادر الناشر: المحقق، هـ(728: )المتوىف بابن الصالح

 هـ.1281، األولى: الطبعة، بيروت –العلوم والحكم، عالم الكتب 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن : المؤلف، الفتاوى الكربى .16

 -هـ 1283، ألولىا: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(143: )المتوىف تيمية

 م.1731

)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ، المجموعة الثانية -فتاوى اللجنة الدائمة  .14

رئاسة إدارة البحوث : الناشر، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: جمع وترتيب، واإلفتاء(

 الرياض. –اإلدارة العامة للطبع  -العلمية واإلفتاء 

أحمد بن علي بن حجر : فالمؤل، فتح الباري شرح صحيح البخاري .13

محمد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، هـ1817، بيروت -دار المعرفة : الناشر، العسقالين

عليه ، محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، فؤاد عبد الباقي

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.: تعليقات العالمة

زين الدين عبد الرحمن بن : ؤلفالم، فتح الباري شرح صحيح البخاري .15

محمود بن شعبان : تحقيق، هـ(175: ثم الدمشقي )المتوىف، أحمد بن رجب البغدادي

مكتب تحقيق دار : المدينة النبوية. الحقوق -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر، وآخرين

 م.1777 -هـ  1211، األولى: الطبعة، القاهرة –الحرمين

زكريا بن محمد األنصاري : المؤلف، طالبفتح الوهاب بشرح منهج ال .12

 م.1772هـ/1212: الطبعة، دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر، هـ(747: )المتوىف

أحمد بن غانم : المؤلف، الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين .11



 

 
 

 احلارةي مرعي بن مدحم. د 011

 

 
 دار الفكر.: الناشر، هـ(1215طبعة )، النفراوي

ابن ، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل: لفالمؤ، الكايف يف فقه اإلمام أحمد .11

دار الكتب : الناشر، م1772 -هـ 1212األولى : الطبعة، هـ(748: قدامة )المتوىف

 العلمية.

محمد بن علي التهانوي : المؤلف، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .19

: الناشر، م1777 -األولى : الطبعة، د. علي دحروج: تحقيق، هـ(1153بعد : )المتوىف

 بيروت. –كتبة لبنان ناشرون م

منصور بن يونس البهوتى : المؤلف، كشاف القناع عن متن اإلقناع .11

 دار الكتب العلمية.: الناشر، هـ(1851: )المتوىف

أبو بكر بن محمد الحسيني : المؤلف، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار .10

د وهبي علي عبد الحميد بلطجي ومحم: المحقق، هـ(347: الحصني )المتوىف

  م.1772، األولى: الطبعة، دمشق –دار الخير : الناشر، سليمان

 بن أيوب: المؤلف، ةاللغوي والفروق المصطلحات يف معجم الكليات .16

 محمد - درويش عدنان: تحقيق، (هـ1872: المتوىف) البقاء أبو، الكفوي موسى

 .بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، المصري

محمد بن يوسف : المؤلف، حيح البخاريالكواكب الدراري يف شرح ص .14

الطبعة ، لبنان-بيروت، دار إحياء الرتاث العربي: هـ( الناشر137: الكرماين )المتوىف

 م.1731 -هـ 1281: الثانية

، هـ(111: ابن منظور )المتوىف، محمد بن مكرم: تأليف، لسان العرب .13

 دار صادر بيروت.: الناشر، هـ1212الثالثة  : الطبعة

: ابن مفلح )المتوىف، إبراهيم بن محمد: المؤلف،  شرح المقنعالمبدع يف .15

 بيروت.، دار الكتب العلمية: الناشر، م 1771 -هـ  1213، األولى: الطبعة، هـ(332
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، هـ(1212): الطبعة، محمد بن أحمد السرخسي: المؤلف، المبسوط .12

 بيروت.–دار المعرفة : الناشر

بو الحسن علي بن أبي بكر أ: المؤلف، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .11

، مكتبة القدسي: الناشر، حسام الدين القدسي: المحقق، هـ(381: الهيثمي )المتوىف

 م. 1772، هـ 1212: عام النشر، القاهرة

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات  -مجلة البحوث اإلسالمية  .11

 الرياض  -البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : المؤلف، موع شرح المهذبالمج .19

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. : الناشر، هـ(717: )المتوىف

أشرف على جمعه      مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز .91

 الطبعة الثانية.، محمد بن سعد الشويعر: وطبعه

مد ا بن حزم األندلسي أبو محمد علي بن أح: المؤلف، المحلى باآلثار .90

 بيروت. –دار الفكر : الناشر، هـ(257: الظاهري )المتوىف

: المتوىف) الرازي بكر أبي بن محمد الدين زين: المؤلف، الصحاح مختار .96

، النموذجية الدار - العصرية المكتبة: الناشر، محمد الشيخ يوسف: المحقق، (هـ777

 .م1777/  هـ1248، الخامسة: الطبعة، صيدا – بيروت

لمحمد بن نصر بن الحجاج ، مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر .94

ي ز  و  ر  فيصل ، حديث أكادمي: الناشر، أحمد بن علي المقريزي: مؤلف المختصر، الم 

 م. 1733 -هـ  1283، األولى: باكستان الطبعة –اباد 

 :مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدين )المتوىف: المؤلف، المدونة .93

 م.1772 -هـ 1215، األولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(117

حسن بن عمار الشرنباللي : المؤلف، مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح .95
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المكتبة : الناشر، نعيم زرزور: اعتنى به وراجعه، هـ(1877: المصري الحنفي )المتوىف

 م. 4885 -هـ  1245، األولى: الطبعة، العصرية

إسحاق بن : ائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المؤلفمس .92

: هـ( الناشر451: المعروف بالكوسج )المتوىف، أبو يعقوب المروزي، منصور بن هبرام

المملكة العربية السعودية ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي

 م.4884 -هـ 1245، األولى: الطبعة

أبو داود سليمان : المؤلف، مام أحمد رواية أبي داود السجستاينمسائل اإل .91

تاين )المتوىف س 
ج  ، طارق بن عوض اهلل: تحقيق، هـ(415: بن األشعث األزدي الس 

 م. 1777 -هـ  1248، األولى: الطبعة، مصر، مكتبة ابن تيمية: الناشر

أبو القاضي : المؤلف، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .91

د. عبد الكريم : المحقق، هـ(253: محمد بن الحسين بـ ابن الفراء )المتوىف، يعلى

 م(.1735 -هـ 1285األولى ): الطبعة، الرياض، مكتبة المعارف: الناشر، الالحم

أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد : المؤلف، المستدرك على الصحيحين .99

، األولى: الطبعة، صطفى عبد القادر عطام: تحقيق، هـ(285: اهلل النيسابوري )المتوىف

 بيروت. –دار الكتب العلمية : الناشر، م1778 – 1211

ري البغدادي : المؤلف، مسند ابن الجعد .011 ه  و  د بن عبيد الج  ع  علي بن الج 

: الطبعة، بيروت –مؤسسة نادر : الناشر، عامر أحمد حيدر: تحقيق، هـ(488: )المتوىف

 م.1778 –هـ 1218األولى 

اإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد : المؤلف، د اإلمام أحمد بن حنبلمسن .010

، عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : المحقق، هـ(421: بن حنبل الشيباين )المتوىف

: الناشر، م4881-هـ1241األولى : الطبعة، د/ عبد اهلل الرتكي: إشراف، وآخرون

 مؤسسة الرسالة.
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، لحافظ جالل الدين السيوطيا: تأليف، المصابيح يف صالة الرتاويح .016

دار القبس يف األردن الطبعة األولى : الناشر، علي بن حسن: تحقيق، هـ711المتوىف سنة 

 هـ.1287عام 

: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين )المتوىف: المؤلف، المصنف .014

: الناشر، هـ1288، الثانية: الطبعة، حبيب الرحمن األعظمي: المحقق، هـ(411

 بيروت. –المكتب اإلسالمي : يطلب من، الهند -العلمي المجلس

، الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار: المسمى، مصنف ابن أبي شيبة .013

، هـ(485: عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم العبسي )المتوىف، أبو بكر بن أبي شيبة: المؤلف

، األولى: الرياض الطبعة –مكتبة الرشد : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق

 هـ.1287

مصطفى بن سعد : المؤلف، مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى .015

المكتب : الناشر، م1772 -هـ 1215، الثانية: الطبعة، هـ(1428: الرحيبانى )المتوىف

 اإلسالمي. 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر : المؤلف، معجم اللغة العربية المعاصرة .012

 1247، األولى: الطبعة، عالم الكتب: الناشر، يق عملهـ( بمساعدة فر1242: )المتوىف

 م 4883 -هـ 

الثانية : الطبعة، محمد رواس قلعجي وآخرين: تأليف، معجم لغة الفقهاء .011

 بيروت.-دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، هـ 1283

أبو بكر البيهقي ، أحمد بن الحسين: المؤلف، معرفة السنن واآلثار .011

جامعة الدراسات : عبد المعطي قلعجي الناشرون: المحقق، هـ(253 :)المتوىف

 -دار الوعي )حلب ، بيروت(-دار قتيبة )دمشق ، باكستان( -اإلسالمية )كراتشي 

 م1771 -هـ 1214، األولى: الطبعة، القاهرة( -دار الوفاء )المنصورة ، دمشق(
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ّى ناصر بن عبد السيد الم  : المؤلف، المغرب يف ترتيب المعرب .019 ز  ط رِّ

 دار الكتاب العربي.: الناشر، هـ(718: )المتوىف

ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد: المؤلف، المغني .001

 م.1773 -هـ 1833: تاريخ النشر، مكتبة القاهرة: الناشر، هـ(748: )المتوىف

، األولى: الطبعة، سليمان بن خلف الباجي: المؤلف، المنتقى شرح الموطأ .000

 بجوار محافظة مصر. -مطبعة السعادة : هـ الناشر 1884

أبو ، محمد بن أحمد عليش: المؤلف، منح الجليل شرح مختصر خليل .006

: تاريخ النشر، بيروت –دار الفكر : هـ( الناشر1477: عبد اهلل المالكي )المتوىف

 م.1737هـ/1287

مد أبو محمد محمود بن أح: المؤلف، منحة السلوك يف شرح تحفة الملوك .004

: الناشر، د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي: المحقق، هـ(355: بدر الدين العينى )المتوىف

 م.4881 -هـ 1243، األولى: الطبعة، قطر –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

تقي الدين : المؤلف، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .003

، محمد رشاد سالم: المحقق، هـ(143: )المتوىفأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراين 

 1737 -هـ  1287، األولى: الطبعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الناشر

 م.

إبراهيم بن علي الشيرازي. دار : المؤلف، المهذب يف فقه اإلمام الشافعي .005

 الكتب العلمية.

األصبحي اإلمام مالك بن أنس بن مالك : المؤلف، موطأ اإلمام مالك .002

دار إحياء الرتاث : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: عناية، هـ(117: المدين )المتوىف

 م.1735 -هـ  1287: عام النشر، بيروت، العربي

محمد بن : المؤلف، النظم المستعذب يف تفسير غريب ألفاظ المهذب .001
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الحفيظ د. مصطفى عبد : هـ( تحقيق788: )المتوىف، أحمد بن محمد ابن بطال الركبي

 م. 1733: عام النشر، مكة المكرمة، المكتبة التجارية: الناشر، سالم

، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية .001

برهان الدين ، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح: المؤلف

 هـ.1282، الثانية: الطبعةالرياض  –مكتبة المعارف : هـ( الناشر332: )المتوىف

، محمد بن أبي العباس الرملي: تأليف، هناية المحتاج إلى شرح المنهاج .009

 بيروت.، دار الفكر: الناشر، هـ1282: الطبعة

إمام الحرمين عبد الملك : المؤلف، هناية المطلب يف دراية المذهب .061

دار : الناشر ،هـ1243، األولى: الطبعة، عبد العظيم محمود الّديب: حققه، الجويني

 جدة.-المنهاج للنشر والتوزيع

المؤلف مجد الدين أبو السعادات ، النهاية يف غريب الحديث واألثر .060

 -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق، هـ(787: المبارك بن محمد الجزري ابن األثير )المتوىف

 م.1717 -هـ 1877، بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، محمود محمد الطناحي

سراج الدين عمر بن إبراهيم بن : المؤلف، فائق شرح كنز الدقائقالنهر ال .066

: دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر، أحمد عزو: هـ( المحقق1885نجيم الحنفي )ت 

 م.4884 -هـ 1244، األولى
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 See about doctrinal seal the Quran in Tarawih 

prayers the Holy Mosque 
 

Dr. Marei Bin Mohammed Al-Harthy 
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Gazan University 
 

Abstract 
 

The current  study aims at casting new light on juristic  

vision that aims at redistributing  the recital of the entire 

Holy Quran (Khatma)which is been  recited in  Salat Al-

Taraweeh in  the Most Sacred Mosque in Makkah to 

accommodate Tahajjud prayer in the last ten days of 

Ramadan ; that is  without  assigning especially  separate 

recitation for it to become one khatma in (Qiyam 

Ramadan)praying during the night in the whole  Ramadan. 

Mainly, Salat Al-Taraweeh   and Tahajjud  are  known   as 

praying during the night  of  Ramadan in particular. The 

application of this new juristic vision may play a pivotal 

role in lessening and easing on Muslims. 

The current study includes the suggested  methods of  

applying  this juristic vision. The flexibility, reality and 

ascriptions of Islamic traditions were being  paid attention by 

the researcher   when  he was carrying out the current study. 

Key words: 

Salat Al-Taraweeh ,Tahajjud, Ramadan, Khatma, recitation.  
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بيب
ّ
 تشخيص الط

 
ّ
 وأثره يف احلكم الشرعي

 

 إعداد

 الدكتور إمساعيل غازي مرحبا

 قس  الشريعة

 كلية الشريعة والدراسات اإلس مية

 جامعة أم القر 

mojamarh@hotmail.com 

 61/06/0345: تاريخ اإلجازة                   06/9/0345: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

 : بعد أما، وااله ومن وصحبه وآله اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 األحكام يف أثره ببيان وذلك الطبيب تشخيص ألهمية بيان البحث هذا يف

 التشخيص اختلف إذا الواحدة الواقعة يف الشرعي الحكم يختلف حيث، الشرعية

: فصلين إلى بحثه الباحث قسم البيان هذا وألجل. الحاالت من كثير يف الطبي

 ذكر مع، عام بشكل أهميته بيان مع، الطبيب تشخيص بتعريف فيه قام األول الفصل

 تشخيص صفات ذكر وأخيرا  ، الطبيب تشخيص على االعتماد مشروعية على األدلة

 عدة من، الشرعي الحكم يف يبالطب تشخيص أثر بيان ففيه الثاين الفصل أما. الطبيب

 : هي نواح

mailto:mojamarh@hotmail.com
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 الشرعّي احلك    وأةره الّطبيب تشخيا 092

 .للمرض الطبيب تشخيص أثر بيان -

 .للدواء الطبيب تشخيص أثر بيان -

 .المرض يف الدواء عمل لطريقة الطبيب تشخيص أثر بيان -

 .العالج أو الدواء استخدام لمآل الطبيب تشخيص أثر بيان -

 أهم الباحث فيها ذكر التي الخاتمة وبعدهما مقدمة الفصلين هذين وسبق

 .إليها توصل التي النتائج

 : الكلمات المفتاحية

 ،الدواء استخدام مآل، المرض يف الدواء عمل، دواء، المرض، تشخيص

 التشخيص اختالف
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 المقدمة

 : وبعد، وااله ومن وصحبه وآله اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 التي المهمة األمور من لشرعيا الحكم وإعطاءها الطبية الواقعة معرفة إن

 أمور إلى يحتاج الصحيح الشرعي الحكم وإعطاء، يومي بشكل المسلمين تواجه

، آخر شيء الشرعي والمستند، شيء الطبيب فتوصيف، مختلفة ومراحل عدة

، رابع شيء والمآل الحال معرفة ثم، ثالث شيء الواقع على الشرعي المستند وتنزيل

 الحكم يف تأثيره ومدى، الطبيب تشخيص عن نتكلمس البحث هذا ويف. وهكذا

، البحث هذا من أردته ما حوى بحث وجود أعلم وال. الطبية المسائل يف الشرعي

 ولم وجه   كل من جديد بحث هذا بحثي أن أدعي وال، فيه الكتابة إلى دعاين ما وهذا

 هذا من جوانب عن تكلمت التي البحوث أهم هنا وسأذكر، جوانبه كل يف إليه أسبق

 : وهي، البحث لهذا إعدادي أثناء منها استفدت والتي الموضوع

 رسالته وهي، القايدي فواز للباحث، اإلسالمي الفقه يف الخبرة أهل قول -1

 بن أحمد الدكتور بإشراف، اإلسالمية الدراسات يف الماجستير درجة لنيل المقدمة

 القرى أم بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية إلى مقدمة، حميد بن اهلل عبد

 . ه1217-1213 عام، المكرمة بمكة

، ممتاز بتقدير الماجستير درجة خاللها من الباحث نال جيدة رسالة وهي

 فقهاؤنا لها تعرض التي الخربة أهل مسائل واستقصاء جمع يف الباحث وأحسن

. مناسبًا شرعيًا تأصيال   الخربة أهل قول لموضوع أّصل أن بعد، تعالى اهلل رحمهم

 الجانب عليها غلب قد أنه كما، بالدراسة الطبيب تخص لم عامة رسالة أهنا إال

 وتوصيفه الطبيب تشخيص تتناول لم لذا، التحليلي الجانب على االستقصائي

 .الشرعية األحكام على أثره وبيان للعالج
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 استخدام" الشرعي والحكم النازلة توصيف يف وأثره الخبير رأي -4

 اإلسالمي الفقه لمؤتمر مقدم بحث وهو، الخميس أسامة للدكتور، "ثالا م الجيالتين

 سعود بن محمد اإلمام جامعة رحاب يف المنعقد، معاصرة طبية قضايا، الثاين

 .م4818، ه1281 العام الرياض يف، اإلسالمية

 اهلل حفظه أنه إال، ببيانه وقام دقيقا جانبا باحثه فيه تناول جيد بحث وهو

 على مسلطًا يكن فلم ذلك ومع، باقتضاب الفقهي الموضوع تناول أن فكان، طبيب

 جوانب من واحد جانب عن تكلم أنه كما، خاص بشكل الطبيب تشخيص

 تشخيص أن البحث خالل من معنا وسيتبن، ذكره الذي المثال خالل من التشخيص

 .أثرها بيان إلى تحتاج متعددة أخرى جوانب له الطبيب

 وهو، الضويحي أحمد الدكتور لألستاذ، الفقهية وازلالن يف الخبير وظيفة -8

، "المعاصرة الفقهية القضايا لدراسة أصيل علمي منهج نحو": لندوة مقدم بحث

 بن محمد اإلمام جامعة يف، المعاصرة القضايا فقه يف البحثي التميز مركز عقدها التي

 .م4818، ه1281 الرياض يف، اإلسالمية سعود

 الطابع عليه وغلب، كسابقي ه عام بحث نهلك كذلك جيد بحث وهو

 يف الخربة ألهل تمثيله عند الطبيب عن متعددة أمثلة ذكر فقد ذلك ومع، األصولي

 وبيان، والتفصيل بالدراسة الطبيب تشخيص يخّص  لم لكنه، بحثه من مواضع عدة

 .الشرعي الحكم يف التشخيص من نوع كّل  أثر

 قصدته ما بين الفرق بيان خالله من أردت إنما البحوث هذه عن ذكرته وما

، خلل أو فيها نقص ذلك أن أقصد وال، البحوث تلك يف موجود هو وما، بحثي من

 ما على خيرا   اهلل وجزاهم، أصحاهبا أراده فيما كافية وافية كانت البحوث تلك بل

 .قدموه
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 :البحث  طة

 : هي هذا بحثي يف وخطتي

 : وخاتمة وفصلين مقدمة إلى البحث قسمت

 .البحث وخطة العالقة ذات والبحوث االفتتاحية وفيها: المقدمة

 : مباحث أربعة وفيه، وصفاته وأهميته تعريفه الطبيب تشخيص: الفصل األول

 .الطبيب تشخيص تعريف: األول المبحث

 .الطبيب تشخيص أهمية: الثاين المبحث

 .الطبيب تشخيص على االعتماد مشروعية: الثالث المبحث

 .الطبيب تشخيص صفات: ابعالر المبحث

 أربعة وفيه، الشرعي الحكم يف الطبيب تشخيص أثر بيان: الفصل الثاين

 : مباحث

 .للمرض الطبيب تشخيص أثر بيان: األول المبحث

 .للدواء الطبيب تشخيص أثر بيان: الثاين المبحث

 .المرض يف الدواء عمل لطريقة الطبيب تشخيص أثر بيان: الثالث المبحث

 .العالج أو الدواء استخدام لمآل الطبيب تشخيص أثر بيان: الرابع المبحث

 .الباحث إليها توصل التي النتائج أهم إبراز وفيها: الخاتمة

 :البحث   منرتي

 : هو البحث هذا كتابة يف عليه سرت الذي منهجي

 من البحث مادة استقراء فحاولت، التحليلي االستقرائي المنهج اتبعت -1
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 .عليها والتعقيب حليلهات ثم ومن، الكتب

 .الشريف المصحف إلى القرآنية اآليات عزو -4

 .المتبع العلمي باألسلوب الواردة النبوية األحاديث تخريج -8

 طلبًا البحث يف أسماؤهم الواردة لألعالم الرتجمة عن االستغناء -2

 .العلم طالب عند معلوم هو من إال أذكر لم وألين، لالختصار

 .بالموضوع عالقة له مما القدامى ماءالعل كالم بيان على حرصت -5

 به إذ، واحد بمثال الثاين الفصل مباحث من مبحث كّل  يف اقتصرت -7

 .مختلقة مسائل على ذلك ي طبق أن القارئ على العسير من وليس، المراد يتضح

 من المباحث تلك يف المضروبة األمثلة تكون أن تعمدت أين كما -1

 يف عليها والقياس، فهمًا المعاصر للقارئ أقرب ألهنا، المعاصرة الطبية النوازل

 .التقليدية الطبية المسائل من للكثيرين أهمية أكثر الطبية النوازل من نظيراهتا

ب عت   -3 ت   .والمراجع المصادر بثبت البحث أ 

 أسأله كما، الكريم لوجهه خالصًا البحث هذا يجعل أن أسأل تعالى واهلل

 بالعملية دافعًا يكون وأن، نقصًا إلسالميةا المكتبة يف البحث هذا يسد أن تعالى

ّفقت   قد أكون أن وأرجو، قدمًا الطبي المجال يف التعليمية  هذا يف جديدا   وقدمت   و 

 . المتواضع البحث

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول على والسالم والصالة هلل والحمد
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 األول الفصل 

 الطبيب تشخيص

 وصفاته وأهميته تعريفه

 املبحث األوو

 لطبيبتعري  تشخيا ا

 التشخيص بتعريف بدءا  ، الطبيب تشخيص تعريف المبحث هذا يف سأتناول

 ."الطبيب تشخيص": اإلضايف المركب تعريف ثم ومن، الطبيب وتعريف

 :التشخيص تعريف: أواًل

، تطهيرا   يطّهر كطّهر، تشخيصًا ي شّخص   شّخص مصدر: لغة التشخيص -

خ ص": (ص خ ش) مادة يف دريد ابن وقال ء كل خصش الش 
 
ي ا: ش  قعت م  ي ه   و  ل   ع 

ن ه   ال عين
ال   م  أ ي ت جثة إ ال   يكون و  ر  ء شخص و 

 
ي رجل. الش  ظ يم: شخيص و   ع 

ص خ  ظ يم وكل. الش  ص ع  خ  اب ة من شخيص الش  ا د  يره  غ  ب ن و. و   من بطن: شخيص و 

ب ر  ع  افعا النّظر أحد إ ذا ببصره الرجل وشخص. ال  م   إ ل ى طرفه ر  ال   اءالس   يكون و 

ل ك إ ال   الشاخص ذ  ان من وشخص. ك  ك  ان إ ل ى م  ك  ار إ ذا م  اع ف ي س  ت ف  إ ن ار  ار ف   ف ي س 

و   انحدار ه  جمع الهبوط ضد: والشخوص. هابط ف   وأشخاص شخوص شخص و 

 .(1)"وشخاص

 على يدل واحد أصل والصاد والخاء الشين( شخص)": فارس ابن وقال

 ثم. بعد من لك سما إذا اإلنسان سواد وهو، الشخص كذل من. شيء يف ارتفاع

 شخوص أيضا ومنه. قياسه وذلك. بلد إلى بلد من شخص: فيقال ذلك على يحمل

                                                                        

 .1/781جمهرة اللغة ( 1)
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 أشخص: الباب ومن. جسيمة أي، شخيصة وامرأة شخيص رجل: ويقال. البصر

 عليه ورد إذا ويقال. شاخص سهم وهو، أعاله من الغرض سهمه جاز إذا، الرامي

ص  ". (1)"فارتفع مكانه به نبا قلق إذا أنه وذلك، به شخص: هأقلق أمر ح   وشخ  ر   الج 

م   ر  خيص"، (2)"و  ء   وت ش 
 
ي يين ه  : الش   من المراد المعنى فإن سبق ما خالل من. (3)"ت ع 

 .التعيين: هو لغة التشخيص

 ثانيًا: تعريف الطبيب: 

ب ة   قلةال وجمع، بالطب العالم: الطبيب": الصحاح يف الجوهري قال
، أط 

ب اء والكثير
 يتعاطى الذي: والمتطبِّب. بالكسر، ط ب بت ولقد طبيبًا كنت   ما: تقول. أط 

لم بِّ  يف لغتان والط بُّ  والط بُّ . الطِّب ع 
 .(4)"...الط 

ب يب  ": النهاية يف األثير ابن وقال ل يف الط  ور الحاذق  : األص  ، هبا العارف   باألم 

ي وبه مِّ ضى ي ع الج الذي الط بيب   س  ر  ت ط بِّب  ... الم  رفه وال الطِّب   ي عاين الذي والم   ي ع 

رفة ع  يِّدة م   . (5)"ج 

 والكثير أطبة القلة وجمع، بالطب العالم والطبيب": المطلع يف البعلي وقال

 يف لغتان والضم بالفتح والطُّب والط ب، الطب علم يتعاطى الذي والمتطبب، أطباء

 .(6)"بالكسر الطِّب

ن  : (الطبيب)": الوسيط المعجم يف وجاء رفته   م 
بابة أو الطِّبُّ  ح   وهو، الطِّ

                                                                        

 .8/452معجم المقاييس يف اللغة البن فارس ( 1)

 .1/25لسان العرب ( 4)

 .13/18تاج العروس ( 8)

 .1/118الصحاح ( 2)

 .8/118النهاية ( 5)

 (.471المطلع )ص( 7)
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 . (1)"ونحوهم المرضى ي عالج الذي

 األمراض تشخيص يف المتخصص: طبيب": الطبية المصطلحات معجم ويف

 .(2)"وعالجها

 واالصطالحي اللغوي المعنى بين فرق ال أنه لنا يتضح سبق ما خالل من

 .األوضح هو األخير لتعريفوا، للطبيب

 ثالثًا: تعريف "تشخيص الطبيب":

 المشكو المرض طبيعة معرفة إلى الوصول": بأنه عرف اإلضايف المركب هذا

 .(3)"غيره وبين بينه والتفريق منه

 : للعالج الطبيب توصيف وأما

 أيُّه الدواءَ  يستوصف أي، لوجعه يستطّب  وفالن": الصحاح يف الجوهري قال

ف ت  "، (4)"دائهل يصُلح ص  ت و   تتعالج ما لك َيِصَف  أن سألته إذا: لدائي الطبيب   واس 

 . (5)"به

بُّ  وهو": القاموس يف الفيروزآبادي وقال
ت ط  ع ه   ي س  ج  ف  : لو  ص  ت و  ، (6)"ي س 

ه" ف  ص  ت و  ه  : ل دائ ه   واس   .(7)"به َيَتَعاَلُج  ما له َيِصَف  أن سأل 

                                                                        

 (.527المعجم الوسيط )ص( 1)

 .4/78معجم المصطلحات الطبية ( 4)

 .4/82المصدر السابق ( 8)

 .1/118الصحاح ( 2)

 .2/1287المصدر السابق ( 5)

 .1/71القاموس المحيط ( 7)

 .8/482المصدر السابق ( 1)
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 يسبق أن بد فال، للمريض تشخيصه بعد يأيت إنما للعالج الطبيب وتوصيف

 : العالجية الطبية الوصفة

 .للمرض صحيح تشخيص -1

 .(1)نفسه للعالج أو للدواء صحيح تشخيص -4

 .المرض يف العالج أو الدواء عمل لطريقة صحيح تشخيص -8

 أو الدواء استخدام مآل تشخيص وهو أال، مهم أمر يوجد ذلك وبعد -2

 .العالج

 وصف يف الحال بطبيعة راجح   فوقوعه، األمور هذه أحد يف أخط  وقع فإذا

 كان، ودقيقة صحيحة التشخيصات هذه كانت وإذا. للمرض المناسب العالج

 .وصحيحًا مناسبًا العالج وصف

 يأخذها طبية وصفة مجرد من أبعد للعالج الطبيب توصيف أن ندرك هنا من

، التشخيصات من مجموعة ذلك يسبق بل، طريقتها على ويسير ليصرفها المريض

 .أعلم تعالى واهلل. بيده المريض يأخذها التي الطبية الوصفة تكون عليها وبناء

، التوصيفات األمور هذه على الرتكيز سيكون تعالى اهلل بإذن البحث هذا ويف

 بالحكم والتأثير العالقة ذات إهنا إذ، للمريض الطبية الوصفة إعطاء تسبق التي

 .الشرعي

                                                                        

األصل عمل الصيدلي أو هذا التشخيص للدواء ولطريقة عمله التي ستأيت يف النقطة الثالثة، وإن كان يف ( 1)

م صنّع الدواء، إال أن الطبيب البد أن يكون على علم بذلك، كما هو ظاهر، وإال لما استطاع إعطاء 

 العالج المناسب للحاالت المتشاهبة.
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 لثانياملبحث ا

 أهمية تشخيا الطبيب

 الطب عالقة أهمية من تأيت كربى أهمية له للعالج وتوصيفه الطبيب تشخيص

 : األهمية هذه تربز التي النقاط هذه ذكر يمكن لذا، باإلنسان

 :(1)وذويه للمريض بالنسبة أهميته: أواًل

أن تشخيص الطبيب وتوصيفه للعالج قد يتسبب يف إنقاذ حياة إنسان أو  -1

 .موته

 كما أنه يتعلق يف كثير من الحاالت ببدن اإلنسان ويؤثر فيه سلبًا أو إيجابًا. -4

 وقد يتعلق يف كثير من األحيان بأعراض المرضى وكشف عوراهتم. -8

 كما أنه قد يتعلق باألنساب. -2

 ولتشخيص الطبيب وتوصيفه أثر يف إثبات جناية وتربئة آخر منها. -5

المريض بناء على تشخيص طبيبه عدا عن التكاليف المادية التي يتكبدها  -7

قد ال يكون بحاجة إليها جميعًا أو ، الذي يكلفه أدوية وأنواعًا مختلفة من العالج

 لبعضها.

 :القضاء في أهميته: ثانيًا

 االستغناء يمكنه ال فالقاضي، القاضي حكم يف بالغة أهمية الطبيب لتشخيص

 كتب سطرت وقد، طبيةال باألمور العالقة ذات أقضيته يف وتشخيص الطبيب عن

 إلى القاضي رجوع فيها مختلفة مسائل يف متعددة نماذج الفقهية المذاهب يف الفقهاء

                                                                        

 هذه النقاط اآلتية يف أهمية التشخيص هي اجتهاد مني من خالل الواقع الممارس والمشاهد.( 1)
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 : بعضها إلى هنا أشير، الحكم قبل األطباء

 كان أو أي: آخر تأويل إلى إشارة (عيبا كان أو)": القدير فتح تكملة يف قال -

ن( النساء إال يعرفه ال) عيبًا به الرد المشرتي يريد الذي العيب ر   ونحوه الفرج يف كالق 

 أي( وقولهن) القديم والسعال كالدق األطباء إال يعرفه ال عيبًا أو أي( األطباء أو)

 ليس أي( الرد يف ال) للمشرتي( الخصومة توجه يف حجة الطبيب وقول) النساء قول

 .(1)"البائع على الرد يف بحجة

 أو الكافر ترجمة إلى اضطر وول": والتحصيل البيان يف رشد ابن وقال -

 وغير النصراين الطبيب بقول يحكم كما، به وحكم قوله ألعمل العبد أو المسخوط

 .(2)"بالطب معرفته جهة من قوله إلى فيه يضطر فيما العدل

 أم هو أمخوف يدر فلم مرض أشكل إذا ": الطالبين روضة يف النووي قال -

 .(3)"بالطب والعلم الخبرة أهل إلى فيه فالرجوع ال

 ففيها، يسيل والدم عادت وإن": يثغر لم من سن قلع فيمن قدامة ابن وذكر -

 . بفعله حصل نقص ألنه؛ حكومة

 يئس قد: قالوا فإن، بالطب العلم أهل سئل، تعد ولم عودها زمن مضى وإن

 .(4)"...السن دية أو القصاص بين بالخيار عليه فالمجني، عودها من

 :الشرعي الحكم طاءإع في أهميته: ثالثًا

، للواقع تصوير ألنه الشرعي الحكم إعطاء يف بالغة أهمية الطبيب لتشخيص

 ذلك ويف، الصحيح الشرعي الحكم يعطي حتى للفقيه جدا   مهم الواقع وتصوير

                                                                        

 .1/38فتح القدير تكملة ( 1)

 .7/487البيان والتحصيل ( 4)

 .7/143روضة الطالبين ( 8)

 .11/558المغني ( 2)
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 بالحق والحكم الفتوى من الحاكم وال المفتي يتمكن وال": القيم ابن اإلمام يقول

 : الفهم من بنوعين إال

 بالقرائن وقع ما حقيقة علم واستنباط، فيه والفقه الواقع فهم: أحدهما

 .علمًا به يحيط حتى، والعالمات واألمارات

 يف به حكم الذي اهلل حكم فهم وهو، الواقع يف الواجب فهم: الثاين والنوع

 .اآلخر على أحدهما ي طّبق ثم، الواقع هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص رسوله لسان على أو كتابه

 فالعال م (1)،أجرا   أو أجرين يعدم لم ذلك يف وسعه رغواستف جهده بذل فمن

 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهلل حكم معرفة إلى فيه والتفقه الواقع بمعرفة يتوصل من

 المناط بتحقيق االجتهاد يتعلق قد": الموافقات يف الشاطبي اإلمام ويقول -

 علم معرفة إلى فيه يفتقر ال أنه كما، الشارع بمقاصد العلم إلى ذلك يف يفتقر فال

، عليه هو ما على بالموضوع العلم هو إنما االجتهاد هذا من المقصود ألن؛ العربية

 قصدت حيث من به إال الموضوع ذلك ي عرف ال بما العلم إلى فيه يفتقر وإنما

، فيها ينظر التي الجهة تلك من ومجتهدا   عارفًا المجتهد يكون أن بد فال، به المعرفة

ل  بأحوال العارف كالمحّدث؛ المقتضى ذلك وفق على عيالشر الحكم لَيتنـز 

، القراءات وجوه تأدية يف القارئ وكذلك... سقيمها من وصحيحها وطرقها األسانيد

 وعرفاء، والعيوب باألدواء العلم يف والطبيب، الصناعات عيوب معرفة يف والصانع

، القسمة صحة يف والعادّ ، فيها العيوب ومداخل السلع قيم معرفة يف األسواق

 الحكم مناط به يعرف مما أشبهه وما هذا كل، ونحوها األرضين تقدير يف والماسح

                                                                        

 . «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»: لقول النبي ( 1)

(، كالهما 1117(، ومسلم يف صحيحه الحديث رقم )1854أخرجه البخاري يف صحيحه الحديث رقم )

 .  ديث عمرو بن العاص من ح

 .33-1/31إعالم الموقعين ( 4)
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 اجتماع كان وإن، الشريعة بمقاصد العلم وال بالعربية العلم إلى مضطر غير الشرعي

 .(1)"المجتهد يف كماال   ذلك

 املبحث الثالث

 مشروعية االعتماد عل  تشخيا الطبيب وتوصيفه

 بعبارات الخربة عن الفقهاء ويعرب"، به الخبير بالطب مالعال هو الطبيب

 والحذق والبصارة والنظر والتجربة والمعرفة كالعلم: المعنى ذات تفيد مختلفة

 إلى خبير كل نسبة على العرف استقر العصر هذا ويف. ونحوها والصناعة والمهارة

 ائيوالكيمي والفلكي والمحاسب واالقتصادي والمهندس كالطبيب، تخصصه

، علمهم ومدار، خربهتم مجال يف والعلماء الخرباء قول على واالعتماد. (2)"وهكذا

 : ذلك ومن، عليه تدل متعددة أدلة جاءت قد

 وجه.   (3)چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  پچ: تعالى اهلل قول -1

 اآلية هذه عموم يف فيدخل، (4)العلم أهل: الذكر أهل من المراد حيث: الداللة

 يف القرطبي يقول. (5)الطبيب ومنهم، واالختصاص الخربة أهل السؤ الكريمة

 بقول المراد وأهنم علمائها تقليد عليها العامة أن العلماء يختلف لم: مسألة": تفسيره

وا: وجل عز اهلل أ ل  ل   ف اس  ر   أ ه  ك  ن ت م   إ ن   الذِّ ون   ال   ك  ل م   ال األعمى أن على وأجمعوا. ت ع 

 ول له علم ل من فكذلك عليه أشكلت إذا بالقبلة بميزه يثق ممن رهغي تقليد من له بد

                                                                        

 .543-2/541الموافقات ( 1)

 (.248-217وظيفة الخبير يف النوازل الفقهية للدكتور أحمد الضويحي )ص ( 4)

 .1، األنبياء: 28النحل: ( سورة 8)

 .18/14انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( 2)

( ووظيفة الخبير يف النوازل الفقهية للدكتور 48-17اإلسالمي )ص انظر: قول أهل الخربة يف الفقه( 5)

 (.281أحمد الضويحي )ص 
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 ال بالطب له علم ال ومن: أقول. (1)"عالمه تقليد من له بد ل، به يدين ما بمعنى بصر

 .المختص الطبيب تقليد من له بد

ۉ  ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ: تعالى اهلل قول -4

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ     ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ

حت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ  جئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 جزائه يف فيحكم، مثل له كان إن الصيد جزاء أن": الداللة وجه. (2)چخت  مت  ىت

 على دليل وهذا، فيه فيحكمان يماثله وما بالصيد خبيران المسلمين من عدالن

 .(3)"الشرعي الحكم بيان يف الخربة أهل قول على االعتماد مشروعية

گ  گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ: تعالى قوله -8

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 .(4)چۀ  ہ     ہ  ہ  ہ

 الذين وهم": يستنبطون الذين هم من بيان يف رضا رشيد محمد الشيخ قال

 يكتنه ال التي األمور من إذا فهو، نظرهم دقةب خفاياه ويستخرجون مثله يستنبطون

 منهم طائفة لكل ألن بعضهم غوره يدرك وإنما، األمر أولي أفراد من فرد كل سرها

 فهذا، بعض دون وإدارهتا األمة بسياسة المتعلقة المسائل ببعض لإلحاطة استعدادا

ح  يرجح وهذا، ليةالما المسائل يف رأيه يرجح وهذا، الحربية المسائل يف رأي ه ي رج 

 ال هذا مثل كان فإذا، بينهم شورى تكون المسائل وكل، القضائية المسائل يف رأيه

 العامة بين شرعا يجعل أن يصح فكيف، بعض دون األمر أولي بعض إال يستنبطه

                                                                        

 .11/131الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( 1)

 .75المائدة: ( سورة 4)

 (.283(. وانظر: وظيفة الخبير يف النوازل الفقهية )ص48قول أهل الخربة يف الفقه اإلسالمي )ص( 8)

 .38النساء: ( سورة 2)
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 يف ذلك مثل عليه ينطبق فالطبيب، الطبية المسائل يف األمر وكذلك. (1)"؟به يذيعون

 .تخصصه مجال

 أبي حديث ذلك ومن، (2)الخرص مشروعية على تدل التي نةالس أدلة -2

 امرأة إذا القرى وادي جاء فلما تبوك غزوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع غزونا»: قال الساعدي حميد

 عشرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وخرص. اخرصوا: ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال لها حديقة يف

 وهو ،الخرص مشروعية على الحديث دّل  حيث: الداللة وجه. (3)الحديث. «أوسق

 وأشد أعظم الطبيب وخربة علم أهمية أن ومعلوم، (4)والخربة العلم أهل عمل من

 .التمر يف الخارص من أثرا  

 عائشة حديث: ذلك ومن، (5)القيافة مشروعية على تدل أدلة من جاء ما -5

 حارثة بن وزيد زيد بن وأسامة شاهد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول قائف دخل»: قالت

ها األقدام هذه إن: فقال مضطجعان رّ . بعض من بعض   ملسو هيلع هللا ىلص النبي بذلك فس 

 العلم أهل عمل من وهي، القيافة على الحديث دّل  حيث: الداللة وجه. (6)«وأعجبه

 .الطب من بأعظم القيافة وليست، (7)والخربة

                                                                        

 .5/428تفسير المنار ( 1)

ر  ما عليها من ": 4/44يقول ابن األثير يف النهاية ( 4) ز  صا: إذا ح  ر  صها خ  ر  مة ي خ  ر  ص النخلة والك  ر  خ 

ر إنما هو تقدير بظنّ  ز  ص: الظّن ألن الح  ر  را ومن العنب زبيبا فهو من الخ  طب ت م   ."الرُّ

 .(1231رواه البخاري يف صحيحه الحديث رقم )( 8)

 (.48انظر: قول أهل الخربة يف الفقه اإلسالمي )ص( 2)

ل بأخيه ": 2/141يقول ابن األثير يف النهاية ( 5) ب ه الرج  ف ش  ر  ا، وي ع  فه  ر  ت ت ب ع اآلثار  وي ع  ف: الذي ي 
القائ 

 ."وأبيه، والجمع: القاف ة

( واللفظ 1257رقم ) (، ومسلم يف صحيحه الحديث8181رواه البخاري يف صحيحه الحديث رقم )( 7)

 له.

 (.47انظر: قول أهل الخربة يف الفقه اإلسالمي )ص( 1)
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 االعتداد على يدل خاصًا دليال   سأذكر يلي وفيما، عامة أدلة كانت سبق ما

  :وعملهم خربهتم مجال يف الطبية بالخربة

 من»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ¶ العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث -7

 فيه": الشوكاين اإلمام يقول. (1)«ضامن فهو، ذلك قبل طّب  منه ي علم ولم، تطبب

 من وأما، عالجه بسبب الجناية من حصل لما يضمن الطب متعاطي أن على دليل

 هذه يف مشايخ هول ودواءها العلة يعرف من وهو عليه ضمان فال طبيب أنه منه علم

 عنه الضمان رفع ويف. (2)"المباشرة له وأجازوا فيها بالحذق له شهدوا الصناعة

 .هبا واعتداد   لخربته اعتبار

 املبحث الرابا

 صفات تشخيا الطبيب

، للعالج وتوصيفه الطبيب لتشخيص كبيرة أهمية من ذكره سبق ما على بناء

 الصفات هنا أذكر أن وأحب، عيةوشر طبية صفات عدة فيه تتوافر أن ينبغي فإنه

 : التالية

 للعالج وتوصيف الطبيب من تشخيص أي يصدر ال أن فينبغي، العلم -1

 التشخيص يكون أن واألكمل. تفاصيله بكل التامة المعرفة وعنده، به عالم وهو إال

 ما يصف القلب كطبيب، توصيفه المراد المجال يف المتخصص الطبيب من صادرا  

 البولية المسالك طبيب أو األعصاب طبيب يف وهكذا، قلبال بأمراض يتعلق

                                                                        

(، وابن 2388(، والنسائي يف سننه المجتبى الحديث رقم )2537رواه أبو داود يف سننه الحديث رقم )( 1)

 (، واللفظ له.8277ماجه يف سننه الحديث رقم )

 ووافقه الذهبي. 2/414وصححه الحاكم يف المستدرك  

 .5/888نيل األوطار ( 4)
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 التخصصات تزداد عندما األمر وهكذا. مثال   العام بالطبيب ي كتفي وال، وغيرها

 األعصاب كطبيب، واألدق الدقيق التخصص صاحب بتشخيص يأخذ فإنه، تعقيدا  

جد إذا مثال    أو الدماغ أعصاب طبيب كتخصص، عليه ي قدم فإنه أدق تخصص و 

 تعارض عند أما.(1)وهكذا األذن أعصاب طبيب أو العين أعصاب طبيب

 التخصص وصاحب، المتخصص تقديم ينبغي فإنه، التوصيفين أو التشخيصين

 إلى الرجوع يجب فإنه وأيضا": الصدد هذا يف تيمة ابن اإلسالم شيخ يقول، الدقيق

؛ القبلة يف المجتهدين قأوث قول يف فكذلك، والمقومين والقائفين الطبيبين أوثق قول

 .(2)"منها األقوى تعيين يشق ول جزئية أمور ألهنا

 مهما، فيه كذب ال وتوصيفه الطبيب تشخيص يكون أن فينبغي، الصدق -4

 ال أن الطبيب على فالواجب. التلفيق أو التزوير إلى تدعوه التي المغريات كانت

م  أو عالج طريقة أو دواء أو عالج أو لمرض سواء، له مؤهل غير تشخيص على ي قد 

 يف يذكر ال أن فينبغي ما تشخيص على أقدم وإذا. ما بطريقة العالج استعمال مآل

 .مؤثر أو مهم هو ما بعض منه ينقص أو، صحيحة غير أمورا   التشخيص

 يف بتشخيصه فيتعني، متقنًا الطبيب تشخيص يأيت أن فينبغي، اإلتقان -8

 هذا إن حيث. فيه إهمال ال ركاناأل صحيح والعملية النظرية مراحله جميع

 إن بل، فحسب باألطباء أو بالطبيب خاصًا يعد لم للعالج وتوصيفه التشخيص

 أو عليه يطلعون الناس آالف إلى يصل قد الحاضر عصرنا يف ما طبيب تشخيص

 إتقانه على الطبيب يعمل أن ينبغي لذا، شرعية أحكام عليه ت بنى وقد، يقرؤونه

 .وإحسانه

                                                                        

 (.241( انظر: وظيفة الخبير يف النوازل الفقهية )ص1)

 (.577)ص -الصالة–( شرح العمدة 4)
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 تشخيص يبتعد أن فينبغي، المرضى وعورات أسرار لىع الحفاظ -2

 فيها تتدخل التي األمور عدا ففيما. أسراره وفضح مسلم أي عورة كشف عن الطبيب

 طي بعوراهتم يتعلق وما المرض أسرار تبقى أن ينبغي فإنه، العامية للمصلحة الدول

 .الطبي التشخيص فهم أو معرفة يف يؤثر ال ذلك ألن، الكتمان

 فيه هتويل ال، للواقع مطابقًا الطبيب تشخيص يكون أن فينبغي، عيةالواق -5

 فقد. الواقع لذلك تشخيصه يف منقصًا أو مجحفًا وال، الفعلي الواقع على ومبالغة

 فرتى، معينة كيفية على الفتوى أو الحكم إصدار يف مصلحة ما لطبيب   تكون

 السلبية اآلثار أو المرضية الحاالت لبعض تضخيم وفيه، جدا   منحازا تشخيصه

 الحالت لبعض إجحافًا أو نقصًا فيه فرتى، تمامًا عكسه تجد وقد. كبير بشكل

 ذلك كل. المعاكسة الجهة على الفتوى أو الحكم ليكون السلبية اآلثار أو المرضية

 .الطبيب تشخيص عنه ي نزه أن يجب

 أو موضغ أية ألن، الالزمة الدقة فيه تتوافر أن فينبغي، والتفصيل الدقة -7

 .القضاء أو الفتوى يف يؤثر أو، يكاد أو معصوم إنسان بحياة يودي قد إجمال

 المكتوب تشخيصه يف الطبيب يذكر فحين، ذلك إلى يحتاج فيما التوثيق -1

 فال. موثقًا ذلك يكون أن فينبغي، وأعداد وأنواع وأشكال وقائع بذكر مدعمة أمورا  

؟ المصادر هذه هي من يوثق أن دون، "كذاو بكذا الطبية المصادر تقول": مثال   يقول

 أن دون، "كذا موضوع عن الطبية المراكز راجعت": مثال   يقول وال؟  عددها وكم

 ؟ عددها وكم؟ المصادر هذه من يوثق

 موثوقة مصادر من المحرر المكتوب لتشخيصه الطبيب توثيق يكون أن -3

 .ما مسألة يف زاعن فض عليها يرتتب والتي الشائكة المسائل يف خاصة، معتمدة
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 الثاني الفصل

 الطبيب تشخيص أثر بيان

 الشرعي احلكم يف

 

 املبحث األوو

 بيان أةر تشخيا الطبيب للمرض

 الحكم يف الطبية للواقعة أو للمرض التشخيص أثر توّضح التي المسائل من

 اختلفت فقد، الدماغ جذع فبموت، "الدماغي الموت": مسألة هي، الشرعي

 : (1)ءاألطبا تشخيصات

 كالموت، حتمي موت   الدماغي الموت   أن على يدل: األول التشخيص

 .األطباء أكثر قول وهو، التنفس الدموية والدورية القلب بتوقف

 على المريض نرتك زلنا ال مصر يف ونحن": السمرة خيري الدكتور يقول -

 شخصناها قد حالة توجد ول، أعضاء زراعة نعمل وال، اهلل يتوّفاه حتى التنفس جهاز

 يستمر عندما نتعذب إننا بالعكس بل، خطأ أنها وظهرت دماغ جذع موت أنها على

 أي يحدث وال لتغذيته أنبوب له وندخل التنفس جهاز على أسابيع ثالثة المريض

 . (2)"تحسن

 شخص حالة أبدا   تعش لم: أنه من وجدتموه ما وجدنا وقد... "أيضًا ويقول

                                                                        

(، والناظر يف ثبت ندوة 187-185انظر: موت القلب أو موت الدماغ للدكتور محمد علي البار )ص ( 1)

ذا الخالف بين األطباء ( ورقة، يتعرف على وجود ه771التعريف الطبي للموت الذي يقع يف )

 أنفسهم، وإن حاول بعض األطباء نفي وجود هذا الخالف.

 (.487انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للموت )ص ( 4)
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 .(1)"...دماغ جذع موت أو، دماغ موت

 الفحوصات من الكبير العدد هذا توفر إن": المهدي مختار الدكتور ويقول -

 عن دونًا، رجعة دون تلفها وبالتالي المخ أنسجة يف الدم سريان توقف تثبت التي

 أطلقت ما وجود يف للتشكيك مجاال   تدع ال، لفرتة تستمر التي األخرى األعضاء

 عند مفهومة وليست حقيقة وأهنا« المخ وتم يسمى ما» المعارضة المقاالت عليه

 يف واالختالفات اإلكلينيكي الفحص األمر تجاوز لقد، غيرهم دون الناس بعض

 يمكن والتي المتعددة الفحوصات هذه خالل من اليقين إلى كانت أيًا تفاصيلها

 أي يجري أن الشك يساوره لمن ويمكن، يشاء لمن إليها للرجوع كوثائق تسجيلها

 إلى وصحتها دقتها نسبة تصل ومعظمها يرضيه االختبارات هذه من عدد

011٪"(2) . 

 حقيقة كان وسواء "الدماغ جذع موت عن الشربيني عصام الدكتور ويقول -

 قد اإلنسان أن المؤكد من يصبح، المحددة بشرائطه حدوثه عند فإنه مفهومًا أو

  .رجعة غير إلى الحياة استدبر

 التحري من طويلة سنين بعد إال الحقيقة هذه بسهولة األطباء يتقبل ولم

 صحة من للتأكد دراسات ذلك بعد وأجريت... ، والمراقبة والتمحيص والبحث

 : الشروط هذه

، المخ جذع موت تشخيص فيها تم، حالة سبعمائة ملفات مراجعة فتمت

 ماتت جميعها الحالت أن فوجد، آلخر أو لسبب توقف لم اإلنعاش أجهزة ولكن

 أو ساعات بعد القلب توقف إذ، (المختلفة المقاييس من مقياس بأي أكيدا موتا)

                                                                        

 (.812انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للموت )ص ( 1)

 (.472-478مفهوم وفاة اإلنسان من الناحية العلمية للدكتور مختار المهدي )ص( 4)
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 كل رغم الحياة إلى منها واحدة حالة تعد ولم، األجهزة استمرار رغم قليلة أيام

 نعد كما، حية األعضاء بعض استمرت وإن موتًا المخ جذع موت نعد فهل] الجهود

 ؟ [حية األنسجة بعض استمرت وإن موتًا القلب توقف

 حالة ألف ملفات روجعت: أخرى زاوية من الموضوع يف النظر أعيد   ثم

 وتمت، بالرأس بالغة إصابة إثر عميقة غيبوبة حالة يف المستشفيات إلى أدخلوا

 من أشهر ثالثة بعد أي، الدراسة إجراء عند أحياء جميعا وكانوا، معالجتهم

 أن الممكن من كان هل» واحد سؤال عن اإلجابة الدراسة هدف وكان، إصابتهم

 واحدة حالة الباحثون يجد ولم« ؟الحاالت هذه من أي يف المخ جذع موت يشخص

 اإلصابة مراحل أسوأ يف حتى التشخيص هذا شروط استوفت األلف الحاالت من

 عاشوا فيمن خطأ التشخيص يقع ولم، ماتوا فيمن التشخيص صحة اتضحت فإذا]

 وأنه، صحيح تقدير أنه على مقنعًا يال  دل ذلك يكون فهل، (حالة ألف من أكثر)

 .(1)"[؟إليه يطمأن تشخيص

 بتوقف كالموت قطعيًا ليس الدماغي الموت أن على يدل: الثاين التشخيص

 .األطباء لبعض قول وهو، والتنفس الدموية والدورية القلب

 ليس؟ المخ موت عالمات هي ما": إبراهيم شوقي أحمد الطبيب يقول -

 وال، الحاالت بعض يف قطعي وهو، الكهربائي المخ رسم إال ذلك يف العلم من لدنيا

 .(2)"مثال   المنومة باألدوية التسمم كحاالت، الحاالت بعض يف كذلك يكون

 الخمسة لالفرتاضات المتأين الفحص إن": سالم رؤوف الدكتور ويقول -

 عن للكشف ت جرى التي االختبارات أن تظهر "المخ موت" مفهوم عليها المبني

                                                                        

 (. 717-715لمخ مراجعة ومناقشة للدكتور عصام الشربيني )صموت جذع ا( 1)

 (.817هناية الحياة البشرية للدكتور أحمد شوقي إبراهيم )ص ( 4)
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 إن وأهنا، المخ وظائف كل تشمل ال وأهنا، الداللة قطعية ليست المخ وظائف

 .(1)"موته وليس المخ تعطل تعكس فإهنا شملت

 حاالت عالج يف النجاح يف بدأت جادة محاوالت هناك بل": أيضًا ويقول -

 .(2)"معنا الموجودة المراجع تذكر كما، المخ موت

 لموت الدولي المؤتمر إلى المقدمة اثاألبح أّكدت فقد": كذلك ويقول -

 نتائج تعطي أن يمكن وغيرها المذكورة الحديثة الفحوص أن «74 هافانا» يف المخ

 النشاط اختبارات على تعتمد التي الفحوص مجموعة أن أوضحوا كما، خاطئة

 أن يمكن حيث؛ قاطعة نتائجها اعتبار يمكن ال... المخ جذع لخاليا الكهربائي

 ....الكهربائي النشاط يف التزامن عدم بسبب كاذبة سلبية نتائج ت عطي

، الدم سريان على تعتمد التي الفحوص من األخرى للمجموعة وبالنسبة

 وعمل، المشعة بالمواد الحقن طريق عن الدموية الدورة توقف تشخيص وتستهدف

 فإن، وغيرها الصوتية فوق بالموجات والمتابعة، الملونة واألشعة اإلشعاعي المسح

 أن يمكن -المؤتمر هذا يف المؤتمرون ذلك أقر كما– أيضًا الفحوص هذه جميع

 .(3)"...الكمي للنقص نتيجة للخطأ تتعرض

 الدماغ موت تشخيص وسائل إن": لطفي حسن صفوت الدكتور ويقول -

 أو للتعديل إما -العالم أنحاء كل ويف– يوميًا باستمرار تتعرض( BSD)( د.ج.م)

 الوسائل تلك مصداقية عن قويًا تساؤال   يثير مما، منها دثأح أخرى إلحالل

 .(4)"اليوم المتاحة
                                                                        

 (.278التعريف العلمي الطبي للموت للدكتور رؤوف محمود سالم )ص ( 1)

 (.817انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للموت )ص ( 4)

 (.218-214طبي للموت )ص انظر: ثبت ندوة التعريف ال ( 8)

 (.131تحديد المفهوم الحديث لموت الدماغ للدكتور صفوت حسن لطفي )ص ( 2)
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 وزراعة نقل مراكز من كثير يف حدث وقد ": الذهبي مصطفي الدكتور يقول -

 النتزاع إعدادهم تمّ  الذين( المخ) الدماغ موتى بعض أن، متكرر وبشكل األعضاء

 مثل، الحياة يف استمرارهم كدتؤ عالمات بظهور األطباء فوجئ، منهم األعضاء

 دفع مما، الصدر إلى اليدين وضم الذراعين ثني أو للقيء االستعداد او، الكحة

 يف الطمأنينة لبث النفس علم يف متخصصين أطباء تعيين إلى المراكز هذه من بالكثير

 .الجراحة طاقم قلوب

 تأخذ يالت الدول بين شاسعة اختالفات هناك بأن القول أحد على نخفي وال

، األخرى الدول عن يختلف الذي تعريفها دولة فلكل، الوفاة تعريف يف المخ بموت

 تختلف بل، فرنسا يف عالجه يتم، أمريكا يف المخ موت أنه على تشخيصه يتم وما

 ودالئل عالمات حول الواحد البلد يف والية أو منطقة من والمستشفيات المراكز

 .(1)"الحالة تلك تشخيص يف المستخدمة الطرق وكذلك، المخ موت

 والقرارات والتوصيات الفتاوى يف والناظر، متباينان لألطباء تشخيصان فههنا

 فيها يجد، المختلفة العلمية والمجالس الشرعية والهيئات الفقهية المجمعات من

 : المرضية الحالة لهذه األطباء تشخيص يف االختالف على بناء االختالف

 .شرعًا موتًا ُيعد   لدماغا موت أن: األول القول

 : التالية والقرارات التوصيات تمثله ما وهو

، (2)اإلسالمي المفهوم يف وهنايتها بدايتها اإلنسانية الحياة ندوة توصية ●

 : نّصه ما فيها جاء حيث

                                                                        

. وانظر: مفهوم وفاة اإلنسان من الناحية 187نقل األعضاء للدكتور محمد مصطفى الذهبي ص ( 1)

 (.414العلمية للدكتور مختار المهدي )ص

 م.1735يناير  11-15، الموافق ه1285ربيع اآلخر  47-42المنعقدة يف الكويت يف الفرتة ما بين ( 4)
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 أمرا   الدوام على كان عليه الدالة والعالمات الموت تشخيص ألن ونظرا  ... "

 الرأي الندوة يف األطباء عرض فقد، الشرعية أحكامهم اءالفقه بمقتضاه يبني طبيًا

 .الموت بحدوث يختص فيما المعاصر الطبي

.... 

 أن إلى األطباء من العرض هذا على تأسيسًا الفقهاء رأي اتجه: خامسًا

 استدبر قد يعترب، المخ جذع موت هي، مستيقنة مرحلة إلى يصل الذي اإلنسان

 فارق مع– قياسًا، الموت أحكام بعض عليه رىت ج ألن صالحًا وأصبح، الحياة

 .المذبوح حركة إلى وصل الذي بالمصاب خاصًا الفقه يف ورد ما على -معروف

، تأجيله إلى الحاضرون الفقهاء اتجه فقد، عليه الموت أحكام بقية تطبيق أما

 .الرئيسية األجهزة تتوقف حتى

 يؤجل وما ي عجل ما لتحديد أخرى تفصيلية دراسة ت جرى بأن الندوة وتوصي

 .األحكام من

 المخ جذع موت تحقق إذا أنه على الرأي اتفق، تقدم ما على بناء: سادسًا

 .(1)"الصناعية اإلنعاش أجهزة إيقاف حينئذ جاز مختصة طبية لجنة بتقرير

 : نصه ما فيه جاء حيث، (2)اإلسالمي الفقه مجمع قرار  ●

 شرعًا المقررة األحكام يعجم وترتتب مات قد الشخص أن شرعًا يعترب"

 : التاليتين العالمتين إحدى فيه تبينت إذا ذلك عند للوفاة

                                                                        

 (.713-711انظر: ثبت أعمال ندوة الحياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها )ص( 1)

األردن، يف  –( يف الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقدة يف عمان 5/8) 11القرار رقم ( 4)

 م.1737تشرين األول )أكتوبر(  17-11، الموافق ه1281صفر  18-3الفرتة ما بين 
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وحكم األطباء بأن هذا التوقف ل رجعة إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا  -1

 .فيه

 األطباء وحكم، هنائيًا تعطال   دماغه وظائف جميع تعطلت إذا -4

 .التحلل يف دماغه وأخذ، فيه رجعة ل التعطل هذا بأن الخبراء الختصاصيون

 كان وإن الشخص على المركبة اإلنعاش أجهزة رفع يسوغ الحالة هذه ويف

 .(1)"المركبة األجهزة بفعل آليًا يعمل يزال ال، مثال   كالقلب، األعضاء بعض

 التشخيص على االعتماد، والقرار التوصية من النقلين هذين يف واضح: قلت

 .بعده رجعة ال قطعي موت الدماغ موت بأن المعالج بالطبي من الصادر الطبي

 .شرعًا موتًا ُيعد   ل الدماغ موت أن: الثاين القول

 : التالية والقرارات التوصيات يمثله ما وهو

 : فيها جاء حيث، (2)الكويتية األوقاف وزارة يف اإلفتاء لجنة فتوى  ●

 إن: للطبيب مرتوكًا راألم فيكون، شفائه يف أمل أدنى هناك يكن لم إذا أما"

 ميتًا الشخص هذا اعتبار يمكن وال، عنه صرفها أو، األجهزة هذه تحت أبقاه شاء

 .آليًا ولو، حياة فيه الدموي وجهازه تنفسه جهاز كان متى، دماغه بموت

 رئيسيًا كان إذا سيما وال– أعضائه من عضو أخذ يجوز فال هذا وعلى

 .للطوارئ هبا لالحتفاظ وأ، لغيره إلعطائها -والرئتين كالقلب

 وتنفيذ، زوجته واعتداد، التوريث من: الموت أحكام عليه ت جرى ال أنه كما

                                                                        

 (.548، ص4، ج8انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )ع( 1)

، الموافق ه1284صفر  13لجنة صادرة عن إدارة اإلفتاء والبحوث الشرعية، وذلك يف ( 4)

 م.12/14/1731
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 .(1)"أجهزته كل وتعطيل، الحقيقي موته بعد إال، وصاياه

، الحكم يف تردد فيها وقع أنه إال، اللجنة هذه نفس من فتوى ذلك إثر صدر ثم

 : التالي يف يتضح كما

، (2)الكويتية األوقاف وزارة يف اإلفتاء لجنة: لسابقةا اللجنة نفس فتوى ●

 : فيها جاء حيث

 والتنفس الحركة حتى، الحياة عالمات جميع بانتفاء إال بالموت يحكم ال" 

 بقاء مع المخ موت أو النبض أو التنفس توقف بمجرد بالموت يحكم فال، والنبض

 من شيء بقاء على هبا يستدل التي، الباطنة أو الظاهرة العالمات من عالمة أي

 اليقين ألن؛ بالشك األصل هذا عن ي عدل فال، الحياة بقاء األصل ألن وذلك، الحياة

 مزيدا   يستحق األمر أن ترى وهي، مبدئيًا اللجنة إليه انتهت ما هذا، بالشك يزول ال

 .(3)"أعلم واهلل، والفقهاء األطباء بين المشرتك البحث من

، (4)الكويتية األوقاف وزارة يف اإلفتاء للجنة ثةثال فتوى صدرت ذلك وبعد ●

 .(5)دماغه بتوقف ال ورئتيه قلبه بتوقف ميتًا ي عدّ  اإلنسان أن لتأكد عادت حيث

 : نصه ما فيه جاء حيث، (6)اإلسالمي الفقهي المجمع قرار  ●
                                                                        

حياة له أيضًا (، وهناية ال32-38انظر: أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي للدكتور محمد األشقر )ص( 1)

 (.288)ص

 .32ع / 1/41لجنة صادرة عن إدارة اإلفتاء والبحوث الشرعية، الفتوى رقم ( 4)

 (.4/841انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية )( 8)

(، وذلك يف 8722قم )( ور1/228/77لجنة صادرة عن إدارة اإلفتاء والبحوث الشرعية يف الفتوى )( 2)

 م.1777، الموافق ه1217-1215العام

-14/275انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية )( 5)

277.) 

، الموافق ه1283صفر  43-42القرار الثاين يف الدورة العاشرة المنعقدة يف مكة المكرمة، يف الفرتة ما بين ( 7)

= 
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كبت الذي المريض"  تعطلت إذا رفعها يجوز، اإلنعاش أجهزة جسمه على ر 

 أن خرباء اختصاصيين أطباء ثالثة من لجنة وقررت، هنائيًا تعطال   غهدما وظائف جميع

 األجهزة بفعل آليًا يعمالن يزاالن ال والتنفس القلب كان وإن، فيه رجعة ال التعطل

 رفع بعد تامًا توقفًا والقلب التنفس توقف إذا إال شرعًا بموته ي حكم ال لكن، المركبة

 .(1)"األجهزة هذه

 العربية المملكة يف، واإلفتاء العلمية للبحوث لدائمةا اللجنة فتوى ●

 : نصه ما فيها جاء حيث، (2)السعودية

 طبيبان قرر إذا، عنها التنفسي الجهاز نزع من مانع فال، ذكر كما األمر كان إذا"

 مناسبة مدة منها األجهزة نزع بعد ينتظر أن يجب ولكن، الموتى حكم يف أهنا فأكثر

 .(3)"وفاهتا تتحقق حتى

 العربية المملكة يف، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة للجنة أخرى وفتوى ●

 : نصه ما فيها جاء حيث، (4)السعودية

جاز إيقاف األجهزة التي تشّغل القلب وجهاز التنفس ، إذا كان الواقع كما ذكر"

على هذا  إذا كان القلب ال ينبض والتنفس ال وجود له إال باألجهزة؛ ألنه، أوتوماتيكيًا

لكن يجب ، وحركة القلب والتنفس إنما هي باألجهزة ال حياة الشخص، يكون ميتًا

                                                                        
= 

 م.1731أكتوبر  11-41

 (.41: )ص14، 11، 18انظر: قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي لدوراته ( 1)

(، والموقعة باسم: عبد اهلل بن غديان، وصالح الفوزان، وعبد العزيز بن عبد اهلل 15772الفتوى رقم )( 4)

 آل الشيخ، وعبد العزيز بن باز.

الرياض، العدد رقم  –الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  مجلة البحوث اإلسالمية( 8)

 (.188( )ص53)

 ( والموقعة باسم: عبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.7717الفتوى رقم )( 2)
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 .(1)"وقبل إعالن الموت لكمال أو احتياط، التأكد من موته بعد رفع األجهزة

 : نصه ما فيها جاء حيث، (2)السابقة اللجنة لنفس ثالثة وفتوى ●

 قرر إذا، ولدك عن التنفسي زالجها نزع من مانع فال، ذكر كما األمر كان إذا"

 مناسبة مدة منه نزعها بعد ينتظر أن يجب ولكن، الموتى حكم يف أنه فأكثر طبيبان

 .(3)"وفاته تتحقق حتى

 حيث، (4)اإلسالمية البحوث لمجمع التابعة الفقهية البحوث لجنة قرار ثم ●

 : نصه ما فيه جاء

 دليال   -وحده– ربائيالكه المخ رسم جهاز بتوقف االكتفاء يمنع: ثانيًا"

 ما نحو على الجسدية العالمات تلك ظهور من هذا مع بدّ  ال بل، الوفاة على قاطعًا

 عند – ضرورتها أكدت حيث، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سنة من مستمدا  ، اإلسالمي الفقه قرره

 بحوث -عدمه من المحتضر موت الستكشاف الكهربائي المخ رسم جهاز استعمال

 .(5)"الطبية المؤتمرات

 : فيه جاء حيث، (6)السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة قرار ●

                                                                        

 (.185( )ص53مجلة البحوث اإلسالمية العدد رقم )( 1)

 غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز. (، والموقعة باسم: عبد اهلل بن14174الفتوى رقم: )( 4)

 (.181-187( )ص53مجلة البحوث اإلسالمية، العدد رقم )( 8)

 م.1774يونية  17( المنعقدة برئاسة فضيلة شيخ األزهر يف 43يف الدورة )( 2)

( 43( الجتماع مجلس مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، الدورة رقم )18انظر: المحضر رقم )( 5)

(، نقلته بواسطة نقل األعضاء اآلدمية يف ضوء الشريعة والطب والواقع للدكتور أبو الوفا عبد 48)ص

(. وانظر أيضًا: نقل األعضاء يف ضوء الشريعة والقانون للمستشار طارق البشري، 1اآلخر )ص 

 (.17، ص118عرض: صابر عبد اللطيف، كما يف مجلة حصاد الفكر )ع

 م.47/3/1777الموافق ه. 14/2/1211وتاريخ ( 131القرار رقم )( 7)



 

 
 

 الشرعّي احلك    وأةره الّطبيب تشخيا 663

 يجوز ال أنه: المجلس قرر، الموضوع يف الرأي وتداول المناقشة وبعد"

 بمجرد الشرعية أحكامه عليه ترتتب الذي الموت، اإلنسان بموت الحكم شرعًا

 معه تتوقف، فيه شبهة ال موتًا مات أنه ي علم حتى، دماغيًا مات أنه األطباء تقرير

 ألن؛ يقينًا موته على الدالة األخرى األمارات ظهور مع، والنفس القلب حركة

 .(1)"بيقين إال عنه ي عدل فال، حياته األصل

 العربية المملكة يف العلماء كبار لهيئة ثان   قرار صدر ذلك وبعد ●

 : نصه ما فيه جاء حيث، األول قراره فيه يؤكد، (2)السعودية

 : يلي ما المجلس قرر والمداولة البحث وبعد"

رفع أجهزة اإلنعاش ، إذا قرر ثالثة أطباء متخصصون فأكثر: جواب السؤال األول

فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع ، عن المريض الموضحة حالته يف السؤال األول

ظاهرة الدالة ولكن ال يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعالمات ال، أجهزة اإلنعاش

 .(3)"أما موت الدماغ فال يعتمد عليه يف الحكم بموته، على موته

 التي الطبية التشخيصات على بنوا أهنم نرى والقرارات الفتاوى هذه ويف: قلت

 والقرارات الفتاوى هذه تأخذ لم لذلك، قطعًا موتًا ليس الدماغي الموت أن ذكرت

 إلى توصلنا التي األخرى جسديةال العالمات تتحقق حتى الدماغ موت بمجرد

 .أعلم واهلل. بالموت القطع

واختالف الحكم الشرعي بناء ، من هنا ينجلي األثر الواضح لتشخيص الطبيب

 عليها.

                                                                        

 (.883انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى )ص( 1)

 ه.7/2/1217( وتاريخ 178القرار رقم )( 4)

 (.841انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى )ص( 8)
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 : بالتالي سبق ما تلخيص فيمكن وعليه

 : المرض

 

 . الدماغي الموت

 الطبي التشخيص

(0) : 

  

 .قطعًا موت الدماغي الموت

 الطبي التشخيص

(6):  

 

 .قطعي غير الدماغي الموت

 : (0) التشخيص أثر

 

 جميع عليه وترتتب، الشرعية الجهة من بالموت الفقيه يحكم

 .الموت أحكام وسائر الموت وعدة اإلرث من الموت أحكام

 : (6) التشخيص أثر

 

 ت نزع حتى الموت أحكام تنطبق فال، بالموت الفقيه يحكم ال

 .العمل عن ورئتيه قلبه ويتوقف األجهزة

 

 املبحث الثاني

 بيان أةر تشخيا الطبيب للدواء أو الع ج

 الشرعي الحكم يف العالج أو الدواء تشخيص أثر توّضح التي المسائل من

 خصيتيه ت صاب أن الرجال بعض عند يحدث فقد، "التناسلية الغدد نقل": مسألة

 حرمان إلى يؤدي مما، منها في ستأصل بمرض امرأة مبيض ي صاب أو، ما بخلل

ت وق أو خصيتيه تلفت الذي الرجل يتوق ثم، اإلنجاب من أولئك  تلف التي المرأة ت 

 أو، متربع من خصية له ي نقل أن المتوفرة العالجات أنواع فمن، األوالد إلى مبيضها

 .متربعة من مبيض إليها ي نقل

 أو ةالخصي احتواء حيث من، العملية لهذه الطبية التشخيصات إلى نظرنا وإذا

وي نات على المبيض  : التالي نجد، احتوائها عدم أو المتربعة بييضات أو المتربع ح 
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 : األول التشخيص

 التناسلية فالغدد": نجيب كمال والدكتور العوضي صديقة الدكتورة تقول

 بما إهنا بل، سليم بآخر واستبداله منها التالف نزع يمكن األعضاء باقي مثل ليست

 الصفات بنقل تقوم فإهنا، المنوية والحيوانات للبويضات األولية الخاليا من تحمله

 والنساء الرجال بين األعضاء هذه لنقل محاولة أي وإن، األبناء إلى اآلباء من الوراثية

 .(1)"األنساب خلط إلى حتمًا يؤدي سوف

 الطب يقدمها التي والتجهيزات اإلمكانيات كانت ومهما": أيضًا ويقوالن

 يكمن بل، صلبهم من اإلنجاب لهم ي تاح فلن، والنساء الرجال ءلهؤال الحديث

 لبويضة اإلخصاب صور من صورة إال هو ما التناسلية الغدد نقل نجاح بأن القول

 ليست لبويضة منوي حيوان إخصاب أو، الزوج من ليس منوي حيوان من

 .(2)"لزوجته

 الشفرة ملتح بويضات على يحتوي المبيض أن لنا يتضح هنا من": وأيضًا

 من الطفلة والدة قبل تحديده تم والذي الطفلة لهذا اهلل واختارها حددها التي اإللهية

 هذا ونقلنا قمنا ما فإذا، واألب لألم الوراثية الصفات من والمستمدة، أمها بطن

 من يحتويه بما المبيض نقلنا قد هبذا فإننا، أخرى أنثى إلى أنثى من( المبيض) العضو

 من المبيض منها المنقول األنثى ورثتها التي الوراثية الصفات تحمل بويضات

 .(3)"لها المبيض نقل تم والتي أخرى أنثى إلى والديها

 الحيوانات ينتج الذي المصنع بدور تقوم الخصية أن يتضح هذا من": وأخيرا  
                                                                        

الدكتور كمال محمد نجيب زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للدكتورة صديقة العوضي و( 1)

 (.228)ص 

 (.228المصدر السابق )ص ( 4)

 (.227المصدر السابق )ص ( 8)
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 نم الخصيتين نقلنا ما فإذا... األولية المواد على الهرمونات تأثير بواسطة المنوية

 يحتويها التي األولية والمواد ومعداته بآالته المصنع نقلنا قد فكأننا، آخر إلى شخص

 سوى يتعدى لن الخصية له المنقول الشخص دور ويكون، اآلخر الشخص إلى

 إلى يحملها التي المورثات نقل يف دور له يكون لن أنه أي، فقط المصنع هذا تشغيل

 المنقول الشخص ورثها التي الوراثية ياتالصبغ نقل على يساعد سوف بل، أوالده

 .(1)"الخصية له المنقول الشخص ذرية إلى الخصية هذه منه

 عصام والدكتور، (2)الحاج مأمون الدكتور التشخيص هذا بنحو وقال

 . (5)القصبي طلعت والدكتور، (4)عبيد المنعم عبد والدكتور، (3)الشربيني

 : الثاين التشخيص

 تشخيصًا المسلمون جريدة عن الشنقيطي حمدم الدكتور شيخنا ينقل

 إليه المنقولة" الثاين الرجل من األصل يف خارجة المنوية الحيوانات أن": هو (6)طبيًا

 وجه فال، الحيوانات لتلك منظمة آلة مجرد إال ليست الخصية وأن، "الخصية

 .(7)"نقلها عملية يف للشبهة

                                                                        

زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للدكتورة صديقة العوضي والدكتور كمال محمد نجيب ( 1)

 (.258)ص 

 (.233، 238انظر: ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص ( 4)

 (.233، 238-234انظر: ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص ( 8)

 (.231-237انظر: ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص ( 2)

 (.271، 237انظر: ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص ( 5)

بّين الدكتور محمد الشنقيطي لمن يعود هذا التوصيف، وعلى كّل فهو توصيف طبي، سواء عاد  ولم( 7) ي 

 إلى طبيب أم غير طبيب، وقد سبق النقل عن طبيب.

( محيال  إلى جريدة المسلمون األعداد: 877أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي )ص ( 1)

488 ،482 ،485. 
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 الكويت يف هنا نشر مقال على وقعت أين... ": األشقر محمد الدكتور ويقول

، األزهر جامعة يف التناسلية األمراض أستاذ، العال عبد حسن الدكتور مع لمقابلة

 تفريغ قريب وقت يف أو قريب عهد يف سيمكن إن: يقول أنه... مقابلة عن عبارة وهي

 وبعد، وسهولة بيسر الخصية نقل سيمكن وبذلك، هنائيًا المنوي السائل من الخصية

 .(1)"...ذلك إلى ما أو األنساب اشتباه يحدث الف ذلك

 فإنه عليه وبناء، المبيض أو الخصية بنقل للعالج متباينان تشخيصات فههنا

 : قولين إلى انقسم الشرعي الحكم يف تكلم من

 .نقلها يحرم: األول القول

 : التالية المجمعية والبيانات والقرارات التوصيات ويمثله

 يف جاء حيث، (2)البشرية األعضاء بعض لزراعة الميةإس رؤية ندوة توصية -

 : نصه ما توصيتها

 وإفراز حمل يف يستمران أهنما بحكم والمبيض الخصية أن إلى الندوة انتهت"

 محرم زرعهما فإن، جديد متلق   يف زرعهما بعد حتى، منه للمنقول الوراثية الشفرة

 من وليدة غير اإلنجاب ثمرة ونوتك، األنساب اختالط إلى يفضي ألنه نظرا  ؛ مطلقًا

 .(3)"الزواج بعقد المرتبطين الشرعيين الزوجين

                                                                        

 (.238دوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص انظر: ثبت أعمال ن( 1)

وقد كان الدكتور األشقر يميل إلى الجواز، إال أنه بعد أن اتضح له التوصيف الطبي األول، عاد فقال  

 (.551-552ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص بالتحريم. انظر: 

ربيع األول  47-48طبية السادسة، التي انعقدت يف الكويت يف الفرتة ما بين وهي الندوة الفقهية ال( 4)

 م.1737أكتوبر  47-48الموافق ه 1218

 (.727انظر: ثبت أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية )ص( 8)
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 : نصه ما فيه جاء حيث، (1)اإلسالمي الفقه مجمع قرار -

 الشفرة) الوراثية الصفات وإفراز حمل يف يستمران والمبيض الخصية أن بما"

 محرم زرعهما فإن، جديد متلق   يف زرعهما بعد حتى منه للمنقول( الوراثية

 . (2)"شرعًا

 نقل بأن القائل لألطباء الطبي التشخيص على أساسًا اعتمد القول هذا: قلت

 .قطعًا مرفوض أمر وهو، للمتربع الوراثية الشفرة نقل يعني، التناسلية الغدد

 .(3)المعاصرين أحد يقول وبه، الخصيتين نقل يجوز: الثاين القول

 قول وهو. المبيضين أحد أو ،الخصيتين إحدى نقل يجوز: الثالث القول

 .(4)المعاصرين بعض

 من معًا الخصيتين نقل أن المقرر من": صقر عطية الشيخ فضيلة يقول

 نقل أما... حرام والخصاء، منه للمنقول خصاء ألنه؛ يجوز ال آخر إلى شخص

 أي نقل يف مطلوبان هما بشرطين يجوز الكليتين إحدى كنقل فهو واحدة خصية

 يف الظن وغلبة، منه بالمنقول الكبير الضرر عدم وهما، آخر إلى شخص من عضو

 .به إليه المنقول استفادة

 منها ويتخلق المنوية المادة يفرز الذى المعمل هي الخصية أن شك وال

                                                                        

شعبان  48-11يف دورة مؤتمره السادس بجدة يف المملكة العربية السعودية من  57/3/7قرار رقم ( 1)

 م.1778آذار )مارس(  48-12الموافق ه 1218

 (. 4155، ص8، ج7انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )ع( 4)

، نقال  من أحكام الجراحة 488نّص على ذلك الشيخ سيد سابق، كما يف جريدة المسلمون العدد رقم ( 8)

 (.873الطبية للدكتور محمد الشنقيطي )ص 

 (.873الطبية للدكتور محمد الشنقيطي )ص  انظر: أحكام الجراحة( 2)
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 فإذا، بأخرى أو بطريقة إفراغها من بد ال تكثر عندما المادة وهذه. المنوي الحيوان

 ستبقى القطع بعد المنوية الحيوانات أن فرتاضا مع مادة من فيها بما الخصية نقلت

رعت حية  الجديد الجسم من المادة توليد من عملها وباشرت، آخر شخص يف وز 

 تلقيح فرض فلو، الثاين الشخص ومادة األول الشخص مادة من خليط فيها كان

 وتحليل، يكون الشخصين أي من للحمل يعرف فال الخليط هذا من الثاين زوجة

 االتصال كان األول للشخص أنه ثبت ولو. ذلك يحدد قد الخلقة يف لشبها أو الدم

 الزوج وحق الزوجية فراش على المولود نسبة مشكلة هنا وتجيء، حرامًا الجنسي

 .الصناعي التلقيح يف قيل وما ونفيه ادعائه يف

 عقم فليس، إليها الضرورة لعدم وذلك، أصال   النقل عملية منع نختار ولذلك

 .به الشديد الضرر إلحاق إلى أو هالكه إلى ضيًامف الرجل

 فيها المخزونة المادة لتفريغ فرصة هناك تكون أن وجب النقل تم ولو

 والعدة االسترباء بمدة أشبه وذلك، المختصين بمعرفة منها خلوها إلى واالطمئنان

 خصية نقل يف ي قال وما انتهائها قبل التمتع أو بالزواج األنساب تختلط ال حتى

 .(1)"المرأة مبيض نقل يف ي قال الرجل

 وتبقى، الثاين الطبي التشخيص مع يذهبون القول هذا أصحاب نجد: قلت

 .المبدأ حيث من المقبول حّيز يف التناسلية الغدد نقل مسألة

 األحكام مجرى على الطبي للتشخيص أيضًا الواضح التأثير هنا فنجد

 .الفقهية

                                                                        

 م.1771( بتاريخ: مايو 12فتاوى دار اإلفتاء المصرية الفتوى رقم )( 1)
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 : بالتالي سبق ما تلخيص ويمكن

 : المرض

 

 .التناسلية الغدة يف خلل بسبب العقم

 : العالج

 

.متربع من المصابة التناسلية الغدة نقل

 الطبي التشخيص

(0) : 

  

 فإذا، للمتربع الجنسية الخاليا على تحتوي التناسلية الغدة

 الخاليا معها تنتقل فإنه آخر لشخص األعضاء هذه نقلت

 الطبي التشخيص .المتربع لصحاهبا الجنسية

(6) : 

 

 ثمّ  ومن، الجنسية الخاليا من تفريغها يمكن التناسلية الغدة

 الغدة إليه المنقولة للشخص تعود جنسية خاليا تتكون

 : (0) التشخيص أثر .التناسلية

 

.قطعًا آخر شخص إلى المبيض أو الخصية نقل يحرم

 : (6) التشخيص أثر

 

 شخص إلى أالمبد حيث من المبيض أو الخصية نقل يحرم ال

  .آخر

 املبحث الثالث

 بيان أةر تشخيا الطبيب لطريقة الع ج

 الحكم يف المرض عالج طريقة تشخيص أثر توّضح التي المسائل من

 كمن النساء بعض ترغب فقد، "الحمل لمنع اللولب استخدام": مسألة الشرعي

، النسل يمبتنظ تقوم أن الدوافع من لغيرها أو والوالدة الحمل لتعدد جسمها ضعف

 .اللولب استخدام منها، طرق عدة المؤقت تحديده أو الحمل لتنظيم أن ومعلوم

 هو هنا يهمنا والذي، فيه تؤثر نواح   عدة له الطرق لتلك الشرعي الحكم أن ومعلوم

 .النسل تحديد أو تنظيم يف اللولب عمل لطريقة الطبيب تشخيص أثر توضيح

 : التالي نجد الطريقة ذهله الطبية التشخيصات إلى نظرنا وإذا
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 : األول التشخيص

 وصول بإعاقة األجهزة هذه تقوم كذلك": وفقهه أدبه الطبيب كتاب يف جاء

 .(1)"التلقيح على قدرهتا من وتقلل، الرحم قناة إلى المنوية الحيوانات

 اللولب": طبية مصادر عدة عن نقال   المنصور خالد محمد الدكتور ويقول

 على الحمل لمنع ت ستخدم رحمية أجهزة وهي: (الحمل منعل الرحمية األجهزة)

 وتقليل، الرحم قناة إلى المنوية الحيوانات وصول منع: ووظيفتها، لولب شكل

 .(2)"التلقيح على قدرهتا

 : الثاين التشخيص

 الكرة علوق منع على األجهزة هذه وتعمل": وفقهه أدبه الطبيب كتاب يف جاء

 غير تجعلها الرحم بطانة يف تغييرات تحدث ألهنا وذلك، الرحم جدار يف الجرثومية

 إذا النمو على تساعدها ال أهنا كما، (Blastula) الجرثومية الكرة النغراس صالحة

 .(3)"الرحم فيطردها انغرست

 إال، مجهولة اللولب هبا يعمل التي الوسيلة أن ورغم": البار الدكتور ويقول

 أي) بالرحم الملقحة البويضة انغراز بمنع يتم حملال منع أن تعتقد الطبية الدوائر أن

 وقناة الرحم تقلصات يف يزيد اللولب وجود أن بعضهم يعتقد كما(.. العلوق منع

 إلى ثمّ  ومن الرحم إلى الرحم قناة من البويضة تحرك سرعة إلى يؤدي مما، الرحم

 . (4)"الخارج

                                                                        

 (.433الطبيب أدبه وفقهية للدكتور البار والدكتور السباعي )ص( 1)

 (.147األحكام الطبية المتعلقة بالنساء )ص( 4)

 (.433السباعي )ص الطبيب أدبه وفقهية للدكتور البار والدكتور( 8)

 (.275خلق اإلنسان بين الطب والقرآن )ص( 2)
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 : الثالث التشخيص

 فيه جاء حيث وفقهه أدبه الطبيب كتاب عن ذكرنا مما نأخذه أن يمكن ما وهو

 يف الجرثومية الكرة علوق منع على األجهزة هذه وتعمل": اللولب عمل تشخيص

 .(1)"الرحم فيطردها انغرست إذا النمو على تساعدها ل أنها كما... الرحم جدار

 : اللولب عمل لطريقة تشخيصات ثالثة فههنا 

 فهو، البييضة إلى المنوية حيواناتال وصول يمنع أنه يذكر األول فالتشخيص

 .زوجته عن الرجل بعزل شبيه بذلك

 بذلك وهو، الرحم يف الملحقة البييضة انغراز يمنع أنه يذكر الثاين والتشخيص

 .الرحم جدار يف العلوق قبل اإلجهاض أنواع من نوع

 يف المنغرسة الملحقة البييضة طرد على يعمل أنه يذكر: الثالث والتشخيص

 .الرحم جدار يف العلوق بعد اإلجهاض أنواع من نوع بذلك فهو ،الرحم

 : الشرعية األحكام أما

 : (العزل) األول التشخيص على العتماد

 الشريعة يف العزل حكم ذكر أن بعد المنصور خالد محمد الدكتور يقول

 المؤقت الحمل منع وسائل حكم فإن، المتقدم الفقهي البحث على بناء": اإلسالمية

 هذه ألن؛ والحرمة الجواز حيث من العزل حكم على مقاسًا يكون أن ينبغي ديثةالح

 إلى الرجل ماء وصول بمنع وذلك، مؤقتًا الحمل منع يف العزل مع تشرتك الوسائل

 .الحمل منع وطرق وسائل اختالف مع، المرأة رحم

 سبب وجود عند، التنزيهية الكراهة مع جائز العزل أن سبق فيما ترجح وقد

                                                                        

 (.433الطبيب أدبه وفقهية للدكتور البار والدكتور السباعي )ص( 1)
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 .مطلقًا الجواز فعلى وإال، للعزل معتربة حاجةو

 للمنع سبب ثمة كان إذا المؤقتة الحمل منع وسائل استخدام فيجوز وعليه

 .(1)"والمشقة الحرج إلى بالمسلم يؤدي

 هذا على اعتمد حيث، أحمد بن حبيب سيد الدكتور فعله ما تمامًا ومثله

 .(2)الشرعي الحكم نفس إلى ووصل، الطبي التشخيص

 المكروه العزل حكم على بناء الكراهة حكم إلى وصال أهنما هنا فنرى: قلت

 بمنع يكون اللولب عمل بأن القائل الطبي التشخيص على االعتماد مع، عندهما

 .البييضة تلقيح من المنوي الحيوان

 : (العلوق قبل اإلجهاض) الثاين التشخيص على العتماد

، األول الطبي التشخيص إلى نظر نماإ اللولب استخدام مسألة بحث من أكثر

ه وإن، الثاين التشخيص إلى النظر نظر من وقّل  ر  ك  ، اللولب عمل طريقة شرح عند ذ 

 .(3)اإلجهاض دون، فقط العزل على الحكم ليطبق يعود ولكنه

 عن يختلف، العزل إلى النظر خالل من الشرعي الحكم إعطاء أن ومعلوم

 يختلف األولى المسألة يف الخالف إذ، جهاضاإل خالل من الشرعي الحكم إعطاء

 .الثانية المسألة يف الخالف عن

                                                                        

 (.158األحكام الطبية المتعلقة بالنساء )ص( 1)

 (.27منع الحيض والحمل أو تأخيرهما )ص( 4)

من طريقة عمل اللولب منع البييضة الملقحة ( ذكر أن 433: ففي )ص"الطبيب أدبه وفقهه"ففي كتاب ( 8)

 من االنغراس، عند ذكرهما لوسائل موانع الحمل.

( ذكر الموقف الشرعي من وسائل منع الحمل على أساس العزل فقط، فيما 818-885ثم يف )ص 

 يتعلق بطريقة عمل اللولب، ولم يتطرق لتنـزيل الحكم على أساس إجهاض البييضة الملقحة.
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 : ذلك إلى انتبه وممن

 فيها وجاء، (1)األردنية اإلسالمية الطبية العلوم لجمعية الطبية الفقهية اللجنة قرار

 : نصه ما

 : اإلجراءات الطبية قبل حدوث العلوق: ثانيًا"

الكثير مما سبقها من أبحاث وندوات كما توصل ، لقد توصلت هذه الندوة

إلى اتفاق أن الحياة المحرتمة للبييضة الملقحة إنما تبدأ بعد علوقها يف جدار الرحم 

 بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح.

 : وعلى ذلك فإن هناك اتفاقًا لدى غالبية العلماء على ما يلي

الملقحة يف جدار الرحم أن استعمال اللولب الطبي لمنع علوق البييضة  -1

 .(2)"هو أمر جائز

 فنرى هنا أهنم انطلقوا إلى بيان الحكم من خالل اإلجهاض قبل العلوق.

 : العتماد على التشخيص الثالث )اإلجهاض بعد العلوق(

إال أنه إن كان صحيحًا هذا التشخيص ، ولم أر  من بنى الحكم الشرعي عليه

كما ، يم عند من يرى تحريم اإلجهاض بعد العلوقفإنه ينبغي أن ي قال بالتحر، الطبي

 سبق يف الفتوى األردنية السابقة.

، من هنا يتضح للقارئ أثر اختالف التشخيص الطبي لطريقة عمل اللولب

ومن ، فمن اعتمد على التشخيص األول فإنه سيبحث المسألة من خالل حكم العزل
                                                                        

 م.44/18/1774، الموافق ه1218القرار يف يوم الخميس  صدر هذا( 1)

 ( 71-1/78انظر: قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية )

 ( 1/814قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية )( 4)
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خالل حكم اإلجهاض قبل اعتمد على التشخيص الثاين فإنه سيبحث المسألة من 

ومن اعتمد على التشخيص الثالث فإنه سيبحث المسألة من ، العلوق يف الرحم

 خالل حكم اإلجهاض بعد العلوق يف الرحم. واهلل تعالى أعلم.

 : التالي ويمكن تلخيص ما سبق يف

.مثال   الوالدة كثرة بسبب المرأة ضعف : المرض

.باللول باستخدام النسل تنظيم : العالج

.البييضة تلقيح من المنوية الحيوانات بمنع يقوم اللولب : (0) الطبي التشخيص

.الرحم يف العلوق من الملقحة البييضة يمنع اللوب : (6) الطبي التشخيص

 البقاء من الرحم يف المنغرسة الملقحة البييضة يمنع اللوب : (4) الطبي التشخيص

.الرحم يف

 عزل حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم عطاءإ سيتم : (0) التشخيص أثر

.فيها الواقع الخالف على، زوجته عن الرجل

 حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم إعطاء سيتم : (6) التشخيص أثر

 .فيه الواقع الخالف على، العلوق قبل اإلجهاض

 حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم إعطاء سيتم : (4) التشخيص أثر

.فيه الواقع الخالف على، العلوق بعد اإلجهاض
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 املبحث الرابا

 ب ملآو استخدام الدواء أو الع جبيان أةر تشخيا الطبي

 عن أهمية يقل ال مهم أمر الدواء استخدام لمآل الطبيب تشخيص

 استخدامه أو وصفه من الطبيب يمتنع عالج أو دواء فرب، السابقة التشخيصات

 أعراضًا يسبب أو ضارا   يكون المستقبل يف مهاستخدا مآل أن يتصور أنه بسبب

 .تقنية أو فنية ألمور مجد   غير يكون أو جانبية

 إال، مدهشة بسرعة ما ميكروب على القضاء تعالى اهلل بأمر يسبب دواء كمثل

 .الميكروب ذلك من ضررا   أكثر تكون قد جانبية بأعراض ذلك بعد يتسبب أنه

، المستشفيات إلحدى للبيع ت عرض، متطورة مزايا لها، حديثة طبية آلة وكمثل

 الطبيب ذلك كتب فإذا، المستشفى يف العاملين أطبائها أحد من لها تشخيصًا فتطلب

 ليست نتائجها أن إال، وآمن سهل واستخدامها رائعة مزاياها اآللة هذه أن تقريره يف

 نتكا وإذا، شرائها على المستشفى تقدم فلن، معينة خطأ نسبة وتعطي دقيقة

 .استخدامها يف األطباء يرغب فلن المستشفى عند موجودة

، "الحليب بنوك إنشاء": مسألة المآل تشخيص أثر توّضح التي المسائل ومن

 : التالية للدواعي الغربية الدول يف البنوك هذه نشأت فقد

 اللبن إلى خاصة بصورة يحتاجون الذين األطفال من مجموعة إنقاذ: أولا 

 .(1)بالرضاعة يقمن أن أمهاهتم تستطيع وال، اإلنساين

                                                                        

(، وبنوك الحليب للبار ضمن مجلة مجمع الفقه 38انظر: بنوك الحليب دراسة طبية فقهية )ص( 1)

(، واالنتفاع بأجزاء اآلدمي 858-827(، والطبيب أدبه وفقهه )ص878-874مي )صاإلسال

(، وبنوك الحليب البشري المختلط للدكتور ماهر 4/285(، والمسائل الطبية المستجدة )133)ص

 (.231(، والموسوعة الطبية الفقهية )ص85حتحوت )ص
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هدفها ، أن يكون الحليب الطبيعي وسيلة بديلة عن الحليب الصناعي: ثانيًا

 .(1)يف حين ال تستطيع األم إرضاع طفلها، االستفادة القصوى من مميزات حليب األم

 هذا سبب بيان ويف، واالنخفاض القلة إلى آلت وذيوعها انتشارها بعد أهنا إال

 : هما تشخيصان لالمآ

 : األول التشخيص

 "المختلط البشري الحليب بنوك" بحثه يف حتحوت ماهر الدكتور يقول

 : اإلسالم ضوء يف اإلنجاب ندوة إلى المقدم

 : ابتداء تصوره تم قد مما أصغر المشكلة حجم"

 خاصة حساسية لهم لمن االستعمال وانحصر تكفي الصناعية األلبان ألن

 . هضمه يستطيعون ال لمن أو الصناعية لأللبان

 الـ من ٪1 من أقل هؤالء من المواليد من ٪1 حوالي الخدج األطفال ونسبة

 .المشكلة حجم انكمش ولذلك، 1٪

 الواليات يف ثالثة إلى انكمش فلقد األلبان ببنوك باالتصال قمت وقد

 المرات عدد عن للسؤال انجلوس لوس يف األطفال بمستشفى اتصلت ثم المتحدة

 . صفرا   العدد فكان األخيرين العامين يف اللبن بنوك فيها استخدموا لتيا

 وقد ومطروح موجود االحتمال ولكن ومنكمشة صغيرة المشكلة فإن ولذلك

                                                                        

(، واالنتفاع 11ك اللبن للكحالوي )صانظر: بنوك حليب األمهات بدعة غريبة محرمة شرعًا، وبنو( 1)

(، وبنوك الحليب البشري المختلط 4/285(، والمسائل الطبية المستجدة )133بأجزاء اآلدمي )ص

(، والموسوعة الطبية الفقهية 757(، ومجموعة فتاوى دار اإلفتاء المصرية الفتوى رقم )85)ص

 (.233)ص
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 .(1)"ذلك بعد تظهر ثم المشكلة تختفي

 : الثاين التشخيص

 "فقهية طبية دراسة الحليب بنوك" بحثه يف البار علي محمد الدكتور يقول

 أطباء من مجموعة بسؤال قمت قد وكنت": اإلسالمي الفقه مجمع إلى المقدم

 1738 يناير يف لها زيارة يف كنت عندما المتحدة الواليات يف العاملين األطفال

 وذلك االحتضار مرحلة يف المتحدة الواليات يف األطفال بنوك أن لي فذكروا

 : التالية لألسباب

 .نادرة إليها الحاجة -1

ا عالية تكلفتها -4  .جد 

 .باللبن المتربعات األمهات ندرة -8

 فهو البنك يف حفظه رغم الزمن مع للفساد المتجمع اللبن يتعرض -2

 فيه الموجودة المواد بعض لتحلل معرض أنه كما بالميكروبات إلصابته معرض

 .(2)"وفوائده مزاياه بعض بذلك فيفقد

 األول فالتشخيص ؛التشخيصين بين التفاوت نرى سبق ما خالل من: قلت

 األلبان كفاية بسبب االنحسار من البنوك إليه آلت ما سبب يجعل هادئ توصيف

ّدج األطفال من الحليب هذا إلى يحتاجون الذين قلة مع الصناعية  .الخ 

 البنوك حال وصف جاء حتى وقعًا أشد فكان الثاين التشخيص أما

 حليبها ومن البنوك هذه من رت نفّ  التي األسباب من مجموعة ذكر مع، (االحتضار)بـ

                                                                        

 (. 87حوت )صبنوك الحليب البشري المختلط للدكتور ماهر حت( 1)

 (. 872، 1، ج4( بنوك الحليب دراسة طبية فقهية للدكتور محمد علي البار )ع4)
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 لإلصابة ومعرض، فيها حفظه رغم الزمن مع للفساد معّرض فيها الحليبف

 .وفوائده مزاياه لفقد ومعرض، بالميكروبات

 يف رئيسيًا سببًا كان البنوك إليه آلت ما سبب تشخيص يف التفاوت وهذا

 الذي البحث بحسب، البنوك من النوع هذا على والمؤتمرات الندوات حكم تفاوت

رض  : التالي الشكل على، المشاركون سمعه الذي والتشخيص فيها ع 

 دعت إذا وأنه، الحليب بنوك إنشاء على التشجيع بعدم اكتفت توصية: أولا 

 : (1)اإلسالم ضوء يف اإلنجاب ندوة توصية وهي، بإنشائها بأس فال الضرورة

 الطبية الضرورة دعت فإذا، المختلط البشري الحليب بنوك قيام تشجيع عدم"

ّدج لألطفال بشري حليب بنوك تنشأ ذلك إلى  . (2)"الخ 

 .الندوة هذه يف األول البحث عرض تم ألنه

 الفقه مجمع قرار وهو، الحليب بنوك إنشاء من بالمنع قرار: ثانيًا

 : (3)اإلسالمي

 التجربة مع ظهرت ثم، الغربية األمم هبا قامت تجربة الحليب بنوك أن: أوال  "

 . هبا االهتمام وقّل  فانكمشت فيها والعلمية الفنية السلبيات بعض

 النسب من يحرم ما به يحرم النسب كلحمة لحمة الرضاع يعترب اإلسالم أن: ثانيًا

 الحليب وبنوك، النسب على المحافظة الكلية الشريعة مقاصد ومن. المسلمين بإجماع

 . الريبة أو االختالط إلى مؤدية

                                                                        

 م.1738مايو  42، الموافق ه1288شعبان  11المنعقدة يف الكويت يف ( 1)

 (.827ثبت ندوة اإلنجاب يف ضوء اإلسالم )ص( 4)

كانون األول  43-44، / ه1287ربيع اآلخر  17-18وذلك يف دورة انعقاد مؤتمره الثاين بجدة من ( 8)

 م.1735)ديسمرب( 
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 أو الخداج للمولود توفر اإلسالمي العالم يف االجتماعية عالقاتال أن: ثالثًا

 من إليه يحتاج ما الخاصة الحاالت يف البشري اللبن إلى المحتاج أو الوزن ناقص

 . الحليب بنوك عن يغني الذي األمر، الطبيعي االسرتضاع

 : قرر ذلك على وبناء

 . مياإلسال العالم يف األمهات حليب بنوك إنشاء منع: أوال  

 .(1)"أعلم واهلل. منها الرضاع حرمة: ثاني ا

 .أعلم واهلل، الثاين البحث عرض تم ألنه

 : اآلتي الجدول يف سبق ما تلخيص ويمكن

.البشري الحليب إلى يحتاجون أطفال وجود : المرض

.البشري للحليب بنوك إنشاء : العالج

 مع، الصناعية األلبان توافر بسبب القلة إلى البنوك هذه آلت : (0) الطبي التشخيص

.إليها حاليًا الحاجة قلة

 االحتضار مرحلة يف اآلن وهي القلة إلى البنوك هذه آلت : (6) الطبي التشخيص

 وندرة، العالية والتكلفة، إليها الحاجة ندرة: منها ألسباب

 رغم الزمن مع للفساد اللبن وتعرض، المتربعات األمهات

 ومعرض، بالميكروبات صابةلإل معرض وألنه، فيها حفظه

.وفوائده مزاياه لفقد

.الضرورة دعت إذا منها مانع وال إنشائها تشجيع عدم : (0) التشخيص أثر

.منها الرضاع وتحريم الحليب بنوك إنشاء منع : (6) التشخيص أثر
  

                                                                        

 (.11-17قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي )ص( 1)
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 الخاتمة

 الّشيّق الموضوع هذا يف، السريعة والومضات القصيرة الجولة هذه بعد

، التطواف وخاتمة المطاف هناية إلى وحده تعالى اهلل بفضل نصل، المثيرة ئلوالمسا

 : التالية النقاط يف إليه والتوصل بحثه تم ما أهم الكريم للقارئ ألذكر

 وصف: يسبقه االستعمال وطريقة للمريض الدواء الطبيب تشخيص -1

 ،العالج أو الدواء عمل لطريقة ووصف، للعالج أو للدواء ووصف، للمرض

 .العالج أو الدواء استخدام لمآل ووصف  

 راجح   الحال بطبيعة فالخطأ، التشخيصات هذه أحد يف خطأ  وقع وإذا -4

 . للمرض المناسب العالج وصف يف وقوعه

 العالج وصف كان، ودقيقة صحيحة التشخيصات هذه كانت وإذا -8

 فةوص مجرد من أبعد الطبيب تشخيص أن ندرك هنا من، تعالى اهلل بإذن صحيحًا

 تشخيصات عدة ذلك يسبق بل، طريقتها على ويسير ليصرفها المريض يأخذها طبية

 .مهمة

 .اإلنسان وصحة ببدن لتعلقه كربى أهمية له الطبيب تشخيص -2

 ويف، القضاء ويف، وذويه للمريض بالنسبة بالغة أهمية الطبيب لتشخيص -5

 .الشرعي الحكم إعطاء

 .عليه تدل متعددة أدلة ءتجا قد مشروع أمر األطباء قول على االعتماد -7

، العلم: أهمها من صفات عدة الطبيب تشخيصات يف تتوافر أن ينبغي -1

 والدقة، والواقعية، المرضى وعورات أسرار على والحفاظ، واإلتقان، الصدقو

 إغفال بعدم واإلنصاف والعدل، ذلك إلى يحتاج فيما والتوثيق، والتفصيل

 .يراه ما لغير تدل قد التي المعطيات
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 يف الطبية للواقعة أو للمرض التشخيص أثر توّضح التي المسائل نم -3

 : "الدماغي الموت": مسألة هي، الشرعي الحكم

 من بالموت الفقيه يحكم وعليه، قطعًا موت بأنه يصفه من األطباء فمن - أ

 وسائر الموت وعدة اإلرث من الموت أحكام جميع عليه وترتتب، الشرعية الجهة

 .الموت أحكام

 وال، بالموت الفقيه يحكم فال وعليه، قطعي غير بأنه يصفه نم ومنهم - ب

 .العمل عن ورئتيه قلبه ويتوقف األجهزة ت نزع حتى الموت أحكام تنطبق

 الحكم يف العالج أو الدواء تشخيص أثر توّضح التي المسائل ومن -7

 : التناسلية الغدة يف خلل بسبب للعقيم، "التناسلية الغدد نقل": مسألة الشرعي

صف نفم - أ ، للمتربع الجنسية الخاليا على تحتوي التناسلية الغدة أن له و 

 لصحاهبا الجنسية الخاليا معها تنتقل فإنه آخر لشخص األعضاء هذه نقلت فإذا

 .قطعًا آخر شخص إلى المبيض أو الخصية نقل يحرم فإنه، المتربع

صف ومن - ب ، الجنسية الخاليا من تفريغها يمكن التناسلية الغدة أن له و 

 ال فإنه، التناسلية الغدة إليه المنقولة للشخص تعود جنسية خاليا تتكون ثمّ  ومن

 .آخر شخص إلى المبدأ حيث من المبيض أو الخصية نقل يحرم

 الحكم يف العالج طريقة تشخيص أثر توّضح التي المسائل منو -18

 : "الحمل لمنع اللولب استخدام": مسألة الشرعي

 تلقيح من المنوية الحيوانات بمنع ميقو بأنه اللولب له وصف فمن - أ

 .زوجته عن الرجل عزل حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم سيعطي، البييضة

صف ومن - ب ، الرحم يف العلوق من الملقحة البييضة يمنع بأنه له و 

 .العلوق قبل اإلجهاض حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم فسيعطي
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صف من أما - ت  البقاء من الرحم يف المنغرسة حةالملق البييضة يمنع بأنه له و 

 بعد اإلجهاض حكم مسألة على بناء الشرعي الحكم سيعطي فإنه، الرحم يف

 .العلوق

 بنوك إنشاء": مسألة المآل تشخيص أثر توّضح التي المسائل ومن -11

 أو، التشجيع بعدم إما، سبق كما الحكم سيكون الوصف نوع فبحسب، "الحليب

 .بالمنع بالقطع

 .الصالحات تتم بنعمته لذيا هلل والحمد

  



 

 
 

 مرحبا غازي إمساعيل د. 635

 

 والمراجع المصادر 

، ه1/1244ط. األشقر محمد للدكتور. الطبي الفقه يف اجتهادية أبحاث -1

 . بيروت – الرسالة مؤسسة. م4881

 المختار محمد بن محمد للدكتور. عليها المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام -4

 .ئفالطا – الصديق مكتبة. م1778هـ1/1218ط. الشنقيطي

 عبد محمد أبي الحافظ لإلمام. " الصحيحة " الصغرى الشرعية األحكام -8

. هـ1/1218ط. الهليس أحمد بنت محمد أم تحقيق(. 531ت) اإلشبيلي الحق

 .القاهرة ـ تيمية ابن مكتبة

 خالد محمد للدكتور. اإلسالمي الفقه يف بالنساء المتعلقة الطبية األحكام -2

 .عمان – النفائس دار. هـ1/1217ط. منصور

 النمري الرب عبد بن يوسف عمر ألبي .األصحاب معرفة يف الستيعاب -5

 – الجيل دار. م1774-ه1/1214ط. البجاوي محمد بن على تحقيق(. 278ت)

 . بيروت

 محمد بن على تحقيق. العسقالين حجر البن. الصحابة معرفة يف اإلصابة -7

 .بيروت – الجيل دار. م1774-ه1/1214ط. البجاوي

 بن محمد اهلل عبد أبي الدين شمس للحافظ. العالمين رب عن لموقعينا إعالم -1

 .بيروت ـ الجيل دار. سعد الرؤوف عبد طه تحقيق(. 151ت) الجوزية قيم ابن بكر أبي

 اهلل عنايت اهلل عصمت إعداد. اإلسالمي الفقه يف اآلدمي بأجزاء النتفاع -3

 . باكستان – إسالم جراغ مكتبة. هـ1/1212ط. محمد

 ثبت ضمن منشور. حتحوت ماهر للدكتور. المختلط البشري الحليب وكبن  -7

 . "اإلسالم ضوء يف اإلنجاب" ندوة أعمال
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 الفقه مجمع مجلة ضمن، البار علي محمد للدكتور. الحليب بنوك -18

 . م1737، ه1281، األول الجزء، الثاين العدد، الثانية الدروة، اإلسالمي

 عبلة للدكتورة، مقارنة فقهية دراسة اللبن بنوك حول شبهات، اللبن بنوك -11

 . القاهرة – الرشاد دار، م1773، هـ1/1217ط، الكحالوي

 بسام بتحقيق مقال، شرعًا محرمة غريبة بدعة األمهات حليب بنوك -14

 موقع على، م1777 يناير 42، هـ1217 شوال1 بتاريخ، شهاب وماجدة، فهمي

 : اإللكرتونية الشبكة

http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/01/24/mhl/9.htm 

 ألبي .المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -18

. وآخرون حجي محمد الدكتور تحقيق. القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد

 .لبنان – بيروت، اإلسالمي الغرب دار. م1733، ه4/1283ط

، لطفي حسن صفوت للدكتور. الدماغ لموت الحديث المفهوم تحديد -12

 .للموت الطبي التعريف ندوة ثبت ضمن منشور بحث

 منشور بحث، سالم محمود رؤوف للدكتور. للموت الطبي العلمي التعريف -15

 .للموت الطبي التعريف ندوة ثبت ضمن

/ 1ط. رضا علي بن رشيد لمحمد. مالحكي القرآن تفسير=  المنار تفسير -17

 . للكتاب العامة المصرية الهيئة نشر. م 1778

 كمال للشيخ. القدير فتح مع مطبوع أفندي زاده لقاضي. القدير فتح تكملة -11

 الحنفي الهمام بابن المعروف، السكندري ثم السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين

 .نانلب بيروت – العربي الرتاث إحياء دار(. 731ت)

 يف المنعقدة ."البشرية األعضاء بعض لزراعة إسالمية رؤية ندوة" أعمال ثبت -13

http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/01/24/mhl/9.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/01/24/mhl/9.htm
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 وتقديم إشراف. م1737 أكتوبر 48 الموافق ه1218 األول ربيع 48 بتاريخ الكويت

 مطبوعات سلسة. الجندي رجائي أحمد الدكتور تحرير. العوضي الرحمن عبد الدكتور

 .الكويت لةدو – الطبية للعلوم اإلسالمية المنظمة

 شعبان 11 بتاريخ المنعقدة ."اإلسالم ضوء يف اإلنجاب" ندوة أعمال ثبت -17

 الرحمن عبد الدكتور سعادة وتقديم إشراف. م1738 مايو 42 الموافق ه1288

 اإلسالمية المنظمة مطبوعات سلسلة. الجندي رجائي أحمد الدكتور تحرير. العوضي

 .الكويت – الطبية للعلوم

 شعبان 7-1 بتاريخ المنعقدة ."للموت الطبي التعريف" ندوة أعمال ثبت -48

 الرحمن عبد الدكتور سعادة وتقديم إشراف. م1777 ديسمرب 17-11 الموافق ه1211

 سلسلة. م4888 -ه1248ط. الجندي رجائي أحمد الدكتور تحرير. العوضي

 .الكويت – الطبية للعلوم اإلسالمية المنظمة مطبوعات

 ."اإلسالمي المفهوم يف ونهايتها بدايتها اإلنسانية الحياة" ندوة أعمال ثبت -41

 وتقديم إشراف. م1735 يناير 15 الموافق ه1285 اآلخر ربيع 42 بتاريخ المنعقدة

 مطبوعات سلسلة. المحررين من مجموعة تحرير. العوضي الرحمن عبد الدكتور

 .الكويت – الطبية للعلوم اإلسالمية المنظمة

 المنعقدة. اإلسالمي المفهوم يف ونهايتها بدايتها اإلنسانية الحياة ندوة ثبت -44

 عبد الدكتور إشراف. م1735 يناير 15 الموافق - ه1285 اآلخر ربيع 42 الثالثاء بتاريخ

 اإلسالمية المنظمة. 1ط. وآخرون المذكور خالد الدكتور تحرير. العوضي الرحمن

 .الكويت – الطبية للعلوم

 األنصاري أحمد بن محمد اهلل عبد أبي لإلمام .القرآن ألحكام الجامع -48

 .بيروت ـ العلمية الكتب دار. هـ1218/طـ(. 711ت)
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، ه2/1288ط. البار علي محمد للدكتور .والقرآن الطب بين اإلنسان خلق -42

 .جدة – والتوزيع للنشر السعودية الدار. م1738

 المكتب(. 717ت) النووي شرف بن يحيى لإلمام. الطالبين روضة -45

 .وتبير – اإلسالمي

 للدكتورة بحث .والرجل للمرأة التناسلية والغدد التناسلية األعضاء زراعة -47

 الفقه مجمع مجلة ضمن منشور. نجيب كمال محمد والدكتور العوضي صديقة

 (.1ج، 7ع) اإلسالمي

 القزويني يزيد بن محمد اهلل عبد أبي الحافظ لإلمام، ماجه ابن سنن -41

 .بيروت ـ العلمية الكتب ارد. الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق(. 418ت)

 السجستاين األشعث بن سليمان داود أبي الحافظ لإلمام، داود أبي سنن -43

 .حمص ـ الحديث دار. الدعاس عزت تحقيق(. 415ت) األزدي

 شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو الحافظ لإلمام، المجتبى النسائي سنن -47

 اإلمام وحاشية(. 711ت) السيوطي الدين جالل الحافظ شرح ومعه(. 888ت) النسائي

 دار. هـ4/1214طـ. اإلسالمي الرتاث التحقيق مكتب تحقيق(. 1183ت) السندي

 .بيروت ـ المعرفة

 الصالة كتاب أول من( 143ت) تيمية ابن اإلسالم لشيخ العمدة شرح -88

 دار. هـ1/1213طـ. المشيقح خالد تحقيق .الصالة إلى المشي آداب كتاب آخر إلى

 .الرياض - العاصمة

 الجوهري حماد بن إسماعيل لإلمام .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -81

 .القاهرة – للماليين العلم دار. م2/1778ط. عطار الغفور عبد أحمد تحقيق(. 878ت)

 الحافظ لإلمام. البخاري صحيح بشرح الباري فتح=  البخاري صحيح -84
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. لباقيا عبد فؤاد محمد ترقيم(. 354ت) العسقالين حجر بن علي بن أحمد

 .للرتاث الريان دار. هـ4/1287طـ. الخطيب الدين محب تصحيح

 النيسابوري القشيري الحّجاج بن مسلم الحسين أبي لإلمام. مسلم صحيح -88

 .بيروت-الفكر دار. هـ1288/طـ. الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق(. 471ت)

 صادر دار(. 488ت) الواقدي كاتب سعد بن لمحمد الكبرى الطبقات -82

 .بيروت –

 محمد والدكتور السباعي أحمد زهير الدكتور تأليف. وفقهه أدبه الطبيب -85

 .بيروت – الشامية والدار. دمشق – القلم دار. م1771 -ه4/1213ط. البار علي

 بن أحمد العباس أبي الدين موفق تأليف األطباء طبقات يف األنباء عيون -87

 الدكتور تحقيق. أصيبعة أبي بابن المعروف الخزرجي السعدي خليفة بن القاسم

 .بيروت – الحياة مكتبة دار. رضا نزار

 الشيخ سماحة -1 فتاوى من المرضى وأحكام بالطب المتعلقة الفتاوى -81

 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة -4.    الشيخ آل إبراهيم بن محمد

 رافإش. العلماء كبار هيئة -2. واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة -8.   

 .الرياض – المؤيد دار. ه1/1242ط. الفوزان فوزان بن صالح الدكتور الشيخ فضيلة

 لجنة فتاوى بجانب. ه0406 العام منذ المصرية اإلفتاء دار فتاوى -41

 للشؤون األعلى المجلس محفوظة والتوزيع النشر حقوق. باألزهر الفتوى

 : االنرتنت موقع. اإلسالمية

(http://www.islamic-council.gov.eg       
http://www.alazhar.org)    

 العرب كالم من ذهب لما الجامع الوسيط والقابوس المحيط القاموس -87

http://www.islamic-council.gov.eg/
http://www.alazhar.org/
http://www.alazhar.org/
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 ردا(. 311ت) آبادي الفيروز يعقوب بن محمد بن الدين مجد لإلمام. شماطيط

 .بيروت - الفكر

 العاشرة لدوراته اإلسالمي العالم لرابطة اإلسالمي الفقهي المجمع قرارات -28

 – اإلسالمي العالم رابطة.  هـ1218-1287-1283. عشرة والثانية عشرة والحادية

 .المكرمة مكة – العامة األمانة

 المؤتمر منظمة من المنبثق. اإلسالمي الفقه مجمع وتوصيات قرارات -21

 الستار عبد الدكتور وتعليق تنسيق. 71-1 القرارات. 18-1 للدورات. جدة – ياإلسالم

 .م1773، ه4/1213ط. دمشق – القلم دار. غدة أبو
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Abstract 
 

Praise be to ALLAH,prayer and peace be upon the 

Messenger of Allah Mohammad bin Abdullah, his family 

and companions and after:  

In this research, a statement of the importance of the 

doctor's diagnosis and a statement that its impact on the 

legal provisions, which differs from the ruling on the 

incident if one disagreed medical diagnosis in many cases . 

For this statement to the Department researcher 

examined two chapters : 

The first chapter defines the doctor's diagnosis, with an 

indication of its importance in general, with the evidence on 

the legality of relying on the doctor's diagnosis, and finally 

mentioned qualities doctor's diagnosis . 
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The second chapter explains the impact of the diagnosis 

of the doctor in ruling, in many ways are : 

- Impact Statement doctor's diagnosis of the disease . 

- Impact Statement doctor's diagnosis of the drug . 

- Impact Statement doctor's diagnosis of the modus 

operandi of the drug in the disease . 

- Impact Statement doctor's diagnosis for the fate of the 

use of medication or treatment. 

Previously, these two chapters Introduction and 

Conclusion beyond that which the researcher said the most 

important findings. 

Key words: 

doctor's diagnosis, Disease, drug, modus operandi of the 

drug in the disease, the fate of the use of medication, 

incident disagreed medical. 
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 لزوجيةعمل الزوجة وأثره على النفقة ا
 دراسة فقهية مقارنة

 

 د. سعاد بنل حممد عبد العزيز الشايقي

 أستاذ الفقه املشارك  بقس  الدراسات اإلس مية 

 جامعة الدمام  -كلية اآلداب  

 01/5/0345: تاريخ اإلجازة                       6/4/0345: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

 التي المواضيع من يعترب الذي الزوجية النفقة موضوع البحث هذا يلخص

 وهذا، هبا المتعلقة الفقهية األحكام من كثير بسط خالل من كبيرة بعناية حضيت

، االجتماعي للتكافل تحقيقًا االسالمية للشريعة الرحيم اإلنساين الطابع على دليل

 الزوجين وبين، عام بوجه األسرة أفراد بين والتالحم المحبة ألواصر وترسيخًا

 .اصخ بوجه

 : الكلمات المفتاحية

 .نفقة، سقوط، أثر، زوجة، عمل
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 ُمقّدمة

 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ، إليه ونتوب ونستغفره نحمده هلل الحمد إنّ 

 إله ال أن   وأشهد، له هادي فال يضلل ومن، له مضّل  فال اهلل يهده من أعمالنا سيئات

 .ورسوله عبده محمدا   أنّ  وأشهد، له شريك ال وحده اهلل إال

 لكال النفسي واالطمئنان السكن هو الزواج تشريع من األسمى المقصد فإن

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ : تعالى قال الزوجين

 الحقوق فتكون، (1)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳگ  گ  گ  ڳ

، الشرعي المقصد هذا حول تدور  هبما المناطة والواجبات الزوجان يأخذها التي

 تشريع من الشارع لمقصد مناقضة تعترب له والمخالفة المناقضة من صورة يفأ

 حقوق ومن، الشارع إرادة مع منسجمة الحقوق هذه يؤديا أن فعليهما، الحكم

 من حكمًا ذلك باعتبار زوجها على للزوجة واجبة فالنفقة، النفقة يف حقها الزوجة

 ألن ؛غنية الزوجة كانت لوو الزوج على تجب ولذلك ؛الصحيح الزواج عقد أحكام

 المرأة تخرج حينما لكن، االحتباس وجود مع الصحيح الزواج هو الوجوب سبب

 مع؟ النفقة من يحرمها للراتب مقاضاهتا فهل، شهريًا راتبًا تتقاضى وحينما للعمل

 يكثر ذلك رغم لكن، التملك يف المرأة حق كفل اإلسالم أن المعرفة تمام معرفتنا

 إلى األسر بعض يف يصل ربما الذي، الزوجة راتب حول الزوجين بين االختالف

 وعدم االفرتاق نحو مرتدية حالة أو، األسرة استقرار زعزعة يسبب مما التنازع حد

 يف عالية نسب إلى ووصل، مرا   واقعًا أصبح الذي الطالق ثم ومن، االئتالف

 . اليوم اإلسالمية المجتمعات

                                                                        

 .41( الروم: 1)
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 :ا تياره وسبب املوضو, أهمية

 األولى اللبنة هي التي األسرة واقع يمس حيوي موضوع الزوجية النفقة إن 

، النفقة يف وحقها، المرأة وال األسرة جانب يهمل لم فاإلسالم،  المجتمع لبناء

 المواضيع أكثر من الزوجية النفقة فموضوع، الزوج على واجبًا الحق هذا لها وجعل

، المرأة بحقوق والمنادين الفقهاء انتباه يوتسرتع، الشرعية  المحاكم يف للجدل إثارة

 ووقائعه، ومشكالته الواقع قضايا تجاه الحالي العصر يف الفقهاء رأي معرفة وبالتالي

 على الوقوف إلى بإإلضافة، الشرعية وقواعدها أصولها إلى وردها، المستجدة

 .النفقة بموضوع المتعلقة المعاصرة الفقهية للنوازل الشرعي التكييف

 :البحث  طة

 : وخاتمة، فصول وثالثة، مقدمة إلى البحث هذا قسمت

 : مباحث أربعة وفيه، وشروطها وأسباهبا الزوجية النفقة حقيقة: الفصل األول

 .وشرعًا لغة الزوجية النفقة حقيقة: األول المبحث

 من والحكمة مشروعيتها وأدلة الزوجية النفقة حكم: الثاين المبحث

  :مطلبان وفيه، تشريعها

 .مشروعيتها وأدلة الزوجية النفقة حكم: األول المطلب

 .  الزوجية النفقة مشروعية حكمة: الثاين المطلب

 : مطلبان وفيه، الزوجية النفقة وجوب وشروط أسباب: الثالث المبحث

 .الزوجية النفقة وجوب أسباب: األول المطلب

 .الزوجية النفقة وجوب شروط: الثاين المطلب

 . الزوجية النفقة سقوط أسباب :الرابع المبحث
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 : مباحث ثالثة وفيه، وتقديرها الزوجية النفقة أنواع: الفصل الثاين

 : مطالب أربعة وفيه، الزوجية النفقة أنواع: األول المبحث

 .المأكل نفقة: األول المطلب

 .الملبس نفقة: الثاين المطلب

 . المسكن نفقة: الثالث المطلب

 . الزينة وأدوات التنظيف آالت نفقة: الرابع المطلب

 : مطلبان وفيه، الزوجية الرعاية نفقة: الثاين المبحث

 .الزوج عالج نفقة: األول المطلب

 .الخادم أجرة نفقة: الثاين المطلب

 . الزوجة نفقة تقدير: الثالث المبحث

 : مبحثان وفيه، الزوجية النفقة يف المرأة عمل أثر: الفصل الثالث

 .الزوجة بعمل الزوجية النفقة قوطس علة: األول المبحث

 الزوجة بعمل النفقة سقوط يف العلماء آراء: الثاين المبحث

 : مطالب ثالثة وفيه

 .الزوج إذن دون للعمل المرأة خروج: األول المطلب

 .النكاح عقد يف اشرتاطها بعد للعمل المرأة خروج: الثاين المطلب

 العمل على الطرفين تراضي بعد للعمل المرأة خروج: الثالث المطلب

 .النفقة إسقاط مقابل

 وهي تشتمل على أهم النتائج المستخلصة من البحث، والتوصيات.: الخاتمة
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 األول الفصل 

  وشروطها،  وأسبابها، الزوجية النفقة حقيقة 

 حكم: والثاين، وشرعًا لغة الزوجية النفقة حقيقة: األول: مباحث أربعة وفيه 

 وجوب وشروط، أسباب: والثالث، تشريعها من والحكمة امشروعيته وأدلة، النفقة

 . الزوجية النفقة سقوط أسباب: والرابع، الزوجية النفقة

 األوو املبحث

 وشرعًا لغة الزوجية النفقة حقيقة

 أصالن والقاف والفاء النون: اللغة مقاييس معجم يف ورد: لغة النفقة

 شيء إخفاء على خرواآل، وذهابه شيء انقطاع على أحدهما يدل، صحيحان

، ماتت: نفوقًا الدابة نفقت: فاألول،  تقاربا فيهما الكالم حصل ومتى،  وإغماضه

. سوقهم نفقت: وأنفقوا، يقف وال يكسد فال يمضي أنه وذلك، نفاقًا السعر ونفق

 وأنفق، القوم نفقة نفقت قد يقال فني: الشيء ونفق  لوجهها تمضي ألهنا والنفقة

 انقطاع: هما معنيين على تطلق اللغة يف النفقة إذا  ، (1)عنده ما ذهب أي، افتقر: الرجل

 . (2)وإغماضه الشيء وإخفاء، وذهابه الشيء

 كل من والنوع الصنف الزوج يف واألصل، الفرد خالف الزوج: لغة الزوجية

 منهما واحد وكل زوجان فهما، نقيضين أو كانا شكلين مقرتنين شيئين وكل، شيء

  . (3)امرأته الرجل وزوج بعلها أةالمر وزوج، زوج
                                                                        

م(: معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد 1882ه/ 875( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس )ت1)

منظور،أبو الفضل جمال ، وانظر أيضًا ابن 552، ص 5م، ج 1775السالم محمد هارون، دار الجيل، 

 .847، ص 12م، ج4888م(: لسان العرب.دار صادر 1811هـ/111الدين محمد)ت

 .847، ص 12( انظر ابن منظور، لسان العرب، ج4)

 .17-15، ص 11( انظر المصدر السابق ج8)
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 : اصطالحًا الزوجية النفقة

رفت  : التالي النحو على متعددة بتعريفات النفقة ع 

 .(1)والسكنى والكسوة الطعام: بأهنا النفقة الحنفية عرف: الحنفية -1

 دون اآلدمي حال معتاد قوام به ما: بأهنا المالكية عرفها: المالكية -4

 .(2)سرف

 .(3)الخير يف إال يستعمل وال اإلخراج بأهنا اعرفوه: الشافعية -8

 ومسكنا وكسوة وأدمًا خبزا   يمونه من كفاية بأهنا فعرفوها: الحنابلة -2

 .(4)وتوابعها

 الشخص كفاية وهي، واحد معنى حول تدور متقاربة كلها فالتعاريف

 تعريف فيكون، وتوابعها والسكن والكسوة الطعام من إليه يحتاج ما عنه المسئول

 جميع ليعم؛ بالمعروف وتوابعها وكسوة طعامًا الزوجة كفاية: هي الزوجية نفقةال

 .- أعلم تعالى واهلل – األحوال

                                                                        

تب م(: رد المحتار على الدر المختار. دار الك1387/  ـه1454( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )ت 1)

 .514، ص 8م، ج1774العلمية، 

م(: منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر، 1334/  ـه1477( ابن عليش، محمد بن أحمد )ت 4)

 .853، ص2م، ج1737

م(: تحفة المحتاج يف شرح المنهاج.دار 1575هـ/ 718( الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد )ت8)

م(: هناية 1575هـ /1882شهاب الدين أحمد)ت  والرملي، 884، ص3إحياء الرتاث العربي، ج

 .131، ص1م، ج1732المحتاج. دار الفكر، 

م(: كشاف القناع عن متن اإلقناع. دار الفكر 1721/ 1851( البهويت، منصور بن يونس )ت 2)

م(: المبدع يف 1217ه/ 332وابن مفلح،برهان الدين بن محمد الحنبلي )ت 257، ص 5م،ج1734

 .135، ص3م، ج4888تب اإلسالمي،شرح المقنع. المك
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 الثاني املبحث

 تشريعرا من واحلكمة مشروعيترا وأدلة الزوجية النفقة حك 

 يف: والثاين، مشروعيتها وأدلة النفقة حكم يف: األول مطلبين على ويشتمل

 . ةالنفق مشروعية حكمة

 :مشروعيتها وأدلة النفقة حكم :األول المطلب

 ذلك على دل وقد، (1)زوجته على الزوج إنفاق وجوب إلى العلم أهل ذهب 

 أذكر والمعقول، واإلجماع، ملسو هيلع هللا ىلص نبيه سنة ومن، تعالى اهلل كتاب من كثيرة نصوص

 : منها

 : الكتاب من -0

 ما قدر على: أي (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : تعالى قوله - أ

 إال تصل ال ألهنا ; باإلنفاق أمر باإلسكان واألمر، والمقدرة السعة من أحدكم يجده

                                                                        

م(: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. 1171ه/ 531( انظر الكاساين، عالء الدين أبي بكر بن مسعود)1)

، 711، والقرطبي،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )ت15، ص 2م، ج1737، دار الكتب العلمية،4ط

، الطربي، أبو جعفر محمد بن 155، ص155، ص13م(: الجامع ألحكام القرآن، دار الفكر، ج1414

م(: تفسير الطربي تفسير الطربي. تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المعارف، 744ه/ 818جرير )

م(: معالم التنزيل. 1144ه/517، والبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )ت251، ص48ج

، األندلسي، أبو 15، ص3تحقيق: محمد العمر، وعثمان جمعة، وسليمان الحرش، مسلم دار طيبة، ج

م(: البحر المحيط. دار إحياء الرتاث 1822/ 125عبد اهلل محمد بن يوسف البحر المحيط )ت 

م(: المغني. 1448ه/ 748، ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن محمد)ت 475، ص 3العربي، ج

 .157، ص 3،ج157، ص 3م،ج1735، دار إحياء الرتاث العربي، 1ط

 .7( سورة الطالق: 4)
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 . (1)واالكتساب بالخروج

، (2)چٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : قوله تعالى - ب

فالمعتدة البائنة بالخلع، أو الطلقات الثالث، أو باللعان لها السكنى حامال  كانت أو 

 والزوجة من باب أولى. (3)حائال  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : تعالى ولهق - ت

  چڌڍ  ڍ

 المأمور أن والظاهر، وسعه بلغه ما عليه والمقدور، الموسر لينفق: أي

 .  (4)األزواج هم باإلنفاق

 : السنة من -6

 .(5)«بالمعروف وكسوهتن رزقهن عليكم ولهن» : ملسو هيلع هللا ىلص قوله - أ

 إن»: قال جالزو على المرأة حق ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل رجال   أن روي  - ب

 إال يهجر وال، يقبح وال الوجه يضرب وال، اكتسى إذا يكسوها وأن، طعم إذا يطعمها

 .(6)«البيت يف

                                                                        

، 155، ص13، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج15، ص 2( انظر الكاساين، بدائع الصنائع، ج1)

 .15، ص3،البغوي، معالم التنزيل، ج251، ص48تفسير الطربي، ج

 .7( سورة الطالق: 4)

 .152، ص 3( البغوي، معالم التنزيل، ج8)

 .475، ص 3( األندلسي، البحر المحيط، ج2)

م(: صحيح مسلم. دار إحياء الكتب  315ه/ 471حسين بن الحجاج القشيري )ت ( مسلم، أبو ال5)

، رقم الحديث   378، ص 4،جملسو هيلع هللا ىلص العربية مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي 

م(: المسند، دار إحياء الرتاث العربي،  355ه/ 421( ، وابن حنبل، أحمد بن محمد)ت1413)

 .18، ص5م، ج1778

م(: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد  337/ ـه418مد بن يزيد القزويني )ت( ابن ماجه، مح7)

= 
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 ما سفيان أبي مال من خذي»: سفيان أبي امرأة لهند ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول  - ت

  .(1)«بالمعروف وولدك يكفيك

 مقدرة وهي، زوجها على الزوجة نفقة وجوب يف الداللة واضحة فاألحاديث

 .وبالمعروف ايتهابكف

 نفقات وجوب على العلم أهل اتفق: (2)المنذر ابن قال: اإلجماع -8

 .(3)الممتنعة منهن الناشز إال بالغين جميعًا كانوا إذا أزواجهن على الزوجات

 ممنوعة، للزوج حقًا النكاح بحبس محبوسة المرأة أن فهو: المعقول -2

 ملسو هيلع هللا ىلص كقوله، (4)عليه كفايتها كانتف، إليه عائدا   حبسها نفع فكان، بحقه االكتساب عن

 . (5)«بالضمان الخراج»
                                                                        

= 

، رقم 572، ص1الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الرجل، ج

م(: السنن الكربى. دار  1875ه/ 253( والبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين )ت1358الحديث)

، رقم الحديث 475، ص 1ب القسم والنشوز، باب حق المرأة على الرجل، جالمعرفة، بيروت، كتا

(12474. ) 

م(: صحيح البخاري. دار ابن كثير،  318ه/ 457( البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت1)

م، كتاب األحكام، باب من رأى أن يحكم بعلمه يف أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، 1778

 (.7124، رقم الحديث )4711، ص 7ج

( ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من مصنفاته اإلشراف يف اختالف العلماء، 4)

. انظر الذهبي، أبو عبد اهلل 813وقيل  817وكتاب اإلجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك، تويف سنة 

، ص 12م، ج4881الرسالة،  م(: سير أعالم النبالء، مؤسسة1834ه/ 123محمد بن أحمد )ت 

271-274. 

 .15، ص 5( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج8)

 .157، ص3،ابن قدامة، المغني،ج 17، ص2( انظر الكاساين، بدائع الصنائع،ج2)

( ، 227، رقم الحديث)455، ص 1( سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ج5)

م(: المستدرك على الصحيحين. دار 1812ه/ 285بد اهلل)ت والحاكم،أبوعبد اهلل محمد بن ع

 (.4444، رقم الحديث )883، ص 4م، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ج1773المعرفة، 
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 :الزوجية النفقة مشروعية حكمة :الثاني المطلب

م من ك   فهي، زوجها لخدمة المرأة وتفرغ، الحبس هو النفقة مشروعية ح 

 للقيام كذلك بواجبه والقيام، شؤونه لرعاية للزوج حقًا النكاح بحبس محبوسة

 مقصود لحق محبوسًا كان ومن" الزوج لمصلحة عائدا   حبسها فكان، أبنائه برعاية

 .(1)"الغير هذا على نفقته كانت ولمنفعته لغيره

 الثالث املبحث

  الزوجية النفقة وجوب وشروط أسباب

 الزوجية النفقة وجوب أسباب: األول، مطلبين على المبحث هذا يشتمل

  .الزوجية النفقة وجوب شروط: والثاين

 :الزوجية النفقة وجوب بأسبا: األول المطلب

 لتشمل االنفاق دائرة تتوسع قد لكن، نفسه على ينفق شخص كل أن األصل

 تبين، الزوجية النفقة وجوب علة يف الفقهاء أقوال تتبع خالل ومن، واألوالد الزوجة

 : التالي النحو على هما مختلفين فقهيين اتجاهين وتمثل ومتباينة مختلفة أهنا

 الثابت الحبس استحقاق هو النفقة وجوب سبب أن نيرو: األول التجاه

 ،(3)المعتاد التصرف من المنع هو االحتباس ومعنى ،(2)الحنفية رأي وهو بالنكاح

 من المانع برفع زوجها وبين بينها يتخل أن: أي التخلية وهي التسليم شروطه ومن
                                                                        

 .817، ص 2م(: فتح القدير. دار الفكر، الهمام، ج1257ه/ 371( ابن الهمام، كمال الدين عبد الواحد)ت 1)

م(: 1574/ ـه718وابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )17، ص2ئع،ج( انظر الكاساين، بدائع الصنا4)

وابن مودود الموصلي،  133، ص2، دار الكتاب اإلسالمي، ج4البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ط

 .428، ص2م، ج1773م(: االختيار لتعليل المختار. دار الخير، 1432ه/ 738عبد اهلل بن محمود)

م(: مجموع فتاوى ابن تيمية. مجمع 1843هـ/143أحمد عبد الحليم )ت  ( انظر ابن تيمية، تقي الدين8)

 .187، ص 15م، ج1775الملك فهد، 
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 نفقة فال، سيرالتف هذا على التسليم يوجد لم فإن، حقيقة هبا االستمتاع أو ،وطئها

 .(1)لها

، الوطء من والتمكين، التسليم أساس على النفقة يوجبون: الثاين التجاه 

 .(4)والحنابلة(3)والشافعية (2)المالكية رأي وهو واالستمتاع

 االتجاه أن أجد النفقة وجوب سبب يف االتجاهين ذكر بعد: الراجح التجاه

 يقابل التمكين أن وذلك ؛نظر فيه تمتاعواالس التمكين هي العلة أن يرى الذي الثاين

، (5)بعوضين يقابل ال الواحد العوض إذ آخر بعوض يقابل فال، المهر وهو بالعوض

 معاوضات إلى الحياة يحول واالستمتاع بالوطء النفقة ربط أن إلى باإلضافة

، والنفساء، الحائض الزوجة عن النفقة لتوقفت الرأي هبذا أخذنا ولو، ومبادالت

 للزوجة  النفقة ستجب المقابل ويف، عدهتا حال يف المطلقة والزوجة، ريضةوالم

 ال النفقة فوجوب، األرجح هو األول الرأي فإن، ولذا، فاسدا   نكاحًا المنكوحة

 الزوجية احتباس من عليه يرتتب لما بل، المهر وجوب يف كما، العقد بمجرد يثبت

 يكون الحكمي والتسليم، طاعته يف بدخولها حكمًا أو حقيقة عليه نفسها وقصر

 – أعلم تعالى واهلل -طلبه عند طاعته يف للدخول باستعدادها

                                                                        

 .172، ص2، وانظر أيضًا ابن نجيم، البحر الرائق، ج13، ص2( الكاساين، بدائع الصنائع، ج1)

 (: حاشية الدسوقي على الشرح1312/ ـه1488( انظر الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة )ت 4)

 .813، ص2وابن عليش، منح الجليل، ج 587، ص4الكبير. دار الكتب العربية، ج

م(: الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، 1853ه/ 258( الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد)8)

 844، ص 3، وانظر أيضًا الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 283، ص11م، ج1777

 157، ص 3( ابن قدامة، المغني، ج 2)

 17، ص2نظر الكاساين، بدائع الصنائع، ج( ا5)
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 :الزوجية النفقة وجوب شروط: الثاني المطلب

 فيه مختلف هو ما ومنها، عليه متفق هو ما منها الزوجية النفقة وجوب شروط

 : التالي النحو على

 فقد الذي الباطل واجفالز: فاسد غير صحيحًا الزواج عقد يكون أن -0

 ترتتب ال ثم ومن، وركنه العقد صلب يف خلال   يوجب االنعقاد شروط من شرطًا

 جمهور بين عليه متفق الشرط وهذا، الزوجية النفقة ومنها الزواج عقد آثار عليه

 .  (1)الفقهاء

 من تكون أن أي: الزوجية األغراض لتحقيق صالحة الزوجة تكون أن -6

 المعاشرة على تقدر ال صغيرة كانت فإذا، عادة مثلها يوطأ نمم االستمتاع أهل

 على نفقة تستحق ال فهذه، الزوجية بيت بمهام القيام أو، الزوج إيناس وال، الزوجية

، والمالكية، الحنفية من العلم أهل جمهور عند به معتد الشرط وهذا، زوجها

 ألن، (2)   شافعيال اإلمام عن المنصوص وهو الشافعية عند وقول، والحنابلة

 .التمكين هذا منها يوجد ال والصغيرة، بالتمكين تجب النفقة

 التام التمكين الزوجة تبذل بأن وذلك: الزوج الى نفسها الزوجة تسلم أن -8

 باستعدادهما الولي يصرح أو، تصرح بأن ذلك ويحصل ،(3)لزوجه نفسها من

                                                                        

، 178،ص 5م،ج1737م(: المبسوط. دار المعرفة، 1857هـ / 223( السرخسي، محمد بن أحمد )ت1)

وابن أنس، أبو عبد اهلل مالك األصبحي )ت 17، ص 2وانظر أيضًا الكاساين، بدائع الصنائع، ج

، 11، الماوردي،الحاوي الكبير. ج8،ص4م، ج1775م(: المدونة. دار الكتب العلمية، 177هـ/117

 .271، ص 5، البهويت، كشاف القناع، ج227ص 

، وابن مودود، 17، ص2والكاساين، بدائع الصنائع، ج 838، ص 2( انظر ابن الهمام، فتح القدير، ج4)

دوي )ت 487، ص 2االختيار، ج م(: الشرح الكبير. 1137هـ / 1481، الدردير،أحمد بن أحمد الع 

، ص 3، ابن قدامة، المغني، ج583، ص 4شية الدسوقي، دار الكتب العربية، جمطبوع مع حا

 .287، ص 11والماوردي، الحاوي الكبير ج134

وابن مودود، 172، ص 2وابن نجيم، البحر الرائق، ج 17، ص2( انظر الكاساين، بدائع الصنائع، ج8)

= 
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، (1)الفقهاء بين عليه متفق طالشر وهذا،العرف به يجري بما يظهروا أن أو، للتسليم

 فال، يطلب ولم تبذل فلم  العقد بعد تساكتا أو، أولياؤها منعها أو نفسها منعت فإن

 ▲عائشة  تزوج ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن: ذلك على والدليل، زمنًا أقاما وإن، لها نفقة

، (2)مضى لما نفقتها يلتزم ولم، دخوله بعد إال ينفق ولم، سنتين بعد عليها ودخل

، استحقت وجد فإذا، النكاح بعقد المستحق التمكين مقابلة يف تجب نفقةال وألن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            (3)شيئًا تستحق لم فقد وإذا

 الدخول إلى الدعوة عند الموت على مشرفًا الزوجين أحد يكون ل أن -2

 فيما الشرط وهذا، النزع يف األخذ وهو السياق حد بالغًا: أي المالكية عند وهذا بها

 المرض كان إذا حين يف (4)الميت حكم يف ألنه ; سواء وعدمه فدخوله البناء قبل

  .(5)النفقة من نعتم لم الموت حد إلى يصل لم شديدا   أو خفيفًا

فإذا : أل تفوت الزوجة على زوجها حقه يف الحتباس بدون مبرر شرعي -5

وفوتت على الزوج حقه يف االحتباس بدون مربر شرعي، فال  الزوجة، (6)نشزت

 . (1)تستحق النفقة لخروجها عن طاعة الزوج

                                                                        
= 

هب الجليل يف شرح م(: موا1521ه/ 752، الحطاب، محمد بن محمد )ت487ص2االختيار، ج، 

، الماوردي،الحاوي 835، ص2، ابن عليش، ج131، ص2م، ج1774مختصر خليل. دار الفكر، 

، 484، ص 3، ابن مفلح، المبدع، ج134، ص 3، ابن قدامة، المغني، ج283، ص11الكبير،ج

 . 211، ص5البهويت، كشاف القناع، ج

 .134، ص3مغني، ج، ابن قدامة، ال283، ص11( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1)

 .134، ص3( ابن قدامة، المغني، ج 4)

 ( انظر المصدر السابق .8)

 .835، ص 2، وانظر أيضًا ابن عليش، منح الجليل، ج587، ص 4( الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2)

م(: شرح على مختص 1778/  ـه1181( الخرشي، أبو عبد اهلل محمد بن جمال الدين )ت 5)

 .138، ص2بيروت، ج -خليل.الفكر للطباعة 

، ويف 451، ص 12( النشوز يف اللغة هو المتن المرتفع من األرض. انظر ابن منظور، لسان العرب، ج7)

االصطالح: هو معصية الزوجة لزوجها فيما وجب عليها مما أوجبه له النكاح، فكأن الناشز ارتفعت 

= 
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 الرابا املبحث

 الزوجية النفقة سقوط أسباب

 الحكيم الشارع فإن، بحياته حياهتا وارتبطت، لها زوجًا رجال   المرأة قبلت إذا

 على ذلك وأوجب، حياهتا مستلزمات كل تأمين، االرتباط هذا مقابل لها ضمن قد

 الزوجية حياهتما وتسير، وتستقر وتستقيم األسرية الرابطة تقوى وبالتالي، الزوج

 فقد، (2)چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : كتابه يف تعالى اهلل أرشد قدو، حسنًا سيرا  

 عليهن للرجال ما مثل، الرجال هبا يقوم الزوجية بمقتضى حقوقًا للنساء اهلل جعل

 عليها تقوم التي القاعدة اإلسالم وضع المحكم النص وهبذا، وواجبات حقوق من

 األساس إلى وأرشد، الزوجين بين والواجبات الحقوق تبادل وهي، الزوجية الحياة

 ولما، (3)المتبع العرف وهو، والواجبات الحقوق هذه تقرير يف إليه يرجع الذي

 كلتل مسقطات فهناك، وعدمًا وجودا   أسباهبا مع تدور الشرعية األحكام كانت

 : منها أذكر الزوجية النفقة

 قيل (4)لنفقتها مسقط المشروع غير الزوجة نشوز: الزوجة نشوز: أولا 

                                                                        
= 

، ص 2ن نجيم، البحر الرائق، ج، اب133، ص 3وتكربت عن طاعة زوجها. انظر ابن قدامة، المغني،ج 

172. 

ه/ 575، ابن رشد، أبو الوليد مجمد بن أحمد )ت 175، ص 2( انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج1)

والحطاب،  287-283، ص 1م،ج1777م(: بداية المجتهد وهناية المقتصد. دار ابن حزم، 1177

، 3،ابن قدامة، المغني، ج221، ص 1، الهيتمي، تحفة المحتاج، ج133،ص 2مواهب الجليل، ج

 .133ص

 .443( سورة البقرة: 4)

 .11م، ص 1733، دار الشروق، 1( د. هبنسي، أحمد فتحي: نفقة المتعة بين الشريعة والقانون. ط8)

، 133-131، ص 2والحطاب، مواهب الجليل،ج 137، ص 5( انظر السرخسي، المبسوط، ج2)

، البهويت، 155، وانظر ص 133، ص 3، المغني،ج، ابن قدامة485، ص 1الرملي، هناية المحتاج،ج

 .218، ص5كشاف القناع، ج

http://s-alabrar.com/t10218.html
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 وان، تراب من جراب: قال؟ كم فقيل نعم: فقال؟ نفقة للناشز هل" (1)لشريح

 ؛عليه فنفقتها، الزوج بيت إلى الناشز رجعت

ڦ  چ : تعالى هقول فيه واألصل، ذلك زال وقد نشوزها لنفقتها المسقط ألن 

 .(3)"(2)چڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ترك زوجها منها طلب إذا العاملة المرأة: المنزل خارج الزوجة عمل: ثانيًا

 ؛نفقتها سقطت العمل ترك ورفضت، لمثلها الالزمة النفقة عليها ينفق وكان، العمل

 كافة توفير مع العمل من زوجته منع إذا فالزوج (4)طاعته عن وخروجها لنشوزها

 .مربر بدون طاعته عن لخروجها لها نفقة فال،  الحياة مستلزمات

 عن لزوجها الزوجة بإبراء النفقة تسقط: الماضية النفقة عن اإلبراء: ثالثًا

، واجب لدين إسقاطًا اإلبراء كان ذمته يف دينًا صارت لما ألهنا؛ الماضية النفقة

 يصح لم المفروضة النفقة من يستقبل عما أبرأته ولو، الديون سائر يف كما صحفي

 منها اإلبراء فكان، الزمان حدوث حسب على فشيئًا شيئًا تجب ألهنا ; اإلبراء

 . (5)حق وهو أيضًا الوجوب سبب وجود وقبل، الوجوب قبل الواجب إسقاط

 يف المالكية قول وهو، لةالحناب عند ورواية الحنفية يرى: الزمان مضي: رابعًا

 إذا إال زوجها على بذلك ترجع وال، الزمان بمضي تسقط الزوجة نفقة إن: اإلعسار
                                                                        

( شريح: هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث تويف سنة ثمانين للهجرة. انظر الذهبي، سير أعالم 1)

 . 187-188، ص 2النبالء،ج

 . .82( سورة النساء: 4)

 .137، ص 5( السرخسي، المبسوط، ج8)

، ص 4من المصدر نفسه، شرح زروق، ج 517، راجع أيضًا، ص 782-788ص ، 8( رد المحتار، ج2)

، ابن 278، ص11، الماوردي، الحاوي الكبير، ج878، ص 2، ابن عليش، منح الجليل، ج73

 .88وسيأيت بيانه يف ص  177، ص 5، البهويت، كشاف القناع، ج175، ص 3قدامة،المغني، ج

 .47، ص 2( الكاساين، بدائع الصنائع، ج5)
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، لها القاضي فرض بدون أو، رضاه بدون الزوج على استدانت لو وكذا، تراضيا

 أكان سواء باإلنفاق متطوعة تكون بل، زوجها على به ترجع ال أنفقته ما فجميع

 ماله من خذي»: ملسو هيلع هللا ىلص قوله دليلهم، (1)ذمته يف دينًا تصير وال، اضرا  ح أم،غائبًا الزوج

 أن لها أباح( والسالم الصالة عليه) فالرسول. (2)«بنيك ويكفي يكفيك ما بالمعروف

 إذا الزوج وألن؛ (3)مضى ما أخذ لها ي جوز ولم، الكفاية قدر المستقبل يف تأخذ

 سيؤدي حيث صحيح غير مضى ما ةبنفق فالزامه، إليه تحتاح ما بكل زوجته استقبل

 "  المعاد زاد يف ذكر  كما جديد من بينهما والشقاق النزاع حدوث إلى األمر هذا

 المودة من بينهما اهلل جعله ما ضد وهو الزوجين بين والبغضاء العداوة منشأ

  .(4)والرحمة

 والحنابلة، والمالكية، الحنفية من الفقهاء جمهور يرى: الزوج موت: خامسًا

 للمرأة يكن لم النفقة إعطاء قبل الرجل مات لو حتى الزوج بموت تسقط النفقة أن

، القبض قبل بالموت تبطل والصلة، الصلة مجرى تجري ألهنا ؛ماله من تأخذها أن

 .(5)فات وقد االستمتاع من للتمكين تجب للزوجة النفقة ولكون

                                                                        

 .177ص  3، المغني، ج132، ص 5،السرخسي، المبسوط،ج83، ص 2( انظر المصدر السابق، ج1)

 (.1112)رقم الحديث  18883،ص 8( صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب قضية هند،ج4)

م(: زاد المعاد يف هدي خير 1827 -ه151( انظر ابن القيم، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر الزرعي )ت 8)

مكتبة المنار  -، مؤسسة الرسالة 12عبد القادر األرناؤوط، ط -قيق: شعيب األرناؤوط العباد. تح

 .237، ص 5،ج1737اإلسالمية، بيروت، 

 .227، ص 5( انظر ابن القيم، زاد المعاد،ج2)

،السرخسي، المبسوط، 47، ص 2، الكاساين، بدائع الصنائع، ج872، ص 2ابن الهمام، فتح القدير، ج (5)

،البهويت، كشاف 515، ص4، حاشية الدسوقي،ج217، ص 2بن أنس، المدونة، ج،ا173، ص 5ج

م(: 1874ه/ 175، وانظر ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد)ت 277، ص 5القناع، ج

 .885القواعد. دار الكتب العلمية، ص، 
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 الباطل الزواج إن ءالفقها جمهور يرى: فاسد بنكاح المنكوحة المرأة: سادسًا

 ال ثم ومن، وركنه العقد صلب يف خلال   يوجب االنعقاد شروط من شرطًا فقد الذي

 . (1)النفقة ومنها الزواج عقد آثار عليه ترتتب

 من الفقهاء جمهور ذكره الشرط هذا: معصية الزوجة ارتكاب: سابعًا 

 عن كارتدادها ةمعصي ارتكبت إذا الزوجة إن: (2)والحنابلة والشافعية الحنفية

 جديد بعقد إال إسالمها بعد النكاح يعود فال، النكاح لبطالن نفقتها سقطت اإلسالم

 . (3)كالزنا هبا راضية معصية الرتكاهبا النفقة  تسقط وكذلك

 الثاني الفصل

 وتقديرها الزوجية النفقة أنواع

 الشامل، حياهتا مجاالت مختلف يف زوجته تحتاجه ما بذل الزوج يلزم

 تشمل اإلسالمي الفقه يف الزوجة فنفقة، وغيره والمسكن والملبس والشراب طعاملل

 وما، واللباس والسكن كالطعام  توفيره الزوج على ينبغي الذي وهو، ضروري هو ما

، التنظيف وآالت، الخادم كنفقة النفقة توابع ضمن الفقهاء أدرجه ما وهو، ثانوي هو

 يف والمرجع، الزوجية النفقة أنواع عن صلالف هذا يف وسأتحدث، الزينة وأدوات

                                                                        

ي الكبير، ، الماوردي،الحاو8، ص 4،ابن أنس، المدونة، ج178، ص 5انظر السرخسي، المبسوط، ج (1)

 .271، ص 5، البهويت، كشاف القناع، ج277، ص 11ج

والماوردي، الحاوي الكبير،  8، ص 4ومالك،المدونة، ج178، ص 5انظر السرخسي، المبسوط، ج (4)

، راجع أيضًا شروط وجوب النفقة الشرط 271، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج 277، ص 11ج

 .من هذا البحث11األول ص

وابن  12، ص 2والكاساين، بدائع الصنائع، ج 411، ص 2جيم، البحر الرائق، جانظر ابن ن (8)

، ص 3وابن قدامة، المغني، ج 883، ص 7والرملي، هناية المحتاج، ج 425، ص 2مودود،االختيار،ج

133. 
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 : التالي النحو على النفقة تقدير

 نفقة تقدير، الزوجية الرعاية نفقة، الزوجية النفقة أنواع: هي مباحث ثالثة

 : التالي النحو على، الزوجة

 األوو املبحث

  الزوجية النفقة أنوا,

 واآلت، نوالمسك، والملبس، المأكل نفقة: مطالب أربعة على ويشتمل

 : كالتالي الزينة وأدوات التنظيف

 : المأكل نفقة: األول المطلب

 حياهتا مجال مختلف يف زوجته تحتاجه ما يبذل أن الزوج على الواجب

، الطبية والرعاية، والنظافة، التجمل ولوازم، والمسكن، والشراب للطعام الشامل

 وفيما، أعمالها وسائر، هاوجلوس، منامها يف تحتاجه الذي األثاث توفير إلى إضافة

 على يجب أنه على العلم أهل اتفق فقد  حديثنا مدار وهو والشراب الطعام يخص

 هل النفقة نوع يف اختلفوا لكن. (1)وغيرها، والشراب الطعام زوجته نحو الزوج

 أحد يف والمالكية، والحنابلة، الحنفية إليه ذهب ما وهو (2)واألدم الخبز من تفرض

 القول وهو، البلد أهل عادة يف المعتمد مراعاة مع واإلدام القوت من أم، (3)قوليهم

                                                                        

، الماوردي، الحاوي 587، ص 4، حاشية الدسوقي، ج178، ص 2انظر ابن نجيم، البحر الرائق، ج (1)

 .137، ص 3،ابن مفلح، المبدع، ج151، ص 3، ابن قدامة، المغني، ج247، ص 11الكبير، ج

واأل دم بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن  (4)

م(: النهاية يف غريب الحديث واألثر. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 1487ه/787محمد )ت

 .81ص  1العلمية، لبنان، جالطناحي. المكتبة 

،  515-512 ص، 8ج، المحتار رد،  عابدين ابن، 178 ص، 2ج،  الرائق البحر نجيم ابن انظر (8)

= 
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 أو،كالرب البلد أهل عليه اعتاد مما واألدم الحب من تفرض أم ،(1)للمالكية  الثاين

 طحنه بعد إال يقتات ال كان وإن، والخبز الدقيق دون الذرة أو، األرز أو، الشعير

 . (2)الشافعية إليه ذهب كما وخبزه

 بما عليها فينفق، العرف إلى ترد المأكل نفقة أن من لدي يرتجح لذيوا

 قوله يف المضارة عن هنى سبحانه ألنه؛  تقتير أو تضييق دون الطعام من إليه تحتاج

 منهي وهو التقتيير هو اإلنفاق يف فالتضييق، (3)چڀپ     پ  پ     ڀچ : تعالى

 تقرتوا ال المعنى فيكون، واألذى جالحر وهو المجازي التضييق هو به والمراد، عنه

 األولى المأكل فنفقة،  والحرج األذى هبا سيلحق والذي اإلنفاق يف زوجاتكن على

 الطعام أنواع من متنوعًا يكون وأن، كافيًا  الطعام يكون أن: فيها يشرتط أن

  -أعلم تعالى واهلل – واحد نوع على االقتصار دون، والشراب

 :لملبسا نفقة :الثاني المطلب

 لزوجته الزوج على تجب التي األولويات من اللباس أو الكسوة تعترب

 الكسوة تجديد زمن يف الفقهاء اختلف لكن بالكفاية مقدرة وهي، (4)العلماء بإجماع

 : رأيين إلى

 لبسًا لبست تكون أن إال مرتين العام يف تفرض الكسوة إن: األول الرأي

                                                                        
= 

،   قدامة ابن ،831 ص، 2ج،  الجليل منح، عليش ابن، 48 ص، 2ج، الصنائع بدائع، الكاساين

 .273ص، 5ج،  القناع كشاف، البهويت،  157 ص،  3ج،  المغني

 . 518 -587، ص 4الدسوقي، ج حاشية (1)

 .151، ص3، ابن قدامة، المغني، ج247ص، 11انظر المادروي، الحاوي الكبير، ج  (4)

 .7الطالق:  (8)

، 11، الحاوي الكبير،ج151، ص 3، ابن قدامة، المغني، ج138، ص 5انظر السرخسي، المبسوط، ج (2)

 .518، ص 4قي،ج، حاشية الدسو811، ص 3، الهيتمي، تحفة المحتاج، ج488ص 
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 .(1)والشافعية، المالكيةو، الحنفية رأي وهو، فتخرق معتادا  

 الذي الوقت يف بليت فإن، واحدة مرة العام يف تفرض الكسوة إن: الثاين الرأي

 وذلك إليها الحاجة وقت ذلك ألن؛أخرى كسوة لها يدفع أن لزمه مثلها فيه يبلى

 .(2)للعرف راجع

ل ى﴿ تعالى قولههو األول الرأي دليل ع  ل ود   و  و  م  ه   ال  ن   ل  ه  ق  ز  ك   ر  ن  و  ت ه  و   س 

وف   ر  ع  م   جزء والكسوة بالكفاية مقدرة الزوجة نفقة أن على تدل فاآلية، (3)﴾ ب ال 

، الشتوية المالبس من يناسبها بما تكون الشتاء يف كفايتها أن المعلوم ومن،منها

 ال للصيف تصلح التي الكسوة وبأن، (4)الصيفية المالبس من يناسبها بما والصيف

 صيفية كسوة السنة يف مرتين الزوجة كسوة وجبت ولذلك ؛والعكس للشتاء تصلح

 .(5)شتوية وأخرى

 يلزم إنه المعقول من بدليل الرأي هذا أصحاب استدل: الثاين الرأي دليل

 العام: أي  أوله يف للكسوة  الدفع ويلزم العادة ألنه؛ مرة عام كل يف كسوهتا  الزوج

 . (6)الوجوب وقت أول ألنه

                                                                        

، 3،الهيتمي، تحفة المحتاج،ج512، ص 4، حاشية الدسوقي،ج138، ص 5السرخسي، المبسوط، ج (1)

 .848ص 

 277، ص 5، وانظر أيضًا البهويت، كشاف القناع، ج174، ص 3( ابن قدامة، المغني،ج4)

 .488البقرة:  (8)

نفقة الزوجة مقارنة مع  "صي، جاسر جودة ، وانظر أيضًا العا4،ص 2انظر الكاساين، بدائع الصنائع، ج (2)

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير يف القضاء الشرعي من كلية الشريعة  "قانون األحوال الشخصية

م نفقة الزوجة مقارنة مع قانون األحوال 4881-ه1243والقانون يف الجامعة اإلسالمية، غزة 

 .71الشخصي، ص 

 .انظر المصدر السابق (5)

 .277، ص 5هويت، كشاف القناع، جانظر الب (7)
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 فكال  ، لفظي خالف الرأيين بين الخالف أن سبق مما حيتض: الراجح الرأي

 الجمهور لكن، بالصيف وأخرى الشتاء يف كسوة للزوجة تجب أنه على اتفقا منهما

 الحنابلة أما، بالصيف وأخرى، الشتاء يف كسوة العام يف مرتين تجب الكسوة أن يرون

 الذي الوقت يف سوةالك بليت فإن، واحدة مرة والصيف الشتاء كسوة تدفع أهنا فيرون

، إليها الحاجة وقت ذلك ألن ; أخرى كسوة إليها يدفع أن لزمه، مثلها فيه يبلى

 نفقة الملبس نفقة أن إلى ننتهي ذلك من. ذكره سبق كما إذا   لفظي بينهما فالخالف

 وكلمًا، وصيفًا    شتاء عليه واجبة وهي، بالكفاية مقدرة وهي الزوج على واجبة

 .إليها احتاجت

 :المسكن نفقة: الثالث مطلبال

، لزوجته يعده أن الزوج على ينبغي التي الضروريات من السكن يعترب

 المسكن توفير وجوب على الفقهاء بين خالف وال، الشرعية شروطه مستوفيًا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: تعالى قوله ذلك دليل، (1)للزوجة والمناسب المنفرد

 النكاح صلب يف التيو للمطلقة كنالس توفير وجوب على تدل فاآلية، (2)چپ

 أن  بالمعروف المعاشرة ومن،(4)چۉ  ۉچ : تعالى قوله.(3)أولى

 ويف، العيون عن لالستتار المسكن عن تستغني ال الزوجة وألن، (5)مسكن يف يسكنها
                                                                        

والدسوقي، حاشية  788، ص 8وابن عابدين، رد المحتار،ج 425، ص 2ابن مودود، االختيار،ج (1)

م(: روضة الطالبين 1888ه/717، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف)ت 587، ص 4الدسوقي، ج

وابن 171، ص 1، ج، والرملي، هناية المحتاج54، ص 7وعمدة المفتين.المكتب اإلسالمي، ج

 . 275، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج 178، ص 3قدامة، المغني، ج 

 .7سورة الطالق:  (4)

 .275، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج177، ص 1انظر الرملي، هناية المحتاج، ج (8)

 .17سورة النساء:  (2)

 .178، ص 3انظر ابن قدامة، المغني، ج (5)
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 على الغير بإطالع تضرر قد هناوأل ،(1)المتاع وحفظ، واالستمتاع، التصرف

 .(2)هبا إضرارهم يثبت لم وإن، معنه سرته تريد وما،أحوالها

 الرضا حال يف خاص بسكن الزوجة انفراد عدم جواز الفقهاء بعض واستثنى

 رضيت ألهنا؛الزوج أقارب مع بالسكن ترضى التي الزوجة استثنوا حيث كالحنفية

  . (3)حقها بنقص

 االمتناع لها ليس القدر الدنية: أي الوضيعة الزوجة استثنوا: المالكية كذلك 

 اشرتط إذا والشريفة، عنهم فيعزلها الضرر يتحقق أن إال، الزوج أقارب مع تسكن أن

، حاضن له يوجد ال ألحدهما صغير طفل وجود وكذا، الزوج أهل مع سكناها عليها

 فليس، عليه ساكت اآلخر الطرف به عالم البناء منذ ألحدهما صغير طفل وجود أو

 .(4)حاضن له يكن مل إذا كما إبقائه على ويجرب، إخراجه له

 ما وهو، حقوقها من حق هو للزوجة المستقل السكن توفير أن يتبين ذلك من 

 حقها عن تتنازل أن ولها، لها الحق هذا أن ويبقى، الصحيحة السليمة الفطرة يوافق

 وضعه كان أو، لها عائل ال وحيدة عليلة أم له كانت إذا خاصة لزوجها إكرامًا

؛ ذلك على يكرهها أن للزوج ليس لكن.  مستقل بمنزل ادهابافر له يسمح ال المادي

 .  (5)خاطر طيب عن إال تركه على تكره ال لها حق ألنه

                                                                        

والمبدع، ابن مفلح، 178، ص 3وابن قدامة، المغني، ج 577، ص 8المحتار،جانظر ابن عابدين، رد  (1)

 .137، ص 3ج

 .514ص  4والدسوقي، حاشية الدسوقي،ج 875، ص 2انظر ابن عليش، منح الجليل،ج (4)

 .788، ص 8ابن عابدين، رد المحتار، ج (8)

 .514، ص 4جوالدسوقي، حاشية الدسوقي،  875، ص 8انظر ابن عليش، منح الجليل، ج (2)

 .88م، ص 1777، دار النهضة، مصر، 1د. سلطان: صالح الدين نفقة المرأة وقضية المساواة، ط (5)
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 :الزينة وأدوات التنظيف آالت نفقة: الرابع المطلب

، له وتتعطر لزوجها تتزين التي والزوجة، النفوس يف أثرا للجمال أن شك ال

 يتزين أن عليه يجب الزوج وكذلك ،زوجها تجاه عليها واجبًا أدت قد تكون

 أن ألحب إين": عباس ابن قال كما، (1)يراها أن يحب كما تراه يجعلها وأن، لزوجته

ڳ  ڳ  ڱ   چ: يقول تعالى اهلل ألن؛ "(2)لي تتزين أن أحب كما المرأيت أتزين

 كما امرأيت لي تتزين أن يعجبني ": قال أنه يوسف أبي عن وروي، (3)چڱڱ  ڱ

ني وقد ،(4)"لها أتزين أن يعجبها  ذلك جاء، عظيمة عناية المرأة بزينة اإلسالم ع 

 تلبي تجعل التي والضوابط القواعد لها تفصيال   ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة اهلل كتاب يف مفصال  

 وال إفراط بال الصحيح مسارها يف وتحفظها، جهة من أنوثتها وتناسب، المرأة فطرة

، ولباسه الرجل بزينة اهتمامه من أكثر تهاوزين بلباسها فاهتم، أخرى جهة من تفريط

 تعالى اهلل إن حيث، للمرأة بالنسبة أساسي أمر الزينة ألن إال – أعلم واهلل – ذلك وما

 أكثر الزينة موضوع يف للمرأة رّخص ولهذا والجمال بالزينة الظهور حب على فطرها

 قال كما، (5)الرجل دون بالذهب والتحلي، الحرير لها فأبيح، للرجل رّخص مما

 فالزينة، (6)«إلناثهم وأحل أمتي ذكور على والذهب الحرير لباس حرم»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                                                        

 .18عبد اهلل، فهد: المختصر يف فقه الحقوق الزوجية. بدون ط، ص (1)

 1م، ج4884م(: تفسير القرآن العظيم. دار طيبة،1814ه/ 112ابن كثير، إسماعيل بن عمرو الدمشقي )ت (4)

 .417،ص 1والهيتمي، مغني المحتاج، ج115، ص8والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج 718 ص

 .443البقرة:  (8)

 .157، ص 7ابن عابدين، رد المحتار، ج (2)

هـ، 1213،دار المسلم للنشر والتوزيع، 8انظر الفوزان، عبد اهلل صالح: زينة المرأة المسلمة. ط (5)

 .11ص

م(: سنن الرتمذي المسمى الجامع الصحيح.  374-ه417مد بن سورة )تأبو عيسى مح الرتمذي، (7)

باب ما جاء يف ملسو هيلع هللا ىلص ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، كتاب اللباس عن رسول اهلل 

= 
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، زوجها على السرور إدخال يف أساسي وعامل، األنوثة لنداء تلبية هو للمرأة

 يجب أنه على الجملة يف الفقهاء جمهور ويتفق، (1)لها ومحبته فيها رغبته ومضاعفة

، والسدر، لرأسها والدهن، المشط من إليه تحتاج ما للزوجة يوفر أن الزوج على

 به تزييل وما، التنظيف آالت من لنظافتها تحتاجه وما،رأسها به تغسل مما ونحوه

 وأما، البلد أهل عادة على والصابون (3)واألشنان (2)والخطمي كالسدر الوسخ

، (5)الصنان به تقطع ما أيضًا وعليه، غير ال (4)السهوكة به يقطع ما عليه فيجب الطيب

 كنس المستأجر على أن كما، عليه فكان، للتنظيف يراد ذلك ألن ;بنظافتها يعود وما

 . (6)الدار

، ثمنه ويلزمه، يلزمه فإنه، الكريهة الرائحة قطع به يراد كان فإن الطيب أما 

                                                                        
= 

 "إن هذا الحديث حسن صحيح"( ، وذكر فيه 1148، رقم الحديث )137، ص 2الحرير والذهب، ج

م(: تلخيص الحبير يف تخريج أحاديث 1223ه/ 354)ت  وابن حجر العسقالين، أحمد بن علي

 . 37، ص 1م،ج1775، مؤسسة قرطبة، 1الرافعي الكبير. ط

 .11انظر الفوزان، زينة المرأة المسلمة، ص  (1)

 .51 ص، 4ج واألثر الحديث غريب يف النهاية،: األثير ابن.كتان أو شعر أو ليف من حبل:  الخطمي (4)

 .114، ص 1يغسل به األيدي. ابن منظور، لسان العرب، جاألشنان: من الحمض  (8)

، الفيومي، 118،ص 8السهك: ريح يجدها اإلنسان إذا عرق.ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (2)

م(: المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير. دار الكتب 1873ه/118أحمد بن محمد علي )ت 

 . 471العلمية، ص 

 475ص  3غابن ومعاطف الجسم إذا فسد وتغير. لسان العرب: ابن منظور جالصنان: هو رائحة الم (5)

 .827والفيومي، المصباح المنير، ص 

 871 -878، ص2وابن عليش، منح الجليل، ج 538-517، ص 8انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج (7)

ي، والماورد518، ص 4والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 178، ص 2والحطاب، مواهب الجليل، ج

، ص 1والرملي، هناية المحتاج، ج 27، ص 7والنووي، روضة الطالبين، ج 243، ص 11الحاوي، ج

 .157، ص 3وابن قدامة، المغني، ج 175
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 التلذذ لمجرد والكحل كالخضاب الزينة أدوات من وغيرها الطيب كان إذا لكن

 وال (1)نضوخ عليه ليس أنه ذكروا حيث توفيره عليه واجبًا فليس، واالستمتاع

 لزمها الزينة أسباب لها هيأ وإذا، لها هيأه شاء فإن، مكحلة وال، مشط وال، صباغ

 .(2)به األخذ

 الزوجة لنظافة ضروري ما بين يفرقون الفقهاء إن: سبق مما يتضح 

 األخرى التنظيف دواتوأ -الحاضر الوقت يف - والشامبو، والمشط، كالصابون

، لزوجته توفيره الزوج على يوجبونه مما فهذا، والتطهر التنظف منها يقصد التي

 الحاضر الوقت ويف، كالطيب الزينة أنواع من واالستمتاع التلذذ منها يراد ما وبين

 عليه واجبة غير فهي،وغيرها الشعر ومصففات، األظافر وطالء، التجميل مساحيق

 واجبًا األول توفير فيجعلون، لها توفيرها فيلزمه، هبا زوجته وألزم، طلبها إذا إال

 الفقه تطوير) على يدل سلطان الدين صالح.د ذكر كما األمر فهذا، بالخيار والثاين

 األخالق مكارم أسمى من بل، معًا والمرأة الرجل فطرة حاجيات مع اإلسالمي

 النظر عن يتعفف حتى اهلل ةبقسم كامل رضاء حالة يف الزوجين من كال تجعل التي

 .(3)(اهلل حرم ما إلى

                                                                        

النضوخ: جمع نضخ النضخ من الشيء يبقى له أثر ومنه نضخ ثوبه بالطيب. انظر ابن فارس، معجم  (1)

 .438، ص12ج وابن منظور، لسان العرب، 283، ص 5مقاييس اللغة، ج

والدسوقي،  878، ص 2ابن عليش، منح الجليل، ج 538 -517، ص8ابن عابدين، رد المحتار، ج (4)

والنووي، روضة الطالبين،  247، ص 11، والماوردي، الحاوي، ج518، ص 4حاشية الدسوقي، ج

 .278، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج  153، ص 3وابن قدامة، المغني،ج 58، ص 7ج

 .87سلطان، نفقة المرأة وقضية المساواة، ص د.  (8)
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 الثاني املبحث

 الزوجية الرعاية نفقة

 أجرة ونفقة، الزوجة عالج نفقة هما مطلبين على المبحث هذا يشتمل

 .الخادم

 :الزوجة عالج نفقة: األول المطلب

 واجب غير دوائها وثمن، الزوجة عالج مصاريف أن األربعة األئمة مذهب

، فحسب والمسكن والملبس المطعم على الواجبة النفقة قصروا حيث الزوج على

 وإن، مالها يف النفقة تكون وإنما، المريضة المرأة تداوي أجور الزوج على يجب فال

 كابن المالكية بعض ويرى، (1)نفقتها تلزمه من على النفقة وجبت مال لها يكن لم

 يوسف .ود. (3)الزحيلي هبةو كالدكتور المعاصرين الفقهاء وبعض (2)الحكم عبد

 عثيمين ابن الشيخ قيد لكن، عليه ذلك وجوب (5)عثيمين ابن والشيخ (4)القرضاوي

                                                                        

 874، ص 2وابن عليش، منح الجليل، ج 515، ص 8انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج (1)

وابن قدامة،  58، ص 7، والنووي، روضة الطالبين، ج511، ص 4والدسوقي،حاشية الدسوقي، ج

 .157، ص 3المغني، ج

( هـ412) عام تويف المالكي المصرية الديار مفتي الفقيه اإلمام ليث بن أعين بن الحكم عبد بن اهلل عبد (4)

 عمرو بن إسماعيل،  كثير وابن 441-448 ص،  18ج،  النبالء األعالم سير،  الذهبي انظر

،  م4888 الكتب عالم دار،  الرتكي اهلل عبد:  تحقيق. والنهاية البداية( : م1814/ ه112ت)الدمشقي

 .874 ص،  2ج،  الجليل منح،  عليش ابن لمالكيةا رأي يف وانظر، 175 ص 12ج

 .1838، ص 18م، ج1772، دار الفكر، 2د. الزحيلي، وهبة مصطفى: الفقه اإلسالمي وأدلته. ط (8)

. مجلة الوعي اإلسالمي "نفقة الزوجة هل تشمل عالجها إذا مرضت"د. العمراين، عبد الرحمن  (2)

 .م8/7/4818، بتاريخ 584مية بدولة الكويت، عدد الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسال

، دار ابن 1م(: الشرح الممتع على زاد المستقنع.ط4881ه/ 1241ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت  (5)

وذكر فيه عند شرح )وأجرة طبيب( قال: ال يلزمه أجرة طبيب، ألن  274ص  18م، ج 4881الجوزي، 

هو محسن، وأما اإللزام فال إن تربع بأجرة الطبيب والدواء فاإلتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير، ف

= 
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 .(1)كثيرا   الدواء يكن لم إذا بما   

ې  چ : تعالى بقوله الزوجة عالج نفقة وجوب بعدم القائلون استدل وقد

 الشافعي فاإلمام (2)چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

 يراد الدواء وألن (3)والكسوة الطعام غير يكلف ال  الزوج أن على يةاآل هبذه احتج

 .(4)الدار من يقع ما بناء المستأجر يلزم ال كما، الزوج يلزم فال، الجسم إلصالح

 زوجته عالج بنفقة ملزم الزوج بأن القول هو -أعلم تعالى واهلل -: الراجحو

 وتعالى سبحانه قال وقد، معروفبال المعاشرة باب من عليها النفقة ألن ؛المريضة

 وعلى عليها يحافظ أن المعروف ومن (5)چۉ  ۉچ : األزواج آمرا  

، سبحانه اهلل بعد شفائها إلى يؤدي بما مرضها حال عليها بالنفقة يقوم وأن، صحتها

 أهلها إلى يردها ثم، الصحة حال بزوجته الزوج يستمتع أن العشرة حسن من وليس

 نسائهن مالطفة إلى األزواج دعا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وألن (6)المرض حال لمعالجتها

، أزواجهن تبعل حسن إلى النساء دعا كما، أخالقهن من يستقيم ال ما على والصرب

                                                                        
= 

ألنه من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: ﴿وعاشروهن  والصحيح أنه يلزم بذلك؛ يلزم.

 .بالمعروف﴾

إذا نظرنا إلى قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، فهل من المعروف أن تكون امرأتك هبا "قال  (1)

ربين، وتقول لها: لن آيت هبا؟! ليس من المعروف، ولهذا لو قيل: إن الدواء صداع، وتطلب حبة أس

يلزمه إال إذا كان الدواء كثيرا ، فهذا قد نقول: إنه ال يلزم به، كأن تحتاج إلى السفر للخارج، فهنا قد 

نه ينبغي أن تكلفه مشقة كبيرة. أما الشيء اليسير الذي ي عترب االمتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإ

 .. المصدر السابق"ي لزم به

 .58سورة األحزاب:  (4)

، ص 5م، ج1778م(: األم. دار المعرفة،  348ه/ 482الشافعي، أبو عبد اهلل محمد بن إدريس )ت (8)

115. 

 .58، ص 7، وانظر أيضًا النووي، روضة الطالبين، ج157، ص 3ابن قدامة، المغني، ج (2)

 .17سورة النساء:  (5)

 . 1831، ص 18انظر د. الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ج (7)
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 من هبا باالتصاف الناس وأحق الخير يف رتبة أعلى أن( والسالم الصالة عليه) فبّين

 وألطفهم،قًاخل أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل من»: ملسو هيلع هللا ىلص فقال، ألهله خيرا   كان

 الصالة عليه) فأفاد (2)«ألهلي خيركم وأنا، ألهله خيركم خيركم»: وقال، (1)«بأهله

 ودفع النفع وجلب، واإلحسان الخلق وحسن بالبشر األحق هم األهل" أن( والسالم

 يف تكن لم المداواة نوأل ،(3)"الناس خير فهو، كذلك الرجل كان فإذا، الضر

 قواعد يلتزم ال ألنه ؛العالج إلى غالبًا الشخص حتاجي فال، أساسية حاجة الماضي

 فقد اآلن أما،عصرهم يف قائم عرف على مبني الفقهاء فاجتهاد، والوقاية الصحة

 المريض ألن ؛أهم بل، والشراب الطعام إلى كالحاجة العالج إلى الحاجة أصبحت

 . (4)شيء كل على به يتداوى ما غالبًا يفضل

 الخادم ةأجر نفقة:الثاني المطلب

 مثلها لكون يخدمها من إلى احتاجت إن الزوجة أن على الفقهاء جمهور يرى

 قوله ذلك على والدليل (5)لها خادم توفير الزوج لزم لمرضها أو،نفسها تخدم ال

                                                                        

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب اإليمان، باب من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا،  (1)

 .( وذكر فيه بأنه حديث صحيح 138رقم الحديث ) 445-442،ص 1ج

المعروف بمسند البزار. تحقيق:  م(: البحر الزخار785ه/ 474البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو)ت  (4)

وذكر  1843رقم الحديث  428، ص 8م، ج4888محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم، 

فيه )هذا الحديث ال نعلمه يروى عن عبد الرحمن، إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد( والدارمي، عبد اهلل 

، كتاب 1731م(. دار الكتاب العربي،  377ه/ 455بن عبد الرحمن السمرقندي: سنن الدارمي )ت 

والشوكاين، محمد بن  4478، رقم الحديث 414، ص 4النكاح، باب يف حسن معاشرة النساء، ج

 .425، ص 7م، ج1778، دار الحديث، 1علي، نيل األوطار. ط

 .427، ص 7الشوكاين، نيل األوطار، ج (8)

 .1831، ص 18انظر الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج (2)

والشافعي،  518، ص 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 515، ص 8ابن عابدين، الدر المختار، ج (5)

، ص 3وابن قدامة، المغني، ج 213، ص 11، والماوردي، الحاوي، ج887،ص 3األم، 

= 
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 باب من هو الزوجة يخدم بخادم فاإلتيان، (1)چېۉ  ۉچ : تعالى

. ومصالحه جهازو بشؤون للقيام الزوجة تتفرغ حتى،بالمعروف المعاشرة

 أو، مريضة كانت إذا للزوجة خادم توفير ضروروة على الجملة يف متفقون فالجمهور

 على ذلك يوجبون هل لكن، وشرف قدر ذات لكوهنا؛ نفسها تخدم ال مما كانت

 الزوج على تجب إنما النفقة هذه أن عباراهتم ظاهر؟ المعسر أم الموسر الزوج

 إلى ذلك من أكثر أو واحد خادم لها يجب له اختلفوا ثم، المعسر دون الموسر

 : قولين

 الحنفية من الجمهور رأي هو وهذا واحد خادم إال لها يجب ال إنه: األول

، لنفسها يكفيها الواحد الخادم إن دليلهم (2)الحنفية من ومحمد والحنابلة والشافعية

 .(3)ذلك عليه وليس، للتجمل تراد والزيادة

 وكانت، لذلك أهال   الزوجة كانت إذا خادم من أكثر الزوج يلزم إنه: الثاين

 أبو رأي وهو، الرزق من سعة ذا الزوج وكان، خادمان إال يخدمها ال ممن المرأة

 الزوجة إن دليلهم (4)ثور وأبو عنهم المشهور يف والمالكية، الحنفية من يوسف

 قدو (5)الخارج لمصالح واآلخر، الداخل لمصالح أحدهما،خادمين إلى تحتاج

                                                                        
= 

م( اإلنصاف يف معرفة الراجح من 1238ه/335،المرداوي،عالء الدين علي بن سليمان )ت178

 .851، ص 7لرتاث العربي، جالخالف. دار إحياء ا

 .17سورة النساء:  (1)

وانظر أيضًا الشافعي،  171، ص 1والرملي، هناية المحتاج، ج 833، ص 4ابن الهمام، فتح القدير، ج (4)

 .178، ص 3وابن قدامة، المغني، ج 887، ص 3األم، ج

 .178، ص 3ابن قدامة، المغني، ج (8)

وانظر أيضا   ابن 281، ص 1وابن رشد، بداية المجتهد، ج 817، ص 4ابن الهمام، فتح القدير، ج (2)

 .511، ص 4والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 871، ص 2عليش، منح الجليل، ج

 .837، ص 2ابن الهمام، فتح القدير، ج (5)
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 تولى لو وبأنه اثنين إلى ضرورة فال، باألمرين يقوم الواحد بإن الدليل هذا نوقش

 .(1)نفسه مقام الواحد أقام إذا فكذا، كافيًا كان بنفسه كفايتها  الزوج

 ألن؛ خادم من أكثر لها يجب ال إنه األول القول هو القولين من والراجح

 والزيادة اثنين إلى ضرورة وال، بواحد ةالكفاي فتتحقق، لنفسها يكفيها الواحد الخادم

 .-أعلم تعالى واهلل- (2)به الزوج يلزم ال الذي الرتف باب من

 من الفقهاء جمهور فيرى: والطعام الكسوة من ومؤنته الخادم نفقة عن أما

 من المعسر يلزم ما الخادمة نفقة من يلزمه الزوج أن والحنابلة والشافعية الحنفية

 كجنس الخادمة طعام جنس أن الشافعية ومذهب، (3)الكفاية أدنى وهو امرأته نفقة

 مد المقدار جهة من وهو المعروف ألنه؛ نوعًا منه أدون يكون لكن، الزوجة طعام

 الصحيح يف مد عليه متوسط وكذا، غالبًا بدونه تقوم ال النفس إذ معسر على

 الكسوة أما، المواساة ال الضرورة سد على الخادم نفقة مدار وكأن، كالمعسر

 ولو، ونوعًا جنسًا المخدومة كسوة دون فتكون، بحالها تليق ما لها فيفرض

 آلة لها يجب وال، لها وجب واعتادته فحم أو حطب إلى الباردة البالد يف احتاجت

 وسخ كثر فإن، األعين إليها تمتد لئال عدمه بحالها الالئق ألن؛ الشافعية عند تنظيف

 لها يجب ال أنه  الحنابلة ويرى، (4)ذلك يزيل ما تعطى بأن ترفه أن وجب وتأذت

 ذلك يراد وال، والتنظيف للزينة يراد ذلك ألن ; والسدر، لرأسها والدهن، المشط

                                                                        

 .انظر المصدر السابق (1)

 .1878، ص 18انظر د. الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج (4)

وابن قدامة، المغني،  171، ص 1والرملي، هناية المحتاج، ج 837، ص 2القدير، ج ابن الهمام، فتح (8)

 .178، ص 3ج

 .171، ص 1انظر الرملي، هناية المحتاج، ج (2)
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. (1)ذلك لزمه، الحوائج شراء إلى لتخرج خف إلى احتاجت إن لكن، الخادمة من

 الطعام من للخادمة يفرض أنه - أعلم تعالى واهلل -أرى الفقهاء أراء عرض بعد

 حثنا حيث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ذلك يف وقدوتنا، بالمعروف الكفاية مقدار والكسوة

 من مكانة أقل الخادمة فكون، الخادمة مع التعامل حسن على كثيرة بأحديث

 اهلل قدرها منازل هذه إنّ  بل، منها مستوى أقل طعامها يكون أن يوجب ال مخدومتها

 الحاجة هذه إشباع على ملسو هيلع هللا ىلص النبي حث لذلك؛ نياالد الحياة هذه يف العباد على تعالى

 فأطعموه ،مملوكيكم من الءمكم من» : (والسالم الصالة عليه) فقال، الخادمة لدى

 خلق ذبواتع وال فبيعوه ،منهم يالئمكم لم ومن ،تلبسون مما واكسوه تأكلون مما

 لقمة اولهفلين معه يجلسه لم فإن، بطعامه خادمه أحدكم أتى إذا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال، (2)«اهلل

، الخادم على فاإلنفاق، (4)«وعالجه، (3)حره ولي فإنه، أكلتين أو أكلة أو لقمتين أو

 : ملسو هيلع هللا ىلص فقال، وتعالى تبارك اهلل عند أجرها للمنفق صدقة الخادمة أو

: قال، آخر دينار عندي قال أن الى.. دينار عندي: رجل فقال، تصدقوا»

 .  (5)«خادمك على به تصدق

                                                                        

 .178، ص 3ابن قدامة، المغني، ج (1)

م(: سنن أبي داود. المكتبة العصرية، أبواب  333/ 415أبو داود، سيمان بن األشعث السجستاين )ت (4)

 .( 5171، رقم الحديث )821، ص 2وم، باب يف حق المملوك، جالن

أي عند الطبخ.ابن حجر العسقالين، أحمد بن علي: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. دار الريان  (8)

 .( 5122، رقم الحديث )275م، ص 1737للرتاث، 

، رقم الحديث  784، ص 4البخاري، صحيح البخاري، كتاب العتق، باب إذا أتاه خادمه بطعامه، ج  (2)

(4213 ). 

، 4585رقم الحديث  74، ص 5النسائي، سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، ج (5)

،رقم الحديث 277، ص 1البيهقي السنن الكربى، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة،ج

نصب الراية يف تخريج أحاديث م(: 1878ه/174، الزيلعي، جمال الدين عبد اهلل بن يوسف )1541

 .، وقال: رواه الحاكم يف مستدركه وصححه.211، ص 2م، ج1775، دار الحديث، 1الهداية. ط
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 الثالث املبحث

 الزوجة نفقة يرتقد

 كان إذا الموسرين نفقة زوجها على للزوجة النفقة وجوب على الفقهاء اتفق

 كانا إن المتوسط ونفقة معسرين كانا إذا المعسرين ونفقة موسرين الزوجين

 يحصل ولم، معسرا   واآلخر موسرا   أحدهما كان إذا فيما االختالف إنما، (1)كذلك

 أو الزوج حال يراعى هل ؟النفقة تقدير يف حاله يراعى فمن، معينة نفقة على اتفاق

 : أقوال ثالثة فيها المسألة هذه ؟كليهما أو الزوجة

 أمثالهما عادة به جرت وما، وإعسارا   يسارا   الزوجين حال مراعاة: األول 

 . (2)والحنابلة والمالكية يفتى وبه الحنفية رأي هو وهذا

 المالكية رأي وهو كفايتها قدر  وعلى الزوجة حال  حسب على يعترب: الثاين 

 .(3)المعتمد يف

 يف الحنفية إليه ذهب ما وهذا البلد أهل وعادة الزوج حال مراعاة: الثالث

 .(4)والشافعية الرواية ظاهر

چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : تعالى قوله هو: األول القول دليل

 بقدر النفقة الزوج على أوجب وتعالى سبحانه فاهلل چڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 ما حسب على اإلنفاق ففسرت السنة جاءت لكن، الزوجة حال يذكر ولم، وسعه

                                                                        

روضة  والنووي، 831، ص 2وابن عليش، منح الجليل، ج 178،ص 2انظر ابن نجيم، البحر الرائق،ج (1)

 .157، ص 3وابن قدامة، المغني، ج  21، ص 7الطالبين، ج

وابن عليش، منح  48، ص 2والكاساين، بدائع الصنائع، ج178، ص 2بن نجيم، البحر الرائق، جانظر ا (4)

 .157، ص 3وابن قدامة، المغني، ج  273، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج 831، ص 2الجليل، ج

 .831، ص 2وابن عليش، منح الجليل، ج 587، ص 4انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج (8)

 .245، ص 11والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 2جيم، البحر الرائق، جانظر ابن ن (2)
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 .ذكره سبق الذي سفيان أبي امرأة عتبة بنت هند حديث يف كما  (1)الزوجة تحتاجه

 (2)چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ : تعالى قوله هو: الثاين القول أدلة

، (4)بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي: لهند ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقول، (3)الكفاية والمعروف

 .زوجها حال دون كفايتها فاعترب

چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : تعالى قوله هو: الثالث القول أدلة

 وسعه قدر على ينفق بأن للزوج موجه فالخطاب (5)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ۇ   ۇ   ۆ  ۆ   ۈ  چ : تعالى وقوله، (6)غيره لحال اعتبار دون وملكهم

 ينفق أن – الزوج وهو – له المولود على أوجب وتعالى سبحانه فاهلل، (7)چٴۇۈ

 تعارف ما هو المعروف فإن، حاله يناسب بما يكون وذلك، بالمعروف الزوجة على

 . (8)والعسر اليسر حال يف يختلف وهذا، الناس عليه

 مراعاة ألن؛ واإلعسار اليسار من معًا الزوجين حال اعتبار هو: الراجحو

 أحد حال اعتبار وألن؛ بينهما والمودة لأللفة أقرب يكون النفقة يف زوجينال حال

 وألن ؛اآلخر على بالضرر يعود وإعسارا   يسارا   اإلنفاق يف اآلخر دون الزوجين

 والمعروف، المعروف كلمة من تخلو ال الزوجة نفقة عن تحدثت التي النصوص

                                                                        

، المغني: ابن 178، ص 2وابن نجيم، البحر الرائق، ج 831، ص 2انظر ابن الهمام، فتح القدير، ج (1)

 .151، ص 3قدامة، ج

 .488سورة البقرة:  (4)

 .151، ص 3ابن قدامة، المغني، ج  (8)

 .3تقدم تخريجه ص  (2)

 .1سورة الطالق:  (5)

 .248، ص 11الماودي، الحاوي الكبير، ج (7)

 .488سورة البقرة:  (1)

 .114، ص 18ابن منظور، لسان العرب، ج (3)
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 تكون أن المعروف من وليس، منهما واحدا   بذلك يخص لم ألنه معًا بحقهما يتعلق

 هو فالمعروف، الزوجة دون الزوج حال يرعى أن أو، الفقيرة كنفقة الغنية نفقة

 . -أعلم تعالى واهلل – (1)تفريط أو إفراط بال عليه المتعارف

  الثالث الفصل

 الزوجية النفقة على املرأة عمل أثر

 يلتزم عام بشكل ةالمرأ أن يف اإلسالم فلسفة من اإلسالمية الشريعة تنطلق

 وإذا، وترثه يرثها قريبة أم، بنتًا أم، أختًا،أم، أمًا كانت سواء أمرها ولي بنفقتها

 أن وعليه، بينهما المشرتكة الحياة قيام منذ الزوج على االلتزام هذا انتقل تزوجت

 نفسه يحمل وال، التقتير أو اإلسراف الى يميل ال، والبيئة العادة حسب باعتدال ينفق

 والنفقة، (2)چڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ژ  ژچ، طاقتها قفو

 أنفق من»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن أمامة أبو روى لما اهلل الى وقربة عبادة المرأة على

 الزوجة عن النفقة سقوط علة فما، (3)«صدقة فهي بيته وأهل وولده امرأته على

 خالل من الفصل هذا يف عليه فسنتعر ما هذا ؟ذلك يف العلماء رأي وما بالعمل

 يف العلماء آراء: والثاين، الزوجة بعمل  الزوجية النفقة سقوط علة يف: األول مبحثين

 .الزوجة بعمل النفقة سقوط

                                                                        

وانظر أيضًا د. سلطان، نفقة المرأة وقضية المساواة،  158، ص 8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج (1)

 .41ص 

 .1سورة الطالق:  (4)

م(: المعجم األوسط. مكتبة المعارف، 711ه/ 878القاسم سليمان بن أحمد)ت الطرباين، أبو  (8)

 .( 8787، رقم الحديث )582، ص 2م، ج 1735
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 األوو املبحث

 الزوجة بعمل الزوجية النفقة سقوط علة

 : (1)متباينين اتجاهين يمثل النفقة وجوب سبب أن إلى المسألة ترجع

 فإذا  الحنفية قول وهو النكاح بسبب للزوج الثابت الحبس حق هو: األول 

 على وبناء (2)الزوج على النفقة تجب ال فإنه، شرعي عذر لغير االحتباس انتفى

 التي فالزوجة ولذلك؛ نفقتها يف لديهم يؤثر إذنه بدون للعمل الزوجة فخروج، ذلك

 من منعها فلو، لكاملا التسليم تسلمه ولم،لزوجها نفسها تفرغ لم وتكتسب تحرتف

، منه النفقة تستحق ال وبالتالي، بيته من خارجة دامت ما ناشزة كانت وعصته، ذلك

 عليها الثابت الحبس تحقق عدم هو الزوجة بعمل الزوجية النفقة سقوط فعلة

 .(3)للزوجة بالنكاح

 وهو، واالستمتاع الوطء من التمكين هو النفقة وجوب سبب أن يذكر: الثاين 

 فعلة، ذلك ينتفي حينما فتسقط، والحنابلة والشافعية المالكية من لجمهورا قول

، (4)بالتمكين ارتباطها هو وإنما، للعمل بخروجها ليس بالعمل الزوجة نفقة سقوط

 وهن يف يتسبب األمر هذا كان إذا العمل من زوجته منع للزوج أن المالكية يرى ولذا

 إيجاب يف األول االتجاه سبق فيما رحجت وقد، (5)الصنائع من وإضعافه جسدها

 سواء أنه: للعمل الزوجة خروج قضية يف االتجاهين بين للجمع لكن، للزوجة النفقة

                                                                        

 .من البحث  18ذكرته مسبقًا عند ذكر سبب وجوب النفقة راجع ص  (1)

 .171، ص 2ابن نجيم، البحر الرائق، ج  (4)

 .517، ص 8ن، الدر المختار، جوابن عابدي 17، ص 2الكاساين، بدائع الصنائع، ج (8)

 73، ص 4، زروق، شرح زروق على متن الرسالة، ج 878، ص 2ابن عليش، منح الجليل، ج (2)

 .177، ص5والبهويت، كشاف القناع، ج 278، ص 11والماوردي، الحاوي الكبير، ج

 .878 ، ص2وابن عليش، منح الجليل، ج 73، ص 4انظر زروق، شرح زروق على متن الرسالة، ج  (5)



 

 
 

 مقارنة فقرية دراسة: الزوجية النفقة عل  وأةره الزوجة عمل 696

 سببه كان أو، النكاح بسبب للزوج الثابت الحبس حق هو النفقة وجوب سبب أكان

 إذا لنفقتها مسقط غير للعمل الزوجة فبخروج، واالستمتاع الوطء من التمكين هو

 الحقوق من عليها اهلل أوجبه ما تأدية عن تمتنع فلم،باالحتباس الزوج حق تأثري لم

 مع تتناسب ال التي أو، الضعيف جسدها توهن التي األعمال عن وابتعدت، الشرعية

، الحدادة وورش، المركبات وإصالح، والطرق، بالمناجم كالعمل ورقتها أنوثتها

 رباط بقي طالما النفقة لها فتثبت، اواتزاهن وحشمتها، وقارها على محافظة وكانت

 ذكره سيتضح ما وهذا، ذكره سبق بما ملتزمة كانت وطالما،بينهما المقدس الزوجية

 . التالي المبحث يف أكثر

 الثاني املبحث

 الزوجة بعمل النفقة سقوط   العلماء  راء

 نفسه المجتمع حاجة أو، هي حاجتها عند المرأة عمل جواز يف خالف ال

 تمارس كانت إذا المهن من ذلك غير أو، جنسها لبنات مدرسة أو كطبيبة ؛إليها

 يف تفريط وال، لشخصها ابتذال ال، وحشمتها بحجاهبا الكرامة موفورة هبا العمل

 للعمل خروجها بعد  الزوجة نفقة سقوط يف العلم أهل رأي ما لكن، األ سري واجبها

، النكاح عقد يف األمر هذا اشرتاطها بعد خرجت إذا أو، بالخروج لها الزوج إذن دون

 ما هذا؟ النفقة إسقاط مقابل  العمل على الطرفان تراضي بعد خرجت إذا أو

 : التالية المطالب يف بالحديث له سأتعرض

 :الزوج إذن دون للعمل المرأة خروج :األول المطلب

 لما ؛الزوج رضا دون نفسها تؤجر أن للزوجة يحق ال أنه العلم أهل يرى

 كتأجير يصح فلم،الزوج وهو سابق بعقد الحق له ثبت من حق تفويت من ضمنيت
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 الزوجة استطاعت إذا أما. (1)النفقة منعها إذا إال مالكه إذن دون له لما المستأجر

 إذا وباألخص، ذلك من لمنعها وجه فال، بيتها بشؤون القيام وبين،عملها بين التوفيق

 محظور على يشمل وال، مفسدة إلى يجر وال، المجتمع يحتاجه مما العمل كان

 ملتزمة العمل هذا لممارسة له خروجها يف الزوجة وكانت،والنساء األطفال كتدريس

 العمل لهذا خروجها على يرتتب ولم وآدابه اإلسالم بأخالق متخلقة، الشرع بأحكام

 يكون أن تحريره ينبغي والذي" الدر يف ورد،وأم كزوجة األساسية بوظيفتها إخالل

، بيته من خروجها إلى أو،ضرورة أو، حقه تنقيص إلى يؤدي عمل كل من منعها له

، بيته من غيبته حال يف خصوصًا عنه لمنعها وجه فال، فيه ضرر ال الذي العمل أما

 االنشغال أو، والشيطان النفس وساوس إلى يؤدي بيتها يف عمل بال المرأة ترك فإن

 االكتساب حق من الزوجة يحرم لم واإلسالم (2)"والجيران األجانب مع يعني ال بما

 ينكر ولم، يعملن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول زوجات كانت فقد: كثيرة ذلك على واألدلة والعمل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول: قال»: قالت أهنا ▲ عائشة فعن، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عليهن

 فكانت، قالت يدا   أطول أيتهن يتطاولن فكن: قالت،يدا   أطولكن بي لحاقًا أسرعكن

 جواز على داللة فيه فالحديث (3)«وتصدق بيدها تعمل كانت ألهنا؛ زينب يدا   أطولنا

، أولهن فماتت، الخير وفعل الصدقة يف يدا   أطولهن ▲ فزينب، المرأة اكتساب

 بيدها تعمل ▲ كانت حيث، والجود الصدقة يف اليد طول المراد أن فعلمن

 .(4)ليدا صناع من بأهنا وصفت حتى وتتصدق، وتبيع، وتخرز، تدبغ

                                                                        

 .177، ص 5والبهويت، كشاف القناع، ج 275، ص 11الماوردي، الحاوي الكبير، ج (1)

 .788، ص 2ابن عابدين، رد المحتار، ج (4)

، رقم 1781، ص 2، ج ▲مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل زينب  (8)

 .( 2278الحديث)

م، 1777شرح صحيح مسلم. دار الخير، م(: 1888ه/717النووي،أبو زكريا يحيى بن شرف)ت  (2)

، القاري، علي 3، ص4254، رقم الحديث ▲كتاب الفضائل، باب فضائل زينب أم المؤمنين 

= 
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 سبيل يف وتصدق وتخرز تدبغ فكانت اليد صناعة امرأة زينب وكانت)

: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الناس اهنزم أحد يوم كان لما: قال    أنس وعن، (1)(اهلل

 خدم أرى مرتانلمش وإهنما ¶ سليم وأم بكر أبي بنت عائشة رأيت ولقد

 أفواه يف تفرغانه ثم، متوهنما على القرب تنقالن: غيره وقال القرب تنقزان سوقهما

 مما وغيره وهذا، (2)القوم أفواه يف فتفرغاهنا،  تجيئان ثم، فتمآلهنا، ترجعان ثم،القوم

 سواء لها الشديدة المجتمع وحاجة؛ للعمل المرأة خروج جواز على الدليل يعضد

 .النساء به تختص مما ذلك وغير التدريس أو الطبيبة أو رضةالمم دور يف

 تعترب الزوج رضا بدون  للعمل خرجت إذا فالزوجة: نفقتها سقوط عن أما 

 نفسها تفرغ لم وتكتسب تحرتف التي المرأة ألن؛نفقتها تسقط وبالتالي ناشزة

 بال وخرجت وعصته  ذلك من منعها فلو، الكامل التسليم تسليمها يتم  ولم، لزوجها

 الزوج منع إذا أما (3)منه النفقة تستحق فال، بيته من خارجة دامت ما ناشزة تعترب إذنه

 الشافعي قال الحاوي يف ورد منعها له يحق فال، لتتكسب زوجته وخرجت النفقة

 يجد لم فإن، تسأل أو، فتعمل، تخرج أن من ثالث يف المرأة تمنع وال"   :

                                                                        
= 

، 2م، ج4884م(: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر، 1787ه/ 1812بن سلطان )ت 

 .1845ص 

، ص 5كانت زينب أول لحوقًا بالنبي، ج( الحاكم، المستدرك على الصحيحين،كتاب معرفة الصحابة، 1)

 "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه"وورد فيه  7354، رقم الحديث 84

( ، 8788رقم الحديث ) 1238ص  8ج   ( البخاري،صحيح البخاري، باب مناقب أبي طلحة 4)

ال   ش  م  أ ن ت ف  نك 
ت ان  م  ائ ف  ت ط  م  ل  صحيح مسلم، كتاب المغازي، باب ﴿إ ذ  ه  ك  ي ت و  ل   ف 

 
ل ى اهلل ع  ا و  م  يُّه 

ل  اهلل  و   و 

﴾ آل عمران:  م ن ون  ؤ  م   .(8381، رقم الحديث )1271، ص2ج ،144ال 

والماوردي، 133، ص 2والحطاب، مواهب الجليل، ج  517، ص8انظر ابن عابدين،رد المحتار،ج (8)

والبهويت، كشاف  877 ، ص1والنووي، روضة الطالبين، ج 278، ص11الحاوي الكبير، ج

 .171، ص 5القناع،ج

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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 كان ثالثًا بالفسخ الزوجة أمهلت إذا) (1)"القول هذا يف وصفت كما خيرت نفقتها

 مع منعها للزوج يكن ولم، مسألة أو بعمل نفقتها لتكتسب ؛منزلها من الخروج لها

 . (2)(يقوهتا بما إال لبدهنا قوام ال ألنه ؛عليه النفقة تعذر

 (3)الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس يرى: السالمي الفقه المجمع رأي

 الزوج اختالفات موضوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطالعه بعد

 المرأة خروج إن: حوله دارت التي المناقشات إلى استماعه وبعد، الموظفة والزوجة

 فيما القرار من ثالثًا البند يف فذكروا لنفقتها مسقط غير الزوج إذن أخذ بعد للعمل

 : يلي ما البيت خارج الزوجة عمل يخص

 مع تتناسب التي األعمال البيت خارج تمارس أن الحاجة عند رأةللم يحق  

، واختصاصها طبيعتها مع شرعًا المقبولة األعراف بمقتضى واختصاصها طبيعتها

، األساسية مسؤوليتها ومراعاة، الشرعية واآلداب، الدينية باألحكام االلتزام بشرط

 وفق، شرعًا لمقررةا الزوج على الواجبة نفقتها يسقط ال للعمل خروجها وأن

سقط النشوز معنى الخروج ذلك يف يتحقق لم ما، الشرعية الضوابط  أما، للنفقة الم 

 شرعًا الزوجة على يجب ال أنه فذكروا، األسرة نفقات يف الزوجة مشاركة عن

 فتطوع، بذلك إلزامها يجوز وال، ابتداء الزوج على الواجبة النفقات يف المشاركة

 من عليه يرتتب لما شرعًا إليه مندوب أمر األسرة نفقات يف بالمشاركة الزوجة

 الزوجين تفاهم يتم أن ويجوز، الزوجين بين والتآلف، والتآزر، التعاون معنى تحقيق

                                                                        

 .278، ص 11الماوردي، الحاوي الكبير، ج (1)

 .171، ص5المصدر السابق، وانظر أيضًا البهويت، كشاف القناع، ج (4)

 بدبي عشرة السادسة دورته يف المنعقد اإلسالمي المؤتمر منظمة عن المنبثق الفقهي المجمع مجلس (8)

( إبريل)  نيسان 12 – 7 هـ، الموافق1247 األول ربيع 5 - صفر 88( المتحدة العربية اإلمارات دولة)

 .م4885
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 .الزوجة تكسبه الذي األجر أو الراتب مصير على الرضائي واتفاقهما

تعترب إلى أن الزوج إذا أذن لزوجته للعمل المشروع، فإهنا ال  نخلص من هذا

دام ارتضى لنفسه أن يكون االحتباس ناقصًا، يف حين إذا لم يرض  بخروجها  ناشزا  ما

وهناها عن ذلك وخرجت بدون إذنه، فتعترب ناشزا   وتسقط ، لممارسة حرفة مشروعة

حينها النفقة الواجبة لها، إال إذا منع عنها النفقة، فال يحق له منعها من أن تخرج 

الحجر عليها يف أنواع الكسب، كذلك الزوجة غير مجربة  لتتكسب؛ألنه ال يستحق

وال يجوز إلزامها بذلك، فإن ، على المشاركة يف النفقات الواجبة على الزوج ابتداء

 فعلت عن طيب خاطر فلها األجر والمثوبة من اهلل، وإن لم تفعل فال تثريب عليها.

 :النكاح عقد في اشتراطها بعد للعمل المرأة خروج :الثاني المطلب

، الزوجية منزل يف قرارها مقابل زوجها على الزوجة نفقة أن المعلوم من

 الخروج ارتضت إذا بل، تعمل أن المرأة يحرم لم واإلسالم، الزوج لصالح وتفرغها

 عصمة يف، للمال تحصيال   الحياة معارك يف نفسها وقذفت، السابقة بالضوابط

 الطفل وتعهد األسرة رعاية حباأل لكن، ذلك من مانع فال، والشرف للفضيلة

 استثناء: أي األصل خالف اإلسالم يف المرأة عمل يعترب هذا وعلى، الزوج وتبعل

 الزوجة تشرتط فقد، (1)به الخاصة الشرعية أحكامه له ذلك مع له لكن، القاعدة من

 تعود ومنفعة مصلحة على وتشتمل، العقد مقتضى تخالف ال شروطًا الزواج عقد يف

 هو وهل، الشرط هذا حكم فما، للعمل خروجها الزوج على اشرتاطها ومنها، عليها

 الزوجة اشرتاط مسألة يف اختالفهم الفقهاء ألقوال المتتبع إن ؟الزوجة لنفقة مسقط

 الشافعية وبعض الحنابلة من الفقهاء جمهور عليه فما،العقد مقتضى ينايف ال شرطًا

                                                                        

 - www.lahaonline.com 81 موقع لها أوالين "نفقة الزوجة العاملة "مقال د.الطيار، نوال (1)
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 وبعض الحنفية بخالف (1)صحيح دعق فيه يقرتن الذي والعقد الشرط هذا صحة

 دون وحده المهر فيفسد، (2)العقد وصحة الشرط هذا بطالن يرون الذين الشافعية

 المسألة يف ثالث رأي وهنالك، الوفاء الزوج يلزم ال لذلك ؛المثل مهر ولها، العقد

، به الوفاء يلزم وال،الكراهة مع لكن الشرط هذا صحة يرون حيث للمالكية وهو

   .(3)تحبيس ولكن

 من به أوفيتم ما أحق»: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي ما األول الرأي أدلة: األدلة

 على المسلمون»: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله، (4)«الفروج به استحللتم ما به توفوا أن الشروط

 أن على داللة فيهما فالحديثان (5)«حالال   أحل أو حرامًا أحل شرطًا إال شروطهم

 . (6)هبا الوفاء عليهمو، شروطهم على ثابتون المسلمين

 من كان ما» : ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول الثاين الرأي أصحاب احتج: الثاين الرأي أدلة

 العمل وهو الشرط هذا إن.(7)«شرط مائة كان وإن باطل فهو اهلل كتاب يف ليس شرط

                                                                        

،ابن مفلح، محمد بن محمد 38ص1ج ، ابن مفلح، المبدع: ابن مفلح11ص  1المغني: ابن قدامة ج (1)

، الحاوي: الماوردي 411، ص5م، ج1735، 2م( ، الفروع.عالم الكتب،ط1874ه/178المقدسي )

 .585ص  7ج

، والنووي، 111، ص 8وابن نجيم، البحر الرائق، ج 145-142، ص 8ابن عابدين، رد المحتار، ج (4)

 .822، ص 7، والرملي، هناية المحتاج، ج475، ص1روضة الطالبين، ج

 .247، ص 8وابن عليش، منح الجليل، ج483، ص 4انظر الدسوقي، الحاشية، ج (8)

رقم الحديث      1713، ص 5البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط يف النكاح، ج  (2)

(2357). 

 ما حرم ( الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب األحكام، باب الصلح جائز بين المسلمين إال5)

والبيهقي، السنن الكربى، كتاب الصداق، باب الشروط يف  1121، رقم الحديث 181ص 5حالال ، ج

 ( 18712، رقم الحديث)427، ص 1النكاح، ج

 1778( انظر القاري، مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب اإلفالس واإلنظار، ص7)

، 178، ص 4، ج ط شروطًا يف البيع ال تحل( البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع، باب إذا اشرت1)

= 
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 هذا نوقش (1)باطال   شرطًا يعترب لذا،العقد يقتضيه فال، تعالى اهلل كتاب يف ليس

، وشرعه اهلل حكم يف ليس: ملسو هيلع هللا ىلص قوله معنى بأن األول الرأي حابأص قبل من الدليل

 .(2)العقد مقتضى يخالف لم ألنه؛ مشروع الشرط وهذا

، (3)چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : وجل عز قوله: الثالث الرأي أدلة

 أحل ما: أي بالعهود يعني ¶ عباس ابن قال بالعقود بالوفاء أمر عزوجل فاهلل

 كان ولما، (4)تنكثوا وال تغدروا فال، كله القرآن يف دح وما فرض وما، حرم وما اهلل

 قالوا لها ومصلحة منفعة فيه الشروط هذه مثل الزواج عقد يف المرأة اشرتاط

 فيه لما مكروه الزواج عقد يف الشروط هذه مثل وجود وألن، هبا الوفاء باستحباب

 . به ءالوفا استحب وقع فإن، ابتداء يكره فالشرط الزوج على التحجير من

 أن للزوجة يجوز بأنه (5)العمل اشتراط يف السالمي الفقه المجمع رأي

، به ألزم بذلك الزوج رضى فإن، البيت خارج تعمل أن الزواج عقد يف تشرتط

 .صراحة العقد عند االشرتاط ويكون

 القائل الرأي ترجيح يمكن وأدلتها بأقوالها األراء عرض بعد: الراجح القول

 ما العمل الزوجة اشرتاط مثل ومصلحة منفعة فيها التي الشروطب الوفاء بوجوب

 عقد يف الزوجة تشرتطها التي الشروط جميع ألن ؛العقد مقتضى تخالف ال دامت

                                                                        
= 

 .(4878رقم الحديث )

 .11، ص 1( ابن قدامة، المغني، ج1)

 .( المصدر السابق4)

 .1سورة المائدة:  (8)

 . 1، ص 8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (2)

هـ، 1247ول األ ربيع 5 -صفر  88دورته السادسة عشرة بدبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة(  يف (5)

 .4885( إبريل) نيسان 12 – 7الموافق 
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 أن عليه لزامًا كان إرادته بمقتضى عنها تنازل فإذا، للزوج حقوق بمثابة هي النكاح

 كان طالما  مهنة أي من وتتكسب تعمل أن المرأة حق من وألن، به التزم بما يويف

، واالنتاج العطاء على قدرة لديها كانت وطالما، اآلخر الطرف قبل من رضا هنالك

 بشرط متعددة مجاالت يف العمل للمرأة تباح أن الراقية المعيشة ظروف تقضي حيث

 تحسين يف يساهم مما وهو، اإلسالمية الشريعة بتعاليم عملها يصطدم ال أن

 لها السماح الزواج عقد يف المرأة اشرتاط وألن، وعائلتها مرأةلل المعيشي المستوى

 معلوماهتا ينمي المرأة عمل إن حيث ولألبناء لها مصلحة فيه المشروط بالعمل

 واكتساهبا، بالمجتمع الحتكاكها نظرا   أبناءها تربية على إيجابًا ينعكس مما باستمرار

 .األسرة رب تغيب حال ىف الدفة قيادة ىف تساعدها التى الخربات من العديد

إلى أن الزوجة إذا اشرتطت على زوجها العمل، ورضي  ومن ذلك نخلص

كأن تعمل مع ، فتصير محرمة، بذلك، فال يحق له منعها عنه إال أن تتغير طبيعة عملها

مة، رجال أجانب أو ما يشبه ، كالعمل يف البنوك الربوية، أو تكون طبيعة العمل محر 

فإهنا توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة : شياء لو حصلتفمثل هذه األ، ذلك

بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئوال  عن ، وهو ال يخالف الشرط هنا، عملها

وذكر -أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »: زوجته قال )عليه الصالة والسالم(

، وأما إن لم يكن شيء من  (1)«والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته -منهم 

بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند ، ذلك موجودا  يف عملها  فليس له منعها منه

كذلك ليس له أن يأخذ  (2)چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : قال تعالى، زواجه

من راتبها شيئًا إال ما أنفقته عن طيب خاطر كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

                                                                        

أ ول ي  (1) ول  و  س  وا الر  يع 
أ ط  وا اهلل  و  يع 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب قول اهلل تعالى ﴿ أ ط 

م  ﴾ النساء:  نك 
ر  م   .( 7117، رقم الحديث )4711ص 7، ج57األ  م 

 .1سورة المائدة:  (4)
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 حتى، بالمعروف وولده زوجته على، أهله على ينفق أن اإلنسان على يجب "  :

 الزوجة كانت إذا ما ذلك ومن، ينفق أن الزوج على يجب فإنه، غنية الزوجة كانت لو

س رط وقد، تدرِّ تأخذه من  فيما له حق   ال فإنه، تدريسها من تمكين ها الزوج على ش 

رط عليه عند العقد أنه ال ، االراتب له، وال أقل، وال أكثر، ال نصف، راتب مادام قد ش 

وليس له ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس، يمنعها من التدريس فرضي بذلك

 . (1)هو لها(، من راتبها شيئًا: أي، الحق أن يأخذ من مكافأهتا

 مقابل العمل على نيالطرف تراضي بعد للعمل المرأة خروج :الثالث المطلب

 :النفقة إسقاط

 الشرع الزم فقد، زوجته لصالح مالية التزامات من الزوج على وجب ما أمام

 لذا ؛الزوج حقوق من حقًا االلتزام هذا واعترب، الزوجية بيت ضمن بالقرار الزوجة

 إسقاط إلى يؤدي األمر هبذا وإخاللها، بالمنزل بالقرار االلتزام الزوجة على يجب

 بعد للعمل الزوجة خرجت إذا لكن، اشزن زوجة وتعترب لها الواجبة الزوجية النفقة

 ؟ ناشزا زوجة تعترب فهل، الخروج مقابل النفقة إسقاط على الطرفين تراضي

 إما، عنها وإعراضه زوجها نشوز خافت إذا  المرأة أن الفقهاء جمهور يرى

 (2)بذلك تسرتضيه حقوقها بعض عنه تضع أن بأس فال دمامة أو، كرب أو، هبا لمرض

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : تعالى قوله ذلك دليل

 لزوجها الزوجة مصالحة جواز تدل فاآلية چٺ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

                                                                        

م(: شرح رياض الصالحين من كالم سيد 4881ه/ 1241، محمد بن صالح)ت ابن عثيمين (1)

 .128، ص 7ه، ج1241الرياض،  -، مدار الوطن للنشر 1المرسلين.ط

والشافعي، األم،  888، ص 4والكاساين، بدائع الصنائع، ج 448، ص 5السرخسي، المبسوط، ج (4)

 .428، ص1وابن قدامة، المغني، ج 488، ص 5ج
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 هي: قالت أهنا ▲ عائشة وعن ذمته على البقاء مقابل حقوقها بعض ترك على

: له تقول غيرها ويتزوج طالقها فيريد، منها يستكثر ال الرجل عند تكون المرأة

 لي والقسمة علي النفقة من حل يف فأنت: غيري تزوج ثم: نيتطلق وال أمسكني

  .(1)تعالى قوله فذلك

 للعمل الخروج على زوجها مع تصالحت إذا المرأة أن يؤخذ ذلك ومن

 يكون أن مقابل بالعمل لها يسمح أن أو، لهما جائز أمر فذلك، نفقتها إسقاط مقابل

 عثيمن ابن الشيخ قال ذلك لهماف يتفان ما على ذلك ونحو ثلثه أو الراتب نصف له

نها أن عليه ي شرتط لم إذا أما)   :  ال: قال تزوج لما ثم، التدريس من يمكِّ

سي نك: يقول أن له مثال  : يعني، يشاءان ما على يصطلحا أن لهما فهنا: تدرِّ  من أمكِّ

 وما، ربعه أو، أرباعه ثالثة أو، ثلثاه أو الراتب نصف لي يكون أن بشرط التدريس

 .(2)(عليه يتفقان ما على، ذلك بهأش

 والرتاحم التواد على قائمة بينهما العالقة يجعال أن الزوجين على ينبغي هذا

 على بينهما التعاون يتم وأن،محضًا ماديًا تعامال   بينهما التعامل يكون وأال،والتعاون

 ناألم يسوده بيت وبناء صالحة أسرة تأسيس يف شريكان فهما، وجل عز اهلل طاعة

 الزوج ألن ؛ينتبه أن الزوج على): الشنقيطي الشيخ بقول حديثي ختمأ .والطمأنينة

 للعمل خروجها يف المصلحة أن نظر فإذا، رعيته من والمرأة، رعيته عن ومسئول راع

 للتعليم بخروجها اهلل ينفع صالحة من فكم، الزمان هذا يف وخاصة، وأعاهنا لها أذن

 يجحفوا أن للرجال ينبغي وال، ولألمة لها خير يهف مما ذلك نحو أو التوجيه أو

، تمتنع أن لها الخير أن رأى وإذا  عليهن يضيقوا أو يظلموهن أو النساء بحقوق
                                                                        

﴾ ]اإلسراء:  البخاري، (1) ل يال  ع ل م  إ ال  ق  ن  ال  يت م مِّ
ا أ وت  م  [،مسألة 35صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ﴿و 

 .( 2718، رقم الحديث)1773، ص 5وان امرأة خافت من بعلها نشوزا  أو إعراضًا، ج

 .128، ص 7ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين،ج (4)
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 ما، هو إال إله ال الذي فواهلل، زوجها تطيع وأن، وجل عز اهلل تحمد أن المرأة فأوصي

 وجدت إذا خاصة، باهلل ًاإيمان، لبعلها وتطيع تسمع اآلخر واليوم باهلل تؤمن امرأة من

 يف عينها اهلل أقر إال: وجل عز اهلل عند للثواب واحتسابًا، لها الخير وحب غيرة منه

 بل، وجل عز اهلل حكم على تتعالى وأال، وترضى تسلم أن وعليها، واآلخرة الدنيا

   .(1)(الرضا فله رضي فمن، مطمئنة بنفس، به وتقنع بذلك ترضى

                                                                        

القوامة للرجال على النساء، المحاضرات  -مستقنع: باب اإلجارة محمد مختار: شرح زاد ال الشنقيطي، (1)

 www.newlibrary.islamweb.net    إسالم ويب -موقع المكتبة اإلسالمية  -المقرؤة 
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 الخاتمة 

 :البحث من المستخلصة النتائج أهم

 .بالمعروف وتوابعها وكسوة طعامًا الزوجة كفاية هو: الزوجية النفقة .0

 .لها نفقة فال، الناشز الزوجة إال البالغة للزوجة الزوج على واجبة النفقة .6

 محبوسة فهي زوجها لخدمة المرأة تفرغ هو النفقة مشروعية حكمة من .4

، أبناءه برعاية للقيام كذلك بواجبه ياموالق شؤونه لرعاية للزوج حقًا النكاح بحبس

 .الزوج لمصلحة عائدا   حبسها فكان

من الشروط العامة التي عدها جمهور الفقهاء لوجوب النفقة للزوجة هي أن  .3

يكون عقد الزواج صحيحًا وأن تكون الزوجة صالحة لتحقيق األغراض الزوجية، 

حقه يف االحتباس بدون وأن تسلم الزوجة نفسها، وأال تفوت الزوجة على زوجها 

 مربر شرعي.

 .قبلها من التمكين لعتذر ؛الصغيرة للزوجة النفقة وجوب عدم .5

 مشرفًا الزوجين أحد يكون ال أن للزوجة النفقة لوجوب المالكية اشرتط .2

 .هبا الدخول عند الموت على

 توفيره بشرط العمل برتك زوجها لطلب الرافضة العاملة المرأة نفقة تسقط .1

 .طاعته عن وخروجها لنشوزها؛ لمثلها زمةالال النفقة

 النفقة عن لزوجها الزوجة إبراء: التالية األمور من بأمر الزوجة نفقة تسقط .1

 ارتكاب، الفاسد النكاح، الزوج موت، الزمان مضي المستقبلة دون فقط الماضية

 .اإلسالم عن كارتدادها معصية الزوجة

 الزوجين حال مراعاة مع الزوجة كفاية بحسب يكون الزوجة نفقة تقدير .9

 .وإعسارا   يسارا  

 الزوجين حال مراعاة مع واألدم الخبز من للزوجة المأكل نفقة تفرض .01
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 .ومتنوعًا، كافيًا  الطعام يكون أن شريطة وإعسارا   يسارا  

 صيفًا واجبة وهي بالكفاية مقدرة وهي الزوج على واجبة نفقة الملبس نفقة .00

 .ةالكسو الى احتاجت وكلمًا وشتاء  

 عن تتنازل أن ولها، حقوقها من حق هو للزوجة المستقل السكن توفير .06

 .لزوجها إكرامًا حقها

 مما فهذا، وزينتها الزوجة نظافة لنفقة ضروري ما بين يفرقون الفقهاء .04

 أنواع من واالستمتاع التلذذ منها يراد ما وبين، لزوجته توفيرها الزوج على يوجبونه

 .لها توفيرها فيلزمه، هبا زوجته والزم طلبها إذا إال عليه واجبة غير فهي،الزينة

 أم الزفاف بعد عنده مرضت سواء المرض أثناء للزوجة النفقة وجوب .03

، ممكن هبا فاالستمتاع التام التمكين أو التسليم لوجود، الزفاف حين مريضة كانت

 .  والنفاس كالحيض فيه للزوجة دخل ال طارئ أمر وهو، بالمرض نقص وإنما

 لمرضها أو،نفسها تخدم ال مثلها لكون يخدمها من إلى الزوجة احتاجت إن .05

 يكفيها الواحد الخادم ألن؛ خادم من أكثر لها يجب وال، لها خادم توفير الزوج لزم

 .لها بواحد الكفاية فتتحقق، لنفسها

 برسول اقتداء، بالمعروف الكفاية الطعام النفقة من الزوجة لخادمة يفرض .02

 .الخدم مع عاملالت حسن يف اهلل

 رأي وهو للزوج الثابت االحتباس حق انتفاء هو الزوجة نفقة سقوط علة .01

 .الجمهور رأي وهو واالستمتاع الوطء من التمكين عدم أو، الحنفية

 تسقط نفقة الزوجة الخارجة للعمل دون رضا زوجها، وال تسقط يف حال رضاه. .01

 يخالف ال شرطال هذا دام ما زوجها على العمل اشرتاط للزوجة يحق  .09

 العقد مقتضى
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، نفقتها إسقاط مقابل للعمل الخروج على زوجها مع الزوجة تصالحت إذا .61

  .لهما جائز أمر فذلك

 :التوصيات

 بعض ممارسات وبين، المرأة تجاه السامية اإلسالم قيم بين التفريق ضرورة .1

 رساتالمما تلك وزر اإلسالم تحميل يجوز فال، القيم لتلك اإلسالمية المجتمعات

 .المجتمعات يف ودورها ومكانتها المرأة لحقوق والظالمة الخاطئة

 حقوقها إلبراز الدولية المحافل يف الجادة المشاركة المسلمة المرأة على .4

 .النفوس ضعاف قبل من استغاللها لمنع، الخاطئة المفاهيم وتصحيح

 يختص فيما اإلسالم بقواعد التمسك بضرورة المسلمة المجتمعات توعية .8

 .للعمل ظروفها اضطرهتا لمن   الفقهاء وضعها التي والضوابط المرأة بعمل

 الشاملة التوعية خالل من االقتصادية حقوقها بكامل المسلمة المرأة توعية .2

 على للقضاء التلفزيونية الربامج أو،والندوات المحاضرات إقامة طريق عن إعالمي ا

 .المرأة ضد والتمييز الظلم أشكال جميع

 إن إذ المرأة من اإلسالم موقف عن المغلوطة الصورة صحيحت ضرورة .5

 واالبتزاز االستغالل من صاهنا حيث ورحمة وعدال   إنصافًا األكثر يعد موقفه

 واالجتماعية االقتصادية حقوقها كافة لها وكفل، واالمتهان

ّل  يريد التي الشروط بعض الزواج عقد يتضّمن أن ضرورة .7  من واحد ك 

 .الحقوق على وحفاظا األ سرة لتماسك مراعاة اشرتاطها الزوجين

  – العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر –
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Summarizes this research the subject of alimony, which 

is one of the threads that benediction with great care through 

the extension of many of the jurisprudence relating thereto, 

and this is evidence of a humanitarian nature merciful 

Islamic law investigation for social solidarity, and the 

consolidation of the bonds of love and solidarity between 

the particular members of the family in general, and the 
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 املستخلا:

ّر على عبد "األولى إخراج  رسالة  : يهدف  هذا البحث إلى تحقيق  غايتين الك 

يوطي المتوف ى سنة ) "الربّ ب ها من  -( من الهجرة711لإلمام  السُّ  ت قرِّ
على صورة 

ثلى التي أرادها المؤلِّف  لهذا النّص الن فيس ورة الم  والثانية  الوقوف  على معالم ، الصُّ

سالة من جا يوطي مع : نبينالرِّ ها السُّ اض   التي خ 
 الفكري ة 

ل بيان  المعارك  األو 

اصريه ع   الن حوي ة التي احتوت عليها، م 
 .والثاين دراسة  المسألة 

 : ةالمفتاحي   الكلمات

  التداخل - الجملة إعراب - النحو - الّسيوطي
ّ
 .اإلعرابي

  



 

 
 

 ودَراَسًة َتْحقيًقا السُُّيوطّي للَعّ َمِة ( َية ِإْعراِب   رَسالٌة  الَبرِّ َعْبِد َعل  الَكرُّ 402

 عامر ابن قراءة

 مةدَِّقُم

ك ا ربِّي أحمد  ك ي وايف حمد  الة، مزيدك ئوي كاف، نعم   خير على والّسالم والص 

  بلسان   الورى إلى أرسلته، وعبيدك خلقك
 
شد إلى النّاس به فهدى، مبين عربي  الرُّ

ة على وتركهم، الّضاللة من ج   : وبعد، هالك إال عنها يزيغ ال بيضاء   م ح 

  اإلمام فإن  
 
ملة من واحد   الّسيوطي لماء   ج  موا، كبار   ع  رةا القرون يف قد   لمتأخِّ

ة علوم إظهار يف رحبة   فضاءات    على -الباسقة حضارهتا سياق يف– وفكرها األم 

فات هم فكانت، هبيًّة صورة ق بما وكان، حيواهتم أنسجة مؤل    به ت فو 
ُّ
 بينهم من الّسيوطي

ا م  قد  ا أقرانه وعلى، م  د  سد  ّساده ولخصومه، م  ا وح  د  بدِّ  االجتهاد   ادِّعاءه وإن  ، م 

ام   التاسعة المئة رأس على يكون أن   هجاء  ر  و  ، المطلق د   من عليه العلماء أل ب   -جدِّ

ه الوالة صدور وأغاروا، حوله ة الحياة فاعتزل، ضد   يتوان   ولم، للتأليف وانقطع العام 

 .كتمه ال العلم نشر يف رغبته ذلك يف ت حدوه، وفتاوى أسئلة عن اإلجابة يف

سالة هذه ولعل   م من خرجت  ، بنشرها أقوم التي الرِّ ح   التي الظُّروف تلك ر 

دة من هبالة اإلمام أحاطت ح  ربة الو  رت وإن   وهي، والغ  و  ب ة ص  ل  عاصريه ج  ن قهم م   وح 

تهم غيظهم عن فضال   ق  بة ذا المؤلِّف أظهرت أّنها غير، وم  ر   مواجهة يف ودراية د 

ل ل ما وإن  ، عليهم والت فوق الخصوم جيه من إليه ذهب ما صّحة إثبات يف به د   ت و 

هم، البيضاوي اإلمام إعراب  االهتمام إلى دعاين ما وهو، شأهنم من وحط   ب ز 

 وما، واحدة مخطوطة نسخة على فيها اعتمادي مع -النُّور إلى وإخراجها بالّرسالة

تور  النّص  إخراج ومحاولة المخطوط مشكالت على التغّلب يف مصاعب من ذلك ي ع 

  أن   ذلك -المؤّلف أرادها التي المثلى الّطريقة على
 
ا كان   الّسيوطي ق   على موف 

  فاعلتال إثبات يف طريقته
ّ
 .الديني ة والعلوم اللغوي ة العلوم بين الحقيقي

راسة أحدهما: جانبين من الن ص خدمة على أقوم أن   رأيت فإّني، ولذلك ، الدِّ
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لهماأ: اثنين أمرين بتجلية فيها وقمت    التي الفكري ة المعارك أشهر على الوقوف و 

 التي النحوي ة المسألة عن الكشف وثانيهما، ومعاصريه المؤلِّف بين رحاها دارت

 وصّدرته، المحّقق الن صُّ  الثاين والجانب. الّرسالة هذه يف الّسيوطي عالجها

 .فيه وعملي المخطوط عن بالحديث

ر يف وّفقت قد أكون أن   فأرجو، وبعد  عالم إلى وإخراجها الّرسالة هذه ن ش 

 نفسي فمن غيرها كان وإن  ، وم نّة اهلل من نعمة  ف ذلك كان فإن  ، والمطبوعات النور

  واهلل  ، صيريق  وت  
ُّ
بيل اءو  س   إلى اديواله   التوفيق   ولي  .الس 

 

 القسم األّول: الّدراسة

رّ " رسالة تدور ؤال   حول "الربّ عبد على الك  ه س  جِّ  لبيان، الّسيوطي لإلمام و 

هم" لجملة  ، (هـ771 ت) البيضاوي اإلمام   إعراب   ج  ر  : تعالى قوله يف الواردة   "ي خ 

 تكون أ ن   فيها أجاز إذ  ، (1)چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ

ستكنِّ  الّضمير   من حالّية   أ و  ، مستأنفة   جملة    " يف الم 
ّ
ل ي ، "الذين" الموصول من أو، "و 

ا منهما أو  .مع 

  بشكل   الحال بتوجيه الّسؤال عن الّسيوطي اإلمام   أ جاب   وقد
ّ
 ول م، تفصيلي

ّجح  ، االستئناف ي وّجه    " يف الضمير من حاال   الجملة   تكون أ ن   ور 
ّ
ل ي  ما وهو، "و 

ه   ّجح    حّيان أبو ر 
ّ
ره يف ن ث ره كان منه الجواب   وهذا. األندلسي ف  اويال" النفيس س   ح 

قّررة   القواعد   م ن": بقوله ابتدأ ه ،(2)"ويللفتا  والحال   الحال   صاحب   أن   العربي ة   يف الم 

  اهلل  : هذا على الكالم   وتقدير  ": بقوله وختمه، "والخرب المبتدأ   ي شبهان  
ُّ
 المؤمنين   ولي

                                                                        

 .451( سورة البقرة: 1)

 (.888-477: 1) "الحاوي للفتاوي"( انظر: 4)
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 عامر ابن قراءة

نه حال   و  ا ك  ج  ر   كوهنم وحال  ، بالهداية لهم م خر  خ   م الحظة   ذلك ويف، باالهتداء جين  م 

نييه يف المشرتك   استعمال  : وهي، صولي ة  أ   لقاعدة   رىخ  أ   ع   من األّول الجزء   وهو، "م 

 .الحدّ  هذا عند األمر انتهىو، "الربّ عبد على الكرّ " رسالة

 االستئناف رّجح   حّيان أبا أنّ  رأى م عرتض   حفيظة أثار الجواب   هذا أ ن   غير

ا ما -(1)"المحيط البحر" تفسيره يف موجود   هو كما الحال على د  يوطي ح   أن   بالسُّ

ضح بشكل   البيضاوّي  اإلمام إعراب   ي وّجه    األرجح   هو االستئناف   أ نّ  إلى ذهب إذ  ؛ أ و 

م   قد   إذا أّما. حيان أبي اختيار وذلك، الكريمة اآلية من الجملة يف الحال على والم 

ا الحال   اخرتنا  يف الضمير من حاال   تكون   أن هفي األرجح   فإنّ ، للجملة إعرابيًّا وجه 

" 
ّ
ل ي  ) من حاال   تكون   أن   هو به صّرح ما لكنّ ، اآلخر   حيان أبي اختيار وذلك، "و 

ّ
ل ي ( و 

زوا": قال، فيه المستكنّ  الّضمير ال هم) يكون   أ ن   وجو  ج  ر   فيه والعامل، حاال  ( ي خ 

( 
ّ
ل ي  .(2)"(و 

دّ  هذا عند يقف ل م األمر   أن   بيد جيه يف الّسيوطي اإلمام بيان   إن   بل، الح   ت و 

راب ه  ، البيضاوّي  اإلمام إ ع  ا واج  رّي  الربكات أبي، الفقيه اإلمام من آخر   اعرتاض   س 

ين نة ابن الربّ عبد الدِّ   الّشح 
ّ
ط   الذي، (هـ741 ت) الحنفي ه بيان   يف القول   ب س  ج   و 

جيه يف الوارد الخطأ   ن   منه ذلك فأثار، الّسيوطي ت و  ط  ، الّسيوطي ق  ح  ب س  ا اآلخر   هو ف  دًّ  ر 

ل م يف الّشحنة ابن   ق صور   فيه ب ي ن   ج، فيه له بضاعة   ال وأّنه، النّحو ع  ر   يف مسائل   على وع 

د   ما أنّ  خاللها من بّين، (الحال) باب ر  دل ال الربّ عبد اعرتاض يف و   ميزان يف شيئ ا ي ع 

 .والّترجيح التّوضيح ومسائل الع ل م

ف ع   والذي ه أنّ ، الربّ عبد على الّردّ  يف التّفصيل إلى الّسيوطي د  ل   اعرتاض  ص   و 

                                                                        

 (.472: 4)ألبي حيان  "البحر المحيط"( انظر: 1)

 (.472: 4)، ابقلس( انظر: ا4)
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مس المؤّرخ األمام إلى ين ش  خاوي الدِّ ح له انتصر الذي، (هـ784 ت) الس  ر  ، به وف 

ت ب   ا وك  ء" تاريخه يف منه بعض  و    يشير كما صار بل، (1)"الالمع الض 
ّ
 يف الّسيوطي

ه، رسالته رض  ن كّل  لىع ي ع  ل   م   كانت فقد؛ عظيم أمر   الّسيوطي عند وذلك، عليه د خ 

ن   بل، عنيفة ووقائع   مساجالت  ، العلماء من غيره وبين بينهما د   ط ع  ب   وش  ذ  ، وج 

ة   ومنافسة   ت حاد   كلُّ  يؤّلف أن   إلى، (هـ1485 ت) الّشوكاين اإلمام يقول كما أ ف ض 

  الّسخاوي اإلمام اّتهم فقد؛ (2)عليه ويردُّ  فيه يطعن  ، اآلخر يف واحد  
 
 بالّسطو الّسيوطي

ن ومؤّلفات   مؤّلفاته بعض على  كان حين واختلس": قال إذ  ، لنفسه واّدعاها سبقه م 

  يرتّدد
ّ
ذ بل، ...، كثيرا   عملته مما إلي  من كثيرا   وغيرها "المحمودية" كتب من أ خ 

م يسيرا   فيها ف غي ر، هبا يينالعصر من لكثير عهد   ال التي المتقدمة التصانيف ر وقد   وأ خ 

 .(3)"لنفسه ونسبها

  دعا ذلك كّل 
ّ
 الفكرّية المعارك أضرى من معركة   يف لنفسه ينتصر   أن السيوطي

 بتزوير   فيها اهتمه التي، (4)"الّسخاوي تاريخ يف الكاوي" مقامة فيه فوضع، بينهما

، العدول األثبات وعلمائه، إلسالما ومشايخ والقضاة العلماء لحوم وأكل  ، التاريخ

، واألثر الحديث   فنِّ  يف أّلفه ما وغالب  ": فيها وقال، (5)والحّكام المناصب   وأرباب  

سّودات   ر م  ف   . (6)"حجر ابن   الحافظ   تركة   يف هبا ظ 

                                                                        

الضوء ". انظر: "إّن من قرأ الرضّي ونحوه لم يرتق إلى درجة أن  يسّمى مشاركًا يف النحو"( ومنه: 1)

 (.71: 2)للسخاوي  "الالمع

ن  بعد القرن الّسابع"( انظر: 4) حاسن م   .814، "البدر الطالع ب م 

 (.73، وانظر: 77: 2) "الضوء الالمع"( 8)

شرح "روبي، انظر له: . وطبعت بشرح وتحقيق سمير الدّ 11، للسيوطي "فايتفهرست مؤل"( انظر: 2)

 (.751-788: 4) "مقامات السيوطي

 (.787: 4) للّدروبي "يوطيشرح مقامات السُّ "( انظر: 5)

 (.727: 4)، السابق( انظر: 7)



 

 
 

 ودَراَسًة َتْحقيًقا السُُّيوطّي للَعّ َمِة ( َية ِإْعراِب   رَسالٌة  الَبرِّ َعْبِد َعل  الَكرُّ 461

 عامر ابن قراءة

ل ي ف بن أحمد الّدين شهاب الشاعر المنافرات هذه ألهبت وقد  ت) المّكي الع 

: هما، رسالتين السيوطي يف فوضع، السخاوي للمؤرخ انتصر الذي، (هـ747

  المنتقد"
ّ
  المجتهد على اللوذعي

ّ
 منشئ على الهاوي الشهاب"و، "المّدعي

ب ه ما: فيها قال الذي، "الكاوي ه على اإلغارة   من له ن س  ر ابن شيخ  ج   معتمد   غير  ، ح 

ترب وال ع  تلزم المنقوالت   إذ  ، م   المقاصد   اختالف   عم، العبارات يف االشرتاك   ت س 

ه لطول   ذلك به نّ ي ظ   ال الحافظ   ومثل  ، واإلشارات  ذلك ومع، للعلوم وممارست ه باع 

ع فال ه ربيب   هو إذ   ب د  حابته ومطر  ، لبانه ورضيع  ، مهد  ه وثمر  ، س   وعين  ، غرس 

ه يف وخليفت ه، جماعته ه البارُّ  والولد  ، درس   دبع بنيان ه والمشيد  ، حياته يف لشيخ 

 .(1)"وفاته

ا يكون أن حاول تاريخه يف الشوكاين القاضي لكن ، لهما يرتجم وهو منصف 

 كثير   لكنه، مدفوع   غير   كبيرا   إمامًا كان وإن   الّسخاوي": السيوطي ترجمة يف قال فقد

 ال فإنه؛ "الالمع الضوء" كتابه طالع من ذلك يعرف كما أقرانه أكابر على التحامل

طّ  من غالب هم لمس  ي   ال بل، وزنًا لهم يقيم  ترجمة يف وقال، (2)"عليه منه الح 

، (3)"أقرانه من العلماء   أكابر   يف الوقيعة   عن الفائق   الكتاب   ذلك صان   ليته": الّسخاوي

 التي الفضلى القيمة من قّلل، التاريخ هذا يف الّسخاوّي  حشاه ما أنّ  ذلك ومعنى

 . هبا يتمّتع أن    به أحرى

  ناصبوا كثيرين علماء أنّ  ويظهر  
ّ
 االجتهاد اّدعاءه فإنّ ؛ العداء الّسيوطي

 جعلهم، (1)التاسعة المئة رأس على المجّدد هو يكون أن   عن فضال  ، (4)المطلق

                                                                        

ت اين "فهرس الفهارس واألثبات"( انظر: 1)  (.778-774: 4) للك 

 .814، "البدر الطالع"( 4)

 .121، "البدر الطالع"( 8)

 (.887-883: 1)للسيوطي  "حسن المحاضرة"( انظر: 2)
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ه ويؤّلبون عليه يقومون  والنقض   الّردود   حدِّ  عند الفكرّية   معاركه وقفت وما. ضد 

ه يف طمعًا راتب ه قطعواف، رزق ه يف محاربت ه إلى ذلك ت عّدت" بل، حسب ، لهم خضوع 

هم وامتّدت، ألهوائ هم وانقياد ه لطان صدر   إيغار   إلى دسائس  ( هـ781ت) قايتباي السُّ

 باي طومان بالسلطان   األمر   ووصل، ألمره عاص   بأنه واهتام ه، عليه -أيامه آخر يف-

يوطي ط ل ب   أن  ( هـ787ت)  لم التي القصيرة تهسلطن مدة طيلة   فاختفى، به ليفتك   السُّ

 . (2)"أشهر بضعة على تزد

ن   ا كان، هذا اعرتاضه يف الربّ عبد فلعّل ، يدري وم  ملة من واحد   العلماء ج 

ره ي غ يرون الّسلطان أمام وقفوا الذين د   وقد": الّسيوطي ترجمة   يف الّسخاوّي  قال، ص 

ّما كاّفة   النّاس عليه قام  درجة بلغت ولما": نفسه عن هو وقال، (3)"االجتهاد اّدعى ل 

، خالفه عندي الراجح كان وإن، النووي ترجيح عن اإلفتاء يف أخرج لم الرتجيح

، الشافعي اإلمام مذهب عن اإلفتاء يف أخرج لم المطلق االجتهاد رتبة بلغت ولما

 .(4)"باختياره ال الشافعي بمذهب يفتي، االجتهاد رتبة بلغ وقد القّفال كان كما

  وناصب   للّسخاوي انتصر وم ّمن
ّ
ين شمس   والخصومة   العداء   السيوطي  الدِّ

                                                                        
= 

، رجا فيها أن يكون هو "الّتنبئة بمن يبعثه اهلل على رأس كلِّ مئة"( للسيوطي رسالة ظريفة وسمها بـ 1)

على هذه المئة  ث  من نعم اهلل وفضله أنّي المبعو يت  ج  ر  ي ت  إنِّ "المجّدد على رأس المئة التاسعة، قال: 

ا: ، "ر يف أنواع العلومالتاسعة، النفرادي عليها بالتبحُّ   ونظم ذلك شعر 

د  ما لف الهادي خ  ، وال ي  تت  قد    أ   وهذه تاسعة  المئين   ع   و 

 ني المجّدد   فيها، ففضل  اهلل ليس يجحد  وقد رجوت  أن  

 .113، 118، "الّتنبئة بمن يبعثه اهلل على رأس كلِّ مئة"انظر: 

، وابن إياس، بدائع 74-71( انظر: الشاذلي، هبجة العابدين برتجمة حافظ العصر جالل الدين: ورقة 4)

 .24-21، ص"فهرست مؤلفايت"، نقال  عن: السيوطي: 2/7، 211/ 8الزهور: 

خاوي  "الضوء الالمع"( 8)  (.77: 2)للس 

 .78لسيوطي، ل "الّتحدث بنعمة اهلل"( 2)
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 ردّ  يف الجوهري اللفظ": رسالته الّسيوطي وضع وفيه، (هـ 337 ت) الجوجري

 ت) الكركي بابن المعروف الدين زين بن إبراهيم ومنهم. "الجوجري خباط

 يخاتش  م   من كبير عدد تدريس وبيده قايتباي للّسلطان إمامًا كان الذي، (هـ744

 التي الّسبع المقامات، "مؤلفايت فهرست" رسالته يف السيوطي قيّد فقد، (1)المدارس

ران  ": (3)هما اثنتان منها بعوط  ، (2)الكركي ابن على الردّ  يف وضعها و    الد 
ُّ
 على الفلكي

ق  ال بين التفرقة يف مامةالع   ط رز  "و، "الكركي ابن  ."امةم  والق   امةم 

 صاحب الّسخاوي تلميذ( هـ 748 ت) لقسطالينا محمد بن أحمد أما

 اّدعاءه اآلخر هو أنكر فقد، "الّساري إرشاد"و "المحّمدّية بالمنح اللدنّية المواهب"

 كتبه من يأخذ   أّنه وزعم، منه بالّسرقة اّتهمه الّسيوطي أنّ  بيد. المطلق االجتهاد

 من االنتقام يف تهعاد على فيه فوضع، (4)إليها النقل ينسب   وال، منها ويستمدّ 

 حاول وقد. (5)"والّسارق المصنّف بين الفارق" بـ وسمها أدبية رسالة، خصومه

 إليه مشى إّنه فيقال، وغيظ حنق   من الّسيوطي خاطر يف ما يزيل   أن    القسطالين

 جئت   طالينّس  الق   أنا: فقال؟ أنت من: له فقال، الباب فطرق، الّروضة إلى القاهرة   من

  خاطرك ليطيب أس  الرّ  كشوف  م   اافي  ح   إليك
ّ
، عليك خاطري طاب قد: له فقال، علي

 .(6)يقابله ولم الباب له يفتح ولم

ين شمس   تمجاذبا وغيره الّسيوطي بين كانت ومّمن  ت) (7)الوزيرّي  الدِّ
                                                                        

 (.123: 18) البن عماد الحنبلي " أخبار من ذهبشذرات الذهب يف"( 1)

 . 15-12للسيوطي،  "فهرست مؤلفايت"( انظر: 4)

 (.311-717(، )217-818)، "شرح مقامات السيوطي"( انظر: 8)

 (.118: 18) "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"( انظر: 2)

 ، بتحقيق هالل ناجي.1773( صدرت هذه الرسالة عن عالم الكتب يف بيروت للمرة األولى سنة 5)

 (.118: 18) "شذرات الذهب"( انظر: 7)

 (.471-457: 7) للسخاوي "الّضوء الالمع": ترجمته ( انظر1)
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  أجاب   فقد، (هـ373

ّ
 " الخطيب أسئلة من الطِّيب ن ف ح" أسماها رسالة يف الّسيوطي

ملة عن ؤاال ج   أثار وقد، (1)"للفتاوي الحاوي" كتابه يف نثرها للوزيرّي  سّتة تس 

ه األّول   وأثبت، عليه فاعرتض الوزيري   الّسيوطي جواب    (2)"الحاوي" يف اعرتاض 

صيب   الجواب  " إحداهما: (3)رسالتين   يف عليه يردّ  له انربى فقد، يرتكه ولم  عن الم 

هم  " واألخرى، "الخطيب اعرتاض   ص الس  ر يف يب  الم   ."الخطيب ن ح 

  اإلمام لها انربى التي المعارك لبعض سرد   هذا
ّ
، اهلل رحمة عليه الّسيوطي

 إيصاله تمّ  قد اإلمام توجيه على الربّ عبد اعرتاض   أنّ ، منها طرف   بسط   إلى دعاين

ا مام المؤّرخ إلى، قصد غير   أو قصد  ا لينثر، الّسخاوي الّشمس اله   يف منه بعض 

ب أالّ  الّضارية المعارك هذه مثل يف األصل نّ وإ. تاريخه  وي خّطأ واحد فيها ي صو 

، العلم يف ورسوخهم العلمّية العلماء هؤالء مكانة من تقلل ال الّطعون هذه ألنّ ، آخر

 من كّل  من يغيّر  ، الّصنعة يف واالّتحاد  ، المنافرة توجب   المعاصرة" ألنّ  وذلك

 .(4)"طبعه المتعاصرين

 : ْدءبَ  على َعود  

رّ " رسالة أ ن   إلى مضى فيما أشرت   لتها يف تدور   "الربّ عبد على الك  م   حول ج 

يوطي توجيه هم" لجملة   البيضاوّي  إعراب   السُّ ج  ر  ٱ  ٻ  چ: تعالى قوله من "ي خ 

– فيها -البيضاوّي : أي– أجاز إذ  ، (5)چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ

، مستأنفة جملة   إحداهما: اثنتين من ملة  ج موقعها كوني أ ن   -الّسيوطي عنه نقل كما

                                                                        

 (.888-847: 4) للسيوطي "الحاوي للفتاوي"( انظر: 1)

 (.881-888: 4) السابق( انظر: 4)

 .73 للسيوطي "فهرست مؤل فايت"( انظر: 8)

 (.774: 4) للكتاين "واألثباتفهرس الفهارس "( انظر: 2)

 .451( سورة البقرة: 5)



 

 
 

 ودَراَسًة َتْحقيًقا السُُّيوطّي للَعّ َمِة ( َية ِإْعراِب   رَسالٌة  الَبرِّ َعْبِد َعل  الَكرُّ 463

 عامر ابن قراءة

ستكنِّ  الّضمير  : األول: ثالثة   من واحد فيها الحال صاحب  ، حالّية   جملة وثانيتهما  الم 

 " يف
ّ
ل ي ا والموصول الضمير: والثالث، "الذين" الموصول: والثاين، "و   .مع 

ة أنّ  ويبدو ربين كالم يف خلط ا ث م  ع  م إعراب   وجيهت يف الم   البيضاوّي  فإنّ ؛ لةالج 

 أو، خرب بعد خرب  والجملة  ": تفسيره يف قال إعرابه توجيه حول الّرسالة تدور الذي

ستكنّ  من حال   ا منهما أو، الموصول من أو، الخرب يف الم   أو مبّين استئناف   أو، مع 

 كما وظيفتين ال وظائف ثالث إحدى من وظيفة للجملة فجعل، (1)"للوالية مقّرر

 الّس  أورد
ّ
 . يوطي

ه  ، (هـ717 ت) الع كربّي  أّما ا": قال، وجهين على الجملة ف وج   فأم 

رجهم)  ) يف الضمير من حاال   يكون وأن  ، ثاني ا خرب ا يكون   أن   فيجوز، (ي خ 
ّ
 .(2)"(ولي

رج ولم رها التي األوجه على حّيان أبو ي خ   عنده فإن  ؛ قبله البيضاوي قر 

رجهم" للجملة  تكون أن  : وثانيها، مستأنفة تكون ن  أ أحدها: (3)يبأعار ثالثة "ي خ 

 " فيها والعامل، حالي ة الجملة
ّ
لي مير هو الحال صاحب   فيكون، "و  ، فيه المستكنّ  الض 

 .ثاني ا خرب ا تكون أن: وثالثها

مين أعاد وقد   الس 
ُّ
ا الثالثة األوجه هذه تفسيره يف( هـ157 ت) الحلبي ، (4)نصًّ

ين شهاب ومثله  توجيه يف قال إذ، "المعاين روح" يف (هـ1418 ت) األلوسي الدِّ

 حاال   أو، جملة   كونه ي جّوز من عند ثان   خرب  أو، للوالية تفسير وهو": الجملة إعراب

 ) يف الضمير من
ّ
لي  ت) رويشد  ال الدين محيي الدكتور األوجه هذه واختار، (5)"(و 
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ا": الجملة إعراب يف قال، (م1734/ هـ1288 مير من حال   إم   يف المستكنِّ  الض 

( 
ّ
لي  صياغتها وأعاد، (1)"الموصول من حال   أو، ...، (اهلل) للمبتدأ ثان   خرب  أو، (و 

ّل  لها يكون أالّ  فيها األحسن  ": قال إذ  ، الّشوا أيمن الدكتور ح   ألن ها، اإلعراب من م 

رج خرجت  تكون   وأن، (اهلل) لهلقو ثاني ا خرب ا تكون أن   ويجوز، للوالية التفسير م خ 

مير من حاال    ) يف الض 
ّ
لي  تكون أن  ( هـ1817 ت) ايفص  ال محمود واختار، (2)"(و 

تكنّ  الضمير من: أي– الفاعل من حالي ة   س   ) يف الم 
ّ
لي  من: أي– المفعول من أو، (و 

صول االسم و  ت بى، (3)(الذين) الم  اج  اط أحمد الدكتور و  تبى" يف الخر  ج   ونتك أن "الم 

ة ثاني ا خرب ا الجملة   الل  اط الّصايف اختيار ولعل  ؛ (4)للج  ا والخر  ا وجه   إلى يعود، واحد 

 .وتفريعاهتا اإلعرابي ة األوجه كثرة من والتخلُّص التيسير

هم" الجملةف، إذن رج  رج ال "ي خ   قّيدها التي الثالثة الوظائف عن ت خ 

ريجات هم ذكرت   من وكّل ، البيضاوّي  رجوا لم ت خ  ه ما على ي خ  ر  ر   أبي من كان ما إالّ ، ق 

 صايف محمود ومن، استئنافّية الجملة تكون أن   استثنى إذ  ؛ قبله العكربي البقاء

ثين من الخراط أحمد والدكتور د  ح  ه إذ  ، الم  ج  ، الحالي ة على الجملة منهما األول و 

 !!خربّية تكون أن الثاين واختار

ريجات يف أر   ولم عربينا ت خ  بيّن ما لم  : الجملة خرجت أجلها من التي العل ة ي 

ن  – حّيان أبو به عّلل ما سوى، استئنافّية أو، حالي ة أو، خربي ة ل   وم  ن   -عنه ن ق  و   ك 

رج  ) يف واألحسن  ": قال، -بينها من عنده الراجح وهو– استئنافّية الجملة ، ..(.همي خ 

رج خرج هألن  ، اإلعراب من موضع له يكون أالّ   حيث من وكأن ه، للوالية التفسير م خ 

                                                                        

 (.837، 833: 1) "آن وبيانهإعراب القر"( 1)

 .35، "الجامع إلعراب جمل القرآن"( 4)
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تبى من مشكل إعراب القرآن"( 2) ج   .72، "الم 
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  اهلل إن  
ُّ
ه   بي ن  ، المؤمنين   ولي ج  هم بأن ها، والتأييد والن صر الوالية   و   الظُّلمات من إخراج 

 .(1)"النُّور إلى

  تداخل   فيها حصل الجملة   فإن  ، وعليه
 
وهنا بين: وظائف   ثالث   بين إعرابي  ك 

ابقة النّصوص قراءة من ويبدو. مستأنفة أو ،حالي ة أو، خربي ة ة أن   الس  ا ث م   آخر   وجه 

هنا وهو، الجملة إليه تخرج و  رة ك  فسِّ  ) قوله يف الوالية لمفهوم م 
 
لي لة   فيكون، (و  م   ما ج 

رج  ) جملة   إليه خرجت    من البيضاوّي  إليه ذهب ما وإن  ، نحوي ة وظائف   أربع   (همي خ 

ن و  بيِّن ا ئناف ااست الجملة   ك  ا أو م  ر  قرِّ رج إن ما، للوالية م   معنى إلى -ظنِّي يف– ي خ 

ا كان ما الن حوّي  فاالستئناف؛ (2)الن حوي ال البياينّ  االستئناف ن قطع  ا م  ، قبله عم 

رج  ) والجملة ه الذي هو والبياينُّ. قبلها بما مت صلة (همي خ  صُّ  كان بما البيانّيون ي خ 

ر لسؤال   جواب ا ۅ      *ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  چ : تعالى قوله نحو، مقد 

 قوم   سالم  : قال؟ لهم قال فماذا: أي، (3)چۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى

رون ن ك   . م 

اعر قول   ومنه  (الكامل): الش 

م   ع  رة   يف أن ني العواذل   ز  م  قواص                 غ  ريت ولكن  ، د  م  ن جلي ال غ   ت 

قوا: أي د  بوا أم أ ص  ذ  ر سؤال   من يّتضح اآلية يف والبيان  ؟ ك   كيف: أي، مقد 

ت واّلهم هم: فالجواب؟ ي  رج   .النّور إلى الظُّلمات من ي خ 

رج وقد   وهو، الت فسير معنى إلى اآلية   يف االستئناف ي خ 
ُّ
 أبي قول يف المعني

هم) يف واألحسن  ": عنه نقل ومن الّسالف حي ان رج   من موضع له كوني أالّ ، (...ي خ 

                                                                        

 (.472: 4) "البحر المحيط"( 1)

 (.21-28: 5)البن هشام  "مغني اللبيب"انظر الفرق بينهما: ( 4)

 .45، 42اريات: ( سورة الذ  8)
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رج خرج ألن ه، اإلعراب خ  رت ه شئت   وإن  ، تفسير حرف غير من "للوالية التفسير م  ، قد 

  اهلل  : التقدير فيكون
ُّ
لي ن وا الذين   و  هم: أي، آم  رج   والت فسير  ، النُّور إلى الظُّلمات   من ي خ 

 بحرف   تفسيرّية   ونتك أن   بين الفرق فما وإالّ ، أجود   الموضع هذا يف تقدير   غير   من

ر تأنفة   أو، مقد  س  ا م  ر سؤال عن جواب ا بيانيًّا استئناف   ؟!مقد 

مير   الفاعل   من تكون أن   فإّما، حالي ة الجملة كون   وأّما ستكنِّ  الض   يف الم 

( 
ّ
لي ا، (الذين) إليه المضاف المفعول من وإّما، (و  ا والمفعول الفاعل من وإم  ، مع 

  عنه كشف ما وذلك
ّ
اّله الّسيوطي هم" جملة يف "الحالي ة" يوّجه وهو وج  رج  . "ي خ 

 المضاف من الحال مجيء شرط فعلى، (الذين) من حالي ة الجملة   وقعت وإذا

 : بقوله "األلفي ة" يف مالك ابن إليها أشار صور   ثالث   يف وهو، (1)إليه

ـ ضـاف  الم   مـن حـاال   ز  ج  ت   وال  ه  ل 
ـ   ـ

ــــه  م  ع   ضــــاف  م  ال اقتضــــى إذا إال     ل
 ـ

ـــ أو ـــ ان  ـك ـــ ء  ز  ج  ـــ اـم  اضـــيف  أ   ه  ـل 
 ـ

ـــــز  ج   مثـــــل   أو   ـــــ ؛هـئ   اف  ـحيـــــت   الـف 
 ـ

ن   وهي األولى فالّصورة و  ضاف ك   تضّمن مّما الحال يف هعمل   ي صحُّ  مّما الم 

: أي– الحال مجيء ومثاله، وغيرهما والمصدر الفاعل كاسم، الفعل معنى

هم رج  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ: تعالى قال، الشاهد موضع يةاآل يف الموصول نم -ي خ 

 .(2)چٻ  پ  پ  پ  پڀ

ا  تعّدد باب من فهو، (اهلل  ) الجاللة للفظ ثاني ا خرب ا وقعت الجملة   كون   وأم 

م   المفرد الخرب أن   التعّدد يف والقاعدة  ؛ واحد والمبتدأ الخرب  . الجملة الخرب على مقد 

فر   الوجه   هذا يكون أن   ويمكن ام   أبي مذهب على التفسيري ة الجملة عن ع 

بين علي ل و  ل   لها يكون الت فسيري ة الجملة   أن   يرى إذ  ، (هـ725 ت) الش  ح   من م 
                                                                        

رب"انظر: ( 1)  (.48: 2)للسيوطي  "همع الهوامع"و(، 1358: 8)ألبي حيان  "ارتشاف الض 

 .451( سورة البقرة: 4)
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 لها كان، اإلعراب من محل   له تفّسره ما كان فإن  ؛ (1)تفّسره ما بحسب اإلعراب

ل و   قاله الذي وهذا": الّسيوطي قال، فال وإالّ ، حل  م ختار هو بينالش  ، (2)"عندي الم 

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  چ : تعالى بقوله لذلك ومث ل

 به للموعود تفسير ألّنه، نصب محلِّ  يف "مغفرة لهم": فجملة  ، (3)چۇئ  ۆئ

 فهي، (4)چحت  خت    مت  ىت  يتچ : تعالى قوله يف "خلقناه" جملة ومثلها. المحذوف

 وهذا(. إن  ) لـ خرب  ألّنه، المحذوف "شيء   كل  " لعامل تفسير ألّنها، رفع محّل  يف

، (5)"ظنِّي يف ي ق وى الذي وهذا": قال، الّسامرائي فاضل الدكتور اختاره الرأي  

ا ملة فإنّ ، ذلك على وتأسيس  ل ج 
هم) ل  رج  لُّها، اإلعراب من محالًّ ( ي خ  ح  ب ر   وم   لـ ثان   خ 

( 
ّ
لي  (.و 

  ل  التداخ أن   إلى ت ف ضي مسألة   تربز وهنا
 
 محل   لها التي الجمل بين اإلعرابي

 ذلك؛ النحويين مباحث يف عنه يختلف، المفّسرين مباحث يف لها محل   ال التي وتلك

هم) كجملة- الواحدة الجملة أن   رج   سواء، الرتكيب يف وجه   غير تحتمل   التي -(ي خ 

ّول، له محل   ال أم محل   له أكان   ناعت هم ي وافق   لذيا الوجه على النحويين عند ت ؤ   ص 

 هذه نفسر كيف وإال  ، ذاك أو الوجه هذا توجيه يف المعنى دور عن الن ظر بصرف

عوه الذي المعيار على الجملة ض  ل   يف و  ع  ملة ج   لها محل   وال مّرة محل   لها الج 

ال بمفرد التأويل معيار وهو، ؟أخرى  لهما محل   ال وجهين تحتمل جملة   فههنا؛ أ و 

 من محل   لهما آخرين وجهين وتحتمل، الت فسيرّية أو االستئنافي ة هما إلعرابا من

                                                                        

 (.148: 5) "مغني اللبيب"( انظر مذهبه: 1)

 (. ط مكرم57: 2للسيوطي ) "ع الهوامعم  ه  "( 4)

 .7( سورة المائدة: 8)

 .27( سورة القمر: 2)

 .174، "ها وأقسامهاالجملة العربي  تأليف"( 5)



 

 
 

 اجَلَواِرَنة اهلل َعْبد ُيوُسُ . د 469

 

 
ي د   المعيار هذا فهل؛ الحالي ة أو الخربّية هما اإلعراب  وهل؟ الّدارسون منه ينفكُّ  ال ق 

 تبقى النحوي ة الوظائف فيها تتداخل التي الكريم القرآن يف الجمل من الكاثرة الكثرة

 ؟!لقيدا هذا إطار يف

 من، الجمل بين التداخل هذا على األمثلة بعض أسوق ذلك على وللتدليل

ه) جملة   ذلك ل ق  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  چ : تعالى قوله يف( خ 

ەئ  چ: تعالى قوله يف( ت ب غوهنا) وجملة، (2)والتفسيرّية الحالي ة تحتمل   التي(1)چۓ

 تحتمل التي(3)چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

لنا) وجملة  ، (4)واالستئنافي ة الحالي ة ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : تعالى قوله يف( ف ض 

م  ) وجملة  ، (6)واالستئنافي ة والحالي ة الخربي ة تحتمل التي (5)چپ  پپ  قوله يف( أ ن ع 

 (7)چېئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ: تعالى

: تعالى قوله يف( ت علِّمون هن  ) وجملة  ، (8)اضي ةواالعرت والحالي ة الصفة تحتمل التي

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ

، (10)التي تحتمل  الحالي ة واالستئنافي ة واالعرتاضي ة (9)چۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

ب تغي) وجملة   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  چ: تعالى قوله يف( ت 
                                                                        

 .57( سورة آل عمران: 1)

 .187أليمن الّشوا،  "الجامع إلعراب جمل القرآن"( انظر: 4)
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كم) وجملة، (2)والتفسيري ة واالستئنافي ة الحالي ة تحتمل التي (1)چڀڀ ض   من ب ع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ: تعالى قوله يف( بعض

، (4)واالعرتاضي ة واالستئنافي ة والحالي ة الّصفة تحتمل التي(3)چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ: تعالى قوله يف( تأمرون) وجملة

 وجملة، (6)واالستئنافي ة والحالي ة والخربي ة الّصفة تحتمل التي (5)چٿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ: تعالى قوله يف( ت ل قون)

 . (8)والتفسيري ة واالستئنافي ة والحالي ة الّصفة تحتمل   التي(7)چڀ

ل من -ي لحظ   كما– وهذا  اله يكون   أن  : الوجهين تحتمل جمل   بين الت داخ 

ا. آخر جانب من لها محل   وال، جانب من اإلعراب من محل    بين التداخل وأم 

، الن حويين مباحث يف مشكلة   فيه وليس، فكثير اإلعراب من محل   لها التي الجمل

ضعوه الذي القيد   ألن    .يتحّقق بمفرد التأويل من و 

 عن تكشف   وإضاءات  ، درس   مزيد   إلى بحاجة   الموضوع هذا أن   لي ويبدو

ق أن   يمكن التي المعاين ل لنا ما إذا تتحق   أبحاثهم تقوم الذين، الن حويين قيود من ت ح 

 .قواعدهم يخالف   ما كّل  تأويل على

  

                                                                        

 .1( سورة التحريم: 1)

 .233( انظر: السابق، 4)

 .175( سورة آل عمران: 8)

 .147( انظر: السابق، 2)

 .118( سورة آل عمران: 5)

 .118( انظر: السابق، 7)

 .1( سورة الممتحنة: 1)

 .217( انظر: السابق، 3)
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 ققََّحالُم صُّالنَّ: انيالثَّ ُمْسالِق 

قيق يف اعتمدت  لإلمام مجموع   من- مخطوطة نسخة على الّرسالة هذه ت ح 

 
ّ
طوطات موقع من هاعلي حصلت   -السيوطي خ  مل -األزهر مكتبة م   الّرقم ت ح 

ر على وتشتمل، (814445) ش  قات ع  ر  قة كلُّ ، و  ر  ة  ، صفحتين يف و  لِّ  أسطر   عد   ك 

حة ف  ا وعشرون ثالثة   ص  رة إحدى سطر   كلِّ  يف، سطر  ش  سالة فيه تبدأ، تقريب ا كلمة   ع   الرِّ

 (.أ81) ورقةال هناية قبل وتنتهي، (أ44) الورقة هناية من

يوطي اإلمام رسالة بين جاءت الّرسالة أن   ويبدو  س  ي  ل   يف األركان   ييدش  ت  " السُّ

  ع  د  ب  أ   كانم  اإل   يف
الي اإلمام معرتضي على الردّ  يف "انك   ام  م  ي س   " رسالته يف الغز   يف ل 

كان م 
ع   اإل  ا أ ب د  م 

ان م  ب ل  " بـ موسومةال تهرسال وبين -" ك  ثيق  ال الح   ةر  ن ص   يف و 

ديق تبت   والنُّسخة. "الص  ب س   ال واضح بخط   ك   ي صاحب   ما مع، التواء وال فيه ل 

ن ات مزالق   من واحدة   نسخة   على االعتماد    .وه 

ل من تبدأ التي السؤال نع الموجزة واإلجابة   : قوله من، الخامسة الفقرة أو 

رة القواعد م ن" ر  ق  بي ة يف الم  ر  بهان والحال الحال صاحب أ ن   الع   -"والخرب المبتدأ ي ش 

رى م الحظة   ذلك ويف": قوله إلى أي، العاشرة الفقرة آخر يف وتنتهي  لقاعدة أ خ 

  اإلمام أدرجها، "معنييه يف المشرتك استعمال: وهي أ صولّية
ّ
 الفتاوى" يف الّسيوطي

 .(1)"للفتاوي الحاوي" كتابه يف "القرآنية

صت   وقد ر  نة   بصورة   النّص إخراج لىع ح  س   مبيّن ا األخطاء بتصويب   فقمت  ؛ ح 

ه ج  ه، النّّص  وضبط  ، فيها الّصواب و   بحسب، فقرة   وتسعين ثمان  ( 73) إلى وتفقير 

ر  و، القرآنّية اآليات وث قتو، والّسياق المعنى مقتضيات  يف النحوّية اآلراء تجخ 

م، النّحويين كتب من مظاّنها ج  ر  ، عالمألل توت ر   التي المصطلحات بعض ت  حوش 

                                                                        

 (. 888 - 477: 1) "الحاوي للفتاوي"( انظر: 1)
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 الحاجة   مّست التي المواطن بعض على عل قتو، الّرسالة يف الّسيوطي استخدمها

ا كان ما وتوضيح  ، عليها الّتعليق إلى ب ط   خالل من مبهم   وعناصره النّص أجزاء ر 

 .ببعض

 

 طوطْخ المَ  نَ مِ  اذُج مَ نَ 

 

 

 

 ولىاألُ  حةُ فْ الصَّ 
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 خيرةحة األَ فْ الصَّ 
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 قامُلَحقَّ صُّالنَّ

 

 الَبر   َعبْدِ  على الَكرُّ 

يوطِي   الَجاللِ  الحافِظِ  ال َمةِ للعَ   السُّ

 آمين بِهِ  َوَرِحَمنا َتعالى اهللُ  َرِحَمهُ 

 

ْحمنِ  اهللِ  بِْسمِ  حيمِ  الرَّ  الرَّ

 َوَرجائِي ثَِقتي َوبِهِ 

ؤال]  [ السُّ

ع  
ف    ر 

 
ه سؤال   إلي م ما: صورت  واب ك  ن   ج  ل   ع  و   يف (1)البيضاوّي  اإلمام ق 

ڀ  پ  پ  پ  ٻچ: تعالى قوله إعراب  هذه ت كون   أ ن   ي صحُّ : (2)چپ

لة   م  تأنفة   الج  س  حُّ ، م 
نِّ  من حاال   ت كون    أ ن   وي ص 

تك  س   " يف الم 
ّ
ي ـ  ل  من أو، "و 

نا ب يِّنوا؟ (3)منهما أو، الموصول لى الحال   صيغة   كيف ل  ل   ع  م   ك  ثاب ك  ؛ اهلل أ 

ت ب ت  [ ب44] ك  ه ما عليه ف   : ن صُّ

                                                                        

ر، الّشيخ أبو الخير، ناصر الّدين، عبداهلل بن عمر البيضاوي، له المنهاج يف ( اإلم1) ام، الفقيه، المفسِّ

طبقات "هـ. انظر: 771األصول، وتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وغيرها كثير، تويف سنة 

 (.112: 118) "المفسرين للداوودي

 .451( سورة البقرة: 4)

هم م ن الظُّل مات  إ لى النُّور، "(. واآلية تاّمة: 155: 1) ( انظر: تفسير البيضاوي8) ج  ر  نوا ي خ  يُّ الذين آم 
ل  اهلل  و 

م  فيها  حاب  النّار  ه  ك أ ص 
م م ن النّور  إلى الظُّلمات، أ ولئ  جون ه  ر  م  الّطاغوت  ي خ  ه  ياؤ 

ل  روا أ و  ف  والذين  ك 

 ."خال دون
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يوطي جواب]   [ الس 

  الحمد   -1
 
الم   هلل س  لى و  ط فى الذين   عباد ه   ع  بب  . اص  كال يف الس   هذا إ ش 

ثال ه ه (1)الكتاب   هذا م ن وأ م  ي ر  م أن  ، الناس على وغ  ع عن ق صرت اله م   العلوم يف التوسُّ

ر خ   على فاقتصروا، فيها والت بحُّ فوا تصراتم  ك  م  ، عليها ع  ت ط ل عوا ول  ت ب سائر إلى ي   ك 

ت رى؛ الفنّ  ذلك بي ة يف الن اظر   ف  ر  أ   إذا -مثال  - الع  ر  نِّف ابن   ق  ص  ضيح" أو، (2)الم  ، (3)"الت و 

ويًّا صار أن ه ظن   ا ن ح  م 
أ   فإن  ، بالنّحو عال  ر    ق 

 
ه (4)الرضي و   صار أنه نفسه يف اعتقد، ون ح 

ي ه  سي د   وهو، (5)بو  م   ب ع  ق   ل  ت ر  جة   إلى ي  ر  ّمى  أ ن   د  ا" ي س  ال   "مشارك  ّما ف ض   . ذلك سوى ع 

ل لنُّحاة   -4 ت ب   و  ّمة   ك  تملة   ج  ش  لى م  د   ع  ن إال   ب ها ي حيط ال، ق واع  ب   م   ن ص 

ه س  ن ى للعلم ن ف  ه   وأ ف  ر  م  ر   ذلك وراء ث م  ، فيه ع  ر   أ م  رف   منهم العارف   أن   وهو، آخ   ي ع 

بي ة يف مسائل   ر  رف   وال الع  ب ني ة   هي التي القواعد   ي ع  ت  ، عليها م  ن ي ول س  د   أ ع  واع   بالق 

واب ط   ر   التي الض  ك  قُّ : مثل ت ذ  ب تدأ ح  ديم الم  قُّ ، الت ق  ب ر   وح  و، الت أ خير الخ   بل -ذلك ون ح 

ب ت ها التي ل هذه أ صول   هي التي القواعد   س 
بة الن حو إلى ن  س 

ن   يف المذكورة   القواعد   ك 

باه" كتاب   ّية   "والن ظائر األ ش  ه  ق  ه إلى الف  ق  لِّف   لم الن وع   وهذا، الف   إلى بالنّسبة فيه ي ؤ 

بي ة   ر  د الع  ا فيه أ ل فت   وقد، أ ح  ف  ل  ؤ  ت ه (6)م  ت ن ب ط  ت ب   م ن اس  ت ى ك  ب ت  ، ش 
ل   فيه وت ع  ب ك   .الت ع 

                                                                        

 ."زيل وأسرار التأويلأنوار التن"( يقصد تفسير البيضاوي 1)

( أي  كتابه، وهو شرح بدر الدين محّمد ابن اإلمام ابن مالك على ألفّيته الّشهيرة يف النحو والّصرف، 4)

بغية "هـ. انظر: 737وبدر الدين إمام يف علوم العربّية، أخذ عن والده، وله تصانيف نافعة. تويف سنة 

 (.445: 1للسيوطي ) "الوعاة

 ، لإلمام النّحوي ابن هشام األنصاري."المسالك إلى ألفّية ابن مالك أوضح"( هو كتاب 8)

م األئّمة، 2) ه الّشهير على كافية ابن الحاجب، والّرضي هو محّمد بن الحسن االسرتاباذي ن ج  ح  ر  ( أي ش 

 (.573 -571: 1للسيوطي ) "بغية الوعاة"هـ. انظر: 737تويف سنة 

ا يف النحو كـ 5) ا كبير  . انظر "الكتاب"؛ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، صاحب "سيبويه"( أي إمام 

 (.488 -447: 4للسيوطي ) "بغية الوعاة"ترجمته: 

رات التفاعل الحاصل بين العلوم الدينّية "، وهو "األشباه والنظائر يف النحو"هو كتابه ( 7) م  رة من ث  ث م 

= 
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جيه   بيان   اآلن   والمقصود   -8 راب هذا ت و  ع   ال الوضوح غاية   (1)يف وهو، اإل 

كال ماعة   كان   وإ ن   فيه إ ش  لوه ج  ك  ت ش  م، اس  ل ه  ة   و  د  ألون أ شهر   ع  أ قول، عنه ي س   : ف 

رة القواعد م ن -2 ر  ق  بي ة يف الم  ر  بهان والحال الحال صاحب أ ن   الع   ي ش 

به فلذلك؛ (2)والخرب المبتدأ د واحدا   الحال صاحب   يكون أ ن ي جوز الش  ه وتتعد  ، حال 

د   والخرب   واحدا   المبتدأ يكون كما دا   الحال صاحب   يكون أ ن وي جوز، متعدِّ  متعدِّ

ا والحال   ت عّدد  ا م  د  ت ح  ابط وجود وي شرتط، وم  [ أ48] كما، الصاحب ي ن   من لكل   الر 

رتط ابطال وجود ي ش  ي ن   من لكل   ر   .(3)المبتدأ 

ت ى المشهورة القواعد ومن -5  من يأيت الحال   أ ن  ، (4)"األ لفّية" يف ح 

 : قال كما (5)[فيه] عامال   المضاف كان إذا إليه المضاف

ز   وال ضاف   م ن حاال   ت ج  ه   ال م  ت ضى إ ذا إ ال         ل  ضاف   اق  ل ه   ال م  م   ع 

ر إذا -7 ُل  ْجهُ َفالوَ ؛ ذلك تقر  تك نّ  الضمير من حال   (6)أ ن ها وهو- األَوَّ س   الم 

 " يف
ّ
ح هو -"ولي ض  ه الذي وهو، األ و  ح  ج   صيغة فإن  ؛ (7)"البحر" يف حيان أبو ر 

                                                                        
= 

 ."والعلوم العربّية

ن، وصواب ه ما أث( 1)
 بتناه كما يف اعرتاض عبد الربّ.يف األصل: م 

 (.843: 4البن مالك ) "شرح التسهيل"انظر: ( 4)

رجة يف ( 8) د  الحاوي "اإلجابة الموجزة عن السؤال من بداية الفقرة الخامسة إلى هناية الفقرة العاشرة، م 

يوطي ) "للفتاوي  (.888 -477: 1لإلمام السُّ

ف.( 2) ر   ألفّية ابن مالك يف النّحو والص 

 زيادة يقتضيها الّسياق كما يف اعرتاض عبد الرب، أي إذا كان المضاف  عامال  يف المضاف إليه.( 5)

م(.( 7) ه  ج  ر  لة )ي خ  م   أي ج 

ح  االستئناف على الحالّية الذي ي فهم من قوله: ( 1) ج  فاألحسن يف "لم يرّجح هذا أبو حّيان، إّنما ر 

ضع   و  هم(... أن  ال يكون له م  ج  ّجح  يف الحالّية كما أشار الّسيوطي يف رّده على "من اإلعراب)ي خر  ، ثّم ر 

هم( حاال ، والعامل فيه )ولّي(، فيكون صاحب الحال الّضمير  ج  االعرتاض األّول اآليت، أن  يكون )ي خر 

= 
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" 

ّ
ل ي  وتقدير  ، كثيرا   الفاعل من يأيت والحال  ، الفاعل ضمير ومنه مشب هة   صفة   "و 

  اهلل  : الكالم
ُّ
ل ي هإ خ حال   المؤمنين و  ن ه حال   أ و  ، الظلمات من إي اهم راج  و  ا ك  ج  ر  خ   م 

ال هم أ ي، لهم هم حيث ت و  ج  ر  ب يِّنة حال   اإلخراج فجملة  ؛ العامل يف قيد   والحال  ، أ خ   م 

يئة ه 
ج" وضمير، المتوّلي ل  ر   . بصاحبها الحال لجملة الرابط هو فيه المسترت "ي خ 

ع ل   وإن ما -1   " ضمير م ن ج 
ّ
ل ي   " نفس م ن ال "و 

ّ
ل ي  عن خربا   واقع   أل ّنه "و 

 يف كان وما المفعول أو الفاعل من بل، الخرب من يأيت ال الحال أ ن  : والقاعدة  ، المبتدأ

 يأيت فال الخرب   وأ ّما، (2)رأي   على المبتدأ أ و، (1)بشرطه إليه المضاف وهو، معناهما

ل   فلذلك؛ الحال منه د  ل هفا هو الذي الضمير إلى ع   . (3)ع 

ا واضح   -الموصول من حال   أ ّنها وهو- الثاين والوجهُ  -3  أل نه، أيض 

رور   ج   يف وهو فيه عامال   المضاف كان ما قاعدة من فهو، إليه المشب هة الّصفة بإضافة م 

                                                                        
= 

 (.472: 4) "البحر المحيط"المستكّن فيه. انظر: 

وهما  وشرطه عند ابن مالك أن  يكون المضاف م ّما يصّح ( 1) عمله يف الحال كاسم الفاعل والمصدر ون ح 

ا، ومنه قوله تعالى:  ، وأعجبني قيام  زيد  مسرع   مجّردة 
م ّما تضّمن معنى الفعل، فتقول: هذا ضارب  هند 

ا( جاءت من المضاف إليه 2]يونس:  چڳڳ ڳ ڳچ ا، وجميع  ، ومسرع  [؛ فاألحوال )مجّردة 

(. 824: 4) "شرح التسهيل"ب. وث ّمة شرطان آخران )انظر: )هند، وزيد، وضمير الجمع( على الرتتي

ا، كقوله تعالى:  ې  ې ې ى چوجّوز بعض النحويين أن  تأيت الحال من المضاف إليه مطلق 

، 77: 8البن الشجري ) "األمالي"(، و48: 2) "همع الهوامع"[. انظر: 77]الحجر:  چى

71.) 

اعل والمفعول والمجرور والخرب، وكذا من المبتدأ على جاء يف حاشية الصّبان: تقع الحال من الف( 4)

حاشية ")أي ابن مالك(. انظر:  "مذهب سيبويه، وال تأيت من المضاف إليه إاّل يف مسائل عند المصنّف

(. وذلك مخالف  لما قّرره السيوطي. 54: 4) "الكتاب"و(، 113: 4) "الصبان على شرح األشموين

 (.48: 2)للسيوطي  "همع الهوامع"انظر: و

ح أن يأيت من الّضمير ( 8) ج  قد يأيت الحال من الخرب كما جاء يف الحاشية السابقة، ولكنّه يف هذه اآلية ت ر 

ل ّي(.  المستكّن يف الخرب )و 
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ل   جئت   لو، ول هذا. المفعول معنى فة ب د  ت بالفعل المشب هة الصِّ ر  ه  ، المفعولي ة ظ 

ل ىت   اهلل  : فيقال ، المفعول من تأيت والحال  ، مفعوال   "الذين" فيكون، آمنوا الذين و 

  اهلل: الكالم وتقدير  
ُّ
ل ي جين كون هم حال   المؤمنين و  ر  خ   فإذا؛ الظلمات من ب هدايته م 

رت    " ضمير من الحال ق د 
ّ
جًا " تقدير يف كانت "ولي ر  خ   وإذا، فاعل   اسم   بالكسر "م 

رت ها ن ى يف هو الذي "الذين" من ق د  ع  دير   يف كانت، المفعول م  جين" ت ق  ر  خ   بالفتح "م 

 . مفعول[ ب48] اسم

ا واضح   الثالث والوجهُ  -7 ا منهما حال   أ ن ها وهو، أيض   فيهما فإن  ؛ مع 

ج" ضمير وهو، باألّول رابط  : رابطين ر  ، بالثاين ورابط  ، فاعل هو الذي المسترت "ي خ 

ج" مفعول هو لذيا "آمنوا الذين" ضمير وهو م  " وهو "ي خر   على الكالم وتقدير  ، "ه 

  اهلل  : هذا
ُّ
ن ه حال   المؤمنين ولي و  ا ك  ج  ر  خ  ن هم وحال  ، بالهداية لهم م  و  جين ك  ر  خ   م 

رى م الحظة   ذلك ويف، باالهتداء  يف المشرتك استعمال: وهي أ صولّية لقاعدة أ خ 

 .(1)معنييه

ن ت   وقد  -18 ئ ل ت   ك  ة   م ن لسؤالا هذا عن س  د  هر   م  ت   أ ش  ك  ت ر  ، عليه الكتابة و 

ب اآلن عليه كتبت   ولكنّي س  باني ة الحكمة اقتضته ما ب ح  ت ب ت ه ما آخر   هذا. الر   . ك 

 [اعتراض]

ق ف   واقفًا إنّ  ث مّ   -11 د  ، الجواب هذا على و  ج  و   حي ان أ با إن  : قولي فيه ف 

ح   ج  ر" يف ر  ن   "الب ح  و   " ضمير من الحال ك 
ّ
ل ي ل  ، "و  ك  ت ش  ن ه ذلك ف اس  و  ك 

ع   ل  بارة   راج   ع 

ر" دها فلم "الب ح  هم" يف واأل حسن: عبارته فإن  ؛ ذلك تعطي ي ج  ج  ر   "ي خ 
                                                                        

د ( 1) ق  ا يف اآلخر، كالنّكاح الذي ي طلق على الع  ء للّطهر والحيض، أو حقيقة يف أحدهما مجاز  ر  كالق 

اإلحكام يف "أن  ي راد به كال المعني ي ن  أو ال؟ مسألة اختلف فيها العلماء... انظر:  والنّكاح...، هل يجوز

ف ع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"(، و471: 4لآلمدي ) "أصول األحكام : 8للتاج الّسبكي ) "ر 

185 .) 
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جون هم"و ر  زوا، االستئناف "ي خ   " من حاال   يكون أ ن   وجو 

ّ
طي (1)العبارة فهذه؛ "ولي  ت ع 

ح   أ ن ه ج  ت ب ت  ، الحالي ة ال االستئناف   ر   : الجواب يف إليه ف ك 

 [عنه الجواب]

قامان   المقام   فإن  ؛ المراد هو ليس هذا إن   -14  يف األ رجح   هل مقام  : م 

اجح   هو االستئناف   أ ن   شك وال؟ الحالي ة   أ و االستئناف   الجملة    أبي وعند عندنا الر 

د كّل  وعند حي ان زنا إذا: الثاين والمقام. أ ح  و   الحال صاحب ففي، حاال   هإعراب ج 

ها: احتماالت ثالثة   د   " ضمير أ ح 
ّ
ما والثالث، الموصول والثاين، "ولي ا ه   . مع 

ل   واالحتمال   -18 ح   األّو  ج  ل هذا على أ ر  و   حي ان أ با أ ن   المراد فليس؛ الق 

ح   ج  ح   أ ن ه المراد وإن ما، حال أ ن ها الجملة يف ر  ج  ل على ر   ضمير صاحبها أ ن   ةالحالي   ق و 

" 
ّ
ل ي د   الت رجيح باب من فهذا، "و  عة   األ ق وال أل ح  ر  ف  ل   على الم  و  عيف الق   ويف، الض 

ه   ق  يء   ذلك م ن الف  روف   كثير ش  ع  ضة  " يف م  و  ح   (2)"الر  ر  ما (3)والش  ه   .وغير 

ذ   -12 ن  [ أ42] وأ خ  و  ح   حّيان أ بي ك  ج  ل على هذا ر   ابتدائه م ن الموصول ق و 

ل وكذا، به   ف ع 
ّ
رابه يف الّصفاقسي أ  ، (4)إ ع   من حاال   يكون ّأن وي جوز: قال ث مّ  به ب د 

                                                                        

ئناف من سياق سبق ذكرها يف هامش سابق، وليس فيها كلمة )االستئناف(؛ إّنما يفهم أّنه رجح االست( 1)

د  بقوله: )أن  ال يكون له موضع من اإلعراب( االستئناف، أو أن تكون نسختا  الكالم، فقد يكون ق ص 

 المعرتض والسيوطي فيهما كلمة )االستئناف(.

هـ( من الكتب المعتمدة يف الفقه الشافعي، اختصرها من 717لإلمام النووي )ت  "روضة الطالبين"( 4)

لإلمام الغزالي )ت  "الوجيز"هـ(، الذي شرح به كتاب 748ام الرافعي )ت لإلم "الشرح الكبير"

 هـ(.585

ح به "المجموع"هو كتاب النووي ( 8) ر   هـ(.217ألبي إسحاق الّشيرازي )ت  "المهّذب"، ش 

جيد"( 2) راب القرآن الم  جيد يف إ ع  ، ولم يتيّسر لي االطالع على الجزء الخاص هبذه اآلية. "الم 

ّزي، تويف سنة والّصفاقسي ، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، أخذ عن أبي حيان، وسمع من الم 

 (.245: 1للسيوطي ) "بغية الوعاة"هـ. انظر: 124
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 . اإلشكال هذا عن الجواب آخر هذا. الموصول

 [البَر   َعْبدِ  اِْعتِراُض ]

ب ت   ما على اعرتاض   كتابة   البلد يف أ شيع أ ّنه ذلك بعد بلغني ث م   -15 ، به أ ج 

ر وأ ّنه ض  س   المؤرخ لىإ أ ح  م  ين   ش  خاوّي  الدِّ ح، (1)الس  ر  ف  ت ب ه به ف  ، (2)تاريخه يف وك 

ه وصار رض  ن   كلِّ  على ي ع  ل م  ل   فإن ه؛ به الظنُّ  وذلك، إليه د خ  عز   األ مر هذا عن ب م 

ا العلوم سائر وعن خصوصًا ه وغاية  ، عموم  ل م  رفة   ع  ع   ي دّون ها الت ي والوقائ ع   األشعار   م 

ا تاريخه يف ا، ومساء   صباح  قًّ ّيز ال فإن ه، العلم وأ ّما، باطال   أو كانت ح   بين فيه ي م 

واب  .(3)والباطل الحّق  بين وال، والخطأ الص 

م   -17 ت   أي ام   بعد ث  ر 
ض    أ ح 

 
لت أ ّنها اثنان وأ خربين، االعرتاض ورقة   إلي  ن ق 

رت ض خطّ  م ن ع  يخ أ خونا وهو، بذلك الم  ر   الش  ين يُّ س   قاضي ابن   (4)الب رّ  عبد   الدِّ

بِّ  القضاة
ح  ين م  بِّ  العالًّمة ابن، (5)الفضل أ بي الدِّ

ح  ين م   الّشحنة بن الوليد أ بي الدِّ

قه (6)الحنفي ظ ه، تعالى اهلل وف  ف  ظ   وح  ف  ه وح    والد 
 
ي ض  ه عن ور  دِّ ه ما فيها فإذا، ج   : نصُّ

                                                                        

، كانت بينه وبينه مشاحنات وإحن، توّفي سنة "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"صاحب التاريخ ( 1)

للسيوطي،  "ظم العقيان يف أعيان األعيانن"(، و18-75: 2) "الضوء الالمع"هـ(. انظر: 784)

 .158-154ص

 (.71: 2) "الضوء الالمع"انظر: ( 4)

 .158-154، ص"نظم العقيان يف أعيان األعيان"انظر ترجمة السخاوي يف كتاب السيوطي ( 8)

نة، توّفي سنة ( 2) ح  : 2) "الضوء الالمع"هـ. انظر: 741أبو الربكات محمد بن محمد الذي يعرف بابن الش 

 (.478-457: 2للغّزي ) "الطبقات الّسنّية يف تراجم الحنفّية"(، و88-85

الدر "بي الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي، صاحب كتاب محب الدين أوالد عبد الرب، ( 5)

 (.885-475: 7) "الضوء الالمع"هـ. انظر: 378، تويف سنة "المنتخب يف تاريخ مملكة حلب

هـ(. انظر: 315حلب، توّفي سنة ) ن أشهر علماء عصره، تولى منصب قاضي الحنفّية يفجّد عبد الربّ، م( 7)

 .581، ص"الفوائد البهّية يف تراجم الحنفّية"(، و7-8: 18) "الضوء الالمع"
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ن إن  ": (1)َقْوُله -11 أ   م  ر  ض ق   الر 

 
ق   لم ي ت ر  ّمى أ ن   درجة إلى ي  شاركًا ي س  ، "م 

نوع   م  ن   له ب د   ال م 
واب   بل، دليل م  ن   أ ن   الص  أ م  ر  ها (2)اآلجّرومّية   ق  م  ه  ي وف  مِّ  س 

ني ال إذ  ؛ مشاركًا شارك ن ع  ن   إال  ، الفن   يف بالم  ك   م  ر  ه أ د  طلح  هم   ب حيث   م ص  ر ما ي ف   ي ذك 

كة   تلفت خ   ولكن، فيه ر  شارك ش  ب الم  س   . المصطلح من أ درك ما ب ح 

صيل  ، "الخ وللنّحاة": َقْوُله -13  . ذكره يف فائدة فال؛ الحاصل ت ح 

نوع   "الوضوح غاية يف": َقْوُله -17 م  ن د  ، م  ن ع وس  ا ليس أ ن ه الم  ك  ر  د  ، بالبديهة م 

ك   ال فيما ي قال وال؛ بالن ظ ر بل ر   . الوضوح غاية يف ن هإ: بالن ظ ر إال   ي د 

ب ه فلذلك": َقْوُله -48 تضي، "آخره إلى الش  ه ي جوز المبتدأ أ ن   ي ق  ّدد   مع ت ع 

ه اّتحاد ب ر  ب   أ ن   كما، خ 
ا يكون الحال صاح  د  دة والحال  [ ب42] متعدِّ ّتح   أ ظنّ  وال، م 

 الفاعل من الالح يكون أ ن   ي جوز: النّحاة قول  : ي قال ال؛ صحيحًا األ مرين من شيئًا

ا والمفعول ذ  - مع  خ  ع   الحال اتِّحاد   م ن ه ي ؤ  د   م  دُّ ب ها ت ع  ل   إّنما هو: ن قول ألّنا؛ صاح  ع   ج 

قاب ل االّتحاد   ه فيكون، التعّدد م  راد   اللفظ جهة من االّتحاد   ال اإلفراد   باالّتحاد م 

ل   كذلك وال]، والمعنى راد هم فإنّ ؛ النّحاة ق و   اللفظ جهة من االّتحاد   باالّتحاد م 

ى أ ال، اإلفراد   ال (3)[والمعنى ثيلهم إلى ت ر  ا لقيت  : بقولهم لذلك ت م   فإن ه، راكبين زيد 

د   وإن   متعّدد الحال صاحب أ ن   جهة من متعّدد ظ   اّتح  ف  ي ن   ل  ل، ومعناهما الحال  ي ت أ م  ل   !!ف 

 إليه المضاف على لضميرا أ عاد، "فيه عامال   المضاف   كان إذا": َقْوُله -41

                                                                        

 أي قول السيوطي يف توجيه إعراب اآلية، وستتكرر يف مواضع كثيرة.( 1)

اق، وتناولها العلماء بالّشرح والتعليق، وضعها أبو عبداهلل مقّدمة نثرّية يف النحو، طّبقت شهرهتا اآلف( 4)

محمد الّصنهاجي المشهور بابن آجّروم ومعناه بلغة الرببر )الفقير الصويف(، تويف يف فاس ببالد المغرب 

 (.487-483: 1) "بغية الوعاة"هـ. انظر: 148سنة 

م فقرة ناقصة هنا استدركتها من رّد اإلمام الّسيوطي على مل( 8) ع  حوظات عبد الرب، أي أّن الّسيوطي يف ز 

 (.58عبد الربّ مخالف للنّحويين يف هذه المسألة. انظر الفقرة )
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م   وهو ه  ح كما الحال يف عامال   المضاف   يكون   أ ن   الغرّض  أل ن  ؛ و  ر   يف هشام ابن   به ص 

ب ق   فلم؛ دائما إليه المضاف يف عامل   فالمضاف   وإال  ، (1)التوضيح  ال. فائدة للتقييد ي 

ا وهو: يقال دّ : نقول ألّنا، الحال على الضمير   أ عاد إن ما أ يض  د   فيما قول ه هذا ي ر  : (2)ب ع 

فة بإضافة مجرور   -إليه المضاف يعني -فهو  المضاف كان ما: قاعدة م ن فهو؛ الصِّ

 . فيه عامال  

 إذا فإن ه؛ التقييد موضع يف إطالق  ، "الخرب من يأيت ال والحال  ": َقْوُله -44

پ    ٹچ: تعالى قوله يف كما منه الحال   جاءت المفعول معنى يف الخرب كان

ن ي" يف هشام ابن وقال، (3)چپ غ  ال   "الم  ل ه يف النّحاة عن ن ق  و  پ  چ : ت عالى ق 

ا" إنًّ : (4)چپپ دة   حال   "م صّدق   وكذا، (5)ق امصدّ  إال   يكون ال الحق   أل ن  ، مؤكِّ

مين   أ عرب لي يف داخل   هذا: قال فإن  ؛ والخرب المبتدأ إال   ههنا وليس. (6)الس  و   ما أ و  " ق 

ل ت   حيث   كالم ك ت داف ع فحينئذ: قلنا، "معناهما يف كان  من الحال   يأيت وال: أ ّوال   ق 

 . الخرب

رت   فإذا": َقْوُله -48  " ضمير من الحال ق د 
ّ
ل ي ا تقدير يف كانت "و  ج  ر  خ   م 

                                                                        

 (.845: 4) "أوضح المسالك"انظر: ( 1)

 (.7انظر الوجه الثاين يف توجيه السيوطي إلعراب اآلية، الفقرة )( 4)

 .14هود: ( سورة 8)

 .81فاطر: ( سورة 2)

هشام لم يوافق النحويين فيما نقله عنهم كما ي فهم من كالم عبد الرب، ألّنه قال يف كلمة  الظاهر أّن ابن( 5)

ا ومكّذب ا")الحق( بعد ذلك:  دة، قال: "والّصواب أن  يكون مصّدق  ا( حاال  مؤكِّ إذا "، فلم يجعل )مصّدق 

دة  (.242: 5) "المغني". انظر: "قيل: هو الحّق صادق ا، فهي مؤكِّ

(. والسمين هو أحمد بن يوسف، المعروف 484: 7) "لدّر المصون يف علوم الكتاب المكنونا"انظر: ( 7)

بالسمين الحلبي، مقرئ، ونحوّي، وشافعي، أخذ النحو على أبي حيان، والقراءات على ابن الصائغ، 

 .18، ص"طبقات المفسرين"هـ. انظر: 157، تويف سنة "الدّر المصون"وله تصانيف حسنة منها 
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ذ   هذا، "بالكسر خ  ثيل من ي ؤ  ّرومّية ت م  ، راكب ا زيد   جاء: تقول، الفاعل من للحال اآلج 

ج   تقدير يف": لهوقو ر  خ  ذ   -"ين  م  خ  ثيل من ي ؤ  ّرومي ة ت م  : بـ المفعول من للحال اآلج 

ا الفرس   ركبت ج  ر  س   [ أ/45. ]م 

دير  ": قوله -42 ا التقدير   هذا ليس -"الخ هذا على الكالم وت ق   موافق 

ا لقيت: بقولهم والمفعول الفاعل من الحال لتمثيلهم  صيغة   تلك فإن  ، راكبين زيد 

ّح  حدةوا ن ها ص  و  ه وما، منهما حاال   ك  ر  ك  تلفتان   صفتان   هنا ذ  خ   وهذا، ومعنى   لفظًا (1)م 

كال كّل  ش   بصيغة   يأيت فكيف، المفعول إلى ومضافة   للفاعل مبنّية   الجملة   فإنًّ ؛ اإل 

م   إذا؟ منهما حاال   فتكون ومعنى   لفظ ا واحدة  
ل  ر  ، ذلك ع  ه   ليس الّشيخ   جواب   أ نّ  ظ 

م ما يهف د  كال   هذا ي ص  ش  ال   اإل  ل، أ ص  أ م   !!ت 

نوع   "الخ مالحظة   ذلك ويف": َقْوُله -45 م  ك فإن  ؛ م  ت ر  ش  ظ   الم  ف  ضوع   ل  و   م 

ني ي ن   ع  م 
مان ي ن   حيث من إال   اشرتاك فيها ليس الجملة وهذه، مختلفة معان   أ و ل   ال الز 

 . المعنى حيث من

ت   وإن ما -47 ر  ك  د   هذا ذ  ع   الت ن قير   من ر  الق  ز   اعرتايف م  ج  ا، والت ق صير بالع  م 
 أ ن ه ل 

ص   أ ن   اإلنسان على ينبغي ر  ء   على ي ح  ن ة   الّلسان   د ف  حاس  وان وم  خ  ل  ، اإل  خ  ي د 
 يف ل 

نى ع  ل ه م   .(2)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ : ت عال ى ق و 

يوطي َردُّ ]  [الس 

ف ت   ما صورة   هذا -41 ق  ظه اض  االعرت م ن عليه و  ل م   وأنا، ب ل ف  ت ك  ا عليه أ  ف  ر   ح 

ا ف  ر  ّق  ح  ب ال بالح   : أوال   فأ قول، بالت ع صُّ

ب ر اهلل   -43 ب ر اهلل  ، أ ك  ب ر اهلل  ، أ ك    أكرب واهلل، اهلل إ ال   إ له   ال، أ ك 
 
د وهلل م   الحمد  . الح 

                                                                        

 ، وليس بصواب.«صفت ي ن  مختلفت ي ن  »األصل: يف ( 1)

حمن: ( سورة 4)  .78الر 
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ق   الذي هلل د  ت ي ص  قال  رت   التي م  د  م ق صور م ن الجواب   أّول   ب ها ص  م   اله م  د  ع وع   التوسُّ

ض   إن   حتّى، العلوم يف والّتبّحر ت ر  ع  ب ب   الم  ت ب  ، قال ما قال   ذلك ب س  ت ب   ما وك   ولو، ك 

ر من عنده كان ب أ ن   الستحيا، عندنا ما والمعرفة التّبحُّ قال هذا مثل   إليه ي ن س   . الم 

ه: الُمْعتَرضِ  َقْوُل  -47 ل  ن   إن  ": ق و  أ م  ر    ق 
 
ي ق   لم الّرض  ت ر  جة إلى ي  ّمى أ ن   د ر   ي س 

ا شارك  نوع   "م  م  ن   أ نّ : الصواب بل؛ دليل من له ب دّ  ال م  أ   م  ر  ّرومي ة ق  ها اآلج  م  ه  ّمي وف   س 

ا  . مشارك 

ي ن   من االعرتاض هذا على الكالم: َأقوُل  -88 ه  ج  ل: و   العبارة هذه أ ن  : األوَّ

، عباريت معنى أ ّنها على نفسه[ ب45] عند من ساقها، عليها د  ر  ووأ   أ وردها التي

أ   إذا مثال   العربي ة يف الناظر فرتى: ولفظي ر  نّف ابن   ق  ص   صار أ ّنه ظ نّ ، والّتوضيح الم 

ويًّا ا ن ح  م 
أ   فإن  ؛ بالنّحو عال  ر    ق 

 
وه الّرضي د   وهو، سيبويه   صار أ نّه نفسه يف اعتقد ون ح   ب ع 

ق   لم ت ر  جة إلى ي  ا ي سّمى أ ن   د ر   . مشارك 

ل ق ت  ؛ لفظي هذا -81 ع  ته على األمر   ف  راء 
ك ر ل ما ق  ه لكونه أ تعّرض ولم، ذ  ه م   ف 

ن ه وال ق  ت ب  ؛ والفهم القراءة على األّمر عل ق ض  والمعرت ، أ ت  م   ال أ مرين على والمر  ل ز   ي 

تيب ه ا يت  رأ وقد؟ حينئذ النّقض   فأين، (1)أ حدهما على ت ر  ل ق  رؤون خ  ت ب   هذه ي ق   الك 

ثر   ل   منها وأ ك  ئ لوا ولو، المشايخ على وأ ج  ت ب هذه يف مسألة   عن س  ؤوها التي الك  ر   ق 

ب ط وا ت ه ما ي ستنكر فكيف، بذلك شاهد   أ عظم   والمعرتض  ، ي ت قنوها ولم فيها خ  ر  ك   ؟ ذ 

ّل  وم ّما -84 ن   ي د  و  ك 
ر   ل  رّتب ا األ م  ي ة اءةالقر على م  لي، اإلتقان عن العار  و   بعد ق 

رف   منهم العارف   إن  : ذلك سائل   ي ع  بّية يف م  ر  رف   وال الع   صريح   فهذا، الخ القواعد ي ع 

                                                                        

عة يف كلِّ ما لم ملسو هيلع هللا ىلص قضى النبيُّ "قال:  ¶قاعدة أصولّية، ومثالها حديث جابر بن عبد اهلل ( 1) ف  بالشُّ

عة ف  ق، فال ش  ف ت الطُّر  رِّ  الحدود، وص 
ق عت  العيد، البن دقيق  "إحكام األحكام". انظر: "ي ق سم، فإذا و 

 (.4451) "صحيح البخاري"، والحديث يف 582
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راد   أ ن   يف ن الم  أ   ب م  ر  ن  : ال أ و   ق  أ   م  ر  م   ق  م ول  ه  ن  ، ي ف  م   بعض   ف ه م   وم  ه  ن ولم الف  ت ق   وكل  ، ي 

ي ن   م ن م  س 
ّمى ال الق  ا ي س  شارك   . م 

موا العلماء   أ ن  : الثاين الوجه -88 ن ت ه   ومتوّسط   مبتدئ  : إلى الناس قس  ؛ (1)وم 

ه فالذي ر  ك  ع رتض   ذ  ن   يف الم  أ   م  ر  ها اآلجّرومّية ق  م  ه  دُّ  هو وف  ب تدئ ح  ة   وأّما، الم  ك  شار   الم 

دُّ  ّسط ف ح  ت و  ك   الذي الم    ي شار 
 
يه المنتهي سائ ل   غالب   يف وي جار  نّ  م  م  ، الف 

ل   قال ما أ ن   فع 

واب   إن ه فيه المعرتض   ي ر   الص  واب   غ   . ص 

ق ع ت عبارة   هذه عبارت ي ون ظير   -82 بكي الّدين تاج للّشيخ و  دّ  يف (2)السُّ  ح 

ث" دِّ ح  عيد" كتاب ه يف قال  ، "الم  م م  قة   النّاس م ن: (3)"النِّع  ر 
ت   ف  ديث اد ع   نفكا، (4)الح 

ى ها ق صار  ق" يف الن ظر أ مر  شار  ت   فإن  ، (5)للصاغاين "األ ن وار م  ف ع   م صابيح إلى ت ر 

وّي  نّت   (6)الب غ  ظ  ر ب هذا أ ّنها و  د  ل الق  جة إلى ت ص  ر  ّدثين د  ح   لجهلها إال   ذلك وما -الم 

ظ   فلو؛ بالحديث ف  ن ح  ي ن   ذكرناه م  ر   عن الكتاب ي ن   هذ  ه  ل ب   ظ  مّ و  ، ق   من إليهما ض 

تون[ أ47] ي هما الم  ا ي كن   لم مثل  ّدث  ح  ا ي صير   وال، م  ث  دِّ ح  ج   حّتى م 
ل   ي ل  م  مِّ  يف الج   س 

ياط إ ن  . الخ  مها على- الحديث يف الغاية ب لوغ   رام ت   ف  ع  ل ت   -ز  ت غ   جامع" بـ اش 
                                                                        

 يف األصل: ومنتهي.( 1)

 هـ(.111، تويف سنة )"طبقات الشافعّية الكربى"ابن اإلمام تقّي الدين السبكّي، وصاحب ( 4)

بيد الّنق م"( 8) م وم  عيد النِّع   .38-31، ص"م 

عن  هذه الفرقة وقالت: ال بّد من ضّم علم فرقة  ترّقت  -أي العلماء–ومنهم "عبارة التاج يف كتابه: ( 2)

 .31الخ. ص "الحديث إلى التفسير، فكان قصارى

هـ(. 758، تويف سنة )"الشوارد"، و"العباب"، و"التكملة"الحسن بن محمد، إمام يف اللغة كبير، له ( 5)

ّية. انظر: : كتاب يف الحديث، جمع فيه ما صّح يف الّصحيحين من األخبار المصطفو"مشارق األنوار"و

 (.541-517: 1) "بغية الوعاة"

نّة"، و"معالم التنزيل"محيي السنّة الحسين بن مسعود، إمام حافظ، له ( 7) ، وغيرهما، توّفي سنة "شرح السُّ

جمع فيه أحاديث منتقاة من الّصحيحين والّسنن األربعة وسنن  "مصابيح السنّة"هـ(. وكتابه 517)

 .118، ص"طبقات المفسرين"(، و81-88: 2، )"الحديثطبقات علماء "الّدارمي. انظر: 
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ت   فإن  ، (1)األ ثير البن "األصول م  الح الب ن   "الحديث علوم" كتاب   إليه ض   أو، (2)الص 

ه ر  ت ص  خ  ّمى م  س  و (3)للنّووي "والت ي سير الت ق ريب" بـ الم  ن ي ناد ى وحينئذ، ذلك ون ح   م 

ّدث: المقام هذا إلى انتهى ح  ثين   م  دِّ ح  ّي ، الم  ر وب خار  ص  ب   وما، الع   األلفاظ هذه ناس 

ن   فإن   -الكاذبة دّ  ال ذكرناه م  ا ي ع  ث  دِّ ح  ر ب هذا م  د  ّدث   إن ما؛ الق  ح  ن   الم  ف   م  ر  ، األ سانيد   ع 

 ، الّرجال وأسماء  ، والع ل ل  
 
ظ  ، والنّازل   والعالي ف  لة   ذلك مع وح  م  ة   ج  ت كث ر  س   من م 

تون ع  ، الم 
م  ت ب   وس  ند  "و، (4)السّتة   الك  س  مد   "م  ن بل   بن   أ ح  ن ن  "و، (5)ح    "س 

ّ
قي ، (6)الب ي ه 

جم  "و ع  م  ، (7)ينّالّطربا "م  ر   هذا إلى وض  د   أ قلُّ  هذا، الحديثّية األ جزاء من جزء   أ لف   الق 

                                                                        

النّهاية يف غريب "أبو الّسعادات المبارك بن محمد، من مشاهير العلماء وأكابر النبالء، صاحب ( 1)

جمع فيه بين  "ملسو هيلع هللا ىلصجامع األصول من أحاديث الرسول "هـ(. و787، تويف سنة )"الحديث واألثر

 (.415-412 :4) "بغية الوعاة"األصول السّتة. انظر: 

ي  ( 4)
ل  أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الّشهرزوري الشافعي، إمام حافظ متبّحر يف األصول والفروع، و 

هـ(. وكتابه أشهر كتاب يف علم مصطلح الحديث، 728مشيخة دار الحديث األشرفيّة، تويف سنة )

 (.411-412: 2) "طبقات علماء الحديث". انظر: "مقّدمة ابن الّصالح"اشتهر بـ 

ي  مشيخة دار الحديث ( 8)
ل  أبو زكريا يحيى بن شرف، كان أوحد زمانه يف العلم والورع والعبادة، و 

ريب والت ي سير"هـ(، وتصانيفه أشهر من أن  تعّرف، وكتاب ه 717األشرفّية، تويف سنة ) اختصره من  "الت ق 

ريبال"، الذي اختصر فيه مقّدمة ابن الّصالح؛ فـ "اإلرشاد"كتابه  مختصر المختصر، وهو الذي  "ت ق 

ه الّسيوطي يف كتابه  ح  ر  ح تقريب النّواوي"ش  ر  ريب الّراوي يف ش  : 2) "تذكرة الحفاظ". انظر: "ت د 

 (.451-452: 2) "طبقات علماء الحديث"(، و1218-1212

 صحيحا البخاري ومسلم، وسنن: النسائي، والرتمذي، وأبي داوود، وابن ماجه.( 2)

ي  ( 5) ّتبه على ش  ت ب السنّة النّفيسة، ر  ين يف عصره، وكتاب ه من ك  ّيد المسلمين، وحامل لواء الدِّ خ اإلسالم وس 

طبقات علماء "(، و284-281: 2) "تذكرة الحفاظ"مسانيد الّصحابة رضوان اهلل عليهم. انظر: 

 (.38-31: 4) "الحديث

فعة مفيدة منها: شعب اإليمان، ودالئل النبّوة، أبو بكر أحمد بن الحسين، شيخ خراسان، له تصانيف نا( 7)

طبقات "(، و1182-1184: 2) "تذكرة الحفاظ"والّسنن الكبير، والّسنن الّصغير، وغيرها. انظر: 

 (.884-847: 8) "علماء الحديث

ه، والصغي( 1) وح  ر أبو القاسم سليمان بن أحمد، إمام حافظ كبير، له المعاجم الثالثة: الكبير، واألوسط ر 

= 
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ع   فإذا. درجاته

م  ت ب  ، ذكرناه ما س  ار  ، (1)الطِّباق وك  ل م، الّشيوخ على ود   الع ل ل يف وت ك 

ي ات   ف  انيد والو  ل يف كان، واأل س  جات أ و  ر  ّدثين د  ح  ن   اهلل يزيد ث مّ ، الم   ما يشاء م 

 .(2)يشاء

ني ال إذ  : الُمْعَترضِ  َقْوُل  -85 ن   إال   الفنّ  يف بالمشارك ن ع  ك   م  ر  ه أ د  طلح   م ص 

ر ما ي فهم ب حيث   ك   . فيه ي ذ 

ن  : َأقوُل  -87 دّ  هو م  توّسط ح  ت   الذي الم  ر  عرتض في قال (3)؟إليه أ ش  : للم 

أ   الذي ر  ّروميّة ق  ها اآلج  م  ه  ك   وف  ر  طلح أ د  ص  هم   ب حيث  ، الم   ابن   كافية   دقائق   ي ف 

قُّف غير م ن (4)الحاجب    ؟!! ت و 

تلف   ولكن  : الُمْعتَرضِ  َقْوُل  -81 كة   ت خ  ر  ك   ش  شار  ب الم  س  ك   ما ب ح  ر   م ن أ د 

صطلح   .الم 

ليل   هذا: َأقوُل  -83 ع رتض على د  كة فإن  ؛ الم  شار  قولة   الم  ، بالتشكيك م 

                                                                        
= 

 "طبقات علماء الحديث"(، و811-814: 8) "تذكرة الحفاظ"ذكر فيه عن كّل شيخ له حديث ا. انظر: 

(8/181-118.) 

ت ب  ( 1) ماعات، وهي المراد بقولهم: )وك  ت ب  الس  طلح كان ي ط لق على ك  ة، وهو م ص  ب ق  ع ط  م  الطِّباق: ج 

ة . وكانت  ا ث ق  فظالطِّباق(، أي أنّه كان كاتب ا ضابط  خ التي عليها الطِّباق  ت ح  زانة المسجد أو  النُّس  يف خ 

ؤوا الكتاب  على األستاذ، أو ل  ألسماء الطالب الذين ق ر  ج  س  تاز  المدرسة، ك  ضوره، وت م  عوه ب ح 
م  س 

ن قيط الحروف، متصلة   ها ببعض، ال ي ق وى على ف   كتابة  الطِّباق غالب ا بأّنها خالية  م ن ت  ّكها إاّل حروف ها بعض 

مشقي )ت  ت صون. وكان تلميذ اإلمام النّووي ابن العّطار الدِّ خ  هـ(، اختير لكتابة الطِّباق يف 142الم 

ب ط  وث قة  وأمانة. انظر:  ، ل ما يّتصف به من ض  ل م 
ب ه الع  ل   (.1-5: 8البن حجر ) "الّدرر الكامنة"مرحلة ط 

 .38-31، ص"معيد النّعم ومبيد الّنقم"انظر: ( 4)

ا. انظر الفقرة )( 8) أ  اآلجّرومّية وف ه مها سّمي مشارك  ر  ن  ق   (.82عندما قال: م 

هـ(. والكافية متن نثرّي يف النّحو، 727جمال الدين أبو عمرو، نحوّي أصولّي فقيه مالكّي، تويف سنة )( 2)

 (.185-182: 4) "بغية الوعاة"عليه شروح كثيرة أشهرها شرح الرضي االسرتاباذي. انظر: 
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ل ي و  ق  ّمى ال: و  ا ي س  شارك  كة درجات أ على به أ ردت  ، م  شار  دها ليس التي الم   إال   ب ع 

جة   ر  ن تهي د  جة  ، الم  ر  جة  ، العال م ود  ر  ي ه  : ترجمته يف ي قال الذي النّحوّي  ود  مان ه سيبو  . ز 

ب ت   ج  ع  ع رتض و  لم 
هم لم كيف ل  ع  ، العبارة م ن ذلك ي ف  ن   م  و   التي األّوصاف   سياق   ك 

ب له د   ق  ش  ع   ،ذلك إلى ت ر  م  ر و  ع   الت رّقي ذ ك  م  ن ه و  و  ن فيًّا ك  هبه[ ب47] أ صول وم ن، ح  ذ   م 

 . الكامل إلى ي ن صرف   المطلق أ نّ 

ه: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -87 ل  و  صيل "الخ وللنّحاة": ق   يف فائدة فال؛ الحاصل ت ح 

  .ذكره

، لظُّنون  ا بنفسه ي ظ ن   ال حتّى، العلم   كيف الجاهل   ت عريف   فائدت ه: َأقوُل  -28

ت كّلم   وال لم   ال فيما ي   . ي ع 

ه: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -21 ل  و  نوع "الوضوح غاية يف": ق  م    .م 

عذور   هو: َأقوُل  -24 ك ل   فإن ه؛ ذلك يف م  ش  د- لكنّه، لقصوره عليه م  م   ب ح 

عة  ، عندنا الوضوح غاية يف -اهلل ر  س 
راك نا ل  نا وط ول   إ د  ة   ال اهلل   شاء   ما باع  ، باهلل إالّ  قو 

ر   وال تنك  ا العلم   بعض   يكون   أ ن   ي س  ك ال   قوم   عند واضح  ش  ل ق وال، آخرين على م   ي خ 

م   ه   .اهلل إال   الف 

ن د  : الُمْعَترضِ  َقْوُل  -28 ن ع   وس  ا ليس أ ّنه الم  ك  ر  د    .بالن ظ ر بل بالبديهة م 

ر   قد: َأقوُل  -22 ك  قول أ ئ ّمة   ذ  ع  لأ   م ن طائفة   منهم- الم  ن طق ه   هو الذي الم 

ّظم ع  صوم عند م  م   عند ن ظ ريًّا كان ما أ ن   -الخ  ، آخرين عند ب ديهيًّا يكون قد ق و 

ّوة يف النّاس الختالف   د راكات ق  فها اإل  ع  ط ناه طويل   تقرير   ولذلك، وض   كتابنا يف ب س 

فناه الذي مّ  يف أ ل  ن طق ذ  كة   نتكا وإن   المسألة فهذه، وحينئذ. (1)الم  ر  د   عند بالن ظ ر م 

                                                                        

كنت  يف مبادئ "، قال السيوطي يف ذم المنطق: "صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم"هو ( 1)

الّطلب قرأت شيئ ا يف علم المنطق، ثّم ألقى اهلل كراهته يف قلبي، وسمعت أّن ابن الّصالح أفتى بتحريمه 

= 
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م ص  ا عندنا يكون أ ن   م ن مانع   فال، وأ مثاله الخ  ك  ر  د  ث رة بالبديهة م  ت نا ل ك  س  مار  ، للعلم م 

رة   عندنا مسائ ل ه صارت ب حيث   ر  ق  هاننا يف م  د   أ ذ  شاه  أ ي كالم  د  ، العين ب ر   ما ي ق وى وق 

ق حّتى ن ظ رّي  أ صل ه ّرر   وذلك ،بالّضرورّي  ي ل ح  ق   . وغيره األ صول يف م 

ك ال فيما ي قال وال: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -25 ر    .الوضوح غاية يف إن ه بالنظر إال   ي د 

ر هذا ي قال  ، ال: َأقوُل  -27 ر   البارع   وأ ّما، للقاص 
 على ذلك ي قول فإن ه الماه 

ر   قامه ق د  ّتان  ، م  ن   بين وش  ي ه   دّ ي م   النّهر شاط ئ   على جالس   هو م  رب يد  ي ش  ن   وبين، ف   م 

راء   يف هو ح  ط شان وهو ص  ذ  ، ع  ل   فأ خ  عاو  فر الم  ب الكدّ  غاية يف فهو، ب ها ي ح   ثمّ ، والن ص 

صل قد ا ي موت وقد المقصود على ي ح  ط ش   . الماء يبلغ أ ن   قبل ع 

به فلذلك": (1)[ق وله]: الُمْعَترضِ  [أ41] َقْوُل  -21  أن   يقتضي، "الخ الش 

ه ي جوز   المبتدأ ّدد  ه اّتحاد   مع ت ع  ب ر  ا يكون الحال صاحب   أ ن   كما، خ   والحال   متعّدد 

ي ن   من شيئ ا أ ظنّ  وال، مت حدة   ا األ مر   .صحيح 

لُّم   هذا: َأقوُل  -23 إ نّ "؛ بالظنّ  الع ل م   يف ت ك  ن ي ال الّظنّ  و  ن   ي غ 
قِّ  م  ي ئ ا الح   (2)"ش 

ب رة وال، 
ه يِّن  الب بالظنِّ  ع  ط ؤ  ه على ب ن ى المعرتض لكنّ . خ  م  ه  ه الذي ف  ه م   االّتحاد من ف 

طئ   وهو- خ  م ذلك يف م  ه  ن ب ّينه ما على الف  ر   وال -س 
تنك  م هذا منه أ س  ه  ل ط فإن ه؛ الف   يف غ 

م   ه  بّية يف االّتحاد   ف  ر  ل ط كما الع  ب هم، اهلل أ ولياء يف غ  ر   هو الذي االّتحاد   إلى ون س  ف   ك 

م ه  ّفر  ، منه بريئون و  ل ة   وك  ل م ن ق    وابن  ، (3)الفارض كابن األ ولياء ع 
ّ
م، (1)عربي ه   م ن و 

                                                                        
= 

ن ". انظر له: "علومفرتكته لذلك، فعّوضني اهلل تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف ال س  ح 

 (.887: 1) "المحاضرة

 زيادة يقتضيها السياق؛ ألّن الضمير يف )قوله( يعود على السيوطي، والكالم كالمه.( 1)

 .43النّجم: ( سورة 4)

ّبب  إليه "سلطان العاشقين"الشاعر أبي حفص عمر بن علي، يعرف بـ ( 8) ، وهو من أشهر المتصّوفين، ح 

 (.473-471: 1) "شذرات الذهب"هـ(. انظر: 784لزهد، تويف سنة )الخالء، ومال إلى ا
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ّزالي على األ دب   وأ ساء  ، المؤمنين   ورؤساء   المخلصين   أكابر   ألة يف (2)الغ  س   ليس" م 

ب ه، (3)"اإلمكان يف و االعتزال أو الفلسفة   إلى ون س  ه  ّجة   و  نّة وإمام   اإلسالم ح   وما، السُّ

ل   إال   ذلك كّل  يف به ه  قاصدهم الج  م وسوء   ب م  ه  قت ا إالّ  ذلك أ دري وما، الف    م ن م 
 
 له اهلل

هم حيث، وألمثاله ي هم أوليائه على اإلنكار يف أ قام 
د  ي ر 
ن  "؛ ل  م  ا اهلل   ي ه ن   و  م  ه   ف  ن   ل 

 م 

م ر  ك   .(5()4)"م 

ل  : ي قال ال: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -27  الفاعل من الحال يكون أ ن   ي جوز: النّحاة ق و 

ا والمفعول ذ  - مع  خ  ع   الحال   اّتحاد   م نه ي ؤ  د م  دُّ بها ت ع  ل إّنما هو: نقول ألّنا؛ صاح  ع   ج 

قاب ل االّتحاد   ه فيكون، التعّدد م   اللفظ جهة من االّتحاد   ال، اإلفراد  : باالّتحاد مراد 

ل  ] كذلك وال، والمعنى إ نّ ؛ النّحاة (6)[ق و  راد هم ف  ة م ن االّتحاد   باالّتحاد   م  ه   الّلفظ   ج 

ن ى ع   .اإلفراد   ال، والم 

ق ط   ومثل ه ب هذا: َأقوُل  -58  أ ن   أظنُّ  كنت   وما، الساقطين مع عندي الب رّ  عبد   س 

د   يكون أ ن   إال   هذا به ب ل غ   الق صور   ناد   بذلك ق ص 
ب   الع  ض والتّع صُّ ح  ن ه عم، الم  و   ك 

                                                                        
= 

اإلمام محيي الدين الحاتمي الطائي، شيخ مشايخ الّصوفّية، قال بالحلولّية ووحدة الوجود، من أشهر ( 1)

-884: 1) "شذرات الذهب"هـ(. انظر: 783يف التصّوف، تويف سنة ) "الفتوحات المكّية"كتبه 

823.) 

من أنفسها  "إحياء علوم الدين"حامد، حّجة اإلسالم، فقيه شافعي، له تصانيف جليلة منها  اإلمام أبي( 4)

: 7) "شذرات الذهب"(، و417-417: 2) "وفيات األعيان"هـ(. انظر: 585وأجّلها، تويف سنة )

13-44.) 

ن سوبة ألبي حامد الغزالي، وتعني أّن اهلل سبحانه وتعالى ال«أبدع مّما كان»( 8)  يمكنه أن يبدع أو ، وهي م 

يخلق أبدع من هذا الكون، ألنه قد أبدعه على أكمل صورة؛ إذ لو لم يبدعه على أكمل صورة، فإن ذلك 

 يعترب بخـال  يناقض الجود اإللهي، وعجزا  يناقض اإللهية.

 .13( سورة الحج: 2)

 أدرج هذه اآلية يف سياق كالمه تعليال ، وذلك منه بديع.( 5)

 ها الّسياق.زيادة يقتضي( 7)
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ا م 
بّرت   ألّني وذلك، ذلك يف بالحّق  عال  ّبر   الذي باالّتحاد ع   أ نّ  فاد عى، النحاة   به ع 

راد هم غير   به مرادي ل ع  ؟ ذلك له أ ين م ن أ دري وما، به م  ك   أ م   الغيب   أ ط  ر   يف ما أ د 

ي ر[ ب41] القلوب ي ب ب غ  ه ما غير   به أ ريد   وكيف؟ ر  هم ناقل   وأنا، ةالنُّحا أ راد   قواعد 

روها الت ي ر  ج ق  رِّ خ  ي ظ نّ ؟ عليها وم  د   أ ف  ا الفنّ  أ هل   كالم   أ نقل   أ ّني أ ح   ثمّ ، به م ستشهد 

 ؟! أ رادوه الذي المعنى غير   معنى   به أ ريد  

ذ   إّنه: وَقْوُلهُ  -51 ل ي م ن ذلك أ خ  ع  قابل   االّتحاد   ج  د   م   سوء يف غاية   الّتعدُّ

م ه  قاب ل ة يف كان إذا االّتحاد   أل نّ  ؛الف  عنى يكون   ال التعّدد م  عنى يكون بل، اإلفراد ب م   ب م 

دة ح  د   ال الت ي الو  دُّ ّما، ولهذا. فيها ت ع  ر ل  ك  ل   ذ  ل م   أ ه  ساب ع  د الح  د  لوا، الع  ع   الواحد   ج 

قاب ل ه يف ا ي سّموه ولم م  د  د   . ع 

نى الذي االّتحاد   وأّما -54 ع  ع التثنية   ي قاب ل ه فإن ه، فراداإل ب م  م   لم وأنا، والج 

د   أ قاب ل ّتح  ثنّى كالمي يف الم  موع   بالم  ج  تعّدد بل والم  م  ، بالم 
ل  راد   أ ن   ف ع  د   الم  ت ح   ما بالم 

ه ل مة   وهو النُّحاة   أ راد  دة الك  ق الواحدة   والكلمة  ، والكلمات الكلمتان   ال الواح  د   ت ص 

ثنّى موع  و بالم  ج  ل ك، بالم  و  ق  ت عّدد   الحال صاحب  ، راكب ي ن   وعمرو زيد   جاء  : ف   أ ي   م 

د   والحال  ، كلمتان ّتح  ث نّاة وهي واحدة كلمة   أ ي   م   .م 

د   -58 ق  ت د   و  ب ي اش  ج  م م ن ع  م   هذا الب رّ  عبد ف ه  ه  تّى الف  ف ت   ح  ر  ب ب ه ع   وذلك، س 

ق   الذي أ ن   ل ي ي ظ هر   أ ّنه هأ و  ل   ذلك يف ع  و   : "األلفّية" ق 

د   ذا ي جيء   قد والحال   دُّ رد                   ت ع  ف  م 
م  – ل  ي ر   -فاعل  غ  د   و  ر  ف   م 

أ ى ر  د الّتعّدد   قاب ل   (1)مالك   ابن   ف  ر  ف  راد ي قاب ل ه التعّدد   أ ن   ف ظ ن  ، بالم  و، اإلف  ه   و 

ل ط   ه م   ما. كبير   غ  د   ف  ص  ق  ث و   أ ن   إلى الّبر عبد   فيحتاج؛ لك  ما ابن   م  بت ي ه   على ي ج  ك   بين ر 

                                                                        

تسهيل الفوائد "، إمام النّحاة وحافظ اللغة، له "األلفّية"أبو عبداهلل محّمد جمال الدين صاحب ( 1)

 (.181-188: 1) "بغية الوعاة"هـ(. انظر: 714، وغيره كثير، تويف سنة )"وتكميل المقاصد
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ي   ه "األلفّية" يف عليه وي ب حث  ، تالمذيت من واحد   ي د  ه م  ي ف 
ها ل  د  قاص   مالك   ابن   وإّنما؛ م 

د   ا يأيت الحال أ ن   ق ص  ب   فأكثر كلمت ي ن   أي؛ متعّدد  د   لصاح  ر  ف  ث نّى أو م  موع   أو م  ج  ، م 

رد ه  م ثال   ف  ي ن   راكب ي ن   الزيدان   جاء  : وللمثّنى، ضاحكًا راكبًا زيد   جاء: للم  ، ضاحك 

س  
 . ذلك على وق 

خل   -52 ا عبارته يف وي د  ب   ي كون   أ ن   أيض 
ا الّصاح  تعّدد  ه أ نّ  على ب ناء  ، م  ل   ق و 

ي ر  " د   وغ  ر  ف  ا به صادق   "م  و   كما، أيض  أ ن   ه  ر[ أ43] عبارات   ش  ت ص  خ  ميل ها م ن ات  الم   ت ح 

ا م 
ل  كن   ك  ه ي م  ه ولو فيها دخول  ج  تلزم   ال وذلك، ب و  ّلما أ ّنه ي س  ر   ك 

ك  تعّدد   ذ  قاب ل ه كان الم   م 

نى االّتحاد   ع  ر   ل م   مالك وابن   كيف، اإلفراد ب م  ك  ّله وهذا؟ االّتحاد البيت   يف ي ذ   ك 

ق د  ل قلت ه ما ي ص  م   اس  النّ  ق صور   م ن الجواب أ و  د  ع  ع هم و  سُّ هم ت و  ر  ب حُّ ، وإ ت قان هم وت 

ع   فلو وإال   م ات س  ه  ا ن ظ ر  أ و  ع   ور  ت ب هم يف األئّمة   عبارات   ت ن وُّ م ل صار  ، ك  ه  ل كة   ل  ت درون م  ق   ي 

م   على ب ها ه  هم ف  د  قاص   . م 

ثيلهم إلى ترى أ ال: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -55 از ل قيت  : بقولهم لذلك ت م   يد 

ي ن   لفظ   اّتحد وإن   متعّدد   الحال   صاحب   أ نّ  جهة   من متعّدد   فإّنه، راكب ي ن    الحال 

ما ناه  ع  ي ت أ م ل، وم  ل   .ف 

ر  من الف شار: َأقوُل  -57 ه (1)هذا الكالم أ ف ش  ع 
م  لُّ م ن س  ه ك  ك  ر  وبسببه ، كما ي د 

... ن ت  ة التي ك  ب ق  ن الط 
ت  اسم  عبد  البّر م  و  ح  س  الّدين   (2)م  م  مة  الّشيخ  ش  ج  ت ب ت  فيها ت ر  ك 

                                                                        

خي( 1) ّم ت س 
ت  ق عة بالحرارة، فعندما ي  ر  ف  ة  الم  ر  شار: هو الذُّ ا صوت الف  طل ق  ن ه إلى درجة حرارة مرتفعة، ينفجر م 

ق عة )انظر:  ر  ي ب ة والط ي ش  "الموسوعة العربّية العالمّية"ف  ب  به المثل يف الخ  شار(، لذلك ي ضر  مادة: الف 

م وال ن ظ ر، ي خيب عند الحديث والمواجهة، والكالم  ل عنده وال ف ه  ق  ل، كاإلنسان الذي ال ع  ش  والف 

شار   الذي ال وزن له يف ميزان النقد.الف 

ت ه يف الطبقة التي "يف األصل: ( 4) م  ج  ت ب ت  ت ر  و من الناسخ، ولعّل "ك  ه  و وس  ش  ها، بل ح 
، وهي عبارة قلقة يف مكان 

 الّصواب يف حذفها.
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ت ه (1)الخطيب  الوزيرّي  ب ق  فت  ، ظانًّا أ ّنه يف ط  ر  ل ع  م  ه  ل م هذا الكالم الم  أيت ه ت ك  فلّما ر 

ت ه ب ق   ط 
ال  ، حينئذ  قوالت أ ص  ع  ة الت  ، وأّنه ال إ ل مام  له بالم  ب ق  م  يف الط  ج  ّقه أ ن  ي ت ر  ي وأن  ح 

واعيدّية   عراء   (2)،فيها الم  م. فإن  ق ل ت  ، أو الشُّ ل ه  خون  وم ن  شاك  رِّ ؤ  ه أن  : أو الم  قُّ فكان ح 

دّ  ه يف الر 
م  ح ب اس  رِّ ف. : ق ل ت  ، ال ي ص  ر  ل ه  بذلك ش   ف 

ئاسة  ر  ل م  و 
ن ب ي ت  ع 

 هو م 

ه: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -51 ل  و   على الّضمير   عادأ  ، "فيه عامال   المضاف   كان إذا": ق 

ضاف م   وهو إليه الم  ه  ضاف   يكون   أ ن   الغرّض  أل ن  ؛ و  ح   كما الحال يف عامال   الم  ر   ص 

ضاف   وإال  ، "الت وضيح" يف هشام ابن   به ضاف يف عامل   فالم  ا إليه الم  ل م؛ دائم  ب ق   ف   ي 

 .فائدة   للّتقييد  

ق ل ة   الق صور ب غاية   الب رّ  عبد على ي ناد ى الكالم ب هذا: َأقوُل  -53 ، الب ضاعة و 

ق د  ت ه ما وي ص  ل  أ ى الب رّ  عبد فإنّ ؛ الجواب أ ّول   ق  ضيح" كالم   ر   ما ب طالن   ف ظ نّ  "الت و 

ع   ولو، عداه س  ه م  [ ب43] الناس كالم يف ت و  قاصد   وف  ت كل م لم، النُّحاة م   .ذلك ب مثل ي 

ن   -57 و  ض   إن  : قال هشام ابن وك  ر  ضاف   يكون أ ن   الغ   (3)الحال يف عامال   الم 

ر ال صحيح   ن ك  ه، ي  ي ر  غ  ض  : قال و  ر  ضاف   يكون أن   الغ  ضاف يف عامال   الم   إليه الم 

ا يكون   بأن   المفعولّية   أو الفاعلّية   در  ص  ا أو م  ف  ص  ضاف   كان إذا: ب ع ضهم وعبارة  ، و   الم 

نى ع  ل ب م  ع 
ن  ، الف  س  ضاف من ل  الحا م جيء   حينئذ   ح  ل   المعنى يف ألّنه، (4)إليه الم   فاع 

                                                                        

 (.471-457: 7) "الضوء الالمع"هـ(، له حاشية على تفسير البيضاوي. انظر ترجمته: 781المتوّفى سنة )( 1)

واإلرشاد والحّث على التقوى، وكان أهم هذه درس ديني للوعظ الذين يقرؤون المواعيد، والميعاد: ( 4)

مصطلحات تاريخيّة "إبراهيم الكيالين، النبوي(. انظر:  المواعيد ميعاد الرقائق )رقائق الحديث

اين العربي، اتحاد الكتاب ، مجلة الرتاث "مستعملة يف الع صور الثالثة األّيوبي والمملوكي والعثم 

 .1774، 27العرب، ع

ا، انظر: [2]يونس:  چڳڳ ڳ ڳچكقوله تعالى: ( 8)  "أوضح المسالك"، وأعجبني انطالقك منفرد 

(4 :845.) 

ل "(: 824: 4) "شرح التسهيل"هذه عبارة ابن مالك، قال يف ( 2) ع  فإن  كان المضاف ب معنى الفعل، حسن ج 

= 
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عول   أو ف  ي ن   (1)وهذا، م  ت ه ما ع  ر  ر  ن ى أ م سُّ  أل ن ه (2)ق  ع  ق ت   الذي بالم  ل ه الكالم   س  ، أل ج 

ما يف ما أو المفعول أو الفاعل من إال   يأت ي ال الحال   أ ن   وهو ناه  ع   ابن   قاله ما وليس، م 

م   منافي ا هشام
ه قاله ال  ي ر  ما بل، غ  ضاف   كان إذا فإن ه؛ صحيح كاله  نى الم  ع  ل ب م  ع 

 الف 

ضاف يف عامال   كان ا الحال ويف إليه الم   .صحيح وهذا صحيح فهذا، مع 

ع   وقد -78 م  ي ن   بين النّحاة بعض   ج  ضاف   كان إذا: فقال األمر   يف عامال   الم 

ضاف   ح   إليه الم  ضاف  ا ألنّ ، منه الحال   م جيء   ص   يف للعمل صال ح   غير   حينئذ   لم 

ل ل  . الحال هم وع   الحرف   حينئذ   إليه المضاف   يف العامل  : فقال آخر بتعليل   بعض 

ر د  ق  ضاف   الجارُّ  أ ن ه على بناء  ، الم  ّح  ال وهو، مالك ابن   ق ول   وهو، إليه للم   يف عمل ه ي ص 

ا المضاف   كان فإذا؛ الحال ضاف يف ال  عام كان بالفعل شبيه  ا إليه الم   للعمل وصالح 

ز   ل م أنّه حّيان أبي وعبارة  ، الحال يف ضاف من الحال   ي ج  ا؛ (3)إليه الم  م 
 أ ن   من تقّرر ل 

 . صاحبها يف العامل هو الحال يف العامل

ضاف   وعامل   -71 نى هو ما غير يف إليه الم  ع  ، (4)اإلضافة   أو الالّم  : الفعل ب م 

ضاف كان فإن  ، الحال يف يعمل   ن  أ   ي صلح ال وكالهما نى الم  ع  ح   الفعل ب م   م جيء   ص 

ضاف من الحال ن، إليه الم  و  ك 
ضاف   ل  ضاف يف عامال   الم   أ و الفاعلّية   إليه الم 

ا الحال يف وعامال  ، المفعولي ة   ن  ؛ أيض  م ف م  ر   ل  ت ب ح   على ويقف   العلماء كالم يف ي 

                                                                        
= 

س  عريان االمضاف إليه صاحب حال، نحو: ع ا، وهو راكب  الف ر   ."رفت قيام زيد مسرع 

ل ه عن ابن هشام وغيره.( 1)  أي: وهذا الذي ن ق 

 (.48: 2للسيوطي ) "همع الهوامع"انظر: ( 4)

 (.1538: 8) "ارتشاف الضرب"نحو قولك: ضربت  غالم  هند  ضاحكة . انظر له: ( 8)

إليه، واختاره ابن عقيل وصّوبه، وذهب الزّجاج إلى  مذهب سيبويه أّن المضاف هو العامل يف المضاف( 2)

: 8) "أوضح المسالك"(، و71: 8، 457: 1) "أمالي ابن الشجري"أّن العامل فيه )الالم(. انظر: 

 (.475: 2) "همع الهوامع"(، و28: 8) "شرح ابن عقيل"(، و32
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ّرقات ت ف  د   فإن ه [أ47]، كالم هم م  ق   لم ب ع  ت ر   . غيره عن فضال   المبتدئ   درجة   عن ي 

ضاف إن  ": الَبر   َعبْدِ  وَقْوُل  -74 ضاف يف عامل   الم  ا إليه الم  ب ق   فلم؛ دائم   ي 

ل ل ت  ، مسكين   يا: عليه ي قال، "فائدة   للتقييد ل   فإن  ؛ الّسبيل سواء عن ض  م   الذي الع 

مل ه ضاف   ي ع  ضاف   يف الم  ل   هو، دائمًا إليه الم  م  تضى هو الذي لفظه يف الجرّ  ع  ق   م 

ا ذلك وليس، (1)اإلضافة راد  ل ه المقصود   إّنما، هنا م  م  لِّه يف ع  ح  ف ع   م  ، الفاعلّية على الر 

ب   أو عولّية على الن ص  ف  أ ن   هو كما، الم  فات المصادر   إضافة   ش  نى يف ليكون  ؛ والصِّ ع   م 

ح   ىحتّ  المفعول أو الفاعل
 ؟ ذاك من هذا فأ ين، منه الحال   م جيء   ي ص 

ه   يا آخر   أ مر   وذاك أ مر   هذا -78
 : تائ 

قةا  ساَرْت  ت   ُمَشر  ر 
باا وس   (2)ُمغر 

ن   ب ل غ   هذا وم  ه م  ل م  ه ع  م  ه  ّدى، وف  ت ص  هل   عليهم وي ردُّ  للمجتهدين ي  قُّ ؟ ب ج   ح 

كت   أ ن   هذا مثل ب  ، خاسئ ا ذليال   ي س  ج   هذه ب مثل ي تكّلم   الذي هذا م ن والع 

باطات ل ب ه وم ن، (3)الخ  ت ي ط  ر  ناظ  م 
ل ه، ل  و  ق  رة يف و  ض  رّ  ح  ق  رف الم   كاتب   القاضي األ ش 

رّ  ريف السِّ ه اهلل أ طال   (4)الش  ب رة   ال: بقاء 
ق صود   إن ما، بالكتابة ع   . اللِّسان الم 

72-  
 
باب أ ولي يا فباهلل ن  ، األ ل  ن أ و   ر  أ ناظ   م  ن   أ كلِّم  ؟ أ خاط ب م  م   م  ن   ل 

ت ق   ي 
                                                                        

ان إلى أّن الجاّر هو اإلضافة. من أّن المضاف هو العامل يف المضاف إليه، وذهب الّسهيلي وأبو حيّ ( 1)

 (.1177: 2) "ارتشاف الّضرب"انظر: 

. وهو مثل ي ضرب لمن يسلك غير طريقه ( 4) غّرب   وم 
شّرق  ه: شّتان  بين م  ز  ج  ر  بيت لم أتبّين قائله، وع  د  ص 

ن تكّلم يف غير فنّه أتى بالعجائب.  فيضّل، ورحم اهلل القائل: م 

ر  ( 8) باط، وهو الص  ع خ  م  كام. انظر: المعجم الوسيط، مادة )خ ب ط(.ج   ع  والزُّ

ث ت يف أيام الّسلطان المنصور قالوون )ت ( 2) د  ّر وظيفة  ح  ّمي 737كتابة  السِّ ن س  كاتب "هـ(، وأّول  م 

رّ  فتح  الّدين بن عبد الظاهر، واستمّر يف كتابة الّسر إلى أن تويف يف والية السلطان األشرف خليل بن  "السِّ

هـ(. ومن وظيفة كتابة الّسر: قراءة الكتب الواردة على الّسلطان وكتابة أجوبتها، ... 778ون )ت قالو

سن المحاضرة"انظر:   (.482، 481، 184: 4للسيوطي ) "ح 
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ألة   س  ت ب س   ب حيث   الواضحات من م  ا الّصحيح   وظ ن  ، فيها النُّحاة كالم   عليه ال   فاسد 

ي ن   كالم   هذا كان وإذا؟ باطال   والحق   ث   م ّمن األ عيان   م ن ع  د  ه ح   القضاء   بوالية   نفس 

ي خة  ، (1)األكرب ش  ي   وم  بّية فنِّ  يف (2)خون ّيةالش  ر  لوم   أ دنى هو الذي، الع  تهد ع  ج  ، الم 

و   فكيف ت ه ل  ل  قيقة   إلى ن ق  ها م ن د  قائ ق  ق يت   أو، د  قائق   إلى به ر  قائق   أ و  ، البيان د   د 

قائق   أ و  ، األ صول   ت ن باط د  ل كة   هو الذي، االس  ت يها م  تهد   أ و  ج  ّبانّية   م ن حة   الم   هو سولي، ر 

ا ل م 
ن ا ع  و  د  ت ب   يف م  ة   هي إن ما، ك  و  د عها ق  تهدين يف اهلل   أ و  ج   عندي وأ مثال ه ل هذا ما؟ الم 

كوت   إال   م  ، السُّ د  ع  ال  ، واإل عراض  ، االلتفات   و  م   . (3)الكريمة باآلية ع 

ه: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -75 ل  و  ب ر م ن يأيت ال والحال  ": ق   وضعم يف إطالق   "الخ 

ب ر   كان إذا فإن ه؛ التقييد   .منه الحال   جاءت المفعول معنى يف الخ 

قام: َأقوُل  -77 صيص   الم  ر  ذ   وقد، ت خ  ب ه ك 
ق  م ما ع  ه  ييد   منه ي ف   . الت ق 

ع   فحينئذ: الُمْعَترضِ [ ب47] َقْوُل  -71
  .كالم ك ت داف 

ع   إّنما: َأقوُل  -73 ي ن   بين الّتداف ع   ي ق  ت كانا إذا الكالم   كان إذا وأّما، باين ي ن  م 

ل فإن ه، وخصوص   وعموم  ، وتقييد   إطالق   م  ط لق   ي ح  ّيد على الم  ق   على والعامّ ، الم 

دّ  وال الخاّص  ا ي ع  ع  اف  ا، ت د  طر   يف الكالمان   كان إذا خصوص   إفساد   في لزم   وإالّ ، واحد س 

                                                                        

كان هو المستبّد يف أكثر األوقات "قال الّسخاوي يف ترجمته بعد أن  ناب عن والده يف القضاء: ( 1)

ا االستب ث رت القاالت فيه بسببها وبسبب غيرها، م ّما هو أشهر بالتعايين، خصوص  وها، وك  داالت ون ح 

ّبه ن ب ح 
ت ت  ف  كر، وأبوه مع ذلك م  ن أ ن  ي ذ 

 (.88: 2) "الضوء الالمع". انظر: "م 

ا عّدة، 157أكرب مدرسة يف مصر، أنشأها األمير سيف الدين شيخو العمري سنة ( 4) هـ، ورّتب فيها دروس 

ن تو : 4) "خطط المقريزي"هـ. انظر: 137ّلى مشيختها أكمل الّدين البابريت إلى وفاته سنة وأّول م 

 (.471-477: 4للسيوطي ) "حسن المحاضرة"(، و241

]األنعام:  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئچوهي قوله تعالى: ( 8)

73.] 
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ل   قاعدة   وإلغاء  ، العلماء من كثير   كالم   م  ط لق ح  قّيد ىعل الم   . (1)الم 

ذ هذا: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -77 خ  ثيل م ن ي ؤ  ّروميّة ت م    .الخ اآلج 

ديق   هذا: َأقوُل  -18 لي ت ص  و  ق 
  وال، له ن ق ض   ال ل 

ّ
ل ي ا ق ّررت   إذا ع  قًّ ن ه م ن ح  و   ك 

ر   يف غ  رات أ ص  ت ص  خ  ته شاهد   ذلك فإن  ؛ الم  ح 
ع رتض   قال فإن   .ب ص  د ت  : الم  ر   أ ر  ك   ب ذ 

ت راض ن بغي ال التي الواضحات م ن أ ّنه بذلك االع  ل ت  ، عليها الت ن بيه   ي  طاب  : ق   خ 

لك األ غبياء ر   ن كت ة   له إن   ث مّ ، ذلك مثل   فيه ي س  ك   . هذا بعد ست ذ 

ه: المعترض َقْوُل  -11 ل  دير   هذا ليس، "الخ الكالم وت قدير  ": ق و  ا الت ق  وافق   م 

ه م  
ثيل  ت م 

ل   م ن الحال   ل  عول الفاع  ف  ل هم والم  و  يت  : ب ق  ق    .الخ راكب ي ن   زيدا   ل 

م  : َأقوُل  -14 م   ه  روا ل  ص  ف  ، ذلك يف المثال   ي ح  ص   منه يأت ي ال والو 

أ ت ي إّنما، االختالف لة يف ي  م  ي: كقولك الج  ق  ا زيد   ل  مر  ب ه ع  ر   ن ظير   وذلك-، ي ض 

ب ه" فـ -(2)اآلية ر   أ ي  ، المفعول م ن أ و  ، له ضارب ا أ ي  ، الفاعل م ن حال   إّما: "ي ض 

روب ا ض  ابط  ، م  ل   والر  جود   ب ك  و  روب ا وهذا ضارب ا هذا أ ي  ، منهما أ و   م   ذلك وعلى، م ض 

د   ت م  الّمة اع  ل م   وبذلك، البيضاوّي  الع  ة   ي ع  ظ م  لِّه ع  ح  ة  ، م  د  ه وش  قيق  كال   وزال، ت د  ش   اإل 

د ولك م    .الح 

ل ة   فإن  : الُمْعَترضِ  َقْوُل  -18 م  ب ني ة   الج    .المفعول إلى وم ضافة   للفاعل م 

باب أ ولي يا باهلل انظروا: َأقول -12 خر   الذي الكالم هذا إلى األ ل   منه ي س 

تم هل، الّساخرون ع 
م  لة   بأن   ق طُّ  س  م  رج   ج  عول ها إلى م ضافة   ت خ  ف   ناصبة   هي إنّما؟ م 

عو للّضمير ف  ال   إ ضافة   وال لها ال  م  ن  . أ ص  ه ب ل غ   وم  ر  ّدث  ، هذا أ م  ه ي ح  س  دّ  بأّنه ن ف   على ي ر 

                                                                        

 (.877: 8للتاج الّسبكي ) "رفع الحاجب"انظر: ( 1)

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ چليها السيوطي هذه الّرسالة، وهي قوله تعالى: اآلية التي أقام ع( 4)

 [.451]البقرة:  چڀپ پ پ
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ال   النّاس آحاد   ّمن ف ض  عي (1)ع  ت بة   ي د  ت هاد ر   ؟االج 

 حاال   وتكون، ومعنى   لفظ ا واحدة   بصيغة   يأيت فكيف: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -15

  ؟منهما

ّك  ال: َأقول -17 م أ ن   ش  ص  ّلمي   الخ  ي ن   س  ي ن  [ أ88] القول  ل  ن ها وهي، األ و  و   ك 

ل م فإذا، انفراده على المفعول من وحاال  ، انفراده على الفاعل من حاال   ّية س  الح   ص 

ل   الّصيغة   ي ن   م ن ل ك  ر  ه، انفراده على األ م  م  ز  ليم   ل  ل   ت س  و   زيادة   فيه ليس أل ن ه، الثالث الق 

ي ن   على ول  ع   فيه ن ماوإ، الق  م   . بينهما الج 

لُّ  -11 لت صيغة   وك  م  ن ي ي ن   است ع  ع  م 
ي ن   ل  تلف  خ   جاز، االنفراد على م 

ها ها استعمال  ن عند االجتماع على ل  ك استعمال   ب جواز   ي قول م  ت ر  ش  نييه يف الم  ع   وإن ما، م 

نع ن ذلك ي م  ز ال م  وِّ ت   ول هذا، هذا ي ج  ر  ر   يف أ ش  ويز يف أ ن   لىإ الجواب آخ   ذلك ت ج 

 . القاعدة ل هذه مالحظة  

م   إذا: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -13
ل  ر   ذلك ع  ه  م ما فيه ليس الجواب أ ن   ظ  د   هذا ي ص 

كال   ش  ال   اإل    .أ ص 

م   قد: َأقول -17
ل  له م ن لإلشكال رافع   وأ ّنه، ذلك خالف   ع   .أ ص 

ه: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -38 ل  و  نوع "لخا م الحظة   ذلك ويف": ق  م  رتك فإن  ؛ م  ش   الم 

عني ي ن   موضوع   لفظ   م 
تلفة معان   أو ل  خ   . آخره إلى، م 

ن ع هذا: َأقول -31 دود الم  ر  لة   هذه فإن  ؛ م  م  ضوعة   الج  و  ت عمل   م  ت س 
نى ل  ع   ب م 

ل ها م ن به قال كما الفاعل اسم ع  نى، الفاعل من حاال   ج  ع  ن المفعول اسم وب م  ل ها م  ع   ج 

عنيان   وهذان  ، المفعول م ن حاال   تلفان   م  خ  غ  : م  و  ها األول   س   والثاين  ، للفاعل بناؤ 

ها ع  ، المفعول بضمير اّتصال  م  ع   بينهما والج  م  ني ي ن   بين ج  ع  ي ن   م  تلف  خ  ث ب ت   م  ؛ االشرتاك ف 

ن   لم فإن   ها، وم جاز   فحقيقة   اشرتاك   ي ك  م  ك  ع   يف وح  م  م   الج  ك  ت   ح  ش  كالم   . ر 
                                                                        

 يف األصل: عن  من.( 1)
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ّما -34 ر   هذا كان ول  د  ك ال   الق  ش  ه كما القاصرين   على م  ل م  ، المعرتض   س 

ت   فإذا: أقول   أ ن   احتجت   ّدر   " ضمير   من الحال   ق 
ّ
ل ي ا" تقدير يف كانت، "و  ج  ر  خ   "م 

 قّرب  ، الخ بالكسر
 
ي ن   من الحال   م جيء   صّحة   األذهان   على التقدير ب هذا أل ، األمر 

ت   ر  ك  ب   الثاين وعلى األول على التقدير   ف ذ  ي قر 
ل م  ، الثالث على الت قدير   ل  م   ف  ه   ي ف 

ع رتض   ق صد هذا الم  ذ   إّنه: وقال الم  خ  ثيل م ن ي ؤ  رومّية ت م  نى، اآلج  ع   ال واضح   أّنه ب م 

 . ظ نّ  كما وليس، إليه حاجة

ص   أن   لإلنسان ينبغي: الُمْعَترضِ  َقْوُل  -38 ر   . الّلسان ءد ف   على ي ح 

رتك هذا: َأقول -32 ش  أ ت   ما فإّني؛ االلتزام م  ا ب د  د  وء   أ ح   وال ب ل  ، ق طّ  ب س 

د دت   ل عليه ر  ة   أو  ر  ث ر إذا ولكن، م  هم ك  ض  رُّ ت   بالباطل ل ي ت ع  ر   ب ع ض[ ب88] يف ان ت ص 

د ت   األوقات   د  ّق  ور   .(2()1)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ؛ بالح 

ل م وقد -35 ل ت   أ ّني والنّاس   اهلل   ع  ت م  رّي  اح  ج  و  ة يف (3)الج  د  ع   ع 
قائ  ّتى و   ح 

د ت   د  د (4)واحدة   يف عليه ر  ب ر   ب ع  م   وقد، سنين ص 
ل  أ ت   ما والنّاس   اهلل   ع   هذا صاحب   ب د 

ؤال ر   م ن السُّ مة   الب ش  ش  ر   والح  ن ي وما، الطِّيب ون ش  ة م ن ذلك على به قاب ل   اإلساء 

  قال وقد، موجب   غير يف واأل ذى
ُّ
و  ": ملسو هيلع هللا ىلص النبي ى ل  ب ل   ب غ  ل ى ج  ب ل   ع  ك   ج  د   اهلل   ل 

تعان   واهلل  ، (5)"الباغي س  ل   وال الم  و  ة   وال ح  و   .باهلل إال   ق 

                                                                        

 .21الشورى: ( سورة 1)

 أدرج هذه اآلية يف سياق كالمه على طريقته تعليال .( 4)

ر"ولد بـ  .محمد بن عبد المنعم، فاضل مصري، من فقهاء الشافعية( 8) وج  إلى  (، وتحول)قرب دمياط "ج 

له منظومة يف مبدإ هنر النيل ومنتهاه  .القاهرة صغيرا، فتعلم، وناب يف القضاء، ثم تعفف عن ذلك

 وأمكنة مقاييسه ومن أنشأها من الخلفاء، وذكر ما سواه من األهنار؛ نظم هبا )مبدأ النيل السعيد( للجالل

 (.147-148 :3) "الضوء الالمع"هـ. انظر: 337المحلي، تويف يف مصر سنة 

رّي( يف مسألة الّرؤية للنساء، وعندي ( 2) ج  و  باط الج  ّد خ  رّي يف ر  ه  و  يف رسالة صغيرة وسمها بـ )اللفظ الج 

 منها م خطوط لعّلي أسعى لتحقيقه إن شاء اهلل.

ضعيف الجامع الصغير "(، وضّعفه األلباين يف 533)رقم  "األدب المفرد"أخرجه البخاري يف ( 5)

= 
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 [الخاتـمة]

د   -37 و  ء على ع  د  : ب د  ر   إلى أ عود   أ ن   رأيت   ق  ع رتض   هذا اعرتاضات   ذ ك  ، الم 

د   لِّ  عند وأ ن ش    كالم   م ن بيت ا منها اعرتاض   ك 
ِّ
ل ي راج   و  ل   وس  ب ة أ ه  ح  ر   سيدي الم  م   بن   ع 

نا -الفارض   ع  ن   الب ي ت   ذلك يكون   ب حيث   -به اهلل   ن ف  م   ذلك عن الجواب   ي ت ض 

ن ه واخرتت  ، االعرتاض و  ا ؛الفارض   ابن   كالم   م ن ك  ك  ب رُّ   ل هذا وإ غاظة  ، به ت 
ّ
 الغبي

جوبال ح   .م 

ه -31 ل  و  لي على ق  ن   إن  : ق و  أ م  ر    ق 
ّ
ّق  ل م الّرضي ت ر  نوع  ، ي  م  ، دليل من له ب دّ  ال م 

د   ن ش  ه جوابه يف ي  ل   : (1)ق و 

ت   وما ر 
ف  دِّ ــــب ال ظ  وح   و  راح   ر  ال وال         ة  ــــم  و  فا نفس   ب ال  ي ش   ص  د ت   الع   و 

ه -33 ل  و  واب  : ق  ن أ ن   الص  أ   م  ر  روميّة ق  ها اآلج  م  ه  ف  ّمي و  شاركًا س  د، م   يف ي ن ش 

 : (2)جوابه

ق   ي ش  عاش  ن ع 
ي هات  م  فا؟ ه  ن           وأ ين  الص  د  جن ة  ع  ه  ، و  كار  ت  ، بالم  ف   ح 

ه -37 ل  و  ه يف فائدة   فال الحاصل   ت حصيل  ، الخ وللنّحاة  : قولي على ق  ر  ، ذ ك 

د ن ش  ه جوابه يف ي  ل   : (3)ق و 

                                                                        
= 

ا )البسيط(: –(. وما أجمل ما قال الشاعر 2318رقم ) "وزيادته  وقد ضّمن هذا الحديث شعر 

ة   ع  ــر  ص  ــي  م 
ــي  إّن الب غ    يــا صــاحب  الب غ 

 ـ
ــه    دل  ــر  أ ع  ي   الخ 

ــر  ف عــال  ي  ؛ ف خ  ل 
ــد  اع    ف 

 ـ

ـــل   ب  ـــى ج  ل ا ع  ــــوم  ـــل  ي ب  ــــو  ب غـــى ج  ل   ف 

 ـ
ه     ل  ـــــف  ـــــاليه وأ س  ــــه أ ع ّك من ـــــد    الن 

 ـ

  (.812: 5)للمناوي  "فيض القدير يف شرح الجامع الصغير" انظر:

 .83ديوان ابن الفارض، ص( 1)

 .83، صالسابق( 4)

 .82، صالسابق( 8)
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أ ن ي ن وان  وع   ه   أ ب ثُّك   ما ش  ض  ت ه وما       ب ع  ه   ت ح  هار  ق   إ ظ  و  يت ف  ر   ق د 

ت   ك  ا (1)وأ س  ز  ج  ن   ع        كثيرة   أ مور   ع 
 
ي صى ل ن   ب ن طق  ل ت   ولو، (2)ت ح  ل ت   ق   ق 

ل ه -78 و  نوع  ، الوضوح   غاية   يف: قولي على ق  م  ن د  ، م  ن ع   وس  ا ليس أّنه الم  ك  ر  د   م 

د، الخ لبديهةبا ه جوابه يف ي ن ش  ل   : (3)ق و 

ي ن   ـها وأ  ن   السُّ
ـه   (4)مـ  م  ـن   أ ك  ـراد ه   ع   م 

ـ   ـ
ــها  ــا س  ه  م  ي ــك   لكـــن  ، ع 

ت   أمان  ـــر   (5)غ 
 ـ

ــت   ي  ت  ــا أ  ــم ب يوت  ــل   ل ن  ــن ت  ــا م  ه ور  ه   ظ 
 ـ

ـــن  ، وأ ب واب هـــا   ع   ع  ـــر  ت  ، م ث ل ـــك   ق  ـــد   س 
 ـ

ه -71 ل  و  ه ي جوز   المبتدأ   أ نّ  ي قتضي: ق  د  دُّ ه اّتحاد   مع ت ع  ب ر  د، الخ خ   يف ي ن ش 

ه جوابه ل   : (6)ق و 

ـــلُّ  ـــذي وك  ت ه ال د  ـــل   شـــاه  ع 
ـــد   ف   واح 

ـ   ـ
د ه  ـــر  ف  ـــب   لكـــن  ، ب م  ج  ـــة   ب ح   أ/81 األ ك نّ

 ـ

ــــت ر   أ زال   مــــا إذا ــــم السِّ ــــر   ل ه ت  ــــر  ي   غ 
 ـ

ــم   ــق   ول ب  ــكال   ي  ش  ــة   باإل  يب  ــة   ر  ب  ت   .      (7)ر 
 ـ

ه -74 ل  و  ى أ ال: ق  ثيلهم إ لى ت ر  د، الخ ت م  ه جوابه يف ي ن ش  ل   : (8)ق و 

ه     ي ر  غ 
ع  ل  اد  بِّ و  ى الح  و  ع  ع  عنك د  د  ك       ف  اد  ؤ  يًّا ب اّلتي، ف  ن ك  غ  ع  ع  ف  اد   (9)و 

                                                                        

 رواية الديوان: وأ م سك.( 1)

 يف األصل: لم ت حصى، ولعّل صوابه ما أثبتناه من الديوان.( 4)

 .21ديوان ابن الفارض، ص( 8)

ن، وصوابه م( 2)  تناه من الديوان.با أثيف األصل: ع 

، ولعّل صوابه ما أثبتناه من الديوان.( 5) ت  ر   يف األصل: أ غ 

 .181ديوان ابن الفارض، ص( 7)

يبة .( 1)  رواية الديوان: ولم يبق  باإلشكال إشكال  ر 

 .24ديوان ابن الفارض، ص( 3)

ي ك بالتي.( 7)  رواية الديوان: غ 
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ه -78 ل  و  ثيل هم ب مواف ق   التقدير   هذا ليس: ق  ت م 
د، الخ ل   : (1)جوابه يف ي ن ش 

ـــــك   وال ـــــن   ت  م 
ـــــت ه   م  ي ش  ـــــه   ط   د روس 

ـ   ـ
ل ت   ب حيث    ـت ق  ـه   اس  ل  ق  ت   ع  ر  ـت ق       .  واس 

 ـ

ـــث م   راء  ، ف  ـــل   و  ـــم  ، النّق  ل 
ّق  ع  ـــد  ـــن   ي   ع 

 ـ
ك    ــدار  ــات   م  قــول   غاي ة   الع  ــليم   .  الّس

 ـ

ه -72 ل  و  م   إذا: ق 
ل  ر   ذلك ع  ه  م ما فيه ليس الجواب   أ نّ  ظ  د  كال هذه ي ص  ش  ، اإل 

دي   ه جوابه يف ن ش  ل   : (2)ق و 

ج   ح   سبيلي ون ه 
ن   واض  م 

ت دى ل  واء   ولكن ها         اه  ت   األ ه  م  ت   ع  م  أ ع   ف 

ه -75 ل  و  ص أن   لإلنسان   ي نبغي: ق  ر  ء   على ي ح  د، الّلسان د ف  ن ش   : (3)جوابه يف ي 

ن   س  هار   وي ح  لُّد   إ ظ  ب ح                ل ل ع دى الت ج  ز   ي ر  غ   وي ق  ج  ن د ال ع  ب ة   ع 
 األ ح 

ه -77 ل  و  ي دخل  : ق 
عنى يف ل  له م  و  د، الخ ق  ل ه جوابه يف ي ن ش  و   : (4)ق 

ديد   إ لى وإ ّني وت   الت ه  ن   ب ال م 
ن              راك 

ل ه   وم  و  كان   ه  ي   أ ر  ي ر  ت   غ  د   ه 

ت   -71 ة   ت م  ال  س  د   الرِّ م    ب ح 
 
ن ه   اهلل و  ع  ن   و  س  ح  ه  ت و   و  ل ى، فيق  ص  ن ا على اهلل   و  يِّد   س 

د   م  ح    م 
ِّ
  الن ب ي

ِّ
ي لى، األ مِّ ع  ب ه آل ه   و  ح  ص  ل م   و  ا وس  ليم  اك   ت س  اك   ثير   .ثير 

* * * * * * * * * 

* * * * * 

  

                                                                        

 .73ديوان ابن الفارض، ص( 1)

 .21، صبقالسا( 4)

 .85، صالسابق( 8)

 .28، صالسابق( 2)
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 ـَمةاتالَخ 

سالة   هذه عالجت الل لإلمام   الرِّ ين ج   اإلمام إعراب   توجيه   يوطيالسُّ  الدِّ

ر  " جملةل ّي الب ي ضاو   همي خ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  : تعالى قوله يف "ج 

لة   هذه ت كون   أ ن   ي صحُّ ": قوله وهو، (1)چڀپ  پ  پ م  تأنفة   الج  س  حُّ ، م 
  أ ن   وي ص 

نِّ  من حاال   ت كون  
تك  س   " يف الم 

ّ
ي لـ  ا منهما أو، "الذين" الموصول من أو، "و   وقد. "مع 

راسة خلصت  : نهام نتائج إلى الدِّ

  اقتصر: أولا 
ّ
 على الجملة   إعراب توجيه يف البيضاوي رأي نقل يف السيوطي

واب، والحالي ة ي ةاالستئناف: وجهين  إلى "الخربي ة" اف  ض  ت  ؛ أوجه ثالثة لها أن   والصًّ

ه   هذا يذكر لم ولعل ه. الّسابقين الوجهين ج  ة، جانب من لضعفه  الو   الوجهين ولقو 

 .آخر نبجا من اآلخرين

رج   لم: ثانياا ر ي خ  ع   أضاف وهو، البيضاوّي  عبارة على توجيهاهتم يف بونالم 

جهي على "االستئنافية" وجه ههما اللذين "الحالي ة"و "الخربي ة" و   .قبله الع كربّي  وج 

 ؛نحويًّا منه أقوى بيانيًّا يكون أن   االستئناف   وجه حمل   أن   يبدو: ثالثاا

ا كان ما حوّي الن   فاالستئناف ن قطع  ا م  رج  ) والجملة، قبله عم  . قبلها بما مت صلة (همي خ 

ه الذي هو البياينُّ  واالستئناف صُّ ر لسؤال   جواب ا كان بما البيانّيون ي خ   يف والبيان  ، مقد 

ر سؤال   من يتّضح اآلية ت واّلهم كيف: أي، مقد  هم: فالجواب؟ ي  رج   الظُّلمات من ي خ 

 .النّور إلى

ا  تفسيري ة الجملة تكون أن   هو رابع   وجه   على الجملة توجيه   يمكن: رابعا

 .اإلعراب من لها محل   ال، للوالية

                                                                        

 .451البقرة: ( سورة 1)
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ا عربين اقتصار: خامسا دثين الم  ح  ايف مثل الم  اط الص  ر   على اختياراهتم يف والخ 

 .وتفريعاهتا األوجه كثرة من للتخّلص؛ واحد وجه

ا عي   أن   يمكن  : سادسا  علي أبي مذهب على "التفسيري ة" عن "الخربي ة" جه  و فر 

لوبين  التداخل أن   إلى تفضي النتيجة هذه ولعل  . التفسيري ة للجملة معياره يف الش 

 .النحويين مباحث يف عنه األصوليين مباحث يف يختلف الجمل بين اإلعرابي

ا  محل   ال وجمل   اإلعراب من محل   لها جمل بين اإلعرابي التداخل: سابعا

 .محلِّي ة وغير محلي ة إلى الجمل تصنيف يف الن ظر إعادة إلى يقود، لها
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 َوالَمَراِجع الَمَصاِدر َقاِئَمُة 

 .الكريم القرآن .0

 عليه علق، األحكام أصول يف اإلحكام: محّمد بن علي، اآلمدي .6

 .م4888/ هـ1242، الرياض -الّصميعي دار، 1ط، عفيفي عبدالرّزاق

، 8ط، وزيادته الصغير الجامع ضعيف: الّدين ناصر محمد، األلباين .4

 .م1733/ هـ1283، بيروت -اإلسالمي المكتب

 المعاين روح، (هـ1418 ت) عبداهلل بن محمود الدين شهاب، األلوسي .3

 دار، ط.د، عطية يالبار عبد على تحقيق، المثاين والسبع العظيم القرآن تفسير يف

 .ـه 1215، بيروت ـ العلمية الكتب

رب ارتشاف: (هـ125 ت) حّيان أبو، األندلسي .5  تح، العرب لسان من الض 

 . م1773/ هـ1213، القاهرة -الخانجي مكتبة، 1ط، محمد عثمان رجب

، الموجود عبد عادل تح، (تفسير) المحيط البحر: حّيان أبو، األندلسي .2

 . م4881، بيروت -العلمية الكتب دار، 4ط، معّوض وعلي

 تحقيق، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح: شامه ابن، األنصاري .1

 (.ت.د)، بيروت  -العصرية المكتبة، (ط.د)، الحميد عبد الدين محيي محمد

 عبداللطيف تح، األعاريب كتب عن اللبيب مغني: هشام ابن، األنصاري .1

 (.ت.د)، الكويت، واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس، (ط.د)، الخطيب

 الدين ناصر تح، المفرد األدب: إسماعيل بن محّمد بداهللع أبو، البخاري .9

ب ي ل -الّصّديق دار، 4ط، األلباين عودي ة) الج   .م4888/ هـ1241، (الس 

 دار، 1ط، البخاري صحيح: إسماعيل بن محّمد عبداهلل أبو، البخاري .01
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 .م4884/ هـ1248، دمشق -كثير ابن

 التأويل وأسرار التنزيل رأنوا: عمر بن عبداهلل الّدين ناصر، البيضاوي .00

 -العربي الرتاث إحيار دار، (ط.د)، المرعشلي عبدالرحمن محمد تح، (تفسير)

 .م1773/ هـ1213، بيروت

 محمود تح، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات: عماد ابن، الحنبلي .06

 .م1778، دمشق -كثير ابن دار، 1ط، األرناؤوط

تبى: أحمد، الخّراط .04 ج   مجمع، (ط.د)، قرآنال إعراب مشكل من الم 

رة المدينة، الّشريف المصحف لطباعة فهد الملك  . هـ1247، المنو 

 أبناء وأنباء األعيان وفيات: محمد بن أحمد العباس أبو، خلكان ابن .03

 (.ت.د)، بيروت، صادر دار، عباس إحسان تحقيق، الّزمان

 دار، 1ط، المفسرين طبقات: علي بن محّمد الّدين شمس، الداوودي .05

 .م1738، بيروت، العلمية بالكت

سة، 1ط، السيوطي مقامات شرح: سمير، الدروبي .02  -الرسالة مؤس 

 .م1737/ هـ1287، بيروت

 ـ اإلرشاد دار، (ط.د)، وبيانه القرآن إعراب: الدين يمحي، الدرويش .01

 (.ت.د)، سورية

 ، العيد دقيق ابن .01
ّ
د  الّدين تقي  إحكام: (هـ184 ت) علي بن محم 

، القاهرة، السنّة مكتبة، 1ط، شاكر محّمد أحمد تح، األحكام عمدة شرح األحكام

 .م1772/ هـ1212

 يحيى الرحمن عبد تح، الحفاظ تذكرة: الدين شمس عبداهلل أبو، الذهبي .09

 هـ1812، بيروت -العلمية الكتب دار، (ط.د)، المعّلمي
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  الجملة: صالح فاضل، السامرائي .61

 
 دار، 4ط، وأقسامها تأليفها العربي

ان ،الفكر م   .م4881/هـ1241، ع 

ف ع: الّدين تاج، الّسبكي .60  علي تح، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب ر 

 (.ت.د)، الكتب عالم، (ط. د)، الموجود عبد وعادل معّوض

 النجار علي محمد تحقيق، النّقم ومبيد النّعم معيد: الّدين تاج، الّسبكي .66

 .م1778، القاهرة، الخانجي مكتبة، 4ط، وآخران

خ .64 حمن بن محّمد الّدين شمس، اويالس   ألهل الالمع الضوء: عبدالر 

 .م1774/ هـ1214، بيروت -الجيل دار، 1ط، التاسع القرن

 الكتاب علوم يف المصون الدرّ : يوسف بن أحمد، الحلبي الّسمين .63

 .هـ1287، دمشق -القلم دار، 1ط، المكنون

، هارون مالسال عبد تحقيق، الكتاب: عثمان بن عمرو بشر أبو، سيبويه .65

 .1733، القاهرة، الخانجي مكتبة، 8ط

، إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق، الوعاة بغية: الدين جالل، السيوطي .62

 .1775، وشركاه الحلبي البابي عيسى مطبعة، 1ط

، سارتين ماري إليزابث تح، اهلل بنعمة التّحدث: الدين جالل، السيوطي .61

 .م1714، الحديثة العربي ة المطبعة، (ط.د)

 عبد تح، مئة كلِّ  رأس على اهلل يبعثه بمن الّتنبئة: الدين جالل، السيوطي .61

 .م4882، 8ع، مصر -الرتاث تحقيق مركز، تراثيات مجلة، الكردي الرحيم

، العلمي ة الكتب دار، (ط.د)، للفتاوي الحاوي: الدين جالل، السيوطي .69

 .م1734/ هـ1284
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 تح، والقاهرة مصر ختاري يف المحاضرة حسن: الدين جالل، السيوطي .41

 الحلبي البابي عيسى، العربي ة الكتب إحياء دار، 1ط، إبراهيم الفضل أبو محمد

 .م1771/ هـ1831، وشركاه

 والبالغة والنحو اللغة علوم) مؤلفايت فهرست: الدين جالل، السيوطي .40

، 41س، األردين العربية اللغة مجمع مجلة، الدروبي سمير تح، (والتاريخ واألدب

 .هـ1242 ،72ع

ره، األعيان أعيان يف العقيان نظم: الدين جالل، السيوطي .46  فيليب حر 

 .م1741، بيروت -العلمي ة المكتبة، (ط.د)، حتِّي

 تح، الجوامع جمع شرح الهوامع همع: الدين جالل، السيوطي .44

، بيروت– الرسالة مؤسسة، (ط.د)، هارون وعبدالسالم، مكرم سالم عبدالعال

 .م1774/ هـ1218

 شرح على الصبان حاشية: (هـ1487 ت) علي بن محمد، لصّبانا .43

 .م1771/ هـ1211، بيروت -العلمي ة الكتب دار، 1ط، األشموين

، 1ط، الطناحي محمود تحقيق، األمالي: حمزة بن علي، الشجري ابن .45

 .1774، القاهرة، الخانجي مكتبة

-الغزالي مكتبة، 1ط، القرآن جمل إلعراب الجامع: أيمن، الّشوا .42

 .م4888/هـ1241، بيروت -الفيحاء دار، دمشق

وكاين .41 حاسن الطالع البدر: علي بن محّمد، الش  ن   ب م  ، الّسابع القرن بعد م 

 م4887/ هـ1241، دمشق -كثير ابن دار، 1ط، حاّلق حسن محّمد تح

، القرآن إعراب يف الجدول: (هـ1817 ت) الّرحيم عبد محمود، الصايف .41

 .هـ1213، دمشق -يماناإل مؤسسة الرشيد دار، 2ط
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، الحديث علماء طبقات: أحمد بن محمد عبداهلل أبو، الهادي عبد ابن .49

/ هـ1211، بيروت -الرسالة مؤسسة، 4ط، الزيبق وإبراهيم البوشي أكرم تح

 .م1777

 دار( ط.د)، الثامنة المئة أعيان يف الكامنة الّدرر: حجر ابن، العسقالين .31

 . م1778/ هـ1212، بيروت -الجيل

، البجاوي محمد علي تح، القرآن إعراب يف التبيان: البقاء أبو، لعكربيا .30

 (.ت.د)، وشركاه الحلبي البابي عيسى، (ط. د)

 ، الغّزي .36
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 Walker on Abd al-Barr 

(Letter to express verse) 

The mark of majesty Suyuti 

Investigation and study 

 
Achieved and commented upon 

Dr. Yusuf Abdullah Jawarneh 

 

Abstract 
 

This research aims to achieve two objectives: the first is 

to get out the message "Alkarr on Abd al-Barr" to Imam 

Suyuti, who died in (911 H)- to be closer to the optimum 

image desired by the author of this precious text, and the 

second is to highlight on the landmarks of the message from 

two aspects: the first is to clarify the intellectual thought that 

Suyuti discussed with his contemporaries, and the second is 

to focus on the grammatical issues which contained them. 

Key words: 

 Suyuti - Syntax - expression of the sentence - 

Grammatical Interference. 
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 املستخلا:

  األسماء باب يف العلماء عند الصريف الخالف  دراسة على البحث فكرة تقوم

ا األسماء تلك يف العلماء آراء ورصد، الكريم القرآن يف البقرة سورة يف ، وحديث ا قديم 

 مواقف وبيان، األسماء تلك يف الصريف الخالف مسائل أهم على الوقوف ومحاولة

 والمذهبي الفردي المستويين على آرائهم  وتتبع، المسائل هذه من ماءالعل أولئك

 جاءت البحث ومسائل، آخر مذهب وبطالن مذهب   صحة إثبات يف وحججهم

ا مرتبة    يف تقع أن الدراسة طبيعة اقتضت وقد ،البقرة سورة يف اآليات لموقع وفق 

 : محورين

 .البقرة سورة يف لواردةا األعالم  يف العلماء عند الصريف الخالف: األول

 سورة يف الواردة المشتقات بعض يف العلماء عند الصريف الخالف: الثاين 

 البقرة

 : الكلمات المفتاحية

 قضايا لغوية.، مشتقات، أسماء، األعالم، صرف، مسائل خالفية
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 المقدمة

 سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصالة، العالمين رب هلل الحمد

 إلى بإحسان تبعه ومن، وصحبه آله وعلى، والسالم الصالة عليه اهلل دعب بن محمد

  .الدين يوم

 : بعد أما

فها كريمة   لغة   فالعربية   س  ، الكريم القرآن بنعمة وجل عز   الباري شر  ر   ود 

 الدرس هذا أغنوا الدرس   هذا وأصحاب  ، واألفكار العقول فيه تتبارى ميدان العربية

 سعى التي الغاية فهذه، خباياها وكشف أسرارها إبراز أجل من.الغزيرة بمؤلفاهتم

 اللغوية والبحوث الدراسات من كثير يف، جلية   واضحة   تبدو العلماء من كثير   إليها

ا الكريم القرآن نصوص من  جعلت التي  قدرهتا  مدى به تقيس وميزان ا لها مرجع 

 .العزيز القرآن يف هو ما كلِّ   مواكبة على

 يف  بينهم فيما الخالف ظاهرة شيوع   بلغتهم العرب العلماء عناية رمظاه ومن

ن ف   وقد، مصنفاهتم تضمنتها التي اللغوية القضايا من كثير تفسير  الباب هذا يف ص 

  بين الخالف ظاهرة عن فيها الحديث   محور   دار   التي والمؤلفات  الكتب من كثير  

 المدرستين بين الخالف تناولت التي تلك ؛المصنفات هذه أبرز من وكان، العلماء

 البصريين:  بين  الخالف مسائل يف اإلنصاف كتاب: أمثلتها ومن ؛والكوفية البصرية

، والبصرة الكوفة نحاة اختالف يف النصرة وائتالف، األنباري البن، والكوفيين

 تقتصر ولم العلماء بين الخالف بصور اعتنت التي الكتب من وغيرها ؛للزبيدي

، كذلك الصريف الجانب على تركيزهم إلى امتد بل  ؛النحوية خالفاهتم على األمر

ا الصرفية الظواهر شغلت فقد ا حيز   هبا اهتمامهم وبلغ العلماء مؤلفات من  واسع 

ا ا وحديث ا قديم  ا مقدار   تلك من كثير يف معينة وآراء مواقف لهم كان إذ واضح 
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 الخالف بمظاهر اهتمت التي تلك مواقفال هذه أبرز من ولعل  ، والظواهر المسائل

 متناثرة جاءت  واآلراء المواقف تلك أنّ  إال ومسائله الكريم بالقرآن المتعلقة الصريف

 إبراز  ومحاولة المسائل هذه بجمع اختصت دراسات على نعثر ولم، كتبهم ثنايا يف

 .العلمية قيمتها

 عند الصريف فالخال  دراسة إلى هتدف التي، البحث فكرة جاءت هنا ومن

 آراء وحشد ورصد، الكريم القرآن يف البقرة سورة يف الواردة األسماء باب يف العلماء

ا األسماء تلك يف العلماء  الخالف مسائل أهم على الوقوف ومحاولة، وحديث ا قديم 

  وتتبع، المسائل هذه من العلماء أولئك مواقف وبيان، األسماء تلك يف الصريف

 وبطالن مذهب   صحة إثبات يف وحججهم والمذهبي الفردي ويينالمست على آرائهم

 ؛البقرة سورة يف الواردة األسماء باب يف الصريف الخالف مسائل ولكثرة، آخر مذهب

ا فيها العلماء خالف كان، محددة نماذج أخذ على البحث اقتصر  فقد ، وبيِّن ا واضح 

ا  وقد، البقرة سورة يف ياتاآل لموقع وفقا مرتبة   جاءت البحث مسائل بأن   علم 

 : محورين يف تقع أن الدراسة طبيعة اقتضت

 .البقرة سورة يف الواردة األعالم  يف العلماء عند الصريف الخالف: األول

 .البقرة سورة يف الواردة المشتقات بعض يف العلماء عند الصريف الخالف: الثاين
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 األول المحور 

  البقرة سورة في الواردة الماألع  في العلماء عند الصرفي الخالف

 :  (لفظ اجل لة   اهلل -7

ح قُلُوبِهم  : تعالى قال تحمح اهّلُل لَعح  .(1)خح

 ، (2)بحق  المعبود على إال يطلق ال علم هو: اهلل

 (3):قولين على( اهلل) الجاللة لفظة أصل يف العلماء  واختلف

 على إال يطلق ال شتق  م غير   مرتجل   علم  ( اهلل) الجاللة  لفظة إنّ : األول

 (4).العلماء أكثر وعليه، بحق   المعبود

 األصل يف القول هذا أصحاب اختلف وقد، مشتق اسم( اهلل) لفظة إنّ : والثاين

 : اآليت النحو على بياهنا يمكن ؛عدة مذاهب على اللفظ هذا منه اشتق الذي

ي ه  ) ومادته( اله) من مشتق   إن ه: قال من فمنهم ا -يليه - اله): أي( ل  ياه 
 إذا( ل 

 .(5)ارتفع

                                                                        

 1البقرة ( 1)

 1/48السمين الحلبي، الدر المصون ، و1/142بو حيان، البحر المحيط، ينظر األندلسي، أ( 4)

 1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/183ينظر الزمخشري، الكشاف ( 8)

واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  188-1/184مع ألحكام القرآن، ينظر القرطبي، الجا( 2)

، 1/42مين الحلبي، الدر المصون الس، و173-4/175ن الشجري، األمالي، ، واب1/142

 24الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و

ب القرآن، األنباري، البيان يف إعراب غريو ،875-4/872ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 5)

ابن و ،1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/42، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/88

مكي بن أبي و ،188-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 171، 4/175الشجري، األمالي 

 28، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/1طالب، مشكل إعراب القرآن 
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ه  ) اللغوية ومادته(  اله) من مشتق   إّنه: قال من ومنهم و   - ي ل وه – اله): أي (ل 

ا ل) ووزنه، واسترت احتجب إذا: أي، (لوه   .(1)(ف ع ل)و( ف ع 

 ثم ومن، (2)(اله) الكلمة وأصل، أصلية فيه األلف تكون القولين هذين وعلى

ت ثم، (الاله) فصار  فالتعري حرف عليه دخل م 
غ   .بعدها  الالم يف التعريف الم أ د 

ا جعله من ومنهم ه  ) من مشتق  ل  ب  ، (أ 
ه  ) ولفظ، (3)لسيبويه القول هذا ون س  ل  ( أ 

 (4).والفزع  والتحير والسكون العبادة: وهي  ؛عديدة  معان   بين مشرتك لفظ

 الهاء قبل واأللف، الكلمة فاء وهي أصلية الهمزة تكون القول هذا وعلى

 حركتها نقل عند  منه الهمزة وحذفت (5)(اإلله) هو( اهلل) الجاللة لفظ وأصل زائدة

: واألصل، الناس يف حذفت كما االستعمال لكثرة  قبلها  التي التعريف  الم إلى

 حذفت: وقيل. (7)سيبويه اختيار وهو (6)،الالم يف الالم أدغمت ثم ومن، األناس

                                                                        

، 1/42السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/142ألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ينظر ا( 1)

 28والصفاقسي، المجيد، 

 ، 8/273ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

ابن عصفور، الممتع يف و ،2/428، والمربد، المقتضب، 177-4/175ينظر المصدر نفسه، ( 8)

، وابن الشجري، األمالي 188-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 872التصريف، 

4/175-177 . 

العكربي، اللباب يف و ،1/2، والعكربي، التبيان، 145-1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 2)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 188-1/184القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، و ،4/875علل البناء، 

 .4/177، وابن الشجري، األمالي، 872التصريف، ، وابن عصفور، الممتع يف 1/45

.و الزمخشري، 1/45السمين الحلبي، الدر المصون و ،145-1/142ينظر األندلسي، البحر المحيط ( 5)

 .22، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/41، ومحمود صايف، الجدول 181/ 1الكشاف، 

، 145-1/142أبو حيان، البحر المحيط، األندلسي، و ،1/181ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 7)

ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ،1/2، والعكربي، التبيان 1/45والسمين الحلبي، الدر المصون 

872 ، 

-1/184، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 177-4/175ينظر رأي سيبويه يف سيبويه، الكتاب ( 1)

، 428واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، ، 872ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،188

= 
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 (1).اعتباط ا الهمزة

ه  ) من مشتق    إن ه: قال من ومنهم -
ل  ا مخلوق كّل  لكون( و  ، (2)نحوه واله 

اله) اللفظ وأصل ( وإعاء، إشاح) يف أبدلت كما ؛همزة   الواو أبدلت حيث( و 

شاح): واألصل عاء، و   الالم وأدغمت الهمزة حذفت ثم( إالها) اللفظ فصار (3)(و 

ب  ، بالالم
( إاله) وزن القولين هذين وعلى، (4)الخليل  إلى  القول هذا ون س 

 .(6)معبود أي، مفعول بمعنى وهو، (5)(ف عال)

 النطق لجاز الواو من بدال   الهمزة كانت لو بأن ه: القول هذا على ورد    

ل هة) على لجمع كذلك كان لو وأن ه، جهة   من به أحد يقل ولم، باألصل  كـ( أ و 

ية) ع  حة)و( أ و  ش  دُّ  ؛(أ و  ت ر  دُّ  التكسير جمع ألن  ، أصلها إلى لهمزةا ف   إلى األشياء ي ر 

 (8)(.آلهة) على إال  ( إله) جمع يسمع ولم، (7)أصولها

                                                                        
= 

 4/171وابن الشجري، األمالي، 

 ،4/875والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 1)

 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و

 4/171، وابن الشجري، األمالي، 1/2ينظر العكربي، التبيان ( 4)

، 1/142، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 273/ 18ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أله(، ( 8)

مكي بن أبي و ،1/47السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/188والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 

 ، 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/1طالب، مشكل إعراب القرآن 

، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 4/173رأي الخليل يف  ابن الشجري، األمالي،  ينظر( 2)

 ،1/47، والسمين الحبي، الدر المصون 188-1/184والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 1/142

 ، 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/1مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و

السمين و ،4/173ابن الشجري، األمالي، و ،1/142، أبو حيان، البحر المحيط ينظر األندلسي( 5)

 1/47الحلبي، الدر المصون 

  1/47، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 1/287األندلسي، أبو حيان، االرتشاف، و ،1/7ينظر مكي بن أين طالب، مشكل إعراب القرآن ( 1)

 1/41، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 3)
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 مبني( اهلل) لفظة يف والالم األلف يف العلماء  خالف أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

ا كونه على  هفي والالم األلف أن   يرى: مرتجل   بأّنه  قال فمن (1).مرتجال   أو مشتق 

فة رِّ ع   .(3)زائدة أّنها يرى فهو: فيه باالشتقاق قال من وأما، (2)له م 

  «أبوك اله»: قولهم مثل يف( اهلل)  الجاللة لفظة من والالم األلف حذف وأما

ر حيث  وعدّ  (4)«أبوك هلل» عنده فاألصل، والالمين األلف  فيها المحذوف  سيبويه قد 

ا  فيه الحذف   العلماء  (5)،شاذ 

 الجاللة لفظ حول قولين لنا نقلت المصادر بعض أن    هنا ذكره من بد   ال ومما

 : (6)- العلماء من كثير عند بالغريبة وصفت -( اهلل)

 (7).زائدة وليست الكالم أصل من فيه والالم األلف أنّ   مفاده: األول القول

 وزن على هألنّ ، عليه التنوين دخول جواز عليه يلزم بأن ه العلماء بعض رّده وقد

ّعال)  والالم األلف أنّ  على ذلك فدل  ؛عليه التنوين دخول تمنع علة هناك وليس(، ف 

 .(8)الكلمة أصل على زائدة فيه

 أصله ليس( اهلل) الجاللة لفظ إنّ  من البلخي زيد أبو نقله ما: الثاين القول أما

                                                                        

  1/41ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 1)

 .24والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/41ينظر المصدر نفسه ( 4)

 1/41ن ، والسمين الحلبي، الدر المصو4/173ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 8)

 .1/188، وابن جني، سر صناعة اإلعراب 4/115ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

 ، 1/41والسمين الحلبي، الدر المصون  1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط، ( 5)

 ،1/43، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/142ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 .1/41محمود صايف، الجدول و ،22يف إعراب القرآن الصفاقسي، المجيد و

 1/142األندلسي، أبو حيان، البحر المحيطو ،4/173ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 1)

 22، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/43ينظر السمين الحلبي الدر المصون ( 3)
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ب هو بل اعربي ر  ع   وأصله، الموضع سرياين وهو، السامية اللغات بقايا من وهو  ؛م 

بت ه «الها» ر  ع   (1).«اهلل»: فقالوا ؛ف 

 لفظ على  طرأت التي الصرفية والتغيرات التقلبات كثرة ظاهرة قطرب وعل ل

ت  ، الكالم يف دوره لكثرة االسم هذا إنّ »: بقوله( اهلل) الجاللة ث ر   فمن ؛اللغات   فيه ك 

: يقول من ومنهم، أفعل ال اله: يقول من ومنهم، أفعل ال اهلل: يقول من العرب

  .(2)«المه تفخيم وترك، هائه وإسكان ؛ألفه بحذف

ا أنّ   المقام هذا يف  ذكره يجدر ومما  لفظ عّدت اللغوية الدراسات من كثير 

ا عربي ا لفظ ا( اهلل) الجاللة  من وهو، األم السامية اللغة إلى ينتمي أصل من قديم 

 والسريانية واآلرامية كالعربية  السامية اللغات بقايا  يف شاعت التي المشرتكة األلفاظ

 .(3)الجنوبية والعربية

 إلى مالوا العلماء  معظم فإنّ ؛ الجاللة لفظ يف العلماء آلراء العرض هذا وبعد

 وهوما، غيره من  مشتق   غير   مرتجل   علم   الجاللة لفظ   بإن   القائل المذهب صحة

 لفظ عربية صحة وأثبت الباب هذا يف الحديث  جزم الذي عمر مختار أحمد أثبته

  يمكن وال، السامية اللغات فيه اشرتكت، سامي أصل من عربي لفظ فهو.(4)الجاللة

 . العربية يف نحوية أو صرفية قواعد  ضمن العربي االستعمال وضع

                                                                        

 ،47-1/43الحلبي، الدر المصون  السمينو ،1/142ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 1)

 22الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

 .4/173رأي قطرب يف ابن الشجري، األمالي،  ( 4)

، ومحمد رجب الوزير، لفظ اهلل، دراسة يف التأصيل 21ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 8)

 57المعجمي، 

 24ينظر أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى، ( 2)
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 لفظة  دم:  -1

ا: تعالى  قال  اء ُُكَّهح مح س 
ح
لَّمح آدحمح األ  (1)وحعح

 : االسم هذا  أصل يف العربية أهل اختلف

ل) وزن على علم آدم أنّ  إلى قوم فذهب   من مبدلة فيه اللينة واأللف( أ ف ع 

 األدمة من مشتق: وقيل، (2)األرض أديم من مشتق ألن ه، الكلمة فاء هي التي الهمزة

ا– األرض أديم من مشتق إن ه:  وقيل، (3)السواد إلى تميل حمرة وهي  ووزنه -أيض 

ل  وحده والتعريف، وخاتم عالم: مثل، النصرف كذلك كان لو إذ، لباط وهو ؛ف اع 

ل) ووزنه (آزر) كـ أعجمي اسم  آدم إن  : وقيل، (4)الصرف من يمنعه ال  وال، (ف اع 

. (6)الرتاب وهو اإلدام من  عربي: وقيل، (5)الشخصية والعجمة للعلمية ينصرف

 ينصرف ولم، (7)(ادمأو) وجمعه  هبمزتين (أفعل) أصله أن   إلى  بعضهم وذهب

 . (8)والتعريف الفعل لوزن

مى الذي( أفعل) يف اختلفوا النحويين أنّ  بالذكر الجدير ومن   وأصله به ي س 
                                                                        

 81البقرة ( 1)

، 1/114، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم( ( 4)

 .1/511، والطربي، تفسير الطربي، 1/72والشوكاين، فتح القدير، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم(  ( 8)

 ،1/474، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/435األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط و ،1/12

 518-1/514، والطربي، تفسير الطربي، 1/72الشوكاين، فتح القدير، و

 .1/474، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

والصفاقسي، المجيد  435/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 23/ 1ينظر العكربي، التبيان ( 5)

 1/474السمين الحلبي، الدر المصون و ،177يف إعراب القرآن 

 1/474والسمين الحلبي، الدر المصون 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 7)

 177د يف إعراب القرآن، الصفاقسي، المجيو ،14/14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 1)

 177ينظر الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، ( 3)
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 إذا ألن ك ؛النكرة يف ينصرف أن ه إلى  تبعهما ومن والخليل سيبويه فذهب ؛الصفة

 أخرجته دفق رجال   به سميت إذا: األخفش وقال، المنصرف حاله إلى رددته نكرته

 (1).تصرفه أن فيجب نكرته إذا إما، الصفة باب من

ا(2)(آدم) أعجمية على العلماء بعض ونّص   (3)،الصرف من بامتناعه محتج 

ح ا يكون أن  وغيره النحاس  ورج  ا، (4)عليه النحاة إلجماع وذلك أعجمي ا اسم   رافض 

ا كونه وا قد الصرفيين بأن   ذلك معلال   مشتق   العربية األلفاظ من االشتقاق أن   على نصُّ

 على(  آدم) مجيء الثابت من أنّ   بعضهم ورأى (5)األعجمية األسماء من يكون ال

 ووزن للعلمية الصرف من منعه فيكون، العربية قواعد حسب وعلى، الفعل وزن

م   ": تقول العرب أنّ  ذلك  ودليل، الفعل
م  ، أ د  : أو  ؛أ د م والجمع، آدم فهو، وأ د 

ر. (6)أواد م غ  م: فتقول وي ص  ي د  ل   فهذا (7)،أ و   (8).االشتقاق صحة على يدُّ

 : وصفوة القول

ا ماإ:  كونه عن يخرج ال العلماء عند الفعل وزن على (آدم) مجيء إنّ    علم 

د   وقد، (9)العلماء  بعض إليه ذهب ما وهو على رباعي فعل عن منقوال    بأن ه ذلك ر 
                                                                        

 118-1/114ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 1)

 .1/454ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 4)

 .1/435ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

، والصفاقسي، المجيد يف 1/474در المصون السمين الحلبي، الو ،84ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 2)

 177إعراب القرآن 

 881، 1/435األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط و ،1/141ينظر ابن جني، المنصف، ( 5)

 14/18ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدم(  و ،8/554ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 8/554ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

 881، 1/435، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/141المنصف، ينظر ابن جني، ( 3)

، والطربي، تفسير 1/72، والشوكاين، فتح القدير، 1/435ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 7)

 .1/512الطربي، 
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 االرتجال ألنّ  ؛العلماء أكثر وعليه، أفعل وزن على جاء جلمرت علم أّنه أو. (1)بعيد

، (2)العلمية غير باب يف به التسمية قبل استعمل قد العلم   يكون   أاّل  شرطه األعالم يف

ا البشر أبو (آدم) أنّ  المعروف ومن  القول إلى سبيل فال، بعده جاءت واللغات جميع 

 .عمليته يف بالنقل

  لفظة إبلي :   -4

ُدوا  إَِّلَّ إِب لِيسح : الىتع قال جح ُجُدوا  آلدحمح فحسح ةِ اس   (3)ِإَوذ  قُل نحا لِل محالحئِكح

 .(5)"إف ع يل" ووزنه، (4)والعلمية للعجمة ينصرف ال أعجمي اسم هو 

ل يل) وزنه: الزجاج وقال ع 
 وهو اإلبالس من واشتقاقه عربي وهو (6)،(ف 

س  ي   – س  أ ب ل   من مشتق عربي هو: وقيل، (7)اإلبعاد
 من أبلس فكأن ه، يئس: أي، ب ل 

   (8).منها يئس:  أي، اهلل رحمة

 ولو»: قائ ال يبلس - أبلس من مشتق إن ه إلى ذهب من قول جني ابن ردّ  وقد

                                                                        

 177الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/435ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

، 881، و1/435األندلسي، أبو حيان البحر المحيط و ،1/454ينظر الزمخشري، الكشاف،  (4)

 .1/72والشوكاين، فتح القدير، 

 82البقرة ( 8)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 82، والنحاس، إعراب القرآن، 1/83ينظر أبو عبيدة، مجاز القرآن، ( 2)

1/415 

، والسمين الحلبي، الدر المصون 188/ 1مود صايف، الجدول، ، ومح1/51ينظر العكربي، التبيان، ( 5)

1/417 

 485الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/881ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 7)

العكربي، و ،82، والنحاس، إعراب القرآن، 1/12ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/881ألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ، وا1/51التبيان، 

 1/81مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب و ،1/415-417

 ، 11ينظر الجواليقي، المعرب، ( 3)
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 أكثر وعليه (1)«صرفه ولوجب ؛مشتق   ألن ه ؛عربي ا لكان هذا من بليسإ كان

 قبل يستعمل لم ألّنه، مرتجل علم أنهب القول    حيان أبو  رّجح  حين يف، (2)العلماء

 (3).العلمية غير باب يف به التسمية

: القول بعضهم رفض فقد ؛ذلك من أبعد إلى ذهب  من العلماء  من نّ إ بل

 بعيد وهذا، األسماء يف له نظير   ال ألن ه، (4)فيه العجمية وشبهة للعلمية ينصرف لم بأنه

 (5)....وغيرها وإكليل  ضوإغري إخريط: نحو مثله األسماء يف ألنّ 

ا كونه مرجعها االسم هذا يف  والرتجيحات التأويالت كثرة  أن   ويبدو  ممنوع 

ا كان لو إذ، الصرف من  لذا؛واحدة عل ة   إال فيه يبق   لم ألّنه ؛الصرف من منع لما  مشتق 

 به يسم   لم  أّنه جهة من ؛االسم هذا يف األعجمية بشبه القول إلى نميل أن فاألسلم

ا فأصبح ؛العرب من أحد    العرب تكن لم أعجمي اسم وهو ؛عليه أطلق لمن علم 

ا  لذلك فبقي  ؛به ولفظت أعربته العربية على دخل فلما، قبل من  تعرفه  من ممنوع 

 إبراهيم  رأى إذ.المحدثين بعض أكّده ما وهو، األعجمية وشبه للعلمية الصرف

، اللغة استعملتها العربية على دخيلة  ألفاظ   هي إّنما األلفاظ هذه مثل أنّ  السامرائي

ا منها وأخذت  (6).كثيرة   مواد 

                                                                        

 ، 143-141ابن جني، المنصف، ( 1)

، والسمين 1/12، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 82ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 4)

 4/311، واألندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، 1/415الحلبي، الدر المصون 

 ، 1/881ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

مكي بن أبي و ،417-1/415، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/51ينظر العكربي، التبيان، ( 2)

 ، 1/81طالب، مشكل إعراب القرآن 

، 1/17ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،4/428كربي، اللباب يف علل البناء، ينظر الع( 5)

 14واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، 

 113ينظر السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن، ( 7)
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 لفظة الشيطان: -3

ا: تعالى قال ن هح اُن عح ي طح ا الشَّ َُّهمح ل زح
ح
 (1)فحأ

 العلماء اختلف وقد (2).والحيوان واألنس الجن من لكل   عام   اسم  : الشيطان 

 أّنها إلى  النحاة من وافقه ومن سيبويه بفذه، (3)زائدة: وقيل، أصلية: فقيل نونه يف

ي ط ن": بقولهم ذلك على واستدلوا، (4)أصلية  األصل هو باألصالة الحكم وأنّ  "ت ش 

ط ن   من هو: وقيل، (5)زيادهتا على دليل يوجد وال د   بمعنى ش  ب اع  ب  ، (6)ت   هذا ون س 

ال) عندهم ووزنه، (7)البصريين عامة إلى القول ي ع   على ويجمع. (8)ط ارب ي  : مثل( ف 
                                                                        

 87البقرة ( 1)

ر المحيط، األندلسي، أبو حيان، البحو ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )شطن(، ( 4)

، والسمين 117الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،72الزبيدي، ائتالف النصرة، و ،1/178

 1/18الحلبي، الدر المصون، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب و ،2/18، والمربد، المقتضب، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب ( 8)

، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/178 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،و ،1/111القرآن، 

  112-118وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 

، وابن 78، وائتالف النصرة، 1/115، والزجاج، معاين القرآن 478، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

، وابن عصفور، الممتع 1/114، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 4/37السراج، األصول 

 1/18، والسمين الحلبي، الدر المصون، 118صريف، يف الت

، 18ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )شطن( ( 5)

117 ،111. ، 

األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب، )مادة )شطن( ( 7)

مكي بن و ،78، والزبيدي، ائتالف النصرة 1/178حيان، البحر المحيط، األندلسي، أبو و ،1/111

 1/114أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 ، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،18ينظر ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف ( 1)

و حيان ، واألندلسي، أب18ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف، و ،2/478ينظر سيبويه، الكتاب، ( 3)

، 111ابن عصفور، الممتع يف التصريف و 78، والزبيدي، ائتالف النصرة، 73المبدع يف التصريف 

 1/57ومحمود صايف، الجدول 
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يل ي اع  ي اطين: فتقول، ف  ط ن   يف النون ثبوت هذا قولهم يؤيد ومما، (1)ش  اط ن ش   وش 

ي ط ن   ي ط ن  وت ش   (3).البصريين جمهور إليه ذهب ما وهذا، (2)وت ش 

ي ط ان) فيكون وعليه، فيها النون زيادة إلى الكوفيون وذهب   على عندهم (ش 

ن) وزن ال  اط  ) من وذمأخ وهو( ف ع  يط   مضارعه(4)(ش   (5).وهلك احرتق: والمعنى، ي ش 

 فيه ليس ينصرف ال بأن ه الكوفيين حجة أما، (6)البصريين مذهب واألصح

 على الحمل بسبب كان منعه أنّ  أو، الضرورة على محمول ذلك ألنّ  ؛لهم حجة

 (7).به التسمية عند األكثر

ي ط ان يكون القول هذا وعلى  وإن ما، غيره من يشتق لم دجام جنس اسم ش 

 من شيطان لفظة أنّ  برجشرتاسر ويرى  (8)،وتصاريفه تشيطن:  فقيل ؛منه غيره اشتق

  (9).كالحبشية السامية اللغات بين مشرتكة  أصول لها التي األلفاظ

                                                                        

 1/57ينظر الجدول ( 1)

 112، وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 2/841ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

  1/18المصون  ، السمين الحلبي، الدر2/18ينظر المربد، المقتضب، ( 8)

، األندلسي، 1/187، وابن جني، المنصف 1/111ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 2)

مكي و ،1/18، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/4، والعكربي، التبيان، 1/178البحر المحيط، 

 1/114بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

، وابن األنباري، 78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/483مادة )شطن( ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 5)

 1/158الزاهر، 

، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 18/483ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )شطن( ( 7)

 1/114مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،78الزبيدي، ائتالف النصرة و ،1/111

 ، 78، والزبيدي، ائتالف النصرة، 4/37لسراج، األصول يف النحو، ينظر ابن ا( 1)

 .118ينظر الزبيدي، محمد بن حسن، االستدراك على كتاب سيبويه،  ( 3)

 .447ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)
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 لفظة إسرائيل:   -1

م  : تعالى قال ن عح
ح
ِِتح الَِِّت أ ائِيلح اذ ُكُروا  نِع مح ح لحي ُكم  يحا بحِِن إِْس   (1)ُت عح

 تركيب ا مركب وهو (2)،والعجمية للعلمية ينصرف ال، أعجمي علم اسم  

: وقيل، (4)تعالى اهلل وهو( إيل)و العبد وهو( إسرا) وأصله، (3)عبداهلل: مثل؛إضافي ا

ر من مشتق إسرا ا بالليل أسري ألنه: وقيل، القوة وهو األس  ، (5)تعالى اهلل إلى مهاجر 

 هذا وعلى: بعضهم قال، (6)المقدس بيت سراج يطفئ كان جني ا رأس ألنه: وقيل

 لفظ   ي عد   أن   العلماء معظم ورّجح.  (7)أعجمي ا وبعضه عربي ا االسم بعض يكون

ا( إسرائيل)  وقد، أعجميان وهما( إيل)و( إسرا) هو جزأين من مركب ا أعجمي ا علم 

 (8).الكريم القرآن لغة وأفصحها أشهرها ؛كثيرة   بلغات   العرب به تصرفت

 لفظة موس :  -1

بحعنِيح َلح لحة  : تعالى قال  ر 
ح
نحا ُموَسح أ د  اعح  (9)ِإَوذ  وح

ا  عّده من  فمنهم: أصله يف العلماء اختلف  الصرف من منع أعجمي ا  اسم 
                                                                        

 28البقرة ( 1)

، الجواليقي، 1/845حيط، ، واألندلسي، أبو حيان، البحر الم81ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 4)

 74-71المعرب، 

 1/818ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 8)

 ، 118، وأحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى، 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 5)

 ينظر المصدر نفسه ( 7)

 1/818الحلبي، الدر المصون  ينظر السمين( 1)

، 1/818، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/845ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط( 3)

 ، 74والجواليقي، المعرب، 

 51البقرة ( 7)
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ل) وزن على  واألعجمية  للعلمية ع  ف  : وتعني( مو) من مركب    أن ه: فيه ويقال، (1)(م 

 على أعجمي ا كان وإذا (2).سين ا شينه أبدلوا أعربوه فلما، الشجر: وتعني( شا)و، الماء

 (3)عربي اشتقاق يدخله فال قيل ما

 على أن ه  مكي فرأى، (4)اشتقاقه يف  اختلفوا العلماء أنّ  إال   أعجمي ا كونه ومع

ل) وزن ع  ف   منه المفعول اسم أعطى مثل فهو، حلقته إذا رأسه أوسيت من( م 

عط  )  (5)،(ىم 

ل ى) وزن على هو: وقيل ع   فموس، مشيه يف  تبخرت إذا، (6)يميس ماس من (ف 

  يف فالواو، (7)الحلق وقت وتحركها اضطراهبا لكثرة المعنى هذا من الحديد

 أكثر عليه وهذا، طوبى يف كما قبلها ما انضمام لسكوهنا الياء بدل هذا على (موسى)

 .(8)المعربين

ى) كلمة أنّ  لىع سيبويه  نص   حين يف  س  و  ل) وزهنا(م  ع  ف   ال فيما وذلك ؛(م 

                                                                        

العكربي، اللباب و ،1/34األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،8/418ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

السمين الحلبي، الدر و ،1/858األندلسي، أبو حيان البحر المحيط و ،4/421ء، يف علل البنا

 1/852المصون

 ،1/852.والسمين الحلبي، الدر المصون 1/858ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 4)

 422الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

 . 1/852سمين الحلبي، الدر المصون، ، وال1/858ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

 ، 822الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/852ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 2)

، واللباب يف علل البناء، 1/78العكربي، التبيان، و ،1/825ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 5)

 822يد يف إعراب القرآن و الصفاقسي، المج1/147محمود صايف الجدول و ،4/421

 . 1/852، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/38ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن ( 7)

 1/852ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 1)

 ، 822و الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/78ينظر المصدر نفسه، والعكربي التبيان، ( 3)
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 من أكثر أوال   الميم زيادة بأنّ  االسم أبنية عن حديثه يف سيبويه وأوضح، (1)ينصرف

ا األلف زيادة ل) كونه على الفارسي علي أبو واحتج (2).آخر  ع  ف  لى) ال( م  ( ف ع 

لى) كان ولو، نكرة صرفه على باإلجماع ، للتأنيث األلف ألنّ  رةنك ينصرف لم( ف ع 

 عليه يقضى ال  النبي اسم وموسى (3).الصرف من االسم تمنع وحدها واأللف

 .(4)يقطع الذي الحديد موس على هذا ينطبق وإن ما ؛أعجمي ألن ه، باالشتقاق

 لفظة عيس :   -1

حيذِنحاتِ : تعالى قال  يحمح اْل  ر  آتحي نحا ِعيَسح اب نح مح  (5)وح

 : مذاهب على ووزنه عيسى أصل يف العلماء اختلف

 على  جاء، (6)فيه اشتقاق ال أعجمي علم أن ه على معه ومن سيبويه فذهب 

لى) وزن ع 
ى) بمنزلة األربعة ببنات ملحقة فيه واأللف(، ف  ز  ع   علي أبو قال، (7)(م 

 يف له صرفهم بداللة( ذكرى) يف كالتي للتأنيث هنا األلف وليست:  الفارسي

لل) وزنه أنّ  الحافظ الصيريف سعيد بن عثمان  مذهب وعلى، (8)النكرة ع 
 وردّ   (1)،(ف 

                                                                        

 ، 2/414و 8/418، الكتاب، ينظر سيبويه( 1)

األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، و ،4/421ينظر المصدر نفسه، والعكربي، اللباب يف علل البناء، ( 4)

 822، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/858

 والصفاقسي، المجيد يف 1/858ينظر رأي أبو علي الفارسي يف األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 8)

 822إعراب القرآن، 

 1/147ينظر محمود صايف، الجدول ( 2)

 31البقرة ( 5)

العكربي، و ،275-272/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 8/418ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 881الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/171محمود صايف، الجدول و ،1/33التبيان، 

 1/272، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 8/418تاب، ينظر سيبويه، الك( 1)

والصفاقسي،  275-1/272ينظر رأي أبي علي الفارسي يف األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 3)

= 
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ت لذلك (2).األربعة بنات يف أصال   يكونان ال والياء الواو بأنّ   ذلك د   فيه األلف ع 

 : فتقول؛    النسب يف زيادهتا بدليل زائدة
ّ
ي ، مشتق اسم أن ه  رأى من ومنهم  (3).عيس 

  (4).شقرة يخالطه بياض وهو، العيس من  مأخوذ

 لفظة َمْرَي : -0

حيذِنحاتِ : تعالى قال  يحمح اْل  ر  آتحي نحا ِعيَسح اب نح مح  (5)وح

 عيسى أم به وسميت، (7)الخادم  معناه سرياين اسم وهو، (6)أعجمي علم

ا فأصبح ل) ووزنه (8)،والعجمية  للعلمية الصرف من ممنوع  ع  ف   الميم بفتح(  م 

ا كان لو  بأن ه رد   وقد، (1)يريم -رام: مشتق هو: قيل، (9)(فعيل) وليس  والعين  مشتق 

                                                                        
= 

 884المجيد يف إعراب القرآن. 

، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 275-1/272ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

881 

 884والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن  275-1/272ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 4)

 17ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 8)

، ومحمود 1/33العكربي، التبيان، و ،275-272/ 1ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط ( 2)

 881ب القرآن، ، والصفاقسي، المجيد يف إعرا1/171صايف، الجدول 

 31البقرة ( 5)

، ومحمود صايف، الجدول 1/275، األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 1/33ينظر العكربي، التبيان ( 7)

1/171 

محمود صايف، الجدول و .،1/474، والزمخشري، الكشاف 1/275ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 1)

1/171 

الصفاقسي، المجيد و ،1/275دلسي، أبو حيان البحر المحيط األنو ،1/33ينظر العكربي، التبيان، ( 3)

 884يف إعراب القرآن 

، 1/275، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 471/ 14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ( 7)

والصفاقسي، المجيد يف إعراب  1/171محمود صايف، الجدول و ،1/478والزمخشري، الكشاف، 

= 
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ا لكان يريم رام من ي د نحو الياء بفتح األعالم يف جاء وقد، الياء بسكون مري م  ز   وهو، م 

لِّل  ، القياس خالف هذا على ي م) لفظة خروج وع   ذلك بأن   القياس عن وغيرها( مر 

 (2).كثيرة تغيرات أبنيتها لىع يطرأ التي األعالم باب يف  يكثر

 لفظة جربيل: -9

ِيلح : تعالى قال ِْب  ِ
ا ّلذ ُدوًّ نح عح ن َكح  (3)قُل  مح

: فيه  الكسائي  وقال، (4)ينصرف ال أعجمي اسم   أّنه إلى العلماء من نفر   ذهب

ف ها العرب تكن لم  أعجمية أسماء وميكائيل جربيل ر   العربية على دخلت فلما، ت ع 

 (5).مختلفة بألفاظ هبا ظتولف أعربتها

د   الجربوت من مشتق إن ه: وقيل ا وع   مركب   إّنه   بعضهم قول وأما (6)،بعيد 

، اهلل أسماء من اسم وهو، لهاإل وهو(   أيل)و(  عبد): ومعناه جرب من إضافي ا تركيب ا

ه قول وهذا (7)،عبداهلل بمعنى التعريف من شيء مع جربائيل أصبح الرتكيب وبعد  عد 

                                                                        
= 

 884القرآن 

 1/171مود صايف، الجدول ينظر مح( 1)

 ، 477، 1/417ينظر ابن جني، المنصف، ( 4)

 71البقرة ( 8)

، والسمين الحلبي، 1/235، واألندلسي، أبو حيان البحر المحيط 11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 2)

  851الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/487، ومحمود صايف، الجدول4/13الدر المصون

، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 57. والنحاس، إعراب القرآن، 11نظر الكسائي، معاين القرآن ي( 5)

1/235  

محمود صايف، و ،4/13.والسمين الحلبي، الدر المصون 1/235ينظر األندلسي، البحر المحيط  ( 7)

 1/487الجدول 

، والصفاقسي، 4/13المصون  ، والسمين الحلبي، الدر1/235ينظر األندلسي، البحر المحيط ( 1)

 ، 851المجيد يف إعراب القرآن، 
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ا بعضهم  ، (1)الصحة عن بعيد 

 أن لجاز مزجي ا تركيب ا مركب ا كان لو بأنه وردّ ، مزجي ا تركيب ا مركب   إن ه: وقيل

ب   ر   (2).عشر   أحد   نحو، الجزأين فتح على يبنى أو، المتضايفين إعراب   ي ع 

ها  ؛لغة   عشرة ثالثة( جربيل) لفظة ويف ب رئ يل) أفصح  ، والهمزة الجيم بفتح( ج 

 ميل على تدل األعجمي االسم هذا يف اللغات كثرة ولعل  ، (3)(قنديل) زنة ىعل

 وقد، العربية اللهجات طبيعة مع ليتماشى االسم هبذا التصرف إلى العربي اللسان

ب ر   ع ت أعجمية أسماء هذه إنّ »: بقوله ذلك عن الزجاج ع 
ف   هبا فلفظت العرب إلى د 

 .(5)"وإسرائيل وميكائيل جربيل" بـ :ذلك على ومث ل (4)«مختلفة بألفاظ

ال) للفظة بالنسبة الحال وكذلك  أو اهلل ملكوت من  مكونة    إن ها: فقيل  ؛(م يك 

( ميكال)و، اهلل أسماء من اسم وهو (لهاإل) ومعناه( أيل)و  العبد:  ومعناه( ميك) من

ال) وزن على ع  ف 
 (6).(م 

                                                                        

و السمين الحلبي، الدر 1/235، واألندلسي، البحر المحيط 11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

 1/487، والجدول، محمود صايف، 13/ 4المصون 

 4/13ينظر الدر المصون ( 4)

األندلسي، أبو حيان و ،1/138اين القرآن وإعرابه، ، والزجاج، مع11ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 8)

 1/418محمود صايف، الجدول و ،4/13، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/235البحر المحيط 

 1/138الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 2)

 ينظر المصدر نفسه.( 5)

، والجدول، محمود 57قرآن، ، والنحاس، إعراب ال11الكسائي، معاين القرآن، و ينظر المصدر نفسه،( 7)

 418/ 1صايف، 
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 لفظة  سليمان: -70

رح : تعالى قال فح ا كح ُروا  وحمح فح ي اِطنيح كح لحِكنَّ الشَّ اُن وح  (1)ُسلحي مح

 يف العرب به تكلمت وقد عرباين ألن ه (2).أعجمي أّنه إلى العلماء بعض ذهب

 هامان: ذلك يف ونظيره والعجمية للعلمية الصرف من منع وقد. (3)الجاهلية

 (4).وسامان

 وعليه، لنونوا األلف وزيادة للعلمية الصرف من منع أّنه إلى آخرون وذهب

 يكون أن حيان أبو رفض وقد.(5)فسكون بفتح( سلم) تصغير( سليم) أصله فيكون

  (6).والنون األلف وزيادة للعلمية الصرف من امتناعه

 من نبي به سمي إن ه (سليمان) بأعجمية القول إلى العلماء بعض دفع ما ولعل  

 له فيقال ويصغر ،المسالم الرجل وهو( شلومو) بالعربية اسمه إسرائيل بني

 (7)(.شلومون)

 فهو، غيره من أولى والمعنى البناء حيث من االسم هذا بعربية القول أن   ويبدو

 فاسم: وعليه، (8)(سلم) من والمشتق( فعالن) وزنه الذي( سلمان) لـ تصغير

 جاء نفسه الوقت ويف، واإلسالم الجاهلية يف العرب به نطقت عربي هو سليمان

ا  (9).العربية يف (شلومون) لمعنى مرتجم 

                                                                        

 184البقرة ( 1)

 1/417محمود صايف، الجدول و ،1/231ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 4)

 ، 487ينظر الجواليقي، المعرب، ( 8)

 ، 1/231ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 448/ 1دول، محمود صايف، الجو ،1/32ينظر ابن الشجري، األمالي، ( 5)

 .1/231ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 7)

 174-4/157ينظر رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، ( 1)

 ، 14/888ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )سلم( ( 3)

 178-4/157ينظر رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، ( 7)
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 لفظة بابل:  -77

اُروتح : تعالى قال اُروتح وحمح ِ بِبحابِلح هح ني  لحكح ح ال مح نزِلح لَعح
ُ
ا أ  (1)وحمح

 : بابل يف العلماء اختلف

 جاء، (2)أعجمي علم   ألن ه ؛الصرف من منع: أن ه إلى العلماء بعض ذهب  

ا بناؤه ع   :وقيل، (فاعل) وزن على  للعربية موافق 
ن   ؛والعلمية للتأنيث الصرف  من  م 

 .(4)الخالئق ألسنة لتبلبل بذلك سميت: وقيل، (3)أرض اسم   ألن ها

: ومعناه، (إيلو)و(  باب) من  مركب    اسم   (بابل) أنّ  إلى ذهب من ومنهم

ب ت   ثم ومن، اهلل باب: أي( إيل باب) كِّ ف ت   مزجي ا تركيب ا  الكلمتان ر  ف   همزة وخ 

 والعجمة للعلمية الصرف من منعت هذا وعلى، (بابل)  اللفظ صارف، (إيل)

 (5).والرتكيب والتأنيث

 لفظة هاروت وماروت:  -71

اُروتح : تعالى قال  اُروتح وحمح ِ بِبحابِلح هح ني  لحكح ح ال مح نزِلح لَعح
ُ
ا أ  (6)وحمح

 الهرت من مشتقان أن هما بعضهم وزعم، (7)سريانيان أعجميان علمان هما 

                                                                        

 184البقرة ( 1)

 4/84السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/231ر المحيط، ينظر األندلسي، أبو حيان، البح( 4)

 ،231/  1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 4/58ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 8)

 4/84السمين الحلبي، الدر المصون و

مود محو ،4/84، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/58ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 2)

 1/448صايف، الجدول

 .171-1/177ينظر رؤوف أبو سعدة، من إعجاز القرآن، ( 5)

 184البقرة ( 7)

 ،4/58، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 1/231األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 1)

= 
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صيب   الكسر وهو ؛رتوالم  وزهنما فيكون  هذا وعلى، (1)انصرافهما لعدم بم 

ول) د   وقد (2)(ف اع   أنّ  ويظهر (3).النصرفا ذكر كما مشتقين كانا لو بأن هما القول هذا ر 

ول) وزن على جاءا  االسمين هذين دُّ  الذي (ف اع   القديمة السريانية األبنية من بناء   ي ع 

 هاروت) منع السبب ولهذا، (4)لها استعمالهم يف ربالع تخضعها كانت التي

هما فاألولى لذا، الصرف من (وماروت دُّ ب ا وقد، أعجمين علمين ع  رِّ  على وجاءا ع 

ول) وزن  .(ف اع 

 لفظة هود:-74

ارحى: تعالى قال و  نحصح
ح
نح ُهودا  أ ن َكح حنَّةح إَِّلَّ مح ُخلح اّل  قحالُوا  لحن يحد   (5)وح

، (7)تاب إذا يهود هاد من فاعل اسم وهو، (6)وعود عائد لمث، هائد جمع هود

ن ا إ ن ا تعالى قوله ومنه د  ي ك   ه  ل) وزنه وهود (8)إ ل   يهود أصله: الفراء وقال، (9)(ف ع 

 وإن ما ؛االسم هذا بعجمية سيبويه يصرح ولم. (1)جدا بعيد وهو، (10)منه الياء حذفت

                                                                        
= 

 8/1، و1/448ومحمود صايف، الجدول 875الجواليقي، المعرب، و

 1/273البحر المحيط، ينظر األندلسي، أبو حيان، ( 1)

 ، 413ينظر السامرائي، إبراهيم، العربية بين أمسها وحاضرها، ( 4)

 4/88السمين الحلبي، الدر المصون و ينظر المصدر نفسه،( 8)

 177-175ينظر السامرائي، إبراهيم، العربية بين أمسها وحاضرها، ( 2)

 111البقرة ( 5)

 1/172ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 7)

محمود صايف، و ،1/185العكربي، التبيان، و ،1/113ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

 1/487الجدول  

 157األعراف ( 3)

 1/185ينظر محمود صايف، الجدول ( 7)

 1/77مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،1/185ينظر رأي الفراء يف العكربي، التبيان ( 18)
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 ألّنه لخفته  حال كل على مصروف  ( ولوط وهود نوح): مثل أن   إلى سيبويه  ذهب

؛ أعجمي ا أم عربي ا أكان   سواء عنده  مصروف أن ه  كالمه من  ويفهم، (2)الوسط ساكن

ا به سميت إذا إن ه: العكربي يقول إذ   من ومنهم (3).وعدمه صرفه فيجوز بعينه شخص 

 ومحمد صالح عدا ما أعجمية كلها األنبياء أسماء أنّ  على بناء   (4)،بأعجميته قال

 (5).وشعيب

 لفظة َيْعُقوب: -73

و ُت : تعالى قال ع ُقوبح ال مح ح يح َضح  (6)إِذ  حح

ق وب ب   موافق ،(7)أعجمي اسم: ي ع  و  ق  يع 
 ؛معروف طائر اسم وهو، العربية يف ل 

 النبي يعقوب باسم سمي وإذا، (8)مصروف عربي فهو الطائر باسم سمي فإذا

 ألنه ؛(9)الشخصية والعلمية لألعجمية  صرفال من ممنوع أعجمي فهو ♠

يِّر ب   العربية دخل وقد، (10)المذهب معروف غير فوقع جهته عن غ  ر   يتوافق بما وع 

                                                                        
= 

 1/185نظر العكربي، التبيان، ي( 1)

 457.، و8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

 .1/733ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 .2/847ينظر المصدر نفسه، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 .71ينظر الجواليقي، المعرب، ( 5)

 188البقرة ( 7)

ب، ، والجواليقي، ا8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1) ر  ع   288لم 

 1/187ينظر ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 3)

ابن السراج، و ،1/573، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

( 4/75األصول،  ق ب   .1/748، وابن منظور، ابن منظور، لسان العرب، مادة )ع 

 ، 4/75 ينظر ابن السراج، األصول،( 18)
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ب وع) باب من وأصبح العربية األبنية مع ر  ب وقد(1)(.ي  رِّ قوب  ) فأصبح القرآن يف ع  ( ي ع 

ول) وزنه يكون وهذا، بالواو والمد العين بسكون ع  ف   من مشتق العربية يف ووه، (ي 

ق ب) الجذر ب  ) للجذر العربية يف موافق وهو( ع  ق   يكون وهبذا، ومعن ى مبن ى( ع 

قوب) ق وب) لـ تعريب ا القرآن يف( ي ع   (2).العربية يف العاقب تعني التي  األعجمية( ي ع 

ا كان ألن ه بذلك سمي  إن ه: وقيل  يف عنه تأخر وقد، العيص لشقيقه توأم 

  الخروج يف وعقبه ةالوالد
 
ي مِّ ق وب  ) ف س   : وقيل، (ي ع 

 
ي مِّ  وقد(3).عقبه لكثرة بذلك س 

د   ا التفسير هذا حيان أبو ع   اشتقاق له لكان كذلك كان لو إذ»:  بقوله ذلك وعل ل فاسد 

 .(4)«مصروفا يكون فكان عربي

 لفظة الرمحن:  -71

ح : تعالى قال اِحٌد َّلَّ إَِلح ٌ وح حُهُكم  إَِلح حُن الرَِّحيمُ ِإَول  (5) إَِّلَّ ُهوح الرََّم 

 يف العلماء وانقسم ؟مشتقة أم جامدة أهي، الرحمن لفظة يف العلماء اختلف

دُّ  الرحمن أنّ  يرى: األول: مذهبين  على األمر هذا ا ي ع  ا اسم   مختص علم وهو، جامد 

 وأ عربي اسم هو هل ؛بينهم فيما المذهب هذا أصحاب واختلف ؛وجل عز باهلل

 (6)؟عرباين

 ودليله، لها ومصوغ بالعلمية مختص عربي أّنه إلى الشنتمري األعلم فذهب

 نعت ال اهلل اسم من بدل فهو ؛قبله السم تابع غير التنزيل محكم يف وروده ذلك على
                                                                        

 .2/888ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

(4 ) ) ق ب   1/474رؤوف سعدة، من إعجاز القرآن، و ،712/ 1ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )ع 

 1/418محمود صايف، الجدول و ،1/573ينظر األندلسي، أبو حيان، ( 8)

 1/573األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 2)

 174البقرة ( 5)

 1/88، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/145ظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ين( 7)
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 .   (1)بالغلبة  األعالم استعمال واستعمل ذكره ورد أن ه: أي، له

 وأصله، (عرباين اسم) أعجمي ألن ه ؛الصرف من ممنوع أن ه إلى ثعلب  وذهب

ا العباس أبا سمعت»  األنباري ابن يقول، (2)(رخمان) المعجمة بالخاء عنده  أيض 

 بالرحيم معه فجاء عرباين الرحمن ألنّ  ؛والرحيم الرحمن بين جمع إن ما: يقول

                                                         (4).غريب قول   بأن ه هذا ثعلب قول  وغيره حيان أبو وصف وقد، (3)«العربي

، الرحمة من مشتق الرحمن أن   إلى  النحويين أكثر ذهب: الثاين المذهب

 لها شققت الرحم وهي الرحمن أنا»: القدسي بالحديث ذلك على القرطبي واستدل

ا  من هأن   أقروا وقد (6)الرحمة من مشتق وصف عندهم فالرحمن  (5)«اسمي من اسم 

 (7).وصفها يف يبالغ التي األبنية

زوا العلماء أنّ  ويبدو ا يكون أن  الرحمن يف جو   من اسم ألّنه، وصفة اسم 

 على دالة ونعوت أسماء هي تعالى اهلل وأسماء، لنفسه اختصها التي تعالى اهلل أسماء

 العلمية بين ذلك يتناىف وال وصفته وعلى جل   اسمه فالرحمن، كماله صفات

                                                                        

، 182-1/188، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 58ينظر السهيلي، نتائج الفكر يف النحو، ( 1)

 1/88والسمين الحلبي، الدر المصون

 1/82المصون  ، والسمين الحلبي، الدر1/145ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 4)

 1/158ابن األنباري، الزاهر، ( 8)

 1/82، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/145ينظر األندلسي، البحر المحيط، ( 2)

، 1/171، وتخريج الحديث يف مسند أحمد بن حنبل، 1/182القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 5)

 . 1/21، والسنن الكربى للبيهقي، 4/137وصحيح بن حبان، 

، والقرطبي، الجامع 1/171، والنحاس، إعراب القرآن، 1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه ( 7)

، والسمين الحلبي، 1/145واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 182-1/188ألحكام القرآن، 

 . 1/88الدر المصون، 

، والسهيلي، نتائج 1/182رآن، ، والقرطبي، الجامع ألحكام الق1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن، ( 1)

 .58الفكر، 
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ا صفة هو حيث فمن: القيم ابن فيقول ؛وصفيةوال  حيث ومن، تعالى اهلل السم تابع 

 .(1)العلم االسم مورد ورد بل، تابع غير الكريم القرآن يف ورد اسم هو

ا أنّ  إلى اإلشارة وتجدر  فمنهم، (الرحمن) لفظة يف العلماء بين وقع آخر   خالف 

ا عّده من ا اسم   (2):مصروف غير أن ه رأى من ومنهم، مصروف 

 الصرف أنّ  ذلك يف وحجتهم، (3)مصروف أن ه إلى اللغويين من قوم فذهب

الن كلُّ  وليس، مؤنث له يسمع لم( ف ع الن) وصيغة، أصل ا ف ع   إذ، الصرف من ممنوع 

الن) إنّ  الن ة) مؤنثه الذي(  ف ع   ليس الذي( ف ع الن) يف سيبويه رأي وهذا، يصرف( ف ع 

لى) مؤنثه  (4)(.ف ع 

 وزن على وصف  ألن ه، (5)الصرف من ممنوع إن ه العلماء بعض رأى حين يف

 وزن على كان فيمن النحاة عند والقياس (6).زائدتين ونون بألف ختم( ف ع الن)

لى) مؤنثه يف يسمع ولم( ف ع الن)  .الصرف من يمنع أن( ف ع 

 لفظة القر ن: - 71

نزِلح : تعالى قال
ُ
ِيح أ انح الَّ ضح مح ُر رح ه  ى لذِلنَّاِس  شح آُن ُهد                           (7)فِيهِ ال ُقر 

دُّ  لفظة )قرآن ن (ت ع  ال  ا للجمهور (مصدرا على وزن )ف ع  وفعله ثالثي ، وفق 

                                                                        

 1/42ينظر ابن القيم، بدائع الفوائد، ( 1)

، والرضي، شرح 118، 1/183، والزمخشري، الكشاف 417-415، 8/485ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

 1/114الكافية، 

 8/485ينظر سيبويه، الكتاب ( 8)

 417، 415، 8/485ينظر المصدر نفسه، ( 2)

 1/114، والرضي، شرح الكافية، 1/118زمخشري، الكشاف، ينظر ال( 5)

 4/357ينظر األندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ( 7)

 135البقرة، آية ( 1)
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ل   ع  أ ( على وزن ف  ر   من الفعل )ق 

، (2)؛ وهو مصدر سماعي(1)مجرد صحيح متعد 

 (4).واإلنجيل التوراة مثل  قمشت غير وهو (3).المصحف دفتي بين لما علم هو: وقيل

 على للداللة والنون اإللف عليه زيدت مصدر األصل يف (قرآن) أنّ  لي ويبدو

 . الكريم القرآن وهو مكتوب نص بأقدس الختصاصه وذلك، (5)القراءة يف المبالغة

 تدخله ال العلم ألنّ ، دقيق غير المصحف دفتي بين لما علم إن ه قولهم أما

ا كان إذا الصرف من يمنع العلم فإنّ  ثم نوم، والنون األلف  والنون باأللف مختوم 

 منه  يأيت ال  جامد اسم أّنه: قال من مذهب وإما (6)مصروف اسم وقرآن، الزائدتين

أ  ): منه االشتقاق ثبوت يف ضعفه يبدو فعل ر  أ ق  ر  اءة وي ق  ر 
آن ا وق  ر   يف  خالف وال (7)(وق 

آن) كلمة كون ر   (8)عليه دليل ال جمودال ودعوى عربية(ق 

 لفظة  جرن :  -71

ادُ : تعالى قال ِئ سح ال ِمهح ْلح نَُّم وح هح ُبُه جح س   (9)فححح

ب ت   أعجمية هي: فقيل: فيه العلماء اختلف رِّ (  جهنام): وأصلها، (1)وع 

                                                                        

، والقرطبي، الجامع 1/157، ، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات، 8/411ينظر الفراء، معاين القرآن، ( 1)

 4/818 ، ومحمود صايف، الجدول 473/ 4ألحكام القرآن 

 4/818، ومحمود صايف، الجدول 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )قرأ( ( 4)

 4/818محمود صايف، الجدول و ،4/473ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 8)

 ،4/473، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )قرأ(، ( 2)

  4/438ي، الدر المصون السمين الحلبو

 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )قرأ( ( 5)

 1/147ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة)قرأ(، ( 7)

 ينظر المصدر نفسه. ( 1)

         4/473ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 3)

 487البقرة ( 7)
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 إلى ذهب ومن، األصل عربية هي بل: وقيل، (2)العجمية للعلمية الصرف من فمنعت

 زائدة أن ها والصحيح؟ أصلية أم زائدة هي هل؛بينهم فيما نوهنا يف ااختلفو: عربية أن ها

نّل) ووزهنا ع  ي ة)  من مشتقة ؛(ف 
ك  نام ر  ه    وهو الجهم من وهي، القعر بعيدة: أي ؛(ج 

ل ل) ووزهنا أصلية نوهنا بل: وقيل، (3)الكراهية ع   يف مفقود فعن ال   ألنّ   كعدب س( ف 

 اللغات من المعّربة األلفاظ من( جهنم) لفظ بأنّ  لالقو يدعم ومما(4)كالمهم

 كالحبشية السامية اللغات من غيرها يف وجودها من  برجشرتاسر ذكره ما األخرى

   (5).واآلرامية

 :(6)لفظة  طالوت  -70

د   الّله   إ ن  : تعالى قال ث   ق  م   ب ع  ا ط ال وت   ل ك  ل ك   (7)م 

: أحدهما: قولين على فيه العلماء اختلفو (8)،العربية ألفاظ تقارب ألفاظ هي

 (9).واألولى األظهر وهو الشخصية والعجمة للعلمية ينصرف لم أعجمي اسم إن ه

                                                                        
= 

 ، 4/855ينظر السمين الحلبي، الدر المصون، ( 1)

 4/855، والسمين الحلبي، الدر المصون، 14/114ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )جهنم( ( 4)

الفيروز آبادي، القاموس المحط مادة و ،14/114ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )جهنم( ( 8)

  4/855، والسمين الحلبي، الدر المصون 1878)جهنم( 

، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1878محيط مادة )جهنم( ينظر الفيروز آبادي، القاموس ال( 2)

4/855 

 .447ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 5)

 .4/541قيل هو لقب لشاول بن قيس من أوالد بنيامين ولقب به لطوله، ينظر محمود صايف، الجدول ( 7)

 421البقرة ( 1)

 1/171العكربي، التبيان ( 3)

 4/517، والسمين الحلبي، الدر المصون 188حاس، إعراب القرآن، ينظر الن( 7)
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ت ووزنه، الطول من مشتق هو: وقيل ل و  ع  ب وت) كـ، ف  ه  وت، ر  م  ح  : وأصله ،(1)(ور 

ل وت ا الواو فقلبت، ط و   كان لو بأّنه: القول هذا ردّ  وقد.قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ا  أخرجه وقد، العلمية وهي واحدة   علة   إاّل  فيه يبق لم ألن ه ؛الصرف من منع لما مشتق 

 أبنية يف ليس أن ه حيث من، باألعجمي شبيه هو وإن ما، بأعجمي ليس أن ه على بعضهم

 لفظة إلى بالنسبة الحال وكذلك، (2)الصيغة هذه على هو ما العربي الكالم

 .(3)(جالوت)

 

 الثاني المحور

 المشتقات بعض في العلماء عند الصرفي الخالف

 البقرة سورة في الواردة

 لفظة الناط: -7

حو ِم اآلِخرِ : تعالى قال 
بِاَل  ِ وح نَّا بِاهّللذ ُقوُل آمح ن يح  (4)وحِمنح اۡلَّاِس مح

 األصل بيان يف العلماء اختلف  وقد (5).لفظه من له مفرد ال جمع اسم: الناس

  :اآليت النحو على ذلك توضيح ويمكن، (6)(ناس) كلمة منه اشتقت الذي
                                                                        

، والسمين الحلبي، الدر 1/78، وابن عصفور، الممتع يف التصريف 414/ 2ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

 4/517المصون 

 548-4/517ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 4)

 ،4/517، والسمين الحلبي، الدر المصون 11 247-243ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 8)

 ، 584/ 8محمود صايف، الجدول و

 3البقرة ( 2)

 77الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/113ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 5)

األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، و ،1/58ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 7)

 1/42، والعكربي، التبيان، 838، 1/117
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ذهب سيبويه وجمهور البصريين والفراء  إلى أّن األصل يف لفظة ناس هو 

: إذ قال سيبويه، (2)(أّن لفظتي )أ ن اس ون اس( أصلهما واحد  وهو )أ ن س  : أي، (1)أناس

ا؛ فجعلوا األلف و: واألصل يف الناس» ا من الهمزةاأل ناس مخفف   (3)«الالم عوض 

ن اس عند »: واألمر نفسه عند ابن جني إذ قال (4)،وحذفت الهمزة على غير القياس

ا على  "ن اس"فوزن ، سيبويه أناس التي وزهنا على وزن فعال فحذفت الهمزة تخفيف 

ال"هذا    (6)فاأللف  يف الناس على هذا القول زائدة  واشتقاقه من األ ن س. (5)«"ع 

  وأناس   ناس»: دريد ابن وقال
ُّ
  وتبعهم  ؛(7)«األناس من آناس ذاك ...وأناسي

 فمن»: قال إذ ؛منه الهمزة حذف بعد "أ ناس" "ن اس" يف األصل أنّ  يف الشجري ابن

ال" الفعل من  وزنه ن اس: فيه قالوا، "أناس" يف حذفها: فاء   حذفها  كثر وإن ما..."ع 

ال: أ ناس وزن: آخر موضع يف وقال (8)«الموال األلف عليه دخل إذا فائه حذف   ع  ، ف 

 .(9)منه منقوصة وناس

                                                                        

 1/183ينظر الزمخشري، الكشاف، ( 1)

، 1/88، والمربد، المقتضب، 4/435، وابن جني، الخصائص 8/817ينظر سيبويه، الكتاب، ( 4)

، واألندلسي، أبو 41، والنحاس، إعراب القرآن 1/58واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 

، وابن 874اللباب يف علل البناء و ،1/42، والعكربي، التبيان، 117، 1/838حيان، البحر المحيط 

مكي بن أبي طالب، و ،172-4/178، وابن الشجري، األمالي، 872عصفور، الممتع يف التصريف 

 ، 188-77الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/48مشكل إعراب القرآن 

وابن 424-428، األندلسي، المبدع يف التصريف ، وينظر رأي سيبويه يف8/817سيبويه، الكتاب، ( 8)

  172-4/178الشجري، األمالي، 

 421-428ينظر األندلسي، أبو حيان المبدع يف التصريف ( 2)

، وابن الشجري، األمالي، 1/148، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/435ابن جني، الخصائص، ( 5)

4/178-172 

 1/42، والعكربي، التبيان، 117، 1/838لمحيط ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر ا( 7)

 4/475ابن دريد، االشتقاق، ( 1)

 172-4/178ابن الشجري، األمالي، ( 3)

 1/117ينظر المصدر نفسه.و السمين الحلبي، الدر المصون ( 7)
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ن وس   ن اس من  مأخوذة "ن اس"  أنّ  إلى  الكسائي ذهب حين يف ، تحرك إذا ي 

ل) "ن اس" وزن فيكون هذا وعلى، حذف فيها يحصل ولم  ذكره ما وهذا، (1)(ف ع 

 على يدلُّ  األخرى من لىأو أحدهما ليست لغتان: ون اس أ ناس»: قوله يف الكسائي

ا تصغر العرب أنّ  ذلك ا ن اس   ابن وذكر (2)«أ ن يس: لقالوا األصل ذلك كان ولو، ن ويس 

ع ل ال  ، (3)إليه  ذهب فيما الكسائي وافق عاصم ابن سلمة أنّ  أماليه يف الشجري  أنّ  م 

 من للمحذوف ردِّهم عدم مع، (ن ويس): على( ن اس)و (أ ناس)  تصغير يف قول هم

  لقولهم مماثل عنده وهو ؛عليه وضع الذي بابه عن التصغير يخرج ال(  أناس)

 .(4)باب تحقير يف( بويب)

 ) من أصله أن إلى العلماء بعض وذهب
 
ي  موضع  إلى الالم قلبت ثم( ن س 

ا) فصارت العين ا الياء قلبت ثم( نيس  س  ) يف حدث كما ألف   يكون هذا وعلى(؛ ن و 

ل ع  ) وزنه  .(5)لبالق بعد( ف 

 "أناس"  على تكون أن   "ناس"  لفظة يف األصل من  األول الرأي يدعم ومما  

دُّ ( أناس) أنّ  من برجشرتاسر ذكره ما  .(6)السامية اللغات يف المشرتكة األلفاظ من ت ع 

د   ال( ناس) لفظة أن   ذكره من البد ومما ا ت ع  ، والصرفيين النحاة نظر يف جمع 

                                                                        

أبو األندلسي، و ،1/58األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،74ينظر الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

، والعكربي، اللباب يف علل 1/88، وابن الشجري، األمالي، 117، 1/838حيان، البحر المحيط، 

 ، 4/278البناء، 

، واألندلسي، البحر المحيط، 1/113، وينظر النحاس، إعراب القرآن 74الكسائي، معاين القرآن ( 4)

 172-4/178، وابن الشجري، األمالي، 838، 1/117

 172-4/178ي، األمالي، ينظر ابن الشجر ( 8)

 ينظر المصدر نفسه  ( 2)

 1/148، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/52ينظر األنباري، البيان يف إعراب القرآن، ( 5)

 483ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)
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وا وقد، اللغوي االستعمال يف الجمع لىع داللتها من الرغم على  لم ألن ها ذلك رد 

 أحكام ألن  ، لفظها من مفرد لها وليس، التكسير جموع أوزان من وزن على تأت  

، نويس: "ناس" تصغير يف تقول إذ لفظها على تصغر فهي، عليها تجري ال الجمع

د   أن   يوجب التصغير ألنّ  ر   واحد   ال جمع   اسم   لعلماءا عّدها لذا.مفرده إلى الجمع   ي 

 (1).لفظه من

 :(2)لفظة  صيِّب -1

اٌت : قال تعالى اء فِيهِ ُظلُمح مح ِنح السَّ يذٍِب مذ صح و  كح
ح
 (3)أ

يِّب وزن يف النحاة اختلف  (4):(طيِّب وميِّت سيِّد): مثل ونحوه ص 

يِّب) وزن أن   إلى البصريون ذهب ي ع ل)هو  ونحوه( ص   مشتقة صفة  وهي(  ف 

ي ع ل) وزن على يِّب) يف األصل   ألنّ  (5)،(ف  ّيت)و( ص  يِّد)و (م  ب): هو(س  ي و  ( ص 

ت)و ي و  د)و( م  ي و  ي ع ل) على الصريف ووزهنا( س   والتمسك وزنه من الظاهر هو ألن ه( ف 

 والتسكين بالقلب إعالل اللفظ يف حدث  أّنه والواضح (6)،وأولى أمكن بالظاهر

 الثانية مع األولى الياء وأدغمت، ياء   الواو  لتوأبد األولى الياء سكنت حيث
                                                                        

-77راب القرآن، ، والصفاقسي، المجيد يف إع117، 1/838ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط ( 1)

188 

يِّن ( 4) يِّت وه   ومثله ّسي د وم 

 17البقرة ( 8)

، والسمين 35-32، والزبيدي، ائتالف النصرة 787ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 2)

 1/173الحلبي، الدر المصون 

، والسمين 413/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 877-875/ 2ينظر سيبويه، الكتاب، ( 5)

 185الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/173الحلبي، الدر المصون 

 .35-32والزبيدي، ائتالف النصرة 787ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 7)
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 .(2)وسيد وميت هين: ومثله، (1)مشددة واحدة ياء   فأصبحت

ا حدث ما سيبويه فّسر وقد  بمنزلة والواو الياء ألنّ  وذلك»: بقوله صوتي ا تفسير 

 كانت فلما، ألسنتهم على وممّرهما إّياهما االستعمال لكثرة مخارجها تدانت التي

 ورفع واحد وجه   من العمل كان، قبلها وال الياء بعد حاجز   الياء وبين بينها ليس الواو

 ألّنها، الواو ال القلب يف الغلبة الياء وكانت، عليهم أخف، واحد موضع من اللسان

ي ع ل يف  قولك وذلك، باأللف لشبهها، عليهم أخفُّ  يِّد  : ف  يِّب   س  : أصلهما وإن ما، وص 

د   ي و  ب   س  ي و   . (3)«وص 

يِّب وزن أنّ  إلى: الكوفيون وقال يِّد) مثل ونحوه ص  يِّت س   يكون (ط يِّب وم 

ي ل) على
ع  ي ب)أصله ألنّ  (4)،(ف  و  ي د، ص  و  ي ت، وس  و  ي ب، وم   على واحتجوا (5)(.وط و 

ي ل) بأنّ  ذلك
ع  ل) بخالف العرب كالم يف نظير له( ف  ي ع   يف نظير له ليس فإّنه( ف 

 (6).كالمهم

ي ل وزنه إنّ  " قولهم أما»: بقوله األنباري ابن رّده قدو  
ع   عين أعلوا أّنهم إال  ، ف 

 له نظير ال والتأخير التقديم هذا ألنّ ، باطل هذا قلنا " وقلبوا، وأخروا وقدموا، الفعل

ي ل" ياء ألنّ ؛ الصحيح يف
ع   أن جاز إذا، الصحيح من شيء يف عينه على تتقدم ال "ف 

                                                                        

 1/71الجدول ( 1)

 71، 1/77، ومحمود صايف، الجدول، 1/85ينظر العكربي، التبيان،  ( 4)

 2/875سيبويه، الكتاب، ( 8)

الزبيدي، و ،787ينظر الرأي منسوب للكوفيين عامة يف األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 ،178، ونسب إلى الفراء يف األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصربف، 35-32ائتالف النصرة، 

 125الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و

والسمين  35-32الزبيدي، ائتالف النصرة، و ،787، ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف( 5)

 1/173الحلبي، الدر المصون

  787ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 7)
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  يختص أن جاز الصحيح يف مثله يوجد ال بما والتأخير التقديم من  المعتل يختص

 (1)«الصحيح يف مثله يوجد ال ببناء

ي د) وزن  يف األصل أن   إلى البغداديون وذهب ي ت، س   يكون ونحوهما( وم 

ل) على ي ع  ي ع ل) على  القياس وليس، العين بفتح( ف  لِّل  ، العين بكسر( ف   كسرهم وع 

ي ع ل) وزن ألن   القياس نع وخروجهم للعين  وإن ما، الصحيح يف يوجد ال بالكسر(ف 

ف) مثل العين مفتوح يف ي ر  ل – ص  ي ق  ال)لوكان بأّنه األنباري ابن رّده وقد (2)(ص  ي ع  ( ف 

  فلما ؛الكسر إلى للجوئهم مربر فال ؛بالفتح(  ومي ت، سي د)  فيه يقال أن ينبغي لكان

ر  
س   (3).مذهبهم بطالن على ذلك دّل  ك 

  أنّ  يرون الكوفيين أنّ  فذكر ؛توهم   االئتالف صاحب  أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

يِّد) مثل يِّت - س  د) أصلها( م  ي و  ي و ت– س  ر   ما والصواب، (4)(م 
ك   .اإلنصاف يف ذ 

 لفظة االس : -4

ا: تعالى قال اء ُُكَّهح مح س 
ح
لَّمح آدحمح األ  (5)وحعح

 : اشتقاقه يف النحويون اختلف

 يدلُّ  ألن ه، والعلو االرتفاع وهو، السمو من مشتق   أن ه   إلى البصريون فذهب

                                                                        

، والسمين 1/143، واألندلسي، أبو حيان 1/85، وينظر العكربي، التبيان، 728المصدر نفسه ( 1)

 1/173الحلبي، 

 ،4/443العكربي، اللباب يف علل البناء، و ،787لخالف، ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل ا( 4)

 185الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،178-137األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف و

 .722ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

  35 -32ينظر الزبيدي، ائتالف النصرة، ( 2)

 81البقرة ( 5)



 

 
 

 الفراية نضاو. د/  الذنيبات اهلل عبد.د/  مسور أبو يادز. د 319

 

 
 (1)(.افع  ) عندهم ووزنه، ويظهره فيرفعه مسماه على

 على  دال   ألن ه العالمة وهو، الوسم من مشتق   أن ه إلى الكوفيون وذهب  

 وزيدت، (الواو) الكلمة فاء منه فحذفت( وسم) عندهم اسم يف واألصل، (2)مسماه

ا أوله يف الهمزة ا كان وإن  وهذا، (اعل) حينئذ   ووزنه  المحذوف عن عوض   صحيح 

 تأيت أوله يف الهمزة ألن   (3)،والبنية التصريف  حيث من فاسد   لكن ه المعنى حيث من

 -وعد): نحو ؛كالمهم يف كثير ذلك  ونظير، الفاء عن وليس الالم عن للتعويض

 حمله وألنّ   الالم عن للتعويض تأيت أن ها على ذلك فدّل  ؛وغيرها( ابن -بنو)و( اعد

 (4).نظير له ليس ما على حمله من أولى نظير له ما على

 تكسير جمع جمعه حالة يف: بقولهم مذهبهم صحة   على البصريون واستدل  

 ) على له تصغيرهم حالة يف وكذلك(أسماء) بـ
 
ي م   التصغير من كالًّ  ألنّ ، (5)(س 

 من كان ولو.السمو من اشتقاقه على دّل  فهذا، (6)أصولها إلى األشياء يردُّ  تكسيروال

 مما وهذا( أوسام) الجمع ويف( وسيم) التصغير يف لقيل  الكوفيين رأي على الوسم

                                                                        

العكربي، و ،1/84البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،2ري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ينظر األنبا( 1)

، والسمين 1/188، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 41والزبيدي، ائتالف النصرة   1/8التبيان 

الصفاقسي، و ،1/7، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 1/17الحلبي، الدر المصون 

 21راب القرآن المجيد يف إع

العكربي، و ،1/84البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،2ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 4)

 1/181، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 41، والزبيدي، ائتالف النصرة، 1/8التبيان 

، والسمين الحلبي، الدر 1/8، والعكربي، التبيان، 7ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

 1/17المصون 

 1ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 1/17، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/1ينظر المصدر نفسه، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات ( 5)

طالب،  مكي بن أبيو ،1/1، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات 872ينظر األنباري، أسرار العربية، ( 7)

 1/287.واألندلسي، االرتشاف، أبو حيان 1/7مشكل إعراب القرآن 
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  مذهب يدعم  ومما (1).مذهبهم صحة عدم على ذلك فدل  ، به العرب تنطق لم

ف   أما كثير   كالمهم يف الالم حذف أنّ  البصريين ذ   (2)،فقليل الفاء   ح 

ى  ): اسم يف قالوا أّنهم ؛السمة من ال السمو من مشتق أّنه يؤي د ومما م  : مثل( س 

 إلى قلبت  قبلها ما وانفتح  الواو  تحركت لما أّنه إاّل  "سمو": فيه واألصل، هدى  

ى" فصار التنوين وسكون لسكوهنا األلف وحذفوا، ألفا م   (3).س 

 قد الالم منه المحذوف بأنّ  القائل الرأي أصحاب أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

 (يسمو -سما) من ألن ه  الواو المحذوف أن   ذكروا النحاة فأكثر  ؛بينهم فيما اختلفوا

 ) من مشتق وهو  الياء المحذوف إن  : وقيل (4)(السمو)
 
ي م  ى –س  م   وقد، أو( ي س 

 (5).غريب   قول   هبأن   وصف

 تدلُّ  السامية للغات المقارنة الدراسات أنّ   لمحدثينا الباحثين بعض ويرى 

، العربية يف ثنائية أصول ذات( دم)و( يد) مثل أخرى كلمات مع الكلمة هذه أنّ  على

 العربية يف وهي، (6)العربية عليها حافظت التي  الساميات يف القديمة الصيغ من وهي

م  )
م  ) الحبشية ويف( ش 

م  ) األكادية ويف( س   .(7)(ش 

 لفظة  امل ئكة:  -3

ُدوا  إَِّلَّ إِب لِيسح : تعالى قال جح ُجُدوا  آلدحمح فحسح ةِ اس   (8)ِإَوذ  قُل نحا لِل محالحئِكح

                                                                        

 .1/17، والسمين الحلبي، الدر المصون، 21-1/28ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ( 1)

  424ينظر األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف ( 4)

 .3ينظر األنباري، أسرار العربية، ( 8)

 877ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،1/28اين القرآن وإعرابه ينظر الزجاج، مع( 2)

 1/48، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/7ينظر مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن ( 5)

 . 77-75ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 7)

 .27ينظر رمضان عبد التواب، فصول يف فقه اللغة، ( 1)

 82ة البقر( 3)
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 : (1)أبرزها  مذاهب  على ؛ومفردها أصلها يف العلماء اختلف

أ ل ك) مفرده جمع   مالئكة أنّ  إلى  العلماء من فريق  ذهب  وزن على( م 

ل) ع  ف  ة)و، أرسل إذا( أ ل ك  ) من مشتق ألّنه، (م  وك   .(2)الرسالة وهي(  األ ل 

ت   ثم الكلمة فاء هي  عندهم الهمزة أنّ  القول هذا من ويفهم ر 
ع ل ت   أ خ   بعد   ف ج 

أل  ك): فقالوا؛ الالم ل) هذا على فوزنه( م  ف  ع    على مالئكة والجمع، زائدة  فميمه(  م 

اف لة) وزن ع   .(3)(م 

أل  ك ومفرده، (أل  ك  ) الكلمة أصل أنّ : آخرون وذهب ل) وزن على م  ع  ف  ، (م 

ل ك   وأصل الكلمة عين هي القول هذا على فالهمزة . (4)نقل غير من(، مألك) هو م 

ب   وقد
 مالئكة وزن يكون هذا وعلى. (5)عبيده  وأبي جني ابن  إلى القول هذا ن س 

لة) عندهم اع  ف   .(6)(م 

                                                                        

، والطربي، 21-27/ 1، والعكربي، التبيان، 1/18ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 1)

محمود صايف، الجدول و ،1/423، والسمين الحلبي، الدر المصون 212-1/214تفسير الطربي، 

 ، 133الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن و ،1/75

مكي و ،1/423، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/432المحيط،  ينظر األندلسي، أبو حيان البحر( 4)

اللباب يف علل و ،21-27/ 1، والعكربي، التبيان، 81-1/87بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 1/75محمود صايف، الجدول و ،4/457البناء، 

والسمين الحلبي،  432/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 21-1/27ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

، والصفاقسي، 81-1/87مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،432/ 1الدر المصون 

 ، 137-1/133المجيد يف إعراب القرآن، 

، ومكي 1/423، واألندلسي، أبو حيان البحر المحيط 4/457ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء ( 2)

 ، 1/75محمود صايف، الجدول و 81-1/87بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 

 ، 133، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/85ينظر أبو عبيدة، مجاز القرآن، ( 5)

مكي بن أبي و ،1/423ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، والسمين الحلبي، الدر المصون  ( 7)

 1/81طالب، مشكل إعراب القرآن 
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ع ت فلما، وحذفت الالم على الهمزة حركة ألقيت القولين كال وعلى
م   ج 

ّدت  .ر 

ك  ) من مشتق وهو، (م الك) مفرده  إنّ :  العلماء بعض وقال   إذا، (ي ل وك   - ال 

 والواو الكلمة فاء والالم زائدة  الميم تكون: القول هذا وعلى، فيه الشيء أدار

ا عينه حذفت ثم .(1)عينها  فأبدلت (،مفاعلة) وزن على(  مالئكة) وزن فصار ؛تخفيف 

 .(2)مصائب واو أبدلت كما همزة الواو

ل ك  :  بعضهم وقال ل  ) وزن على م   فالميم: وعليه  القوة وهي، الملك من( ف ع 

ائ لة) على جمع لكنه، (3)الكلمة يف حذف وال، أصل   ع  ا( ف   (4).شذوذ 

 لفظة أوو:  -1

فٍِر بِهِ : تعالى قال لح َكح وَّ
ح
َّلح تحُكونُوا  أ  .(5)وح

 ال التي األلفاظ من( أّول) لفظة أنّ  إلى البصريين من  تبعه ومن  يهسيبو ذهب

ل) ووزهنا، (6)جهتين من معتل ألن ه، بفعل معه ينطق ، (1)واو وفاؤها عينها( أ ف ع 
                                                                        

 ،137، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/423ن البحر المحيط ينظر األندلسي، أبو حيا( 1)

 1/75محمود صايف، الجدول و

مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و ،1/423ينظر األندلسي، أبو حيان البحر المحيط، ( 4)

 1/137، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، 1/87-81

 ،1/423، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 4/457لبناء، ينظر العكربي، اللباب يف علل ا( 8)

 ، 81-1/87مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، و

الصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن، و ،1/18ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن ( 2)

 1/75، ومحمود صايف، الجدول 1/133

 21البقرة  ( 5)

، والفارسي، أبو 1/13، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 8/175الكتاب ينظر سيبويه،  ( 7)

 ،31-37ئتالف النصرة، ا، والزبيدي، 83، والنحاس، إعراب القرآن، 1/8علي، الشيرازيات، 

= 
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ل) أصله( أ ول ى) وتأنيثها و  ا النضمامها همزة الواو فأبدلت( و  ا ضم   ولم، (2)الزم 

 (3)الواوين اجتماع كراهية هووجو( وقتت) خرج كما األصل على تخرج

أ ل  ) الفعل من فهو الفعل منه يتصرف إن ه: الكوفيون وقال  إذا( ي ئ ل     - و 

ا وقلبت  الثانية الهمزة خففت ثم (أوأل) هو( أول) يف األصل: وقالوا، (4)نجا  واو 

 وذهب، (5)وشبهه ونبي حطيئة يف فعل كما، (أّول): فقيل، الواو يف الواو وأدغمت

( أأ ل): أي( آل) هو( أّول) يف األصل يكون أن يجوز أّنه إلى الكوفيين  من فريق

 وقد، (6)واو األلف من فأبدل( أاول): القول هذا على يكون (أّول) لفظة يف فاألصل

د   ا الكوفيين رأي النحاة أكثر ع   .(7)ضعيف 

 أن( أّول) يف األصل أن   يرى إذ ؛هذا من  قريب   شيء    إلى برجشرتاسر ذهب و

                                                                        
= 

 1/28مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،11، و53-51/ 1العكربي، التبيان، و

ابن عصفور، و ،841-1/847، األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 8/175ينظر سيبويه، الكتاب،  ( 1)

والعكربي، اللباب  411، 122، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف 853الممتع يف التصريف 

 ، 485، 438/ 4يف علل البناء، 

 ، 122لتصريف، ، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف ا441ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 4)

واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف  53-1/51، والعكربي، التبيان، 83ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 8)

 122التصريف 

، واألندلسي، 83النحاس، إعراب القرآن، و ،13/ 1ينظر األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 2)

بي طالب، مشكل إعراب القرآن مكي بن أو ،841-1/847أبو حيان، البحر المحيط، 

 4/485والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/28

-1/51العكربي، التبيان، و ،31-37ئتالف النصرة، ا، والزبيدي، 83ينظر النحاس، إعراب القرآن،  ( 5)

 1/115، ومحمود صايف، الجدول 35

، واألندلسي، 853يف التصريف  ، وابن عصفور، الممتع4/485ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 7)

 1/28مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،841-1/847أبو حيان، البحر المحيط 

 1/841، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 4/485ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 1)
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 شّذوا لكنهم، (آو) صارت( أ أ و) أنّ  كما( أ أ ول) فيها األصل ألن  ( آول) على تصير

  فصارت، (الواو) بعدها الذي  الحرف بتشديد الحركة مدِّ  عن فعوضوا ؛القاعدة عن

 .  (1)(أّول)

 لفظة  و: -1

و نح : تعالى قال ِن  آِل فِر عح َّي نحاُكم مذ  (2)ِإَوذ  َنح

 : (3)الصريف ووزهنا منه اشتقت الذي(  آل) لفظة أصل يف  نالصرفيو اختلف

 فيها حدث حيث، (4)(أهل) من مشتقة( آل) لفظة  أنّ  معه ومن سيبويه رأى 

 فأصبحت واأللف الهمزة فاجتمعت( أ ا ل) فصارت (5)،همزة الهاء فأبدلت إبدال

ل) الصريف ووزهنا( آل) ي ل)  على( آل) بتصغير ذلك على واستدلوا، (ف ع   (6)(أه 

 فصارت همزة الهاء أبدلت ثم أهل أصلها، أهله: الرجل آل»: جني ابن قال

ا الثانية أبدلت همزتان توالت فلما "أال" التقدير يف  فابن (7)«وآخر   آدم  : قالوا كما ألف 

                                                                        

 28ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية، ( 1)

 27البقرة ( 4)

، واألندلسي، أبو 18، والكسائي، معاين القرآن، 1/885ينظر المسألة يف أبو عبيدة، مجاز القرآن ( 8)

محمود صايف، الجدول و ،1/448، والنحاس، إعراب القرآن 1/822حيان، البحر المحيط 

مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و .1/821، والسمين الحلبي، الدر المصون1/142

1/25-27 

 ، 8/885ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

، 4/477العكربي، اللباب يف علل البناء و ،11/88ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أول(، ( 5)

مكي بن أبي طالب، و ،1/822، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 28والنحاس، إعراب القرآن، 

 27-1/25مشكل إعراب القرآن 

، والسمين 28النحاس، إعراب القرآن، و مادة )أول(، 11/81العرب، ينظر ابن منظور، لسان  ( 7)

 1/821الحلبي، الدر المصون 

 4/477العكربي، اللباب يف علل البناء و ،181-1/188ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ( 1)
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 أصل إلى يرجعان وإن هما، الداللة حيث من "أهل" عن تختلف ال "آل" أنّ  يرى جني

 .واحد

 كلمة مثل يف الهاء من الهمزة إبدال ثبت قد بأن ه الرأي هذا ورعصف ابن ودعم

ل   لذا( موه) من المشتقة( ماء) م   ألن   الهاء من مبدلة فيه فالهمزة( آل) نظيرها عليها ح 

 أن   رأى أن ه إاّل ( أهل) أصلها أنّ  يف سيبويه النحاس    ووافق (1)(.أهل) فيها األصل  

ب ت الهمزة
ل  ا ق  ا ثم همزة   أوال   يقلبها أن غير من ألف   ، (2)(أهيل) عنده وتصغيره، ألف 

 بينما، (آل) أصبحت حتى واحدة   مرحلة   يف مرت   النحاس عند الكلمة أن  : أي

 .  مرحلة من أكثر يف مرت   سيبويه عند

ل" فيها األصل "آل" أن رأى من العلماء ومن ل) ووزهنا "أو   مشتقة وهي، (ف ع 

ول آل» من . (3)«المرجع: والموئل  ، كذا إلى األمر   وآل  ، رجع   إذا ومآال   أوال   ي ؤ 

ب ت إذ، (4)"آل" لـ أصل "أول" أنّ   يرون الرأي هذا فأصحاب  
ل  ا الواو ق   لتحركها ألف 

 أنّ  وبما، "آل"  فصارتا ألفان اجتمعت ثم ومن، "أال" فصارت، قبلها ما وانفتاح

 الواو هو( آل) لفظة عين أصل أنّ  يعني فهذا (5)،أصولها إلى األشياء يردُّ  التصغير

 .هاء   أو همزة   وليس

  "أويل"  أنّ  من العرب عن الكسائي نقله بما القول هذا أصحاب واستدل

 نقله  أويل "آل" تصغير يف يقال»: األندلسي حيان أبو قال إذ. (6)"آل" لـ تصغير

                                                                        

  73األندلسي، أبو حيان المبدع يف التصريف و ،488ينظر ابن عصفور، الممتع يف علم التصريف، ( 1)

 1/821ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 4)

 ، 1/171أحمد بن فارس، مقاييس اللغة مادة )أول( و ،11/84ابن منظور، لسان العرب مادة )أول(، ( 8)

 1/142و محمود صايف، الجدول 1/821ينظر السمين الحلبي، الدر المصون ( 2)

 872ينظر األنباري، أسرار العربية ( 5)

، وابن األنباري، أبو 18الكسائي، معاين القرآن، و ،11/81، لسان العرب، مادة )أول( ينظر ابن منظور( 7)

= 
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ا الكسائي  (1)«العرب عن نص 

 أنّ  على يدل الذي وما: قيل فإن»: ولهبق الرأي هذا عصفور ابن ردّ  حين يف

 على يدل الذي أنّ : فالجواب!  واو عن منقلبة   األلف   جعلت   وهال، "أهل" األصل

ي ل" التصغير يف قولهم ذلك : تصغيره يف لقيل واو عن منقلبة األلف كانت ولو، "أ ه 

 (2)«"أويل"

 أصلية يستل الثانية األلف أنّ  يثبت "أويل" على "آل" تصغيرهم أنّ  ويظهر

ل): "آل" وزن وأنّ    واو عن منقلبة وهي ( أهيل) على "أهل" تصغير أنّ  حين يف، (ف ع 

ل): "أهل" وزن وأنّ ، أصلية( أهل) لفظة يف الهاء أنّ  يثبت  "آل" أنّ  يعني وهذا، (ف ع 

 أصال   اللفظتين من لكل   وأنّ ، الصريف والوزن االشتقاق حيث من "أهل" عن تختلف

ده ما وهذا، ذاته يف ، واحد واألهل اآلل:  طائفة قالت»: قوله يف منظور ابن أك 

ر   إذا اآلل بأنّ  واحتجوا
غ   تصغير يف الكسائي عن الفراء وروى..... (أهيل): قيل ص 

 أصلين واألهل اآلل وصار العلة تلك زالت فقد: العباس أبو قال، "أويل ": "آل"

 .(3)«لمعنيين

 الفراء  فذهب "أهل"و "آل" من كل داللة يف اختلفوا اللغويين أنّ  إلى أضف

دّ  وقد. (4)«له جمع ال واحد  آل» أنّ  إلى والمربد  يف (1)«آلون على تجمع آل» بأنّ  ر 

                                                                        
= 

، والنحاس، 1/27مكي بن طالب، مشكل إعراب القرآن، و ،1/572البكر، المذكر والمؤنث، 

 . 824-1/821، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/448إعراب القرآن، 

، وقد ذكر أبو حيان أن الكسائي نقله عن يونس 825-1/822 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،( 1)

 بن حبيب.

   488ابن عصفور، الممتع يف التصريف، ( 4)

 .11/83ابن منظور، لسان العرب، مادة )أول( ( 8)

  1/572ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 2)
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 على تدلُّ  آل لفظة أن ويبدو (2)«الواحد شبه جمع آل» أنّ  األنباري ابن رأى حين

 .لفظها من مفرد لها ليس أن ها إاّل  الجمع

 ألنّ   الصواب إلى أقرب هو أول أصلها آل بإن   القائل الثاين الرأي أن ويبدو

 عن منقلبة وهي أصلية ليست الثانية األلف أنّ  يثبت "أويل" على "آل" تصغيرهم

 حيث من  "أهل" عن تخلف "آل" فأنّ  لذا (3)،العرب  عن سماعه ويدعمه، واو

 .عليها يدل وداللة ذاته يف أصل منهما واحدة ولكلِّ  الصريف والوزن االشتقاق

 لفظة  طايا:-1

ايحاُكم  : تعالى قال طح ٌة نَّغ فِر  لحُكم  خح  .(4)وحقُولُوا  ِحطَّ

ط ايا) عن مطوال   العلماء تحدث  : مذاهب على   وزهنا  يف واختلفوا( خ 

ط ايا) أنّ   إلى الكوفيون ذهب   ال ى) وزن على تأيت( خ  ع   الخليل ذهب وإليه(، ف 

 .(5)(فعائل) وزن على أن ها إلى البصريين مهوروج  سيبويه وذهب، الفراهيدي

ط ايا) أنّ  إلى الخليل رأى إذ ال ى) وزن على تأيت ونحوها (خ  ع   وأصله( ف 

ط اي ئ) اي ل) وزن على (خ  ع   الياء على  الكلمة الم فقدمت(كاتيب) يف الحال هو كما( ف 

ط ائ ي) فصارت ال ى) بزنة( خ  ع   يف همزتان تجتمع لئال ناه المكاين القلب وقع وإن ما(  ف 

                                                                        
= 

 1/448، والنحاس، إعراب القرآن، 18الكسائي، معاين القرآن، ( 1)

 1/572ابن األنباري، أبو البكر، المذكر والمؤنث، ( 4)

 1/825ينظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ( 8)

 53البقرة ( 2)

 ،35، والزبيدي، ائتالف النصرة 727ينظر المسألة يف األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 5)

األندلسي، و ،8/338منسوب للزجاج، الزجاج، إعراب القرآن الو ،22النحاس، إعراب القرآن، و

 1/27مكي بن طالب، مشكل إعراب القرآن و ،1/813البحر المحيط، 
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ط ائ ئ) الطرف ، الكلمة الم هي والثانية، الزائدة الياء عن المنقلبة األولى الهمزة(  خ 

ط ائ ي) فصارت ال ي) وزن على(خ  ع   ؛متحركة وياء مكسورة همزة اجتماع فاستثقل، (ف 

ي  ) فأصبحت فتحة الهمزة كسرة فأبدلت ط اء   ) بوزن( خ 
 
ال ي ع  اأ الياء فقلبت( ف   لف 

ط اءا) فصار قبلها ما وانفتاح لتحركها  كلمة يف ألفات ثالث اجتماع فاستثقل( خ 

ط ايا) فصار ياء الهمزة فقلبت واحدة ال ى) وزن على( خ  ع   (1)(.ف 

  من، فيها األصل على العتمادهم وذلك فيها نفسه األمر الكوفيون رأى وقد

ي ل ة) ألنّ ، عليها وقع مكاين قلب وجود دون
ع   على تجمع أن   الالم لصحيحةا( ف 

 جمعت  إن ما الالم المهموزة أو  المعتلة (فعيلة) أما صحائف  - صحيفة مثل، فعائل

 على وجمعت األصل على حملت لو  ألن ها ؛والقياس لألصل خالف ا(فعالى) على

 واحتج.  كالمهم يف مرفوض وذلك ؛كلمة يف همزتين اجتماع إلى ذلك ألّدى ؛فعائل

 (2).البصريون به احتج بما ذلك على الكوفيون

ط ايا) أنّ  إلى: البصريين وجمهور سيبويه ذهب حين يف  على تأيت ونحوها( خ 

ائ ل) وزن ع  ي ئ ة)  ألن   وذلك(، ف  ط  ي ل ة) وزن على (خ 
ع  ي لة( ف 

ع  ائ ل) على تجمع  وف  ع   (3)(ف 

ط اي ئ  ): فيها واألصل  يف زائد مد حرف ألن ها همزة الياء فقلبت، صحايف مثل( خ 

ي ئ ة) المفرد ط  ئ  ) فصار( خ 
ط ائ   الهمزة أبدلت ثم ومن، صحائف يف الحال هو كما( خ 

 فأصبحت، واحدة كلمة يف همزتان تجتمع لئال كسر بعد متطرفة ألن ها ياء   الثانية
                                                                        

، واألندلسي، أبو حيان البحر 8/338، والزجاج، إعراب القرآن، 22ينظر النحاس، إعراب القرآن، ( 1)

 إعراب ، والصفاقسي، المجيد يف1/27، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن 1/813المحيط 

 472القرآن، 

 727-721ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف ( 4)

، 1/32، والبيان يف إعراب غريب القرآن، 727-721ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 8)

.والنحاس، 8/338، والزجاج الزجاج، إعراب القرآن المنسوب، 35والزبيدي، ائتالف النصرة 

 22إعراب القرآن، 
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ط ائي)  فأبدلت المتطرفة الياء مع الهمزة اجتماع عن ناتج ثقل اللفظ يف وتشكل (1)(خ 

ط اء ي) فصارت فتحة   لهمزةا كسرة ا الياء قلبت ثم، (خ   قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ط اءا) اللفظ فصار  ياء الهمزة قلبت واحدة كلمة يف ألفات ثالث تجتمع ولئال، (خ 

ط ايا)  األخيرة بصورهتا الكلمة بنية فأصبحت ائ ل) وزن على( خ  ع   .(2)(ف 

 النحو على بينها واالختالف اقاالتف أوجه نلمس أن   لنا يمكن سبق ومما

 : اآليت

ط ايا)  أنّ  على وسيبويه الخليل اتفق -  وزن على تكون األصل يف( خ 

ائل) ع  ال ى) فأصبحت، مكاين قلب فيها حدث الخليل عند أن ها إال  ، (ف  ع   المقلوبة( ف 

ائ ل) عن ع   وزن على فصارت  ياء الهمزة إبدال  فيها فحدث سيبويه عند أما، (ف 

اي لف  ) لة( ع  ائ ل) من المحو  ع   (3)(ف 

ط ايا) أنّ  على اتفقا قد والكوفيين الخليل أنّ  نالحظ  -  وزن على تأيت( خ 

ال ى) ع  ال ى) يف األلف أنّ  حيث من، افرتقا قد أّنهما إاّل ، (ف  ع   الياء هي الخليل عند( ف 

ت، الجمع يف الزائدة ر 
ا قلبت ثم، (الهمزة) الكلمة الم بعد وأ خ  ات ألف   على أما، خفيف 

 مذهب هذا على فبطل. صحارى ألف وتقابل للتأنيث زائدة فهي الكوفيين مذهب

 أو للتأنيث ليست ونحوهما( مطايا)و( خطايا) يف األلف أنّ  على هذا ودل  ، الكوفيين

ا قلبت زائدة ياء هي وإن ما ؛(صحارى) كألف  (4)ألف 

                                                                        

 1/77، والعكربي، التبيان، 721، واألنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، 8/558ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

، 181-4/188، واألزهري، خالد، التصريح بمضمون التوضيح 1/411ينظر المربد، المقتضب، ( 4)

  1/77التبيان،  ، والعكربي،1/813، األندلسي، أبو حيان البحر المحيط 22والنحاس، إعراب القرآن 

 .1/27ينظر مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن ( 8)

، واألزهري، 4/145.وابن عصفور، المقرب، 751ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

 .4/188خالد، التصريح بمضمون التوضيح، 
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 ألّنه، سيبويه رأي من قبوال   وأقرب   دقة   أكثر   الخليل رأي أنّ  -كذلك– ويبدو

 تجمع  المقبول  من ليس إذ؛سيبويه ذهب كما( فعائل) وزن على( خطايا) كانت لو

 (1)(هرائو): (هراوة) جمع يف نقول أن يستحسن ال كما(  وصائو) على( وصّية)

  لكراهية فيها القلب وتقدير األصل من الهروب إلى  الخليل  دفع   ما ولعل

 يعيش ابن ووصف (2)(جاء)  مثل يف  الحال هو كما ؛الكلمة يف نإعاللي بين الجمع

 .(3)المتين بالمذهب المقام هذا يف الخليل مذهب

ط ايا): قالوا العلماء  أنّ  إلى الذكر ويجدر  رأى حين يف، (4)خطيئة جمع( خ 

يّة) جمع أن ها الفراء
ط   فصارت ؛فيها يكثر الهمز ترك ألنّ  ؛الهمزة ترك على (5)،(خ 

 -وصيِّة)و (حشايا - حشيِّة): نحو والياء الواو ذوات من(  فعيلة) بمنزلة( طيِّةخ)

 (6)(.وصايا

 حتى مراحل   من به مرت وما( خطايا) لكلمة حدث ما حسن عباس وعد  

 حقيقة يف وهي، النحويين اجتهادات عن عبارة بأن ها  الصورة  هذه على استقرت

 تكلف من فيها ما برغم، هنا مفيدة ولكنها ،محضة تخيلية مراحل» إال هي ما األمر

                                                                        

 723ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 1)

 .7/111، وابن يعيش، شرح المفصل، 727 ينظر المصدر نفسه( 4)

 .7/111ينظر ابن يعيش، شرح المفصل، ( 8)

، 1/32، والبيان يف إعراب غريب القرآن، 727ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 2)

، والعكربي، التبيان 813/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 35والزبيدي، ائتالف النصرة  

 1/187مود صايف، الجدول محو 1/77

، 22، والنحاس، إعراب القرآن 1/32ينظر رأي الفراء يف األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ( 5)

، ومكي بن أبي طالب، 1/77، والعكربي، التبيان، 1/813واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط 

 472آن ، والصفاقسي، المجيد يف إعراب القر1/27مشكل إعراب القرآن 

 .   1/32، والبيان يف إعراب القرآن، 751ينظر األنباري، اإلنصاف يف مسائل الخالف، ( 7)
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د  ، تعرفها ال الفصحاء العرب وإنّ ، واضح  هذه   مفردات   ضبط   تخيلها من وق ص 

ا ضبط ا الصيغة   ، أوصافها من المفردات تلك يتبين أن المستعرب به يستطيع، محكم 

 .(1)«جموعها إلى وصحة يسر يف يهتدي وأن

 لفظة برهان: -0

انحُكم   قُل  : تعالى قال اتُوا  بُر هح  (2)هح

 العلماء اختلف كما، مصدر اسم: وقيل، مصدر هو: فقيل ؛فيه العلماء اختلف

 .  (3)فيه أصل:  وقيل ؛زائدة هي: فقيل ؛نونه يف

 وفعله (4)(ف عالن) وزن على مصدر( برهان) أنّ  إلى النحويين من فريق فذهب

ا منه دروالمص( يربه) ومضارعه( بره) من صحيح مجرد ثالثي  .(5)وبرهان ا بره 

 (6)(بره) من عندهم مشتق وهو، مصدر اسم( برهان) أنّ  إلى آخر فريق وذهب

 إما، (إبراه) مصدره وقياس( أفعل) وزنه أنّ  على( أبره) فعله جعلوا ألن هم وذلك

 من وغيرهما العالء بن عمرو وأبي عرابي ابن عند، ألبره مصدر اسم فهو ب رهان

 عندهم برهن والفعل، زائدة برهان نون تكون القولين هذين وعلى. (7)النحاة

                                                                        

 2/171عباس حسن، النحو الوايف، ( 1)

 111البقرة ( 4)

الزبيدي، تاج العروس مادة )بره(، السمين الحلبي، الدر المصون و ،1/187ينظر العكربي، التبيان،  ( 8)

4/14 

 1/487يف، الجدولينظر محمود صا( 2)

 .1428الفيروز آبادي، القاموس المحيط )بره( و ،18/217ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )بره(  ( 5)

 4/14ينظر المصدر نفسه، والسمين الحلبي، الدر المصون ( 7)

 .18/217ينظر ابن منظور، لسان العر ب، مادة )بره( ( 1)
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 بمعنى الربه بين المعنى وتوافق، بره من االشتقاق المذهب هذا يدعم ومما. (1)مولد

ا ويقويه. (2)القاطع الدليل بمعنى والربهان القطع  الحبشية يف الربهان اشتقاق أيض 

 .(3)الربه من

 الفعل من مشتق وهو، (4)أصل برهان يف النون أنّ  إلى النحاة من فريق ورأى 

 استعمال ذلك ويؤيد ؛العرب عن مسموع عربي( برهن) والفعل، (برهن) الرباعي

 الذي برجشرتاسر  القول هذا دعم وممن  (5).كتبهم يف( برهن) للفعل النحويين

 من اشتق ما إال الحبشية يف قرابة لها ليس  العربية يف منفردة برهان أنّ  إلى ذهب

 ؛يربهن برهن: الفعل من مأخوذ  ( برهان) أنّ  هذا من ويفهم (6)(.برهن) علالف

 والدليل للحجة اسم( ف عالل) وزن على مفرد اسم وبرهان، (7)الربهنة والمصدر

 .(8)براهين على ويجمع

طاط فسطاط مثل قليل   األسماء يف( فعالل) أنّ  ويضعفه ر  طاس وق  ر   كما.(9)وق 

 فيها يرى فال براهين على جمعه أما. (10)المعنى يف الربهنةو الربه بين التوافق يضعفه

 أصال ليست النون أنّ  على تدل أخرى نظائر له ألنّ ، النون أصالة على دليال    النحاة

                                                                        

 .18/217)بره(  ينظر ابن منظور، لسان العر ب، مادة  ( 1)

 1/187ينظر العكربي، التبيان ( 4)

 11، وجرجي زيدان، اللغة كائن حي 413ينظر برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية،  ( 8)

 4/14، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/187ينظر العكربي، التبيان ( 2)

 1/175ينظر الزجاج، معاين القرآن وإعرابه ( 5)

 .417اسر، التطور النحوي للغة العربية، ينظر برجشرت( 7)

 18/51ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )برهن(،  ( 1)

 1/487محمود صايف، الجدول و 1/175ينظر المصدر نفسه، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه،  ( 3)

دراك على ، والزبيدي، االست31ابن عصفور، الممتع يف التصريف و ،2/457ينظر سيبويه، الكتاب، ( 7)

 112كتاب سيبويه، 

، والفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة )بره( 18/51ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )برهن( ( 18)

1428 
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 تجمع وسرحان قرابين تجمع وقربان، سالطين تجمع سلطان: ذلك ومن، فيها

 (1).سراحين

 لفظة اخلنزير:    -9

رَّ : تعالى قال ا حح زِنِيرِ إِنَّمح
َلح مح اْل  مح وح ادلَّ ي تحةح وح لحي ُكُم ال مح  (2)مح عح

 ذهب حين يف. (3)التحقيق على أصلية فيه النون أن   إلى العلماء بعض ذهب

 وزنه وخنزير (4)،العين ضيق وهو الخزر من مأخوذ أي، زائدة أّنها إلى آخرون

ل يل) ع 
 (5).النحاة أكثر إليه ذهب ما ووه  أصلية فيه النون أنّ  اعتبار على.الفاء بكسر( ف 

 اللغات أغلب يف مشرتك لفظ( الخنزير) لفظة أن   برجشرتاسر رأى و

  (6).السامية

 لفظة  ية: -70

 (7)إِنَّ ِِف ذحلِكح آليحة  لَُّكم  إِن ُكنُتم ُمؤ مِننِيح : تعالى قال

                                                                        

 ، ،1/32ابن الشجري، األمالي، و ،4/142، وابن عصفور، المقرب، 8/244ينظر سيبويه، الكتاب  ( 1)

 ، 37األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف و

 118البقرة ( 4)

ومحمود صايف،  754/ 1، واألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، 1/121ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 4/481، والسمين الحلبي، الدر المصون 4/825الجدول 

، واألندلسي، البحر 1/121العكربي، التبيان، و ،2/481ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )خزر( (.2)

 4/481، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/754المحيط، 

، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/121العكربي، التبيان، و ،2/473ينظر سيبويه، الكتاب، ( 5)

4/481 

 .487، 73ينظر برجشرتاسر، التطور اللغوي للغة العربية، ( 7)

 423البقرة ( 1)
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 اووزهن( آية) أصل يف وللعلماء، (1)آيات وجمعها العالمة بمعنى اسم وآية

 : (2)اآليت النحو على بياهنا يمكن عدة مذاهب

ي ة) فيها األصل أنّ  إلى  وسيبويه الخليل ذهب فقد لة)  الصريف ووزهنا( أي  ع  ( ف 

 أبدلت حيث بالقلب إعالل فيها حدث وقد، ياءان والمها وعينها همزة الكلمة ففاء

ا األولى الياء  أنّ   العرب بعض عن  سيبويه ونقل؛ (3)قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

لة) بزنة( آية) ع  ( أي ة) أصلها ألنّ  (5)،للفراء الرأي هذا نسب وقد، (4)فسكون بفتح( ف 

ا الساكنة الياء فقلبت  هبا يستفهم التي( أي ة) بكلمة تلتبس ولئال، التضعيف لثقل ألف 

( آيات) على وتجمع، (7)فأدغمتا الساكنة واأللف الهمزة فاجتمعت. (6)المؤنث عن

ت وزن على ال   .(8)ف ع 

ل ة) وزن على ضاربة مثل( آي ي ة) أصلها( آية) أنّ  إلى الكسائي ويرى اع  ، (9)(ف 
                                                                        

 1/111د صايف، الجدول ، ومحمو12/74ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )أي( ( 1)

األنباري، البيان يف إعراب غريب و ،1/171ابن جني، المحتسب، و ،873/ 2ينظر سيبويه، الكاتب، ( 4)

محمود صايف، و ،1/57التبيان، و ،4/244العكربي، اللباب يف علل اإلعراب، و ،1/177القرآن، 

 ، 444والصفاقسي، المجيد يف إعراب القرآن 1/111الجدول 

، والعكربي، التبيان، 1/177، واألنباري، البيان يف إعراب غيب القرآن، 2/873سيبويه، الكتاب  ينظر( 8)

، والسمين 873ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ، ،4/248واللباب يف علل البناء  57/ 1

الصفاقسي، المجيد يف إعراب و 1/111محمود صايف، الجدول، و ،1/883الحلبي، الدر المصون، 

 444ن القرآ

 1/437، والمربد، المقتضب، 2/873ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

 883/ 1، والسمين الحلبي، الدر المصون، 873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف، ( 5)

 248-4/244، واللباب يف علل البناء1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 7)

 1/111حمود صايف، الجدول ، وم248/ 4ينظر العكربي، اللباب يف علل اإلعراب ( 1)

 ينظر المصدر نفسه ( 3)

، واألندلسي، أبو حيلن، المبدع يف التصريف، 248-4/244ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 7)

444. 
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ا( الكلمة عين) الياء فحذفت داب ة مثل آّية: تقول أن القياس فكان  هذا ووزهنا، تخفيف 

 .(2)فاعلة كانت بعد، (1)(فاعة)

ي ي ة) أصلها أن   إلى  الكوفيين بعض وذهب ل ة) ةبزن  (أ  ع  ة): مثل (ف  م 
ل   ؛(ك 

ا فيها األولى الياء فقلبت  (3).قبلها ما وانفتاح لتحركها ألف 

ح  ؛همزة فاءها ألنّ  "أّية"  آي ة يف األصل»: قائال    الفراء مذهب العكربي ورج 

ها وعين ها ، (آياء): الجمع يف وقالوا، اجتمعوا إذا القوم تأي ى من ألن ها ؛ياءان والم 

ال" ووزنه ياء من بدل األخيرة والهمزة، األولى ياءال فظهرت   العكربي وعدّ  (4)«"أ ف ع 

ا الخليل   مذهب    تقلب   أن   الكلمة هذه مثل يف اجتمعا إذا الياءين حكم  ألنّ ؛ ضعيف 

 .(5)الطرف من لقرهبا

ح   حين يف ع  ( آية)   لفظة ألنّ  وسيبويه الخليل  مذهب   العلماء   بعض    رج  م   ت ج 

 (6)،أ يي ة: تصغيرها يف وقولهم، وآياي، وآيات، يآ: على

لة) وزن على( آية) إنّ  الفراء قول  أما ع   على جمعت لما  صح لو إذ ؛فباطل( ف 

ل) على تجمع   أن   يجب وإن ما، قلة جمع جمعها عند( آياي) أفعال ي ن: مثل( أ ف ع   ع 

ي ن ل) على آية جمع  يسمع ولم. وأ ع   على للعين إعالل من فيه ولما، جهة   من( أ ف ع 

ا الساكنة الياء إبدال وألن، ثانية جهة من الخليل مذهب ، بمطّرد ليس كالمهم يف ألف 

                                                                        

، والعكربي، 1/177األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، و ،1/182ينظر ابن جني، المحتسب، ( 1)

 444ور، الممتع يف التصريف، واألندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، ، وابن عصف1/57التبيان، 

 444األندلسي، أبو حيان، المبدع يف التصريف، و ،873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 4)

 ، 873ابن عصفور، الممتع يف التصريف، و ،4/248ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء، ( 8)

 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ان، العكربي، التبي( 2)

 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 5)

  877-873ينظر ابن عصفور، الممتع يف التصريف ( 7)
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ل ة) وزهنا بإنّ  الكسائي قول يبطل كما اع   وزن على جمعها لجاز ذلك صح لو إذ(  ف 

 .(1)(ف واع ل)

  شاذة األلفاظ هذه مثل وعدّ ، السابقة اآلراء هذه فساد عصفور ابن رأى وقد

 أما، العين وصحيحة الالم معتلة تكون أن فيها األصل ألن  ، األصل غير على جاءت

 أن ها الكلمة عين يف اإلعالل مجيء سهل والذي، (2)شاذ فهو العين معتلة مجيئها

 (3).الخليل برأي القبول عنده فاألولى لذا، األفعال تتصرف كما تتصرف فال أسماء

 لفظة فئة:-77

ِ : تعالى قال ثرِيحة  بِإِذ ِن اهّللذ لحبحت  فِئحة  كح ِن فِئحٍة قحلِيلحٍة غح م مذ  .(4)كح

 (5):(ف ئة) كلمة منه اشتقت الذي األصل يف اللغويون اختلف

ا رأسه فأوت: قولك نحو الفأو من مشتقة أن ها إلى العلماء بعض فذهب  فأو 

 . (6)وشققته فرقته: أي، والياء  بالواو وفأي ا

ئة) أنّ  إلى :آخر فريق وذهب  (7).رجع إذا فيئة   يفيء الرجل فاء من مشتقة(  الف 

                                                                        

، ابن عصفور، الممتع يف 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 1)

 877-873التصريف 

 .1/887. والسمين الحلبي، الدر المصون 4/145ينظر ابن عصفور، المقرب، ( 4)

 . 1/883، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/57ينظر العكربي، التبيان، ( 8)

 427البقرة ( 2)

، والشجري، أمالي 1/488العكربي، التبيان، و ،3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي( ( 5)

 14-8/11، والجدول 4/413الشجري، 

، ، والسمين الحلبي، 1/488العكربي، التبيان، و ،3/532ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي(  ينظر( 7)

 14-8/11و محمود صايف، الجدول 4/584الدر المصون 

محمود صلفي، الجدول و ،4/584، والسمين الحلبي، الدر المصون 1/488ينظر العكربي، التبيان، ( 1)

8/11-14 
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 أنّ   إلى بعضهم فذهب "فئة" لفظة من المحذوف يف اللغويون اختلف كما

 (1)«ف ئة ...: فنحو، الالم حذف وأما»: جني ابن قال، الكلمة الم المحذوف

 إذا تفأو: قولهم من وهي ...الواو "ف ئة" من المحذوف»: الشجري ابن وقال

 (2)«فلقته إذا بالسيف رأسه فأوت: وقالوا......ومزقت شققت

 من ألن ها، (3)(ياء  ) أو( واوا) تكون قد( ف ئة) الكلمة الم إلى بعضهم وذهب

ا فأوت  (4).الياء من( ف ئة) تكون أن يمكن هذا فعلى، وفأيا، فأو 

ح   حين يف  الياء دون من الواو( ف ئة) من المحذوف   أنّ   الشجري ابن رج 

، الكلمة الم جنس جهلت  فإذا، ياء المه مما أكثر واو المه ما»: أنّ  ذلك  يف وحجته

ة) على يكون( ف ئة) كلمة وزن فإنّ  هذا وعلى (5)«واو بأن ها فاحكم ع 
 . (6)(ف 

اء  : من ألن ها؛عينها( ف ئة) من المحذوف أنّ  إلى العكربي البقاء أبو وذهب  ف 

ء
 
ي ي ئ ة   ي ف   .(8)(ف لة) على  وزهنا يكون هذا وعلى، (7)جعر إذا، ف 

ا جني ابن عّدها وقد، أصلية وليست زائدة فإن ها الهاء وأما  الالم من عوض 

ا الزائد وصار المه حذفت ما وأما»: قال إذ. المحذوفة  باب: منه فكثير منها عوض 

نة ائة س  ئة وم   وقد (9).«ثالتأني تاء منها وعوض المه حذفت ونحوه فهذا...وف ئة ور 

اء   من إن ها: أحدهما قوالن "فئة" ويف»: قال إذ القولين بين الحلبي السمين جمع  ف 

                                                                        

 4/155ابن جني، الخصائص، ( 1)

 .4/413ابن الشجري، أمالي الشجري، ( 4)

 14-8/11ينظر محمود صايف، الجدول، ( 8)

 .3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )فأي( ( 2)

 4/413ابن الشجري، أمالي الشجري، ( 5)

 14-8/11، ومحمود صايف، الجدول 3/532ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة )فأي( ( 7)

 1/488، والعكربي، التبيان، 155/ 4الخصائص، ينظر ابن جني، ( 1)

 4/584ينظر السمين الحلبي، الدر المصون، ( 3)

 4/477ابن جني، الخصائص، ( 7)
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يء  
أ وت   من إن ها: والثاين( ف لة) ووزهنا عينها فتحذف ؛رجع إذا ي ف  ه ف   كسرته: أي، رأس 

، صحيح االشتقاقين من كل على  ومعناها......كمئة" ف عة" ووهنا المها  فحذفت

ا وهم، بعض إلى بعضهم يرجع الناس من جماعةال فإنّ   كقطع الناس من قطعة أيض 

 من أحد يذكر لم( ف ئ ة) لفظة بإنّ  القول إلى اإلشارة   تجدر (1)«المكسرة الرأس

ا لها أنّ  اللغويين  .(2)لفظها من مفرد 

 لفظة الطاغوت: -71

ِ فح : تعالى قال ُيؤ ِمن بِاهّللذ اُغوِت وح ُفر  بِالطَّ ن  يحك  مح وحةِ فح كح بِال ُعر  تحم سح ِد اس  قح
ح   .(3)ال ُوث قح

، (4)والتأنيث والتذكير والتوحيد الجمع يف واحد بلفظ ويستعمل ويؤنث يذكر

يوت وأصله  فيه: يقال ألن ه الواو من يكون أن ويجوز. (5)تطغى طغيت من ألن ه، ط غ 

ا و ط غ  ا ي ط غ  يان جاء وعليه، أكثر والياء، أيض   قبل فجعلت الالم  حذفت  ثم، الط غ 

ا قلب قبله ما وانفتح الحرف تحرك فلما، طوغوت ا أو طيغوت ا فصار، (6)العين ، ألف 

ل وت) وزنه يف واألصل ع  يوت) من (ف  وت) إلى قلب (ط غ   يف مصدر وهو، (7)(ف لع 
                                                                        

 4/584السمين الحلبي، الدر المصون، ( 1)

 8/11ينظر محمود صايف، الجدول، ( 4)

 457البقرة ( 8)

السمين و ،1/247، المذكر والمؤنث، ، وابن األنباري، أبو البكر8/428ينظر سيبويه، الكتاب، ( 2)

  183-1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و ،4/521الحلبي، الدر المصون 

 ، ،4/243، واللباب يف علل البناء، 1/485العكربي، التبيان، و ،1/181ينظر ابن جني، المحتسب، ( 5)

 523-4/521، الدر المصون ، والسمين الحلبي1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن و

 8/41ومحمود صايف، الجدول 

، ومكي بن أبي 1/177، والفارسي، أبو علي، الشيرازيات، 1/188ينظر ابن جني، المحتسب، ( 7)

 1/181طالب، مشكل إعراب القرآن 

األنباري، البيان يف و ،1/177الفارسي، أبو علي، الشيرازيات، و ،2/414ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

= 
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 .(1)والرهبوت ملكوت: مثل األصل

 فيكون هذا ىوعل(؛ الواو)الكلمة الم بدل هي بل زائدة ليست تاؤه: وقيل

ول) وزنه  أنّ  رأى لما كأّنه»: قائال   ذلك  المصون الدر صاحب أنكر وقد. (2)(ف اع 

ل قد الواو ب د    وهذا، تاء   الم   هي التي الواو قلب اّدعى...وتخمة تجاه يف كما تاء   ت 

 . (3) «بشيء ليس

 وخالصة القول:

ا أن   الدراسة بينت - هب قد األعجمية األعالم من كثير   فصرفها، القرآن اعر 

 .العربية اللغة طبيعة مع يتوافق بما لغتها أصل يف عليها كانت التي جهتها عن

 يف له بالمرادف اإلتيان ؛الكريم القرآن يف األعجمي تعريب طرق من -

ا فالقرآن ؛العربية  أصل يف األعجمي معناه يوافق بما األعجمي بالعلم يأيت كان ما كثير 

 .أخرى جهة من العربي البناء افقيو وبما،    جهة من لغته

  

                                                                        
= 

، وابن عصفور، الممتع يف 4/247، والعكربي، اللباب يف علل البناء، 1/177راب غريب القرآن، إع

 78التصريف، 

، 1/485العكربي، التبيان، و ،1/181ابن جني، المحتسب، و ،2/414ينظر سيبويه، الكتاب، ( 1)

أبي  ، ومكي بن523 -4/521، والسمين الحلبي، الدر المصون4/247واللباب يف علل البناء 

  78، وابن عصفور، الممتع يف التصريف، 1/181طالب، مشكل إعراب القرآن 

، 1/177، واألنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، 418/ 4ينظر العكربي، اللباب يف علل البناء ( 4)

 4/523والسمين الحلبي، الدر المصون  1/181مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، 

 4/523الحلبي، الدر المصون  ينظر السمين( 8)
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 :والمراجع المصادر

 مكتبة، سزكين فؤاد محمد: تعليق، القرآن مجاز، المثنى بن معمر، عبيدة أبو 

 .1752، القاهرة، الخانجي

 النوري  المعاطي أبو السيد: تحقيق، حنبل بن أحمد مسند، حنبل بن أحمد ،

 .م1773، 1ط، بيروت، الكتب عالم

 مكتبة، والداللة البنية يف دراسة -الحسنى اهلل أسماء، عمر مختار أحمد 

 م4888، القاهرة، األسرة

 محمد: تحقيق، التوضيح بمضمون التصريح، اهلل عبد بن خالد، األزهري 

 .م4888، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار، السود عيون باسل

 محمد بن الرحمن عبد الربكات أبو، األنباري : 

o دمشق، العربية اللغة مجمع، البيطار هبجة محمد: عناية، العربية أسرار. 

o مربوك جودة: تحقيق، والكوفيين البصريين بين الخالف مسائل يف اإلنصاف 

 .م4884، 1ط، القاهرة، الخانجي مكتبة، مربوك محمد

o المصرية الهيئة، طه الحميد عبد طه: تحقيق، القرآن  إعراب غريب يف البيان 

 م1738، للكتاب العامة

 يوسف بن محمد، حيان أبو، لسياألند : 

o رب ارتشاف  مكتبة، محمد عثمان رجب: تحقيق، العرب لسان من الض 

 .م1773، 1ط، القاهرة، الخانجي

o معوض محمد  وعلي  الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق، المحيط البحر ،

 .م1778، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار
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o  العروبة دار، طلب السي د الحميد عبد: تحقيق، التصريف علم يف المبدع ،

 .م1734، 1ط، الكويت

 مكتبة، التواب عبد رمضان: تعليق، العربية للغة النحوي التطور، برجشرتاسر   

 .م1772، 4ط، القاهرة  الخانجي

 قاسم بن محمد البكر أبو، األنباري ابن : 

o م1731، 4ط، بغداد، الثقافية الشؤون دار، الضامن حاتم: تحقيق، الزاهر. 

o م1731، القاهرة، عضيمة الخالق عبد محمد: تحقيق، والمؤنث ذكرالم. 

 جني بن عثمان الفتح أبو، جني ابن: 

o  م1754، المصرية الكتب دار، النجار علي محمد: تحقيق، الخصائص 

o اإلمام جامعة، السعودية، هنداوي حسن: تحقيق، اإلعراب صناعة سر 

 .القصيم، محمد

o علي: تحقيق، عنها واإليضاح ءاتالقرا شواذ وجوه تبين يف المحتسب 

 .4ط، شلبي إسماعيل الفتاح وعبد، ناصف النجدي

o القديم الرتاث إحياء دار، أمين وعبداهلل مصطفى إبراهيم: تحقيق: المصنف ،

 .م1752، 1ط

 هارون السالم عبد: تحقيق، االشتقاق، الحسن بن محمد بكر أبو، دريد ابن ،

 .م1753، القاهرة، الخانجي مكتبة

 الحسن عبد: تحقيق، النحو يف األصول، سهل بن محمد بكر أبو، السراج ابن 

 .م1777، 8ط بيروت، الرسالة مؤسسة، الفتلي

 تحقيق، الشجري ابن أمالي، محمد بن علي بن اهلل هبة، الشجري ابن :
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 .م1774، 1ط، القاهرة، الخانجي  ومكتبة، المدين مطبعة، الطناحي محمد محمود

 منمؤ بن علي، عصفور ابن : 

o 1ط، الجبوري وعبداهلل، الجواري الستار عبد أحمد: تحقيق، المقرب ،

 .م1714

o 1ط، لبنان مكتبة، قباوة الدين فخر: تحقيق، التصريف يف الكبير الممتع ،

 .م1777

 السالم عبد: تحقيق، اللغة مقاييس، زكريا بن فارس بن أحمد، فارس ابن 

 .القاهرة، للطباعة الفكر دار، هارون

 بيروت، العربي الكتاب دار، الفوائد بدائع، الجوزي ة  مالقي   ابن. 

 بيروت، صادر دار، العرب لسان، مكرم بن محمد، منظور ابن ، 

 عطا القادر عبد محمد: تحقيق، الكربى السنن، الحسين بن أحمد، البيهقي ،

 .م4888، 8ط، بيروت، العلمية الكتب دار

 م1733، 4ط، روتبي، الجيل دار، حي كائن اللغة، زيدان جرجي. 

 ب، الجواليقي ر  ع   منصور أبو، المعجم حروف على األعجمي الكالم من الم 

 .م1777، 4ط، القاهرة، الكتب دار، شاكر محمد أحمد: تحقيق، أحمد بن موهوب

 م1778، الهالل دار، القرآن أعجمي يف  القرآن إعجاز من، سعدة رؤوف. 

 الرياض، مصري بشير يحيى: تحقيق، الكافية  شرح، باديآسرتاال الرضي ،

 .م1777، 1ط، سعود بن محمد اإلمام جامعة

 7ط، القاهرة، الخانجي مكتبة، العربية فقه يف فصول، التواب عبد رمضان ،

 .م1777
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 رة ائتالف، اللطيف عبد البكر أبو، الزبيدي  الكوفة نحاة اختالف يف الن ص 

، القاهرة، المصرية هضةالن مكتبة، الكتب عالم، الجنابي طارق: تحقيق، والبصرة

 .م1731، 1ط

 تحقيق، سيبويه كتاب على االستدراك، الحسن بن محمد بكر أبو، الزبيدي :

 .م1731، 1ط، الرياض، العلوم دار، حداد حنا

 الخيرية المطبعة، العروس تاج، الرزاق عبد بن محمد بن محمد، الزبيدي ،

 .مصر

 السري بن إبراهيم إسحاق أبو، الزجاج : 

o الكتب دار، األبياري إبراهيم: تحقيق، للزجاج المنسوب قرآنال إعراب 

 .القاهرة، المصري الكتاب ودار، اإلسالمية

o بيروت، الكتب عالم، شلبي عبده الجليل عبد: تحقيق، وإعرابه القرآن معاين ،

 .م1733، 1ط

 غوامض حقائق عن الكشاف، عمر بن محمود القاسم أبو، الزمخشري 

  وعلي الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق، التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل

 .م1773، 1ط، الرياض، العبيكان مكتبة، معوض محمد

 إبراهيم، السامرائي : 

o بغداد، العراقية الثقافة وزارة منشورات، وحاضرها أمسها بين العربية ،

 .م1731

o م1738، 8ط، بيروت، للماليين العلم دار، المقارن اللغة فقه. 

 هارون السالم عبد: تحقيق، الكتاب، عثمان بن عمرو البشر أبو، سيبويه ،
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 .م1733، 8ط، القاهرة، الخانجي مكتبة

 المكنون الكتاب علوم يف المصون  الدر، يوسف بن أحمد، الحلبي السمين ،

 .دمشق، القلم دار، الخراط محمد أحمد: تحقيق

 أحمد عادل: تحقيق، النحو يف الفكر نتائج، اهلل عبد بن الرحمن عبد، السهيلي 

 .م1774، 1ط، بيروت، العلمية الكتب دار، معوض محمد علي، الموجود عبد

 م4818، الكويت، النوادر دار، القدير فتح، علي بن محمد، الشوكاين. 

 تحقيق، المجيد القرآن إعراب يف المجيد، محمد إبراهيم، الصفاقسي  :

 .م1774، 1ط، طرابلس ،اإلسالمية الدعوة كلية منشورات، زنين محمد موسى

 عبد بن اهلل عبد: تحقيق، الطربي تفسير، جرير بن محمد  جعفر أبو، الطربي 

 .م4881، 1ط، القاهرة، والتوزيع للنشر هجر دار، الرتكي المحسن

 م1737، 3ط، القاهرة، المعارف دار، الوايف النحو، حسن عباس. 

 الحسين بن اهلل عبد البقاء أبو، العكربي  : 

o البابي عيسى  مكتبة، البجاوي محمد على: تحقيق، القرآن إعراب يف التبيان 

 .الحلبي

o المعاصر الفكر دار، نبهان اإلله عبد: تحقيق، واإلعراب البناء علل يف اللباب ،

 .م1775، 1ط، بيروت

 هنداوي محمود حسن: تحقيق، الشيرازيات  المسائل، علي أبو، الفارسي ،

 .م4882، 1ط، الرياض، إشبيليا كنوز

 8ط، بيروت، الكتب عالم، القرآن معاين، زياد بن يحيى زكريا أبو، الفراء ،

 .م1738



 

 
 

 الفراية نضاو. د/  الذنيبات اهلل عبد.د/  مسور أبو يادز. د 345

 

 
 الرتاث مكتب: تحقيق، المحيط القاموس، يعقوب بن محمد، آبادي الفيروز 

 .م4885، 3ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، المؤسسة يف

 هشام: عناية، القرآن ألحكام الجامع، أحمد بن محمد اهلل عبد أبو، القرطبي 

 .م1754، 4ط، الرياض، الكتب عالم، البخاري سمير

 دار، عيسى شحاته عيسى:  عناية، القرآن معاين، حمزة بن علي، الكسائي 

 .م1773، 1ط، القاهرة، قباء

 الخالق عبد محمد: تحقيق، المقتضب، يزيد بن محمد، العباس أبو، المربد 

 .م1772، القاهرة، عضيمة

 شعيب: تحقيق، بلبان ابن رتتيبب حبان  ابن صحيح، حبان بن محمد 

 .م1778، 4ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط

 السامية يف  المعجمي التأصيل يف دراسة، اهلل لفظ، الوزير رجب محمد ،

، 1 العدد، اللغة علوم مجلة، والداللية والرتكيبية المورفولوجية والخصائص

 م1777، 4مجلد

 دمشق، الرشيد دار، وبيانه صرفهو القرآن إعراب يف الجدول، صايف محمود ،

 .م1775، 8ط

 السّواس محمد ياسين: تحقيق، القرآن إعراب مشكل، طالب أبي بن مكي ،

 .4ط، دمشق، المأمون دار

 دار، العلي خالد: عناية، القرآن إعراب، محمد بن أحمد جعفر أبو النحاس 

 .م4883، 4ط، بيروت، المعرفة
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Abstract 
 

The argument of this research is based on the syntactical 

disagreements among scholars  in the Nouns section in 

Surat Al-Baqarah in the Holy Quran. It explains the views 

0f scholars, ancient and modern, regarding those nouns. 
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Also it seeks to investigate the most important syntactical 

disagreements about those nouns in addition to showing the 

attitudes of those scholars as far as those topics are 

concerned. It traces these arguments on both levels: the 

individuals and the grammatical schools in pursuit of certain 

evidence  which they provide to verify the validity of the 

views  a certain  grammatical school or nullify those of 

another The items  of the research  have been arranged in 

accordance with the position of the verses in Surat Al-

Baqara. The nature of the study entailed that it should be 

confined to two axes: 

 the first is the syntactical disagreement among scholars 

regarding the proper nouns in Surat Al-Baqarah. 

 The second is the syntactical disagreement among 

scholars about certain nouns stated in Surat Al-Baqar 

Key words: 

disagreements-  syntactical- nouns - Derivatives -     

Linguistic issues. 
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349 

 حذف فعل القول
 وشواهده يف سورة البقرة
 دراسة حنوية وداللية

 

 عبداهلل بن سرحان القرني د.

 03/3/0341: تاريخ اإلجازة           5/6/0341: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

ج   وف ق   البحث   هذا يتناول   ن ه    م 
 
ي ف  ص    و 

 
ل يل ي ة   ت ح  ر 

اه  ف   ظ  ذ  ل   ح  ع 
ل   ف  و   ف ي الق 

ل ة   م  ب ي ة   الج  ر  ل   ثم، الرتكيبية ومكوناهتا القول مقول لجملة إجماال   فيعرض، الع  صِّ  ي ؤ 

 قول إضمار على النُّحاة   ن ص   التي والحاالت، القول جملة يف عامة   الحذف ل ظاهرة  

 يتواتر الذي الفعل هذا حذف من المعنوية والمقاصد الداللية العلل وبيان، فيها

 .العرب كالم غالب يف حذفه

شواهد حذف  وبعد هذا التناول النظري لتلك الظاهرة يستدعي البحث بعض

فيبين موضع حذف فعل القول ، وقد بلغت اثنتي عشرة آية، فعل القول يف سورة البقرة

مع بيان اتفاقهم أو اختالفهم يف تقرير هذا الحذف أو ، فيها من خالل أقوال المفسرين

ثم يبحث يف األغراض الداللية والدوافع الرتكيبية التي آثر النص ألجلها حذف ، نفيه

 موضعه. مع مقدمة وخاتمة وقائمة مفهرسة بالمراجع والمصادر. فعل القول يف

 : المفتاحية الكلمات

 .وداللية نحوية دراسة، البقرة سورة شواهد، القول فعل حذف
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 مقدمة البحث

د   سّيدنا على الّله وصلى، العالمين ربِّ  لّله الحمد  وصحبه آله وعلى محم 

شد وطلب ا، به وعمال  ، حقِّ بال قوال   نسألك إن ا الل هم  . أجمعين  : بعد أما، إليه وانتهاء   للرُّ

فإن الجملة القرآنية تتميز عن سائر الكالم الفصيح بإعجازها البنيوي واتساع 

 رفيع؛ فالقرآن ، مداها الداللي
 
ولها ميزات  تركيبي ة تجعلها ذات مذاق  لغوي وبالغي

ن أن نصل إلى ذروة التذوق الفني ولذلك فإننا ال يمك، أرقى أساليب البيان العربي

، للجملة العربية حتى نضع أيدينا على أهم أسرار التعبير يف أسلوب الجملة القرآنية

، وذلك ألن  الحديث عن جمل القرآن الكريم هو حديث عن أبرز وجوه اإلعجاز القرآين

 وهو حديث عن جودة النظم يف أسمى وجوهها وحسن السياق يف أجلى صوره.

 النظري بالتأصيل وذلك، "القول فعل حذف" ظاهرة يتناول لبحثا وهذا

 مع، الفعل هذا لحذف الرتكيبي ة والدوافع الداللية األغراض واستقراء، للموضوع

 سور وأطول، الشريف الوحي زهراء، البقرة سورة يف الظاهرة لتلك تطبيقية دراسة

 .الكريم القرآن

اه باب ا جني ابن لها عقد، شائعة لغوية ظاهرة والحذف  شجاعة يف باب  " سم 

، والزيادة، الحذف هو إن ما ذلك معظم أن   اعلم": حديثه مستهلِّ  يف قائال   "العربي ة

 . (1)"والتحريف، المعنى على والحمل، والتأخير، والتقديم

 :البحث أهدا 

 : اآلتية األهداف تحقيق إلى البحث هذا يهدف

 القول قولم جملة يف عامة الحذف ظاهرة بيان. 

                                                                        

 .878/ 4( الخصائص، البن جني، 1)
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 الرتكيبية حاالته ورصد القول فعل حذف ظاهرة على الضوء تسليط. 

  وصفي وبمنهج - البقرة سورة يف الظاهرة لتلك التطبيقية الشواهد دراسة 

 .- تحليلي

  يف القول فعل حذف من الرتكيبية والمقاصد الداللية الدوافع عن الكشف 

 .التطبيقية ةالدراس أو النظرية بالدراسة المرصودة مواطنها

 منرج البحث:

 فالمنهج، ومسائله قضاياه لمعالجة التحليلي الوصفي المنهج البحث يعتمد

ا ويصفها الظاهرة يرصد الوصفي  يف يبحث التحليلي والمنهج، قاعديًّا تركيبيًّا وصف 

 التي النصي ة األهداف ويبين، المرصودة الرتاكيب تلك يف الدقيقة الداللي ة الخيوط

ف ذ   .ألجلها القول فعل ح 

  :الدراسات السابقة

 فثمة، النحوي البحث يف الموضوع هذا باب طرق من أول أنني أزعم ال

 : وهما، الفكرة تلك تخصان سابقتين لدراستين عنوانان

o بن محمد. د، داللية نحوية دراسة -الكريم القرآن يف هومقولُ  القول 

 (.م4888، اليمينة جمهوريةال، صنعاء جامعة – هدكتورا رسالة)، فجال محمود

 اإللكرتوين الربيد على التواصل رغم إليه الوصول أستطع لم الدراسة وهذه

 الوطني المركز موقع على الدراسة من نسخة على للحصول طلب وإيداع، للباحث

 الرسائل نسخ بتوفير المعني اليمينة الجمهورية لرئاسة التابع للمعلومات

، الطلب على تردا لم الجهتين أن إال صنعاء امعةج موقع على وكذلك، المخطوطة

ا الباحث يرد ولم  .بحثه من نسخة على بالحصول الشخصي طلبي على أيض 
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o وأساليبها التركيبية أنماطها يف دراسة الكريم القرآن يف القول جملة .

 هذه على وباالطالع(.م4887، البصرة جامعة اآلداب كلية، ماجستير رسالة)

ا لباحثا وجدت   الدراسة  ساليبهاأو الرتكيبية أنماطها بكافة القول مقول بجملة مهتمًّ

، هبا استشهد التي باآليات الخاصة الداخلية التوجيهات أو عامة وأحكامها، اللغوية

ا محدودة بصفحات   إال "القول فعل حذف" مبحث يفرد ولم  من بأمثلة مستشهد 

 .حصرية صائيةاستق بصورة وليست تمثيلية بصورة القرآن سور سائر

 الرتكيبية وأبعاده القول فعل حذف على الضوء ليسلط هذا بحثي ويأيت

ا استقصاء   البقرة سورة شواهد على الرتكيز مع، والداللية  وقد. وتحليال   وحصر 

 التماس محاوال  ، تطبيقي والثاين، تنظيري األول: مبحثين يف الظاهرة تلك درست

 الشريف الوحي يف المنتشرة الظاهرة لتلك بيةالرتكي واألبعاد الداللي ة الخيوط

ة العرب كالم سنن ويف، خاصة  .عام 

ا    شواطئ على يحبو وليد إال أنا وما، عليه ي عل ى وال يعلو اهلل فكتاب ؛وختام 

، تعالى اهلل فمن توفيق   ثمة كان فإن، الشامخة المرتامية بيانه ومملكة الفسيحة بالغته

 : فــــــــــ األخرى كانت وإن، والفضل المنة وهلل

ــنْ  ــذي َذا َم ــا ال ــاءَ  َم ــط   َس       َق

 

 َفَقـــطْ  الُحســـنَى لـــهُ  َوَمـــنْ 

 ـــــــــــد   َذاكَ        الـــــــــذي ُمحمَّ

 

 َهــــــَبطْ  ِجـــــــْبريُل  َعَليــــــهِ 

 



 نالعالمي رب هلل والحمد. والرشاد والصواب، والسداد التوفيق أسأل واهلل
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 مدخل إلى جملة القول:  

ن التي وهي، وجملته القول بدراسة والمحدثون القدامى النحاة اهتم    من تتكو 

ت وقد، عليه يدل ما أو المقول ومن، عنه يعرب ما أو القول س  ر   التي الجمل سياق يف د 

 من محال   لها أن اعتبار على، المنصوبات من واعتربت، اإلعراب من محل لها

 مقول": األشموين شرح على حاشيته يف الصبان يقول، (المفعولي ة) هو اإلعراب

 وهو به مفعول بالقول الحكاية جملة": هشام ابن وقال، (1)"للقول به مفعول القول

 .(2)"الجمهور قول

ي ت أهنا إال به مفعوال   القول مقول لجملة النحاة اعتبار من الرغم وعلى مِّ  س 

 جاء وما، ةجمل يكون ال به المفعول ألن؛ به مفعوال   تسم   ولم "القول مقول" جملة

ل فإنه جملة منه ، المفرد مسد   تسدُّ  القول مقول جملة أو الحكاية فجملة، بمفرد ي ؤو 

 موقع واقعة محل لها التي الجمل أن" وذكر حاشيته يف الصبان احرتز ولهذا

ب فليست، المفردات  اختالف إلى التفات فال، بالذات مقصودة   أجزائها بين النِّس 

 . (3)"لها محل ال ما بخالف واإلنشائي ة بالخربي ة النسب تلك

د   فقد  من محل   لها التي الجمل ضمن م ن بالقول المحكي ة الجملة النُّحاة   ع 

 يف المرادي يقول. المفرد هذا مسد   وتسدُّ ، مفردة   كلمة   موقع تقع لكن ها، اإلعراب

 أن أصل ها ألن   ؛اإلعراب من محل   لها يكون أال الجملة أصل": "المقاصد توضيح"

ه تقع وال، بمفرد تتعدد ال مستقل ة   تكون  من محل   له الجمل من كان وما، موقع 

 .(4)"مسده وسد المفرد موقع لوقوعه، ذلك فإنما اإلعراب

                                                                        

 .255/ 8( حاشية الصبان على شرح األشموين أللفية ابن مالك 1)

 .278/ 4( مغني اللبيب، 4)

 .138/  8( حاشية الصبان 8)

 . 114/ 1( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، 2)

 حذف فعل القول 

 لبقرةوشواهده يف سورة ا

 دراسة نحوية ودللية 

 كلية اللغة العربية  -جامعة أم القرى –د . عبداهلل بن سرحان القرين 
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: الثالثة الجملة": فيقول اإلعراب من القول جملة موقع هشام ابن ويوضح

ن   لم إن الن صب   ومحلُّها، مفعوال   الواقعة ة   النيابة وهذه، فاعل   عن ب  ت   بباب مختص 

مناه لما (1)چک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳچ : نحو القول اد التي الجملة أن   م ن قد   ي ر 

ن اه   لما هبا اد التي الجملة أن   من قدم  ر  ة األسماء   منزلة تنزل لفظ ها هبا ي  د   . (2)"المفر 

ا ا مفعوال   القول عدب الجملة تكون أن اختار فقد الحاجب ابن أم   مطلق 

د  " يف كالقرفصاء ع  اء   ق  رف ص   يف ويقول، القول من خاص نوع على دالة هي إذ؛ "الق 

م  " بـ كتعلقها بالقول الجملة تعلق أن   ظنوا أهنم الكثيرين غر   والذي": ذلك
 يف "عل 

 لومالمع غير والعلم القول نفس الجملة ألن  ؛ كذلك وليس، "منطلق   ل زيد   علمت  "

 . (3)فافرتقا

  خالف وقد
ُّ
 جملة أن   شرحه يف وذكر، السابق رأيه يف الحاجب ابن   الرضي

م قد الحاجب ابن أن   ويذكر، به مفعوال   بكوهنا الموضع منصوبة القول ، رأيه يف توه 

، القول هذا قلت "قائم   زيد   قلت  " معنى إن  : قولهم المصنف أوهم والذي": ويقول

 .   (4)"المقول على ي طل ق قولال أن   عن وذهل

 مسد تسد بالقول المحكية الجملة أو القول مقول جملة فإن؛ وبذلك

 يرفض من المحدثين النحاة من هناك لكن، عنه ينوب ما أو القول لفعل به المفعول

 وجه على به مفعوال تعد وال به المفعول مسد تسد القول مقول جملة اعتبار

 الجملة هذه تسمية النحاة يرى": الراجحي عبده رالدكتو يقول حيث، الحقيقة

 المفعول مسد سادة هي بل، الحقيقة وجه على به مفعوال ليست ألهنا "القول مقول"

                                                                        

 .11المطففين ( 1)

 .583/ 1ني اللبيب، ( مغ4)

 .2/124( شرح الكافية للرضي، 8)

 .115/ 2( شرح الكافية للرضي، 2)
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 به مفعول الجملة بل، ذلك نرى وال جملة يكون ال عندهم به المفعول إن إذ؛ به

 يف معروفة ظاهرة sentence object "به المفعول" والجملة، قال للفعل

 .(1)"للغاتا

 متعلن فعل القوو:

ه الجر حروف من حرف   القول بفعل يتعل ق ا الحرف وهذا، معناه   يوجِّ  أن إم 

 قال فمعنى، متعلقه مع القول فعل داللة وتختلف، (الالم أو، عن أو، على) يكون

 حلقة بمثابة الالم وتكون، (2)خاطبه: له وقال، روى أو أخرب: عنه وقال، افرتى: عليه

خاط ب بين الربط أو لالوص خاط ب الم  ى، له والسامع المتكلم بين: أي، والم   وتسم 

 .(3)له   قلت: نحو، القول بفعل( التبليغ الم) الالم هذه  

 احلذ    مجلة القوو:

، القول فـعل من، الرتكيبية العناصر مكتملة كثيرة أنماط يف القول الجملة ترد 

ا( القائل) والفـاعل ا لـه والمـقول، الـتـبـليـغ المو، اظـاهر   اسم   صراحة   مذكور   أيض 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ : (4)تعالى قوله نحو وذلك، ظاهر كاسم

 .چھہ  ہ

 أن   ونالحظ، ظاهر اسم وهو، ♠ موسى هو اآلية هذه يف فالقائل

ا ظاهر اسم وهو التبليغ بالم اتصل له المقول  .أيض 

ا كنول، مكتمال   الرتكيب   يكون وقد  القائل كون من الرتكيب على يطرأ إهبام 
                                                                        

 .488/  1( التطبيق النحوي للدكتور عبده الراجحي 1)

 .185( معجم األفعال المتعدية بحرف، موسى بن محمد األحمدي، ص 4)

  .77( ينظر: الجنى الداين للمرادي، ص 8)

 71البقرة: ( 2)
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ا   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : (1)تعالى قوله نحو - مثال   – متصال   ضمير 

 "الجماعة واو" مذكور هنا فالقائل چٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ         ڀ

، وتفصيل إجمال ففيه، السياق من مفهوم وهذا، بيان ا تحتاج التي المبهمات من لكنه

ا كونوا اليهود قالت: المعنىو ، هتتدوا نصارى كونوا: النصارى وقالت، هتتدوا هود 

. (2)الخطاب مساق بداللة والنصارى اليهودي على عائدة القائلين على الدالة فالواو

 القرآين النص جعل أقوالهم تشابه أن   إال؛ الفئتين بين الزمني الفرق من الرغم وعلى

ض  . واحد بضمير االثنتين عن يعوِّ

ف قد كثيرة تعبيرات ويف  نقسم أن ويمكن، القولي الرتكيب بنية من شيء   ي حذ 

 : أقسام ثالثة إلى وجملته القول يف حذفه يتم ما

 كثير القول حذف أن   والمفسرون النحاة أجمع وقد، القول حذف هو: األول

ا حذفي القول ألن  ": األنباري ابن يقول، القرآن يف وكثير الناس كالم يف  كما كثير 

ا يذكر  .اهلل شاء إن فيه القول وسنفصل بحثنا موضوع وهو.  (3)"كثير 

 : كامالا  القول مقول حذف هو: الثاين

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ : (4)تعالى قوله ذلك أمثلة ومن

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۆئائ   ائ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

ر  " جملة ح 
ا أ س  ذ   هو بل، اعتبار   بأيِّ ( أتقولون  ) القول لفعل مقوال   يمثِّل   ليس "ه 

رين بل سائلين يكونوا لم قالوه ما الحقِّ  عن قالوا ساعة   ألن هم؛ (5)محذوف   قرِّ  فما، م 

                                                                        

 .185البقرة: ( 1)

 .187/ 1( التحرير والتنوير، البن عاشور، 4)

 .72 – 78/  1( اإلنصاف يف مسائل الخالف البن األنباري 8)

 .11-17يونس ( 2)

 .  458/ 11( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور، 5)



 

 
 

 القرني سرحان بن عبداهلل. د 331

 

 
وا}: نفسها اآلية يف ما بدليل، إنشاء   ال خرب ا يكون   أن ينبغي( أتقولون) بعد ال  ا إ ن   ق  ذ   ه 

ر   ح 
بين   ل س   ث م  . "سحر   هذا": قالوا إ ن ما، "؟هذا أسحر  ": ولوايق لم فهم؛ إ ذن  . {م 

يل، الكالم   استؤنف ب ا لهم فق  ا تعجُّ ر  ": واستنكار  ح 
  . "؟هذا أ س 

 بالتكرار الكالم   ي ت صف   أال   ألجل - أحسب   فيما – الحذف هذا جاء   وقد"

ل ا – المحذوف  ( أ ت قولون  ) مقول   أ ثبت   لو إ ذ؛ المستثق    عياذ 
 
 ألد ى -ذلك م ن باهلل

حر   هذا) توالي إلى األمر  
ل ّما): هكذا، مرات   ثالث( هذا سحر  / س  م   ف  ه  قُّ  جاء  ن   الح 

 م 

نا ن د  ر   هذا إ ن  : قالوا ع  ح 
بين   ل س  قِّ  أت قولون  : موسى قال  . م  ل ح 

ّما ل  م   ل  ك   هذا": جاء 

ر   ح 
ر  ؟ "س  ح 

ال هذا أ س  ح   و 
ل  ف  رون   ي   - الواجب   من أن   أ رى هذا جلوأل؟(. الّساح 

ا قِّ  أ ت قولون  ": آخر يف ي توق ف   أن   -المعنى مع تساوق  ل ح 
ا ل  م  م   ل  ك  اء  م   وأن  ، "ج  ا ي نغ   تنغيم 

تقال   س  ن ماز   م  ر  ": يعقب ه الذي الكالم تنغيم   من ي  ح 
ال هذا أ س  ح   و 

ل  رون   ي ف   .(1)"الّساح 

 .القول مقول جملة أركان من ركن حذف هو: الثالث

ھ  ھ    ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ : (2)تعالى قوله ذلك ومثال 

 هذه يف له والمقول فالقائل چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ

ا أهنما ونالحظ، ♠ إبراهيم وسيدنا وتعالى سبحانه اهلل هما اآلية ر 
ك   بداية يف ذ 

ا لالقو فعل فاعل جاء ذلك بعد ثم، اآلية  نستطيع الرتكيز من وبقليل، مسترت ا ضمير 

 جاعلك إين إلبراهيم اهلل قال: والتقدير الثالثة األفعال من منهم واحد كل معرفة

ا للناس  .الظالمين عهدي ينال ال إلبراهيم: اهلل قال، ذريتي ومن: إبراهيم قال، إمام 

، له لمقولوا القائل: هما القول جملة عناصر من عنصرين أضمر النمط فهذا
                                                                        

د المقول بين 1) ة على نقل يف القرآن الكريم.. ملحوظات  وتعليقات  تمهيدي   "اإلخبار"و "الحكاية"( تردُّ

الكالم يف العربي ة، د. عمر يوسف عكاشة، المجل ة األردني ة للغة العربي ة وآداهبا، جامعة مؤتة/األردن، 

م 1(، العدد )5المجل د )  . 488م، ص 4887كانون الث اين ]يناير[  -هـ 1288(، محر 

 142البقرة: ( 4)



 

 
 

 وداللية حنوية دراسة: البقرة سورة   وشواهده القوو فعل حذ  331

ا القول فعل فيأيت  يكون عندما، القرآين القصص يف النمط هذا يرد ما وغالب ا، منفرد 

ا القائل  أما، ذلك بعد المسترت بالضمير عنه يستعاض ثم القصة أول يف فيذكر، مفرد 

ا فهو له المقول ا يكون أن إم   أول يف يذكر فهو، الحالين كال ويف جماعة أو مفرد 

 . ذلك بعد يقدر ثم القصة

 : (1)تعالى قوله مثل، له المقول هو: القول جملة من المحذوف يكون وقد

 چوئ  وئ  ۇئ  ەئۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئچ

 قال) قوله يف( الهاء) الغائب بضمير إليه وأشير، تعالى اهلل هو اآلية هذه يف فالقائل

ا(. إنه ا فهو له المقول أم   يف، القصة بدء يف ذكرهم ورد الذين موسى قوم يكون أن إم 

إ ذ  : تعالى قوله ى ق ال   و  وس  م ه م  و  ق 
 اهلل إن  : اآلية وتقدير، (71 اآلية من: البقرة)  ل 

، له المقول هو ♠ موسى يكون أن وإما... بقرة إهنا لكم يقول وتعالى سبحانه

 .بقرة إهنا لي يقول اهلل إن  : والتقدير

 حذ  فعل القوو: 

م وقد، الفعل حذف صور إحدى القول لفع حذف   حاالت األثير ابن قس 

ا الفعل حذف ا تأصيليًّا تقسيم   : قسمين ينقسم الفعل حذف أن   اعلم": فقال بديع 

، "والليل   أهل ك  ": المثل يف كقولهم، عليه المفعول بدللة يظهر: أحدهما

 وبادر أهل ك قالح": تقديره، ناصب   محذوف   على يدل "الليل"و "أهلك" فنصب

ث ل   وهذا، "الل يل   ب م  ڍ  ڍ  ڌ  چ: (2)تعالى قوله ورد وعليه. الت حذير يف ي ضر 

  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 يدل منصوب هناك يكون ل ألنه؛ الفعل قسم فيه يظهر ل فإنه: اآلخر القسم
                                                                        

 73البقرة: ( 1)

  18الشمس: ( 4)
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مه. الكالم مالءمة إلى بالنظر يظهر وإنما، عليه  : أضرب لعدة وقسَّ

  جاء فمما: [دراسته بصدد نحن الذي] القول فعل حذف: األول الضرب 

ڃ  ڃ     ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄچ : (1)تعالى قوله منه

د  }: فقوله چڃ  چ  چ  چ ق  ون ا ل  ئ ت م 
: لهم فقيل أي: فعل إضمار إلى يحتاج {ج 

 .لهم فقلنا أو، جئتمونا لقد

  (2)تعالى كقوله، ألحدهما وهو، شيئين على الفعل إيقاع: الثاين الضرب : 

ه ألمركم هو أجمعوا فالفعل چٿ   ٹ  ٹچ  أجمعوا المراد وإنما، وحد 

 وعزم، نواه إذا، "األمر أجمع" من "أجمعوا" معنى ألن؛ شركاءكم وادعوا أمركم

 .عليه

  ل ذلك لضرب من  إقامة المصدر مقام الفعل.: الضرب الثالث وإنما ي فع 

: قوله، چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎچ : (3)تعالى كقوله، المبالغة والتوكيد

 .فاضربوا الرقاب: أصله، چڎ  ڎچ

  قوله منها عديدة بأمثلة له ومث ل، الفعل جواب حذف: الرابع الضرب 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ    ٹ  ٹ  چ : (4)تعالى

، محذوف الموضع هذا من األمر فجواب چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

يُق  َأيَُّها ُيوُسُف : له فقال، فأتاه، يوسف إلى فأرسلوه: وتقديره د  الص 
(5). 

                                                                        

  23الكهف: ( 1)

 11يونس: ( 4)

 2محمد( 8)

 27-25يوسف: ( 2)

ائر يف أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، 5) ـث ل الس   . 487: 488/ 4( تم اختصار هذه التقسيمات من: الم 
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 كثرة حذ  فعل القوو:

 يف إنه"   : الزركشي عنه قال حتى، القرآن يف القول فعل حذف كثر وقد

ا كثير، العربية اللغة يف مط رد   القول وحذف". (1)"اإلظهار بمنزلة اإلضمار  يف جدًّ

ده ما ذاوه، (2)"العظيم القرآن   علي أبو أك 
ُّ
 حديث من القول حذف": بقوله الفارسي

 الحديث أن كما فيه حرج ال القول حذف أن بذلك ويقصد، (3)"حرج وال قل البحر

 البحر عن حدث" القائل المثل إلى يشير هنا وهو، فيه حرج ال البحر عجائب عن

ا القول تحذف العرب" فـــــ، "حرج وال ا حذف  د  ط ر   أمثلة   إيراد عن ت غن ي هشهرت   م 

 .(4)"منه

ر  االستعمال يف كثير   بالمقول واالكتفاء القول حذف أن   مالك   ابن ويقرِّ

  االستغناء وأما": فيقول، اللغوي
ِّ
 .(5)"فكثير   القول عن بالمحكي

 ترى فقد": قال القول حذف على شواهد بعض الشجري ابن ساق أن وبعد

 شأهنا من ليس ما ووليت، مواقعها غير يف - للُّغةا لسعة - وقعت كيف األشياء هذه

ن، تلي ه أن  اإلضمار يف إنه حتى، القول إضمار اّتساع من لك ذكرته ما شيئ ا ذلك وحس 

 : العزيز الكتاب يف إضماره كثرة إلى ترى أال، اإلظهار يف بمنزلته

 نعبد ما: يقولون أي چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ : (6)تعالى كقوله 

  .اهلل إلى للقربة إالّ  اآللهة الءهؤ

                                                                        

 .147/ 8( الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، 1)

 .435/ 8( أضواء البيان يف تفسير القرآن بالقرآن، للشنقيطي، 4)

 .184/ 4، ( مغني اللبيب8)

 .3/ 2( األشباه والنظائر يف النحو، للسيوطي، 2)

 .73/ 4( شرح تسهيل الفوائد، البن مالك، 5)

 8الزمر: ( 7)
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ڻ    ڻڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ    ں  ں  ڻ  ڻچ : (1)تعالى وكقوله

 .ذلك يقولون: أي چۀ  ۀ

 أي، لمغرمون إن ا: يقولون أي، چۀ  ہ    ہ  ہچ : (2)وكقوله 

بون  ...، معذ 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    چ : (3)وكقوله 

نا رب نا: يقولون: والتقدير چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  أبصر 

نا ع   فلما، ...، وسمع  ه استحسنوا كالم هم يف القول حذف ات س   األشياء هذه على إيقاع 

ا  .(4)"محذوف 

: فقال، الكريم القرآن مبتكرات من الحذف ذلك عاشور ابن الطاهر واعترب

، القول حذف يف ذلك وكثر، االلتباس عدم مع الحذف إيجاز إيجازه أنواع من وأعد"

 .چىت  يت  جث       ىث  يث       مج  جح    مح  جخچ  (5):تعالى قوله الحذف أبدع ومن

 ما فقلنا سألناهم: شأهنم علموا من فيقول المجرمين شأن يتذاكرون: أي

اف) يف قال ؟سقر يف سلككم  ببيان   ليس  َسَقرَ  فِي َسَلَكُكمْ  َما  : قوله: (الكش 

 يقولون المسؤولين أن أي، المسؤولين قول حكاية هو وإنما، عنهم للتساؤل

 .(6)"نالمصلي من نك لم قالوا سقر يف سلككم ما: لهم قلنا: للسائلين

ا القول حذف مجيء    عضيمة الدكتور ويؤكد ، الكريم القرآن يف كثير 

                                                                        

 42-48الرعد: ( 1)

 77-75الواقعة: ( 4)

 14السجدة: ( 8)

 .283، 281/ 4( أمالي ابن الشجري، 2)

 21-28المدثر: ( 5)

 .144/ 1( التحرير والتنوير، البن عاشور، 7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=61&ID=371&idfrom=1&idto=365&bookid=61&startno=15#docu
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ر   وقد. مضارع علهاف فعلية جملة أو مفردة حاال   كان فيما القول حذف وأكثر  فعل ق دِّ

ا المحذوف القول ا مضارع  ا ماضي ا، للمفعول مبنيًّا وفعال  ، وأمر  ر  ، ومضارع   وق دِّ

ا القول ا الفعل كان إذا أما. المواضع بعض يف مصدر   القول بمعنى يكون   ألن صالح 

ا، القول مجرى وأجروه الكوفيُّون بذلك اكتفى  قوال   فيقدرون البصريون أم 

 .(1)ذوف امح

 حاالت حذ  القوو:

 المقول ويبقى القول فيها يحذف مما عديدة ومواضع حاالت النحاة أورد قد

 : ومنها

 : الذم أو بالمدح المخصوص حذف عند قول إضمار -أ

م  " باب يف جاء قد ع 
 بحذف يتعلق ما، "الهوامع همع" كتاب من "ن 

 يحذف أ ن منه وأقلُّ ": يقول، متعلقهما وبقاء وصفته بالمدح المخصوص

هما ويبقى وصفت ه المخصوص   ي خ   مقام   بئس: كقوله، متعلق  س   الش  ر  س   أم  ر  ، (2)"...أم 

                                                                        

ابع، ص1)   .821( ينظر: دراسات ألسلوب القرآن الكريم، القسم الث الث، الجزء الر 

ل ى 4) ا ع  / إ م   ي ب س 
بات  ش  امي خ  و  / ب ي ن ح  س  أمرس  يخ  أمر  قام  الش  ( هذا رجز  لم ينسب لقائل، وتمامه: ب ئ س م 

. يقال:  س  ن س  ع  ا اق  و  وإ م  س  "ق ع  ر  س الحبل  ي م  ر  ته إلى مجراه إذا  "م  د  وقع يف أحد جانبي البكرة فإذا أع 

ت ه"قلت:  س  ر  ، وهو أن يعجز عن "أم  ، وتقدير الكالم: بئس مقام الشيخ المقام الذي يقال له فيه أمرس 

ر ورجع  االستقاء لضعفه. ويضرب بذلك المثل لمن يحوجه األمر إلى ما ال طاقة له به. اقعنسس: تأخ 

بئس مقام »ن يطأطئ ظهره يريد أن يخلصه. والشاهد يف البيت: قوله: إلى الخلف، واالقعنساس أ

وهو شاهد على حذف المخصوص وصفته، وبقاء متعلقهما، وهذا قليل، أبقى « الشيخ أمرس أمرس

 : أراد: بئس مقام الشيخ مقوال  له: أمرس أمرس، ذم  "مقول القول وحذف القول. قال ابن الشجريِّ

ا يقال له ذلك فيه.  – 283، 281/ 4أمالي ابن الشجري،  -117/ 1ينظر: اإلنصاف، لألنباري،  مقام 

 .48/ 8مالك،  التسهيل، البن شرح
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ام: أ ي ل مقول أبقى، أمرس: ف يه   مقول   مق  و   ما أو القول فعل هنا حذف فقد (1)"الق 

 . المقول وبقي، عنه ينوب

ا عقيل ابن واستعرض  بتقدير المرتبط "وبئس نعم" حول الجدل ذلك أيض 

م  " أن   النحويين جمهور مذهب": فقال، محذوف   قول   ع 
 بدليل؛ فعالن "وب ئ س   ن 

د   المرأة وبئست هند   المرأة نعمت: نحو، عليهما الساكنة التأنيث تاء دخول ع  ، د 

اء ومنهم - الكوفيين من جماعة وذهب  بدخول واستدلوا، اسمان أهنما إلى - الفر 

: اآلخر وقول، "العير بئس على السير نعم": بعضهم قول يف عليهما الجر حرف

عم   هي ما واهلل"
 وبئس نعم جعل على وخرج. "سرقة وبرها بكاء   نصرها، الولد بن 

 ال بالحرف المجرور وهو، محذوف لموصوف صفة واقع محذوف لقول مفعولين

 فيه مقول بولد هي وما. العير بئس فيه مقول غير على السير نعم والتقدير وبئس نعم

يم  ، والصفة الموصوف فحذف. الولد نعم
هما المعمول   وأ ق  م   بقاء مع مقام  ع 

 وب ئس   ن 

  (2)"فعليت هما على

 : الموصولة أي بعد المضمر القول -ب

 أم معربة هي وهل، الموصولة( أي) عن الحديث عند النحو كتب يف ورد

ف تضاف أن: الرابعة": المرادي قال فقد، قول بإضمار يتعلق ما، مبنية : الصدر وي حذ 

بن ى فهذه، چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌچ: (3)تعالى كقوله  ت 

، البناء يريان ال فإهنما ويونس للخليل خالف ا. سيبويه مذهب هذا األمرين الجتماع

هما معربة هي بل ال، كلها األحوال يف عند   استفهامية فجعلها الخليل أما. اآلية وتأو 

                                                                        

 .81/  8( همع الهوامع 1)

 .171 – 178/  8( شرح ابن عقيل 4)

 77مريم: ( 8)
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 أيهم فيه يقال "الذي" شيعة كل من لننزعن ثم: والتقدير، مقدر قولب محكية

 من الحالة تلك يف محذوف قول تأويل يف المنزع هذا األشموين ويؤكد. (1)...أشد

يف ت فإن": فيقول "أيِّ " حاالت ف   أ ض  ذ  ا صدر   وح  ه 
لت  ي ت ص 

: نحو، الضمِّ  على ب ن 

. أشد هو أيُّهم: تقديروال چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌچ

ب وافقهما ومن ويونس الخليل وهو، النحاة وبعض ا أيًّا أعر   أضيفت وإن مطلق 

ال، صلتها صدر وحذف  بقول محكية استفهامية فجعلها الخليل أما: اآلية وتأو 

ڇ  چ: تعالى قال فيه يقال الذي چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ: والتقدير، مقدر

 .(3)األشموين شرح على تهحاشي يف الصبان بذلك وقال، (2)چڍ

 يقول، التفسير كتب إلى الموضع هذا يف( أي) عن الجدل هذا انتقل وقد

ا النيسابوري ئ  ": اآلية تفسير يف ثم ومن فيها النحويين بين الخالف مستعرض  ر   ق 

 أهنا إلى سيبويه فذهب الضم على المقتصرون وأما، "أي هم" ظاهر وهو، بالن صب

 : وجهين من القياس خالف يلزم ال كي؛ مبنية

بن ى أن الموصول حق من أن مع، أيِّ  إعراب أحدهما  -  حذف واآلخر، ي 

ا يكون أن فيه األصل مع المبتدأ  .أشد هو أيهم: والتقدير مذكور 

ب لم ولكنها، معربة أهنا إلى الخليل وذهب  -  مفعول تكون أن على ت نص 

ن  " ع  ن ن ز   فيكون، أشدُّ  أيُّهم فيهم مقول شيعة   كلِّ  من: أي، الحكاية بتقدير رفعت بل "ل 

ن  " مفعول شيعة   كل من ع  ن ن ز  ا أي« طعام   كلِّ  من أكلت»: كقولك، "ل  . كل من بعض 

 اضرب» جاز لو: سيبويه قال، أشد أيهم فيهم يقال الذين لننزعن يقّدر أن ويجوز

                                                                        

 .227/  1( توضيح المقاصد 1)

 .158 – 154/ 1( شرح األشموين على األلفية، 4)

 .424/ 1بان على شرح األشموين، ( ينظر: حاشية الص8)
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 الفاسق هل يقال الذي أي« الخبيث الفاسق اضرب» لجاز الحكاية على أفضل« أيهم

 .(1)الكالم سعة يف إليه يصار قلما باب وهذا، الخبيث

 فأما": فقال الخليل رآه ما واستحسن، "أي" رفع يف أوجه   ثالثة الرماينُّ وذكر

 : أقوال ثالثة للنحويين ذلك ففي أيهم رفع من

 وجه   وهذا. أشدُّ  أيُّهم: قائلين لننزعن   ثم: قال كأنه، الحكاية على رفعه  -

 .بالقول ينزع ألنه؛ القول معنى على دليال   ننزع يف ن  أل؛ حسن  

ا صلت ها أن   إال، الذي بمعنى إهنا سيبويه قول: الثاين والوجه - ف   لم  ذ   منها ح 

ي ت العائد
 يجوز وال، شيئ ا لك قائل   أيُّهم ألضربن  : هذا على فيجوز، الضمِّ  على ب ن 

 . الخليل قول على

 ي عل ق كما معل قة   چچچ :تعالى قوله إن: يونس قول: الثالث والوجه -

 .(2)الدار يف أيهم علمت قد قولك يف العلم

، محذوف قول   فعل تقدير يف الخليل رأي أنيس إبراهيم الدكتور ضع ف وقد

ح   ا، سيبويه إليه ذهب ما وصح   فرآه؛ الحكاية على مرفوع إن ه: الخليل قول وأم 

ا  يصح   الكالم وهذا، إليه الحكاية فتعود الكالم جري دبع تكون إ ن ما فالحكاية؛ ضعيف 

ه قائل   قول تقدير غير من ابتداء    .(3)قال 

 : طلبية جملة النعت وقوع عند قول إضمار -ج

 يمتنع ال كان وإن، النعت باب يف الطلبية الجملة وقوع امنع": عقيل ابن يقول

ج الطلبية ملةبالج فيه نعت أنه ظاهره ما جاء فإن، ...، الخرب باب يف  على في خر 

                                                                        

 .584/ 2( تفسير النيسابوري، 1)

اين، ص 4)  .22( رسالة منازل الحروف، ألبي الحسن الرم 

 .475( أسرار العربية، البن األنباري، ص 8)
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، المضمر القول معمول الطلبية والجملة صفة المضمر القول ويكون، القول إضمار

: كقوله وذلك

ــــى ــــالمُ  َجــــنَّ  إذا حتَّ ــــَتَلطْ  الظَّ  واْخ

 

ئَب  َرأيـَت  َهـْل  بمذق   جاُؤوا   (1)قـط ْ  الـذ 

 طلبية جملة وهي "مذق" ل صفة "قط الذئب رأيت هل" قوله أن هذا فظاهر 

 ل صفة هو مضمر لقول مقول قط الذئب رأيت هل بل ظاهره على هو ليس ولكن

 .(2)قط الذئب رأيت هل فيه مقول بمذق: والتقدير "مذق"

 - االستفهام جملة أن   ظاهره" الشاهد هذا يف األزهري خالد الشيخ ويقول

 قول الصفة أن على تأويلها فوجب، مذق: لـ نعت - قط الذئب رأيت هل: وهي

 مقول   بالماء مخلوط   بلبن   جاءوا: أي"، الصفة معمول االستفهام وجملة، وفمحذ

، الذئب لون مثل بمذق: األصل: عمرون ابن وقال؟ قط الذئب رأيت هل: رؤيته عند

 مثل" حذف ثم، ...كذا رأيت هل، كذا مثل برجل   مررت: يقولون الذين رأيت هل

لوه؟ الذئب رأيت هل: وبقي "الذئب لون : فـ، "الكالم هذا" رؤيته عند قول  بم فتأو 

 .(3)"لها معمول االستفهام وجملة الصفة هو "مقول"

 فهو، والتفخيم المبالغة باب من االستفهام هذا أن السهيلي القاسم أبو ويرى

 كأن، االستفهام من الصلة إلى تدرجت فإنما، رجل   أيِّ  برجل   مررت: قولك باب من

 دخله وإنما، والتهويل التفخيم به يراد لذيا االستفهام على؟ رجل أي: األصل

                                                                        

( ينسب بعض الناس هذا الرجز إلى العجاج بن رؤبة، ولكن األكثرين على أنه لراجز ال ي عل م، وجن  1)

شتد  سواده. واختلط: اعتكر. والمذق: اللبن المخلوط بالماء. ومعنى الرجز: يقول هاجي ا الظالم: ا

ا بلون الذئب يف كدرت ه. ا بالماء فصار شبيه  ا بخالء: لما حل  الظالم قدموا لنا لبن ا ممزوج   قوم 

  .844/ 4األشموين،  شرح – 535/ 4، 427/ 1مغني اللبيب  - 117، 115/ 1انظر: اإلنصاف 

 .488 -177/ 8( شرح ابن عقيل، 4)

 .111/ 4( شرح التصريح على التوضيح، 8)
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 إذ عنه يستفهم مما فكأنه، بوصفه واإلحاطة العجز إظهار يريدون ألهنم التفخيم

 اهلل قال لذلك، يجهل لما موضوع هو الذي االستفهام باب يف فأدخلوه، كنهه يجهل

 چۓ  ڭچ      چےچ: (2)تعالى وقال، چٺ  ٺچ  چڀچ : (1)سبحانه

 للشيء والتعظيم التفخيم باب يف اللفظ هدا ثبت فلما. بوصفها يحاط ال إهنا: أي

ب   ر  . قبله ما اإلعراب يف وأجروه، النعت باب يف أدخلوه حتى، والوصف النعت من ق 

 كنت إن: أو؟ الذئب رأيت هل، الذئب لون يف فإنه الرجز بيت يف اللبن كدرة ولشدة

 بفارس   مررت  : القائل يقول كما، نهمابي التشابه يف ومبالغة   هتويال  . الذئب رأيت  

 .(3)؟األسد رأيت هل، شجاع  

، قطُّ  الذئب رأيت هل: جملة أن   البحوث بعض طرحته ما ذلك من وقريب

ة   أمرها حقيقة يف أهنا إال الطلب ظاهرها كان وإن ق   جاؤوا: تعني، تقريري ة   خربي   بمذ 

وتي   النّغمة   ألن   وذلك، الذئب لون يشبه  إلى وليس، اإلخبار معنى إلى تشير ة  الص 

  .(4)االستفهام معنى

 الذين النحاة توجيه على    التواب عبد رمضان: الدكتور اعرتض وقد

روا ا ورآه البيت تركيب يف محذوف قول فعل قد   حاجة يف لسنا هنا أن نا وأكد، متعسف 

 رأيت   هل: يهف مقول   بمذق  : األصل وأن، الوصف حذف وادعائهم، النحاة لتأويل

ر القول لهذا معمولة الطلبية الجملة وأن، قطُّ  الذئب   اج قصد فما، المقد   إلى العج 

                                                                        

 4-1القارعة: ( 1)

 .4-1الحاقة( 4)

ر للسهيلي، ص 8) ك   .153، 151( انظر: نتائج الف 

( دور التنغيم يف تحديد معنى الجملة العربية، د. سامي عوض، عادل نعامة، مجلة جامعة تشرين 2)

م، 4887( 1(، العدد )43ية، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد )للدراسات والبحوث العلم

 .74ص 



 

 
 

 وداللية حنوية دراسة: البقرة سورة   وشواهده القوو فعل حذ  351

 من يعتورها بما اإلنسانية النفس بأن تلك وجهت ه    وعلل! هذا من شيء

، ذلك وغير، واالشمئزاز واالستحسان، والنفور والغضب، والسرور الرضا حاالت

 يرى قد معينة نفسية حالة يف والشاعر؛ وحياهتا ورهاتط يف اللغة على أثرها ينعكس

  .(1)ذلك وغير، الجمل أشباه واستعمال ببعض بعضها الجمل ربط عن االستغناء

ا"إضمار قول مع الفاء بعد  -د  : "أمَّ

 وقوع: المقول وبقاء القول حذف عن النحاة فيها تحدث التي المواضع ومن

ا جواب يف القول ، والفاء القول من كل يحذف ثم، القول على ءالفا تدخل وهنا، أم 

ا عن يتكلم وهو األزهري قال ف   قد قول على "الفاء" دخلت إن إال": أم  ذ   استغناء   ح 

: (2)تعــــــــــالى كقوله، بالمقول عنهما لالستغناء معه حذفها فيجب، بالمقول عنه

 لقول مقول: "أكفرتم"فـ، چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

 . (3)أكفرتم: لهم فيقال: أي" أما جواب ومقوله ولوالق. محذوف

 من "األفعال إضمار باب"  يف الرتكيبية الصورة بتلك فارس ابن ابتدأ وقد

 جّل  اهلل قال. "ويقال، قيل": ذلك من، األفعال إضمار باب: فقال "الصاحبي" كتابه

ا ألن  ؛ لهم فيقال: معناه   چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : ثناؤه  أم 

ر   فلما، فاء من الخرب يف لها بد ال    .(4)الفاء أ ضمر   القول   أ ضم 

ا[ تحتاج إلى جواب ا. وليس يف اآلية جواب وال فيها فاء، فــ ]أم  ، والفاء تلزمه أبد 

]فأما الذين اسود ت : إذ األصل، كما يبدو يف الظاهر. وسبب ذلك أّن يف اآلية حذف ا

 مانكم؟[ وحذف  فعل القول يف التن زيل العزيز كثير.أ كفرتم بعد  إي: وجوههم فيقال لهم
                                                                        

 . 125، 122( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب، ص 1)

 187آل عمران: ( 4)

 .247/  4( شرح التصريح، 8)

 .113/ 111ها، البن فارس، ص ( الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالم2)
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يجوز يف سعة الكالم إذا كان هناك  -كما يقرر السيوطي  –أما حذف الفاء فإنه 

فحذف القول استغناء  ، "فيقال لهم أكفرت م": فاألصل، قول محذوف كآية آل عمران

ا، فتبعت ه الفاء  يف الحذف، عنه بالمقول  يصحُّ تبع 
ب  شيء  هذا ، وال يصحُّ استقالال   ور 

ف يف غير الضرورة أصال  ، قول الجمهور ، وزعم بعض المتأخرين أن  الفاء ال ت حذ 

اب  ": وأن  الجواب يف اآلية ذ  وا الع  وق  ، فحذف القول  ، فيقال لهم ذوقوا: واألصل "ف ذ 

ول   ق  ا لم ، وانتقلت الفاء  للم  . ومن أجل ذلك أيض  ؛ وأن  ما بينهما اعرتاض  ا فعل  ه 
ل  ي 

ت بــ  ر  ر إيالؤها الفعل  من حيث أن   "مهما يكن"ألهنا لما ق دِّ وجعلوا لها جواب ا تعذ 

 .(1)فعل الشرط ال يليه فعل  إال إن كان جواب ا. والفرض أن  ما بعد الفاء جواب

 الب غية حلذ  فعل القوو:     –األغراض الداللية 

 رقيق باب" بعامة الحذف فإن، قولال فعل لحذف الداللية األغراض وعن

 أفصح الذكر ترك به ترى فإنك؛ بالسحر شبيه األمر عجيب، المأخذ لطيف، المسلك

، تنطق لم إذا تكون ما أنطق   وتجدك، لإلفادة أزيد اإلفادة عن والصمت، الذكر من

 . (2)"ت ب ن   لم إذا بيان ا تكون ما وأتم  

ه الذكر شأنه ما فحذف"؛ لمعنىا وتركيز الكالم إيجاز يف يفيد والحذف  يوجِّ

 عن االستغناء هذا إلى وأضف، عليه تركيزه من ويزيد، المذكور إلى السامع ذهن

 . (3)"المخاطب لفطنة تركها حسن وربما، إظهارها إلى تحتاج ال التي العالقات

، فعلي ة جملة أي يف الفعل محورية مع القول فعل حذف بالمالحظة والجدير

 الكالم ليستويف ذكره على الحرص وينبغي الجملة مقومات أهم من فعلال أن فرغم

                                                                        

 .517/ 4( همع الهوامع، 1)

 . 127( دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين، ص 4)

  .111( اللغة واإلبداع، د. شكري عي اد، ص 8)
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 يصير داللة   عليه والمالبسات القرائن لداللة أحيان ا إظهاره ي رت ك أنه إال، دالالته كل

ه د   ولهذا، (1)"فيه غناء ال تطويال   معها ذكر  ا الحذف ع   الفعل حذف ويكثر إيجاز 

 .عليه الكالم لداللة

 شادي أبو مصطفى ذاألستا ذكر "للحذف البالغّية األغراض" عنوان وتحت

ا عشر أحد "الكريم القرآن يف البالغي فذالح" كتابه يف ل": وهي بالغيًّا غرض  : األو 

 وأن   وفذبالمح اإلتيان عن يتقاصر الزمان أنّ  على التنبيه: والثاين، االختصار

، واإلغراء يرذالتح باب ائدةف هي هذوه، المهمِّ  تفويت إلى يفضي كرهذب االشتغال

 فذح كما الكالم يف دورانه لكثرة التخفيف: والرابع ؛واإلعظام التفخيم: الثالثو

ىئ  ىئ  چ : (2)تعالى قوله يف كما له إال حيصل ال كونه: والخامس، النداء حرف

 عن صيانته: والسابع، سواء وعدمه ذكره يكون حت ى شهرته: والسادس چیی

ا ذكره اوتشر تعظيم  ا عنه اللسان صيانة: والثامن، يف  ، العموم دقص: التاسع، تحقير 

 المشيئة فعل يف كما اإلهبام بعد البيان قصد: عشر والحادي، الفاصلة رعاية: والعاشر

 .(4)"هدايتكم شاء فلو أي چڑ  ک  ک  کچ : (3)تعالى قوله نحو

ث وقد اري الدكتور تحد  د القول فعل حذف كثرة عن الجو   للتنبيه نهأ وأك 

 أسقط بلوحة   يكون ما أشبه" هنا فالحذف، المحذوف قيمة وإدراك الفكر وإعمال

د   صورة   أو، الموضوع بجوهر التنويه ابتغاء؛ خطوط   من به حاجة ال ما منها  فيها ق ص 

يد   التي الفكرة أو بالمعنى يتعل ق ال ما إهمال إلى  إلى وااللتفات، عنها التعبير أ ر 

ا وفيه، اسواألس األصل  القارئ أو السامع يحمل الذي االنقطاع ضروب من أيض 

                                                                        

 .83( نحو القرآن، د. أحمد عبد الستار الجواري، ص 1)

 18األنعام: ( 4)

 127األنعام: ( 8)

 . 151 -127قرآن الكريم، مصطفى أبو شادي، ص ( انظر: الحذف البالغي يف ال2)
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ا أثار لما الكالم اتصل ولو بال   ذي أمر   توقُّع على  الذي واالهتمام االنتباه من قدر 

دة   طريق   يف يسير كالذي، االنقطاع يثيره  يلتفت يعود ال حتى قدماه تقوده الحبة   ممه 

 يسلم، انقطاع   أو التواء   أو الطريق يف انحراف   فجأهي حتى به يحيط لما ينتبه وال، حوله

ى أو منحدر   إلى ف، عينيه فيفتح، مرتق  ه وي ره   .  (1)"االنقطاع ذلك بعد يأيت لما حواس 

   إذ؛ النص يف الرتكيز يزيد القول فعل فبحذف، المهم على الرتكيز: أولا 

 وموضع الكالم من دالمقص هي التي القول مقول جملة على فقط الضوء   ي سل ط  

 .السامع اهتمام

  أو الظاهر الضمير حذف إلى يؤدِّي القول فعل فحذف، القائل تعميم: ثانياا 

، القائل تقدير يف االحتماالت تعدد إلى يؤدي مما، الفاعل إلى يشير الذي فيه المسترت

 .فيه تأثيره من يزيد مما له القائل هو وكأنه يشعر القول لهذا القارئ سيجعل وكذلك

  أم ماضي ا أكان سواء  ، القول فعل بزمن القول مقول جملة تقييد عدم: ثالثاا 

ا   لكي؛ مستقبال   أم حاضر 
 
 سمعه أو القول شخص قرأ فكلما، اإلطالق داللة تعطي

 .له سماعه أو قراءته وقت له موجه بأنه سيشعر

  ا  إلى مباشرة   والدخول القول فعل فحذف؛ والتعظيم التهويل زيادة: رابعا

 رهبته ويقوي، السامع أو القارئ نفس يف الكالم تأثير من يزيد القول مقول جملة

ا وأثبت أبقى وداللته أشد عليه الكالم وقع فيكون؛ منه م لو مم   .بمقدمة له قد 

  ا ، المتوقع بغير بصدمة وأهميتها القول مقول جملة إلى السامع تنبيه: خامسا

 من الكالم يف انتقال أو انقطاع يحدث( الرابط الفعل) القول فعل حذف خالل فمن

 فهذا، االنقطاع ذلك بعد سيأيت لما ويهتم ينتبه السامع تجعل أخرى إلى طريقة

ا يقرع االنقطاع  األسلوب يكون ما وأكثر صاغية غير مشاعر ويهز مصغية غير أسماع 
                                                                        

 .444( يف النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي، ص 1)
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ا المعنى إبراز يراد حين  .(1)أهميته ويف قيمته يف يزيد إبراز 

، "االلتفات"ة الخامسة لحذف فعل القول هي ما اصطلح البالغيون بفن واألهمي

 من اتجاه  إلى آخر من جهات أو طرق الكالم الثالث"وهو 
ِّ
: تحويل يف التعبير الكالمي

مع أن  الظاهر يف متابعة الكالم يقتضي االستمرار على ، "والغيبة -والخطاب  -التكلُّم "

ل عنهامالزمة التعبير وفق الطريقة ال  .(2)"مختارة أوال  دون التحوُّ

 :المبحث الثاني: حذف فعل القول في سورة البقرة

زنا، القول جملة قضايا يف التنظيري للجانب عرضنا أن وبعد  الحديث ورك 

 لدراسة المبحث هذا أ فرد، الرتكيبية وصوره البالغية وأغراضه القول فعل حذف عن

 خالل من، البقرة سورة يف منها القول فعل ذفح تم التي الكريمة اآليات من طائفة

 هذه على أتينا التفسير كتب من المواضع لتلك واستقراء، الكريمة السورة يف تأمالت

 .جملة الحذف تنوع يف لدوراهنا المواضع

 ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ(3):قوله تعالى: اآلية األولى

 .چڱ

ر  ، القول   وهو، مصدر   الفاعل قام  م القائم   والمفعول  ": العكربيُّ  يقول
م   ;وأ ض 

ه الجملة   ألن   ه بعد  ر  وا ال هو قول   لهم   قيل   وإذا: والت قدير  . ت فسِّ د  س  ه. ت ف   قوله ونظير 

 ب داء   لهم بدا: أ ي  ، چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭچ (4):تعالى

                                                                        

 .83( نحو القرآن، د. أحمد عبد الستار الجواري، ص 1)

 .87 – 83( البالغة العربية، عبد الرحمن بن حسن الميداين، ص 4)

 11البقرة: ( 8)

 85يوسف: ( 2)
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أي    . (1)"ور 

ا أن   يعني العكربي قاله وما ، به مفعوال   أصل ه وكان الفاعل مقام قام مصدر 

  حيث
 
ر  ، للمجهول الفعل ب ن ي

ف  ، المصدر هذا وأ ضم  ذ  ک  گ  گ   چ جملة ألن  ؛ وح 

  .چگ  گ  ڳ  ڳ

؛ اإلعراب من لها موضع فال، تفسيرية جملة هي بل، القول مقول هي ليس 

 وهو مصدر إضمار إلى الرتكيب فاحتاج، القول هو الذي المضمر لذلك مفسرة ألنها

ام القائم فـالمفعول(؛ قول) ق  ل   م  ر  ، القول وهو، مصدر الفاع 
 بعد الجملة ألن   وأ ضم 

ه ر  وا ال» يكون أن يجوز وال، تفسِّ د  ا« ت فس   تكون ال الجملة ألن؛ الفاعل مقام قائم 

 .(2)الفاعل مقام تقوم فال، فاعال  

 للفراغ وفهمه قيالمتل وعي على المرتكز اإليجاز قبيل   من الحذف   وهذا

 ومن، "الرض يف تفسدوا ال" هو لهم قيل قوال   هناك أن الرتكيب فمضمون، المرتوك

ا إن بل؛ الرتكيب من ضمن ا مفهوم   القول فمصدر ثم  هبذا يستشعر وال يمر قد قارئ 

 وبين للمجهول المبني القول فعل بين الشديد الرتكيبي للسبك المحذوف القول

 .القول مصدر لذكر مجاال   عيد ال بما القول جملة

 ويشير، الرتكيبي واالختزال، اللغوي االقتصاد إلى يعمد القرآين والرتكيب

 ويفسح، المملول والسرد الطويل الكالم عن تغني موحية معربة إشارة المعنى إلى

ه بذائقته يشارك كي وعباراته تراكيبه يف والمتأمل آلياته التالي لتدبر مجاال    وحسِّ

 مجاال   لعقله وتفسح، التفسيري مجالها يف المختزلة الرتاكيب التئام يف اللغوي

 . الرتكيب وحدات وراء المسترتة اللبنات يف النظر إلمعان

                                                                        

 .43/ 1ب القرآن، للعكربي، ( التبيان يف إعرا1)

 .827/ 1اللباب يف علوم الكتاب البن عادل الحنبلي،  - 187/ 1( ينظر: البحر المحيط ألبي حيان، 4)
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 معه يكن لم قالوه وما للمنافقين قيل بما القرآين فاالهتمام؛ ذلك عن فضال    

ز فالضوء، القول مصدر بذكر الرتكيب التساع مجال    وما، لهم قيل ما على مرك 

 الذي القول لمصدر يحتاج ال المعاين واسرتسال الرتكيب انسيابية ألن؛ به أجابوا

ا  .الرتكيبية السيولة هذه سيعيق حتم 
 

 ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ (1):تعالى قوله: الثانية اآلية

  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  وئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ  ىى

  مما هذا": فيقول، ذوف امح قوال   اآلية يف أن إلى الطربيُّ  يشير
 
 بداللة است غن ي

ه  عليكم وأنزلنا، الغمام عليكم وظللنا: اآلية تأويل أن   وذلك. منه ترك ما على ظاهر 

 وقلنا": قوله ذكر فرتك. رزقناكم ما طيبات من كلوا: لكم وقلنا، والسلوى المن  

 ظاهرة برصد كتف  ي لم وهو، (2)عليه الخطاب يف الظاهر داللة من بي نا لما، "لكم

 مذكور هو بما النص استغنى حيث، النصي باالكتفاء ذلك علل وإنما القول حذف

 .محذوف هو ما على للداللة

ا البيضاوي هنا القول حذف إلى أشار وممن  الطلبي ة الجملة أن   فرأى، اختصار 

ا وورد. (3)القول إرادة على چوئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئچ  البن اللباب يف اختصار 

ل وا: لهم وقلنا: أي، القول إضمار على هذا چائچ: ادلع  القول   وإضمار  ، ك 

 .(4)"كثير  

 قول   وهاهنا": فقال، كالطربي وعلله للحذف أشار فقد حيان أبو أما

                                                                        

 51البقرة: ( 1)

 .181/ 4( ينظر: جامع البيان، للطربي، 4)

 .34/ 1( أنوار الت نزيل وأسرار الت أويل، 8)

 .71/ 4( اللباب يف علوم الكتاب، 2)
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ف والقول، كلوا: وقلنا: أي، محذوف   ا ي حذ   لفهم وذلك؛ المقول ويبقى كثير 

رتُم}: ومنه، المعنى فح كح
ح
فح }: فيقال: أي؟ {أ كح

ح
تُمأ  وإبقاء، المقول وحذف، {ر 

 .(1)"قليل القول

ر   وقد 
ُّ
 ألهنا لها محل ال فهي، "وقلنا" بالفعل المحذوف القول األلوسي

رها، استئنافية أو ابتدائية جملة على معطوفة  الحالية على منصوب بمشتق كذلك وقد 

 . (2)"قائلين"

ح ر  ا عل ل هو القول بحذف "والتنوير التحرير" يف عاشور ابن وص  : فقال، أيض 

 حين المخاطبين ألن  ؛ محذوف قول   مقول، چوئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئچ : وقوله"

روا لم القرآن نزول  وقد. (3)"أسالفهم عن الخرب بقية من أنه على فدل؛ بذلك ي ؤم 

ح ا القول بحذف الشنقيطي صر  قوله": فقال أيض   قول   مقول   اآليات   هذه يف {ُُكُوا}: و 

ل وا": لهم وقلنا: ي  أ  ، محذوف    .(4)"ك 

 محذوف قول تقدير على اتفاقهم نستنتج اآلية يف المفسرين أقوال خالل من  

 .المحذوف على للداللة بالمذكور االكتفاء قبيل من ذلك وأن  ، األمري ة الجملة قبل

 فعل حذف تعلل إضافيًّة أوجه ثالثة  - المفسرون  ذكره لما إضافةا  – وأرى 

 : الكريمة اآلية تلك يف القول

 بني على االمتنان سياق يف عرض لما – شأنه جل – الحق أن  : األول -

 مباشرة   ذلك أتبع؛ إسرائيل لبني عطاياه وفيوض بركته ودالئل نعمته لمظاهر إسرائيل

                                                                        

 .821/ 1لبحر المحيط، ألبي حيان، ( ا1)

 .475/ 1( ينظر: روح المعاين، لأللوسي، 4)

 .158/ 1( التحرير والتنوير، البن عاشور، 8)

 .15/ 2( أضواء البيان، للشنقيطي، 2)
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 هبا امتن   التي رهبم خيرات من باألكل لهم اإلذن وهي أال، الربانية العطايا تلك بنتيجة

ا سيمثِّل كان القول فعل فكأن  ، عليهم  بفيوض االمتنان مقدمة بين تركيبيًّا عائق 

 .ذكره من أبلغ اطراحه فكان، والنعم المنن تلك نتيجة وبين اإلحسان

 النعمة إسباغ وسرعة اإللهية الرحمة سعة أثبت هنا الفعل حذف: الثاين -

 يف شكيكوالت والجحود الكفر مقوالت أفواههم من بدرت بعدما عليهم الربانية

 عنهم وعفا، موهتم بعد أحياهم – سبحانه – الرب هو فها، شأنه جل  ، الرب وجود

ا اهلل رؤية طلبوا ما بعد ا كفاح  ر، الغمام عليهم وظلل، جهار   المطعم أطايب لهم ويس 

 بل، قول لفعل يحتاج ال بذلك بالتمتع لهم واألمر، والسلوى بالمن والمشرب

 ثم! قول فعل حتى ولو، دوهنا حائل وال، أمامها عائق ال سريعة   مطلقة   هكذا "كلوا"

 تأبى والجحود الشرك بدنس المتلطخة النفس وكأن الظلم معاودة إال منهم كان ما

ن ح وتواتر، النعم توالي رغم، والشكران التوحيد بشآبيب التطهر  .  والعطايا الم 

 كان باألكل ألمرفا، القرآن يسمعون عادوا ما سالفين لقوم   الخطاب: الثالث -

ل وا" األمر بفعل خاطب – شأنه جل – الحق ولكن، إسرائيل بني ألسالف  وكأنه "ك 

 الجحود ومواقف النكران لمشاهد استدعاء ذلك ويف، أسالفهم ال أحياءهم يخاطب

ب ل من
 مضوا األخالف وألن  . أمثالهم يكونوا ال كي أخالفهم أعين أمام األسالف ق 

 المخاط ب الفعل هذا جاء؛ أسالفهم كان كما نعمته وجحود اهلل فضل نكران على

ا للحاضرين ر القول منه محذوف  ا ليخاطبهم المقد   فهم، أسالفهم به خاطب بما أيض 

 .     الكفران ومنهج الجحود منوال على – والحقهم سابقهم –
 

 چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : (1)تعالى قوله: الثالثة اآلية

                                                                        

 78البقرة: ( 1)
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ک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڈڌ  ڌ     ڎ    ڍڇ  ڍ

 .چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ا قول   فعل اآلية يف أن الطربي اإلمام ألمح  سن ة على جار   حذفه وأن  ، محذوف 

كر لم عما بالمذكور االستغناء يف العربي الكالم ا وهذا"   : فقال، ي ذ   مما أيض 

 
 
ك ما ذكره عن منه ظاهر هو ما بذكر است غن ي  : الكالم تأويل أن وذلك .هذكر   ت ر 

 كلُّ  علم قد، عين ا عشرة اثنتا منه فانفجرت فضربه چڍڇ  ڇ  ڇ  ڍچ

 أمرهم أنه ثناؤه جل اهلل أخرب. اهلل رزق من واشربوا كلوا: لهم فقيل، مشرب هم أناس  

 من الماء من فيه لهم فجر ما وبشرب، والسلوى المن من التيه يف رزقهم ما بأكل

 بعيون يتدفق، لمالكيه إال إليه سبيل وال، األرض يف له قرار ال الذي المتعاور الحجر

 .(1)"واإلكرام الجالل ذي بقدرة، الفرات العذب بينابيع ويزخر، الماء

ا الكالم يف أن   "الوجيز المحرر" يف عطية ابن ويبين  لهم وقلنا": تقديره محذوف 

 األحوال وهبذه، "لمنفصلا الحجر من المنفجر الماء واشربوا والسلوى المن كلوا

 تكسب فيه كان وإن رزقه فالجميع وإال، تعالى اهلل إلى الرزق إضافة حسنت

 .(2)للعبد

ح  بين جمع وقد، محذوف ا قول   مقول   اآلية يف بأن عاشور ابن الطاهر ويصرِّ

ه قد ألنه السقي على الحديث كان وإن والشرب األكل م  ى المنِّ  إنزال تقد  لو  ، والس 

 اجتمع بالماء ذلك شفع فلما  چوئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئچ : هنالك وقيل

 .(3)المنتان

                                                                        

 .144/ 4( جامع البيان، للطربي، 1)

 .154/ 1( المحرر الوجيز، البن عطية، 4)

 .517/ 1البن عاشور،  ( التحرير والتنوير،8)
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 : (1)تعالى وقوله": فقال "الوسيط التفسير" يف طنطاوي الدكتور وتابعه

ول   چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ ق   محذوف   لقول   م 

ه  كلاأل بين -سبحانه -جمع وقد. اهلل رزق من واشربوا كلوا: لهم وقلنا: تقدير 

ه قد ألنه؛ الشراب عن الحديث كان وإن، والشرب م  ى المنِّ  إنزال تقد  لو   وقد، والس 

ا چوئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئچ : هنالك قيل  لهم الماء تفجير بنعمة ذلك أتبع   فلم 

 .(2)"المن تان   اجتمعت

ک   ک  گ  گ  چ : الطلبية الجملة أن   التفسير أئمة أقوال من نلحظ

 ربطوا أهنم ونلحظ، نصب   محل يف جملة فهي وعليه، محذوف قول   مقول هي چگ

 بعد هنا بالشرب األمر زيادة أن وبي نوا، والسلوى المن من األكل بآية اآلية تلك

 بني على النعمة وإسباغ الفضل وتواتر المنن اجتماع قبيل من الماء تفجير معجزة

 .إسرائيل

 : اآلية يف القول فعل حذف يف عليها الوقوف يمكن داللية مالمح عدة وثمة

 يجدون وال عطشى فالقوم؛ الحال لسياق مناسب هنا القول حذف: أولها

رت الباهرة اهلل وقدرة، الماء  وإيجاد، عين ا عشرة اثنتي الصلد الحجر من لهم فج 

ا يستلزم اهلل بقدرة الماء ا األمر فجاء، فيهم وتقسيمه لهم الماء هذا إلحالل أمر   مجرد 

ة وحاجتهم، للماء اشتياقهم لشدة لقولا فعل من   .منه الشرب يف إلهي إلذن الماس 

 الماء هذا وإحالل، أكرب نعمة للماء وتمليكهم، كربى نعمة الماء تفجير: ثانيها

ها النعم به اهلل أ ت م   منه يشربوا كي لهم  االمتنان بعد الشرب بإحالل األمر فجاء، وأسبغ 

ا إياهم وتمليكه الماء بإيجاد  االمتنان على والتأكيد النعم لتوالي قول ه فعل   محذوف 

                                                                        

 78البقرة: ( 1)

 .125/ 1( التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، 4)
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 حوائل والنعم المنن تلك بين يكون ال حتى، اآلية يف والمتداخل المتصاعد اإللهي

 .وتتابعها تواليها المقصود السياقية المعاين وتدفق اللغوي الرتكيب انسيابية من تمنع

ي قد وتتابعها النعم توالي كان لما: ثالثها ؛ النعم بتلك فيطغى ربه اإلنسان ي نس 

ا األرض يف عيثهم عن النهي جاء ا، فساد  ؛ فعله المحذوف القول جملة على معطوف 

 إعرابي محل ذات النهي جملة من وتجعل المحذوف الفعل سلطان تحت لتدخل

 اهلل بنعم بالتنعم اإلذن الرتباط وكذلك، المحذوف القول جملة على بالعطف

ا اارتباط   هبا والتمتع  . شأنه جل المنعم ونسيان األرض يف اإلفساد عن بالنهي وثيق 

ا ر  : رابعا ، الفعل هذا من داللي مغزى له وكان، العيث فعل   الكريم   الن صُّ  آث 

دة حال   مفسدينو، الفساد أشدُّ  فالعيث   ؤكِّ  حال يف الفساد يف تتمادوا ال: أي، م 

اد ين كانوا ألن هم؛ فسادكم تم   : دالليان منحيان له فالفعل بذلكو. (1)فيه م 

اد إثبات  : األول س   أن ه إال -طلبيًّا فعال   كان وإن -  فهو، فيه وتماديهم لهم الف 

ل م   . إخباري ة داللة   ح 

 بلغ الذي فسادهم يف التمادي عن بنهيهم للفعل األصلية الداللة: الثاين

 .  الفساد يف يالتماد من حذرهم ثم  ، فاسدون أن هم أثبت فقد، ذروته
 

 ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ: (2)قوله تعالى: اآلية الرابعة

  .چڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ر هل، اآلية هذه تفسير يف خالف   وقع  الجملة يف محذوف قول فعل نقدِّ

 حاجة فال ذاته حد يف قول   الميثاق أخذ أن   أم چڦ  ڦ  ڄ   ڄچ الطلبية

                                                                        

 . 55/ 1( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، 1)

 78البقرة: ( 4)
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 أهل اختلف": فقال الخالف لهذا    طربيُّ ال عرض وقد، محذوف قول لتقدير

 بداللة استغني مما هو: البصرة أهل نحويي بعض فقال. ذلك تأويل يف العربية

ك   عما المذكور الظاهر ه ت ر  ، الطور فوقكم ورفعنا: الكالم معنى أن وذلك. له ذكر 

 أهل نحويي بعض وقال. عليكم قذفناه وإال، بقوة آتيناكم ما خذوا: لكم وقلنا

 من فيكون، فيه قول إضمار إلى بالكالم حاجة فال قول   الميثاق أخذ: الكوفة

 - القول بمعنى هو الذي - الكالم من القول خالف ما لكل ينبغي أن ه غير، كالمين

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  چ : (1)ثناؤه جل اهلل قال كما، "أن" معه يكون أن

 ذلك يف والصواب. "أن" حذفت أن ويجوز: قال چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ

 .(2)"غيره من الكفاية ففيه؛ أ ري د   ما معن ى به مفهوم  ، به ن ط ق   كالم   كل   أن  : عندنا

 االكتفاء فكرة تعزز التي الكوفيين لنظرة    الطربي ترجيح ونلحظ  

ة، والتأويالت التقديرات من لمزيد   حاجة  فال، النصي  يحتمُّ  الميثاق أخذ   أن   خاص 

 على چڦ  ڦ  ڄچ: "الكشاف" يف الزمخشري وقال .القول وقوع ضمنيًّا

وا وقلنا: أي. القول إرادة ذ  ة   الكتاب   من آتيناكم ما خذوا: قائلين أو، آتيناكم ما خ  و   ب ق 

ه احتمال على وعزم   ه مشاقِّ وا وتكاليف  ر  ك  اذ   وال والنواهي األوامر من ف يه   ما و 

 .(3)تنسوه

 لكم وقلنا: أي، القول إضمار على هو چڦ  ڦ  ڄچ: حيان أبو وقال

 الميثاق أخذ ألن  ؛ قول إضمار إلى يحتاج ال: الكوفيين بعض وقال. آتيناكم ما خذوا

 بقول عطية ابن وقطع .(4)"آتيناكم ما خذوا بأن ميثاقكم أخذنا وإذ: والمعنى، قول هو

                                                                        

 1نوح: ( 1)

 .174/ 4( جامع البيان، للطربي، 4)

 .115/ 4( الكشاف، 8)

 .878/ 1( البحر المحيط، 2)
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 يف چڄ  ڦ  ڦچ : تعالى قوله": فقال محذوف   قول   تقدير يف البصريين

وا}": قال حيث البيضاوي ومثله. (1)"خذوا وقلنا: تقديره حذف   الكالم ذ   على {خ 

 .(2)"القول إرادة

ڦ  ڦ  چ: لهم قيل) يقول الوسيط التفسير يف الواحدي ذلك إلى وذهب

 ألن، إضمار اآلية هذه ويف ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد اإليمان تعالى اهلل آتاهم فيما وكان چڄ

ر .(3)"آتيناكم ام خذوا: لكم وقلنا: المعنى  المحذوف القول عاشور ابن الطاهر وقد 

ا  قول مقول چڦ  ڦ  ڄچ: وقوله": فقال، الحالية على منصوب ا مشتقًّ

ذ   الذي هو وذلك، خذوا لهم قائلين: تقديره محذوف  .(4)"عليه الميثاق   أ خ 

 لقول   مقول چڦ  ڦ  ڄچ : تعالى قوله": "الوسيط التفسير" ويف

كوا: أي، بقوة آتيناكم ما خذوا: لهم وقلنا: والتقدير، المعنى عليه دل محذوف    تمس 

 بدون به جاء ما واعملوا، نواهي ه واجتنبوا، وتقبلوه، ونشاط يجد فيه بما واعملوا، به

د   ڤ   چ على معطوف محذوف لقول   مقول الن صب محل يف فالجملة. (5)"تردُّ

: تقديره، رفعنا فاعل من حال أو، آتيناكم ما خذوا لكم وقلنا: تقديره  چڤ

 .(6)خذوا قائلين الطور فوقكم ورفعنا

، القول فعل ظهور يحتمل ال الكريمة اآلية عنه تحكي الذي المقام إن  

ة   كأنه إسرائيل بني فوق مرفوع فالطور ل   متابعة من لهم وترهيب ا عليه اهلل لقدرة بيان ا؛ ظ 

                                                                        

 .157/ 1، البن عطية، ( المحرر الوجيز1)

 .35/ 1( أنوار الت نزيل وأسرار الت أويل، 4)

 .151/ 1( التفسير الوسيط للواحدي، 8)

 .524/ 1( التحرير والتنوير، 2)

 .157/ 1( التفسير الوسيط، د. طنطاوي، 5)

 .211/ 1( ي نظ ر: حدائق الروح والريحان يف روابي علوم القرآن، 7)
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ة   الكتاب بأخذ األمر فكان ،التوراة سبيل عن وانحرافهم وفسادهم بغيهم  مباشر   بقو 

 التهديد موقف لمالءمة القول فعل ذكر ودون، نسق   بحرف الربط دون الرفع لفعل

 أي يحتمل ال المعاين يف وتدفق سياقية بانسيابية الجمل فيه تتابع الذي والوعيد

ل من مقصودة أهنا بدت ولو معيقات    .الرتكيب تأمُّ

 بني أعين أمام ورفعه الطور قلع لمشهد استحضار   هنا القول فعل حذف ويف  

 خطاب ا فخاطبهم، وأسالفهم أجدادهم يف العظيمة الواقعة تلك يدركوا لم ممن يهود

ا األمر يبقى كي؛ سبيله وانتهاج كتابه باتباع أمريًّا  الطور رأوا الذين لألسالف صالح 

ا اهلل كتاب باتباع األمر ييق وكي، فوقهم من يظلهم بأعينهم  القرآن عاصر لمن ممتدًّ

ا أحفادهم من سمعه أو  لم إن وهم، أسالفهم على وسلطانه اهلل باقتدار لهم تذكير 

ا الطور رأوا قد يكونوا ل ة كأنه مرفوع   حيًّا المشهد لهم استدعى قد الكريم فالقرآن ظ 

ا  .  اهلل تشريعات والتزام والعظة العربة ألخذ؛ أبصارهم أمام جليًّا واضح 
 

 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: (1)تعالى قوله: الخامسة اآلية

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 .چۆئ

، (2)تعبدون ال قائلين أو قلنا أي   القول   إرادة   على( ۈ  ٴۇ): تعالى قوله 

  أن   يهامإ من فيه لما؛ الن هي صريح من أبلغ وهو، النهي معنى يف خرب وهو
 
 المنهي

ذفت: وقيل، االنتهاء إلى سارع ، القول حذف على وهو، المضارع وارتفع« أن» ح 
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 . 148/ 1اد العقل السليم، ألبي السعود، ( إرش4)
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 عطف  ألنه؛ التوجيه ذلك إلى البيضاوي ومال. (1)تعبدون ال: لهم وقلنا: أي

وا" ول   "تعبدون ال" فجملة التوجيه هذا وعلى. (2)القول إرادة على فيكون، عليه "ق 

 تقدير على النيسابوريُّ  ويحتمُّ  .تعبدون ال: قلنا تقديره وفمحذ لفعل القول مقول

ا، القول تقدير من بد ال": فيقول محذوف قول فعل ون   ال" قبل إم  ب د  : قبل وإما، "ت ع 

سان ا وا": قبل وإما، إح  ول   .(3)"ق 

ا القول فعل تقدير على (ۈ  ٴۇ) جملة يف حيان أبو ويرى  محذوف 

 : وجهين

 إذ ويكون، الّله إال تعبدون ال: قائلين أي، محذوفة لبحا محكية تكون أن -

 قراءة ويؤيده، الّله إال تعبدوا ال لهم قائلين أي، النهي ومعناه، الخرب لفظ لفظه ذاك

وا": قوله عليه والعطف، "تعبدوا ال" مسعود وابن أبي ول  ق  ن ا ل لن اس   و  س   وهذا. "ح 

ل الوجه  ."القول" فعل من شتقة  م محذوفة   حاال   حيان أبو فيه تأو 

ون   ال: لهم وقلنا أي، القول المحذوف يكون أن  - ب د   يف نفي وهو، اهلل   إ ال   ت ع 

ا النهي معنى  .(4)أيض 

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ فجملة، التوجيه هذا على اعرتاض "المنار" تفسير ويف

 إما فهي يهالتوج هذا وعلى. محذوف   ق ول   مقول ال، للميثاق ب ي ان   هي إنما بعدها وما

: تقديره محذوف لمبتدأ خرب ا تكون أن وإما، اإلعراب من لها محل ال استئنافية

 .(5)"اهلل إال تعبدون ال الميثاق وهذا"

                                                                        

 . 141/ 1( البحر المديد يف تفسير القرآن المجيد، البن عجيبة الفاسي، 1)

 . 71/ 1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، 4)

 .848/ 1( غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، 8)

 .251/ 1( البحر المحيط، أبو حيان، 2)

 .888/ 1ير المنار، ( تفس5)
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 : أوجه ثمانية اإلعراب من چۈ  ٴۇچ  اآلية من الجملة هذه ويف

 .اإلعراب من حينئذ   لها محل وال الميثاق ألخذ مفسرة أهنا: أولها  -

 -  من الحال على نصب محل يف أهنا :الثاين الوجه  -

، الميثاق لفظ عليه دل   محذوف لقسم جواب ا يكون أن: الثالث الوجه  -

 : لهم قلنا أو استحلفناهم: والتقدير
 
 سيبويه إلى الوجه هذا ونسب، تعبدون ال باهلل

 .والمربِّد والفراء الكسائي ووافقه

، "أ ن  " حذف أو جر حرف حذف تقدير على يكون أن: الرابع الوجه  -

 هو الناصبة "أن" وحذف، تعبدوا ال بأن   أو تعبدوا ال أن على ميثاقهم أخذنا: والتقدير

 .له واستشهد المؤلف ذكره الذي

 القول وذلك، المحذوف بالقول نصب محل يف يكون أن: الخامس الوجه  -

 .اهلل إال تعبدون ال لهم قائلين: تقديره حال

 يف وما هي ولكنها، تقدم كما مضمرة ناصبةال "أ ن  " أ ن  : السادس الوجه  -

 ."ميثاق" من بدل أهنا على نصب محل يف حيِّزها

 بل حاال   ليس القول وذلك، محذوف بقول منصوب ا يكون أن: السابع الوجه  -

 قال. النهي معنى يف خرب ا ويكون. ذلك لهم وقلنا: والتقدير، إخبار مجرد

  قراءة وتنصره، والنهي األمر صريح من أبلغ هو: الزمخشري
ّ
 ال} اهلل وعبد أ ب ي

 .{تعبدوا

 ذكره - المفسرة "أ ن  " حذفت ثم مفسرة "أ ن  " تكون أن: الثامن الوجه  -

 .(1)الزمخشري

                                                                        

البحر المحيط  - 478/ 1الكشاف  - 147/ 1( ي نظ ر يف تلك الوجوه اإلعرابية: معاين القرآن للفراء، 1)

= 
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 البن الغيبة ياء وقراءة، الحاضر بخطاب الجمهور لقراءة النسفي عرض وقد

  كثير
ِّ
ه  ، والكسائي وحمزة   المكي  اسم   إسرائيل يبن بأن    (يعبدون ل) قراءة ووج 

ي ب كلها الظاهرة واألسماء، ظاهر ف ت فلما، يعبدوا أال: ومعناه. غ  ذ  ف ع "أن" ح   أما. ر 

  أهنا فتخريجها الحاضر قراءة
 
: تقول كما، تعبدوا أال: والمعنى، خرب صورة يف هني

 ألن ه؛ والنهي األمر صريح من أبلغ وهو. األمر تريد، كذا له تقول فالن   إلى تذهب  

ع   نهكأ ور  ه، عنه يخرب وهو واالنتهاء   االمتثال   إلى س    قراءة وتنصر 
ِّ
: ت) كعب بن أبي

وا ال( »هـ 88 ب د   .(1)«ت ع 

 المفسرين لكن  ، الخرب صورة على المحذوف القول جملة تركيب   أتى وقد

ا رأوه . األمر تريد، كذا له تقول فالن إلى تذهب: تقول كما، النهي معنى يف إخبار 

ع   كأنه ألنه؛ والن هي األمر صريح من لغأب وهو ور   يخرب وهو واالنتهاء االمتثال إلى س 

ې    ې  چ: الداخلي السياق يف األولى: بقرينتين التوجيه هذا وتأكد، عنه

  قراءة فهي الثانية القرينة أما، الن هي على الخرب حمل يقوي فاألمر چى
ِّ
 بن أبي

 .واترةمت غير قراءة وهي، «تعبدوا ال»: كعب

 : دلليان هدفان له – أرى فيما – له هنا القول فعل وحذف

؛ الميثاق من بدل اهلل عبادة وكأن الميثاق صلب يف اهلل عبادة إدخال: أولهما

 اهلل بين واألوثق األغلظ الميثاق وكوهنا الدين من العبودية أهمية على للتشديد

 .وعباده

                                                                        
= 

ن  به الرحمن،  - 253/ 1الدر المصون  - 434/ 1  . 21/ 1إمالء ما م 

ت، البن مجاهد، صـ (. ويف تخريج القراءتين راجع: السبعة يف القراءا77/ 1( النسفي: مدارك التنزيل )1)

اء السبعة، ألبي علي الفارسي،  - 38الحجة يف القراءات السبع البن خالويه، ص  - 174 الحجة للقر 

 .  288/ 1اتحاف فضالء البشر، للبنا الدمياطي،  -141/ 4
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 بميثاق إسرائيل بني من ينالشاهد السامعين الحاضرين مخاطبة: ثانيهما

 ما قائم   اهلل مع الميثاق إن: لهم يقول الكريم النص وكأن  ، تعالى اهلل مع أسالفهم

ب ل ه من انقطع
ب ل كم من تقطعوه فال، ق 

 . أسالفكم به التزم كما به ملزمون فأنت، ق 
 

 ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ : (1)تعالى قوله: السادسة اآلية

  چىې  ې  ې   ې

وا"  قراءة يف ختلفواا ذ   الجمهور وقرأ، الخاء بفتح عامر وابن نافع فقرأ؛ "وات خ 

 وإذ" وهو التكلم ضمير من التفات يظهر الجمهور قراءة فعلى.(2)األمر على بكسرها

ذوا" وهو الخطاب ضمير إلى، "وأمن ا للناس مثابة   البيت جعلنا  مقام من وات خ 

 بـ يقدر الجملتين بين محذوف قول فعل وجود من بد فال وعليه، "مصلًّى إبراهيم

 چۉ  ې  ې  ې  ېچ : وقوله": عاشور ابن يقول، (قائلين) أو( قلنا)

ا الماضي بصيغة عامر وابن نافع قرأه  من االتخاذ هذا فيكون، "جعلنا" على عطف 

 أو، مصلى إبراهيم مقام من يتخذوا أن الناس ألهمنا فالمعنى، الجعل ذلك آثار

 حصول على للداللة فهو، واتخذوه فامتثلوا إبراهيم لسان على بذلك أمرناهم

 العشرة باقي وقرأه، فاتخذوا ذلك جعلنا: قيل فكأنه، االقتضاء داللة بطريق الجعل

 فيكون، الخطاب بقرينة اتخذوا قلنا: أي، القول تقدير على األمر بصيغة الخاء بكسر

ا المعطوف العامل : لبيد كقول ولهمعم وبقي، بالقرينة محذوف 

ــروعَ َفَعــال ــْت األَْيُهقــانِ  ُف   َفأْطَفَل

 

ـــالَجْلَهَتيِنِ  ـــا ب ـــا ظَِباُؤه  َوَنَعاُمه

 إلى، القراءتين فمآل، أطفال الطير ألفراخ يقال ال فإنه؛ نعامها وباضت أراد 
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 - 31بن خالويه، صـ الحجة يف القراءات السبع، ال - 178( ينظر: السبعة يف القراءات، البن مجاهد، صـ 4)

 . 4/444النشر يف القراءات العشر، ألبي الخير محمد الدمشقي، 
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 .(1)واحد مفاد  

ذوا﴿ الماضي بالفعل عامر وابن نافع قراءة ووجه    على عطف   بأهنا﴾  وات خ 

ذ  : أي، ﴾جعلنا﴿ م   الذي إبراهيم مكان   من الن اس   وات خ 
س   وإسكان به الهتمامه به و 

ي. (2)إليها ي صلُّون قبلة   عنده ذريته ها أن   القراءة   ويقوِّ  وعهدنا﴿: إنشاء   ال خرب ا بعد 

اق ها وعن﴾. إبراهيم إلى مين ذكر فقد الكريمة اآلية مع اتِّس    :أوجه   ثالثة   الحلبي الس 

 ها ا﴾ إذ﴿ بـ المخفوض﴾ جعلنا﴿ على معطوف   أنه: أحد   فيكون، تقدير 

 .واحدة   جملة   الكالم  

 تقدير   إلى فيحتاج  ﴾ جعلنا وإذ﴿: قول ه مجموع   على معطوف   أنه: الثاين 

ذوا وإذ»: أي﴾ إذ﴿  يف الفارسي علي أبي تقدير وهو، جملتين الكالم   ويكون، «ات خ 

ة" ج   .(3)"الح 

 ا يكون   أن: الثالث ه محذوف   على معطوف  وا فثابوا: تقدير  ذ   تقدير وهو. وات خ 

 .(4)البقاء أبي

 الن ص   أن   فأرى؛ الكريمة اآلية يف القول فعل لحذف الداللية العلة وعن

، دالليًّا متاحين - األمر وقراءة الماضي بقراءة  -الرتكيبين جعل الحذف هبذا الكريم

 القول ظهور يحتمل ال الماضي الفعل قراءة فعلى ،المعنى تفسير يف ومقبولين

ا ر   مقصود   فالقول األمر قراءة وعلى، مطلق   الحتمال إتاحة   الفعل حذف فكان؛ ومقد 

 .  ودالليًّا نحويًّا وتوجيههما القراءتين
                                                                        

 . 1/118( التحرير والتنوير، 1)

 (. 31/ 1( مدارك التنزيل، للنسفي )4)

اء السبعة، ألبي علي الفارسي، 8)  .448/ 4(  الحجة للقر 

/ 4الدر المصون للسمين الحلبي،  -74/ 1ء، ( أبو البقاء العكربي: إمالء ما من  به الرحمن، ألبي البقا2)

185. 
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 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ : (1)تعالى قوله: السابعة اآلية

  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ    ڀ

 : آراء ثالثة تقديره ويف، محذوف قول هناك 

 .(2)(يقوالن) بــــــــ ويقدر الحال على نصب محل يف إنه: األول الرأي -

ر: الثاين الرأي -  إبراهيم كالم من القول وهذا، "إبراهيم   ي رفع  " من حاال   ي قد 

ا حينئذ   كان إسماعيل ألن؛ لذريته الدعاء يناسب الذي  أن ذلك ودليل، صغير 

ات المفعوالت ذكر بعد إبراهيم على فعط إسماعيل  العربية أسلوب وهو، والمتعلِّق 

 أحدهما ي عط ف إذ؛ الفعل صدور يف عليه والمعطوف المعطوف عمل تفاوت إذا

ا. األول بالفاعل يتعلق ما استيفاء بعد اآلخر على ا إذا أم   على الثاين في عط ف ات حد 

 .(3)االستيفاء قبل مباشرة   األول

اء م ن :الثالث - ر  ن الق   فعل فيكون؛ إسماعيل برفع ويبتدئ. البيت على يقف م 

ر القول  والدعاء، إبراهيم من كان البناء فكأن  ، إلسماعيل خرب رفع محل يف المقد 

 .(4)إسماعيل من كان

اِعيُل }": الحلبي السمين يقول الوجوه تلك ولتفصيل مح  : قوالن فيه {ِإَوس 

هما - ا فاعال   فيكون  ، «إبراهيم» على عطف   هأن  ، الظاهر   وهو، أحد   له مشارك 

بَّل  ِمنَّا}: قول ه ويكون  ، الرفع   يف بَّنحا تحقح ب   محلِّ  يف {رح  القول   ذلك، القول   بإضمار ن ص 

ف عان: أي منهما الحال   على نصب   محلِّ  يف ر   قراءة   هذا ويؤيِّد، تقب ل   رب ن ا: يقوالن ي 
                                                                        

 141البقرة: ( 1)

 .  171/ 8. وينظر الربهان يف علوم القرآن، 1/412( ينظر: الكشاف، 4)

 .113/ 1( التحرير والتنوير، 8)

 .4/782، وينظر مغني اللبيب، 1/887( ينظر: معاين القرآن للفراء، 2)
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 أال   ويجوز، ذلك قائ لين: أي، تقب ل   رب نا يقوالن»: قرأ، ول  الق فعل   بإظهار اهلل عبد

 "إذ" يف العامل   هو ويكون  ، قبلها ما على معطوفة   جملة   هو بل حاال   القول   هذا يكون  

ف ع هما وقت  : أي يرفعان إذ تقب ل   رب نا يقوالن: والتقدير  ، قبله  .ر 

 هو محذوف   قول   وخربه  ، تدأ  مب وإسماعيل  ، الحال   واو الواو  : والثاين  -

  هو وإسماعيل  ، الرافع   هو إبراهيم فيكون  ، "ت قب ل   رب نا": قول ه يف العامل  
 
، فقط الداعي

ا طفال   حينئذ   كان إسماعيل   ألن  : قالوا وه، صغير  و  ر  : والتقدير  . ♠ علي عن و 

 .(1)امن   تقب ل   رب نا: يقول إسماعيل كون   حال   إبراهيم   يرفع وإذ

ب ن ا}" اآلية هذه عن تفسيره يف السعود أبو وقال ب ل   ر  ، القول إرادة   على {م ن ا ت ق 

 هو أنه على: وقيل. - السالم عليهما - منهما حال   أنه على به قرئ وقد، يقوالن: أي  

 إذ منا تقبل   ربنا يقوالن والتقدير  ، قبلها ما على معطوفة   والجملة   "إذ  " يف العامل  

 العامل وهو، محذوف   قول   خرب ه مبتدأ   وإسماعيل: وقيل. رفع هما وقت   أي   فعانير

ب ن ا" يف  محل يف والجملة  ، الداعي هو وإسماعيل الرافع هو إبراهيم   فيكون "م ن ا تقب ل   ر 

إ ذ  : أي الحالية على النصب ف ع   و  د   إبراهيم   ي ر  اع  و   رب ن ا يقول   إسماعيل أن والحال الق 

 .(2)م ن ا تقب ل

را يرى اآلية يف القول فعل لحذف الداللي المغزى وعن  حكاية أنه المنار مفسِّ

ف  ، ذلك يقوالن كانا أهنما وهو، البناء عند وإسماعيل إبراهيم لدعاء ذ   القول   وح 

ه د   الذي لإليجاز  لحالهما بيان القول وجملة، العرب خطاب يف القرآن من ع 

 .(3)وقتئذ  

                                                                        

 .112/ 4( الدر المصون، للسمين الحلبي، 1)

 178/  1( تفسير إرشاد العقل السليم، ألبي السعود 4)

دين: عبده ورضا، 8)  .837/  1( تفسير المنار، للمحم 
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ا رضا رشيد السيد ذكره الذي اإليجاز وجه ىإل أضف    يتضمن آخر وجه 

 تحول شائبة أو سمعة أو رياء فيه يتداخل أن خشية العمل حبوط من الشديد الخوف

ف   ولهذا، القبول دون ذ  ف القول ح  ذ   كان بيته هلل رفعا أن ففور، النداء أداة وح 

 المتكلم يدفع قد معه يثالحد وإعظام وإكباره وإجالله اهلل من والخوف؛ دعاؤهما

 أو الفزع مواقف يف الجمل بين العطف حروف كحذف وذلك»، كالمه يف لحذوف  

 عكس فلقد؛ للحذف مدعاة   النفسي االنفعال حاالت كانت وإن، (1)«االنفعال مطلق

، الصالح وولده الخليل نفس يف البيت بناء بقبول نفسيًّا رجاء   هنا القول فعل حذف

 تالي ا كان الحبوط من والخوف بالقبول الرجاء داللة يحمل الذي الدعاء هذا ولعل

ا ا سريع   .الفعل حذف فناسب ه، البناء لفعل مباشر 
 

 ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ : (2)تعالى قوله: الثامنة اآلية

  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ

  يا»: قوله من الجملة": عادل ابن يقول
 
 محذوف بقول منصوبة   بعدها وما« ب ني

  يا: فقال): أي، البصريين رأي على
 
 على القول معنى يف ألهنا؛ الوصية وبفعل(. ب ن ي

 .(3)"الكوفيين رأي

  ي ا}: قوله": بقوله جالء   اآلية األرمي األمين محمد الشيخ ويزيد
 
 على {ب ن ي

ى: تقديره، البصريين عند القول إضمار   ي ا} وقال، بنيه هبا ووص 
 
؛ وذلك. الخ {ب ن ي

  ي ا} ألن  
 
ا، القول فعل أو، القلوب ألفعال إاّل  مفعوال   تقع ال والجملة، جملة   {ب ن ي  وأم 

 ويف. رأيهم على القول معنى يف ألّنها؛ الوصية بفعل فمنصوب   الكوفيين عند

                                                                        

 .73( الخالصة النحوية، د. تمام حسان، ص 1)

 184البقرة: ( 4)

 .588/ 4يف علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي،  ( اللباب8)
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  ي ا}: قوله "الفتوحات"

 
 : وجهان فيه {ب ن ي

 إبراهيم على يعقوب بعطف القول على وذلك، إبراهيم مقول أّنه: أحدهما ،

: والتقدير، عليه إبراهيم مقول لداللة؛ محذوف   يعقوب ومقول، مرّ  كما األظهر وهو

ى   ي ا}: وقال، بنيه إبراهيم هبا ووص 
 
ط ف ى اهلل   إ ن   ب ن ي م   اص  ين   ل ك   هبا ووصى. الخ {الدِّ

  ي ا}: وقال، بنيه يعقوب
 
 .الخ {ب ن ي

 إبراهيم ومقول، باالبتداء رفعه قلنا إن؛ يعقوب مقول من أنه: والثاين 

ى: والتقدير، عليه يعقوب مقول لداللة؛ محذوف  ي ا}: وقال، بنيه إبراهيم هبا ووص 

 
 
ى ويعقوب. الخ {...ب ن ي   ي ا}: وقال، بنيه هبا وص 

 
 .(1){ب ن ي

 يف للخالف ثمرة   الخالف وهذا، {...بنيَّ  يا} الجملة قال فيمن اختلفوا وقد

 : ذلك يف قولن وهناك، الجملة من "يعقوب" موقع

ا مفعوله ويكون، «إبراهيم» على معطوف أنه: أولهما - ى: أي، محذوف   ووص 

ا بنيه يعقوب    .إبراهيم فالقائل وعليه. أيض 

ا يكون أن: والثاين - : قال ويعقوب: تقديره محذوف وخربه، باالبتداء مرفوع 

  يا
 
 ♠ إبراهيم مقول يكون وعليه، يعقوب القائلف وعليه. اصطفى اهلل إن   بني

ا  فعل   بتقدير يعقوب مقول هي التي {...يا بحِِنَّ إنَّ اهّلل} جملة عليه دل ت محذوف 

 .محذوف   قول  

ا "يعقوب" بنصب فائد بن وعمرو، اهلل عبد بن إسماعيل وقرأ -  على عطف 

ى: أي، «بنيه» ا يعقوب   إبراهيم   ووص   .(2)أيض 

 لتوجيه جاء القول فعل حذف أن لنا يظهر الكريمة اآلية لةدال تأملنا وإن
                                                                        

 .881/ 4رآن، األرمي، ( حدائق الروح والريحان يف روابي علوم الق1)

 .147 -143/ 1التحرير والتنوير،  - 514/ 1( ينظر: البحر المحيط، 4)
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ا يعقوب كالم ومن إبراهيم كالم من اإلسالم على بالموت الوصية  فالنص، أيض 

 بني لتنبيه ودالليًّا تركيبيًّا متاحين االحتمالين وترك الداللي األفق هذا فتح قد الكريم

 على شددوا أن بعد إال اهلل إلى انتقلوا ما يعقوب وأباهم الخليل جدهم أن إسرائيل

 إبراهيم مقول من القول أن يؤكد ومما. سواه دون بالعبودية وحده اهلل بإفراد بنيهم

 قوله يف سجنه لصاحبي يوسف الصالح النبي ذكره ما – السالم عليهما – ويعقوب

ٱ  ٻ  چ   چخب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يتچ : (1)تعالى

ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ                ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺپ    پٻ  ٻ        ٻ  پ

  چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ

 ولكن  ، الموت ذائقة نفس فكل؛ الموت عن ليس القول مقول يف والنهي

 يف فالنهي، اإلسالم على ثابتين كونكم حال على إال موتكم يكن فال المقصود

 وأنت   إال ت صلِّ  ال": كقولك، وامات إذا اإلسالم حال خالف على كوهنم عن الحقيقة

الة عن تنهاه   فال، "خاشع   وع ترك عن ولكن، الص  ش   .(2)صالت ه يف الخ 

دي ة وبذلك ص   كان والسياق، الرتكيب ظاهر على حكمت النص من فالق 

ا ر  ؤشِّ  ؛ الرتكيب هذا من المقصودة الداللة تلك إلى للوصول نصيًّا م 
ُّ
 عنه فالمنهي

ا عنه المنهي غير لفظ ا  .قصد 
 

 پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : (3)تعالى قوله: التاسعة اآلية  

  چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

 من والجملة": عادل ابن يقول، محذوف   بقول منصوبة   "أحياء   بل" جملة

                                                                        

 83-81يوسف:  -( 1)

 .78/ 1( ينظر: مدارك التنزيل، للنسفي، 4)

 152البقرة: -( 8)
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وحاٌت }: قوله م 

ح
ا .به محكية ألهنا؛ بالقول نصب محلِّ  يف {ُهم  أ يحاءٌ } وأمَّ  {بحل  أح 

 : وجهين فيحتمل

 - تعالى - اهلل من إخبار هو بل، اإلعراب من محل   له يكون   أال: أحدهما -

 لكم شعور ال المعنى إذ؛ چڀ   ڀ  ٺچ: قوله ويرجحه، أحياء بأهنم

 .بحياهتم

 هم: قولوا بل": تقديره محذوف بقول النصب محّله يكون أن: والثاين -

 .(1)"المعنى لفساد األول بالقول ينتصب أن يجوز وال، "أحياء

 : دلليان مقصدان له - أرى فيما – هنا القول فعل وحذف

 چڀ  ڀچ الجملة تبقى كي، الداللي االحتمال دائرة توسيع: أولهما 

 كذلك وتبقى، بالحياة للشهداء وشهادته تعالى اهلل إقرار من تكون ألن محتملة

 .أحياء   بل قولوا: المحذوف القول لفعل محتملة  

ا ماتوا نعم، الشهداء موت دعوى على الكريم القرآن رد سرعة: ثانيهما  جسد 

 أو لغوي فاصل دون موهتم لزعم النفي ومباشرة، الخلد رحاب يف أرواحهم وبقيت

   .تركيبي عائق دون الدعوى مع الرد وتماسِّ  القول فعل بحذف حدا تركيبي حائل
 

 ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ: (2)تعالى قوله: العاشرة اآلية

  چوئوئ

اب   چەئ  وئچ: قول ه يف اء  والف": حيان أبو قال   و  ا ج  ثم  ، إ ذ   قول   و 

ه محذوف   يب   إ نِّي لهم فقل  : تقدير  ر  رط   على يرتت ب     ال ألن ه  ؛ ق   يت رت ب   إن ما، القرب   الش 

                                                                        

 .31/ 8يف علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي،  ( اللباب1)

 137البقرة: ( 4)
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 . (1)"الق رب عن اإلخبار  

  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ: تعالى قوله: الحلبي السمين وقال

هما وجهان  « أ جيب» يف چۇئ يب  » ل صفة   رفع محلِّ  يف جملة   أهنا: أحد  « ق ر 

نِّي ثان   خرب  أهنا والثاين  فاء بعد   قول   إضمار   من ب د   وال. أول   خرب « قريب» ألن  ، إل 

ه الجزاء ل  : تقدير  ق  يب   إين لهم ف  نا وإنما، ق ر   على المرتتِّب ألن  ؛ التقدير هذا إلى احتج 

خبار   الشرط
ب   اإل  ر   .(2)بالق 

 فإين" قبل محذوف قول تقدير إلى "والتنوير التحرير" صاحب أشار وقد

 واستعمال  ": يقول األسلوب هذا لمثل العرب استعمال على جري ا وذلك؛ "قريب

رط   هذا مثل   ة مع الش  ؤال ماد  ر   بما االهتمام   لقصد السُّ ك  ي ذ  ه س   معروف   استعمال   بعد 

: علقمة قال، البلغاء عند

نِي بِالن َســـاءِ  ُلونِيَتْســـأَ  َفــإِنْ   َفـــإِنَّ

 

ــر    ــَأْدَواءِ  َخبِي ــاءِ  بِ ــُب  الن َس  (3)َطبِي

ي ؤيِّد   يد هذا و  ت   الت ي "ق ل  " كلمة من الجواب تجر  ر 
ك  ؤال مواقع يف ذ   من السُّ

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓے   ے  ۓچ : (4)تعالى قوله نحو  ، القرآن

 .(6)"(چپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ(5)و

يب   فإنِّي}": طنطاوي سيد محمد شيخال وقال ر  ؛ المحذوف القول مقول {ق 

؛ تقدير بدون المعنى لوضوح؛ {قريب فإين}: جملة الجواب يكون أن ويحتمل

                                                                        

 .485/  4 ( البحر المحيط، ألبي حيان،1)

 .437/ 4( الدر المصون، للسمين الحلبي، 4)

ل. انظر: همع الهوامع 8)  .44/ 4( هذا بيت  من الطويل، وهو لعلقمة  بن عبدة الفح 

 137البقرة: ( 2)

 448البقرة: ( 5)

 .113/ 4( التحرير والتنوير، 7)
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 .(1)"اهلل إلى يعود {فإين قريب}: تعالى قوله يف والضمير

 يف واسطة وربه العبد بين يكون ال حتى داللّيا مقصود   هنا القول فعل وحذف

 آيات كل ففي ملسو هيلع هللا ىلص األكرم ونبيه الخاتم رسوله الوسيط هذا كان ولو الدعاء

ط التساؤالت  - بذاته الرب أجاب، اهلل عن السؤال يف إال، "قل" بقوله نبيه اهلل يوسِّ

 كل يقطع باإلجابة بعده الوعد ثم بالقرب الجواب وهذا، قربه عن - وتعالى سبحانه

 استجابة يف اإلحباط أو، به االستهانة أو الدعاء عن التخاذل يف تعلة   كل ويدفع معذرة

 .له تعالى اهلل
 

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ (2):تعالى قوله: عشرة الحادية اآلية  

ُِق }: تعالى قوله  رذ ه محذوف بقول   منصوبة   الجملة   هذه {َّلح ُنفح  يقولون: تقدير 

ق ال ، تارة  « كل  » لفظ   يراعى أ ن   يجوز   يعني، يقول: التقدير   يكون   أن ويجوز، ن فرِّ

ر   القول   ذلك يف، أخرى ومعناها ن  ، المقد  ر ف م  ن  ، معناها راعى« يقولون» ق د  م  ر و   قد 

ول   وهذا، لفظ ها راعى« يقول»  أ ن   ويجوز  ، الحال   على نصب   محلِّ  يف المضمر   الق 

 .(3)خرب  بعد خرب  ألنه رفع   محلِّ  يف يكون  

: فقال، محذوف قول تقدير عهمام ينتفي أخريين لقراءتين عرض وقد

ة  " ق   ال» على والعام   زرعة وأبو يعمر وابن جبير ابن وقرأ. الجمع   بنون« نفرِّ

ويت، ويعقوب ا عمرو أبي عن ور  ق   ال»: أيض  رِّ «. كل» لفظ على حمال   الغيبة بياء« ي ف 

قون ال» اهلل عبد مصحف يف أن هارون وروى رِّ ال بالجمع  « ي ف  م  ، «كل» معنى على ح 

ها المنفية   الجملة   بل، قول   إضمار   إلى حاجة   فال القراءتين هاتين وعلى ا: بنفس   يف إم 

                                                                        

 .118/ 1( التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، 1)

 435البقرة: ( 4)

 .541/ 2يف علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي،  اللباب (8)
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ا، الحال   على نصب   محلِّ  م كما ثاني ا خرب ا رفع   محلِّ  يف وإم   القول   ذلك يف تقد 

 .(1)المضمر  

 المتكلم بنون الجمهور قرأه "نفرق ال": والتنوير التحرير صاحب ويقول

 عليه دل محذوف قول مقول من يكون بأن؛ االلتفات يحتمل وهو، المشارك

 أمرناهم أننا حال يف آمنوا: أي للجاللة فيه النون أو. عليه "وقالوا" وعطف. السياق

 عليه دل محذوف لقول مقول هو: وقيل، معرتضة فالجملة، نفرق ال ألننا، بذلك

 .(2)"وقول اعتقاد اإليمان ألن؛ "آمن"

 مع المقول وذكر": قائال   ذلك على "المنار" يف عبده محمد الشيخ ويعقب

 شيء يف الفهم يقف ال الكتاب يف مواضع وله، البليغ الكالم يف كثير القول حذف

 .(3)"منها

 وتنبيه بالرسل اإليمان لقضية االنتباه للفت جاء هنا القول فعل وحذف

قوا أن بعد من إال السماوية األديان أهل اختلف فما، لها والقارئ المستمع  اهلل بين فر 

 يف سبب ا العقدية القضية تلك فكانت، بآخر يؤمن ولم برسول بعضهم وآمن ورسله

 القوي االلتفات هبذا وءالض عليها فسل ط، والمسلمين والنصارى اليهود افرتاق

 يف رسله من أحد بين نفرق ال": والمعنى، إليها الناس أبصار وتوجيه القضية إلبراز

 نؤمن بل، ببعض وكفروا ببعض فآمنوا، والنصارى اليهود فعلت كما هبم اإليمان

 من والمقصود. منهم بأحد نكفر وال، األنبياء جميع نبوة ونثبت، تعالى رسله بجميع

 عدم هو المقصود أن من بعضهم اد عاه ما ال، لكلهم النبوة إثبات: مالكال هذا

                                                                        

 .772/ 4( الدر المصون، السمين الحلبي، 1)

 .188/ 8( التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، 4)

 .117/ 8( تفسير المنار، 8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=352#docu
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 .(1)"بينهم التفضيل
 

 ۋ    ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: (2)تعالى قوله: عشرة الثانية اآلية

ەئ  وئ  وئ     ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

مئ    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

  چمب  ىب  يب  جت  حت  خت   خبيئ   جب  حب  ىئ

 وهذا": فقال، الدعاء قبل محذوف قول تقدير إلى    الطربي أشار

. إياه دعائهم يف يقولونه وما، يدعونه كيف دعاءه المؤمنين عباده   اهلل من تعليم  

ن ا  ال رب نا": قولوا: ومعناه ذ  ين ا إ ن   ت ؤاخ   أو"، نعمله فلم عمل ه علينا فرضت   شيئ ا "ن س 

 ولكن، معصيت ك إلى من ا قصد   غير   على، ففعلناه فعل ه عن هنيت نا شيء   فعل يف "أخطأنا

 . (3)"وخطأ به من ا جهالة   على

 يف قولوا معناه": فقال اآلية يف مضمر قول تقدير إلى عطية ابن وذهب

 ال نارب: دعائكم يف قولوا: أي، القول إضمار على هذا": حيان أبو وقال.(4)"دعائكم

 والذلة الحاجة مقام يف نفسه يشاهد الداعي إذ؛ العبادة مّخ  والدعاء، تؤاخذنا

 السورة هذه ختمت فلذلك، واإلفضال االستغناء بعين ربه ويشاهد، واالفتقار

 يرغبون بأهنم منهم إيذانا؛ رب نا: بقولهم منها جملة كل وافتتحت، والتضرع بالدعاء

 داخلون مربوبون بأهنم مقرون وألهنم، أحوالهم ومصلح مربيهم هو الذي رهبم من

                                                                        

 .127/ 2( حدائق الروح والريحان يف روابي علوم القرآن، 1)

 437البقرة: ( 4)

 .187/ 8ي، ( جامع البيان، الطرب8)

 .872/ 1( المحرر الوجيز، ابن عطية، 2)
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 .(1)"واالفتقار العبودية رق تحت

 سرِّ  بيان   إثر   دعوات هم بقية   حكاية يف شروع    الدعاء هذا أن السعود أبو ورأى

ذنا ال: أي، التكليف  من الخطأ أو النسيان إلى المؤدية األمور من عنا صدر بما تؤاخ 

ه مباالة وقلة   تفريط   ل مما ماونحو   اكتفاؤه يعني وهذا. "...التكليف تحت يدخ 

ا قوال   فيه يقدر ولم، المؤمنين كالم من أنه على الدعاء بتوجيه  . (2)مضمر 

ا فهي، اآلية يف لوجهين عاشور ابن الطاهر وعرض ا، المؤمنين قول من إم   وإم 

، إلعرابا من لها محل فال المؤمنين قول من كانت فلو، العالمين رب من تلقين  

 يقول، نصب محل يف فهي تعالى اهلل من محذوف   قول إضمار على كانت وغن

 معناس: قالوا الذين المؤمنين قول من محكيًّا الدعاء هذا يكون أن يجوز"   :

، تعالى اهلل ومناجاة الجزاء طلب إلى فتوجهوا، والرضا القبول اتبعوا بأن وأطعنا

 يكون أن ويجوز، بانتهائها لإليذان تكملة السورة آخر يف عنهم هذا حكاية واختيار

نوا ما مثل، الدعاء هذا يقولوا بأن إياهم تعالى اهلل جانب من تلقين ا قِّ  يف التحميد ل 

 بعد اهلل إن، السورة آخر إلى "تؤاخذنا ال ربنا : قولوا": التقدير يكونف، الفاتحة سورة

نهم، وسعها إال نفسا يكلف ال أنه لهم قرر أن  انتفاء ثارآ من هي بدعوات   مناجاة   لق 

 .(3)"الوسع يف ليس بما التكليف

  

                                                                        

 .178، 174/ 4( البحر المحيط، أبو حيان، 1)

 .828/ 1( إرشاد العقل السليم، ألبي السعود، 4)

 .187/ 8( التحرير والتنوير، 8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=354&bk_no=61&ID=359#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=354&bk_no=61&ID=359#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=354&bk_no=61&ID=359#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=354&bk_no=61&ID=359#docu
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 البحث خاتمة 

 من الظاهرة تلك شواهد واستدعاء القول فعل لحذف النظرية الدراسة بعد

 بعض اطراح يف ومعجز دقيق ميزان له الكريم القرآن أن لنا يتأكد، البقرة سورة

 إلى راجع   اإثباهت أو تركيبية وحدة حذف مرد وأن، إثباهتا أو الرتكيبية الوحدات

ن وسالسة الرتكيب سيولة تضمن نصي ة كفاءة أعلى تحقيق  يتيح بما، اللغوي المكوِّ

 وتماسك الجمل توالي دون يحول عائق   دون السياقي واالنسياب اللفظي التدفق

 .الرتكيب

 – العام ديدنه يف كما – القول فعل حذف شواهد يف الكريم النص راعى وقد

، االختزال تستدعي الموقف طبيعة كانت حيث فاختزل، اللغوي المقام حاالت

، المعنى واحتماالت الداللة آفاق فتح الموقف سياق يستدعي حيث وحذف

 إزالة أو الرد سرعة الموقف استدعى حيث قول   فعل دون بالرتكيب الرتكيب وأعقب

 .   ورهب ا رغب ا النفسي االنفعال تصوير او اللبس

ى الشواهد تلك يف القول فحذ مواطن من موطن   لكل وكان   مغز 
 
 بليغ   داللي

م أو، نفسية   حالة يكشف أو، فكرة   يعمق قد ا يعمِّ  يسلط أو، قضي ة يثير أو، حكم 

 يف والتأمل التدبر نحو النفس كوامن يثير أو، تشريعي أو عقدي مبدأ على الضوء

 .المحتملة الدالالت استخراج

 : هي فها، مقتضبة نقاط صورة يف البحث نتائج أبرز أخلص أن أردت   وإن

د   حتى، الكريم القرآن يف القول فعل حذف يكثر -0  القرآن مبتكرات من ع 

د  ، الكريم ة   ظاهرة وع  ه مستقل   . بنفس 

، االلتفات بأسلوب البالغيين عند يسمى فيما القول فعل حذف يرد  -6

 أو الليةد لعلل النص وحدات بين األسلوب بتغاير الحذف من النمط هذا ويرتبط
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 .الكريم النص من مقصودة تداولية

ا الفعل كان إذا -4  الكوفيُّون بذلك اكتفى القول بمعنى يكون   ألن صالح 

ا، القول مجرى وأجروه ا قوال   فيقدرون البصريون أم  ، ومنزعه فكرته ولكل  . محذوف 

، قمنطو لتقدير الحاجة دون بالمفهوم النصي االكتفاء ويقرر المعنى يراعي من فثمة

ا يراعي من وهناك  إال اإلعراب توجيه معها يمكن ال النحوية العوامل يف منطقية   أبعاد 

 .محذوف قول بتقدير

ف -3 ئ   التي القول بجملة لالهتمام القول فعل ي حذ 
، أجلها من الكالم أ نش 

 وكذلك.  القول جملة داللة استقبال عليه يشوش بما المتلقي ذهن إشغال وعدم

 .السياق من واإلفادة والمبالغة السامع وفهم كاإليجاز، مقصودة   بالغية   لدالالت  

ا نادر   - القول مقول وهو - القول جملة من الثاين الركن حذف -5  يف جدًّ

 .الكريم القرآن

 أو عنصر منه محذوف ا ووردت، األركان تامة القول جملة وردت -2

ر ربما أو، عنصران ا القائل) منها عنصر أ ضم  ره( تحديد   .السياق فيفسِّ

ر   -1 ا المحذوف القول فعل ق دِّ ا مضارع   ماضي ا، للمفعول مبنيًّا وفعال  ، وأمر 

ا ر  ، ومضارع  ا القول وق دِّ  .المواضع بعض يف الحالي ة على منصوب ا مشتقًّ
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 المراجع قائمة 

 العمادي السعود ألبي، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد  -0

 .تاريخ دون، بيروت، العربي الرتاث إحياء دار، مصطفى بن محمد بن محمد

 الطبعة، بيروت، األرقم دار ط، األنباري الربكات ألبي، العربية أسرار -6

 .م1777 -هـ1248، األولى

: حواشيه وضع، السيوطي الدين جالل، النحو يف والنظائر األشباه -4

  .م4881 – هـ1244، بيروت، العلمية الكتب دار، الثانية الطبعة، الشيخ غريد

 محمد بن األمين محمد، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -3

 .م1775 - هـ 1215، بيروت، الفكر دار، الشنقيطي المختار

 بابن المعروف، حمزة بن علي بن اهلل هبة، الشجري ابن أمالي -5

: الطبعة، القاهرة، الخانجي مكتبة، الطناحي محمد محمود. د: تحقيق، الشجري

 .م1771 - ـه1218، األولى

 اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء الرحمن به َمنَّ  ما إمالء -2

 مصورة] تاريخ دون، بيروت العلمية الكتب دار، العكربي البقاء ألبي، والقراءات

 [.الهور نسخة من

 البن، والكوفيين البصريين النحويين بين الخالف مسائل يف اإلنصاف -1

: تحقيق، "األنباري سعيد أبي بن محمد بن منالرح عبد الربكات أبي" األنباري

  .م4888 األولى الطبعة، بيروت، العصرية المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد

 بن عمر بن اهلل عبد، "البيضاوي تفسير" التأويل وأسرار التنزيل أنوار -1

 إحياء دار ط، المرعشلي الرحمن عبد محمد: تحقيق، البيضاوي الشيرازي محمد

 .م1773 – ـه1213 - األولى: الطبعة، بيروت، العربي الرتاث



 

 
 

 وداللية حنوية دراسة: البقرة سورة   وشواهده القوو فعل حذ  396

 عجيبة ابن محمد بن أحمد، المجيد القرآن تفسير يف المديد البحر -9

 الدكتور: نشرة، رسالن القرشي اهلل عبد أحمد: تحقيق الصويف الفاسي الحسني

 .م1777 -هـ1217، القاهرة، زكي عباس حسن

 بن محمد الدين أثير " دلسياألن حيان ألبي، التفسير يف المحيط البحر -01

 .م1774، بيروت، الفكر دار، حيان بن يوسف بن علي بن يوسف

 تحقيق، الزركشي اهلل عبد بن محمد الدين بدر، القرآن علوم يف البرهان -00

 .  م1714 – هـ1871، بيروت، المعرفة دار، إبراهيم الفضل أبي محمد

، القلم دار، اينالميد حبن كة حسن بن الرحمن عبد، العربية البالغة -06

 .م1777 - هـ 1217، األولى: الطبعة، بيروت، الشامية الدار - دمشق

 محمد علي: تحقيق، العكبري البقاء ألبي القرآن إعراب يف التبيان -04

 .م1717، القاهرة، الحلبي البابي عيسى طبعة، البجاوي

 .م1732، التونسية الدار، عاشور بن الطاهر محمد، والتنوير التحرير -03

 رشيد محمد - عبده محمد، (المنار تفسير) الحكيم القرآن رتفسي -05

 .م1778، القاهرة، للكتاب العامة المصرية الهيئة، رضا

 هنضة دار ط، طنطاوي سيد محمد. د، الكريم للقرآن الوسيط التفسير -02

 .م1771، القاهرة، مصر

، الرياض، المعارف مكتبة، الراجحي عبده للدكتور النحوي التطبيق -01

 .م1777 هـ1248 ألولىا: الطبعة

 حسن الدين بدر، مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -01

، العربي الفكر دار، سليمان علي الرحمن عبد: وتحقيق شرح، المرادي قاسم بن

 .م4883 - هـ1243، األولى: الطبعة، بيروت
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، الطربي جرير بن محمد، (الطبري تفسير) القرآن تأويل يف البيان جامع -09

  .م4888، األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة ط، شاكر محمد أحمد: قتحقي

، المرادي قاسم بن حسن الدين بدر، المعاين حروف يف الداين الجنى -61

، العلمية الكتب دار، فاضل نديم محمد األستاذ - قباوة الدين فخر. د: تحقيق

 .م1774 - هـ1218، األولى: الطبعة، بيروت

اء الحجة -60  قهوجي الدين بدر: تحقيق، الفارسي علي أبو، السبعة للقرَّ

 .م1732 - هـ 1282، أولى ط، دمشق، المأمون دار ط، ورفاقه

 أحمد بن الحسين اهلل عبد أبو) خالويه ابن، السبع القراءات يف الحجة -66

، ثالثة ط، القاهرة، الشروق دار ط، مكرم سيد العال عبد: تحقيق: (هـ 818: ت

 .م1717 - هـ1877

 عبد بن األمين محمد، القرآن علوم روابي يف الريحانو الروح حدائق -64

 علي محمد هاشم الدكتور: ومراجعة إشراف، الشافعي الهرري العلوي األرمي اهلل

 .م4881 - هـ1241، األولى: الطبعة، النجاة طوق دار، مهدي حسين بن

، شادي أبو السالم عبد مصطفى، الكريم القرآن يف البالغي الحذف -63

 .تاريخ دون، القاهرة، القرآن مكتبة

 الكتب دار، مالك ابن أللفية األشموين شرح على الصبان حاشية -65

 .م1771- هـ 1211، األولى الطبعة، بيروت العلمية

، النجار علي محمد: تحقيق، جني بن عثمان الفتح ألبي، الخصائص -62

  .م1738، الثالثة الطبعة، بيروت، الكتب عالم

ت ب عالم ط ،حسان تمام. د، النحويَّة الخالصة -61 ، أولى ط، الك 

 .م4888-هـ1248
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 دار، عضيمة الخالق عبد محمد. د، الكريم القرآن ألسلوب دراسات -61

 .تاريخ دون، القاهرة، الحديث

: تحقيق، الحلبي للسمين، المكنون الكتاب علوم يف المصون الدر -69

 األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار، وآخرون معوض محمد علي الشيخ

 . م1772

 محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد، المعاين علم يف اإلعجاز دلئل -41

، بجدة المدين دار - بالقاهرة المدين مطبعة، شاكر محمد محمود: تحقيق، الجرجاين

 .م1774 - هـ1218 الثالثة: الطبعة

اين عيسى بن علي الحسن ألبي، الحروف منازل رسالة -40 : تحقيق، الرم 

 .م1732، الفكر دار ط، السامرائي إبراهيم

 الدين لشهاب، المثاين والسبع العظيم القرآن تفسير يف المعاين روح -46

 الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار، عطية الباري عبد علي: تحقيق، األلوسي

 .م1775 -ه1215، األولى

 عيسى بن محمد بن علي، مالك ابن ألفية على األشموين شرح -44

وين م  ، بيروت العلمية الكتب دار، الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق، األ ش 
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 . م4888، األولى الطبعة بيروت، العلمية
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 دار ط، سعوي الرحمن عبد. د، الجمل الغني عبد أحمد. د، صيرة محمد أحمد
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Delete the verb and its Evidence's in surat Al-

Baqarah 

A reference and Grammatical study 

 

Dr.Abdullah Bin Sarhan Al-Qarni-UQU-Arabic 

 

Abstract 
 

This study discuss in analytical mode the "Did Say" in 

Arabic language, which shows the overall sentence of "Say 

of saying" and its ingredients, then reach the "Did Say" 

phenomenon, and the cases which must hide the saying in it, 

and show the reference Ills and the moral meanings of this 

verb deletion which deleted from most of Arabian sayings. 

And after the discussion of that phenomenon, this study 

shows some examples of "Did Say" in Surat Al-Baqarah, 

which contains 12 Ayah, shows where was the deletion of 

the "Did Say" depends on the interpreters saying with 

showing their differences and agreements of the "Did Say" 

truth, then search in the purposes and the structure that push 

the sentence to avoid and delete the "Did Say". This study 

search is covered with introduction and conclusion and a 

full references menu. 

Key words: 

Delete the "Did Say", Surat Al-Baqara evidence, A 

reference and grammatical study. 
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 االعتذاري الاهلي بني الفكر 
ّ
بنية النص

ي
ّ
 الديني والتشكيل الفن

ة يف اعتذار عدي بن زيد 
ّ
)دراسة نصي

 الع بادي والنابغة(
 

 فؤاد فياض شتّيات  الدكتور 

 / أستاذ مشارك / جامعة حائل / قس  اللغة العربية

shtiatfuad@yahoo.com 

 4/5/0342: تاريخ اإلجازة                           04/0/0342: اريخ التحكيمت

 

 املستخلا:

 والنابغة العبادي زيد بن عدي الجاهليين الشاعرين طريقتي البحث يتناول

 بناء يف المستخدمة الفنية األدوات ويدرس، االعتذار قصيدة بنية تشكيل يف الذبياين

 الفنية األبنية تنامي وطرائق، والمضمون الشكل ناحيتي من وتشكيلها القصيدة

 أثر ويبين، للقصيدة الكّلي المعمار لتشكل تربطها التي والوشائج، وتعاضدها

، الفني قصيدته معمار تشكيل يف الشاعرين من كل يحملها التي الفكرية المضامين

 إليه رالمعتذ سخيمة استالل يف الشعرية أدواته توظيف يف منهما كل نجاح ومقدار

 أدواته استغالل يف برع النابغة أن البحث ويرى. العفو إلى والوصول الذنب ومحو

 تلك استغالل عدي يستطع لم بينما، بغيته إلى أوصله بشكل واستثمرها الفنية

mailto:shtiatfuad@yahoo.com
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 وطبيعة، الحياتية الشاعرين فلسفة ولعل؛ بغيته إلى يوصله فاعل بشكل األدوات

 .ذلك يف األسباب أهم من كانت خطاهبما وطريقة، بالسلطة عالقتهما

 : المفتاحية الكلمات

 .النابغة، زيد بن عدي، القصيدة، االعتذار، النص، بنية 
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 مقدمة

، الجاهلي العصر يف نشأت التي الشعرية الفنون من االعتذار فن يعدّ   

 الحيرة أنّ  غير، الشام وبادية والحيرة نجد يف المتعددة الشعرية بيئاته يف وتوطنت

 االعتذار فن فيها نشأ التي البيئة فهي، المجال هذا يف غيرها نافت المناذرة ةعاصم

 الشاعر بين حاجز وضع به يقصد شعري فن فاالعتذار، حياتية وظيفية لدوافع وتطور

 مرتبط وهو، والعفو الصفح إلى للوصول إليه المعتذر سخيمة استالل ثم، وذنبه

 الملك فبالط، الحيرة بيئة عليه تتوافر ما وذلك، السياسية وتبّدالهتا الحياة بصخب

 لدى الحظوة على وتنافس، وإجراءات هموم من تعمره وما المنذر بن النعمان

 وال، ورهبة طمعا ببعض بعضهم واإلطاحة الوشاية إلى بالمتنافسين يودي، البالط

 .كثيرا ذلك عن الذبياين النابغة وال العبادي زيد بن عدي اعتذار يبتعد

 وتختلط، للمدح تمّهد التي الوظيفية الشعرية الفنون من االعتذار نف ولعل 

 تكوينها يف تختلف لكنها، إليه النظر زوايا وتمدد المتعددة براعمه يف معه وتتواشج به

 أنّ  من الرغم على، ومسوغا مشروعا أبنيتها يف البحث يبدو لذلك، الشعري للمعنى

 لكنها. (1)االعتذار فن ميدان يف أعدت يةالجامع والرسائل األبحاث من العديد هناك

 تاريخ عرب االعتذار فن لتطور تاريخية بدراسة واهتمت الموازنة فكرة عن ابتعدت

                                                                        

ة ينظر: محمد، إبراهيم عبد القادر، شعر االعتذار من الجاهلية إلى آخر صدر اإلسالم، كلية اللغ( 1)

  هـ.1287العربية، قسم األدب والبالغة، رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية، 

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث، سلسلة ، عبد الفتاح نافع، ظاهرة الخوف يف شعر النابغة الذبياينو

 .م1775، 3، عدد 11اآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلد

تذاريات النابغة الذبياين، حوليات اآلداب والعلوم سالمة عبداهلل السويدي، صور الخوف يف اعو

 هـ. 1247م، 4885، سبتمرب47االجتماعية، جامعة الكويت، حولية

، 2إبراهيم علي شكر، البنية اإليقاعية يف اعتذاريات النابغة، مجلة كلية الرتبية، الجامعة المستنصرية، عددو

 .م4883
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 االهتمام كان ما وغالبا معين لشاعر تحليلية بدراسة اهتمت أهنا أو، العربي األدب

 كانت ما الباوغ، االعتذار فن يف األول والنموذج المثال باعتباره النابغة على ينصب

 فتشير شعره تناولت هي وإن، العبادي زيد بن عدي اعتذاريات عن الحديث تغفل

 .      وعذاباته السجن آالم من التخلص يف رغبة له واالعتذار النعمان مدح حاول أّنه إلى

 دراسة، النابغة عند االعتذار ظاهرة تناولت التي السابقة الدراسات ومن

 قصيدة تراتبية يف وأثرها النابغة اعتذاريات يف الخوف رصو درس الذي (1)السويدي

 استوطن الخوف أنّ  الباحث ورأى، ومضامينها القصيدة  أنسجة وتشكيل االعتذار

 وكان، وأغراضها  االعتذارية قصائده عناصر كل على ظالله وألقى الشاعر قلب

   .  النابغة عند االعتذارية القصيدة شعث يلمّ  الذي الخيط هو الخوف

 يختلف للظاهرة تفسيره لكن نفسها الظاهرة درست التي (2)(نافع) ودراسة

 انفعاالت بين المواءمة من آت النابغة خوف أنّ  فيرى السويدي تفسير عن ما حد إلى

، مصالحها عن ودفاعه  للقبيلة انتمائه بين التوفيق يحاول وهو المضطربة نفسه

 حسد من يالقيه وما، للنعمان يكنّها التي والمحبة والصداقة المودة بديمومة ورغبته

 .الوشاة

 يف وأثرها النابغة اعتذاريات يف اإليقاعية البنية تناولت التي (3)شكر ودراسة

 ونفسية القصيدة موسيقى بين وربطه، ولحمه ووشائجه الشعري النص تشكيل

                                                                        

عتذاريات النابغة الذبياين، حوليات اآلداب والعلوم صور الخوف يف ا، السويدي، سالمة عبداهلل( 1)

 ـ.ه1247م، 4885، سبتمرب47الكويت، حولية االجتماعية، جامعة

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث، ، ظاهرة الخوف يف شعر النابغة الذبياين، نافع، عبد الفتاح( 4)

 .م1775، 3، عدد 11والعلوم اإلنسانية، مجلد سلسلة اآلداب

إبراهيم علي شكر، البنية اإليقاعية يف اعتذاريات النابغة، مجلة كلية الرتبية، الجامعة المستنصرية، و (8)

 .       م4883، 2عدد
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 رودو، والبسيط الطويل بحر لموسيقى النابغة اختيار أسباب ناقش وقد، النابغة

 . المتلقي وكسب  الهم دفع يف القافية

 وقد، النابغة شعر يف ومكوناهتا الحركية الصور فاعلية (1)محمد ودراسة

 كرمها يف النموذجية النعمان صورة تكوين يف الحّسية الصور دور إلى أشارت

 األثر على يركز اتجاه: ثالثة اتجاهات يف الدراسات هذه اتجهت وقد. واقتدارها

 األثر من انطالقا اإليقاعية الجوانب يناقش واتجاه، المعنى بناء يف رهودو النفسي

 وقد، النفسية وظاللها المعنى تشكيل يف الصورة دور يدرس آخر واتجاه، النفسي

 عن التاريخية المصادر بنته الذي التقليدي الموروث يف متأثرة الدراسات هذه جاءت

 . والنعمان النابغة بين العالقة

 الجانب تناولت التي الّرفوع دراسة إال العبادي زيد بن لعدي تتطرق ولم

 تجربة انعكاسات عن تحدثت وقد (2)الشعري النص معاين تكوين يف وأثره اإلنساين

 بث رسائل باعتبارها االعتذار لنصوص وتعرضت، الشعر يف وآالمها السجن

 .به لحق الذي والعذاب السجن نتيجة عدي يعانيه الذي األلم وتجسيد للشكوى

 دراسة: منها الجامعية الرسائل من مجموعة االعتذار فن يف أعدت كما

 العصر منذ قصيدته وتطور المفهوم حيث من االعتذار قصيدة فيها وتناول (3)العمرو

 ومضموهنا القصيدة شكل على قراءته وركزت، الهجري الرابع القرن حتى الجاهلي

                                                                        

 كلية أبحاث النابغة، مجلة شعر يف رسمها ومكونات الحركية الصور عبداهلل، فاعلية ألحان، محمد( 1)

 (.881 – 812ص)م، 4814، 8، عدد11 الموصل، مجلد األساسية، جامعة الرتبية

  الرفوع، خليل عبد سالم، تجربة السجن وانعكاساهتا يف شعر عدي بن زيد العبادي، مؤتة للبحوث( 4)

 .م4881، األردن، جامعة مؤتة، 4، عدد 17والدراسات، مجلد

رسالة دكتوراه، جامعة ، الهجري الرابع القرن هناية حتى االعتذار قصيدةالعمرو، محمد محمود، ( 8)

 م. 4882اليرموك، قسم اللغة العربية، األردن، 
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 دراسة أما، وتأصيله االعتذار شعر يف ابغةالن أثر عن وتحدث، الفنية وسماهتا ولغتها

، األموي العصر إلى الجاهلي العصر  من االعتذار غرض تناولت فقد (1)القديد

، المعتذر: موضوعات أربعة يف االعتذار شعر يف البيانية الصورة فيها الباحث ودرس

 أدبيا شرحا األبيات شرح ذلك يف واعتمد، االهتام ودفع، العفو وطلب، له والمعتذر

 زيد بن عدي شعر يف الشعرية اللغة بنية فتناولت (2)العّساف دراسة أّما. وبالغيا

 دراسة أّما. التكرار وأشكال، الحوار وأسلوب، البيانية الصورة حيث من، العبادي

 أبي بن وأمية العبادي زيد بن عدي حياة عن الباحثة فيها  تحدثت فقد (3)اهلل عبد

 ومنها، الشعرية أغراضهما يف الموروث وظيفوت شعرهما ومصادر ،الصلت

 .فيه الموروث ودور األغراض لتلك الفني التشكيل عن تحدثت كما، االعتذاريات

 النابغة عند االعتذار فن من واسعة جوانب السابقة الدراسات غطت ولقد

 قراءهتا يف أّنها كما، العبادي زيد بن عدي عند االعتذار فن على تركز لم لكنها

 يف البياين المستوى يف البالغية الجوانب على ركزت النابغة عند االعتذار ةلقصيد

 تركز لم لكنها، واإليقاع  كالتكرار األسلوبية الجوانب بعض درست كما، معظمها

 الفكرية الخطاب بأبنية وعالقتها النصية والبنية، الفني المعمار جماليات على

 .   والدينية واالجتماعية

ذا البحث تناوله أمورا بنائية تقتنص الجمال المتشكل يف ولعل ما يسوغ ه

                                                                        

القديد، منور، الصورة البيانية يف شعر االعتذار إلى هناية العصر األموي، رسالة ماجستير، الجامعة ( 1)

 هـ. 1288اإلسالمية المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

ر عدي بن زيد العبادي، رسالة ماجستير، جامعة العساف، صالح عبد الرزاق، بنية اللغة الشعرية يف شع( 4)

 م.4818اليرموك، قسم اللغة العربية، األردن، 

عبداهلل، سناء أحمد سليم، توظيف الموروث يف شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن أبي الصلت، ( 8)

 م.4812رسالة ماجستير، جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
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، ودراسته أبنية الخطاب الفكرية واللغوية، المعمار الفني لنص االعتذار الشعري

وموازنته بين خطابين فنيين يختلفان من حيث طريقة التفكير وطبيعة البناء الفني 

نظر الباحثين حول ومحاولته تشكيل قراءة جديدة تستفيد من تعدد وجهات ، للنص

 أّيهما له السبق الزمني أو الفني يف هذا الشعر وتطويره حتى استوى على سوقه.

والبحث يحاول الحفر يف المعمار الفني لألبنية الشعرية لفن االعتذار من 

 والمعمار، أدوات فن االعتذار وارتباطه زمنيا ومكانيا بالبيئة الحيرية: زوايا ثالث

 والخطاب، والنابغة زيد بن عدي عند أدواته وتراتبية تذاراالع لقصيدة الهندسي

 وجماليات االعتذار لفن الشعري المعنى تكوين يف وأثره والحضاري االجتماعي

 . اللغوية أبنيته

 مفهوم مناقشة: أجزاء ثالثة إلى عمله الباحث قّسم فقد بغيته ولتحقيق

 وجماليات النص وبنية، موجز بشكل الشاعرين عند الحيرة بيئة يف ودواعيه االعتذار

 اعتذاريات يف المعمار وجماليات النص وبنية، الذبياين النابغة اعتذاريات يف المعمار

 الظروف من واالستفادة الشعري النص دراسة وحاول، العبادي زيد بن عدي

 أبنية إلى االنحياز مع، تشكيله يف وأسهمت النص كونت التي والفكرية السياسية

 . المعنى تشّكل وطرق األسلوب بوتراكي اللغة
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 :الشاعرين عند ودوافعه ونشأته وأدواته مفهومه االعتذار فن

 اعتذر: وتعّذر، الذنب من الخروج حاول أي: اعتذارا فالنا اعتذر يقال

 اإلساءة محوت: عذرت وحقيقة، الموجدة أثر محو واالعتذار، لنفسه واحتج

 اعتذر " وقولهم، (1)ذنبه على عفيي بكذب اعتذاره شاب اعتذر ومن، وطمستها

 أي: فعذرته، الخيانة من به قذف مما وغيره بالقول احتجز: أي، معذرته الرجل

 (2)"عليه العتب أو العقوبة وبين بينه حاجزا منه ذلك بقبول له جعلت

 وليقصد، لطيفا مذهبا المعتذر ليذهب " منها، وأصول قواعد ولالعتذار

، أعطافه يمسح وكيف، إليه المعتذر بقلب خذأ كيف وليعرف، عجيبا مقصدا

 سيما ال، خطأ الدليل وإقامة االحتجاج باب من المعتذر إتيان فإن، رضاه ويستجلب

 تحت والّدخول التضّرع يف مدمجا برهانه يلطف أن وحّقه، السلطان ذوي الملوك مع

 نهيج لم بما يعرتف وال، الناقل كذب عن الكشف يف النظر وإعادة، الملك عفو

 مع فأّما، والحاسد الناقل على الكذب ويميل، رئيسه أو سلطانه تكذيب خوف

 .(3)"أخرى طريقة فتلطفك اإلخوان

 أبو قال، للنعمان  هبا اعتذر التي النابغة قصائد االعتذار يف وقع ما وأجّل   

: خمسة الجاهلية يف الشعر أقسام كانت وإّنما" المعاين ديوان يف العسكري هالل

 وهو سادسا قسما النابغة زاد حتى، والمراثي والتشبيب والوصف والهجاء المديح

: وهي حسان ثالث يف النابغة اعتذر وقد. (4)"فيه فأحسن، االعتذار

                                                                        

 .554-525، مادة عذر، 2لسان العرب، مابن منظور،  (1)

 .43، ص1العبدي، أبو الحسن، كتاب العفو واالعتذار، ج (4)

 .58، ص1العبدي، كتاب العفو واالعتذار، ج( 3)

 . 78العسكري، أبو هالل، ديوان المعاين، ص( 4)
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 فالسند العلياء يف مي ة دار يا

  :ثم

 األبد سالف عليها وطال أقوت 

 

 تجنب سعاد من جديدا أرسما

  :و

  فتنضب منها األجداد روضة عفت 

 

 فالفوارع فرتنا من حسا ذو عفا

 

 (1)الدوافع فالتالع أريك فجنبا 

 
 األلم بتصوير االعتذار ومزج للنعمان االعتذار يف النابغة سبق وممن 

: منها عدة قصائد يف، العبادي زيد بن عدي السجن نتيجة به حل الذي واألسى

 هـيـف بات   ر  ـه  ـفـكـلم تـأرق  

  بخال المنون على شيء ليس: و

  واعتكر علينا الليل ذا طال: و

 نار ضوء عشاء عيني أبصرت: و

 قد نام صحبي وبت الليل لم أنم: و
 



 بـيـش رؤوس نـيـقـيرت وارقـب

  مال مثّمر وال عديم ال

 سمر الصبح نادر وكأّني

  وغار هندي عرف سناها من

 (2)من غير عشق تعنّاين وال سقم
 

  لفن بنائهما طريقة يف مختلفين اهيناتج يف يتجهان الشاعرين أنّ  ويبدو

 أّنهما غير، منهما كل وثقافة منه للمعتذر الموجهة القصائد نظم لسبب تبعا االعتذار

 والعقوبة الذنب بين حاجز وضع على القائم االعتذار لفن العامة األطر يف يتفقان

 األذى دفع إلى يسعيان وهما، له المعتذر والحدث، الشاعر وطبيعة تتالءم بوسائل

 قصيدة تبدو لذا، الشاعر لحياة هتديده ومقدار األذى ذلك لمصدر تبعا نفسيهما عن

 فيما، واللغوي والفني الهندسي معمارها طريقة ويف، بنائها طريقة يف مختلفة النابغة

 ملكوت يف الصوفية والسياحة والشكوى األلم اعتصار نحو عدي قصائد تنزاح

                                                                        

 .88، 53، و12النابغة، الديوان، ص ( 1)

 .11، ق3، وق1، وق8العبادي، عدي بن زيد، ق( 4)
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 عن يعفو عّله ذهنه لتقرع ديني اجتماعي طاببخ المتلقي نحو وتتوجه، الوجود

 .قائلها

 ملك المنذر بن للنعمان صديق، حيري شاعر العبادي زيد بن وعدي  

 كان " أّنه وإلى السجن يف قاله بعضه وأنّ  شعره إلى قتيبة ابن يشير، الحيرة يف العرب

 عدي له وصف، هند بن عمرو قتل فلما، بالعربية وكاتبه الفرس ملك أبرواز ترجمان

 يف واحتال، العرب بتوليته عليه وأشار، القيس امرئ بن المنذر بن النعمان زيد بن

 مكانة إلى المرزباين ويشير (1)"وأقبحهم أذمهم وكان إخوته بين من واله حتى ذلك

 وأجودهم الحيرة أهل أنبل عدي وكان، محبا له مكرما كسرى وكان ": فيقول، عدي

، واللهو الصيد يحب كان ولكن، ملكه الحيرة على سرىك يملكه أن أراد ولو منزلة

  (2)"العرب ملك يف راغبا يكن ولم

 به وعالقته النعمان مع أخباره وساق زيد بن لعدي األصفهاين ترجم وقد

، (3)األمر ذلك يف مرينا ابن أسرة مع وتنافسه، إخوته بين من له لتوليته احتياله وخرب

 النعمان وصديقه عدي بين الخالف بذور رعز إلى أدى الذي السبب إلى وأشار

 بقصد الملك من للتقّرب المستمّرة ومحاوالهتم مرينا أسرة من منافسيه سعي: ومنها

، الملك أّيها يا " للنعمان قوله مرينا ابن عن روي ومما، الرجلين بين العالقة إفساد

 عدي من رسالة افتعلو، (4)"عاملي وأّنه وليته أّنني يعلم ال النعمان أترى ليقول إّنه

 النعمان إلى الرسالة وأوصلوا، فرية من قدموا ما يشبه بما الحيرة يف أصحابه أحد إلى

 فاستأذن، كسرى بالط يف عدي وكان بحاجة إليه وأرسل. عليه وحقد فغضب

                                                                        

 .184: تحقيق: ، ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج( 1)

 .18زباين، معجم الشعراء، تحقيق: كرنكو، رالم( 4)

 .41، دار الفكر، ص4األصفهاين، أبو الفرج، األغاين، ج( 8)

 .878، 1الحلي، أبو البقاء، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية، ج( 2)
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 إليه يكتب فجعل "، الصنّين قلعة يف سجنه إليه وصل وعندما، الملك داعي وأجاب

، عنده بالءه ويذكر، ويستعطفه، الحديد منها ويلين الصخر يف تؤثر بأشعار

  (1)"قسوة وعليه، جفوة إال يزداد فال، له ومناصحته

 الطبقة يف سالم ابن عده، الشعري فنهم يف األوائل الشعراء فمن النابغة أما  

، ذبيان بني نابغة " فيه وقال، القيس امرئ بعد الثاين والشاعر، الشعراء من األولى

 النابغة أنّ  رشيق ابن ويرى، (2)"أمامة أبا ويكنى... ضبان بن معاوية بن ادزي واسمه

 النعمان بامتداحه الذبياين النابغة سقوط من ويؤثر " الشعر وضعهم الذين السادة من

 قاهر امتدح وإنما، هذا أمية بني أشرف كان وقد، بالشعر عنده وتكسبه، المنذر بن

 . (3)"والنعيم البؤس وصاحب العرب

 الذهب من بآنية يشرب وصار طائلة ثروة النعمان عطايا من النابغة جمع وقد

 وصفت، بالنعمان النابغة وتعلق.  (4)عصره شعراء عند كربى منزلة وله، والفضة

 له وسمح، وأسد ذبيان من األسرى بعض فك شأن يف وساطته فقبل العالقة بينهما

 والمتنّخل، القريعي سعد بن كمرة - بعضهم فاستغل، (5)المتجردة زوجته بوصف

، (6)عليه النعمان صدر وأوغروا لجسدها حسّية صفات من وصفها يف ما - اليشكري

 على فنظموا النعمان من لموقعه حسداه قريع بن ومرة، التميمي القيس عبد إنّ  وقيل

 للقريعي كان أّنه إلى يعود ذلك سبب إنّ  وقيل، له وأنشدوه، النعمان يف هجاء لسانه

                                                                        

 .878، 1ب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية، جالحلي، أبو البقاء، المناق( 1)

 .51، ص 1الجمحي، ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، ج( 4)

  .28، ص1القيرواين، ابن رشيق، العمدة يف محاسن الشعر وأدبه ونقده، ج( 8)

 .182، ص1زيدان، جورجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ج( 2)

 .157، ص7األصفهاين، األغاين، ج( 5)

 .157، ص 7األصفهاين، األغاين، ج( 7)
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، (1)لذلك عليه فحقد النعمان فأخذه للنعمان النابغة وصفه( الريقة ذو) اسمه سيف

 أمر يف للتوسط الغساسنة لدى سفارته إلى يعود بينهما الخالف سبب إّنما وقيل

  (2)وأسد ذبيان أسرى

: يقول ذلك ويف

 أقر عن ذبيان بني هنيت لقد

 منقبض الليث إنّ  قوم يا وقلت



 رأصفا كل يف ترّبعهم وعن

 (3)الضاري لوثبة براثنه على


 هذا ينفي وال (4)الغساسنة ومدحه السياسي الدافع حسين طه ويرجح 

 فقد "، به عالقته تميز بسبب للنابغة الملك من والمقربين الشعراء حسد الدافع

 بينهما يوقعوا أن وحاولوا الملك عند وحظوة تقّرب من الشاعر ناله ما شاهدوا

 .(5)"نعماه على وشكره مدحه عن قعوده يف للملك واحتقاره ،النابغة لؤم مظهرين

 واعيا قارئا وكان، غاياته تحقيق يف والمديح االعتذار فن النابغة استغل وقد 

 بث الحيرة ملوك حاول فقد، تحقيقها إلى المناذرة يسعى التي للمخططات

 فأبعد (6)اخليةالد العرب بالد يف لسلطاهنم تمكينا العربية القبائل بين االنشقاقات

 وجهه الذي المديح بشعر شرهم أبعد فقد الغساسنة أّما، االعتذار فن مستغال شرهم

 .حكيما سفيرا وكان، إليهم

 على الملك بحرص النابغة إلى النعمان أرسلها التي الرسالة وتشي  

                                                                        

 .157، ص 7األصفهاين، األغاين، ج( 1)

 .418ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ص( 4)

 .148الذبياين، النابغة، الديوان، تحقيق: محمد الطاهر عاشور، ص( 8)

 .881حسين، طه، يف األدب الجاهلي، ص ( 2)

 .32ص الحاوي، إيلياء، النابغة سياسته وفنه ونفسيته،( 5)

 .17، نجيب محمد، الشعر العربي حتى هناية القرن الثالث الجري، صيالبهبيت( 7)
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، عنّا بلغتك كانت إن سخطة من تعتذر لم إنّك ": يقول إذ، بينهما العالقة استمرار

 فرتكته وحصن ممنع قومك يف لك كان فقد، لك تنكرنا أو، عليك تغيرنا قد كنّا نوإ

 .(1)"علمت قد ما وبينهم وبيننا، أبي قتلوا قوم إلى وانطلقت

 ينفي ال قبلية لمصلحة االعتذار فن مارس النابغة بأنّ  السائد االعتقاد إنّ 

 الوحدة من نوع إيجاد يف كالرغبة الشاعر عقل تعمر كانت التي اإلنسانية الحاجات

 وهو له واالعتذار، البدو من النعمان على للخارجين نصحه ذلك ودليل، العرب بين

 النعمان مدح يف والمبالغة، القطيعة نتيجة عليه وقع الذي األلم وتضخيم، مريض

 من النعمان من النابغة اعتذاريات وكانت " (2)ذل إلى المبالغة تلك تنتهي أن دون

 المادح بين العالقات يف العام الثقايف الذوق عليها تربى التي نسقيةال النصوص أهم

 المبني الخطاب ونظام، العالقات ولنظام للسلوك نموذجا وصارت، والممدوح

 عجيب بإتقان اللعبة هذه العصور مر على الشعراء ولعب، والرهبة الرغبة على

 ممثلي سائر وإلى منها العقالين حتى الخطاب سائر إلى ذلك وتسّرب، تام وبالتزام

 (3)"الثقايف الضمير يف وتغلغله النسق تجذر يعني مما، الشعراء غير من الثقافة

 األشعار لسانه على انفجرت فقد السجن مرارة ذاق الذي زيد بن عدي أما  

 على وبرهان، للنعمان شفيف عتاب فيه، مكلومة ونفس جريح قلب عن هبا يعّبر

 من إليه أسدى بما وتذكير ودسائسهم ووشايتهم الخصوم تقّوالت من براءته

 ومعاناة قاسية تجربة تصهره لم"فــ أليمة قاسية السجن تجربة كانت وقد، (4)معروف

                                                                        

 .151، ص1الحلي، أبو البقاء، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية، ج( 1)

 .431ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ص( 4)

عربية، المركز الثقايف العربي، المغرب، الدار الغذامي، عبد اهلل، النقد الثقايف، قراءة يف األنساق الثقافية ال( 8)

 .158م، ص4881، 4البيضاء، ط

 .77الهاشمي، محمد، عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر، ص( 2)
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 شعرا المعاناة تلك فصاغ، (1)"السجن يف عاناها التي كالتجربة عزّ  بعد تذّله أليمة

 مأساة فيها بّث  التي التأّملية والقصص المرتّفع واالستعطاف االعتذار بين تراوح

 عنه فيصفح شكواه يسمع عّله النعمان لصاحبه بّثها، الّسجن بإسار المقيد اإلنسان

 .قيده ويفك

 بن النعمان العرب بملك الشاعرين هذين ربطت التي الحميمة العالقة إنّ 

 دعت، متعددة ألسباب وانقطاع انبتار من إليه انتهت وما، بداياهتا يف المنذر

 استخدام منهما واستدعت، واالستعطاف باالعتذار الهوة ردم اولةمح إلى الشاعرين

 من التالي الجزء ويف. إليه يسعيان الذي الهدف إلى توصلهما ولغوية فنية أدوات

 ونقاط، الشاعرين لدى القصيدة بناء يف الفني المعمار جماليات أناقش البحث

 .بينهما واالختالف االتفاق

  

                                                                        

 .72العظمة، نذير، عدي بن زيد العبادي حياته وشعره، ص( 1)
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 :الذبياني النابغة اعتذاريات في رالمعما وجماليات النص بنية 

 االعتذار أساليب يف تتشابه، أربعة قصائد يف النابغة عند االعتذار فن ينحصر  

 بعض يف وتختلف، القصائد لتلك الفني المعمار طرائق ويف فيها المستخدمة

 االعتذار قصائد ومن، القصائد يف الشعرية التعبيرات قصر أو كطول من التفاصيل

: قوله ومنها. (1)بالمعلقة المشهورة الدالية مطولته النابغة دىل الشهيرة

 فالسند بالعلياء مية دار يا



 األبد سالف عليها وطال أقوت

  العلياء يف مّية المحبوبة أطالل بذكر تبدأ إذ البناء المكتملة القصائد من وهي

 لرحلتها رسموي تصويرها فيحسن ناقته يصف ثم، واّمحاء عفا من لحقها وما فالسند

 وفن وتتناسب، الخوف بأشكال تمتلئ صورة، والحياة بالحركة نابضة فنية لوحة

 الذي الوحش حمار صورة خلف تتوارى، سرعتها يف متهالكة يجعلها إذ، االعتذار

 يتغّلب أن يلبث ما ثم، ومرة مرة ويعاركها، خائفا منها فيفرّ  الصيد كالب تفاجئه

 الناقة تتابع كما، النجاة نحو المذهولة حركته ابعويت، بقرنه أحدها ويشك عليها

 .منه المعتذر نحو المفاوز مهالك متجاوزة

 وتتبّدى، القصيدة معمار يف تتتابع، ناقته الشاعر يلبسها التي الصورة تلك  

 الرتاث من تمتح للنعمان هائلة صورة يشّكل ثم، منه المعتذر نحو السير جدت وقد

 وما (2)سليمان للنبي المرسومة الصورة تشبه فرادهتا يف يفه، تشكيلها يف اإلنساين

 ثم، الجاهلي العربي الذهن يف بالجن والعالقة والحكمة القوة أخبار من حوله يشاع

 لبنة ثم، العربية والشجاعة الكرم صفات من لبنات لها فيضيف صورته تعمير يتابع

                                                                        

دي، سالمة عبداهلل، صور ، وينظر السوي12الفضل، ص  الذبياين، النابغة، الديوان، تحقيق: محمد أبو( 1)

 الخوف يف اعتذاريات النابغة الذبياين، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، حولية

 اعتذاريات النابغة ست قصائد. على أنّ  هـ. فقد نّص 1247م، 4885، سبتمرب47

 48األبيات، الذبياين، الديوان، ص ينظر( 4)
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 بفتاة الخاص لصوريا التشكيل يف الكامنة الشعبية الرتاثية الصورة من أخرى

 زرقاء) الحي فتاة كحكم احكم، حكمها يف وأحسنت حكمت وقد (1)الحي

 أهل عن األصمعي نقل التي(  الخس بنت) أو لبصرها األسطورية والحدة، (اليمامة

 وقد، النابغة أبيات تضمنتها التي القصة تلك مثل عنها يحكون كانوا أّنهم البادية

 ويوّظف (2)النعمان يف يؤمله الذي الحكم وصواب رالنظ لدقة مثال الشاعر ضرهبا

 من صف يف حكمه يكون أن النعمان من ليلتمس ؛قصيدته معمار يف الصورة هذه

 لخدمة القصتين النابغة وّظف " وقد، يعصيه من صف يف ال، سياقه يف ويسير يطيعه

 ورودها سبب كان األولى فالقّصة، النعمان مدح وهو األساسي القصيدة غرض

 يف والدقة النظر بعد سمتي فإلبراز الثانية أّما، الحكم على والقدرة القوة سمتي برازإ

 .(3)"الحكم

 متنّصال بالقسم فيبدأ: الهدف لتصل لقصيدته المشكلة الوشائج وتـتنامى  

 موسم يف قداسته اكتملت وقد بالبيت فيقسم، قسمه ويعّظم، إساءة من إليه نسب مما

 وقدموا الحجيج حولها اجتمع وقد للكعبة صورة ويشكل ،الحج يف العظيم العرب

 من تنّصله ويكرر، الحرم األشهر يف الصيد من طيورها وأمنت، لآللهة قرابينهم

 لنفسه واألذى الضرر يتمني إقناعا وليزداد، بالوشاة ويلصقه إليه نسب الذي الذنب

 معماره داميكم يطور ثم، كذب من الوشاة صاغه ما وفعل، الملك بحق أذنب هو إن

 ثم، بذنب يقرّ  أن دون والصفح العفو فيرجوه اإلنسان النعمان نحو ليوجهها الفني

                                                                        

 .48وان، صينظر األبيات، الذبياين، الدي( 1)

 من والثقافة الشعر جدلية يف قراءة) والموضوعية الغنائية بين الجاهلي الشعر، أحمد بن عبداهلل، الفيفي( 4)

 321ص  .م4881 ، سبتمرب85م، شمس عين آداب حوليات(، نموذجا المعلقات السبع خالل

اء القصصي، جامعة المثنى، مجلة رزيج، ستار جبار، المقدمة الطللية لدى النابغة الذبياين رؤية يف البن( 8)

 .83م، ص 4814، العراق، 15اللغة العربية وآداهبا، عدد
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 .بالمدح اإلنسان الملك أعماق يسرب

 له ويشّكل، اإلنسان ذلك عظمة إلى الوصول على القادر المسبار هو والمدح

 يف تالفرا من وتمتح، العربي الفضاء يف وقدسيتها بالماء ترتبط متعالية صورة

 الثناء أنّ  فيؤكد، العربي اإلنسان ذلك مع يتواشج ثم، والكرم العطاء استمرارية

 الملك ذلك إلنسانية الخالص حّبه على يربهن الملك يدي بين يزجيه الذي والمدح

 الشاعر بمقصدية تشي إمكانات من فيها وما والقصيدة، عطائه يف طمعا وليس

 السياسية منظومته من جزءا يكون نوأ له المعتذر بركب بااللتحام ورغبته

/  االعتذار صيغة فيها تبدو مضمرة أنساق عن تكشف اللغة طاقة إنّ  " واالجتماعية

 واعيا تعمال الخطأ عن االعتذار فيكون، سالبة صيغة/  صورة اإليجابي المفهوم

 القراءات يف وحتى واألخبار السير يف النابغة صورة كانت وإذا، وظيفية ومقصدية

 يشغل النعمان أنّ  إليه يخيل الذي الضعيف الخائف اإلنسان صورة السطحية  صيةالن

 للنابغة مغايرة صورة تثبت النسقية لإلمكانات العميقة القراءة فإنّ ، الزمكاين الفضاء

  (1)"العربية الثقافة مخيال يف السائدة تلك عن

 كثيرا تنزاح ال الدالية قصيدته بناء يف اتبعه الذي الفني المعمار هذا ولعل  

 يف االقتدار ذروة تجّسد التي( العينية)ومنها، لديه األخرى االعتذار قصائد بقية عن

 والتقنيات، الفنية لألساليب استخدامه حيث من الشاعر لدى الفني البناء

، النقمة وامتصاص السخيمة واستالل، الذنب محو على القادرة االسرتاتيجية

 شّكلها التي الهوة وردم العفو إلى الوصول على قادرةال المعمارية البناء وأدوات

 الفني النموذج يبين مرتكزا لتكون القصيدة هذه اخرتت لذا، أكاذيبهم بفعل الوشاة
                                                                        

 للدراسات العربية المؤسسة، نموذجا الجاهلي الشعر، الثقايف التحليل جماليات، يوسف، عليمات( 1)

 والنشر

 .73، ص .م4882، بيروت، 
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: قوله ومنها، االعتذار قصيدة تشكيل يف

 فالفوارع فرتنى من حسا ذو عفا

 رسمها غيّر األشراج فمجتمع

 فعرفتها لها آيات توهمت

 أبينه أليا نالعي ككحل رماد

 فرددهتا عربة منّي فكفكفت

 على حين عاتبت المشيب على الّصبى

 داخل ذلك دون همّ  حال وقد



 الدوافع فالتالع أريك فجنبا

 ومرابع بعدنا مرت مصائف

 سابع العام وذا أعوام لستة

 خاشع أثلم الحوض كجذم ونؤي

 ودامع مستهل منها النأي على

 وازع والشيب أصح ألّما وقلت

 (1)األصابع تبتغيه الشغاف نمكا

  القصيدة وتتمحور، االعتذار إلى تنتقل ثم، طللية بمقدمة( العينية)قصيدة تبدأ

 محورها أساسية ضدية ثنائية حول، الفرعية وحركاهتا األساسيتين بحركتيها

 للوصول التضاد جسد عرب تسعى وأبنيتها وشائجها يف والقصيدة، الملك/الشاعر

 .معه دوالتوّح  اآلخر إلى

 مع اإلنسان صراع وهي، رئيسة ضّدية ثنائية حول القصيدة مقدمة وتتمحور

 يف والرغبة اإلنسان ثنائيات خالل من بالمأساة الحس من بظالل وتضفي، الطبيعة

. الوجود من يستطيعه ما وامتالك ذاته إلثبات اإلنسان مع اإلنسان وصراع، التغيير

 بالزوال حس   من الفعل إليه يشير وما، اعف الفعل من بالمأساة الحّس  وينسرب

 المياه سيول من تكونت التي تضاريسها القاسية الطبيعة تطمس إذ، والهالك والتدمير

 ومحاربة اإلنسان طمس يف فعلته الطبيعة مع باتحاده الزمن ويفعل، الرمال بفعل

 . التدميري فعلهما يف والزمن الطبيعة بين التكافؤ ثنائية وتربز، آثاره

 يضاد التوهم هذا لكنّ ، (توهمت)الفعل إشعاعات يف أمل العفاء وسط وينبت
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 إذ، الكاملة غير المعرفة إلى التوهم ويقود، والزمن للطبيعة التدميرية والحقيقة العلم

، اإلنسان/ المكان ثنائية على ظالله العفاء ويضفي، تظهر تكاد ال بقايا إلى يشير

 أغوار وسرب المعرفة إلى اإلنسان توصل ال تيال الواهمة البقايا وسطها وتربز

( واإلنسان والزمان المكان) ثالثية مع عراكها وبقايا الطبيعة صورة وتظهر، المكان

 نافذة خالل من تتشكل تجارية حضارية ألداة صورة يف الشاعر يجّسده معماريا نموا

 الزمن يطبوس الحضارة مع بالتنامي الطبيعة فعل ويتحد، وكسرى النعمان لطائم

 عرب متفاعال عظيما ثقال تشكل ثم، الشاعر عالم يف بثقلها الطبيعة وتلقي، والمكان

 واالستسالم العجز لينتج التفاعل ذلك ويتوالى، لغته وأبنية ووشائجه الشعر أنسجة

 .اآلخر لصالح واالنكسار

، والشيب، الدامع والمستهل، والنحر، البكاء: صور) العجز بذلك يوحي

 الضغط=  الحضارة+  الزمن+  الطبيعة)فعل باتحاد القصيدة حركة وتنتهي .(والهمّ 

 جو ويسود. له نصير ال باكيا حزينا مهموما النابغة ويخرج، (الشاعر اإلنسان على

 الحركة وتظهر(. المقدمة) األولى اللوحة والهمّ  والدموع والتوهم والعفاء الكآبة

 واتحاد الطبيعة ثم، السياسية وأداهتا ارةبالحض منها جزء أو المأساة ارتباط األولى

 ورؤياه الشاعر لعالم الداخلي المعمار هدم يف معوليهما استخدام يف والمكان الزمان

 وفعله(، والحيرة النعمان) بصورة المخططة اللطائم بائع صورة وتشي، للوجود

 .التحتية النص أبنية داخل الشاعر نفس يف ندوبا لتبني المأساوي

 خالل من الالحقة بالحركة ويربطها، يتوسطها بيتا األولى الحركة وتفرز  

 حّل  هتديدا وأكثر، خطرا أعظم همّ  نحو المتصاعد والحزن للهمّ  معماري تشكيل

: الهمّ  ومبعث، الّديار سكنوا ومن األحبة صورة ومحا، الشغاف محل
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 كنهه غير يف قابوس أبي وعيد

 ضئيلة ساورتني كأّني فبّت 

 سليمها الّتمام للي من يسّهد

 سمها سوء من الّراقون تناذرها



 فالضواجع راكس ودوين أتاين

 ناقع السم أنياهبا يف الرقش من

 قعاقع يديه يف النساء لحلي

 (1)تراجع وطورا طورا تطّلقه

  بالمكان ملتصق وهو، ذنب غير على بالوعيد القصيدة من الثانية الحركة تبدأ

 فإذا، المكان يف التدميري الطبيعة فعل الوعيد هذا ويفعل، فالضواجع راكس يف

، الربيع عن بحثا الرحيل على اإلنسان وأجربت المكان طمست قد الطبيعة كانت

 الحياة فانقلبت، الحياة يف االستمرار على اإلنسان قدرة طمس قابوس أبي وعيد فإنّ 

 . دائما وألما اضطرابا

 تلك، المضطربة لنفسه الشاعر يرسمها فيزيائية حسية صورة القلق هذا ويربز

 يسري إذ، والقلق االضطراب شدة وتظهر، اإلنسانية النفس أغوار تسرب التي الصورة

 فتصبح، عامة الموازين وتنقلب، الدائم والسهر الشديد األلم موّرثا الجسم يف السمّ 

 اللذيذ صوهتا ويصبح، نشوة مصدر كانت أن بعد اضطراب مصدر النساء حلي

 للناس حركية صورة وتربز، الحياة موازين فتتغير مستمر سهر أداةو، ألم مصدر

 الشاعر نفس من بالمأساة الحس ويطفح، القلق ويزجرهم، االضطراب يتمّلكهم

 المشدوهين الناس صورة وتطغى، وجودهم وكّل  ومكاهنم الحاضرين زمن ليمأل

 متى ؟يعيش هل ؟سيحدث الذي ما ؟حصل ماذا... يولولون، الرقاة يتناذرون

 إّنها، أخرى يموت ويكاد، مرة فيصحو... مرة األلم حمى تنتابه والملدوغ؟ يموت

 .والموت الحياة ثنائية

 عن تتسبب النفسية وبظاللها بفيزيائيتها الصوتية الحركية الحّسية الصورة هذه
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 لما طبيعيا نموا وتبدو. والقلق النفسي واأللم /الوعيد وثنائية، والشاعر الملك ثنائية

، فعليا موجودة غير أّنها مع اإلنسان/ الطبيعة هوام تواجه إذ، مقدمته يف الشاعر ناهب

 هذا وينمو. (المضطربة والنفس/  بعفائه القلق المكان)هو الموجود الكائن وإّنما

 القادر الملك أمام الشاعر=  اإلنسان ضعف لتربز، كّلها القصيدة يف اإلحساس

 فإنّ ، القلب لشغاف الشاغل الهمّ  عن معبّرة ّيةحس بصورة الضعف ظهر وإذا. القوي

 يف تحمل اآلفاق متعددة أخرى حسيّة صور يف يظهر الوعيد عن الناتج الهمّ  هذا

 بين اتساق من كان ما إلى الالعودة بإمكانية تشي نفسيّة أبعادا الداخلي معمارها

 . القول لحظة قبل للقصيدة المشكلة الثنائية طريف

 تقريب نحو وتسعى، الفنية وعمارهتا ووشائجها ركاهتابح القصيدة وتنمو

 :قوله يف والداللة الجملة معماري صعيد على وذلك، األساسية ثنائيتها طريف

 أتــاين أبيــت اللعــن أّنــك لمتنــي
ـ   ـ

 وتلك التي تستّك منهـا المسـامع 
 ـ

ــــه ــــت ســــوف أنال ــــة أن قل  مقال
 ـ

ـــع  ـــلك رائ ــاء مثـ ــن تلق ــك م  وذل
 ـ

ــا عمــري ع  هبــّينلعمــري وم
ّ
ــي  ل

ـ   ـ
 األقـارع 

ّ
 لقد نطقـت بــــطال علـي

 ـ

 أقـــارع عـــوف ال أحـــاول غيرهـــا
 ـ

 وجــوه قـــرود تبتغــي مـــا تجـــادع 
 ـ

ــي بغضــة ــتبطن ل ــرؤ مس ــاك ام  أت
ـ   ـ

ـــه مـــن عــدّو مثــل ذلــك شــافع   لـ
 ـ

 أتــاك بقــول هلهــل النســج كــاذب
 ـ

 ولم يأت بالحق الذي هـو ناصـع 
 ـ

 أتـــاك بقــــول لـــم أكــــن ألقولــــه
ـ   ـ

 (1)كبّلـت يف سـاعدي الجوامـعولو  
 ـ

 ـ لمتني ـ أّنك ـ أتاين) والخطاب التكلم ضمائر تربز، الجملة بناء صعيد فعلى

 لتشكل( اللعن أبيت) الدعائية المعرتضة الجملة استخدام ثم( أتاك ـ مثلك ـ قلت
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 المعنى يف أّما، القصيدة يف المحورية الثنائية جدار يف الصدع لرأب ثانية محاولة

 والعوالم، بالشاعر المحيطة الجدر وتربز، الثنائية طريف بين التمايز عامل ضحفيت

 والهدف الرؤية تتضح وبذا، وكاذبين وأعداء وشاة من منه بالمعتذر المحيطة

 الالمنتمية العناصر تستبعد الطرفين بين جديدة عالقة لتشييد الالزمة واألدوات

 ونص، الوشاة: ثالثة أبعاد القصيدة نىب يف ويتشكل. فعلها عن الناتج الفتق وترتق

 محو إلى لتصل أبنيته تصعيد يف النص ويبدأ، (الشاعر/  الملك)و، االعتذار

 ثم، االعتذار بأداة والملك الشاعر عالمي بين والتوّحد الهوة وردم، الموجدة

 .الالمنتمية العناصر استبعاد

. اللوم مع ويتداخل الوعيد يتسامى إذ، بّين بشكل المعنى يف التحول ويربز

 وأقل وطأة أخف بنائية بطريقة لتتشكل اللوم على المرتتبة الحسية الصورة وتتحول

  مستوى يف لتربز وشائجها وتتنامى، حدة
ّ
 الحسي الصورة مستوى وهو آخر حي

 صّمت لو اإلنسان يتمنّى الذي، الصاعق المؤذي الخرب الصورة وتشّكل، الّسمعي

 الماضي الزمن برت احتمال عن ناتج ألم من النفس يف يحدث لما سماعه عن أذنه

 مقدمة يف الطبيعة محت كما انمحائه وربما، والمستقبل الحاضر عن ولذاذته

 . وأزالته الصحراء يف العربي اإلنسان وربيع الغيث آثار القصيدة

 من سينال بأّنه " الملك مقالة سماع من المنبعث األلم صورة الشاعر يعظم

 الشعري بنائه معمار يف والموت الفناء من الخوف ويحول، "والفناء تبالمو الشاعر

 لدى العمر قيمة يوضح الشاعر لكنّ ، بالعمر القسم أداته تقليدي معماري نمط إلى

 التهديد صيغة بفعل بالهالك المهددة نفسه إّنها، يملك ما أعزّ  فهو، العربي اإلنسان

 الفناء من حمايتها ويودّ ، عليها لشاعرا يخشى. بسلبها والمهددة اآلخر من الواردة

 لها سبب بما عالقته وينفي، عنده وقيمتها الحياة بأهمية الشاعر ويصّرح، واالنمحاء

. الوشاة األقارع إنّهم... غيرها الهالك يستحق بديل عن فيبحث، والمالمة التهديد
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 الثنائية قلولين، الملك مواجهة يف الشاعر فليضعهم، والموت الفناء يستحقون إّنهم

 بنفسه ويلقي، الوشاة/ الملك جديدة أخرى ثنائية إلى الشاعر/ الملك بين المتشكلة

 . االهتام عن بعيدا

 من كانت، الوشاة يف وإلصاقه الذنب من والتنصل، القسم استخدام إن

 نفسه النابغة يحّيد إذ، الشعري نصه بناء يف المعتذر يتبعها التي التقليدية األدوات

 قصيدته معمار تشييد يف بنيويا وينجح، بغيره التهمة ويلصق االهتام دائرة عن ويبعدها

 ولعل، العرب عند البناء المتكاملة االعتذار لقصيدة األول النموذج ويشّكل، الفني

 بتشييد فيبدأ، الهجوم إلى الدفاع من يتحول جعله ونشوته النجاح بذلك شعوره

، محيطه عن وفصله وتعريته وتسميته صمالخ بمهاجمة األخرى المعمارية خطواته

، العدوة الالمنتمية العناصر هم، عوف أقارع األقارع إّنهم، عنه الضباب وكنس

 وليستخدم، التزوير أشكال بكل وليتهمهم، الهش بنائهم لهدم الفنّي معوله فليمسك

 هأدات ولتكن، منه المعتذر عالم عن أبعدته جدر من بنوه ما لتحطيم الفنية أدواته

 إّنها، األقارع من الواشي لذلك الملك دنيا يف يرسمها منفرة بشعة حّسية صورة

 غاية العرب يعّدها إذ ونفسية واجتماعية دينية دالالت من تحمل بما القرد صورة

 . لفظه سماع عند بالمغيبات العربي ويتعوذ، ومنتهاه القبح

فنية أخرى تسعى نحو  ثم يستغل النابغة أداة تكرار ضمير المخاطب )أتاك( أداة

، تقرع عقل المعتذر إليه وتنقش يف ذاكرته صورة الوشاة المسخ، تأكيد مراد الشاعر

وينتقل إلى ، (1)فتستفز حّسه فيستقذر فعل الوشاة كما استقذر فعل مهجو لبيد يف بالطه

إيقاع العقوبة باألقارع بدال من الشاعر. ويتابع الشاعر تشييد أدواته الفنية بتشكيل 

موازنة بين صورة القول الباطل والمتشكلة يف ثنايا الصورة البصرية اللونية للنسيج 
                                                                        

وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، ، إحسان عباسالديوان، تحقيق: شرح العامري، لبيد بن ربيعة، ( 1)

 828صم، 1774
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وصورة الحق الناصع البياض الواضح.ثم يبني الشاعر ، المهلهل الباهت الضعيف

ويستخدم اسرتاتيجية الهجوم ، ثنائية ضدية صدعية جديدة بين الملك والوشاة

على أصول واهية تقوم على استبطان  فيفكك الجسور التي بناها الوشاة، المتكرر

 ويهدمها بمعاوله الفنية. ، واالبتعاد عن الحق، والكذب يف الحديث، البغض

 معمار تشييد فيتابع، مراده إلى الوصول من اقرتب أّنه النابغة يستشعر

 نحو يتحول ثم، بالوشاة التهمة تلصق فنية أدوات من أزجاه ما على معتمدا القصيدة

 أّنه قاطع وبشكل الملك إقناع إلى القصيدة من الحركة هذه يوصل تصاعدي بناء

 يف الشاعر يتبعها خطوات ـ اإلساءة على أجرب ولو للملك ليسيء يكن لم وأّنه، بريء

 ويحيّد، الملك نفس من الشك بذرة وينتزع، التوّهم فيها يزيل الشعري نصه تشييد

 .رعاألقا من بأعدائه ويلصقها، التهمة عن شعريا نفسه

 صعيد على( منه والمعتذر المعتذر)للقصيدة األساسية الثنائية طرفا ويقرتب

 يف والتواؤم التالقي من " حلفت " بالفعل تبدأ التي القسم جملة لبناء الفني المعمار

 :الشاعر قول

ــت ــم حلف ــرك فل ــة لنفســك أت  ريب
ـ   ـ

ــل  ــأثمن وه ــة ذو ي ــو أّم ــالع وه  ظ
 ـ

ــن بمصــطحبات ــربة لصــاف م  وث
 ـ

ـــــزرن  ـــــيرهن إالال ي ـــــدافع س  الت
 ـ

 عيوهنا خوصا الريح تباري سماما
ـ   ـ

ـــــا لهـــــن  ـــــالطريق رذاي ـــــع ب  ودائ
 ـ

 لحّجهــم عامــدون شــعث علــيهن
 ـ

  كــأطراف فهــنّ  
ّ
ــي  الخواضــع الحن

 ـ

 وتركتـــه امـــرئ ذنـــب لكلفتنـــي
ـ   ـ

 راتـع وهـو غيـره يكوى العر كذي 
 ـ

ــى ــر إل ــن خي ــد نســكه دي ــه ق  علمت
 ـ

 (1)عمــات المجــد ســورة يف وميزانــه 
 ـ

                                                                        

 .81-85الذبياين، الديوان، ص( 1)
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 وتبدأ (أنت: وك، أنا: ك)الضميران يتحد "لنفسك أترك فلم": يقول فحين

 الملك نفس إلى الشك ونقل نفسه تحييد من تأكدّ  أن فبعد، التالية االسرتاتيجية

 نفس يف الشك بقايا من تبقى ما القتالع يتوجه، األقارع بالوشاة اإليقاع على وحفزه

، التلميح إلى التصريح من وينتقل، المباشر القسم أداة باستخدام ويبدأ، منه المعرت

ت ب ع ثم  يشكل ثم، الملك عرف يف الربيء يأثم أن إمكانية عن بالتساؤل القسم ي 

 فيها يربز، ذهنّية حركّية حّسية صورة بناء إلى فيعمد به المقسم لصورة مقّدسا مشهدا

، الطريق على دهاأوال أجهضت قد مهرولة متدافعة مكة إلى الساعية النياق مشهد

، انحنائها يف القسي بصورة وتشّكلت، جسدها فنحل، حركتها لسرعة ودائع وتركتها

، وغيرها عرفات يف المقدسة األماكن بزيارة الشعث الحجيج من راكبوها وانشغل

 وتمّجد يكون أن واألجدر، الجزيرة يف موجود دين خير مناسك بتنفيذ واهتموا

 . صوره

 بالحركة تزخر مجسدة تشكيالهتا تتابعت وقد النوق صورة من يتشكل مشهد

 المعمار هذا فاعلية وراء من وتلمس، نّصه تشييد يف الشاعر يستغلها، حيوية وتتدفق

 اإلبل وسيلة إلى ولجوء، الظلم من النفس لتربئة عليا قوة إلى باللجوء الشاعر اعتذار

 يريد إنما به للمقسم لصورةا هذه يشكل حين إّنه.(1)الملك وبين بينه اإلشكالية لحل

 الهّوات ويردم، به الشاعر تربط التي العالقة بصدقية يقين إلى منه المعتذر يوصل أن

 القديمة للجسور ويعيد، الملك عن فصلته التي الحواجز ويقتلع، الوشاة صنعها التي

 تراثية بأدوات فيكّوهنا، به المقسوم صورة وشائج تشكيل النابغة ويتابع، حيويتها

 منها السليم – والجرب العرّ  إبلهم أصاب إذا - ككيهم " العربية البيئة من تمتح

 . (2)"السقيم عن العرّ  ليذهب
                                                                        

ة أبحاث كلية محمد، عبداهلل ألحان، فاعلية الصور الحركية ومكونات رسمها يف شعر النابغة، مجل( 1)

 .841م، ص 4814، 8، عدد11الرتبية األساسية، جامعة الموصل، مجلد 

 .83م، ص1734العلوي، ابن طباطبا، نقد الشعر، تحقيق: عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 4)
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 الصوري والتشكيل، القسم أسلوب يف متمثلة الفنية أدواته الشاعر أعمل

 يف الحياة بث نحو الوصول إلى سعيا، الوثني الحج ومناسك المقدسة لألماكن

 ونفض، لحقها الذي الثلم وإصالح، بالملك الشاعر ربطت تيال القديمة العالقة

 اللغة طاقات جميع استغالل على الشاعر حرص لكنّ . الوشاة عليها نثره الذي الغبار

 فيه تبلغ الفني التشكيل من آخر نمط إلى يلوذ يجعله الفنّية وأدواهتا الممكنة الشعرية

 : فيقول، ذروهتا القصيدة

 نّي مكذبفإن كنت ال ذو الضغن ع
ـ   ـ

ــــى حلفــــي وال  ــــرباءة عل ــــافع ال  ن
 ـ

 أقــــــــوله بشـيء مأمــــون أنـا وال
 ـ

ـــت  ــــر وأن ــــالة ال بأمــ ـــع محـــ  واق
 ـ

 مــدركي هــو الــذي كالليــل فإّنــك
ـ   ـ

 واسـع عنك المنتأى أنّ  خلت وإن 
 ـ

 متينــة حبــال يف حجــن خطــاطيف
 ـ

 نــــــــــــوازع إليك أيــــد   هبا تمـــــدّ  
 ـ

ـا أو عذرا يبلغس  امـرئ مـن نجاح 
ـ   ـ

 راكــــع البــــــــرّية رّب  رّبــــــه إلــى 
 ـ

 أمانــــــة يخنـك لم عبدا أتوعـــــد
 ـ

ــرتك  ــد   وي ــالم عب ــو ظ ــالع وه  (1)ظ
 ـ

 إلى هتدف وتقنية، أخرى اسرتاتيجية الحركة لهذه بنائه يف الشاعر ويّتبع

 فنّية معمارية بأدوات بينهما الهّوة ردم ةومتابع، والشاعر الملك ثنائية بين التوحيد

 تقّدم الذي الحلف بقيمة والتذكير، الواشي على الخفي بالهجوم تبدأ، جديدة

 وإبراز، الواقعي المحك على عدمه أو بالعذر القبول احتمال ووضع، وأهميته

 بةاللع إّنها. األثر ذلك وهتويل، بالعذر القبول عدم على المرتتبة النفسية األخطار

 يف وطاقاهتا اللغة إمكانات أقصى إلى الوصول يف الشاعر يمارسها التي الفنية

 يتضاءل فالنابغة "، حيلته وقلة المعتذر ضعف وإظهار، إليه المعتذر صورة تضخيم

                                                                        

 .83-81الذبياين، الديوان، ص( 1)
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 بالقوة صاحبه تصوير يف ويبالغ، وأرقه ألمه تصوير يف ويبالغ النعمان أمام

، بالعذر بالقبول ويقنعه، سخيمته تّل ويس الملك نفس أعماق ليسرب، (1)"والحول

 ذوق "الفني تشكيله يف وتلمس. كافة االعتذار قصائد يف يسير فني معمار وهذا

 والمعاين الصور واخرتاع، التلطف يف وإلحاح اللهجة يف رقة على يقوم حضري

 الممدوحين لدى ذنبهم يضخمون، العباسيين ذوق من قريب ذوق، فيها والتدقيق

 .(2)"منها نصلبالت ويأخذون

 ال، االنتشار شاملة الهيمنة سريعة صورة (النعمان) لآلخر الشاعر يرسم

 صنو الملك ليصبح ويضخمها الصورة تلك يف وينفخ، منها ينفذ أن أحد يستطيع

 العبد تذلل متذللة متضائلة الشاعر صورة وتبدو، أحد عقاهبا من ينفذ ال التي اآللهة

 معمر وجعلته، صانعها وأعجبت األولين شغلت حسّية بصورة ذلك ويشّكل، لربه

 وإنما السلطة/  الليل لعالم يستسلم ال النابغة "و .بجدارة االعتذار فن مداميك

 النابغة رؤية يف السياسية السلطة وعالم... الحياة المحبوبة/  الحب قوة بفعل ينخرط

 مقرتنة النابغة عند الليل داللة... والحياة النور جذوة فيه تنعدم سوداوي سلبي عالم

 .(3)"الزمني حضورها وجربوت السياسية السلطة تسلط بتصور

 للمناورة واسعا مدى لتمنحه أخرى أداة الطويل بحر الشاعر ويستخدم

 اختيار " فـ القصيدة إبداع لحظة الشاعر منها يعاين التي النفسية الرتددات واستيعاب

 يناسب ما توخي يف وتأنيا، الصدر يف سعة الشاعر ليمنح العينية يف الطويل البحر

 .(4)"معا وموقعا زمنا الموضوع

                                                                        

 .185الهاشمي، محمد، عدي بن زيد الشاعر المبتكر، ص( 1)

 .437ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ص ( 4)

 . 418عليمات، يوسف، جماليات التحليل الثقايف، الشعر الجاهلي نموذجا، ص( 8)

إبراهيم علي، البنية اإليقاعية يف اعتذاريات النابغة، مجلة كلية الرتبية، الجامعة المستنصرية، ، شكر( 2)

= 
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ال يوجد قاسم مشرتك بين قصائد النابغة يف االعتذار من ناحية بنيتها "ومع أّنه 

غير أّن  (1)"الشكلية مما يصعب معه الحديث عن نمط مطرد من قصيدة االعتذار

ط فرضته حالة الشاعر النفسية مع تباين بسي، العناصر االعتذارية موجودة يف معظمها

وحديث ، حديث االهتام: فاالعتذاريات تحوي عناصر منها، وطبيعة القول وزمنه

وأحيانا يدمج مع ، وحديث االستعطاف، وحديث التنّصل والتربؤ من االهتام، الخوف

لم يكن  "وترى بوعياد أّن االعتذار عند النابغة  (2)"حديث التنصل لتكون ثالثة فقط

)وتبعا  (3)("إذ رسم خطة محكمة مقنعة، ا أو عشوائيا يف نظمه ألبياته االعتذاريةاعتباط

حاول أن يوفق بينها وبين اعتذارياته التي اعتمد فيها المدح والقسم "لحالته النفسية 

وهي وسائل حاول التقرب هبا ، والحجة وضرب األمثال والحكم واستقراء التاريخ

وإذا كانت صورة النابغة يف السير واألخبار  ،(4)"اهإلى النعمان وكسب ثقته ونيل رض

وحتى يف القراءات النصية  السطحية صورة اإلنسان الخائف الضعيف الذي يخيل إليه 

فإّن القراءة العميقة لإلمكانات النسقية تثبت صورة ، أّن النعمان يشغل الفضاء الزمكاين

 .(5)"عربيةمغايرة للنابغة عن تلك السائدة يف مخيال الثقافة ال
  

                                                                        
= 

 .173ص م.4883، 2عدد

 .17ر الخوف يف اعتذاريات النابغة الذبياين، صالسويدي، سالمة عبداهلل، صو( 1)

 .11السويدي، صور الخوف يف اعتذاريات النابغة الذبياين، ص( 4)

، 4، ج31بوعياد، نزهة، الشعر يف بالط النعمان بن المنذر، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مجلد( 8)

           www.reefnet.gov.sy   .48ص 

 .48بالط النعمان بن المنذر، صبو عياد، الشعر يف ( 2)

 .73عليمات، يوسف، جماليات التحليل الثقايف، الشعر الجاهلي نموذجا، ص( 5)
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 :العبادي زيد بن عدي اعتذاريات في المعمار وجماليات النص بنية 

 على يربو ما وتشّكل، ديوانه النعمان سجن يف قالها التي عدي قصائد تمأل

 أو مباشرة النعمان الملك الشاعر هبا خاطب التي القصائد عن النظر بصرف، ثلثيه

 بخطابه ويقتنع، لحاله ليرق مانالنع إلى نقلت ثم تأّملي شكل على قيلت التي

 باب يف وتصنيفها قصائده من عدد إلى اإلشارة ويمكن. السجن من فيخرجه

 87و 11و 11و 7و 3و1و 7و 5و 8": التالية األرقام ذات القصائد ومنها، االعتذار

 حاجزا ليكون القصائد هذه يف شعره استخدام عدي حاول وقد، "...و 74و 78و

 بن عدي هنج " فقد، ذلك يف فشل لكنّه العفو وينال الموجدة رأث يمحو العقوبة دون

 حقد من النعمان بدواخل ما يغسل لعله، سبيال واالستعطاف المدح بين المزج زيد

 األقرب ألّنه أداة االستعطاف اتخذ أّنه ويبدو، يستطع فلم (1)"سراحه إثره على يطلق

 فيه األمر فمالك " فقال طافاالستع البلغاء منهاج صاحب عرف وقد، االعتذار إلى

 من الذي الطريق من مستعطف أو معاتب أو إليه معتذر كل إلى واإلثالج التلطف

 .(2)"لذلك تأثره بقدر أو، سجيته

 وهج تحمل متدفق حار بإرنان الوعظية صيحاته تنطلق عدي وبسجن" ويقال

، غابرةال واألمم السابقين الملوك أحوال وتستعرض الملتاعة المكروبة النفس

 به ألمّ  عّما المواعظ هبذه يتعّزى كان وكأّنه، جميعا إليه آلو الذي المحتوم والمصير

 .(3)"بالء من به حاق وما كرب من

                                                                        

 .48بوعياد، الشعر يف بالط النعمان بن المنذر، ص( 1)

القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب ( 4)

 .854، ص8اإلسالمي، ط
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 القصائد لبعض الفني المعمار أدرس أن البحث من الجزئية هذه يف وأحاول

 ومن .الملك عنه ليعفو بالشكوى المبّطن االعتذار سبيل على الشاعر هبا توجه التي

: ومطلعها( 8) رقم قصيدة: معمارها أتبين التي القصائد

  فيه بات لمكفهر أرقت



 شيب رؤوس يرتقينبوارق 

 : ومطلعها( 1) وقصيدة

 بخال المنون على شيء ليس



 مال مثمر وال عديم ال

 : ومطلعها( 3) رقم وقصيدة

 واعتكر علينا الليل ذا طال



 سمر الصبح نادر وكأّني

 : ومطلعها( 11) ةوقصيد

 نار ضوء عشاء عيني أبصرت



ف سناها من ر   (1)وغار هندّي  ع 

  

 7) 

 إذ، المكفهر والجو المأساوية الصور تغّلفها بمقدمة الثالثة عدي قصيدة تبدأ 

: يقول

ـــت   ق  ـــر   أ ر  ه  ف  ك  م 
ـــات   ل  ـــه   ب  ي 

 ف 
ـ   ـ

ق    ار  ــــو  ي ن   ب 
ق  ت  ــــر  وس   ي  ؤ  ــــي ب   ر 

 ش 
  ـ

ــــ أن   آت   ك  ـــًام  ـــت   م  ي ـــه   ب ات  ل   ع 
 ـ

ــــب ن   
ض  ــــًا خ  آل ي م   م  ــــد  ــــب ي ب   ب   ص 

 ـ

ــئ ن   ل  ــف   ي ال  ــى األ ك  ل  ي   ع 
ــد   ع 

ـ   ـ
ب    ي ـو  ـى الج  ـن  إ ل  ه  ع  ج  ف  ر 

ي ع ط   (2)و 
 ـ

                                                                        

عبد الجبار المعيبد، وزارة الثقافة والشباب، دار  العبادي، عدي بن زيد، الديوان، تحقيق: محمد( 1)

 على التوالي. 75 -78، 74 -57، 53 -57صو ،21- 81م، ص 1775الجمهورية للنشر، بغداد، 

 81، ص العبادي، الديوان( 4)
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، الشيب بقتامة البارق المكفهر والجو، باألرق المأساة الشاعر ويمزج  

 وحسرة كآبة تقطر بصور الحزين الشعري معناه مداميك ويشكل، بالدم والدموع

 وقراءاهتا البارق المكفهر الجو وصورة، الحال إليه آل الذي المعيش الواقع على

 وهنّ ، صبيب بدم الخرق خضبن وقد الحركية النائحات بصورة تمتزج (1)المتعدة

 لنساء حزينة حركية بصورة المشهد ويلّون، دموعهن يمسحن بأيديهن يمسكنها

 الفعلية جمله الشاعر ويشكل، بالشاعر حّل  ما على حسرة دوربالص األكف يضربن

 الشاعر ذات حول يتمحور أحادي نسق يف (ويعطفن، وياللئن، ويرتقين، أرقت)

، نفسه األحادي النسق يف لتتواشج، والغياب المتكلم ضمائر ويستدعي، الحزينة

 يسم وسما بنائيال النسق هذا ويبدو. له يلطمن اللوايت النساء تلك عدي يؤرق فالذي

 جسدا لتصبح فيه تنغمس، النسق هذا على منفتحة القصيدة وتولد، كّلها القصيدة

 األماين والمآسي بالحزن المليئة المقدمة هذه من وتنبعث، (2)العنوان هذا رأسه

 الحنين من شفيف بغالف يغّلف لكنّه العطف من األمل هذا ويتوّلد، واألمل

 داللتها يف تشي (الجيوب على رجعهنّ  ويعطف) الفعلية الجملة ولعل، واألسى

 السياق يف للمكان بالسقيا الالحقة أبياته يف الشاعر دعوة وتنساق، بذلك الرأسية

 مكان عمرت التي بالمأساة بالحّس  تمتلئ السقيا من تنبثق التي الصورة لكن، ذاته

: يقول إذ، وزمانه الشاعر

                                                                        

انبالجها من خالل السحاب تشبه لمعان  ومن تلك القراءات الممكنة أن صورة لمعان الربق يف( 1)

الشائبة وقد  الرؤوسلسحائب التي يتمازج فيها اللونان األبيض واألسود تشي بصورة ا السيوف، أو أنّ 

ها تنقل صورة مجتزأة من بيئة الشاعر للغيوم وهي تعلو جبال يسمى شيب، اختلط سوادها ببياضها أو أنّ 

 . 121، ص 4، األغاين، جينظر على سبيل المثال قراءة األصفهاين

، قسم اللغة العربية دكتوراهالرواشدة، حامد سالم درويش، الشعرية يف النقد العربي الحديث، رسالة ( 4)

 .13م، ص 4887وآداهبا، جامعة مؤتة، األردن، 
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أ ن   ف وق   ك  ن   د  و  ي ه   ج  ت ر   ت ع 



ب  
ان  يًا ت ج  ي ن   ق اص 

ن  ي ب   ف ح 
 (1)ن 

  ختم فإّنه (2)آمال الممطرة الديمة وذكر بالمكان تغنّى قد الشاعر كان وإذا  

 يف المرئي ويتشّكل، بالمسموع المرئي فيها يتمازج بصورة التشكيلية اللوحة تلك

 فُّقتد صوت: قوامه ثالثي نسق يف المسموع ويتشكل، بالحمرة مشربة سوداء كّلة

 تختصر اللوحة هذه، الناقة حنين وصوت، القصب نافخ ألحان وصوت، المطر

 بشكل الحالة هذه وتتدرج، واألمل الخوف ثنائية بين الشاعر يعيشها التي الحالة

 إلى، والحزن األمل بين المازج القاصب لحن حالة إلى الغيث حالة من: متنامي

 . باألحمر األسود تمازج يف ؤيةالر لدية وتختلط، الحنين صوت يف الفقد حالة

 حول الشاعر يتمحور إذ كّلها القصيدة يسم دااّل  عنوانا المقدمة وتنسرب  

: يقول، نفسه نحو فيه ينكفئ حالم شعري بخطاب فيتوجه، ذاته

ــع ى اء   س  ــد  ون   ال األ ع  ــأ ل  ا ي  ــرًّ  ش 
ـ   ـ

  
 
ــــي ل  بِّ  ع  ر  ــــة   و  ك  ي ب   م 

ــــل   والص 
 ـ

وا اد  ــــل  ي م   أ ن   أ ر  ــــن   ه  ــــر   ع  ب ي   ك 
 ـ

ن    ــج  ي س  ى أ و ف  ــد  ه  ــي ي د  ــب   ف  ي 
ل   ق 

 ـ

ن ت   ك  از   و  ك   ل ز  م  ص  م   خ  د   ل  ـرِّ  أ ع 
ـ   ـ

د    ق  وك   و  ل ك  ـي ب   ي وم   ف ي س 
ص   (3)ع 

 ـ

، السيئ بالفعل األعداء وصم إلى مستندا الفني خطابه الشاعر ويبني

 ثقافة عن ينسلخ الشاعر وخطاب. يينالوثن العرب لبيئة مغايرة ذات حول والتمحور

، العرب تعهده لم قسم وهذا بمكة الصليب يمزج فقسمه: القول لحظة العرب

 يف القوم كبير ليلقي وتدفعه به وتعبث الملك تحرك أخرى إرادة عن وحديثه

 تؤمن ما يقرأ ال يائس خطاب العرب حكم إلى أوصله بأّنه الملك على ومنّه، السجن
                                                                        

 .83العبادي، الديوان، ص( 1)

 .81العبادي، الديوان، ( 4)

 .83العبادي، الديوان، ص ( 8)
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 منظومة يقرأ ألم ؟ملوكها تؤّله العرب أنّ  المعتذر يعي أال .اسيةالسي السلطة به

 ؟بالربوبية للملك المتوجه العربي الشعري الخطاب

 يف أوقعه، الواقع عن وانفصامه، لذاته وتعظيمه نفسه حول الشاعر تمحور إنّ 

 وهو، (1)فيه كتابة ال زمن يف الكاتب فهو، يعايشه الذي الثقايف محيطه عن االنسالخ

 ومرتبط، الملك صهر وهو، السلطة إلى الملك أوصلت التي السياسية األدوات من

 ال النسق ثقافة يف "و، يفيده ال ذلك لكن وظيفيا المنذر بن النعمان سادة بالفرس

، (2)"لها وجود وال ملغية قيمة دائما اآلخر والرأي، الرأي مخالفة أو للمعارضة مكان

 بعض يف تدخلت صناع يدا أنّ  أو عصره اقعو قراءة عن عاجزا عدي يبدو هكذا

، بعده من الملك النعمان مقتل ثم، الشاعر عدي مقتل أحجية ليخدم النص ألفاظ

 !سردها ويسوغ  النثرية للمرويات ويشرعن

 بمكة يقسم وأن، شعره يف باهتة منه المعتذر صورة تبدو أن عجب فال

 وأّنهم، األعداء عمل من سجنال إلى أوصله الذي القبيح العمل ذلك بأنّ  والصليب

، الرباري آبار يف يرمى أو ويذل ليحبس، شأنه ورفعة منزلته لعظم الشرّ  به يريدون

، النعمان مع الحسنة أفعاله يؤّكد ثم، المعتذرين عادة على الذنب من التنصل يحاول

 إلى أوصلته التي السياسية وأداته، عصيب يوم يف ونصيره، خصمه لزاز كان وأّنه

 جعل الذي العمل ذلك، أخرى عنهم ويبطن أشياء لخصومه يومها يعلن إذ، لطةالس

 . للملك وجاهزا مثقفا سهما يكون أن قبل أهله بين من بالملك يفوز النعمان

 اإلحسان ومقابلة، المنقلب سوء من شكواه الشعري خطابه عدي يضّمن ثم 

                                                                        

م. 1733، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، 2مرو بن بحر، الحيوان، جالجاحظ، ع( 1)

 .11عدي بن زيد صاحب كتب، وقد أشار محقق ديوان عدي إلى ذلك، ص نّ إ.إذ يقال: 87ص

 .177، صالعربية الثقافية األنساق يف قراءة، الثقايف النقد، اهلل عبد، الغذامي( 4)
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: يقول، باإلساءة

ــن أ ال   ــغ   م  ب ل  ــان   م  م  ــ النُّع  نِّ  يع 
ـ   ـ

د    ق  ي و  ـد  ة   ت ه  ـي ح 
ي ـب   الن ص 

غ   ب الم 
 ـ

ــي ظِّ ــان   أ ح  ة   ك  ــل  ل س  ا   س  ــد  ي  ق   و 
 ـ

ـال    غ  ب ي ــان   و  ى وال  ــد  ب ي ــب   ل   (1)الط 
 ـ

 أن الناس ويخاطب، الغائب بأسلوب النعمان الملك إلى خطابه يوجه

 الملك لعل، فهاقرت ذنب دون يعّذب السجن يف عديا أنّ  مفادها رسالة له يوصلوا

 أداة( واالستفهام، العرض) الطلب أسلوب ويستخدم، عنه فيعفو بالنصيحة يهتدي

 والسالسل األغالل يدي يف أتوضع: النعمان فعل على احتجاجه فيها يبث شعرية

 أال ؟سجني بعد لنيله خططوا الذي بالخير ينعمون واألعداء، معرويف على وأسجن

 منتهب، ماله مسلوب سجين عن السؤال نفسك ّلفتك أال ؟طال قد حبسي أنّ  تعلم

 بين تربط التي العالقة عمق تسرب أسئلة ؟أعدائك قبل من وقتله لسجنه خطط، جاهه

، شأنا منه أرفع تجعله بل، منه للمعتذر ندا المعتذر تجعل ثنائية عن وتنبئ، الرجلين

 . فيه الوعظ ينفع ال ومكان زمان يف والوعظ النصح يوجه من فهو

 اللجاجة يعرف حين والعويل بالندب ويلوذ، ذاته نحو المعتذر يرتكسو 

 من المدد ويستبطئ، فيه التأثير عن الشعري خطابه وعجز، الملك إليها وصل التي

 : فيقول، الفرس سادته

ـــــال ي م  ـــــر   و 
ـــــاء   إ ال   ن اص  س 

 ن 
ـ   ـ

ام ــل    ــد   أ ر  ــن   ق  ل ك  ــن   ه 
ي ــب   م 

 الن ح 
 ـ

ن   ر  دِّ م   ي ح  ل ـى وع  الدُّ ي   ع 
ـد   ع 

 ـ
ـــنِّ   ش  ـــه   ك  ان  ز   خ  ـــر  ـــب   خ  ب ي   (2)الر 

 ـ

، نصرهتا أدوات وانحصرت، قوهتا عنها زالت وقد فنيا ذاته الشاعر يشّكل

                                                                        

 .28العبادي، الديوان، ص( 1)

 .28العبادي، الديوان، ص ( 4)
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 الصورة ويستخدم، البكاء سوى أمرها من تملك ال نساء غير له ناصر ال أن فيرى

 حّسية صورة ويرسم ،عليه بالبكاء وهتالكهن النساء تلك ضعف إلبراز أداة الفنية

 المشبه) للدموع المقابلة الصورة تلوين يف وينعم، عيوهنن من النازفة للدموع حركية

 خانه كشنّ  " الحسيّة به المشبه جملة أبنية وتعمر، والخيانة الغزارة داللتي لتحمل( به

، يةالعرب البيئة من المنتزعة الشن صورة: ثالثة ركائز العميقة بنيتها يف "الّربيب خرز

( الربيب) السياسي وصورة، (القين) المدينة بيئة من المنتزعة الخّراز وصورة

 عن ناتجة( الباكيات مشهد) المشبه صورة لتجعل، أدواته خانته الذي الخائب

 تلك تؤكد الرجلين هناية ولعل، خائب سياسي بيد والحضارة البداوة اجتماع

  بكائي مشهد يف والمتمثلة، لنّفسا رثاء بكائية كذلك الصورة وتستدعي. (1)الخيبة

 لم قربة من الماء تنّزل كما غزيرة دموعهن فنزلت، النحيب أهلكهن أرامل لنساء

 فعل فيالحقهن الطالع وسوء النحس يتابعهن أن يخشين وهن، خرزها يحسن

 .بعدي أودوا الذين األعداء الوشاة

 خطابه يف جهفيتو، األمل يفقد ال المصير من وخوفه سكراته يف والشاعر 

 تربطهما التي المودة حبال أنّ  إلى ويشير، والعفو الصفح طالبا النعمان إلى الشعري

 خطابه ويكّرس، العفو واستحّق  العقوبة نال فقد أحدا ظلم كان إن وأّنه، له تشفع

 لمصلحة يكون لن عدي صديقه قتل بأنّ  له ويوضح، النعمان إلى االستعالئي

 األمر بتدارك وينصحه، الخذالن طبعهم من واألعداء الوشاة هؤالء وأنّ ، الملك

: يقول، األوان فوات قبل والّرشد العقل إلى واالحتكام

إ ن   ل ك   و  د   أ ه  ي ت ج  د  ق  ل   ف  ذ   وت خ 
ـ   ـ

ا  ــت   إ ذ  ال ي الت ق  ــو  ــي الع  ــوب   ف  ط   الخ 
 ـ

                                                                        

ه احتيل عليه وندم النعمان على قتل عدي وعرف أنّ  "، إذ يقال 77، ص 4صفهاين، األغاين، جينظر، األ( 1)

 هناية النعمان كانت نتيجة لقتله عديا. كما أنّ  "أعداؤه عليه وهاهبم هيبة شديدة يف أمره، واجرتأ



 

 
 

 الفّني والتشكيل الديين الفكر بني اجلاهلي االعتذاري النّا ُبنية 543

ــل ه  ــك   ف  ك   أ ن   ل  ار  ــد  ــا ت  ن ا م  ي  ــد   ل 
 ـ

ال    ــب   و  ل  لــى ت غ  ــد  الرُّ  ع  ــي ب   ش 
ص   الم 

 ـ

ــي إ نِّ ــد   و  ــت   ق  ل  ك  م   و  ــو  ي الي  ــر   أ م 
ـ   ـ

ـــــى  ب   إ ل  ـــــب   ر  ي  ر   (1)مســـــتجيب ق 
 ـ

 يتمحور التي الثنائية تبقى إذ، أولها عن قصيدته هناية خطابه يف يبتعد وال

 إلى الخطاب بتوجيه قصيدته ويختم، وتطاوله اآلخر تقابل الذات هي النص حولها

 غير على، أسره وفك أمره إهناء يف عليها ويتوكل، بالوجود تتحكم التي الغيبية القوة

 يخاطبون كانوا فقد، عليهم الربوبية صفة وإسباغ الملوك خطاب يف العرب عادة

 : حلزة بن الحارث يقول، باألرباب ملوكهم

أ ق دن اه        ان   رب   و  س  نـ غ  ر                        ب الم  ا ـذ  ه  ر  ال   ال   إ ذ   ك  اء   ت ك  م   (2)الدِّ

 وفق تتشكل أّنها القارئ تري العام البنائي تكوينها يف القصيدة إلى ونظرة 

 قصائد عليه انبنت الذي الفني المعمار عن االختالف كل يختلف فني معمار

 تربز واجتماعية دينية فكرية مضامين من تحمله بما فاألبيات، النابغة عند االعتذار

 حول وتمحورت السجن نتيجة كربياؤها وجرح، تعذبت التي يرةالكب الروح تلك

 عنها عّبر، واألسى بالحسرة مليئة حسية بصور فتشّيد المعمارية تشكيالهتا أما، ذاهتا

 نواح يف الفقد مشهد وتكرار، النائحات والنساء، المكفهر الجو بصورة الشاعر

 . األرامل النساء

 الذي الحسّية الّصور تشييد على ذارياالعت فنه معمار يف أيضا عدي وارتكز

، العقوبة إيقاع عن وتحويلها الملك نفس مداعبة يحسن لم لكنّه، النابغة استخدمها

 األداة فأخطأ، يرعوي لعله عليه بأفضاله النعمان تذكير على عدي اعتمد فقد

                                                                        

 .21العبادي، الديوان، ص( 1)

م، 1778أبو عبداهلل الحسين بن أحمد، شرح المعلقات السبع، دار االشرتاكي، بغداد،  ،الزوزين( 4)

 .488ص
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، لهما أعداء بأّنهم الملك إقناع يستطيع أن دون واألعداء الوشاة وهاجم، والهدف

 القصيدة لغة فأبرزت، الشعري معماره تشكيل يف العاطفة توظيف يحسن ولم

 نفوس عن غريب بدين تدين التي المرتّفعة المتعالية المتكربة عدي نفس الشعرية

 ناله كما العفو إلى الوصول يف األخرى الفنية أدواته أضعف ما ذلك ولعل، العرب

، النعمان ندائه يف الغائب ضمير استخدم فقد التعالي بذلك تشي واللغة. النابغة

 ال، للملك الندّ  أّنه المتكررة نداءاته وأبرزت، لنفسه المتكلم ضمير واستخدم

 .اعتذارياته يف الذبياين النابغة بدا كما، له المعتذر عتبات على المتهالك المعتذر

 صورته فجاءت إليه المعتذر صورة إبراز الفنية القصيدة أبنية تستطع ولم

 أبنية اتجهت بل، إليه المعتذر والملك المعتذر الشاعر ثنائية القصيدة تربز ولم ،باهتة

 زيف له يكشف لشاعر إنسانية معاناة تصوير " وهو واحد موضوع نحو القصيدة

 هو المعتذر وأنّ ، بالنفس الفخر إيقاع كذلك األبنية وأبرزت (1)"األسر يف وهو الحياة

 بنغمات االجتماعي خطابه واآلخر نالحي بين الشاعر وخلط، الفضل صاحب

 نسي لقد، الوثنيين العرب معتقدات عن الغريب الديني والمعتقد المكبوت األسى

 ليسن وأهنا إليها ينتمون التي بالجماعات ترتبط وقيمهم الناس معتقدات أن " الشاعر

 . (2)"متوقع وغير مفاجئ نحو على رؤوسهم يف ضوؤه يلمع شيئا

 1) 

 يف أوضح بشكل زيد بن عدي عند االعتذار لقصيدة الفني المعمار ويربز

: ومطلعها الثامنة القصيدة

                                                                        

 .75العظمة، عدي بن زيد العبادي شخصيته وشعره، ص( 1)

، بسطاويسي ورمضان، إبراهيم وفاء: ترجمة، الرئيسة للمفاهيم تمهيد، الثقايف النقد، أيزابرجر، آرثر( 4)

 112ص.م4888، قاهرةال، للثقافة األعلى المجلس
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ا ط ال   ليـل   ذ  ّلي نّـا ال  ـر ع  ت ك  اع   و 
ـ   ـ

ــــأ نِّي  ك  ر   و 
ــــاذ  ــــب ح   ن  ر   الصُّ ــــم   س 

 ـ

ن  
  م 

 
ي مِّ  ن ج  ي اله  د  نـ  يـًا ع  او   ث 

 ـ
ـــي ن    ـــا ب  ـــن   م  ل ـــه   أ ع  ن 

ـــر   م 
أ س   (1)و 

 ـ

 تصاعدي معمار تشييد يف الفنية أدواته استخدام على اعرالش قدرة وتتضح

/ الشاعر)، منه والمعتذر/  المعتذر ثنائية على قصيدته تنبني إذ، قصيدته ألبنية

 ضمير باستخدام الشاعر ويبدأ، الثنائية تلك بناء يف اللغة وتتعاضد (والنعمان

 المشهد على يتضف الحسّية الصور من مجموعة فيشكل، بينهما الجامع المتكلم

، معتكر طويل فالليل، والتوتر القلق ملؤها معتمة نفسية ظالال للقصيدة الدرامي

 والوصول نواله ويصعب لحظاته تتباعد والصبح، به ويفتك الجسم يفتت والهمّ 

 .الشؤم ألوان كّل  تغّشاها والوجود، المكان يسود واالضطراب، إليه

 االضطراب ويجّسد، الطاغي ويالمأسا الحّس  بذلك قصيدته الّشاعر يوّشح

 يهدأ لم الليل طوال فهو، وألمه وملله بتململه تشي حّسيه صورة تشكيله خالل من

، لأللم مصدر إلى تحول وقد لفراشه صورة ويرسم، جفن له يغمض ولم، جنب له

 األلم تحدث إّنها، شديدا ألما وتؤلمه تخزه اإلبر من مجموعة الفراش وأضحى

 جسده يعرف وال، ألمه ذلك يخفف فال المضاجع عن جنبه يتجاىف، مستمر بشكل

 صورة المؤلم الجو هذا فضاءات عرب وتتشكل، نفسه هتدأ وال السكون أو الهدوء

 الحالة هذه وتعمر، الشاعر حالة عن الناتج النفسي األلم ذلك تربز أخرى حسية

 ألم يكابد ال أّنه ويبين، واضطراب ألم من يعانيه ما سبب عديا ويحدد. كّلها القصيدة

 النعمان الملك له بالمعتذر تربطه التي الحميمة العالقة انبتار ألم يعاين لكنّه، العشق

: يقول. والفضل النّعم صاحب

                                                                        

 .57العبادي، الديوان، ص ( 1)
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ــــئ ز    ن ب ــــي ش  ــــأ نِّي ج  أ   ك  ــــد  ه   م 
ـ   ـ

ــل    ع  ــي ن   ج  ــى الق  ل  فِّ  ع  ــد   إ ب ــر   ال
 ـ

ي ر   ـا غ  ـق   م  ش  ن   ع 
ل كـ  ق   و  ـار   ط 

 ـ
ــس    ل  ــ خ  م  الن  ان ي و  ــد  أ ج  ر   و  ــه   الس 

 ـ

ــــان ي إ ذ   ت  ــــأ   أ  ــــن   ن ب 
ــــن ع م   م   م 

ـ   ـ
م    ال ذي ل  ن ه  و  ط ى أ خ  ب ر   أ ع   (1)الخ 

 ـ

: األخير قول يف الفنّية النّابغة أدوات من فنّه تقّرب فنّية محاولة إّنها

ب ت   أ ن   ف  ات   ك  ائ د  ـن ن ي الع  ش  ر   ف 
 ـ

ـ  ل ي ف راش  اسًا ي ع  ر 
ـب  ه  ي ق ش   (2)ي و 

 ـ

 : اآلخر وقوله

ب تُّ  أ نِّي ف  ن ي ك  ت  ر  ـاو  ة   س  ي ل 
ـئ   ض 

 ـ
ع   

ـمُّ ن ـاق  ـا السُّ ي أ ن ي اب ه 
ق ش  ف  ن  الرُّ

 (3)م 
 ـ

 الصور من بمجموعة وتشييدها قصيدته مداميك تشكيل عدي ويتابع

ر بين صداقة رابطة وجود الصور هذه خالل ويؤكد، الحّسية ، له روالمعتذ   المعتذ 

 يف والنّماء الخصب ويطلب، فنيا منه المعتذر إلى فيرحل، ترميمها من بد ال وأّنه

 الثنائية تنامي قصيدته أبنية يف ويؤكد، العميم الخير منه المعتذر لديار ويدعو، مرابعه

 وإزالة والتوحد الهّوة جسر نحو الّسعي على القائمة( والملك/ الشاعر) الضدية

 .العوائق

 يوجه ثم، السوء به يظن أن من الخائف برسالة فنيا المعتذر لةرح وتتوج

 واضحة اعتذارية رسائل الشعري الخطاب ذلك ويحّمل الملك إلى المباشر خطابه

 صدق على وتأكيد، قسم من المعروفة الفنية االعتذار أدوات مستخدما، صريحة

 : يقول، اعتذاريته من موضع غير يف القسم

                                                                        

 . 78العبادي، الديوان، ص ( 1)

 14الذبياين، الديوان، ص( 4)

 82النابغة، الديوان، ص ( 8)
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ان   أ ب ل غ   م  ن ي النُّع  أ ل كًا ع   م 
ـ  ـ 

ل    و  ن   ق  اف   م  ط ن انًا خ  ر   اض  ت ذ  اع   ف 
 ـ

  إ ن ن ي
 
اهلل ـــب ل   و  اق  ت ي ف  ف  ل   ح 

 ـ
ا أل  ب ي ــــل    ـــم  ل  ل ى ك  ـــأ ر   ص   (1)ج 

 ـ

 استالل على قادرة يظنها التي الفنية األدوات استخدام الشاعر يتابع ثم

، شفي أن بعد عظمه يكسر كمن يكون ال أن نعمانال فيناشد، منه المعتذر سخيمة

: فيقول، الشفاء إلى الوصول يف يساعده أن إليه ويتوسل

ون ن   ال آسي ت ك  ه   ك  ظ م    ع 



ت ىب أ سى   ا ح  ظ م   إ ذ  ب ر   الع   (2)ج 

 ، ألحد غال يحمل ال أّنه فيؤكد االجتماعي خطابه يف ليرتكس يعود ثم  

 أن منه ويطلب، االعتذارية قصائده معظم يف المتكررة اسيالسي خطابه إنتاج ويعيد

 المتنامية الثنائية خطوات تتثاقل ثم، وقوعه قبل الخطأ ليتالىف العقوبة إيقاع يف يتمهل

 وتمحورها، الذات توّرم أمام شاقوليا االهنيار نحو وتتجه واالنتشار التوحد باتجاه

 الرب للملك المتفردة الصورة إلى يسيء الذي المقيت االجتماعي الخطاب حول

 عالقات من بينهما بما  الملك عديا فيذّكر، العصر ذلك يف الوثنيين العرب عند

 وتلغي، له تشفع للملك أفضال من الشاعر أزجاه ما ومنها، تفرق وال تجمع سياسية

 :فيقول، وجدت إن اإلساءة

ر   ك  اذ  ى و  م  ي النُّع  تـ  ـم   ال  ا ل  ـه   أ ن س 
ـ   ـ

ــك  ف ــي  ــع ي   ل  ا الس  ــد   إ ذ  ب  ــر   الع  ف   ك 
 ـ

م   إ ذ   ـــــاه  ن  ل  ع  ر   ج  ي 
ـــــاذ  ب  ـــــا ت  م   ك 

 ـ
ق    ر  اب س   ف  ليل   ف ي الق  ر   ال  ر   (3)الش 

 ـ

 ربوبيته الملك يسلب الذي الديني الوعظي الخطاب يف أخرى مرة يرتكس ثم

 االعتذار نسق عن ويبتعد، للذات إساءة للمحسن اإلساءة أنّ  إلى فيشير، الوثنية
                                                                        

 .71العبادي، الديوان، ص( 1)

 .71العبادي، الديوان، ص( 4)

 .71العبادي، الديوان، ص ( 8)



 

 
 

 شتّيات فياض فؤاد.  د 549

 

 
 يدّل  وأشعارهم العرب أخبار من تبقى ما " فـ، آنذاك العرب ثقافة ويتناسى، المنشود

 أو آلهة أّنهم وعلى قدسية نظرة ملوكهم إلى متقدمة فرتة يف ينظرون كانوا أّنهم على

، باألرباب ملوكهم يخاطبون كانوا وقد، الّرب لفظة عليهم فأطلقوا، اآللهة نسل من

: الشاعر قال

ن  و   ل م  ا أ س  ي ه 
ب   ف  ة   ر  د  ه   ك نـ  اب نـ   و 

ـ   ـ
ب    ر  د   و  ع  ب ت   ب ي ن   م  ر   خ  ع  ر  ع   (1)و 

 ـ

 الخطاب فهم وأساء له المعتذر صورة من اإلعالء يف عدي أخفق فقد

 تشكيل يف النابغة وبرع، صحيحة قراءة وأنساقه السياسي الواقع يقرأ ولم، الشعري

 بن النعمان يصف: أّنه ذلك ومن العرب معتقدات من ةمستقا للنعمان متميزة صورة

 صورته ويرسم، والجن األنس يف ♠ سليمان بحكم حكمه ويقارن المنذر

 .(2)عادية غير إلهية بقوة المؤيد سليمان مثل فهو باإلله ارتبطت وقد

 4) 

 أن بعد الشاعر يتأوه، (3)الديوان يف( 11) رقم تحمل أخرى قصيدة ويف   

  اسمها المرأة دارسا رسما ويذكر، بعيد من رنا ضوء يبصر
ّ
 تبّلغ أن يدعوها، مي

 عفو ينتظر وأّنه، الحبس يف عليه وقع مما يعاين الشاعر بأنّ  تذّكره رسالة منه النعمان

 فيشبه، النفسية حالته تربز فنية أدوات التشبيهية الصور استخدام ويكرر، الملك

 تلك من األلم لدفع األلم إال يجد وال ألمفيت، بالماء حلقه يشرق الذي بحالة حالته
                                                                        

لجاهلي، دراسة يف ضوء علم المثيولوجيا، جمادى يف الشعر ا الدغيشي، حمود، الملوك واألسياد( 1)

 .411م، ص4883هـ، تموز، 1247اآلخرة، 

 بن عبداهلل، الفيفي، و88السويدي، سالمة عبداهلل، صور الخوف يف اعتذاريات النابغة الذبياين، ص( 4)

 السبع خالل من والثقافة الشعر جدلية يف قراءة) والموضوعية الغنائية بين الجاهلي الشعر، أحمد

 .321ص.م4881 ، سبتمرب85م، شمس عين آداب حوليات(، نموذجا المعلقات

 .78العبادي، الديوان، ص( 8)



 

 
 

 الفّني والتشكيل الديين الفكر بني اجلاهلي االعتذاري النّا ُبنية 531

 صورة ويرسم ؟سببها هو الماء كان إذا العمل فما، بالماء تزال فالغّصة، الغّصة

 وقلق هم من يكابده عما البوح خطاب ويكرر، لها عنوانا والقنوط اليأس تحمل

 التي نفسها الفنية األدوات الستخدام ويعود. السجن بسبب وعذاب واضطراب

 أنّ  إلى يشير الذي السياسي الخطاب استخدام ومنها، اعتذارياته جل يف مهااستخد

 والخطاب، السلطة إلى النعمان أوصلت التي السياسية األدوات من كان الشاعر

 القصيدة هذه يف ويصرح، بينهما تربط التي الحميمة بالعالقة بالتذكير االجتماعي

 سخيمة الستالل وسيلة الصلة تلك ونتك أن وإمكانية، بينهما والقرابة النسب بصلة

: فيقول، العفو على والحصول منه المعتذر

ـــل   ـــى أ ج  م  ـــا   نع  ب ه  ـــم   ر  ك    أ ول 
ـ   ـ

ان    ي ك  ن وِّ د  م   و  ن ك 
ي م  ار  ه 

ـط   (1)واص 
 ـ

 الحميمة العالقة بتلك التذكير يف التاريخي السياسي الخطاب يستخدم ثم 

، إليها الحياة أعادة ومحاولة، النعمان والد ومنهم، بالمناذرة الشاعر ربطت التي

: فيقول

ن   ن ا ن ح  د  ، ك  ـت م   ق  ل م  م   ع  ـب ل ك   ق 
ـ   ـ

ــــد    م  ــــت   ع  ــــاد   الب ي  ت  أ و  ــــار و   األ ص 
 ـ

ك  و   ــو  ء   أ ب  ــر  ــم   الم  ــن أ   ل  ــه   ي ش   ب 
 ـ

ـار    س 
ف  م ن ا ذ و الخ  س  ي م  الخ 

م  س   (2)ي و 
 ـ

 إلى توصله ألن تصلح فنية أدوات باستخدام ريةاالعتذا قصائده عدي بنى لقد

 األسى حالة إعالن األدوات هذه ومن، العرب عند االعتذار فن أصول تشييد

 وشاة من بالخصوم بإلصاقه الذنب من والتنصل، حاله إليها آلت التي والحزن

، اإلنكار ذلك تؤكد أداة القسم واستخدام، أخطاء من إليه ينسب ما وإنكار، وأعداء

 التشكيل يف مباشرة بطرقة والسياسي والديني االجتماعي الخطاب إقحام كنّ ل

                                                                        

 .72العبادي، الديوان، ص( 1)

 .72العبادي، الديوان، ص( 4)
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 معمار من أساسيا جزءا عمرت التي الشاعر لدى المتعالية النربة وبروز، الشعري

 االعتذار استخدام محاولته وأفشلت، مبتغاه إلى الوصول من عديا حرمت القصيدة

 يف كربى يدا له بأن النعمان ذكيرهوت الذات حول تمحوره وكان، العقوبة يلغي فنّا

 النعمان نفس تجييش يف الضّدي عملها عملت هدم أداة الحكم إلى إيصاله

 يف يرغبون الذين األفراد " إنّ  ويقال عنه العفو بدل منه التخلص على وتحفيزها

 كان أيا، يرغبون فيما شراكة يف وطالما وفعال قوي بشيء متوحدون هم نفسه الشيء

 فإهنم الشراكة هذه تربطهم ال عندما ولكن األصدقاء أفضل فهم، رغبونهي الذي هذا

 .(1)"ألداء أعداء إلى ينقلبون

 برسم اعتذاريته تشكيل يف استخدامها على عدي ألّح  التي الفنية األداة أن كما

 أسهمت المنتظرة عدي قتل بعد فعلته على ندم وقد، النعمان للملك حسّية صورة

 ي شّكل العرب ثقافة يف إليه فالمعتذر، لدفعه أداة تكون أن من بدال القتل فعل تعزيز يف

 الصور هذه تقرأ وقد، به تتأثر وال والرحمة لآلخرين األذى تسبب متفّردة بصورة

 باعتبار اعتذار ال، هتديد رسائل أّنها على النعمان للملك زيد بن عدي رسمها التي

 المناصر ـ الفرس اآلخرـ من أذى نم بالنعمان سيلحق ما سببه يكون النّدم أنّ 

 يعدّ  بدين يدين وعدي، الصديق فقد على المرتتب النفسي األثر من ال، للشاعر

 آت النعمان مجد أنّ  بالفرس عالقته بحكم يعرف أّنه كما، واحد إله فيه القوة مصدر

 خافتة باهتة " عدي اعتذارياته يف النعمان صورة جاءت لذا، وبوساطته كسرى من

 فإنّ  هنا ومن، الفارسية األصول من المستمد المجد هذا لفرعية مناسبة تالصو

 العظة ألنّ ، مؤثرة قوية تكون الزوال مطاويه يف يحتضن الذي الزمن بحتمية العظة

                                                                        

 .23أيزابرجر، آرثر، النقد الثقايف، تمهيد للمفاهيم الرئيسة، ص( 1)
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 .(1)"التوابع من ال الصولجان ذوي من مأخوذة

 النعمان نفس من يقتلع أن العبادي زيد بن عدي يستطع لم قدمت ما لكل

 الفنية األدوات امتالكه مع والذنب العقوبة بين حاجز وضع من يتمكن لمو، الغضب

 تنسجم بطريقة الفنية أدواته يطّوع أن يف فشل أّنه ذلك، النابغة امتلكها التي الخام

 الشرخ ظل فقد، الحين ذلك يف منه المعتذر الملك إلى نظرته يف العرب وثقافة

 " القصيدة وشائج كل يف متناميا منه معتذروال المعتذر الضدية الثنائية بين المتشكل

 عن صدرت إذا وخاصة، بالمخاطر محفوفة تكون ما غالبا بالمثقف السلطة عالقة

 يقوم التصور هذا ألن السلطة مع مزمنة توتر عالقة يف ينتظم المثقف أن يرى تصور

 لذيا الثاين وطرفها اإلجرائي التنفيذي بمفهومها السلطة طرفها، ضدية عالقة على

 بوصفه دوره إقصاء وهي أساسية غاية إلى التي اإلكراهات من لجملة يتعرض

 عديا ألنّ ، (2)"معينة تاريخية حقبة يف بنفسه المجتمع وعي تعميق يف تسهم مرجعية

 عربي لملك يعتذر مذنبا شاعرا وليس، نعمته وولي للملك ندّ  أّنها على لذاته نظر

 على الملك هذا ستحاسب أخرى قوة هناك أنّ  واعتقد، واقتداره قدرته يف متفرد

 . الفرس أسياده أم عدي إله القوة هذه أكانت سواء فعلته

 زيد بن عدي الشاعرين بين للفرق موجز تلخيص الالحقين الجدولين ويف

 وبروز، الفكرية ومنطلقاهتما شخصيتهما بروز حيث من الذبياين والنابغة العبادي

 نص تمحور( األول) الجدول يف يربز إذ. (انالنعم الملك) له المعتذر شخصية

، متهافتة باهتة له المعتذر شخصية وتأيت، ولعذاباهتا لها وتضخيمه نفسه حول عدي

 وتربز، الشعرية اللغة خلف تختبئ خائفة مضطربة الشاعر فشخصية النابغة نص أما
                                                                        

 88، صشرف الدين عمر، الشعر يف ظالل المناذرة( 1)

م، 4881بعلي، حفناوي، المدخل إلى نظرية النقد الثقايف المقارن، الدار العربية للعلوم، بيروت، ( 4)

 .12ص
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 من واإلعالء اسرتضائه نحو النص أبنية جميع وتتوجه بّين بشكل المعتذر شخصية

 .وثني النابغة بينما مؤمن فعدي الشاعرين عند الفكرية المنطلقات وتتباين، شأنه

 بنية إلى تشير والنابغة عدي شعر من نصين بين موازنة(  الثاين) الجدول ويف

 قصيدة عناصر توافر النصين من ويبدو، االعتذار قصيدة عناصر توافر ومدى النصين

 االجتماعية البنى من بغالف مغلفة باهتة ديع عند لكنّها كليهما عند االعتذار

 بالفضل والتذكير، بالخذالن والشعور والعتاب الشكوى سياق يف تأيت، والسياسية

 النابغة عند أّما .مدح دون العواقب من والتحذير المتهالك السياسي والدور

 من واإلعالء، الذنب من والتنصل الوشاة فضح نحو تتوجه، والهدف البنية فواضحة

 االجتماعية ألنساقه والخضوع. الملك من الخوف عنصر وإبراز، له المعتذر شأن

 .   ومدحه اسرتضائه على والعمل والسياسية
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( يبين الفرق بين قصيدتين لكل من )العبادي والنابغة( وبروز شخصية 0جدول رقم )

 الشاعر والنعمان والمضامين الفكرية

 

  

 العبادي   

 النابغة

مطلع 

 القصيدة
 نمط القسم المعتذر له المعتذر البحر قافيةال

عدد 
أبيات 
 القصيدة

 التوجه الفكري

/ 8ق

 82ص

 أرقت ع

 

تمحورت معظم  الكامل شيب

 القصيدة حول المعتذر.

جاء يف سياق بث الشكوى 

 والعتاب والنصح  واالعتذار.

القسم بمكة 

 والصليب

 إيماين موحد قدري. 84

/  3ق

 57ص

رت معظم لوحة تمحو الرمل سمر طال ذا ع

 االعتذار حول المعتذر.

جاء يف سياق العتاب والتذكير 

 والرجاء.، بالفضل

 إيماين موحد. 88 ذكر لفظ الجاللة

/ 3ق 

 34ص

أتاين أبيت  ن

 اللعن

شخصية المعتذر غائبة  الطويل وأنصب

بين أبيا ت االعتذار تطل 

 من ثنايا الخوف.

جميع أبيات القصيدة تصدح 

كل به وتعلن وجوده يف 

 أرجائها.

القسم باهلل ممزوج 

بالتنصل من الذنب 

 واهتام الوشاة

وثني منسجم مع  14

السياق الثقايف 

والسياسي 

واالجتماعي 

 للمجتمع.

/4ق

47 

عفا ذو  ن

 حسا من..

شخصية المعتذر غائبة  الطويل الدوافع

بين أبيا االعتذار تطل من 

ثنايا الخوف والهجوم 

 على الوشاة.

ة تصدح جميع أبيات القصيد

به وتعلن وجوده يف كل 

 أرجائها.

تنوعت أنماط القسم 

والتنصل من الذنب 

، وإلصاقه بالوشاة

، القسم بالعمر

ومشهد ، بالمقدسات

 الحج الوثني.

وثني غارق يف السياق  88

الثقايف والسياسي 

واالجتماعي 

للمجتمع منساق مع 

 لسلطة.ا
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 العبادي) قصيدتي يف العتذار صرعنا توافر ودرجة النص بنية يبين( 6) رقم جدول

 (والنابغة

  

 توفر عناصر االعتذار  عدد األبيات (47ص ، 4قصيدة النابغة )ق (82ص، 8قصيدة العبادي  )ق الموضوع

، وذكر لنبأ االعتقال، هّم وشكوى المقدمة

 وألم وسهر وعذاب.

وعتاب ، والناقة، والدموع، وصف الطلل

 موجزة.، على الصبوة

 ديقصيدة ع - 1 7

عناصر قصيدة االعتذار موفورة 

مقدمة  -لكنها تبدو باهتة  

 منسجمة مع الشعور باأللم.

الخطاب موجه للملك المعتذر  -

 منه 

 فيه اعتذار.  -

 فيه تنصل من الذنب. - 

تضخيم الذات ودوره يف  -

 الفضاء السياسي للملك 

 قصيدة النابغة   -

 عناصر قصيدة االعتذار صادحة 

 مة مع االعتذارمقدمة منسج  -

 الخطاب اعتذاري بامتياز   -

 القصيدة مبنية لالعتذار  -

 فيها تنصل من الذنب 

تصاغر الذات واختفاؤها يف    -

شخص المعتذر له وسياقه 

 السياسي واالجتماعي.

رحلة 

 الظعن

وصف للراحالت وهن يرحلن 

عكس البحر ويتجهن نحو 

 األسر.

 8 5 ال رحلة للظعن 

الخوف عن طريق رسالة إبراز  الخوف

، وربط الخوف باإليمان، للنعمان

 مرعد األحشاء.

سيطر الخوف على كل أرجاء لوحة 

 االعتذار التي شكلت  معظم القصيدة 

(17 8/8) 

8 42 

حددهم الشاعر ورسم صورا متعددة منفرة  األعداء المستعان عليهم باهلل. الوشاة

 وما اهتموه به. ، وتربأ من فعلهم، لهم

4 5 

تمجيد 

 النعمان 

باهت يأيت ذكره يف سياق رسالة 

 إبالغية.

معظم أبيات لوحة االعتذار جاءت لتمجيد 

والتصاغر أمام ، النعمان وتضخيم أفعاله

واستخدام كل الوسائل اللغوية ، قوته

 ومدحه.، الستالل سخيمته

1 3 

تمجيد 

 الذات

استخدام ضمير الجمع المتكلم 

، لوالتذكير بالفض، للذات

وخطاب ، والتحذير من النهاية 

 المعتذر منه بخطاب المفرد.

ال يوجد تمجيد للذات بل إظهار للصغار  

والضعف والخوف الشديد باستخدام 

 صور متعددة.

7 8 

تمجيد 

 الدين  

تداخلت معاين االعتذار والعتاب 

والتحذير من المستقبل بمذاق 

إيماين صريح ينسب األمور إلى 

 اهلل.

طاب الديني يف سياق المقسوم به جاء الخ 

 وكان يمتح من السياق الوثني العربي.

1 8 

التنصل 

 من الذنب 

نسب سبب الحالة التي وصل إليه 

 إلى األعداء.

استخدم كل األدوات والوسائل اللغوية 

واهتم الوشاة بالفعل  للتنصل من الذنب.

 الذي نسب إليه 

4 5 
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 خاتمة

 شاعرين عند  الشعري ونسيجه االعتذار نص أبنية دراسة الباحث حاول

 الملك سجن يف القاسية تجربته لألول وينسب، (والنابغة، العبادي)  هما جاهليين

 االعتذار من نمط تداخلها شعرية بلغة التجربة تلك عن التعبير ومحاولته، النعمان

 العربي قدالن ويعّده، طرقه وتعبيد االعتذار فن معمار تشييد لآلخر وينسب، أحيانا

 واحدة ببيئة الشاعرين عند الشعري الخطاب ويرتبط، الفن لهذا والمؤصل المبتكر

 نصوصهما ويعمر، واحد شخص الشعرية نصوصهما يف ويخاطب، الحيرة وهي

 . متقاربة خيالية وأدوات، واحدة عاطفة

 العبادي زيد بن عدي للشاعرين نصوصا البحث عالج تقدم مما وانطالقا

 الحيرة ببيئة نصوصهما ربط وحاول كليهما عند االعتذار أبنية وقرأ، ذبياينال والنابغة

 النصوص تلك تقبل يف البالط ودور، والسياسية االجتماعية أنسقتها وطبيعة

 االعتذار أدوات معالجة يف الشاعرين وطريقة الشعرية التجربة وطبيعة، ونجاحها

 الفنية األدوات امتلكا الشاعرين أنّ  للباحث وتبين، الخطاب ببغية للفوز وتطويعها

 تختلف االعتذاري نصه تشكيل يف منهما واحد كل طريقة لكنّ ، لالعتذار الالزمة

 نصه تشييد طريقة يف عدي على تفوق قد النابغة أن إلى البحث وخلص، اآلخر عن

 .      الشعري

 توجماليا الشعرية اللغة من واستفاد، فنيا االعتذار عالم النابغة ولج إذ

 نموذجه ويبني، قواعده يرسي بشكل له التأطير يف ونجح، الفن ذلك يف فنبغ تشكيلها

 الواقع إلى مستندا االعتذار عالم العبادي زيد بن عدي وولج، الفن هذا رائد ويجعله

 قدرة وأغفل، السياسي ودوره، هبا يؤمن التي الدينية المضامين وأبنية االجتماعي

 االعتذار حاالت من مؤثرة حالة يشكل أن يستطع فلم، قيالمتل يف التأثير على الفن

 عدي واستند، فاجتاز لالعتذار الفني التشكيل إلى النابغة واستند. القصيدة يف الفني
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 .ففشل االعتذار يف  والدينية االجتماعية األدوات توظيف إلى زيد بن

 من آت الفن هذا رائد ليصبح االعتذار قصيدة تشكيل يف النابغة نجاح ولعل

 لهذا التأصيل يف للرؤية الشعري التشكيل أدوات على التام واالعتماد الفني التجويد

 البناء تراكمية عن ناتجا االعتذار قصيدة تشكيل يف النابغة نجاح يكن ولم. الفن

 عن نتج وإّنما، الرتاتبي الخيطي البناء استخدام أو، حسب للقصيدة الهندسي

 قصيدة بطريف الخاصة النفسية الحالة يخدم بشكل االعتذار أدوات استخدام

 .االعتذار

 استبداله من آت، فنيا مقنعة اعتذار قصيدة تشكيل يف زيد بن عدي فشل ولعل

 النص فيزياء تشكيل يف السياسي دوره وإقحام االجتماعية بالرؤى الفنية األدوات

 رؤاه توظيف نم آت مقنعة اعتذار قصيدة تكوين يف فشله أنّ  وكما. وكيميائه الشعري

، العربي المتلقي تعاطف أفقده مما، العربي الوثني المجتمع عن الغريبة الدينية

 تشكيل يف المهارة نقص عن ناتجا كذلك عدي فشل يكن ولم. له والمعتذر

 حول والتمحور الشعري المضمون نحو انزياحه بل، للقصيدة المعمارية المداميك

 .الذات

 داخل تصاعدت محورية متنامية ثنائية ضمن هنّص  تشكيل يف النابغة نجح وقد

 رؤيتي بين المزج إلى فانتهت، المعنوية وأمشاجها الرؤيوية وأنسجتها القصيدة أبنية

 باتجاه اتجهت صدعية ثنائية ضمن نصه عدي شكل حين يف، منه والمعتذر المعتذر

 مما، قةالعمي النص أبنية يف وعمودية أفقية شقوقا وأحدثت، وورمته فضخمته واحد

 والمتلقين األول المتلقي نفس يف هّزة إحداث يف تخفق الشعرية الرسالة جعل

 وإرسالها االعتذار دائرة من عدي قصائد استبعاد يف العربي النقد وأغرى، اآلخرين

 دائرة من عديا يخرجون النقاد وجعل، واالستعطاف والوعظ التأّمل ملف إلى

 .اللين إلى السبك وقوة النص وصالبة الفحولة
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 األبنية أعماق سرب على تساعدان تحليليتين كمادتين النموذجان ويصلح

 يف منهما واالستفادة، للسلطة الموجه النّصي للتشكيل  والسياسية االجتماعية

 والتأثير التعاطف كسب وطرق، المتلقي يف الشعري الخطاب تأثير أساسيات فحص

 .الجماهيري
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 Structure of the text apologist ignorant of 

religious thought and artistic composition 

(Text study in apology Adi bin Zeid -Abadi and 

genius) 
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Abstract 
 

Structure of pre- Islamic text Apology as Characterized 

in Religious Thought and Art Patterns 

(Comparative Text Study between Adi bin Zeid -Abadi 

and AN -Nabekha) 

This research examines the approaches of the two pre-

Islamic poets: Adi bin Zeid -Abadi and AN –Nabekha Al -

Thebiani in structuring the poem of apology. The study 

covers: the artistic tools used in the constructing and 

shaping of the poem in terms of form, content, methods of 

development, coherent, patterns, and bridges that form the 

architectural design of the poem. It also clarifies the effects 

of poets’ intellectual concepts on the formation of the 

architectural art of their poems. Moreover, the study points 
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out the extent of success that each one of them has 

materialized through his artistic tools to capture the dignity 

of the person in question and erase sense of guilty and open 

access to forgiveness. The researcher believes that Al- 

Nabekha was unique in exploiting and investing artistic 

tools in a way that enabled him to reach his destination. On 

the other hand, Adia did not achieve his ambition since he 

was unable to use those tools effectively. Perhaps their 

philosophy of life, nature of their relationship to authority, 

and their approach of speech constituted the main reasons 

that led them to act so. 

Key words: 

structure, text, apology, poem, architectural, art, Adi 

bin Zaid, Al –Thubiani 
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 املستخلا:

 يف له وتجعل، وتزينه الكالم تحسن التي الخصائص أبرز من البديع ألوان

 .حلوا مذاقا اآلذان ويف، جميال موقعا القلب

 أوجه من وجها تمثل نجدها القرآين النظم يف البديعية األلوان تأملنا وإذا

 . السامعين نفوس يف تأثيرها عن فضال، الكريم قرآنال يف اإلعجاز

 إبداعه وروعة، صوره أهبى يف – تعالى – اهلل كتاب يف البديعي اللون يءويج

 ومواقع الهدى مواطن إلى ولطف رفق يف العقل تدخل التي النفسية باإليحاءات

 .القرآين اإلعجاز أوجه من وجها يمثل وهذ، الخير

  :الكلمات المفتاحية

 الكريم القرآن – المشاكلة – الطباق – اإلعجاز – البديعية – لواناأل
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 المقدمة

 سيدنا، المرسلين أشرف على والسالم والصالة، العالمين رب هلل الحمد

 .                 الدين يوم إلى بإحسان تبعه ومن، أجمعين وصحبه آله وعلى ملسو هيلع هللا ىلص محمد

 .وبعد

 الدراسات من حظه ينل لم ولكنه، الثةالث البالغة علوم من فرع البديع فعلم

 ولم، والبيان المعاين لمسائل وتابعا ذيال يكون أن له أريد الذي العلم ألنه، البالغية

 تكشف التي الجهود تكثيف إلى بحاجة زال فما، واالهتمام بالعناية العلم هذا يحظ

 وعناصر غةالبال مسائل بين هبا الالئق المحل وتحلها، جمالها وسر فنونه روعة عن

 . القرآين األعجاز يف مكانته وتربز، األدبي الجمال

 يف له وتجعل، وتزينه الكالم تحسن التي الخصائص أبرز من البديع ويعترب

 .حلوا مذاقا اآلذان ويف، جميال موقعا القلب

، وجالال فخامة المعنى يكسب الذي البديع أن إلى نشير أن ينبغي وهنا

 الذي البديع وهو، المعنى ويقتضيه المقام يتطلبه الذي بديعال هو وهباء رواء واللفظ

 وإنما، وحده البديع يف ليس مذموم فالتكلف، تعمل أو تكلف ودون، طبع عن جاء

 .ذواهتا يف البديع ألوان إلى وليس والتصنع التكلف إلى موجه فالذم، شيء كل يف

 ألن الكالم يف تأيت البديع ألوان أن إلى الجرجاين القاهر عبد اإلمام نبه وقد

 أن بعد – فقال ورواءه ماءه الكالم يفقد فيها التكلف وأن، ويستدعيها يتطلبها المقام

 المقتضي المعنى أن الجملة هذه من تبين فقد": - البديع من أمثلة عدة ذكر

د لم المتكلم أن هو بالقبول النحو هذا اختصاص ، والسجع التجنيس نحو المعنى ي ق 

 ال مما خالفهما إلى تركهما رام لو إنه حتى عليهما به وعثر، إليهما ىالمعن قاده بل

 بما شبيه يف عليه الوحشة وإدخال المعنى عقوق من لدخل سجع وال فيه تجنيس
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، طائرا أيمن تجد ولن، النافر والسجع، المستكره للتجنيس المتكلف إليه ينسب

 ترسل أن من، نلالستحسا وأجلب اإلحسان إلى وأهدى، وآخرا أوال وأحسن

 لم تريد وما تركت إذا فإهنا، األلفاظ ألنفسها تطلب وتدعها سجيتها على المعاين

 .(1)"يزينها ما إال المعارض من تلبس ولم، هبا يليق ما إال تكتس

 يف ورودا األكثر البديعية األلوان على الدراسة يف سأقتصر تعالى اهلل وبمشيئة

 .الكريم القرآن

 : التالية المباحث على تقسيمه يف يرتكز أن حثالب طبيعة واقتضت 

 . البالغية الدراسات بين البديع منزلة: األول المبحث

 . والرازي والزمخشري القاهر عبد عند البديع منزلة: الثاين المبحث

 .البديعية األلوان مقياس: الثالث المبحث

 . القرآين اإلعجاز يف ومدخله الطباق: الرابع المبحث

 .القرآين اإلعجاز يف ومدخلها المقابلة: خامسال المبحث

 . القرآين اإلعجاز يف ومدخلها المشاكلة:  السادس المبحث

 .القرآين اإلعجاز يف ومدخلها المبالغة:  السابع المبحث

 .القرآين اإلعجاز يف ومدخله الجناس:  الثامن المبحث

  

                                                                        

 م. 1738هـ 1288ت ريرت ط دار المسيرة بيروت ط ثالثة  12، 18أسرار البالغة:  -( 1)
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 البالغية الدراسات بين البديع منزلة

 هذه وتحتل، الثالثة البالغة علوم من فرع – معروف هو كما – البديع علم

 وسيلة تعد ألهنا، والعربية اإلسالمية العلوم بين رفيعة ومرتبة سامية مكانة العلوم

 وأخل البالغة علم اإلنسان أغفل فإذا، الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه لمعرفة

 أي من يعرف ولم، الكريم القرآن إعجاز سر يدرك أن يستطع لم قواعدها بمعرفة

 . مثله من واحدة بسورة يأتوا أن عن العرب اهلل أعجز جهة

 هذه فإن، وفهمها الكريم القرآن معاين لمعرفة وسيلة البالغة علوم تعد كذلك

 حالله ويتبين، أحكامه ويعرف اهلل كتاب يفهم أن أراد لمن عنها غنى ال العلوم

  (1).الحكيم كرالذ ومعارف القرآن علوم من ذلك وغير،  وحرامه

 وأجدرها بالتقديم العلوم أحق إن ": الحلي الدين صفي العالمة يقول

 أنزل ما وفهم، الكريم كالمه حقائق معرفة، العظيم اهلل معرفة بعد، والتعلم باالقتباس

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  چٹ ٹ   والتوهم الشك غائلة لتؤمن، الحكيم الذكر يف

 .(2)چوئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ

 طريقها فعن، البديع ومحاسن البالغة علوم بمعرفة إال ذلك إلى سبيل وال

 بالدليل ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبوة وصحة،  الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه يعرف

 .(3)"والربهان

 ومن العلم هذا فضيلة يف الكالم هذا مثل والمفسرين البالغيين من كثير وقال

                                                                        

ط مطبعة الحسين  43ينظر الفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي د/ فوزي السيد عبدربه ص -( 1)

 م.1734اإلسالمية القاهرة 

 44الملك ( 4)

ت / نسيب  54، 51شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة ومحاسن البديع لصفي الدين الحلي ص  -( 8)

 م.  1738هـ 1288نشاوي ط مجمع اللغة العربية بدمشق 
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 والعالمة، (2)الجرجاين قاهرال عبد واإلمام، (1)العسكري هالل أبو :هؤالء

 .(4)وغيرهم السكاكي يعقوب وأبو ،(3)الزمخشري

 والعربية اإلسالمية الدراسات مجال يف وأهميتها البالغة علوم منزلة هي تلك

 باعتباره األخرى العلوم بين المنزلة وتلك المكانة هذه له البديع وعلم، جميعا

 . الثالثة العلوم هذه من واحدا

 : يأيت فيما نتتبعها أن فيمكن الثالثة البالغة علوم بين لبديعا منزلة أما

 المعاين علمي منزلة بعد البديع علم منزلة السكاكي يعقوب أبو جعل: أوال

 ألوان فعدوا، البالغة علماء من والمتأخرون التلخيص شراح به واقتدى، والبيان

 مقصور عندهم البالغة فعلم، توابعها من وتابعا، البالغة ذيول من ذيال وفنونه البديع

 . والبيان المعاين علمي على

 الظلم هذا عليه ويوقعون، الموضع هذا البديع علم يضعون جعلهم والذي

 الحال لمقتضى الكالم مطابقة: معناها عندهم الكالم فبالغة، الكالم لبالغة تعريفهم

 : أمران فمرجعها. أجزائه وفصاحة فصاحته مع

 . المراد المعنى تأدية يف خطأال عن االحرتاز: األول

 . غيره من الفصيح تمييز: الثاين

 عن به يحرتز وما، المعاين علم هو – الخطأ وهو – األول عن به يحرتز وما

 يف منحصر البالغة علم أن فظهر، البيان علم هو - المعنوي التعقيد وهو - الثاين

 . (5)والبيان المعاين علمي

                                                                        

 .18، 7ينظر: الصناعتين ص  -( 1)

 . 41، 48ينظر: دالئل اإلعجاز ص  -( 4)

 .4، 1/  1ينظر: الكشاف:  -( 8)

 .18ينظر: مفتاح العلوم ص  -( 2)

 . 38/  1، واإليضاح: 117ينظر: مفتاح العلوم ص  -( 5)
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 مع برأسه مستقال قسما البديع علم فيجعل القزويني الخطيب أما: ثانيا

 وما ": فيقول البالغة أبواب لكل شامال البديع يجعل بل، والبيان المعاين: قسميه

 أعني الثاين عن به يحرتز وما، المعاين علم هو – الخطأ أي – األول عن به يحرتز

 تطبيقه ايةرع بعد الكالم تحسين وجوه به يعرف وما، البيان علم هو المعنوي التعقيد

 علم" الجميع يسمي الناس من وكثير، البديع علم هو وفصاحته الحال مقتضى على

 والثالثة "البيان علم" والثالث والثاين "المعاين علم" األول يسمي وبعضهم "البيان

 .(1)"البديع علم"

 بعد فقوله": بقوله الخطيب تعريف على التفتازاين الدين سعد العالمة وعلق

 للكالم محسنة تعد إنما الوجوه هذه أن على تنبيه الداللة ووضوح ابقةالمط رعاية

 .(2)"األمرين رعاية بعد

 الجزء منزلة السابقين العلمين من منزل البديع علم أن السبكي العالمة ويرى

 معرفة بعد يراد أن يحتمل ": قائال يضيف ثم، المقدمتين من النتيجة أو، الكل من

 التحسين وجوه هبا يعرف قواعد هو المراد ويكون، اللةالد ووضوح تطبيقه رعاية

 التحسين معرفة على سابقان والوضوح التطبيق ومعرفة، والوضوح التطبيق ووجوه

 .(3)"له مقدمتين بل للبديع جزأين والبيان المعاين فيكون

 مجرد إلى ال جميعا العلوم تلك إلى البالغة فمرجع": البناين العالمة ويقول

 .(4)"والبيان ينالمعا علمي

 

                                                                        

 ت / أ. د محمد عبد المنعم خفاجي  38/  1اإليضاح:  -( 1)

 .217المطول: ص  -( 4)

 ، شروح التلخيص 432، 438/  2عروس األفراح:  -( 8)

 .81م 1لبناين: تجريد ا -( 2)
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 الرازي والفخر والزمخشري الجرجاني القاهر عبد عند البديع منزلة 

 حقها وأعطاها البديع فنون لبعض الجرجاين القاهر عبد الشيخ تعرض كذلك

 تحدث عندما وذلك، الكالم نظم ضروب من جعلها إذ هبا الالئقة منزلتها وأنزلها

 يف المسلك ويغمض النظر يدق أن يف أصل هو مما أن واعلم ": فقال المزاوجة عن

 ويشتد بعض يف بعضها ويدخل الكالم أجزاء تتحد أن عرفت التي المعاين توخي

، واحدا وضعا النفس يف تضعها أن إلى الجملة يف يحتاج وأن، بأول منها ثان ارتباط

 ويف نعم، هناك بيساره يضع ما ههنا بيمينه يضع الباين حال فيها حالك يكون وأن

 على يجيء أن شأنه لما وليس، األولين بعد يضعهما ورابع ثالث مكان يبصر ما حال

 وأنحاء شتى وجوه على يجيء فأنه، به يحيط وقانون، يحصره حد الوصف هذا

 : البحرتي كقول معا والجزاء الشرط يف معنيين بين تزاوج أن ذلك فمن، مختلفة

 إذا ما هنى الناهي فلج بي الهوى
ـ   ـ

 واشي فلج هبا الهجـرأصاخت إلى ال 
 ـ

 : تحارهبا يف تغلب بني يصف البحرتي وقول

 إذا احرتبت يوما ففاضت دماؤها
 ـ

 تذكرت القربـى ففاضـت دموعهـا 
 ـ

 : كثير كقول كان وهوما آخر ونوع

 مـــا بعـــد بعـــزة وهتيـــامي وإين
ـ   ـ

 وتخلــــت بيننــــا عمــــا تخليــــت 
 ـ

 كلما الغمامة ظل لكالمرتجي
 ـ

 محلتاضــ للمقيــل منهــا تبــوأ 
 ـ

 الدرجة إلى يرقى وأنه النظم هذا ببالغة أمثلة عدة ذكر بعد الشيخ عقب ثم

 .(1)البالغة من العليا

                                                                        

وما بعدها وراجع كالم شراح التلخيص يف تحليل هذه  12راجع ذلك يف: دالئل اإلعجاز ص  -( 1)

، وينظر: كتاب سمات البالغة عند الشيخ عبد القاهر د / محمد جالل 813، 811/  2األبيات: 

ع: أ. د / م،ودراسات وتطبيقات يف علم البدي1732هـ 1282ط األمانة  154، 151/  1الذهبي: 

= 
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 المقام ألن الكالم يف تأيت البديع ألوان أن إلى القاهر عبد الشيخ نبه وقد هذا

 من أمثلة عدة ذكر أن بعد فقال، ورواءه ماءه الكالم يفقد فيها التكلف وأن، يتطلبها

 نحو المعنى يقد لم المتكلم أن الجملة هذه من تبين فقد": والسجع ناسالج

 تركهما رام لو إنه حتى عليهما به وعثر، إليهما المعنى قاده بل، والسجع التجنيس

 وإدخال المعنى عقوق من لدخل، سجع وال فيه تجنيس ال مما خالفهما إلى

 تطلب وتدعها، جيتهاس على المعاين ترسل أن من أحسن تجد ولن، عليه الوحشة

 من تلبس ولم، هبا يليق ما إال تكتس لم تريد وما تركت إذا فإهنا، األلفاظ ألنفسها

 .(1)"يزينها ما إال المعارض

 فيها يتساوى القرآنية البالغة أن يدرك الزمخشري كشاف يف الناظر كذلك

 طباقوال للمشاكلة  الزمخشري عرض حيث، والبيان المعاين وفنون البديع ألوان

 إلى يشير فنجده البديع ألوان من ذلك وغير، والتقسيم والمزاوجة والجناس

 فنون مستغرب من وأهنا، عجيب وطراز، بديع كالمهم من فن أهنا وإلى، بالغتها

 .(2)منهج وأقوم، صورة أحسن على جاءت وأهنا، البالغة

 لواناأل وبعض النظير ومراعاة والمقابلة الطباق الرازي الفخر أدرج كذلك

 .(3)األغراض وموجبات األحوال مقتضيات من البديعية

 

                                                                        
= 

 م. 1778هـ 1211وما بعدها ط األمانة ط: أولى  142يحيى محمد يحيى ص 

 وما بعدها.48أسرار البالغة ص  -( 1)

 . 128/ 8، 275/ 4، 1/131ينظر: الكشاف: ( 4)

 . 417/  1، 482/  4، 175/ 1ينظر: مفاتيح الغيب: ( 8)
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  البديعية األلوان مقياس 

 : هما بأمرين تتحدد أن ينبغي البديع منزلة أن لنا يتبين سبق ما خالل

 استدعاء طريق عن وذلك، وبالغته الكالم قوة يف وفنونه ألوانه أثر: األول

 .البديعية األلوان لهذه والسياق المقام

 . القرآين اإلعجاز يف البديعية األلوان هذه مدخل: ينالثا

 من حواه ما الكالم فقد إذا بحيث، الكالم بالغة يف أثرا األلوان لهذه رأينا فإذا

، بالبطالن المتأخرون إليه ذهب ما على حكما هذا كان بالغته فقد األلوان هذه

 والبيان معاينال علمي منزلة عن تقل ال ومكانة منزلة البديع أللوان ويثبت

 .(1)الكريم القرآن إعجاز يف مدخلها األلوان لهذه أن ثبت وكذا، ومكانتهما

 الذي الكالم بالغة تعريف أن موسى إبراهيم أحمد الدكتور األستاذ ويرى

 شامل " فصاحته مع الحال لمقتضى الكالم مطابقة هي": بقوله الخطيب ذكره

 على ينطبق حتى ذكروه مما أعم بجعله الحال مفهوم يف التوسع مع البديع أللوان

 الكالم كان ذلك غير أو مزاوجة أو تقسيما أو طباقا الحال اقتضى فإذا، البديع ألوان

 األول يف فيكون، مطابق غير منها وخلوه، الحال لمقتضى مطابقا عليه المشتمل

 . (2)"خالفه على الثاين ويف، بليغا

 من موضعه يصادف وال، لقبولوا البالغة من محله األسلوب يحل وال هذا

 واستوىف  جميعا والمعنى اللفظ تقويمه يف تالقى إذا إال، العقول واستالب الخالبة

 ذلك وعلى، الجمال من قسطه على واستحوذ، الحسن من نصيبه منهما واحد كل

 . والحديث القديم يف النقاد عقالء درج

                                                                        

 ز  82، 88الفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي ص  -( 1)

 .581ينظر: الصبغ البديعي ص  -( 4)
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 يتساوى القرآنية غةالبال أن على موسى أبو محمد الدكتور األستاذ أكد وقد

 هذه بكل تحيط المعجزة القرآن فبالغة، والبيان المعاين وفنون البديع ألوان فيها

 عرض "  الزمخشري تفسير يف البديع ألوان عن قوله يف وذلك والفنون األلوان

 مما ذلك وغير، والتقسيم والمزاوجة والجناس والطباق للمشاكلة  الزمخشري

 ما كالمه من أجد وال والمعاين البيان لفنون عرض كما، يعالبد من المتأخرون جعله

 فنون من غيرها دون، البديع علم من المتأخرون جعلها التي األلوان أن على يدل

، كله كتابه يف نظرت وقد، وبالغته الكالم قوة يف أثرها حيث من والمعاين البيان

 فن أهنا وإلى، بالغتها إلى يشير  فوجدته األلوان هذه من ذكره لون كل عند ووقفت

 ببالغة يشيد ثم، البالغة فنون مستغرب من وأهنا، عجيب وطراز، بديع كالمهم من

 وأقوم، صورة أحسن على جاءت وأهنا، الفنون هذه بكل تحيط التي المعجزة القرآن

 .منهج

 تكاد ال وشعبها البالغة بفنون وإحاطته التنزيل در وهلل  المشاكلة يف يقول

 . مدارجه وأسد مناهجه أقوم على فيه عليه عثرت إال فنا منه تستغرب

 إال تبينه إلى يهتدي يكاد ال، المسلك لطيف إنه اللف أنواع من نوع يف ويقول

 . البيان علماء من المحدث النقاب

 من عليه تنطوي وما، أسلوهبا ويشرح، ويحللها األلوان هذه يبسط هو ثم

 .(1)والمعاين البيان ونفن دراسة يف طريقته وهذه، ونكت أسرار

 – هبا يعرف البديع محاسن بأن الحلي الدين صفي الشيخ العالمة صرح وقد

، الكريم القرآن إعجاز وجه – ومسائلهما والبيان المعاين ألوان من بغيرها يعرف كما

 علم بمعرفة إال حقائقه ومعرفة الكريم القرآن فهم إلى سبيل ال": قوله يف وذلك

                                                                        

 ط دار الفكر العربي. 217البالغة القرآنية يف تفسير الزمخشري، د / محمد أبو موسى ص  -( 1)
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 وصحة القرآن إعجاز وجه يعرف هبما اللتين البديع محاسن من اوتوابعه البالغة

 .(1)"والربهان بالدليل ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبوة

 منزلة يقل ال البديع علم إن – للشك مجاال يدع ال بما – يتضح سبق مما

 الكالم بالغة يف مدخله فإن، والبيان المعاين: اآلخرين العلمين عن وشأنا

 . لهما ما والمزية الفضل من له جعال عظمته وسر الكريم القرآن وإعجاز،وقوته

 تميز التي الجمال وعناصر البالغة فنون لكل اسما كان البديع أن عن فضال

 وصفا إال البديع يرى ال الجرجاين القاهر عبد البالغيين إمام وهذا، غيره من األدب

 فال البديع نواعأ وسائر واالستعارة التطبيق وأما ": يقول فنراه، العام بمعناها للبالغة

 .(2)"خاصة المعاين جهة من إال هبما الكالم يعرتض ال والقبح الحسن أن شبهة

 النفوس يف أثرا له ويجعل الكالم يحسن ما وسائر كالطباق عنده فاالستعارة

 . البديع اسم عليه يطلق كلها بالغته يف ومدخال

 فمن، البيانو المعاين من كل ومسائل البديع مسائل بين فرق من كان وإذا

 منها للون تعلق فال، بينها ارتباط ال البديع ألوان فإن، وتلك األلوان هذه طبيعة حيث

 ومتشابكة مرتابطة نجدها التي والبيان المعاين مسائل ذلك عكس وعلى، باآلخر

 .اآلخر بالبعض بعضها ويتعلق

 إليه جتحتا ما إلى البديع ألوان تحتاج ال": موسى أبو الدكتور األستاذ يقول

 فدراسة، صاحبه عن مستقل منها لون فكل، والتحليل الدراسة من البيان فنون

، السجع بدراسة مرتبطة غير المشاكلة ودراسة، الطباق بدراسة مرتبطة غير الجناس

 البيان ألوان بخالف وذلك، لفن قسيما منها فن وليس، فن على مبنيا منها فن فليس

                                                                        

 .54شرح الكافية البديعية ص  -( 1)

 . 114أسرار البالغة ص  -( 4)
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، التشبيه من قسم والتمثيل التشبيه على مبنية فاالستعارة، متشابكة نجدها التي

 إلى ينقسم الكلمة يف والمجاز، الحكم يف مجاز ومنه الكلمة يف مجاز منه والمجاز

 هذه بين الروابط من ذلك وغير، المجاز أخت والكناية،واستعارة مرسل مجاز

 مباحث كانت لذلك، بعضا بعضها ويستلزم بعض عن بعضها يتفرع التي الفنون

  .(1)"متفرقة مباحث كأهنا البديع مباحث وكانت، واحد مبحث كأهنا يانالب

 يف سببا كانا البديع ألوان بين والتفرق الرتابط عدم أن إليه اإلشارة تجدر ومما

 ألن ذلك، وتكتمل والبيان المعاين مسائل تنضج أن قبل واكتمالها األلوان هذه نضج

 عقلي نضج إلى بحاجة – بينها القائم رتابطلل نظرا – والبيان المعاين العلمين مسائل

 القرن منتصف يف إال والذوق العقلي النضج ذلك ليتهيأ يكن لم الذوق من ومستوى

 البديع مباحث كانت بينما، الجرجاين القاهر عبد اإلمام يد على الهجري الخامس

 نفسه يشغل لم القاهر عبد فإن ولذلك، الخامس القرن بداية قبل اكتملت قد وفنونه

 (2).البيان وألوان النظم بدراسة  نفسه شغل كما األلوان هبذه

 ثمرهتا تظهر إنما البديع أللوان البالغية القيمة بأن القول يمكن وأخيرا

 عند ذلك يظهر ما وخير، البديعي اللون فيه يرد الذي بالمقام ارتباطها مدى ويتضح

 ارتباطها ومدى، حليلهاوت األلوان هذه فيها وردت التي النصوص لشرح التعرض

 من وذلك القرآين اإلعجاز يف ومدخلها، لها المقام واستدعاء وتأليفه الكالم بنظم

 .  البديعية األلوان لبعض والتحليل العرض خالل

 

                                                                        

 . 138، 117البالغة القرآنية يف تفسير الزمخشري ص  -( 1)

 . 22لفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي ص راجع ذلك يف ا -( 4)
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 القرآني اإلعجاز في ومدخله الطباق 

 وثيق تعلق ولها، الطباع يف المركوزة الفطرية األمور من الضدين بين الجمع

، ضده ذكر عند بالذهن حصوال أقرب الضد ألن، النفوس يف وأثر  كالمال ببالغة

 إال الكالم يف طباق جاء فما، الضد حسنه يظهر والضد، األشياء تتميز وبضدها

 الذاتية معنى هو وهذا، بدونه الغرض ذلك يؤدى ال، األغراض من غرض به وتعلق

 .  البالغة علماء عنها تكلم التي واألصالة

 بخلق إال والقدرة الحكمة تكمل ولن": الطباق قيمة موضحا يبةقت ابن يقول

 يعرف والعلم، بالظلمة يعرف فالنور، صاحبه منهما واحد كل ليعرف وضده الشيء

 .(1)"بالمر يعرف والحلو، بالضر يعرف والنفع، بالشر يعرف والخير، بالجهل

 اإلعجاز أوجه من وجها يمثل نجده القرآين النظم يف األسلوب هذا تأملنا وإذا

 الكالم بسياق وارتباطه، السامعين نفوس يف تأثيره عن فضال، الكريم القرآن يف

 .ومقامه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : تعالى قوله يف الطباق روعة نتأمل أن ويمكن

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ     ٿپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ

 .(2)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ

، والنور الظلمات وبين، والبصير األعمى بين مرات عدة الطباق تكرر فقد

 هذه يف القرآين النظم بني حيث، واألموات األحياء وبين، والحرور الظل وبين

 لتيئيس جاءت اآليات هذه أن نجد اآليات سياق يف تأملنا وإذا، الطباق على اآليات

 األمور هذه ينب لما إدراك عندهم يكون أن الشرك عليهم استولى الذين المشركين

                                                                        

 م.  1718هـ 1878ط: دار الجيل بيروت  17، 15تأويل مختلف الحديث ص  -( 1)

 44_17فاطر ( 4)
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 .السامعين من يكونوا أن أو، أحد على يخفى ال تفاوت من

 لفت أو، إسماعهم سبيل يف الجهد بذل من ملسو هيلع هللا ىلص للرسول إراحة أهنا كما

، أحياء أهنم ويحسبون أموات إهنم، لألمور الصحيحة المقاييس إلى أنظارهم

 .وهكذا

 وأن، شديد واختالف بعيد تفاوت من ونقيضها األشياء بين اآليات وعرضت

 ال والنور والظلمات، يستويان ال والبصير فاألعمى، أبدا يستويان ال ونقيضه الشيء

 . يستويان ال واألموات واألحياء،  يستويان ال والحرور والظل، يستويان

 توازن التوزيع ففي، اآليات وترتيب نظم يف اإلعجاز من وجها نلمح كذلك

 . آفتين تقابالن نعمتان ثم، نعمتين تقابالن آفتان: هكذا جاءت حيث، الصورة أللوان

 يعيشون إهنم، األشياء حقائق أنفسهم يف انقلبت قد المشركين أن نلمح كذلك

 يف يتخبطون وهم، أحياء أهنم ويحسبون أموات وهم، الظل أنه ويحسبون الحرور يف

 أهنم ويحسبون العمى يف يتخبطون وهم، النور يف يعيشون أهنم ويحسبون الظلمات

 (1).مبصرون

 النفسية اإليحاءات هبذه – تعالى – اهلل كتاب يف البديعي اللون يجيء وهكذا

 وجها يمثل وهذ، الخير ومواقع الهدى مواطن إلى ولطف رفق يف العقل تدخل التي

 . القرآين اإلعجاز أوجه من

 وأثرا، الكالم بالغة يف مدخال اللون لهذا وجدنا الطباق أسلوب تأملنا وإذا

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  چ: تعالى اهلل قول تأمل، قوته يف اكبير

ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ   ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

                                                                        

، 875/  44، وروح المعاين: 131/  7، والبحر المحيط: 458/  44راجع ذلك يف مفاتيح الغيب:  -( 1)

 .14البديعية يف دائرة البحث البالغي ص ، والفنون 817/  44والتحرير والتنوير: 
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ڭ    ڭھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ

 .(1)چۇ  ۇ  ۆ     ۆ

 والليل، وتذل وتعز، وتنزع تؤيت بين مرة من أكثر اآليتين يف الطباق تكرر فقد

 من الغرض كان وإذا، والحي والميت، والميت والحي، والليل والنهار، والنهار

 يف اإللهي السلطان وبيان، معانيها أوسع يف اإللهية القدرة تصوير هو اآليتين سياق

 يقدر بأنه والحكم، الضدين بين بالجمع إال يتم ال ذلك فإن، وأكملها مظاهره أشمل

 اإلعزاز وكذلك، معناه يف ما أو والنزع، معناه يف ما أو اإليتاء: األمرين على

 . واإلذالل

 عدم هو، البالغة علماء من المتأخرين عند والعرضية الذاتية مقياس كان ولما

 نعرض أن بنا جديرا كان، الثاين بفقدان واستقامتها، األول بفقدان األغراض استقامة

 تلك مثل على هذا طبقت إذا فإنك، فيه حكما ونجعله المقياس هذا على الطباق

 مثل صياغة يف عنه محيص ال المقابل ذكر بأن اقتنعت أساليب من الكريمتين اآليتين

 ويستطيع، النزع على يقدر ال ولكنه اإليتاء على شخص يقدر قد إذ، الغرض هذا

 بالقدرة صفهبو عليه تضن ال هذا ومع، اإلذالل عن يعجز قد ولكنه يعز أن إنسان

 هي فتلك، الشامل والسلطان، التامة بالقدرة له الحكم هو عليه به المضنون ولكن

 القيمة إثبات كاف القدر وذلك، بالضدين وتتعلق األمرين على تستحوذ التي

 (2).للطباق البالغية

 المعاين بناء قضية ولكنها، وكفى متضادين بين جمع قضية القضية ليست إذن

، غيرها من المراد المعنى جالء على أقدر تكون معينة تعبيرية رةصو يف وتجليتها

                                                                        

 41_47آل عمران ( 1)

 . 211ينظر: الصبغ البديعي، د م أحمد إبراهيم موسى ص -( 4)
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 .الجميل البديعي اللون لهذا والتعبيرية البالغية القيمة تتجلى وهنا

 وما الطباق من الكريم القرآن آيات عليه اشتملت مما موضعين مع وقفة هذه

 الفن هذا لىع اشتملت آية كل مع والتحليل بالدراسة وقفنا لو بالنا فما، أكثرها

 اللون هذا روعة نتبين لكي مجلدات إلى سنحتاج أننا شك ال، الرائع البديعي

 . الكريم اهلل كتاب يف وإعجازه وأسراره البديعي

 القارئ نفس يف المختلفة االنفعاالت إثارة يف الكبير أثره للطباق يكون وهكذا

 والمقام السياق يف ثيرهتأ مدى جليا لنا ويتبين، المتناقضة األمور إزاء السامع أو

 .  القرآين اإلعجاز يف ومدخله

  القرآني اإلعجاز في ومدخلها المقابلة

 لكل ويجعل، وحسنا وجماال هباء الكالم على يضفي المتقابلين بين الجمع

 .وحده جاء إذا له يكون ال حسنا المتقابلين من

عها تمثل وجها من وجاءت المقابلة يف النظم القرآين يف أهبى صورها، وروعة إبدا

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ : -عز وجل  –اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم، ومن ذلك قول اهلل 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پٻ  پ  پ  پ

 .(1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦٹٿ ٿ ٿ

، الصدر وضيق الضالل وبين الصدر وشرح الهداية بين اآلية قابلت فقد

 إخبار فهي، وغرورهم الكفار عناد من يالقيه لما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سوللر وتسلية تعزية واآلية

 يحزن وال، بأمرهم يهتم أال – عليه وسالمه اهلل صلوات – لرسوله – تعالى – اهلل من

 لإلسالم يشرح فإنه للخير وتوفيقه للحق هدايته اهلل أراد فمن، هلل كله فاألمر عليهم

                                                                        

 .145األنعام ( 1)
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 وقد، صدره له ويتسع، قلبه يف إلسالما يستنير ذلك فعند، قلبه القرآن ويوسع، صدره

 فينشرح المؤمن قلب يف اهلل يقذفه نور هو: فقال الصدر شرح عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سئل

، الخلود دار إلى اإلنابة: قال ؟هبا يعرف أمارة من لذلك فهل: فقالوا، وينفسح له

 .الموت نزول قبل للموت واالستعداد، الغرور دار عن والتجايف

 قلبه عليه استحوذ لما وذلك شيء ألي يتسع ال ضيق رهفصد الكافر أما

 شديد بضيق يشعر يجعله مما والغرور والكرب والحسد والعناد الجحود من وامتأل

لف كأنه، كثير وحرج  (1).السماء بصعود أمر أو، يطيق ال ما األعمال من ك 

 الك وأبرزت، به والوفاء المعنى هذا تأدية يف حقها أدت المقابلة أن وواضح

 الرسول نفس من الحزن ويزيل، الطمأنينة يبعث مما واضحة صورة يف الفريقين

 تمثل فهي، وأجملها صورة أهبى يف وجاءت  - عليه وسالمه اهلل صلوات – الكريم

 .الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه من وجها

  :املقابلة طر  بني ال تيب شرط-

 معان أو متوافقين بمعنيين ىيؤت أن): بقولهم المقابلة عرفوا البالغيون

 .(2)(الرتتيب على يقابلها بما يؤتى ثم، متوافقة

اح الخطيب رأى على المقابلة طريف بين الرتتيب فشرط ر   ال التلخيص وش 

: تعالى اهلل قول ذلك ومن، القرآين النظم يف المقابالت بعض على تطبيقه يمكن

ڀ  ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ

ٹ  ڤ     ٹٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ   ٺ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ 

                                                                        

 . 72، 78، والفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي ص 875/  1ينظر: التحرير والتنوير:  -( 1)

، والبديع من المعاين واأللفاظ د/ عبد 231إلصبع المصري ص ـ ينظر: تحرير التحبير البن أبي ا( 4)

 .131العظيم المطعني ص 
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 .(1)چڤ

 الخطيب عند المذكور الرتتيب شرط على تأت لم الطرفين بين فالمقابلة

 المقام بل، البالغة درجات أعلى يف المقابلة جاءت ذلك ومع، التلخيص وشراح

 عز - المولى مقابلة يف الطاغوت يقع ال حتى: أول، الرتتيب عدم يتطلبان والسياق

 على جاءت لو اآلية يف المقابلة ألن؛ شيء أي مقابله يف يقع أن هلل اشاوح- وجل

 ولي اهلل: هكذا الرتتيب فسيكون التلخيص وشراح الخطيب عند الرتتيب شرط

 كفروا الذين ولى والطاغوت النور إلى الظلمات من يخرجهم آمنوا الذين

 ال وهذا تعالى هلل مقابال الطاغوت يقع وعندئذ، الظلمات إلى النور من يخرجوهنم

 .سبحانه بجالله يليق

 وأما، واصطفاهم واختارهم آمنوا الذين تولى الذي هو تعالى اهلل أن: ثانيا

 الذين هم كفروا فالذين الصحيح هو العكس بل، كفروا الذين يخرت فلم الطاغوت

 اهلل وطريق الهدية طريق على وفضلوه الضالل وطريق الشيطان طريق اختاروا

 النظم ترتيب فيأيت الرتتيب عدم يتطلبان والمقام السياق كان ذلك أجل من، تعالى

 .الظلمات إلى النور من يخرجوهنم الطاغوت أولياؤهم كفروا والذين: القرآين

، المقابلة طريف بين الرتتيب عدم عن فضال وجماال بالغة المقابلة زاد ومما

 اإلفراد بصيغة (يخرجهم): األولى يف جاء حيث المقابلة طريف بين التعبير اختالف

 الثاين الطرف ويف، تعالى اهلل طريق المستقيم الطريق هو واحد الهداية طريق ألن

 وطرق الباطل طرق ألن(، يخرجوهنم) الجمع بصيغة جاء حيث التعبير اختلف

 اإلفراد بصيغة النور لفظة جاءت نفسه السبب ولهذا، ومتعددة متشعبة الشيطان

 الظلمات لفظة وجاءت، المستقيم الطريق هو واحد قالح طريق ألن؛ مرتين

                                                                        

 451البقرة ( 1)
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 .ومتشعبة متعددة الباطل طرق ألن؛ مرتين مجموعة

 يف بالرتتيب التلخيص وشراح الخطيب شرط إن: القول يمكن ذلك أجل من

 رأينا فقد، القرآين النظم يف جاءت التي المقابالت كل على تطبيقه يمكن ال المقابلة

 أعلى يف جاءت ذلك ومع الشرط لهذا مخالفة اآلية ههذ يف المقابلة جاءت كيف

 أوجه من وهذا الرتتيب عدم يتطلب والمقام السياق وجدنا بل البالغة درجات

 . الكريم القرآن يف اإلعجاز

  القرآني اإلعجاز في ومدخلها المشاكلة

 المعنى وتزيد حسنا الكالم على تضفي التي البديعية األلوان من المشاكلة

 صحبته يف لوقوعه غيره بلفظ المعنى عن التعبير"ـب البالغيون وعرفها. االوجم هبجة

 .(1)"تقديرا أو تحقيقا

 اآلخر أحدهما يشبه الكالم يف الواردان اللفظان هما المتشاكالن والشيئان

 هبجة المعنى ويزيد، حسنا الكالم يف يحدث وهذا، المراد المعنى يف ويخالفه

 المتبادر غير معنى إرادة مع اللفظين مصاحبة من أيتي الصنيع ذلك وجمال، وجماال

 المتأمل مشاعر لدى وإيقاظا تنبيها يحدث المراد المعنى على والوقوع، أحدهما يف

 يف اإلعجاز أوجه من وجها وتمثل، الكريم القرآن يف الورود كثيرة وهي، الكالم يف

 . الكريم القرآن

ڻ    ڻں  ں  ڻ  ڻڱ    ڱڱ  ڱچ : تعالى اهلل قول شواهدها ومن

  .(2)چۀ      ۀ

                                                                        

 .475/ 2اإليضاح ومجموعة شروح التلخيص: ( 1)

 .183البقرة ( 4)
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 يف  أوالدهم غمس النصارى أو اليهود لفعل مشاكلة صبغة اهلل تطهير فتسمية

 كتطهير ال تطهيرا باإليمان اهلل طهرنا: يقولوا أن أمروا فالمؤمنون، المعمودية ماء

 أرداهنا من ويزكيها النفوس يطهر فاإليمان، صبغا يسمونه الذي النصارى

 الذي النصارى فعل دون، والصدور للنفوس الحقيقي المطهر هوو، وأوساخها

 اإلسالم أثر بينما، أبنائهم على عالمة وال أثر له يظهر ال حيث، صبغا يسمونه

 . الصبغ أثر يظهر كما، المؤمنين على واضحة ظاهرة وعالماته

، ومراميه الكالم مقاصد يف داخلة الكريمة اآلية أفادهتا التي اإلفادة فهذه

 هذا نجد وهكذا، وإعجازها اآلية بالغة يف مدخل له اإلفادة هذه حقق الذي اللونو

، ورفعته وسموه الكالم بالغة يف أثرا الفن لهذا كان لذا، المشاكلة أساليب يف األثر

 .(1)الكريم القرآن إعجاز يف مدخال لها أن كما

  ڑژ  ژ  ڑ     ڎ         ڈ        ڈ   چ : تعالى قوله يف المشاكلة إلى وانظر

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

 .(2)چں

 يف لوقوعه األول االعتداء لفظ ليشاكل اعتداء   االعتداء جزاء سمى فقد

، ورادعا شديدا سيكون عليها الجزاء ألن السيئات من تنفير اآلية ويف، صحبته

 . وعقابا جزاء ال، مثلها سيئات سيكون

 التعدي من والتحذير، الحرام الشهر يف االعتداء من التنفير يةاآل يف ونلمح

 على اعتدى لمن وشدة وردع بقوة يتصدروا كي المؤمنين وحث، اهلل حرمات على

                                                                        

، 151، والفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي ص 122/  4راجع ذلك يف: تفسير القرطبي:  -( 1)

154. 

 .172البقرة ( 4)
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 ويف، واعتداء ردعا سيكون بل، وعقابا جزاء يكون لن وعقابه فجزاؤه، اهلل حرمات

 لم – وجل عز – المولى نأل، المسلم على العقوبة إيقاع من تنفير باالعتداء التعبير

 من المسيئين عن والعفو للصفح دعوة ففيه، اعتداء   سماه وإنما عقوبة يسمه

 .اهلل على فأجره وأصلح عفا من ألن، المسلمين

 إذ؛ تحقيقها يمكن ال العقوبة يف المطلقة المثلية إن": الشعراوي الشيخ يقول

 العقوبة فإن وبالتالي، األول تداءاالع حدّ  عن قليال أو كثيرا يقل أو العقاب يزيد قد

ى مهما اعتداء   حتما ستتشرب  ...المعاق ب تحر 

 يف فإن -المعتدي عن الصفح يف ويرغب بل -االعتداء عن ينهى الشرع وألن

 أي يف الوقوع من تحاشيا، الصفح إلى مغلفة دعوة   العقوبة محلِّ  يف االعتداء ذكر

 .(1)"قدر

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     چ  :- وجل عز – اهلل قول ذلك ومن

 .(2)چں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ     ڳ

 إنفاذ من يتمكن حتى بحيلة يقصده عما الغير صرف معناه فالمكر

 اهلل جانب يف يليق ال المعنى وهذا، والخديعة االحتيال معنى يحمل فهو، (3)مقصوده

 بما نفس كل على القائم، أمره على الغالب، عباده فوق القاهر فهو – وتعالى تبارك -

 من مكرهم على بالعذاب الكافرين جزاء بمعنى اهلل جانب يف اآلية يف فجاء، كسبت

 . يشعرون ال حيث

 المكر صحبة يف وقوعه هو، بالمكر المعنى هذا عن التعبير سوغ والذي

                                                                        

 .841/ 1تفسير الشعراوي: ( 1)

 .88األنفال ( 4)

 475ينظر: المفردات يف غريب الفرآن ص ( 8)
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 يف ومبالغة ترويعهم يف زيادة، المشاكلة سبيل على الكافرين مكر وهو، الحقيقي

 . أليما شديدا سيكون جزاءهم بأن وإيحاء، متعنيفه

 بالغة يف أثرا الفن لهذا كان لذا، المشاكلة أساليب يف األثر هذا نجد وهكذا

 . الكريم القرآن إعجاز يف مدخال لها أن كما، ورفعته وسموه الكالم

  القرآني اإلعجاز في ومدخلها المبالغة

، رحابة والفكرة الكالم على فيتض التي البديعية األلوان من لون (1)المبالغة

 التصوير درجات وأهبى أعلى يف المعاين وتصور، اتساعا المقصود والمعنى

 قوله  شواهدها ومن، الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه من وجها وتمثل، واإلبداع

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      

 .(2)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

 العسكري هالل أبو أشار ولقد، القيامة يوم مشاهد من مشهدا تصور فاآلية

 حسنا بيانا لكان ولدها عن امرأة كل تذهل: قال ولو": فقال اآلية هذه يف المبالغة إلى

 ولدها على أشفق المرضعة ألن، للمبالغة المرضعة خص وإنما، كاملة وبالغة

 هنارا وال ليال يفارقها ال، له ولزومها منها لقربه هبا وأشغف، إليها بحاجته لمعرفتها

 .(3)"واإللف المحبة تكون القرب حسب وعلى

، مداه بلغ وأنه، الساعة زلزلة عند والهلع الفزع مدى لتصوير آتية فالمبالغة
                                                                        

عرف البالغيون المبالغة بأن يدعى لوصف ما بلوغه يف الشدة أو الضعف حدا مستحيال أو مستبعدا ( 1)

 . 831/  2ينظر: شروح التلخيص: 

 .4-1الحج ( 4)

 . 288الصناعتين ص  -( 8)
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 كما، شاغل وأقرب أعظم عن ويشغل تعلق كل ويمحو شيء كل على يعلو وأنه

 العمل إلى   الناس يهب أن ذلك من والغرض، اآلية يف رضيعها نع المرضعة أذهل

   .(1)الصحف وتطوى الساعات تضيع أن قبل رهبم إلى يفروا وأن، الصالح

ذلك الهول ، كناية عن شدة هول الموقف "مرضعة"وال مانع أن تكون كلمة 

 .وبخاصة أهنا كائن فوار العاطفة، الناتج عن ذهولها عما يعد جزء منها

  :القر ني النظ  عل  تطبيقرا ميكن ال املبالغة   الب غيني واعدق-

 الكريم القرآن يف المبالغة على استشهدوا حينما البالغيين أن الشديد لألسف

 وإن وهم – اهلل سامحهم - (2)الغلو وهو منها المرفوض النوع على إال يستشهدوا لم

 وسوف، خطير مأزق يف وقعوا هنمفإ، الرفض من القرآين النص لتربئة وجوها التمسوا

 المبالغة على البالغيون أوردها التي القرآنية الشواهد خالل من جليا ذلك نعرض

 . الكريم القرآن من

: تعالى بقوله غلوا عندهم المسماة المبالغة على يستشهد القزويني الخطيب  

  (4)ذلك يف التلخيص شّراح تابعه ثم، (3)چې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئچ

 (5)- قواعدهم حسب يكاد لفظة على الشتماله المقبول الغلو من عدوه وإن - موه

 : وجهين من الكريم النص إلى أساءوا فإهنم

                                                                        

 158اسات وتطبيقات يف علم البديع: در -( 1)

ـ الغلو: نوع من المبالغة المرفوضة وهي أن يكون الوصف المدعى غير ممكن عقال وال عادة، ينظر: ( 4)

  428الفنون البديعية يف دائرة البحث البالغي د / فوزي السيد عبدربه ص 

 من سورة النور. 85ـ من اآلية رقم ( 8)

 .874/ 2، ومجموعة شروح التلخيص 235ص ـ راجع ذلك يف اإليضاح( 2)

ـ حيث ذكروا أن مما يجعل الغلو مقبوال أن يدخل عليه ما يقربه من الصحة واإلمكان مثل لفظة يكاد أو ( 5)

 لفظة لو أو لوال.
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، واقعا بواقع ليس ما ادعاء وهو، الغلو وصف عليه أطلقوا عندما: األول  

 وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي الحكيم اهلل كالم على محمود غير تجرؤ وهذا

 .حميد حكيم من تنزيل خلفه من

 من يقرهبا بما اقرتنت قد المبالغة إن: فقالوا ،قبوله سبب فسروا عندما: الثاين 

 بعض أدرك ولذلك، تعالى اهلل كتاب على شنيع تجرؤ وهذا، يكاد لفظة وهو ،الصحة

 حد عن يخرجه ما عليه أدخل: يقول أن ينبغي كان: فقالوا ،هذا (1)التلخيص شراح

 وذلك، عليها مزيد ال تعالى اهلل كالم صحة إذ، تعالى اهلل كالم مع تأدبا ؛اعاالمتن

 . تعالى اهلل كالم فهم يف قصور إال هو ما منهم

 قارب إنه حتى والصفاء بالنقاء الزيت وصف السياق من يفهم كما فالمراد  

 وليس ،واللمعان الربيق من نوع فيه وإنما، حقيقة مضيئا يكن لم وإن اإلضاءة درجة

 وإن الغلو قبيل من اآلية تكون حتى العقل مسلمات عن خروج وال غرابة هذا يف

 العصر يف واقع حقيقة لها نار مس غير من األجسام بعض وإضاءة، مقبوال عدوه

 المواد من المصنوعة( الساعة) الوقت ضبط آالت بعض فمؤشرات الحديث

 الفسفورية المواد من نوعةالمص المسابح من أنواع وكذلك، ليال تضئ الفسفورية

 .إفراطا أو غلوا اآلية يف إن يقال أن واإلفراط الغلو إن، ليال تضئ

 المعنى حد تجاوز الغلو" (2):فيقول الغلو حد يذكر العسكري هالل وأبو

 قوله ذلك ومن الحكيم القرآن من له يمثل ثم، يبلغها يكاد ال غاية إلى  به  واالرتفاع

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: تعالى

                                                                        

، وكتاب: من قضايا البالغة والنقد د / عبد العظيم 878/  2ـ راجع ذلك يف: شروح التلخيص: ( 1)

 م4884/ ـه1248ط مكتبة وهبة  ،118و 114المطعني 

 . 872و 878/  2.، وينظر: شروح التلخيص: 438الصناعتين ألبي هالل العسكري ص ( 4)
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 .(1)چک   گ  گ  گ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     چ: تعالى وقوله

 .(2) چک  ک  ک  گ

ۀ  ہ       ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  چ: تعالى وقوله

 .(3)چہ

، الحكيم اهلل كالم بجالل تليق أخرى وجهة النصوص هذه توجيه اليسير ومن

 أهنا يرى بتمامها اآلية يقرأ ومن، ذلك توهموا وإن إفراط وال فيها غلو ال األولى اآلية

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ. عنهم المتحدث به مني الذي الرهيب النفسي الجو تصور

 چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ

 فعدوهم، القوم حال إليه وصل لما األذهان وهيأت السبيل مهدت اآلية مقدمة إن

 العنيف النفسي االنفعال أثر من أبصارهم زاغتف، الجهات جميع من حاصرهم

 شدة من ألسنتهم وانعقدت أصواهتم وانحبست حلوقهم وجفت، المفاجئ

 يصبح چک  ک  کچ ذلك بعد قيل إذا فهل، والهلع االضطراب

 ؟وإفراطا وسرفا غلوا األمين التصور هذا

 هو القلوب من المراد أن فهموا أهنم المأزق هذا يف القدماء أوقع والذي

 أن ذلك على والدليل، الصواب جانبه خاطئ فهم وهذا، المادي الحسي شكلها

 آية يف وال أبدا المادي الحسي الشكل منه مرادا القلب يذكر لم الحكيم القرآن

 تعرتيها التي األحوال به المراد إنما القلوب أو القلب فيه ذكر ما فكل، واحدة

                                                                        

 من سورة األحزاب  18اآلية رقم ( 1)

 .♠من سورة إبراهيم  27من اآلية  ( 4)

 من سورة القلم. 51من اآلية  ( 8)
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 سنة هي هذه، والجهل والعلم والقسوة والرقة والضالل الهدى من عليها وتتوارد

 ،(1)چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃچ: تعالى قوله مثل  للقلب ذكره يف البيانية القرآن

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ: تعالى وقوله

 .(2)چڤ

ک  ک  چ آية يف القدماء به تمسك الذي الفهم سوء لنا يظهر وبذلك

 اللحم قطعة منه المراد أن لفهمهم إال الغلو لكس يف يدرجوها لم فهم چک

 .إفراط وال غلو اآلية يف فليس، أبدا القرآن يرده لم ما وهذا قلبا المسماة

 قال الذي األصفهاين الراغب إليه ذهب ما إلى ذهبوا القدماء البالغيين أن ولو

   (3).الكبير المأزق هذا من لخرجوا األرواح هو هنا القلوب من المراد إن

 فيه وقع ما مثل يف األشاعرة أعالم من وهو الباقالين بكر أبو اإلمام ووقع

 هذا ومن، الشعر من له التمثيل بعد ويقول الصفة يف واإلفراط الغلو فيذكر، السابقون

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ: تعالى قوله الكريم القرآن من الجنس

 ،(5)چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ: تعالى وقوله ،(4)چی

 .(6)چہ  ہ   ھ  ھچ: تعالى وقوله

، جهنم فحديث، فيه يقع أال به حريا كان الجليل اإلمام هذا من قصور وهذا

 إنطاق على قادر تعالى واهلل، حقيقة أنه إلى المفسرين من كثير يذهب لها اهلل وقول

                                                                        

 .من سورة الشعراء 37اآلية رقم ( 1)

 .سورة قمن  81اآلية ( 4)

 .211المفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص ( 8)

 .من سورة ق 88اآلية  ( 2)

  .من سورة الفرقان 48من اآلية ( 5)

  .ت: السيد أحمد صقر 11و 17من سورة الملك، وينظر: إعجاز القرآن للباقالين ص  3من اآلية ( 7)
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، دببعي اهلل على ذلك وما واألرجل والجلود األيدي إنطاق على قادر هو كما النار

 أهوال من سيكون لما صادقة حكاية اآليات فهذه بالصواب األولى هو القول وهذا

 . (1)وغرائبها القيامة

 : نواس أبي قول مقابل يف اآليات هذه نضع أن يمكن فهل  

   هإّنـ حتى الشرك أهل وأخفت  
ـ   ـ

 خلـقالنطف التي لم ت   ك  لتخاف   
 ـ

 أن يمكن وهل، عادة وال عقال ال ممكن غير المدعى الوصف إن ونقول

 ؟السابقة القرآنية الشواهد يف ورد ما وبين البيت يف جاء ما بين نسوى

 أن وبنا هبم أحرى كان فما، زللهم ولهم لنا وغفر المتعجلين أولئك اهلل رحم 

 .(2)لحرمته وأرعى بحقه وأعرف وعيا أكثر تعالى اهلل كتاب أمام نكون

 أدب لقياس صالحة للمبالغة غيونالبال وضعها التي واألسس القواعد إن

 .تماما محظور فذلك الحكيم القرآين البيان على نطبقها أن أما، ونقده البشر

 وهناك، نقص وال فيه زيادة ال أمين وإبالغ وبالغ تبليغ القرآن يف جاء ما فكل

 إلى تؤدي ألهنا؛ القرآين البيان على تطبيقها يمكن ال البالغية األسس من كثير

 الباطل يأتيه ال، وشك ريبة كل فوق تعالى اهلل وكالم، الحكيم النص فهم يف اإلساءة

 . حميد حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بين من

 

                                                                        

 . 873/  47ير: ، والتحرير والتنو813/  47ينظر: مفاتيح الغيب ( 1)

  111 117ـ راجع ذلك كتاب: من قضايا البالغة والنقد د / عبدالعظيم المطعني ص ( 4)
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  القرآني اإلعجاز في ومدخله الجناس 

، تعاريجه كثرت أن منها فن يف يعهد لم، البديع فنون من واسع فن (1)الجناس

 . الجناس يف الحال هو كما صوره واختلفت، مسائله واتسعت

ۀ    ڻڻ  ڻچ : تعالى قوله الفن هذا من الكريم القرآن يف ورد ومما

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ ،(2)چہ ھ ۀ ہ ہ ہ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ: تعالى وقوله ،(3)چٿ

 .(5)چی  ی    ی  ی  جئچ: تعالى وقوله، (4)چڱ  ں        ں   ڱڱ

 إذ، المعنى يف ومختلفتين قالنط يف متشاهبتين لفظتين تحوي األولى واآلية

 الخير عن قلوهبم وغير ووجه اهلل حول، مجلسهم من وخرجوا قاموا ثم: المعنى

 . يفقهون ال قوم بأهنم

 حيث من تشاهبا وقلوب تتقلب فلفظتا "القلوب فيه تتقلب": الثانية واآلية

 تلك فيه وترتعد ترتجف به مقصود ألنه المعنى يف فارق مع "قلب"  الثالثة الحروف

 . القلوب وهي أال اإلنسان يف اإللهية اللطائف

 الثانية المرة ويف، القيامة هبا المراد األولى المرة يف الساعة لفظة: الثالثة واآلية

 . الزمانية الساعة هبا المراد

 أن عن فضال، سبأ كلمة لتجانس "نبأ" بكلمة فيها التعبير جاء: الرابعة واآلية

                                                                        

 . 875/ 4الجناس: تشابه اللفظتين يف النطق واختالفهما يف المعنى، ينظر اإليضاح: ( 1)

 .141التوبة ( 4)

 .81النور ( 8)

 .55الروم ( 2)

 .44النمل ( 5)
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، الجليلة العظيمة األخبار يف غالبا تستعمل ألهنا وزيادة الخرب معنى تحمل نبأ كلمة

 .األمور من عظم لما فهي

، المتكلم غرض تخدم غاية إلى قصد إذا رائعا حسنا الجناس يجئ وهكذا

 فائدة دون لفظا يكرر بأنه يوهمه أو، له أعطاها وقد أراد ما  حقيقة عن يخدعه كأن

 ووفاها الزيادة أحسن أنه مع شيئا يزده لم أنه يظن يجعله أو، محققة الفائدة أن مع

 . والقبول السماحة من حقها

 موقعا العقل من اللفظين موقع كان إذا ويلطف يحسن الجناس أن كما

 . التواء وال فيها تعقيد وال، قريبة واضحة بينهما المناسبة وكانت، حميدا

ميزانا دقيقا وعرض الشيخ عبد القاهر للجناس وكان كالمه بارعا حيث وضع فيه 

لما استحسن منه، وشرط  لكونه حسنا أن يحدث أثرا يف المعنى، وأن يكون وروده يف 

أما التجنيس فإنك ال تستحسن  ": الكالم مما يتطلبه المقام ويستدعيه المعنى فيقول

تجانس اللفظين إال إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى 

فقد ": ، ثم يضيف قائال بعد أن ذكر عدة أمثلة من الجناس(1)"مى بعيداالجامع بينهما مر

تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إال بنصرة المعنى، إذ لو كان  

   .(2)"باللفظ وحده لما كان فيه إال مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن

 : هما فائدتين لتحقيق الجناس أسلوب إلى  المتكلم يعمد

 ميال تحدث األلفاظ مناسبة ألن، إليه اإلصغاء إلى الميل: األولى الفائدة

 . إليها وإصغاء

 معنيي أحد معرفة إلى وتشوقه السامع تشوف إلى القصد: الثانية الفائدة

                                                                        

  .7أسرار البالغة ص  -( 1)

 . 1أسرار البالغة ص  -( 4)
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 كان آخر معنى به والمراد جاء ثم، معنى على حمل إذا المشرتك اللفظ ألن، اللفظ

 . (1)إليه تشوف للنفس

 إن بل، وحسنا وهباء جماال الكالم يكسب مما به التزيين أن ذلك إلى أضف

 مكانته ورفعة شأنه علو على دليال يعد الكريم القرآن يف أساليبه وتعدد صوره كثرة

 أي يف البحث أن كما،  ومقاصد أغراض من يحقق بما، األدبي الجمال ألوان بين

 يف اللون هذا مدخل يؤكد مما - أكثرها وما -  القرآنية الجناس أساليب من أسلوب

 . الكريم القرآن إعجاز

  

                                                                        

 ."شروح التلخيص  " 214/  2ينظر: عروس األفراح:  -( 1)
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 الخاتمة 

 كنا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد، الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 .اهلل هدانا أن لوال لنهتدي

 .وبعد

 هذه وتحتل، الثالثة البالغة علوم من فرع البديع علم أن لنا تجلى سبق مما

 وسيلة تعد ألهنا، والعربية اإلسالمية العلوم بين رفيعة رتبةوم سامية مكانة العلوم

 وأخل البالغة علم اإلنسان أغفل فإذا، الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه لمعرفة

 أي من يعرف ولم، الكريم القرآن إعجاز سر يدرك أن يستطع لم قواعدها بمعرفة

 . مثله من واحدة بسورة يأتوا أن عن العرب اهلل أعجز جهة

 هذه فإن، وفهمها الكريم القرآن معاين لمعرفة وسيلة البالغة علوم تعد كذلك

 حالله ويتبين، أحكامه ويعرف اهلل كتاب يفهم أن أراد لمن عنها غنى ال العلوم

 . الحكيم الذكر ومعارف القرآن علوم من ذلك وغير وحرامه

 يتساوى يةالقرآن البالغة أن على موسى أبو محمد الدكتور األستاذ أكد وقد

 هذه بكل تحيط المعجزة القرآن فبالغة، والبيان المعاين وفنون البديع ألوان فيها

 عرض "  الزمخشري تفسير يف البديع ألوان عن قوله يف وذلك والفنون األلوان

 مما ذلك وغير، والتقسيم والمزاوجة والجناس والطباق للمشاكلة  الزمخشري

 ما كالمه من أجد وال والمعاين البيان لفنون ضعر كما، البديع من المتأخرون جعله

 فنون من غيرها دون، البديع علم من المتأخرون جعلها التي األلوان أن على يدل

، كله كتابه يف نظرت وقد، وبالغته الكالم قوة يف أثرها حيث من والمعاين البيان

 فن أهنا إلىو، بالغتها إلى يشير  فوجدته األلوان هذه من ذكره لون كل عند ووقفت

 ببالغة يشيد ثم، البالغة فنون مستغرب من وأهنا، عجيب وطراز، بديع كالمهم من
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 وأقوم، صورة أحسن على جاءت وأهنا، الفنون هذه بكل تحيط التي المعجزة القرآن

 بخلق إال والقدرة الحكمة تكمل ولن ": الطباق قيمة موضحا قتيبة ابن يقول .منهج

 يعرف والعلم، بالظلمة يعرف فالنور، صاحبه منهما دواح كل ليعرف وضده الشيء

 (1)"بالمر يعرف والحلو، بالضر يعرف والنفع، بالشر يعرف والخير، بالجهل

 اإلعجاز أوجه من وجها يمثل نجده القرآين النظم يف األسلوب هذا تأملنا وإذا

 البديعي اللون يجيء وهكذا، السامعين نفوس يف تأثيره عن فضال، الكريم القرآن يف

 إلى ولطف رفق يف العقل تدخل التي النفسية اإليحاءات هبذه – تعالى – اهلل كتاب يف

 .القرآين اإلعجاز أوجه من وجها يمثل وهذ، الخير ومواقع الهدى مواطن

 وجها تمثل إبداعها وروعة، صورها أهبى يف القرآين النظم يف المقابلة وجاءت

  مالكري القرآن يف البالغي اإلعجاز من

 ذلك ومع، طرفيها بين الرتتيب شرطوا المقابلة عن البالغيين كالم وعند

 يف وجاءت، البالغيين شرط عكس على مرتبة غير القرآين النظم يف المقابلة جاءت

، الكريم القرآن يف اإلعجاز أوجه من وجها يعترب وهذا،البديعي والجمال الحس غاية

 إعجاز يف مدخال لها أن كما، ورفعته وسموه الكالم بالغة يف أثر الفن لهذا كان لذا

 . الكريم القرآن

، وجماال هبجة المعنى وتزيد، حسنا الكالم يف تحدث المشاكلة وكذلك

 يف المتبادر غير معنى إرادة مع اللفظين مصاحبة من يأيت الصنيع ذلك وجمال

 يف أملالمت مشاعر لدى وإيقاظا تنبيها يحدث المراد المعنى على والوقوع، أحدهما

 يف اإلعجاز أوجه من وجها وتمثل، الكريم القرآن يف الورود كثيرة وهي، الكالم

 .الكريم القرآن

                                                                        

 م.  1718هـ 1878ط: دار الجيل بيروت  17، 15تأويل مختلف الحديث ص  -( 1)
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  المبالغة لون يف البالغيون وضعها التي والضوابط القواعد رأينا كيف: وأخيرا

 القرآن كان كيف يوضح هذا فكل، القرآين النظم على تطبيقها حال بأي يمكن ال

 . عليم حكيم من تنزيل إنه، وقواعدهم بطهمولضوا للبشر معجزا

 الذي الفسيح الميدان هذا غمار يف بالخوض والدارسين الباحثين وأوصي  

 .     القرآين باإلعجاز وارتباطه أثره إلظهار البالغية الدراسات من حظه ينل لم

 .أنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما
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 والمراجع المصادر

 كريم جل من أنزله.القرآن ال -

مطبعة المدين  : أسرار البالغة، للشيخ عبد القاهر الجرجاين، ت / محمود شاكر ط -

 م. 4888- ـه1214مصر ط أولى 

دار إحياء : السيد أحمد صقر ط: ت، إعجاز القرآن  لإلمام أبي بكر الباقالين  -

 الرتاث العربي.

/ محمد عبد المنعم خفاجي ط د: اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني ت -

 دار الكتب العلمية بيروت.

ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ، البحر المحيط ألبي حيان األندلسي -

 م4881هـ1244

 البديع يف ضوء أساليب القرآن د/ عبد الفتاح الشين ط دار المعارف القاهرة. -

 ط دار هنضة مصر.البديع من المعاين واأللفاظ د/ عبد العزيز المطعني  -

 البالغة القرآنية يف تفسير الزمخشري، د / محمد أبو موسى ط دار الفكر العربي.  -

دار الفرقان،عمان الطبعة : البالغة فنوهنا وأفناهنا د / فضل حسن عباس، ط  -

 م. 4887الحادية عشرة 

البيان يف ضوء أساليب القرآن د / عبد الفتاح الشين طب دار المعارف مصر  -

 م.1713

 م.1718 ـه1878دار الجيل بيروت : تأويل مختلف الحديث البن قتيبة ط -

 دار الرتاث بيروت.: تحرير التحبير البن أبي اإلصبع المصري طبع -

 تفسير أبي السعود ألبي السعود العماري ط مكتبة عيسى الحلبي مصر. -
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 ونسية للنشر،تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ط الدار الت -

 م. 4884تفسير الشيخ الشعراوي ط دار أخبار اليوم القاهرة  -

دار : ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين وعبد القاهر الجرجاين والخطابي ط -

 م 1735المعارف مصر 

 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ط دار إحياء الرتاث العربي بيروت. -

 م.  4884دار أخبار اليوم القاهرة  

أولى : أ. د / يحيى محمد يحيى  ط األمانة ط: ودراسات وتطبيقات يف علم البديع -

 م. 1778 ـه 1211

دالئل اإلعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاين ت محمود أحمد شاكر ط دار  -

 المدين.

روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين لإلمام اآللوسي ط دار إحياء  -

 ب العربية.الكت

  .1284-م 1738البن سنان الخفاجي  ط دار الكتب العلمية بيروت  سر الفصاحة -

 ـه 1282ط األمانة : سمات البالغة عند الشيخ عبد القاهر د / محمد جالل الذهبي -

 م1732

شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة ومحاسن البديع لصفي الدين الحلي  ت/  -

 م  1738هـ 1288اللغة العربية بدمشق  نسيب نشاوي ط مجمع

شرح التجريد للبناين حاشية على عقود الجمان للسيوطي  ط مطبعة الحلبي  -

 م.1713القاهرة 

 شروح التلخيص يف علوم البالغة ط دار إحياء الرتاث العربي. -
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 الصبغ البديعي د/ أحمد إبراهيم موسى ط دار هنضة مصر.  -

ر ألبي هالل العسكري ت/ مفيد قميحة  ط دار الكتب الصناعتين الكتابة والشع -

 م. 1738العلمية بيروت 

 علم المعاين د/ بسيوين عبد الفتاح فيود طبع مؤسسة المختار يف القاهرة. -

فتح الباري لشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ت طه عبد الرؤوف  -

 سعد ط أخبار اليوم.

ث البالغي د / فوزي السيد عبد ربه ط مطبعة      الفنون البديعية يف دائرة البح  -

 م 1733-هـ 1283الحسين اإلسالمية بالقاهرة ط أولى 

 الكشاف لإلمام جار اهلل الزمخشري ط دار إحياء الرتاث العربي. -

 المحرر الوجيز البن عطية ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر. -

 اإلسالمي بيروت. مسند اإلمام أحمد بن حنبل ط المكتب -

 المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازاين ط دار الكتب العلمية بيروت. -

 مفاتيح الغيب لإلمام فخر الدين الرازي ط المكتب اإلسالمي بيروت. -

مفتاح العلوم ألبي يعقوب يوسف السكاكي ت د / نعيم زرزور ط دار الكتب   -

 العلمية بيروت.

 دار الكتب العلمية بيروت.            : قرآن للراغب األصفهاين طالمفردات يف غريب ال -

هـ / 1248من قضايا البالغة والنقد د / عبد العظيم المطعني ط مكتبة وهبة  -

 م. 4884
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 Rhetoric in the Quranic 

Alibdieih colors and Qur'anic miracles 

 

Dr. Badr Abdel Aal Hussein Mohamed 

Professor of rhetoric and criticism in the Faculty of 

Arts Co 

 

Abstract 
 

Magnificent colors of the most prominent characteristics 

that improve speech and decorated, and make it a beautiful 

location in the heart, and in the ears sweet taste. 

If we look at Alibdieih colors found in the Quranic 

systems represent an aspect of miracles in the Koran, as 

well as their impact on the hearts of listeners. 

Iji and color Alibdiei in the Book of Allah - the 

Almighty - in the best form, and splendor of his creativity 

psychological Balaahat that enter the mind and kindness in 

the annex to the citizen guidance and the sites of good ones 

and this is the aspect of the miracle of the Qur'an. 

Key words: 

Colors - creativity - miracle - Holy Quran- antibiosis – 

Similarity.  
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 :اةالثـً

 ات ــالدراس

 االجتماعية
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تخدامات األراضي يف رصد تغريات اس
وسط املدينة املنورة يف الفرتة بني هجرة 

 هجرية: 5341الرسول حىت عام 
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  إعداد:
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 املستخلا:

استقصاء العالقه بين عدد من التغيرات التي تدخل يف  البحث إلى هذايهدف 

دراسة استخدام االرض من خالل ربط البيانات الوصفيه لالستخدامات مع البيانات 

رصد التغيرات التي بالمدينة المنورة و تاالستخداماالتي تمثل موقع  المكانية

ي بمنطقة وسط المدينة المنورة فضال عن التعرف على حدثت يف استخدام األراض

التوزيع المكاين الحالي لالستخدامات بالمنطقة محل الدراسة وبيان كفاءة 

 ألنماطيف اختزال قيم وقياس نتائج التباين الكمي والنوعي  ةالكمي األساليب

 دور الجغرايف وقدرته علي تأكيدبمنطقة المدينة إلى جانب  األرضاستخدامات 

 نتيجة نموها العمراين المتزايد. المدينةدراسة مشكالت 
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 أسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات الجغرافيةالباحث  واستخدم

: جاء من أهمها، توصل إلى عدد من النتائج الهامة للمعالجة موضوع بحثه حيث

ة جوهرية يف منطقة وسط المدينة المنورة خاصالتغييرات ال رصد مجموعة من

المنطقة المركزية. وقد ارتبطت هذه التغيرات بتوجهات الدولة نحو تطوير المسجد 

  .النبوي والمنطقة المحيطة به

وقد أنشئت هيئة إدارية عليا خاصة لتطويرها ومتابعتها وهي هيئة تطوير 

تباينت التغيرات التي حدثت خالل سنوات البحث من حيث وقد  المنطقة المركزية.

ثم ما لبثت أن ، فقد بدأت بطيئة ومحدودة يف المراحل األولى، الحجم والرتدد

 تسارعت يف هنايتها.

، وانتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات كحصيلة لما توصل إليه الباحث

االهتمام برسم خرائط استخدام األرض التفصيلية لمنطقة وسط  تمثلت يف ضرورة

بنمط محدد بواصفات  واألفرادعمل تشريعات تلزم الهيئات  مع المدينة المنورة

 .محدده لالستخدامات يف منطقة وسط المدينة

االستعانة بالجغرافيين مع باقي التخصصات يف تخطيط الدراسة ب أوصتوقد 

االلتزام بنمط بنائي  باإلضافة إلى لمنطقة وسط المدينة المنورة األرضاستخدامات 

 موحد لمنطقة وسط المدينة المنورة.

 : مفتاحيةكلمات  

 .المنطقة المركزية، المدينة المنورة، األراضي استخدامر تغيّ 
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 مقدمة الدراسة: .1 

حيث ، المنورة ثانية المدن اإلسالمية أهمية بعد مكة المكرمة المدينةتعترب 

كما تعترب المدينة المنورة واحدة من ، تستمد أهميتها من وجود مسجد الرسول هبا

لمسلمين بدخولها. وتقع المدينة المنورة على المدن المقدسة التي ال يسمح لغير ا

درجة شرقًا وتشغل ° 87 '87وخط طول ، درجة شماال  ° 42 '23دائرة عرض 

مرت فوق مستوى  788يزيد ارتفاعه عن  هضابياالمدينة المنورة حوضًا طبيعيًا 

باستثناء جهاهتا ، . وتحيط بالمدينة مجموعة من الحرات الربكانيةالبحرسطح 

أو ما يسمى بالحرة الشرقية ، ومن أشهر حراهتا حرة واقم وحرة الوبرة الشمالية.

خاصة يف ، ويتميز مناخ المدينة بارتفاع حرارته وجفافه .والحرة الغربية على التوالي

أما متوسط درجات الحرارة ، (85: 88)شهور الصيف حيث ترتاوح متوسطاهتا بين 

درجة مئوية على التوالي )مصلحة ( 15: 88بين شهري يونيو ويناير فيرتاوح بين)

 (.ةالبيئ يةوحما األرصاد

المدينة المنورة واحدة من المدن التاريخية القديمة يف شبه الجزيرة  تعد

العربية وكانت يثرب أم قرى المدينة وهي ما بين طرف قناة إلى الجرف من المشرق 

قد . و(1)♠أحد أحفاد نوح  "يثرب  "وينسب تأسيسها إلى ، إلى المغرب

فغير اسمها إلى المدينة ثم أصبحت  ملسو هيلع هللا ىلص سميت المدينة باسمه حتى هجرة الرسول

. وكانت يف العصور القديمة محطة للقوافل التجارية بين "المدينة المنورة "فيما بعد 

 .(2)الشام شماال  واليمن جنوبًا حيث تتبادل معها المنتجات المحلية خاصة التمور

                                                                        

، دار إحياء الرتاث 4المصطفى، طدار هـ، وفاء الوفاء بأخبار 1878السمهودي، نور الدين، انظر: ( 1)

  .العربي، بيروت

صالح لمعي مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراين وتراثها المعماري، دار النهضة العربية، ( 4)

 .7م، ص 1731بيروت، 
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يحيط بكتلتها المبنية أو مسطحها العمراين ولم يكن للمدينة المنورة سور  

ولعل ذلك يرجع إلى أن المدينة القديمة لم ، كما كان سائدا  بالنسبة للمدن القديمة

النووية وإنما كانت كتلتها المبنية موزعة على شكل أبنية محصنة  المدنتكن من 

بساتين يسكنها مجموعة من السكان تفصلها عن بعضها المزارع وال "آطام  "تسمى 

التي اشتهرت هبا المدينة قديمًا. وقد أعتمد أهل المدينة على هذه األطام والحصون 

 .(1)يف الحماية واألمن بدال عن األسوار

بعد بناء المسجد النبوي الشريف ويف العام األول للهجرة أخذ نمط  

كما بدأت تظهر مالمح تخطيط عمراين جديد أو خطة ، يتغير المدينةالعمران يف 

حيث أخذت المناطق العازلة أو الفاصلة بين الكتل العمرانية يف ، مرانية جديدةع

االختفاء التدريجي وظهرت محلها مسطحات عمرانية جديدة. وبدأ نمو المدينة من 

وظهرت حوله كتلة  - ♠حيث المسجد النبوي وأبيات النبي  -مركزها 

 عمرانية مثلت قلب المدينة المنورة ومركزها العمراين.

، المدينة المنورة عاصمة للدولة اإلسالمية خالل العهد النبوي وظلت 

مما أدى إلى نموها بسرعة ، وحتى انتقالها إلى الكوفة أثناء خالفة علي بن أبي طالب

 .(2)ألف 88وبلغ عدد سكاهنا يف تلك الفرتة ما يقارب ، كبيرة

 -ة لعصر النبوة يف العصور التالي -المدينة المنورة أهميتها السياسية  وفقدت

وأصبح عامل الجذب ، كعاصمة للدولة اإلسالمية مما أثر سلبًا على نموها العمراين

هبا. وأدى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرئيسي لها هو مكانتها الدينية المتمثلة يف مسجدها وقرب النبي 

                                                                        

رضا أمين عيطة: ندوة اإلبداع والتميز يف النهضة العمرانية بالمملكة خالل مائة عام، اإلبداع والتميز يف ( 1)

 .هـ، ص1217تخطيط المدن، 

، دار إحياء الرتاث 4المصطفى، طدار هـ، وفاء الوفاء بأخبار 1878، نور الدين، السمهوديأنظر: ( 4)

  .العربي، بيروت
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وتم بناء سور خارجي لها من اللبن عام ، الوضع الجديد إلى تجمع أنويتها العمرانية

دد بناؤه عام ، بعة أبواب يحيط بكتلتها العمرانيةهـ له أر478  وأصبحهـ 814ثم ج 

 .(1)من الحجارة

مما أضطر ، المدينة تجاوزت كتلتها العمرانية السور الخارجي لها نموومع 

هـ أحاط بالسور القديم والتجمعات العمرانية التي 553إلى بناء سور جديد عام 

ان بالمدينة المنورة حتى هناية القرن . وظل هذين السورين يحيط(2)أقيمت خارجه

الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري حيث أحدث إنشاء خط السكة 

الحديدية العثماين هنضة عمرانية بالمدينة فاتسع نطاقها العمراين وزادت أعداد 

 .(3)ألف نسمة 38السكان لتصل إلى 

شهدت المدينة ، ومع أوائل القرن الرابع عشر الهجري وتأسيس المملكة

بلغت أوجها يف الثمانينات حيث حدثت طفرة كبيرة يف ، المنورة هنضة عمرانية كبيرة

كما حدث تغيير جذري يف تخطيطها العمراين. ووضع ، وعدد سكاهنا المبنيةكتلتها 

هـ. وأخذت المدينة شكلها الحالي بما 1873، 1871لها مخططان عمرانيان عامي 

كما تحددت المنطقة المركزية خاصة ، خططات حديثةتضمه من أحياء سكنية وم

بعد توسعة الملك فهد للمسجد النبوي والمنطقة المحيطة به كما توضحه 

 .(1) الخريطة

                                                                        

 .78أحمد محمد شعبان: المرجع السابق، ص ( 1)

محمد بن أحمد المطري: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة، تحقيق محمد الخيال،  ( 4)

 .12هـ، ص 1812جدة، 

 2طة: مرجع سابق، ص رضا أمين عي( 8)
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 تمهيد الدراسـة: .2

التي واكبت ثورة االتصاالت والمعلومات وانعكاسات تلك  للتغيراتنظرا  

وتبني ، أو مدن المعلوماتالثورة على المدينة وظهور ما يسمى بالمدن االلكرتونية 

وكذلك ظهور أنماط جديدة من ، كثير من األنظمة لفكرة الحكومة االلكرتونية

باإلضافة إلى اختفاء بعض ، الوظائف واستخدامات األراضي داخل المدن

فكان البد من معرفة ورصد هذه التغيرات ومدى تأثر ، االستخدامات التقليدية منها

 المدينة المنورة هبا. 

 االيجابية والسلبية ألنماطالرصد الدوري المنهجي للتغيرات  ىإل اجةالح

التي تحدث يف المدينة المنورة قصد القياس والتقويم  األرض استخدامات

 .والمقارنة والمعالجة

 األرضتتناول استخدام  تفصيلية ةدراسات جغرافي إلي الدراسةافتقار منطقة 

 شكل عام.ب المدينة المنورة أو للمنطقة المركزية

يف قياس  الجغرافيةتربز لمتخذي القرار دور  ةجغرافيدراسة  بانجاز اإلسهام

 .األرضالستخدام  الحالية والمستقبلية لألنماطوالنوعي ، تقويم التغير الكمي

علي حركة  األرضالستخدام  والنوعيةقياس التغيرات الكميه تأثير  إبراز

 .ةالمدينة المنورالرتكيب االقتصادي لمجتمع 

 أهداف البحث: .3

 : أما أهداف البحث فتتمثل فيما يلي

 األرضبين عدد من التغيرات التي تدخل يف دراسـة اسـتخدام  العالقة إيجاد . أ

التـي  المكانيـةلالستخدامات مـع البيانـات  الوصفيةمن خالل ربط البيانات 
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 بالمدينة المنورة. تاالستخداماتمثل موقع 

 م األراضي بمنطقة وسط المدينة المنورة.رصد التغيرات التي حدثت يف استخدا . ب

 التعرف على التوزيع المكاين الحالي لالستخدامات بالمنطقة محل الدراسة. . ت

الكميــه يف اختــزال قــيم وقيــاس نتــائج التبــاين الكمــي  األســاليببيــان كفــاءة  . ث

 بمنطقة المدينة. األرضاستخدامات  ألنماطوالنوعي 

نتيجــة نموهــا  المدينــةمشــكالت دور الجغــرايف وقدرتــه علــي دراســة  تأكيــد . ج

 العمراين المتزايد.

 أسئلة البحث: .4

 : تتلخص أسئلة البحث فيما يلي 

 أنماط استخدامات األرض علي درجة واحده من االرتباط  هل تظهر

أما أهنا تتباين يف درجات ارتباطها، مما ، بعضها ببعض يف أحياء المدينة المنورة

 .الدراسةبمنطقة  األرضخدامات است أنماطيعكس تنوع واختالف وتباين 

  هل تظهر خصائص ومكونات استخدامات األرض على درجه واحدة من

معه تباينات مكانيه  تعكس وإنما، الدراسةمنطقة  أنحاءيف  يبعضهااالرتباط 

وان استخدام التقنيات ، الدراسةمنطقة  أنحاءدرجة ظهورها يف  تعكس مختلفة

 .المنورة بأحياء المدينة األرضم الكميه مالئم لتحديد طبيعة استخدا

 الجغرافية  األسسوما ، ما هي االستخدامات الرئيسة بمنطقة وسط المدينة

التغيرات التي حدثت يف المنطقة وما و، للتوزيع الجغرايف لهذه االستخدامات

 سة. ودرممدى تأثير هذه التغيرات على استخدامات األراضي بمنطقة ال
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 الدراسات السابقة: .5

حيث ، لعديد من الدراسات الجغرافية التي عالجت موضوع البحثتوجد ا 

دراسات خاصة باالستشعار عن ب عد ونظم : يمكن تقسيمها إلى مجموعتين

ودراسات خاصة بالنمو الحضري واستعماالت ، المعلومات الجغرافية والنمذجة

وال  ،األراضي الحضرية سواء بالنسبة للمدينة عموما أو المدينة السعودية خصوصا

نستطيع حصر هذه الدراسات جميعا ولكن سوف نعرض لبعضها خاصة ما يتصل 

 بموضوع البحث مباشرة أو قريبا منه.

م( عن تطور النمذجة  4887دراسة علي الغامدي وطاهر عبد الحميد )

م( عن  4882وكذلك دراستهما )، العمرانية وعالقتها بنظم المعلومات الجغرافية

لمدينة الرياض باستخدام نظم االستشعار عن ب عد ونظم  نمذجة التطور العمراين

م( 4881م. ودراسة محمد العمري )4881 -1731المعلومات الجغرافية بين عامي 

م( عن 4881عن تفسير وتقييم بيانات القمر الصناعي. ودراسة محمد الخزامي )

دراسته وكذلك ، الكارتوجرافية اآللية لتطور النمو العمراين يف الكويت النمذجة

م( عن نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها يف التخطيط العمراين. ودراسة 1778)

م( عن تطبيقات تقنية االستشعار عن ب عد يف دراسة 4884مشاعل آل سعود )

م( عن تطبيق تقنيات االستشعار 4882مورفومرتية الوديان الجافة، وكذلك دراستها )

لية يف واحة اإلحساء. ودراسة عاطف عبد الحميد عن ب عد يف مراقبة زحف الكثبان الرم

عن رصد التدخل البشري يف الهامش الساحلي لغرب الدلتا تحليل بيانات مستشعرة 

م( عن اكتشاف ومراقبة التغير الزراعي شرقي 4888عن ب عد. ودراسة خالد الحربي )

م( 1771منطقة تبوك باستخدام تقنية االستشعار عن ب عد. ودراسة محمد الصالح )

عن دور االستشعار عن ب عد يف تنمية المياه الجوفية.. ودراسة خالد العنقري 

م( 4885م( عن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية. ودراسة عيسى الشاعر )1778)
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عن النمط المكاين المشرتك بين الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية. ودراسة بدر 

لقرار والتحليل المكاين يف نظم المعلومات م( عن دعم صناعة ا4888الدين عثمان )

م( عن تحديد الدوائر االنتخابية 1777الجغرافية. ودراسة جاسم كرم وجاسم العلي )

 لدولة الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

كما وجدت عدة دراسات عن النمو الحضري واستخدامات األراضي منها 

ضي النمو الحضري يف المدينة المنورة. م( عن ما 4888)دراسة محمد السرياين 

م( عن شبكة الطرق الربية يف منطقة المدينة المنورة.  1774)ودراسة محمد الرويثي 

م( عن استخدام األرض يف منطقة األعمال  4881)ودراسة فريال الهاجري 

م( عن االستخدامات  1773)المركزية لمدينة الخرب. ودراسة أحمد النحاس 

م( عن أثر الوظيفة  1775)ة خميس مشيط. ودراسة أحد حسن التجارية بمدين

السياحية على خريطة استخدام األرض يف مدينة أهبا. ودراسة عبد الحميد غنيم 

 م( عن التوسع الحضري والمخططات التنظيمية يف دبي.  1733)

م( عن استخدامات األراضي والتصميم 4885ودراسة زكريا الشيخ )

حيث حدد مجموعة القوى التي تؤدي إلى إحداث ، لالحضري يف مدن المستقب

: تغييرات يف نموذج استعمال األراضي داخل المدينة يف مجموعتين رئيسيتين هما

، المجموعة األولى تضم تغيير متطلبات الفراغ والحيز الفيزيائي للمؤسسة الحضرية

 التوزيع المجموعة الثانية تغير عالقة المؤسسة مع المؤسسات األخرى أو تغيير يف

المكاين للمؤسسات التي لها عالقة تفاعلية معها. كما حدد مفهوم الحيز االفرتاضي 

والوظائف الحضرية االفرتاضية التي تؤثر على استخدامات األراضي يف مدن 

ومن أمثلة الوظائف الحضرية االفرتاضية يف مدن المستقبل هي وظيفة ، المستقبل

والمتجر ، والمكتب االفرتاضي، االفرتاضيالتعليم عن ب عد وما يسمى بالصف 

 االفرتاضي. 
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م( عن المدينة العربية يف ظل 4887)وكذلك دراسة عفيفي ويوسف 

حيث ذكر الباحثان انعكاسات الحكومة االلكرتونية على ، الحكومة االلكرتونية

 : تخطيط واستعماالت األراضي يف الجوانب التالية

 فية للعناصر المختلفة الستعماالت األراضي.* تغير العالقات المكانية والجغرا

 * تغير نسب ومعدالت استعماالت األراضي.

 * تغير مواقع الخدمات.

 * قيام أو ظهور أنماط جديدة الستعماالت األراضي.

 : كما أثرت يف تركيب المدينة فيما يلي

 .إعادة تشكيل النواة التي تقوم عليها الوحدات التخطيطية 

 اغات العمرانية.وظائف وأحجام الفر 

 .تداخل بعض خصائص المنطقة المركزية مع اإلسكان 

 .انتشار عناصر المنطقة المركزية بكافة أرجاء المدينة وخارجها 

كما أثرت يف تغير أنماط الخدمات وكذلك يف النقل والمواصالت داخل 

 : المدينة يف األيت

 * تكلفة الرحالت  * زمن الرحالت حجم الرحالت *

 * األمن المروري مرور والحركةتنظيم ال *

م( بعمل دراسة عن المدينة 4882) محمد زايد، كما قام محمد فكري محمود

حيث حاول الباحثان بيان العالقة بين المعلوماتية والمدينة الحديثة أو ما ، المعلوماتية

يسمى بمدينة المستقبل وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على استخدامات 

م( عن 4885ي واألنشطة الحضرية بالمدينة. أما دراسة عصام الدين محمد )األراض

المعايير التخطيطية للمدينة العربية يف ضوء المنهج اإلسالمي فقد حدد ثالثة معايير 
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الرتدد النسبي ، مدى التشابه بين الحرف: أساسية الستعماالت األراضي هي

رر والتلف من األنشطة. كما حدد وأخيرا  تحاشي الض، الحتياجات السكان مع السلع

والخدمات ، عدة استعماالت أساسية لألراضي منها االستعمال الديني)المسجد(

وشبكة الشوارع. وقد أوضح أن استعماالت ، العامة )المرافق( والمناطق السكنية

الثورة الصناعية : األراضي يف المدينة العربية واإلسالمية تأثرت بعدة عوامل هي

 السياسية واالقتصادية والمؤثرات االجتماعية. والمؤثرات 

م( حول التطور الحضري للمدينة  4884ودراسة عبد العزيز الحصين )

المنورة خالل عشرين عاما مع البدء يف تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين 

الملك فهد بن عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف والمساحات 

( مرت مربع أصبح الوضع العمراين 418.888لتي تجاوزت مساحتها )المحيطة به وا

والتخطيطي للجزء المتبقي من المنطقة ال يتالءم مع الخدمات المطلوبة بالمنطقة. 

نظرا ألن المساحات التي أدخلت ضمن توسعة المسجد شكلت الجانب األكرب من 

ا لتكون فنادق وشققا المباين القريبة من المسجد النبوي الشريف والتي عينت مؤخر

ولم يبق من المنطقة المركزية سوى المباين الشعبية القديمة التي ، لسكن الزائرين

كما ، أصبحت مهجورة أو متهالكة أو سكنا للطبقة العاملة ذات الدخل المنخفض

أن حالة الشوارع وممرات المشاة الضيقة وشبكات الخدمات والمرافق التي تغذي 

واكبة للمشروعات العمالقة التي نفذت لتوسعة المسجد المنطقة أصبحت غير م

النبوي الشريف،. ونتيجة لذلك ظهر التباين الواضح بين المستوى العمراين 

والتخطيطي للمسجد النبوي الشريف بعد توسعته وإعادة إعماره والمشروعات 

المكملة له وبين باقي المناطق السكنية المرتدية المحيطة به والتي تدخل ضمن 

 نطاق المنطقة.

م( عن مشروع تطوير المنطقة المركزية بالمدينة  4888ودراسة رضا عيطة )
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المنورة وأثره على مظاهر الحياة العامة ضمن أعمال ندوة اإلبداع والتميز يف تخطيط 

والتطور الذي حدث ، المدن حيث قدم عرضًا تاريخيًاعن تطور المدينة المنورة

باحث خمسة آثار للمشروع حددها يف على النواحي حيث ذكر ال، للمنطقة المركزية

وكذلك تأثيره على التخطيط واألنظمة ، االجتماعية والبيئية واالقتصادية والخدمات

من حيث استخدامات األراضي وحجم السكان وكثافتهم ونوعية المباين بالمنطقة 

 المركزية.

 م( عن تطوير تخطيط المنطقة4882وكذلك دراسة طارق علي فدعق )

المركزية حول المسجد الحرام خالل عشرين عاما حيث يتناول البحث بالدراسة 

المنطقة المحيطة بالحرم المكي. حيث شهد تاريخ مكة المكرمة العمراين أحد أهم 

م 4882فقد عكست التوسعة األخيرة يف عام ، تطوراته خالل العشرين سنة الماضية

وقد أدت ، الشريفين يف هذا البلد للحرم المكي الشريف األهمية الخاصة للحرمين

بل وعلى مكـة المكرمـة بأكملها. وكانت ، إلى تغيرات جذرية يف خصائص المسجد

، التغيرات األساسية كمية فأثرت يف الطاقــة االستيعابية ألقدس بقعة يف اإلسالم

وكانت هناك أيضًا تغيرات نوعية فقد جرت تحسينات لرتتقي بمستوى البيئة 

والطبيعية للمسجد. وبقيت تحديات جذرية يف البيئتين الطبيعية والعمرانية الروحانية 

ولكن البيئة ، يف المنطقة المحيطة بالمسجد. ففي تلك المنطقة ارتفعت أسعار العقار

المبنية بشكل عام لم ترتق إلى مستوى التحدي العمراين؛ لتواكب الطلب المتزايد 

مسجد. ولذا فقد بدأت محاوالت طموحة على الفراغات الكافية والالئقة حول ال

وهي أكرب المشاريع العمرانية يف تاريخ المملكة ، للتجديد الحضري يف المنطقة

 العربية السعودية.

م( بعمل عدد من 1735كما قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض )
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الدراسات عن هذا الموضوع فأصدرت أطلس استعماالت األراضي والسكان يف 

وهو مسح لجميع استعماالت األراضي بالمدينة لبيان ، م1735ة الرياض عام مدين

  .لكل قطعة أرض بالمدينة وظائف المكان

مسكن  5888م على عينة تجاوزت 1737كما تم إجراء مسح للسكان عام 

هـ بعمل دراسة عن شبكة 1281كما قامت الهيئة عام ، نسمة 88888تضم حوالي 

رياض للحصول على بيانات لالستفادة منها يف نظام الطرق الداخلية بمدينة ال

 المعلومات الحضرية. 

كما قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة عن التخطيط الحضري 

 : حيث تم تقسيم النطاق العمراين إلى مرحلتين، والنطاق العمراين لمدينة الرياض

، م1772ة حتى العام تغطي حدود األراضي المتاحة للتنمي: المرحلة األولى

، وروعي فيها نمط التطوير القائم، كم مربع784وتبلغ هذه مساحة هذه المرحلة 

وتركز التطوير ، وتوفر األراضي الكافية لتلبية متطلبات اإلسكان والمرافق الحضرية

يف مناطق متجاورة لضمان كفاءة وسهولة التنقل بين مختلف المناطق السكنية وبين 

 خدمات العامة.مناطق العمل وال

فتمثل حدود األراضي المتاحة للتنمية العمرانية يف المدينة : المرحلة الثانية

وتتسع األراضي ، كم مربع1127وتبلغ مساحة هذه المرحلة ، م4882حتى العام 

وتبلغ الطاقة ، السكنية يف هذه المرحلة لحوالي مليون وسبع مائة ألف نسمة

العمراين عشرة مليون نسمة ويتوقع أن تشمل االستيعابية لألراضي داخل النطاق 

 استعماالت األراضي استخدامات سكنية ريفية.

م( بعمل دراسة عن توسعة المسجد 4881كما قام محمد هزاع الشهري )
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النبوي الشريف يف العهد السعودي أولهما ما قام به جاللة الملك عبد العزيز سنة 

أما العمل الثاين فقد أنجز يف عهد  .ـه1815هـ وأتمه ابنه جاللة الملك سعود 1814

هـ؛ وقد عكس جماليات البناء التي 1211 -هـ 1285خادم الحرمين الشريفين 

وجاء بحجم اآلمال التي تعقدها الشعوب ، تميزت هبا المنشآت التي أقيمت يف عهده

والحكومات اإلسالمية يف مقدرة المملكة العربية السعودية يف خدمة الحرمين 

 والمشاعر المقدسة.الشريفين 

أما دراسة استخدامات األراضي للمدن عرب مرئيات األقمار االصطناعية 

واالستشعار عن ب عد وتطبيقاهتا يف مجال الدراسات العمرانية وعماللخرائط فقد قام 

( بدارسة االستشعار عنب عد وأثره على 4888الباحث عبداهلل ابن أحمدالمغلوث )

ضح أهمية االستشعار عن ب د يف دراسات المدن الدراسات العمرانية حيث أو

والتخطيط العمراين وكيفية االستفادة من هذه التقنيات لدراسة الظاهرات على سطح 

األرض عن ب عد دون أن يكون هنالك تماسفيزيائي مباشر معهما عن طريق 

 متحسسات محمولة على متن أقمار اصطناعية أو طائرات. 

منها التاريخي ومنها ، لمدينة المنورة فكثيرةأما بالنسبة للدراسات عن ا

نأخذ منها على سبيل المثال ال الحصر دراسة محمد شوقي ، العمراين والجغرايف

، م( عن تأثير التنمية الحضريةعلى المظهر العام يف المدينة المنورة1775)مكي 

ما فالمدينة المنورة منذ ، حيث ركز الباحث على السمات والخصائص المميزة لها

قبل اإلسالم وفجر اإلسالم تميزت عن مكة المكرمة بنشاطها الزراعي وحرفها التي 

، مثل صناعة الفخار واألدوات الزراعية وحتى األسلحة، خدمت النشاط الزراعي
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. وقد حافظت المدينة ـ لقرون عديدة (1)بينما تميزت مكة المكرمة بالنشاط التجاري

 .إال يف األراضي غير المزروعة أو المهجورة ولم تقم مبانيها، ـ على هذه الميزة

ولذلك ، ولذلك حافظ اإلنسان على عالقة متوازنة مع عناصر البيئة المحيطة به

 (م1777)اشتهرت المدينة بتضاعف االستخدام الزراعي لألرض. وكذلك دراسته 

 عن النمو العمراين وتأثيره على المعالم الحضارية يف المدينة المنورة.

دراسة لبعض الطرق الرئيسية يف المدينة المنورة من تقرير أعده  كما وجدت

تتابع بصري وتناغم " بعنوان (4885) مكتب االستشاري أحمد فريد مصطفى

حيث ذكرت الدراسة أنه يتكون لدى األفراد مجموعة من االنطباعات عن  "فراغي

رآة المدينة المدينة من خالل التجوال يف طرقها وشوارعها حيث تمثل هذه الطرق م

التي تنعكس على سطحها جوانب الحياة المختلفة ومدى التطور الحضري الذي 

بل إن الصورة الذهنية المتكونة من خالل الدراسات البصرية للمدن ، تشهده المدينة

وأ صبحت تلك ، أصبحت أحد أهم المعايير يف الرتتيب الحضري للمدن عالميًا

 االجتماعي لدى قاطني المدن. الصورة الذهنية أحدى مفردات السلوك

وبالرغم من األهمية التي تقدم ذكرها لهذه البقعة الطاهرة من األرض فقد 

 كان الوضع العشوائي للمنطقة المركزية ال يسمح بتقديم الخدمات المناسبة لهؤالء

الوافدين األمر الذي حدا بحكومة المملكة العربية السعودية للمسارعة يف وضع 

ة ورسم الخطط ذات البعد االسرتاتيجي للمنطقة. والتي أدت لظهور الحلول العملي

عدة دراسات عن المدينة المنورة قامت بتمويلها وزارة الشئون البلدية والقروية ـ 

وكالة تخطيط المدن ـ على مدى السنوات الماضية منها المخطط الشامل لمدن 
                                                                        

-78-37، ص ملسو هيلع هللا ىلص( العمري، عبد العزيز بن إبرهيم، الحرف والصناعات يف الحجاز يف عصر الرسول 1)

71-182-487-411.) 
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دن المملكة بال المملكة الذي صدر يف عدد كبير من المجلدات شملت جميع م

( وخيرا دراستي كل من مرعي البيشي وعمر 4814استثناء ومنها المدينة المنورة. )

المنوره ودراسة التغير الكمي الستخدم االراضي  محمد المناطق العشوائيهبالمدينه

 بالمدينة المنورة.

أما من حيث الدراسات خارج المملكة فيوجد عدد كبير منها دراسة عبير العيسة 

م( عن استخدامات األراضي وغطاء األرض يف سوريا حيث قسمت 4885)

ودراسة ، االستخدامات إلى سبعة أنماط حسب تصنيف شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

م( عن تحليل بيانات االستشعار عن ب عد للتعرف على التوسع 4888محمد هداية )

جوية للمدينة ل صور حيث تم تحديد ذلك التوسع باالعتماد ع، العمراين لمدينة جدة

عي الندسات أعوام وبيانات القمر الصنا، م1738م و1757م و1723خالل سنوات 

م. كما وجدت 1772م و 1774م، والقمر سبوت عامي 1737م و1717م و1718

رسائل وأطروحات علمية عن النمو الحضري منها على سبيل المثال رسالة دكتوراه عن 

لمدينة  العمراين وأخرى عن النمو، حافظة الفيوم بمصرالنمو الحضري وآثاره البيئية يف م

 العشرين.  الزرقاء باألردن خالل النصف الثاين من القرن

 

 :التطور العمراني للمدينة المنورة 

 : يمكن تتبع التطور العمراين للمدينة المنورة من خالل الفرتات التالية

 هـ0433الفترة حتى عام  -0

  هـ 0315 -0433الفترة من  -6

  هـ0341 – 0315الفترة من  -4
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 :وفيما يلي دراسة موجزة عن هذه المراحل العمرانية 

 هـ: 7433الف ة حت  عام  -7

، تمتد هذه المرحلة التاريخية بين هجرة الرسول وقيام الدولة السعودية الثالثة

ولكنها ليست أهمها من ، وهي أطول الفرتات الزمنية يف التاريخ العمراين للمدينة

ث العمران. ويبدأ تاريخ المدينة المنورة الحقيقي والفعال منذ هجرة الرسول حي

فقد تغير اسمها من يثرب إلى ، حيث اكتسبت أسمها الحالي منذ وصوله إليها، إليها

المدينة المنورة أو المدينة النبوية بعد الهجرة. وكانت المدينة تمثل عاصمة الدولة 

وقد أقيم يف هذه الفرتة المبكرة مسجد ، ء الراشديناإلسالمية يف عصر النبوة والخلفا

الرسول وبيوته وبعض مساكن الصحابة من المهاجرين واألنصار وأمتد ذلك حتى 

وبعد فرتة الخلفاء الراشدين انتقلت العصمة من المدينة المنورة إلى  .هـ87سنة 

ومن بعدهم أسس العباسيون بغداد التي ، دمشق حيث أسس األمويون دولتهم

أصبحت هي األخرى عاصمة للدولة اإلسالمية بعد سقوط دمشق. وأثناء ذلك نمت 

وكان أبرز مظاهر التغير العمراين بناء القصور ، المدينة عمرانيًا ولكن بصورة بطيئة

يف وادي العقيق وإنشاء مجموعة من المحال التجارية يف منطقة المناخة باإلضافة 

رة. أما يف العصر المملوكي فقد أهتم السالطين إلى بناء أول سور حول المدينة المنو

دد المسجد النبوي، بالمدينة المنورة من خالل االهتمام بالمسجد النبوي ، حيث ج 

وأقيمت المدارس وبعض المنشآت العامة األخرى. أما ، والسور الخارجي للمدينة

ديد حيث أنشئت خط سكة ح، يف العصر العثماين فقد شهدت المدينة هنضة عمرانية

وقد ساعد هذا الخط على ازدهار العمران والحياة ، الحجاز بين المدينة ودمشق

االقتصادية بالمدينة المنورة. فقد ذكر الرحالة بورتون أن المباين التي تقع شرقي 
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المسجد النبوي مبنية من البازلت والطوب المحروق واألسقف من خشب النخيل 

 وهبا أحواش ونافورات.

 هـ: 7301 -7433الف ة من  -1

وتمتد هذه المرحلة من قيام الدولة السعودية الثالثة إلى أوائل القرن الخامس 

مما ساعد وشجع ، عشر الهجري. وتتميز بأهنا فرتة استقرار سياسي ونمو اقتصادي

على نمو وازدهار العمران يف المدينة المنورة. وقد تجاوز العمران يف هذه المرحلة 

دم السور عام بل تخط، أسوار المدينة اه إلى مناطق لم يصل إليها من قبل. وقد ه 

 هـ(.1873م )1758

 هـ:7340 – 7301الف ة من  -4

، م1713حيًا عام  11كانت الكتلة العمرانية للمدينة المنورة موزعة على 

هـ لم يحدث تغير ملحوظ يف النسيج العمراين 1285ومنذ تلك الفرتة حتى عام 

نتيجة  ه المنطقة المركزية من إزالة للمناطق السكنيةسوى ما تعرضت ل، للمدينة

مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف فيما يعرف بتوسعة الملك فهد. وقد امتد 

النسيج العمراين للمدينة المنورة ليتجاوز الطريق الدائري الثاين يف دائرة نصف 

واحتماالت  ليضم أحياء ومناطق كانت خارج النطاق العمراين، كيلومرت 14قطرها 

كان معظم المسطح العمراين للمدينة المنورة  1285التوسع السابقة. ففي عام 

وكانت نسبة صغيرة منه تتجاوز هذا الطريق ، محصورا  داخل الطريق الدائري الثاين

يف بلديتي البيداء والعقيق. وقد بلغت ، خاصة يف الشمال الغربي والجنوب الغربي

 هكتارا . 21225ينة يف هذه المرحلة مساحة المسطح العمراين للمد

 



 

 
 

 البيشي حممد بن مرعي. د 204

 

.تطور العمران بالمدينة المنورة (1)جدول  

 المساحة بالهكتار كثافة السكان
 السنة

 هجري ميالدي

88 878 723-1527 885 - 757 

13 187 1527 - 1375 757 – 1438 

78 171 1375 - 1727 1438 – 1872 

58 121 1727 - 1772 1872 – 1832 

187 711 1772 - 1711 1832 – 1871 

258 2771 1711 - 1735 1871 – 1285 

- 21225 1735 - 4881 1285 - 1241 

 

 

  :مناهج وأساليب الدراسة 

متخذا من ، اعتمد الباحث يف دراسته على منهجية تتالءم والقياس والمقارنة

فيما يلي عرض لهذه المناهج ، بعض التقنيات المعاصرة أداة مضمون البحث

 األساليب.و

 املنرج التطبيقي: 

وال سيما لما له من أهمية كربى يف ، واستخدام يف معظم جوانب البحث

مجال الدراسات الجغرافية الحديثة لمعالجة الظواهر الحيوية والمهمة المرتبطة 

وخاصة ألن الجغرافيا أخذت تتخلى تدريجيًا عن المنهج الوصفي ، بالمدينة

، ولكنها أكثر مصداقية ودقة يف تحليل الظاهرات تعقيدا  بمناهج أكثر وتتسلح 

 م6115المصدر: أمانة المدينة المنورة، اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية، 
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وواكب ذلك ما عرف بالثورة ، (Analysis Systemالجغرافية )تحليل النظم 

والتعويل على التحليل الرياضي. وهذا  Quantitat Riveolutionالكمية 

بدونه يفقد الجغرايف  "Ritterريرت " " Humboldtهمبولت "األسلوب كما يرى 

تجميع الحقائق وفحصها والربط بينها  يتم فبعد أن، ناقص التكوين أصالته ويصبح

 .ومن هنا يأيت دور التحليل ومعرفة األسباب واستخالص النتائج، ربطًا متناسقًا

 

 منرج التحليل الكمي املقارن:  

وجاء من خالل الدمج بين النمذجة الرياضية واإلحصاء السلوكي مع تقنية 

دام أسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات تحليل البعد المكاين باستخ

واعتمدت هذه المنهجية يف تحليل منطقة الدراسة من خالل تجزئتها ، GIS الجغرافية

تمثل األولى البعد الكمي والنوعي يف عالقات التفاعل ، إلى مجموعتين من العناصر

والمكاين لتلك  يف حين توضح الثانية البعد الوظيفي، الوظيفي الستخدامات األرض

  .العالقات وتأثيرها على صورة أنماط استخدامات األخرى بالمدينة

 :منرج حتليل املكونات  

مجموعتين من  وأستخدام يف تحليل المكونات األساسية يف حالة وجود

ومن ثم تحديد العالقة ، المتغيرات ومحاولة إيجاد العوامل الرئيسة يف كل مجموعة

ال يحدد العالقة بين عوامل ، تحليل المكونات األساسيةدام يف حين أن استخ، بينهما

من خالل أسلوب ، فضال  عن تكرار استخدامه لكل من المجموعتين، الفرتتين

( والتحليل MANOVAإحصائي يجمع بين تحليل التباين المتعدد للمتغيرات )

  .واحد العاملي وتحليل المكونات األساسية يف أسلوب
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 منرج حتليل النظام:  

واستخدام يف المعالجة والتحليل واالستنتاج يف ظل التعامل الرقمي مع 

المعطيات والبيانات الجغرافية وتحويل أعداد كبيرة من المتغيرات يف عدد قليل من 

  .المكونات

  املعاصر (التقين املنرج التطبيقي:  

وفيه أعتمد على تطبيق نظم المعلومات الجغرافية يف معالجة وتحليل قاعدة 

  .البيانات الجغرافية لكونه أدق من المنهج الوصفي

 وأ ريًا املنرج اإلحصائي التحليلي:  

وساعد كثيرا  يف تطبيق الكثير من الجوانب المتعلقة بالتغيرات الكمية 

والنوعية بغرض التحقق من العالقات السببية بين المتغيرات التابعة والمستقلة 

 .نماط استخدامات األرض بين أحياء المدينةلقياس التباينات الموجبة والسالبة أل

  :أساليب الدراسة 

من خالل هذا الجزء سيتم توضيح الخطوات التنفيذية التي تم إتباعها من 

أجل رصد وتحليل تطور استخدامات األراضي على مستوى المدينة المنورة خالل 

هـ 1211ام ولقد بدأت عملية الرصد منذ ع، فرتة األثنى والعشرين عامًا الماضية

وفق نتائج المخطط اإلرشادي المعد للمدينة المنورة آنذاك والذي تخلله خريطة 

وفق ما تم حصره من ، استخدامات األراضي للمدينة المنورة يف هذا التاريخ

الجهات الخدمية المختلفة والمصورات الفضائية والدراسات السابقة خالل فرتة 

 من األعمال التحضيرية وكذلك أعمال وتشمل الخطوات التنفيذية كال  ، الدراسة

  .الرصد والتحليل
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 : األعمال التحضيرية (0

شملت األعمال التحضيرية لدراسة تطور استخدامات األراضي على مستوى 

 : المدينة ما يلي

بدأت عملية تجميع البيانات من : تجميع البيانات من المصادر الثانوية .أ

والتي سيتم رصدها يف هناية البحث وذلك المصادر الثانوية عرب المصادر المختلفة 

من خالل الزيارات الميدانية لجهات إصدار هذه التقارير أو القراءات السابقة 

للموضوعات المتعلقة بذات الشأن يف وصرها الورقية أو الرقمية وإن غلب على 

والتي قام الباحث فيما بعد بتحويلها إلى صورة ، هذه المصادر الصورة الورقية

 . رقمية

تم تجميع المصورات الفضائية : تجميع المصورات الفضائية الحديثة .ب

الحديثة للمدينة المنورة لتكون هي األساس الذي تم االستناد إليه يف رصد وتحليل 

ومقارنة استخدامات األراضي على الخريطة خالل فرتة الدراسة 

وات مختلفة م( اعتمادا  على تفسير وتحليل المرئيات الفضائية لسن4814م/1778)

لمنطقة الدراسة كتقنيات حديثة تمثلت يف تقنية االستشعار عن بعد ونظم 

والتي ساعدت كثيرا  يف تحديد أنواع استخدامات ( GIS) المعلومات الجغرافية

( نموذج إلحدى المصورات الفضائية الحديثة التي 1وتوضح الخريطه )، األرض

 م. 4818تم االعتماد عليها بالدراسة لعام 

صد ومقارنة طبقات عناصر استخدامات األراضي المختلفة بكال ر .ج

 : المرحلتين

تمت خالل  شملت هذه المرحلة تجميع الدراسات التخطيطية المختلفة التي

والعشرين عامًا الماضية وأهمها دراسات مشروع المخطط اإلرشادي  نثنيفرتة اال

ته بمشروع آخر وهو هـ والذي تم تحديث مخرجا1211للمدينة المنورة المعد يف 
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وما تم مؤخرا  إعداده ، هـ1248وصف تثبيت النطاق العمراين للمدينة المنورة عام 

بإدارة دراسات المخطط العام للمدينة المنورة من تحديث لطبقات خريطة أساس 

وتم مقارنة كلتا المساحات الواردة الستخدامات ، هـ1288المدينة المنورة لعام 

زمنيتين ومقارنة النسبة المئوية لها من جملة مساحة النطاق األراضي للمرحلتين ال

باإلضافة إلى تحليل معدالت نصيب الفرد من المساحة وفق ، العمراين للمدينة

وتحليل التوزيع المكاين لتطور استخدامات ، أحجام السكان خالل الفرتتين

منورة وذلك األراضي على مستوى األحياء والطرق الرابطة وجميع أنحاء المدينة ال

  .م(4814هـ/1288م( وعام )1778هـ/1211خالل الفرتة من )

 : أعمال الرصد والتحليل (6

 : شملت مرحلة أعمال الرصد والتحليل ما يلي

 : وتدقيق عناصر استخدامات األراضي من المصادر الثانوية رسم .أ 

، أمكن من خالل المصادر التي تم تجميعها من األعمال التحضيرية السابقة

ة وتدقيق مضلعات الحدود الخاصة باالستخدامات المختلفة موزعة على مراجع

األحياء ومن ثم المدينة من واقع بيانات هذه المصادر وبخاصة بيانات إدارة 

  .دراسات المخطط العام للمدينة المنورة

هـ لتدقيق 1288لعام  "تحديث طبقات خريطة أساس المدينة المنورة"

  .حدود االستخدامات ككل

من بيانات المصادر  (االستخدام الصناعي)استخدامات األراضي  رصد

تحديث طبقات خريطة "المخطط العام للمدينة المنورة  إدارة دراسات)الثانوية 

  (.هـ1288 "أساس المدينة المنورة

 : رصد بعض االستخدامات المتخصصة باستخدام أسلوب التحليل العاملي .ب 
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سلوب التحليل العاملي من تعد دراسة استخدامات األرض بتطبيق أ

الدراسات الهامة يف الوصول لتحقيق هدف رئيسي من أهداف البحث وهي رصد 

م والتي من خاللها 4814جميع أنواع االستخدامات يف الوضع الراهن حتى عام 

( تطبيق أسلوب 2، 8ويظهر الشكلين )، يمكن توجيه التنمية من عدمها لها مستقبال  

موعة من االستخدامات المختلفة منها االستخدام السكني التحليل العاملي على مج

واالستخدام الخدمي. هدف هذا الجزء التحليلي إلى رصد تفصيلي ألنواع 

وخصائص االستخدامات المختلفة على مستوى األحياء من واقع البيانات التي تم 

م كتأكيد على الوضع الراهن وخصائصه لكل 4814الحصول عليها حتى عام 

فعلى سبيل المثال ثم الوصول لمستويات الخدمات التعليمية ، عناصره عنصر من

تفصيال  لبيان الخدمة ، على مستوى الحي، سواء كانت مدارس ابتدائية أو متوسطة

 على مستوى المدينة المدرج كخدمة تعليمية فقط.

 : م(0991/6106توزيع استخدامات األراضي بأحياء المدينة المنورة ): أولا 

يكل استخدامات األراضي بالحد اإلداري للمدينة والذي يمثل الحد يرتبط ه

المدينة  وبشكل عام تتكون، الخارجي لحدود البلديات السبعة التابعة للمدينة

 (البيداء، العيون، العوالي، العقيق، احد، قباء، الحرم)( بلديات هي 1المنورة من )

وتبلغ ، ( حيًا سكنيًا185( منطقة إدارية تابعة تحتوي على )82مقسمة إلى )

وهو ما يعادل تقريبًا ، هكتارا  ( 125555,24) المساحة اإلدارية للمدينة المنورة

وبالرغم من طفرات ، ثالثة أضعاف حدود كتلتها العمرانية ونطاقها العمراين الحالي

النمو الكبيرة التي شهدهتا المدينة يف العقود األخيرة والتي أدت المتداد مساحة النمو 

( 71888م( إلى )1778هـ )1211هكتار عام ( 54755) لعمراين للمدينة منا

وامتداد المسافات بين أطرافها المختلفة لتصل لحوالي ، م(4814هكتار عام )

إال أن سكان المدينة وعمراهنا الحضري ما زال يرتبط إلى حد كبير ، ( كيلو مرت88)
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المحاور والطرق اإلشعاعية وامتداد األنشطة المركزية يف ، بالمنطقة المركزية

وأتسم توزيع استخدامات األرض بالمدينة ، المنطلقة منها يف الحلقة التالية مباشرة

أو ، المنورة خالل فرتة الدراسة بانضباط حدودها تمامًا مع التحديد التقريبي السابق

نتيجة لتأثير مجموعة ، مع ظهور الكثير من االستثناءات، بانتظام الكتل وعروضها

وكذلك القواطع ، منها مناطق الجبال التي تتداخل مع الكتلة العمرانية، ن العواملم

 وامتدادات الطرق اإلشعاعية الجاذبة للنمو، ووادي قناة، مثل وادي العقيق

 : وغيرها من العوامل والحقائق الجغرافية المؤثرة أهمها، العمراين

 ر والكثافة السكانية أن التكوين العمراين الحالي للمدينة تميز باالنتشا

برغم انخفاض كفاءته االقتصادية نسبيًا، إال إنه يعطي فرصة متميزة ، المنخفضة

ويف هذه الحالة ، كمدينة متعددة النويات إلعادة صياغة العمران المستقبلي للمدينة

يمكنها استقطاب األنشطة الخدمية ، ستكون هذه النويات مراكز خدمية متخصصة

مرتبطة بشكل عضوي مع المنطقة المركزية )الحرم النبوي( وما والغير ، المركزية

وبما يسهم يف النهاية يف تخفيف الضغوط عن المنطقة ، يرتبط هبا من خدمات

 ويرفع من كفاءة أدائها لوظائفها األصلية المرتبطة بوظيفتها الدينية والثقافية.  ،المركزية

 : نطاقات رئيسة هي تصنف نطاقات استخدامات األراضي للمدينة يف ثالث

والذي يشتمل على المنطقة المركزية وما يحيط هبا من : نطاق الحلقة األول

 .حتى الطريق الدائري الثاين، استخدامات سكنية مختلطة وسكنية تجارية عشوائية

والذي يمتد ، وتشمل على المخططات السكنية المبنية: نطاق الحلقة الثانية

 .خارج الطريق الدائري الثاين

وتشمل على المخططات السكنية المعتمدة غير المبنية : نطاق الحلقة الثالثة

  .والذي يمتد حتى الطريق الدائري الثالث
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إن النطاقين األول والثاين يتجاوزا الشكل الحلقي المتدادات شريطية خارجة 

ولكنها ، وظهور ثالثة امتدادات شريطية تحتفظ بالرتاتب الحلقي الثالثي نسبيًا، عنه

 : هذه االمتدادات الطولية هي .تطوعه المتداداهتا الطولية

ومحصورا  بين ، االمتداد الشريطي الشمالي حول وادي العقيق ووادي قناة .1

 جبل أحد والهضاب والجبال الغربية.

االمتداد الشريطي الجنوبي الغربي على محور طريق الهجرة وطريق عمر بن  .4

 الخطاب.

  .رقي على محور طريق المطاراالمتداد الشريطي الشمالي الش .8

 (المخططات السكنية المعتمدة غير المبنية)تميز النطاق الحلقي الثالث 

حيث ، بقدر كبير من االتصال واالنتظام، باالختالف عن الحلقتين األولى والثانية

  .مع األراضي الفضاء الغير منماة، تحتل تقريبًا كل النصف الجنوبي من المدينة

يد النطاق العمراين للمدينة المنورة يف كونه األساس ظهرت أهمية تحد

لحساب توزيع استخدامات األراضي خالل الفرتة فرتة الدراسة، ولقد تم تحديد 

 : النطاق العمراين للمدينة المنورة يف كال المرحلتين على النحو التالي

 ( ويتمثل يف الحدود 1778هـ/1211النطاق العمراين المعد عام )م

هـ )حدود 1218لنطاق العمراين المحدد الستخدامات األراضي لعامالمكانية ل

والذي تم تحديده بناء  على الربط والتحقق والتحديث ، الكتلة العمرانية الفعلية(

هو مسح استخدامات األراضي عام : أولهما، والتنقيح من معطيين أساسيين

هـ، والذي تم 1218هـ الوارد يف المخطط اإلرشادي للمدينة المنورة لعام 1218

هو الصورة : وثانيهما، هـ1242تحديثه الحقًا يف مخطط تثبيت النطاق العمراين 

هـ، وقد 1218الفضائية الموضحة للكتلة العمرانية الفعلية للمدينة المنورة عام 
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وبعد خصم مساحة ، هكتارا   (54755,1بلغت مساحة هذا النطاق العمراين )

 هكتارا .  (24755,1ل مساحته إلى )المناطق الجبلية الغير مأهولة تص

  م( وفيه تمت دراسة النطاقات 4887هـ )1247النطاق العمراين المعتمد عام

هـ وتم اعتماد حدوده 1258هـ، والثانية حتى عام1243العمرانية لمدن المملكة عام 

ولقد بلغت مساحة هذا ، هـ11/5/1243بتاريخ  151بقرار مجلس الوزراء رقم 

،  المعتمد والذي تعمل من خالله الجهات الحكومية المختلفة حاليًاالنطاق العمراين

م وهو 4814ويمثل الوضع الراهن الحاكم الستخدامات األراضي داخله لعام 

وبعد خصم مساحة المناطق الجبلية الغير مأهوله تصل مساحته إلى ، ( هكتارا  71888)

لحساب نسب استخدامات وهذا النطاق العمراين سيكون األساس ، ( هكتارا  51483)

  م.4814هـ/1288األراضي للمدينة المنورة لعام األخير 

  م( ويظهر الحلقة الدائرية الثالثة 4885هـ )1243النطاق العمراين المعتمد

وتمتد الحلقة ، تمثل المعلم األساسي للحد الخارجي للنطاق (طريق الملك خالد)

، القصيم، الرياض، من طريق المطاربدء  ، الدائرية الثالثة من جهة الشمال الشرقي

، (قاطعة وادي العاقول)وتمتد جنوبًا ، عند الطرف الجنوبي الغربي لمنطقة المطار

ثم االمتداد ، طريق القصيم المتجه شرقًا، حتى تقاطعها مع طريق الملك عبدالعزيز

ثم تمتد يف اتجاه الجنوب الشرقي لتقطع طريق علي بن أبي ، الشرقي لطريق الهجرة

ثم تمتد يف اتجاه الجنوب الشرقي لتقطع طريق علي ، طريق المهد القديم()طالب 

ثم تمتد يف شكل قوس جنوبي حتى تقطع ، طريق المهد القديم()بن أبي طالب 

ثم تمتد يف قوس غربي كامل بمحاذاة ، طريق الهجرة إلى مكة ووادي العقيق طريق

جبل الصهلوج من ، جبل أعظم، لبل حمراء نم، جبل الحمراء)جبهة الجبال الغربية 

يف الجنوب  (طريق ينبع)متقاطعة مع طريق عمر بن الخطاب  (الجنوب للشمال

حتى تنتهي عند ، طريق الفريش()وامتداد طريق اإلمام مسلم يف الغرب ، الغربي
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طريق تبوك(، أما القوس )لقائها يف الشمال الغربي مع امتداد طريق خالد بن الوليـد 

متد بمحاذاة السفوح الجانبية لجبال الغرب وكتانه وأم سلمة الشمالي والم

، وامتداده لطريق الخليل( يف الشمال)قاطعًا امتداد طريق عثمان بن عفان ، والحفياء

حتى لقاءه بنقطة بدايته جنوب غرب المطار بعد التفافه يف قوس شمالي شرقي حول 

  .السفوح الشرقية لجبال الوعيرة

 مالمح استخدامات األراضي الراهنة بالمدينة المنورة  وفيما يلي نطرح أهم

والتي سيتم تناولها على مستوى النطاق العمراين للمدينة المنورة خالل األثنى 

ونتائج القراءة التفصيلية لمالمح استخدامات األراضي ، والعشرين عامًا الماضية

التوزيع  (1، 7) ( والشكلين1ويوضح جدول )، هـ1288على مستوى المدينة عام

النسبي لمقارنة مساحات استخدامات األراضي بأحياء المدينة المنورة داخل النطاق 

ويشمل ، والتوزيع النسبي المقارن لكال الفرتتين، العمراين خالل فرتة الدراسة

الجدول جميع المساحات الفعلية لعناصر استخدامات األراضي من حيث توصيفها 

ية للنطاق العمراين المحدد لحدود الكتلة العمرانية وتحليلها يف إطار الحدود المكان

ألنه يعطي القراءة ، هـ1288هـ وعام 1218الفعلية الستخدامات األراضي لعام 

الصحيحة والواقعية الستخدامات األراضي وتصنيفها بالمدينة والمساحة اإلجمالية 

لي مساحة والنسبة المئوية لمساحة كل عنصر بالنسبة إلجما، لكل عنصر بالهكتار

وكذلك متوسط نصيب الفرد من مساحة كل استخدام كداللة ، النطاق العمراين

  .أخرى على تطور مساحات استخدامات األراضي خالل فرتة الدراسة

  ولضبط عملية قراءة وتحليل الهيكل العام الستخدامات األراضي فقد تم

المساحة  هكتار من( 18847,4) خصم مساحة المناطق الجبلية غير المأهولة

اإلجمالية للنطاق العمراين يف كال العامين حيث كانت المساحة اإلجمالية للنطاق 

لتصبح المساحة اإلجمالية التي سوف يتم ( هكتارا  54755,1) م هي1778عام 
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 وبالنسبة لعام، هكتارا  ( 24745,7) حساب النسب المئوية عليها لهذا العام هي

المساحة اإلجمالية التي سوف يتم حساب  هكتارا  لتصبح( 71888) م كانت4814

وفيما يلي استعراض لعناصر ، ( هكتارا  51483النسب المئوية عليها لهذا العام هي )

  .استخدامات األراضي بالمدينة المنورة

 من عمل الباحث بتصرف

 م1778( توضح الوضع الستخدامات األرض يف أحياء المدينة المنورة 1)شكل رقم 
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 ث بتصرفمن عمل الباح

 م4814المنورة  المدينة ( توضح الوضع الستخدامات األرض يف أحياء4شكل رقم )

 

التغير الكمي والنوعي يف أنماط استخدامات األرض بأحياء المدينة المنورة : ثانيًا

 : م(0991/6106)

تميزت استخدامات األرض داخل أحياء المدينة المنورة بكوهنا متغيرة يف 

تلك الفرتة نتيجة لزيادة أو انخفاض مساحات هذه درجة وظيفتها خالل 

وتطور نصيب الفرد من ، وأهم العوامل المؤثرة يف هذا التغير، االستخدامات

وأهم العوامل المؤثرة يف هذا التغير، وتطور نصيب ، مساحات هذه االستخدامات

 الفرد من مساحة االستخدام كداللة على مدى تأثيرها هذا على تطور حجم السكان
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، ألف نسمة تقريبًا 458ذاد فيها حجم السكان ألكثر من  خالل تلك المرحلة والتي

وفيما يلي نتناول رصد للتغيرات يف مساحات هذه االستخدامات على مستوى 

م( بعد استبعاد األحياء غير المأهولة بالسكان 1778/4814األحياء خالل الفرتة )

( حيًا على 38هذا التغير على مستوى )( حيًا ويتبقى أن نتناول 44والبالغ عددها )

 : النحو التالي

 

 : التغير يف الستخدامات السكنية (0

  بالنظر إلى التغيرات الكمية والنوعية لالستخدامات السكنية داخل أحياء

 (4و  1) والخريطه( 4و  1) المدينة المنورة والتي يظهرها تحليل بيانات الجدول

 : تتبين الحقائق التالية

 ساحة اإلجمالية لالستخدامات السكنية يف المدينة المنورة عام بلغت الم

شكلت نسبة مقدارها ، ( هكتارا  5371,13م( حوالي )1778هـ/1211)

بينما ارتفعت مساحتها ، %( من إجمالي مساحة النطاق العمراين لهذا العام18,3)

شكلت نسبة مقدارها ، ( هكتارا  7331,24م( لتصل إلى )4814هـ/1288عام )

%( من إجمالي مساحة النطاق العمراين لهذا العام محققة بذلك ارتفاع 11,41)

%( من 71,5( هكتارا  يمثل نسبة زيادة وصلت إلى أكثر من )8732,42مقداره )

وهو معدل تغير كبير بأهمية هذا ، م1778مساحة االستخدامات السكانية عام 

م بتطوير هذا القطاع وتوفير مما يدل على مدى االهتما، االستخدام بالمدينة المنورة

حقق متوسط نصيب الفرد ، السكن لجميع سكان المدينة المنورة خالل تلك الفرتة

م، وهو 1778للفرد عام  4(م73,7من االستخدامات السكنية معدال  مقداره )

مما يدل على مدى ، معدل تغير كبير مقارنة بأهمية هذا االستخدام بالمدينة المنورة

ر هذا القطاع وتوفير السكن لجميع سكان المدينة المنورة خالل تلك االهتمام بتطوي
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حقق متوسط نصيب الفرد من االستخدامات السكنية معدال  مقداره ، الفرتة

للفرد عام  4(م37,34م وأرتفع هذا المعدل إلى ) 1778للفرد عام 4(م73,7)

الت وهو بشكل عام معد، للفرد 4م( 48,74)م مسجال  زيادة مقدارها 4814

مرتفعة لنصيب الفرد من هذه النوعية من االستخدامات بالمقارنة مع حاالت أخرى 

 . بمدن أخرى بالمملكة

  شكلت االستخدامات السكنية المختلطة واالستخدامات السكنية التجارية

معربتين عن الكتلة ، على التوالي%( 48,2%( )47,7) العشوائية معا النصف اآلخر

والتي تمثل موضع عمران ، قات النمو المباشرة حولهاالمركزية األساسية وحل

يضاف إلى ، وإن تعرض للعديد من مراحل التجديد واإلحالل، المدينة التاريخي

األنواع الثالثة وهو السكن الموسمي والذي ينتشر على وجه الخصوص داخل 

الحلقة الدائرية الثالثة وهو السكن الموسمي والذي ينتشر على وجه الخصوص 

ل الحلقة الدائرية األولى بالمنطقة المركزية وفيما بين الحلقتين الدائرتين األول داخ

  .حيًا من أحياء المدينة المنورة( 81) والثانية ويشغل عدد يصل إلى

 تركز االستخدامات السكنية خالل تلك الفرتة يف عدد من ( 1) يظهر الشكل

، حيًا سكنيًا( 78) إلى م4814عام وأرتفعم، 1778 حيًا عام( 71) األحياء بلغ

وجاء حي العزيزية ببلدية البيداء كأكرب األحياء السكنية التي سجلت قيمًا هبذا النوع 

وبدأ ضهور ، وتاله أحياء )العصبة وشوران والمغيسلة( ببلدية قباء، م1778 للعام

وحي الرانوناء ، مذينب ببلدية العوالي، المبعوث، جشم: مساحات أكرب يف أحياء

وحي النقاء ببلدية الحرم أعلى مساحات لهذا النوع من االستخدامات ، قباء ببلدية

ويعد حي شوران ببلدية قباء هو الحي الذي ، م4814 على مستوى المدينة عام

حافظ على ترتيبه من حيث أكرب األحياء السكنية خالل تلك الفرتة على مستوى 

 المدينة ككل.
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خدامات األراضي داخل النطاق العمراين بالمدينة ( مقارنة األوضاع الراهنة الست4جدول )

 م(4814هـ/1288-م1778هـ/1218المنورة )

 االستخدام

 م2112هـ / 1111 م1991هـ/1111

 % المساحة )هكتار(
 نصيب
الفرد 

 المتر/المربع
 % (المساحة )هكتار

 نصيب
 الفرد

 المربع المتر

ا
داما

ستخ
ال

انية
سك

ت ال
 

 21511 153 2311519 2153 153 1118511 السكني المختلط
 21512 159 2212591 2253 152 1181511 السكني التجاري العشوائي
 11581 858 111851 1851 359 2918511 السكني المخطط المبني

 89582 1751 9881512 93578 1157 1897518 إجمالي االستخدامات السكنية

امة
 الع

ات
خدم

ال
 

 3511 152 371523 7539 151 13851 الخدمات التعليمية
 18511 151 2113512 3517 159 188517 الخدمات اإلدارية والحكومية
 1532 1512 37539 1512 151 11511 الخدمات االجتماعية والثقافية

 1593 152 111571 1511 152 39599 الخدمات الدينية
 3511 152 371521 1599 153 211511 الخدمات الترفيهية والرياضية

 1511 151 117571 1191 151 113521 مات الصحيةالخد
 11531 351 139353 21532 152 1117511 إجمالي الخدمات العامة
 19592 158 2191532 1511 151 18257 االستخدامات التجارية

 1591 151 119513 1591 151 113521 االستخدامات الصناعية 

امة
 الع

افق
لمر

ا
 

 2588 153 113589 1572 151 223519 مرافق مياه الشرب 
 1512 1511 251 1512 1511 1591 مرافق الصرف الصحي 
 1573 151 19152 1513 152 89511 مرافق الكهرباء والطاقة 

 1521 151 23518 1511 1511 2511 مرافق االتصاالت
 1571 151 19152 1512 151 191521 مرافق المخلفات الصلبة 
 3588 151 713531 9571 151 191511 مرافق النقل والمواصالت

 11511 253 1181531 18519 251 1112511 إجمالي المرافق العامة 
 112518 2751 11381583 137511 2159 1121251 الطرق الرئيسية والفرعية 

 11519 252 1271578 17537 251 1173583 أراضي زراعية ومناطق نخيل
 1521 1511 22511 1517 151 22511 البقيع والمقابر
 21519 159 2211532 91591 1259 1119512 األراضي الفضاء

 11571 253 111152 11521 151 1911511 األودية ومخرات السيول
 111571 2958 1712151 219511 2957 1273159 مخططات معتمدة غير مبنية 

 11511 259 1387511 11591 351 2811511 حدائق ومنتزهات ومناطق خضراء مفتوحة 
 121511 111 17218 711519 111 12921591 هـ1111إجمالي النطاق العمراني للدراسة 

 91517 - 1112952 131531 - 11129521 المناطق الجبلية 
 311577 - 3711151 839519 - 12911511 اإلجمالي داخل النطاق العمراني 

 لمنورةالجدول من عمل الباحث من بيانات مصدرها أمانة المدينة ا
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  وتتوزع االستخدامات السكنية على مستوى أحياء المدينة المنورة الى ثالثة

 : أنواع كال  منه له سماته الخاصة وطبيعته السكنية وهي موزعة على النحو التالي

 : الستخدامات السكنية المختلطة (0

طق تميزا لها عن المنا، السكنية ذات النسيج المنتظم نسبيًا المناطقوتمثل 

شوائية المدرجة بالمشروعات التطويرية السابقة أو الجارية حاليًا، بلغت الع

م( 1778هـ/1211) المساحة االجمالية لالستخدامات السكنية المختلطة عام

من اجمالي مساحة %( 8,78) هكتارا ، شكلت نسبة مقدارها( 1212,27) حوالي

 ات السكنية عاموارتفعت مساحة هذا االستخدام، النطاق العمراين لهذا العام

 شكلت نسبه مقدارها، هكتارا( 4527.2) لتصل الىم( 4814هـ/1288)

 من اجمالي مساحة النطاق العمراين لهذا العام محققه بذلك ارتفاع مقداره%( 2.7)

من مساحة االستخدامات %( 14,1) بنسبة زيادة أكثر من، هكتارا  ( 1811,72)

توزيع االستخدامات السكنية  (2، 8) ويوضح الشكلين، م1778 السكنية عام

 م(.4814م/1778) المختلطة بالمدينة المنورة عام
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 من عمل الباحث بتصرف

 م1778( توزيع االستخدامات السكنية المخطط له بالمدينة المنورة 8شكل رقم )
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 من عمل الباحث بتصرف

 م4814( توضح توزيع االستخدامات السكنيه المخطط بالمدينة المنورة 2شكل رقم )

 : ومن خالل الشكلين السابقين نستنتج أن

توطن هذا االستخدام بصورة مباشرة حول المنطقة المركزية يف الجهة  -

وأحياء الظاهرة ، الجنوبية فقط )حي بني ظفر وحي قربان يف الجنوب الشرقي

والدويمة يف الجنوب الغربي( ولقد أزاح النمو العشوائي هذا االستخدام من 
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، المالصقة مباشرة للمنطقة المركزية الى نطاق أبعد قليال   بعض مناطق الحلقة

ولكن داخل نطاق الطريق الدائري االوسط أو الطريق الدائري الثاين أيضًا )حي 

وشمال حي بني عبد ، عثمان يف الشمال الغربي الفتح وحي الراية وحي بني

لعريض حي ا، يف الشمال الغربي والشمال، األشهل وحي بني حارثة وحي الدرع

 حي المغيسلة يف الجنوب( ، يف الشمال الشرقي والشرق

تركز هذا االستخدام حوال المنطقة المركزية وتوطنه خارج الطريق  -

حي السالم يف )الدائري الثاين يف الحلقات الخارجية حول طريق الجامعات 

مناطق منتشرة بكثافة منخفضة يف ، غرب طريق الجامعات مباشرة، غرب المدينة

حي كتانه يف ، حول وديان قناة والعقيق، المدينة يف أحياء العيون والربكةشمال 

شمال القوس الشمالي لطريق الجامعات كما توجد ايضًا بعض ، أقصى الشمال

المناطق المحدودة المنتشرة لهذا االستخدام على امتداد طريق الهجرة يف 

الطرف الشمالي وكذلك على امتداد طريق المطار يف ، الطرف الجنوبي الغربي

 (.الشرقي للمدينة )حي التلعة وحي جبل وعيرة

، ( حيًا47تباين تركز هذا النمط من االستخدام يف عدد من األحياء بلغ ) -

وهي العريض وبني ظفر عام ، وكان أكرب األحياء السكنية يف بلدية العوالي

نوع م واحتفظا كال الحيين بنفس الرتتيب على مستوى المدينة يف هذا ال1178

( أحياء كان 5ويالحظ أن هناك )، م4814من االستخدامات السكنية عام 

وهي ، م4814م ولم تعد لها وجود عام 1778مسجل لها قيم من هذا النوع عام 

، بضاعة، االحياء الواقعة يف بلجية الحرم )المنطقة المركزية( وهي أحياء )النقا

 : الىومرد ذلك راجع ، (المناخة، بني النجار، بني خدرة

مشروعات تطوير المنطقة المركزية التي تمت خالل العشرين عامًا  -

وضهور أنماط أخري ، الماضية والتي أثرت على وجود هذا النوع من االستخدام
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( أحياء 2وعلى العكس سجلت )، من االستخدامات اغلبها تجاري وفندقي

م لم 4814أخرى مساحات جديدة من هذا النوع من االستخدامات السكنية عام 

وأم خالد ببلدية ، م وهي أحياء العزيزية ببلدية البيداء1778تكن موجودة بعام 

وهذه األحياء تمتاز بان ، وبني بياضة ببلدية قباء، وبني حارثه وبلدية أحد، العقيق

نسيجها العمراين متنوع وهي من األحياء الواعدة يف النمو على مستوى مختلف 

ق الدائري الثاين وحول المجمعات التجارية االستخدامات وهي تقع خارج نطا

 الجديدة التي نشأت خالل تلك الفرتة.

انتشار مشروعات االسكان يف ربوع المدينة المنورة خالل تلك الفرتة وسرعة 

بناء األراضي الفضاء بعد قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بسن قوانين تسرع مع 

متوسط  وحقق، يهما مرتبط بسرعة البناء أيضًاعملية استغاللها أو نقل ملكيتها وكل

 4(م45,53السكنية المختلطة معدال  مقداره ) نصيب الفرد من االستخدامات

كما تم ، للفرد عام 4(م48,71وأنخفض هذا المعدل إلى ) ’م1778للفرد عام 

االعتماد يف الدراسة والتحليل للمنطقة المركزيه على مجموعة من الخرائط 

، 5888: 1وكذلك خرائط المدينة المنورة مقياس  18888: 1ياس التفصيلية مق

على مجموعة من المرئيات الفضائية للقمر الصناعي األمريكي ايكوناس التي و

صور القمر  وتعتربم. 4887وحتى  1734التقطت للمدينة المنورة خالل الفرتة من 

المرئيات م هي أكثر 4887، 4885، 4881الصناعي األمريكي إيكوناس للسنوات 

 التي أعتمد عليها البحث.

الفضائية للقمر ايكوناس عن طريق معرفة اختبار مدى دقة المرئيات  تموقد  

مدى مطابقة الصور والبيانات لواقع الظاهرة الجغرافية من حيث الشكل والموقع 

 Root Mean Square( RMSباستخدام معادلة جذر متوسط مربع الخطأ )

Error. نقاط يف منطقة الدراسة وتم تحديد احداثياهتا  18يد عدد ولذا فقد تم تحد
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من خالل المرئية الفضائية ثم تحديد إحداثياهتا باستخدام جهاز تحديد المواقع 

(GPS وبتطبيق المعادلة وجد أن البيانات )حيث ، دقيقة ويمكن االعتماد عليها

 (.8,825) بلغت قيمة جذر مربع الخطأ أقل من الواحد الصحيح
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إحداثيات نقاط الربط والتصحيح

 الموقع

أإلحداثي السيني 

(xd) 

أإلحداثي الصادي 

(yd) 

أإلحداثي السيني 

(xr) 

أإلحداثي الصادي 

(yr) 

 الملك فهد
39.6129 24.4749 39.6127 24.4748 

 سلطانة
39.6076 24.4746 39.6075 24.4745 

 السيح
39.6042 24.4706 39.6043 24.4707 

 السالم
39.6037 24.4677 39.6036 24.4676 

 عمر بن الخطاب
39.605 24.464 39.607 24.466 

 قباء
39.6093 24.4636 39.6092 24.4636 

 قربان
39.6154 24.4634 39.6154 24.4633 
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 الملك عبدالعزيز
39.6214 24.4691 39.6213 24.4692 

 مدخل المدينة الشرقي
39.6192 24.4733 39.6193 24.4733 

 ابو ذر
39.6158 24.4742 39.6158 24.4744 

 المجموع
396.1145 244.6954 396.1161 244.6974 

فقد ، ونظرا  لعدم توفر برامج معالجة المرئيات الفضائية الرقمية لدى الباحث

تخدما طريقة المعالجة البصرية للمرئيات لتفسير وتحليل الظاهرات الجغرافية اس

الموجودة هبا. حيث تعترب المعالجة البصرية للمرئيات واحدة من أكثر أساليب 

استخدامًا لدى الجغرافيين. ولقد اعتمدت المعالجة البصرية للمرئيات  المعالجة

كل واللون والنمط والنسيج الفضائية على عدد من العناصر هي الحجم والش

 والظالل لتفسير الظاهرات الجغرافية الموجودة بالمرئيات. 

 األرض بالمدينة المنورة: استخدامات 

خضعت المدينة المنورة خالل القرن العشرين لمجموعة كبيرة من  

، واتساع مساحتها العمراين، التغيرات يف مقدمتها التغيرات يف حجم ونمو السكان

وقد ارتبطت هذه التغيرات منذ البداية ارتباطًا وثيقًا بتغير ، (مراينالمسطح الع

 .األوضاع االقتصادية للمملكة

المنورة تتميز باستخدامات االرض بكوهنا متغيره يف درجة  المدنيهو احياء 

االستخدامات  مساحات وظيفتها خالل تلك الفرته نتيجة الزياده او انخفاض

 .واظهار مدى التغير ،المختلفه داخل الحي الواحد

ويتمثل الدور الوظيفي للمدينة المنورة يف جانبين أساسيين األول دورها أو 

ومزارا  أساسيًا يف ، وظيفتها الدينية باعتبارها المدينة المقدسة الثانية لدى المسلمين

فيتمثل يف كوهنا مدينة  -أو دورها المحلي واإلقليمي-. أما الثاين الحجموسم 

مية عليها أن توفر الحاجات األساسية لساكنيها يف مجاالت المرافق وعاصمة إقلي
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فضال عن توفير الغذاء للسكان. ومن ، والخدمات األساسية من تعليم وصحة وأمن

هنا فإن وظائف السكان والمكان تتأثر بتفاعل العوامل الثالثة الدينية واإلدارية 

أو ، قتصادية بالمدينة المنورةلتتحدد بذلك شكل ووظيفة األنشطة اال، واالقتصادية

ما يمكن أن نسميه استعماالت األراضي. ويالحظ أن أغلب مساحة المدينة المنورة 

بينما تحتل بقية ، قد خصص للوظيفة السكنية التي تقوم بخدمة سكان المدينة

( كما يتضح 14الوظائف أو االستخدامات مساحة محدودة من المسطح العمراين )

 .(8ذلك من الجدول )

م4814-1778(التغيرات يف استخدامات االراضي بالمنطقة المركزية 8م )قجدول ر

 نسبة التغير م6106 م0991 الستخدام الرقم

 %78.7 853857 444748 االستخدامات الحديثة 1
 %525 741755 71888 االستخدمات التجارية 4
 %88.8 - - االستخدمات الصناعية 8
 %55.1- 2787 18888 المرافق العامة 2
 %41735 2112818 12381 المخططات الغير مبنية 5
 %78.7 853857 444784 الخدمات 7
 %88.8 - - التعليم 1
 صفر 7481 7481 الخدمات االدارية والحكومية 3
 %188- - 2388 الخدمات االجتماعية والثقافية 7
 %77.5 883872 177773 الخدمات الدينية 18
 صفر 2215 2215 يةالخدمات الرتفيه 11
 %48.7 7824 1588 الخدمات الصحية 14

 من إعداد الباحث
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ويمكن دراسة التغيرات التي حدثت يف منطقة وسط المدينة المنورة من 

 : الصور الجوية المتوفرة خالل الفرتات التالية

 1281 – 1288الفرتة من  -

 1218 – 1281الفرتة من  -

 1248 – 1218الفرتة من  -

 1241 – 1248الفرتة من  -

 1288 - 1241الفرتة من  -

وفيما يلي محاولة لرصد هذه التغيرات من خالل المرئيات الفضائية التي 

 التقطت للمدينة يف هذه الفرتات.

 : 0311 – 0314الفترة من  -

، يعترب الحرم النبوي الشريف هو قلب المدينة المنورة ومركز الحياة هبا 

ومن حوله تتشكل المدينة ، لى حد سواءحيث يستقطب اهتمام السكان والزائرين ع

عمرانيًا واقتصاديًا. حيث أقيمت مجموعة من التجمعات السكانية وقد تم ربط 

هذه التجمعات والمناطق بشبكة من الطرق اإلشعاعية مركزها المسجد النبوي 

والتي تمتد حتى الطريق ، الشريف. ولقد سميت منطقة المسجد بالمنطقة المركزية

ول أو ما يعرف بطريق الملك فيصل. وكانت ترتكز هبذه المنطقة معظم الدائري األ

ومعظم المستشفيات والخدمات الصحية والفنادق. كما يوجد ، األنشطة التجارية

والجامعة اإلسالمية والحدائق العامة والرياضية ، هبا بعض اإلدارات الحكومية

 وغيرها من المرافق العامة.

يف تلك الفرتة بوجود العديد من المساكن  وقد تميزت المنطقة المركزية

وقد تم إزالتها نتيجة مشروع توسعة ، التقليدية القديمة والتي كانت يف حالة سيئة
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المسجد. وترتكز معظم هذه المساكن يف الحرة الغربية ونزلة الجبور والحرة 

رة وقد كانت منطقة سيد الشهداء مثاال  لهذا النمط من المناطق المتدهو، الشرقية

 والمساكن القديمة.

هـ1285( استعماالت األراضي الرئيسية بالمدينة عام 2)جدول 

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار استعماالت األراضي

 15.13 4734 سكني

 8.73 134 سكني / تجاري

 8.82 78 تجاري

 8.25 35 ديني

 15.74 4758 مرافق عامة

 3.84 1528 خدمات صحية وتعليمية

 8.82 78 ت حكوميةإدارا

 15.41 4388 زراعة

 8.22 38 الحرم والبقيع

 188 13183 إجمالي المدينة

 

وتوجد مجموعة من محاور الحركة الرئيسية التي تخرج من المنطقة 

شارع أبي ذر : إلى مختلف المناطق واالتجاهات بالمدينة من أهمها المركزية

ارع علي بن أبي طالب وشارعي وشارع الملك فهد وشارع الملك عبد العزيز وش

والنازل. وتعد هذه الشوارع محاور التنمية األساسية بالمدينة حيث  الطالعقباء 

انتشرت علي جانبيها مجموعة من االستعماالت الهامة سواء التجارية أو السكنية أو 

 م6115تطوير المنطقة المركزية، المصدر: أمانة المدينة المنورة، اللجنة التنفيذية ل
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 المرافق والخدمات الحكومية.

جد أن أهم هـ و1285ومن دراسة المخطط العام للمدينة المنورة عام  

استعماالت األراضي يف المنطقة المركزية تتمثل يف االستخدام السكني يليه 

أما بقية االستخدامات فكانت ، االستخدام العام والخدمات الصحية والتعليمية

 .(2)معدالهتا متواضعة كما يوضحها الجدول 

وسوف نستعرض من خالل الخرائط والصور الجوية بالدراسة والتحليل 

هـ 1281و 1288ات التي حدثت يف أنماط استعماالت األراضي بين عامي التغير

 بوسط المدينة المنورة.

لمنطقة وسط المدينة المنورة يتضح أن أهم استعماالت  (5)ومن الشكل 

فيها يتمثل يف االستخدام الديني حيث يوجد المسجد النبوي ومجموعة  األراضي

ومسجد العيد ومسجد علي ومسجد المساجد المنتشرة حوله وهي مسجد الغمامة 

أبو هريرة ومسجد أبو ذر ومسجد البخاري وتصل مساحة هذا االستخدام حوالي 

هكتارا . كما يوجد استخدام المقابر والذي يتمثل يف مقربة بقيع الغرقد وهي  25

هكتارا  تقريبًا. أما  58المقربة الرئيسية لسكان المدينة المنورة والتي يبلغ مساحتها 

خاصة ، تخدام الزراعي فيتمثل يف البساتين المحيطة بمنطقة وسط المدينةاالس

وال تتجاوز مساحة هذا  (طريق الملك فيصل)خارج الطريق الدائري األول 

 هكتار.  188االستخدام 

 أما االستخدام الرئيسي يف منطقة وسط المدينة فيتمثل يف االستخدام السكني

دمي والمرتبط بالوظيفة الدينية للمدينة واالستخدام الخ التجاريواالستخدام 

المنورة ارتباطًا وثيقًا ومباشرا  حيث كانت معظم المباين السكنية حول الحرم ويف 

 منطقة وسط المدينة تستخدم كفنادق بمستوياهتا وأشكالها المختلفة.
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، هكتارا   4734بلغت مساحة االستخدام السكني بالمدينة  (8)فمن الجدول 

مما ، وسط المدين تستحوذ على معظم الكتلة المبنية يف تلك الفرتةوكانت منطقة 

% من إجمالي 28يمكن القول بأن مساحة االستخدام السكني فيها ال يقل عن 

هكتار تقريبًا. وكانت أهم المناطق  1488بما يصل إلى ، االستخدام بالمدينة

ي قربان السكنية هي حي المصانع وحي السيح وحي السقيا وحي المغيسلة وح

أما داخل الطريق الدائري فقد تمثل االستخدام ، خارج الطريق الدائري األول

 السكني يف أحياء بلدية الحرم ومنها حي بني النجار وحي بضاعة وحي النقا.

 

 ـه 1288( وسط المدينة المنورة عام 5شكل رقم )

 السكنيالرئيسي يف منطقة وسط المدينة فيتمثل يف االستخدام  االستخدامأما 

واالستخدام الخدمي والمرتبط بالوظيفة الدينية للمدينة  واالستخدام التجاري

المنورة ارتباطًا وثيقًا ومباشرا  حيث كانت معظم المباين السكنية حول الحرم ويف 

 منطقة وسط المدينة تستخدم كفنادق بمستوياهتا وأشكالها المختلفة.

 م6115المصدر: أمانة المدينة المنورة، اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية، 
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هـ يتضح أن أهم 1281، 1288( بين عامي 7-5ومن مقارنة الصورتين )

التغيرات التي حدثت تمثلت يف المنطقة المركزية حيث تم إزالة عدد من المباين يف 

وأقصى الطرف الشمالي الغربي من حي ، حي المناخة غرب المسجد النبوي

باإلضافة إلى عمليات إزالة المباين جنوب المسجد النبوي هبدف توسعته. ، بضاعة

 دث هبا تغيرات يف تلك الفرتة. أما منطقة البقيع فلم تح

( عدم وجود تغير واضح 7، 5خالل تحليل بيانات الصورتين ) منويالحظ 

وأن التغيرات األساسية اقتصرت ، يف استخدامات األراضي يف منطقة وسط المدينة

الحرم والمنطقة المالصقة له. أما بقية 4يف المنطقة المركزية والمتمثلة يف توسعات 

 مدينة فلم تحدث هبا تغيرات جوهرية.قطاعات وسط ال

 

 هـ1281وسط المدينة المنورة عام  (7)شكل

ــل الصــورتين ) ــن تحلي ــا م ــرات يف اســتخدام 7، 5أم ــيالحظ وجــود تغي ( ف

األراضــي يف منطقــة وســط المدينــة المنــورة خاصــة المنطقــة المركزيــة حيــث بــدأت 

ثـل ذلـك يف عمليـات وقـد تم، عمليات تطوير المنطقة المركزية تـدخل حيـز التنفيـذ

 م6115المصدر: أمانة المدينة المنورة، اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية، 
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عقـارا  هـي  315اإلزالة التي تمت لكثير من عقارات المنطقة المركزية والتي بلغت 

مجمــوع عقــارات المرحلــة األولــى والتــي ترتكــز يف المنطقــة الشــمالية مــن الحــرم 

الـدائري األول( يف )(. باإلضافة إلى توسعة وتعديل طريق الملك فيصـل15النبوي)

حيث  ضمت مجموعة من ، الحد الشرقي لحي بني النجار المنطقة الممتدة بمحاذاة

 األراضي إلى البقيع وحي بني النجار.

أما يف حـي بضـاعة شـمال المسـجد النبـوي فقـد تمثلـت التغيـرات يف إزالـة  

مجموعة من المباين السكنية مما أدى إلى اتساع المنطقـة غيـر المبنيـة بـالحي نتيجـة 

كمـا تـم شـق طريـق الملـك فهـد ، المركزيـة لمشروع توسعة الحرم وتطوير المنطقـة

  وتعديل بعض مسارات الطرق والشوارع يف المنطقة المركزية.

 : هـ0304 – 0311الفترة من  -

حدثت مجموعة من التغيرات يف األراضي يف منطقة وسـط المدينـة يف هـذه 

الفرتة تمثلت يف توسـعات المسـجد النبـوي والتغيـرات يف المنطقـة المركزيـة. ومـن 

( يالحظ وجود تغيرات كثيـرة يف اسـتخدامات األراضـي يف 7، 5ل الصورتين )تحلي

منطقة وسط المدينة المنورة خاصة المنطقة المركزية حيـث بـدأت عمليـات تطـوير 

وقد تمثل ذلك يف عمليات اإلزالـة التـي تمـت ، المنطقة المركزية تدخل حيز التنفيذ

عقارا  هـي مجمـوع عقـارات  315لكثير من عقارات المنطقة المركزية والتي بلغت 

(. باإلضـافة 17المرحلة األولى والتي ترتكز يف المنطقة الشمالية من الحرم النبـوي)

ــك فيصــل ــق المل ــديل طري ــى توســعة وتع ــدة )إل ــة الممت ــدائري األول( يف المنطق ال

حيـث  ضـمت مجموعـة مـن األراضـي إلـى ، بمحاذاة الحد الشرقي لحي بني النجار

ار. أمــا يف حــي بضــاعة شــمال المســجد النبــوي فقــد تمثلــت البقيــع وحــي بنــي النجــ

التغيرات يف إزالـة مجموعـة مـن المبـاين السـكنية ممـا أدى إلـى اتسـاع المنطقـة غيـر 

كمـا تـم شـق ، المبنية بالحي نتيجة لمشروع توسعة الحرم وتطوير المنطقة المركزية

  المركزية.طريق الملك فهد وتعديل بعض مسارات الطرق والشوارع يف المنطقة 
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، كما أقيمت مجموعة من المباين متعـددة األدوار داخـل المنطقـة المركزيـة

وأخـذ شـكله ، كما اتسعت مساحة البقيع حيث ضمت مساحات مـن األراضـي إليـه

الحالي منذ تلك الفـرتة. وقـد تغيـرت خريطـة شـبكة الشـوارع يف المنطقـة المركزيـة 

بمـا يتناسـب مـع الوظيفـة الجديـدة حيث تم تخطيط شـبكة الشـوارع ، تغييرا  جذريًا

 للمنطقة المركزية وتوجهات التطوير.

ويالحظ يف هذه الفرتة وجود تغير واضح يف استعماالت األراضي يف منطقة 

حيث حدثت هجرة واضـحة ، وسط المدينة المنورة عامة والمنطقة المركزية خاصة

يجـة لعمليـات نت، لمعظم االستعماالت الحكوميـة والخـدمات والمرافـق والسـكنية

اإلزالة ونزع الملكية لمباين المنطقـة المركزيـة خاصـة نتيجـة للتوجهـات الحكوميـة 

 نحو تطوير هذه المنطقة. 

 

 هـ1218وسط المدينة المنورة عام  (1)شكل 

 المصدر: من عمل الباحثين
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 : هـ0364 – 0304الفترة من  - 

للمدينـة المنـورة يمكـن مـن  تتوفر خالل هذه المرحلة عدة مرئيات فضـائية

رصد التغييرات التي حدثت خاللها. فقد لـوحظ أن معظـم التغييـرات خاللها تتبع و

كانــت يف المنطقــة المركزيــة حيــث تــم تشــييد عــدد مــن المبــاين خاصــة يف القســمين 

كمـا تـم تعـديل ، الشمالي والجنوبي يف حـي بضـاعة وحـي بنـي خـدرة علـى التـوالي

 شبكة الطرق فيهما. 

تغييـرات طفيفـة تمثلـت يف  أما يف القسم الغربي منها فلـم يحـدث هبـا سـوى

بعض التعديالت داخل مقربة البقيع خاصة يف أقصى الطرف الجنوبي الشرقي منها. 

أما خارج المنطقة المركزية فيالحظ أن أهـم التغيـرات حـدثت مـن جهـة الشـمال يف 

أمـا مـن جهـة الجنـوب فقـد تمثلـت ، أحياء بني معاوية وبني عبد األشهل والمصانع

بني ظفر وقربـان والجمعـة والمغيسـلة كمـا يتضـح مـن المـرئيتين التغيرات يف أحياء 

 . (3، 1الفضائيتين )

فقد اقتصرت التغيرات يف منطقة  1248 -1248أما يف المرحلة بين عامي 

إزالة المباين القديمة والثاين إنشاء مباين : وسط المدينة على نوعين من التغيرات هما

، مجموعة كبيرة من المباين يف معظم أحيائها ففي المنطقة المركزية تم تشييد، جديدة

خاصة يف القسم الشمالي بحي بني النجار وحي المناخة باإلضافة إلى حي بني 

خدرة جنوب شرق الحرم النبوي. أما خارج المنطقة المركزية فتم رصد تغير يف 

 أحياء المغيسلة وقربان كما يتضح من المرئية.



 

 
 

 7341 عام حت  الرسوو هترة بني الف ة   املنورة املدينة وسط   األراضي استخدامات تغريات رصد 233

يطة استعماالت األراضي يف منطقة ويالحظ يف هذه الفرتة أن تغيرت خر

حيث اكتملت عمليات نزع ، وسط المدينة عمومًا والمنطقة المركزية خصوصًا

عقارا   8388الملكية لجميع عقارات المنطقة المركزية بمراحلها الخمسة والبالغة 

عقارا  حيث  345بما فيها عقارات المرحلة السادسة حول الطريق الدائري والبالغة 

لكيتها جميعًا وتعويض أصحاهبا وفقًا لنظام تعويضات أمانة المدينة تم نزع م

  المنورة.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هـ1241( 4881)وسط المدينة المنورة عام (3)شكل 

وبدأت المنطقة المركزية تشهدا  نموا  واضحًا يف أعداد المباين المشيدة هبا 

وقد لوحظ وجود عدد من  ،وتغيرا  واضحًا أيضًا يف استعماالت األراضي، سنويًا

المظاهر العمرانية السلبية بعد عمليات التوسعة والتطوير التي حدثت للحرم النبوي 

 المصدر: من عمل الباحث
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تدين الطاقة و، هتالك شبكات الخدمات والمرافق، ضيق الشوارع القائمة: تمثلت يف

 .وكذلك عدم توفر الخدمات العامة، االستيعابية السكنية

 

 

 هـ1248( 4888)عام  وسط المدينة المنورة (7)شكل 

 : هـ0341 -0364الفترة  -

، هــ1241، 1245، 1242الفضائية للمنطقة أعـوام  توجد عدد من المرئيات

باإلضافة إلى المالحظـة الميدانيـة يمكـن مـن خاللهـا رصـد التغيـرات التـي حـدثت 

هـ. فمن دراسة المرئياتالفضائية 1288 -48بوسط المدينة المنورة خالل الفرتة من 

تمت إزالة مساحة كبيرة من حي بني النجـار : مالحظة الميدانية اتضح ما يليومن ال

إلـى الشـرق مـن الحـرم النبـوي كمـا يف  هــ1247وحتـى عـام  1248بداية من العام 

 باحثالمصدر: من عمل ال
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هـ فقد تمت إزالة معظم مباين الحي كما يتضح 41/1243أما يف العام ، (3المرئية )

 (. 7من المرئية )

لحــرم حيــث أحيــاء بنــي النجــار وبضــاعة أقيمــت أمــا يف الجهــة الشــمالية مــن ا

باإلضــافة إلــى تعــديالت يف شــبكة ، مجموعــة كبيــرة مــن المبــاين المتعــددة الطوابــق

الطرق داخل وخارج المنطقة المركزية. وقد اقرتبت المنطقة المركزية على اكتمـال 

لقسـم أمـا يف ا، التنمية هبا خاصة يف الجزء الشمالي منها يف حي بنـي النجـار وبضـاعة

رقي ـالجنوبي والغربي فال يزال قسم كبير من مساحته قابـل للتنميـة. أمـا القسـم الشـ

من المنطقة المركزية حيث حي البقيع م وجزء من حي بني النجار فإمكانيات التنمية 

 محدودة لخصائص المنطقة الشرقية.

 

 

 4885وسط المدينة المنورة عام  (18)شكل 

 المصدر: من عمل الباحث
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فنجد أن إمكانيات التنمية والتطوير أكثر يف أحيـاء أما خارج المنطقة المركزية 

بني معاوية وبني ظفر شرق الحرم النبوي لوجود كثير من المساحات القابلة للتنمية 

أما يف أحياء الفتح والسيح غرب ، (18، 7)يف هذين الحيين كما يتضح من المرئيتين 

قات التنمية المتمثلة المسجد النبوي فتقل إمكانيات وفرص التنمية نظرا  لوجود معو

 الفضائية للمنطقة. يف المناطق الجبلية كما يظهر من المرئيات

أن معـدالت التغيـر يف خصـائص المنطقـة المركزيـة  (2)ويالحظ من الجـدول 

ويرجــع هــذا التغيــر يف المقــام األول إلــى القــرارات والتوجهــات ، مرتفعــة وســريعة

ا أولويـة أولـى يف خطـط وبـرامج الحكومية الخاصة بتطـوير هـذه المنطقـة وإعطائهـ

المنطقة المركزية ال تنطبق علـى بقيـة أجـزاء أو  التطوير. مما يعني أن معدالت تغير

 والتي تعترب المنطقة المركزية جزءا  منها.، منطقة وسط المدينةقطاعات 

 
 

 4887وسط المدينة المنورة عام  (11)شكل 
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ة الخصائص العمرانية للمنطقة المركزي (7)جدول 

 بعد التطوير قبل التطوير العنصر

 111111 15111 طاقة المسجد الستيعابية

 411111 41111 طاقة المنطقة المركزية

 511 4626 عدد العقارات

 متر مربع 911 م مربع 051 متوسط مساحة العقار

 5 0 نسبة المساحة السكنية

 3 0 نسبة المساحة التجارية

 5 0 نسبة المرافق الحكومية

نسبة مساحة الطرق والفراغات إلى 

 المساحة اإلجمالية
36 % 55 % 

 % 011 % 52 نسبة المباين المسلحة

 صفر % % 33 نسبة المباين الشعبية

 

  

 المصدر: اللجنة المركزية لتطوير المنطقة المركزية
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 النتائج والتوصيات: 

 النتائج: -

 : من كل ما سبق نستطيع القول بأنمنطقة الدراسة

االحياء االخـرى هبا تغيرات يف استخدام االرض يف المنطقة المركزيه و حدث

 م4814الي 

بالمندينة المنـورة خـالل فـرتة  وضحت الدراسةالتغيرات يف استخدام االرض

ــا  ــا بينه ــة فيم ــة لالســتخدامات المتنوع ــيم االحصــائية المختلف ــة الق الدراســة مقارن

وكانــت ، للوصــول للعوامــل المشــرتكة مــن اســتخدامات االرض المقبولــة بالمدينــة

 : علي النحو التالي

غييــرات جوهريــة يف منطقــة وســط المدينــة المنــورة خاصــة المنطقــة حــدثت ت

المركزية. وقد ارتبطت هذه التغيرات بتوجهات الدولة نحو تطوير المسجد النبـوي 

وقد أنشئت هيئة إدارية عليا خاصة لتطويرها ومتابعتهـا وهـي ، والمنطقة المحيطة به

 هيئة تطوير المنطقة المركزية.

، دثت خالل سنوات البحث من حيث الحجم والرتددتباينت التغيرات التي ح

 ثم ما لبثت أن تسارعت يف هنايتها.، فقد بدأت بطيئة ومحدودة يف المراحل األولى

 : فيما يلي تمثلت التغيرات التي حدثت يف المنطقة المركزية واحياء المدينة المنورة

 المدينة.تغير الحدود اإلدارية بين أحياء ومناطق وبلديات منطقة وسط  -1

 تغير يف الخصائص المورفولوجية والعمرانية للمباين هباز -4

 تغير استعماالت األراضي بالمنطقة -8

 تغير يف الهيكل والخصائص العمرانية للمباين. -2
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 تغير شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة. -5

 التوصيات -

 :توصي الدراسة بما يلي

صيلية لمنطقة وسـط المدينـة االهتمام برسم خرائط استخدام األرض التف -1

 المنورة.

عمــل تشــريعات تلــزم الهيئــات واالفــراد بــنمط محــدد بواصــفات محــدده  -4

 .لالستخدامات يف منطقة وسط المدينة

ــاقي التخصصــات يف تخطــيط اســتخدامات  -8 ــالجغرافيين مــع ب االســتعانة ب

 لمنطقة وسط المدينة المنورة. االرض

 قة وسط المدينة المنورة.االلتزام بنمط بنائي موحد لمنط -2
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 :المالحق 

أعداد األراضي المبنية بوسط المدينة المنورة (1)ملحق 

 أعداد المباين الحي
1775 4881 4888 4882 4885 4881 

 587 777 731 733 732 871 المصانع

 8 7 1 1 8 8 الراية

 527 527 751 747 571 175 الفتح

 552 555 725 743 742 187 السيح

 8 814 287 838 287 127 سقياال

 271 57 518 518 278 455 المغيسلة

 818 888 887 882 821 451 قربان

 8 411 812 881 8 174 الجمعة

 131 131 177 175 174 177 بني ظفر

 472 417 433 471 477 178 بني معاوية

 131 131 171 133 137 185 بني عبد األشهل

 43 17 31 35 8 8 بني النجار

 55 22 88 88 8 8 بني خدرة

 88 48 48 48 8 8 المناخة

 77 131 58 58 8 8 بضاعة

 24 83 43 43 8 8 النقا

 8 8 8 457 8 8 المنطقة المركزية

 

 

 المصدر: أمانة المدينة المنورة، بتصرف
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المساحات المبنية بوسط المدينة (4)ملحق 

 مساحة المباين 

 2006 2005 2004 2003 2001 1995 الحي 

 150382 177121 181419 181724 177061 173885 المصانع

 2372 2372 2625 2625 2625 2626 الراية

 72595 72595 87900 82828 77183 81737 الفتح

 57998 58062 68316 67591 66181 62326 السيح

 64418 65552 69925 69336 70585 64620 السقيا

 122722 133704 145791 132735 131364 122253 المغيسلة

 97688 108528 109661 109326 118662 118270 قربان

 62262 62272 68482 66928 69375 89419 الجمعة

 56951 56951 61259 63024 57402 70280 بني ظفر

 71892 72912 78438 74483 74173 61166 بني معاوية

 51255 51255 54245 50449 50043 46399 بني عبد الشهل

 280312 237010 المركزية
   

274395 

             الجمالي

 

  

 المصدر: أمانة المدينة المنورة، بتصرف
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 :قائمة المراجع 

  :المراجع العربية :أولا 

ــراهيم -1 ــاقي، إب ــد الب ــات "، م4888، عب ــة المجتمع ــدة يف تنمي ــة جدي نحــو نظري

 .71العدد ، المدينة العربية، "الحديثة

وزارة الشــؤون ، إحصــائيات البلــديات، هـــ1217، إدارة اإلحصــاء والبحــوث -4

 .الرياض، كالة الوزارة للتخطيط والربامجو، البلدية والقروية

 :التعــداد الزراعــي الشــامل، م1777، إدارة الدراســات االقتصــادية واإلحصــاء -8

  .المدينة المنورة، مديرية الشؤون الزراعية، تقرير غير منشور، تقرير جمع البيانات

عمـارة وتوسـعة المسـجد النبــوي ، هــ1217، نـاجي محمـد حسـن، األنصـاري -2

 .المدينة المنورة، 75رقم ، نادي المدينة المنورة األدبي، ف عرب التاريخالشري

، أخبـار مدينـة الرسـول، هــ1281، أبو عبد اهلل محمـد بـن محمـود، ابن النجار -5

 مكة المكرمة.، مكتبة الثقافة، 8ط، )تحقيق صالح محمد جمال(

، ة المنـورةكتـاب تـاريخ المدينـ، هــ1211، هـ(474أبو زيد عمر )ت ، ابن شبة -7

 .بيروت، دار الكتب العلمية

الجمعيهالمصـريه ، ( االحيـاء العشـوائيهبالمدنيه المنـورة4814وعمر )، البيشي -1

 الجغرافية

شركة المدينة ، 4ط، فصول من تاريخ المدينة المنورة، هـ1285، علي، حافظ -3

 .جدة، المنورة للطباعة والنشر
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ــاري -7 ــين، الخي ــد ياس ـــ1211، أحم ــاريخ، ه ــديمًا  ت ــورة ق ــة المن ــالم المدين مع

، نـادي المدينـة المنـورة األدبـي، )تعليق وتخريج عبيـد اهلل محمـد كـردي(، وحديثًا

 المدينة المنورة.، 57رقم 

جوانــب مــن الشخصــية الجغرافيــة "، هـــ1218، محمــد بــن أحمــد، الرويثــي -18

 المدينة المنورة. ، الغرفة التجارية الصناعية، "للمدينة المنورة

دراســة يف تطــور : المدينــة المنــورة"، هـــ1213، محمــد بــن محمــود، الســرياين -11

ــو الحضــري ــي "، النم ــد وخــوجلي، يف الرويث ــن أحم ــد ب ــد ، محم مصــطفى محم

 المدينة المنورة.، دار الواحة العربية، البيئة واإلنسان: المدينة المنورة، )محرران(

دار ، 4ط، بار دار المصطفىوفاء الوفاء بأخ، هـ1878، نور الدين، السمهودي -14

  .بيروت، إحياء الرتاث العربي

، "مالمـح مـن فــن العمـارة يف المدينـة المنــورة"، هـــ1218، حـاتم عمـر، طـه -18

 .77-74ص ، 277عدد ، 52م، المنهل

ــي -12 ــال، العزام ــة المنــورة منزلتــه ، هـــ1241، خليــل إبــراهيم م ســاكن المدين

 .جدة، ميةدار القبلة للثقافة اإلسال، ومسؤوليته

دار صـفاء ، مبـادئ تخطـيط النقـل الحضـري، هــ1248، زين العابدين، علي -15

 .عمان، للنشر والتوزيع

الحرف والصناعات يف الحجاز يف ، م1735، عبد العزيز بن إبراهيم، العمري -17

  .الدوحة، مركز الرتاث الشعبي لدول الخليج العربية، ملسو هيلع هللا ىلصعصر الرسول 
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هـــ/ 1872التعــداد العــام للســكان ، هـــ1871، مــةمصــلحة اإلحصــاءات العا -11 

ــورة :م1712 ــة المن ــة المدين ــات التفصــيلية ـ منطق ــة واالقتصــاد ، البيان وزارة المالي

 .الرياض، الوطني

النتائج األولية للتعداد العـام للسـكان ، هـ1211، مصلحة اإلحصاءات العامة -13

  .الرياض، وزارة التخطيط، هـ1218والمساكن لعام 

النتائج األولية للتعداد العـام للسـكان ، هـ1211، صلحة اإلحصاءات العامةم -17

  .الرياض، وزارة التخطيط، هـ1245والمساكن لعام 

الميـاه ، هــ1241، مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة المدينـة المنـورة -148

 . 2ص ، تقرير غير منشور، والصرف الصحي بالمدينة المنورة

، بيانات القمر األمريكـي الندسـات، (م4888، 1731) اءمعهد بحوث الفض -41

مدينة الملك عبد ، المركز السعودي لالستشعار عن بعد، 28الصف ، 118المسار

  .الرياض، العزيز للعلوم والتقنية

النمـو العمـراين وتـأثيره علـى "، هــ1211، محمـد شـوقي بـن إبـراهيم، مكـي -44

ــورة ــة المن ــالم الحضــارية يف المدين ــتقبل، "المع ــة وتحــديات المس ــة العربي ، المدين

  .778-787ص ، الرياض، المعهد العربي إلنماء المدن

توزيـع الحـدائق العامـة يف  "، هــ1283، محمد شوقي بن إبراهيم مكي، مكي -48

 .481-174ص ، 1عدد ، 12م، الدارة، "المدينة المنورة

جامعـة ، ورةأطلـس المدينـة المنـ، هــ1285، محمد شـوقي بـن إبـراهيم، مكي -42

 .الرياض، الملك سعود
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دار ، ســكان المدينــة المنــورة، هـــ1285، محمــد شــوقي بــن إبــراهيم، مكــي -45

 .الرياض، العلوم

ــة "، هـــ1218، محمــد شــوقي بــن إبــراهيم، مكــي -47 الحــدائق العامــة يف المدين

  .128-188ص ، 2-8عدد ، 4م، ملف العقيق، "المنورة

، النطـاق العمـراين :أطلـس المـدن السـعودية، هـ1287، وكالة تخطيط المدن -41

  .الرياض، وزارة الشؤون البلدية والقروية

ــر مالمحــه حــول 1244محمــود )، عيســى -43 هـــ(. تطــور النســيج العمــراين وتغي

البيئـة العمرانيـة لمكـة المكرمــة  المسـجد الحـرام بمكـة المكرمـة. بحـث قـدم لنـدوة

ــة أ ــتقبل. جامع ــورة وتحــديات المس ــة المن ــةوالمدين ــة المكرم ــرى مك شــعبان  م الق

 هـ(.1244)

تطـور منطقـة الحـرم الشـريف الحضـرية. ، هــ1241، أمانة العاصمة المقدسـة -47

 رجب.، مكتب البيئة

المخطـط الهيكلـي لمكـة المكرمـة ، هـ1248، وزارة الشؤون البلدية والقروية -88

 )التقرير الفني(.

الحرمـان ، هــ1217، النبـوي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد -81

 التوسعة والخدمات خالل مائة عام. دار عكاظ للطباعة والنشر.: الشريفان

، هـــ1287، وكالــة الــوزارة لتخطــيط المــدن، وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة -84

 منطقة الحرم الشريف.: تخطيط التنمية الشامل لمنطقة مكة المكرمة
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نحـو مبـادىء ، هـ1774، طارق علي، عقوفد، عبد المحسن محمود، فرحات -88 
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Abstract 
 

Medina is one of the ancient historical cities in the Arab 

Peninsula. Yathrib was the mother of the city’s villages. it is 

located between the eastern and the western channel. It was 

founded by Yathrib, one of the descendants of Prophet Noah 

(PBUH), and used to be named after him until the migration 

of Prophet Mohamed (PBUH) who changed its name to 

“Medina” which later became known as “Al-Madinah Al-

Munawarah”. In antiquity, the city used to be a station for 

trading caravans between Syria to the north and Yemen to 

the south, where local products, especially dates, used to be 

exchanged with other goods. 

Unlike other old cities, Medina did not have a wall that 

surrounded its built or urban blocks. This is perhaps due to 

the fact that ancient Medina was not a nuclear city but had 

its building blocks distributed in the form of fortified 
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buildings that used to be called ‘Atams’. These buildings 

were inhabited by a group of people who were separated 

from each other by farms and orchards of which the city 

was famous during that era. The people of Medina used 

these Atams and forts instead of fences to protect the city 

and keep it secure. 

After Prophet Mohamed’s Mosquebuilding in the 1st 

year of Migration, the urbanization pattern in Medina 

started to change. Features of new urban planning started to 

appear when buffer zones, that used to separate building 

blocks, started to disappear gradually and be replaced by 

new urban surfaces. The city’s growth started from its 

center – where the Prophet’s Mosque and his houses are 

located – and an urban block which represented the heart of 

Medina and its urban center started to appear.     

Medina remained the capital of the Islamic state during 

the Prophet's era, until the transition to Kufa during the 

succession of Ali ibn AbiTalib. This led to a very rapid 

growth, and the number of population in that period jumped 

to nearly thirty thousand people. 

During the centuries that followed the era of the 

Prophecy, Medina lost its political relevance as the capital 

of the Islamic State, which had a negative impact on its 

urban growth. The city’s main attraction thus became the 

religious significance of its Holy Mosque and the tomb of 

the Prophet (PBUH). This new situation led to a gathering 

of urban nuclei, and the building of an external four-gate 

brick wall around it in 263 AH. The fence was rebuilt in 372 
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 AH with stones. 

With the growth of the city, its urban mass exceeded its 

outer wall, which made it necessary to build a new wall in 

558 AH surrounding the old wall and the urban gatherings 

held outside it. The two walls remained surrounding Medina 

until the end of the thirteenth century and the beginning of 

the fourth century AH, when the establishment of the 

Ottoman railway resulted in an urban renaissance in the city 

and the population increased to eighty thousand people. 

In the early fourth century AH and the establishment of 

the Kingdom of Saudi Arabia, Medina witnessed a large 

urban renaissance, culminating in the eighties of the 

previous century, where there was a big jump in its urban 

and demographic mass, as a radical change in its urban 

planning started to take place. Two major urban plans were 

put into place in 1391 and 1398. The city took its current 

form since then, including the actual form of residential 

neighborhoods and modern schemes. The central region was 

also determined, especially after King Fahd’s expansion of 

the Prophet's Mosque and its surrounding area. 

Key words: 

Land use Change, Al-Madinah Al-Munawarah, The 

central area. 
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 القاهرة يف الكرميي حممد اخلواجا أوقاف وثيقتا
 (م5151 -5151/ هــ5511-5541)
 "حتليلية حضارية تارخيية دراسة"

 

 ـالربيدي يحيى فاطمة. د  ـالعناقرة محمود محمد. د

ـاآلداب كلية – التاريخ قسم    عجلون كلية – األساسية العلوم قسم  ـ 

 ـاألردن – التطبيقية البلقاء جامعة  ـاألردن – اليرموك جامعة

 01/01/0342: تاريخ اإلجازة                                               01/1/0342: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

 محمد للتاجر ملكيتها تعود أهلي وقف وثيقتين عن الدراسة هذه تكشف

 أهميتها وتنبثق( م1117/ هـ 1147 بعد تويف) القاهرة مدينة أعيان أحد الكريمي

 كما، قبل من عنها النقاب يكشف لم التي ةالدفين الكنوز من مخطوطات باعتبارها

 بمعلومات تزخر إهنا حيث التاريخية الدراسات حقل يف المهمة الوقفيات من أهنا

 التي والعمرانية واالقتصادية واالجتماعية والدينية الحضارية المظاهر عن قيمة

 الوثائق لتلك العلمية القيمة وإلبراز. العثماين العصر إبان المصري المجتمع شهدها

، لمحتوياهتا علمي وتحليل مصطلحاهتا وتحقيق نسخها على العمل جرى

 العلمي البحث ترفد التي الوثائق منظومة ضمن لتكون للدارسين وإخراجها

 .العثماين العصر يف المصري المجتمع لدراسة التاريخية المصادر أوثق من باعتبارها

 : المفتاحية الكلمات

  .الكريمي التاجر وقفيات، وقف وثائق، العثماين العصر يف المصري المجتمع
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 المقدمة

 بن محمد الخواجا المصري للتاجر ملكيتها تعود التي الوقفية الوثائق تعد

( م1117/ هـ1147 بعد ت) الكريمي الكريم عبد الدين زين بن حسن الدين بدر

 وقف حصحي) بند تحت القاهرة مدينة يف القومية الوثائق بدار أصولها والمحفوظة

 شاع الذي "األهلي "الذري الوقف نماذج من نموذجًا( 322وقف/مفرضة

 نفسه على أوقافه ريع جّل  الواقف يصرف وفيه، اإلسالمية المجتمعات يف استعماله

 كفاية وذلك، الطبقات من وقفه يشملهم أن شاء ومن وأقربائه ونسله وذريته وأسرته

 ألعمال األوقاف تلك من جزءا   فالواق يخصص وقد، والحاجة للعوز ومنعًا لهم

 من عليها والحفاظ استمراريتها هبدف والثواب لألجر طلبًا الخيرية والمشاريع الربّ 

 .(1)والخراب العبث

 قانونية عقود   يف أوقافه تسجيل إلى الكريمي الدين بدر بن محمد التاجر سعى

 اّتهاطي بين تسجل شرعية سندات عن عبارة وهي، "الوقف حجج" تسمى كانت

 المحاكم أكرب تعدّ  التي العالي الباب محكمة يف مساجالهتا جرت قانونية واقعة

                                                                        

والوقف لغة يعني الحبس والمنع، أما المعنى االصطالحي فقد اختلف الفقهاء يف بيانه، وعرفوه ( 1)

، من حيث لزومه وعدم لزومه، واشرتاط القربة فيه، بتعاريف مختلفة تبعًا الختالف مذاهبهم يف الوقف

والجهة المالكة للعين بعد وقفها، إضافة إلى اختالفهم يف كيفية إنشائه، وما يرتتب على ذلك من 

اشرتاط القبول أو التسليم لتمامه، وغير ذلك. ومع بداية قيام الدولة المملوكية، انتشرت األوقاف 

نواع هذه األوقاف فقد قسمها المقريزي إلى ثالثة أقسام: وقف بمصر ونياباهتا، وبسبب تباين أ

األحباس، واألوقاف الحكيمة )الخيرية(، واألوقاف األهلية وهو ما كان على األوالد واألحفاد 

؛ السجاوندي، كتاب الوقف 481، 21، 83، ص 1والقرابة، والمساكين. )الغالل، كتاب الوقف، مج

؛ 857، ص 7؛ ابن منظور، لسان العرب، مج 223، ص4لكايف، ج؛ ابن قدامة، ا47واالبتداء، ص 

؛ االشموين، 471، ص 8؛ المقريزي، الخطط، ج371-378الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 

 (. 53، ص 4؛ الكبيسي، أحكام الوقف، ج731؛ البستاين، محيط المحيط، ص 42منار الهدى، ص 
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 .(1)القاهرة مدينة يف العثمانية

 بين( م1117/  هـ1147) سنة مّحرم يف المؤرخة األولى الوثيقة دونت وقد

 على واحتوت الكريمي التاجر أوقفها التي األوقاف تسجيل مداوالت سطورها

 المساكن على اشتملت والتي الموقوفة والعقارات األمالك عن دقيقة تفصيالت

، (3)والطباق (2)والحواصل التجارية والوكاالت والمستأجرة المملوكة واألراضي

                                                                        

( سجال وهو أكرب من عدد 1737قديم منها والجديد )إذ يبلغ عدد سجالهتا التي وصلت إلينا ال( 1)

 .118سجالت جميع المحاكم المنتشرة يف القاهرة. سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص 

هو المخزن أو المستودع المعد لخزن البهار واألخشاب وغير ذلك من مواد حواصل )الحاصل(: ( 4)

شأة التجارية، وقد استخدم لفظ الحاصل للداللة التجارة، وعادة ما يوجد يف الدور األرضي من المن

على المخزن أو الحانوت أو الدكاكين أسفل األبنية التجارية أو داخلها، مثل الوكاالت والخانات 

ونحوها، وأسفل أو داخل األبنية الدينية مثل المساجد والمدارس والخانقات وغيرها، وانقسمت هذه 

خر داخلي، وغالبًا ما اشتملت الحواصل الخارجية يف الحواصل إلى قسمين أحدهما خارجي واآل

هذه األبنية، كما هو الحال يف الحوانيت على مساطب يف ظاهرها وكانت منها الحواصل السفلية 

والحواصل العلوية، أما الحواصل الداخلية فكانت عبارة عن مخازن أو حوانيت سميت بالحواصل 

المصلح للداللة على البناء المخصص للتخزين. وكثيرا  ما تارة والبيوتات تارة أخرى، وقد استخدام 

كان الحاصل يطل على الشارع الخارجي فيفتح به فتحات شبابيك لإلضاءة ولتهوية المخزون داخل 

( 381؛ وثيقة جوهر الالال، أوقاف )155 -158، ص 11المخزن. )ابن منظور، لسان العرب، مج

؛ عاصم رزق، 145 -142العمارة اإلسالمية، ص؛ عبدالرحيم غالب، موسوعة 444 -441سطر 

؛ 22؛ سامي نوار، الكامل يف مصطلحات العمارة اإلسالمية، ص11معجم مصطلحات العمارة، ص 

 (.441موسى، الوكاالت والبيوت اإلسالمية، ص

: مفردها طبقة، والطباق هي وحدة سكنية مستقلة انحصرت خالل العصر المملوكي يف ثالثة الطباق( 8)

ع أولها الطباق الدينية التي كانت تلحق بالمدارس والخانقاوات، وثانيها الطباق الحربية التي كانت أنوا

تلحق بالحصون والقالع وثالثها الطباق العادية التي كانت تلحق بقصور األمراء من المماليك، وغالبًا 

نت عبارة عن حجرة أو ما كانت هذه الطباق عبارة عن أجنحة متجاورة مستقلة. أما طباق الرباع فكا

حجرتين مستقلتين بينهما دور قاعة هبما طاقات للتهوية واإلنارة تطل على الطريق مباشرة، وكانت 

= 
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 وحقوقها وحدودها وجودها وأماكن العقارات لتلك الملكية صكوك بذلك مثبت

 عليهم والموقوف الوقف مصارف السجالت  وّضحت كما، ومحتوياهتا وأوصافها

 أم األهلية الذرية الجهات من أكانوا سواء الوقف من ومستحقاهتم وطبقاهتم

 كما، والمساكين والفقراء والجوامع والمقامات كالمستشفيات الخيرية الجهات

 والصيغ للقضاة الشرعية واإلقرارات (1)الوقف ونظارة الواقف شروط على اشتملت

 . للواقعة التنفيذية

/ أغسطس/ 15 -هـ1188/رمضان/13) بتاريخ المؤرخة ةالثاني الوثيقة أّما

 الوقفية مصارف بزيادة فتتعلق العالي الباب محكمة من أيضا والصادرة( م1111

 الكريمي التاجر زادها التي المجزية للزيادة مفصال شرحا طّياهتا بين وتسجل األولى

 الموقوف وال الموقوفة األمالك لذكر تكررا   فيها نجد وال، (2)الوقف مصارف على

 شرح على احتوت ولكنها األولى الوثيقة يف ذكرهم الوارد والذرية األهل من عليهم

 جديدة ومصارف كثيرة خيرية جهات   وشملت الواقف أدخلها التي للزيادة مفصل

                                                                        
= 

الطبقة تتكون يف بعض األحيان من إيوان ودور قاعة وما يتبعهما من مرافق ومنافع. )محمد أمين وليلى 

؛ عاصم 542، ص 2جد مصر، ج؛ سعاد ماهر، مسا15إبراهيم، قاموس المصطلحات األثرية، ص 

؛ الخطيب، معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، ص 131رزق، معجم مصطلحات العمارة، ص 

888.) 

نظارة الوقف استمرت هذه الوظيفة بنفس المفهوم عرب العصور حتى وصلت إلى القرن التاسع عشر ( 1)

اط األرثوذكس، ولم يكن اإلسالم الميالدي، حيث وردت هذه الوظيفة هبذه الصيغة بنص مدرسة األقب

حيث يشرتط لصحة التولية أن  "125"شرطًا لتولي نظارة الوقف إذ نصت األوامر الصادرة يف مادهتا 

يكون القيم عاقال  بالغًا وال يشرتط الحرية وال اإلسالم، فالعبد أهل النظر يف ذاته وكذلك الذمي، ولكن 

وكذلك تولت المرأة نظارة الوقف. )بركات، األلقاب الصبي ليس أصال  يف ذاته ما دام صغيرا ، 

 (. 878والوظائف العثمانية، ص 

 .7الوثيقة الثانية، سطر ( 4)
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 .األولى الوثيقة يف وجدناها التي لتلك خالفًا

 التاجر حق تثبت شخصية وقف حجج آنذاك تشكّل  الوثائق هذه كانت ولما

 األوقاف نظام عرب فيها التصرف حرية وتبيّن الخاصة ممتلكاته يف الكريمي

 خبايا من كثيرا لنا تكشف ألهنا مهمة تاريخية قيمة ذات اآلن نّعدها فإننا، اإلسالمية

 للمجتمع الحضارية المظاهر بعض تعكس حقيقية مرآة فهي، فيه دونت الذي العصر

 النواحي تشمل كثيرة تاريخية بمعلومات   تزخر أهنا كما، العثمانية الحقبة يف المصري

 ما إذا ومصداقيتها تفاصيلها بدقة وتمتاز والعمرانية والدينية واالقتصادية االجتماعية

 األهواء ثورة كتابتها على طغت ما غالبًا التي األخرى التاريخية بالمصادر قورنت

 مثبتة رسمية جهة عن صادرة أهنا فيدعمها الوثائق تلك أما، الشخصية والنوازع

 وتزيف الوقائع تحريف عن بعيدة يجعلها مما الشرعية وأختامهم القضاة بخطوط

 .والمعامالت الحقائق

 من كثير   على تحتوي إهنا حيث الوقفية للوثائق التاريخية القيمة إبراز -

 خالل من الوثائق هذه سطور يف تسجيلها على ي حرص التي الدقيقة المعلومات

 .للواقعة الشرعية والتالمدا

 الحقبة يف المصري المجتمع واقع على الوقوف إلى الدراسة هذه هتدف -

 والتعريف شخصياهتا وترجمة مفرداهتا وشرح الوثائق تحليل خالل من العثمانية

 .األثرية والمواقع باألماكن

 األحداث واقع عن معرفيًا عمقًا للباحثين يعطي الوثائق هذه دراسة إن -

 الشرعية المحاكم يف التجارية المعامالت وتسجيل، المبايعات خالل من ومجرياهتا

 الوثائق هذه فإن لذلك الكتابية المصادر مؤرخي أذهان يف حاضرا   نجده ال ما وهو

 .التاريخية الدراسات يف مصداقية وأكثرها المصادر أهم من
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 أركان وقفيتي محمد الكريمي -

 أركان خالل من بالتفصيل ذكورتينالم الوقفيتين عن للحديث ننطلق وسوف

 .الوقف صيغة، عليه الموقوف، الموقوف، الواقف: وهي، المعروفة األربعة الوقف

 :الواق  .7

هو محمد بن بدر الدين حسين بن زين الدين عبدالكريم الكريمي الملقب 

. كان عينا من (1)بالخواجا وهو لقب كان يطلق على كبار التجار واألغنياء والسادة

عاش يف مدينة القاهرة قبل النصف األول من القرن الثاين عشر ، التجار أعيان

وقد أغفلته كتب الرتاجم والطبقات يف حين ، الهجري/ السادس عشر الميالدي

كما حظي أخوه الشيخ أحمد بن بدر ، كشفت وثيقة الوقف عن بعض مالمح حياته

مؤرخين وأفرد له الجربيت الدين الكريمي المدّرس الشافعي بالجامع األزهر بعناية ال

 .(2)ترجمة وافية أمكن من خاللها اقتباس شذرات قليلة عن حياة الواقف الكريمي

نشأ التاجر محمد الكريمي يف بيت عز  وثراء ويبدو أنه ورث مهنة التجارة عن 

والده الخواجا األفخم بدر الدين حسن الكريمي الذي كان يعمل صائغًا يف تجارة 

 والمجوه
ّ
أّما شقيقه العالّمة شهاب الدين أحمد فقد انشغل عن التجارة ، راتالحلي

بتحصيل العلوم الشرعية فربع فيها ودّرس بالجامع األزهر وأفتى فيه نحو ستين 

 .(3)عامًا

 على شاهدا   باعتباره الوقف وثيقة يف الكريمي الدين شهاب الشيخ اسم ورد

، الفريد، الّعالمة "ب تونع محمد أخيه وفاة حال يف عليه وناظرا   الوقف

                                                                        

 .71؛ سليمان، تأصيل ما ورد يف تاريخ الجربيت، ص 77دهمان، معجم األلفاظ التاريخية، ص( 1)

 .455 -452، ص 1الجربيت، تاريخ الجربيت، ج( 4)

 .455 – 452، ص 1يت، ج الجربيت، تاريخ الجرب( 8)
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 بلغ قد فإنه، (م1732/هـ1877) سنة يف لدينا معلومًا مولده كان ولما، (1)"األمجد

 سنة العالي الباب محكمة يف الوقف هذا مساجالت حضوره عند سنة وثالثين ثالثا

 (.م1117/ هـ1147)

 درب حارة يف يسكن كان الكريمي محمد التاجر أن األولى الوثيقة يف وجاء

 ثراء على أوصافه تدل منزل   يف، القاهرة بمدينة السقايين دفع منطقة يف (2)ألقباعيينا

 نشاطه مارس وقد، (3)ومرافق منافع على ويحتوي طابقين من مكونًا قاطنيه

 يف أمواله واستثمر آنذاك القاهرة مدينة يف المحلية التجارة مراكز أشهر يف التجاري

 باب بخط القطان خوخة وداخل الغورية خط يف (4)السلحدار باشا سليمان خان

، السقايين بدفع علم خوخة وداخل المبارك المقسم بخط السقائين وبدفع، الشعرية

 .القاهرة ببوالق القلقاس مبيع وبخط

 : هن زوجات ثالث الكريمي محمد للتاجر أنّ  الوثيقة خالل من وثبت

، البيضا عبداهلل بنت خاتون وزينب، البيضا عبداهلل بنت (5)خاتون صالحة

                                                                        

 .121الوثيقة األولى، سطر ( 1)

كان يف هذا الخط والدرب سوق يعرف بسوق األقباعين، يقع خارج باب زويلة، مما يلي الشارع ( 4)

المسلوك فيه إلى قنطرة الخرق ما كان منه على يمنة من سلك إلى قنطرة الخرق، فإنه جار يف وقف 

ه على المدرسة الظاهرية بخط بين القصرين. )المقريزي، الخطط، ج الملك الظاهر بيربس هو وما فوق

 (.482، ص 8؛ مبارك، الخطط التوفيقية، ج783، ص 4

 .47 -45الوثيقة األولى، سطر ( 8)

السلحدار هو سالح دار أو سلحدار وظيفة اشتهرت يف الدول اإلسالمية ذات الطابع الرتكي، وتتألف ( 2)

دار الفارسية ومعناها مسك السالح، وقد احتفظ األتراك العثمانيون باللقب من سالح الكلمة العربية، و

يف صيغته الفارسية سالح دار وقد أنشئ هذا المنصب يف أيام بايزيد الصاعقة وكان كبير السلحدارية 

؛ الخطيب، معجم المصطلحات 178يدعى السلحدار آغا. )بركات، األلقاب الوظائف العثمانية، ص 

 (.457اريخية، ص واأللقاب الت

خاتون لفظ فارسي، تركي معناه سيدة عريقة األصل، جمعه خواتين دخل اللغة العربية يف العصر ( 5)

= 
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 ولم الكرام بيوتات يصاهر لم أنه الواضح ومن، (1)البيضا عبداهلل بنت خاتون وصفية

 من والمعتقات الجواري من  كن   المذكورات زوجاته أنّ  حيث النساء بحرائر يحظ

 .المصري المجتمع يف الجواري

 تبن وآمنة، صالحة ابن جلبي يوسف: وهم وبناته أبنائه أسماء ورد كما

 هذا مساجالت حين قاصرا   كان يوسف االبن أن ويبدو، (2)صفية بنت ورابية، زينب

 تلك أوكل وإنما بعده من الوقف نظارة مسؤولية والده إليه يلق لم حيث الوقف

 .األزهر الجامع مدرس أحمد الشيخ أخيه إلى( الوقف ناظر) المهمة

 :األم ك املوقوفة .1

 التاجر يمتلكها كان التي الّعينية لكاتالممت تلك الموقوفة باألمالك يقصد

 وقد، التاجر ثراء على تدلل كثيرة وهي وتصرفه حيازته تحت وتقع الكريمي محمد

 والمستجدة منها والمنشأة، مستأجرة وأخرى المملوكة العقارات بين ما تنوعت

 : كاآليت وهي، تجارية وأخرى   سكنية منشآت بين ما أغراضها تعددت كما، اإلنشاء

 بسكن أحدهما والمعروف والعمارة اإلنشاء المستجدة المكانيين يعجم -

 درب داخل السقايين بدفع ويقعان، بالسكن مختلط تجاهه والثاين الواقف

 .(3)القاهرة بمدينة األقباعيين

                                                                        
= 

اإلسالمي عن طريق المغول الذين كانوا يطلقونه على سيدات مجتمعهم من الطبقة األولى، 

هناية العصر العثماين كاألميرات وزوجات السالطين وبناهتم وقد استمر هذا اللقب بالمعنى نفسه حتى 

قادن. )الخطيب، معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، ص و ومنه اشتقت ألقاب أخرى مثل ختن

155- 157.) 

 .181 -77الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .181 -77الوثيقة الثانية، سطر ( 4)

 .45 -42الوثيقة األولى، سطر ( 8)
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 بخط باشا سليمان بخان العلوية الطباق وثالثة الحواصل ثالثة جميع -

 .(1)القاهرة مدينة يف الغورية

 العسقالين الشيخ وقف من (2)المحتكرة األرض على القائم ءالبنا جميع -

 .(3)القاهرة بمدينة الشعرية باب بخط البندقية تجار ووقف

 العباس أبي وقف جهة من المحتكرة األرض على القائم المكان بناء جميع -

 .(4)القاهرة مدينة يف المبارك المقسم بخط الزاهد أحمد وسيدي الغمري

 .(5)األندلي جبلي مصطفى بسكن الكاين الحاصل جميع -

 من بالقرب علم خوخة داخل السقايين دفع بخط الكاين المكان جميع -

 .(6)العسقالين زاوية

 الشيخ بوقف الواقع الكبير للمكان المجاور الصغير المكان بناء جميع -

 (7)القباين اهلل نصر بن محمد

                                                                        

 .43 -41الوثيقة األولى، سطر ( 1)

هو المنع واالستبداد بالشيء واالستقالل به، فمن احتكر أرضًا بالقرار الطويل فيها يأمن منافسة الحكر ( 4)

اآلخرين من االنتفاع هبا، فله أولوية على من عداة. وقد استعمل الفقهاء لفظ الحكر للداللة على ثالثة 

ف إجارة طويلة، معان هي األجرة المقررة على عقار موقوف مؤجر إجارة طويلة، والعقار الموقو

والعقد الذي يتم بموجبه تأجير أراض وقفية إجارة طويلة، وهذا المعنى هو األكثر شيوعًا عند إطالق 

؛ للمزيد انظر: قرعوش، 58، ص 13لفظ الحكر أو التحكير أو االستحكار. الموسوعة الفقهية، مج 

 . 13، ص4887، 1، ع88حق الحكر تحكير األراضي الوقفية، مجلة دراسات، مج 

 .82الوثيقة األولى، سطر ( 8)

 .83-81الوثيقة األولى، سطر ( 2)

 .23الوثيقة األولى، سطر ( 5)

 .54الوثيقة األولى، سطر ( 7)

 .53الوثيقة األولى، سطر ( 1)



 

 
 

 (م7171 -7171/ هــ7740-7719  القاهرة   الكرميي حممد اخلواجا أوقا  وةيقتا 213

 خطب الشعرية باب من بالقرب المحمية بمصر الكاين المكان جميع -

 .(1)األقباعيين درب داخل المبارك المقسم

 واألجرة التواجر ومدة والعمارة واالنتفاع والسكن الخلو عائدات جميع -

 .(3)القلقاس بيع بخط القاهرة (2)ببوالق الكائنة التجارية الوكالة بكامل المعجلة

 املوقو  علير : .4

 وقد الوقف ريع من المستفيدة الخيرية أو الذرية الجهات أو األشخاص وهم

 الواقف هدف كان متعددة " أهلية " ذرية جهات الكريمي التاجر وقفيات شملت

 اجتماعيًا ضمانًا يوفر هذا وكان، العائلة ووحدة األسري الرباط على الحفاظ منها

 أوقاف من المستفيدين ترتيب وجاء، رهنها أو بيعها أو األمالك تقسيم دون للذرية

 : التالي النحو على، وقفيته وثائق حسب الكريمي

 ريع من لالستفادة نفسه قّدم، الكريمي محمد التاجر وهو: الواقف (1

 والضمان الحياة على التأمين من نوعا هذا وكان يشاء بما منها لينتفع أوقافه

 ظروف به ألمت إذا الواقف منه يقتات ثابتا دخل مصدر يوفر الذي االجتماعي

 من واالستغالل والغلة واإلسكان بالسكن اعاالنتف سبل.. "بـ حقه على وأكد الحياة

                                                                        

 .71الوثيقة األولى، سطر ( 1)

البناء ترجع بداية ظهور بوالق إلى عصر الملك الناصر محمد بن قالوون الذي كان مشغوفًا ب( 4)

والتعمير، فقد تقلص ماء النيل عن سور القاهرة، فسمح لقطعة من األرض بالظهور، وسميت أرض 

م، 1818هـ/118ونشأت ميناء جديدة عرفت أيضًا باسم بوالق يف عام  "بوالق"الجزيرة الجديدة 

ا وكثرت بأرض بوالق القصور والدور واألسواق والحمامات والجوامع والرباع وصارت بوالق كم

يذكر المقريزي يزرع فيها القصب والقلقاس على ساقية تنقل الماء من النيل. )المقريزي، الخطط، 

 (.422؛ عرفة عبده، القاهرة، ص542، 1ج

 .17 -77الوثيقة األولى، سطر ( 8)
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 .(1)"حياته مدة مدافع وال ذلك عن يده رافع وال ممانع وال مشارك غير

ومن مظاهر عناية التاجر الكريمي بالوقف على نفسه أنه خّصص مبلغ ثمانين 

ف منها كل شهر ستون نصفًا لستة أشخاص من حفظة القرآن  نصفًا من الفضة ي صر 

يقرأ كل قارئ منهم حزبين ، ن بقراءة القرآن بمنزل الواقف بالتناوبالكريم يقومو

ويقرأون سورة )ياسين( صبيحة كل جمعة على تربة الواقف التي ، صبيحة كل يوم

ف العشرون نصفًا الباقية ، سيدفن هبا ويدعون له ولذريته وأقاربه وعتقائه وأرقائه وتصر 

 .(2)ى تربة الواقف التي سيدفن هبايف شراء خبز  قرصة وماء عذب للسبيل يسقى عل

، وآمنة، جلبي يوسف) الحياة قيد على الموجودون الواقف أوالد (4

 وأوالد وأوالدهم وأحفاده ذلك بعد تعالى اهلل سيحدثهم الذين وأوالده( ورابية

 من ينتقل جيل بعد وجيال   نسل بعد ونسال   طبقة بعد طبقة  ونسلهم وعقبهم أوالدهم

 الدرجة يف المشاركين ألخوته نصيبه ينتقل ولد ألحدهم يكن لم فإن للولد الوالد

 .(3)واالستحقاق

 ريع يقسم جميعهم ماتوا فإذا الوقف ريع كامل لهم الكريمي خصص وقد

 : إلى الوقف

 أوالد وأوالد وعقبه ونسله ذريته وعتقاء أوالده وعتقاء الواقف عتقاء (8

 .(4)قراريط ثمانية وقدره فالوق ريع ثلث لهم ويصرف أقارب نصيب ولهم عتقائه

 لوقفه المستحقين يف الواقف أدرجه الذي الطبقي التنظيم هذا يف الناظر إنّ 
                                                                        

 .71 -77الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .182 -188الوثيقة األولى، سطر ( 4)

 .184 -181الوثيقة األولى، سطر ( 8)

. والقيراط: مكيال يستخدم يف مصر لقياس المساحة به، ويساوي اليوم 114الوثيقة األولى، سطر ( 2)
32

1 

 (. 73لرت. )هنتس، المكاييل واألوزان اإلسالمية، ص  0,064من القدح، أو 
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 فمن، المصرية األسرة قلب من انبثقت التي االجتماعية الدالالت بعض فيه يستشف

 يعني مما وقفيته يف األقرباء طبقة على العتقاء طبقة قّدم الكريمي التاجر أن   المالحظ

 المصري المجتمع يف المؤثرة الفاعلة االجتماعية الطبقات من كانوا العتقاء أن  

، التجار وكبار األعيان طبقات مع والزواج المصاهرة برباط التحمت والتي، آنذاك

 أّما بالمعتوقة إحداهن نعتت الكريمي زوجات من ثالث إلى الوثيقة أشارت وقد

 .بالمستولدة منهن حدةالوا ونعتت اإلماء من أهنن فيبدو األخريات

 المصارف توزيع يف والمساواة العدالة تحقيق على الكريمي التاجر وحرص

  بين والتواد الرتاحم من نوع خلق يعني مما "وذكورا   إناثًا " الواحدة الطبقة أفراد بين

 .الطبقات تلك أفراد

 والمعتقدات االجتماعية الظواهر بعض معرفة يف المصارف تلك تفيدنا كما

 االعتقاد: ومنها، التاريخية الحقبة تلك يف المصري المجتمع يف سادت التي لدينيةا

 التاجر حرص وقد، والقبور الرتب وهي اآلخرة منازل بأول الفائقة والعناية الكبير

 بحيث الوفاة بعد روحه عن الصدقة استمرارية ضمان على كبيرا   حرصًا الكريمي

 بآيات الشديدة العناية عادة: أيضًا ومنها. جارية عادة والماء الخبز توزيع عادة تصبح

 يوم واألذكار يس سورة قراءة السيًّما والحسد العين من والتحصن  الكريم القرآن

 .الجمع

 ريع من جزءا   الكريمي التاجر خّصص االجتماعية الطبقات تلك إلى إضافة

 أوالده يعجم انقراض حال يف ذلك واشرتط الخيرية المشاريع من لعدد   أوقافه

  الوقف ريع كامل يصرف أحد منهم يبق لم فإن وأنسالهم وذرياهتم وأقربائه وعتقائه

 : (1)جهات خمس على األولى الوثيقة يف ورد كما

                                                                        

 .148الوثيقة األولى، سطر ( 1)
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مس .1  المقيمين الشفاء بدار المرضى المنقطعين الفقراء على يصرف خ 

 .(1)المنصوري بالبيمارستان

 للقرآن الحافظين اءالّقر( العميان)الضرر السادة على يصرف خمس .2

 .األزهر بالجامع الكريم

 .القاهرة بمدينة الحسيني المشهد مصالح على يصرف خمس .3

 .الشعراين عبدالوهاب الشيخ مقام على يصرف خمس .4

 مصاريف يف الكريمي التاجر زاد( م1111/ هـ1188) سنة رمضان ويف

 بذلك قاصدا   ةالثاني الوقف وثيقة يف وردت جديدة خيرية جهات إليها وضم   الوقف

 والتغيير واإلخراج اإلدخال فيها لنفسه الواقف شرط حيث، والثواب اهلل وجه

 يشاء من ويزيد يشاء من ويخرج أراد من وقفه يف يدخل وأن واالستبدال والتبديل

 .(2)نقصه يرى ما منه وينقص زيادته

 ريةالخي المشاريع على للنفقة الواقف أضافها التي الزيادة تلك قيمة وبلغت

                                                                        

ن بخط بين القصرين بالقاهرة، أنشأه الملك المنصور قالوون : يقع هذا البيمارستاالبيمارستان المنصوري( 1)

األلفى الصالحي وولى األمير سنجر الشجاعي أمر عمارته، فأبقى القاعة على حالها وعملها مارستان 

وهي ذات إيوانات أربع لكل إيوان شاذروان وبدور قاعتها فسقية يصير إليها من الشاذروانات الماء. 

ز عمارة المارستان بديار مصر ما يقارب ألف ألف درهم يف كل سنة، ورتب وأوقف الملك بعد إنجا

مصاريف المارستان والقبة والمدرسة ومكتب األيتام، ثم استدعى قدحًا من شراب المارستان وشربه، 

ورتب فيه العقاقير واألطباء وسائر ما يحتاج إليه وجعل فيه فراشين من الرجال والنساء، وقرر لهم 

نصب األسرة للمرضى وفرشها وأفرد لكل طائفة من المرضى موضعًا قسمًا للرجال وقسمًا المعاليم و

للنساء، وجعل الماء يجري يف جميعها، وأفرد مكانًا لطبخ الطعام واألدوية ومكانًا لرتكيب المعاجين 

قلقشندي، واألكحال ونحوها، ومكانًا للخزن ومكانًا لتفرقة األشربة واألدوية ومكانًا لدرس الطب. )ال

 (.443-447، ص 5؛ مبارك، الخطط التوفيقية، ج877 -875، ص 8صبح األعشى، ج

 .1-7الوثيقة الثانية، سطر ( 4)
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، الّقراء على موزعة سنويًا العددية الفضة من نصفًا( 5178) قدره مبلغًا

 : التالي النحو على، الصالحين األولياء ومقامات، والمساجين

 نصفًا عشر خمسة جمعة كل يف الشافعي إدريس بن محمد بمقام للقّراء -

 .(1)والقهوة والجبن قرصة خبز شراء يف تنفق فضة

 فضة أنصاف خمسة سبت ليلة كل يف الشيباين سعد بن الليث بمقام للقّراء -

 سنة وكل فضة نصفًا عشرون شهر كل يف وقهوة وجبن قرصة خبز شراء يف تنفق

 .(2)نصفًا( 424)

 ثمن يف فضة أنصاف خمسة جمعة يوم كل يف الفارض بن عمر بمقام للقراء -

 فضة نصفًا عشرون شهر كل عن المرقوم بالمقام القراء على تفرق وقهوة قرصة خبز

 .(3)نصفًا( 424) سنة كل ويف

 خبز ثمن يف فضة أنصاف( 5)خمسة الحسن بنت نفيسة السيدة بمقام للقراء -

( 424) سنة كل وعن نصفًا عشرون شهر كل عن اثنين ليلة كل يف يفرق قرصة

 .(4)نصفًا

 فضة أنصاف( 5) الخواص على سيدي باهلل العارف بمقام المقيمين للفقراء -

( 424) سنة وكل فضة نصفًا عشرون شهر كل يف الشريفة المحياةب عليهم يفرق

 .(5)فضة نصفًا

                                                                        

 .11الوثيقة الثانية، سطر ( 1)

 .18 -14الوثيقة الثانية، سطر ( 4)

 .12الوثيقة الثانية، سطر ( 8)

 .17الوثيقة الثانية، سطر ( 2)

 .13الوثيقة الثانية، سطر ( 5)
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 الشريفة المحياة ليلة يف تصرف مدين سيدي الشيخ بمقام المقيمين للفقراء -

 .(1)نصفًا( 424) سنة كل يف فضة نصفًا( 48) شهر كل يف

 المنصوري البيمارستان مسجد داخل الشفاء بدار المقيمين للمرضى -

 شهر كل يف وجبن قرصة خبز ثمن يف أنصاف( 5) به والمسجونين ينوالمجاني

 .(2)نصف( 1388) سنة كل يف عنها نصفًا( 158)

( 5) يوم كل الرحبة بسجن المعروف الشريف الشرع بسجن للمسجونين -

 نصفًا( 158) شهر كل يف المسجونين على يفرق قرصة خبز ثمن يف فضة أنصاف

 .(3)فضة نصف( 1388) شهر كل يف فضة

 صيغة الوق : .3

 للوقف صيغ ثالث على وقفنا وقد، عليه الّدالة األلفاظ الوقف بصيغة يقصد

 صريح بلفظ ورد وقد، الوقف إرادة على داّل  هو ما منها، الكريمي التاجر وثائق يف

 وتصدق وخلد وأكد وأبد وسبل وحبس وقف أنه عليه الشهاد اإلشهاد وجواز... "

 وعدم الوقف باستمرارية فيقضي، الثانية الصيغة أّما. (4)وتعالى سبحانه هلل

 الدوام على جارية وصدقة مرعيًا مربحًا محبسًا شرعيًا صحيحًا وقفًا... ".إبطاله

 ببعضه أو به يناقل وال يوهب وال يستدل وال يملك وال يرهن وال يباع ال سرمدا  

 .(5)"سبله على مسبال   شروطه على محفوظًا أصوله على قائمًا

                                                                        

 .48 -17الوثيقة الثانية، سطر ( 1)

 .44الوثيقة الثانية، سطر ( 4)

 .48الوثيقة الثانية، سطر ( 8)

 (.44الوثيقة األولى، سطر )( 2)

 (.72 -78الوثيقة األولى، سطر )( 5)
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 الوقف بصحة وحكم... ": وجوازه الوقف بصحة يتعلق الثالث واللفظ

 بطريقه ومنفذا   حكمه متصال   شرعيًا حكمًا... وعمومه خصوصه يف ولزومه

 شهوده بشهادة... ": الثانية الوثيقة يف وورد (1)"شرعيين وتنفيذا   اتصاال  ... الشرعي

 شرعيين يحينصح وقفًا حكمًا بصحته وقفًا ذلك بموجب وحكم شرعيًا ثبوتًا

 .(2)"المرعية المحررة والواجبات الشرعية للشرائط مستوفين مرضيين معربين تامين

 الواق  شروط -

 اإلعطاء: وهي، العشرة بالشروط يعرف ما فمنها، الواقف شروط تعددت

 واإلبدال، والتبديل والتغيير، والنقصان والزيادة، واإلخراج، واإلدخال، والحرمان

 وإدارته عليه الوالية أو الوقف على بالنظارة يختص ما منهاو، (3)واالستبدال

 بالناظر تتوفر أن يجب التي والصفات، المستحقين على عوائده وتوزيع وتسييره

 العائد أو الغلة صرف إجراءات يخص الشروط من الثالث والنوع، (4)ومدته وأجرته

 .الصرف هذا وأولويات

 الواقف يّعينه الذي وقافاأل على المراقب الشخص هو: الوقف وناظر

 أعلى وهو، الواقف شروط بذلك  مراعيًا المستحقين وإعطاء وقفه مصالح لرعاية

 عقارات من األوقاف متابعة مسؤولية عليه تقع الوقف عن مسؤول إداري موظف

 الكريمي التاجر وتولى. رواتبهم للموظفين يصرف الذي وهو وغيرها وحوانيت

 الشيخ ألخيه بعده من الوالية تكون بأن واشرتط، حياته ةمد وقفه على النظارة مهمة

                                                                        

 .171الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .88-47الوثيقة الثانية، سطر ( 4)

 .1-7الوثيقة الثانية، سطر ( 8)

 .141ة األولى، سطر الوثيق( 2)
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 محمد بن يوسف لولده بعده ومن، األزهر بالجامع المدرس الكريمي احمد

 وذريتهم وأوالدهم وأقاربه وذريته أبنائه من فاألرشد لألرشد بعده ومن. الكريمي

 حاكم يقرره لمن الوقف نظارة تنتقل جميعهم هؤالء انقرض فإذا. ونسلهم

 أن اشرتط كما، الصالح أهل من يكون أن شريطة المصرية بالديار الحنفي المسلمين

 عن حسابًا فضة نصفًا ثالثون قدره الوقف على للناظر شهريًا جاريًا راتبًا يصرف

 .(1)فضة واحد نصف يوم كل

 اندثر إن أو خرب لو حتى عينا وال نقدا ال منه شيء وال الوقف يؤجر ال أن -

 .الوقف لحةلمص إال وتعطل

 اندثر أو خرب لو حتى عينا وال نقدا ال منه شيء وال الوقف يستبدل ال أن -

 .الوقف لمصلحة اال وتعطل

 صرف ولو لثمرته والنمو عينه وإحياء وترميمه الوقف بعمارة يقوم وأن  -

 وضمان الوقف ديمومة الشرط هذا وراء من الهدف ويبدو (2)غلته جميع عليه

 .استمراريته

 األجرة من الموقوفة العقارات على ما هذا وقفه ريع من يصرف أن -

 .ألرباهبا واألحكار

 ستون شهر كل يف  العظيم القرآن حفظة من لستة الوقف ريع من يصرف أن -

 كل ويقرأ الواقف بمنزل يجتمعون، الفضة من أنصاف عشرة واحد لكل فضة نصفًا

 تربة على جمعة كل حصبا ويقرؤون يوم كل صباح القرآن من حزبين منهم واحد

                                                                        

 .125 -187الوثيقة األولى، سطر، ( 1)

 .185 -143الوثيقة األولى، سطر، ( 4)



 

 
 

 (م7171 -7171/ هــ7740-7719  القاهرة   الكرميي حممد اخلواجا أوقا  وةيقتا 216

 .(1)والسالم الصالة عليه النبي على والصالة ياسين سورة الواقف

 قرصة خبز ثمن يف فضة نصفًا عشرين مبلغ الجمع ليالي يف الواقف يصرف -

 .(2)الواقف تربة على رطبين وريحان خوص ورمي عذب وماء

 وليلة شريف ومولد طعام لعمل الفضة من نصف (588) مبلغ يصرف -

 .(3)شعبان من نصفال

 السلطة القضائية واإلشرادات الشرعية:-

 وأبرز القضائية السلطة مظاهر بعض عن الكريمي التاجر وثيقتا لنا تكشف

، القاهرة مدينة يف العثمانية الشرعية المحاكم أروقة يف سادت التي القانونية النظم

 تلك يف القضائية تالتصرفا يف ونظرهم القضاة اختصاصات من بعضًا تبيّن أهنا كما

 .التاريخية الحقبة

 مصر يف قضائية سلطة أعلى أن   الوثائق هذه يف النظر خالل من واضحًا بدأ

 قضاة وأقضى، "اإلسالم مشايخ بشيخ يعرف ما أو "القضاة قاضي" بيد كانت

 به استهل الذي الشخص وهو، العالي الباب محكمة يف مقره وكان، (4)المسلمين

 الوثيقة بأعلى صريحًا اسمه ورد وقد، لمنصبه وتقديرا   إجالال   ثائقهمو الوثائق كّتاب

 يف "المحروسة بمصر حكمه بمقر شأنه عز اهلل إلى الفقير مصطفى القاضي" الثانية

 تعيين تم أنه العثمانية السجالت أفادت وقد، األولى الوثيقة يف ذكره غاب حين

                                                                        

 .187 -184الوثيقة األولى، سطر، ( 1)

 .181الوثيقة األولى، سطر، ( 4)

 . 127 -123الوثيقة األولى، سطر، ( 8)

 .888سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 2)
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 غرة يف المحمية مصر على قاضيًا (2)اإلسالم شيخ (1)أفندي مصطفى القاضي

 بمحكمة عنه حنفيا نائبًا أفندي حسن أجلس وأنه( م1117/هـ1147) سنة رمضان

 وهي( م1111/هـ1188) التالية السنة ويف، أفندي حسن  عن عوضًا العالي الباب

 العالي الباب بمحكمة حنفيًا نائبًا أفندي حسن جلس الثانية الوثيقة استصدار سنة

 كلتا يف مكانته على الدالة ألقابه وردت كما (3)أفندي اهلل عبد ابالنو فخر عن عوضا

 السادة معتمد الفخام األنام بلغاء أبلغ العظام األشراف أعّزة افتخار "فهو، الوثيقتين

 للخالفة الشرعية األحكام يف الناظر واألحكام القضايا محرر الكرام األعزة الموالي

 ما موضح والعجم العرب عالمة األكرم ظماألع المولى وموالنا "المحمية بمصر

 .(4)"وانكتم األفهام عن خفا

 العالي الباب محكمة يف "القضاة قاضي "منصب تعيين بأن اإلشارة وتجدر

 نظرا   سلطاين مرسوم بموجب العثماين السلطان قبل من مباشرة يتم كان المصرية

 هو الذي لحنفيا المذهب على يكون أن يتواله فيمن  ويشرتط، المنصب ألهمية

 ما منها يعنينا ما لعل كثيرة مهمات به وتناط، (5)العثمانية للدولة الرسمي المذهب

                                                                        

 .781المولى أو السيد ويشرتط فيه العلم. سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص  أفندي كلمة تركية تعني( 1)

أطلق هذا اللقب بنهاية العصر  ،شيخ اإلسالم: من ألقاب التشريف المركبة معناه شيخ علماء اإلسالم( 4)

اإلسالمي بادئ األمر على الفقهاء والمجتهدين لكنه لم يطلق على صاحب منصب إال يف ظل الخالفة 

العثمانية فقد كانت مشيخة اإلسالم أعلى المناصب الدينية يف الدولة، وشيخ اإلسالم أيضًا من أعلى 

الموظفين فيها، وقد يتمتع بصالحيات واسعة وقد نعت به كبار العلماء والقضاة يف مصر المملوكية، 

، معجم ولزيادة تعظيم صاحبه يقال له شيخ شيوخ اإلسالم أو شيخ مشايخ اإلسالم. )الخطيب

؛ بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، ص 438 -417المصطلحات واأللقاب التاريخية، ص 

141.) 

 .817سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 8)

 .4. والوثيقة الثانية، سطر 12 -18الوثيقة األولى، سطر ( 2)

لوى ميالد، الوثائق .، س453م، ص1173 -1511حسن إبراهيم، تاريخ مصر يف العهد العثماين ( 5)

= 
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 ذلك بعد ليأخذ عليه والمصادقة الوقف إجازة هو الكريمي التاجر أوقاف يف ورد

  اتصل أن بعد" الثانية الوثيقة يف ذلك ثبت وقد لألطراف الملزمة القانونية الصّفة

 اتصاال بأعاليه تاريخه المحكي وقفة مكتوب هو بما إليه مشارال اإلسالم شيخ

 (1)"بمقتضاه العمل وألزم وارتضاه وأجازه مرعيًا تنفيذا   ونفذه شرعيًا

 العالي الباب محكمة يف أخرى قضائية سلطة وجود إلى الوثائق وأشارت

 اضيالق ّنواب أو القضاة هيئة: وهي القضاة قاضي بعد الثانية المرتبة يف تأيت

 ترد لم "الشرعي الحاكم " لقب منهم الواحد على يطلق "قضاة ثالثة وعددهم

 بذلك وّصرح الوثيقة أعلى "أختامهم " توقيعاهتم أثبتت وإنما صريحة أسماؤهم

 النحو على ألقاهبم ظهرت كما "أعاله خطوطهم الموقعين "بقوله الوثيقة محرر

 : (2)"التالي

 الشرعي الحاكم التام الفضل ذوي عين همامال العمدة اإلمام  الشيخ موالنا -

 .المالكي

 الحاكم المحققين عمدة المدرسين صدر الرحلة المفيد العالمة موالنا -

 .الحنبلي الشرعي

 .الشافعي الشرعي الحاكم اإلمام الشيخ موالنا -

 استصدار فرتة يف كانوا أفندي مصطفى القاضي نواب أن بالذكر الجدير ومن

 المقدسي وأحمد، المالكي المرزوقي محمد المواهب وأب: هم الوقفيات هذه

                                                                        
= 

 888العثمانية، ص

 .43 -41الوثيقة الثانية، سطر ( 1)

 .17 -15الوثيقة الثانية، سطر ( 4)
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 (1)العالي بالباب الشافعي الصديقي البكري الكريم عبد ومحمد، الحنبلي

 المالكي)متعددة فقهية مذاهب على كانوا القضاة هؤالء أن والمالحظ

 يف المذاهب تعدد على تحرص العثمانية الدولة وكانت( والشافعي والحنبلي

 عند الشرعية معامالهتم تسجيل على للناس وتسهيال   للتنازع منعًا ةالشرعي محاكمها

 عثمانيًا العالي الباب بمحكمة الحنفي نائبه كان ما وغالبا، يرتضون الذي القاضي

 النواب بقية ويرأس غيابه أثناء مقامه ويقوم عنه لينوب استانبول من معه يصل وكان

 هذه يف تحديدا   وجودهم سبب بدووي.  (2)بالقاهرة األخرى والمحاكم بمحكمته

 بين الواقع للخالف منعًا الكريمي التاجر أوقاف لمساجالت وحضورهم المحكمة

 لهؤالء كان أنه مؤكدا   بات إذ. وحكمًا فتوى أو عقدا   األوقاف بشأن األسالف األئمة

 إجازة وهي القضاة قاضي سلطة جانب إلى وتنفيذية حكمية سلطة القضاة

 .(3)"بمقتضاه العمل وألزم وقّواه ونفّذه وارتضاه منهم كل أجاز... "الوقف

 أبرز أسماء بذكر الوثائق أفادتنا القضائية التنظيمات تلك جانب وإلى

 ارتادها حيث، العثماين العصر يف القاهرة مدينة يف وجدت التي الشرعية المحاكم

 القسمة مةمحك: ومنها، الرسمية معامالته بعض إلتمام الكريمي التاجر الواقف

 الرئيسي عملها وكان، األهمية يف العالي الباب محكمة تلي كانت التي العسكرية

 والسادة وأتباعهم وأيتامهم (4)العسكرية األوجاقات ومواريث مخالفات ضبط
                                                                        

 .817سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 1)

 .882سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 4)

 .171الوثيقة األولى، سطر ( 8)

وجاق أو وجاقات وهو لفظ تركي معناه األصلي المكان  مفردها أوجاق، وتأيت أيضًا يف بعض المراجع( 2)

المعد من الطين أو القرميد الذي تنفخ وتشعل فيه النار وقد تطور مدلوله ليطلق على الجماعة التي 

يتواجد أفرادها يف مكان واحد ثم على مجتمع أرباب الحرف ليصبح يف العصر العثماين لقبًا ألصناف 

. )الخطيب، معجم المصطلحات "الربية والبحرية"م القوات العثمانية جند السلطنة التي تشكلت منه

= 
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 بين الظاهرية بالمدرسة مقرها وكان، المبين اهلل كتاب وحفظة والعلماء األشراف

( م1115 - هــ1143/ األول ربيع): يف الكريمي التاجر ارتادها وقد. (1)القصرين

( م1115 - هـ1143/األول ربيع/ 17( )م1115 - هـ1143/األول ربيع/ 12)

 وزار، (م1115 -هـ1143/شوال/ 45( )م1318 - هــ1443/ األولى جمادى)

 - هـ1111/ شوال/12 يف الزاهد أحمد سيدي جامع محكمة الكريمي التاجر

 بجامع جلساهتا تعقد المحكمة وكانت، الشعرية ببا خط يف تقع التي م1185

 .(2)بالزاهد المعروف سلمان بن أحمد الشيخ

 يف وتقع (3)العسكر قاضي مّقر فيها التي العالي الباب محكمة إلى باإلضافة

 : يف الكريمي التاجر ارتادها وقد. (4)القصرين بين  منطقة

                                                                        
= 

 (. 58واأللقاب التاريخية، ص

 .27-25سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 1)

 .52سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 4)

ثم إلى  عرفت وظيفة قاضي العسكر يف الدولة العباسية ويف عصر الغزنويين وانتقلت إلى السالجقة( 8)

األتابكة ثم إلى األيوبيين، ويف مصر عرفت منذ عصر صالح الدين األيوبي وكان صاهبا يحضر بدار 

العدل مع القضاة ويسافر مع السلطان إذا سافر، وقد عرفت هذه الوظيفة يف الدولة العثمانية منذ عصر 

يمان القانوين مناصب أورخان، وعرف هذا اللقب الوظيفي يف مصر يف العصر العثماين حين ألغى سل

القضاة األربعة وأحل محلهم منصب قاضي العسكر يعاونه نائب من كل مذهب، وكل نائب معه اثنان 

من الشهود، وكان يلي هذا المنصب قاضيًا يرسل من قبل الباب العالي. وكانت مناصب قضاة العسكر 

لعالم إلى أحد هذه يف الدولة العثمانية مناصب علمية، حيث وضعت شروطًا قاسية لوصول ا

المناصب الكربى، وقد تمتع قاضي العسكر يف مصر بمكانة كبيرة، وكان السلطان يخاطبه يف فرمانة 

وغير ذلك من  "أقضى قضاة المسلمين، أولى والة الموحدين.. رافع أعالم الشريعة والدين"بلقب 

. "الم، ملك العلماء األعالم..شيخ مشايخ اإلس"ألقاب التفخيم والتعظيم، كما تنعته الوثائق بألقاب 

(؛ بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، ص 111، هامش )144)الحنفي، أوضح اإلشارات، ص 

184- 182 .) 

 .78سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص( 2)
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 - هـ1141/الحجة ذو/ 44.  م1111 – ـه1148/األولى جمادى/42 

  .م1115

 .م1111 -ه1188/رمضان/ 13.  م1115 -هــ1143/  صفر/15 ويف

 تطبيق عن ومتميزة وفيرة بمعلومات   تزخر الوقف وثائق فإن وباإلجمال

 تطبق كانت التي الوثائق وتنفيذ وأحكام وإثبات ونظر وتدوين قيد من القانون

 .والتوثيق التقاضي مراحل كل يف الشريعة

 :ارة   القاهرة من   و وقفيمت الكرمييمظاهر احلض -

 بالمظاهر تتعلق وفيرة معلومات على سطورها بين الكريمي وقفيتا تحتوي

 دقيقة معلومات وهي التاريخية الحقبة هذه يف القاهرة مدينة شهدهتا التي الحضارية

 عن ناهيك، األخرى الكتابية المصادر يف عليها العثور الباحثين على يصعب

 ومرجعية شرعية سلطة ظل يف سردها على الوثائق كتاب حرص التي يةالمصداق

 .الوقائع وتزوير الحقائق تغيير فيها يصعب قانونية

: مثل من، التجارية المنشآت بعض عن األولى الوثيقة لنا كشفت وقد

 القاهرة مدينة يف التجارية والمراكز واألسواق والطباقات والحواصل الوكاالت

 منطقة أن بالذكر الجدير ومن، (1)"القاهرة ببوالق الكائنة الوكالة ومنها العثمانية

 ومرفأ تجاريا ميناء فيها ألن مهم تجاري بموقع الوقت ذلك يف تمتاز كانت بوالق

 .النيل هنر عرب الجنوب أو الشمال من القادمة التجارة الستقبال

، وانيتالح وهي التجارية الحواصل عن معلومات األولى الوثيقة يف وورد

 التجارية الوكاالت ضمن الملحقة الحوانيت: منها أنواع ثالثة إلى الوثيقة وأشارت

                                                                        

 .18-77الوثيقة األولى، سطر ( 1)
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 ثالثة ومنها، بالوكالة المقيمين بالتجار الخاصة التجارية السلع لعرض المخصصة

 يف وحاصل الخان مدخل عند باشا سليمان خان يف تقع الكريمي للتاجر حواصل

. السفرجالين عمر الخواجا أوالد انخ وحاصل، الدنشوري عبدالوهاب خان

 الحاصل: مثل، لإليجار أعّدت وقد أفران أو مقاه أو المنازل ضمن تقع وأخرى

 الدنوشري محمد الخواجا حاصل وبجواره األندلي جلبي مصطفى بسكن الكاين

 .(1)"األندلي محمد الخواجا التاجر بنت وحاصل

 وطبقة جوربجي ىمصطف المرحوم أوالد طبقة: السكنية الطبقات ومن

 حسن الحاج وطبقة السفرجالين عمر أبناء رجب والحاج ناصر الحاج األخوين

 .(2)"العالّف

 تجار كبار بين أبرمت التي التجارية الصفقات صورة الوثيقة لنا ووصفت

 ورثة مع تجارية صفقه الكريمي محمد التاجر عقد فقد المرحلة هذه يف القاهرة

 وكالة فيها اشرتى بمصر مستحفظان طايفة كتخدا يالنجدل حسن األمير المرحوم

 واالنتفاع والسكن الخلو يف حقوقهم كامل عن الورثة فيها تنازل وقد منهم تجارية

 واألجرة التواجر مدة ومنفعة الوكالة بعمارة واإلذن الصرف ومبلغ الخان من

 يف ةالمبايع تلك وسجلت، المذكورة الوكالة بكامل( سلفًا المدفوعة) المعجلة

 - هـ1143/األولى جمادى أحدهما شرعيين مستندين يف العالي الباب محكمة

 .(3)"(م1318 -هـ1443/شوال/ 45  والثاين م1115

 طالبته فقد  الموقوفة ممتلكاته يف الوكالة هذه الكريمي التاجر أدخل ولما

                                                                        

 .47 -41الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .81 -88الوثيقة األولى، سطر ( 4)

 .12 -11الوثيقة األولى، سطر ( 8)
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 من شهادة تتضمن شرعية حجة وإحضار العقار لهذا ملكيته بإثبات المحكمة هيئة

 ناظرا   يعمل كان الذي عزبان طائفة جوربجي محمد األمير بن جلبي عمر التاجر

 التاجر أنفقه ما على فيها يشهد المذكورة التجارية بالوكالة والده أوقاف على

 عن مهمة بمعلومات الوقفيات زودتنا كما. الوكالة وترميم عمارة على الكريمي

 قيمته بلغت خلوا   الكريمي التاجر دفع فقد، الوقت ذلك يف التجارية العقارات أسعار

 .(1)"الفضة من نصفًا( 113.713)

 األبنية وهندسة العمارة فنون عن معلومات على األولى الوثيقة احتوت

 التاجر امتلكها التي الوكالة أوصاف الوثيقة فصلت فقد التجارية الوكاالت وخاصة

 األول استخدم رئيسين نوبابي، وشرقية قبلية واجهتين من تتكون وكانت الكريمي

 داخل إلى والزوار السّكان لعبور والثاين، وتنزيلها البضائع لتحميل الشرقي وهو

 .(2)"الوكالة

 ثالثة عددها بلغ( حواصل)دكاكين وجود إلى األولى الوثيقة أشارت كما

 إلى منه يصعد( درج) وسلم، األرضي الطابق يف يقعان وكرسيين، حاصال   عشر

، (طباق) طبقة عشرة خمس على فيحتوي الثاين الطابق أما، الخان من الثاين الطابق

 كاملة غرفة عشرة خمس من الثالث الطابق ويتألف، األرضية الحواصل فوق تقع

 بخصوصية الخان نزالء وحظي، للخان الواردين لنزول أعدت والخدمات المنافع

 الثالث الطابق نم يتوصل يستخدمونه كانوا( درج) السلم خالل من نستشفها كبيرة

 .(3)"الداخلية بأروقتها المرور دون مباشرة الوكالة خارج إلى

                                                                        

 .18 -14الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .31 -17الوثيقة األولى، سطر ( 4)

 .31 -17الوثيقة األولى، سطر ( 8)
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 ذلك وتمثل الواردين لخدمة األثاث قطع من بعضًا الخانات وفرت كما

 .(1)لألمانات كانت أهنا يبدو الوكالة بأرض موضوعه الخشب من خزانة عشرة بست

 الكريمي محمد تاجرلل المذهبية االنتماءات عن األوقاف مصارف لنا كشفت

 أنه األولى الوثيقة يف وورد، األجالء وشيوخها للشافعية محبًا شافعيًا كان فقد

مس خصص  وهو، الشعرية بباب الشعراين عبدالوهاب الشيخ مقام على أوقافه خ 

 -1247/هـ718-373) الرباين القطب الصويف الشاذلي شافعي محدث فقيه

 عشر خمسة( 15) جمعة كل يف خصص، يةالثان الوقف وثيقة ويف. (2)"(م1575

 بن محمد اإلمام بمقام القراء على لتوزيعها والقهوة والجبن الخبز لشراء فضة نصفًا

 .(3)"الشافعي إدريس

 خالل من وذلك لهم ومحبته األشراف النبوة بيت بآل بالتعلق ميوله وتظهر

 مصالح على ومنها الكرام البيت آل مقامات على الوقف ريع من جزء تخصيص

 وخصص( علي بن الحسين اإلمام مقام) األزهر الجامع بجوار الحسيني المشهد

 بنت نفيسة السيدة بمقام للقراء توزع وجبن قرصة خبز لشراء فضة أنصاف( 5)

 .(4)"الحسن

 مدين سيدي باهلل العارف مقام على بوقفه صوفية نزعة للواقف يبدو كما

 الصالحين األولياء العارفين من كان، مدين حارة بداخل الشعرية بباب أيضًا الواقع

 .(5)"الشاذلية السادة ساللة حوله تدور من وأحد

                                                                        

 .38الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .148الوثيقة األولى، سطر ( 4)

 .11الوثيقة الثاين، سطر ( 8)

 .144الوثيقة األولى، سطر ( 2)

 .17ثانية، سطر الوثيقة ال( 5)
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المرضى : وشملت وقفية التاجر الكريمي الرعاية االجتماعية لعدة فئات منهم

ففي سنة ، والمجانين المقيمين بدار الشفاء يف البيمارستان المنصوري

مس( ريع األوقافم( خصص لهم الواقف ما نسبت1117هـ/1147) ويف ، (1)ه    )خ 

( أنصاف فضة يف اليوم لشراء خبز 5م( خصص لهم ما قيمته )1111هـ/1188سنة )

 .(2)( نصف يف السنة1388( نصفًا كل شهر وما يعادل )158وجبن وهو ما يساوي )

، الرحبة بسجن المسجونين لفئة االجتماعية الرعاية األوقاف شملت كما

 الوزراء فيه يحبس كان الرحبة بخط ويقع يوسف الدين الجم األمير أنشأه الذي

 التاجر له خصص وقد، (3)الرحبة بسجن يعرف عاما سجنا أصبح ثم واألعيان

 ما أيضًا وهو شهريًا نصفًا( 158)و يوميًا فضة أنصاف( 5) أيضًا قيمته ما الكريمي

 .(4)السنة يف نصف( 1388) يعادل

 الرتاحم وساد االجتماعي تضامنال مبدأ بسط قد الواقف يكون وبذلك

 أوقافه ينشر أن حاول وقد االجتماعي والتماسك الواحدة األسرة أفراد بين والتواد

 المعيشية الظروف تحسين على الوقف ساعد فقد المستفيدين من عدد أكرب على

 .االجتماعية الفئات لبعض

 بالمواسم بطةالمرت االجتماعية التقاليد من عددا وقفياته يف الواقف رسخ وقد

 وصرف شعبان من النصف وليلة وعاشوراء النبوي بالمولد االحتفال مثل، الدينية

 .(5)المقابر على القّراء على المبالغ

                                                                        

 .148الوثيقة األولى، سطر ( 1)

 .44الوثيقة الثانية، سطر ( 4)

 .181(، ص1سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، هامش )( 8)

 .42الوثيقة الثانية، سطر ( 2)

 .44، 17، 15، 12، 11الوثيقة الثانية، سطر ( 5)
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وتزخر وثائق األوقاف بمعلومات مهمة عن الخطط واآلثار الدينية والمساجد 

ئف والمساكن والوظا، والمقامات والوكاالت التجارية ومراكز النشاط التجاري

واأللقاب ، والوظائف الحربية واإلدارية والقضائية، الدينية قّراء القرآن ورمي الريحان

وفيها دالالت عمرانية عن األماكن والخطط والمسالك وأسماء الحارات والدروب 

 واألزقة واألمالك واألراضي يف مدينة القاهرة يف العصر العثماين.

 نيتوقـفّيال ّصن

 :الوةيقة األوىل

 من ووفق الخيرات فعل عباده من بدأ من يد على أجرى الذي هلل الحمد .1

 .......االكتساب يةخير من ارتضاه

 أرشده من وألهم والحسنات الفضل الغتنام خلقه من وفقه من وأرشد .4

 العاليات الدرجات أقصى يبلغه ما لتحصيل

 النعم يزيد شكرا   وأشكره الصالحات األعمال من ألهم ما على أحمده  .8

 .إله ال أن وأشهد االنتقاالت من ويمنعها

 سيدنا أن وأشهد والسموات األرض قيوم له شريك ال وحده اهلل إال  .2

 .اآليات بأفضل المبعوث ورسوله عبده محمدا  

 بأعلى والمخصوص المخلوقات ساير على المشرف والمعجزات  .5

 .األكرام الفضل أهل وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى المقامات

 والسموات األرض دامت ما واألوقات الدهور ممد على دايمة ةصال  .7

 وبعد كثيرا   تسليمًا وسلم

 الحسنات وأعظم المثوبات وأكرم القربات أجل من الوقف فإن .1
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 والصدقات الرب وجوه يف مصروفًا كان ما خصوصًا

 عن المربأ بقوله الروايات من عنه صح فيما ذلك على ملسو هيلع هللا ىلص نص وقد  .3

 .آدم ابن مات إذا الشبهات

 العلماء قال الجاريات الصدقات منها وعد ثالث من إال عمله انقطع  .7

 .الخيرات أنواع على الوقف أن ╚

 يف أموالهم ينفقون الذين مثل أن القربة لهذه اهلل أهله من علم ولما  .18

 .سنابل سبع أنبتت حبة كمثل اهلل سبيل

 من البيوت وأتى واكتساهبا بلوغها يف طمع حبة ماية سنبلة كل يف  .11

 خيره من المعروف هذا يف المقرب وكان أبواهبا

 يف يسطر قد فيما ذكره اآليت الواقف موالنا فرغب معروف وبره  .14

 الّغرا الشريعة بمجلس مطاويه

 بين المحمية القاهرة بمصر (1)العالي بالباب الزهراء الطريقة ومحفل .18

                                                                        

ألولى التي أعقبت دخول العثمانيين هي : تعود سجالهتا إلى السنوات العشرين امحكمة الباب العالي( 1)

( حيث كانت تخدم سكان المدينة بأسرها بما يف ذلك بوالق ومصر 1588/ 781الباب العالي )

( على مقربة 717و 51العتيقة، وكانت تنعقد يف القصر المملوكي لألمير ماماي )المسجل تحت رقم 

لوقت نفسه المقر الرسمي لقاضي القضاة من قلب المدينة الفاطمية القديمة، وكان هذا القصر يف ا

القادم من اسطنبول يف مهمته بالقاهرة. وكان الجزء المخصص للمحكمة على ما يبدو المقعد المطل 

على حوش القصر. وانفردت محكمة الباب العالي بمسائل من نوع خاص مثل زواج القصر الذي ما 

ألحكام الصادرة على الغائبين وقسمة كان يمكن عقده إال يف هذه المحكمة وفسخ الزيجات، وا

األمالك، بيد أن إدارة األوقاف كانت من أهم نشاطات هذه المحاكم، وكان يتعين أن يوافق قاضي 

القضاة على أي تصرف استثنائي بخصوص أي وقف، وبينما كان إصدار أي وقفية أو تأجير عقارات 

 -81)نللي حنا، بيوت القاهرة، ص  أي وقف لمدة قصيرة كان يمكن أن يتم عن طريق أي محكمة.

 (.72-74؛ سلوى ميالد، الوثائق العثمانية، ص 88
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 العظام األشراف أعزة افتخار من كل يدي

 محرر الكرام األعزة الموالي السادة معتمد امالفخ األنام بلغا أبلغ  .12

 .الشرعية األحكام يف الناظر واألحكام القضايا

 ذوي عين الهمام العمدة اإلمام الشيخ وموالنا المحمية بمصر خالفه  .15

 العالمة وموالنا المالكي الشرعي الحاكم التام الفضل

 الحاكم المحققين عمدة المدرسين صدر الفريد الرحلة المفيد  .17

 .  الشافعي الشرعي الحاكم اإلمام الشيخ وموالنا الحنبلي الشرعي

 فخر نفسه على أشهد عاله دام أعاله الكريم خطة منهم كل الموقع  .11

 .الفخام الوقار أصحاب عمدة الكرام التجار أعزه

 المرحوم بن شرف الدين بدر الخواجا المرحوم بن محمد (1)الخواجا .13

 .الكريم نسبه الشهير عبدالكريم الدين زين البليغ الفهامة الشيخ

 شقيقة بحضرة وذلك المحروسة بمصر التجار أعيان من بالكريمي .17

 .(2)الكريمي أحمد الدين شهاب الشيخ األمجد الفريد العالمة

                                                                        

الخواجا: خواجة كلمة فارسية ومعناها السيد ورب البيت والتاجر الغني والحاكم والخصى والمعلم ( 1)

ى إل "خواجة"والكاتب والشيخ ومن معانيها أيضًا العالم، ذو األمالك، الرئيس. وقد انتقلت كلمة 

واجا"العربية يف صيغتها  بمعنى السيد،  "خواجة"بضم الخاء يف الحالتين ويف الصيغة الحديثة  "خ 

وانتقلت إلى الرتكية العثمانية بمعنى المسجل أو الكاتب أو الناسخ أو المتعلم أو المعلم أو الخاص، 

لقاب والوظائف واستعملت يف العصر المملوكي كلقب من ألقاب أكابر التجار الفرس. )بركات، األ

 (.451 – 458العثمانية، ص 

هو الشيخ اإلمام الفقيه المحدث األصولي المتكلم شيخ اإلسالم وعمدة األنام أحمد بن الحسن بن ( 4)

عبدالكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الخالدي الشافعي األزهري الشهير، ولد 

د يف تحصيله حتى فاق أهل عصره، ودرس باألزهر م، واشتغل بالعلم وج1732هـ/ 1877بمصر سنة 

م. وألقى الدروس وانتفع به 1183هـ/ 1148وأفتى نحو ستين سنة. رحل إلى الحرمين يف سنة 

= 
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 األنور والمعبد األزهر بالجامع والتدريس اإلفادة أهل من الشافعي .48

 .صحته يف الشرعي اإلشهاد بشهوده النفع اهلل أدام

 بإشهاد وجواز وإرادته الخير يف ورغبته واختياره وطواعيته همتوسال .41

 .وقف أنه شرعًا عليه

 ما بجميع وتعالى سبحانه هلل وتصدق وخلد وأكد وايد وسبل وحبس .44

 وتؤاجره وخلوه ملكه يف جار هو

 واختصاصه وحيازته ومصرفه وتجديده بإنشائه ومعروف وتصرفه .48

 .المكانين جميع وذلك تاريخه إلى الشرعي

 أحدهما معروف بعضًا بعضهما تجاه والعمارة اإلنشاء المستجدين .42

 .إليه المشار الواقف الكريمي محمد الخواجا موالنا بسكن

 العلو من إليه المشار الواقف سكن بالمكان مختلط تجاهه والثاين .45

 .داخل السقايين بدفع المحروسة بمصر الكاينين

 ومساكن مستجدة ةأبني على منهما كل المشتمل األقباعيين درب .47

 .ومرافق ومنافع معين ماء وبئر وسفلية علوية

 ذلك الكاين العلوية طباق والثالث حواصل الثالث جميع...... .41

 داخل الغورية بخط المحمية بمصر

 لباب المرقومة الحواصل أحد المجاور باشا سليمان المرحوم خان .43
                                                                        

= 

م، وحمل يف هذه الرحالت علومًا جمة. وله مؤلفات 1111هـ/ 1188الواردون وعاد إلى مصر سنة 

، وحاشية على عبدالسالم، ورسالة يف األولية، "دمنقذة العبيد عن ربقه التقليد يف التوحي"كثر منها 

م(، 1173هـ/ 1134وأخرى يف حياة األنبياء يف قبورهم، وأخرى يف الغرانق وغيرها، تويف سنة )

 (.455 -452، ص 1وصلي عليه. )الجربيت، تاريخ الجربيت، ج
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 .الخواجا لحاصل والثاين الداخل يمنة على الخان

 الخواجا أوالد خلو يف جار لحاصل والثالث الدنوشري عبدالوهاب .47

 .الطباق أحد والمجاور السفرجالين عمر

 ميرزا (2)جوربجي (1)مصطفى المرحوم ورثة تعلق الطبقة لخلو .88

 .رجب والحاج ناصر الحاج األخوين لطبقة مجاورة والثانية

 العالف حسن الحاج لطبقة مجاورة والثالثة عمر الحاج ولدي .81

 .الجاري وحقوق منافع على ذلك من لك المشتمل

 الواقف وانتفاع خلو ويف باشا سليمان المرحوم وقف يف ذلك أصل .84

 .لذلك خلوه بصحة له يشهد إليه المشار

 عشرين رابع يف المؤرخة المحكمة هذه من المسطرة الشرعية الحجة .88

 .وجميع وألف وماية وعشرين ثالث سنة األولى جمادى

 المرحوم وقف جهة من المحتكرة ألرضا على القايم المكان بنا .82

 .الكائن البندقية تجار ووقف العسقالين الشيخ

                                                                        

ب( وقف ميرزا هو األمير مصطفى بن المرحوم يوسف جوربجي الشهير بميرزا، صاحب سبيل )وكتا( 1)

)مصطفى جوربجي مستحفظان( الواقع يف ناحية شارعي عش النحلة وميرزا ببوالق، وكان ذلك يف 

عهد الوالي العثماين حسين باشا الذي تولى الحكم من قبل الدولة العثمانية من سنة 

م(. )وثيقة مصطفى جوربجي، وزارة األوقاف بمصر 1777هـ/1111م( إلى سنة )1771هـ/1187)

 (.1817، ص 2؛ عاصم رزق، العمارة اإلسالمية، ج11، 17، 7، 3، 7، سطر 7(، ص 4584)رقم 

كلمة جوربجي هي اسم وظيفة يف العصر العثماين جمعها جوريجية أي أعيان يف الفرق العسكرية وكبار ( 4)

رجال الحفظ يف األقاليم، وعلى مختاري القرى المتقدمين فيها، وهي رتبة عسكرية تعادل رتبة 

ليوزباشي أو الرائد يف العصر الحاضر. )شفيق غربال، مصر عند مفرتق الطرق، مجلة كلية اآلداب، ا

 (.441، ص 5، سعاد ماهر، مساجد مصر، ج418عدد مايو، ص 
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 (2)العسقالين زاوية تجاه القطان خوخة داخل (1)الشعرية باب بخط .85

 .إليه المشار للواقف الشاهدة الشرعية الحجة بداللة المشتمل

 يف المؤرخة العسكرية القسمة من المسطرة المذكور المكان لبنا بملكه .87

 .وألف وماية وعشرين ثمان سنة األول ربيعي غرة

 بنا بجميع المعجلة واألجرة الطويلة التواجر مدة منفعة وجميع .81

 من المحتكرة األرض على القايم المكان

 أحمد وسيدي الغمري العباس أبي الشيخ المرحوم وقف جهة .83

 .(4)السقايين بدفع المبارك المقسم بخط المحروسة بمصر الكاين (3)الزاهد

                                                                        

: أحد أبواب سور القاهرة بناه الطواشي هباء الدين قراقوش األسدي الرومي، بانتداب من باب الشعرية( 1)

م(، ويعرف بطائفة من الرببر يقال لهم بنو 1118هـ/  577يوبي سنة )السلطان صالح الدين األ

؛ محمد كمال السيد، أسماء 422، ص8الشعرية، وقد نزلوا بالمنوفية. )المقريزي، الخطط، ج

 (.38، ص "4"ومسميات من تاريخ مصر، القاهرة، هامش 

سبت إلى الشيخ جمال الدين محمد تقع هذه الزاوية خارج مدينة القاهرة، بخط الدكة بجوار المقس، ن( 4)

بن أحمد بن منظور بن يس بن خليفة ابن عبدالرحمن، أبو عبداهلل الكتاين العسقالين الشافعي الصويف، 

اإلمام الزاهد، وقد عرفت باسم زاوية ابن منظور. وكان للعسقالين معارف وأتباع ومريدون، ونظر يف 

ت، وقد تويف بزاويته سنة ست وتسعين وستمائة. الفقه، واشتهر بالفضيلة وكانت له ثروة وصدقا

، ص 8وكانت هذه الزاوية أوال  تعرف بزاوية شمس الدين بن كرا البغدادي. )المقريزي، الخطط، ج

714.) 

هو اإلمام شهاب الدين أبو العباس ابن سليمان القارئ القادري المعروف بابن الزاهد أنشأ مساجد ( 8)

الميعاد يف مواضع من القاهرة ابتغاء مرضاة اهلل، وكان يقال بأنه شيخ بالقاهرة وغيرها، وكان يعمل 

الطريقة، فقد أحيا وصنف عدة رسائل يف أمور الدين، وكان يعظ النساء يف المساجد ويخصهن دون 

الرجال ويعلمهن أحكام الدين وحقوق الزوجية والجيران، تويف سنة نيف وعشرين وثمانمائة ودفن 

 (.12-18، ص 5وهو جامع الزاهد. )مبارك، الخطط التوفيقية، جبالجامع الذي بناه 

يقع دفع السقائين يف شارع حارة السقائين أوله من آخر شارع الشيخ ريحان وآخره شارع درب الحمام  ( 2)

وطوله مائة وأربعة وسبعون مرتا ، وبه من جهة اليمين درب الخوال وسكة الدورة، بداخلها درب 

= 
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 الشاهدة الشرعية الحجة بداللة المشتمل األقباعيين درب بظاهر .87

 الطويلة المدة المرقوم المكان لبنا بتواجره للواقف

 يف المؤرخة المحكمة هذه من المسطرة ارضه تواجر من بقي ما مع .28

 .واجهتين على وألف وماية وعشرين سبع سنة الحجة عشرين ثاين

 معين ماء بئر به (1)وحوش وسفلية علوية ومساكن وبحرية غربية .21

 المذكورة بالداللة أربع وحدود وحقوق ومرافق ومنافع

 يحيى وبالمرحوم القباين محمد بالشيخ يعرف لمكان تنتهي القبلي .24

 ينتهي والبحري بورثته وبعده المعصراين

 إلى ينتهي والشرقي البحرية الواجهة وفيه األقباعيين درب زقاق إلى .28

 ثم لكعكيا منصور بالحاج يعرف مكان

 األعظم للشارع ينتهي والغربي بييالشع محمد بالحاج بعده عرف .22

 من والحانوتين الطاقات ومطل الدخول باب وفيه

 وحقوقه وحقه وحدوده ذلك بحد المرقوم المكان منافع جملة .25

                                                                        
= 

ن، ودرب الصبان، وبه القراقول المعروف بقراقول حارة السقائين قريب من الميضأة، وعطفة عريا

، ص 8األماكن المستجدة، ووكالة رضوان جلبى هبا أماكن للسكن. )مبارك، الخطط التوفيقية، ج

847.) 

: يطلق على ما يشبه الحضيرة، وهو المحل الواسع المسور تنحاش فيه األنعام والدواب، وهو حوش( 1)

الدار أو فناؤها الذي يجتمع فيه الناس، واألرض المسورة خلف مجموعة من المساكن  أيضًا صحن

تقطنها عائالت ذات أصل واحد. والحوش يطلقه أهل مصر على فناء الدار، أو المساحة المسورة 

بدون سقف خلف مدفن السلطان أو األمير لدفن أقربائه وعبيده، يطلق يف مصر على المقابر وعلى 

؛ عاصم رزق، معجم 125)عبدالرحيم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، ص صحن الدار.

 (.15-12؛ سامي نوار، الكامل يف مصطلحات العمارة اإلسالمية، ص31مصطلحات العمارة، ص
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 رمضان بابا المرحوم وقف يف أصله الجاري

 رفوتص تواجره يف أرضه مع وبنايه كان عزبان قابجي باش أحمد بن .27

 بالحجة المعين الحكم على اليه المشار الواقف

 الكاين الحاصل بجميع واالنتفاع والسكن الخلو وجميع المذكورة .21

 المعروف المرقوم باشا سليمان خان داخل

 من القاعد يمين على األندلي حلبي مصطفى بسكن المذكور الحاصل .23

 .ولحاصل الدنوشري محمد الخواجا لحاصل المجاور السلم

 سليمان المرحوم وقف يف أصله الجاري األندلي محمد واجاالخ بنت .27

 .إليه المشار الواقف بيد هخلو ومنفعة المرقوم باشا

 من المسطرة الشرعية الحجة لذلك خلوه بصحة له يشهد كما وتصرفه .58

 شوال عشر رابع يف المؤرخة (1)الزاهد أحمد سيدي جامع محكمة

 واألجرة التواجر مدة منفعة وجميع وألف وماية عشرة سبع سنة .51

 .الكاين المكان بجميع الصرف ومبلغ المعجلة

 زاوية من بالقرب بعلم تعرف (2)خوخة داخل السقايين دفع بخط .54

                                                                        

: يقع هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة، أنشأه أحمد بن سليمان الزاهد يف شهر جامع الزاهد( 1)

ثمانمائة، وهدم بسببه عدة مساجد قد ضرب ما حولها وبناه بأنقاضها. ويقع رمضان سنة ثمان عشرة و

أيضًا يف شارع سوق الزلط بجوار منزل الشيخ العروسي على يمين الذاهب إلى باب البحر، وفيه اثنا 

عشر عمودا  من الرخام، وتسعة من الزلط غير عمودي المحراب، وأربعة أعمدة عليها الدكة وبه منرب 

، ص 8ه مطهرة وساقية ومنارة، وشعائره مقامه وله أوقاف ذات ريع. )المقريزي، الخطط، جوخطبة ول

  (.78 -33، ص 2؛ سعاد ماهر، مساجد مصر، ج15 -18، ص 5. مبارك، الخطط التوقيفية، ج851

: هي الفتحة أو الكوه التي توصل الضوء إلى الداخل، أو باب صغير مفتوح كالنافذة وسط باب خوخة ( 4)

ير يدخل منه إلى المنزل بسهولة. أو هي عبارة عن فتحة بين دارين متالصقين ال مصاريع لها، لتأمين كب

= 
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 .المشار للواقف الشاهدة الحجة بداللة المشتمل العسقالين

 عزبان عبداهلل بن يوسف الجمالي قبل من ذلك يف له باإلسقاط إليه .58

 .هذه من المسطرة جلقيال أحمد الخواجا المرحوم عتيق

 وماية وعشرين ثمان سنة صفر عشر خامس يف المؤرخة المحكمة .52

 .الشيخ بن علي الشيخ المرحوم وقف يف أصله الجاري وألف

 الطويلة المدة تواجره ومنفعة القباين اهلل نصر بابن الشهير محمد .55

 .وتصرفه المواقف بيد العمارة ومصرف المعجلة باألجرة

 المكان بنا تواجر وجميع المذكورة بالحجة المبين الحكم على .57

 .باألجرة الطويلة المدة الكبير للمكان المجاور الصغير

 وقف يف أصله الجاري وألف ومائة وعشرين ثمان سنة صفر.... .51

 ....الشيخ المرحوم

 الطويلة المدة تواجره ومنفعة القباين نصراهلل بابن الشهير محمد .53

 وتصرفه الواقف دبي العمارة ومصرف المعجلة باألجرة

 المكان بنا تواجر وجميع المذكورة بالحجة المعين الحكم على .57

 باألجرة الطويلة المدة الكبير للمكان المجاور الصغير

 هذه يف المسطرة الحجة بذلك للواقف الشاملة والمؤجلة المعجلة .78

                                                                        
= 

االتصال بينهما. وكانت أبوب والخانات والقصور يف مصر وغيرها ضخمة مصفحة بالحديد المثبت 

ي، صبح بمسامير وبوسطها خوخة عبارة عن فتحة على هيئة باب صغير لالستعمال اليومي. )القلقشند

؛ نجيب، نظرة جديدة على النظام 278، ص 4؛ المقريزي، الخطط، ج85، ص 8األعشى، ج

؛ عاصم رزق، معجم 131؛ عبدالرحيم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، ص7، ص1المعماري، ج

 (.181مصطلحات العمارة، ص 
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 ألف وماية وعشرين سبع سنة الحجة عشرين ثاين يف المؤرخة المحكمة

 الشعرية باب من بالقرب المحمية بمصر الكائن انالمك بنا وجميع .71

 يمنة على األقباعيين درب داخل المبارك المقسم بخط

 الرئيستين الحجتين بداللة المشتمل المرقوم الدرب من الداخل .74

 أحدهما المسطرة لذلك بملكه اليه المشار المواقف الشاهدتين

 عشر تاسع يف والثانية عشر رابع يف مؤرخة (1)العسكرية القسمة من  .78

 .واجهة على وألف ومائة وعشرين ثمان سنة كالهما األول ربيعي

 إلى منها يدخل والثانية حاصل إلى منه يدخل أحدهما بابان هبا بحرية .72

 .فسحة إلى عليه من يصعد وسلم (2)راحة كرسي هبا غشيمًا مسقفة فسحة

 على مطلين طبقة يجاوره ثان ورواق(3)....رواق هبا سماوي كشف .75

                                                                        

درسة الظاهر بيربس التي تقع محكمة القسمة العسكرية بين القسمة العربية والباب العالي، يف م ( 1)

هتدمت اآلن بالكامل تقريبًا. وكانت محكمة القسمة العسكرية تنظر يف توزيع تركات العسكريين 

)القسمة العسكرية( وتركات أهل البالد )القسمة العربية(، وكانت المحكمتان متخصصتين أيضًا يف 

قاضي القسمة هو الوحيد الذي يحق  المسائل المتعلقة بالوصاية على القصر، واليتامى والعجزة، وكان

له تعيين وصّي على المحجور عليهم، وتسلم التقارير المتعلقة بأموالهم والتصديق عليها. وكانت 

محكمة القسمة العسكرية تخدم سكان المدينة بأسرها بما يف ذلك بوالق ومصر العتيقة. )نللي حنا، 

 (.27 -25ثمانية، ص ؛ سلوى ميالد، الوثائق الع88، 84بيوت القاهرة، ص 

: هو كرسي المرحاض أو دورة المياه وقد شاع استخدام هذا اللفظ يف العمارة المملوكية كرسي الراحة( 4)

بوجه خاص فقيل كرسي راحة وكرسي خالء، وكرسي مرحاض. )محمد أمين وليلى إبراهيم، قاموس 

 (.455 -452ص؛ عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة، 75- 72المصطلحات األثرية، ص 

: هو عبارة عن سقف يف مقدم البيت، والرواق كالفسطاط، وهو ممّر محصور بين جدار مبنى ما الرواق( 8)

وعقود تقوم على أعمدة بائكة، والرواق يف العمارة المدنية البيت أو الوحدة السكنية الكاملة المرافق ذات 

صفين من األعمدة، أو بين صف أعمدة وجدار  الدورين، ويف العمارة الدينية هي المساحة المحصورة بين

بشرط أن تكون موازية لجدار القبلة، أو ممتدة من الشمال إلى الجنوب. )الفيروزآبادي، القاموس 

= 
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 عليه من يصعد سلم المذكورة وبالفسحة قاقالز

 وحدود وحقوق ومرافق ومنافع طبقة هبا وفسحة راحة كرسي إلى .77

 الواقف لمكان ينتهي القبلي والحد المذكورة بالداللة اربع

 ينتهي البحري والحد رمضان ببابا قديمًا المعروف إليه المومى .71

 تهيين الشرقي والحد والباب الواجهة وفيه المرقوم للدرب

 الواقف لمكان ينتهي الغربي والحد النحاس عبداهلل الحاج لمكان .73

 وجميع المرقوم رمضان ببابا قديمًا المعروف

 مدة ومنفعة بالعمارة واإلذن الصرف ومبلغ واالنتفاع والسكن الخلو .77

 الكاينة الوكالة بكامل المعجلة واألجرة التواجر

 مبيع طالبًا الكالس يسار على القلقاس مبيع بخط القاهرة ببوالق .18

 الزردكانية جامع من قريبًا المذكور القلقاس

 المستند بداللة المذكورة الوكالة المشتملة (1)القفاصين وحارة .11

 .للواقف الشاهد المحمية بمصر العسكرية القسمة محكمة من المسطر الشرعي

 حسن األمير األعيان قدوة المرحوم ورثة من ذلك بتلقي اليه المشار .14

                                                                        
= 

؛ عبدالرحيم غالب، موسوعة 113؛ فهمي عبدالعليم، العمارة اإلسالمية، ص 427، ص8المحيط، ج

؛ عاصم 51هيم، قاموس المصطلحات األثرية، ص؛ محمد أمين وليلى إبرا481العمارة اإلسالمية، ص

؛ سامي نوار، الكامل يف مصطلحات العمارة اإلسالمية، 145رزق، معجم مصطلحات العمارة، ص

 (.32ص

تقع على يمين الماّر من شارع المحكمة، بالقرب من حارة الديلم، الواقعة بين جامع يوسف جمال  ( 1)

جد فيها عطفة القفاصين وحمام القفاصين. )المقريزي، الدين وبين جامع الست الحجازية، حيث يو

 (.445، ص 4؛ مبارك، الخطط التوفيقية، ج551، ص 4الخطط، ج
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 ...بمصر (3)مستحفظان طايفة (2)كتخدا (1)النجدلي

 يف أحدهما تاريخيه يف المذكور المستند المؤرخ باكير المرحوم بن .18

 وألف وماية وعشرين ثمان سنة األولى جمادى غاية

 الشرعية والحجة المذكورة السنة شوال عشرين خامس يف والثاين .12

  لصدور المتضمنة الزاهد جامع محكمة من المسطرة

 طايفة جوربجي محمد األمير (4)المرحوم بن جلبي عمر على اإلشهاد .15

                                                                        

هو األمير حسن كتخذا النجدلي الذي شارك يف الفتنة التي حدثت بين باب الينكجرية والعزب، وذلك ( 1)

قيطاس بك، فلما قتل خافوا  أن حسن كتخذا النجدلي وناصف كتخذا وكور وعبداهلل كانوا من عصبة

على أنفسهم فملكوا باب مستحفظان وقتلوا المذكورين وكانوا يتهموهنما بأهنما تسببا يف قتل قيطاس 

بك، وقد قتل حسن كتخذا النجدلي وناصف كتخذا على يد طائفة من باب العزب يف شهر رمضان سنة 

 (.143 -141، ص 1م. )الجربيت، تاريخ الجربيت، ج1141هـ/ 1128

كلمة كتخذا معناها وكيل، وحرفتها العامة إلى كيخيا. وكان للباشا الوالي كتخذا، ولكل حنجق أي  ( 4)

أمير من أمراء المماليك كتخذا، ولكل وجاق )فرق الجيش( كتخذا. )محمد كمال السيد، أسماء 

 (. 141، ص "4"ومسميات من تاريخ مصر، القاهرة، هامش 

سم المحرف لكلمة بني جرى الرتكية، أي الجيش الجديد، وقد تولوا حفظ هم االنكشارية، وهو اال( 8)

األمن يف مقر الحكم، وهم مشاة مسلحون بالبنادق، وكان أفراد هذه الفرقة يكلفون بحراسة القالع 

والحصون والبالد، وقد أتت هذه الطائفة إلى مصر مع السلطان سليم األول وأقامت يف القلعة وقد 

لطان، ألهنا كانت تمثل بصورة خاصة السلطة العثمانية يف الوالية. )الجهيني، أحياء عرفت بطائفة الس

(، ص 8؛ إسماعيل، مدينة القاهرة، حاشية )178(، ص 2القاهرة القديمة وآثارها اإلسالمية، حاشية )

11 ) 

 م( المعروف بالقيومجي، وكان1141هـ/ 1128هو األمير أحمد جريجي عزبان المتويف سنة ) ( 2)

المشارك ألحمد جربجي يف اللقب علي جاويش المعروف بظالم علي إلى أن لبس ظالم علي كتخذا 

الباب سنة ثمان ومائة وألف، ومضى عليه سبعة أشهر فانتبذ أحمد جربجي وملك الباب على حين 

غفلة، وأنزل علي كتخذا إلى الكشيدة، فخاف على نفسه ظالم علي فالتجأ إلى وجاق تفكجيان، فسعى 

إليه جماعة منهم ومن أعيان مستحفظان وردوه إلى بابه بأن يكون اختياريًا وضمنوه فيما يحدث منه، 

فاستمر مع أحمد كتخذا معززا  إلى أن مات ظالم علي على فراشه بمنزله بالجبانية المالصق للحمام 

= 
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 نظرة بطريق كان بالمعرف الشهير علي المرحوم بن (1)عزبان

 ما على صدق أنه ذلك األصل الواقف وهو المذكور والده وقف على .17

 ومرمة عمارة على إليه المشار الواقف أصرفه

 ورثة من إليه آل لما وإضافته خلوا له ذلك وتصيير المذكورة الوكالة .11

 ...جملة وصار المذكور النجدلي حسن األمير

 ألف عشر وثمانية، نصف ألف ماية والالحق السابق بذلك خلوه .13

 .المؤرخة فضة نصفًا عشر وثمانية نصف وستماية، نصف

 على أدناه تاريخه سنة اآلخرة جمادى تاسع يف المذكورة الحجة .17

 .نهم يتوصل كبير باب منهما لكل وشرقية قبلية واجهتين

 يصعد وسلم وكرسيان حاصال   عشر ثالثة بداخلها المذكورة للوكالة .38

 علو طبقة عشرة خمس به مدار إلى عليه من

 كاملة سكنا عشر خمسة المذكورة الطباق يعلو المذكورة الحواصل .31

  من المذكورة الوكالة خارج سلم من إليها يتوصل المنافع

 القبلية الواجهة على مطلة القبلي للباب مجاورة القبلية الجهة .34

 المذكورة الوكالة وبداخل الشرقية والواجهة

 وما الوكالة بأرض موضوعه (1)نقالي الخشب من خزانة عشرة ست .38

                                                                        
= 

راشه بمنزله سنة خمس عشرة ومائة وألف، وانفرد بالكلمة أحمد كتخذا ولم يزل إلى أن مات على ف

ببوالق سنة عشرين ومائة وألف، وكان سخيًا يضرب بكرمه المثل، وكان به بعض عرج بفخذه األيسر. 

 (.118 -187، ص 1)الجربيت، تاريخ الجربيت، ج

عزبان نسبة إلى باب العزب أحد أبواب القلعة وأهمها. )محمد كمال السيد، أسماء ومسميات من  ( 1)

 (.141، ص "4"تاريخ مصر، هامش 
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 واللواحق والتوابع والمرافق المنافع من لذلك

 المذكورة بالداللة أربع حدود ويحصره ذلك بكامل يحيطو والحقوق .32

 الفاصل الشارع الى ينتهي القبلي الحد

 الواجهة وفيه وغيرها الحبال الدين نور الشيخ زاوية وبين لكذ بين .35

  وباب المذكورة الوكالة وباب القبلية

 الجهة من التي المساكن طاقات بعض ومطل العلوية المساكن مطلع .37

 هناك وربع زاوية إلى ينتهي البحري والحد القبلية

 لمبيع منها المتوصل للطريق ينتهي الشرقي والحد شعبان وقف .31

 الثاين والباب الشرقية الواجهة وفيه لقاسالق

 الغربي والحد الشرقية بالجهة التي العلوية المساكن طاقات ومطل .33

 ذلك يحد هناك التي للفرن ينتهي

 ذلك من به يعرف وما ورسومه ومعالمه وحقوقه وحقه وحدوده كله .37

 الوكالة أصل الجاري شرعًا إليه وينسب

 ذلك خلو المرقوم فالمعر جوربجي محمد وقف يف المذكورة .78

 الواقف بيد الطويلة المدة وتواجره

 مستند بذلك له يشهد كما المعجلة وأجرته وتصرفه اليه المشار .71

                                                                        
= 

الخشب النقالي: هو نوع من أنواع الخشب يمتاز بنقائه وجودته ومنه النقي المطعم والنقي الحلبي، ( 1)

ويستخدم يف أغراض العمارة والفنون اإلسالمية يف السقوف والكرادي والمقرنصات واألبواب 

وليلى إبراهيم، والشبابيك والمنابر والدكك والكراسي والصناديق والمشربيات وغيرها. )محمد أمين 

 -112؛ عبدالرحيم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، ص 24 -21قاموس المصطلحات األثرية، ص 

  (.77؛ عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة، ص 411، 111
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 (1)الزاهد أحمد سيدي محكمة من المسطرة والحجة العسكرية القسمة

 والية اليه المشار الكريمي محمد وللخواجا أعاله تاريخهما المحكي .74

 المحكي التمسكات داللةب الشرعي بالطريق ذلك إيقاف

 وصدقة مرعيًا مريحًا محبسًا شرعيًا صحيحا وقفا بأعاليه تاريخها .78

 يباع فال سرمدا الدوام على جارية

 وال به يناقل وال يوهب وال يستبدل وال يملك وال يرهن وال ذلك .72

 شروطه على  محفوظًا أصوله على قايما ببعضه

 أن الى الداهرين ودهر ديناآلب أبد فيه ذكرها اآليت سبله على مسبال    .75

 خير وهو عليها ومن األرض اهلل يرث

 ينتفع حياته أيام نفسه على هذا وقفه اليه المشار الواقف أنشأ الوارثين  .77

 .منه شاء وبما بذلك

 وال ذلك يف له مشارك غير من واالستغالل والغلة واإلسكان بالسكن  .71

 مدافع وال ذلك عن يده رافعًا وال ممانع

 بعد من ثم األعمار أطول ورزقه طيبة حياة تعالى اهلل أحياه حياته مدة  .73

 يكون تعالى اهلل رحمة إلى وفاته

 يوسف وهم اآلن الموجودين أوالده على ريعه مصروفًا وقفًا ذلك  .77

                                                                        

تقع محكمة سيدي أحمد الزاهد يف الجزء الشمالي الغربي من مدينة القاهرة يف مسجد أحمد الزاهد، ( 1)

ط باب الشعرية فقد استقرت أغلبية المحاكم يف مبان دينية كانت قائمة أصال  يف وهي من محاكم خ

المساجد والمدارس، بحيث تكون موزعة يف مختلف أنحاء القاهرة، وكانت المحاكم االثنتا عشرة 

؛ سلوى ميالد، 84الخاصة باألحياء موزعة على أغلب مناطق القاهرة. )نللي حنا، بيوت القاهرة، ص

  (.52لعثمانية، ص الوثائق ا
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 المصونة معتوقه زوجته من له المرزوق جلبي

 له المرزوقة آمنة المصونة وبنته البيضا عبداهلل بنت خاتون صالحة  .188

 .خاتون زينب المصونة ولدتهمست من

 مستولدته من له المرزوقة رابية والمصونة البيضا عبداهلل بنت  .181

 البيضا عبداهلل بنت خاتون صفية المصونة

 ذكورا   األوالد من اليه المشار للواقف تعالى اهلل سيحدثه من وعلى  .184

 هأوالد على منهم كل بعد من ثم بينهم بالسوية وإناثًا

 ذريته على ثم أوالده أوالد أوالد على ثم دهأوال أوالد على ثم  .188

 .بعد وجيال   نسل بعد ونسال   طبقة بعد طبقة وعقبه ونسله

 من أسفل أو ولد ولد أو ولدا وترك منهم مات من أن على جيل  .182

 ولده ولد أو لولده ذلك من نصيبه انتقل ذلك

 انتقل ذلك من أسفل وال ولد ولد وال ولد له يكن لم فإن سفل وإن  .185

 المشاركين وأخواته إلخوته ذلك من بهنصي

 فألقرب أخوات وال أخوة له يكن لم فان واالستحقاق الدرجة يف له .187

 الوقف هذا أصل من للمتوىف الطبقات

 عند فوقهما فما االثنان فيه ويشرتك انفرد اذا منهم الواحد به يستقل  .181

 كذلك بينهم ذلك يتداولون االجتماع

 الموت وأبادهم بأسرهم انقرضوا فاذا أجمعين انقراضهم حين إلى  .183

 أجمعين منهم األرض بقاع وخلت آخرهم عن

 عشر ستة فالثلثان فيه يبين ما على ريعه مصروفًا وقفًا ذلك كان  .187



 

 
 

 (م7171 -7171/ هــ7740-7719  القاهرة   الكرميي حممد اخلواجا أوقا  وةيقتا 111

 على ريعه مصروفًا وقفًا يكون ذلك من قيراطًا

 وعقبه ونسله ذريته وعتقاء أوالده وعتقاء اليه المشار الواقف عتقاء  .118

 بالسوية وسودا بيضا وإناثًا ذكورا  

 على ثم أوالده أوالد على ثم أوالده على منهم كل بعد من ثم بينهم  .111

 والرتتيب النص على وعقبه ونسله وذريته أوالده أوالد أوالد

 باقي قراريط ثمانية والثلث إليه المشار الواقف أوالد يف المشروح  .114

 الواقف أقارب على ريعه مصروفًا وقفًا يكون ذلك

 وإناثًا ذكورا   إليه المشار للواقف فاألقرب قرباأل إليه المشار  .118

 .فاألقرب األقرب أوالده على منهم كل بعد من ثم بينهم بالسوية

 حين إلى وعقبهم ونسلهم وذريتهم إليه المشار للواقف منهم  .112

 أوالده وعتقاء الواقف عتقاء بعد من ثم أجمعين انقراضهم

 منهم يبق ولم هموعقب ونسلهم وذريتهم وأوالدهم ذريته وعتقاء  .115

 .الواقف ألقارب لهم يصرف كان ما يصرف أحد

 عليهم موقوف هو لما مضافا منهم فاألقرب األقرب إليه المشار  .117

 .الواقف أقارب انقراض وبعد ذلك كامل لهم ليكمل

 لهم يصرف كان ما يصرف أحد منهم يبق ولم وذريتهم وأوالدهم  .111

 .هموذريت وأوالدهم ذريته وعتقاء الواقف لعتقاء

 وذريتهم أوالده وعتقاء عتقاؤه انقرض فإذا ذلك كامل لهم ليكمل  .113

 أقارب وانقرض أحد منهم يبق ولم وعقبهم ونسلهم

 أحد منهم يبق ولم وعقبهم ونسلهم وذريتهم وأوالدهم الواقف  .117
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 فالخمس فيه يبين ما على المذكور وقفه ريع كامل يصرف

 الشفا بدار ضىالمر المنقطعين الفقراء على يصرف ذلك ريع من .148

 .يصرف الثاين والخمس المنصوري بالبيمارستان المقيمين

 للسادة يصرف الثالث والخمس (1)المغاربة جامع مصالح على ريعه  .141

 .المنقطعين العالمين رب لكالم الحافظين القراء الضرر

 على يصرف الرابع والخمس األنور والمعبد األزهر بالجامع  .144

 .مصالح على يصرف ذلك باقي الخامس خمسوال (2)الحسيني المشهد مصالح

 عبدالوهاب الشيخ الصمداين والعارف الرباين القطب مقام  .148

 .لباقيها صرف الجهات من لجهة الصرف تعذر فإن (3)الشعراين
                                                                        

: يقع هذا الجامع يف شارع باب الشعرية الصغير قرب جامع الدشطوطي والعدوي، وهو جامع المغاربة( 1)

من الجوامع القديمة سماه المقريزي جامع الكيمختى، كان موضعه دار اشرتاها معلم الكيمخت، 

شخص يعرف بالفقيه زين وكان ي عرف بالحموي، وعملها جامعًا، وكان قبل ذلك قد جدد عمارته 

الدين ريحان بعد سنة تسعين وسبعمائة، وعّمر بجانبه مساكن، وكانت تقام الشعائر فيه من ريع أوقافه. 

 (.411، ص5، ج418، ص8؛ مبارك، الخطط التوقيفية، ج521، ص 8)المقريزي، الخطط، ج

داخل الجامع الحسيني،  : نسبة إلى ضريح اإلمام الحسين بن علي رضى اهلل عنهالمشهد الحسيني( 4)

أنشأه الفاطميون سنة تسع وأربعين وخمسمائة على يد الصالح طالئع بن رزيك يف خالفة الفائز بنصر 

اهلل، وقد تفرد المشهد الحسيني بالمزايا السنية واألنوار الحسينية. وقد اعتنى األكابر واألمراء يف كل 

النفيسة، وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة يف عصر بعمارته وزخرفته وإعالء شأنه، وفرشه بالفرش 

قناديل البلور وبخفاته، ورتبوا له فوق الكفاية من األئمة والمؤذنين والبوابين ونحوهم وقراء لقراءة 

القرآن والدالئل والتوسالت، ووقفوا عليه أوقافًا كثيرة. )ابن عبد الظاهر، الروضة البهية الزاهرة، ص 

 (.443، ص4؛ مبارك، الخطط التوقيفية، ج487 -482، ص 4ط، ج؛ المقريزي، الخط81 -88

: هو ضريح الشيخ عبدالوهاب الشعراين صاحب التأليف الشهيرة داخل مقام عبدالوهاب الشعراين( 8)

الجامع الشعراين، الذي يقع عن يمين الذاهب من شارع باب الشعرية إلى شارع الموسكي، أنشأه 

أمراء الجراكسة، وجعله مدرسة، ووقف عليها أوقافًا كثيرة، حيث  القاضي عبدالقادر األرزبكي أحد

كانت شعائره تقام من ريع هذه األوقاف، وكان يعمل أيضًا للشيخ عبدالوهاب حضرة يف كل أسبوع، 

= 
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 والمساكين للفقراء ذلك صرف تعالى باهلل والعياذ معًا تعذروا فإن  .142

 .أجمعين محمد أمة من والمنقطعين واألرامل

 أبد وإمكانا تعذرا وعدمًا وجودا   كذلك ذلك يف الالح يجري  .145

 .يرث أن إلى الداهرين ودهر اآلبدين

 الواقف وشرط  الوارثين خير وهو عليها ومن األرض جالله جل  .147

 .شروطا هذا وقفه من إليه المشار

 الناظر أن منها إليها المصير فوجب هبا العمل يف وأكد عليها حث  .141

 .بعمارته يبدأ يهعل والمتولي هذا (1)وقفة على

 غلته جميع ذلك يف صرف ولو لثمرته والنمو عينه وأحيا ومرمته  .143

 .وقفه يؤجر ال أن شرط أنه ومنه

                                                                        
= 

 (.887، ص4ومولد يف كل عام. )مبارك، الخطط التوفيقية، ج

أو من قبل السلطان، أومن قبل اإلمام أو  : هو مراقب األوقاف والمعّين من قبل الواقف،ناظر الوقف( 1)

الموقوف عليهم، لرعاية مصالحه وإعطاء المستحقين، مراعيًا بذلك شروط الواقف، وهو أعلى 

موظف والمسؤول األول عن إدارة األمور، وعليه يقع متابعة األوقاف من عقارات وحوانيت وغيرها، 

ها من تعمير وترميم، وقد جرت العادة أن ويصرف للموظفين رواتبهم ويباشر شؤون الوقف ولوازم

يتولى الواقف النظر على أوقافه يف أثناء حياته، ثم يعهد بذلك من بعده ألوالده وذريته، أو لمن يعينهم 

من األمراء الذين يخلفونه يف وظيفته، أو الشيوخ والقضاة، أو يعهد بالنظر على أوقافه إلى عتقائه 

اركة بين أحد األمراء بحكم منصبه وأبناء الواقف أو عتقائه. )وثيقة وذريتهم، كما قد يكون النظر مش

؛ السبكي، معيد النعم، ص 572 -578، سطر 122 -128(، ص 783السلطان المؤيد شيخ، أوقاف )

 -37؛ ابن طولون، نقد الطالب، ص 458، 423، ص 11؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج75 -72

؛ 841العلبي، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين، ص  ؛477، ص2؛ البهويت، كشف القناع، ج78

 ,Makdisi) 813؛ عبدالمنعم، الوقف، ص882محمد أمين، األوقاف والحياة االجتماعية، ص 

Therise of colleges, p 47.. 



 

 
 

 الربيديـ حيي  فاطمة. د/  العناقرة حممود حممد. د 100

 

 
 شهرا للساكن مشاهرة يكون وإنما أبدا   مطلقًا منه شيء وال هذا  .147

 .هذا وقفه يستبدل ال أن شرط أنه ومنها بشهر

 ودثر خرب ولو عقار من بحصة وال بعقار وال بنقد   منه شيء وال  .188

 .ومنها الوقف لمصلحة إال وتعطل

 األجرة من الموقوفة العقارات على ما هذا وقفه ريع من يصرف أن  .181

 .والمشروح ذلك المعين ألرباهبا واألحكار

 من أنفار لستة يصرف أن بأعاليه تواريخها المحكي بالتمسكات .184

  ويقرأون يجتمعون العظيم القرآن حفظة

 رب كالم من حزبين منهم كل رأويق نهبسك المعروف الواقف بمنزل  .188

  صبيحة ويجتمعون يوم كل صبيحة العالمين

 سورة ويقرأون هبا سيدفن التي الواقف تربة على جمعة يوم كل  .182

 .والسالم بالصالة قرأهتم ويختمون الشريف ياسين

 األيمة واألربعة العالمين والعلماء النبين خاتم محمد سيدنا على  .185

 .وأوالده الواقف روح إلى مث ومقلديهم المجتهدين

 شهر كل يف المسلمين أموات وساير وأرقايه وعتقايه وأقاربه وذريته  .187

 .أنصاف عشرة منهم نفر لكل (1)فضة نصفًا ستون
                                                                        

أنصاف الفضة: نقد مصري قليل الثمن، اختلف سعره باختالف السنوات، فخمسة منه إلى عشرة ( 1)

حيحًا، ويجمع على أنصاف، وقد حل النصف فضة محل الدرهم كوحدة رئيسة للنقد تساوي قرشًا ص

الفضي يف مصر، وظلت هذه العملة هي الوحيدة التي ليس لها عالقة بالنقود الفضية التي تضرب يف 

ية باقي أجزاء الدولة العثمانية، فكانت هي الوحدة النقدية الوحيدة غير المتوافقة يف أنماط النقود العثمان

من القرش(، وكانت عرضة للتغير  1/28المضروبة يف األستانة، وقد عرفت هذه العملة باسم البارة )

؛ الصاوي، نقود مصر العثمانية، 137من مدة إلى أخرى. )الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، ص 

= 
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 الخبز يفرق عذب ما وثمن (1)قرصة خبز ثمن يف ويصرف فضة  .181

 .رطبين وريحان خوص رمي ويف الجمع ليالي يف الماء ويسبل

 جملة ليصير فضة نصفًا عشرون جمعة يوم كل يف الواقف تربة على  .183

 .ومنها فضة نصفًا ثمانون شهر كل يف ذلك

 ومنها وقفه على ناظرا   يكون لمن المذكورة القرارات يف التقرير أن  .187

 .هذا وقفه على النظر شرط أنه

 ورزقه طيبة حياة تعالى اهلل أحياه حياته أيام لنفسه عليه والوالية  .128

 .إلى وفاته عدب من ثم األعمار أطول

 الشيخ لشقيقة عليه والوالية ذلك على النظر يكون تعالى اهلل رحمة  .121

 .يصرف أن ومنها اليه المشار الكريمي أحمد

 ثالثون األهلة شهور من شهر كل يف وقفه على ناظرا   يكون لمن  .124

 .فضة واحدا   نصفًا يوم كل عن حسابًا فضه نصفًا

 لولده اليه المشار أحمد الشيخ شقيقة وفاة بعد النظر شرط أنه ومنها  .128

 .فاألرشد لألرشد بعده من ثم المذكور يوسف

 أيلولته وعند أجمعين انقراضهم حين إلى وعقبه وذريته أوالده من  .122

                                                                        
= 

  (.31 -32ص 

تميز بأنه من أطيب أنواع الخبز يف هو عبارة عن نوع من الخبز يصنع من قمح الرب واللحم معًا، و ( 1)

، وزارة 348رجب سنة  14المملوكي والعثماين. )وثيقة السلطان المؤيد شيخ المؤرخة يف  ينالعصر

، نشرها فهمي عبدالعليم يف كتاب العمارة اإلسالمية يف عصر 85(، محفظة 783األوقاف بمصر، رقم )

الثقافة األثرية والتاريخية مشروع المائة  المماليك الجراكسة عصر السلطان المؤيد شيخ، سلسلة

 (.132، سطر 151كتاب، ص 
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 .وأقاربه وذريته أوالده وعتقاء لعتقايه

 وعند وعقبهم ونسلهم وذريتهم وأوالدهم منهم فاألرشد فلألرشد  .125

 .بقدر منهم كل فلنظارة جهات للخمس أيلولته

 حاكم يقرره فلمن والمساكين للفقراء أيلولته وعند حصته  .127

 من رجال   فيه يقرر المصرية بالديار الحنفي المسلمين

 واقفه شرط وأجرا وجل عز اهلل بنور فيه ينظر والصالح الدين أهل  .121

 .ومنها به وشرح نص ما على

 سنة وكل شريف ومولد طعام عمل يف هذا وقفه ريع من يصرف أن  .123

 المذكورة الفضة من (1)شعبان من النصف ليلة

 بذلك وتقيده اليه المشار الناظر بمباشرة فضة نصف خمسمائة  .127

 .هذا وقفه يف لنفسه شرط أنه ومنها

 يف يدخل وأن واالستبدال والتبديل والتغيير واإلخراج اإلدخال  .158

 .وقفه يف ويزيد  شيئا من منه ويخرج أراد من وقفه

                                                                        

هي من مستحدثات الدولة الفاطمية يف مصر، واستمر العمل هبا زمن المماليك ومن بعدهم العثمانيين  ( 1)

ضمن ما يطلق عليها ليالي الوقيد األربع وهي ليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان وليلة 

ل النصف من شعبان، ويف هذه الليالي يبتهج الناس فيها، ويحرص الكثير من الناس على إحياء االحتفا

هذه المواسم بالصيام ال سيما صيام نصف شعبان، ويفعلون فيها القربات وأنواع الرب وفيها يتم توزيع 

واالجتماع هبا الزيت والشمع والقناديل والبخور. ويف هذه الليالي تضاء المساجد بالقناديل والشموع 

للذكر والقراءة، وكذلك اعتاد الناس شراء الحلوى يف هذه المواسم ليهدوها لألطفال واألقارب 

؛ 581، ص 8واألصهار، وال سيما إذا كانت المصاهرة جديدة. )القلقشندي، صبح األعشى، ج

؛ العصفور، المناسبات 127؛ زيتون، تاريخ المماليك، ص 858، ص 4المقريزي، الخطط، ج

 (. 142 -148واألعياد يف مصر العصر المملوكي، مجلة وقائع تاريخية، ص 
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 بعد الكرة لنفسه ذلك ويكرر نقصه يرى ما فيه وينقص زيادته يرى ما  .151

 وليس حياته مدة المرة بعد والمرة الكرة

 موالنا باعرتاف شرعية شروطًا ذلك من شيء فعل بعده من ألحد  .154

 .تاريخه يوم بشهوده بذلك إليه المشار الواقف

 المتولي هذا وقفه إليه المشار الواقف وسلم الشرعي االعرتاف  .158

 .التسجيل له يتم أن إلى عليه متوليًا إقامة شرعه

 .وثبت شرعًا التسليم صحة يمنع ما...... المذكور المتولي فاعرتف .152

 لدى والشروط الوقف من إليه نسب بما إليه المشار الواقف على  .155

 .شرعيًا ثبوتًا شهادة بشهادة اليه المشار الحنبلي الحاكم موالنا

 الى يسرتده وأن هذا وقفه عن الرجوع  إليه المشار الواقف على ثم .157

  كما وتواجره وخلوه ملكه

 بالحجة عليه متمسكا المذكور المتولي ذلك يف فعارضه كان  .151

 .موالنا لدى ذلك شأن يف وتنازعا وتخاصما واللزوم

 قويا برهانا المرقوم المتولي جانب يف فنظر إليه المومى الحاكم  .153

 .بصحة وحكم وتعالى سبحانه اهلل فاستخار جليًا وقوال  

 بين الواقع بالخالف عالمًا وعمومه خصوصه يف ولزومه وقفال  .157

 .حكمًا األوقاف شأن يف األسالف األئمة

 الحاكم موالنا قبل من الشرعي بطريقه ومنفذا حكمه متصال   شرعيًا  .178

 .الشافعي الحاكم وموالنا المالكي الحاكم وموالنا الحنفي

 أجاز شرعيين وتنفيذا   اتصاال   شهوده بشهادة بأعاليه إليهم المشار  .171
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 .وقواه ونفذه وارتضاه ذلك منهم كل

 حكمه مجلس حضر من نفسه على واشهد بمقتضاه العمل وألزم  .174

 عزله ثم ماضيهما والقضاء الحكم نافذ وهو وقضاه

 فيه ليتصرف وقفه منه وتسلم المرقوم المتولي اليه المشار الواقف  .178

 .يف الواقف أجر ووقع المشروح الحكم على

 وصار حكمه ونفذ ولزم الوقف هذا تم فقد العظيم اهلل على ذلك  .172

 .األكيدة اهلل أوقاف من وقفًا

 اآلخر واليوم باهلل يؤمن ألحد يحل فال السديدة بقوته عنه مدفوعًا  .175

 .يغيره أن صاير الكريم ربه إلى أنه ويعلم

 فعل فمن شروطه من شيء إبطال أو إبطاله يف يسعى او يبدله أو  .177

 .ومجازيه وحسيبه طليبه اهلل كان ذلك

 معذرهتم الظالمين ينفع ال يوم األكباد عطش يوم التناد يوم بفعله  .171

 .الدار سوء ولهم اللعنة ولهم

 ولقنه مضجعه اهلل ّبرد شروطه على وإجرايه بقايه على أعان من وأما  .173

 .ومرجعه مآبه وأحسن حجته

 عليهم خوف ال الذين المستبشرين الفرحين اآلمنين من وجعله  .177

 .سمعه بعدما بدله ممن يحزنون مواله

 وحرر ذلك جرى عليم سميع اهلل إن يبدلونه الذين على إثمه فإنما  .118

 .المبارك اليوم يف شهد وبه

 شهور من األصب األصم الحرام الفرد رجب شهر لغرة الموافق  .111
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 .وألف وماية وعشرين تسع سنة

 على المحمدية النبوية الشريفة الهجرة من ألوف بالخير ختمت  .114

 .التحية وأزكى الصالة أفضل صاحبها

 والحمد واأليام الليالي مدا الكرام وأصحابه آله وعلى الربية مهذب .118

 .الوكيل ونعم اهلل وحسبنا الجليل تعالى هلل

 :الوةيقة الثانية

 به اإلشهاد صدر مرعي صحيح بشرط شرعي صحيح إشهاد فصل هذا -1

 القاهرة بمصر العالي بالباب الزهراء الطريقة ومحفل الغراء الشريعة بمجلس وسطر

 يدي بين المحمية

 العرب عالقة األكرم األفخم***  األعظم المولى وموالنا سيدنا -4

 العلماء عمدة اإلسالم مشايخ شيخ****  األفهام عن خفي ما موضح والعجم

 أعاله الكريم خطه الموقع المحمية بمصر القضاة قاضي األعالم

 عين المكرمين الوجهاء فخر نفسه على أشهد آمين عاله تعالى اهلل أدام -8

 المرحوم بن محمد الخواجا المعظم والمخدوم المكرم الجناب المعظمين التجار

 .الخواجا األفخم التاجر

 عبدالكريم الدين زين الشيخ البليغ العالمة المرحوم بن حسن الدين بدر -2

 وهو عزته دامت المحروسة بمصر التجار أعيان من بالكريمي الكريم نسبه الشهير

 الموصوفة لألماكن الواقف

 المحكمة هذه من المسطر األوصال الورق وقفة بكتاب المحدودة -5

 وألف وماية وعشرين تسع سنة شهور من الحرام الفرد رجب شهر غرة يف المؤرخ
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 وقفه يف له المشروط

 ويخرج أراد من يدخل أن وقفه يف لنفسه شرط أنه جملتها من شروطا -7

 يشاء ما فهوق يف ويزيد يشاء من

 الكره بعد الكره لنفسه ذلك ويكرر نقصه يرى ما منه وينقص زيادته -1

 هو ما آخر إلى ذلك من شيء فعل بعده من ألحد وليس حياته مدة المرة بعد والمرة

 بمكتوب مشروح

 لدى المرقوم الشرط مضمون الثابت بأعاليه تاريخه المحكي وقفة -3

 األشهاد بشهوده شرعيا ثبوتا هودهش بشهادة إليه المشار االسالم شيخ موالنا

 .وسالمته صحته يف الشرعي

 له بما أنه شرعًا عليه اإلشهاد وجواز وإرادته الخير يف ورغبته واختياره -7

 ريع من يصرف أن شرط المرقوم وقفة بكتاب المشروح وقفه يف الزيادة شروط من

 .سنة كل يف المرقوم وقفه

 تاريخه معاملة العددية صافاألن الفضة من جملته ما األهلة سنين من -18

 يبين ما على فضة نصفًا وستون نصف وسبعمائة نصف آالف خمسة المحمية بمصر

 على يصرف مما فيه

 النفيس العلم صاحب المفخم والمجتهد المعظم اإلمام بمقام القراء -11

 المبارك السبت ليلة جمعة كل يف (1)الشافعي ادريس بن محمد والتدريس والقراءة

                                                                        

يقع مقام اإلمام الشافعي بالقرافة الصغرى، بالقرب من جامع اإلمام الليث. تويف األمام الشافعي سنة  ( 1)

ه م وكانت وفاته عند عبداهلل بن الحكم ودفنه يف مقابرهم بالقرافة الصغرى وبنوا على قرب317هـ/ 482

م وكانت مكانًا 1117هـ/ 515قبة جددها صالح الدين وبنى بجوارها المدرسة الصالحية عام 

لتدريس المذهب الشافعي. ويعترب مقام اإلمام الشافعي من أكرب األضرحة ومن أشهر مزارات قرافة 

= 
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 خبز ثمن يف فضة فًانص عشر خمسة

 فضة نصفًا وعشرون....... ستون شهر كل يف قهوة وثمن وجبن قرصة -14

 سعد بن الليث سيدنا بمقام للقراء يصرف وما ذلك من

 ثمن يف فضة أنصاف خمسة سبت ليلة كل يف سره اهلل قدس (1)الشيباين -18

 نصف مائتا سنة كل يف عنها فضة نصفًا عشرون شهر كل يف يعدلها وقهوة وجبن خبز

 وأربعون وثنتان

 صاحب سيدنا بمقام القراء على يصرف وما ذلك من فضة نصفًا -12

 من الخروج بعد جمعة يوم كل يف (2)الفارض بن عمر الشيخ الباهرة الكرامات

                                                                        
= 

 -128؛ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤه، ص 71 -57، ص 5مصر. )مبارك، الخطط التوفيقية، ج

157.) 

بني هذا المقام على مشهد اإلمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي الشيباين المولود  ( 1)

هـ، وأجمع العلماء على أمانته وعلو وسمو مرتبته يف الفقه والحديث 114هـ/ 72يف شهر شعبان سنة 

م الليث بالقرافة الصغرى وهو إمام أهل مصر يف زمانه، وقد حكي عنه الكثير من الكرامات. ويقع مقا

بقرب مشهد اإلمام الشافعي، حيث بني فوق المقام جامعًا يعرف بجامع اإلمام الليث، وقد أخذت 

تتوالى على ضريح اإلمام الليث يد التعمير والتجديد حتى كان عصر السلطان األشرف شعبان بن 

ح وذلك سنة ثمانين حسين بن محمد بن قالوون، فجدد الحاج سيف الدين المقدم قبة الضري

؛ 441 -417، ص 5؛ مبارك، الخطط التوفيقية، ج278، ص 4وسبعمائة. )المقريزي، الخطط، ج

 (. 448 -418، ص 4سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤه، ج

يقع هذا المقام يف القرافة بسفح جبل المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المعروف بالعارض  ( 4)

لقرافة( وهي بقعة مباركة هبا جماعة من األولياء والعلماء. أما ابن الفارض وهو أعلى الجبل أي )با

الملقب بسلطان العاشقين، عاش يف كنف الدولة األيوبية وكان عصره يحفل بمجموعة من العلماء 

واألدباء والفقهاء والزهاد والوعاظ والصوفية، وقد مهد هذا التكوين العلمي والنشأة الروحية يف نفس 

فارض وقلبه وعقله فكان يف جميع مراحل حياته زاهدا  متصوفًا متجردا  سائحًا ومتعبدا ، أخذ ابن ال

منحى طريقة الفقراء، ودفن ابن الفارض بسفح جبل المقطم. وقد أقيم على قربه المقام منذ العصر 

ريح األيوبي وتوالت عليه يد اإلصالح والتجديد، إلى أن أضاف السلطان أينال العالئي إلى الض

= 
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 .أنصاف خمسة الحضرة وانتظام الصالة

 يعدلها المرقوم بالمقام القراء على يفرق وقهوة قرصة خبز ثمن يف فضة -15

 نصفًا وأربعون ثنتان نصف مايتا سنة كل يف عنها فضة نصفًا نعشرو شهر كل يف

 ذلك من فضة

 عمت (1)األنور حسن بنت نفيسة المعظمة السيدة بمقام يصرف وما -17

 على يفرق قرصه خبز ثمن يف المذكور بالمقام القراء على اثنين ليلة كل يف بركاهتا

                                                                        
= 

م أوقف األوقاف لصيانة المسجد 1255هـ/ 378مسجدا ، وخصص له الخدم للقيام برعايته. ويف سنة 

والضريح )المقام( وإطعام الفقراء، وعين برقوقا ناظرا  على هذا الوقف. )مبارك، الخطط التوفيقية، 

 (. 414 -487، ص 4؛ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤه، ج121 -183، ص 5ج

هذا المقام يف درب السباع بين القطائع وأرض العسكر التي عرفت فيما بعد بكوم الجارح وقد بني يقع  ( 1)

هذا المقام فوق ضريح السيدة نفيسة ابنة اإلمام الحسن األنور بن زيد األبلج ابن اإلمام الحسن بن علي 

الخليفة داخل بن أبي طالب. فقد بني فوق هذا المقام جامع المعروف بالجامع النفسي خارج خط 

البوابة الكبيرة الموصلة إلى القرافة الصغرى بقرب العيون، التي عليها مجرى القلعة عن شمال 

الذاهب إلى القرافة. وقد أحب أهل مصر السيدة نفيسة حبًا جمًا ويعتقدون يف كراماهتا، فكانوا إذا نزل 

ا يف حياهتا أئمة الفقه اإلسالمي وكبار هبم أمر جاؤوا إليها يسألوهنا الدعاء فتدعو لهم، وكان يفد إليه

العلماء فقد زارها اإلمام الشافعي وبصحبته عبداهلل بن الحكم من وراء حجاب وقال لها: ادعي لي، 

ونظرا  لكراماهتا ومناقبها الجليلة أقبل الناس على زيارهتا يف الحياة وبعد الممات خلق ال يحصون من 

. ويقال بأن األمير عبدالرحمن كتخذا عّمر المشهد النفيسي العلماء والخلفاء واألولياء وغيرهم

ومسجده وبنى الضريح على هذه الهيئة الموجودة وجعل لزيارة النساء طريقًا بخالف طريق الرجال 

م. ويذكر علي مبارك بأنه قد حبس على المشهد أربع مائة وخمسين 1157هـ/ 1118وذلك سنة 

صرف عليه، هذا باإلضافة إلى ما يتجمع يف صندوق نذوره والتي فدانًا وعدد من الرباع والحوانيت لل

كانت تبلغ يف السنة يف العهد ما قيمته خمسة وعشرين ألف قرش، كما كانت نظارة األوقاف تصرف له 

؛ سعاد 887 -888، ص 5ثمن الزيت والحصر والبسط وملئ الميضأة. )مبارك، الخطط التوفيقية، ج

، ص 1؛ أبو العمايم، آثار القاهرة اإلسالمية، مج 141 -144، ص 1جماهر، مساجد مصر وأولياؤه، 

881- 887.) 
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 يعدلها فضة أنصاف خمسة القراء

 ثنتان نصف مايتا سنة كل يف عنها ةفض نصفًا عشرون شهر كل يف -11

 بمقام الشريفة المحياة ليلة جمعة كل يف يصرف وما ذلك من فضة نصفًا وأربعون

 تعالى باهلل العارف

 يفرق قرصة خبز ثمن يف فضة أنصاف خمسة (1)الخواص علي سيدي -13

 سنة كل يف عنها فضة نصفًا عشرون شهر كل يف يعدلها الشريفة المحياة فقراء على

 فضة نصفًا وأربعون ثنتان نصف تاماي

 العارف بمقام الشريفة المحياة ليلة جمعة كل يف يصرف وما ذلك من -17

 فقرا على يفرق قرصة خبز ثمن يف فضة أنصاف خمسة (2)مدين سيدي تعالى باهلل

 المذكورة الشريفة المحياة

 ثنتان نصف مايتا سنة كل يف عنها فضة نصفًا عشرون شهر كل يف -48

                                                                        

يقع مقام سيدي علي الخواص بحارة الخّواص يف آخرها على يسار شارع الخواص الذي أول هذا  ( 1)

الشارع عطفة البالحة، وآخره عطفة ندى. وسيدي علي الخّواص هو شيح سيدي عبدالوهاب الشعراين 

ه األحاديث والتسفير جملة وافرة وقال إنه كان من األميين. وكان للناس فيه اعتقاد كبير، الذي نقل عن

 (. 18، ص 4ويعمل له مولد سنوي عقب مولد البيومي. )مبارك، الخطط التوفيقية، ج

يقع مقام سيدي مدين داخل مسجده المعروف بمسجد الشيخ مدين الموجود يف خط باب الشعرية  ( 4)

دين، قائم على أربعة أعمدة من الرخام وبأرضه فرش من الرخام الملون. وينتسب بداخل حارة م

الشيخ مدين بن أحمد األشموين إلى جده األكرب الشيخ أبي مدين المغربي من أعيان مشايخ المغرب 

يف القرن السادس الهجري. والشيخ مدين هو أحد أصحاب سيدي أحمد الزاهد الذي انتهت إليه تربية 

يف مصر وقراها، وأصبح سيدي مدين صاحب كرامات كثيرة وشهيرة بين مريديه وغيرهم،  المريدين

حيث اشتهر وشاع أمره وانتشر وقصده الناس واعتقدوه وأخذوا عليه العهود وكثر أصحابه ومريدوه يف 

م ودفن يف مقامه وزاويته التي أقيم عليها 1221هـ/ 351إقليم مصر وغيرها. ومات الشيخ مدين سنة 

؛ سعاد ماهر، 452 -454، ص 5سجده، ويعمل له مولد كل سنة. )مبارك، الخطط التوفيقية، جم

 (.178 -152، ص 2مساجد مصر وأولياؤه، ج
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 العلم صاحب بمقام الشريفة المحياة ليلة يصرف وما ذلك من فضة نصفًا وأربعون

 الشيخ الكبير

 الفقراء على يفرق قرصة خبز ثمن يف فضة أنصاف خمسة جمعة كل يف -41

 مايتا سنة كل يف عنها فضة نصفًا عشرون شهر كل يف يعدلها المذكورة بالمحياة

 نصفًا وأربعون ثنتان نصف

 الشفا بدار المنقطعين للمرضى ميو كل يف يصرف وما ذلك من فضة -44

 أنصاف خمسة به المسجونين والمجانيين المنصوري البيمارستان مسجد داخل

 قرصة خبز ثمن يف فضة

 فضة نصفًا وخمسون نصف ماية شهر كل يف يعدلها عليهم يفرق وجبن -48

 للمسجونين يصرف وما ذلك من فضة نصف وثمانماية نصف ألف سنة كل يف عنها

 الشرع بسجن

 ثمن يف فضة أنصاف خمسة يوم كل يف الرحبة بسجن المعروف ريفالش -42

 وخمسون واحدة نصف ماية شهر كل يف يعدلها به المسجونين على يفرق قرصة خبز

 شهر كل يف عنها فضة نصفًا

 والزيادة الصرف المرقوم المبلغ باقي فضة نصف وثمانماية نصف ألف -45

 والمصلحة الحظ من ذكورالم وقفه ولجهة ذلك يف لنفسه رأى لما الشرعيين

 الوافرة والغبطة

 وأحسن عمله اهلل تقبل الجليل الملك من الجزيل الثواب بذلك قاصدا   -47

 الشرعي االعرتاف لشهوده بذلك إليه المشار الواقف موالنا باعرتاف ومرجعه مآبه

 اتصل أن بعد

 بأعاليه تاريخه المحكي وقفه مكتوب هو ما إليه المشار اإلسالم شيخ -41
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 .بمقتضاه العمل وألزم وارتضاه وأجازه مرعيًا تنفيذا   ونقده شرعيًا اتصاال  

 زيادة من إليه نسب بما إليه المشار الواقف على اإلشهاد وثبت -43

 اإلسالم شيخ موالنا لدى بأعاليه المشروح المصرف

 وقضا ذلك بموجب وحكم شرعيًا ثبوتًا شهوده بشهادة إليه المشار -47

 مرضيين مقربين تامين يينشرع صحيحين وقضا حكمًا بصحته

 يف مسوال  المرضية المحررة والواجبات الشرعية  للشرايط مستوفين -88

 الشهر يف شهد وبه وحرر ذلك جرى بذلك الكريمة نفسه على وأشهد ذلك

 من وحصته قدره المعظم رمضان شهر عشر الثامن الموافق المبارك -81

 والشرف العزة كمال له من هجرة من وألف ومايه ثالثين سنة شهور

 الليالي ومد الكرام وصحبه آله وعلى وكرم وشرف ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا -84

 .الوكيل ونعم اهلل وحسبنا واختتام افتتاح كل يف الدوام على ربي وحمد واأليام
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 البحث نتائج: 

 العهد يف المصري المجتمع مظاهر بعض عن الدراسة هذه كشفت -

 الكريمي محمد للتاجر يتهاملك تعود وقفية وثائق تحليل خالل من وذلك العثماين

 الجوانب بعض المظاهر تلك وتضمنت القاهرة مدينة تجار مشاهير من وهو

 .والقضائية والدينية واالقتصادية االجتماعية

 كانت التي الشرعية التوثيقات عن صورة للباحثين الدراسة هذه قدمت -

 لمعامالتا تقنين طرق ووضحت العثماين العصر يف المصرية المحاكم يف متداولة

 .الخاصة واألمالك العقارات تسجيل عملية خالل المتبعة البالغة والدقة التجارية

 تزخر التي الوقفية الوثائق سلسلة من يتجزأ ال جزءا   الوثيقتين هاتين تعد -

 للشوارع كثيرة وإشارات، العثماين العصر إلى ترجع التي الحضارية بالمصطلحات

 المصادر من غيرها يف نجدها نكاد ال التي صرم يف األثرية واألماكن والحارات

 .المكتوبة التاريخية

 تنمية يف وأثرها( األهلية) الذرية األوقاف أهمية الدراسة هذه أظهرت -

 االجتماعية الرعاية فئات مختلف على بالنفقة وتكفلها اإلسالمية المجتمعات

 .المعوزين والفقراء والمساجين كالمرضى

 التوصيات

 تزال ما التي التاريخية الوثائق من المزيد عن بالكشف الباحثان يوصي -

 على الثاقبة الدالئل ويقدم المعلومات يثري عنها الكشف ففي المكتبات حبيسة

 .مصداقية التاريخية المصادر أكثر من تعد الوثائق ألن واألحداث الوقائع

 الرسمية والمؤسسات العلمية الجهات أحدى تتولى أن الباحثان يوصي -

 االطالع ليسهل مجالت أو مجلدات   يف وإصدارها المحققة الوثائق وتبويب جمع

 .للباحثين منها واإلفادة عليها
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 مالحق

 الكرميي حممد اخلواجا أوقا  وةيقمت صور .7

 :الوةيقة األوىل -أ 
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 :الوةيقة الثانية -ب 
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   العصر العثماني  ريطة القاهرة .1
 
 
 

 فندق: ف

 حارة: ح

 خان: خ

 رسةمد: م

 مسجد: م  

 باب: ب

 جس: ج

 حي: ح

 شارع: ش

 سوق: س

 وكالة: و

 ثكنة 

 كنيسة+ 

 فندق     

 سوق صغير   

معبد 

 

 دار، فرج لطيف ترجمة، العثماين العصر يف الكربى العربية المدن، ريمون أندرية* 

   .427 ص، 1771، 1ط، القاهرة، والتوزيع والنشر للدراسات الفكر
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 لعصر العثماني  نق ً عن  ريطة وص  مصر( ريطة القاهرة   ا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكر دار، فرج لطيف ترجمة، حاضرة تاريخ القاهرة، ريمون أندرية* 

 .177ص، مصر، القاهرة، والتوزيع والنشر للدراسات
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 والمراجع المصادر قائمة

 :والوقفيات احلتج: أواًل

 األوقاف وزارة شيفار، 332 وقف، الكريمي التاجر ووقف حجج وثائق -

 .مصر، القاهرة، العربية مصر جمهورية يف

 1248/ هـ 348 سنة رجب 14 يف المؤرخة شيخ المؤيد السلطان وثيقة -

 يف العليم عبد فهمي نشرها، 85 المحفظة( 783) رقم بمصر األوقاف وزارة، م

 المؤيد السلطان عصر" الجراكسة المماليك عصر يف اإلسالمية العمارة كتاب

 .كتاب المائة مشروع والتاريخية األثرية الثقافة سلسلة، "شيخ

، م1241/ هـ 381 سنة األول جماد 7 يف المؤرخة الالال جوهر وثيقة -

 (.قديم 1841) رقم، مصر، األوقاف وزارة

 سنة األخرة جمادى 143 يف المؤرخة، جوربجي مصطفى وثيقة -

 (.4584) رقم، بمصر األوقاف وزارة، م 1732/ هـ1877

 يًا: املصادر املطبوعة:ةان

 758 ت)، الدمشقي الصالحي علي بن محمد الدين شمس، طولون ابن .1

، دهمان أحمد محمد تحقيق)، 1ط، المناصب لزغل الطالب نقد، (م1527/ هـ

 .م1774، لبنان، بيروت، المعاصر الفكر دار، (دهمان محمد وخالد

، المقدسي مدمح بن أحمد بن عبداهلل الدين موفق محمد أبو، قدامة ابن .4

، ج 2، 1ط، حنبل بن أحمد المبجل اإلمام فقه يف الكايف، (م1484/ هـ788 ت)

 .م1734، لبنان، بيروت، اإلسالمي المكتب، الشاويش زهير تحقيق

 لسان، (م1811/ هـ111 ت) مكرم بن محمد الدين جمال، منظور ابن .8
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 .1773، بيروت، صادر دار، مجلد 15، العرب

 الحادي القرن علماء من)، عبدالكريم بن مدمح بن أحمد، األشموين .2

 واالبتداء الوقف بيان يف الهدى منار، (الميالدي عشر السابع القرن/ الهجري عشر

 بن زكريا اإلسالم لشيخ واالبتداء الوقف يف المرشد يف ما لتلخيص المقصد ومعه

 العال أبو شريف عليه علق، م1517/ هـ747 سنة المتوىف األنصاري محمد

 .م4884، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، ويالعد

 شرح، (م1721/ هـ1851 ت)، إدريس بن يونس بن منصور، البهويت .5

 .ت.د، بيروت، الفكر دار، اإلرادات منتهى

 اآلثار عجائب، (م1344/ هـ1481 ت)، حسن عبدالرحمن، الجربيت .7

 ووضع صححه، أجزاء 8، 1ط، الجربيت بتاريخ المعروف واألخبار الرتاجم يف

، العلمية الكتب دار، بيضون علي محمد منشورات، الدين شمس إبراهيم حواشيه

 .م1771، لبنان، بيروت

 كتاب، (م748/ هـ811 ت)، هارون بن محمد بن أحمد، الخالل .1

 وتحقيق دراسة، مج 4، 1ط، الشيباين حنبل بن أحمد اإلمام مسائل من الوقوف

 .م1737، الرياض، معارفال مكتبة، الزيد علي بن أحمد بن عبداهلل

 معيد، (م1877/ هـ 111 ت)، علي بن عبدالوهاب الدين تاج، السبكي .3

 أبو ومحمد شلبي زيد وأبو النجار علي محمد تحقيق)، 1ط، النقم ومبيد النعم

 .م1723، القاهرة، العربي الكتاب دار، (العيون

، (م1172/ هـ578 ت)، طيفور بن محمد عبداهلل أبو، السجاوندي .7

، عمان، المناهج دار، درويش هاشم محس تحقيق، 1ط، واالبتداء الوقف كتاب

 .م4881، األردن
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، (م1212/ هـ311 ت)، يعقوب بن محمد الدين مجد، آبادي الفيروز .18

 .ت. د، بيروت، الجيل دار، أجزاء 2، المحيط القاموس

 يف األعشى صبح، (م1213/ هـ341 ت)، علي بن أحمد، القلقشندي .11

 وقابل عليه وعلق شرحه، 12، 14، 1، 2، 8ج، ج 12، 1ط، اإلنشاء صناعة

 نبيل: نصوصه وقابل عليه وعلق شرحه، 5ج، الدين شمس حسين محمد: نصوصه

، العلمية الكتب دار، الفكر دار، (طويل علي يوسف تحقيق)، 3ج، الخطيب خالد

 .م1731، لبنان، بيروت

 طبعة، اإلنشاء صناعة يف األعشى صبح، علي بن أحمد، القلقشندي .14

 والرتجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة، 8ج، القومي واإلرشاد قافةالث وزارة

 .م1778، القاهرة، والنشر

 المعروف واآلثار الخطط بذكر واالعتبار، المواعظ، المقريزي .18

 مكتبة، الشرقاوي ومديحة زينهم محمد تحقيق، ج 8، 1ط، المقريزية بالخطط

 .م1773، القاهرة، مدبولي

 ربية:ةالثًا: املراجا الع

 إلى علي محمد والية من القاهرة مدينة، الدين حسام محمد، إسماعيل .1

 .م1777، القاهرة، العربية اآلفاق دار، 4ط، 1317 -1385 إسماعيل

 الهجرية التواريخ مقارنة يف اإللهامية التوفيقات، مختار محمد، باشا .4

 المؤسسة، جم 4، عمارة محمد وتكملة وتحقيق دراسة، والقبطية اإلفريكية بالسنين

 .1731، مصر، والنشر للدراسات العربية

 األلقاب تطور يف دراسة العثمانية والوظائف األلقاب، مصطفى، بركات .8

 اآلثار خالل من) العثمانية الخالفة إلغاء حتى لمصر العثماين الفتح منذ والوظائف
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 .م4888، مصر، القاهرة، غريب دار، م1742 -1511( والمخطوطات والوثائق

، العربية للغة مطّول قاموس المحيط محيط، بطرس المعلم، تاينالبس .2

 .ت.د، ط.د، لبنان مكتبة، بيروت

، الجودرية" اإلسالمية وآثارها القديمة القاهرة أحياء، محمد، الجهيني .5

، مصر، الجامعي للكتاب الحديثة األكاديمية، 1ط، "المحمودية، المسطاح

 .م4883

( م1173 -1511) العثماين لعهدا يف مصر تاريخ، حسن إبراهيم حسن .7

 -األول فؤاد جامعة، الثالث الباب، المصري التاريخ يف المجمل كتاب يف منشور

 .ت.د، اآلداب كلية

، المملوكي العصر يف التاريخية األلفاظ معجم، أحمد محمد، دهمان .1

 .م1778، الفكر دار – المعاصر الفكر دار، دمشق – بيروت، 1ط

 لطيف ترجمة، العثماين العصر يف الكربى عربيةال المدن ،أندرية ،ريمون .3

 .1771، 1ط، القاهرة، والتوزيع والنشر للدراسات الفكر دار، فرج

 الفكر دار، فرج لطيف ترجمة، حاضرة تاريخ القاهرة، أندرية ،ريمون .7

 .مصر، القاهرة، والتوزيع والنشر للدراسات

، ياسور، 2ط، دمشق جامعة منشورات، المماليك تاريخ، عادل، زيتون .18

 .م1774 -1771

 بطون من اإلسالمية العمارة مصطلحات يف الكامل، سامي، نوار .11

 .م4884، اإلسكندرية، الوفاء دار، اللغوية المعاجم

 منشورات، أجزاء 5، الصالحون وأولياؤه مصر مساجد، سعاد، ماهر .14

 .1738، الثقافة وزارة، العربية مصر بجمهورية اإلسالمية للشئون األعلى المجلس
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 دار، الدخيل من الجربيت تاريخ يف ورد ما تأجيل، السعيد أحمد، مانسلي .18

 .م1717، القاهرة، المعارف

 الحضارة مركز، 1ط، العثماين مصر نقود، السيد أحمد، الصاوي .12

 .م4881، القاهرة، العربية

 مكتبة، اإلسالمية والفنون العمارة مصطلحات معجم، عاصم، رزق .15

 .م4888، القاهرة، مدبولي

 -748) العثماين العصر يف بالقاهرة اإلسالمية العمارة، عاصم، رزق .17

 .م4888، مصر، مدبولي مكتبة، أجزاء 2، (م1385 -1511/ هـ1448

 فيمن اإلشارات أوضح، (م1181/ هـ1158) شلبي أحمد، عبدالغني .11

 وتحقيق تقديم، العيني بالتاريخ المقلب والباحثات الوزراء من القاهرة مصر تولى

 .م1713، مصر، الخانجي مكتبة، عبدالرحيم الرحمنعبد عبدالرحيم

، برس جروس، 1ط، اإلسالمية العمارة موسوعة، عبدالرحيم، غالب .13

 .م1733، لبنان، بيروت

 الجراكسة المماليك عصر يف اإلسالمية العمارة، فهمي، عبدالعليم .17

 األعلى المجلس مطابع، "88" كتاب المائة مشروع، "شيخ المؤيد السلطان عصر"

 .ت. د، مصر، ثارلآل

، أركانه، فضله، مفهومه: الوقف، عبدالرحمن محمد، عبدالمنعم .48

 مؤتمر، وأنواعه وفضله مفهومه: الوقف كتاب ضمن بحث، وأنواع، شروطه

 .م4881، المكرمة مكة، القرى أم جامعة، األول األوقاف

 دراسة والعثمانيين المماليك عصر بين دمشق)، حسن أكرم، العلبي .41

، والنشر للطباعة المتحدة الشركة، 1ط، واقتصادية وثقافية تماعيةواج تاريخية
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 .1734، سوريا

 المجلد، العثماين العصر يف اإلسالمية القاهرة آثار، محمد، العمايم أبو .44

، أوغلى إحسان الدين إكمال وتقديم إشراف، والزوايا والمدارس المساجد، األول

 التاريخ سلسلة، (إرسيكا) الميةاإلس والثقافة والفنون للتاريخ األبحاث مركز

 .م4888، أسطنبول، مصر يف الرتكية والثقافة

 مطبعة، اإلسالمية الشريعة يف الوقف أحكام، عبيد محمد، الكبيسي .48

 .م1711، ط.د، بغداد، اإلرشاد

 المطبعة، النميات وعلم العربية النقود، ماري أنستاس األب، الكرملي .42

 .م1787، مصر، القاهرة، العصرية

 تاريخية دراسة مصر يف االجتماعية والحياة األوقاف، محمد، نأمي .45

 .م1738، مصر، القاهرة، العربية النهضة دار، ط. د، وثائقية

 األثرية المصطلحات قاموس، إبراهيم وليلى محمد محمد، أمين .47

 .م1772، القاهرة، األمريكية الجامعة مطبعة، والوثائقية

 ومدهنا والقاهرة لمصر جديدةال التوفيقية الخطط، باشا علي، مبارك .41

 الكتب دار مطبعة، بوالق طبعة من جديدة طبعة، ج 48، والشهيرة القديمة وبالدها

 .م4812، بالقاهرة القومية والوثائق

 مصر يف اإلسالمية والبيوت الوكاالت، رفعت محمد، موسى .43

 .م1778، اللبنانية المصرية الدار، العثمانية
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Documents of Trader Mohammed Al- Karimi's 

Endowments 

 in Cairo 

(1716 – 1717 AH \  1129- 1130 AD) 

(Analytical Historical Study) 

 

 

Abstract 
 

This study reveals the documents of family waqf owned 

by trader Mohammed Al- Karimi one A'ayan of Cairo City 

(died after 1129 AH / 1716 AD), and emerges its 

importance as an manuscripts from the troves that have not 

unveiled before, it is also important endowments in the 

historical studies field, where they are replete with worth 

information about religious, social, economic and, and  

constructional civilizational manifestations witnessed by the 

Egyptian society during the Ottoman era.  To highlight the 

scientific value to those documents, work was done on the 
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copy and achieve their terminology, and conduct study and 

scientific analysis of their contents, and reformatted for 

learners, to be within of documents system that rush by 

researchers as one of the closest the historical sources to 

study the Egyptian society in the Ottoman era. 

Key words: 

Waqf, The Egyptian society in the Ottoman era, Waqf 

Documents Endowments of trader Al- Karimi. 
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النشر العلمي يف معهد البحوث العلمية 
 وإحياء الرتاث اإلسالمي

جبامعة أم القرى: دراسة ببليومرتية 
للنتاج الفكري املنشور خالل الفرتة من 

 هـ 5344هـ إىل 5413
 

 بن عبدالقادر الزهرانيد. مجعان 

 استاذ عل  املعلومات املساعد

 جامعة أم القر   –معرد البحوث العلمية وإحياء ال اث اإلس مي 
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 املستخلا:

 معهد يف المطبوع الفكري للنتاج ببليومرتية دراسة هي الحالية الدراسة

 عام من الفرتة خالل القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

 منهجًا الببليومرتية القياسات منهج الباحث استخدم. هـ1288 عام هناية إلى 1872

 حجم على التعرف يف الدراسة هذه أهداف تركزت ولقد، الدراسة هبذه للقيام علميًا

 باإلضافة واللغوي الزمني التطور وكذلك الموضوعية تجاهاتاإل الفكري النتاج

 الدراسة هذه خرجت وقد. المشرتك والتأليف المؤلفين إنتاجية على التعرف إلى

 أكرب على 1213 -1212 من الزمنية الفرتة حصول أهمها من لعل عديدة بنتائج
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 لزمنيةا الفرتة كانت حين يف، %42.85 بلغت بنسبة المطبوعة الكتب من عدد

 العددي التفوق كان فيما، %8.81 بلغت بنسبة إنتاجًا األقل هي 1872-1873

 من العديد اقرتاح تم وقد. الزمنية الفرتات جميع يف الفردي للنتاج واضحًا

 لجامعة العلمي النشر حركة لمستقبل الفعال التخطيط على تعين قد التي التوصيات

 .القرى أم

 : المفتاحية الكلمات

 - الفكري اإلنتاج، القرى أم جامعة يف العلمي النشر، ببليومرتية دراسات

 . الببليوجرايف الضبط دراسات، ، السعودية
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  :مقدمة

 عن نتج والذي، المعرفة مجاالت شتى يف الفكري النتاج لتضخم كان لقد

 أشكال ظهور إلى فةباإلضا، المتزايدة واالكتشافات المتالحقة العلمية التطورات

 وتنظيم بتقييم المهتمين والباحثين العلماء حث يف كبير دور؛ النشر أوعية من متعددة

 تساعدهم التي العلمية األساليب بعض وتطوير إيجاد على للعمل وفهرستها المعرفة

 .العلمي النتاج ذلك وسمات خصائص إلى التعرف يف

 الدراسات ومنها ريالفك النتاج خصائص دراسات أصبحت فقد وعليه

 وعلى، النتاج ذلك اتجاهات على للتعرف المعتربة الوسائل من الببليومرتية

 اإلحصائية الطرق تستخدم حيث نتائجها لدقة نظرا  ؛ والمنهجية البنيوية خصائصه

 الفكري النتاج هذا لتقييم أسس وضع على والعمل البيانات تحليل عند والرياضية

 .المتاحة المعلومات أوعية مع وتعاملهم ؤلفينالم اتجاهات على والتعرف

 : الدراسة مشكلة

 الفكري اإلنتاج بدراسة هتتم التي الدراسات من العديد وجود من الرغم على

 يوجد ال -الباحث علم حد على– أنه إال، العلمية والمؤسسات المجاالت شتى يف

 رغم القرى أم جامعة يف المنشور الفكري اإلنتاج على يركز ما الدراسات هذه بين من

 .مقننة علمية بصورة اإلنتاج لك وتقييم دراسة ضرورة الباحث رأى فقد لذا، ضخامته

 منذ العلمي بالنشر عنيت التي الجامعات أولى من القرى أم جامعة تعد

، األصعدة كافة وعلى المجاالت مختلف يف والمعرفة العلم لنشر منها سعيًا؛ نشأهتا

 العلم لنشر والبشرية المجتمع لحاجة وإدراكها الكامل اهناإيم من انطالقًا وذلك

 النتاج ذلك لدراسة فاحصة علمية وقفة إلى القرى أم جامعة حاجة وتظهر. والمعرفة

 علمي بحث   ستمائة هـ1288 العام هناية حتى الجامعة إنتاج جاوز أن بعد العلمي
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 مسيرته خالل سالمياإل الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد أصدر ولقد. منشور

 والتي، هـ1247 عام صدر ما آخرها كان التي المطبوعات أدلة من العديد الطويلة

 ال حصرية أعمال أهنا غير، إعدادها على القائمون عليها يشكر مفيدة أعماال   تعد

 الرغم على، العلمي البحث واتجاهات مسار ترسم علمية أعماال   تكون أن إلى ترقى

 االتجاهات دراسة يف المتخصصون الباحثون منها يفيد كي رهتاوضرو أهميتها من

 الدراسة هذه جاءت لذلك. الفكري للنتاج والموضوعية والزمنية العددية

 وتناقشه القرى أم بجامعة المنشور العلمي النتاج ذلك بتحليل لتقوم الببليومرتية

 لتوصياتا بعض إلى للوصول المناسب العلمي المنهج إطار يف نتائجه وتفسر

 وكذلك وتقويمها تصحيحها على وتعمل الضعف جوانب تظهر التي والمقرتحات

 . دعمها وطرق القوة جوانب تحديد

 على التعرف يف بالغة أهمية تكتسب الببليومرتية الدراسات إن وحيث

 نتائجها لدقة نظرا  ، المعرفة مجاالت مختلف يف للباحثين العلمي البحث اتجاهات

 بأوعية المتصلة البيانات تحليل عند والرياضية اإلحصائية قالطر تستخدم حيث

 على والتعرف وناشريها ومؤلفيها المنشورة البحوث وتقييم وتقييمها المعلومات

 .(1)المعرفة فروع مختلف بين التبادلية العالقات

  :الدراسة أهمية

 أم جامعة هبا تتميز التي العلمية المكانة من أهميتها الدراسة هذه تكتسب

 يزيد ما منذ فيها العلمي النشر حركة ونمو العلمي الرقي مجال يف وبخاصة القرى

                                                                        

(1 )Kassem, H. M. A. (1978). Arabic in Specialist information system: a 

study in linguistic aspects of information transfer. (PhD), University of 

London, London. 
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 المطبوع الفكري النتاج ذلك بتحليل ستقوم الدراسة هذه فإن لذا. عقود ثالثة على

 1872 من الفرتة خالل اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد خالل من

 دراسة الطويلة الفرتة تلك مرور عدب الضروري من أضحى حيث. هـ1288 حتى

 هذه خالل من إذ، للنشر الزمني التطور وكذلك والموضوعية العددية االتجاهات

 الباحثين باهتمام حظيت التي العلمية الموضوعات على التعرف يمكن الدراسة

 ومن الضعف مواطن ومعرفة النتاج ذلك سمات على والتعرف إنجازه تم ما وكذلك

 تفيد التي المقرتحات ووضع تحديدها التي للمشكالت العلمية الحلول وضع ثم

 . القرى أم جامعة يف النشر التجاهات الجيد للتخطيط القرار صانعي

 دراسة أول كوهنا يف وذلك آخرى جوانب من الدراسة هذه أهمية تتمثل كما

 ثالبحو معهد خالل من المنشورة الفكرية الباحثين إلسهامات شاملة تفصيلة علمية

 تحليل بأهمية االعتقاد تزايد أن كما، القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية

 لمسيرة تقويم من ذلك يف لما بالغة أهمية الدراسة لهذه يعطى إحصائيًا الفكري النتاج

 المصاعب على والتعرف الحال واقع إلى التعرف هبدف القرى أم بجامعة العلمي النشر

 .للتطوير المقرتحة الطرق وكذلك عليها التغلب ساليبوأ تواجهها التي

 ومشكالت قضايا حل يف المتمثل العلمي للبحث الحيوي الدور إلى إضافة

 إنتاجهم من االستفادة تحقيق على والعمل ألفراده اإلنتاجية الكفاية ورفع المجتمع

 بحثولل عامة بصفة للعلم ومعنوي مادي دعم من الدولة تنفقه وما يتوازى بما

 . خاصة بصفة العلمي

  :الدراسة أهدا 

 أم جامعة يف الفكري النتاج سمات على التعرف إلى الدراسة هذه هتدف

 النتاج ذلك تحليل خالل من وذلك، عقود أربعة تقارب زمنية فرتة خالل القرى
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 الذي اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد خالل من المنشور الفكري

 التابعة البحثية مراكزها موضوعات حسب الكتب إصدار يف تخصصةالم الجهة يعد

 : يلي ما إلى هتدف الدراسة هذه فإن التفصيل من وبمزيد. (1)لها

 المنشور الفكري للنتاج المشرتك والتأليف الباحثين إسهامات إلى التعرف 

 ةبجامع اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد يف البحوث مراكز خالل من

 .القرى أم

 وإحياء العلمية البحوث معهد خالل من المنشور الفكري النتاج حجم بيان 

 .القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث

 البحوث معهد خالل من المنشورة البحوث وسمات طبيعة وتحليل وصف 

 .القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية

 تتناولها لم التي اولتهاتن التي والموضوعات المجاالت إلى التعرف 

 .القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد منشورات

 معهد خالل من المنشورة للبحوث والزمني اللغوي التشتت إلى التعرف 

 .القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

  :الدراسة تساؤالت

 ما أهمها من والتي التساؤالت من العديد على لإلجابة الدراسة هذه تسعى

 : يلي

 ؟القرى أم جامعة يف الفكري للنتاج العددية الزمنية التطورات ما .1

                                                                        

، مكة 1(. حركة النشر بجامعة أم القرى، مج 1777وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي )( 1)

 المكرمة: جامعة أم القرى
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 ؟القرى أم جامعة يف الفكري للنتاج الموضوعية االتجاهات ما .4

 جامعة يف الفكري للنتاج( مشرتك -منفرد) الفكرية المسؤولية حدود ما .8

 ؟القرى أم

 ؟مجال كل يف األكثر العلمي نتاجال ذوو المؤلفون هم من .2

 معهد خالل من المنشور الفكري للنتاج اللغوي التشتت حجم ما .5

 .القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

 ؟القرى أم جامعة يف العلمي النشر تطور يف تسهم قد التي المقرتحات ما .7

  :الدراسة حدود

 : الموضوعية الحدود

 الفكري النتاج خصائص دراسة يف الدراسة لهذه لموضوعيةا الحدود تتمثل

 الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد يف العشرة البحوث مراكز خالل من المنشور

 .المعرفة مجاالت شتى يف القرى أم بجامعة اإلسالمي

 : الجغرافية الحدود

 من رالمنشو الفكري النتاج تحليل يف الدراسة لهذه الجغرافية الحدود تتمثل

 مكة يف القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد خالل

 .المكرمة

 : الزمنية الحدود

 خالل من المنشور الفكري النتاج لتشمل الدراسة لهذه الزمنية الحدود تمتد

 من الفرتة يف القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد

 .هـ1288 عام وحتى بالجامعة مطبوع كتاب أول ريختا وهو هـ1872
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 : اللغوية الحدود

 معهد خالل من المنشور الفكري النتاج تغطي الدراسة هذه ألن نظرا  

 مجاالت شتى يف القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

 .اإلنجليزيةو العربية باللغتين المشور النتاج ذلك الدراسة تناولت فقد، المعرفة

 : النوعية الحدود

 التي األوعية من المختلفة األشكال دراسة النوعية بالحدود الباحث يعني

 البحوث معهد يف العشرة البحوث مراكز خالل من المنشور الفكري النتاج هبا صدر

 المعرفة مجاالت شتى يف القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية

 .الكتاب هو حدوا شكل يف والمتمثل

  :الدراسة منرج

 هبذه للقيام علميًا منهجًا الببليومرتية القياسات منهج الباحث استخدم

 النتاج وخصائص سمات على التعرف خالله من يمكن الذي المنهج كونه، الدراسة

 هذا إن حيث، الموضوعية وكذلك واللغوية والنوعية العددية النواحي من الفكري

 االتصال وعمليات تراكيب لدراسة والمقاييس الطرق من مجموعة يحوي المنهج

 العددية بالدراسة يهتم الببليومرتي القياس منهج أن إلى باإلضافة هذا، (1)العلمي

 قانون استخدام إلى باإلضافة، (2)المجاالت مختلف يف الفكري للنتاج  واإلحصائية

                                                                        

(1)   Borgman, C., & Furner, J. (2002). Scholarly communication and 

bibliometrics. Annual review of information science and technology 36(1) 

, 3-72. 

(2)   Herther, N. K. (2009). Research evaluation and citation analysis: key issues 

and implications. The Electronic Library, 27(3) , pp. 361 - 375. 
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 عددا نجد محددة يةزمن فرتة وخالل موضوعي مجال أي يف بأنه يقرتح الذي لوتكا

: 1) الرياضية الصيغة وفق وذلك اإلنتاج يف غزارة غيرهم من أكثر المؤلفين من قليال  

 خمس من تتكون فرتة وكل زمنية فرتات ثماين إلى الدراسة فرتة تقسيم تم كما، (4 ن

 علميًا بحثًا عشر وخمسة ستمائة عددها البالغ المطبوعات تصنيف وتم، سنوات

 العلمية البحوث لمعهد التابعة العشرة العلمية البحوث مراكز لتخصصات وفقًا

 . اإلسالمي الرتاث وإحياء

 الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد مطبوعات دليل من الباحث اتخذ وقد

 يف نشر ما جميع حصر فيه تم حيث أساسًا مصدرا   هـ1247 عام الصادر اإلسالمي

 إلى هـ1288 من األعوام إصدارات على يشتمل لم الدليل هذا أن وحيث. المعهد

 الدائم المعرض مقر إلى ميدانية بزيارات الباحث قام فقد هـ1288 العام هناية

 القرى أم بجامعة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد لمطبوعات

 بتعاون المطبوعات قوائم استكمال إلى باإلضافة الصادرة الكتب أصول ومراجعة

 . بالمعهد النشر إدارة وبيمنس من كامل

  :السابقة الدراسات بعض

 إلى عمدت التي الببليومرتية الدراسات إحدى (1)سمرقندي الباحث دراسة 

 اعتمادا   القرى أم بجامعة السعوديين التدريس هيئة ألعضاء الفكري النتاج تحليل

 معا العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة عن الصادر الدليل على

 878 عددهم البالغ السعوديين التدريس هيئة أعضاء إنتاج حصر الذي، هـ1217

                                                                        

بجامعة أم القرى اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ( 1248سمرقندي، عبداللطيف. )( 1)

مايو يونيو  -هـ 1248، محرم/صفر 2، ع48، مجلة عالم الكتب، مج ببليومرتية تحليلية دراسة –

 841-477م ص ص 1777
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 التعليمية الخطة بناء يف بطء وجود هو الدراسة هذه إليه توصلت ما أهم ومن، عضوا  

 الببليوغرافية البيانات بكتابة األعضاء بعض اهتمام وعدم، بالطائف الرتبية لكلية

 هذا ضمن بياناهتم إلدراج الباحثين بعض من استجابة عدم هناك وأن، ألبحاثهم

 الباحث فيها يستخدم التي العملية البحوث عن تختلف النظرية البحوث وأن، الدليل

 من قليل عدد يف وينشره بحث من أكثر يف العمل يستطيع بحيث المختربات

 .الصفحات

 الباحث دراسة تعد Tiew(1) إلى سعت التي الببليومرتية الدراسات إحدى 

 الدراسة هذه توصلت وقد، ماليزيا يف التاريخية المجالت بأقدم قائمة وإنشاء رحص

 Journal of the Indian Archipelago and Eastern مجلة أن إلى

Asia الالمع والمحامي الصحفي بواسطة 1321 عام نشرت حيث األقدم هي 

James Richardson Logan ،1777 حتى 1321 من الفرتة خالل ذلك وتال 

، متعددة ومعاهد وجمعيات أفراد بواسطة وذلك ماليزية تاريخية مجالت عشر نشر

 .اآلخر البعض توقف فيما اآلن حتى تصدر ماتزال المجالت هذه بعض وأن

 علمية مقالة 434 لعدد ببليومرتيًا تحليال   قدمت التي (2)األنصاري دراسة 

 والمعلومات تالمكتبا مجال يف LISA المعلومات قاعدة من اسرتجاعها تم

 على التعرف إلى الدراسة هدفت  حيث، الخليجي التعاون مجلس دول من لباحثين

                                                                        

(1)  Tiew, W. S. (2003). Malaysian historical journals (1847-1966): A 

bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 

8(1) , pp19-43. 

(2)  Al-ansari, H. H. (2008). Library and Information Science Literature on the 

Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: A Bibliographic Analysis. 

Technical Services Quarterly, 25(3) , 21-34. 
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 والمسئولية الموضوعي والتوزيع الزمني التطور حيث من النتاج هذا خصائص

 ووصل السبعينيات يف النمو بدأ قد الفكري النتاج هذا أن النتائج بينت وقد. الفكرية

 أبرز كان فيما، وصفية كانت المنشورة البحوث معظم وأن التسعينيات يف قمته

 تقنية بتطبيقات متعلقة المنشور الفكري النتاج تناولها التي الموضوعات

، والمعلومات المكتبات تعليم، االلكرتونية المعلومات ومصادر، المعلومات

 أوضحت كما. واستخدامها المعلومات إلى الوصول وأخيرا  ، الجامعية المكتبات

 كان المنشور غالبية وأن المشرتك الفكري النتاج محدودية عن الدراسة ههذ نتائج

 تلك معظم احتوت قد والربيطانية األمريكية المجالت وأن المنفرد للتأليف

 .األبحاث

 للنتاج ببليومرتي تحليل إجراء إلى هدفت التي (1)وأحمد اهلل عطا دراسة 

 المحكمة العربية العلمية التالمج يف المنشور والتفوق الموهبة مجال يف العلمي

 حجم أن الدراسة هذه توصلت حيث، م4881 عام إلى 1721 عام من الفرتة خالل

 باللغة معظمها علمية مادة( 882) بلغ المجالت تلك يف المنشور الفكري النتاج

، والتفوق الموهبة يف متخصصة غير محكمة عربية مجلة( 71) يف منشورة العربية

 الرتبية مجلة هي المجال يف نشرت مجلة أول أن كما، محورية مجلة توجد ال وأنه

 الفكري النتاج حجم يف سنويا نموا هناك وأن م1725 عام مصر يف الصادرة الحديثة

 من الذكور من للباحثين وبخاصة المنفرد التأليف وأن المجال هذا يف المنشور

 الدول أكثر هي رمص جمهورية وأن، المجال هذا يف الشائع هو الجامعات أساتذة

 . المجال هذا يف إنتاجية العربية

                                                                        

دراسة ببليومرتية لإلنتاج العلمي يف مجال (. 4887) فخليل يوس، أحمد، صالح الدين فرح، عطا اهلل( 1)

المجلة م(،  4881  1721الموهبة والتفوق المنشور يف المجالت العلمية العربية المحكمة يف الفرتة )

 4887، 1، ع1العربية للرتبية، مج 
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 المكتبات مجال يف المنشورة األدبيات أن إلى تشير التي (1)ناصر دراسة 

 هذا تحليل يجب فإنه ولذا، التخصص هذا يف المهني التطور مرآة تعد والمعلومات

 المناهج من الببليومرتية الدراسات منهج ويعد، فيه القصور أوجه على للتغلب النمو

 استخدام مراجعة إلى الدراسة هذه وهتدف. المجال هذا يف االستخدام واسعة

 إلى الدراسة توصلت حيث، والمعلومات المكتبات مجال يف الببليومرتية الدراسات

 فإن ذلك ومع القضايا مختلف لحل جدا   مفيد الببليومرتية الدراسات منهج أن

 دولة يف االستخدام شائعة غير المعلوماتو المكتبات مجال يف المنهج هذا تطبيقات

 . االهتمام من مزيد إلى بحاجة وأنه باكستان

 مجلة 11 دراسة تم قد أنه الباحث فيها بين التي (2)مخرجي دراسة 

 بال الصدور يف مستمرة والمعلومات المكتبات مجال يف المصدر مفتوحة الكرتونية

 ذلك دراسة إلى الدراسة هذه سعت وقد، م4882-4888 من الفرتة خالل توقف

 المؤلفين على والتعرف، المنشورة األبحاث تحليل خالل من المنشور النتاج

 يتعلق ما وكذلك الموضوعي التحليل إلى باإلضافة يتبعوهنا التي والدول وجهاهتم

 كميًا األبحاث تلك بيانات تحليل تم وقد. األبحاث تلك يف المستخدمة بالمراجع

 خالل 1787 بلغ قد المنشورة األبحاث مجموع أن إلى الدراسة توصلت حيث

 الباحثين وأن المجالت تلك يف نشرا   أكثر كانوا الذكور المؤلفين وأن الفرتة تلك

 وأن المفتوح النشر مقابل أكثر رسوم دفع يتحملون تعليمية لجهات التابعين

 احتوت األبحاث تلك من% 78 على يزيد ما أن كما، المتقدمة الدول من معظمهم

                                                                        

(1)  Naseer, M.M., &Mahmood, K. (2009). Use of bibliometrics in LIS 

research.Libres 19(2) ,1-11. 

(2)  Mukherjee, B. (2009). scholarly research in LIS open access electronic 

journals: Abibliometric study.Scientometrics 80(1), 169-196. 
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 أن أيضًا الدراسة وأظهرت، دراسة لكل مرجعا 42 يقارب بما علمية مراجع على

 قد والمعلومات المكتبات مجال يف الحر الوصول ذات االلكرتونية المجالت

 .مهمة علمي اتصال كوسيلة واسعة شهرة على حصلت

 جامعة لنتاج ببليومرتية دراسة عن عبارة كانت التي (1)الخيل أبا دراسة 

 وقد. م4883 عام إلى 1777 عام من والمرتجمة المؤلفة الكتب من سعود ملكال

 واالتجاهات، العددي الزمني التطور على التعرف يف الدراسة أهداف تركزت

 نتـائـج إلى الدراســة توصلت وقد، التأليف ومسؤولية، لإلنتاج والنوعية الموضوعية

 عدد أكرب على( 4888 -1777) من ـــةالزمنـيـ الفـتـرة حصــول أهمـهــا من عـديـدة

( 1718 -1777) الزمنية الفرتة كانت حين يف، ونشرها الجامعة يف الكتب إنتاج من

 وكان، المرتجمة الكتب الجامعة يف المنشورة المؤلفة الكتب فاقت كما، األقل هي

 ءضو وعلى الزمنية الفرتات جميع يف الفردي العلمي لإلنتاج مطلقًا العددي التفوق

 .والتوصيات المقرتحات بعض وضعت النتائج

 يف اللغات بمختلف المنشور الفكري النتاج تناولت التي (2)الحمود دراسة 

 حتى 4888 من الفرتة خالل والمعلومات المكتبات مجال يف الكويت دولة

 خصائص على التعرف بغرض وذلك الجنسيات مختلف من لمؤلفين م4887

 والمؤلفين والضعف القوة ومواطن النمو حجم حيث من النتاج هذا ومميزات

 .فيها النشر تم التي الدوريات وكذلك إنتاجًا األغزر

                                                                        

النشر العلمي يف جامعة الملك سعود: دراسة ببليومرتية التجاهات ( 4818أبا الخيل، عبدالوهاب. )( 1)

، ع 83، مجلة العلوم االجتماعية لجامعة الكويت، مج م 4883-1777ل الفرتة من نشر الكتب خال

1 ،4818. 

( الدراسة الببليومرتية للنتاج الفكري الكويتي يف مجال المكتبات والمعلومات 4818الحمود، هنالء. )( 4)

 .121-35ص ص  1م. دراسات المعلومات، ع 4888-4887
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 معهد ألعمال الفكري اإلإنتاج خصائص دراسة بموضوع يتعلق فيما أما

 أي للباحث يتوافر فلم؛ المنشورة الفكرية اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

 . موضوعها يف بالغة أهمية ذات الدراسة ذهه يجعل ما وهذا، سابقة دراسة

  (1):(سريعة نظرة) اإلسالمي التراث وإحياء العلمية البحوث معهد

 : المعهد نشأة

 يف إنشائها من قصيرة فرتة بعد سريع علمي نمو القرى أم لجامعة تحقق لقد

 ورهود العلمي البحث بأهمية الجامعة إدارة على القائمين من وإيمانًا، هـ1281 عام

 المراكز من العديد الجامعة أنشأت فقد، الطموحات وتحقيق المجتمعات بناء يف

 لبعض تابعة إما كانت بحثية مراكز بأربعة البداية كانت أن بعد المتخصصة البحثية

 جميعًا ضمها ليتم -اإلسالمي المؤتمر منظمة – مثل خارجية لجهات وإما الكليات

 الذي - اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد - هي واحدة مظلة تحت

، البحثية المراكز تلك على اإلشراف يف األساس مهمته لتتمثل هـ1287 عام أنشئ

 بتنظيم وليقوم، بالجامعة العلمي البحث تنشيط على والعمل، أعمالها وتنسيق

 الموحدة الالئحة – آخرها كان التي واألنظمة للوائح وفقًا العلمي البحث شؤون

 . هـ1217 عام العالي التعليم وزارة أصدرهتا التي -الجامعات يف العلمي حثللب

 بحوث مركز مثل المعهد لنشأة سابقة البحثية المراكز بعض نشأة جاءت وقد

 التعليم بحوث ومركز، والنفسية الرتبوية البحوث ومركز، اإلسالمي الرتاث إحياء

 استحداث ذلك بعد ليتوالى، يةوالهندس التطبيقية العلوم بحوث ومركز، اإلسالمي

 جميع على ولتشتمل المعرفة موضوعات جميع لتشمل جديدة بحثية مراكز

                                                                        

( دليل معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، 4818) عسيري، عادل، الزهراين، جمعان( 1)

 .481جامعة أم القرى، ص ص 
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 وإحياء العلمية البحوث معهد فأصبح، الجامعة يف الموجودة العلمية التخصصات

 على وذلك، متخصصة بحثية مراكز عشرة يضم الحاضر الوقت يف اإلسالمي الرتاث

 : اآليت النحو

البحثي المركز اسممالبحثي زالمرك اسمم

اإلسالمي التعليم بحوث مركز7مركز بحوث إحياء الرتاث اإلسالمي1

وآداهبا العربية اللغة بحوث مركز1مركز بحوث العلوم الرتبوية والنفسية4

االجتماعية العلوم بحوث مركز3اإلسالمية الدراسات بحوث مركز8

مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية7التطبيقية العلوم بحوث مركز2

الصيدلة علوم بحوث مركز18الطبية والعلوم الطب بحوث مركز5

، اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد أهداف أبرز من ولعل

 مع، الميادين مختلف يف العلمي البحث وتشجيع، الجامعة رسالة تدعيم على العمل

، اإلسالمية القيم إطار يف بالمجتمع الجامعة وربط، اإلسالمي بالرتاث العناية مزيد

 : اآليت خالل من وذلك

 تلك لتنفيذ المناسبة الوسائل وتنظيم، العلمي للبحث سياسة وضع . أ

 .ذلك تحقيق على تساعد التي المتاحة والمادية البشرية الطاقات باستخدام السياسة

 والنهوض، والعلوم ضارةالح تاريخ يف ومنجزاته اإلسالمي الفكر إبراز . ب

 .العلمية والبحوث بالدراسات

 وتيسيره، وتحقيقه، وفهرسته، به والعناية، اإلسالمي الرتاث جمع.  ج

 . للباحثين

 البحوث يف الصحيحة العقيدة ضوء يف اإلسالمية بالمعايير االلتزام.  د

 .جميعها األخرى والنشاطات
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  المتاحة المجاالت يف لتدريبوا، التخصصية العلمية االستشارات تقديم. هـ

 . اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث بمعهد

 يف العلمية البحوث إجراء على بالجامعة التدريس هيئة أعضاء تشجيع.  و

 .المجتمع وتخدم، العلم تغني التي التخصصات مختلف

 عن وخارجها المملكة داخل المختلفة والمؤسسات الهيئات مع التعاون.  ز

 .والخربات المعارف وتبادل، البحوث إجراء قطري

، العلمي التوثيق وسائل وتوفير، العلمي البحث نتائج نشر على العمل.  ح

 .المختلفة الفنون يف العلمي البحث مجاالت إغناء، الباحثين مهام لتسهيل

 .ونشره منها يصلح ما وترجمة، واألجنبية العربية العلمية البحوث متابعة.  ط

 يف والباحثين التدريس هيئة ألعضاء الالزمة واإلمكانات الوسائل ةهتيئ.  ى

 من وتمكينهم،    علميا تفرغًا المتفرغون الخصوص وجه وعلى، وغيرها الجامعة

 .مالئم علمي جو يف بحوثهم إجراء

 :(1)باملعرد البحثية املراكز عن خمتصرة نبذة

 : والنفسية الرتبوية العلوم بحوث مركز. 0

 هبدف هـ1872 عام وذلك، الرتبية كلية يف المركز لهذا األساسية ةالنشأ كانت

 أقسام تضم كانت الكلية أن وبخاصة، المتعددة الكلية أقسام يف البحوث ودعم تبني

 جاء ثم، الكليتان هاتان ت نشأ أن قبل االجتماعية العلوم وكلية، التطبيقية العلوم كلية

 إنشائه عند اإلسالمي الرتاث وإحياء علميةال البحوث معهد إلى المركز هذا ضم قرار

                                                                        

(1)  Umm Al-Qura University website, 2014. Retrieved 14 Feb. 2014. 

Available at http://uqu.edu.sa/page/ar/285 
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 والبحوث، بالدراسات يعنى والنفسية الرتبوية العلوم بحوث ومركز، هـ1287 عام

 واإلدارة، النفس وعلم، التدريس وطرق المناهج: مثل، الرتبوية العلوم مجال يف

 . الرتبوية التخصصات من وغيرها، اإلسالمية والرتبية، الرتبوية

 : اإلسالمي التراث إحياء ثبحو مركز. 6

 الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز باسم هـ1877 عام يف المركز هذا أنشئ

 مجال يف العلمية البحوث أنواع تشمل المركز اختصاصات وكانت، اإلسالمي

. اإلسالمي بالرتاث االهتمام إلى إضافة، العربية واللغة، اإلسالمية الدراسات

 ضم هـ1287 عام اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد أنشئ وعندما

، جمعًا، اإلسالمي الرتاث قضايا على الرتكيز األساس هدفه ليكون إليه المركز هذا

 . ونشرا  ، ودراسة  ، وتحقيقًا، وتصنيفًا، وفهرسة  

 : اإلسالمي التعليم بحوث مركز. 4

 للتعليم الميالع المؤتمر توصية على بناء هـ1871 عام يف المركز هذا أنشئ

 رقم الكريم السامي األمر صدر ثم، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة تابعًا اإلسالمي

 إلى ضم هـ1287 عام ويف، القرى أم جامعة إلى بضمه هـ1284/ 7/4  يف 448/3

 بتأصيل المركز هذا ويختص، اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد

 يف علمية بحوث إعداد طريق عن وذلك( العلوم أسلمة) اإلسالمي العالم يف التعليم

 . اإلسالمية الرتبية

 : التطبيقية العلوم بحوث مركز. 3

 والهندسية التطبيقية العلوم كلية إنشاء بعد، هـ1282 عام المركز هذا أنشئ

 وإحياء العلمية البحوث معهد إلى المركز هذا ضم وقد، الرتبية كلية عن واستقاللها

 العلوم تخصصات يف البحوث مسيرة ليرعى، هـ1287 عام اإلسالمي الرتاث
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، األحياء علوم، الحاسبات علوم، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء مثل التطبيقية

 .اإلحصاء علم، والفلك الفضاء علوم، الحيوية الكيمياء

 : اإلسالمية الدراسات بحوث مركز. 5

 لدراساتا لبحوث مستقل كمركز هـ1281 عام يف المركز هذا أنشئ

، والعقيدة، واألصول والفقه، والسنة الكتاب: مثل، المختلفة بفروعها اإلسالمية

 . الشرعية التخصصات من وغيرها، اإلسالمي واالقتصاد

 : وآدابها العربية اللغة بحوث مركز.  2

 مركز عن التخصصات فصل تقرر عندما هـ1281 عام المركز هذا أنشئ

 للجامعة األعلى المجلس وافق حيث، إلسالميا الرتاث وإحياء العلمي البحث

 اللغة بحوث يف النظر ليتولى، وآداهبا العربية اللغة لبحوث مستقل مركز إنشاء على

 .وآداهبا العربية

 : الجتماعية العلوم بحوث مركز. 1

 بعد وذلك، االجتماعية العلوم بحوث لرعاية، هـ1281 عام المركز هذا أنشئ

 والدراسات بالبحوث االهتمام المركز ويتولى، للجامعة األعلى المجلس موافقة

، الجغرافيا، التاريخ، المعلومات علم: مثل، االجتماعية العلوم بفروع المتعلقة

 .واإلعالم، االجتماعية والخدمة، االجتماع وعلم، اإلنجليزية واللغة

 : والمعمارية الهندسية العلوم بحوث مركز. 1

 وإجراء العلمي النتاج بتشجيع ويهتم، هـ1211 عام المركز هذا أنشئ

 المركز ويرعى، نشرها سبل وتسهيل، ودعمها، الهندسية والدراسات البحوث

  العمارة  خاصة  ، والعمارة، الهندسية العلوم تخصصات يف البحوث مسيرة

، مدنية هندسة، كيميائية هندسة، كهربائية هندسة، معمارية هندسة مثل اإلسالمية
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 .حرارية هندسة، ةميكانيكي هندسة

 : الطبية والعلوم الطب بحوث مركز. 9

 والعلوم الطب بحوث مركز مسمى تحت هـ1244 عام المركز هذا أنشئ

 يف اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد لدور معززا   إنشاؤه وجاء، الطبية

، األسنان مثل المختلفة العلمية المجاالت يف ودعمه العلمي البحث تشجيع

 وظائف علم، الطبية الحيوية الكيمياء، المجتمع، األطفال، النساء، الجراحة، الباطنية

 . الطبية الوراثة علم، والمناعة الدم علم، التشريح، األعضاء

 : الصيدلة علوم بحوث مركز. 01

، الصيدلة علوم بحوث مركز مسمى تحت هـ1288 عام المركز هذا أنشئ

 والكيمياء، الطبية والعقاقير، األدوية علم يف خصصةالمت بالبحوث المركز هذا ويهتم

 البحوث معهد لدور معززا   المركز هذا إنشاء جاء وقد، السريرية والصيدلة، الصيدلية

 المجاالت يف ودعمه، العلمي البحث تشجيع يف اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية

 . السريرية الصيدلة، يدليةالص الكيمياء، العقاقير، األدوية علم مثل المختلفة المعرفية

 : البحثية المراكز في النشر آلية

 : التالية المراحل يف البحثية المراكز يف النشر آلية تتمثل

 المعهد عميد إلى بحثه نشر بطلب( ورقيًا أو الكرتونيًا) الباحث يتقدم. 

 المختص البحث المركز مدير إلى الطلب المعهد عميد يحيل. 

 مبدئي فاحص وتحديد المركز مجلس على البحث بعرض المركز مدير يقوم. 

 أربعة بتسمية المركز مجلس يقوم للبحث المبدئي الفاحص إجازة حالة يف 

 (.احتياط واثنان أساسيان اثنان) محكمين
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 أحد إلى البحث ارسال يتم اآلخر ورفض المحكمين أحد إجازة حالة يف 

 .اآلراء أحد ليرجح االحتياطيين المحكمين

 المحكمين قرار يعرض للنشر البحث بصالحية المحكمين يرتقر حال يف 

 .الرفض أو بالموافقة للتوصية المركز مجلس على

 العلمي المجلس على ثم ومن المعهد مجلس على للعرض بالموضوع يرفع. 

 للطباعة الجامعة مطابع إلى يرسل. 

 : البحثية المراكز في النشر معوقات بعض

 : يلي ما بحثيةال المراكز يف النشر معوقات من

 رفضه أو بقبوله القرار يتخذ حتى البحث يقضيها التي المدة طول. 

 الرد يف المحكمين بعض تأخر. 

 الالزم من أكثر النشر مدة يطيل المجالس على للعرض البحث حاجة. 

 المحكمين لمالحظات االستجابة يف الباحثين بعض تأخر. 

 البحث نشر قيعي قد آرائهم على المحكمين أو الباحثين إصرار. 

 الجامعة مطابع يف البحث طباعة فرتة تستغرقها التي الفرتة طول. 

 : ومناقشترا وحتليلرا البيانات عرض

 الببليومرتية المعالجة وعن الدراسة هذه عن نتج ما يلي فيما الباحث يقدم

 صورة وتقديم والنتائج البيانات لتلك مستفيضة ومناقشة تحليال   وسيقدم، لبياناهتا

 معهد) القرى أم جامعة يف والتأليف النشر لحركة الفعلي الواقع تصف قةصاد

 النتاج ذلك تشتت ومدى ونوعًا كمًا( اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث
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 .الفكري النتاج ذلك سمات على والتعرف وموضوعيًا زمنيًا

 المنشور الفكري للنتاج الزمني التوزيع : 

 0شكل 

 التطور العددي لألبحاث المنشورة يف الجامعة حسب الفترة الزمنية

0

5

10

15

20

25

              

1394-1398

1399- 1403

1404-1408

1409-1413

1414-1418

1419-1423

1424-1428

1429-1433

 
 الفرتات يف عدديًا الفكري النتاج تفاوت( 1) رقم الشكل من يتبين

 المسببات تلك ومناقشة التفاوت ذلك مسببات على التعرف يوجب مما، الموضحة

 أن الباحث استطاع ما ضوء يف أحداث من الفرتات تلك خالل مر بما وربطها

 البحوث معهد يف النشر إلدارة كمدير عمله خالل من معلومات من عليه يحصل

 خمس حوالي إلى امتدت لفرتة المعهد إلدارة مديرا   ثم اإلسالمي الرتاث وإحياء

 . متتاليتين لفرتتين المعهد مطبوعات دليل إصدار يف خاللها شارك، سنوات

 كانت التي الفرتة وهي قبل وما( 1284-1873) من الزمنية ةالفرت فخالل

 بمكة عبدالعزيز الملك لجامعة فرعًا كانت حيث، بعد تستقل لم القرى أم جامعة

 بعض يف توقف قد إنه بل ضئيال   الفرتة تلك يف العلمي النشر وكان، المكرمة

 وعام هـ1872 عام من لكل واحدا   كتابًا المنشور الفكري اإلنتاج بلغ إذ، السنوات
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 ما أي بحوث تسعة بين الفكري اإلنتاج تراوح فيما، %8,17 نسبته ما أي هـ1873

 -1877 بين األعوام خالل% 8,87 نسبته ما أي بحثًا عشر وتسعة، %1,27 نسبته

 منها بعض ذكر يمكن التي المشكالت من العديد الجامعة واجهت حيث؛ هـ1284

 . الطباعية والمواد التجهيزات يف الكبير والشح تالكفاءا وندرة الخربات قلة مثل

 الطباعة عمليات واجهت( 1281-1288) من الفرتة يف ذلك تلى ما كذلك

 ذلك يف المتوافرة األجهزة كون نتيجة كبيرة تحديات الجامعة مطابع خالل من

 الوسائط توافر لعدم باإلضافة، والكفاءة الجودة من عال مستوى على ليست الوقت

 حيث بارز دور اليدوي للعمل كانت وقد، حينها الحاسوب وأجهزة كرتونيةاالل

 الباحث يد بخط مكتوبة هي كما المطبعة إلى ترسل العلمية األعمال مسودات كانت

 هناية حتى معها والتعامل النصوص بعض قراءة المطبعة يف العاملين على يصعب مما

 وآالت األجهزة يف التطوير محومال بوادر تظهر بدأت حيث تقريبًا هـ1285 العام

 ستة بين اإلنتاج تراوح حيث، المؤهلين الفنيين وتدريب واستقطاب الطباعة

 من تدريجيًا اإلنتاج انحدر ثم% 1,23 نسبته ما أي هـ1288 عام بحثًا وأربعين

 يف بحثًا عشر اثني ثم، %8,12 نسبته ما أي يليه الذي العام يف بحثًا وعشرين ثالثة

 نسبته ما أي هـ1287 عام بحثًا عشر وثمانية% 1,75 نسبته ما أي اليالت العام

 ما أي هـ1281 عام واحد ببحث األدنى الحد إلى اإلنتاج وصل حتى% 4,74

 %.8,17 نسبته

 نشر نما سبقتها التي الفرتة من وجزء( هـ1244-1213) من الفرتة ويف

 اإلنتاج بلغ حيث ةالسابق الفرتات يف الوضع عليه كان مما أكرب بشكل الكتب

 العام ويف، %7,13 نسبته ما أي بحثًا وثالثين بثمانية هـ1217 عام ذروته المنشور

 العديد تراكم إلى يعزى قد وهذا% 5,82 نسبته ما أي بحثًا وثالثين بواحد هـ1241

 المطبعة يف الجهود تضاعفت حيث، الطباعة يف دورها تنتظر كانت التي البحوث من
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، منها ممكن قدر أكرب وإنجاز العلمية البحوث لطباعة ولويةاأل بعض وأعطيت

 تلك يف العلمية البحوث لطباعة العددي التفوق تفسير به يمكن ما إلى باإلضافة

 مناسبة مثل المهمة الوطنية المناسبات من العديد مرور إلى عداها ما على الفرتات

 للثقافة عاصمة كرمةالم مكة اختيار وكذلك المملكة تأسيس على عام مائة مرور

 والمؤلفات البحوث من العديد طباعة تمت حيث المناسبات من وغيرها اإلسالمية

 الفرتة هذه سنوات أواخر يف الرتاجع إلى اإلنتاج عاد فيما، المناسبات هبذه المتعلقة

 %.1,17 نسبته ما أي هـ1248 عام يف بحثًا عشر أحد وهو له مستوى أدنى ليبلغ

 من المطبوعات إنتاج تراجع فقد تالها وما( 1241-1248) نم الفرتة يف أما

 ومكائن ألجهزة مستمرة أعطال من المطبعة تعانيه كانت لما وذلك العلمية البحوث

 عدم نتيجة الخاص القطاع إلى المطبعة من المدربة الخربات وتسرب، الطباعة

 المزيد هتوجي مع، مجزية مادية ومكافآت مميزات من يستحقون ما على حصولهم

 والعمادات الكليات مثل الجامعة يف الجهات بعض احتياجات بطباعة االهتمام من

 خالل الفرتة هذه يف إنتاج أعلى بلغ إذ، العلمية البحوث طباعة أولوية على المساندة

 أدنى اإلنتاج بلغ فيما، %2,14 نسبته ما أي بحثًا وعشرين بتسعة هـ1248 عام

 %.8,17 نسبته ما أي واحد ببحث هـ1241 عام له مستوى

 عدد ضآلة إلى أدت التي األخرى المسببات بعض يف النظر وبإمعان

 أمرا   يكون قد ذلك أن لعرفنا الجامعة نشأة من األولى السنوات يف المطبوعات

 التقنية المشكالت وجود إلى باإلضافة، شيء كل يف البدايات هي كما مألوفًا

 واحدة بكلية بدأت الجامعة أن نجد حيث، لمدربةا والبشرية المالية الموارد وضعف

 بدأت التي اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية وهي عبدالعزيز الملك جامعة تتبع

 المرحلة طالب من بسيطة أعداد وكذلك التدريس هيئة أعضاء من قليلة بأعداد

 شتى يف ددةالمتع الكليات إنشاء تتابع حيث والزيادة النمو يف لبثت ما التي الجامعية
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 الطالب وأعداد التدريس هيئة أعضاء عدد يف التطور وهذا، والمعرفة العلم فروع

 النمو على اإليجابية بظالله ألقى للجامعة المخصصة الميزانية وارتفاع والطالبات

 التعليمية العملية احتياجات لتلبية الفكري النتاج وزيادة الجامعة لمطبوعات العددي

 السابق( 1) الشكل بيانات إليه تشير ما وهذا، الجامعة وعاتمطب زيادة خالل من

 أوعية ومختلف العلمية والمجالت للكتب الحاجة ازدياد الطبيعي من إنه حيث

 التدريس هيئة أعضاء عدد وزاد والطالبات الطالب عدد زاد كلما المعلومات

 . العلمي النشر حركة ونشطت

 الفكرية للمسؤولية العددية التجاهات : 

 6 شكل

 المنشور الفكري للنتاج الفكرية للمسؤولية العددية التجاهات
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 أم جامعة يف المنشور الفكري النتاج غالبية أن( 4) الشكل خالل من يتبين 

 بالمسؤولية العمل فيه يتم الذي التأليف ظهر بينما، المنفرد للتأليف كان القرى

 .كبير بشكل سابقه عن أقل بصورة( أكثر أو مؤلفان فيه يشرتك) المشرتكة الفكرية

 وبصورة األغلب هو كان المنفرد الفكري للنتاج الباحثين توجهات فإن وعليه

 السبب أن الباحث يرى حيث. المشرتكة األعمال الثانية المرتبة يف تلتها ثم، واضحة
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 مع االشرتاك يف اعهمواقتن رغبتهم ومدى أنفسهم الباحثين إلى يعود قد ذلك يف

 ال المشرتك العلمي العمل كون إلى باإلضافة، مشرتكة علمية مشاريع إلنتاج أقراهنم

 عند تحتسب( وحدات) درجات من المنفرد العلمي العمل عليه يحصل بما يحظى

 الئحة حسب مرتبته تلي التي العلمية الدرجة إلى العلمية للرتقية الباحث تقدم

 الباحثين من الكثير يحفز ال هذا فإن وبالتالي، السعودية تالجامعا يف الرتقيات

 نظرا   مشرتكة بأعمال القيام على مشارك وأستاذ مساعد أستاذ مرتبتي يف خصوصًا

 . أسهل تكون وقد أسرع بصورة مراتبهم تلي التي المرتبة إلى الرتقية يف لرغبتهم

 (0)  جدول

 الزمنية الفترة حسب الفكرية للمسؤولية العددي التطور

 الفرتة الزمنية
 التأليف المشرتك التأليف المنفرد

 النسبة العدد النسبة العدد

1872-1873 - - 4 4.12 

1877- 1288 71 14.37 48 41.47 

1282-1283 58 7.57 13 17.17 

1287-1218 78 14.87 3 3.52 

1212-1213 147 42.13 44 48.2 

1217-1248 35 17.84 17 11.87 

1242-1243 51 18.72 8 8.42 

1247-1288 18 12.84 5 5.12 

 %188 72 %188 541 المجموع
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 الفكري للنتاج الزمني العددي النمو تحليل عند( 1) الجدول خالل من يتبين

 مختلف يف المنفرد الفكري للنتاج العددي الربوز استمرار القرى أم بجامعة المنشور

 شهدت قد( 1281-1288) الزمنية الفرتة أن إلى البيانات تشير كما. الزمنية الفرتات

 من للمزيد انطالق مرحلة وكانت، المشرتك التأليف حجم يف عددية وقفزة تحوال

( 1211-1218) تلتها التي للفرتة التالية الفرتة أن حتى الباحثين بين العلمي التعاون

. بحثًا نوعشري بستة وذلك ذروته إلى المشرتك الفكري النتاج حجم فيها وصل قد

 بأهمية القناعة من مستوى إلى وصلوا قد الباحثين أن إلى مؤشرا   يعطي قد وهذا

 التدريس هيئة أعضاء وتزايد المعلومات تبادل من فيه لما المشرتك التأليف وجدوى

 مما لهم البحثية االهتمامات تقارب وكذلك أقراهنم مع والتعاون المختلفة الكليات يف

 بلغ قد المنفرد العلمي النتاج كان فيما، العلمي التعاون فرص استثمار على ساعد

 قد بعده وما هـ1282 العام من اعتبارا   أنه كما، (1244-1213) الفرتة خالل ذروته

 مما اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد يف بحثي مركز من أكثر افتتاح تم

 . الفكري تاجلإلن العددي التطور هذا يف ومؤثر كبير أثر له كان

 المنشور الفكري للنتاج الموضوعية التجاهات : 

 4 شكل
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 العلوم بحوث مركز تخصص مجال يف المنشورة األبحاث أن 8 الشكل يبين

 الفكري النتاج إجمالي من%( 87.47) بنسبة الصدارة مركز تحتل والنفسية الرتبوية

 أم بجامعة سالمياإل الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد خالل من المنشور

 هذا إنشاء ألسبقية نظرا   المنشورة األبحاث أغلبية النتاج هذا شكل حيث، القرى

 واإلنسانية الشرعية بتخصصاهتا النظرية الكليات نشأة وكذلك البحثي المركز

 يف المنشورة واألبحاث الكليات من نظيراهتا على العربية وعلوم والتاريخية

 المراكز إنتاج بلغ فقد وبالجملة. والطبية والهندسية التطبيقية العلمية التخصصات

 لالتجاهات موافقًا يعد وهذا% 37 عن تزيد بنسبة علميًا بحثًا 527 النظرية

 الشرعية للعلوم الصدارة كانت حيث؛ العربي الفكري للنتاج الموضوعية

 .السابقة الدراسات يف ورد ما بحسب وذلك واإلنسانية واالجتماعية

  الموضوعية للنتاج الفكري المنشور بحسب الفترة الزمنية: التجاهات 

 (6جدول )

 النسبة العدد مركز بحوث  الفترة الزمنية 

 0.32 4 العلوم الرتبوية والنفسية  1873 -1872

 4.88 88 العلوم الرتبوية والنفسية  1877-1288

 4.06 45 إحياء الرتاث اإلسالمي 

 3.58 44 التعليم اإلسالمي  

 0.98 7 لدراسات اإلسالمية ا 

 0.48 8 العلوم االجتماعية  

 0.16 1 اللغة العربية وآداهبا 

 0.16 1 العلوم التطبيقية  
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 النسبة العدد مركز بحوث  الفترة الزمنية 

 4.55 43 العلوم الرتبوية والنفسية  1282-1283

 2.44 15 إحياء الرتاث اإلسالمي 

 1.79 11 التعليم اإلسالمي  

 1.14 1 الدراسات اإلسالمية  

 0.97 7 الجتماعية العلوم ا 

 016 1 اللغة العربية وآداهبا 

 4.55 43 العلوم الرتبوية والنفسية  1287-1218

 2.92 13 الدراسات اإلسالمية  

 1.79 11 العلوم االجتماعية  

 1.30 3 إحياء الرتاث اإلسالمي 

 0.48 8 التعليم اإلسالمي 

 0.33 4 اللغة العربية وآداهبا 

 0.16 1 ية العلوم التطبيق 

 8.29 51 العلوم الرتبوية والنفسية  1212-1213

 4.39 41 الدراسات اإلسالمية 

 4.39 41 العلوم التطبيقية  

 1.43 15 إحياء الرتاث اإلسالمي  

 2.43 15 العلوم االجتماعية  

 1.14 1 اللغة العربية وآداهبا 

 0.97 7 التعليم اإلسالمي 
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 النسبة العدد مركز بحوث  الفترة الزمنية 

 8 8 اريةالعلوم الهندسية والمعم 

 5.52 82 العلوم الرتبوية والنفسية  1217-1248

 3.90 42 العلوم التطبيقية  

 2.27 12 العلوم االجتماعية  

 1.79 11 إحياء الرتاث اإلسالمي  

 1.62 18 اللغة العربية وآداهبا 

 0.81 5 الدراسات اإلسالمية  

 0.48 8 العلوم الهندسية والمعمارية 

 8 8 الطبيةالطب والعلوم  

 8 8 التعليم اإلسالمي  

 5.20 84 العلوم الرتبوية والنفسية  1242-1243

 1.62 18 العلوم التطبيقية  

 0.97 7 اللغة العربية وآداهبا 

 0.81 5 إحياء الرتاث اإلسالمي  

 0.65 2 الدراسات اإلسالمية  

 0.48 8 العلوم االجتماعية  

 8 8 التعليم اإلسالمي  

 8 8 علوم الهندسية والمعماريةال 

 8 8 الطب والعلوم الطبية 

 6.34 87 الدراسات اإلسالمية  1247-1288
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 النسبة العدد مركز بحوث  الفترة الزمنية 

 3.09 17 العلوم الرتبوية والنفسية  

 1.79 11 اللغة العربية وآداهبا 

 0.81 5 إحياء الرتاث اإلسالمي  

 0.65 2 العلوم االجتماعية  

 8 8 التعليم اإلسالمي  

 8 8 لتطبيقية العلوم ا 

 8 8 العلوم الهندسية والمعمارية 

 8 8 الطب والعلوم الطبية  

 8 8 العلوم الصيدلية 

 وفقًا الجامعة يف المنشور الفكري للنتاج الموضوعية االتجاهات وبتحليل

 الكتب من الجامعة إنتاج أن إلى تشير( 4) الجدول بيانات فإن الزمنية للفرتات

 نشاطًا الموضوعات أكثر كان والنفسية الرتبوية العلوم موضوعات يف المنشورة

( 1873 -1872) عام من متتالية زمنية فرتات لسبع وذلك النشر حركة يف وتفوقًا

 حتى مستقر شبه إلى تصاعديًا االزدياد ذلك وكان( 1213 -1212) من الفرتة حتى

 النتيجة هذه عكست وربما، كتب وخمسة مائتين إلى المنشورة الكتب عدد وصل

 تلك خالل الفكري القرى أم جامعة إنتاج يظهره الذي والتوجه االهتمام مدى

 . الزمنية الحقبة

 من الفرتة أهنا تبين  ونشرها للكتب إنتاجًا الزمنية الفرتات أقل على وبالرتكيز

، المعرفة فروع مختلف يف فقط كتابين النتاج فيها يتجاوز لم إذ( 1872-1873)

 السنوات فرتة أهنا الحسبان يف أخذ ما إذا ما حد إلى مقبوال كوني قد الوضع وهذا

 الفرتة ويف. عبدالعزيز الملك لجامعة فرعًا كانت حيث الجامعة يف للنشر األولى
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 عن مرة أربعين نحو الكتب نشر تضاعف مباشرة( 1288-1877) التالية الزمنية

 العدد أن إال، والنفسية ويةالرتب العلوم موضوعات يف عددي تفوق مع، السابقة الفرتة

 االهتمام إلى ذلك يرجع وربما. والعربية الشرعية العلوم نشر مجال يف محدودا   يبقى

 تأصيل بأهمية منها إيمانًا المعرفة من المهمة الفروع لهذه الجامعة توليه الذي الكبير

 تلك يف الريادة لها تكون ألن الجامعة تسعى حيث؛ العلوم تلك وتدريس

 واللغة، والرتبية، الشريعة كليات بإنشاء كانت الجامعة بدايات أن كما. صاتالتخص

 والطالب التدريس هيئة أعضاء أعداد زيادة يف أسهم مما؛ الدعوة وكلية، العربية

 حركة دفع إلى الحاجة ظهور إلى بدوره أدى الذي المعريف الحقل هذا إلى المنتمين

 . المعرفية التالمجا هذه يف والنشر والرتجمة التأليف

 الثانية المرتبة يف اإلسالمية الدراسات مجال يف المنشورة الكتب جاءت كما

 ذلك وكان، الجامعة يف المنشورة للكتب الموضوعية االهتمامات حيث من

 بلغت والتي المجال هذا يف المنشور الفكري النتاج نسبة خالل من جليًا االهتمام

 . شورةالمن للكتب الكلي العدد من% 11.81

 موضوعات يف الفكري للنتاج العددي القصور يتضح اآلخر الجانب وعلى

 وأهمية عراقة من الرغم على الجامعة يف المنشورة اإلسالمي الرتاث إحياء

 الرتاث كنوز من المكتبات تحويه وما، وقدمها المعريف الحقل هذا تخصصات

 للنتاج الكلي مجموعال من% 18.78 سوى إنتاجه يمثل لم إذ؛ واإلسالمي العربي

 البحوث معهد يحمل حيث للنظر ملفت أمر وهذا، الجامعة يف المنشور الفكري

 المجال هذا يعانيه ما على مؤشر وهذا، المهم المعريف الفرع هذا مسمى العلمية

 ليس أنه كما. المحققة الكتب إنتاج يف بطيء ونمو أكاديمي ثقايف ركود من العلمي

% 18.45 يتجاوز لم الذي التطبيقية العلوم حقل يف جامعةال إنتاج ذلك من بعيدا

 دراسة نتائج إليه توصلت ما توافق النتيجة وهذه، الجامعة أنتجته ما مجموع من
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 الفرتة نفس يف تناوال   األكثر هي المنشورة الدينية الكتب كانت حيث "الخيل أبا"

 الطبية لكلياتا نشأت جاءت أنه ذلك تفسير ولعل. الدراسة هذه يف المشمولة

 مما النظرية الكليات عن متأخرة  بالجامعة والهندسية التطبيقية والعلوم والصيدلة

 والمرحلة العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة أعضاء أعداد تكون أن إلى أدى

 .المجاالت تلك يف المنشورة الكتب ندرة وبالتالي محدودة الجامعية

 خالل الجامعة نشرته المعرفة لفروع عددي إنتاج بأعلى يتعلق فيما أما

 عدد أعلى بلغ: التالي النحو على جاء فقد، الدراسة يف المحددة الزمنية الفرتات

 الفرتة يف منشورا   كتابًا وخمسين بواحد والنفسية الرتبوية العلوم يف النتاج إليه وصل

 اعيةاالجتم العلوم حقل يف منشور إنتاج أعلى بلغ كما؛ 1213 -1212 الزمنية

 انتج عدد أكرب وهو يف كتابًا وعشرين وسبعة الزمنية الفرتة ذات يف كتابًا عشر خمسة

 وآداهبا العربية اللغة حقل يف المنشورة الكتب عدد بلغ فيما؛ التطبيقية العلوم حقل يف

 .1288 -1247 الزمنية الفرتة خالل وذلك كتابًا عشر أحد

 إذ؛ الجدول نفس يف المعروضة اتالبيان خالل من أخرى  نتائج قراءة ويمكن

 الزمنية الفرتات من العديد يف ونشرها الكتب إنتاج عن تام انعدام إلى البيانات تشير

 نظرا   1248 -1217 الزمنية الفرتة تلي التي والمعمارية الهندسية العلوم مجال يف

 .النظرية بالكليات مقارنة الكلية وكذلك  المركز إنشاء لحداثة

 لم القرى أم جامعة يف والنشر والرتجمة التأليف حركة أن بينيت سبق ومما

 قد الجامعة أن لوحظ فقد، الدراسة فرتة خالل واحد منهج أو واحدة وتيرة على تكن

 يف أثر وهذا. أخرى زمنية فرتات يف وتباينت، زمنية فرتات يف متشاهبة بظروف مرت

 المؤلفة الكتب يف متمثلوال المنشور الفكري بالنتاج يتعلق فيما الكم معايير

 يف العددي التطور يف ترابط ال أنه الحالية الدراسة نتائج أظهرت حيث؛ والمحققة

 يف والنشر النتاج يف التصاعدي التقدم من نوع وجود واتضح، ونشرها الكتب إنتاج
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 التوازن ضعف أن كما. توقف وربما تراجع ما سرعان ولكن المعرفية الحقول بعض

 على مبني واضح منهج وجود عدم على دليل والنشر المعريف نتاجال يف المنطقي

 والتأليف العلمي البحث منظومة اتجاهات يف تتحكم علمية اسرتاتيجية خطط

 المنشورة الكتب أعداد بين الكبير التباين خالل من يتضح وهذا. الجامعة يف والنشر

 .المعرفية الحقول موضوعات يف

 المنشور فكريال للنتاج اللغوية التجاهات : 

  3 شكل

 المنشور الفكري للنتاج اللغوية التجاهات
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 كانت العربية باللغة المنشور الفكري النتاج أن( 2) السابق الشكل من يتبين 

 المنشور الكلي الكري اإلنتاج حجم أرباع ثالثة عن زادت بنسبة المطلقة األغلبية له

 فيما، %37 فاقت بنسبة اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد خالل من

 أسبابه من يكون قد والذي، إنتاجًا األقل اإلنجليزية باللغة المنشورة البحوث كانت

 العربية اللغة وعلوم الشرعية العلوم يف وبخاصة النظرية التخصصات  عموم أن

 النظرية الكليات نشأة أن إلى فةإضا، العربية اللغة على الفكري اإلنتاج فيها يعتمد

 الفكري اإلنتاج ضخامة على انعكس مما؛ مبكرة كانت النظرية البحوث ومراكز

 . التخصصات تلك يف المنشور
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 :البحوث مؤلفي إنتاجية معدو

 خمس على موزعة المؤلفين إنتاجية معدل معرفة إلى التوزيع هذا يهدف

 حيث المؤلفين إنتاجية حساب يف عتباراال بنظر المشرتك التأليف أخذ تم وقد، فئات

 مؤلفي إنتاجية توزيع( 8) رقم الجدول ويبين. واحد لبحث مؤلف من أكثر يوجد

 : البحوث

  4  جدول

 البحوث مؤلفي إنتاجية توزيع

 النسبة العدد المؤلف

 18.8 411 المؤلفون الذين شاركوا ببحث واحد

 17.15 77 المؤلفون الذين شاركوا ببحثين

 7.71 47 لمؤلفون الذين شاركوا بثالثة بحوثا

 4.17 11 المؤلفون الذين شاركوا بأربعة بحوث

 8.55 12 المؤلفون الذين شاركوا بأكثر من أربعة بحوث

 %188 872 المجموع

 715 تأليف يف المشاركين المؤلفين مجموع أن( 8) رقم الجدول من يتضح

 احتمالية عن ناجم وهذا مؤلف لكل بحث% 1.7 بمعدل أي مؤلفًا 872 بلغ بحثًا

 .المشرتك التأليف نسبة ارتفاع

 خمس إلى( 8) رقم الجدول يف يظهر كما الباحثين فئات تقسيم تم وقد

 : فئات

 411 عددهم بلغ وقد واحد ببحث المشاركون المؤلفون وهم :األولى الفئة

 715 بالغال المنشورة البحوث بعدد مقارنة جدا عالية نسبة وهي% 18.8 بمعدل
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 .المؤلفين إنتاجية ضعف يعني مما

 بمعدل مؤلفا 77 عددهم بلغ فقد ببحثين المشاركون المؤلفون: الثانية الفئة

 .قليلة تعترب النسبة وهذه%  17.51

 47 عددهم بلغ وقد بحوث بثالثة المشاركون المؤلفون وهم :الثالثة الفئة

 .متدنية نسبة وهي% 7.71 بمعدل مؤلفا

 نسبتهم بلغت والذين أبحاث بأربعة المشاركون المؤلفون وهم :عةالراب الفئة

 .أيضًا متدنية نسبة وهي مؤلفا 11 يقارب بما أي%  4.17

 بلغ وقد أبحاث أربع من بأكثر المشاركون المؤلفون وهم :الخامسة الفئة

 المؤلفين أن الباحث اعترب إذا منخفضة نسبة وهي% 8.55 بمعدل مؤلفا 12 عددهم

 .فأكثر بحوث خمس نشروا الذين هم إنتاجا األكثر

 النشر إجراءات طول إلى يعود المؤلفين إنتاجية انخفاض يف السبب ولعل

 الموحدة لالئحة وفقًا اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد يعتمدها التي

 وضرورة العالي التعليم وزارة عن الصادرة السعودية الجامعات يف العلمي للبحث

 التي االنتظار فرتة طول إلى باإلضافة هذا، المختصة المجالس على رضالع

 كثير يف األمر ها يستغرق حيث؛ الجامعة مطابع خالل من للطباعة البحوث تحتاجها

 .عدة سنوات الحاالت من

 المؤلفين إنتاجية يف لوتكا قانون تطبيق: 

، المؤلف  هي التحليل وحدة أن حيث، المؤلفين إنتاجية لوتكا قانون يقيس

 عدد يمثل( 1) والرقم البحوث عدد تمثل( ن) إن حيث( 4 ن: 1) هي ومعادلته

 (45) هناك فيكون واحدا   بحثًا أنتج منهم كل مؤلف 188 هناك كان فلو، المؤلفين

ا ا( 11) وكذلك  45=  2÷  188=  4 4÷ 188 ألن، بحثين أنتجوا مؤلف   أنتجوا مؤلف 
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ا، 11=  7÷  188=   4 8÷ 188 ألن؛مقاالت 8  ينتجون سوف مؤلفين( 7) وأيض 

 .المعادلة هذه تطبق وهكذا 7=  17÷  188=   4 2÷  188 ألن، مقاالت أربع

 الدراسة إليه توصلت ما مع لوتكا إليه توصل ما مقارنة إلى الدراسة وتسعى

 البحوث معهد خالل من أبحاثهم بنشر قامو الذين المؤلفين إنتاجية يف الحالية

 .اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية

 الدراسة بينما% 45 هي ببحثين المشاركين نسبة أن إلى لوتكا قانون ويشير

 الدراسة بين والفارق بمقالتين المشاركين من% 17.15 وجود إلى أشارت الحالية

 .معترب فارق وهو% 3.45 هو لوتكا وقانون الحالية

 بينما% 11 هي قاالتم بثالث المشاركين نسبة أن لوتكا قانون أشار كما

 إلى أيضا لوتكا قانون ويشير. كبير فارق وهو% 7.71 إلى أشارت الحالية الدراسة

 يؤكد مما%  4.17 إلى أشارت الدراسة بينما مقاالت بأربع المشاركين من% 7 أن

 .المؤلفين إنتاجية يف لوتكا قانون مع تماما تتطابق ال الحالية الدراسة أن

 إنتاجا المؤلفين أكثر 

 من المنشورة األبحاث يف إنتاجا المؤلفين أكثر بدراسة المحور هذا يعنى

 المعرفة مجاالت شتى يف المنشور الفكري النتاج رواد على للتعرف المعهد خالل

 . الفكرية إسهاماهتم مدى على والتعرف

  3 جدول

  إنتاجا المؤلفين بأكثر قائمة

 اإلجمالي المؤلف

 11 قسم الفهرسة بالمعهد 

 1 بدالقيوم عبدرب النبيع
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 1 سعود محمد مغربي

 7 صالح علي عبدالرحمن الشمراين

 7 عبداهلل عايض الثبيتي

 7 فاروق سيد عبدالسالم

 7 محمد حسن ميالد

 5 صابر صقر

 5 ضيف اهلل يحيى الزهراين

 5 محمد حمزة السليماين

 5 محمد عيسى فهيم

 5 محمد مظهر بقا

 5 ممدوح محمد سليمان

 5 صابر صقر

 2 بدر الدين يوسف محمد أحمد

 2 بشير التوم

 2 حامد سالم الحربي

 2 حامد صالح الربيعي

 2 حسن رشدي

 2 طلعت سلطان 

 2 عبدالرزاق أحمد ظفر

 2 عبداهلل أحمد عبداهلل

 2 مجموعة من أعضاء هيئة التدريس

 2 محمد رواس قلعه جي

 2 مريزن سعيد عسيري
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 حيث إنتاجا األكثر كان بالمعهد الفهرسة قسم أن( 2) قمر جدول من يتبن

 النبي عبدرب عبدالقيوم من كل ويليه، مطبوعًا علميًا فهرسًا 11 بإنتاج ساهم

 اإلدارية الهيئة ضمن عمل ممن وهما، منشورة علمية بحوث 1 بـ مغربي وسعود

 هؤالء تاجيةإن ارتفاع يف أكرب بدور ساهم مما مما طويلة لفرتة للمعهد والبحثية

 جاء فيما. المؤلفين من غيرهم من أكثر المشاركة فرصة لهم أتيحت حينما المؤلفين

 المرتبة يف ميالد محمد، عبدالسالم فاروق، الثبيتي عبداهلل، الشمراين صالح من كل

 منهم ولكل باحثين سبعة الرابعة المرتبة يف حل فيما، منهم لكل أبحاث بستة الثالثة

 2 منهم لكل باحثًا عشر أحد الخامسة المرتبة يف حل كما، نشورةم علمية بحوث 5

 . القرى أم جامعة منسوبي من وجميعهم، منشورة علمية بحوث
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 : الدراسة نتائج

 : يلي فيما الدراسة هذه نتائج أهم تمثلت

 هـ1288 العام هناية حتى القرى أم جامعة يف المنشورة الكتب عدد بلغ .1

 .ًاعنوان عشر وخمسة ستمائة

 الكتب إنتاج من عدد أكرب على 1213 -1212 الزمنة الفرتة حصلت .4

-1872 الزمنية الفرتة كانت حين يف، كتابًا( 123) بواقع، الجامعة يف ونشرها

 .فقط كتابين بواقع األقل هي 1873

 المسؤلية ذي المنشور العلمي للنتاج العددي التفوق وبوضوح ظهر .8

 .الزمنية الفرتات جميع يف الفردية

 تحت منشور إنتاج أعلى على 213 -1212 الزمنة الفرتة حصلت .2

 -1872 الزمنية الفرتة كانت حين يف، كتابًا( 44) بواقع، المشرتكة المسؤولية

 . فقط كتابين بواقع األقل هي 1873

 النتاج والتكنولوجية والنفسية الرتبوية العلوم مجال يف الكتب شكلت  .5

 يف، كتب( 485) بواقع، الجامعة يف األخرى فيةالمعر المجاالت بين نشرا   األكثر

 .كتب( 8) بواقع األقل هو والمعمارية الهندسية العلوم مجال يف النتاج كان حين

، (1243-1242)، (1213-1212) من الزمنية الفرتة شهدت .7

 الهندسية العلوم حقل يف المنشور الفكري النتاج انعدام( 1247-1288)

، (1243-1242)، (1248-1217) الزمنية اتالفرت خلت فيما، والمعمارية

، الطبية والعلوم الطب حقل يف المنشور الفكري النتاج من( 1247-1288)

 متتالية فرتات لثالث اإلسالمي التعليم حقل يف المنشور الفكري النتاج وتوقف

 التطبيقية العلوم حقل يف والنشر الفكري النتاج انعدم فيما، (الزمان من ونصف عقد)
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 .1288-1247 الزمنية والفرتة، 1283-1282 الزمنيتين تينللفرت

 : والمقترحات التوصيات

 عند أنه يتقد توصيات بعدة يوصي الباحث فإن السابقة النتائج على بناءا  

 : التالي النحو على وذلك القرى أم جامعة يف العلمي النشر وضع سيتحسن هبا األخذ

 والموضوعي العددي جاهاالت مسار يف تتحكم واضحة سياسات تحديد .1

 .بالجامعة للنشر

 من لذلك لما العلمي البحث لتمويل المالية المخصصات زيادة .4

 بالمراجع العلمي المجتمع وإغناء والنشر الفكري النتاج نمو على إيجابية مردودات

 .يحتاجها التي المعلومات ومصادر المختصة العلمية

 باالستفادة الجديد ينالباحث لدعم الجماعي العمل على الباحثين حث .8

 .النشر يف أولوية المشرتكة البحوث وإعطاء، القدامى الباحثين خربات من
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product of intellectual publication, during the 

period from 1394 to 1433 AH 
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Abstract 
 

The present study is a bibliometric study focusing on the 

intellectual printed in the Institute of Scientific Research 

and Islamic Heritage Revival at Umm Al-Qura University 

during the period from 1964 to the end of the year 2013G. 

The researcher has used the bibliometric approach as a 

scientific methodology to carry out this study.  the study 

objectives were  aimed to identify the size of the intellectual 

productivity  size, subjective trends as well as the time and 

language development and to identify the authors and co-

authoring productivity. This study has number of results 

such as the most important for the time period from 1994- 
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1998 were the largest number of printed books (24.05%), 

while the time period 1974-1978 are the least productive 

(0.31%), while the individual product was numerical 

superiority in all time periods. Many of the 

recommendations were proposed to support planning 

effectively for the future of scientific publishing at Umm 

Al-Qura University. 

Key words: 

 Bibliometric studies, research publishing at Umm Al-

Qurq University, research productivity – Saudi Arabia, 

bibliographic control studies. 
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عن البيانات  التنقيبأدوات 
 مفتوحة املصدر

 دراسة حتليلية تقييمية
 

 محد سيدد. أمحد فايز أ

 مدرط تكنولوجيا املعلومات قس  املكتبات واملعلومات

 مصر -جامعة قناة السوي  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Afayez2003@yahoo.com 

 5/6/0341: تاريخ اإلجازة             9/01/0342: تاريخ التحكيم

 

 املستخلا:

مع التنقيب عن البيانات أدوات وبرمجيات تساعد يف التنقيب عن لقد ظهر 

الكم الهائل والمتزايد من البيانات للوصول إلى المعرفة يف قواعد البيانات 

وتيسر هذه األدوات العمل على معظم التخصصات العلمية ومنها علوم ، المختلفة

ة التنقيب عن المكتبات والمعلومات. لذا هتدف هذه الدراسة إلى دراسة ماهي

وتحليل أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر ، ومهامه وتطبيقاته البيانات

ومن ثم عقد مقارنة بين أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر. ، وتقييمها

هناك مزية يتصف هبا بعض األدوات : وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها

دام وهي توفير نموذج السحب واإلفالت أثناء عملية والتي تتضح من خالل االستخ

mailto:Afayez2003@yahoo.com
mailto:Afayez2003@yahoo.com
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، KNIMEالرتكيب والبناء للتنقيب عن البيانات وهي تتوافر بأربع أدوات  

Orange ،Weka ،RapidMiner . 

 : الكلمات المفتاحية

التنقيب ، عن المعلومات التنقيب، التنقيب عن الويب، التنقيب عن البيانات 

 الببليوجرايف.

  

http://rapid-i.com/
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 مقدمة الدراسة 

 متريد 0/7

م أثناء انعقاد ورشة عمل 1737لقد بدأ االهتمام بالتنقيب عن البيانات عام 

ومن ذلك الحين تم عقد هذه الورشة  (1)،حول اكتشاف المعرفة يف قواعد البيانات

المؤتمر الدولي  م أصبح1775أما يف ، م1772بصفة مستمرة سنويا حتى عام 

ومن ثم بدأ ، الكتشاف المعرفة والتنقيب عن البيانات من أهم األحداث السنوية

اكتشاف : تخطيط اإلطار العملي للتنقيب عن البيانات واكتشاف المعرفة يف كتابين

والتقدم يف اكتشاف المعرفة والتنقيب عن البيانات ثم ، المعرفة يف قواعد البيانات

ن كميات هائلة من البيانات قدرة العنصر البشري على التحليل فاقت إمكانية تخزي

م؛ ولم يكن هناك أداة مناسبة الشتقاق المعلومات والمعرفة 4888والفهم بعد عام 

ويمكن إيجاد نماذج محددة وقواعد بواسطة أدوات التنقيب عن ، من البيانات

الضرورية لألنشطة والذي يوفر المعلومات ، البيانات يف ظل كم هائل من البيانات

 والبحث الطبي وغيرها من المجاالت. ، واالكتشافات العلمية، التجارية

لذا يعد التنقيب عن البيانات من أسرع المجاالت نموا يف تخصصات علم 
                                                                        

 (1) Piatesky-Shapiro,G. (Jan. 1991). Knowledge Discovery in Real 

Databases: A Report on the IJCAI-89 Workshop, AI Magazine, 11: 5, pp. 

68-70. Available at: 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwiWh9nL-djGAhVMP

hQKHQUjCDk&url=https%3A%2F%2Fwww.aaai.org%2Fojs%2Findex.

php%2Faimagazine%2Farticle%2Fdownload%2F873%2F791&ei=AyCk

Vdb5Acz8UIXGoMgD&usg=AFQjCNFB_-

Qrs8RdlFxNlNI9jhuh61eiXw&bvm=bv.97653015,d.ZGU 
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ولقد جاءت شهرته وانتشاره من الحاجة المتزايدة ألدوات تساعد ، الحاسب اآللي

وتنتج هذه البيانات يوميا بواسطة ، فهمهايف تحليل الكميات الهائلة من البيانات و

ومستودعات البيع وعلى شبكة ، شركات التأمين، المؤسسات المختلفة مثل البنوك

وصاحب هذا االنفجار يف البيانات زيادة هائلة أيضا يف استخدام ، اإلنرتنت

 والباركود وغيرها.، والكاميرات الرقمية، والماسحات الضوئية، الحاسبات اآللية

د ظهر مع التنقيب عن البيانات أدوات وبرمجيات تساعد يف التنقيب عن ولق

الكم الهائل والمتزايد من البيانات للوصول إلى المعرفة يف قواعد البيانات 

وتيسر هذه األدوات العمل على معظم التخصصات العلمية ومنها علوم ، المختلفة

 المكتبات والمعلومات. 

 مشكلة الدراسة 0/1

الهائل يف البيانات والمعلومات المحدثة باستمرار سواء التي مع التطور 

يمكن الوصول إليها بصفة مباشرة عن طريق البحث البسيط أو المتقدم بمحركات 

إال أنه توجد قواعد بيانات وقواعد محركات ال يمكن الوصول ، البحث المختلفة

يستطيع أي مستفيد أو وليست عملية التنقيب سهلة بما كان ل، لبياناهتا إال بالتنقيب

ومن ثم سعت ، باحث القيام هبا يدويا أو إلكرتونيا بدون أدوات مساعدة لذلك

الشركات المختلفة والباحثين يف مجال التنقيب عن البيانات إلنتاج أدوات تساعد يف 

، منها ما هو متاح مجانا أو بمقابل، التنقيب عن البيانات بقواعد البيانات المختلفة

هذه الدراسة تحليل أهم أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر لذا تحاول 

 وتقييمها لتقرير مزاياها وعيوهبا والوظائف التي يمكن القيام هبا. 

 أهمية الدراسة ومربراترا 0/4

 : تتمثل أهمية الدراسة ومربراهتا فيما يلي



 

 
 

 

 سيد أمحد فايز أمحد. د 195

 

 
وات وخاصة األد، قلة الدراسات العربية المعنية بالتنقيب عن البيانات (1

 .مفتوحة المصدر

 دراسة ماهية التنقيب عن البيانات ومهامه وتطوره. (4

 تحليل أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر وتقييمها. (8

 أهدا  الدراسة 0/3

 : تعمل الدراسة على تحقيق األهداف التالية

 .ومهامه وتطبيقاته التنقيب عن البيانات ماهيةدراسة  (1

 .بيانات مفتوحة المصدر وتقييمهاتحليل أدوات التنقيب عن ال (4

 عقد مقارنة بين أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر. (8

 تساؤالت الدراسة 0/1

 : هتدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية

 ما المفهوم العلمي للتنقيب عن البيانات؟ (1

 إلى متى تعود بدايات التنقيب عن البيانات؟ (4

 تي تقوم هبا التنقيب عن البيانات؟كم عدد المهام ال (8

 إلى أي مدى يمكن تطبيق التنقيب عن البيانات؟ (2

 ما الفروق العامة بين أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر؟ (5

بم  تختلف أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر من الناحية  (7

 الوظيفية؟

هلة االستخدام أي من أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر س (1
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 والتطوير؟

 حدود الدراسة  0/1

تركز الدراسة على أدوات التنقيب عن : الحدود الموضوعية 8/7/1

  البيانات مفتوحة المصدر.

هتدف الدراسة إلى تحليل أدوات التنقيب عن : الحدود النوعية 8/7/4

 البيانات مفتوحة المصدر والمتاحة على شبكة اإلنرتنت. 

تركز الدراسة على اإلنتاج الفكري باللغة : ويةالحدود اللغ 8/7/8

 اإلنجليزية والعربية.

 جمتما البحث والعينة 0/1

، تم اختيار عينة قصدية من أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر

والتي ، Knime ،Rapidminer ،Weka ،Orange ،Tangra ،Rattle: وهم

 : يتوافر هبا الشروط التالية

 مع إمكانية التحميل من الموقع. توافر موقع لها (1

 تحديث المواقع باستمرار ومن ثم تحديث األدوات ذاهتا. (4

 أن تقوم بكل وظائف التنقيب عن البيانات وليس وظيفة محددة. (8

 أن تكون متاحة مجانا ولكل المستفيدين دون قيود. (2

 وأدواترا ، منرج الدراسة 0/0

 :هج الدراسةامن 1/1/0

 : الثة مناهجثتقوم هذه الدراسة على  
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لدراسة التنقيب عن البيانات وبداياته وتطوره : المنهج التاريخي (1

  وتطبيقاته.

الوصفي التحليلي لدراسة أدوات التنقيب عن البيانات الست  المنهج (4

 ومن ثم تحليلها ومقارنتها.، مفتوحة المصدر

للمقارنة بين أدوات التنقيب عن البيانات الست : المنهج المقارن (8

والخروج بنتائج توضح أي من األدوات يمكن استخدامها مع ، مصدرمفتوحة ال

 وأي التطبيقات تصلح مع هذه األدوات.، المستفيدين المبتدئين أو المتقدمين

 : أدوات جمع البيانات 1/1/6

 : اعتمدت الدراسة على ثالث أدوات  

أداة البحث الوثائقي ومصادر المعلومات الرقمية سواء كانت قواعد  (1

حيث تم استقراء ، إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت اأو دوريات إلكرتونية أو كتب بيانات

حول التنقيب عن البيانات  ومفاهيمه وبداياته أدبيات اإلنتاج الفكري العالمي 

 وتطوره ومهامه وتطبيقاته.

مواقع أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة لويب لدراسة لاإلبحار التفاعلي  (4

 واستخدامها للتعرف على خصائصها والمقارنة فيما بينهم.المصدر وتحميلها 

 الدراسات السابقة واملثيلة  0/9

لكنها ترتكز يف ، هناك المئات من الدراسات حول التنقيب عن البيانات

وهناك القليل من الدراسات التي ، األغلب على األعمال التجارية واالحصائيات

إال أهنا ، البيانات وكيفية اختيارها تتناول تقييم برمجيات وأدوات التنقيب عن

وتركز ، دراسات عامة تصلح على أي الربمجيات وليست التنقيب عن البيانات فقط
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هذه الدراسات على الربمجيات التجارية نظرا لكثرة الخدمات التي تقدمها 

ومن ثم تم حصر ، وصعوبتها يف البناء وتعاملها مع الكميات الهائلة من البيانات

اسات التي تتناول تقييم برمجيات وأدوات التنقيب عن البيانات وهو بعض الدر

 : موضوع الدراسة الحالية

0)Lyras,D., Panagiotakopoulos,T., Kotinas,I., 

Panagiotakopoulos, C., Sgarbas,K.  and Lymberopoulos,D. 

(Jun. 2014). Educational Software Evaluation: A Study From 

An Educational Data Mining Perspective. The International 

Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 6 (3).        

Available at: 

http://airccse.org/journal/jma/6314ijma01.pdf 

هتدف هذه الدراسة إلى مراجعة وتنقيح واختبار الربامج التعليمية من عدة 

خدام وسائل تقنيات التنقيب عن البيانات التعليمية يف الدراسة اتجاهات. وتم است

( من أشهر معايير التقييم التي اقرتحها العديد من الباحثين 111الحالية الخاصة )

وتم اختبارها وتقييمها مع مراعاة درجة التأثير على كفاءة الربنامج التعليمي. 

زايا تم التحري عن العالقة وبواسطة تقنيات التنقيب وخاصة التنبؤ واختيار الم

الخفية يف البيانات المجمعة من التجارب التي تمت بقسم التعليم يف جامعة باتراس 

والتي تتعلق بمهمة تقييم الربامج ومن ثم تم تقديم نتائج هذه الدراسة ومناقشتها 

 بطريقة كمية وكيفية.       

4 )Bhargava,N., Aziz,A. and Arya,R. (2013) Selection 

Criteria for Data Mining Software: A Study. IJCSI International 

Journal of Computer Science Issues, 10 (3): 308-312.           

Available at:  
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http://ijcsi.org/papers/IJCSI-10-3-2-308-312.pdf  

ذا فهناك ل، تتزايد أعداد برامج التنقيب عن البيانات يف األسواق بشكل كبير

حاجة الختيار معيار لحزمة برمجيات التي يمكن إتاحتها للمستفيدين األراد 

ومع استمرار الزيادة يف أعداد الربامج والمزايا اإلضافية التي تتضمنها . والمنظمات

فقد يتم التوصل ، يصبح من األصعب اختيار حزمة الربامج المناسبة، الربامج األحدث

لذا تم إجراء العديد من الدراسات ، ر من الوقت والمالخاطئ مع فقد الكثي لقرار

إال أن الباحثين لم يصلوا للمستفيدين لتعميم معايير الربامج؛  حول العالم لتقييم

االختيار والتقييم. إن االختيار غير الالئق لحزمة الربامج قد يؤدي أن يكون مكلفا للغاية 

 : تم اتباعها يف الدراسة بالشكل التاليويؤثر سلبا على العمل. وتتمثل المعايير التي 

 

 ( معايير اختيار برامج التنقيب عن البيانات1شكل رقم )

4 )Androni,M. and Crisan,D. (2010). Commercially 

Available Data Mining Tools Used in Economic 

Environment. Database System Journal, 1(2). Available at: 

http://www.dbjournal.ro/archive/2/6_Andronie_Crisan.pdf  
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، تقدم هذه الدراسة بعض من أدوات التنقيب عن البيانات التجارية المتاحة

جنبا إلى جنب مع بعض االعتبارات التي تتعلق بتقييم أدوات ، مع أهم مالمحها

. التنقيب عن البيانات بواسطة الشركات التي ترغب يف الحصول على مثل هذه النظم

، ومن أهم العوامل التي يجب على الشركات مراعاهتا كميات البيانات المتاحة

هذا ويجب ، ومهام التنقيب عن البيانات التي يجب تنفيذها، وكيف يمكن تخزينها

والتي لها تأثير محدود ، التنويه إلى أن تكلفة نظام التنقيب عن البيانات مهم للشركة

 البيانات بالنسبة للشركات الصغيرة.   على توسعة سوق منتجات التنقيب عن 

3 )Qiu,M., Davis,S. and Ikem,F. (2004). Evaluation Of 

Clustering Techniques In Data Mining Tools. Issues 

in information systems, 7 (1): 254-260. Available at:    

 http://iacis.org/iis/2004/QiuDavisIkem.pdf 

تقسم المجموعات الكثافة المتماثلة إلى عدد من المجموعات الفرعية 

المتماثلة أو مجموعات تعكس قطاعات مجموعة البيانات مثل النماذج. ويبين هذا 

يف يمكن الطار تقييم الربامج أن يتناسب وتقييم أدوات التنقيب عن البحث ك

البيانات التجارية لبيئة محددة من المستفيدين. وتطبق هذه الدراسة تقييم أداتين 

 SAS (EM): رئيستين من األدوات التجارية للتنقيب عن البيانات وهما

Enterprise Miner وIBM DB2 Intelligent Miner (IM) 

( أربعة معايير لتقييم تقنيات 2امهما يف البيئة الجامعية. ولقد استخدم )الستخد

 : المجموعات يف أدوات التنقيب عن البيانات

األداء والمقصود به القدرة على معالجة مصادر بيانات مختلفة بطريقة  (1

 والوصول إلى البيانات المتجانس.، ويتمثل معيارها يف تركيب الربنامج، كفؤة

قدرة على تضمين مجموعة من اإلمكانات والتقنيات والطرق ال: الوظيفة (4
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 منهجية تم وصفها مسبقا.، تنوع الخوارزميات: ومعاييرها، للتنقيب عن البيانات

تتناسب مع مستويات وأنواع مختلفة من المستفيدين دون : االستخدام (8

ض وعر، أنواع المستفيدين: ومعاييرها، فقد أي شيء من الوظيفة أو عدم الفائدة

 البيانات.  

يتيح للمستفيد القيام بتنظيف البيانات وتنميتها : دعم المهام المساعد (2

، وتحويلها وعرضها والكثير من المهام األخرى التي تدعم التنقيب عن البيانات

 واشتقاق الخصائص.، فلرتة البيانات: ومعاييرها

5) Collier,K., Carey,B., Sautter,D., Marjaniemi,C. 

(1999). A Methodology for Evaluating and Selecting Data 

Mining Software. Proceedings of the 32nd Hawaii 

International Conference on System Sciences. Available at:  

http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/1999/0

001/06/00016009.pdf 

والزال يتطور ودخل يف العديد من  لقد تطور التنقيب عن البيانات

إال أن برامج التنقيب عن البيانات الحالية وبرامج دعم القرار ، الممارسات التجارية

لذا تحاول ، مرتفعة السعر واختيار األداة الخطأ يؤدي إلى تكاليف باهظة بعدة طرق

، لمهنيةهذه الورقة البحثية إلى تقديم اتجاه ومعلومات صنع القرار حول الممارسة ا

وذلك من خالل تقديم إطار عمل لتقييم أدوات التنقيب عن البيانات ومنهجية 

وتعرض الورقة البحثية يف النهاية دراسة حالة لعرض كفاءة ، تصف هذا االطار

حيث تمثل هذه المنجية خربة أولية باستخدام العديد من أدوات التنقيب ، الطريقة

ت التجارية يف مركز البيانات الداخلية بجامعة عن البيانات الرائدة مقارنة بالبيانا

 Insight (CDI) at Northern Arizona Universityشمال أريزونا

(NAU)   Center for Data والجدير بالذكر أن هذه الورقة البحثية ليست .
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مراجعة شاملة لألدوات التجارية وإنما تقدم طريقة ومرجع الختيار أفضل أداة 

ولقد أوضحت الخربة أنه ليست هناك أفضل أداة للتنقيب ، دةبرمجية لمشكلة محد

عن البيانات لكل األغراض. ولقد تم تصميم هذه األداة لتتالءم مع االختالف يف 

ومن المتوقع أن هذه المنهجية سيتم استخدامها لنشر ، البيئات ونطاقات المشكلة

   مقارنات األداة والنتائج المعيارية.

اسات السابقة مدى اختالف الدراسة الحالية عنها ويتبين من خالل الدر

تركز الدراسة الحالية على توضيح بدايات التنقيب عن : والتي يمكن توضيحها يف

وتحليل أدوات التنقيب ، البيانات وتطوره وعالقته بعلوم المكتبات والمعلومات

بين عدة  ولقد تم اختيار أنسب المعايير من، عن البيانات مفتوحة المصدر وتقييمها

كما تم الخروج بنتائج عدة يمكن من ، دراسات حتى تتناسب والدراسة الحالية

للمبتدئين أو المتقدمين خاللها تحديد أي من األدوات التي يمكن استخدامها 

 وأي المجاالت التي يمكن استخدامها.، تكنولوجيا

 

 األول المبحث

 التنقيب عن البيانات

 تطبيقاته, أنواعه, مهامه, بداياته وتطوره, مفهومه

 متريد 7/0

لى إاالتصاالت يف العلم واالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات وأدى التطور  

الكميات الهائلة من البيانات لم تعد وسائل ومع هذه ، زيادة كمية البيانات الرقمية

ت العديد من ظهرلذا حصائية مثال ( قادرة على التعامل معها. التحليل التقليدية )اإل

يف محاولة لحل تلك المشكالت مع البحث عن واخر الثمانيات أمنذ راسات الد

حلول تجمع بين عدة تخصصات سواء كانت اإلحصاءات أو قواعد البيانات 
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ومن ثم تم  (1)،والذكاء الصناعي وتمييز النماذج المختلفة والحوسبة التناظرية

رفة اللذين أثبتا واكتشاف المع Data mining التنقيب عن البياناتالتوصل إلى 

وذلك بتحويلها  البيانات الحلول الناجحة لتحليل كميات ضخمة من وجودها كأحد

لى معلومات قيمة يمكن استغاللها واالستفادة إمرتاكمة وغير مفهومة  ياناتبمن 

 لتصبح معرفة.  منها بعد ذلك

لذا يعد التنقيب عن البيانات من أسرع المجاالت نموا يف تخصصات علم 

ولقد جاءت شهرته وانتشاره من الحاجة المتزايدة ألدوات تساعد ، الحاسب اآللي

وتنتج هذه البيانات يوميا بواسطة ، من البيانات وفهمها يف تحليل الكميات الهائلة

ومستودعات البيع وعلى شبكة ، شركات التأمين، المؤسسات المختلفة مثل البنوك

وصاحب هذا االنفجار يف البيانات زيادة هائلة أيضا يف استخدام ، اإلنرتنت

 ود وغيرها.والبارك، والكاميرات الرقمية، والماسحات الضوئية، الحاسبات اآللية

 مفروم التنقيب عن البيانات 7/7

يعد التنقيب عن البيانات عملية متطورة تقوم باشتقاق البيانات المطلوبة 

ويعد  (2)،والفعالة والشاملة من كم هائل من البيانات طبقا ألهداف مسبقة تجارية

يف حين يضع ، البعض التنقيب عن البيانات مصطلحا شائعا الكتشاف المعرفة

التنقيب عن البيانات كخطوات أساسية يف عملية اكتشاف المعرفة. فلقد ظهر  البعض

التنقيب عن البيانات يف أواخر الثمانينات والذي كان مجاال حديثا مع قيمة بحثية 
                                                                        

(1)  Zhao,Y., Chen,Y. and Yao,Y. (2006). User-Centered Interactive data 

Mining. Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on 

Cognitive Informatics (ICCI’06): 457-466. Available at: 

http://www2.cs.uregina.ca/~yanzhao/icci06.pdf 

(2)  Durkin,J. and Jingfeng,C. (2005) CAI Zixing. Decision Tree Technology 

And Its Current Research Direction[J].Control Engineering.12 (1).  

http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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مرتفعة يف دراسة قواعد البيانات والذكاء الصناعي وتكنولوجيا قواعد البيانات 

وغيرها من المجاالت النظرية وتعلم اآللة واإلحصائيات وعرض البيانات 

 (1)والتكنولوجية.

هو استخالص  ن المقصود بالتنقيبإيف الحقيقة هناك خطا يف التسمية حيث 

ن تكون تسميتها المناسبة هي أحيث يمكن ؛ المعرفة من كميات كبيرة من البيانات

فيمكن تسميتها  ءتنقيب المعرفة من البيانات ولكن هذا المصطلح طويل بعض الشي

ن ألكن هذا المصطلح ال يعكس التوكيد على  ة؛قصر التنقيب عن المعرفأمصطلح ب

 التنقيب عن البيانات ن مصطلح أالتنقيب من كميات كبيرة من البيانات.لهذا وجد 

(Data mining)  .المصطلح المناسب لهذا العلم 

و أهي اكتشاف المعرفة من البيانات  التنقيب عن البيانات نإ القولفيمكن 

هي عملية تحليل البيانات  المعرفة(  اكتشافي التنقيب عن البيانات )أحيانا تسمى ه

من منظورات مختلفة واستخالص عالقات بينها وتلخيصها إلى معلومات مفيدة، 

و أو كليهما معا. أ، تخفيض التكاليف، مثل معلومات يمكن أن تسهم يف زيادة الربح

ت فائدة من خالل استعمال مجموعة معلومات ذا علىهو عملية الكشف والعثور 

 االعتيادية اإلحصاء من األدوات المعقدة. بعض من هذه األدوات تشمل أدوات

 من صنع الكمبيوتر. والرسوم البيانية االصطناعي والذكاء

، تبدو دورة حياة التنقيب عن البيانات كنوع من التكنولوجيا غير واضحة

راق وقت طويل وجهد للبحث والتطوير للوصول إلى حيث كان على الخرباء استغ

فهو نوع من التكنولوجيا التي تجمع بين طرق معالجة ، مرحلة النضج والقبول

البيانات التقليدية بخوارزميات مختلفة لتحليل  أنواع البيانات الجديدة واشتقاق 
                                                                        

(1)  Han, J. and Kamber,M. Data Mining: Concepts and Techniques. 

Available at:  

https://cs.wmich.edu/~yang/teach/cs595/han/ch01.pdf 

http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.wikibrary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ا الكم وهناك نوعان من المعرفة يف ظل هذ، المعرفة من كميات هائلة من البيانات

 On-Lineاألول معالجة تحليلية على الخط المباشر : الهائل من البيانات

Analytical Processing (OLAP)  والثاين التنقيب عن البياناتData 

Mining (DM) ،وكال النوعين أدوات تحليلية تعتمد على مستودعات البيانات ،

ر قبل التنقيب عن لكن ظهرت المعالجة التحليلية للبيانات على الخط المباش

والتي تعتمد على عرض متعدد األبعاد مؤكدا على كفاءة وسرعة تلبية ، البيانات

رغبات المستفيدين؛ ويشير التنقيب عن البيانات للنموذج المفيد وغير المرئي 

للمستفيدين يف أعماق البيانات ويتم بطريقة آلية دون مشاركة المستفيدين. ويوضح 

ن المعالجة التحليلية على الخط المباشر والتنقيب عن الشكل التالي الفرق بي

 (1)البيانات بمستودعات البيانات.

 

( المعالجة التحليلية على الخط المباشر والتنقيب عن البيانات 4شكل رقم )

 بمستودعات البيانات

، يمكن للتنقيب عن البيانات اختبار أي نوع من البيانات وتدفق المعلومات

 : نوع قاعدة البياناتوتكمن صعوبته يف 
                                                                        

(1)  Eltabakh,M. (2010). OLAP & Data Mining. Available at: 

http://web.cs.wpi.edu/~cs561/s12/Lectures/IntegrationOLAP/OLAPandM

ining.pdf 
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، وهي مجموعة من الجداول: . التنقيب عن قواعد البيانات العالئقية1

، مكونة عدد من الجداول الضخمة، ويتكون كل جدول من مجموعة من العالقات

وعادة ما تستخدم نموذجا يمثل العالقة بين قاعدة البيانات والواقع. ويمكن 

، ئقية على االتجاهات ونموذج البياناتالحصول من تنقيب قواعد البيانات العال

ومعلومات أخرى يمكن الحصول ، مستوى تعليمه، عمره، دخل المستفيد: مثل

وبواسطة قاعدة البيانات العالئقية التجارية يمكن تحديد التسويق المستهدف ، عليها

 (1)للمستفيدين وتجنب االحتيال وتشكيل اسرتاتيجية للشركة.

المستودع عبارة عن مجموعة من البيانات : انات. تنقيب مستودعات البي4

كما يمكن ، تستخدم يف دعم قرار الشركات، الموجهة والمتكاملة والثابتة ومناسبة

فهو يودع البيانات ، استخدامه كمصدر متكامل واحد للبيانات لمعالجة المعلومات

ذج تحليلي المجمعة التي تم معالجتها إليجاد النماذج الخفية والعالقة لتكوين نمو

 (2)هيكلي لتصنيف البيانات ووضع التوقعات المحتملة.

تتضمن قاعدة البيانات الجديدة قاعدة : . التنقيب عن قاعدة بيانات جديدة8

وقاعدة بيانات وسائط ، وقاعدة بينات نصية، وقاعدة بيانات وقتية، بيانات مكانية
                                                                        

(1)  Netz, A., Chaudhuri,S. Bernhardt, J. and Fayyad, U. (2000) Integration 

of Data Mining and Relational Databases Proceedings of the 26th 

International Conference on Very Large Databases, Cairo, Egypt. 

Available at:  

http://121.241.184.234/trddc_website/PastTecsweeks/2007/integration-

of-data-mining.pdf 

(2)  Wang,J. (2008). Data Warehousing and Mining: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications. Information Science reference. 

Available at:  

http://www-db.deis.unibo.it/~srizzi/PDF/isr08-1.pdf 
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، وبيانات ويب، وصوتا، صورا، نصية، وتتضمن هذه البيانات بيانات مكانية، متعددة

، ومن الصعب معالجتها، وبنية البيانات عادة ما تكون أكثر تعقيدا وتغيرا ديناميكيا

كما ، يمكن إيجاد تطور خصائص العنصر أو الشيء واتجاهاته: فعلى سبيل المثال

   (1)يتم تجميع البيانات المتدفقة ومقارنتها إليجاد النماذج المهمة.

ن القول إن التنقيب عن البيانات يعتمد على أربعة يمكومن خالل ما سبق 

 : عناصر أساسية وهي

هي عبارة عن الحقائق واألرقام والنصوص التي يمكن أن تعالج : تالبيانا .1

 من قبل الحاسب.

 النماذج والعالقات بين تلك البيانات التي تشكل معلومات مفيدة.: المعلومات .4

ل إلى معرفة حول األنماط المعلومات السابقة يمكن أن تحو: المعرفة .8

مثال معلومات عن حركة المبيعات والمشرتيات ، التاريخية أو التوقعات المستقبلية

فيساعدنا ذلك يف معرفة أي ، يللزبائن يمكن أن تزودنا بمعرفة عن سلوكهم الشرائ

 من المواد تحتاج إلى ترويج أكثر.

اكتشاف المعرفة المستخدمة يف التحليالت الزمنية و: مستودعات البيانات .2

واتخاذ القرارات، فهي مصممة خصيصا الستخالص البيانات ومعالجتها وتمثيلها 

وتخزن كمية ضخمة من البيانات قد تكون ، وتقديمها بصورة مناسبة لهذه األغراض

 مثال عدة قواعد بيانات من عدة نماذج.، من مصادر مختلفة

                                                                        

(1)  Agrawal,R., Imielinski,T. and Swami,A. Database Mining: A 

Performance Perspective. Available at: http://www.rakesh.agrawal-

family.com/papers/tkde93mining.pdf 
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 بدايات التنقيب عن البيانات وتطوره  7/1

رت تكنولوجيا قاعدة البيانات وتكنولوجيا المعلومات تدريجيا يف لقد تطو

الستينيات من نظام معالجة الوثائق األساسي إلى نظام قاعدة البيانات األكثر تعقيدا 

قاعدة البيانات الهرمية والشبكية اللتين تمثالن هذه المساحة مع استقالل : وقوة مثل

نات العالئقية يف السبعينيات التي تتيح ثم ظهرت قواعد البيا، للبيانات وتلخيصها

للمستفيدين الوصول لبيانات مرنة قادرة على الوصول للغة والواجهة يف 

وتم وضع ، السبعينيات؛ أما يف منتصف الثمانينات ظهر نظام قاعدة البيانات القوية

على سبيل المثال توسعة نموذج العالقات ، العديد من نماذج البيانات المتقدمة

ج الشيء الموجه وتفسير النموذج وغيرهم. ولقد تطورت نماذج البيانات ونموذ

 المتقدمة وتطبيق قاعدة البيانات الموجهة مع هناية الثمانينات. 

م أثناء انعقاد ورشة عمل 1737ولقد بدأ االهتمام بالتنقيب عن البيانات عام 

د هذه الورشة ومن ذلك الحين تم عق (1)،حول اكتشاف المعرفة يف قواعد البيانات

م أصبح المؤتمر الدولي 1775أما يف ، م1772بصفة مستمرة سنويا حتى عام 

ومن ثم بدأ ، الكتشاف المعرفة والتنقيب عن البيانات من أهم األحداث السنوية

                                                                        

(1)  Piatesky-Shapiro,G. (Jan. 1991). Knowledge Discovery in Real 

Databases: A Report on the IJCAI-89 Workshop, AI Magazine, 11: 5, pp. 

68-70. Available at:  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwiWh9nL-djGAhVMP

hQKHQUjCDk&url=https%3A%2F%2Fwww.aaai.org%2Fojs%2Findex.

php%2Faimagazine%2Farticle%2Fdownload%2F873%2F791&ei=AyCk

Vdb5Acz8UIXGoMgD&usg=AFQjCNFB_-

Qrs8RdlFxNlNI9jhuh61eiXw&bvm=bv.97653015,d.ZGU  
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اكتشاف : تخطيط اإلطار العملي للتنقيب عن البيانات واكتشاف المعرفة يف كتابين

 (2)التقدم يف اكتشاف المعرفة والتنقيب عن البياناتو (1)،المعرفة يف قواعد البيانات

ثم فاقت إمكانية تخزين كميات هائلة من البيانات قدرة العنصر البشري على 

م؛ ولم يكن هناك أداة مناسبة الشتقاق المعلومات 4888التحليل والفهم بعد عام 

التنقيب  ويمكن إيجاد نماذج محددة وقواعد بواسطة أدوات، والمعرفة من البيانات

والذي يوفر المعلومات الضرورية ، عن البيانات يف ظل كم هائل من البيانات

والبحث الطبي وغيرها من المجاالت. ، واالكتشافات العلمية، لألنشطة التجارية

ولقد أصبح الذكاء التجاري القائم على التنقيب عن البيانات الوجه الجديد لصناعة 

ق التنقيب عن البيانات حاليا بنجاح يف تحليل ويتم تطبي، تكنولوجيا المعلومات

، والهندسة الجينية، وجودة المنتج، والتنبؤ بالمخاطر المالية، بيانات تجارة البضائع

والبحث عن المعلومات والتصنيف ، واكتشاف نماذج الوصول لمواقع اإلنرتنت

 وغيرها من المجاالت.   

                                                                        

(1)   Piatetsky-Shapiro, G., and Frawley,W., (Eds) (1991). Knowledge 

Discovery in Databases, AAAI/MIT Press, 1991. Available at: 

http://aaaipress.org/ojs/index.php/aimagazine/article/viewFile/1011/929 

(2)  Fayyad,U., Piatesky-Shapiro,G., Smyth, P., and Uthurusamy, R., (1996) 

Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAi/MIT Press, 

1996. Available at:  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjlloCr-

tjGAhVJOBQKHUkpBTM&url=https%3A%2F%2Fmitpress.mit.edu%2

Fbooks%2Fadvances-knowledge-discovery-and-data-mining&ei=yiCkVe

WJN8nwUMnSlJgD&usg=AFQjCNHeKXUmv7YO5vM2g_UcfrHrg6hs

Ew&bvm=bv.97653015,d.ZGU 
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واكتشاف المعرفة ، ( تطور حقول التنقيب عن البيانات8شكل رقم )

 (1)والتنقيب عن البيانات

فقد تم ، وفيما يتعلق باستفادة مجال المكتبات والمعلومات لهذه التقنية

التنقيب عن البيانات يف بالفعل استخدام هذه التقنية مع تخصننا فيما يتعرف ب

يف مجال المكتبات التنقيب عن البيانات  استخدم مصطلح وقد، المكتبات

ونظرا  لما حدث من التباس عند ، م1773للمرة األولى عام والمعلومات 

حيث كانت نتائج البحث  ؛االسرتجاع من جانب الباحثين يف مجال المكتبات

وليس ، تسرتجع المؤلفات عن مكتبات الربمجيات المتعلقة بالتنقيب عن البيانات

م عالذلك صك مصطلح آخر لفض هذا االلتباس ، التنقيب عن البيانات للمكتبات

الذي يعني بتطبيق   "Bibliominingالتنقيب الببليوجرايف "مصطلح  م4888

األدوات اإلحصائية وأدوات التعرف على األنماط يف كم كبير من البيانات المرتبطة 

أو تربير الخدمات المقدمة ، بنظم المكتبات من أجل المساعدة يف اتخاذ القرارات

عبارة   بمعنى آخر فإن التنقيب الببليوجرايفو، وتطويرها خاصة يف المكتبات الرقمية

 (2)."عن إعادة رؤية للبيانات من منظور مختلف لتحقيق قيمة مضافة

                                                                        

(1)  Cios, K. and Kurgan, L. Trends in Data Mining and Knowledge 

Discovery. Available at:  

http://www.cioslab.vcu.edu/Publications/Papers/chapterTrendsDM2003.pdf 

قيب عن نحو رؤية جديدة إلدارة المكتبات باستخدام تقنية التنوسام محمود أحمد درويش.( 4)

= 
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 مرام التنقيب عن البيانات 7/4

 : يقوم التنقيب عن البيانات بعمليتين أساسيتين متمثلتين فيما يلي

سمة يهدف التنقيب عن البيانات إلى وضع توقعات مع اإلحالة لل: التنبؤ (1

ويستخدم نموذج التعلم ، العامة أو سمات الكائن لبيانات التصنيف غير المعروفة

، ن أساسيين من نموذج التنبؤيويعد التصنيف واالنحدار نوع، المتاح للتنبؤ

أما االنحدار فيستخدم للتنبؤ ، فيستخدم األول للتنبؤ بالقيمة المنفصلة أو الرمزية

ؤال حول شراء السلع عرب االنرتنت إما أن يكون أي اإلجابة عن س، بالقيم المستمرة

أما يف حالة التنبؤ بأسعار ، س أو ص وهذا ينطبق على الحالة األولى وهي التصنيف

األسهم واالتجاهات فذلك من خالل مهام االنحدار. يمكن لنماذج التنبؤ تحديد 

 كما يمكن التنبؤ بمعدالت استهالك موارد األرض.، فوائد السوق ومخاطره

يعد نموذج البيانات المحتمل المتاح الذي يلخص العالقات : الوصف (4

يستخدم تحليل العالقة عادة لوصف نموذج بخصائص ، الدور التوثيقي والتفسيري

عالئقية قوية الشتقاق النماذج المهمة إليجاد العالقة بين البيانات. يعرب اشتقاق 

أو ، مستودع البيانات خصائص الصيغ عن الخصائص العامة لمجموعة البيانات من

اشتقاق المالمح : مثل، إيجاد مالمح أخرى للتمييز بين خصائص األسلوب الواحد

إال أنه يمكن لتنقيب دور ، وتمييزها عن الحاالت األخرى. وعلى الرغم من منطقها

وهذا ما يطلق عليه تحليل سلة السوق ، التجميع إيجاد الكثير من التفاعالت المهمة

حيث يمكن لتحليل سلة السوق ، ان سالحا سريا يف المتاجر الكربىالذي ك، الشهير

    (1)المساعدة يف إيجاد عمليات بيع المخازن والبضائع التابعة لها.

                                                                        
= 

 .(4887)يونيو  17ع  -.cybrarians journal -البيانات.

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=437:-data-mining-&catid=164:2009-05-20-10-02-29&Itemid=60 

(1) Padhy,N. Mishra,P. and Panigrahi, R. (June 2012) The Survey of Data 

= 
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 (1)( مهام التنقيب عن البيانات2شكل رقم )

التنقيب عن : ويمكن تقسيم تصنيف التنقيب عن البيانات إلى قطاعين

؛ حيث يتمثل الهدف من التنقيب عن البيانات البيانات المباشر وغير المباشر

المباشر يف استخدام البيانات المتاحة إلنشاء نموذج مع وصف للمتغيرات؛ أما 

، الهدف من التنقيب عن البيانات غير المباشر هو عدم توافر اختيار لمتغير محدد

من لكن بناء عالقة بين كل المتغيرات. هذا ويندرج التصنيف والتقدير والتنبؤ ض

التنقيب عن البيانات المباشر؛ أما دور التجميع واالتحاد والوصف والعرض فتندرج 

ضمن التنقيب عن البيانات غير المباشر. دور التجميع غير معروف مسبقا ما المعرفة 

                                                                        
= 

Mining Applications And Feature Scope International Journal of 

Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT), 

2 (3). Available at:  

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1211/1211.5723.pdf 

(1) Data Mining Tasks. Available at: http://wideskills.com/data-mining/data-

mining-tasks 
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مثل ، ما يمكن الحصول عليه بعد تحليل البيانات، التي يجب الحصول عليها

أما العنقود فهي تجميع التسجيالت المستفيد يشرتي منتج )أ( بمنتج )ب(؛ 

واالختالف بين العنقود والتصنيف أن العنقود ، المتشاهبة ووضعها معا يف مجموعة

أما الوصف والعرض ، وال مجموعة مدربة، ال يعتمد على تصنيفات محددة مسبقا

 (1)فهمها تمثيل لنتائج التنقيب عن البيانات.

 أنوا, التنقيب عن البيانات  7/3

عديد من أنواع التنقيب أو طرق التنقيب والتي يمكن تلخيصها فيما يوجد ال

 : يلي

أي اكتشاف  :Correlation analysisتحليل الرتباط  0/3/0

وتكمن الفكرة ، المعرفة ذات العالقة والمفيدة من مجموعة كبيرة من البيانات

ويمثل )ب( ، حيث يعرب )و( عن مجموعة الصفات، ب <األساسية يف أن و 

فإن )ب( ، وتقوم القواعد بتفسيرها إذا كان )و( قيمته صحيحة، سمات منفردةال

كقيمة مفردة لديه إمكانية واتجاه للقيمة الصحيحة يف قائمة قاعدة البيانات. ويمكن 

 . (2)فما مدى احتمال االستمرار يف شراء سلعة )ب(؟، توضيحها بأنه بعد شراء سلعة

                                                                        

(1) Weiping,F. and Yuming,W. (Dec. 2013) The Development of Data 

Mining International Journal of Business and Social Science, 4 (16). 

Available at:  

http://ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_16_December_2013/14.pdf 

(2) Jensen, D. and Neville,J. Correlation and Sampling in Relational Data 

Mining. Available at: 

 https://www.cs.purdue.edu/homes/neville/papers/jensen-neville-

interf2001.pdf 
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تتكون شجرة القرارات من : Decision Treeشجرة القرارات  0/3/6

حيث ، ثم تتفرع العقد إلى عقد فرعية بواسطة األفرع، سلسلة من العقد واألفرع

ثم تأيت القيم ، تمثل العقد السمات التي يجب اعتبارها يف عملية صنع القرار

المختلفة للسمات من األفرع المختلفة؛ وباستخدام نموذج شجرة القرارات يف صنع 

لبحث من الجذر إلى األوراق؛ فتحتوي عقد األوراق على نتائج القرارات يمكن ا

  (1)كل تصنيف.

إن الخوارزميات : Genetic Algorithmالخوارزميات الجينية  0/3/4

ونتجت عن مجموعات محددة أو ، الجينية بحث احتماالت إليجاد العملية المثلى

، مثل االختيار، تكراريوفقا لقواعد معينة من العملية الستمرار الحساب ال، عشوائية

، وهي عملية االحتفاظ بالمتغيرات الجيدة، والتبادل والتغيير وغيرها، واإلنتاج

وتوجيه البحث لالقرتاب من الحل األمثل طبقا ، والقضاء على المتغيرات الرديئة

ويتطلب تنفيذ الخوارزمية الجينية اثنين من عمليات تحويل ، لمتطلبات كل شخص

حيث يتمثل الرتميز يف تحويل معامالت ، فك التشفير والرتميز: وهما، البيانات

مسافة البحث إلى كروموزوم أو أفراد من المساحة الجينية؛ أما فك التشفير فيتمثل 

هذا ، يف تحويل الكروموزوم أو أفراد المساحة الجينية إلى معامالت لمساحة البحث

للعمل مباشرة على ، الوراثة ولقد تطورت الخوارزمية الجينية بناء على محاكاة علم

                                                                        

(1) Sharma, P., Bhartiya, R. (Dec. 2012) Implementation of Decision Tree 

Algorithm to Analysis the Performance International Journal of 

Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 

1(10). Available at: 

http://www.ijarcce.com/upload/december/24-Implementation%20of%20

Decision.pdf 
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فهي لديها قوة كافية بدون قيود للقيام بعملية االشتقاق ، هيكل الكائنات

 (1)والوظيفة.

تعتمد : Bayesian Networksشبكات النظرية الفتراضية  0/3/3

ويتم ، شبكات النظرية االفرتاضية على نموذج رياضي لالستدالل االحتمالي

ل بعض المعلومات للحصول على احتماالت االستدالل االحتمالي من خال

وتعتمد شبكات النظرية االفرتاضية على أساس االستدالل ، للمتغيرات األخرى

ولها أفضل مزية لحل األخطاء ، االحتمالي لحل مشكلة عدم اليقين وعدم االكتمال

والمستخدم على نطاق واسع يف العديد ، الناجمة عن عدم اليقين الصعب واالرتباط

لمجاالت. ويمكن باستخدام بنية شبكة النظرية االفرتاضية وجداول من ا

 (2)االحتماالت الشرطية حساب االحتماالت لقيم عقدة معينة بعد تقديم األدلة.

تعد نظرية : Rough Set Approachمسار المجموعة الخام  0/3/5

 المجموعة الخام طرقا رياضية لمعالجة الغموض وعدم اليقين باستخدام طريقة

وتقييم أهمية سمات ، مجموعة الخام التي تمكن من تحليل جدول القرارات

والتقليل من مجموعة الخصائص والطاقة النووية والتخلص من ، محددة

الخصائص اإلضافية الزائدة من جدول القرارات وقواعد التصنيف التي تظهر من 

لخام على المعرفة وتعتمد الفكرة الرئيسة للمجموعة ا، جدول التقليل لصناع القرار
                                                                        

(1) Flockharta, I. and Radclieab, N. (1996) A Genetic Algorithm Based 

Approach to Data Mining Presented at "AAAI: Knowledge Discovery 

and Data Mining", Portland, Oregon. Available at: 

http://www.stochasticsolutions.com/pdf/kdd96.pdf 

(2) Heckerman,D. (1997) Bayesian Networks for Data Mining Data Mining 

and Knowledge Discovery,1: 79–119. Available at: 

http://machinelearning101.pbworks.com/f/Tutorial-BayesianNetworks.pdf 
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وتقسيم نطاق ، من خالل تصنيف إدارة البيانات الفعلية، الموجودة لمشكلة معينة

وتقليل ، وتقليل البيانات يف إطار فرضية االحتفاظ بالمعلومات المهمة، المشكلة

  (1)واشتقاق قواعد تصنيف المفهوم.، وتقييم استقاللية البيانات، نووية المعرفة

هي نظام ديناميكي هبيكل  :Neural Networkبية الشبكة العص 0/3/2

فهي تتعامل مع المعلومات من خالل االستجابة ، طوبولوجي لتوجيه الرسم البياين

ويتكون نظام الشبكة العصبية من وحدات ، لحالة اإلدخال المستمرة أو المتقطعة

من خالل الربط ببعضها البعض عل نطاق واسع وتشكيل ، معالجة بسيطة وكبيرة

إال ، شبكة معقدة من النظم. هذا وعلى الرغم من بنية ووظيفة كل خلية بسيطة جدا

أن سلوك نظام الشبكة يتكون من عدد كبير من الخاليا الملونة والمعقدة. هذا 

وتتناسب الخوارزمية مع تجميع البيانات والتي يمكن أن تقدم الكثير من المعلومات 

إليجاد العالقة الداخلية بين البيانات من خالل  ،المعقدة والبيانات العادية والمنظمة

    (2)تشابه الزمان والمكان.

هو طريقة دقيقة  :Statistical Analysisالتحليل الحصائي   0/3/1

تحليل : مثل، للتنقيب عن البيانات باالعتماد على نظرية االحتماالت اإلحصائية

، ت والعثور على استنتاجاتاالنحدار وتحليل العوامل من خالل نماذج من الكائنا

والمجموعة ، وصف طبيعة البيانات التحليلية: وعادة ينقسم إلى الخطوات التالية

وعالقة المجموعة ، وملخص البيانات، وبناء النموذج، البحثية من عالقات البيانات

                                                                        

(1) Pawlak, Z. Rough Sets And Data Mining. Available at: 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1884/RSDMEAK.pdf 

(2) SINGH,Y. and Chauhan, A. Neural Networks In Data Mining Journal of 

Theoretical and Applied Information Technology, 5 (6). Available at:  

http://jatit.org/volumes/research-papers/Vol5No1/1Vol5No6.pdf 
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وأخيرا التنبؤ بالتنمية المستقبلية. ويستخدم ، وشرح صالحية النموذج، األساسية

SPSS وSAS .(1)على نطاق واسع كربامج تطبيقية لإلحصائيات    

هذا ويتضح مما سبق أنه يوجد سبعة أنواع من التنقيب عن البيانات والتي 

شبكات النظرية ، الخوارزميات الجينية، شجرة القرارات، تحليل االرتباط: تتمثل يف

 .  التحليل االحصائي، الشبكة العصبية، مسار المجموعة الخام، االفرتاضية

 تطبيقات التنقيب عن البيانات  7/1

، والتأمين والنقل والتجارة، يلعب التنقيب عن البيانات دورا أساسيا يف البنوك

وزيادة األرباح وصنع ، ويمكن للتنقيب عن البيانات حل كثير من المشاكل الحسابية

عن قرارات حكيمة. ولم تكن العمليات التجارية التطبيق األول لتقنيات التنقيب 

ألن العمليات التجارية هبا الكثير من ، البيانات إنما كانت من المجاالت المهمة

ومعلومات ، مثل تسجيالت الشراء الخاصة بالمستفيدين، بيانات المبيعات

ومعلومات الخدمة وغيرها. يمكن للشركات استخدام البيانات ، المستهلكين

ة وإيجاد الخصائص لتصنيف المستفيدين من مجموعات المستفيدين األساسي

وتقديم منتجات كافية وخدمات تلبي ، المشرتكة للمستفيدين ورغباهتم المستقبلية

يجب اختيار ، رغباهتم. وعند استخدام تطبيقات برامج التنقيب عن البيانات

وبما أن والمعرفة فيما وراء البيانات التي يمكن إيجادها. ، الخوارزمية المناسبة

تجميع البيانات وتخزينها وتنظيمها لذا : وم بعدة مهام مثلالتنقيب عن البيانات يق

فهو يستخدم يف عدة مجاالت مثل الطب والمالية والذكاء الصناعي والقانون 

وتستخدم معظم التطبيقات التنقيب ، والدفاع والتعليم وعمليات التحكم وغيرها

                                                                        

(1) Friedman, J. Data Mining and Statistics: what’s the Connection? 

Available at: http://statweb.stanford.edu/~jhf/ftp/dm-stat.pdf 
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، لتشخيصكما يمكن استخدامه يف ا، عن البيانات للدعاية والتسويق والمبيعات

 : ومن األمثلة على هذه التطبيقات

تعتمد على مالحظات األفراد : مكاتب االئتمان على القروض (1

تطوير وإنشاء تقارير كما يمكن ، والقروض، والدخل، المتشاهبين يف نماذج الشراء

 موجزة عن الزبائن المهمين وعن بطاقات االئتمان.

والمعلومات حول  ينظم بضائعه طبقا لنماذج البيع: السوبر ماركت (4

الزبائن من أجل منح  إليجاد التسويق لفئة معينةو، الجمعيات بين المنتجات

 ايجاد السلع التي تباع مع بعضها.و، التخفيضات لهم لسبب معين

تقوم بتحليل الوصفات الطبية )الروشتات( إلرسال : شركات األدوية (8

ن الستعمال الخدمات ايجاد منوال معيو، المواد الرتويجية للزبائن المستهدفين

 .والسلع

تستعرض نماذج اإلنفاق وبيانات السفريات : وكالة االستخبارات (2

 للكشف عن السلوكيات غير الطبيعية من موظفيها.

يقوم بتحليل صور األشعة السينية الكتشاف األنماط : طبيب التحاليل (5

 غير الطبيعية.

تجاهات يستخدم معلومات حول نماذج السفر واال: نظام حجز الطيران (7

 لتحقيق أقصى قدر من استخدام المقاعد.  

يساعد التنقيب عن البيانات يف التأكد : تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (1

فعلى سبيل المثال يف يساعد التنقيب عن البيانات يف التطبيقات ، من جودة البيانات

 اللوجستية يف اختيار األفراد المناسبين للعمل يف مشروعات محددة. 
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تستخدم التنقيب عن البيانات للحصول على بيانات تساعد على : كالبنو (3

 جذب الزبائن. 

إال أهنا ، وعلى الرغم من استخدام هذه التطبيقات لبعض الوقت بشكل تام

ولقد بدأ الموظفون مؤخرا باستخدام ، تعتمد على التحليل االحصائي يدويا

ء عالقات متبادلة ووضع تكنولوجيا التنقيب عن البيانات لتحليل البيانات وإنشا

 (1)تنبؤات.

 تطبيقات التنقيب عن البيانات بالمكتبات  (7

فمن خالل استخدام تقنية التنقيب عن البيانات : إدارة مقتنيـات المكتبـة (أ 

 : يمكن للمكتبة إدارة مقتنياهتا بشكل جديد يف أكثر من جانب يذكر منها

اسـتخدام خوارزميات حيث من خالل ، معرفة الثغـرات يف مقتنيـات المكتبـة

التنقـيب عن البيانات يمكن الحصول على أنماط معرفيـة جديدة ودقيقـة لم تكـن 

 يصبح مما، الزيادة وأوجـه المقتنيات يف القصـور أوجـه لنا تبين  معروفـة من قبل؛

وهذا يسـاعد أيضا ، ثر من جهـةأك يف مقتنياهتـم تقييم يف الفرصـة القرار متخـذي أمام

ـح الباب أمام المكتبة للمشـاركة يف المصـادر مع المكتبات األخـرى لسـد هذه يف فت

الفجوات لديها ولمسـاعدة المكتبات األخرى يف مشاركتها يف الجوانب األخرى 

 التي تم تغطيها بشكل جيد. 

يسـاعد ذلك متخـذي القـرار يف ، إعادة تقسـيم مجموعات المكتبـة وتكاملهـا

                                                                        

(1) Thuraisingham,B. (2000). A Primer for Understanding and Applying 

Data Mining. IT Pro IEEE Xplore. Available at: 

https://www.utdallas.edu/~bxt043000/Publications/Journal-Papers/DS-D

M/J71_A_Primer_for_Understanding_and_Applying_Data_Mining.pdf 
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 قتنيـات ويحدث ذلك على مسـتوى الموضوع الواحـد و/أوالحد من تكرار الم

الموضـوعات الشـبيه وذات الصلـة؛ فمن خـالل التحليل الدقيـق والذكـي لمقتنيات 

المكتبـة وباسـتخدام اآلليات المختلفة للتنقيب عن البيانات يتم استنباط أنماط معرفية 

لـم يكـن واضـح من ذي )تمكن من وجـود عالقات تربط موضوعات ببعضهـا البعض 

ومن هنا ، قبـل أمـام المسئولين ومتخـذي القـرار بوجود مثل هذه العالقـات بينهـم(

تحدث التكاملية بين الموضوعات والمقتنيـات؛ فبدال  من شـراء مقتنيات جديدة 

لموضـوع ما يتم اسـتبدال ذلك بوضع رؤى وتقسـيمات جديدة لمقتنيات موجـودة 

 .الموضوع هذا يف للمستفيدين  ـن أن يتم االسـتفادة منها وتقديمهابالفعل من الممك

من المعروف أنه يتوافر لدى المكتبة : قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين (ب 

وتعد دراسات سلوك المسـتفيدين ، نبالمستفيديالعديد من المعلومات التي تتعلق 

من ، الشبكات الرقميةتجاه مجموعات المكتبة سـواء يف البيئة التقليدية أو بيئة 

المعلومات القيمة لتطويرات مبتكرة يف كيفية عرض وإتاحة المعلومات بالشكل 

وبيانات ، االستقصائيةومن هذه المعلومات الدراسات ، الذي قد يرغبه المستفيدين

وال سيما إذا تم وضع كل هذه ، ومرات الولوج الى غير ذلك من المصادر، اإلعارة

يانات واحدة واستخدم فيها آليات التنقيب عن البيانات وتم البيانات يف قاعدة ب

يصبح أمام المسئولين مادة خصبة ، ربطها مع مقتنيات وأنشطة وخدمات المكتبة

 بالمكتبة. األوجهن من خاللها استخراج معلومات تفيد يف كافة كيم

يوجد بالمكتبة موارد بشـرية متخصصـة وغير : تنمية الموارد البشرية (ج 

، ويمكن تقسـيم العامليـن غير المتخصصين ألكثـر من تخصص، متخصصـة

هناك العديد من التخصصات والمؤهالت والدرجات العلمية داخل  حيصب وبالتالي

ومع زيادة أعداد العاملين يزداد األمر صعوبة أمام المسئولين ، المكتبة الواحدة

 قاعـدة توافـر حالة يف ولكن ومتخذي القرار يف اإللمام بجميع جوانبهم المختلفة.
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 – أنواعهم) حيث من بالمكتبة العاملين بيانات كافة على تشـتمل واحـدة بيانـات

 ظروفهم – هواياهتم – مؤهالهتم – تخصصاهتم – مسكنهم – االجتماعية حاالهتم

إلى غير ذلك من بيانات يمكن تجميعها عن العاملين( …خرباهتم – االقتصادية

يمكننا استخراج عالقـات ورابط ، تنقيب عن البياناتمستخدمة يف ذلك آليات ال

قويـة بين هذه البيانات واسـتنباط أنمـاط معرفيـة ومعلوماتية تربـط كـل ذلـك ببعضه 

وهذه المعلومات الجديدة لم يكن من الواضح اكتشافها أو الحصول عليها ، البعـض

أمام المسـئولين مما تسنح الفرصة ، إال من خالل قاعدة التنقيب عن البيانات

 ومبتكرة جديدة بصورة ومتخـذي القرار من اكتشاف الموارد البشرية المتاحة لديهم 

 ليس ــ المكتبة يف المختلفة واألنشطة األقسام داخل توزيعهم إعادة يف تساعدهم

شفة ــ مما يساعد المكت الذكية المعرفية األنماط وفق  ولكن تخصصاهتم وفق فقط

 مليها على حد سواء.كل من المكتبة وعا

ما سـبق ذكره من حيث إعادة : خدمات المعلومات المتاحة بالمكتبة (د 

سـن توزيعها  تقسيم المقتنيات وتكاملها وتنمية الموارد البشرية المتاحة بالمكتبة وح 

يصبح أمام المسئولين الرؤية الواضحة لكيفية تقييم ، ودراسات سلوك المستفيدين

واها وعالوة على ذلك التخطيط الصحيح لتقديم الخدمات المقدمة ومدى جـد

 خدمات جديدة.

 إلدارة الجديدة الهيكلة إعادة بعد الطبيعـي فمن : وجه صرف الميزانيةأ (ه 

 أوجه يف الرتشـيد بعض هناك يصبح، الحديثة التقنية هذه آليـات بمسـاعدة المكتبة

كير فيها مع لجوانب جديدة كان من الممكن عدم التف وتوفيرها الميزانية صرف

 .قصور الميزانية لتغطيتها

ويتضح مما سبق أنه يمكن تطبيق التنقيب عن البيانات يف العديد من 

، السوبر ماركت، مكاتب االئتمان على القروض: المجاالت ومن هذه المجاالت

، نظام حجز الطيران، طبيب التحاليل، وكالة االستخبارات، شركات األدوية
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 المكتبات ومراكز المعلومات.، البنوك، لوماتتطبيقات تكنولوجيا المع

، هذا ويمكن تلخيص التطبيقات طبقا لما يمكن للتنقيب عن البيانات القيام به

 : وليس طبقا للتخصصات العلمية التي تم التنويه عنها

تطوير : Profiling Populationsكتابة تقرير مختصر عن فئة معينة  .1

 مهمين وعن بطاقات االئتمان.وإنشاء تقارير موجزة عن الزبائن ال

ايجاد : Analysis of Business Trendتحليل النزعة التجارية  .4

 األسواق ذات قدرات النمو القوية أو الضعيفة.

يجاد الزبائن من أجل إ Target Marketing: التسويق لفئة معينة .8

 منح التخفيضات لهم لسبب معين.

معين  ايجاد منوال: Usage Analysisتحليل االستعمال  .2

 الستعمال الخدمات والسلع

مقارنة اسرتاتيجيات : Campaign Effectivenessفعالية الحملة  .5

 يجاد أكثرها فعالية وتأثيرا.إالحمالت مع بعضها البعض من أجل 

 يجاد السلع التي تباع مع بعضها.إ: جاذبية السلعة .7

 

 المبحث الثاني

 أدوات التنقيب عن البيانات وتقييمها

 :متريد

إال أنه كنتيجة لألبحاث يف ، رغم من حداثة مجال التنقيب عن البياناتعلى ال

ظهرت العديد من الخوارزميات والطرق والتقنيات التي تتيح ، السنوات األخيرة

للمستفيدين القيام بالعديد من الوظائف باستخدام هذه التقنيات. هذه الوظائف 

عن البيانات لتطبيقه. إن  مهمة للشركات التي لديها حرية اختيار نظام التنقيب
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لتقنيات التنقيب عن البيانات وخوارزمياهتا وطرقها أهداف لتصميمها وأدائها مهمة 

ومن أكثر المهام الشائعة التي يقوم هبا نظام التنقيب عن البيانات العناقيد ، محددة

والتجميع والتصنيف والتنبؤ وتحليل سالسل البيانات والتحليل الخارجي. هذا 

تخصيص نظام التنقيب عن البيانات لمهمة واحدة أو العديد من المهام ويمكن 

وتقوم معظم أدوات التنقيب عن البيانات بتطبيق العديد من الخوارزميات ، العامة

 والقيام بالعديد من المهام الكافية لتلبية احتياجات المستفيدين.

 

 (1)( نموذج التنقيب عن البيانات5شكل رقم )

د من الباحثين يف اآلونة األخيرة بنشر الخطوط العريضة قام العديولقد 

ومعظم األوراق البحثية عبارة عن ، لمعايير االختيار والتقييم لحزم الربمجيات

مراجعة لمعايير اختيار عامة للعديد من الربمجيات مثل المحاسبة وأداة المحاكاة 

مجيات ألي مجال بشكل أما األوراق البحثية التي تناقش معايير اختيار الرب، وغيرها

كما أن هناك القليل من العمل الذي تم ، خاص مثل التنقيب عن البيانات فهي قليلة

                                                                        

(1) Knitting and Crochet Patterns. (2015). Pattern Discovery In Data Mining 

Available at:  

http://ktuliuepatt.com/pattern-discovery-in-data-mining/ 
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وعلى أية حال يمكن القول بأن المعايير المتعلقة بمتطلبات ، يف إطار صنع القرار

األداء والجودة والعتاد والربمجيات يمكن أن يتم تقييمها ألي برامج. ولقد أصبحت 

ار حزمة الربمجيات أصعب بسبب الصعوبة يف الوصول إلمكانية تطبيق مهمة اختي

حزمة الربمجيات طبقا لالحتياجات التجارية للمنظمة طبقا إلتاحة العدد الهائل من 

عدد الحزم يف السوق؛ وبسبب عدم توافق بين العتاد وحزمة الربمجيات يف السوق؛ 

رار؛ هذا باإلضافة إلى التطورات وكذا نقص المعرفة التقنية والخربة لدى صانعي الق

ويوضح الشكل التالي مسار تقييم واختيار حزم المستمرة يف تكنولوجيا المعلومات.

 .(1)الربمجيات الخاصة بالتنقيب عن البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 ( مسار تقييم واختيار حزم الربمجيات7رقم ) شكل

                                                                        

(1) Jadhav, A., and Sonar, R. (2011). Framework for evaluating and 

selection of the software packages: A hybrid knowledge based system 

approach. the journal of system and software, 84 (8): pp1394-1407. 

Available at:  

http://romisatriawahono.net/lecture/dm/paper/classification/Jadhav%20-

%20Framework%20for%20evaluation%20and%20selection%20of%20th

e%20software%20packages%20-%202011.pdf  
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لتنقيب عن هناك العديد من الدراسات التي تقرتح معايير لتقييم أدوات ا

منها دراسة كين كولير عام ، البيانات سواء التجارية أو مفتوحة المصدر أو المجانية

وآخرون والتي تم فيها وضع منهجية أولية لتقييم أدوات  Ken Collierم  1777

وتوضح الدراسة أن من خالل الخربة البحثية تبين أن هناك ، التنقيب عن البيانات

، والوظيفة، األداء: يير تقييم أدوات التنقيب عن البياناتأربعة تصانيف أساسية لمعا

وهذه الخربة تدعمها العديد من ، ودعم األنشطة الثانوية، والقدرة على االستخدام

الدراسات السابقة. وتشكل هذه التصانيف اطار عمل تقييم يف مركز البيانات 

 Insight (CDI) at Northern Arizonaالداخلية بجامعة شمال أريزونا

University (NAU)   Center for Data    

( ستة 7م قسموها إلى )4818وآخرون عام  .Bhargava,Nأما بارجافا 

ومتطلبات ، العتاد، ومهامه الثانوية، الوظيفة، أداء الربنامج: وهي، معايير أساسية

 والجودة أو القدرة، ومسئوليات البائع، الربمجيات لتشغيل حزمة الربمجيات بكفاءة

على معالجة النقص يف البيانات. ويقرر أن كل المعايير مرتابطة؛ فال يمكن إعطاء 

وزن أعلى ألي معيار وتجاهل المعايير األخرى. فعلى سبيل المثال إذا تم تطبيق 

فهذا سيوفر الوقت والتكلفة يف ، برامج التنقيب عن البيانات يف صناعة الهندسة

وقد يحدث ذلك باختيار الربنامج ، غيرهامجاالت التصميم والصناعة والصيانة و

الصحيح للتنقيب عن البيانات والذي قام بتحليل كم هائل من البيانات يف الصناعة 

 (1)والتنبؤ هبا.

( تسعة معايير 7إلى ) Mike Fergusonكما قسمها مايك فيرجوسن 

 أساسية والتي يندرج أسفلها بعض المعايير الفرعية التي تفسر وتوضح المعايير

                                                                        

(1) Bhargava,N., Aziz,A. and Arya,R. (2013) Op. Cit. 
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، واألداء، وتكامل مستودع البيانات، هيكل المنتج: األساسية والتي تتمثل يف

 (1)واإلدارة.، والبيئة، وإعداد البيانات، ومصادر البيانات، والتمثيل، والوظيفة

هذا ولقد اتفق الباحثون على أن هناك أربع معايير أساسية والتي يمكن 

وتتمثل ، داة التنقيب عن البياناتاستخدامها يف تقييم وتصميم اطار عمل اختيار أ

 هذه المعايير يف األداء والوظيفة واالستخدام والدعم. 

األداء فهو يركز على نقاط الجودة يف قدرة األداة ، يعد المعيار األول واألهم

وسهولة معالجة البيانات تحت ظروف مختلفة وليس متغيرات األداء الناتجة عن 

ويجب القيام بعملية التقييم مع الحفاظ على ، يةتركيب العتاد أو صفات الخوارزم

، مالمح تركيب العتاد؛ ألن مرحلة تجربة التجريب لها تأثير رئيس على أداء األداة

وبشكل إجمالي يتعامل هذا المجال من االهتمام المتوقع مع وجهات النظر 

فهو ، اةالحاسوبية. ويتمثل المعيار الثاين يف الوظائف والذي يعالج إمكانيات األد

، والتقنيات والمنهجيات للتنقيب عن البيانات، يتضمن مجموعة من اإلمكانيات

وتساعد وظائف الربامج يف تقييم مدى نجاح األداة يف التكيف مع المشاكل المختلفة 

للتنقيب عن البيانات مثل النطاقات. أما المعيار الرئيس الثالث يناقش مرحلة بناء هذا 

والمقصود باالستخدام تحديد عدد المستفيدين الذين  ،االطار وهو االستخدام

فسهولة ، يمكنكم استخدام األداة دون فقد يف الوظيفة أو خسارة يف االستخدام

فإذا وفرت األداة فهما سريعا ، االستخدام وسوء االستخدام يسيران جنبا إلى جنب

                                                                        

(1) Ferguson, M. Evaluating And Selecting Data Mining Tools. InfoDB, 11 

(2): pp: 1-10.- Available at: 

http://www.evaltech.com/admin/upload/Evaluating_Data_Mining_Tools.

pdf 
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ثل المعيار فيجب أن تركز أيضا على جودة البيانات يف نماذجها. هذا ويتم، وسهال

الرابع يف الدعم والمقصود به أداء العديد من الوظائف الثانوية المطلوبة يف عملية 

، وإثراءها، وتنظيفها، وتتضمن هذه المهام اختيار البيانات، التنقيب عن البيانات

ويمكن اعتبار عملية تطويع البيانات لتقييم األداة ، وتعديلها أو حذفها، وترشيحها

ت ألنه من غير الالئق توقع مجموعة بيانات نظيفة لديها درجة عالية لدعم االهتماما

   (1)من التطويع.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من المعايير الفرعية التي تندرج أسفل 

التي يمكن توضيحها وتطبيقها على أدوات التنقيب عن البيانات (2)المعايير الرئيسة

 : فيما يلي

الج هذه المعايير األداء الحاسوبي والمهام التي تع: معايير األداء: أول

  .مثل نظام التشغيل والرتكيب وحجم البيانات وكفاءهتا وغيرها، تتناسب مع األداة

                                                                        

(1) Piatetsky -Shapiro,G., Brachman,R., Khabaza,T., Kloesgen,W. and 

Simoudis,E. (1996) An Overview of Issues in Developing Industrial Data 

Mining and Knowledge Discovery Applications. Proceedings KDD -96, 

AAAI Press, Portland, Oregon August 2 -4, 1996. Available at: 

http://aaaipress.org/Papers/KDD/1996/KDD96-015.pdf 

(2) Verma, V. and Dhawan, S. (May 2014) Methodology for Selection of a 

Data Mining Tool. International Journal of Software & Hardware 

Research in Engineering, 2 (5): pp. 189- 192. Available at: 

http://ijournals.in/ijshre/wp-content/uploads/2014/05/IJSHRE-2552.pdf 
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 (0جدول رقم )

 معايير األداء ألدوات التنقيب عن البيانات

 الوصف المعيار

نظم هل البرنامج يعمل على نظم تشغيل متنوعة؟ وهل يعمل على  نظام التشغيل

 تشغيل المستفيدين التجارية النموذجية؟

تركيب 

 البرنامج

العميل؟ أو يستخدم تركيبا  –هل يستخدم البرنامج تركيب الخادم 

وهيكال مستقال؟ وهل يحق للمستفيدين اختيار الهيكل أو التركيب 

 المرغوب؟ 

الوصول إلى 

 البيانات

 ما واجهة البرنامج المطلوبة؟

 امج يتناسب مع مجموعات البيانات الكبيرة؟هل البرن حجم البيانات

 هل يظهر البرنامج نتائج خالل وقت مناسب؟  الكفاءة 

هل تتوافق واجهة األداة مع األدوات األخرى أو مجموعة  التوافقية

 األدوات؟ 

ما درجة تماسك األداة؟ كم عدد المرات التي يتم فيها عطل األداة   المتانة

 أو انهيارها؟ 

تعالج هذه المعايير عوامل مختلفة مثل اإلمكانيات : عايير الوظيفةم: ثانيا

وتخترب هذه العوامل األداة مقابل مشكلة التنقيب ، والتقنيات والمنهجيات المختلفة

كما يتيح ، لذا يمكن معرفة مدى تأقلم األداة مع الظروف المختلفة، عن البيانات

تركيب خوارزمية مشكلة التنقيب  اختبار وظائف األداة األساسية مع النظر لمسار

 عن البيانات. 
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 (6جدول رقم )

 معايير الوظيفة ألدوات التنقيب عن البيانات

 الوصف المعيار

هل يوفر البرنامج مجموعة مختلفة من تقنيات التنقيب  التنوع

 والخوارزميات لدعم القرارات؟

خطوة  هل يساعد البرنامج المستفيد بتقديم منهجية التنقيب المنهجية

 بخطوة؟

 هل تدعم األداة نموذج الصالحية باإلضافة إلى إنتاج نموذج؟ الصالحية

هل تطبيق الخوارزميات المدعمة تعالج مجموعة من أنواع  نوع البيان

 البيانات؟

القدرة على 

 التعديل

 هل يمكن للمستفيد تعديل وضبط الخوارزميات؟

 ئية من البيانات لنموذج التنبؤ؟هل يمكن لألداة أخذ عينة عشوا عينة البيانات

 هل تظهر نتائج  تقارير تحليل التنقيب بعدة طرق مختلفة؟ التقرير

تصدير 

 النموذج

هل من الممكن تصدير النموذج لصيغ أخرى من األدوات مثل 

  SQLاكسيل أو اس كيو ال 

 

تستخدم لتتبع معايير الدعم ومكان مصادر الدعم التي : معايير الدعم: ثالثا

ويستخدم هذا المعيار أيضا لبناء خصائص تساهم يف دعم ، يتم قياسها هبذا المعيار

 تنظيف البيانات واستبدالها وفلرتهتا وحذفها وغيرها.  : ومن هذه الخصائص، النظام
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 (4جدول رقم )

 معايير الدعم ألدوات التنقيب عن البيانات

 الوصف المعيار

ية تعديل القيم الخطأ يف مجموعة البيانات هل تتيح األداة إمكان تنظيف البيانات

 أو أداء عمليات أخرى مصممة لتنظيف البيانات؟

هل تتيح األداة التبديل الشامل ألحد قيم البيانات أو مجموعة  استبدال البيانات

 من القيم؟

هل تتيح األداة اختيار المجموعات الفرعية من البيانات بناء  فلترة البيانات

 يار المستفيد؟على معايير اخت

 هل تتيح األداة عشوائية البيانات طبقا لنموذج البناء؟ العشوائية

حذف 

 التسجيالت

 هل تتيح األداة حذف كل التسجيالت أو حذف بعض منها؟

 هل تعالج األداة الفراغات لتجنب فساد البيانات؟ معالجة الفراغات

معالجة واصفات 

 البيانات

 فات للبيانات وأنواعها؟هل تقدم األداة للمستفيد توصي

التغذية المرتدة 

 الناتجة

 هل تتيح األداة باستخراج النتائج من التحليل الداخلي؟

وتستخدم لتتبع معايير االستخدام وسهولة : معايير الستخدام: رابعا

، ويتم استخدام هذه المعايير لبناء صفات تساهم يف استخدام النظام، االستخدام

عرض ، أنواع المستفيدين، نحنى تعلم واجهة المستفيدوتتضمن هذه الصفات م

 البيانات وغيرها.
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 (3جدول رقم )

 معايير الستخدام ألدوات التنقيب عن البيانات

 الوصف المعيار

 هل تقدم الواجهة النتائج بطريقة مفهومة وواضحة؟ واجهة المستفيد

 هل األداة سهل تعلمها؟ منحنى التعلم

ألداة مصممة للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين من هل ا أنواع المستفيدين

 المستفيدين أو دمج بين أنواع المستفيدين؟

 هل األداة تمثل البيانات؟ رؤية البيانات وعرضها

 هل تم اإلعالن عن الخطأ بطريقة مفهومة وواضحة؟  تقارير الخطأ

عملية  هل تحتفظ األداة بتاريخ األفعال التي تم اتخاذها يف تاريخ العمل

 التنقيب؟

هل يمكن لألداة أن تستخدم يف مجموعة من التطبيقات  تنوع النطاق

 والصناعات لحل المشكالت المختلفة 

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الباحثين والمنظمات الذين قاموا 

، بمراجعة أدوات التنقيب عن البيانات وبعمليات مسحية حول منقبي البيانات

، لدارسات مجموعة من حزم الربمجيات  التي لها مزاياها وعيوهباوأنتجت هذه ا

ومن خالل هذه الدراسات تم  (1)م4811 –م 1777وهذه الدارسات تقع ما بين عام 

                                                                        

(1) Mikut, R., Reischl, M. (September–October 2011). Data Mining 

Tools. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge 

Discovery 1 (5): 431–445. Available at: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.24/pdf 

 Rexer, K., Allen, H. and Gearan, P. (2011). Understanding Data Miners. 

= 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.24/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.24/abstract
http://www.analytics-magazine.org/may-june-2011/320-understanding-data-miners
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 : تقسيم أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر إلى ما يلي

آر ستوديو ، R(1)ومن أمثلتها مشروع  آر : R IDE/Editors. محررون 1

                                                                        
= 

Analytics Magazine, INFORMS: Institute for Operations Research and 

the Management Sciences. Available at: http://www.analytics-

magazine.org/may-june-2011/320-understanding-data-miners 

 Kobielus, J. (Jul. 2008) The Forrester Wave: Predictive Analytics and 

Data Mining Solutions, Q1 2010, Forrester Research. Available at: 

https://www.forrester.com/rb/Research/wave&trade;_predictive_analytics

_and_data_mining_solutions,/q/id/56077/t/2 

 Herschel, G. (2008) Magic Quadrant for Customer Data-Mining 

Applications, Gartner Inc.. Available at:  

http://www.gartner.com/technology/research/media_products/overview.js

p  

 Nisbet, R. (2006). Data Mining Tools: Which One is Best for CRM? Part 

1. Information Management Special Reports. Available at:  

http://www.information-

management.com/specialreports/20060124/1046025-1.html 

 Haughton, D., Deichmann,J., Eshghi,A., Sayek,S., Teebagy,N., and Topi, 

H. (2003). A Review of Software Packages for Data Mining, The 

American Statistician, 57 (4) pp. 290–309. Available at:  

http://www.jstor.org/stable/30037299 

 Goebel, M., and Gruenwald,L. (1999). A Survey of Data Mining and 

Knowledge Discovery Software Tools, SIGKDD Explorations, 1 (1): 

pp.20–33. Available at:  

https://wwwmatthes.in.tum.de/file/1klx69ggd5riv/Enterprise%202.0%20

Tool%20Survey/Paper/A%20survey%20of%20data%20mining%20and%

20knowledge%20discovery%20software%20tools.pdf 

(1) http://www.r-project.org/ 

http://www.forrester.com/rb/Research/wave%26trade%3B_predictive_analytics_and_data_mining_solutions%2C/q/id/56077/t/2
http://www.forrester.com/rb/Research/wave%26trade%3B_predictive_analytics_and_data_mining_solutions%2C/q/id/56077/t/2
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/sas/vol5/article3/article3.html
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/sas/vol5/article3/article3.html
http://www.information-management.com/specialreports/20060124/1046025-1.html
http://www.information-management.com/specialreports/20060124/1046025-1.html
http://www.jstor.org/pss/30037299
https://wwwmatthes.in.tum.de/file/1klx69ggd5riv/Enterprise%202.0%20Tool%20Survey/Paper/A%20survey%20of%20data%20mining%20and%20knowledge%20discovery%20software%20tools.pdf
https://wwwmatthes.in.tum.de/file/1klx69ggd5riv/Enterprise%202.0%20Tool%20Survey/Paper/A%20survey%20of%20data%20mining%20and%20knowledge%20discovery%20software%20tools.pdf
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RStudio(1) ، وتين آرTinn-R(2) . 

وهي الربامج : Data Mining Software. برامج التنقيب عن البيانات 4

، Weka(3) ،RapidMiner(4): وهي، التي تقوم عليها الدراسة الحالية

KNIME(5) ،Orange(6) ،Rattle(7) ،TANAGRA(8). 

وهي الربامج التي تقوم بأحد مهام التنقيب عن : Clustering. العناقيد  8

 .CLUTO(9) ،fastcluster(10): مثل، البيانات فقط وهي العنقدة

والمقصود هبا الربامج التي : Association Rules. أدوار التجميع  2

 arules(11) ،ARMiner(12) ،A: مثل، تقوم بأدوار التجميع فقط وما يتعلق هبا

C++ Frequent Itemset Mining Template Library(13) ،

                                                                        

(1) https://www.rstudio.com/products/RStudio/ 

(2) http://sourceforge.net/projects/tinn-r/ 

(3) http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

(4) https://rapidminer.com/ 

(5) http://www.knime.org/ 

(6) http://orange.biolab.si/ 

(7) http://rattle.togaware.com/ 

(8) http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html 

(9) http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/cluto/cluto/overview 

(10) http://math.stanford.edu/~muellner/fastcluster.html 

(11) http://cran.r-project.org/web/packages/arules/index.html 

(12) http://www.cs.umb.edu/~laur/ARMiner/ 

(13) http://www.cs.bme.hu/~bodon/en/fim_env/index.html 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rapid-i.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
http://mahout.apache.org/
http://rattle.togaware.com/
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html
http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/cluto/cluto/overview
http://math.stanford.edu/~muellner/fastcluster.html
http://cran.r-project.org/package=arules
http://www.cs.umb.edu/~laur/ARMiner/
http://www.cs.bme.hu/~bodon/en/fim_env/index.html
http://www.cs.bme.hu/~bodon/en/fim_env/index.html
http://www.cs.bme.hu/~bodon/en/fim_env/index.html
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Frequent(1) Itemset Mining Implementations Repository. 

 .TraMineR(2): مثل: Sequence Analysis. تحليل التسلسل  5

: مثل: Social Network Analysis. تحليل الشبكات االجتماعية 7

Gephi(3) ،Pajek(4) ،CFinder(5). 

 .ProM(6): مثل: Process Mining. معالجة التنقيب  1

: مثل، Spatial Data Analysis: . تحليل البيانات الفضائية3

GeoDa(7) ،CLAVIN(8).    

( ستة أدوات للتنقيب عن البيانات 7دراسة تحليل وتقييم )وستحاول هذه ال 

وتم دراسة هذه ، مفتوحة المصدر والتي يمكن الوصول إليها على شبكة اإلنرتنت

وظائف التنقيب عن ، مصادر البيانات، المعلومات العامة: النظم من أربعة اتجاهات

 : الجداول التالية وأسفرت نتائج عمليات المسح عن، إمكانية االستخدام، البيانات

: منها، ويقصد هبا بعض الصفات العامة للنظام: المعلومات العامة: أول

واللغة المتاح هبا ، الرخصة، الشركة الراعية ومكاهنا، الطبعة أو اإلصدارة المتاحة

 وتحديث الربنامج.  ، التكلفة، إمكانية التحميل، األداة
                                                                        

(1) http://fimi.ua.ac.be/src/ 

(2) http://traminer.unige.ch/ 

(3) http://gephi.github.io/ 

(4) http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ 

(5) http://cfinder.org/ 

(6) http://www.promtools.org/doku.php 

(7) http://geodacenter.asu.edu/projects/opengeoda 

(8) https://clavin.bericotechnologies.com/ 

http://fimi.ua.ac.be/src/
http://mephisto.unige.ch/traminer/
http://gephi.github.io/
http://gephi.github.io/
http://pajek.imfm.si/doku.php
http://cfinder.org/
http://www.promtools.org/
http://geodacenter.asu.edu/projects/opengeoda
http://geodacenter.asu.edu/projects/opengeoda
http://clavin.bericotechnologies.com/
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 (5جدول رقم )

 حول أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر مقارنة بين المعلومات العامة

 RapidMinerWekaOrangeRattleKNIMETANAGRAالمعيارم

9.  
الطبعة/ 

 اإلصدارة

Community 

edition، 

version 5.0

8.7.5/ 

8.1.2
Version 2.0

version 
2.5.21

desktop 

edition، 

version 2.1.2

Tanagra 
1.4.24 

4.  

شركة/ ال

المنظمة/ 

 الدولة

Rapid-I 

(Germany)

University 
of 

Waikato
, New 

Zealand.

University 
of 

Ljubljana 

(Slovenia)

Togaware 

(Australia)

KNIME.com 
GmbH 

(Switzerland)

Lumière 
University 

Lyon - 
FRANCE 

 الرخصة  .3

OSS،(1) 

GNU 
AFFERO 

GPL, v.3(2)

OSS, 
GNU 

GPL v.2(3)

OSS, GNU 
GPL v.3

OSS, 
GNU 

GPL v.2

OSS, 
GNU 

GPL v.3

OSS, 
GNU 

GPL v.2 

 ++Java Java 5.0 C++ Python R Java C اللغة  .2

مجاين مجاين مجاين مجاين مجاينمجاين التكلفة  .1

باستمرارباستمرارباستمرارباستمرارباستمرارباستمرار التحديث  .2

1.  
 نظام التشغيل

OS 
platform 

Windows، 

Mac OS X، 

Linux

Windows، 

Mac OS X، 

Linux

Windows، 

Mac OS X، 

Linux

Windows، 

Mac OS 
X، 

Linux

Windows، 

Mac OS X، 

Linux

Windows 

                                                                        

(1) New Media Rights. (Dec. 2008) Open Source Licensing Guide. 

Available at: 

http://www.newmediarights.org/open_source/new_media_rights_open_so

urce_licensing_guide 

(2) Free Software Foundation. (Nov. 2007). Gnu Affero General Public 

License, V.3.. Available at: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 

(3) Free Software Foundation. Gnu Affero General Public License, V.2.. 

Available at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_University_Lyon_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_University_Lyon_2
http://www.newmediarights.org/user/955
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html#mission-statement
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html#mission-statement
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 : ويتضح من الجدول السابق ما يلي

 Rattle. تشابه موقع الدول المنتجة لهذه الربامج وهي قارة أوربا فيما عدا 1

 بنيوزلندا. Wekaبأسرتاليا و

، تستخدم لغتين Orange. تستخدم األدوات لغة واحدة للعرض فيما عدا 4

، RapidMiner ،Weka: كما تتشابه ثالث أدوات يف استخدام لغة الجافا وهم

KNIME. 

لذا فهي تستخدم رخصة الربامج ، . بما أن أدوات الدراسة مفتوحة المصدر8

 كما أن تحميلهم بالمجان.، فتوحة المصدر والرخصة المجانيةم

. تدعم معظم األدوات العديد من نظم التشغيل مثل لينكس وماك 2

 .Tangraوالويندوز فيما عدا تانجرا 

عادة تتوافر تطبيقات البيانات : )برامج قواعد البيانات( مصدر البيانات: ثانيا

إمكانية الوصول لصيغ هذه البيانات من وتعد ، من مصادر مختلفة وبصيغ متنوعة

لذا يوضح الجدول التالي مصادر ، األهمية بما كان يف اختيار نظام المصدر المفتوح

، بيانات  التي تميز النظم التي يمكن الوصول إليها وإلى مصادر البيانات الخاصة هبا

 ويرتبط بذلك حجم البيانات لسهولة التعامل مع النظام أو األداة.

 (2رقم ) جدول

 مقارنة بين مصادر بيانات أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر

 RapidMinerWekaOrangeRattleKNIMETANAGRAالمعيارم

1.  Oracle  ×× × × × 

2.  Sybase  × × × × × 

3.  SQLSer
v 

 × × × × × 

4.  MySQL   ×       × 

http://rattle.togaware.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
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 RapidMinerWekaOrangeRattleKNIMETANAGRAالمعيارم 

5.  Access × × ×     × 

6.  ODBC × × ×     × 

7.  JDBC   × ×  ×

8.  ARFF   × ×   

9.  CSV   ×   ×

11.  Excel  ××  × 

حجم  .11

 البيانات
متوسطمتوسطكبيرمتوسطمتوسطمتوسط

 : ويتضح من الجدول السابق ما يلي

شركة أوراكل هي واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات  (1

 1711راكل يف العام بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص. تأسست شركة أو

 125ولدى الشركة مراكز خدمة للعمالء يف أكثر من  "الري اليسون"على يد 

 .فقط RapidMinerوتستخدمها األداة  .(1)دولة

وبعد إجراء ، أوراكلبعد أصبحت سايبيس ثاين نظام لقواعد البيانات   (4

ت لكى تستطيع مايكروسوفت التسويق على نظام التشغيل صفقة مع مايكروسوف

OS2 سايبيس خادم قاعدة البياناتأطلقت على ، مزود الخدمة يف ذلك الوقت" 

Sybase SQL Server" ، وتستخدمها األداة  (2).2.7حتى اإلصدار

RapidMiner .فقط 

هو  Microsoft SQL Server: ل سيرفرميكروسوفت إس كيو إ (8

                                                                        

(1) ORACLE. Available at: http://www.oracle.com/index.html 

(2) Sybase Products. (2014). Available at: http://www.sybaseproducts.com/ 

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.oracle.com/index.html
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الرئيسية  لغة االستعالم، مايكروسوفت برنامج لقواعد البيانات العالئقية من إنتاج

 فقط. RapidMiner.وتستخدمها األداة T-SQL(1)و إس كيو إل فيه هي

عالئقي  نظام إدارة قواعد البيانات هو MySQL ماي إس كيو إل (2

 مربمجه وسمي هبذا االسم تبعا البنة .إس كيو إل يعتمد التعامل معه على لغة

ماي إس كيو إل هو من  .Myوالتي اسمها ، Michael Widenius األصلي

رخصة جنو العامة  تحت كوده المصدري ينشر مفتوحة المصدر المنتجات

فكانت الشركة الربحية السويدية  ، االتفاقيات االحتكارية باإلضافة إلى بعض

MySQL AB وانتقلت الملكية إلى شركة صن ميكروسيتستمز وهي فرع ، تمتلكه

 وتستخدمها أربع أدوات فيما عدا تانجرا وويكا. (2)من شركة أوراكل.

 إلدارة برنامج هو (Microsoft Access) مايكروسوفت أكسس (5

 يأيت الربامج مرافقا لحزم مايكروسوفت من تطوير شركة البيانات قواعد

كجزء منها وله واجهة رسومية. كانت  Microsoft Office مايكروسوفت أوفيس

واوفيس  4888ثم أوفيس  71فأولها كان مع أوفيس ، هناك عدة إصدارات للربنامج

. يتميز الربنامج بقدرته على استدعاء 4818وآخر إصدار هو مع أوفيس  4888

وأي  SQLكقواعد بيانات أوراكل و، البيانات من نظم مختلفة لقواعد البيانات

وتستخدمه أداتان فقط من أدوات  . (3)(ODBCقاعدة بيانات مفتوحة االتصال )

 .Knimeو Rattle: الدراسة وهما

                                                                        

(1) Microsoft. SQL Server 2014. Available at: http://www.microsoft.com/en-

us/server-cloud/products/sql-server/ 

(2) Oracle Corporation. MySQL The world's most popular open source 

database. Available at: https://www.mysql.com/ 

(3) Microsoft. Access.. Available at: https://products.office.com/en-us/access 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/T-SQL
https://ar.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://rapid-i.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.mysql.com/
http://www.mysql.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3
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 Microsoft Openرابط قاعدة بيانات مفتوح لميكروسوفت  (7

Database Connectivity (ODBC)  هو واجهة للغة برمجة السي التي

فهي ، تجعل من الممكن للتطبيق الوصول لمجموعة من نظم إدارة قواعد البيانات

  (1)واجهة عالية األداء منخفضة المستوى مصممة لمخازن البيانات العالئقية.

 .Knimeو Rattle: وتستخدمه أداتين فقط من أدوات الدراسة وهما

 The Java Database Connectivityربط قواعد بيانات الجافا  (1

(JDBC):  هي معيار صناعة لربط قواعد البيانات المستقلة بين لغة برمجة الجافا

ومجموعة كبيرة من قواعد البيانات. وتتيح هذه التكنولوجيا استخدام لغة برمجة 

تشغيل يف أي مكان والتي الجافا إلظهار إمكانيات تطبيقات الكتابة مرة واحدة وال

وتستخدمه ثالث أدوات من أدوات الدراسة  (2)تتطلب الوصول لبيانات الشركة.

 .RapidMiner ،Weka ،Knime: وهم

 ARFF (Attribute-Relation Fileصيغة ملف عالقة الخاصية  (3

Format) :ة آسكي يصف قائمة بمجموعة من هي عبارة عن ملف نصي بصيغ

ولقد طوره مشروع تعليم اآللة بقسم علم الحاسوب بجامعة ، الخصائص المرتابطة

لالستخدام مع برنامج تعلم اآللة ويكا  The University of Waikatoويكاتو 

Weka(3)  تستخدمه أربع أدوات فيما عداOrange وRattle. 

 The CSV ("Comma Separatedالقيم المنفصلة كوما  (7

                                                                        

(1) Microsoft Open Database Connectivity (ODBC). Available at: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms710252(v=vs.85).aspx 

(2) Java SE Technologies - Database. Available at: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html 

(3) Attribute-Relation File Format (ARFF). (2008). Available at: 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/arff.html 

http://rapid-i.com/
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Values") : هي صيغة للملفات التي تستخدم يف األغلب لتبادل البيانات بين

وتستخدمها العديد من التطبيقات لتصدير واستيراد ، التطبيقات المتشاهبة والمختلفة

 .Tangraو Orange. تستخدمها أربع أدوات فيما عدا (1)البيانات

هو   Microsoft Office Excel: مايكروسوفت أوفيس أكسل (18

حيث  للعمليات الحسابية س وهو مخصصيأحد الربامج الموفرة ضمن حزمة أوف

عبارة عن أوراق افرتاضية يمكن أضافة معادالت حسابية عليها ومن ثم إضافة  أنه

يقوم الربنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي ويف نفس الوقت يمكن حيث االرقام 

حيث يمكن االحتفاظ هبا أو طبعها على  ةاإلليكرتونين تستخدم لتخزين البيانات أ

، Rattleو، RapidMiner: يستخدمه ثالث أدوات فقط وهم ورقية. طالئع

، RapidMiner: يستخدم برنامج االكسيل ثالث أدوات فقط وهم، Tangraو

 .Tangraو، Rattleو

بتضمينها حجم بيانات كبير مقارنة باألدوات  Rattleتنفرد األداة   (11

 األخرى التي تتضمن بيانات متوسطة.

يقصد بمعايير الوظائف أي القيام بوظائف التنقيب عن : الوظائف: ثالثا

لذا تعد الوظائف من أهم مالمح نظم التنقيب ، البيانات لحل المشكالت المختلفة

، هذا ويمكن تقسيم الوظائف لست مجموعات، البيانات مفتوحة المصدرعن 

، وقواعد التجميع، والعنقدة، والتنبؤ، والتصنيف، المعالجة األولية للبيانات: وهي

( هو 8حيث يعد رقم )، والعرض. ولقد تم وضع رقم كهدف لكل منهم، والتقييم

ة تقنيات حديثة أخرى كما تم إضاف، ( أي ال يدعم هذه الوظيفة8أعلى معدل و)

ويتضح كما يف ، والكم العشوائي، والزيادة يف البيانات، وهي دعم اآلالت الموجهة
                                                                        

(1) Edoceo, Inc. (2014). Comma Separated Values (CSV) Standard File. 

Available at: http://edoceo.com/utilitas/csv-file-format  

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
https://edoceo.com/
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الجدول أن نظم التنقيب عن البيانات الحالية تستخدم بصفة عامة وظائف التنقيب 

 عن البيانات الشائعة. 

 (1جدول رقم )

 معايير الوظيفة ألدوات التنقيب عن البيانات

 RapidMinerWekaOrangeRattleKNIMETANAGRA المعيارم

المعالجة األولية  1

Preprocess 
4 4 4 6 4 4 

2   Bayesشبكة 

Network 
           

شجرة القرارات  3

Decision 
Tree 

           

الشبكة العصبية  4

Neural 
network 

   ×       

دعم اآلالت  5

 SVM  الموجهة

support 
vector 

machines 

           

مالمح االختيار  6

Feature 
Selection 

            

العنقدة   7

Clustering 
   ×       

قواعد الربط  8

)التجميع( 

Association 
Rules 

           

معلومات النموذج  9

Model 
Information 

           

التقييم  11

Evaluation 
           

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
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 RapidMinerWekaOrangeRattleKNIMETANAGRA المعيارم

الزيادة يف البيانات  11

boosting 
           

الكم العشوائي  12

random 
forests 

         × 

عرض البيانات   13

Data Vis 
4 4 4 4 4 0 

عرض النموذج   14

Model Vis 
4 4 4 4 4 0 

يتضح من الجدول السابق قيام أدوات الدراسة الست بمعظم وظائف     

ال تقوم بوظيفتين وهما الشبكة  Orangeالتنقيب عن البيانات فيما عدا األداة 

كما تقوم معظم ، قوم بالكم العشوائيفال ت Tangraأما أداة ، العصبية والعنقدة

فيما عدا ، األدوات بالمعالجة األولية وعرض البيانات وعرض النموذج بكفاءة عالية

 Rattleأما األداة ، تقوم بعرض البيانات والنموذج بشكل ضعيف Tangraأداة 

 تقوم بالمعالجة األولية بدرجة متوسطة.   

استخدام نظام التنقيب عن  يصف االستخدام سهولة: الستخدام: رابعا

البيانات مفتوح المصدر والذي يمكن استخدامه يف حل المشكالت التجارية 

لذا تم انتقاء تسعة معايير تتعلق باالستخدام والتي تتمثل ، العالمية ويف بيئات النظام

يف الجدول التالي؛ حيث يشير التفاعل البشري إلى كم التفاعل المطلوب مع عملية 

حيث يدل يدوي على إمكانية القيام بعملية ، ومقسمه إلى يدوي وموجه ،االكتشاف

أما الموجه أي يوفر النظام مساعدة ، التنقيب عن البيانات دون الحاجة إلى توجيه

أم ، واضحة أثناء عملية التنقيب؛ وتشير التوافقية إلى مدى دعم النظام لنفسه ذاتيا

 PMML (Predictive Modelingيعتمد على لغة تكويد النمذجة التنبؤية 

Markup Language ، كما أن هناك العديد من أوجه التشابه واالختالف من

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
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وتم وضع ، ناحية استخدام النظم مفتوحة المصدر الخاصة بالتنقيب عن البيانات

 ( ضعيف. 1)، ( متوسط4)، ( ألعلى معدل8رقم )

 (1جدول رقم )

 البيانات مفتوحة المصدرمقارنة بين مالمح النظام ألدوات التنقيب عن 

 RapidMiner Weka Orange Rattle KNIME TANAGRA المعيار م

1 
 Humanالتفاعل البشري 

Interaction 
 يدوي موجه يدوي يدوي يدوي يدوي

2 
التوافقية 

Interoperability 
 ذاتي PMML PMML ذاتي ذاتي ذاتي

3 
القدرة على االمتداد 

Extensibility 
 بسيط ممتاز بسيط ممتاز ممتاز تازمم

4 
التوثيق 

Documentation 
6 4 0 6 4 4 

5 
-Easy-toسهل التعلم 

learn 
0 6 4 6 6 4 

6 
سهولة االستخدام 

Usability 
4 6 4 4 6 4 

 Support 4 4 0 0 0 4الدعم  7

 Reliability 4 4 4 4 4 4الموثوقية  8

 Installation 4 4 4 6 4 4التحميل  9

 : لجدول السابق ما يلييتضح من ا

هناك تفاعل جيد للعنصر البشري؛ حيث تدعم كل األدوات العنصر  .1

يف حاجته إلى دليل  KNIMEوينفرد  نايم ، البشري أثناء عمليات االكتشاف

صف هبا بعض إرشادي لتوجيه العنصر البشري لما يجب القيام به؛ وهناك مزية يت

األدوات والتي تتضح من خالل االستخدام وهي توفير نموذج السحب واإلفالت 

أثناء عملية الرتكيب والبناء للتنقيب عن البيانات وهي تتوافر بأربع أدوات  

http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
http://www.knime.org/
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KNIME ،Orange ،Weka ،RapidMiner . 

فهما يعتمدان على  KNIME ،Rattleعدا  تدعم األدوات ذاتيا فيما .4

 لغة تكويد النمذجة التنبؤية.

يمكن لمعظم األدوات االمتداد والتكيف مع الظروف المختلفة  .8

فيمكنها التكيف بدرجة  Rattle ،TANAGRAللبيانات بدرجة ممتازة فيما عدا 

كما يمكن لمعظم األدوات القيام بعمليات جديدة يف شكل تسجيل ، بسيطة

Plug-ins. 

، Weka: يحظى ثالث أدوات بقدرة ممتازة على التوثيق وهم .2

 TANAGRA و Orange. كما تتميز األداتان  TANAGRAو، NIMEو

يف حين تتشابه معظم األدوات يف سهولة ، بقدرهتما العالية يف سهولة التعلم

فدرجة االستخدام  NIMEو، Wekaبدرجة كبيرة فيما عدا األداتين  استخدامها 

 متوسطة.

 و ، RapidMiner ،Wekaتتميز ثالث أدوات بدعمهم العالي وهم   .5

TANAGRA ، يف حين تتميز األدوات الست بقدرهتم العالية على الموثوقية

 والتحميل. 

مزايا أدوات التنقيب عن البيانات ومن خالل الجداول السابقة يمكن ذكر 

  :فيما يليمفتوحة المصدر وعيوبها 

ات التنقيب  عن البيانات من أشهر أدوات برمجي Wekaتعد األداة  (1

والتي تتكون من العديد من مكونات التنقيب عن البيانات والتي ، مفتوحة المصدر

. RapidMiner ،Rattle ،KNIMEتدخل يف العديد من األدوات األخرى مثل 

، وهي المستكشف الستكشاف البيانات، وتتكون من أربع تطبيقات رئيسية

http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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وواجهة ، وتدفق المعرفة، رات اإلحصائيةوالمجرب للقيام بالتجارب واالختبا

لذا تتناسب هذه األداة مع المبتدئين للبداية بمستكشف ، األوامر لتنفيذ أوامر الويكا

كما توفر واجهة بسيطة سهلة التعلم للوصول لمكونات التنقيب عن ، الويكا

 البيانات. 

 YALEوالتي كانت معروفة سابقا  RapiderMinerتم بناء األداة  (4

وهي تتضمن وظائف قوية إضافية لتحليل البيانات مثل المعالجة ، الويكاعلى 

األولية للبيانات وعرضها وخوارزميات تعلم اآللة اإلضافية. كما تتميز هذه األداة 

ويمكن للمستفيد الذي لديه خربة ، بواجهة المستفيد؛ حيث إهنا أكثر إبداعا من ويكا

 دام األداة بصفة أساسية. قليلة لعلم الحاسوب والربمجة تعلم استخ

من أفضل األدوات الداخلية التي تدعم المالمح  KNIMEتعد األداة  (8

على الخط المباشر والتي تساعد المستفيدين الجدد المنوطين بالقيام بعملية بناء 

. كما تتميز بتكاملها مع R ،Pythonوهي تدعم سكريبت ، التنقيب عن البيانات

مع عقد إضافية  Chemistry Development Kitأداة التطور الكيميائية 

 لمعالجة الهيكل الكيمائي ومكوناته وغيرها.  

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للتنقيب عن  Rattleتوفر األداة   (2

وعلى الرغم من فهم األداة ال يتطلب البدء باستخدامها يف الوظائف ، البيانات

، Rع المستفيدين المعتادين على إال أهنا تتناسب م، األساسية للتنقيب عن البيانات

، كما تتكامل األداة مع أداتين متخصصتين يف تحليل البيانات الرسومية التفاعلية

     . GGobi ،Latticist: وهما

ببساطتها والواجهة الرسومية اإلبداعية وال  Orangeتتميز األداة  (5

لتنقيب عن ومقارنة بأدوات ا، تتطلب إال معرفة محدودة بالتنقيب عن البيانات
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تتمثل قوهتا يف وظيفة العرض التفاعلي التي تتيح للمستفيدين ، البيانات األخرى

 وضع عالمات العرض ثم اختيار نقاط البيانات أو العقد مباشرة من الرسوم البيانية.  

يمكن لكل باحث الوصول لكود المصدر الخاص بأداة تانجرا  (7

TANAGRA ،تنقيب عن البيانات سهل  فهي توفر للباحثين والطالب برنامج

كما تتيح إمكانية تحليل ، االستخدام مع واجهة رسومية وشرح طريقة االستخدام

البيانات. هذا باإلضافة إلى أن تانجرا تقرتح للباحثين هيكل يتيح إضافة طرق 

 وحتى يمكنهم مقارنة أدائهم.         ، التنقيب عن البيانات الخاصة هبم بسهولة

العيوب التي اتضحت من خالل الدراسة يف هذه  كما أن هناك بعض

 : وهي، األدوات

، knimeنقص دعم مصادر بيانات مختلفة؛ حيث تدعم األدوات  .1

Rattle ،RapidMiner .معظم الصيغ وقواعد البيانات العالئقية 

تستلم التطبيقات العالمية : صعوبة التعامل مع األحجام الكبيرة للبيانات .4

إال أن معظم نظم التنقيب ، بماليين الصفوف، غالبا مجموعات ضخمة من البيانات

عن البيانات مفتوحة المصدر من الصعب عرض ومقارنة مجموعة من 

لكنها ال تركز على ، الخوارزميات على مجموعة صغيرة من مجموعات البيانات

 يرة جدا. التعامل مع مجموعات البيانات الكب

تبين من خالل الدراسة أن معظم األدوات : ضعف التوثيق والخدمات .8

حيث تعتمد ، لديها توثيق ضعيف وكذا الخدمات إذا ما قورنت باألدوات التجارية

 الخدمات على المستفيدين ودعمهم.

  

http://rapid-i.com/
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 الخاتمة 

يعد التنقيب عن البيانات نوعا حديثا من تكنولوجيا معالجة المعلومات 

سنشاهد توسعا أفقيا ورأسيا ، مع الطفرة الهائلة يف تكنولوجيا المعلوماتو، الذكية

وخاصة يف التطبيقات العسكرية واألمنية ، يف استخدام تطبيقات التنقيب عن البيانات

وسيكون التنقيب عن البيانات على األجهزة المحمولة ، واالستخبارية والتجارية

اإلنرتنت على مجموعات البيانات  االتجاه المستقبلي للبيانات. لقد طغت قوة

والطوبولوجيا والهندسة ، والتسلسل االجتماعي لمجموعة البيانات، العلمية

وتحليل الشبكات االجتماعية. ، والخصائص األخرى باألخص ربط التنقيب بيانيا

لذا يجب أن تكون خوارزمية ، يواجه التنقيب عن البيانات قواعد البيانات الضخمة

بيانات كفؤة وقابلة للتطوير. معظم قواعد البيانات الحالية هي التنقيب عن ال

العالئقية؛ لذا يتطلب ظهور نماذج أخرى من قواعد البيانات القدرة على معالجة 

ويمكن لمتخصصي التنقيب عن البيانات اإلسراع من عملية التنقيب ، أنواع البيانات

ن مالئمة للتعبير عن أي يجب توفير واجهة تفاعلية للمستفيدي، عن البيانات

المتطلبات واالسرتاتيجيات؛ ومن ناحية أخرى تقوم الواجهة التفاعلية بتحويل 

أي نظام تنقيب عن بيانات يتطلب تفاعلية أقوى. يف نفس ، النتائج المتنوعة للمستفيد

الوقت نجد أن البحث عن التنقيب عن البيانات قد يؤدي إلى توسع يف البيانات غير 

 ذا يشكل مشكلة يجب حلها.  القانونية وه

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي يمكن 

 : توضيحها فيما يلي

 :النتائج: أوال

هي اكتشاف المعرفة من البيانات  يمكن القول إن التنقيب عن البيانات (1
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أو هي التنقيب عن البيانات )أحيانا تسمى اكتشاف المعرفة(  هي عملية تحليل 

لبيانات من منظورات مختلفة واستخالص عالقات بينها وتلخيصها إلى معلومات ا

أو كليهما ، تخفيض التكاليف، مفيدة، مثل معلومات يمكن أن تسهم يف زيادة الربح

معا. أو هو عملية الكشف والعثور عن معلومات ذات فائدة من خالل استعمال 

تشمل  مجموعة من األدوات المعقدة. بعض من هذه األدوات

من صنع  والرسوم البيانية والذكاء االصطناعي االعتيادية اإلحصاء أدوات

 .الكمبيوتر

لقد استخدم مصطلح التنقيب عن البيانات يف مجال المكتبات  (4

ونظرا  لما حدث من التباس عند ، م1773والمعلومات للمرة األولى عام 

ات؛ لذلك صك مصطلح آخر لفض االسرتجاع من جانب الباحثين يف مجال المكتب

الذي   "Bibliominingالتنقيب الببليوجرايف "مصطلح  م4888هذا االلتباس عام 

يعني بتطبيق األدوات اإلحصائية وأدوات التعرف على األنماط يف كم كبير من 

أو تربير ، البيانات المرتبطة بنظم المكتبات من أجل المساعدة يف اتخاذ القرارات

 مة وتطويرها خاصة يف المكتبات الرقميةالخدمات المقد

يهدف التنقيب : التنبؤ: يقوم التنقيب عن البيانات بعمليتين أساسيتين (8

عن البيانات إلى وضع توقعات مع اإلحالة للسمة العامة أو سمات الكائن لبيانات 

يعد نموذج البيانات المحتمل المتاح الذي : التصنيف غير المعروفة. الوصف

يستخدم تحليل العالقة عادة لوصف ، ت الدور التوثيقي والتفسيرييلخص العالقا

نموذج بخصائص عالئقية قوية الشتقاق النماذج المهمة إليجاد العالقة بين 

 البيانات. 

تحليل : يوجد سبعة أنواع من التنقيب عن البيانات والتي تتمثل يف (2

، ية االفرتاضيةشبكات النظر، الخوارزميات الجينية، شجرة القرارات، االرتباط

http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.wikibrary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 التحليل االحصائي.  ، الشبكة العصبية، مسار المجموعة الخام

يمكن تطبيق التنقيب عن البيانات يف العديد من المجاالت ومن هذه  (5

وكالة ، شركات األدوية، السوبر ماركت، مكاتب االئتمان على القروض: المجاالت

ات تكنولوجيا تطبيق، نظام حجز الطيران، طبيب التحاليل، االستخبارات

 المكتبات ومراكز المعلومات.، البنوك، المعلومات

هناك العديد من الدراسات التي تقرتح معايير لتقييم أدوات التنقيب عن  (7

منها دراسة كين كولير عام ، البيانات سواء التجارية أو مفتوحة المصدر أو المجانية

لية لتقييم أدوات وآخرون والتي تم فيها وضع منهجية أو Ken Collierم  1777

وتوضح الدراسة أن من خالل الخربة البحثية تبين أن هناك ، التنقيب عن البيانات

، والوظيفة، األداء: أربعة تصانيف أساسية لمعايير تقييم أدوات التنقيب عن البيانات

وهذه الخربة تدعمها العديد من ، ودعم األنشطة الثانوية، والقدرة على االستخدام

 سابقةالدراسات ال

هناك العديد من الباحثين والمنظمات الذين قاموا بمراجعة أدوات  (1

وأنتجت هذه ، التنقيب عن البيانات وبعمليات مسحية حول منقبي البيانات

وهذه الدارسات ، الدارسات مجموعة من حزم الربمجيات  التي لها مزاياها وعيوهبا

 أدوات تقسيم تم تالدراسا هذه خالل ومن  م4811 –م 1777تقع ما بين عام 

برامج التنقيب ، محررون: أقسام ثمانية إلى المصدر مفتوحة البيانات عن التنقيب

تحليل الشبكات ، تحليل التسلسل، أدوار التجميع، العناقيد، عن البيانات

 تحليل البيانات الفضائية ، معالجة التنقيب، االجتماعية

ة أوربا فيما عدا تشابه موقع الدول المنتجة لهذه الربامج وهي قار (3

Rattle بأسرتاليا وWeka .بنيوزلندا 

http://rattle.togaware.com/
http://rattle.togaware.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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تستخدم  Orangeتستخدم األدوات لغة واحدة للعرض فيما عدا  (9

، RapidMiner:  استخدام لغة الجافا وهمكما تتشابه ثالث أدوات يف، لغتين

Weka ،KNIME. 

ي تستخدم رخصة لذا فه، بما أن أدوات الدراسة مفتوحة المصدر (18

 كما أن تحميلهم بالمجان.، الربامج مفتوحة المصدر والرخصة المجانية

تدعم معظم األدوات العديد من نظم التشغيل مثل لينكس وماك  (11

 .Tangraوالويندوز فيما عدا تانجرا 

أوراكل  عد باستخدام ثالث قوا RapidMinerتنفرد األداة  (14

تستخدم أربع أدوات ماي إس كيو ، وسايبيس وميكروسوفت إس كيو إل سيرفر

: يف حين تستخدم أداتين فقط من أدوات الدراسة وهما، فيما عدا تانجرا وويكا إل

Rattle  وKnime قاعدة بيانات االكسيس على الرغم من سهولة استخدامها ،

تستخدم ثالث أدوات من أدوات  ورابط قاعدة بيانات مفتوح لميكروسوفت. كما

يف ، ربط قواعد بيانات الجافا RapidMiner ،Weka ،Knime: الدراسة وهم

صيغة ملف عالقة  Rattleو Orangeحين تستخدم أربع أدوات فيما عدا 

 Orangeوات فيما عدا أما صيغة القيم المنفصلة كوما يستخدمها أربع أد، الخاصية

: ؛ يف حين يستخدم برنامج االكسيل ثالث أدوات فقط وهمTangraو

RapidMiner ،وRattle ،وTangra. 

بتضمينها حجم بيانات كبير مقارنة باألدوات  Rattleتنفرد األداة  (18

 األخرى التي تتضمن بيانات متوسطة.

دوات الدراسة الست بمعظم وظائف التنقيب عن البيانات فيما قيام أ (12

أما أداة ، ال تقوم بوظيفتين وهما الشبكة العصبية والعنقدة Orangeعدا األداة 

http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.knime.org/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
http://rapid-i.com/
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Tangra كما تقوم معظم األدوات بالمعالجة األولية ، فال تقوم بالكم العشوائي

تقوم بعرض  Tangraفيما عدا أداة ، وعرض البيانات وعرض النموذج بكفاءة عالية

تقوم بالمعالجة األولية بدرجة  Rattleأما األداة ، البيانات والنموذج بشكل ضعيف

 متوسطة.   

هناك تفاعل جيد للعنصر البشري؛ حيث تدعم كل األدوات العنصر  (15

يف حاجته إلى دليل  MEKNIوينفرد  نايم ، البشري أثناء عمليات االكتشاف

إرشادي لتوجيه العنصر البشري لما يجب القيام به؛ وهناك مزية يتصف هبا بعض 

األدوات والتي تتضح من خالل االستخدام وهي توفير نموذج السحب واإلفالت 

أثناء عملية الرتكيب والبناء للتنقيب عن البيانات وهي تتوافر بأربع أدوات  

KNIME ،Orange ،Weka ،RapidMiner . 

فهما يعتمدان على  KNIME ،Rattleتدعم األدوات ذاتيا فيما عدا  (17

 لغة تكويد النمذجة التنبؤية.

يمكن لمعظم األدوات االمتداد والتكيف مع الظروف المختلفة  (11

التكيف بدرجة فيمكنها  Rattle ،TANAGRAللبيانات بدرجة ممتازة فيما عدا 

 بسيطة. 

، Weka: تحظى ثالث أدوات بقدرة ممتازة على التوثيق وهم (13

 TANAGRA و Orange. كما تتميز األداتين  TANAGRAو، NIMEو

سهولة يف حين تتشابه معظم األدوات يف ، بقدرهتما العالية يف سهولة التعلم

فدرجة االستخدام  NIMEو، Wekaاستخدامها بدرجة كبيرة فيما عدا األداتين  

 متوسطة.

، RapidMiner ،Wekaتتميز ثالث أدوات بدعمهم العالي وهم   (17

http://www.knime.org/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://rapid-i.com/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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يف حين تتميز األدوات الست بقدرهتم العالية على الموثوقية ، TANAGRA و 

 والتحميل. 

من أشهر أدوات برمجيات التنقيب  عن البيانات  Wekaتعد األداة  (48

لبيانات التي والتي تتكون من العديد من مكونات التنقيب عن ا، مفتوحة المصدر

. RapidMiner ،Rattle ،KNIMEتدخل يف العديد من األدوات األخرى مثل 

، وهي المستكشف الستكشاف البيانات، وتتكون من أربع تطبيقات رئيسية

وواجهة ، وتدفق المعرفة، والمجرب للقيام بالتجارب واالختبارات اإلحصائية

داة مع المبتدئين للبداية بمستكشف لذا تتناسب هذه األ، األوامر لتنفيذ أوامر الويكا

كما توفر واجهة بسيطة سهلة التعلم للوصول لمكونات التنقيب عن ، الويكا

 البيانات. 

 YALEالتي كانت معروفة سابقا  RapiderMinerتم بناء األداة  (41

وهي تتضمن وظائف قوية إضافية لتحليل البيانات مثل المعالجة ، على الويكا

ضها وخوارزميات تعلم اآللة اإلضافية. كما تتميز هذه األداة األولية للبيانات وعر

ويمكن للمستفيد الذي لديه خربة ، بواجهة المستفيد؛ حيث أهنا اكثر إبداعا من ويكا

 قليلة لعلم الحاسوب والربمجة تعلم استخدام األداة بصفة أساسية. 

من أفضل األدوات الداخلية التي تدعم  KNIMEتعد األداة  (44

على الخط المباشر وتساعد المستفيدين الجدد المنوطين بالقيام بعملية المالمح 

. كما تتميز بتكاملها R ،Pythonوهي تدعم سكريبت ، بناء التنقيب عن البيانات

مع عقد إضافية  Chemistry Development Kitمع أداة التطور الكيميائية 

 لمعالجة الهيكل الكيمائي ومكوناته وغيرها.  

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للتنقيب عن  Rattleة  توفر األدا (48
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وعلى الرغم من فهم األداة ال يتطلب البدء باستخدامها يف الوظائف ، البيانات

، Rإال أهنا تتناسب مع المستفيدين المعتادين على ، األساسية للتنقيب عن البيانات

، مية التفاعليةكما تتكامل األداة مع أداتين متخصصتين يف تحليل البيانات الرسو

     . GGobi ،Latticist: وهما

ببساطتها والواجهة الرسومية اإلبداعية وال  Orangeتتميز األداة  (42

ومقارنة بأدوات التنقيب عن ، تتطلب إال معرفة محدودة بالتنقيب عن البيانات

تتمثل قوهتا يف وظيفة العرض التفاعلي التي تتيح للمستفيدين ، البيانات األخرى

 مات العرض ثم اختيار نقاط البيانات أو العقد مباشرة من الرسوم البيانية.  وضع عال

يمكن لكل باحث الوصول لكود المصدر الخاص بأداة تانجرا  (45

TANAGRA ، فهي توفر للباحثين والطالب برنامج تنقيب عن البيانات سهل

ليل كما تتيح إمكانية تح، االستخدام مع واجهة رسومية وشرح طريقة االستخدام

البيانات. هذا باإلضافة إلى أن تانجرا تقرتح للباحثين هيكل يتيح إضافة طرق 

 وحتى يمكنهم مقارنة أدائهم.         ، التنقيب عن البيانات الخاصة هبم بسهولة

، knimeنقص دعم مصادر بيانات مختلفة؛ حيث تدعم األدوات  (47

Rattle ،RapidMiner .معظم الصيغ وقواعد البيانات العالئقية 

تستلم التطبيقات : صعوبة التعامل مع األحجام الكبيرة للبيانات (41

إال أن معظم نظم ، بماليين الصفوف، العالمية غالبا مجموعات ضخمة من البيانات

التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر من الصعب عرض ومقارنة مجموعة من 

لكنها ال تركز على ، زميات على مجموعة صغيرة من مجموعات البياناتالخوار

 التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة جدا. 

تبين من خالل الدراسة أن معظم األدوات : ضعف التوثيق والخدمات (43

http://rapid-i.com/
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حيث تعتمد ، لديها توثيق ضعيف وكذا الخدمات إذا ما قورنت باألدوات التجارية

 ن ودعمهم. الخدمات على المستفيدي

 :التوصيات: ةانيا

عقد العديد من الندوات والمؤتمرات فيما يتعلق بالتنقيب عن البيانات  (1

مع توضيح أوجه االستفادة طبقا للتطورات ، يف مجال علوم المكتبات والمعلومات

 التكنولوجية الحادثة يف المجال.

ات القيام بالعديد من الدراسات حول التنقيب عن البيانات يف المكتب (4

والعوامل المساعدة يف ، فيما يتعلق بالمشكالت والتحديات التي تواجه تطبيقها

وما هي الربامج واألدوات التي تتناسب ، تطبيق التنقيب عن البيانات يف المكتبات

 معها. 

ضرورة استخدام التنقيب عن البيانات يف العديد من مجاالت علوم  (8

ات والوصول إلى المعرفة بسهولة يف المكتبات والمعلومات لسهولة تنظيم المعلوم

 ظل التضخم الهائل يف البيانات. 
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Abstract 
 

There are tools and software accompany with data 

mining to help in the exploration for and the huge amount of 

data increasing access to knowledge in different databases, 

and facilitate these tools work on most of the scientific 

disciplines, including the library and information science. 

Therefore, this study aims to study the nature of data 

mining, functions, applications and analysis and evaluation 

tools of open source data, and then make a comparison 

between prospecting for open source data tools. The study 

found many results and the most important results are: Four 

tools are characterized with drag and drop form: KNIME, 

Orange, Weka, RapidMiner. 
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