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ه

يجهخ خبيؼخ طٛجخ
نآلداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ
 زتو ٞفصو ٞٚستلٌ ٞتصدز عّ كو ٞٚاآلداب ٗاهعوَ٘ اإلُطاُ ٞٚظاًع ٞطٚب.ٞ
 تِػس اجملو ٞاهبر٘ث ٗاهدزاضات األصٚوًٗ ،ٞطتخوصات اهسضا٢ى اهعوٌٗ ،ٞٚعسض اهلتب،
ٗت٘صٚات املؤمتسات ٗاهِدٗات اهعوٌٗ ،ٞٚباهوػتني اهعسبٗ ٞٚاإلجنوٚص.ٞٙ
 اهبر ٘ث املقدً ٞهوِػس جيب أال ٙلْ٘ قـد ضـبن ُػـسٓا ،أٗ ًقدًـ ٞهوِػـس جٔـ ٞأ ـس.٠
ٗإذا قبوــل هوِػــس ف ـ ٙطــٌ ،بِػــسٓاٗ ،برٙــ ٞهػــ ٞأ ــس ٠إال ٘افقــ ٞكتابٚــً ٞــّ ز٢ــٚظ
اهترسٙس.
ٙ قدَ اهباذث طوبا بِػس عثٕ ًتضٌَِا اهعِـاٗ ّٙاهـمت متلـّ ًـّ االتصـاي بـٕ ًٗساضـوتٕ
عؤٚاًٗ ،ػف٘عاً بطريتٕ اهعوٌٗ ،ٞٚاهتصاًّا بعدَ ُػس عثٕ أ ٜجُٔ ٞػس أ س.٠
 ختضــا اهبرــ٘ث املقدًــ ٞهوٌحوــ ٞهوترلــٗ ٍٚاهتقٚــً ٍٚــّ طــس ستلٌــني ًتخصصــني
ًٗعتٌد ّٙهد ٠اجملو.ٞ
 تق ــدَ امل ــ٘اد ٗاهبر ــ٘ث ً ــّ ةـ ـ ث ُطـ ــو ٗزق ٚــُٗ ،ٞط ــخ ٞإهل ُٗ ٚــ ٞعو ــ ٟقـ ــس )CD
باضتخداَ ًِطن اهلوٌات ٗ M.S.Wordعوٗ ٟجٕ ٗاذد فقطٗ ،غط )Lotus Linotype
ٗٙلــْ٘ ًقــاع ارتــط هوٌـ ٗ )14هوــٔاًؼ ٗ ،)11تلتــب اآلٙــات اهقس ُٚــٗ ٞفــن ًصــر
املد ِٞٙاهِب٘ ٞٙهوِػس اذتاض٘ب.ٛ
ٙ ػ ط أْ ٙلْ٘ عدد كوٌات اهبرث  8888كوٌ ٞا فٔٚا املساجـا ٗاملطـتخوا اهعسبـٛ
ٗاملطتخوا االجنوٚصٗ ٜاهلوٌات املفتاذ.ٞٚ
ٙ لْ٘ هلى عـث ً وخصـاْ :أذـدٌٓا باهوػـ ٞاهعسبٚـٗ ،ٞاآل ـس باهوػـ ٞاإلجنوٚصٙـ ،ٞعوـ ٟأال
ٙتحاٗش عدد كوٌـات أًٌِٔ ٜـا عـّ  )388كوٌـٗ ،ٞكوٌـات ًفتاذٚـ ٞبـاهوػتني اهعسبٚـٞ
ٗاإلجنوٚص.ٞٙ
ٙ لْ٘ ت٘ةٚن اهِص٘

ٗاالقتباضات باضتخداَ إذد ٠اهطسق اهعوٌ ٞٚاملعترب.ٝ

 تلتــب املساج ــا قا ٌ٢ــًِ ٞفص ــؤُ ٞا ٙــ ٞاهبرــث ًستب ــٓ ٞحاٚ٢ــاً ٗف ــن إذ ــد ٠اهط ــسق
اهعوٌ ٞٚاملعتربً ،ٝا إٙساد كاًى ًعوً٘ات اهِػس املتعوق ٞباملصادز ٗاملساجا.
ً ا تِػسٖ اجملوٙ ٞعرب عّ ٗجُٔ ٞعس صاذبٕٗ ،ال ٙعرب باهضسٗز ٝعّ ٗجُٔ ٞعس اجملو.ٞ
 ال تعاد اهبر٘ث إىل أصرابٔا ض٘اُ ١ػست أَ مل تِػس.
 حيصى اهباذث عوُ ٟطخٗ ٞاذد ًّ ٝاجملوً ،ٞا عػسً ّٙطتو ًّ ٞعثٕ.
 تسضى اهبر٘ث ٗامل٘اد إىل اهعِ٘اْ اهربٙد ٜاهتاه:ٛ
زٚ٢ظ حتسٙس زتو ٞجاًع ٞطٚب ٞهآلداب ٗاهعوَ٘ اإلُطاُٞٚ
.ب  )344املد ِٞٙاملِ٘ز ،ٝاملٌول ٞاهعسب ٞٚاهطع٘دٞٙ
أٗ اهربٙد االهل ُٗff99ff9@hotmail.com :ٛ
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abonorzubi@hotmail.com
تاريخ التحؽقؿ3417/5/11 :

تاريخ اإلفادة3417/7/39 :

املطتخوا:
مقضقع هذا البحث مـفج اإلمام أبل مـصقر إزهري (ت 373هـ) مـ
خالل كتابف« :معاين الؼراءات» ،ويرتكز يف بقان جفقده يف الدفاع طـ الؼراءات السبع
وآحتجاج لفا مـ لغة العرب وآستشفاد بشقاهد لتليقد الؼراءة ومـاصرهتا ،وقد
اطتؿدت الؿـفج آستؼرائل يف تتبع أيات ودراستفا التل ذكرها اإلمام إزهري يف
ُ
كتابف معاين الؼراءات ،حقث اطتؿد مملػ الؽتاب طؾك مـفجقة طؾؿقة فقف ،تعقد
بالـػع طؾك صالب التخصص يف الؿراحؾ العؾقا مـ دراستفؿ-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
مـفج ،آمام أبل مـصقر إزهري ،الؼراءات ،لغة العرب-

4

ًِٔخ أبًِ ٛص٘ز األشٓس ٜكتابًٕ« :عاُ ٛاهقسا١ات»

انًمذيخ
رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبل إولقـ وأخريـ،
الحؿدُ هلل ِّ
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ ،وبعد:
سقدكا
َّ
فنن الؼراءات الؼرآكقة بؾغت مؽاك ًة طالقة يف طؾقم الؾغة والـحق ،وغدت
مصدر ًا مفؿًا مـ مصادر الـحقيقـ ،بقصػفا شقاهد طؾك صحة الؼقاطد التل
يستـبطقهنا ،حقث برز اهتؿام الـحاة هبا :فصـػقا فقفا الؿصـػات ،وجعؾقها شاهد ًا
طؾك ققاطدهؿ الـحقية-
إزهري
الفروي،
العالؿ الؾغقي الؽبقر محؿدُ بـ أحؿد أبق مـصقر
وكان
ّ
ّ
ُ
(ت 373هـ) أحدَ أرباب وسالصقـ الـحق ،حاز السبؼ يف طؾؿ العربقة ،وكان مملػف
الؽبقر معاين الؼراءات شاهد ًا طؾك ذلؽ-
كان اصالطل طؾك كتاب معاين الؼراءات سببًا دفعـل إلك قراءة الؽتاب
قراءة فاحص ًة بغقة آصالع طؾك مـفج أبل مـصقر إزهري يف كتابف هذا ،والتعرف
طؾك مـفجف العؾؿل يف طرض الؼراءات الؼرآكقة ،وآحتجاج لفا يف الدراسات
الجامعقة البحثقة ،خصقصًا تؾؽ الؼراءات التل يتحدث طـفا يف كتابف ،وقد اطتـك
بتقجقففا ،وآحتجاج لفا ،حقث لف مـفج خاص يف ترجقح الؼراءات واختقارها
والحؽؿ طؾقفا :وسقتؿ بقان ذلؽ مـ خالل البحث إن شاء اهلل-

أٗالًً :ػلو ٞاهدزاضٞ
كاكت فؽر ُة البحث مبـق ًة طؾك معرفة مـفج أبل مـصقر إزهري يف كتابف معاين
الؼراءات ،ويؿؽـ تحديد مشؽؾة الدراسة الحالقة يف التساؤٓت أتقة:
 ,1هؾ قام كتاب معاين الؼراءات طؾك مـفجقة طؾؿقة؟
 ,2ما الؿـفج العؾؿل الذي سؾؽف أبق مـصقر إزهري يف كتابف معاين

د .أمحد عدُاْ ٙاضني اهصعيب

5

الؼراءات ؟
 ,3ما الدافع ٕبل مـصقر إزهري يف تللقػ كتابف :معاين الؼراءات ؟
 ,4ما الػائدة التل تعقد طؾك الباحثقـ الؿعاصريـ يف دراسة مـاهج الؿملػقـ
السابؼقـ يف مملػاهتؿ؟-

ةاُٚاً :أٌٓ ٞٚاهدزاض:ٞ
تـاولت الدراسة مـفج أبل مـصقر إزهري يف كتابف معاين الؼراءات ،وتظفر
أهؿقتف مـ جقاكب متعددة مـ أبرزها:
 ,1تعؾؼ مقضقع البحث بالؼرآن الؽريؿ-
كشػ الؾثام طـ إمام لغقي كحقي جؾقؾ ،لف َقدْ ُره يف طؾؿ الؼراءات،
,2
ُ
وتقجقففا-
 ,3إضاف ُة بحث جديد إلك الؿؽتبة اإلسالمقة-

ةاهثاً :أٓدا اهدزاض:ٞ
هتدف الدراسة يف البحث الؿقسقم :مـفج أبل مـصقر إزهري يف طرض
الؼراءات وآحتجاج لفا يف كتابف معاين الؼراءات إلك:
 ,1الؽشػ طـ ثؼافة أبل مـصقر إزهري الؾغقية الؿتعدّ دة إصقل يف
ٌ
راسخ يف طؾؿ الؾغة ،وهق طؾك دراية
تقجقفف لؾؼراءات بصقرة واضحة ،ففق إما ٌم
واسعة بالؾفجات العرب ّقة ،وبؽالم العرب يف شتك أحقالفؿ-
إبراز مـفجف يف الرتجقح وآختقار بقـ الؼراءات-
ُ ,2
 ,3معرف ُة الؿـفج العؾؿل الذي سؾؽف يف كتابف معاين الؼراءات -
ُ ,4
بقان الؼقؿة العؾؿقة لؾؼراءات الؼرآكقة وأثرها يف طؾؿ الؾغة-
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زابعاً :اهدزاضات اهطابق:ٞ
بعد البحث والتدققؼ يف محركات البحث غقغؾ وآصالع طؾك ففارس
الجامعات يف الؿؿؾؽة ،تقصؾت إلك طدم وجقد أي دراسة لفذا الؿقضقع ،غقر أين
وجدت أبحاثًا تـاولت بعض مقضقطات الؽتاب ،مثؾ:
 ,1بحث يف الؿجؾة إردكقة ،الؿجؾد ( ،)9العدد ( 1434 )2ه ،بعـقان:
مققػ أبل مـصقر إزهري مـ الؼراءات الؼرآكقة يف كتابف معاين الؼراءات ،د -مـقر
الشطـاوي ،د -طؿر حسـ-
 ,2رسالة جامعقة بعـقان :كتاب( :معاين الؼراءات) ٕبل مـصقر إزهري
(دراسة لغقية) :الطالبة ربك زكقن ،الؾغة العربقة ،أداب ،جامعة الؿقصؾ-

اًطأًًِ :خ اهبرث ٗ طتٕ:
اطتؿدت يف بحثل طؾك مـفجقـ:
ُ
إول :الؿـفج آستؼرائل ،فسربت الـؼقل القاردة يف كتاب معاين
الؼراءات  ،وحاولت القققف طؾك تاريخ قراءهتا يف الؿراحؾ التاريخقة-
الثاين :الؿـفج التحؾقؾل آستـباصل ،فدرست تؾؽ الـصقص ،ثؿ وضعت لفا
طـاويـ مختؾػة ،وبدأت الؿـاقشة وتحؾقؾ محتقى إدلة ذات الصؾة بالؿقضقع،
وما كتبف العؾؿاء والباحثقن يف هذا الؿقضقع مـ الؽتابات الؼديؿة والحديثة
لؾقصقل إلك أهداف البحث :فؽان طؿؾل طؾك الـحق أيت:
,1قرأت كتاب معاين الؼراءات ٕبل مـصقر إزهري قراءة متلكقة فاحصة،
وذلؽ لؿعرفة مـفجف يف طرض الؼراءات وآحتجاج هبا يف كتابف ،ووقػت طؾك
مقاضع مفؿ ًة فقف-
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صـػت هذه الؿقاضع حسب مؼتضقات البحث وذلؽ ٓستـباط مـفجف
,2
ُ
العؾؿل يف الؽتاب-
بقـت مـفجف مدلالً طؾك هذا الؿـفج بإمثؾة الؿتعددة مـ تؾؽ الؿقاضع
ُ ,3
التل جؿعتفا ووقػت طؾقفا-
ؼت الؼراءات الؿتقاترة التل أوردها يف كتابف :معاين الؼراءات مـ
 ,4و َّث ُ
الؿصادر إصؾقة الؿعتؿدة يف هذا الػـ-
ؼت الؼراءات الشاذة مـ الؽتب الؿتخصصة-
,5و َّث ُ
جت أيات الؽريؿة بذكر اسؿ السقرة ورقؿ أية-
خر ُ
َّ ,6
طزوت إحاديث الـبقية إلك مصادرها إصؾقة-
,7
ُ
 ,8لؿ ُأترجؿ لألطالم الػرطققـ الذيـ ور َّد ذكرهؿ يف ثـايا البحث لؽثرهتؿ،
وٕكف بحث مختصر لؾـشر الؿستؼؾ أو يف الؿجالت الؿحؽؿة فال يحتؿؾ التطقيؾ
أكثر مؿا هق طؾقف ،وٕجؾ أن يـصب آهتؿام طؾك جقهر البحث ،بخالف ترجؿة
مملػ الؽتاب ففق مـ إهؿقة بؿؽان-
وقد جاءت خط ُة البحث مشتؿؾ ًة طؾك :مؼدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتؿة،
وففارس-
الؿؼدمة :تحتقي طؾك مشؽؾة الدراسة ،أهؿقة الدراسة ،أهداف الدراسة،
الدراسات السابؼة ،مـفج البحث وخطتف-
الؿبحث إول :التعريػ باإلمام أبل مـصقر إزهري ،وفقف ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :اسؿف وكسبف ،ومقلده وكشلتف-
الؿطؾب الثاين :شققخف وتالمقذه-
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الؿطؾب الثالث :مملػاتف ووفاتف-
الؿبحث الثاين :التعريػ بالؽتاب :معاين الؼراءات وفقف مطؾبان-
الؿطؾب إول :وصػ كتاب معاين الؼراءات
الؿطؾب الثاين :سبب تللقػ الؽتاب-
الؿبحث الثالث :مـفج أبل مـصقر إزهري يف طرض الؼراءات وآحتجاج
هبا ،وفقف أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :مـفجف العام يف طرض الؼراءات-
الطؾب الثاين :الرتجقح بقـ الؼراءات الؿتقاترة-
الؿطؾب الثالث :تخطئتف لبعض الؼراءات الؿتقاترة وكسبة القهؿ إلك الؼراء-
الؿطؾب الرابع :طدم اقتصاره طؾك تقجقف الؼراءات الؿتقاترة-
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انًجذث األٔل
انزؼشٚف ثبإليبو ؤث ٙيُظٕس األصْش٘
وفقف ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :اسؿف وكسبف ،ومقلده ،وكشلتف.
الؿطؾب الثاين :شققخف وتالمقذه.
الؿطؾب الثالث :مملػاتف ووفاتف.

املطوب األٗي
امسٕ ُٗطبٕ ًٗ٘هدٖ ُٗػرتٕ
أ) اسؿف وكسبف:
إزهري (كسبة إلك جدّ ه إزهر) ،أحد
الفروي،
محؿدُ بـ أحؿد أبق مـصقر
ّ
ّ
أئؿة الؾغة وإدب ،والؼراءات والػؼف(-)1
ب) مقلده وكشلتف:
ولد يف َه َراة بخراسان( )2سـة 282هـ ،وهبا ك ََش َل وتؾ ّؼك طؾقمف إولك( ،)3ثؿ
طزم طؾك الحج فققع يف إسر لدى الؼرامطة ،فؽان إسر كعؿ ًة طؾقف ،حقث استػاد
( )1غاية الـفاية ابـ الجزري ،232.1 ،معجؿ إدباء  -64.17صبؼات الشافعقة الؽربى ٕبل كصر طبد
القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل -194,193.6سقر أطالم الـبالء الذهبل -316.16
( )2مديـة مشفقرة مـ أهؿ الؿدن بخراسان تؼع حالقا شؿال غربل أفغاكستان ،فتحفا إحـػ ابـ ققس يف
خالفة طثؿان ؓ

 ،معجؿ البؾدان ياققت الحؿقي ( -)397,396.5ويـظر تاريخ وٓدتف القايف

بالقفقات -171.1
( )3هراة هل مديـة تؼع يف غرب أفغاكستان -معجؿ البؾدان -397,396.5
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مـ لغتفؿ فلخرج كتابًا ثروة يف الؾغة ،يروي قصتف فقؼقل:
ِ
الحاج بالفبقر( ،)1وكان الؼق ُم
طارضت الؼرامط ُة
وكـت امتُحـت باإلسار سـ َة
َّ
وقعت يف سفؿفؿ طربًا طامتفؿ مـ هقازن ،واختؾط هبؿ أصرا ٌم مـ تؿقؿ وأسد
الذيـ
ُ
بالفبقر كشئقا يف البادية يتتبعقن مساقط الغقث أيا َم الـ َُّجع ،ويرجعقن إلك أطداد
َّعؿ ويعقشقن بللباهنا ،ويتؽؾؿقن بطباطفؿ البدوية وقرائحفؿ التل
الؿقاه ،ويرطقن الـ َ
فبؼقت يف إسارهؿ دهر ًا
اطتادوها ،وٓ يؽاد يؼع يف مـطؼفؿ لح ٌـ أو خط ٌل فاحش-
ُ
الست َاريـ( ،)4واستػدت
صقيالً -وكـا كتشتَّك الدَّ هـاء( ،)2وكرتبع َّ
الص َّؿان( ،)3وكتؼقَّظ ِّ
( )1وهل فتـة الؼرامطة وقعت سـة 312هـ أيام الؿؼتدر باهلل الؿعتضد ،هاجؿ قرامطة البحريـ مؽة يف مقسؿ
الحج ،واستحؾقا حرمة البقت الحرام ،فخؾعقا باب الؽعبة ،واقتؾعقا الحجر إسقد مـ مؽاكف ،وقتؾقا
آٓف الـاس مـ الحجقج -الؽامؾ ٓبـ إثقر  ،233.6الؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاين  ،278.1البداية
والـفاية ابـ كثقر -149.11
( )2الدهـاء :مـطؼة واسعة يف شبف الجزيرة العربقة ،وهل يف الؿـطؼة الشرققة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،
وتعدُّ الدهـاء مـ أخصب مرابع العرب ومراتعفؿ حتك إهنؿ قالقا إذا أخصبت الدهـاء استقطبت كافة
العرب وإذا لؿ تخصب فنهنؿ يف فؼر إلك زيادة إخصاب --ابـ خؿقس ،طبداهلل ،معجؿ القؿامة ,
الرياض :مطابع الػرزدق1398 ،هـ1978.م-16.1 ،
( )3الصؿان :وهل أرض واسعة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية جفة الؿـطؼة الشرققة ،وهل تتصؾ بالصؾب
مـ الجفة الشرققة ،مؿتدة بؿحاذاة الدهـاء مـ الجـقب الغربل بالـسبة لؿعؼؾة وما حقلفا إلك أن تتصؾ
مـ الجفة الشؿالقة بقادي الحػر « َف ْؾج قديؿًا» ومـ الشرق بالدبدبة «الدو» وبالصؾب الذي كثقر ًا ما يؼع
الخؾط بقـف وبقـ الصؿان -الؿعجؿ الجغرايف لؾبالد العربقة -حؿد الجاسر  ،1334.3ط 1431
( )4قال إزهري يف هتذيب الؾغة وقد لبث يف العبقدية مآ يؼؾ طـ سـتقـ يرطك اإلبؾ ويخرج الؿاء مـ
أبار:
وقد رأيت بقادي الستاريـ مـ ديار بـل سعد طقـ ماء طؾقف كخؾ زيـ طامر وقصقر مـ قصقر مقاه
العرب يؼال لذلؽ الؿاء :حـقذ ،وكان كشقؾف حار ًا فنذا حؼـ يف السؼاء وطؾؼ يف الفقاء حتك تضربف الريح
طذب وصاب  -هتذيب الؾغة  ،8,7.1وهل مـطؼة ٍ
واد يؼع شرق الجزيرة العربقة ،يحده سفؾ الخؾقج
العربل شرقًا ،وهضبة الصؿان غربًا ،وبؾدة الـعقرية شؿا ً
ٓ ،ويؼطع هذا القادي صريؼ الرياض الدمام
=
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أوقعت أكثرها
جؿة ،وكقادر كثقرة،
ُ
مـ مخاصباهتؿ ومحاورة بعضفؿ بعضًا ألػاضًا ّ
يف مقاقعفا مـ الؽتاب ،وسرتاها يف مقضعفا إذا أ َت ْت قراءتؽ طؾقفا إن شاء اهلل (-)1

املطوب اهثاُٛ
غٗ ٕ ٘ٚت ًٚرٖ
أ) شققخف:
ت َّؾؼك أبق مـصقر إزهري العؾؿ طؾك طؾؿاء وشققخ كثقريـ ،فؿـ طؾؿاء
الؿـذري (ت329هـ) ،وأبق محؿد الؿزينّ
وشققخ بؾده هراة  :أبق الػضؾ ُ
(ت361هـ) ،وأبق بؽر اإليادي الذي أثـك طؾقف إزهري كثقر ًا ،وذكر أكف قرأ طؾقف
لؾحقاين ،كؿا سؿع مـف ما كتب الؽسائل يف معاين الؼرآن ،وقراءات
كتاب الـقادر ّ
الؼرآن ،ومـفؿ أحؿد بـ طؾل بـ رزيـ (ت 321هـ) ،قرأ طؾقف إزهري كتاب
السجزي ،وسؿع مـف هبراة كتاب أبل
الؽسائل يف قراءات الؼرآن ،وأبق بؽر بـ طثؿان ّ
حاتؿ السجستاين يف قراءات الؼرآن(-)2
وقال أبق مـصقر يف هتذيب ال ّؾغة :ما كان يف كتابل ٕبل حاتؿ يف الؼرآن طـ
=
متجفًا لؿديـة بؼقؼ -تـتشر طؾك ضػاف القادي العديد مـ الؼرى والفجر كالصرار وحـقذ وطريعره
وكطاع-
تاريـ طـدما كان يف إسر يف
ومعـك ققلف :كتشتك يف وكـا كتشتَّك الدَّ هـاء ،وكرتبع َّ
الس َ
الص َّؿان ،وكتؼ َّقظ ِّ
أرض الؼ رامطة ،وهل الؿـطؼة الشرققة كـا كؼضل معفؿ فصؾ الشتاء يف الدهـاء ،وكؼقؿ فصؾ الربقع يف
الصؿان ،وفصؾ الصقػ الحار يف الستاريـ ،وهل وادي الؿقاه :حقث بؼل يف إسر طامقـ-
( )1هتذيب الؾغة ،أبق مـصقر إزهري -8,7.1
( )2معجؿ إدباء ،طبد اهلل ياققت بـ طبد اهلل الرومل الحؿقي -199.18
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مؿا سؿعتف مـ أبل بؽر بـ طثؿان السجزي (-)1
أبل زيد ففق ّ
ثؿ قدم بغداد ،وهق شاب فلخذ طـ أبل طبد اهلل إبراهقؿ بـ محؿد بـ طرفة
الؿؾؼب بـ«كػطقيف» (ت323هـ) ،ورأى يف بغداد أبا إسحاق الزجاج (ت311هـ)
وقال« :ما وقع يف كتابل مـ تػسقر الؼرآن ففق مـ كتابف (يعـل الزجاج :معاين الؼرآن
أتػرغ ببغداد لسؿاطف مـف ،كؿا رأى أبا بؽر بـ الؼاسؿ إكباري
وإطرابف) ولؿ ّ
(ت321هـ) يف داره ببغداد غقر مرة ولؽـف لؿ ِ
يرو طـف(-)2
ب) تالمقذه:
اكتػع بعؾؿف صالب كثقرون مـ أشفرهؿ أبق طبقد أحؿد بـ محؿد الفروي (ت
431هـ)()3

صاحب كتاب «الغريبقـ  ،وأبق يعؼقب الؼراب السرخسل الفروي

محدث هراة ،وأبق سعقد بـ طؾل بـ طؿرو ،وهق الذي روى طـ إزهري كتاب
«معاين الؼراءات» وأبق ذر طبد اهلل بـ أحؿد الحافظ الفروي طالؿ بالحديث مـ
فؼفاء الؿالؽقة ،لف كتب جؾقؾة يف التػسقر والحديث(-)4

( )1غاية الـفاية  ،232.1معجؿ إدباء -64.17
( )2صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ محؿد بـ الحسـ إكدلسل اإلشبقؾل ص184.
( )3الؿرجع السابؼ ،وكتابف :غريب الؼرآن وغريب الحديث -
( )4سقر أطالم الـبالء ،الذهبل  ،316.16إطالم ،خقر الديـ الزركؾل -299.3
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املطوب اهثاهث
ًؤهفاتٕ ٗٗفاتٕ
كثقر مـ العؾؿاء والؿحدثقـ ،وجاءت
أثـك طؾك اإلمام أبل مـصقر إزهري ٌ
مآثره يف كتب الرتاجؿ ،قال الذهبل :وكان رأسًا يف الؾغة والػؼف ،ثؼة ،ثبتًا ،ديـًا(-)1
أ) مملػاتف:
ٍ
مصـػات كثقر ًة يف الؾغة والغريب والؼراءات بؾغت ثؿاكقة طشر
ترك إزهري
كتابًا ،مـفا:
 ,1معاين الؼراءات :وهق الؽتاب الذي قدمت فقف دراسة مـفجقة ،وهق كتاب
مطبقع محؼؼ ،إذ حؼؼف ٌ
كؾ مـ :د -طقد مصطػك درويش ،ود طقض الؼقزي يف ثالثة
مجؾدات ،وحؼؼف محؿد طقد الشعباين يف مجؾد واحد ،صبعة دار الصحابة لؾرتاث-
وأصحفا قد ألػف يف آخر حقاتف،
 ,3هتذيب الؾغة :وهق معجؿ مـ أوثؼ الؿعجؿات
ِّ
ٍ
بسبب
وهق معجؿ كبقر الحجؿٓ ،بدّ لؽؾ مـ يتصؾ بعؾقم العربقة وآداهبا
أن يػقد مـف إ ّما مباشرة ،وإ ّما طـ صريؼ مـ كؼؾقا طـف واحتقوه يف كتبفؿ ،مثؾ
حرر ما ّدتف،
أهؿ مقارده ،وقد ّ
لسان العرب الؿعجؿ الؿشفقر( :)2إذ هق ّ
ووثؼفا ،واقتصر طؾك الصحقح الثابت لديف مـ الؾغة ،ور ّتبف وفؼ الرتتقب
الذي اخت ّطف الخؾقؾ لؽتاب العقـ  -والؽتاب مطبقع-
 ,3طؾؾ الؼراءات :مطبقع()3

 ,4تػسقر أسؿاء اهلل طز وجؾ :مػؼقد(-)1
( )1سقر أطالم الـبالء -316.16
( )2قال ابـ مـظقر :ولؿ أجد يف كتب الؾغة أجؿؾ مـ هتذيب الؾغة لألزهري لسان العرب -25.1
( )3معجؿ إدباء -165.17
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 ,5معاين شقاهد غريب الحديث :مػؼقد(-)2
 ,6الرد طؾك الؾقث( :)3مػؼقد-
 ,7تػسقر شعر أبل تؿام(:)4مػؼقد-
 ,8الزاهر يف غرائب إلػاظ التل تستعؿؾفا الػؼفاء(-)5
وقد قصد إزهري بتسؿقتف هذه كػل ما أدخؾ طؾك لغة العرب مـ إلػاظ
صح لف سؿاطًا مـ لغة
الؿصحػة غقر الػصقحة وهتذيبفا ،وحرص طؾك أن يقدطف ما ّ
ّ
العرب أو ما روي طـ ثؼة أو ما وقع يف تضاطقػ كتاب يثؼ بصاحبف ورتبف وفؼ
مخارج الحروف طؾك هنج الخؾقؾ بـ أحؿد يف معجؿ «العقـ» ،ومع أخذه بؿـفج
الخؾقؾ ،ولؽـف خالػف يف أمقر مـفا التػريؼ بقـ الؿعتؾ والؿفؿقز-
ب) وفاتف:
طاد أبق مـصقر إزهري إلك هراة ،حقث اشتغؾ بتدريس الػؼف طؾك الؿذهب
الشافعل ،وتقيف فقفا يف ربقع أخر سـة سبعقـ وثالثؿائة طـ ثؿان وثؿاكقـ سـة(-)6

=
( )1الؿرجع السابؼ-
( )2معجؿ إدباء -165.17
( )3الؿرجع السابؼ-
( )4معجؿ إدباء -165.17
( )5كشػ الظـقن حاجل خؾقػة  ، 289 ،31هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ ،إسؿاطقؾ
باشا البغدادي  ،49.2سقر أطالم الـبالء  ،316.16معجؿ إدباء -165.17
( )6سقر أطالم الـبالء -316.16
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انًجذث انثبَٙ
انزؼشٚف ثكزبة :يؼبَ ٙانمشاءاد
وفقف مطؾبان:
ُ
وصػ كتاب معاين الؼراءات
الؿطؾب إول:
سبب تللقػ الؽتاب.
الؿطؾب الثاينُ :

املطوب األٗي
ٗص كتاب ًعاُ ٛاهقسا١ات
ُيعدُّ كتاب معاين الؼراءات مـ أهؿ الؽتب التل اطتـت بآحتجاج لؾؼراءات
كتاب جؿع بقـ الؼراءات الؼرآكقة الؿتقاترة وآحتجاج لفا ،وتقجقففا
الؼرآكقة ،ففق
ٌ
مـ حقث الؾغة والـحق ،وهق يذكر وجقه قراءات الؼراء الذيـ ثبتت قراءاهتؿ يف كتاب
أبل بؽر بـ مجاهد ؓ

 ،وهؿ :كافع (ت169هـ) ،وابـ كثقر (ت123هـ) ،وأبق

طؿرو البصري (ت ،)154وابـ طامر الشامل (118هـ) ،وطاصؿ (ت127هـ)،
وحؿزة (156هـ) ،والؽسائل (189هـ) ،ويف بعض الؿقاضع يذكر آحتجاج لؼراءة
يعؼقب الحضرمل (ت 235هـ) ،وقراءة أبل جعػر (ت133ه) ولؽـ يذكرها يف
مقاضع قؾقؾة :فتؽقن مجؿقع الؼراءات تسعة -
وهق بذلؽ يبقـ آحتجاج لؾؼراءات وتقثقؼفا وتقجقففا ،مبقـًا ما يتعؾؼ
بالؼراءة صقتًا وصرفًا وكحق ًا ودٓلة-
وقد سار يف الؽتاب حسب سقر الؼرآن الؽريؿ ،ففق يذكر السقرة ،ثؿ يذكر
الؼراءات فقفا ،والؽتاب احتجاج الـحاة ولغة العرب لؾؼراءات الؿذكقرة يف كتاب
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ابـ مجاهد السبعة  ،وجاءت رواية الؽتاب مـ تؾؿقذه :سعقد محؿد بـ طؾل بـ
طؿرو طـف(-)1

املطوب اهثاُٛ
ضبب ترهٚفٕ
لؿ يذكر أبق مـصقر إزهري سببًا مباشر ًا يف تللقػ كتابف :معاين الؼراءات
غقر أكف مـ خالل معرفة طصره الذي كشل فقف وحركة التللقػ الؿصاحبة لف يف طؾؿ
الؼراءات وطؾؾفا ،والتعرف طؾك مـفج أبل مـصقر إزهري يحدد الباحث إسباب
يف تللقػ كتابف ،وهل:
 ,1الرغبة يف الؽشػ طـ معـك الؼراءة مـ حقث التػسقر ،واإلطراب،
والؾغة-
 ,2الدفاع طـ الؼراءات الؼرآكقة وآكتصار لفا بالؽشػ طـ حججفا وطؾؾفا
ومعاكقفا استشفا ًدا بآيات الؼرآن الؽريؿ ،وققاطد الؾغة ،وأشعار العرب-
 ,3تقجقف مشؽؾ الؼراءات وتقجقففا لفا دف ًعا إليفام التعارض والتـاقض بقـ
وجقه الؼراءات ،الذي قد يتقهؿف بعض الؼاصريـ طـ ففؿ الحؽؿ الباطثة طؾك كزول
الؼرآن طؾك الؾغات والؾفجات العربقة الؿختؾػة-

( )1يؼقل يف الؿؼدمة يؼقل أبق سعقد محؿد بـ طؾل أسعده اهلل :قرأت طؾك الشقخ الػاضؾ أبل مـصقر بـ
أحؿد بـ أزهر----معاين الؼراءات ،أبق مـصقر إزهري -91.1
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انًجذث انثبنث
يُٓح ؤث ٙيُظٕس األصْش٘ ف ٙػشع انمشاءاد ٔاالدزجبج نٓب
وفقف مطالب:
الؿطؾب إول :مـفجف العام يف طرض الؼراءات.
الطؾب الثاين :الترجقح بقـ الؼراءات الؿتقاترة.
الؿطؾب الثالث :تخطئتف لبعض الؼراءات الؿتقاترة وكسبة القهؿ إلك الؼراء.
الؿطؾب الرابع :طدم اقتصاره طؾك تقجقف الؼراءات الؿتقاترة.

املطوب األٗي
ًِٔحٕ اهعاَ عسض اهقسا١ات
أ) الؿـفج العام:
بدأ مـفج الؽتاب يف طرض الؼراءات طؾك الـحق أيت :مؼدمة ،ثؿ الدراسة،
ثؿ خاتؿة :وكان مـفجف طؾك هذا الـسؼ كأيت:


أوًٓ :بدأ بؿؼدمة مختصرة ،ثؿ ذكر أساكقد الؼراء وهؿ طؾك ترتقبف :كافع ،ابـ

كثقر ،طاصؿ ،حؿزة ،الؽسائل ،أبق طؿرو ،ابـ طامر ،وبعدها بدأ بسقر الؼرآن مـ
الػاتحة وحتك الـاس(-)1


ثاكقًا :بعد الؿؼدمة شرع يف مقضقع الدراسة والؿتؿثؾ يف طرض فرش

الحروف ،فبدأ بسقرة الػاتحة واكتفك بسقرة الـاس-
( )1معاين الؼراءات 94.1
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ثالثًا:البدء بـص أبل بؽر ابـ مجاهد يف كتابف السبعة يف الؼراءات :فقذكر

اختالف الؼراء يف الحرف الذي يريد بقان وجفف ،مرتبًا ذلؽ طؾك ترتقب آي الؼرآن
الؽريؿ يف الحروف التل وقع فقفا آختالف ،ثؿ يصدر كالمف بؽؾؿة :قال أبقمـصقر
إزهري محتجًا لؾؼراءات بؽالم :فؿثالً يف خالف الؼراءات يف سقرة الػاتحة ،قال
إزهري :مـ قرأ :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ( )1فؿعـاه :أكف ذو ِ
الؿ ْؾ َؽ ِة يف يقم الديـ-
َ
وققؾ :معـاه أكف مالِؽ الؿؾؽ يقم (-)2


رابعًا:اختقار بعض إوجف يف حروف الخالف :فؿثالً يف سقرة الػاتحة طـد

آحتجاج لؼراءة (مؾؽ) و(مالؽ) يقرد كالم العؾؿاء يف الخالف ويف هنايتف يؼقل:
إللٕ :كف
أح ُّ
قال أبق مـصقر :الؼراءتان كؾتاهؿا ثابت بالسـة ،غقر أن (مالؽ) َ
ب َّ

أتؿ(-)3

َ
ومثالف يف سقرة يقسػ ققلف :وقرأ الباققن ﭽ َمن ي ّت ِقﭼ بغقر ياء ،قال
إزهري :الؼراءة بغقر ياء أجقدٕ :كف مجزوم بالشرط ،ولذلؽ اختار (-)4
مثالف يف سقرة اإلسراء قال :وققلف َّ
وطز :ﭽﯖ ﯗﭼ( ،)5قرأ
جؾ َّ
(ورجؾِ َؽ) بؽسر الجقؿ ،ما رواه طـ طاصؿ غقر أبك طؿر ،وقرأ الباققن
حػص وحده َ
(ور ْجؾِ َؽ) بسؽقن الجقؿ( -)6قال أبق مـصقر :م ْـ َقر َأ (ور ِجؾِ َؽ) فؿعـاه :ور ِ
اجؾِ َؽ،
َ
َ
َ َ
َ
اذر ِ
ِ
ِ
ور ْجؾِ َؽ ،وهق جؿع
ور ِجؾ ،كؿا يؼالَ :ح ٌ َ
وحذر ،والؼراءة الؿختارةَ :
يؼالَ :راجؾ َ
( )1سقرة الػاتحة4 :
( )2معاين الؼراءات ص ، 138.1وفقفا قراءتان متقاترتان :إثبات إلػ يف (مؾؽ) وحذففا -الـشر يف
الؼراءات العشر ،ابـ الجزري 272.1
( )3الؿرجع السابؼ139.1
( )4الؿرجع ( ،)53.2والـشر يف الؼراءات العشر 297.2
( )5سقرة اإلسراء64 :
( )6والؼراءتان متقاترتان-الـشر يف الؼراءات العشر-338.1
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ر ِ
اجؾ ،كؿا يؼال :شارب َ
وش ْرب (-)1
َ


خامسًا :طـايتف بالؿصاحػ العثؿاكقة التل أجؿع طؾقفا الصحابة -مثالف يف

سقرة الػاتحة ،قال أبق مـصقر إزهري :ققلف :ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ( ،)2وقال
أبق حاتؿ فقؿا أخربكا طـف أبق بؽر بـ طثؿان :قراءة العامة بالصاد ،وطؾقفا
الؿصاحػ ( -)3وقال أيضا :فنن سلل سائؾ فؼال :ققلف :ﭽﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ( )4مـ مقضع كصب :ففال ِّكقن كؿا كقن سائر الؿـصقبات ،الجقاب :أن
هذا الحرف كتب يف الؿصحػ بغقر ألػ ،وآسؿ الؿـقن إذا استؼبؾف ألػ وٓم جاز
ترك التـقيـ ،كؼقلف :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ( )5ويف سقرة
يقسػ قال أيضًا :وقرأ ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ( )6وحجتفؿ أهنا مؽتقب ٌة يف الؿصاحػ
بغقر ألػ ،حؽك أبق طبقد طـ الؽسائل أهنا يف مصحػ طبد اهلل كذلؽ ،وأصؾ
الؽؾؿة التربئة وآستثـاء ،واختؾػ الـحقيقن يف (حاشا) مـفؿ مـ قال :إكف فعؾ،
ومـفؿ مـ قال إكف حرف(-)7


مر طؾك حرف مـ حروف الخالف،
سادسًا :طزو الؼراءة إلك أصحاهبا كؾؿا َّ

فؿثالً يف سقرة الػاتحة يف خالف الؼراء يف ققلف( :مؾؽ) يؼقل :ققلف َّ
وطز:
جؾ َّ

( )1الؿرجع السابؼ -96.2
( )2سقرة الػاتحة6 :
( )3معاين الؼراءات  ،139.1الؼراءة بالصاد متقاترة ،وقرئ متقاتر ًا :بالسقـ ،وباإلشؿام وهق خؾط الصاد
بالزاي -الـشر يف الؼراءات العشر-271.1
( )4الؿرجع السابؼ -وأية يف سقرة اإلسراء-59 :
( )5سقرة اإلخالص ،2 – 1 :معاين الؼراءات ،224.2
( )6سقرة يقسػ-31 :
( )7معاين الؼراءات 224.2
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ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ( )1قرأ – بحذف إلػ ,ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ ابـ كثقر،

وكافع ،وأبق طؿرو ،وابـ ،طامر ،وحؿزة بـ حبقب ،وقرأ– بنثبات إلػ ,ﭽﭞ
ﭟ ﭠﭼ طاصؿ ،والؽسائل ،ويعؼقب الحضرمل (-)2


سابعًا :العـاية بالرواية وصحة اإلسـاد :فالؼراءة سـة متبعة يلخذها أخر طـ

إول ٓ ،محؾ فقفا لؾؼقاس أو الرأي ،وقد أشار إلك هذا الؿـفج يف سقرة البؼرة طـد

ققلف تعالك :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ(-)3

قال :اتػؼ الؼراء طؾك كصب َ
ب
ب) ،وجائز يف العربقة أن تؼقلَ َٓ :ر ْي ٌ
(ٓ َر ْي َ
فقف ،ولؽـ ٓ يجقز الؼراءة هبإ ،ن الؼراءة سـة ُمت َبعة (-)4
وأحقاكًا يخرج طـ مـفجف هذا ومثالف طؾك ذلؽ يف سقرة إبراهقؿ يف قراءة
ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ( ،)5بؽسر القاء لحؿزة يؼقل :وٓ يجقز طـدي غقر ما
اجتؿع طؾقف الؼراء ،وٓ َأرى أن ُي ْؼرأ هذا الحرف بؼراءة حؿزة ،وقد َر َوى إسحاق بـ
مـصقر طـ حؿزة فتح القاء يف ( ُم ْص ِر ِخ َّل) كؿا قرأ سائر ال ُؼراء ،فؽلكف وقػ طؾك أن
الؽسر َل ْحـ فرجع طـف(-)6


ثامـًا :ذكر قراءات شاذة وبقان شذوذها وهل لقست ضاهرة ولؽـ أحقاكًا

(غقر) ،قال أبق مـصقر :وروى غقر همٓء طـ ابـ كثقر أكف قرأ
يبقـفا ،فؿثالً يف ققلفَ :
ِ
(غقر) بالؽسر كؿا قرأ سائر الؼراء ،قال أبق مـصقر :والؼراءة الصحقحة الؿختارة
( )1سقرة الػاتحة4 :
( )2الؿرجع السابؼ  ،53.1وتؼدم تخريج الؼراءات فقفا-
( )3سقرة البؼرة2 :
( )4الؿرجع السابؼ ص-122.
( )5إبراهقؿ22 :
( )6الؿرجع السابؼ ( ،)63.2وقرأ حؿزة بؽسر القاء -الـشر يف الؼراءات العشر -299.2
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الم ُ
َ غري َ
وب بؽسر الراء :وكصب الراء شاذ(-)1
غض
ِ
ِ


تاسعا :اتباع رأي العؾؿاء وآقتداء هبؿ يف اختقار الؼراءة :ويبدو هذا آتباع

فقؿا ذهب إلقف يف ققلف :ققلف جؾ وطز :ﭽﭯﭼ( ،)2قال :كان أبق حاتؿ يـؽر
أهظروها أشد اإلكؽار ،وقال ٓ :معـك لؾتلخقر هفـا -وهق كؿا قال إن شاء اهلل،
ِ 
اهظروها بضؿة مقصقلة (-)3
والؼراءة الؿختارة ِ 

متؽئ طؾك رأي أبل حاتؿ يف اختقار هذه الؼراءة ،ولعؾ أبا مـصقر
فإزهري
ٌ
مـ شدة حرصف طؾك أٓ يعرتض طؾك وجف قراءة كان يؾجل إلك هذا إسؾقب ورطًا
مـف وتؼقى ،فقذكر رأي غقره مـ العؾؿاء ثؿ يميد رأي هذا العالؿ ،كؿا كتؾؿس يف
ققلف :وهق كؿا قال إن شاء اهلل -


طاشرا :آحتجاج لبعض الؼراءات الشاذة ،مثالف :يف سقرة اإلسراء يف ققلف

تعالك :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﭼ()4

قال أبق مـصقر :وقال أبق العباس ختـ لقث :سؿعت أبا طؿرو يؼرأ

أ َّمركا بتشديد الؿقؿ ،وروى هدبة طـ حؿاد بـ سؾؿة طـ ابـ كثقر أكف قرأه
كذلؽ( ،)5ومـ قرأ أمركا فؿعـاه سؾطـا مرتفقفا أي جعؾـا لف سؾطاكًا وإمارة(-)6
وققلف :ققلف طز وجؾ :ﭽﯼ ﯽ ﯾﭼ( )7وروي طـ أبل طؿار أكف قرأ
( )1معاين الؼراءات -53.1
( )2سقرة الحديد13 :
( )3معاين-55.3
( )4سقرة اإلسراء
( )5قراءة التشديد يف الؿقؿ قراءة شاذة ،الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا ،ابـ جـل
16,15.2
( )6معاين الؼراءات  ،93.2واكظر معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج 232.3
( )7سقرة الشعراء-56 :
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(حادرون) بالدال ومعـاه مجتؿعقن ،قال أبق مـصقر :وهذه قراءة شاذة ٓ أقرأ هبا
أطـل الدال ،-وطؾك الرغؿ مـ جؿالقات الؼراءة ،و(حادرون) مـ الحدر إشارة إلك
هقل الؿققػ الذي يؼػقكف( ،)1فنن شذوذ الؼراءة كػاه مموكة إخذ هبا والبـاء
طؾقفا (-)2


حادي طشر :استعؿالف بعض الؿصطؾحات ،وهل:
,اإلرسال :التسؽقـ مثالف ققل إزهري :يف كصب القاء مـ (كِ ْع َؿتِ َل) كؾ ياء

كاكت مـ الؿتؽؾؿ فؿعفا لغتان اإلرسال والػتح (-)3

,التثؼقؾ :التحريؽ مثالف ققل إزهريَ :و َم ْـ َق َر َأ ( ُق ُر َب ٌة) مثؼؾة ففق طؾك مثؾ
والج ْؿ َعة ،والتخػقػ (-)4أجقد القجفقـ-
الج ُؿعة ُ
ُ
,التخػقػ :ققل إزهري :إسؽان الحرف أو طدم تشديده -مثالف :قرأ ابـ
كثقر وكافع وأبقطؿرو :ﭽﭠ ﭡﭼ خػقػة (-)5
,الؿجرى :الؿـقن-
,هاء آسرتاحة :هاء السؽت أو هاء الققػ ،مثالف ققل إزهري : :ويؼػ
َ
َساءلقن) َط َّؿف ،وكحق ذلؽ يف الؼرآن كؾف هذه هاء آسرتاحة(-)6
(طؿ َيت
طؾكَ :
( )1قرأ سؿقط بـ طجالن ،وابـ أبل طؿارة ،وابـ السؿقػع :حادرون بالدال الؿفؿؾة ،مـ ققلفؿ :طقـ
حدرة ،أي طظقؿة ،والحادر الؿتقرم ،والؿعـك مؿتؾئقن غقظًا وحؼد ًا -البحر الؿحقط ،ابـ حقان
إكدلسل 17.7
( )2الؿرجع السابؼ ص-347.
( )3معاين الؼراءات -145.1
( )4معاين الؼراءات ()461.1
( )5معاين الؼراءات  ،226.1وأية يف سقرةالبؼرة-265 :
( )6معاين الؼراءات (-)216.1
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ثاين طشر :سفقلة إسؾقبَّ ،
تقخك فقف إففام الؿعاين ،فؾقس فقفا تعؼقدٌ أو

غؿقض ،بؾ جاء سفالً سؾسًا يػفؿف الؿتخصص وصاحب الثؼافة العامة الذي لؿ
يتخصص يف طؾؿ الؼراءات او الؾغة-


ثالث طشر :آختصار ،فؾقس فقف تػريع يف الؿسائؾ الؾغقية أو مسائؾ

الؼراءات ،وهذا يرجع إلك شخصقة إزهري السفؾة-


رابع طشر :استعؿال تسؿقات لبعض سقر الؼرآن الؽريؿ تختؾػ طـ أسؿائفا

يف الؿصحػ الشريػ ،مثؾ سقرة اإلسراء بسقرة بـل إسرائقؾ ،وسقرة فاصر بسقرة
الؿالئؽة ،وهذه التسؿقات درج طؾقفا بعض الؿملػقـ يف الؼرن الثالث ،والرابع-


خامس طشر :تػسقر بعض الؼراءات :مثالف يف سقرة آل طؿران :وققلف َّ
جؾ

وطز :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ( ،)1قرأ ابـ كثقر وأبق بؽر طـ طاصؿ بالقاء
َّ
فقفؿا ،وقرأ الباققن بالتاء ،قال أبق مـصقر :مـ قرأها بالقاء فألهنؿ غقبَ ،و َم ْـ َق َر َأ
بالتاء فعؾك الخطاب لفؿ وقد أخذ الؿقثاق طؾقفؿ ،والؿعـك :أن اهلل َّ
وطز أخذ
جؾ َّ
طؾقفؿ الؿقثاق ل ُق َب ِّقـُ َّـ أمر كبقة محؿد ﷺ فـبذوه وراء ضفقرهؿ ولعـفؿ (-)2


سادس طشر :يستشفد بإحاديث الشريػة يف بعض الؿقاضع ،مثالف :ققلف

تعالك :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ(-)3
قرأ ابـ كثقر وأبق طؿرو وطاصؿ :أن يغؾ بػتح القاء وضؿ الغقـ ،وقرأ
الباققن بضؿ القاء وفتح الغقـ -قال أبق مـصقر :مـ قرأ يغؾ فالؿعـك ما كان لـبل أن
( )1سقرة آل طؿران-187 :
( )2معاين الؼراءات (-)287.1
( )3سقرة آل طؿران-161 :
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يخقن أمتف ،وتػسقر ذلؽ أن الـبل ﷺ جؿع الغـائؿ ويف غزاة فجاءه جؿاطة فؼالقا لف:
أٓ تؼسؿ بقــا غـائؿـا؟ فؼال ﷺ :لق أن لؽؿ طـدي مثؾ أحد ذهبًا ما مـعتؽؿ ديـار ًا
أتروين أغؾؽؿ مغـؿؽؿ

()1

وكذا يف سقرة الـساء آية ( )94وسقرة التقبة آية ( )24واإلسراء آية ()16
والؿسد-


سابع طشر :إيراد القجقه التل قرئت هبا آي الذكر الحؽقؿ ،وإيضاح طؾؾ كؾ

قراءة ،مع آستعاكة بالشرح الؾغقي والتخريج الـحقي ،وبقان القجف الؿرجح طـده-


ثامـ طشر :إماكة العؾؿقة وإشارتف إلك لغات الؼبائؾ العربقة أو لفجاهتا كؾؿا

استدطك السقاق لذلؽ ،وشرح دٓٓت إلػاظ وتلصقؾفا ،إلك جاكب تؼققد بعض
إحؽام الػؼفقة التل تسفؿ يف إيضاح ما يحقط بأية مـ متؿؿات تػسقرها-


تاسع طشر :يػسر بعض الؼراءات :مثالف يف سقرة آل طؿران :وققلف َّ
وطز
جؾ َّ

ﭽﭘ ﭙﭼ()2

قرأ ابـ كثقر وأبق بؽر طـ طاصؿ بالقاء فقفؿا ،وقرأ الباققن بالتاء( ،)3قال أبق
مـصقر :مـ قرأها بالقاء فألهنؿ غقبَ ،و َم ْـ َق َر َأ بالتاء فعؾك الخطاب لفؿ وقد أخذ
الؿقثاق طؾقفؿ ،والؿعـك :أن اهلل َّ
وطز أخذ طؾقفؿ الؿقثاق ل ُق َبقِّـ َُّـ أمر كبقة محؿد
جؾ َّ
ﷺ فـبذوه وراء ضفقرهؿ ولعـفؿ (-)4

( )1معاين الؼراءات  ،279.1والحديث لؿ أجده يف كتب السـة-
( )2سقرة آل طؿران-187 :
( )3الـشر يف الؼراءات العشر 246.2
( )4معاين الؼراءات ()287.1
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ب) أثر كتاب معاين الؼراءات يف الؿملػات التل ضفرت بعده:
كان لؿـفج إزهري يف كتابف معاين الؼراءات آثار طؾؿقة يف الؿملػات التل
صـػت لالحتجاج يف تقجقف الؼراءات ،وٓ سقؿا أسؾقبف الذي يؿتاز بالقضقح
واإليجاز ،وقد قاربف بالؿـفج بعض الؿملػقـ ولعؾفؿ تلثروا بف ،مثؾ:
 ,1كتاب إطراب الؼرآن ٕبل البؼاء العؽربي-
 ,2كتاب حجة الؼراءات -ابـ زكجؾة-
ج) الؿزايا:
ضفرت طدة مزايا لؽتاب الؿعاين مـ أبرزها:
 ,1اختصار مـظؿ مـ غقر إخالل-
 ,2السفقلة والتقضقح-
 ,3البعد طـ الغؿقض والتعؼقد-
 ,4الرباطة يف إففام الؼارئ ٓ ،سقؿا يف ضبط الؽؾؿات الؾغقية أو الصرفقة-

املطوب اهثاُٛ
اه ج ،ٚبني اهقسا١ات املت٘اتسٝ
هذه بعض الؿالحظات التل وقػت طؾقفا طـد تتبع مـفج أبل مـصقر
إزهري يف كتابف معاين الؼراءات  ،وهل مؾحقضات يسقرة ٓ تـؼص مـ قدر
الؽتاب وأهؿقتف ومـزلتف بقـ غقره مـ الؽتاب-
وقد بدأت بالحديث طـ مالحظة ترجقج قراءة متقاترة طؾك قراءة أخرى
متقاترة  ،فؼد كان ٕبل مـصقر رأي يف هذه الؿسللة ،فرتاه يختار قراءة طؾك أخرى،
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وقد يزداد إمر طـده فقؼدم قراءة ويمخر أخرى ،أو يختار بعض أوجف يف الحروف-
فؿثالً يف سقرة الػاتحة طـد آحتجاج لؼراءة (مؾؽ) و(مالؽ) يقرد كالم
العؾؿاء يف الخالف ويف هنايتف يؼقل :قال أبق مـصقر :الؼراءتان كؾتاهؿا ثابت
إللٕ :كف أتؿ(-)1
أح ُّ
بالسـة ،غقر أن (مالؽ) َ
ب َّ

َ َ
تق بغقر ياء ،قال
ومثالف يف سقرة يقسػ ققلف :وقرأ الباققن من ي ِ
إزهري :الؼراءة بغقر ياء أجقدٕ :كف مجزوم بالشرط ،ولذلؽ اختار (-)2

ومثالف يف سقرة اإلسراء قال :وققلف َّ
وطز :ﭽﯔ ﯕ ﯖ
جؾ َّ
(ورجؾِ َؽ) بؽسر الجقؿ ،ما رواه طـ طاصؿ غقر
ﯗﭼ( ،)3قرأ حػص وحده َ
(ور ْجؾِ َؽ) بسؽقن الجقؿ(-)4
أبك طؿر ،وقرأ الباققن َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ور ِجؾ،
وراجؾ َؽ ،يؼالَ :راجؾ َ
(ورجؾ َؽ) فؿعـاهَ :
قال أبق مـصقرَ :م ْـ َق َر َأ َ
ِ
وح ِذر ،والؼراءة الؿختارة :ور ْجؾِ َؽ ،وهق جؿع ر ِ
اجؾ ،كؿا يؼال:
كؿا يؼالَ :حاذ ٌر َ
َ
َ
شارب َ
وش ْرب (-)5
كان أبق مـصقر إزهري مـ العؾؿاء الذيـ يرون تػضقؾ قراءة متقاترة طؾك
أخرى،
رأي ،قال بف كثقر مـ العؾؿاء وخاصة الؿػسريـ ،كابـ جرير الطربي،
وهذا ٌ
والزمخشري ،والؼرصبل( ،)6وطـدما يرجحقن ٓ يؼصدون أن إحدى الؼراءتقـ
( )1معاين الؼراءات 139.1
( )2الؿرجع ( ،)53.2والـشر يف الؼراءات العشر 297.2
( )3سقرة اإلسراء-64 :
( )4والؼراءتان متقاترتان-الـشر يف الؼراءات العشر-338.1
( )5الؿرجع السابؼ -96.2
( )6تػسقر ابـ جرير ( )94.1تػسقر ابـ كثقر ( )47.1الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ( )184.1تػسقر
=
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مؼبقلة وإخرى مردودة ،وإكؿا يعـقن أن بعض الؼراءات أضفر مـ جفة الؿعـك
واإلطراب وأيسر يف الؾػظ تعدد مـع الؿػاضؾة وجقازها-
وهـاك طؾؿاء آخرون وهؿ الؼراء يرون الؿـع ،فال يجقز تػضقؾ قراءة طؾك
كؾ مـ ٌ
أخرى ،فالؼراءات الصحقحة الؿشفقرة ٌ
كؾ مـ طـد اهلل طزو جؾ-
صحت الؼراءتان  ,أ ّ
ٓ
الـحاس :السالمة طـد أهؾ الديـ ,إذا ّ
قال أبق جعػر ّ
يؼال إحداهؿا أجقد مـ إخرى ٕهنؿا جؿق ًعا طـ الـبل فقلثؿ مـ قال ذلؽ وكان
رؤساء الصحابة يـؽرون مثؾ هذا (-)1
قال السخاوي الؿؼرئ (ت 643هــ) :وأما مـ أخذ ُي ِّػضؾ بقـ الؼراءتقـ
فؼال :الؿالؽ أطؿ مـ الؿؾؽ ٕكف يضاف إلك كؾ متؿؾؽ مـ الدواب والثقاب
وغقرهؿا ،بخالف الؿؾؽ فغؾط ٕن الؼراءتقـ صحقحتان ،ولقس هذا آحتجاج
بصحقحٕ :ن اهلل تعالك قد وصػ كػسف بالؿالؽ والؿؾؽ فؿا وجف هذا الرتجقح؟؟
ولقس ٕحد أن يؼقل :هذا وٓ أن يؼقل أيضًا :مؾؽ أولك مـ مالؽ ،ويحتج
بلن كؾ مؾؽ مالؽ ،ولقس كؾ مالؽ مؾؽًا ،أو أن الؿؾؽ مـ كػذ أمره واتسعت
قدرتف ،والؿالؽ لقس إٓ الحائز لشلء ،فالقصػ بالؿؾؽ أكؿؾ ،هذا كؾف غؾط
والؽؾ جائز-

وهذا آحتجاج أيضًا ٍ
واه يف كػسف مـ جفة أن ذلؽ إكؿا يؽقن لبـل آدم :فلما

الخالؼ تعالك ففق الؿؾؽ والؿالؽ ،فقصػف بالؿؾؽ ٓ يخرجف طـ الؿؾؽ ،ومؾؽ

=
البقضاوي ( )55.1الؽشاف لؾزمخشري ( ،)6.1حجة الؼراءات ٕبل زرطة (ص  )77الؽتاب
الؿقضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا ٓبـ أبل مريؿ ( )233 – 229.1الؽشػ طـ وجقه الؼراءات
السبع ( )26.1الـشر ()271.1
( )1اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن -223.1

28

ًِٔخ أبًِ ٛص٘ز األشٓس ٜكتابًٕ« :عاُ ٛاهقسا١ات»

معدول طـ مالؽ لؾؿبالغة (-)1
وكان أبقشامة مـ الؼراء الؿصـػقـ القـ يؿـعقن الرتجقح :قد أكثر الؿصـػقن
يف الؼراءات والتػاسقر يف الرتجقح بقـ قراءة (مؾؽ) و(مالؽ) حتك إن بعضفؿ يبالغ
إلك حد يؽاد يسؼط وجف الؼراءة إخرى ،ولقس هذا بؿحؿقد بعد ثبقت الؼراءتقـ،
واتصاف الرب تعالك هبؿا ،ثؿ قال :حتك إين أصؾل هبذه يف ركعة ،وهبذه يف ركعة (-)2
وأما اإلمام أبق حقان فؽان مـ الؼراء والؿػسريـ يرى الؿـع يف تػضقؾ قراءة
طؾك أخرى ،قال:
مرة إكا ٓ كرجح بقـ الؼراءتقـ الؿتقاترتقـ ،وحؽك أبق
وقد تؼدّ م لـا غقر ّ
طؿرو الزاهد يف كتاب الققاققت أن أبا العباس أحؿد بـ يحقك ثعؾبًا كان ٓ يرى
الرتجقح بقـ الؼراءات السبع ،وقال :قال ثعؾب مـ كالم كػسف :إذا اختؾػ اإلطراب
يف الؼرآن طـ السبعة لؿ أفضؾ إطرابًا طؾك إطراب يف الؼرآن ،فنذا خرجت إلك
الؽالم كالم الـاس فضؾت إققى ،وكعؿ السؾػ لـا أحؿد بـ يحقك كان طالؿًا
بالـحق والؾغة متديـًا ثؼة (-)3
وهذا آحرتاز الذي مـعف الؼراء إكؿا كان صقكًا لؽالم اهلل طز وجؾ ،فنن مـ
القاجب التلدب مع كالم اهلل طز وجؾ ،والتحػظ طـد ذكر الؼراءات الؿتقاترة فال
يصح أن يؼؾؾ مـ مـزلة قراءة مـ الؼراءات أو الؼدح يف فصاحتفا ،فالجؿقع كالم اهلل
طز وجؾ-

( )1فتح القصقد يف شرح الؼصقد طؾؿ الديـ السخاوي-282.1
( )2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل -223.1
( )3تػسقر البحر الؿحقط -92.4
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املطوب اهثاهث
ختط٣تٕ هبعض اهقسا١ات املت٘اتسُٗ ٝطب ٞاهٍ٘ٓ إىل بعض اهقسا١
طؾك الرغؿ مـ إمامة أبل مـصقر إزهري يف طؾؿ الـحق والؾغة ،ومـفجقتف
العؾؿقة يف كتابف معاين الؼراءات إٓ أكف يمخذ طؾقف تخطئتف لبعض الؼراءات
الؿتقاترة ،وكسبة القهؿ إلك الؼراء يف بعض الؿقاضع :وهل جرأة شديدة مـ أبل
مـصقر ،كان إولك أن يرد العؾؿ إلك أهؾف وأصحابف ،أما أكف يحاكؿ الؼراءات
كؼر ُه طؾقف ،ومـ
الؿتقاترة طؾك أققسة لغتف :ففق مـ الخطل الذي وقع فقف ،وهذا أمر ٓ ُّ

خ َّط َل قراء ًة متقاتر ًة ففق الؿخطئ-

ثؿ إن الؼراءات يف الؼرن الرابع قد تؿقز تقاترها مـ شقاذها ،وصحقحفا مـ
ضعقػفا :ومر ُّد هذا العؾؿ ٕهؾف وأصحابف ،فؿـ الؿقاضع التل ر َّدها أبق مـصقر
وكسب القهؿ إلك الؼراء أيت:يف ققلف تعالك :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
(كؾؿات) ،وقراءة الباققـ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ( )1قرأ ابـ كثقر بـصب (آد َم) ورفع
ٌ
ٍ
(كؾؿات)(-)2
برفع (آد ُم) وكصب
قال أبق مـصقر :والؼراءة برفع (آدم) وكصب (كؾؿات)ٕ :ن آدم تعؾؿ
الؽؾؿات مـ ربف ،فؼقؾ :تؾؼك الؽؾؿات ،والعرب تؼقل :تؾؼقت هذا مـ فالن ،معـاه:
أن ففؿل َقبِؾف مـ لػظف ،والذي قرأ بف ابـ كثقر جائز يف العربقةٕ ،ن ما تؾؼقتف فؼد
تؾؼاك ،والؼراءة الجقدة ما طؾقف العامة-
حؽؿ مـ أبل مـصقر طؾك قراءة ابـ كثقر ،بلهنا مجاكبة لؾجقد
فػل هذا الؿثال
ٌ
مـ الؼراءات-
( )1سقرة البؼرة-37 :
( )2الـشر يف الؼراءات العشر 211.2
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ققلف تعالك :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ( )1قرأ
كافع مـ رواية ورش بالػتح واإلسؽان يف (محقاي) والباققن بالػتح( ،)2قال
الشاصبل:
َو َم َع َغ ْق ِر َه ْؿ ٍز فِل َثالَثقِ َـ ُخ ْؾ ُػ ُف ْؿ

ومحق َاي ِجل با ْل ُخ ْؾ ِ
ػ َوا ْل َػت ُْح ُخ ِّق َ
ٓ
َ َ ْ َ

ماروي طـ كافع أكف أرسؾ القاء مـ
قال أبق مـصقر مخطئًا هذه الؼراءة :أما ُ
(محقاي) ففق غقر سائغ يف الؾغة ،وٓ جائز طـد الـحقيقـٕ :ن هذه القاء يسؽـ إذا
تحرك ما قبؾفا ،فنذا سؽـ ما قبؾفا لؿ يجز إسؽاهنا ،والؼراءة هل التل اجتؿع طؾقفا
ورجع كافع إلقفا (محقاي) ،وٓ يجقز طـدي غقرها ،وأما ققلف (ومؿايت) بسؽقن القاء
ففق جائزٕ :ن التاء قبؾ القاء متحرك ،وإن فتحت القاء جاز وهؿا لغتان (-)3
قال أبق مـصقر :أما ما روي ٓبـ كثقر (قال فرطقن وآمـتؿ بف) فنين ٓ أطرففا،
حب الؼراءة هبإ :ن القاو زيادة يف الؿصحػ ،ولعؾ بعض العرب يتؽؾؿ هبا،
وٓ ُأ ُّ
ويجعؾ القاو بد ً
ٓ مـ الفؿز(-)4
ويف ققلف تعالك ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ( )5قرأ حؿزة بؽسر القاء وصالً(،)6
وهل قراءة متقاترة ،قال ابـ الجزري :واختؾػقا يف (بؿصرخل) فؼرأ حؿزة بؽسر
كص طؾك ذلؽ قطرب وأجازها هق والػراء وإمام الؾغة
القاء وهل لغة بـل يربقعَّ ،
والـحق والؼراءة أبق طؿرو بـ العالء-
( )1سقرة إكعام-162 :
( )2الـشر يف الؼراءات العشر-267.1
( )3معاين الؼراءات62.2
( )4معاين الؼراءات -418.1
( )5سقرة إبراهقؿ-22 :
( )6الـشر يف الؼراءات العشر62.2

31

د .أمحد عدُاْ ٙاضني اهصعيب

وقال أبق الؼاسؿ بـ معـ الـحقي :وهل صقاب :وٓ طربة بؼقل الزمخشري
وغقره مؿـ ضعػفا أو لحـفا :فنهنا قراءة صحقحة اجتؿعت فقفا إركان الثالثة،
وقرأ هبا أيضا يحقك بـ رئاب وسؾقؿان ابـ مفران إطؿش وحؿران بـ أطقـ
وجؿاطة مـ التابعقـ ،وققاسفا يف الـحق صحقح وذلؽ أن القاء إولك وهل ياء
الجؿع جرت مجرى الصحقح ٕجؾ اإلدغام فدخؾت ساكـة طؾقفا ياء اإلضافة
وحركت بالؽسر طؾك إصؾ يف اجتؿاع الساكـقـ-
وهذه الؾغة باققة شائعة ذائعة يف أفقاه أكثر الـاس إلك الققم يؼقلقن ما يف كذا
يطؾؼقهنا يف كؾ ياآت اإلضافة الؿدغؿ فقفا فقؼقلقن ما طؾك مـؽ وٓ أمرك إلك
بعضفؿ يبالغ يف كسرهتا حتك تصقر ياء (-)1
قال الشاصبل يف قصقدتف:
ِ
ُّقر و ْ ِ
ِ
إر َض َها
َوفل الـ ِ َ
اخػ ْض ك َُّؾ ف َقفا َو ْ

ُهـَا ُم ْص ِر ِخ َّل اك ِْس ْر ل ِ َح ْؿ َز َة ُم ْج ِؿالَ

قال أبق مـصقر :قراءة حؿزة غقر جقدة طـد جؿقع الـحقيقـ ،قال أهؾ
البصرة :قراءتف غقر جقدة ،وقال :الػاء ٓ وجف لؼراءتف إٓ وجف ضعقػ والؼراء
يجتؿعقن طؾك غقر حؿزة وإطؿش ،وٓ يجقز غقر ما اجتؿع طؾقف الؼراء وٓ أرى
أن يؼرأ هذا الحرف بؼراءة حؿزة

()2

ومـ الؼراءات الؿتقاترة التل خطلها ققلف تعالك :ﭽﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼ( )3قال :مـ قرأ :ﭽﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
ٓحـ مخطئ ،قالف الخؾقؾ ويقكس وسقبقيف وجؿقع
ﰢﭼ بندغام التاء يف الطاء ففق
ٌ
( )1الـشر يف الؼراءات العشر62.2
( )2الؿرجع السابؼ -62.2
( )3سقرة الؽفػ-97 :
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مـ قال بؼقلفؿ ،وحجتفؿ يف ذلؽ أن السقـ ساكـة ،فنذا أدغؿت التاء صارت صا ًء
ساكـة ،وٓ يجؿع بقـ ساكـقـ قال :ومـ قال :أصرح حركة التاء طؾك السقـ فلققل:
(فؿا اسطاطقا) فخطل أيضًإ :ن سقـ (استػعؾ) لؿ تحرك قط-
ومـ إمثؾة أيضًا يف تخطئتف لؾؼراءات الؿتقاترة ،قراءة (سلققفا) يف ققلف
تعالك :ﭽﰍ ﰎ ﰏﭼ( )1قرأ ابـ كثقر مـ رواية قـبؾ هبؿز إلػ ،وهل قراءة
متقاترة ،ذكرها ابـ الجزري()2

وقال الشاصبل طـفا(:)3
ِ
وس ْق ِق ْاه ِؿ ُزوا َزكَا
مع السقق َسا َققْ َفا ُ

القاو ُوك َِّال
َو َو ْج ٌف بِ َف ْؿ ٍز بعده
ُ

قال إزهري طـفا :وققلف جؾ وطز( :وكشػت طـ ساققفا) روى قـبؾ طـ
ابـ كثقر سلققفا بالفؿز ،وقرأ سائر الؼراء ساققفا غقر مفؿقز-
قال أبق مـصقر ٓ :وجف لؿا روى قـبؾ طـ ابـ كثقر يف هؿز ساققفا ،وهق
وهؿ ،فنياك وهؿزه ،فنكف لقس مـ باب الفؿز-
ومـ تخطئتف أيضًا قراءة ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ( )4قرأ قـبؾ طـ
ابـ كثقر بالفؿز يف (السقق) وهل قراءة صحقحة متقاترة(-)5
قال أبق مـصقر إزهري :وققلف جؾ وطز (بالسقق وإطـاق) روى البزي
بنسـاد طـ ابـ كثقر ،بالسقق مفؿقز ًا ،ومثؾف وكشػت طـ ساققفا وروى شبؾ
( )1سقرة الـؿؾ44 :
( )2الـشر ف الؼراءات العشر338.1
( )3متـ الشاصبقة حرز إماين ووجف التفاين -
( )4سقرة ص-33 :
( )5معاين الؼراءات -327.2
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وإسؿاطقؾ بـ طبد اهلل طـ ابـ كثقر بالسقق بغقر هؿز-
وروى بعضفؿ طـ أبل طؿرو وطـ ابـ كثقر بالس ُئقق هبؿزة مضؿقمة
بعدها واو ،طؾك فعقل-
قال أبق مـصقر :أما ما روى البزي طـ ابـ كثقر بالسقق مفؿقز ًا ،ففق طـدي
وهؿ ،وٓ هؿز فقف ،وٓ يف الساق ،والؼراء كؾفؿ طؾك أن ٓ هؿز فقف ،وأما ماروي
ٕبل طؿرو طـ ابـ كثقر (بالسموق) فؾؾفؿزة فقفا وجفٕ ،ن مـ العرب مـ يفؿز مثؾ
هذه القا إذا اكضؿت ،والؼراءة التل اتػؼ طؾقفا قراء إمصار (بالسقق) بغقر هؿز،
وٓب ،وقال بعضفؿ:
لقب
ٌ
وٓ يجقز طـدي غقرها ،وققؾ :سقق ،وساق كؿا يؼالٌ :
السقق :جؿع الساق (-)1
ومـ إمثؾة أيضًا :ققلف تعالك ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ( )2قرأ ابـ كثقر بؽسر الالم يف (أتـاهؿ) وذكرها ابـ الجزري فؼال :واختؾػقا
يف( :ألتـاهؿ) فؼرأ ابـ كثقر بؽسر الالم ،وقرأ الباققن

بػتحفا()3

 ،وقال طـفا

الشاصبل:
ــت َو َما
َو َب ْص ٍر َو َأ ْت َبع َا بِ َقا َّت َب َع ْ

َأ َل ْتـَا اك ِْس ُروا ِدكْقًا َوإِ َّن ا ْفت َُحقا ا ْل َجالَ

وأما أبق مـصقر فؼد ر ّد هذه الؼراءة فؼال :وققلف جؾ وطز ﭽﮍ ﮎﭼ قرأ
ابـ كثقر وحده وما ألتـاهؿ بؽسر الالم ،وقرأ الباققن وما ألتـاهؿ (-)4
قال أبق مـصقر :ماروي طـ ابـ كثقر (وما ألتـاهؿ) بؽسر الالم ففق وهؿ،
( )1معاين الؼراءات 327.2
( )2سقرة الطقر-21 :
( )3الـشر يف الؼراءات العشر -37.2
( )4الـشر يف الؼراءات العشر -377.2
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قال ابـ مجاهد وغقره :وأخربين أبق بؽر بـ طثؿان طـ أبل حاتؿ اكف قال :الفؿز مع
كسر الالم غؾط (-)1

املطوب اهسابا
عدَ اقتصازٖ عو ٟت٘ج ٕٚاهقسا١ات املت٘اتسٝ
كان مـفج أبل مـصقر إزهري يؼقم طؾك تقجقف الؼراءات التل ذكرها أبق
بؽر بـ مجاهد يف كتابف السبعة ،باطتبار أن كتاب معاين الؼراءات متضؿـ كتاب
السبعة ،غقر أكف بعد التتبع وجدت أن إزهري كان يخرج طـ هذا الؿـفج ويحتج
لؾؼراءات الشاذة ،سقاء ذكرها ابـ مجاهد أو لؿ يذكرها ،ومـ ذلؽ :يف سقرة
الػاتحة:
قال أبق مـصقر إزهري :وقد قرأ بعضفؿ (الحؿدَ هلل) ،ولقس بؿختارٕ :ن
الؿصادر تـصب إذا كاكت غقر مضافة ،ولقس فقفا ألػ وٓم ،كؼقلؽ :حؿد ًا،
وشؽر ًا ،أي :أحؿد وأشؽر ،وهذا ققل أبل العباس أحؿد بـ يحقك فقؿا أخربين طـف
العدل()2
ُ
أبق الػضؾ محؿد بـ أبل جعػر الؿـذري

ويف ققلف تعالك (غقر الؿغضقب) طؾك وجف كصب (غقر) يؼقل واختؾػ طـ
ابـ كثقر ،فؼال أو حاتؿ :قال بؽار :حدثـل الخؾقؾ بـ احؿد طـ ابـ لعبد اهلل بـ كثقر
الؿؽل أكف قرأ غقر الؿغضقب طؾقفؿ كصبًا ،قال بؽار :وحدثـل الغؿر بـ بشقر طـ
طباد الخقاص ،قال :قراءة أهؾ مؽة غقر الؿغضقب بالـصب ،قال أبق حاتؿ روى
( )1معاين الؼراءات -34.3
( )2معاين الؼراءات  ،138.1وقراءة الـصب يف (غقر) قراءة شاذة ،إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات
إربع طشر الدمقاصل ،ص-125.
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هارون إطقر طـ أهؾ مؽة الـصب يف غقر( ،)1وتارة يذكر قراءات شاذة ويبقـ
(غقر) ،قال أبق مـصقر :وروى غقر همٓء طـ ابـ كثقر أكف
شذوذها ،فؿثالً يف ققلف َ
قرأ ِ
(غقر) بالؽسر كؿا قرأ سائر الؼراء ،قال أبق مـصقر :والؼراءة الصحقحة الؿختارة
غض ِ
َ
قب) بؽسر الراء ،وكصب الراء شاذ-
الؿ ُ
(غ ِقر َ
ويف سقرة البؼرة ،مثالف ققلف تعالك :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ( )2قال أبق
ِ
مـصقر إزهري :وفقفا لغة أخرى لؿ يؼرأ هبا همٓء الؼراء ،وهل ِ
فتخ ِّطػف
يخ ِّطػ
الطقر روي ذلؽ طـ الحسـ أكف قرآ :يخطػ بؽسر الخاء والطاء

()3

ويف ققلف تعالك :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ( )4يؼقل :اتػؼ الؼراء طؾك تسؽقـ العشرة مـ
طشرة هاهـا ،وهل لغ ُة العالقة الػصقحة ،وفقفا لغ ٌة أخرى طشرة بؽسر الشقـ ،وقد
قرأ هبا بعض الؼراء ،وهل قؾقؾةٌ ،وأما طشرة يف مثؾ هذا الؿقضع فنن أهؾ الؾغة ٓ
يعرفقهنا ،وقد قرأ هبا إطؿش ،والعرب ٓ تعرففا ،والؼراءة الؿختارة طشر بسؽقن
الشقـ (-)5
ويف ققلف تعالك :ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ( )6قال إزهري :قرأ أبق طؿرو يف

( )1معاين الؼراءات -115.1
( )2سقرة البؼرة23 :
( )3معاين الؼراءات  ،142.1وهل قراءة شاذة ،إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربع طشر ص-135.
( )4سقرة البؼرة-63 :
( 152.1 )5وقراءة كسر الشقـ يف (طشرة) قراءة شاذة -إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربع طشر
ص-37.
( )6سقرة البؼرة-88 :
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رواية الؾملمي طـف (غؾػ) بضؿ الالم ،وأسؽـفا الباققن

()1

وققلف تعالك :ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛﭼ( ،)2قال أبق مـصقر:
اتػؼ الؼراء طؾك القاء يف يبقـفا إٓ ما روى الؿػضؾ طـ طاصؿ بالـقن

()3

ويف سقرة اإلسراء يف ققلف تعالك :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ( )4قال أبق مـصقر :وقال أبق العباس
ختـ لقث :سؿعت أبا طؿرو يؼرأ أ َّمركا بتشديد الؿقؿ ،وروى هدبة طـ حؿاد بـ
سؾؿة طـ ابـ كثقر أكف قرأه كذلؽ ،ومـ قرأ أمركا فؿعـاه سؾطـا مرتفقفا أي جعؾـا لف
سؾطاكًا وإمارة

()5

هذه أمثؾة يف تقجقف بعض الؼراءات الشاذة التل ذكرها يف كتابف ،ويالحظ أكف
يذكر بعض الحروف الشاذة ،ويبحث طـ تقجقف لفا مـ حقث الؾغة ،خالفًا لؿـفجف
يف بداية الؽتاب-

( 165.1.1 )1قراءة ضؿ الالم يف (غؾػ) قراءة شاذة إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربع طشر ص.
-1
( )2سقرة البؼرة-233 :
( )3معاين الؼراءات ،234.1قراءة الـقن-
( )4سقرة اإلسراء16 :
( )5معاين الؼراءات  ،93.2واكظر معاين الؼرآن وإطرابف  ،232.3قراءة تشديد الؿقؿ يف (أمركا ) قراءة
شاذة-
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خبرًخ َٔزبئح
ويف ختام البحث تقصؾت إلك كتائج مفؿة أجد مـ الؿـاسب تؾخقصفا يف
طدة كؼاط هل:
 ,1كان لؽتاب السبعة ٓبـ مجاهد أثر يف الؿدرسة الـحقية ،وٓسقؿا يف تقجقف
الؼراءات وآحتجاج لفا ،وقد تزاحؿ طؾؿاء الؾغة والـحق طؾك جعؾف مصدر ًا يف
مصـػاهتؿ ومملػاهتؿ :فؽان الؿرجع إول لؽتاب معاين الؼراءات ٕبل مـصقر
إزهري-
 ,2لعؾؿاء الؾغة والـحق طـاي ٌة بؿرويات الؼراءات الؼرآكقة وتقجقففا وآحتجاج
خصفا بالتللقػ ،ومـفؿ مـ أفرد لفا كتابًا وأبقابًا يف مصـػاهتؿ-
هبا :فؿـفؿ مـ َّ
 ,3كان ٕبل مـصقر إزهري يف كتابف معاين الؼراءات مـفج متؿقز يف طرض
الؼراءات وآحتجاج لفا ،ففق لؿ يؼتصر طؾك الؿتقاتر مـفا ،بؾ أورد كثقر ًا مـ الشاذ،
كؿا أكف طـل بعزو كثقر مـ الؼراءات إلك أصحاهبا والحؽؿ طؾقفا--
 ,4أكثر أبق مـصقر إزهري مـ آستدٓل بالؼراءات تقاترها وشقاذها،
طؾك طدد مـ الؿسائؾ الـحقية والصرفقة-
 ,5كان لؿـفج إزهري يف كتابف معاين الؼراءات آثار طؾؿقة يف الؿملػات
التل صـػت لالحتجاج يف تقجقف الؼراءات ،وٓ سقؿا أسؾقبف الذي يؿتاز بالقضقح
واإليجاز ،وقد قاربف بالؿـفج بعض الؿملػقـ ولعؾفؿ تلثروا بف ،مثؾ :كتاب إطراب
الؼرآن ٕبل البؼاء العؽربي-
 ,6تؿقز أسؾقب أبل مـصقر إزهري بالسفقلة والتقضقح ،والبعد طـ
الغؿقض والتعؼقد ،والرباطة يف إففام الؼارئ ٓ ،سقؿا يف ضبط الؽؾؿات الؾغقية أو
الصرفقة-
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فٓشط انًشاخغ
الؼرآن الؽريؿ-
 ,1إتحاف الػضالء البشر ،أحؿد بـ محؿد الدمقاصل ،مؽتبة الؿشفد
الحسقـل ،الؼاهرة -ط1967 ،1م
,2إطالم ،خقر الديـ الزكؾل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ط2332 ،15م
 ,3البحر الؿحقطٕ ،بل حقان إكدلسل ،دار الػؽر ،بقروت ،ط 1978 ،2م-
 ,4البداية والـفاية ،إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر ،دار إحقاء الرتاث العربل
الطبعة :الؼاهرة -ط1438 1هـ
,5هتذيب الؾغة إزهري ،أبق مـصقر محؿد بـ أحؿد (ت373هـ) ،،تحؼقؼ:
د -رياض زكل قاسؿ ،دار الؿعرفة ،بقروت ـ لبـان ،ط1422 ،1هـ 2331 ,م-
 ,6جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،لؾطربي ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط ،2
1372,7حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة ،تحؼقؼ:
سعقد إفغاين; ممسسة الرسالة; بقروت ،ط1997 , 1418 ،5
 ,8حرز إماين ووجف التفاين متـ الشاصبقة :حرز إماين ووجف التفاين -
,9الحجة لؾؼراء السبعة -أبق طؾل الػارسل ،تحؼقؼ بدر الؼفقجل -صبعة دار
الؿلمقن -دمشؼ ط  34 1هـ1372 -هـ1952,م
 ,13روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،ألقسل ،أبق
الػضؾ محؿقد بـ طبد اهلل،
 ,11السبعة يف الؼراءات ،تللقػ أحؿد بـ مجاهد ،تحؼقؼ-شققل ضقػ ،دار
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الؿعارف ،الؼاهرة 1972 ،م-
,12سقر أطالم الـبالء ،محؿد بـ أحؿد ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط،2
1432هـ1982 ,م-
,13صبؼات الشافعقة الؽربى ٕبل كصر طبد القهاب السبؽل ،تحؼقؼ
محؿقد الطـاحل ،وطبد الػتاح الحؾق ،دار هجر لؾطباطة ،بقروت ،ط1413 ،2 ،هـ،
 ,14صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ ،محؿد بـ الحسـ إكدلسل اإلشبقؾل ،دار
الؿعارف ،الؼاهرة1984- :
 ,15فتح القصقد يف شرح الؼصقد ،طؾؿ الديـ السخاوي ،تحؼقؼ د -أحؿد
الزطبل ،دار البقان ،الؽقيت 2332-,1423
,16كشػ الظـقن ،مصطػك بـ طبد اهلل الؿشفقر باسؿ حاجل خؾقػة ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,17لسان العرب ٓبـ مـظقر ،دار صادر ،بقروت1968 ،م-
 ,18الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة ،أبق محؿد طبد
الحؼ بـ غالب ،صبعة وزارة إوقاف ،قطر-
,19معاين الؼراءات ،أبق مـصقر إزهري ،تحؼقؼ :د -طقد مصطػك درويش،
د -طقض بـ حؿد الؼقزي -الطبعة إولك1414( ،هـ1993 ,م)-
 ,23معاين الؼرآن وإطرابف ،إبراهقؿ بـ السري بـ سفؾ ،أبق إسحاق الزجاج،
طالؿ الؽتب ،الطبعة :إولك  1438هـ  1988 ,م
,21معجؿ القؿامة ابـ خؿقس ،طبداهلل , ،الرياض :مطابع الػرزدق،
1398هـ1978 .م-
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,22الؿعجؿ الجغرايف لؾبالد العربقة -حؿد الجاسر ط  ،1334 ،4ط-1431
 ,23معرفة الؼراء الؽبار لإلمام الذهبل ،تحؼقؼ بشار طقاد ،ممسسة الرسالة،
بقروت1434-هـــ
,24الؿؾؾ والـحؾ ،محؿد بـ طبد الؽريؿ الشفرستاين أبق الػتح ،دار الؽتب
العؾؿقة1992- , 1413 ،
,25الؿقضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا ،كصر بـ طؾل بـ محؿد الشقرازي
ابـ أبل مريؿ أبق طبد اهلل ،تحؼقؼ طؿر حؿدان الؽبقسل ،الجؿاطة الخقرية لتحػقظ
الؼرآن بجدة1993- , 1414 ،
 ,26الـشر يف الؼراءات العشر-دار الػؽر لؾطباطة والـشر ،بقروت-
,27هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ ،إسؿاطقؾ باشا
البغدادي ،دار إحقاء الرتاث العربل بقروت – لبـان-
 ,28القايف بالقفقات ،صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ الصػدي ،دار إحقاء
الرتاث العربل ،بقروت-2333 :،
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The approach of Imam Abu Mansoor Al-Azhari
in his book: The Meanings of Modes of Reading
Dr Ahmad Adnan Yasin Al-Zaebi
Taibah University

Abstract
This paper deals with the approach adopted by Imam
Abu Mansoor Al-Azhari (d. 370H) through the analysis of
his book The Meanings of Modes of Reading. This book is
marked by research methodology which is of value to
students of the discipline. The paper focuses on his effort to
defend the seven modes of reading and how he provides
evidence from Arabic and examples to support a given
mode of reading. I have adopted induction in the following
up and study of the ayahs mentioned by Abu Mansoor AlAzhari in his book.
Key words:
methodology, Imam Abu Mansoor Al-Azhari, modes of
reading, Arabic
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املطتخوا:
يتضؿـ هذا البحث الرتجؿة ٓبـ جرير ،والتعريػ بتػسقره ،ومعـك القجف
يرجحف،
والرتجقح ،وبقان أكف لقس كؾ ققل لف وجف مؼبقل يف التػسقر طـد ابـ جرير ّ
وإمثؾة التطبقؼقة لؾبحث-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
ابـ جرير ،تػسقر ،لف وجف ،ترجقح ،جامع البقان-
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انًمذيخ
َّ
إن الحؿد هلل ،كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا،
ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال ّ
مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف -وأشفد أن
ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد َّ
أن محؿد ًا طبده ورسقلف -ﭽﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ( ،)1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ( ،)2ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ(-)3
أما بعد:
ّ
وشر إمقر
فنن أصدق الحديث كالم اهلل ،وأحسـ الفدي هدي محؿد ﷺَّ ،
وكؾ بدطة ضاللةّ ،
وكؾ محدثة بدطةّ ،
محدثاهتاَّ ،
وكؾ ضاللة يف الـار(-)4
ّ
فنن شرف العؾؿ :بشرف الؿعؾقم ،وشرف طؾؿ التػسقر :لشرف متع ّؾؼف ،وهق
أحؼ ما ُبذلت لف إوقات ،وصرفت لف العـاية :قال ابـ جرير
كتاب اهلل طز وجؾ ،فؽان ّ
أحؼ ما ُص ِرفت إلك طؾؿف العـاية ،و ُبؾِغت يف معرفتف الغاية ،ما كان
الطربي ؓ
ّ --« :
هدىَّ ،
كتاب
وأن
هلل يف العؾؿ بف
أجؿع ذلؽ لباغقفُ :
َ
رضك ،ولؾعالؿ بف إلك سبقؾ الرشاد ً
ً
وسـك إجر تالقف،
الػائز بجزيؾ الذخر
اهلل الذي ٓ ريب فقف ،وتـزيؾف الذي ٓ مِ ْرية فقف،
ُ
ِّ
( )1سقرة آل طؿران أية ()132
( )2سقرة الـساء أية ()1
( )3سقرة إحزاب أية ()73 ،71
( )4هذه خطبة الحاجة التل كان الـبل ﷺ يعؾؿفا اصحابف ،وقد أخرج الحديث الـسائل يف ســف (الؿجتبك)
كتاب الجؿعة  ،)1433(116.3وابـ ماجف يف كتاب الـؽاح  ،)1892(639.1وصححف إلباين يف
صحقح وضعقػ ابـ ماجف ،)1892(392.4اكظر خطبة الحاجة لأللباين ص-13
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حؽقؿ ح ٍ
الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػفٌ ،
ؿقد( :)1فؽثرت
تـزيؾ مـ
ٍ َ
وطؾق قدره،
وتـقطت ،وتعدّ دت :وما ذاك إٓ ٕهؿقة هذا العؾؿ،
ِّ
الؿصـػات يف التػسقرّ ،
ِ
وأطظؿفا قدر ًا :تػسقر ابـ
ورفقع مـزلتف -ومـ أطظؿ الؿصـػات يف التػسقر ،وأج ِّؾفا،
الطربي ،كؿا ذكر السققصل ؓ
جرير
ّ

الـقوي ؓ
( ،)2والذي قال طـف اإلمام
ُّ

ُّ
الطربي(-)3
أجؿعت إ ّمة طؾك أ ّكف لؿ يص ّـػ يف التػسقر مثؾ تػسقر
ّ

:

وقال اإلسػرايقـل( :)4لق سافر رجؾ إلك الصقـ حتك يحصؾ طؾك تػسقر ابـ
وتـقطت -ومـ جؿؾة هذه
جرير لؿ يؽـ كثقر ًا( :)5لذا كثرت حقلف الدراسات،
َّ
الطربي ,طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر:,
الدراسات حقل تػسقر
ّ
 دٓٓت السقاق وأثرها يف تقجقف الؿعـك يف تػسقر ابـ جرير الطربي ،رسالةماجستقر لؾباحث محؿد بـعده ،جامعة محؿد الخامس -
 مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل  ،وأصقل التػسقر وققاطده يفجامع البقان لإلمام الطربي ،رسالة دكتقراه لعائشة الفاللل ،جامعة محؿد
الخامس -
 استدراكات ابـ كثقر طؾك ابـ جرير يف تػسقره ،رسالة دكتقراه لؾباحث أحؿدطؿر طبد اهلل الجامعة اإلسالمقة 1435هـ -
( )1جامع البقان -6.1
( )2اكظر :اإلتؼان -472.2
( )3هتذيب إسؿاء والؾغات -79.1
( )4أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد اإلسػرايقـل ،ولد سـة أربع وأربعقـ وثالث مئة ،مـ أطالم الشافعقة -،قال
أبق الحسقـ بـ الؼدوري :ما رأيـا يف الشافعققـ افؼف مـ أبك حامد ،ولد يف أسػرايقـ (بالؼرب مـ
كقسابقر) ورحؾ إلك بغداد ،فتػؼف فقفا وطظؿت مؽاكتف فصار شقخ الشافعقة ببغداد ،وتقيف هبا سـة
(-)436اكظر :تاريخ بغداد  ،368.4سقر أطالم الـبالء-193.17 ،
( )5صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل ص-31
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 مـفج ابـ جرير الطربي يف آستدٓل طؾك الؿعاين يف التػسقر ،رسالةدكتقراه لـايػ بـ سعقد الزهراين الجامعة اإلسالمقة ---
وغقر ذلؽ مـ الدراسات التل تـقطت يف تـاول هذا ِ
السػر العظقؿ :مؿا يدل
َّ

طؾك ِطظؿ هذا التػسقر وققؿتف العؾؿقة-

ومـ خالل قراءيت يف تػسقر ابـ جرير رأيتف يف مقاضع كثقرة إذا كان لؾؼقل
َ
الؼقل الذي
الؿرجقح وج ٌف فن ّكف يذكره ،ويب ِّقـ سبب طدم ترجقحف ،وسبب اختقاره
هق أولك بالصقاب :فؽان هذا سببًا يف دراسة هذا الؿبحث دراس ًة تطبقؼقة :فجؿعت
يرجحفا ،وسبب طدم
بعض إققال التل ذكر لفا ابـ جرير
الطربي وجف َا ولؿ ِّ
ُّ
ترجقحف لفا ،وهذه التطبقؼات التل سلذكرها طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر ،ولؿ
أستؼص يف جؿع إمثؾة ،وإكؿا كؿا ققؾ :يؽػل مـ الؼالدة ما أحاط بالعـؼ( -)1وهذه
الطريؼة والؿـفج يف البحث تعرف بالؿـفج آستؼرائل( -)2وطـقكت لؾبحث :ما ذكر
يرجحف -
لف (ابـ جرير) وجفًا يف التػسقر ولؿ ِّ
وتؽؿـ أهؿقة هذا البحث :يف أكّف لقس ّ
يستحؼ الرتجقح
كؾ مالف وج ٌف يف التػسقر
ّ
ٍ
جرير لؿا لف وج ٌف يف التػسقر-
طـد ابـ جرير ،والقققف طؾك أسباب طدم ترجقح ابـ
وقد جعؾت تبقيب هذا البحث طؾك ما يؾل:
مؼدمة وأربعة مباحث:

( )1هناية إرب ،126.2مجؿع إمثال -126.1
( )2مـفج آستؼراء كقطان :آستؼراء التام :ويؼقم طؾك حصر جؿقع الجزئقات لؾؿسللة التل هل مقضقع
البحث -وآستؼراء الـاقص وهق ما يؼقم طؾك آكتػاء ببعض جزئقات الؿسللة ،وكتائجف صحقحة إذا
كاكت لجزئقات الؿختارة لؾدراسة مـ الؼقة بحقث تؿثؾ الؿسللة الؿبحقثة--باختصار مـ البحث
العؾؿل د -طبدالعزيز بـ طبدالرحؿـ الربقعة-179.1
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الطربي والدراسات
مؼدمة :مشتؿؾة طؾك أهؿقة طؾؿ التػسقر ،وأهؿقة تػسقر
ّ
حقلف وسبب البحث وأهؿقتف ،والخطة ،ومـفج البحث-
الطربي)-
الؿبحث إول :التعريػ بــ (ابـ جرير
ّ
الطربي (جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن)-
الؿبحث الثاين :التعريػ بتػسقر
ّ
الؿبحث الثالث :معـك القجف والرتجقح-
يرجحف[ -إمثؾة التطبقؼقة]
الؿبحث الرابع :ما ذكر لف ابـ جرير وجفًا ولؿ ِّ
الخاتؿة.

ًِٔخ اهبرث:
 ,1كتابة أيات الؼرآكقة بالرسؿ العثؿاين وفؼ رواية حػص طـ طاصؿ
بآطتؿاد طؾك الـسخة الحاسقبقة لؿجؿع الؿؾؽ ففد ،وطزوها بذكر اسؿ السقرة
ورقؿ أية يف إصؾ-
 ,2تخريج الحديث بعزوه إلك مصدره إصؾل -فنن كان يف الصحقحقـ أو
أحدهؿا أكتػل بالتخريج مـفؿا ،وإن كان يف غقرهؿا فلطزوه إلك مصدره مـ كتب
السـة إخرى ،وأكؼؾ ما أجده مـ كالم أهؾ العؾؿ طؾقف صح ًة وضعػًا-
 ,3تقثقؼ أققال أهؾ العؾؿ مـ كتبفؿ الؿطبقطة ،وأذ ّيؾ ذلؽ يف الحاشقة بذكر
الجزء والصػحة-
 ,4طزو الشاهد الشعري إلك مصدره ،وكسبتف إلك قائؾف إن أمؽـ-
 ,5تذيقؾ البحث بؼائؿة الؿصادر والؿرجع-
 ,6جعؾت يف آخر البحث ففرسًا لؾؿقضقطات-
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انًجذث األٔل
انزؼشٚف ثـ( :اثٍ خشٚش انطجش٘)

امسٕ ُٗطبٕ:
الطربي ،اإلمام
هق أبق جعػر محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب،
ّ
الؿمرخ الػؼقف-
الؿػسر ،الؿحدّ ث ،الحافظ ،الثؼة،
الؿجتفد،
ِّ
ّ

ً٘هدٖ ُٗػرتٕ:
كاكت وٓدتف سـة أربع وطشريـ ومائتقـ ،بآمؾ

صب ِرستان()1

َ

كشل يف كـػ

ووجفف إلك صؾب العؾؿ :فحػظ الؼرآن وهق ابـ سبع
والده ،وحرص طؾك إطاكتفّ ،
سـقـ ،وص َّؾك بالـاس وهق ابـ ثؿان سـقـ ،وكتب الحديث وهق ابـ تسع سـقـ-

زذ تٕ:
رحؾ يف صؾب الحديث ،وسؿع بالعراق والشام ومصر مـ خؾؼ كثقر ،وحدّ ث
بلكثر مصـػاتف-

ةِا ١اهعوٌا ١عو:ٕٚ
قال طـف الخطقب البغدادي :أحد أئؿة العؾؿاء ،يحؽؿ بؼقلف ،ويرجع إلك
رأيف :لؿعرفتف وفضؾف ،وكان قد جؿع مـ العؾقم ما لؿ يشاركف فقف أحد مـ أهؾ
طصره ،يحؽك أكف مؽث أربعقـ سـة يؽتب يف ّ
كؾ يقم مـفا أربعقـ ورقة ،لف الؽتاب
الؿشفقر يف «تاريخ إمؿ والؿؾقك» وكتاب« :التػسقر» الذي لؿ يصـّػ أحد مثؾف،
( )1آمؾ بضؿ الؿقؿ والالم :مديـة مـ مدن خراسان ،وهل أكرب مديـة بطربستان يف السفؾٕ :ن صربستان
سفؾ وجبؾ ،وصربِستان (بػتح الطاء والباء وكسر الراء) إقؾقؿ طرفف العرب والػرس باسؿف مـذ الؼرون
الؼديؿة -،اكظر :معجؿ البؾدان لؾحؿقي  ،57.1الروض الؿعطار-5.1
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قال ابـ خزيؿة :ما أطؾؿ طؾك أديؿ إرض أطؾؿ مـ ابـ جرير -
وقال طـف الذهبل« :أكثر الرتحال ،ولؼل كبالء الرجال ،وكان مـ أفراد الدهر
طؾؿا ،وذكا ًء ،وكثرة تصاكقػّ ،
قؾ أن ترى العققن مثؾف»-

ٗفاتٕ:
تقيف يقم السبت آخر الـفار ،ودفـ يقم إحد يف داره ،يف السادس والعشريـ
مـ شقال سـة طشر وثالثؿائة ببغداد ،واجتؿع يف جـازتف خؾؼ ٓ يحصقن وصؾل
طؾك قربه طدة شفقر رحؿف اهلل تعالك(-)1

انًجذث انثبَٙ
انزؼشٚف ثزفغٛش انطجش٘( :خبيغ انجٛبٌ ػٍ رإٔٚم آ٘ انمشآٌ)
يعترب جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ّ
أجؾ التػاسقر وأطظؿفا( ،)2قال طـف
مصـػف« :استخرت اهلل وسللتف العقن طؾك ما كقيتف مـ تصـقػ التػسقر قبؾ أن أطؿؾف
بثالث سـقـ فلطاكـل»( -)3فؼال يقما ٕصحابف :أتـشطقن لتػسقر الؼرآن؟ قالقا :كؿ
يؽقن قدره؟ فؼال :ثالثقن ألػ ورقة :فؼالقا :هذا مؿا تػـك إطؿار قبؾ تؿامف،
فاختصره يف كحق ثالثة آٓف

ورقة()4

وقد اطتؿد يف تػسقره طؾك مصادر التػسقر

بالؿلثقر ،كؿا رجع إلك كتب الؾغة وكتب الػؼف ---وغقرها ،فجؿع بقـ الؿلثقر
( )1اكظر ترجؿتف يف :تاريخ بغداد 2ـ ،163وفقات إطقان  ،191.4سقر أطالم الـبالء  ،267.14صبؼات
الؿػسريـ لؾداودي-211.2
( )2اإلتؼان -533.2
( )3تاريخ دمشؼ -198.52
( )4تاريخ بغداد-163.2
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بتـقع مصادره(-)1
والرأي ،وأثرى تػسقره ِّ
فجاء تػسقره مـ ّ
وأصحفا وأجؿعفا لؿا ورد طـ
أجؾ التػاسقر بالؿلثقر
ِّ
ورجح بعضفا طؾك بعض ،وذكر فقف
الصحابة والتابعقـ ،طرض فقف لتقجقف إققالّ ،
كثقر ًا مـ اإلطراب ،واستـباط إحؽام ،وقد شفد العارفقن بلكف ٓ كظقر لف يف
التػاسقر( -)2قال طـف اإلمام الـقوي ؓ

 :أجؿعت إمة طؾك اكف لؿ يصـَّػ يف

التػسقر مثؾ تػسقر الطربي( ،)3وقال اإلسػرايقـل :لق سافر رجؾ إلك الصقـ حتك
يحصؾ طؾك تػسقر ابـ جرير لؿ يؽـ كثقر ًا(-)4
وسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ؓ

 :أي التػاسقر أقرب إلك الؽتاب

والسـة---؟
فلجاب ---:بلن التػاسقر التل يف أيدي الـاس ،أصحفا :تػسقر محؿد بـ جرير
الطربي ،فنكف يذكر مؼآت السؾػ بإساكقد الثابتة ،ولقس فقف بدطة ،وٓ يـؼؾ طـ
الؿتفؿقـ(-)5
وهذا القصػ والثـاء مـ همٓء إطالم لفذا التػسقر يب ّقـ لـا مؽاكتف ،وطؾق
قدره ،وققؿتف العؾؿقة ،ومقسقطقة مملػف ،رحؿف اهلل ،وأطؾك مـزلتف يف الجـة-

( )1اكظر :مـاهج الؿػسريـ د -أحؿد الشرقاوي ص-84
( )2مـاهؾ العرفان -29.2
( )3هتذيب إسؿاء والؾغات -79.1
( )4صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل ص-31
( )5اكظر :شرح مؼدمة يف أصقل التػسقر ٓبـ تقؿقة تللقػ د -مساطد الطقار ص-325
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انًجذث انثبنث
يؼُٗ انٕخّ ٔانزشخٛخ
الق ُجقه --ويؼال :هذا َو ْج ُف الر ْأ ِي َأي :هق الر ْأ ُي
الق ْج ُف معروف ،والجؿع ُ
َ
والجف ُة ،ويف حديث َأبل الدَّ ر ِ
داء ٓ َت ْػ َؼف حتك َترى لؾؼرآن وجقهًا()1
والق ْجف
ُ ُ
َِ
َك ْػ ُسف َ
ُ
َ
ْ

ُ
السبقؾ الذي
وو ْج ُف الؽالم:
َفاب اإل ْقدا َم طؾقفَ --،
َأيَ :ت َرى لف َم َعاينَ يحتؿؾفا فت َ
ِ
والج َف ُة ِ
الؿقضع الذي َتت ََق َّج ُف إلقف وتؼصده( -)2قال ابـ
والق ْج َف ُة جؿقعًا
تؼصده بف--
ُ

دريد :وجف الؽالم :السبقؾ التل تؼصدها بف ،وصرفت الشلء طـ وجفف أي :طـ
ســف -وكساء مقجف :لف وجفان ،ويجؿع وجف طؾك أوجف ووجقه وأجقه(-)3
فالقجقه :الؿعاين التل يحتؿؾفا الؽالم-
يدل طؾك ر َز ٍ
أصؾ واحدٌ ُّ ،
والرتجقح :مـ رجح :فالراء والجقؿ والحاء ٌ
اكة
َ
ِ
ِ
راجح ،إذا ر َزن ،وهق مـ الرجحان()4
جح الشلء ،وهق
ُّ ْ
وزيادة -يؼالَ :ر َ
َ
ويف اصطالح إصقلققـ :تؼقية إحدى إمارتقـ طؾك إخرى لدلقؾ( -)5والرتجقح
بقـ أققال الؿػسريـ يؽقن يف أيات التل وقع الخالف يف تػسقرها(-)6

( )1إثر يف :مصـػ ابـ أبل شقبة ،527.13ومصـػ طبدالرزاق  ،255.11ويف شرح السـة لؾبغقي
 : 259.1قال حؿاد :قؾت ٕيقب :ما معـك ققل أبل الدرداء ٓ :تػؼف كؾ الػؼف حتك ترى لؾؼرآن
وجقها كثقرة؟ فجعؾ يػؽر ،فؼؾت :هق أن ترى لف وجقها ،فتفاب اإلقدام طؾقف؟ فؼال :هق ذاك ،هق
ذاك-
( )2باختصار مـ لسان العرب ( 555.13وجف)-
( )3جؿفرة الؾغة مادة (وجف)-
( )4معجؿ مؼايقس الؾغة(489.2رجح)-
( )5شرح الؽقكب الؿـقر -616.4
( )6مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-51
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انًجذث انشاثغ
يب ركش نّ (اثٍ خشٚش) ٔخًٓب ف ٙانزفغٛش ٔنى ٚشخِّذّ
[انذساعخ انزطجٛمٛخ]
ٌ
أققال لؾؿػسريـّ ،
فنن ابـ جرير ؓ
إذا كان يف معـك أية

يقردها ،ويب ِّقـ

ٌ
ويـص طؾك ذلؽ ،ثؿ يختار إولك بالصقاب
معؼقل،
ومعـك
ما لف وج ٌف صحقح
ُّ
ٌ
طـده-
وسلذكر يف هذا الؿبحث بعض أققال الؿػسريـ التل ذكر لفا ابـ جرير وجفًا
سبب طدم ترجقحف لفا-
يرجحفا ،ثؿ أب ّقـ َ
ولؿ ّ
وتعضد الجاكب الـظري بالجاكب
وهذه الدراسة التطبقؼقة تؼ ّعد لؾبحث،
ّ
إضفار
قت لؾؿعؾقمات ،و
التطبقؼل :فالدراسات التطبقؼقة يف البحقث العؾؿقة فقفا :تثبِ ٌ
ٌ
لخبايا الؿقضقطات ،وزيادة الدرس ققة إلك ققة( ،)1ولؿ أستؼص يف جؿع إمثؾة،
وإ ّكؿا كؿا ققؾ :يؽػل مـ الؼالدة ما أحاط بالعـؼ(-)2


األمثلة التطبيقية:

املثاي األٗي:
قال تعالك :ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(-)3
ذكر ابـ جرير يف معـك ﭽﭘﭼ ثالثة أققال:
 الؼقل إول :معـك الؼـقت  ،الطاطة -ومعـك ذلؽ :وققمقا هلل يف صالتؽؿ
( )1اكظر :الؿحرر د -مساطد الطقار ص-12
( )2هناية إرب ،126.2مجؿع إمثال -126.1
( )3سقرة البؼرة أية238 :
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مطقعقـ لف فقؿا أمركؿ بف فقفا ،وهناكؿ طـف ،وكؼؾ ذلؽ طـ الشعبل وجابر بـ زيد
وسعقد بـ جبقر والضحاك ،والحسـ بـ أبل الحسـ ومجاهد وقتادة وسعقد بـ طبد
العزيز وصاوس ،وهق ققل ٓبـ طباس ¶(-)1
 الؼقل الثاين :الؼـقت ،يف هذه أية ،السؽقت ،أي :وققمقا هلل ساكتقـ طؿا
هناكؿ اهلل أن تتؽؾؿقا بف يف صالتؽؿ -وكؼؾ ذلؽ طـ السدي وطؽرمة وابـ زيد()2

ّ

 الؼقل الثالث :الؼـقت يف هذه أية ،الركقع يف الصالة والخشقع فقفا-
أي :وققمقا هلل يف صالتؽؿ خاشعقـ ،خافضل إجـحة ،غقر طابثقـ وٓ ٓطبقـ-
وهق ققل لؿجاهد والربقع(-)3
ثؿ ب ّقـ ابـ جرير ؓ

َّ
أن لؾؼقل الثاين والثالث وجفًا ،فؼد تؽقن الطاطة هلل

يف الصالة بالسؽقت طؿا هنك اهلل طـف مـ الؽالم فقفا -ولذلؽ وج ٌف مـ وجف تلويؾ
الؼـقت يف هذا الؿقضع---وقد تؽقن الطاطة هلل فقفا بالخشقع ،وخػض الجـاح،
وإصالة الؼقام ،وبالدطاء(-)4
يرجح الؼقلقـ إخقريـ مع ذكره َّ
ورجح الؼقل إول،
أن لفا وجفًاّ ،
ولؿ ّ
وهق الطاطةٕ :ن إصؾ يف الؽالم أن يحؿؾ طؾك طؿقمف(-)5

فنذا كان ضاهر الـّص ً
دآ طؾك العؿقم :فنكف يتع ّقـ حؿؾف طؾقف يف الؿعـك ،وٓ

( )1اكظر :جامع البقان ،233 ،231 ،229 ،228.5
( )2اكظر :جامع البقان -234 ،233 ،231.5
( )3اكظر جامع البقان -236 ،235.5
( )4اكظر جامع البقان-236.1
( )5اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح ص-143فصقل يف أصقل التػسقر د -مساطد الطقار ص-131
والعام :لػظ يستغرق الصالح لف مـ غقر حصر -اكظر :اإلتؼان-43.3
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يجقز أن يؽقن معـاه أضقؼ مـ لػظف إٓ لدلقؾ يدل طؾك ذلؽ(-)1
فنذا قؾـا بالعؿقم دخؾ السؽقت والخشقع والخضقع يف معـك الؼـقت:
فصار تػسقر الؼـقت بالطاطة أولك بالرتجقح وآختقار مـ قصره طؾك بعض أفراده
كالسؽقت والخشقع والخضقع ،وإن كان لفا وج ٌف يف تػسقر الؼـقت هبا فحؿؾ
الؽالم طؾك العؿقم هق إصؾ ،قالؓ

 :وأولك هذه إققال بالصقاب يف تلويؾ

ققلف :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ ققل مـ قال :تلويؾف :مطقعقـ ٕ :ن أصؾ الؼـقت:
الطاطة ( -)2وطبارة :وأولك إققال يف ذلؽ بالصقاب مـ ألػاظ الرتجقح
وآختقار طـد ابـ جرير(-)3

املثاي اهثاُ:ٛ
قال تعالك :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂    
          ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ
ذكر ابـ جريرؓ

الؽرسل ثالثة أققال:
يف معـك
ّ

 الؼقل إول :طؾؿ اهلل تعالك ،وكؼؾف طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس(-)4
والسدي والضحاك
 الؼقل الثاين :مقضع الؼدمقـ ،وكؼؾف طـ أبل مقسك
ّ

( )1ققاطد التػسقر د -خالد السبت-599.2
( )2جامع البقان-236.1
( )3اكظر :مـفج ابـ جرير الطربي يف الرتجقح د-حسقـ الحربل-61.1
( )4جامع البقان-397.5
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ومسؾؿ البطقـ( -)1وهق رواية أخرى طـ ابـ طباس(-)2

 الؼقل الثالث :العرش كػسف ،وهق ققل الحسـ(-)3
وذكر ابـ جرير ّ
الؽرسل بالعؾؿ وتػسقره بالعرش كػسف ،لف وج ٌف
أن تػسقر
ّ
 :ولؽؾ ٍ
ققل مـ
ومذهب ،لؽـ أولك إققال :تػسقره بؿقضع الؼدمقـ ،فؼالؓ
ومذهب ،غقر ّ
أن الذي هق أولك بتلويؾ أية( )4ما جاء بف إثر طـ
هذه إققال وج ًف
ٌ
رسقل اهلل ﷺ ،وهق ما ,:حدثـل بف طبد اهلل بـ أبل زياد الؼطقاين( ،)5قال :حدثـا
طبقد اهلل بـ مقسك ،قال :أخربكا إسرائقؾ ،طـ أبك إسحاق ،طـ طبد اهلل بـ خؾقػة،
الـبل ﷺ ،فؼالت :ادع اهلل أن يدخؾـل الجـة! فع َّظؿ الرب تعالك
قال :أتت امرأة ّ
ذكره ،ثؿ قالَّ :
إن كرسقف وسع السؿقات وإرض ،وإكف لقؼعد طؾقف فؿا يػضؾ مـف
مؼدار أربع أصابع ,ثؿ قال بلصابعف فجؿعفا ّ ,
وإن لف

أصقطًا()6

كلصقط الرحؾ

( )1جامع البقان  -398.5ومسؾؿ البطقـ :هق مسؾؿ بـ أبك طؿران ويؼال ابـ ابك طبد اهلل ،كقىف روى طـ
سعقد بـ جبقر وابك صالح روى طـف سؾؿة بـ كفقؾ ومـصقر وطؿار الدهـك وآطؿش وابـ طقن ،قال
أحؿد بـ حـبؾ :ابـ طقن يروى طـف ،وهق ثؼة-وقال :يحقك بـ معقـ :مسؾؿ البطقـ ثؼة-اكظر :الجرح
والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ ،191.8شذرات الذهب-124.1
( )2اكظر :تػسقر ابـ كثقر -683.1قال إزهري :اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك صحتفا -اكظر :هتذيب الؾغة -54.13
( )3جامع البقان-399.5
( )4طبارة :هق أولك بتلويؾ أية مـ ألػاظ آختقار والرتجقح طـد ابـ جرير-اكظر :مـفج ابـ جرير يف
الرتجقح -د -حسقـ الحربل ص-62
( )5طبد اهلل بـ أبك زياد الؼطقاين أبق طبد الرحؿـ يروى طـ وكقع بـ الجراح وسقار بـ حاتؿ العـزي-
وقطقان الذي كسب إلقف مقضع بالؽقفة ،وهق ثؼة-اكظر :الثؼات ٓبـ حبان  ،36.8الجرح والتعديؾ
-)169(35.5

ٍ
فسؿعت لف صرير ًاُّ -
( )6يؼال َّ
صقت أش َب َف ذلؽ ففق
وكؾ
الر ْحؾ يئط أصقطا ،وذلؽ إذا كان جديد ًا
َ
أط َّ
أصقط -معجؿ مؼايقس الؾغةّ 16.1
(أط)-
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الجديد( ،)1إذا ركب ،مـ ثؼؾف -
الؽرسل بؿقضع الؼدمقـ ،دون تػسقره
وسبب ترجقح ابـ جرير تػسقر
ّ
ترجح ّ
بالعؾؿ( )2او بالعرش كػسف( ،)3مع أن لفؿا وجفاّ ،
أن
أن دٓلة السـة وإثر ّ
الؽرسل مقضع الؼدمقـ ،وقد أبدى ابـ جرير تؼرير هذا القجف يف الرتجقح يف
معـك
ّ
مقاضع كثقرة مـ تػسقره تؼرير ًا ،وتطبقؼًا ،وتلصقالً ،وذلؽ بـحق ققلف ٓ :أحد أطؾؿ

بؿا طـك اهلل تبارك وتعالك بتـزيؾف مـف ♠(-)4
فتػسقر الـبل ﷺ مؼدّ م طؾك تػسقر غقره ،وقد يؽقن يف الـصقص احتؿال:
فقستـد الؿػسر طؾك السـة الـبقية :لبقان إققى مـفا(-)5
رجحف الطربي طؾقف طا ّمة أهؾ السـة والجؿاطة ،وهق ّ
الؽرسل
أن
والذي ّ
ّ
مقضع قدمل اهلل طز وجؾ ،وهبذا جزم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،وابـ الؼقؿ ،وغقرهؿا

( ) 1قال الفقثؿل :ورجالف رجال الصحقح غقر طبد اهلل بـ خؾقػة الفؿذاين وهق ثؼة ،وقال إلباين طـ
الحديث :مـؽر -اكظر :مجؿع الزوائد  )17272( 245.13سؾسؾة إحاديث الضعقػة 256.2
(-)866
وصح مقققفا طؾك أبل مقسكؓ

العؾق لؾذهبل ،تحؼقؼ إلباين-75.1

الؽرسل مقضع الؼدمقـ ولف أصقط ٌكلصقط الرحؾ-مختصر
قال:
ّ

( )2أي :وسع طؾؿف السؿاوات وإرض -الؿعـك صحقح ،ولؽـ لقس هذا الؿؼصقد مـ أية ،فالؽرسل
مخؾقق ،والعؾؿ صػة مـ صػات اهلل طز وجؾ لقست مـ مخؾققاتف ،فقجب اإليؿان بالعرش
وبالؽرسل ،هذا حؼ طؾك حؼقؼتف -اكظر :التعؾقؼات الؿختصرة طؾك متـ العؼقدة الطحاوية لؾشقخ
ّ
صالح الػقزان -124.1
الؽرسل -اكظر :تػسقر الؼرآن الؽريؿ (سقرة البؼرة)
(ٕ )3ن العرش أطظؿ ،وأوسع ،وأبؾغ إحاصة مـ
ّ
لػضقؾة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ 254.3

( )4اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-62
( )5اكظر :فصقل يف أصقل التػسقر د -مساطد الطقار ص-153
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مـ أهؾ العؾؿ ،وأئؿة التحؼقؼ(-)1

املثاي اهثاهث:
قال تعالك :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ﭼ()2

اختؾػ الؿػسرون يف تػسقر ققلف تعالك :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ﭼ طؾك أققال:
الحل مـ الـُّطػة الؿقتة ،ويخرج الـُّطػة الؿقتة
 الؼقل إول :يخرج الشلء
َّ

دي وإسؿاطقؾ بـ أبل خالد
مـ الشلء
والس ّ
الحل  -وهق ققل مجاهد والضحاك ُّ
ّ
وقتادة وسعقد بـ جبقر وابـ زبد وطبد اهلل بـ مسعقد-

الحب،
 الؼقل الثاين :يخرج الـَّخؾة مـ الـَّقاة ،والـَّقا َة مـ الـَّخؾة ،والسـبؾ مـ
ِّ
والحب مـ السـبؾ ،والبقض مـ الدجاج ،والدجاج مـ البقض ،وهق ققل طؽرمة-
ّ
والؽافر مـ الؿممـ ،وهق ققل
 الؼقل الثالث :يخرج الؿممـ مـ الؽافر،
َ
الحسـ-
والؼقل الثاين والثالث لفؿا وج ٌف ،ولؽـ ابـ جرير لؿ يرجحفؿا :لخػائفؿا
وق ّؾة استعؿالفؿا ،والؽالم يحؿؾ طؾك إغؾب الظاهر ،والؿعـك إشفر-
تلولف بؿعـك الحبة مـ السـبؾة،
وكص طؾك ذلؽ بؼقلف :وأما تلويؾ مـ ّ
ّ
والسـبؾة مـ الحبة ،والبقضة مـ الدجاجة ،والدجاجة مـ البقضة ،والؿممـ مـ
الؽافر ،والؽافر مـ الؿممـ فنن ذلؽ ،وإن كان لف وج ٌف مػفقم ،فؾقس ذلؽ إغؾب
( )1اكظر :تػسقر الؼرآن الؽريؿ (سقرة البؼرة) لػضقؾة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ 254.3
( )2سقرة آل طؿران أية27 :
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الظاهر يف استعؿال الـاس يف الؽالم -وتقجق ُف معاين كتاب اهلل طز وجؾ إلك الظاهر
َ
الخػل الؼؾقؾ يف آستعؿال(-)1
الؿستعؿؾ يف الـاس ،أولك مـ تقجقففا إلك
ّ
سبب اختقاره وترجقحف لؾؼقل إول ،وطدم ترجقحف لؾؼقلقـ

فقب ّقـ ؓ

إخقريـ مع َّ
أن لفؿا وجفًا-
الخػل الؼؾقؾ
يرجح طؾك
فإشفر يف آستعؿال ،وإغؾب يف الؿعـك ّ
ِّ
ومعـك معؼقل-
آستعؿال ولق كان لف وج ٌف صحقح
ً
قال ؓ

ُ
تلويؾ
 :وأولك التلويالت التل ذكركاها يف هذه أية بالصقاب،

الحل وإكعام والبفائؿ إحقا َء مـ الـُّطػ الؿقتة = وذلؽ
مـ قال :يخرج اإلكسان
ّ
الحل مـ الؿقت = ويخرج الـطػة الؿقتة مـ اإلكسان الحل وإكعام والبفائؿ
إخراج
ُ
ّ

إحقاء = وذلؽ إخراج الؿقت مـ الحل(-)2

ّ

وطبارة :أولك التلويالت بالصقاب مـ ألػاظ الرتجقح طـد ابـ جرير(-)3

املثاي اهسابا:
قال تعالك :ﭽﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(-)4
اختؾػ الؿػسرون يف معـك :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ
قال ابـ جرير :وٓ تستبدلقا الحرام طؾقؽؿ مـ أمقالفؿ بلمقالؽؿ الحالل
( )1جامع البقان -339.6
( )2جامع البقان -339.6
( )3اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح -د -حسقـ الحربل ص-61
( )4سقرة الـساء أية2 :

د .ستٌد بّ ص ح اهصاعدٜ

59

لؽؿ( -)1وذكر قق ً
تعجؾ بالرزق الحرام قبؾ أن يلتقؽ
ٓ لؿجاهد وأبل صالحِّ ٓ :
الحالل الذي ُقدِّ ر لؽ(-)2
ومعـك معؼقل ،والتلويؾ يحتؿؾف،
وققل مجاهد وأبل صالح لف وج ٌف معروف،
ً
قرر ذلؽ ابـ جرير بؼقلف :وإن كاكا قد أرادا بذلؽ ّ
جؾ ثـاؤه هنك طباده أن
كؿا َّ
يستعجؾقا الحرام فقلكؾقه قبؾ مجلء الحالل :فقؽقن أك ُؾفؿ ذلؽ سب ًبا لحرمان
ومذهب معؼقل -يحتؿؾف التلويؾ(-)3
الط ِّقب مـف فذلؽ وج ٌف معروف،
ٌ
مخالػ لؾسقاق ولألضفر يف معـك أية-
يرجحفٕ :كَّف
ٌ
ولؽـ ابـ جرير لؿ ّ
يرجح ما يخالػ السقاق ،وٓما يخالػ إضفر
ومـ مـفج ابـ جرير ٓ ّ
وإشفر يف الؿعـك قال ؓ

 :غقر َّ
أن أشبف الؼقلقـ يف ذلؽ بتلويؾ أية ،ما قؾـا:

ٕن ذلؽ هق إضفر مـ معاكقفٕ ،ن اهلل جؾ ثـاؤه إكؿا ذكر ذلؽ يف قصة أمقال
القتامك وأحؽامفا ،فألن يؽقن ذلؽ مـ جـس ُح ِ
ؽؿ أول أية وآخرها ،أولك مـ أن
يؽقن مـ غقر جـسف(-)4

ومعـك صحقح ٓ يؼدّ م طؾك
معروف
الؿػسر حتك وإن كان لف وج ٌف
فؼقل
ٌ
ً
ِّ
إضفر وإشفر يف معاين أية ،وما ّ
السقاق-
دل طؾقف ِّ
الؿػسر أن ٓ يـظر يف الؽؾؿة أو الجؿؾة مستؼؾة
وهذه قاطدة مفؿة ،فعؾك
ّ
بـػسفا ،بؾ طؾقف أن يـظر إلقفا يف سقاق الـص الؼرآين :فنن ذلؽ معقـ طؾك تحديد

( )1جامع البقان -525.7
( )2اكظر :جامع البقان -526.7
( )3جامع البقان -528.7
( )4جامع البقان -528.7

63

ًا ذكس هٕ ابّ جسٙس) ٗجٔاً اهتفطري ٗمل ُٙسجِّرٕ

الؿعـك الؿراد ٓسقِّؿا إذا كان لؾؽؾؿة أو الجؿؾة أكثر مـ معـك(-)1
فالـظر يف سقاق أية مـ حقث سباقفا ولحاقفا يعقـ طؾك تعققـ الؼقل
الراجح ،وقد اهتؿ كثقر مـ الؿػسريـ بالسقاق يف ترجقح أحد إققال أو ردها
لؿخالػتفا السقاق ،وقد يؽقن الؾػظ طا ّمًا محتؿالً ٕكثر مـ معـك فقحدد بالسقاق
أحد هذه الؿعاينٕ :كف أولك بف وأقرب إلقف ،مع أن غقره مـ إققال محتؿؾ(،-)2
وٕهؿقة السقاق يف بقان الؿعـك اطتـك بف كثقر مـ العؾؿاء كالراغب يف مػرداتف ،قال
الزركشل :وهذا يعـك بف الراغب كثقرا يف كتابف الؿػردات :فقذكر ققد ًا زائد ًا طؾك أهؾ
الؾغة يف تػسقر مدلقل الؾػظٕ :كف اقتـصف مـ السقاق()3

ووصػ الؼقل بلكف إغؾب يف معـك الؾػظ أو الظاهر أو الؿعروف مـ الخطاب-
كؼقلف :وهذا هق إغؾب يف معـك الؾػظ  ،مـ ألػاظ الرتجقح طـد ابـ
تعجؾ بالرزق الحرام قبؾ
جرير( -)4فسبب طدم ترجقح ققل مجاهد وأبل صالحِّ ٓ :
أن يلتقؽ الحالل الذي قدِّ ر لؽ  ،وإن كان لف وج ٌف :مخالػتف السقاق ،وإشفر يف
معاين أية-

املثاي ارتاًظ:
قال تعالك :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

( )1اكظر :بحقث يف أصقل التػسقر ومـاهجف أ-د-ففد الرومل ص-143
( )2فصقل يف أصقل التػسقر ص-133
( )3الربهان يف طؾقم الؼرآن -172.2
( )4اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح -د-حسقـ الحربل ص-62
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﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ(-)1
الطربي قق ً
لؾسدي حقل هذه أية= ﭽﮠ ﮡﭼ يؼقل لؾقفقد:
ٓ
أورد
ّ
ُّ
َ
مقثاق الـبققـ بؿحؿد ﷺ ،وهق الذي ذكر يف الؽتاب طـدكؿ(-)2أي :اذكروا،
أخذت
يا معشر أهؾ الؽتاب ،إذ أخذ اهلل مقثاق الـبققـ بؿا آتقتؽؿ ،أيفا القفقد ،مـ كتاب
وحؽؿة -وهذا لف وج ٌف لقكان التـزيؾ (بؿا آتقتؽؿ)-
قال ابـ جرير ؓ

السدي كان تلويالً لف وج ٌف ،لق كان
 :وهذا الذي قالف
ّ

التـزيؾ :بؿا آتقتؽؿ  ،ولؽـ التـزيؾ بالالم ﭽﮠ ﮡﭼ ،وغقر جائز يف لغة
ٍ
أحد مـ العرب أن يؼال :أخذ اهلل مقثاق الـبققـ لؿا آتقتؽؿ  ،بؿعـك :بؿا آتقتؽؿ(-)3
يرجح الطربي هذا الؼقل ،مع أن لف وجفًا مؼبق ً
ٓ يف لغة العرب ً :لق
فؾؿ ّ
كاكت أية (بؿا آتقتؽؿ) ،وكالم اهلل ٓ يحؿؾ طؾك إكؽر الؿجفقل أو الشاذ()4

ومـ ققاطد التػسقر إن تػسقر الؼرآن بؿؼتضك الؾغة يراطل الؿعـك إغؾب
وإشفر وإفصح دون الشاذ والؼؾقؾ(-)5
وقد كص ابـ جرير يف غقر مقضع مـ تػسقره أن كتاب اهلل يحؿؾ طؾك أفصح
القجقه وأشفرها(-)6
واختؾػ الؿػسرون فقؿـ أخذ مقثاقف باإليؿان بؿـ جاءه مـ ُرسؾ اهلل مصدّ ًقا
( )1سقرة آل طؿران أية -81
( )2جامع البقان-559.6
( )3جامع البقان -559.6
( )4اكظر فصقل التػسقر ص-138
( )5اكظر :جامع البقان ،213.3البحر الؿحقط  ،383.3ققاطد التػسقر لخالد السبت  ،213.1فصقل يف
اصقل التػسقر ص-129
( )6جامع البقان213.3ـ358.8 ،ـ-333.15 ،241.14 ،322.12 ،461.9 ،223.9 ،
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لؿا معف -طؾك أققال:
 الؼقل إول :أهؾ الؽتاب ،وهق ققل مجاهد والربقع ،أي :إن اهلل أخذ
َ
مقثاق أهؾ الؽتاب دون أكبقائفؿ -واستشفدوا لصحة ققلفؿ بذلؽ بؼقلف :ﭽﮫ
الرسؾ مـ إمؿ باإليؿان
ﮬ ﮭﭼ قالقا :فنكؿا أمر الذيـ أرسؾت إلقفؿ ّ
برسؾ اهلل وك ُْصرهتا طؾك مـ خالػفا ،وأما الرسؾ ،فنكف ٓ وجف ٕمرها بـصرة أحد،
ٕهنا الؿحتاج ُة إلك الؿعقكة طؾك مـ خالػفا مـ ك َػرة بـل آدم ،فلما هل ،فنهنا ٓ تعقـ
وغقر إمؿ الؽافرة ،فؿـ
غقرها ُ
الؽػرة طؾك كػرها وٓ تـصرها -قالقا :وإذا لؿ يؽـ ُ
الذي يـصر الـبل ،فقمخذ مقثاقف بـصرتف-
 الؼقل الثاين :الذيـ أخذ طؾقفؿ الؿقثاق:إكبقاء دون إمؿ ،قال ابـ طباس:
إكؿا أخذ اهلل مقثاق الـبققـ طؾك ققمفؿ -وهق ققل صاوس وقتادة والحسـ والسدي
وطؾل ؓ

معشر أهؾ الؽتاب ،إذ َ
أخذ اهلل مقثاق الـبققـ َل َؿ ْفؿا
اذكروا يا
َ
 -أيُ :

ٌ
رسقل مـ طـدي مصدّ ٌق لؿا
آتقتؽؿ ،أيفا الـبققن ،مـ كتاب وحؽؿة ،ثؿ جاءكؿ
معؽؿ ،لتممــ بف = يؼقل :لتصدقـف = ولتـصركف(-)1
 الؼقل الثالث :إكبقاء وأمؿفؿ وهق ققل سعقد بـ جبقر وطؽرمة ورواية طـ
ابـ طباس ،فاجتزأ بذكر إكبقاء طـ ذكر أمؿفإ ،ن يف ذكر أخذ الؿقثاق طؾك
اع إكبقاء-
الؿتبقع ،دٓلة طؾك أخذه طؾك الت َّباعٕ ،ن إمؿ هؿ ُت َّب ُ
قال أبق جعػر :وأولك إققال بالصقاب( )2ققل مـ قال :معـك ذلؽ :الخربُ
َ
بعضا ،وأخذ إكبقاء طؾك أمؿفا
طـ أخذ اهلل
الؿقثاق مـ أكبقائف بتصديؼ بعضفؿ ً
( )1جامع البقان-559.6
( )2طبارة :أولك إققال يف ذلؽ بالصقاب مـ ألػاظ الرتجقح طـد ابـ جرير -اكظر :مـفج ابـ جرير يف
الرتجقح-د -حسقـ الحربل ص-61
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الؿقثاق بـحق الذي َ
َ
أخذ طؾقفا ر ُّبفا مـ تصديؼ أكبقاء اهلل ورسؾف بؿا جاءهتا
و ُت َّباطفا
بفٕ :ن إكبقاء طؾقفؿ السالم بذلؽ أرسؾت إلك أمؿفا -ولؿ يدَّ ع أحدٌ مؿـ صدَّ ق
ِ
وح َججف يف
الؿرسؾقـ ،أن كب ًقا أرسؾ إلك أمة بتؽذيب أحد مـ أكبقاء اهلل طز وجؾ ُ
مؼر ٌة ّ
بلن
طباده بؾ كؾفا = وإن كذب بعض إمؿ بعض أكبقاء اهلل ،بجحقدها ّ
كبقتف = ّ
مؼر بف جؿقعفؿ-
مـ ثبتت ّ
صحة كبقتف ،فعؾقفا الديـقكة بتصديؼف -فذلؽ مقثاق ٌّ
وٓ معـك لؼقل مـ زطؿ أن الؿقثاق إكؿا أخذ طؾك إمؿ دون إكبقاءٕ :ن اهلل
طز وجؾ قد أخرب أكف أخذ ذلؽ مـ الـبققـ ،فسقا ٌء قال قائؾ :لؿ يلخذ ذلؽ مـفا
كص اهلل طز وجؾ أكف أمرها بتبؾقغف،
رهبا أو قال :لؿ يلمرها ببالغ ما أرسؾت  ،وقد ّ
أمرها -فنن
ٕهنؿا جؿق ًعا خربَان مـ اهلل طـفا :أحدهؿا أكف أخذ مـفا ،وأخر مـفؿا أكف َ
جاز يف أخر(-)1
جاز الشؽ يف أحدهؿاَ ،

املثاي اهطادع:
قال تعالك :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ()2

ذكر ابـ جرير ؓ

يف تػسقر ققلف تعالك :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ﭼ ققلقـ:
 الؼقل إول :ﭽﮯ ﮰﭼ الرجؿ ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ

الخسػ،

وكؼؾف طـ السدّ ي ،وأبل مالؽ وسعقد بـ جبقر ومجاهد وابـ زيد وابـ مسعقد()3

 الؼقل الثاين :ﭽﮯ ﮰﭼ
( )1جامع البقان -557.6
( )2سقرة إكعام أية65 :
( )3جامع البقان-417.11

أئؿة السقء ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ خدم
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السقء والسػؾة -وروي ذلؽ طـ ابـ طباس()1

يرجحفَّ :
ٕن حؿؾ الؽالم طؾك
وذكر أن لؾؼقل الثاين وجفًا ،ولؽـف لؿ َّ
إغؾب إشفر أولك مـ غقره-
قال ؓ

 :وأولك التلويؾقـ يف ذلؽ بالصقاب طـديُ ،
ققل مـ قال :طـك

بالعذاب مـ فققفؿ ،الرجؿ أو الطقفان وما أشبف ذلؽ مؿا يـزل طؾقفؿ مـ فقق
رؤوسفؿ ،ومـ تحت أرجؾفؿ ،الخسػ وما أشبفف -وذلؽ أن الؿعروف يف كالم
العرب مـ معـك فقق و تحت إرجؾ ،هق ذلؽ ،دون غقره -وإن كان لؿا روي
طـ ابـ طباس يف ذلؽ وجف صحقح ،غقر َّ
أن الؽالم إذا ُتـُقزع يف تلويؾف ،فحؿؾف طؾك
إغؾب إشفر مـ معـاه أحؼ وأولك مـ غقره ،ما لؿ تلت حجة ماكعة مـ ذلؽ
يجب التسؾقؿ لفا(-)2
ومـ ققاطد التػسقر :أن تػسقر الؼرآن بؿؼتضك الؾغة يراطك الؿعـك إغؾب
وإشفر وإفصح دون الشاذ والؼؾقؾ(-)3
يرجح ابـ جرير تػسقر ﭽﮯ ﮰﭼ بلئؿة السقء ،ﭽﮱ ﮲ ﮳
ولؿ
ّ
﮴ﭼ بخدم السقء والسػؾة مع أن لف وجفا صحقحًا :لؿخالػتف إشفر
وإغؾب يف الؿعـك-

املثاي اهطابا:
قال تعالك :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
( )1جامع البقان -418.11
( )2جامع البقان -418.11
( )3اكظر :جامع البقان ،213.3البحر الؿحقط  ،383.3ققاطد التػسقر لخالد السبت  ،213.1فصقل يف
اصقل التػسقر ص-129
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ﯷ ﯸ ﯹﭼ(-)1
اختؾػ الؿػسرون يف معـك :ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ طؾك ققلقـ:
 الؼقل إول:ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ أولل العؼؾ والشرف وإكساب وهق
والسدي وابـ طباس ،وصريؼتفؿ الؿثؾك كاكت بـق إسرائقؾ وكاكقا
ققل مجاهد وقتادة
ّ
أكثر الؼقم طدد ًا وأمقا ً
طدو اهلل :إكؿا يريدان أن يذهبا هبؿ ٕكػسفؿًا(-)2
ٓ وأوٓد ًا قال ّ
 الؼقل الثاين :يغ ّقرا سـتؽؿ وديـؽؿ الذي أكتؿ طؾقف ،مـ ققلفؿ :فالن حسـ
الطريؼة -قال ابـ زيد ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ يذهبا بالذي أكتؿ طؾقف ،يغقّر ما أكتؿ
طؾقف ،وقرأ ﭽﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒ

ﱓﱠ()3

قال :هذا ققلف :ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ وقال:

يؼقل صريؼتؽؿ الققم :صريؼة حسـة ،فنذا غقرت ذهبت هذه الطريؼة(-)4
يرجحف :لؿخالػتف
والؼقل الثاين لف وج ٌف يحتؿؾف الؽالم ،لؽ ّـ ابـ جرير لؿ ّ
اإلجؿاع فؼال ؓ

 :وهذا الؼقل الذي قالف ابـ زيد يف ققلف :ﭽﯷ ﯸ

ﯹﭼ وإن كان قق ً
ٓ لف وج ٌف يحتؿؾف الؽالم ،فنن تلويؾ أهؾ التلويؾ خالفف ،فال
أستجقز لذلؽ الؼقل بف(-)5
وسبب طدم ترجقحف :مخالػتف إجؿاع أهؾ التلويؾ فالؼقل حتك لق كان لف
الحجة مـ أهؾ التلويؾ ،والؿراد
رجح طؾك إجؿاع
ّ
وج ٌف ومعـك معؼقل ٓ ُيختار وٓ ُي ّ

( )1سقرة صف أية-63 :
( )2اكظر :جامع البقان -331.18
( )3سقرة غافر أية-26 :
( )4جامع البقان -332.18
( )5جامع البقان -333.18
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وكؾ ٍالحجة طـد ابـ جرير:ققل إكثر(ُّ )1
ققل خرج طـ أققالفؿ ففق شا ٌّذ ٓ
بنجؿاع
ّ
يـازع ققل الجؿاطة(-)2
ومـ ألػاظ تضعقػ الؼقل طـد ابـ جرير:وصػف بلكف مخالػ لإلجؿاع(-)3

املثاي اهثاًّ:
قال تعالك :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ﭼ()4

اختؾػ الؿػسرون يف معـك ﭽ﮳ﭼ طؾك ثالثة أققال:
 الؼقل إول :ﭽ﮳ﭼ :الذي أطتؼ مـ الجبابرة ،وهق ققل الزهري
ومجاهد وقتادة وابـ الزبقر-
 الؼقل الثاين :ﭽ﮳ﭼٕ :كف لؿ يؿؾؽف أحدٌ مـ الـاس ،وهق ققل لؿجاهد-
 الؼقل الثالث :ﭽ﮳ﭼ :الؼديؿٕ :كف قديؿ ،كؿا يؼال :السقػ العتقؼ،
ٕكف ّأول بقت ُوضع لؾـاس بـاه آدم ،وهق ّأول مـ بـاه ،ثؿ ّبقأ اهلل مقضعف إلبراهقؿ
بعد الغرق ،فبـاه إبراهقؿ وإسؿاطقؾ ،وهق ققل ابـ زيد(-)5
ٍ
ورجح الؼقل إول:
وذكر
الطربي لؽؾ واحد مـ هذه إققال وجفًا ،لؽـَّف َّ
ُّ
وهق الؿعتؼ مـ الجبابرة ،وقال :إكف أولك بالصحة :لدٓلة الحديث طؾقف ،فؼال
 :ولؽؾ هذه إققال التل ذكركاها طؿـ ذكركاها طـف يف ققلف(:البق ِ
ت ال َعتِقؼ)
ؓ
َْ
( )1اكظر فصقل يف أصقل التػسقر ص ،153مـفج ابـ جرير الرتجقح ص-137
( )2اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-63
( )3اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-64
( )4سقرة الحج أية29 :
( )5اكظر هذه إققال يف جامع البقان -614 ،615.18
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وج ٌف صحقح ،غقر أن الذي قالف ابـ زيد أغؾب معاكقف طؾقف يف الظاهر ،غقر أن الذي
ُروي طـ ابـ الزبقر أولك بالصحة ،إن كان ما :حدثـل بف محؿد بـ سفؾ البخاري،
قال :ثـا طبد اهلل بـ صالح ،قال :أخربين الؾقث ،طـ طبد الرحؿـ بـ خالد بـ مسافر،
الزهري ،طـ محؿد بـ طروة ،طـ طبد اهلل بـ الزبقر ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ:
طـ
ّ
ِ
إك ََّؿا ُس ّؿل ال َب ْق ُت ال َعتِ ُقؼ َّ
الجبابِ َر ِة َف َؾ ْؿ َي ْظ َف ْر َط َؾ ْق ِف َق ٌّط (-)1
اهلل ْ
أط َت َؼ ُف م َـ َ
ٕن ُ
َ
يرجحف ابـ جرير ،بؾ يذكر الؼقل ،ويب ّقـ إن
فؾقس كؾ ققل لف وجف صحقح ِّ
تعضده الؿرجحات-
يرجح ويختار ما يراه أولك بالصحة ،وما ّ
كان لف وجف ،ثؿ ِّ
وقد اطتؿد ابـ جرير تؼديؿ القجقه التل ترجح التػسقر الـبقي ،وما أجؿع
طؾقف الحجة مـ أهؾ التلويؾ تؼديؿًا مطؾؼًإ :ن التػسقر الـبقي إذا صح فال تجقز
معارضتف بغقره مـ القجقه فالـبل ﷺ مصدر البقان ومعدكف(-)2

املثاي اهتاضا:
قال تعالك :ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ()3

ذكر ابـ جرير رحؿف يف معـك ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ ققلقـ لؾؿػسريـ:
 الؼقل إول :أن الؿراد بالـجؿ:الثريا ،ومعـك ﭽﭒ ﭓﭼ إذا سؼط
واكصب ،وهق ققل مجاهد ورواية طـ ابـ طباس-
ّ
 الؼقل الثاين :الؼرآن إذا كزل ،وهق ققل قتادة ورواية طـ مجاهد( -)4وكان
( )1جامع البقان  -615.18والحديث ضعػف إلباين يف ضعقػ الجامع حديث رقؿ-)2359( :
( )2مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-63
( )3سقرة الـجؿ أية -2 ,1
( )4اكظر :جامع البقان  -495 ،496.22وإذا صح طـ الصحابل أو التابعل ققٓن مختؾػان يف التػسقر وٓ
يؿؽـ الجؿع بقـفؿا ففؿا كالؼقلقـ ،إٓ إذا ّ
دل الدلقؾ طؾك أكف رجع طـ أحدهؿا -اكظر :فصقل يف
=
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بعض أهؾ الؿعرفة بؽالم العرب مـ أهؾ البصرة يؼقل :طـك بؼقلف :ﭽﭑﭼ
والـجقم -وقال :ذهب إلك لػظ القاحد ،وهق يف الؿعـك الجؿقع ،واستشفد لؼقلف
ذلؽ بؼقل راطل اإلبؾ:
َحقر ٍة
َف َبا َت ْت َت ُعدُّ الـ َّْج َؿ يف ُمست َ

سريع بِليدي أكؾِقـ جؿقدها()1

َ

ٌ ْ

َ ُ ُ ُ

ورجح ابـ جرير أن معـك الـجؿ :الثريإ :ن العرب تدطقها الـجؿ ،وما
حؽل طـ أهؾ البصرة وإن كان لف وجف :لؿ يؼؾ بف أحد مـ الؿػسريـ ،فؼالؓ

:

والصقاب مـ الؼقل يف ذلؽ طـدي ما قالف مجاهد مـ أكف طـك بالـجؿ يف هذا
الؿقضع :الثريا وذلؽ أن العرب تدطقها الـجؿ ،والؼقل الذي قالف مـ حؽقـا طـف مـ
أهؾ البصرة ٌ
ققل ٓ كعؾؿ أحد ًا مـ أهؾ التلويؾ قالف( ،)2وإن كان لف وج ٌف ،فؾذلؽ
تركـا الؼقل بف(-)3
ويرجح ما
فالؼقل إذا كان لف وج ٌف يذكره ابـ جرير حتك لق لؿ يؼؾ بف احد،
ِّ
أجؿع طؾقف الحجة مـ أهؾ التلويؾ ،ويعترب كؾ ٍ
ققل خرج طـ أققالفؿ ففق شا ُّذ
ٓيـازع ققل الجؿاطة(-)4

=
أصقل التػسقر ص-58
( )1اكظر جامع البقان -496.22
فباتت تع د الـجؿ :يعـل الثريإ ،ن فقفا ستة أكجؿ ضاهرة ،يتخؾؾفا كجقم صغار خػقة -اكظر لسان
العرب(568.12كجؿ) ،تاج العروس-476.33
( )2وصػ الؼقل بلكف مخالػ ٕهؾ التلويؾ مـ صقغ تضعقػ الؼقل طـد ابـ جرير -اكظر :مـفج ابـ جرير
يف الرتجقح د-حسقـ الحربل ص-64
( )3جامع البقان497.22
( )4اكظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-63
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املثاي اهعاغس:
قال تعالك :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ(-)1
الطربيؓ
اختؾػ الؿػسرون يف معـك (الحرد) طؾك أققال ،كؿا ذكر ذلؽ
ُّ

:

 الؼقل إول :قدرة يف أكػسفؿ وجدّ  ،وروي ذلؽ طـ مجاهد وقتادة وابـ
زيد وابـ طباس-
واستسروه،
 الؼقل الثاين :وغدوا طؾك أمرهؿ قد أجؿعقا طؾقف بقـفؿ،
ّ
وأسروه يف أكػسفؿ ،وروي ذلؽ طـ مجاهد وطؽرمة-
ّ
 الؼقل الثالث :فاقة وحاجة ،وروي ذلؽ طـ الحسـ-
 الؼقل الرابع :طؾك حـؼ وغضب ،وروي ذلؽ طـ سػقان-
 الؼقل الخامس :طؾك مـع ،وروي ذلؽ طـ بعض أهؾ الؿعرفة بؽالم
العرب مـ أهؾ البصرة مـ ققلفؿ :حاردت السـة إذا لؿ يؽـ فقفا مطر ،وحاردت
الـاقة إذا لؿ يؽـ لفا لبـ ،كؿا قال الشاطر:
ت
أو بَؽ َل ْ
حار َد ْ
ت ْ
فن َذا ما َ

َف َّت َطـ ِ
حاجب ُأ ْخرى صِقـْفا()2
ْ

َ

وض ّعػ الطربي تػسقر الحرد بالؿـع ،وإن كان لف وج ٌف :لؿخالػتف اإلجؿاع،
فؼالؓ

متؼدمل العؾؿ قالف ،وإن كان لف وج ٌف-
 :وهذا ققل ٓ كعؾؿ لف قائالً مـ
ّ
وب ّقـ أن معـك الحرد :الؼصد ،أي :وغدوا طؾك ٍ
أمر قد قصدوه واطتؿدوه،

( )1سقرة الؼؾؿ أية25 :
( )2بؽلت الـاقة إذا قؾ لبـفا ،ومـعت درها ،اكظر :الؽامؾ  ،55.3 ،48.1لسان العرب (51.13برزن)،
معجؿ مؼايقس الؾغة (286.1بؽقء) ،الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ،257.3تاج العروس 8ـ ،19جؿفر
الؾغة (251.1ح ــــ دــ ــ ر)
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واستسروه بقـفؿ ،قادريـ طؾقف يف أكػسفؿ(-)1
ّ
يف الرتجقح أكف ٓ يستجقز مخالػة ما أجؿعت
فؿـ مـفج ابـ جرير ؓ
طؾقف الحجة مـ أهؾ التلويؾ ،ويعترب كؾ ٍ
ققل خرج طـ أققالفؿ ففق شا ٌّذ ٓ يـازع
ققل الجؿاطة(-)2

( )1بتصرف مـ جامع البقان -449 ،448.23
( )2كظر :مـفج ابـ جرير يف الرتجقح د -حسقـ الحربل ص-163
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انخبرًخ
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات ---وبعد التطقاف يف هذا البحث :فؼد
تقصؾت إلك الـتائج والتقصقات التالقة:
خؾقها مـ أن يؽقن لفا وج ٌف
 ,1إققال الؿرجقحة يف التػسقر ٓ يعـل َّ
ٌ
ومعـك صحقح-
مؼبقل
ً
 ,2أهؿقة دراسة إققال التل لفا وجف يف التػسقر-
 ,3دقة ابـ جرير يف التعامؾ مع إققال الؿرجقحة يف التػسقر :فقب ّقـ إذا كان
لفا وجف وسبب اختقاره غقرها إذا كان أولك بالصقاب-
 ,4الؿـفجقة القاضحة طـد ابـ جرير يف الرتجقح وآختقار ،فال يرجح ما
خالػ اإلجؿاع وإشفر يف الؾغة-
 ,5الؼقل الشاذ الؼؾقؾ آستعؿال والؿخالػ لإلجؿاع ٓ ،يذكره ابـ جرير
إٓ لبقان ضعػف-
ٓ ,6يزال جامع البقان معقـا ثريا لؾباحثقـ يف الدراسات الؼرآكقة-
 ,7أهؿقة الجاكب التطبقؼل يف الدراسات البحثقة ،وأثرها يف إخراج خبايا
الؿقضقطات ،وزيادهتا الدرس ققة إلك ققة-
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انًظبدس ٔانًشاخغ
 ,1اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الديـ السققصل
(ت911:هـ) -تحؼقؼ :أحؿد طؾل  ,دار الحديث الؼاهرة  ,سـة الطبع 1427هـ-
 ,2بحقث يف أصقل التػسقر ومـاهجف  ,أ-د-ففد بـ طبدالرحؿـ الرومل ,
ففرسة مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة أثـاء الـشر  ,الطبعة السابعة 1424هـ
 ,3تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؿحؿد بـ محؿد بـ طبد الرزاق
الحسقـل ،أبق الػقض ،الؿؾؼب بؿرتضك ،الزبقدي  ,تحؼقؼ طبد الستار أحؿد فراج
 ,مطبعة حؽقمة الؽقيت 1385 ,هـ-
 ,4تاريخ بغداد ٕحؿد بـ طؾل أبق بؽر الخطقب البغدادي  ,دار الؽتب
العؾؿقة – بقروت  ,تحؼقؼ بشار طقاد معروف دار الغرب اإلسالمل ط -إولك
1422هـ-
 ,5تاريخ مديـة دمشؼ تصـقػ آمام العالؿ الحافظ أبل الؼاسؿ طؾل بـ
الحسـ ابـ هبة اهلل بـ طبد اهلل الشافعل الؿعروف بابـ طساكر ت 571 :هـ دراسة
وتحؼقؼ طؾل شقري  ,دار الػؽر  ,بقروت  ,لبـان -الطبعة إولك 1419هـ-
 ,6التعؾقؼات الؿختصرة طؾك متـ العؼقدة الطحاوية لػضقؾة الشقخ صالح
بـ فقزان الػقزان  ,دار العاصؿة لؾـشر والتقزيع-
 ,7تػسقر البحر الؿحقط لؿحؿد بـ يقسػ الشفقر بلبل حقان إكدلسل ,
دار الؽتب العؾؿقة  ,لبـان .بقروت الطبعة إولك  1422 ,هـ  2331 ,م-
 ,8تػسقر الؼرآن العظقؿ  ,سقرة البؼرةـ  ,لػضقؾة الشقخ محؿد بـ صالح
العثقؿقـ  ,دار ابـ الجقزي  ,الطبعة إولك1423-هـ-
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 ,9هتذيب إسؿاء والؾغات لؾعالمة أبك زكريا محقل الديـ بـ شرف
الـقوي (ت :سـة  676ه)  ,تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼادر ططا  ,دار الؽتب العؾؿقة
 ,بقروت  ,لبـان
 ,13جامع البقان يف تلويؾ آي الؼرآن لؿحؿد بـ جرير أبق جعػر الطربي
(ت ،)313:ممسسة الرسالة  ,تحؼقؼ أحؿد شاكر  ,الطبعة إولك 1423هـ-
 ,11الجرح والتعديؾ لإلمام الحافظ أبل محؿد طبدالرحؿـ بـ أبل حاتؿ
الرازي (ت )327:دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,لبـان-ط-إولك1371-هـ ,
1952م-
 ,12خطبة الحاجة التل كان رسقل اهلل ﷺ يعؾؿفا أصحابفٕ ،بل طبد
الرحؿـ محؿد كاصر الديـ إلباين (ت1423 :هـ) ،مؽتبة الؿعارف الطبعة إولك
1421هـ2333,م-
 ,13ســ ابـ ماجف ٕبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل الشفقر بابـ ماجف
(ت )273:حؽؿ طؾك أحاديث وآثاره :محؿد كاصر الديـ إلباين  ,مؽتبة الؿعارف
لؾـشر والتقزيع – الرياض-
 ,14سقر أطالم الـبالء لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان الذهبل
(ت )748:ممسسة الرسالة  ,تحؼقؼ شعقب إركاؤوط  ,ط 1417 ،11هـ-
 ,15شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ٓبـ العؿاد شفاب الديـ ابل
الػالح أحؿد بـ محؿد الحـبؾل الدمشؼل (ت )1389:دار ابـ كثقر  ,دمشؼ ,
بقروت  ,تحؼقؼ محؿقد إركاؤط -الطبعة إولك 1436هـ-
 ,16شرح السـة لؿحقل السـة ،أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿد بـ
الػراء البغقي الشافعل (الؿتقىف516 :هـ) تحؼقؼ :شعقب إركموط,محؿد زهقر
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الشاويش  ,الؿؽتب اإلسالمل  ,دمشؼ ،بقروت  ,الطبعة :الثاكقة1433 ،هـ ,
1983م
 ,17شرح الؽقكب الؿـقر لتؼل الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد
العزيز بـ طؾل الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار (الؿتقىف972 :هـ) تحؼقؼ :محؿد
الزحقؾل وكزيف حؿاد  ,مؽتبة العبقؽان  ,الطبعة الثاكقة 1418هـ  1997 ,م-
 ,18صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي محؿد بـ طؾل بـ أحؿد ،شؿس الديـ
الداوودي الؿالؽل (الؿتقىف945 :هـ) دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,ط-إولك
1422ه -,تحؼقؼ :طبد السالم طبدالؿعقـ-
 ,19صبؼات الؿػسريـ لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل مؽتبة وهبة –
الؼاهرة الطبعة إولك1396 ،تحؼقؼ :طؾل محؿد طؿر-
 ,23فصقل يف أصقل التػسقر -د -مساطد بـ سؾقؿان الطقار -دار ابـ
الجقزي  ,الطبعة إولك 1433هـ-
 ,21ققاطد التػسقر جؿعا ودراسة  ,لخالد بـ طثؿان السبت  ,دار ابـ طػان
 ,الطبعة إولك 1426هـ-
 ,22الؽامؾ يف الؾغة وإدب ٕبل العباس محؿد بـ يزيد الؿربد
(ت285هـ) تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ  ,دار الػؽر العربل – الؼاهرة ,
الطبعة الثالثة  1417هـ 1997 ,م-
 ,23لسان العرب لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾك ،أبق الػضؾ ،جؿال الديـ ابـ
مـظقر إكصاري الرويػعك اإلفريؼك (الؿتقىف711 :هـ) دار الؿعارف – الؼاهرة-
تحؼقؼ :طبداهلل طؾل الؽبقر ,محؿد أحؿد حسب اهلل  ,هاشؿ محؿد الشاذلل-
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 ,24مجؿع إمثال ٕحؿد بـ محؿد الؿقداين ،دار الؿعرفة بقروت،
ت:محؿد محل الديـ طبدالحؿقد1374-ه -,الؿحرر يف طؾقم الؼرآن -د مساطد بـ
سؾقؿان بـ كاصر الطقار الـاشر :مركز الدراسات والؿعؾقمات الؼرآكقة بؿعفد اإلمام
الشاصبل ط -الثاكقة 1429 ،هـ-
 ,25مختصر العؾق لؾعؾل الغػار لؾحافظ الذهبل ,ـ الؿؽتب اإلسالمل –
بقروت  ,الطبعة :الثاكقة –  , 1412اختصره وحؼؼف وطؾؼ طؾقف وخرج أحاديثف
محؿد كاصر الديـ إلباين-
 ,26الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ٕبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده
الؿرسل (ت458:هـ) تحؼقؼ طبد الحؿقد هـداوي  ,دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ,
سـة الـشر 2333م-
 ,27الؿصـػ ٕبل بؽر طبد الرزاق بـ هؿام بـ كافع الحؿقري القؿاين
الصـعاين (الؿتقىف211 :هـ) تحؼقؼ :حبقب الرحؿـ إطظؿل  ,الؿجؾس العؾؿل,
الفـد يطؾب مـ :الؿؽتب اإلسالمل – بقروت  ,الطبعة :الثاكقة1433 ،هـ-
 ,28الؿصـػ يف إحاديث وأثار ٕبل بؽر بـ أبل شقبة ،طبد اهلل بـ محؿد
بـ إبراهقؿ بـ طثؿان بـ خقاستل العبسل (ت235 :هـ) تحؼقؼ :كؿال يقسػ
الحقت ـ مؽتبة الرشد – الرياض-ط :إولك1439 ،هـ-
 ,29معجؿ البؾدان ٕبل طبد اهلل ياققت بـ طبد اهلل الحؿقي دار صادر –
بقروت1397هـ-
 ,33معجؿ مؼايقس الؾغة ٕبل الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا تحؼقؼ:
طبد السالم محؿد هارون  ,دار الػؽر  ,الطبعة1399 :هـ 1979 ,م-
 ,31مـاهج الؿػسريـ د -أحؿد بـ محؿد الشرقاوي  ,مؽتبة الرشد  ,صبعة
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1425هـ-
 ,32مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن لؿحؿد طبد العظقؿ الزرقاين (الؿتقىف:
1367هـ) الـاشر :مطبعة طقسك البابل الحؾبل وشركاه  ,الطبعة الثالثة-
 ,33مـفج اإلمام ابـ جرير الطربي يف الرتجقح د-حسقـ الحربل  ,دار
الجـادرية  ,الطبعة إولك 1429هـ -2338 ,
 ,34هناية إرب يف فـقن إدب ـ لشفاب الديـ أحؿد بـ طبد القهاب
الـقيري دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  .لبـان  1424 ,هـ  2334 ,م ط-إولك-
 ,35وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمانٕ:بل العباس شؿس الديـ أحؿد بـ
محؿد بـ أبل بؽر بـ خؾؽان  ,دار صادر – بقروت تحؼقؼ :إحسان
طباس-ط1414-هـ-
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Exegetical opinions which Ibn Jarir has
mentioned in his exegesis as being viable
without preferring them
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Abstract
The paper provides a brief introduction about Ibn Jarir,
his exegesis, and the meaning of viable opinions versus
preferred ones. It also explains with examples that not
every exegetical opinion which Ibn Jarir has considered
viable is preferred by him.
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املطتخوا:
قؿت بدراسة أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرطد دراسة تحؾقؾقة ،مبقـًا أهؿ
طرجت طؾك تعريػ الؿؼابؾة :مقضحًا الػرق
الدراسات التل تطرقت لؾؿقضقع ،ثؿ ّ
بقـ الؿؼابؾة والطباق ،ثؿ ب ّقـت أكقاع الؿؼابالت يف الؼرآن ،وأهؿقة الؿؼابؾة يف تػسقر
إلػاظ الؼرآكقة وترجقح الؿعاين ،كؿا طرضت أكقاع الؿؼابالت القاردة يف سقرة
الرطد وتـاسبفا وأسرارها وأثر ذلؽ يف ترجقح الؿعاين ،وبذلؽ استطعت اإلجابة طـ
مشؽؾة الدراسة وهل :أوجف التؼابؾ يف سقرة الرطد ،وآثار هذا التؼابؾ يف التػسقر
وتقجقف الؿعـك-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
سقرة الرطد ،البديع ،الؿؼابؾة ،العدد ّية ،الـظقرية-
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*<=+

انًمذيخ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ
محؿد بـ طبد اهلل وطؾك آلف الطاهريـ وصحابتف الغر الؿقامقـ ومـ تبعفؿ بنحسان
إلك يقم الديـ ثؿ أما بعد:
فؼد أطجزت فصاحة الؼرآن وبالغتف وحسـ كظؿف الػصحاء والبؾغاء ،فققػقا
مشدوهقـ أمام هذا اإلطجازٕ :ن بالغة الؼرآن وفصاحتف فقق مستقى البشر ،ولؿ
تعرف اإلكساكقة يف تاريخفا كتابًا يداين الؼرآن أو يؼاربف يف إطجازه وتلثقره! وقد
اطتـك العؾؿاء قديؿًا وحديثًا بالبحث يف وجقه إطجازه ،حقث شغؾت قضقة
اإلطجاز الؼرآين حقز ًا كبقر ًا مـ الػؽر اإلسالمل طؾك مر العصقر فػتح اهلل لؾعؾؿاء ما
شاء أن يػتح لفؿ مـ كـقز كتابف وأسرار بقاكف ومعاكقف-
وبالـظر فقؿا قدمف العؾؿاء والباحثقن يف بالغة الؼرآن ،كجدهؿ قد أجادوا
طؾؿل الؿعاين والبقان ،يف كتب التػسقر وطؾقم الؼرآن
ّ
وفصؾقا يف جقاكب كثقرة مـ ّ
وكتب البالغة ،إٓ أن طؾؿ البديع لؿ يحظ بؿثؾ هذه العـاية والتطبقؼ ،مـ هـا أحببت
البحث يف مقضقع الؿؼابؾة يف الؼرآن ودراستف دراسة تطبقؼقة طؾك سقرة الرطد حقث
حػؾت هذه السقرة الؽريؿة هبذا الؾقن مـ الؿحسـات البديعقة-

امل٘ق ًّ اهدزاضات اهطابق:ٞ
متػرقة يف كتب
أما ما يخص الدراسات السابؼة لفذا الؿقضقع ففل شذرات ّ
تطرق بعض الباحثقـ الؿعاصريـ
التػسقر وطؾقم الؼرآن وبعض كتب البالغة ،كؿا ّ
لفذا الؿقضقع كالدكتقر كؿال طبد العزيز يف كتابف :أسؾقب الؿؼابؾة يف الؼرآن
الؽريؿ دراسة فـ ّقة بالغقة مؼاركة ،وقد ب ّقـ الؿملػ يف كتابف أن ضاهرة التؼابؾ تـتظؿ
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الؼرآن ك ّؾف فال تؽاد تخؾق مـفا سقرة مـ سقره ،وقد أراد الؿملػ مـ هذه الدراسة
تلكقد إطجاز الؼرآن الؽريؿ ،كؿا استطاع الؽشػ طـ وجقه مختؾػة مـ التؼابؾ يف
الؼرآن ،وقد دطا إلك ٍ
مزيد مـ الدراسات لفذه الظاهرة الؼرآكقة)1(،
ٍ
مملػ بعـقان :الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر بـ
كذلؽ وقػت طؾك
تعرض الؿملػ يف هذه الدراسة إلك مػفقم الؿؼابؾة ،وأبرز
طقسك باصاهر وقد ّ
خصائصف ،وأهدافف ،وققؿف ،وغاياتف الػؽرية والؿعـقية فجاء بحثف يف ستة فصقل(-)2
كؿا وجدت أصروحة بعـقان :أسؾقب التؼابؾ يف الربع إخقر مـ الؼرآن
الؽريؿ ,دراسة أسؾقبقة ,تؼدّ م هبا الباحث لـقؾ درجة الؿاجستقر مـ كؾقة أداب يف
جامعة الحاج لخضر باتـة بالجزائر سـة 2339م(-)3
كؿا وجدت بحثًا بعـقان :أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرحؿـ لؾدكتقر زكريا
خضر ،حقث طؿؾ الباحث طؾك دراسة أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرحؿـ دراسة
بقاكقة كؿا بقـ أكقاع الؿؼابالت يف السقرة وأوجف التـاسب بقـفا ،وأهؿقة الؿؼابؾة يف
التػسقر وترجقح الؿعـك( ،)4وبحثًا آخر بعـقان :بـقة التؼابؾ وأثرها يف تقلقد دٓلة
الـص الؼرآين «سقرة الؾقؾ كؿقذجًا» لؾدكتقر فايز قرطان ،حقث طؿؾ الباحث طؾك

( )1اكظر :إبراهقؿ كؿال طبد العزيز ،أسؾقب الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ دراسة فـ ّقة بالغقة مؼاركة ،الدار
الثؼافقة لؾـشر ،الؼاهرة ،ط2313.1م-
( )2اكظر :باصاهر ،بـ طقسك ،الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ ،دار طؿار لؾـشر والتقزيع ،إردن ،ط2333.1م-
( )3اكظر :طز الديـ ،طؿاري ،أسؾقب التؼابؾ يف الربع إخقر مـ الؼرآن الؽريؿ ،مذكرة مؼدّ مة لـقؾ درجة
الؿاجستقر يف الؾغة العربقة ،مـ كؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة ،جامعة الحاج لخضر باتـة ،الجزائر
2313م
( )4اكظر :الخضر زكريا طؾل محؿقد  ،أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرحؿـ وأثره يف الؿعـك ،الؿجؾة إردكقة
يف الدراسات اإلسالمقة  ,الؿجؾد  , 7العدد  ،1سـة الـشر 1433الؿقافؼ 2311م-
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دراسة البـقة إسؾقبقة لؾتؼابؾ يف سقرة الؾقؾ(-* )1
وهذه الدراسات وغقرها ركّزت يف مجؿؾفا طؾك دراسة التؼابؾ كلسؾقب فـل
بالغل حػؾ بف الؼرآن الؽريؿ يف سقره وآياتف تلكقد ًا إلطجازه ،كؿا أبرزت بعض هذه
الدراسات العديد مـ جقاكب الجؿال التل يضػقفا التؼابؾ طؾك أيات الؼرآكقة ،إٓ
أن ّ
جؾ هذه الدراسات لؿ تركّز طؾك أثر هذا التؼابؾ يف تقجقف الـص وتػسقره ،وهق
ٍ
ما سلركز طؾقف يف هذه الدراسة ،كذلؽ فنن هذه الدراسات لؿ ِ
تلت إ ّ
جزء
ٓ طؾك
يسقر مـ أيات والسقر الؼرآكقة ودراسة أسؾقب التؼابؾ فقفا ،لذا كحـ بحاجة إلك
اإلكثار مـ مثؾ هذه الدراسات التل تستقطب مزيد ًا مـ السقر الؼرآكقة الؽريؿة،
وهذا البحث إسفام مفؿ يف دراسة ضاهرة التؼابؾ يف إحدى سقر الؼرآن الؽريؿ-

اهق ٌٞٚاهعوٌ ٞٚهودزاض:ٞ
تتجؾك الؼقؿة العؾؿقة لفذه الدراسة يف أشقاء مـفا:
ّ -1
أن لفا دور ًا كبقر ًا يف الرتجقح بقـ الؿعاين الؿتـقطة والؿذاهب الؿختؾػة-
 -2تعدّ سبقالً مـ سبؾ تقضقح الػؽرة وبسطفا وشرحفا وبقاهنا-
يعقل طؾقفا يف استـباط إحؽام-
 -3مـ أوجف التعؾقؾ التل ّ
 -4تساطد طؾك إضفار الؿعـك يف اختصار وإيجاز-
 -5سبقؾ لؾؽشػ طـ أوجف اإلطجاز الؼرآين-
 -6تساطد طؾك كشػ العديد مـ إسرار الؾغقية-
( )1اكظرwww.odabasham.net :
* هـاك بعض الدراسات ذات الصؾة بؿقضقع الؿؼابؾة كالدراسات الؿتعؾؼة بظاهرة التقازي ،مـ ذلؽ
طؾك سبقؾ الؿثال :التقازي الرتكقبل يف الؼرآن الؽريؿ لؾباحث :طبد اهلل الح ّقاين (أصروحة ماجستقر يف
جامعة الؿقصؾ)-
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ًػلو ٞاهدزاض:ٞ
سقؼقم البحث باإلجابة طـ السمالقـ أتققـ:
( -1ما هل أوجف التؼابؾ يف سقرة الرطد)-
 -2ما آثار التؼابؾ يف سقرة الرطد يف تػسقر إلػاظ الؼرآكقة وتقجقف الؿعـك؟
أقسؿف إلك مؼدمة وتؿفقد وثالثة مباحث
هذا وقد اقتضت صبقعة البحث أن ّ
وخاتؿة:
أما الؿؼدمة فتحدّ ثت فقفا طـ إطجاز الؼرآن الؽريؿ وأهؿقة بحثف ودراستف،
ثؿ تحدثت طـ الدراسات السابؼة ،وأما التؿفقد فتـاولت فقف تعريػ الؿؼابؾة،
وأكقاطفا وأهؿقتفا يف تػسقر إلػاظ الؼرآكقة ،وأما الؿباحث ففل طؾك الـحق أيت:
الؿبحث إول :الؿؼابؾة بقـ أيات الؽقكقة يف السقرة-
الؿبحث الثاين :الؿؼابؾة بقـ أيات الؿتع ّؾؼة بإشقاء الؿعـقية يف السقرة-
الؿبحث الثالث :الؿؼابؾة بقـ أيات الؿتع ّؾؼة بالـػس وحركات البشر يف
السقرة-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج-

ًِٔخ اهدزاض:ٞ
وأثبت
اتبعت يف هذا البحث الؿـفج التحؾقؾل الػـل لدراسة هذه الؿؼابالت
ّ
الغرض الديـل والػـل مـ إيرادها يف هذه السقرة الؽريؿة والتاريخل طـد طرض آراء
العؾؿاء فؽـت أقدّ م إسبؼ وهؽذا-
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رًٓٛذ
وفقف:

تعس ٙاملقابو ٞهػ:ًٞ

يؼقل الخؾقؾ بـ أحؿدِ :
معـك آخر
والؼبَؾ الطاقة ،تؼقل ٓ :قِبؾ لفؿ هبا ويف
ً

هق التؾؼاء ،تؼقل :لؼقتف قبالً أي مقاجفة (-)1
ويؼقل أبق بؽر الرازي :والؿؼابؾة :الؿقاجفة والتؼابؾ مثؾف (.)2
وقال ابـ فارس :الؼاف والباء والالم أصؾ واحد صحقح ّ
تدل الؽؾؿة كؾفا
طؾك مقاجفة الشلء لؾشلء ويتػرع بعد ذلؽ (-)3
ويف الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ يؼقل ابـ سقده :وقابؾ الشلء بالشلء مؼابؾة
وقبا ً
ٓ طارضف (-)4
وجاء يف لسان العرب :الؿؼابؾة :الؿقاجفة والتؼابؾ مثؾف (-)5
وجاء يف معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة :قِبؾ :صاقة قدرة ققة ،و ُقبؾ الشلء:
( )1الػراهقدي أبق طبد الرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد (ت 175هـ) ،كتاب العقـ ،تحؼقؼ :مفدي الؿخزومل
وإبراهقؿ السامرائل )166.5( ،دار ومؽتبة الفالل-

( )2الرازي محؿد بـ أبل بؽر (ت 636هـ) ،مختار الصحاح ،ضبط وتخريج وتعؾقؼ ،مصطػك ديب البغا
(ص )332دار الفدى ،الجزائر ط1993.4م-

( )3ابـ فارس ،أبق الحسقـ أحؿد (ت  395هـ) ،معجؿ مؼايقس الؾغة ،تحؼقؼ :شفاب الديـ أبق طؿرو
(ص ،)872دار الػؽر ،بقروت ،لبـان-

( )4ابـ سقدة ،أبق الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ الؿرسل (ت 458هـ) ،الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ
( ،)429.6تحؼقؼ :طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت لبـان ط 2333م-

( )5ابـ مـظقر ،أبق الػضؾ ،جؿال الديـ بـ محؿد (ت 711هـ) ،لسان العرب ( )543.11دار صادر
بقروت ،ط1997.6م-
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قدامف ،وتؼابؾ الؿـزٓن :تقاجفا (-)1
مؿا تؼدّ م ومـ خالل تتبع معـك كؾؿة قابؾ يف الؿعاجؿ الؾغقية سالػة الذكر
يتب ّقـ ّ
أن معـك الؿؼابؾة يدور حقل الؿقاجفة والؿعايـة ،وقد يؽقن ذلؽ بالؿخالػة أو
الؿقافؼة-

تعس ٙاملقابو ٞاصط ذاً:
طرففا أبق هالل العسؽري بلهنا :إيراد الؽالم ثؿ مؼابؾتف بؿثؾف يف الؿعـك
والؾػظ طؾك جفة الؿقافؼة أو الؿخالػة (-)2
ٍ
معان وكظائرها والؿضاد
وطرففا الباقالين بؼقلف :الؿؼابؾة هل أن يق ّفؼ بقـ
ّ
بضدّ ه (-)3
وطرففا السؽاكل بؼقلف :وهل أن تجؿع بقـ شقئقـ متقافؼقـ أو أكثر وبقـ
ضديفؿا ،وتؼابؾ بإضداد ثؿ إذا شرصت هـا شرصًا شرصت هـاك ضده (-)4
وطرففا الزركشل بؼقلف :وهل ذكر الشلء مع ما يقازيف يف بعض صػاتف،
ويخالػف يف بعضفا (-)5
( )1مختار ،أحؿد طؿر ،معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة ( )1773,1769.1طالؿ الؽتب ،الؼاهرة ،ط.1
2338م-

( )2العسؽري الحسـ بـ طبد اهلل (ت  395هـ) ،كتـاب الصـاطتقـ ،تحؼقؼ :د -مػقد قؿحقة ،دار الؽتب
العؾؿقة( ،ص-)371

( )3البـاقالين أبق بؽر محؿد بـ الطقب (ت 433هـ) ،إطجاز الؼرآن ،تعؾقؼ :صالح بـ محؿد بـ طقيضة
(ص )28بقروت ،دار الؽتب العؿؾقة ط1996 .1م-

( )4السؽاكل ،أبق يعؼقب (ت  626هـ) مػتاح العؾقم (ص ،)179دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان-
( )5الزركشل محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل (ت 794ه) ،البرهان يف طؾقم الؼرآن ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ
إبراهقؿ ( ،)458.3دار إحقاء الؽتب العربقة طقسك البابل الحؾبل وشركائف ط 1376.1هـ ,
=
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أما الرازي فؼال :الؿؼابؾة هل أن تجؿع بقـ شقئقـ متقافؼقـ بقـ ضديفؿا ،ثؿ
إذا شرصتفؿا بشرط وجب أن تشرط ضديفؿا بضد ذلؽ الشرط (-)1
وطؾك هذا ،فنن التعريػات السابؼة تـظر إلك التؼابؾ طؾك أكف الجؿع بقـ شقئقـ
فلكثر مـ جفة الؿقافؼة أو مـ جفة الؿخالػة ،فالؿؼابؾة قد تؽقن يف الؿتقافؼات أو
الؿتخالػات-

اهفسق بني املقابوٗ ٞاهطباق:
تعد الؿؼابؾة مـ الؿحسـات البديعقة الؿعـقية وقد اختؾػت كؾؿة العؾؿاء يف
التػريؼ بقـفا وبقـ الطباق فؿـفؿ مـ طدّ هؿا شقئًا واحد ًا كالخطقب الؼزويـل حقث
قال :ودخؾ يف الؿطابؼة ما يخص باسؿ الؿؼابؾة ،وهق أن يمتك بؿعـققـ متقافؼقـ أو
ٍ
معان متقافؼة ،ثؿ ما يؼابؾفؿا أو يؼابؾفا طؾك الرتتقب ( -)2وذهب بعضفؿ إلك أن
الؿؼابؾة أطؿ مـ الطباق ،فالؿؼابؾة أصؾ والطباق فرع ،يؼقل ابـ حجة الحؿقي:
الؿؼابؾة أدخؾفا جؿاطة يف الؿطابؼة ،وهق غـقر صحقح ،فنن الؿؼابؾة أطؿ مـ
الؿطابؼة ،وهل التـظقر بقـ شقئقـ فلكثر وبقـ ما يخالػ وما يقافؼ ( ،)3ويؼقل طبد
العزيز طتقؼ يف ذلؽ :البالغققن مختؾػقن يف أمر الؿؼابؾة ،فؿـفؿ مـ يجعؾـفا كقطـًا
مــ الؿطابؼة ويدخؾفا يف إيفام التضاد ومـفؿ مـ جعؾفا كقطًا مستؼالً مـ أكـقاع
=
1957م.
( )1الرازي فخر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر (ت636 :هـ) محؿد بـ طؿر (ت 636ه) ،كفاية اإليجاز
يف دراية اإلطجاز ،تحؼقؼ :د -سؾقؿان حؿقدة (ص  )153دار الؿعرفة الجامعقة 2333م-
( )2الؼزويـل أبق الؿعالل جالل الديـ الخطقب (ت739هــ) اإليضاح يف طؾقم البالغة ،اطتـك بف وراجعف:
طؿاد بسققين زغؾقل (ص ،)193ممسسة الؽتب الثؼافقة ،بقروت ،لبـان ،ط-3
( )3ابـ حجة الحؿقي تؼل الديـ أبل بؽر طؾل بـ طبد اهلل إزراري (ت837هـ) ،خزاكة إدب وغاية
إرب ،شرح :طصام شعقتق( ،ص )129دار ومؽتبة الفالل ،بقروت ،لبـان ،ط1987.1م-
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البديع ،وهذا هق إصحٕ ،ن الؿؼابؾة أطؿ مـ الؿطابؼـة ،وذهب بعضفؿ إلك أهنا
التقسؾ :الؿؼابؾة :وهل أطؿ مـ الطباق ،وذكر بعضفؿ أهنا
أخص( ،)1جاء يف حسـ
ّ
أخص ،وذلؽ أن تضع معاين تريد الؿقافؼة بقـفا وبقـ غقرها ،أو الؿخالػة فتليت يف
الؿقافؼ بؿا وافؼ ،ويف الؿخالػ بؿا خالػ ،أو تشرط شروصًا وتعد أحقا ً
ٓ يف أحد
الؿعـققـ ،فقجب أن تليت يف الثاين بؿثؾ ما شرصت وطددت ( )2ويضرب ابـ حجة
مثالً لذلؽ فقؼقل :ومـ معجزات هذا الباب ققلف تعالك :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ (الؼصص (73 :فاكظر إلك
مجلء الؾقؾ والـفار يف صدر الؽالم ،وهؿا ضـدان ،ثؿ قابؾفؿا يف طجز الؽالم
بضديـ ،وهؿا السؽقن والحركة ،طؾك الرتتقب ،ثؿ طرب طـ الحركة بؾػظ مرادف،
فاكتسب الؽالم بذلؽ ضر ًبا مـ الؿحاسـ زائدً ا طؾك الؿؼابؾة(.)3
أن الػرق بقـ الؿؼابؾة والطباق يؽؿـ مـ وجفقـ:
وقد بقـ اإلمام السققصل ّ
إول :أن الطباق ٓ يؽقن إٓ مـ ضديـ فؼط ،والؿؼابؾة ٓ تؽقن إٓ بؿا زاد،
مـ إربعة إلك العشرة-
والثاين :أن الطباق ٓ يؽقن إٓ بإضداد ،والؿؼابؾة بإضداد وغقر
إضداد(.)4
( )1ذهب العؾقي إلك أن الؿؼابؾة ضـرب مــ أضـرب الطباق ،اكظر :يحقك بــ حؿـزة العؾـقي (ت 749ه)،
الطراز الؿتضؿـ ٕسرار البالغـة وطؾـقم حؼائؼ اإلطجاز ( ،)178/1مصر ،مطبعة الؿؼتطػ1322 ،

هـ

1914-م-

( )2الحؾبل شفاب الديـ ،حسـ التقسـؾ إلـك صــاطة الترسؾ (ص ،)233دار الحرية ،بغداد-
( )3ابـ حجة ،خزاكة إدب (-)133.1
( )4السققصل جالل الديـ (ت911ه) ،اإلتؼان يف طؾقم الؼـرآن ،حؼؼف :صف طبد الرؤوف سعقد (،)226.3
الؿؽتبـة التقفقؼقة ،الؼاهرة  ،واكظر :مطؾقب أحؿد ،معجؿ الؿصطؾحات البالغقة وتطقرها (ص،)637
مؽتبة لبـان ،بقروت لبـان ،ط 2337م-
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وهـاك فرق ثالث وهق :أن يف الطباق حصقل التقافؼ بعد التـايف كالجؿع بقـ
الضحؽ والبؽاء بعد تـافقفؿا يف ققلف تعالك :ﭽﰘ ﰙ ﰚ ﰛﭼ( ،)1وأما
الؿؼابؾة فعؾك العؽس تؿامًا :فػقفا حصقل التـايف بعد التقافؼ كالجؿع بقـ الضحؽ
والؼؾة وهؿا متقافؼان ،والبؽاء والؽثرة وهؿا متقافؼان أيضا ،ثؿ حدث التـايف بقـفؿا
يف ققلف تعالك :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ( ،)2وبـا ًء طؾقف يؿؽـ الؼقل :بلهنؿا
متـافقان تؿامًا-

أُ٘اع اهتقابى

اهقس ْ اهلس:ٍٙ

إن أسؾقب (التؼابؾ) يف الؼرآن الؽريؿ واضح لؿـ تلمؾف ،وطبارات الؿػسريـ
الدالة طؾقف مؾحقضة لؿـ تتبعفا ،مـ ذلؽ ققلفؿ :هذه أية مؼابؾة لمية إولك ،
وققلفؿ :وبقـفؿا تؼابؾ  ،وققلفؿ :لؿا بقـفؿا مـ التؼابؾ -
وأسؾقب التؼابؾ يف الؼرآن الؽريؿ مـ حقث الجؿؾة يـؼسؿ إلك قسؿقـ:
أحدهؿا :مؼابؾة الشلء بؿا لقس بضدّ ه ،وثاكقفؿا :مؼابؾة الشلء بضدّ ه ،وهق
قسؿان:
إول :مؼابؾة يف الؾػظ والؿعـك ،ومـ إمثؾة طؾك هذا الـقع ،ققلف سبحاكف:
ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ(-)3
فؼابؾ بقـ (الضحؽ) و(البؽاء) و(الؼؾقؾ) و(الؽثقر)( -)4الثاين :مؼابؾة يف
( )1سقرة الؼؿر (أية -)43
( )2سقرة التقبة (أية -)82
( )3سقرة التقبة :أية -82
( )4ابـ إثقر ضقاء الديـ كصر اهلل بـ محؿد بـ محؿد (ت 637 :هـ) ،الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب
والشاطر ،تحؼقؼ :محؿد محل الديـ طبد الحؿقد ( )283.2مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده،
=
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الؿعـك دون الؾػظ ،ومـ إمثؾة طؾك هذا الـقع ،ققلف سبحاكف :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(-)1
وبقان (التؼابؾ) هـا مـ جفة الؿعـك :أن الـػس كؾ ما هق طؾقفا ،وضار لفا
ففق بسببفا ومـفإ :هنا إ ّمارة بالسقء ،وكؾ ما هق لفا مؿا يـػعفا فبفداية رهبا
وتقفقؼف إياها -ولق كان (التؼابؾ) هـا مـ جفة الؾػظ ،لؽان التؼدير :وإن اهتديت
فنكؿا أهتدي لفا( ،)2ويف هذا الـقع مـ التؼابؾ يؼقل ابـ إثقر :واطؾؿ أن يف تؼابؾ
الؿعاين بابًا طجقب إمر ،يحتاج إلك تلمؾ وزيادة كظر (-)3
وأ ّما مؼابؾة الشلء بؿا لقس بضده ففق طؾك ضربقـ:
أحدهؿا :أٓ يؽقن الؿؼابِؾ مِثالً لؾؿؼا َبؾ بف-
ثاكقفؿا :أن يؽقن الؿؼابِؾ مِثالً لؾؿؼا َبؾ بف ،وهذا الـقع قد يؽقن مؼابؾة يف
العدد ،أو مؼابؾة جؿؾة بجؿؾة أو مؼابؾة مقضقع بؿقضقع-
وقد ذكر الزركشل أكقاطًا أخرى مـ أسالقب (التؼابؾ) يف الؼرآن الؽريؿ
قسؿ الؿؼابؾة إلك ثالثة أقسام :كظقري ،وكؼقضل ،وخاليف(-)4
حقث ّ

أٌٓ ٞٚاملقابوٞ

تفطري األهفاظ اهقس ُ:ٞٚ

تعد الؿؼابؾ مـ أطظؿ الؼرائـ طـد تقجقف إققال وترجقحفا يف التػسقر ومـ
إمثؾة طؾك ذلؽ:
=
مصر ،ط1358 .1هـ1939 ,م .
( )1سقرة سبل :أية -53
( )2ابـ إثقر ،الؿثؾ السائر.)331,333.2( ،
( )3الؿصدر السابؼ (-)331.2
( )4ابـ إثقر ،الؿثؾ السائر (-)458.3
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ققلف تعالك :ﭽﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﭼ()1

الطاغقة :تعـل القاقعـة

الؿجـاوزة لؾحـد فـل الشدة( ،)2واختؾػ فقفا ،فؼقؾ :الرجػة ،وققؾ الـصاطؼة ،وققؾ:
الصقحة ،وققؾ :الطاغقـة مـصدر كالعافقـة ،أي بطغقاهنؿ إٓ أن الؿعـك الراجح :هق
إول :أخذ ًا بلسؾقب الؿؼابؾة بقـ هذه أية وققلف تعالك :ﭽﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﭼ( )3وهذا مـا تـبـف لـف الزمخشري ،حقث قـال( :وققـؾ :الطاغقـة
مـصدر كالعافقة ،أي بطغقاهنؿ ،ولقس بذاك ،لعدم الطباق بقـفا وبقـ ققلف تعالك
(ﯧ ﯨ)( ،)4ومعـك هذا أن الؿؼابؾة بقـ صريؼتقـ يف اإلهالك ،إولك صريؼة
إهالك ققم ثؿقد بالقاقعة الشديدة ،وهل :إما الرجػة ،وإما الصقحة ،وإما الـصاطؼة،
والثاكقـة :صريؼة إهالك ققم طاد بالريح شديدة الربد ،وطؾك هذا :فنن (الطاغقة) يبعد
أن يراد هبا الؿصدر وهق الطغقان(-)5

انًمبثالد ف ٙعٕسح انشػذ
لؼد سارت سقرة الرطد مـ ّأولفا إلك آخرها يف أداء فـل رائع أبرز طـاصر هذا
إداء هق الؿؼابالت الؿؿقزة التل طرضتفا لميات الؽقكقة ومشاهد الطبقعة
الؿحسقسة مـ السؿقات وإرض والشؿس والؼؿر ،والؾقؾ والـفار والشخقص
والظالل والغدو وأصال ،والجبال الراسقة وإهنار الجارية ،والـخقؾ صـقان وغقر
صـقان ،والظؾؿات والـقر ،والزبد الذي يذهب جػاء ،والؿاء الذي يؿؽث يف
إرض لـػع الـاس ،والتؼابؾ يف إشقاء الؿعـقية بقـ السقئة والحسـة ،والخقف
( )1سقرةالحاقة :أية -5
( )2ابـ طاشقر محؿد الطاهر ،التحرير والتـقير ( )116.29الدار التقكـسقة لؾــشر1984 ،م تقكس-
( )3سقرة الحاقة :أية-6
( )4الزمخشري محؿقد بـ طؿر (ت  538ه) ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ ،تحؼقؼ :طبد الـرزاق الؿفـدي
( )632.4بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل ط 1417.1ه 1997,م-
( )5اكظر :الخضر ،أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرحؿـ (ص-)4
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والطؿع والطقع والؽره ،والـػع والضر ،والحؼ والباصؾ ،والقفاء بالعفد وكؼض
الؿقثاق ،والسر والعالكقة ،والؼطع والقصؾ ،وبسط الرزق و َق ِ
دره ،والضالل والفدى
والؿحق واإلثبات كؿا تتؼابؾ مشاهد الـػس وحركات البشر مؿا يتصؾ بعؾؿ اهلل
وإحاصتف بتؾؽ الؿشاهد وهذه الحركات :كالتؼابؾ بقـ الغقض والزيادة يف مؽـقكات
إرحام ،والغقب والشفادة وإسرار الؼقل والجفر بف ،وآستخػاء بالؾقؾ والسرب
بالـفار ،والتؼابؾ يف تلثقر دطقة اإليؿان طؾك الـػقس ،بقـ الداطل إلك الحؼ والداطل
إلك الشرك ومـ يستجقب ومـ ٓ يستجقب ،ومـ يعؾؿ أن الؼرآن حؼ ومـ هق
أطؿك ،وبقـ اهلل الؼائؿ طؾك كؾ كػس بؿا كسبت ومـ جعؾقا لف مـ شركاء ،وبقـ
الذيـ يػرحقن بالؽتاب الؿـزل إلك الرسقل والذيـ يـؽرون بعضف ومـ هذه
الؿؼابالت الػـقة البؾقغة بقـ جزئقات السقرة يشع لقن مـ الؿقسقؼك الؿتؿاوجة
الـغؿات بقـ الؿعاين وإلػاظ يشتد وقعفا مع الربق والرطد والصقاطؼ والسجقد
صقطا وكرها ،ويفدأ مع الصابريـ ابتغاء وجف رهبؿ والؿـػؼقـ سر ًا وطالكقة،
والدارئقـ بالحسـة السقئة يف صقرة فريدة مـ التـاسؼ البؾقغ لفذا التعبقر الؼرآين
الػريد ،وبالجؿؾة يف هذه السقرة تتؼابؾ الؿعاين وتتؼابؾ الحركات وتتؼابؾ
آتجاهات تـسقؼًا لؾجق العام يف إداء(-)1

( )1اكظر :قطب س ّقد ،يف ضالل الؼرآن ( ,2343.4فؿا بعدها) دار الشروق ،الؼاهرة ،ط 1423.32هـ –
2333م -واكظر :د -إبراهقؿ كؿال طبد العزيز ،بحث بعـقان :مؼابالت متؿقزة يف الؼرآن الؽريؿ دراسة
بالغقة ،مـشقر يف مؾتؼك أهؾ التػسقر (-)http://vb.tafsir.net
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املبرث األٗي
املقابو ٞبني اآلٙات اهلُ٘ٞٚ
 -1قال تعالك :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﭼ(-)1
كجد يف أية الؽريؿة طدة مؼابالت وهل( :رفع السؿقات) (استقى طؾك
يػصؾ أيات) جاء يف الظالل :وكؼػ
العرش) (وسخر الشؿس والؼؿر) (يد ّبر إمر) ( ّ
أمام التؼابالت الؿتداخؾة يف الؿشفد ،فنذا كحـ أمام ارتػاع يف الػضاء الؿـظقر يؼابؾف
ارتػاع يف الغقب الؿجفقل ،وإذا كحـ أمام استعالء يؼابؾف التسخقر ،وإذا كحـ أمام
الشؿس والؼؿر يتؼابالن يف الجـس :كجؿ وكقكب ،ويتؼابالن يف إوان ،بالؾقؾ والـفار،
ثؿ كؿضل مع السقاق ،فؿع آستعالء والتسخقر الحؽؿة والتدبقر (-)2
 -2قال تعالك :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ(-)3
ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ططػ طؾك ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ طؾك سبقؾ
التؼابؾ بقـ العؾقيات والسػؾقات ،حقث قرر الشقاهدَ العؾقية يف أية السابؼة وهـا
أردففا بذكر الدٓئ ِؾ السػؾقة( -)4وهق مـ باب مؼابؾة الؿقضقع بالؿقضقع-
( )1سقرة الرطد :أية -2
( )2قطب ،الظالل (-)2345.4
( )3سقرة الرطد :أية -3
( )4اكظر :إلقسل شفاب الديـ محؿقد بـ طبد اهلل الحسقـل (ت1273هـ) ،روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن
العظقؿ والسبع الؿثاين ،تحؼؼ :طؾل طبد الباري ططقة ( ،)86.7دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ط1415.1هـ-
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كؿا كجد يف أية الؽريؿة كػسفا مجؿقطة مـ الؿؼابالت :بقـ الرواسل الثابتة
وإهنار الجارية وبقـ الؾقؾ والـفار وبقـ الزوج والزوج فؼد خؾؼ فقفا مـ جؿقع
أكقاع الثؿرات زوجقـ حقـ مدّ ها ثؿ تؽاثرت بعد ذلؽ وتـقطت ،وققؾ :أراد
بالزوجقـ :إسقد وإبقض ،والحؾق والحامض ،والصغقر والؽبقر ،وما أشبف ذلؽ
مـ إصـاف الؿختؾػة( -)1وكرجح هذا الؿعـك أخذ ًا بلسؾقب الؿؼابؾة ،وهق ما أشار
إلقف أبق السعقد العؿادي حقث قال :أي :اثـقـقة حؼقؼقة وهؿا الػردان الؾذان ٌّ
كؾ
زوج أخر وأكدّ بف الزوجقـ لئال ُيػفؿ أن الؿرا َد بذلؽ الش ْػعان إذ يطؾؼ
مـفؿا ُ
الزوج طؾك الؿجؿقع ولؽـ اثـقـقة ذلؽ اثـقـق ًة اطتبارية أي جعؾ مـ كؾ كقع مـ
ُ
أكقاع الثؿرات الؿقجقدة يف الدكقا ضربقـ صـػقـ إما يف الؾقن كإبقض وإسقد أو
كالحؾق والحامض أو يف الؼدر كالصغقر والؽبقر أو يف الؽقػقة كالحار
يف الطعؿ
ُ
والبارد وما أشبف ذلؽ (-)2
 -3قال تعالك :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ(-)3
وكؼػ أمام الؿؼابالت القاردة يف أية الؽريؿة :مـ الؼطع الؿتجاورات
الؿختؾػات ،والـخقؾ صـقان وغقر صـقان ،وهل مـ مؼابؾة الضديـ :حقث أشارت
أية الؽريؿة إلك حؼقؼة طجقبة وهل تؾؽ الؼطع الؿتجاورات الؿتالصؼات مـ
إرض ،والتل بعضفا صقبة وبعضفا سبخة ،وبعضفا رخقة وبعضفا صؾبة ،وبعضفا
( )1اكظر :الزمخشري ،الؽشاف (-)482.2
( )2أبق السعقد العؿادي محؿد بـ محؿد بـ مصطػك (ت982 :هـ) إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب
الؽريؿ ( )3.5دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
( )3سقرة الرطد :أية -4
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تصؾح لؾزرع دون الشجر وبعضفا بالعؽس ،رغؿ اشرتاك تؾؽ الؼطع يف الطبقعة
إرضقة وما يؾزمفا وما يعرض لفا مـ حقث إهنا متشاركة يف الـِسب وإوضاع،

َّات مِ ْـ َأ ْط ٍ
ـاب َو َز ْر ٌع وبساتقـ فقفا أكقاع
ولقٓ الؼدرة اإللفقة لؿ تؽـ كذلؽَ ،و َجـ ٌ
ْقان) أي :كخالت أصؾفا واحد( ،و َغقر ِصـ ٍ
إشجار والزروع( ،وك ِ
َخ ٌقؾ ِصـ ٌ
ْقان)
َ ُْ
متػرقات مختؾػات إصقل( ،)1قال الزمخشري :والصـقان :جؿع صـق ،وهل
الـخؾة لفا رأسان ،وأصؾفؿا واحد (-)2
 -4قال تعالك :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ()3

مشفد رهقب ومؼابؾة طجقبة بقـ مخؾقققـ مـ مخؾققات اهلل تعالك وهؿا
يسبحاكف ،الرطد والؿالئؽة ،والعجقب أكف يف وسط هذه إهقال :الربق والرطد
والصقاطؼ ،ويف زحؿة تسبقح الرطد بحؿده والؿالئؽة مـ خقػتف وزمجرة العقاصػ
بغضبف ترتػع بعض إصقات البشرية بالجدل يف اهلل صاحب كؾ هذه الؼقى فتضقع
أصقاهتؿ الضعقػة يف غؿرة هذا الفقل الؿتجاوب بالدطاء وآبتفال والرطد والؼرقعة
والصقاطؼ ،الـاصؼة كؾفا بقجقد اهلل ,الذي يجادلقن فقف-)4(,
 -5قال تعالك :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ()5

يف أية الؽريؿة كجد مؼابؾة ثالثة بثالثة :فالؿؼابؾة بقـ الشخقص

والظالل ،والطقع والؽره ،والغدو وأصال-
( )1اكظر :البقضاوي طبد اهلل بـ طؿر الشقرازي( ،ت685 :هـ) أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،تحؼقؼ:
محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ( )181.3دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ط 1418 .1ه)-
( )2الزمخشري ،الؽشاف (-)483.2
( )3سقرة الرطد :أية -13
( )4اكظر :قطب ،الظالل (-)2351.4
( )5سقرة الرطد :أية -15
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املبرث اهثاُٛ
املقابو ٞبني اآلٙات املتعوّق ٞباألغٚا ١املعِ٘ٞٙ
 .3الؿؼابؾة بقـ السقئة والحسـة والؿغػرة والعذاب
يف ققلف تعالك :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ()1

وهل مؼابؾة اثـقـ باثـقـ :بقـ السقئة والحسـة ،والؿغػرة والعذاب :فالؿراد
بالسقئة هاهـا كزول العذاب كؿا قال سبحاكف طـفؿ يف مقصـ آخر ﭽﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ
سؿقا العذاب سقئة ٕكف يسقؤهؿ ويمذيفؿ ،والحسـة ها هـا
ﯨﭼ( ،)2وإكؿا ّ
العافقة وققؾ اإلمفال والتلخقر ،وإن لؿ يع ّقـ معـك السقئة والحسـة طؾك وجف
التحديد ،إٓ أكف يعرف معـاهؿا بجفة الؿؼابؾة بالعذاب والؿغػرة ،والظاهر أن معـك
«الؿغػرة» هـا هق سرت اهلل تعالك يف الدكقا وإمفالف لؾؽػرةّ ،
دل طؾقف التقسقر يف لػظ
َم ْغ ِػ َر ٍة ،وأهنا مـ ّؽرة مؼؾؾة ،ولقس فقفا مبالغة كؿا يف ققلف :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ(-)3
 .1الؿؼابؾة بقـ الحؼ والباصؾ يف ققلف تعالك :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
           ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

( )1سقرة الرطد :أية -6
( )2سقرة إكػال :أية -32
( )3سقرة صف :أية -82
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ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ(-)1
وهذا مـ باب مؼابؾة الؿقضقع بالؿقضقع :فؼد جاء التؼابؾ يف أية الؽريؿة
بقـ الحؼ والباصؾ وبقـ الزبد وما يـػع الـاس مـ الؿاء والحؾقة وبقـ ما يذهب جػا ًء
وما يؿؽث يف إرض ،وهل أوصاف لؾحؼ والباصؾ :جاءت يف مثؾ رائع ضربف اهلل
تعالك لفؿا ،قال ابـ ططقة :صدر أية تـبقف طؾك قدرة اهلل تعالك وإقامة الحجة طؾك
الؽػرة فؾؿا فرغ مـ ذلؽ جعؾف مثا ً
ٓ لؾحؼ والباصؾ واإليؿان والؽػر والقؼقـ يف الشرع
والشؽ فقف ،وكلكف أراد بعطػ اإليؿان وما بعده التػسقر لؾؿراد بالحؼ والباصؾ(-)2
 .1الؿؼابؾة بقـ الذيـ يقفقن بعفد اهلل والذيـ يـؼضقن الؿقثاق ،يف ققلف تعالك:
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ(-)3
وهذا مـ باب مؼابؾة الشلء بضده ،والذيـ يقفقن بعفد اهلل هؿ أولق إلباب
ققلل
الؿذكقرون يف أية السابؼة طؾك اطتبار أن هذه أية متعؾؼة بالتل قبؾفا يف أحد ّ
الؿػسريـ( -)4كؿا أن هذا أية تش ّؽؾ مع أيات إربع التل بعدها مقضقطًا واحد ًا
يتـاول بعض صػات الؿممـقـ أولل إلباب ومصقرهؿ ويؼابؾف بعض صػات
الؽافريـ ومصقرهؿ وذلؽ يف أية التل بعدها-
 .4الؿؼابؾة بقـ السر والعالكقة والحسـة والسقئة يف ققلف تعالك :ﭽﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ( -)5ففل مؼابؾة اثـقـ باثـقـ حقث قابؾ بقـ اإلكػاق يف السر
( )1سقرة الرطد :أية -17
( )2ابـ ططقة ،الؿحرر القجقز (-)311.3
( )3سقرة الرطد :أية -23
( )4اكظر :الرازي ،مػاتقح الغقب (--)32.19
( )5سقرة الرطد :أية -22
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أيضا بالصدقة بعد أداء
واإلكػاق يف العالكقة :ففؿ يمدون الزكاة الؿػروضة ،ويتطقطقن ً
الػرض القاجب طؾقفؿ قالف الطربي( -)1كؿا قابؾ بقـ الحسـة والسقئة ،وققؾ يف تػسقر
(ﮅ ﮆ ﮇ) أي يدفعقن بالعؿؾ الصالح السلء مـ إطؿال قالف ابـ
طباس-
 .5الؿؼابؾة بقـ بسط الرزق و َق ِ
دره وبقـ الحقاة الدكقا وأخرة يف ققلف تعالك:
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ( ،)2وهل مؼابؾة اثـقـ باثـقـ-
ل ّؿا حؽؿ سبحاكف وتعالك طؾك مـ كؼضقا طفده يف قبقل التقحقد والـبقة بلهنؿ
مؾعقكقن يف الدكقا ومعذبقن يف أخرة فؽلكف ققؾ :لق كان همٓء أطداء اهلل لؿا فتح اهلل
ّ
والؾذات يف الدكقا ،فلجاب اهلل تعالك طـف هبذه أية وهق أكف جؾ
طؾقفؿ أبقاب الـعؿ
يف طاله يبسط الرزق طؾك البعض ويض ّقؼف طؾك البعض وٓ طالقة لذلؽ بالؽػر
مقسعًا طؾقف دون الؿممـ ،ويقجد الؿممـ مضقّؼًا طؾقف
واإليؿان ،فؼد يقجد الؽافر ّ
دون الؽافر ،فقفؾؽ الؽافر هبذا الؿال ويع ّظؿ أجر الؿممـ هبذا التضققؼ ،فالدكقا دار
امتحان وابتالء (-)3
 -6الؿؼابؾة بقـ الضالل والفدى يف ققلف تعالك :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ( ،)4وهل مؼابؾة يف
الؿعـك دون الؾػظ ،ولق كان (التؼابؾ) هـا مـ جفة الؾػظ ،لؽان التؼدير :ويفدي إلقف
مـ يشاء ،ويف أية ر ّد طؾك كػار قريش ،حقث صؾبقا مـ الـبل ﷺ آية أو معجزة
( )1اكظر :الطربي أبق جعػر محؿد بـ جرير (ت313هـ) جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن تحؼقؼ :أحؿد محؿد
شاكر ( ،)463.23ممسسة الرسالة ،ط 1423 .1هـ  2333 ,م.
( )2سقرة الرطد :أية -26
( )3اكظر :الرازي ،مػاتقح الغقب (-)38.19
( )4سقرة الرطد :أية -27
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قاهرة ضاهرة إلثبات كبقتف وصدقف مثؾ معجزات مقسك وطقسك طؾقفؿا السالم:
وذلؽ طـاد ًا ومؽابرة مـفؿ :كسؼقط السؿاء طؾقفؿ كسػًا ،مستفقـقـ بأيات
الؿتقالقة التل جاء هبا مـ طـد اهلل-
وقد اختُؾػ يف طقد الضؿقر يف (إلقف) فؼقؾ يعقد طؾك الؼرآن الؽريؿ ،وققؾ
يعقد طؾك محؿد ﷺ( )1والراجح طقده طؾك الؼرآن وآياتف أخذ ًا بلسؾقب الؿؼابؾة،
قال الؼاسؿل يف محاسـ التلويؾ :كلكف تعالك يؼقل :إن اهلل أكزل طؾقف آيات ضاهرة
ومعجزات قاهرة ولؽـ اإلضالل والفداية مـ اهلل ،فلضؾؽؿ طـ تؾؽ أيات الؼاهرة
الباهرة وهدى أققامًا آخريـ إلقفا حتك طرفقا هبا صدق محؿد ﷺ يف دطقى
الـبقة (-)2

املبرث اهثاهث
املقابو ٞبني اآلٙات املتعوّق ٞباهِفظ ٗذسكات اهبػس
 -1الؿؼابؾة بقـ الغقض والزيادة يف مؽـقكات إرحام يف ققلف تعالك :ﭽﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ(-)3
الغقض يف الؾغة بؿعـك :الـؼص ،والغقر ،والذهاب ،والـضقب -وقد جاء يف
الؿعاجؿ الؾغقية( :غاض الؿاء غقضًا ومغاضًا)ّ :
قؾ وكؼص ،أو غار فذهب( -)4وىف
( )1اكظر :ابـ ططقة ،الؿحرر القجقز (-)313.3
( )2الرازي ،مػاتقح الغقب (-)39.19.
( )3سقرة الرطد :أية -8
( )4ابـ مـظقر محؿد بـ مؽرم اإلفريؼك (ت711 :هـ) لسان العر ب ( )231.7دار صادر ،بقروت
ط 1414.3هـ ،واكظر :إبراهقؿ مصطػك ،أحؿد الزيات ،حامد طبد الؼادر ،محؿد الـجار ،الؿعجؿ
=
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الؿػردات :وغقض الؿاء ـ وما تغقض إرحام أي تػسده إرحام فتجعؾف كالؿاء
الذي تبتؾعف إرض ،والغقضة الؿؽان الذي يؼػ فقف الؿاء فقبتؾعف ( )1وقد اختؾػ
الؿػسرون يف معـك تغقض إرحام طؾك ققلقـ:
إول :السؼط أو ما تػسده إرحام فتجعؾف كالؿاء الذي تبتؾعف إرض ،قال
ابـ طباس وقتادة( :ﮀ ﮁ ﮂ)  :السؼط( ،ﮃ ﮄ) :ما زادت الرحؿ يف
الحؿؾ طؾك ما غاضت حتك ولدتف تؿامًا( -)2وقال الشقخ السعدي ( :ﮀ ﮁ
ﮂ ) أي تـؼص مؿا فقفا ،إما أن يفؾؽ الحؿؾ ،أو يتضاءل ،أو يضؿحؾ( ،ﮃ
ﮄ ) إرحام وتؽرب إجـة التل فقفا(-)3
الثاين :الدم الذي يـزل طؾك الؿرأة الحامؾ :وطزا أبق حقان هذا الؼقل إلك
الجؿفقر فؼال :قال الجؿفقر :غقض الرحؿ :الدم طؾك الحؿؾ(-)4
وطؿالً بلسؾقب الؿؼابؾة فنن الؼقل إول هق الراجح ،يؼقل الدكتقر طبد
الرحؿـ الصاوي :يؿؽــا الؼقل بلن السؼط الؿػسر لؾغقض والؿراد يف كالم طؾؿاء
الؾغة والتػسقر هق :الجـقـ الذي سؼط مـ بطـ أمف قبؾ اكتؿال خؾؼف ،أو هق الجـقـ
الذي يفؾؽ يف الرحؿ :ويتحؾؾ ويغقر وتختػل آثاره مـفا ،ويصدق طؾقف أن الرحؿ
تبتؾعف كؿا تبتؾع إرض الؿاء.
=
القسقط ( ،)668.2دار الدطقة-
( )1الراغب إصػفاين أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد (ت 532هـ) الؿػردات يف غريب الؼرآن ،تحؼقؼ:
صػقان طدكان الداودي (ص )619دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة ،دمشؼ بقروت ط 1412.1هـ-
( )2الطربي ،جامع البقان (-)359.16
( )3السعدي طبد الرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل ،تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ()414.1
(ت1376 :هـ) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ ممسسة الرسالة ،ط1423 .1هـ  2333,م.
( )4أبق حقان محؿد بـ يقسػ (ت745 :هـ) البحر الؿحقط يف التػسقر ( ،)356.6تحؼقؼ :صدقل محؿد
جؿقؾ ،دار الػؽر  ,بقروت ،ط1423.هـ-
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 -1الؿؼابؾة بقـ آستخػاء بالؾقؾ والسرب بالـفار يف ققلف تعالك :ﭽﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ(-)1
آستخػاء بالؾقؾ هق :آستتار بظؾؿتف ،والسرب بالـفار هق :آكصراف
السروب يف الؿرطك( ،-)2وققؾ
والذهاب ،والتصرف يف الحقائج ،ملخقذ مـ ُّ
قت الشلء إذا أضفرتف ،وأخػقتف إذا
الؿستخػ بالؾقؾ هق :الظاهر مـ ققلفؿَ :خ ِػ ُ
كتؿتف ،والسارب بالـفار هق :الؿتقاري ففق داخؾ يف سرب( -)3وإول أضفرٕ ،ن
الؾقؾ مظـّة لالستتار والتخػل بخالف الـفار-
جاء طـ ابـ طباس ¶ يف هذه أية :هق صاحب ريبة مستخػ بالؾقؾ
فنذا خرج بالـفار أرى الـاس أكف بريء مـ اإلثؿ (-)4
وطؾك هذا فنن الؿستخػل بالؾقؾ والسارب بالـفار :صػتان لؿقصقف واحد
يستخػل بالؾقؾ ويظفر بالـفار ،ويعضد هذا كقكف قال :وسارب ،فعطػف ططػ
الصػات ولؿ يؼؾ ومـ هق سارب بتؽرار مـ كؿا قال :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﭼ(-)5
( )1سقرة الرطد :أية -13
( )2اكظر :الراغب ،الؿػردات ( )435.1والؿاوردي أبق الحسـ طؾل بـ محؿد البصري (ت453 :هـ)
الـؽت والعققن= تػسقر الؿاوردي ،تحؼقؼ :السقد بـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ ( )97.3دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت.لبـان-
( )3البغقي الحسقـ بـ مسعقد (ت513 :هـ) معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن الؿعروف بتػسقر البغقي
حؼؼف وخرج أحاديثف محؿد طبد اهلل الـؿر  ,طثؿان جؿعة ضؿقرية  ,سؾقؿان مسؾؿ الحرش
( ،)299.4دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،ط 1417.4هـ  1997 ,م-
( )4الؿصدر السابؼ (-)299.4
( )5ابـ جزي أبق الؼاسؿ ،محؿد بـ أحؿد الؽؾبل الغركاصل (ت741 :هـ) التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ
( ،)431.1تحؼقؼ :الدكتقر طبد اهلل الخالدي ،شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت ط1416.1
=
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وإطؿا ً
ٓ ٕسؾقب الؿؼابؾة ودورها يف ترجقح الؿعـك يرى الباحث أن الؿستخػل
بالؾقؾ غقر السارب بالـفار ،ومؿا يمكد ذلؽ ما قالف الزمخشري :فنن قؾت :كان حؼ
العبارة أن يؼال :ومـ هق مستخػ بالؾقؾ ومـ هق سارب بالـفار ،حتك يتـاول معـك
آستقاء الؿستخػل والسارب :وإٓ فؼد تـاول واحد ًا هق مستخػ وسارب قؾت :فقف
وجفان :أحدهؿا ّ
أن ققلف :بِا ّلؾ ْق ِؾ َو َس ِار ٌب (ططػ طؾك مـ هق مستخػ ٓ ،طؾك
مستخػ ،والثاين أكف ططػ طؾك مستخػ :إٓ أن (مِ ْـ) يف معـك آثـقـ ،كلكف ققؾ :سقاء
مـؽؿ اثـان :مستخػ بالؾقؾ ،وسارب بالـفار -والضؿقر يف َل ُف مردود طؾك مِ ْـ كلكف ققؾ:
أسر ومـ جفر ،ومـ استخػك ومـ سرب معؼبات (-)1
لؿـ ّ
وقال ابـ جزي :والسارب والؿستخػل اثـان قصد التسقية بقـفؿا يف اصالع
اهلل طؾقفؿا ،مع تبايـ حالفؿا ---وققؾ :إن الؿستخػل بالؾقؾ والسارب بالـفار:
صػتان لؿقصقف بقـفؿا يف اصالع اهلل طؾقفؿا مع تبايـ حالفؿا ،إٓ ّ
أن جعؾفؿا اثـقـ
أرجح لقؼابؾ مـ أسر الؼقل ومـ جفر بف (-)2
 .1الؿؼابؾة يف تلثقر دطقة اإليؿان طؾك الـػقس بقـ:
أ .الداطل إلك الحؼ والداطل إلك الشرك ،يف ققلف تعالك :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ( ،)3وهل مؼابؾة مـ جفة الؿعـك دون الؾػظ ولق كان التؼابؾ مـ
جفة الؾػظ لؽان التؼدير :والذيـ يدطقن مـ دوكف لفؿ دطقة الباصؾ ،وقد ضرب اهلل
لفذه إصـام مثالً يف طدم قدرهتا طؾك إجابة دطائفؿ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
=
هـ-
( )1الزمخشري ،الؽشاف (-)488,487.2
( )2ابـ جزي ،التسفقؾ (-)431.1
( )3سقرة الرطد14 :أية-
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ﭥ ﭦﭼ ٕن العرب تضرب لؿـ سعك فقؿا ٓ يدركف مثالً بالؼابض الؿاء بالقد-
ب -مـ يستجقب لؾحؼ ومـ ٓ يستجقب يف ققلف تعالك ﭽﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰛ ﰜﭼ( ،)1وهل مؼابؾة مـ
جفة الؿعـك دون الؾػظ-
حقث قابؾ بقـ الذيـ استجابقا لرهبؿ والذيـ لؿ يستجقبقا لف ،وما استحؼف كؾ
فريؼ مـفؿ كتقجة ذلؽ ،فالذيـ استجابقا لرهبؿ لفؿ الحسـك ،والذيـ لؿ يستجقبقا لف لق
أن لفؿ ما يف إرض جؿق ًعا مـ شلء ومثؾف معف ُم ً
ؾؽا لفؿ ،ثؿ ُقبِؾ مثؾ ذلؽ مـفؿ ،وقبؾ
وطقضآ ،فتدوا بف أكػسفؿ
مـفؿ بدٓ ًمـ العذاب الذي أطدّ ه اهلل لفؿ يف كار جفـؿ
ً
مـف )2(،فلولئؽ لفؿ سقء الحساب ،وهق ما يـبغل أن يعقل طؾقف أي سقء الحساب مؼابؾ
يعقل طؾقف أن القاقع
الذيـ لفؿ الحسـك ،كؿا بقـف إلقسل حقث قال :فالذي يـبغل أن ّ
يف تؾؽ الؿؼابؾة سقء الحساب يف ققلف تعالك( :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) وقد اختُؾػ يف
معـك الحسـك :فؼقؾ هل الجـة طـ أبل بـ كعبؓ

 ،وقتادة وأ ّيده الطربي )3(،وقال

مجاهد :إهنا الحقاة والرزق ،وققؾ :يحتؿؾ أن تؽقن مضاطػة الحسـات(-)4
كرجح أن الحسـك هل :الجـة لقتؿ
وبنطؿالـا ٕسؾقب الؿؼابؾة كستطقع أن ّ
حسـ التؼابؾ بقـ الػريؼقـ حقث استحؼ الذيـ استجابقا لرهبؿ الجـة ،واستحؼ
الذيـ لؿ يستجقبقا لف جفـؿ ،وقد تػ ّطـ لذلؽ طالّمة الرافديـ حقث قال :وحقث
كان اسؿ اإلشارة القاقع مبتدأ يف هذه الجؿؾة (ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) طبارة طـ
الؿقصقل القاقع مبتدأ يف الجؿؾة السابؼة كان خربه أطـل الجؿؾة الظرفقة خرب ًا طـ
( )1سقرة الرطد :أية -18
( )2الطربي ،جامع البقان (-)416.16
( )3الؿصدر السابؼ (-)416.16
( )4الؿاوردي ،الـؽت والعققن (-)137.3
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الؿقصقل يف الحؼقؼة ومبقـًا إلهبام مضؿقن الشرصقة القاقعة خرب ًا طـف أو ً
ٓ ولذلؽ
ترك العطػ فؽلكف ققؾ :والذيـ لؿ يستجقبقا لف لفؿ سقء الحساب وذلؽ يف ققة أن
يؼال :ولؾذيـ لؿ يستجقبقا لف سقء الحساب مع زيادة تلكقد فتؿ حسـ الؿؼابؾة طؾك
أبؾغ وجف وآكده (-)1
ج -مـ يعؾؿ أن الؼرآن حؼ ومـ هق أطؿك ،يف ققلف تعالك ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ( )2وهل مؼابؾة مـ جفة الؿعـك
دون الؾػظ ،حقث قابؾ بقـ مـ يعؾؿ ّ
أن ما أكزلف اهلل طؾك كبقف محؿد ﷺ حؼ فقممـ
بف ويصدقف ويعؿؾ بؿا فقف ،ومـ هق أطؿك طؿا أكزلف اهلل طؾك رسقلف فال يممـ بف وٓ
يصدقف وطـ قتادة يف ققلف( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ) ،قال :همٓء ققم
وو َط ْقه ،قال اهلل ( :ﭚ ﭛ ﭜ ) ،قال :طـ
اكتػ ُعقا بؿا سؿعقا مـ كتاب اهلل وطؼؾقه َ
الخقر فال يبصره(-)3
د .اهلل الؼائؿ طؾك كؾ كػس بؿا كسبت ومـ جعؾقا لف مـ شركاء ،يف ققلف
تعالك ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ﯪ ﯫﭼ( )4وهل مؼابؾة مـ
جفة الؿعـك دون الؾػظ-

هذه مؼابؾة بقـ الرب ّ
دائؿ ٓ َيبقدُ وٓ َي ْفؾِؽ ،قائؿ بحػظ
جؾ يف طاله الذي هق ٌ

أرزاق جؿقع َ
طالؿ هبؿ وبؿا يؽس ُبقكف مـ إطؿال ،وبقـ مـ هق
الخ ْؾؼ،
ٌ
متضؿـ لفاٌ ،
ِ
سؿع وٓ ُيبصر وٓ يػفؿ شق ًئا ،وٓ يدفع طـ كػسف
هالؽ بائدٌ مـ ألفة الؿزطقمة ٓ َي َ
وٓ َط َّؿـ يعبده ُض ًرا ،وٓ َي ْجؾب إلقفؿا كػ ًعا؟ ففؿا لقسا َسقاء ،وحذف الجقاب يف
( )1إلقسل ،روح الؿعاين (-)126.7
( )2سقرة الرطد :أية -19
( )3الطربي ،جامع البقان (-)418.16
( )4سقرة الرطد :أية -33
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ذلؽ فؾؿ َي ُؼؾ ،وقد ققؾ (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ) :كذا وكذا ،اكتػا ًء بعؾؿ
السامع بؿا َذكَر طؿا ترك ِذكْره ،وذلؽ أكف لؿا قال جؾ ثـاؤه(:ﯩ ﯪ ﯫ ﭪ
ﭫ ﭬ )ُ ،طؾِ َؿ أن معـك الؽالم :كشركائفؿ التل اتخذوها آلف ًة(-)1

هـ .الذيـ يػرحقن بالؽتاب الؿـزل إلك الرسقل ﷺ والذيـ يـؽرون بعضف.
يف ققلف تعالك :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ

ﭶﭼ()2

وهل مؼابؾة مـ جفة الؿعـك دون الؾػظ-
حقث قابؾ بقـ الذيـ يػرحقن بؿا أكزل اهلل مـ كتاب وإحزاب الذيـ
يـؽرون بعضف وقد اختؾػ الؿػسرون فقؿـ طـك بالذيـ آتقـاهؿ الؽتاب :فؼقؾ :هؿ
أصحاب الـبل ﷺ وإحزاب الذيـ يـؽرون بعضف هؿ :الؽػار الذيـ تحزبقا طؾك
الؿسؾؿقـ ،مـ القفقد والـصارى والعرب.
وققؾ :هؿ مـ آمـ مـ أهؾ الؽتاب كعبد اهلل بـ سالم ،وإحزاب بؼقة أهؾ
الؽتاب وسائر الؿشركقـ-
وققؾ هؿ :أهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى فرحقا بؿا أكزل طؾك محؿد ﷺ
مـ تصديؼ كتبفؿ ،وذكر أوائؾفؿ ،ويضعػ هذا التلويؾ بلن القفقد والـصارى
يـؽرون بعضف ،وقد ّفرق اهلل يف هذه أية بقـ الذيـ يـؽرون بعضف وبقـ الذيـ
آتقـاهؿ الؽتاب(.)3

( )1اكظر :الطربي ،جامع البقان (-)418.16
( )2سقرة الرطد :أية-36
( )3اكظر :الطربي ،جامع البقان ( )474.16والؿاوردي ،الـؽت والعققن ( )116.3وابـ طادل ،الؾباب
(-)3384.1
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خبرًخ انجذث
اقتضت صبقعة البحث أن أضع لف خاتؿ ًة هل خالصة الـتائج التل تقصؾت
إلقفا ،أجؿؾفا فقؿا يليت:
أ  ,تعترب الؿؼابؾة أسؾقبًا مـ إسالقب الؿفؿة يف طؾؿ البديع لف ققؿتف يف
ترجقح الؿعاين وتؼقيتفا-
ب ,هـاك ثالثة فروق بقـ الؿؼابؾة والطباق ،إول :أن الطباق ٓ يؽقن إٓ
مـ ضديـ فؼط ،والؿؼابؾة ٓ تؽقن إٓ بؿا زاد ،والثاينّ :
أن الؿؼابؾة قد تؽقن بقـ
إضداد والؿتقافؼات ،أما الطباق فال يؽقن إٓ بقـ إضداد فحسب ،والثالث-:
ج ,الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ طؾك أكقاعٍ :ففـاك مؼابؾة الشلء بؿا لقس
بضدّ ه ،ومؼابؾة الشلء بضدّ ه ،وهق قسؿان :إول :مؼابؾة يف الؾػظ والؿعـك ،الثاين:
مؼابؾة يف الؿعـك دون الؾػظ ،وأ ّما مؼابؾة الشلء بؿا لقس بضده ففق طؾك ضربقـ:
أحدهؿا :أٓ يؽقن الؿؼابِؾ مِثالً لؾؿؼا َبؾ بف ،فـ(التؼابؾ) هفـا ،مـ جفة العام
والخاص-
ثاكقفؿا :أن يؽقن الؿؼابِؾ مِثالً لؾؿؼا َبؾ بف ،وهذا الـقع قد يؽقن مؼابؾة يف
العدد ،أو مؼابؾة جؿؾة بجؿؾة أو مؼابؾة مقضقع بؿقضقع ،أما الؿؼابؾة العددية ففل
طؾك أكقاع:
مؼابؾة الؿػرد بالؿػرد ،ومؼابؾة اثـقـ باثـقـ ،ومؼابؾة ثالثة بثالثة ،ومؼابؾة
أربعة بلربعة ،ومؼابؾة خؿسة بخؿسة-
وهـاك مؼابؾة مـ جفة آختالف ،وهل :الؿؼابؾة الـظقرية والـؼقضقة
والخالفقة-
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د ,لؾؿؼابؾة أثر يف بقان معـك الؾػظ الؼرآين وتقجقف أققال الؿػسريـ-
كثقرة مـ الؿؼابالت يف سقرة الرطد ضفرت يف الؿؼابؾة بقـ
ه ,هـاك أكقاع ٌ
أيات الؽقكقة :حقث الؿؼابؾة بقـ رفع السؿاء وآستقاء طؾك العرش وتسخقر
الشؿس والؼؿر ،والؿؼابؾة بقـ الرواسل الثابتة وإهنار الجارية ،والؿؼابؾة بقـ الؾقؾ
والـفار ،والؿؼابؾة بقـ الزوج والزوج ،والؿؼابؾة بقـ الؼطع الؿتجاورات
الؿختؾػات ،والؿؼابؾة بقـ الـخقؾ الصـقان وغقر الصـقان ،والؿؼابؾة بقـ الخقف
والطؿع ،والؿؼابؾة بقـ الربق الخاصػ والسحاب الثؼال ،والؿؼابؾة بقـ الرطد
والؿالئؽة ،والؿؼابؾة بقـ الطقع والؽره ،والؿؼابؾة بقـ الشخقص والظالل،
والؿؼابؾة بقـ الغدو وأصال-
 -2الؿؼابؾة بقـ أيات الؿتعؾؼة بإشقاء الؿعـقي :حقث الؿؼابؾة بقـ السقئة
والحسـة ،والؿؼابؾة بقـ الؿغػرة والعذاب ،والؿؼابؾة بقـ الذيـ يقفقن بعفد اهلل
والذيـ يـؼضقن الؿقثاق ،والؿؼابؾة بقـ الحؼ والباصؾ ،والؿؼابؾة بقـ السر والعالكقة،
والؿؼابؾة بقـ بسط الرزق و َق ِ
دره والؿؼابؾة بقـ الحقاة الدكقا وأخرة ،والؿؼابؾة بقـ
الضالل والفدى ،والؿؼابؾة بقـ الؿحق واإلثبات-
 -3الؿؼابؾة بقـ أيات الؿتع ّؾؼة بالـػس وحركات البشر :حقث الؿؼابؾة بقـ
الغقض ،والزيادة يف مؽـقكات إرحام ،والؿؼابؾة بقـ آستخػاء بالؾقؾ والسرب
بالـفار ،والؿؼابؾة يف تلثقر دطقة اإليؿان طؾك الـػقس بقـ:
 ,الداطل إلك الحؼ والداطل إلك الشرك-
 ,مـ يستجقب لؾحؼ ومـ ٓ يستجقب-
 ,مـ يعؾؿ أن الؼرآن حؼ ومـ هق أطؿك-
 ,اهلل الؼائؿ طؾك كؾ كػس بؿا كسبت ومـ جعؾقا لف مـ شركاء-
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 ,الذيـ يػرحقن بالؽتاب الؿـزل إلك الرسقل ﷺ والذيـ يـؽرون بعضف-
 ,هـاك ترابط بقـ هذه الؿتؼابالت القاردة يف سقرة الرطد ضفر مـ خالل
السقاق الؼرآين-
 ,هـاك خالف بقـ الؿػسريـ يف ففؿ بعض الؿتؼابالت القاردة يف السقرة
طؿؾ الباحث طؾك بقاكف والرتجقح بقـ الخالف الحاصؾ فقف-
طؾؿل البالغة والتػسقر بآطتـاء
ويف ختام هذا البحث :أوصل الباحثقـ يف
ّ

بلسؾقب الؿؼابؾة كقكف مـ إسالقب الؿفؿة يف طؾؿ البديع ،واإلكثار مـ الدراسات
التل تستقطب مزيد ًا مـ السقر الؼرآكقة ،الؽريؿة ،لؿا لفذا الؾقن مـ ألقان البالغة
مـ أهؿقة يف الؽشػ طـ إطجاز الؼرآن الؽريؿ ،وترجقح الؿعاين التػسقرية وتؼقيتفا-
وبعد هذا التطقاف فنين ٕرجق الؿقلك جؾ وطال ،التقفقؼ والسداد فقؿا بذلت
مـ جفد وبحث ،فنن أصبت فبػض ٍؾ مـ اهلل ,تعالك ,وإن أخطلت فؿـ كػسل
والشقطان فلسللف تعالك الؿغػرة ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك سقدكا محؿد وطؾك
آلف وصحبف أجؿعقـ-
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فٓشط انًظبدس ٔانًشاخغ
 الؼرآن الؽريؿ-
 إبراهقؿ كؿال طبد العزيز ،أسؾقب الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ دراسة فـ ّقة بالغقة
مؼاركة ،الدار الثؼافقة لؾـشر ،الؼاهرة ،ط2313 .1م-
 إبراهقؿ مصطػك وآخرون ،الؿعجؿ القسقط ،دار الدطقة-
 ابـ إثقر ضقاء الديـ كصر اهلل بـ محؿد بـ محؿد (ت 637 :هـ) ،الؿثؾ
السائر يف أدب الؽاتب والشاطر ،تحؼقؼ :محؿد محل الديـ طبد الحؿقد ،مطبعة
مصطػك البابل الحؾبل ،مصر ،ط1358 .1هـ1939 ,م-
 إلقسل شفاب الديـ محؿقد بـ طبد اهلل الحسقـل (ت1273هـ) ،روح
الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،تحؼؼ :طؾل طبد الباري ططقة ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ط 1415 .1هـ-
 باصاهر ،بـ طقسك ،الؿؼابؾة يف الؼرآن الؽريؿ ،دار طؿار ،إردن ،ط. 1
2333م-
 البـاقالين أبق بؽر محؿد بـ الطقب (ت 433هـ) ،إطجاز الؼرآن ،تعؾقؼ:
صالح طقيضة ،بقروت ،دار الؽتب العؿؾقة ط1996 .1م-
 البغقي الحسقـ بـ مسعقد (ت513 :هـ) معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن
وخرج أحاديثف محؿد طبد اهلل الـؿر وآخرون ،دار
الؿعروف بتػسقر البغقي حؼؼف ّ
صقبة ،ط 1417 .4هـ  1997 ,م-
 البقضاوي طبد اهلل بـ طؿر الشقرازي( ،ت685 :هـ) أكقار التـزيؾ وأسرار
التلويؾ ،تحؼقؼ :محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت
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ط1418 .1هـ-
 التػتازاين سعد الديـ مسعقد بـ طؿر (ت792ه) ،الؿطـقل شـرح تؾخقص
مػتاح العؾقم ،تحؼقؼ :د -طبد الحؿقد هـداوي بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ط.1
1422ه2331,م-
 ابـ جزي محؿد بـ أحؿد الؽؾبل الغركاصل (ت741 :هـ) التسفقؾ لعؾقم
التـزيؾ ،تحؼقؼ :الدكتقر طبد اهلل الخالدي ،شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت
ط 1416 .1هـ-
 الجؿؾ سؾقؿان بـ طؿر العجقؾل (ت  1234ه) الػتقحات اإللفقة بتقضقح
تػسقر الجاللقـ لؾدقائؼ الخػقة ،دار الػؽر-
 ابـ حجة الحؿقي طؾل بـ طبد اهلل إزراري (ت837هـ) ،خزاكة إدب
وغاية إرب ،شرح :طصام شعقتق ،دار ومؽتبة الفالل ،بقروت ،لبـان ،ط.1
1987م-
 الحؾبل شفاب الديـ ،حسـ التقسـؾ إلـك صــاطة الترسؾ ،دار الحرية،
بغداد-
 أبق حقان إكدلسل محؿد بـ يقسػ بـ طؾل (ت745 :هـ) البحر الؿحقط
يف التػسقر ،تحؼقؼ :صدقل محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر  ,بقروت ،ط1423.هـ.
 الخضر زكريا طؾل محؿقد  ،أسؾقب الؿؼابؾة يف سقرة الرحؿـ وأثره يف
الؿعـك ،الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة  ,الؿجؾد  , 7العدد  ،1سـة الـشر
 1433هـ-
 الرازي زيـ الديـ محؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر (ت666ه) أكؿقذج جؾقؾ
يف أسـئؾة وأجقبـة مــ غرائـب آي التـزيؾ ،تحؼقؼ :د -طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ
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الؿطرودي دار طالؿ الؽتب الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الرياض ،ط 143 1.ه
 1991م-
 الرازي فخر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر (ت636 :هـ) مػاتقح الغقب
الؿعروف بالتػسقر الؽبقر ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ط 1423.3هـ-
 الرازي فخر الديـ ،كفاية اإليجاز يف دراية اإلطجاز ،تحؼقؼ :د -سؾقؿان
حؿقدة ،دار الؿعرفة الجامعقة 2333م-
 الراغب إصػفاين الحسقـ بـ محؿد (ت 532هـ) الؿػردات يف غريب
الؼرآن ،تحؼقؼ :صػقان طدكان الداودي دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة ،دمشؼ بقروت،
ط 1412 .1هـ-
 رضا محؿد رشقد (ت1354 :هـ) تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (تػسقر الؿـار) الفقئة
الؿصرية العامة لؾؽتاب1993 ،م-
 الزركشل محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل (ت  794هـ) ،البرهان يف طؾقم الؼرآن،
تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،دار إحقاء الؽتب العربقة طقسك البابل الحؾبل
وشركائف ط 1376 .1هـ 1957 ,م.
 الزمخشري محؿقد بـ طؿر (ت  538ه) ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ،
تحؼقؼ :طبد الـرزاق الؿفـدي ،بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل ط 1417 . 1ه ,
1997م-
 السعدي طبد الرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل ،تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر
كالم الؿـان( ،ت1376 :هـ) تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ ممسسة
الرسالة ،ط1423 .1هـ  2333,م-
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 أبق السعقد العؿادي محؿد بـ محؿد (ت982 :هـ) إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك
مزايا الؽتاب الؽريؿ ( )3.5دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 السؽاكل ،أبق يعؼقب (ت  626هـ) مػتاح العؾقم ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،لبـان-
 الـسؿقـ الحؾبـل حؿد بـ يقسػ (ت 756ه) ،طؿدة الحػاظ يف تػـسقر
أشـرف إلػـاظ ،تحؼقؼ :د -محؿد التـقكجل بقـروت ،طـالؿ الؽتـب ط 1414 .1ه
1993,م-
 ابـ سقدة ،طؾل بـ إسؿاطقؾ الؿرسل (ت 458هـ) ،الؿحؽؿ والؿحقط
إطظؿ ،تحؼقؼ :طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت لبـان ،ط 2333م
 الـسققصل جالل الديـ طبد الرحؿـ (ت 911ه) اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن،
تؼديؿ وتعؾقؼ :د -مصطػك البغا ،دار ابـ كثقـر ،دمشؼ ط1416 . 3ه1996 ,م-
 الطربي أبق جعػر محؿد بـ جرير (ت313هـ) جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن
تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر ،ممسسة الرسالة ،ط 1423 .1هـ  2333 ,م-
 ابـ طادل الدمشؼل طؿر بـ طؾل الحـبؾل (ت775 :هـ) ،الؾباب يف طؾقم
الؽتاب تحؼؼ :الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد والشقخ طؾل محؿد معقض ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت لبـان ط 1419 .1هـ 1998,م-
 ابـ طاشقر محؿد الطاهر ،التحرير والتـقير ،الدار التقكـسقة لؾــشر1984 ،م
تقكس-
 طز الديـ ،طؿاري ،أسؾقب التؼابؾ يف الربع إخقر مـ الؼرآن الؽريؿ ،مذكرة
مؼدّ مة لـقؾ درجة الؿاجستقر يف الؾغة العربقة ،مـ كؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة،
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جامعة الحاج لخضر باتـة ،الجزائر 2313م
 العسؽري الحسـ بـ طبد اهلل (ت  395هـ) ،كتـاب الصـاطتقـ ،تحؼقؼ :د-
مػقد قؿحقة ،دار الؽتب العؾؿقة-
 ابـ ططقة إكدلسل طبد الحؼ بـ غالب (ت542 :هـ) الؿحرر القجقز يف
تػسقر الؽتاب العزيز تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف ،دار الؽتب العؾؿقة بقروت
ط 1422 .1هـ-
 ابـ فارس ،أبق الحسقـ أحؿد (ت  395هـ) ،معجؿ مؼايقس الؾغة ،تحؼقؼ:
شفاب الديـ أبق طؿرو ،دار الػؽر ،بقروت-
 الػراهقدي أبق طبد الرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد (ت 175هـ) ،كتاب العقـ،
تحؼقؼ :مفدي الؿخزومل وإبراهقؿ السامرائل ،دار ومؽتبة الفالل-
 الؼزويـل أبق الؿعالل جالل الديـ الخطقب (ت739هــ) اإليضاح يف طؾقم
البالغة ،اطتـك بف وراجعف :طؿاد بسققين زغؾقل ،ممسسة الؽتب الثؼافقة ،بقروت،
لبـان .ط-3
 قطب س ّقد ،يف ضالل الؼرآن ،دار الشروق ،الؼاهرة ،ط 1423 .32هـ –
2333م-
 ابـ كثقر إسؿاطقؾ بـ طؿر الؼرشل (ت774 :هـ) تػسقر الؼرآن العظقؿ
تحؼقؼ :سامل بـ محؿد سالمة ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ط1423. 2هـ ,
1999م-
 الؿاوردي طؾل بـ محؿد البصري (ت453 :هـ) الـؽت والعققن ،تحؼقؼ:
السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت.لبـان-
 مختار ،أحؿد طؿر ،وآخرون معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة ،طالؿ الؽتب،
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الؼاهرة ،ط2338 .1م-
 مطؾقب أحؿد ،معجؿ الؿصطؾحات البالغقة وتطقرها ،مؽتبة لبـان ،بقروت
لبـان ،ط 2337م-
 ابـ مـظقر محؿد بـ مؽرم اإلفريؼك (ت711 :هـ) لسان العر ب ،دار صادر،
بقروت ط 1414 .3هـ-
 يحقك بــ حؿـزة العؾـقي (ت 749ه) الطراز الؿتضؿـ ٕسرار البالغـة
وطؾـقم حؼائؼ اإلطجاز ،مصر ،مطبعة الؿؼتطػ 1322 ،هـ 1914 ,م-
الؿقاقع آلؽتروكقة:
 http://www.eajaz.org
 http://vb.tafsir.net
 http://www.odabasham.net
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Antithesis in Surat Al-Ra'd (Thunder):
A practical study
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Abstract
This paper deals with "antithesis" in Surat Ar-Ra'd
(Thunder) and points out the most relevant Quranic studies.
It also clarifies the difference between this term and
"juxtaposition". Moreover, this study examines the different
types of antithesis in the Holy Quran and applies these
concepts to surat ar-Ra'd, indicating their effects on
Quranic interpretation.
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انذالئم انذعٌٕح ادلستُثطح
يٍ حذٌث األعشاتً انزي تال يف ادلسدذ
د .ضو ٍٚبّ ضامل اهوقٌاُٛ
جاًع ٞطٚبٞ
تاريخ التحؽقؿ3417/8/5 :

تاريخ اإلفادة3418/3/8 :

املطتخوا:
سعت هذه الدراسة إلك «الدٓئؾ الدطقية الؿستـبطة مـ حديث إطرابل
الذي بال يف الؿسجد» ،وهدفت إلك أهداف طدة -أهؿفا :ما الدٓٓت الدطقية التل
اشتؿؾ طؾقفا حديث إطرابل الذي بال يف الؿسجد ،وذلؽ مـ خالل الدراسة
الدطقية الؿبـقة طؾك التلصقؾ وآستـباط والتحؾقؾ؟ وقد أوضحت يف مؼدمة البحث
مـفج البحث :استخدم الباحث مـفجقـ مـ مـاهج البحث هؿا:
 ,1الؿـفج القصػل آستـباصل :وذلؽ ٓستـباط فؼف الدطقة الذي أشتؿؾ
ٌ
ارتباط بجقاكب الؿقضقع
طؾقف حديث إطرابل الذي بال يف الؿسجد ،مؿا لف
وأصرافف ومباحثف ومسائؾف-
 ,2الؿـفج القصػل التحؾقؾل :وذلؽ لدراسة الحديث وتحؾقؾ ما فقف مـ
الؿسائؾ الدطقية-
وهـاك ثالثة مباحث :الؿبحث إول :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بـ(الداطقة)
الؿستـبطة مـ الحديث -الؿبحث الثاين :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بـ(الؿدطق)
الؿستـبطة مـ الحديث -الؿبحث الثالث :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بؼقاطد
(الدطقة) الؿستـبطة مـ الحديث -الخاتؿة-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الدٓئؾ الدطقية ،ققاطد الدطقة ،إطرابل ،أصـاف الؿدطقيـ-
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*<=+
إول إلك اهلل تعالك وإلك ديـ
ُيعدّ رسقلـا الؽريؿ
محؿد ﷺ الدّ اطل ّ
ّ
اإلسالم ،والدّ لقؾ طؾك ذلؽ هق ققل اهلل تعالك﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ * ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(-)1
ولؼد س َؾؽ الرسقل ﷺ يف دطقتف إلك اهلل وإلك اإليؿان بؿا جاء بف خطة
الرشقد وسقاسة الحؽقؿ :خطة تدُ ل طؾك ُبعد الـظر وسالمة التػؽقر ،ففق الذي
فلحس َـ تربقتف،
اصطػاه اهلل مـ بقـ خ ْؾؼف واصطـَعف لـػسف ،ور َّباه بعـايتف ورطايتف
َ
لتحؿؾ رسالتف ،و﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾(-)2
فلحس َـ تلديبف ،وه َّقله
وأ َّدبف
ُّ
َ
ولذلؽ كان مـفجف يف الدطقة إلك اهلل مـفجًا متؽامالً يف الحؽؿة والرفؼ
والؼدوة الحسـة ،وقد أرشده الؼرآن الؽريؿ إلك أسالقب الدطقة بؼقلف﴿ :ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾( ،)3وققلف تعالك:
﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ﴾(-)4
ولؿ تؽـ أققالف ﷺ فحسب هل ِدطامة دطقتف إلك اهلل :بؾ كان ُخ ُؾؼف وما ُجبِؾ
رحقؿا،
ققى دطقتف ،فؾؿ يؽـ ﷺ ف ًظا غؾق ًظا ،بؾ كان ًبرا
طؾقف مـ صػات حسـة مؿا َّ
ً
ِ
طذب الحديث ،مح ًبا لؾعدلُ ،يعطل َّ
مثابرا ،كامؾ الرجقلةْ ،
كؾ
متقاض ًعا،
ل ِّقـًا
صابرا ً
ً
ذي حؼ حؼف ،ويـظر إلك الضعقػ والبائس والقتقؿ والؿسؽقـ كظرة كؾفا إبقة
( )3سقرة :إحزاب ،أيتان (-)46,45
( )1سقرة :إكعام ،أية (-)124
( )1سقرة :الـحؾ ،أية (-)125
( )4سقرة :آل طؿران ،أية (-)159
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والؿقدة والعطػ والحـان ،مؿا يـطقي تحت ققلف تعالك لف﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ﴾( ،)1ففذه أية تدطق إلك التخ ُّؾؼ بلكؿؾ إخالق،
وآتصاف بلحسـ إوصاف-
هذا هق سؾقك الرسقل ﷺ يف الدطقة إلك اهلل ،دطقة قِقامفا الحؽؿة
شعارها السؿاحة والؾقـ مع
والؿقطظة الحسـة ،والجدال بالتل هل أحسـ ،دطقة
ُ
الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ ،مِـ ٍ
لؿـ ق َطع ،وإططاء لؿـ
طؿـ ض َؾؿ ،وو ْصؾ َ
طػق َّ
َح َرم ،ولعؾ يف قصة إطرابل الذي بال يف الؿسجد ومققػ الـبل ﷺ مـف مثا ً
ٓ
طظقؿا يف الؿـفج الؼقيؿ الذي كان طؾقف الـبل ﷺ ،ولعؾـا يف هذا البحث كستخؾص
ً
الصػات التل يـبغل أن يتحؾك هبا الداطقة ،والؼقاطد الدطقية التل كحتاجفا يف تلهقؾ
الداطقة ،وذلؽ مـ خالل آستـباط والتحؾقؾ لؿا يف الؼصة مـ دٓئؾ دطقية-

تطاؤالت اهبرث:
يؿؽـ تحديد مشؽؾة البحث مـ خالل السمال الرئقس التالل:
ما الدٓٓت الدطقية التل اشتؿؾ طؾقفا حديث إطرابل الذي بال يف
الؿسجد ،وذلؽ مـ خالل الدراسة الدطقية الؿبـقة طؾك التلصقؾ وآستـباط
والتحؾقؾ؟
س :3ما الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بِـ(الداطقة) الؿستـبطة مـ الحديث؟
س :1ما الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بـ(الؿدطق) الؿستـبطة مـ الحديث؟
س :1ما الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بـ(ققاطد الدطقة) الؿستـبطة مـ
الحديث؟
( )3سقرة :إطراف ،أية (-)199

118

اهدال٢ى اهدع٘ ٞٙاملطتِبط ًّ ٞذدٙث األعساب ٛاهر ٜباي املطحد

ًِٔخ اهبرث:
استخدم البحث الؿـفجقـ العؾؿققـ أتققـ:
 -3الؿـفج القصػل آستـباصل :وذلؽ ٓستـباط فؼف الدطقة الذي اشتؿؾ
ٌ
ارتباط بجقاكب الؿقضقع
طؾقف حديث إطرابل الذي بال يف الؿسجد ،مؿا لف
وأصرافف ومباحثف ومسائؾف-
 -1الؿـفج القصػل التحؾقؾل :وذلؽ لدراسة الحديث ،وتحؾقؾ ما فقف مـ
الؿسائؾ الدطقية تحؾقالً طؾؿ ًقا-

تقطٌٚات اهبرث:
التؿفقد :ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
الؿطؾب إول :التعريػ بؿصطؾحات البحث :الدٓئؾ – الدطقة-
الؿطؾب الثاين :حديث إطرابل رواية ودراية-
أوًٓ :روايات الحديث-
ثاك ًقا :الؿعـك اإلجؿالل لؾحديث-
الؿبحث إول :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بِـ(الداطقة) الؿستـبطة مـ
الحديث.
ويشتؿؾ طؾك ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :التعريػ بالداطقة-
الؿطؾب الثاين :أهؿقة تربقة الدطاة وتلهقؾفؿ-
الؿطؾب الثالث :صػات الداطقة الؿستـبطة مـ الحديث-
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الؿبحث الثاين :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بـ(الؿدطق) الؿستـبطة مـ
الحديث.
ويشتؿؾ طؾك ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :التعريػ بالؿدطق-
الؿطؾب الثاين :أصـاف الؿدطقيـ-
الؿطؾب الثالث :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بالؿدطق الؿستـبطة مـ
الحديث-
الؿبحث الثالث :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بؼقاطد (الدطقة) الؿستـبطة مـ
الحديث.
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
الؿطؾب إول :الؿؼصقد بؼقاطد الدطقة-
الؿطؾب الثاين :الؼقاطد الدطقية الؿستـبطة مـ الحديث-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات التل ضفرت لؾباحث أثـاء إطداد
البحث-
الػفارس :ويشتؿؾ طؾك:
ففرس الؿراجع-
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انزًٓٛذ
يف هذا التؿفقد أققم بالتعريػ بؿصطؾحات البحث ،ثؿ أستعرض حديث
إطرابل الذي بال يف الؿسجد رواية ودراية ،ولذلؽ قسؿت التؿفقد إلك مطؾبقـ
طؾك الـحق التالل:

املطوب األٗي
صطورات اهبرث
اهتعسٙ
ؤٔالً :انزؼشٚف ثبنذالئم:
واصطالحا:
تعريػ الدٓلة لغة
ً
أ -الدٓلة لغة:
لؾدٓلة يف لغة العرب جؿؾة مـ الؿعاين ،مـفا:
 -3اإلباكة والظفقر :قال ابـ فارس ؓ

« :الدال والالم أصالن أحدهؿا:

إِبا َك ُة الشلء بِ َلمار ٍة َت َتع َّؾؿفا ،وأخر ْ ِ
اب فِل الشلء -فإول ققلفؿَ :د َل ْؾ ُت ُفالكًا
اضط َر ٌ
َ َ َ َُ
َ
َط َؾك ال َّط ِر ِ
يؼَ -والدَّ ل ِ ُقؾ :إَ َم َار ُة يف الشلء ،وهق َب ِّق ُـ الدَّ ٓ َل ِة َوالدِّ ٓ َل ِة -والثاين ققلفؿ:
َتدَ ْلدَ َل َّ
اض َط َر َب»(-)1
الش ْل ُء ،إِ َذا ْ

 -1الشؽؾ والفقئة :مـف ققلفؿ :دل الؿرأة ودٓلفا :تدلؾفا طؾك زوجفا،

( )3معجؿ مؼايقس الؾغة (ٕ ،)263,259.2حؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي ،أبق الحسقـ،
تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون ،دار الػؽر1399 ،هـ-
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وذلؽ أن تريف جراءة طؾقف يف تغـج وتشؽؾ ---والدل :الغـج(-)1
 -1الفدي مـ السؽقـة والققار :قال ابـ مـظقر ؓ

 :الدل والفدي

والسؿت طبارة طـ الحالة التل يؽقن طؾقفا اإلكسان مـ السؽقـة والققار وحسـ
السقرة والطريؼة(-)2
 -4التسديد :تؼقل العرب :د ّلف طؾك الشلء يدلف د ً
ٓ ودٓلة فاكدل :سدده
إلقف -ومـف :الدلقؾ(-)3
 -5الؿعرفة بالشلء :يؼال :دلؾت هبذا الطريؼ دٓلة ،أي :طرفتف ،ودلؾت بف
أدل دٓلة(-)4
 -6الثؼة بالشلء :مـف ققل الؼائؾ :فالن يدل بػالن :أي :يثؼ بف(-)5
وطـد التلمؾ يف هذا العرض الؿعجؿل كخرج بجؿؾة مـ إمقر:
إول :أن الؿعـك الؿشفقر يف تداول أهؾ الؾسان لؿػفقم الدٓلة هق :اإلباكة
واإلرشاد والتسديد بإمارة ،أو بلي طالمة أخرى لػظقة أو غقر لػظقة-
الثاين :كؾ ما ُيستػاد مـ معاين الدٓلة وضاللفا ٓ يختؾػ ،سقاء ُح ِؿؾ طؾك
الػتح أو طؾك الؽسر-
( )3لسان العرب ()249.11
( )1لسان العربٓ ،بـ مـظقر (-)249.11
( )1الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ (ٕ ،)273.9بل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده الؿرسل ،تحؼقؼ :طبد
الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة – بقروت ،الطبعة :إولك 1421 ،هـ ،ولسان العربٓ ،بـ مـظقر
(-)248.11
( )4هتذيب الؾغة ( ،)48.14لؿحؿد بـ أحؿد بـ إزهري الفروي ،أبق مـصقر ،تحؼقؼ :محؿد طقض
مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة :إولك2331 ،م ،ولسان العرب (-)249.11
( )5الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ( ،)1699.4ومختار الصحاح (-)136.1
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ب -الدٓلة اصطالحا:
هل كقن الؾػظ متك أصؾؼ ففؿ مـف الؿعـك(-)1
أو هل كقن الشلء متك ُففؿ ففؿ غقره ،فنن كان التالزم بقـفؿا بنيجاب العؼؾ
الصرف يف ذلؽ (فعؼؾقة) ،أي :فدٓلة الشلء طؾك الغقر طؼؾقة -وإن كان التالزم
بقـفؿا (بعؾة القضع) أي بسبب وضع الشلء لؾغقر :أي :جعؾف بنزائف بحقث إذا ففؿ
الشلء ففؿ الغقر (فقضعقة) ،أي :فدٓلة الشلء طؾك الغقر وضعقة( ،)2وهل ما يؼصد
هبا إصقلققن :الدٓلة القضعقة الؾػظقة ،وقد جعؾقها ثالثة أقسام هل :الؿطابؼة،
والتضؿقـ ،وآلتزام-
وفقؿا يؾل تعريػ كؾ مـفا:
 دٓلة الؿطابؼة :وهل دٓلة الؾػظ طؾك «تؿام مسؿاه» أي :أن يدل الؾػظطؾك تؿام الؿعـك الذي وضع لف ،كدٓلة لػظ اإلكسان طؾك الحققان الـاصؼ(،)3
فالؾػظ مطابؼ لؾؿعـك ،ودٓلة الؿطابؼة هل :الدٓلة الحؼقؼقة التل وضعت لؾػظ يف
أصؾ الؾغة(-)4

( )3البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف (ٕ ،)268.2بل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر
الزركشل ،دار الؽتبل ،الطبعة :إولك1414 ،هـ-
( )1التؼرير والتحبقر (ٕ )99.1بل طبد اهلل ،شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد الؿعروف بابـ أمقر
حاج ويؼال لف ابـ الؿققت الحـػل ،دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة :الثاكقة1433 ،هـ-
( )1شرح الؽقكب الؿـقر ( ،)126.1لتؼل الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل
الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل ،تحؼقؼ :محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد ،مؽتبة العبقؽان ،الطبعة:
الثاكقة 1418هـ-
( )4أكقار الربوق يف أكقاء الػروق (ٕ ،)67.3بل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ
الؿالؽل الشفقر بالؼرايف ،طالؿ الؽتب ،الطبعة والتاريخ بال-
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 دٓلة التضؿـ :وهل دٓلة الؾػظ طؾك جزء معـاه ،كدٓلة لػظ إكسان طؾك(كاصؼ) ،أو دٓلة البقت طؾك (الجدران) فؼط ،وسؿقت الدٓلة هـا بـ(التضؿـ)ٕ :ن
تضؿـ ما َّ
دل طؾقف(-)1
الؾػظ َّ
 دٓلة آلتزام :وهل دٓلة الؾػظ طؾك ٓزمف ،كدٓلة إسد طؾك الشجاطة،وهذا الؿعـك الالزم ذهـ ًقا ٓ يـػؽ طـ الؿعـك الحؼقؼل ،فالشجاطة مالزمة لؾػظ
إسد ،ذلؽ الؾػظ الذي ّ
يدل أصالً طؾك الحققان الؿعروف ،وطـد سؿاع الؾػظ
فسؿقت هذه
يـتؼؾ مـ الؿعـك إصؾل (إسد) إلك الؿعـك الالزم (الشجاطة)ُ ،
الدٓلة بآلتزامٕ :ن الؾػظ دل طؾك ما دل طؾقف لزو ًما طـ صريؼ اكتؼال الذهـ مـ
الؾػظ إلك الؿعـك الؿراد بف ،وهل الشجاطة التل أوحك هبا ذلؽ الؾػظ(-)2
أساسا تؼقم طؾقف الدٓٓت بؿعـاها آصطالحل،
إن هذه إقسام الثالثة ُتعد
ً
ذلؽ أن الدٓٓت التل يتجف إلقفا العؾؿاء باطتبار أهنا دٓٓت ٕخذ إحؽام مـ
الـصقص أو ففؿ الؿعـك الؿراد يف طؿقمف ترتؽز طؾك هذا التؼسقؿ و ُتبـك طؾقف يف
أغؾب أحقالفا ،وكتقجة لقجقد هذه إقسام الثالثة وجدكا العؾؿاء يمولقن الدٓلة
الؾغقية بلكثر مـ معـك(-)3

( )3الؿصدر السابؼ كػسف-
( )1اإلحؽام يف أصقل إحؽام (ٕ ،)15.1بل الحسـ سقد الديـ طؾل بـ أبل طؾل بـ محؿد بـ سالؿ
الثعؾبل أمدي ،تحؼقؼ :طبد الرزاق طػقػل ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ,دمشؼ ,لبـان ،الطبعة
والتاريخ بال-
( )1هـاك خالف بقـ العؾؿاء يف الـسبة بقـ أكقاع الدٓٓت ،مـشمه اختالف آطتبارات ،فؿـ أراد
آستؼصاء فؾقرجع إلك بحث الدٓٓت يف كتب البالغة والؿـطؼ-
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ثبًَٛب :رؼشٚف انذػٕح:
أ -تعريػ الدطقة لغة:
الدطقة مصدر لؾػعؾ الثالثل دطا يدطق دطقة ،والدطقة الؿرة القاحدة مـ
الدطاء ،والدطاء :الرغبة إلك اهلل تعالك-
دطقا ودطا ًء :كاداه ،وآسؿ :الدطقة ،يؼال :دطقت فالكًا أي:
ودطا الرجؾ ً
صحت بف واستدطقتف-
والداطل الؿمذن ،يؼال :دطا الؿمذن الـاس إلك الصالة ،ففق داطل اهلل
والجؿع دطاة -والدطاة :السبابة ،ولفؿ الدطقة طؾك غقرهؿ ،أي :يبدأ هبؿ يف الدطاء،
وتداطقا طؾقف تجؿعقا ،ودطاه :ساقف(-)1

ٍ
معان متعددة كؾفا تدور حقل :الطؾب،
ويتضح مؿا سبؼ أن لؾدطقة يف الؾغة

والسمال ،والـداء ،والتجؿع ،والدطاء ،وآستؿالة(-)2
ب -تعريػ الدطقة اصطالحا:
الدطقة تطؾؼ طؾك اإلسالم أو الرسالة ،وطؾك طؿؾقة كشر اإلسالم وتبؾقغف
وبقاكف لؾـاس ،وسقاق إيرادها هق الذي يحدد الؿعـك الؿراد(-)3
اصطالحا ،ومـ التعاريػ التل وقػ
وقد تعددت تعريػات العؾؿاء لؾدطقة
ً
طؾقفا الباحث ما يؾل:
( -)3الدطقة إلك اإليؿان باهلل تعالل وبؿا جاءت بف رسؾف بتصديؼفؿ فقؿا

( )3هتذيب الؾغة ،لألزهري ،)77.3( ،ولسان العربٓ ،بـ مـظقر ،)285.14( ،والؼامقس الؿحقط،
لؾػقروزآبادى ،)328 ،327.4( ،والؿصباح الؿـقر ،لؾػققمل( ،ص ،)194وتاج العروس ،لؾزَّ بقدي،
(-)128.13
( )1أسالقب الدطقة اإلسالمقة الؿعاصرة ،أد حؿد العؿار( ،ص-)17
( )1الؿرجع السابؼ( ،ص-)21 ،23
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أخربوا بف وصاطتفؿ فقؿا أمروا(-)1
( -)1تبؾقغ اإلسالم لؾـاس ،وتعؾقؿف إياهؿ ،وتطبقؼف يف واقع الحقاة(-)2
( -)1الحث طؾك فعؾ الخقر واجتـاب الشر ،وإمر بالؿعروف والـفل طـ
الؿـؽر ،والتحبقب لؾػضقؾة والتـػقر طـ الرذيؾة ،واتباع الحؼ وكبذ الباصؾ(-)3
( -)4تبؾقغ الـاس جؿق ًعا دطقة اإلسالم وهدايتفؿ إلقفا قق ً
ٓ وطؿالً يف كؾ
زمان ومؽان ،بلسالقب ووسائؾ خاصة تتـاسب مع الؿدطقيـ ،طؾك مختؾػ
أصـاففؿ وطصقرهؿ(-)4
( -)5طؿؾقة شامؾة لتطبقؼ شرع اهلل يف حقاة الـاس طؾك الؿستقيات كافة ويف
جؿقع الؿجآت ،وفؼ الؿـاهج وإسالقب الؿشروطة(-)5
ومؿا سبؼ يتضح أن هذه التعريػات متؼاربة يف الؿعـك ،وأهنا تدور يف معـاها
حقل كشر اإلسالم وتبؾقغف لؾـاس-
لذا فنن مراد الباحث بالدٓٓت الدطقية يف هذه الدراسة :الؿحتقى الدطقي
الذي يؿؽـ استـباصف مـ خالل «حديث إطرابل الذي بال يف الؿسجد  ،وما يشقر
إلقف مـ مبادئ ودٓٓت دطقية ذات فقائد دطقية طؾك الداطقة والؿدطق-

( )3مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)157.15( ،
( )1الؿدخؾ إلك طؾؿ الدطقة :لؿحؿد أبق الػتح البقاكقين( ،ص-)17
( )1مرشد الدطاة ،لؾخطقب( ،ص-)24
( )4خصائص الدطقة اإلسالمقة مصادرها ،طالؿقتفا ،شؿقلفا ,دراسة مؼاركة :لؿحؿد أمقـ حسـ محؿد،
(ص-)17
( )5العالقة بقـ الػؼف والدطقة ،لعقد( ،ص-)31
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املطوب اهثاُٛ
ذدٙث األعساب ٛزٗاٗ ٞٙدزاٞٙ
ؤٔالً :سٔاٚبد انذذٚث:
قال :قام أطرابل فبال يف الؿسجد ،فتـاولف الـاس،
 -3طـ أبل هريرة ؓ
اءَ ،أو َذكُقبا ِمـ م ٍ
فؼال لفؿ رسقل اهلل ﷺ« :دطقهَ ،ف َلهرِي ُؼقا ط َؾك بقلِ ِف سج َؾ م ٍ
اء،
ْ
َُ ُ ْ
ً ْ َ
َ َْ َ ْ َ
ِ
يـ»(-)1
يـَ ،و َل ْؿ ُت ْب َع ُثقا ُم َع ِّسرِ َ
َفنِك ََّؿا ُبع ْثت ُْؿ ُم َق ِّسرِ َ
 ،أن أطراب ًقا بال يف الؿسجد ،فؼام إلقف بعض الؼقم ،فؼال
 -1طـ أكس ؓ
رسقل اهلل ﷺَ « :د ُطق ُه َوَٓ ت ِ
ُزْر ُمق ُه» قال :فؾؿا فرغ دطا بدلق مـ ماء فصبف طؾقف(-)2
ويف زيادة طـد مسؾؿ« :إِ َّن َه ِذ ِه ا ْل َؿ َس ِ
اجدَ َٓ ت َْص ُؾ ُح لِ َش ْل ٍء ِم ْـ َه َذا ا ْل َب ْق ِل َوَٓ
ِ
ِ ِِ
الصالَةِ َوقِ َرا َء ِة ا ْل ُؼ ْر ِ
آن»(-)3
ا ْل َؼ َذ ِر ،إِك ََّؿا ه َل لذ ْكرِ اهلل َ و َّ
 -1طـ أبل هريرة ؓ

 ،قال :دخؾ أطرابل الؿسجد ورسقل اهلل ﷺ

جالس ،فؼال :الؾفؿ اغػر لل ولؿحؿد ،وٓ تغػر ٕحد معـا! فضحؽ رسقل اهلل ﷺ
وقالَ « :ل َؼدْ احتَ َظر َت و ِ
اس ًعا» ،ثؿ ولك ،حتك إذا كان يف كاحقة الؿسجد فشج يبقل،
ْ ْ َ
فؼال إطرابل بعد أن فؼف :فؼام إلل ،بلبل وأمل ،فؾؿ يمكب ولؿ يسب ،فؼال« :إِ َّن
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َه َذا ا ْل َؿ ْس ِ
ؾصالَ ِة» ،ثؿ أمر بسجؾ مـ ماء ،فلفرغ
جدَ َٓ ُي َب ُال فقفَ ،وإِك ََّؿا ُبـ َل لذ ْكرِ اهلل َول َّ
( )3صحقح البخاري :كتاب :إدب ،باب ققل الـبل ﷺ« :يسروا وٓ تعسروا» ،حديث رقؿ،)6128( :
(-)33.8
( )1صحقح مسؾؿ :كتاب :الطفارة ،باب :وجقب غسؾ البقل وغقره مـ الـجاسات إذا حصؾت يف
الؿسجد ،وأن إرض تطفر بالؿاء مـ غقر حاجة إلك حػرها ،حديث رقؿ-)236.1( ،)284( :
( )1صحقح مسؾؿ :كتاب :الطفارة ،باب :وجقب غسؾ البقل وغقره مـ الـجاسات إذا حصؾت يف
الؿسجد ،وأن إرض تطفر بالؿاء مـ غقر حاجة إلك حػرها ،حديث رقؿ-)236.1( ،)285( :
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طؾك بقلف(-)1
وأخرجف الدارقطـل وزاد فقف :أن إطرابل سلل الـبل ﷺ طـ الساطة؟ فؼال
لف ﷺَ « :و َما َأ ْطدَ ْد َت َل َفا؟» قال ،ٓ :والذي بعثؽ بالحؼ كب ًقا ما أطددت لفا مـ كبقر
صالة وٓ صقام ،إٓ أين أحب اهلل ورسقلف ،قال ﷺَ « :فنِ َّك َ
ت» ثؿ ذكر
ؽ َم َع َم ْـ َأ ْح َب ْب َ

قصة بقلف يف الؿسجد مختصرة(-)2
 الؿػردات الغريبة:الزرم :الؼطع -وأزرم بقلف :قطعف -وزرم البقل كػسف :اكؼطع،
«ٓ تُزْ ِر ُمق ُه»َّ :
والؿعـك ٓ :تؼطعقا طؾقف بقلف(-)3
َف َشـَّ ُفَّ :
ب الؿتصؾ ،ومـف حديث ابـ
الشـ :الصب الؿـؼطع،
الص ُّ
والسـَّ :
َّ
طؿر« :كان يسـ الؿاء طؾك وجفف وٓ يشـف» أي :يجريف طؾقف وٓ يػرقفَ -
وش َّـ طؾقف
الؿاء :صبف مػر ًقا(.)4
لق ُي َمكَّث ،فنن
والس ْج ُؾ يذكَّر والدَّ ُ
ققلفُ « :ص ُّبقا طؾقف َس ْجالً» وهق الدّ لق َمألىَّ ،
بس ْجؾٍ ،كؿا ّ
كلسا إ َّ
ٓ إذا كان فقف شراب-
أن ال َؼدَ َح ٓ يؽقن ً
لؿ يؽـ فقفا ماء فؾقست َ
َّ
والذكُقب :الدَّ ْل ُق َمألَي(-)5
إَ ْط َرابِ ُّل :هق ساكـ البادية ،وققؾ :مـ سؽـفا مـ العرب ،وجؿع إطرابل:
( )3ســ ابـ ماجف :كتاب الطفارة وســفا ،باب :إرض يصقبفا البقل كقػ تغسؾ ،حديث رقؿ (،)529
(-)176.1
( )1ســ الدارقطـل :كتاب :الطفارة ،باب :يف صفارة إرض مـ البقل ،حديث رقؿ-)243.1( ،)478( :
وقال الشقخ شعقب إركاءوط :إسـاده صحقح( -حؿ) 13316
الؿ ْعؾؿ بػقائد مسؾؿ ،لؾؼاضل طقاض-)137.2( ،
(ُ )1
( )4الـفاية يف غريب الحديث وإثرٓ ،بـ إثقر-)537.2( ،
( )5الؿسالِؽ يف شرح ُم َق َّصل مالؽٓ ،بـ العربل الؿالؽل-)293.2( ،
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أطراب -وقال ابـ دققؼ العقد« :إن إطرابل مـسقب إلك إطراب ،وهؿ سؽان
البقادي» قال« :وقعت الـسبة إلك الجؿع دون القاحد ،فؼقؾٕ :كف جرى مجرى
الؼبقؾة كلثؿار ،وققؾٕ :كف لق كسب إلك القاحد ،وهق طرب لؼقؾ طربل فقشتبف
الؿعـك ،فنن العربل كؾ مـ هق مـ ولد إسؿاطقؾ ♠ ،سقاء كان ساكـًا بالبادية
أو بالؼرى ،وهذا غقر الؿعـك إول» اكتفك(-)1
صائػة الؿسجد :أي :كاحقتف ،والطائػة الؼطعة يف الشلء(-)2
فلهريؼ طؾقف :هراقت السحابة ماءها ُتفريؼ ففل مفريؼة والؿاء مفراق ،والفاء
مػتقحة يف كؾفٕ :هنا بدل مـ هؿزة أراق ،وهرقت مثؾ أرقت(-)3

ثبًَٛب :انًؼُٗ اإلخًبن ٙنهذذٚث:
«إن اإلطرابل دخؾ وصؾك فؾؿا قضك الصالة بال يف الؿسجد ،وذلؽ أكف لؿ
إكؽارا
يعفد الؿساجد وٓ طرف ما يجب لفا مـ اإلكرام والتـزيف ،وصاح الـاس
ً
لػعؾف ومبادرة إلك مـعف ،فؼال لفؿ الـبل ﷺ« :ا ْت ُر ُكق ُه» رف ًؼا بف ولط ًػا يف تعؾقؿف،
وهذه سـة مـ الرفؼ يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽرٓ ،سقؿا لؿـ قرب طفده
باإلسالم ولؿ يعؾؿ مـف آستفاكة بف ،فقع ّؾؿ أصقل الشرائع ويعذر يف غقرها ،حتك
تؿؽـ اإلسالم مـ قؾقهبؿٕ :هنؿ إن أخذوا بالتشديد يف جؿقع إحقال خقػ طؾقفؿ
أن تـػر قؾقهبؿ طـ اإليؿان وتبغض اإلسالم ،فقئقل ذلؽ إلك آرتداد والؽػر الذي
هق أشد مؿا أكؽر طؾقفؿ (-)4

( )3صرح التثريب ،لؾعراقل-)135.2( ،
( )1الؿرجع السابؼ-)135.2( ،
( )1كتاب العقـ ،لؾخؾقؾ بـ أحؿد-)365.3( ،
( )4الؿـتؼك شرح الؿقصلٕ ،بل القلقد الباجل-)129.1( ،
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انًجذث األٔل
انذالالد انذػٕٚخ انًزؼهمخ ثِـ(انذاػٛخ) انًغزُجطخ يٍ انذذٚث
يف هذا الؿبحث أتـاول التعريػ بالداطقة ،ثؿ أذكر أهؿقة تربقة الدطاة
وتلهقؾفؿ ،ثؿ أذكر صػات الداطقة الؿستـبطة مـ الحديث :ولذلؽ قؿت بتؼسقؿ هذا
الؿبحث إلك ثالثة مطالب طؾك الـحق التالل:
الؿطؾب إول :التعريػ بالداطقة-
الؿطؾب الثاين :أهؿقة تربقة الدطاة وتلهقؾفؿ-
الؿطؾب الثالث :صػات الداطقة الؿستـبطة مـ الحديث-

املطوب األٗي
اهتعس ٙباهداعٞٚ
رؼشٚف انذاػٛخ نغخ:
اسؿ فاطؾ مـ دطا يدطق ،وتليت الفاء يف آخره لؾؿبالغة ،فقؼال طؿـ ُطرف
بالدطقة« :داطقة  ،والجؿع :دطاة وداطقن ،والداطل والداطقة واحد-
ويف «هتذيب الؾغة»« :والدُ طاة :ققم َيدْ طقن إلك بقعة هدى أو ضاللة،
واحدهؿ :داعٍ ،ورجؾ داطقة إذا كان يدطق الـاس إلك بدطة أو ديـ ،أدخؾت الفاء فقف
لؾؿبالغة (-)1
وقال الخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي« :وتؼقل :دطا دطاء ،وفالن داطل ققم
( )3هتذيب الؾغة ،لألزهري-)78.3( ،
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وداطقة ققم :يدطق إلك بقعتفؿ دطقة -والجؿقع :دطاة (-)1

رؼشٚف انذاػٛخ اططالدبً:
والؿع ِّؾ ُؿ لف ،والساطل إلك
الؿب ِّؾ ُغ لإلسالمُ ،
طرفف البقاكقين الداطل بلكف هقُ « :
تطبقؼف  -فقشؿؾ مصطؾح الداطل مـ قام بلطؿال الدطقة كؾفا ،أو بعؿؾ مـ أطؿالفا،
إٓ أن الذي يؼقم هبذه إطؿال جؿقعفا هق الداطقة الؽامؾ ،فؼد قال اهلل  طـ
رسقلف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ﴾( ،)2وجاء يف الؼرآن الؽريؿ﴿ :ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(-)3
كؿا يؿؽـ تعريػ الداطل بلكف« :الؿسؾؿ» مطؾ ًؼإ :ن الدطقة وضقػة كؾ
مسؾؿ ،قال تعالك﴿ :ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒ﴾(-)4
ولؽـ التعريػ إول يبؼك أولك ،وذلؽ لقضقحف مـ جفة ،وٕن الؿسؾؿ قد
ؼصر يف وضقػتف فال يؼقم بالدطقة ،وٓ يؽقن داطقة مـ جفة أخرى(-)5
ُي ّ
وطرفف الشقخ طؾل بادحدح بؼقلف« :الداطقة هق الؿمهؾ الؼائؿ برتغقب الـاس
يف اإلسالم ،وحثفؿ طؾك التزامف بالقسائؾ الؿشروطة (-)6

( )3كتاب العقـ ،لؾخؾقؾ بـ أحؿد-)222.2( ،
( )1سقرة :إحزاب ،أية (-)49
( )1سقرة :إحؼاف ،أية (-)31
( )4سقرة :يقسػ ،أية (-)138
( )5الؿدخؾ إلك طؾؿ الدطقة ،لؾبقاكقين (ص-)17
( )6مؼقمات الداطقة :د -طؾل بادحدح( ،ص-)4
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املطوب اهثاُٛ
أٌٓ ٞٚتسب ٞٚاهدعاٗ ٝترٓٚؤٍ
الدطاة إلك اهلل هؿ صؾقعة صالح إمة ،ومبتدأ هدايتفا ،ودلقؾفا إلك صريؼ اهلل
 ،الذي هق صريؼ العز والـصر والتؿؽقـ ،وصريؼ الػقز يف الدكقا وأخرة ،هذا
أمر يؽاد أن يؽقن محؾ إجؿاع أولل العؼؾ والـفك ،وأصحاب البصائر والبصر
بققائع الدهر وتصريػ إيام والدول-
فالداطقة هق العامؾ ّ
الػذ الذي يـػرد بالتلثقر والتقجقف يف طؿؾقة الدطقة ،إذ ٓ
يشاركف يف ذلؽ طادة مـفج مقضقع ،وٓ كتاب مؼرر ،وٓ إدارة ،وٓ تقجقف ،فالداطقة
وحده هق ,يف غالب إمر ,اإلدارة والتقجقف ،والؿـفج والؽتاب والؿعؾؿ ،وطؾقف
وحده يؼع طبء هذا كؾف-
أمرا بالغ
«وهذا يجعؾ العـاية بتؽقيـ الدطاة ،وإطدادهؿ اإلطداد الؿتؽامؾً ،
إهؿقة ،وإٓ أصقبت كؾ مشروطات الدطقة بالخقبة واإلخػاق ،يف الداخؾ
والخارجٕ :ن شرصفا إول لؿ يتحؼؼ ،وهق الداطقة الؿفقل لحؿؾ الرسالة»(-)1
إن طبء الدطقة ثؼقؾ ،ومفؿة هداية الـاس طؿؾ جؾقؾ ،ومـ ثؿ وجب أن
يختار الدطاة مـ بقـ صػقف إمة وفؼ معايقر معقـة ،ولفذا قال اهلل تعالك﴿ :ﭑ
ﭒ *ﭔﭕﭖﭗ*ﭙﭚﭛﭜﭝ*ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ *ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾(-)2
فالدطقة إلك اهلل تعالك مـ إمقر الثؼقؾة التل تحتاج إلك تحؿؾ وإطداد طؾؿل
وجفف
وكػسل ،ولذلؽ وجف اهلل كبقف ﷺ بعد ما ب َّقـ لف ثؼؾ وطبء ما سقف يتحؿؾفّ :
( )3مع اهلل  ,دراسات يف الدطقة والدطاة :محؿد الغزالل( ،ص-)15
( )1سقرة :الؿزمؾ ،أيات (-)5,1
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إلك ما يعدّ بف كػسف ،فؼال لف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ﴾(-)1
وكظرا ٕهؿقة تلهقؾ الداطقة ،فؾؼد ُطـل الـبل ﷺ بتلهقؾ الصحابة ╚
ً

لؾدطقة إلك اهلل تعالك ،وكان يختار مـ الصحابة ╚ أهؾ العؾؿ والؼرآن
لقتصدّ وا لدطقة الـاس وتعؾقؿفؿ ،ومـ أبرز إمثؾة طؾك ذلؽ تقجقف الـبل ﷺ معا ًذا
ؓ

طـدما أرسؾف إلك القؿـ ،حقث أططاه تلهقالً دطق ًيا يف كقػقة التعامؾ مع
الؿدطقيـ-

فعـ ابـ طباس ¶ ،أن رسقل اهلل ﷺ بعث معا ًذا إلك القؿـ ،فؼال:
َّؽ ت َْلتِل َق ْق ًما َأ ْه َؾ كِت ٍ
َابَ ،فا ْد ُط ُف ْؿ إِ َلك َش َفا َد ِة َأ ْن َٓ إِ َل َف إَِّٓ اهللُ َو َأكِّل َر ُس ُ
«إِك َ
قل اهللَِ ،فنِ ْن
ؽَ ،ف َلط ِؾؿفؿ َأ َّن اهلل ا ْفتَر َض ط َؾق ِفؿ خَ ؿس ص َؾق ٍ
اط َ
قك لِ َذلِ َ
ات فِل ك ُِّؾ َي ْق ٍم َو َل ْق َؾ ٍة،
َ ْ ْ ْ َ َ َ
ُه ْؿ َأ َص ُ
َ َ
ْ ُْ ْ

اط َ
قك لِ َذلِ َ
ؽَ ،ف َل ْط ِؾ ْؿ ُف ْؿ َأ َّن اهللَ ا ْفت ََر َض َط َؾقْ ِف ْؿ َصدَ َق ًة فِل َأ ْم َقالِ ِف ْؿ ،ت ُْم َخ ُذ ِم ْـ
َفنِ ْن ُه ْؿ َأ َص ُ
ِ
ِ ِ
ؽَ ،فنِ َّي َ
اط َ
قك لِ َذلِ َ
اك َوك ََرائِ َؿ َأ ْم َقالِ ِف ْؿَ ،وات َِّؼ
َأغْ ـ َقائ ِف ْؿ َوت َُر ُّد َط َؾك ُف َؼ َرائ ِف ْؿَ ،فنِ ْن ُه ْؿ َأ َص ُ
ِ ِ
اب»(-)2
َد ْط َق َة ا ْل َؿظْ ُؾقمَِ ،فنِك ََّفا َل ْق َس َب ْقـ ََفا َو َب ْق َـ اهلل ح َج ٌ
فػل الحديث السابؼ تقجقف كريؿ مـ الـبل ﷺ لصاحبف معاذ بـ جبؾؓ

يف كقػقة التعامؾ مع َم ْـ سقؼدم طؾقفؿ-
والتلهقؾ الدطقي يؿ ّؽـ الداطقة مـ التعامؾ مع الـاس طؾك اختالف صبؼاهتؿ،
فقدطقهؿ ٌ
كؾ طؾك حسب حالف ،فبذلؽ تـجح دطقتف وتستؿر« ،فالداطقة الحؽقؿ هق
الذي يدرس القاقع ،وأحقال الـاس ،ومعتؼداهتؿ ،ويـزل الـاس مـازلفؿ ،ثؿ
يدطقهؿ طؾك قدر طؼقلفؿ وأففامفؿ وصبائعفؿ وأخالقفؿ ومستقاهؿ العؾؿل
( )3سقرة :الؿزمؾ ،أية (-)6
( )1صحقح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :وجقب الزكاة ،حديث رقؿ ،)119.2( ،)1458( :وصحقح
مسؾؿ :كتاب :اإليؿان ،باب :إمر باإليؿان باهلل ورسقلف وشرائع الديـ والدطاء إلقف ،حديث رقؿ
(-)51.1( ،)29
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وآجتؿاطل ،والقسائؾ التل ُيمتقن مـ جفتفا»(-)1
قال طؾل بـ أبل صالب ؓ

« :حدثقا الـاس بؿا يعرفقن ،أتحبقن أن

يؽذب اهلل ورسقلف»(-)2
مؼدرا لؾظروف التل يدطق
والتلهقؾ الدطقي يجعؾ الداطقة مدركًا لؿا حقلف،
ً
فقفا ،مراط ًقا لحاجات الـاس ومشاطرهؿ وكؾ أحقالفؿ ،فنذا طرف الداطقة هذا كؾف،
فسقف يدطق كؾ فئة مـ هذه الػئات بالحؽؿة وماذا يؼدم معفؿ؟ وماذا يمخر؟ وما
الؼضايا التل يعطقفا أهؿقة وأولقية قبؾ غقرها؟ وما إفؽار الضرورية التل يطرحفا
ويبدأ هبا-
والتلهقؾ الدطقي يؽسب الداطقة أسؾق ًبا يؽسب بف الؿدطقيـ طؾك اختالف
أصـاففؿ ،وبذلؽ تـجح دطقتف ،وأسؾقب الداطقة مفؿ يف دطقتف وكجاحفا وثباهتا،
ولذلؽ ٓبد أن يمهؾ الداطقة ويدرب طؾك إسؾقب إمثؾ يف دطقة الـاس-
قال ابـ مسعقد ؓ

ٍ
بؿحدث قق ًما حدي ًثا ٓ تبؾغف طؼق ُلفؿ ،إٓ
« :ما أكت

كان لبعضفؿ فتـ ًة»(-)3
والتلهقؾ الدطقي يجعؾ الداطقة يرقب الحال ،ويراطل مؼتضاها فؾؽؾ مؼام
مؼال ،ويؽسبف قدرة طؾك مراطاة الحال ،ولذلؽ ٓبد أن يؽقن الداطقة طؾك معرفة
طؿقؼة ودراية كبقرة بلحقال الؿدطقيـ وما يتعؾؼ هبؿ حتك يصؾ إلك الؿادة الدطقية
التل تـاسبفؿ ،وتعقـ طؾك إرشادهؿ إلك الصراط الؿستؼقؿ ،وكذلؽ يتخقر إوقات
( )3الحؽؿة يف الدطقة إلك اهلل تعالك :د -سعقد بـ طؾك بـ وهػ الؼحطاين( ،ص-)335
( )1صحقح البخاري :كتاب :العؾؿ ،باب :مـ خص بالعؾؿ قق ًما دون ققم كراهقة أن ٓ يػفؿقا ،حديث
رقؿ-)37.1( ،)127( :
( )1صحقح مسؾؿ :الؿؼدمة ،باب :الـفل طـ الحديث بؽؾ ما سؿع-)11.1( ،
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الؿـاسبة لؾدطقة ،فؾقس كؾ وقت يصؾح لؾدطقة ،ولقست كؾ كؾؿة تصؾح يف كؾ
وقت ،يبؾقر ذلؽ كؾؿة جامعة لعبد اهلل بـ مسعقد ؓ

« :إن لؾؼؾقب شفقة

وإقبا ً
وإدبارا ،فخذوها طـد شفقهتا وإقبالفا ،وذروها طـد فرتهتا
ٓ ،وفرتة
ً
وإدبارها»(-)1
والتلهقؾ الدطقي يساطد الداطقة طؾك ففؿ الؿدطقيـ ،ومـ ذلؽ مراطاة
الػروق الػرديةٕ :ن رسالتف طالؿقة يختؾػ فقفا إشخاص وبقئاهتؿ ،فالداطقة
قادرا طؾك مراطاة الػروق الػردية بقـ الؿدطقيـ :ففؿ
الؿمهؾ تلهقالً
ً
صحقحا يؽقن ً
لقسقا طؾك هقئة واحدة ،أو طؾك صريؼة واحدة ،إذ تختؾػ مشارهبؿ ،ودراسة الػروق
الػردية تساطد يف تحديد احتقاجات واستعدادات إفراد ،ومـ َث َّؿ يؾزم الرتكقز طؾقفا
ومراطاهتا طـد إطداد الربامج الدطقية وتلهقؾ الدطاة لفا-
كؾ هذا يشقر إلك أهؿقة تربقة الدطاة وتلهقؾفؿٕ :ن مؼام الدطقة مؼام طظقؿ،
يؼقل ابـ الؼقؿؓ

« :فؿؼام الدطقة إلك اهلل أفضؾ مؼامات العبد»(-)2

ومـ أطظؿ ما ُيستسؼك مـف التلهقؾ الـاجح سـة الـبل ﷺ ،ولـا يف رسقل اهلل
ﷺ قدوة حسـة ،قال اهلل ﴿ :ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹﴾(-)3
وهذا الحديث الذي كتحدث طـف يحقي فقائد طظقؿة وققاطد جؾقؾة يف تلهقؾ
الدطاة ،ومـ أراد أن يعرض الدطقة بطريؼة كاجحة فعؾقف بسـة الـبل ﷺ الؼقلقة
والػعؾقة-
( )3أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة ،لؿحؿد بـ مػؾح الحـبؾل-)133.2( ،
( )1مػتاح دار السعادةٓ ،بـ ققؿ الجقزية-)152.1( ،
( )1سقرة :التقبة ،أية (-)128
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املطوب اهثاهث
صفات اهداع ٞٚاملطتِبط ًّ ٞاذتدٙث
الداطقة هق الركـ إطظؿ يف الدطقة إلك اهلل سبحاكف وتعالك ،ولؽل تميت
الدطقة إلك اهلل ثؿارها فالبد لؾداطقة أن يتح ّؾك بصػاتُ ،تستؿد هذه الصػات مـ
كتاب اهلل وسـة كبقف ﷺ ،وقد حقى «حديث إطرابل» جؿؾة مـ تؾؽ الصػات،
ولعؾ مـ أهؿ تؾؽ الصػات ما يؾل:

ؤ -انؼهى:
العؾؿ الشرطل أمره طظقؿ :لذلؽ كان أول مبتدأ رسالة الـبل ﷺ أن اهلل تبارك
وتعالل قال لف﴿ :ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ * ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈ * ﮊ ﮋ
ﮌ * ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(-)1
فضؾ صؾب العؾؿ:
 -3العؾؿ يقرث الخشقة مـ اهلل تعالل:
قال اهلل تعالك﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾( ،)2وقال
تعالك﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
*ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾( -)3والؿعـك :إن العؾؿاء الذيـ قر ُءوا الؽتب

السؿاوية مـ قبؾ كزول الؼرآن وخروج الـبل ﷺ ،وطرفقا حؼقؼة القحك و َأمارات الـبقة،
وتؿؽـقا مـ التؿققز بقـ الحؼ والباصؾ ،والؿحؼ والؿبطؾ ،ور َأ ْوا فقفا كعتؽ وكعت ما
أكزل إلقؽ ،همٓء العؾؿا ُء إذا ُي ْت َؾك الؼرآن طؾقفؿ يؼعقن طؾك وجقهفؿ ساجديـ هلل
( )3سقرة :العؾؼ ،أيات (-)5,1
( )1سقرة :فاصر ،أية (-)28
( )1سقرة :اإلسراء ،أيتان (-)138,137
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وشؽرا هلل سبحاكف طؾك إِكجاز ما وطد بف يف تؾؽ الؽتب مـ بعثتؽ،
تعظقؿا ٕمره،
تعالك:
ً
ً
ومـ الحؼ الذي جئت بف(-)1
 -1العؾؿ يؽثر أجر العامؾ:
فبالعؾؿ يعظؿ أجر الؿممـ ،ويصحح كقتف ،فقحسـ طؿؾف ،وإذا كان الـَّاس
يشغػقن بالؿال طـ العؾؿَّ ،
فنن فضؾ العؾؿ طؾك الؿال أطظؿ ،وقد فصؾ لـا الشرع
قسؿ رسقل اهلل الـَّاس طؾك أصـاف أربعة ،جعؾ الـاجقـ مـفؿ
يف هذه الؼضقة ،فؼد َّ
صـػقـ ،وهؿا مـ تؾبث بالعؾؿ-
ِ
ِ
اح َػ ُظق ُه» قالَ « :ما
يؼقل الـبل ﷺَ « :ثالَ َث ٌة ُأ ْقس ُؿ َط َؾ ْق ِف َّـَ ،و ُأ َحدِّ ُثؽ ُْؿ َحدي ًثا َف ْ
َك َؼ َص َم ُال َط ْب ٍد ِم ْـ َصدَ َق ٍةَ ،وَٓ ُض ِؾ َؿ َط ْبدٌ َمظْ ِؾ َؿ ًة َف َص َب َر َط َؾ ْق َفا إَِّٓ زَ ا َد ُه اهللُ ِطزًّ اَ ،وَٓ َفت ََح
ِ
ٍ
اب َف ْؼرٍ» أو كؾؿة كحقها « َو ُأ َحدِّ ُثؽ ُْؿ َح ِدي ًثا
اب َم ْس َل َلة إَِّٓ َفت ََح اهللُ َط َؾ ْقف َب َ
َط ْبدٌ َب َ
اح َػ ُظق ُه» قال« :إِك ََّؿا الدُّ ْك َقا َٕ ْر َب َع ِة َك َػرٍَ :ط ْب ٍد َر َز َق ُف اهللُ َمآً َو ِط ْؾ ًؿاَ ،ف ُف َق َيت َِّؼل فِ ِقف َر َّب ُف،
َف ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
الؿـ ِ
َاز ِلَ ،و َط ْب ٍد َرزَ َق ُف اهللُ ِط ْؾ ًؿا َو َل ْؿ
َو َيص ُؾ فقف َرح َؿ ُفَ ،و َي ْع َؾ ُؿ ل َّؾف فقف َح ًّؼاَ ،ف َف َذا بِ َل ْف َض ِؾ َ
يرزُ ْقف مآًَ ،ففق ص ِ
اد ُق الـِّ َّق ِةَ ،ي ُؼ ُ
ت بِ َع َؿ ِؾ ُفالَ ٍنَ ،ف ُف َق بِـ ِ َّقتِ ِف،
قلَ :ل ْق َأ َّن لِل َمآً َل َع ِؿ ْؾ ُ
ُ َ َ
َْ ُ َ
َف َل ْج ُر ُه َؿا َس َقا ٌءَ ،و َط ْب ٍد َرزَ َق ُف اهللُ َمآً َو َل ْؿ َي ْرزُ ْق ُف ِط ْؾ ًؿاَ ،ف ُف َق َيخْ بِ ُط فِل َمالِ ِف بِ َغ ْقرِ ِط ْؾ ٍؿَٓ ،
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
الؿـَ ِ
از ِلَ ،و َط ْب ٍد
َيتَّؼل فقف َر َّب ُفَ ،وَٓ َيص ُؾ فقف َرح َؿ ُفَ ،وَٓ َي ْع َؾ ُؿ ل َّؾف فقف َح ًّؼاَ ،ف َف َذا بِ َل ْخ َبث َ
َل ْؿ َي ْرزُ ْق ُف اهللُ َمآً َوَٓ ِط ْؾ ًؿاَ ،ف ُف َق َي ُؼ ُ
ت فِ ِقف بِ َع َؿ ِؾ ُفالَ ٍنَ ،ف ُف َق
قلَ :ل ْق َأ َّن لِل َمآً َل َع ِؿ ْؾ ُ
بِـ ِ َّقتِ ِفَ ،ف ِقزْ ُر ُه َؿا َس َقا ٌء»(-)2

( )3التػسقر القسقط ،لؿجؿقطة مـ العؾؿاء-)819.5( ،
( )1ســ الرتمذي :كتاب :الزهد ،باب :ما جاء يف مثؾ الدكقا أربعة كػر ،حديث رقؿ (،562.4( ،)2325
 ،)563وقال« :هذا حديث حسـ صحقح»-
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 -1آستغػار لؾعالؿ:
ويؽػل صاحب العؾؿ فضالً َّ
أن اهلل يسخر لف كؾ شلء لقستغػر لف ويدطق لف،
ِ
َّ
ب ا ْل ِع ْؾ ِؿ َي ْستَغ ِْػ ُر َل ُف ك ُُّؾ
فعـ أكس بـ مالؽ ؓ
أن رسقل اهلل ﷺ قالَ « :صاح ُ
قت فِل ا ْل َب ْحرِ»(-)1
َش ْل ٍءَ ،حتَّك ا ْل ُح ُ
 -4صؾبة العؾؿ هؿ وصقة رسقل اهلل ﷺ:
قن الْ ِع ْؾ َؿَ ،فنِ َذا
فػل الحديث قال رسقل اهلل ﷺَ « :س َق ْلتِقؽ ُْؿ َأ ْق َقا ٌم َيطْ ُؾ ُب َ
ر َأيتُؿقهؿ َف ُؼق ُلقا لَفؿ :مرحبا مرحبا بِق ِصق ِة رس ِ ِ
ُقه ْؿ»(.)2
قل اهلل ﷺ َوا ْقـ ُ
ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ً َ َّ َ ُ
َ ْ ُ ُ ْ
ققلفَ « :ف ُؼق ُلقا لَ ُف ْؿَ :م ْر َح ًبا َم ْر َح ًبا» :الرتحقب الدطاء بالرحبة والتػسح ،وهذا
مـ طادة العرب يؼقلقن لؾداخؾ طؾقفؿ مرح ًبا ،وفعؾف مؼدر أي :ارحبقا مرح ًبا ،أو
ُقه ْؿ» :أي طؾؿقهؿ
لؼقت مرح ًبا وسعة ،والتحقة :الدطاء بالحقاة -وققلف « َوا ْقـ ُ
واجعؾقا لفؿ قـقة مـ العؾؿ يستغـقن هبا إذا احتاجقا إلقف (.)3
 -5إشراقة وجقه العؾؿاء وكضارتفا:
وجقها،
وأهؾ العؾؿ الذيـ يبؾغقن الـاس شرع اهلل تعالك هؿ أكضر الـاس
ً
وأشرففـؿ مؼا ًما ،بدطاء رسقل اهلل ﷺ لفؿ-
 ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ك ََّض َر اهللُ َط ْبدً ا َس ِؿ َع
فعـ أكس بـ مالؽ ؓ
ِ
اهاُ ،ث َّؿ َب َّؾغ ََفا َطـِّلَ ،ف ُر َّب َح ِام ِؾ فِ ْؼ ٍف غَ ْقرِ َف ِؼ ٍقفَ ،و ُر َّب َح ِام ِؾ فِ ْؼ ٍف إِ َلك َم ْـ ُه َق
َم َؼا َلتل َف َق َط َ
( )3كـز العؿال ،لؾؿتؼل الفـدي ،حديث رقؿ ،)145.13( ،)28737( :وصححف إلباين يف صحقح
الجامع ،حديث رقؿ-)3753( :
( )1ســ ابـ ماجف :الؿؼدمة ،باب :القصاة بطؾبة العؾؿ ،حديث رقؿ ( ،)93.1( )247وحسـف إلباين-
( )1شرح ســ ابـ ماجف ،لؾسققصل( ،ص-)22
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َأ ْف َؼ ُف ِمـْ ُف»(.)1
«ققلف« :ك ََّض َر اهللُ ْام َر ًأ» معـاه :الدطاء لف بالـضارة ،وهل الـعؿة والبفجة،
ويؼال« :كضره اهلل» بالتخػقػ والتثؼقؾ ،وأجقدهؿا التخػقػ ،وققؾ :لقس هذا مـ
حسـ القجف ،إكؿا معـاه حسـ الجاه والؼدر يف الخؾؼ»(-)2
 -6صؾب العؾؿ صريؼ إلك الجـة:
 ،قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقلَ « :م ْـ َس َؾ َ
ؽ َصرِي ًؼا
طـ أبل الدرداءؓ
ِ
ِ
َي ْبت َِغل فِ ِقف ِط ْؾ ًؿا َس َؾ َ
الؿالَئِ َؽ َة َلت ََض ُع َأ ْجـ ِ َحت ََفا ِر َضا ًء
ؽ اهللُ بِف َصرِي ًؼا إِ َلك َ
الجـَّةَ ،وإِ َّن َ
الع ْؾؿِ ،وإِ َّن العالِؿ َلقس َتغ ِْػر َلف مـ فِل السؿاو ِ
ب ِ
لِ َطالِ ِ
ات َو َم ْـ فِل إَ ْر ِ
ضَ ،حتَّك
َّ َ َ
َ َ َْ ُ ُ َ ْ
َ
َان فِل الؿ ِ
ِ
اءَ ،و َف ْض ُؾ ال َعالِ ِؿ َط َؾك ال َعابِ ِدَ ،ك َػ ْض ِؾ ال َؼ َؿرِ َط َؾك َسائِرِ الؽ ََقاكِ ِ
ب ،إِ َّن
الحقت ُ
َ
اء ،إِ َّن إَ ْكبِقاء َلؿ يقر ُثقا دِيـَارا وَٓ ِدرهؿا إِكَّؿا ور ُثقا ِ
الع َؾؿاء ور َث ُة إَ ْكبِق ِ
الع ْؾ َؿَ ،ف َؿ ْـ
ً َ
ْ َ ً َ َ َّ
َ َ ْ ُ َ ِّ
َ
ُ َ َ ََ
َأ َخ َذ بِ ِف َأ َخ َذ بِ َحظ َوافِرٍ»(-)3
قال ابـ دققؼ العقد« :ويف الحديث ---فضؾ السعل يف صؾب العؾؿ ويؾزم مـ
ذلؽ فضؾ آشتغال بالعؾؿ والؿراد العؾؿ الشرطل ،ويشرتط أن يؼصد بف وجف اهلل
تعالك ،وإن كان شرصًا يف كؾ طبادة»(-)4
حؽقؿا إٓ بالعؾؿ الشرطل ،وإن لؿ يصحب
وٓ يؽقن الداطقة إلك اهلل مستؼق ًؿا
ً
الداطقة مـ أول قدم يضعف يف الطريؼ إلك آخر قدم يـتفل إلقف فسؾقكف طؾك غقر
صريؼ ،وهق مؼطقع طؾقف صريؼ القصقل ،ومسدود طؾقف سبقؾ الفدى والػالح ،وهذا
طؾؿا ،حديث رقؿ ،)86.1( ،)236( :وصححف إلباين-
( )3ســ ابـ ماجف :الؿؼدمة ،باب :مـ بؾغ ً
( )1شرح السـة ،لؾبغقي-)236.1( ،
( )1ســ الرتمذي :أبقاب العؾؿ ،باب :ما جاء يف فضؾ الػؼف طؾل العبادة ،حديث رقؿ،)2682( :
( ،)48.5وصححف إلباين-
( )4شرح إربعقـ الـقويةٓ ،بـ دققؼ العقد( ،ص -)123
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إجؿاع مـ العارفقـ-
 ،طـ الـبل ﷺ قالَ « :م َث ُؾ َما َب َع َثـ ِل اهللُ بِ ِف ِم ْـ ا ْل ُفدَ ى
وطـ أبل مقسك ؓ
ِ
ِ
ِ
َت ا ْل َؽل َ
ت ا ْل َؿا َء َف َل ْك َبت ْ
َان ِمـ َْفا ك َِؼ َّق ٌة َقبِ َؾ ْ
اب َأ ْر ًضاَ ،فؽ َ
َوا ْلع ْؾ ِؿ ك ََؿ َث ِؾ ا ْل َغ ْقث ا ْلؽَثقرِ َأ َص َ
ادب َأمسؽ ِ
ِ
وا ْلع ْشب ا ْلؽَثِقر ،وكَاك ْ ِ
َت ا ْل َؿا َءَ ،فـَ َػ َع اهللُ ِب َفا الـَّا َس َف َشرِ ُبقا
َ َ
َ ُ َ
َت مـ َْفا َأ َج ُ ْ َ
ان َٓ ت ُْؿ ِس ُ
ت
ؽ َما ًء َوَٓ ُتـْبِ ُ
زَر ُطقاَ ،و َأ َصا َب ْ
ت ِمـ َْفا َصائِ َػ ًة ُأ ْخ َرى ،إِك ََّؿا ِه َل قِق َع ٌ
َو َس َؼ ْقا َو َ
ؽ َم َث ُؾ َم ْـ َف ُؼ َف فِل ِد ِ
َكل ًَ ،ف َذلِ َ
يـ اهلل ِ َو َك َػ َع ُف َما َب َع َثـِل اهللُ بِ ِف َف َع ِؾ َؿ َو َط َّؾ َؿَ ،و َم َث ُؾ َم ْـ َل ْؿ
َي ْر َف ْع ِب َذلِ َ
ت ِب ِف»(-)1
ؽ َر ْأ ًساَ ،و َل ْؿ َي ْؼ َب ْؾ ُهدَ ى اهلل ِ ا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْؾ ُ

وهذا يدل طؾك أهؿقة العؾؿ لؾدطاة إلك اهلل تعالك ،وأكف مـ أهؿ الؿفؿات،
وأطظؿ القاجبات :لقدطقا الـاس طؾك بصقرة-
ولفذا تتجؾك أهؿقة العؾؿ مـ خالل هذا الحديث يف حسـ تصرف الـبل ﷺ،
حقث كان لديف العؾؿ يف التعامؾ مع إطرابل بالحؽؿة ،والداطقة العالؿ بلحقال
الـاس والعالؿ بطرق الدطقة يستطقع أن يتصرف يف جؿقع الؿقاقػ التل تقاجفف يف
حقاتف ،سقاء مـ الؿدطقيـ ومـ غقرهؿ ،بخالف الداطقة الذي لقس لديف طؾؿ
ومعرفة يف كقػقة الدطقة وسبؾفا-
والداطقة العالؿ بلسالقب ووسائؾ الدطقة يستطقع أن يراطل أحقال الؿدطقيـ،
فالؿدطقون يف الؿجتؿعات يختؾػقن يف قبقل الدطقة وطدمف ،ولذلؽ ٓبد لؾداطقة أن
ُيمهؾ طؾك معرفة أحقال الؿدطقيـ حتك يقصؾ الدطقة إلقفؿ ،وهؽذا كان رسقل اهلل
ﷺ ،فؽان يعؾؿ أصحابف كقػ يتعامؾقن مع الؿجتؿع الذي يدطقن فقف-
( )3صحقح البخاري :كتاب :العؾؿ ،باب :فضؾ مـ طؾؿ وط ّؾؿ ،حديث رقؿ ،)37.1( ،)79( :وصحقح
مسؾؿ :كتاب :الػضائؾ ،باب :بقان مثؾ ما بعث الـبل ﷺ مـ الفدى والعؾؿ ،حديث رقؿ،)2282( :
(-)1787.4
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وهذا الحديث مـ أطظؿ إمثؾة طؾك ذلؽ :حقث راطك حالف كقكف بعقدً ا طـ
العؾؿ ،فؾؿ يماخذه بؿجرد تصرفف ،والداطقة يقاجف أصـا ًفا مـ الؿدطقيـ فالبد أن
يتعامؾ مع كؾ صـػ حسب حالف-

ة -انذهى:
حؾقؿا ،وهق ملخقذ مـ ما ّدة (ح ل م)
الحؾؿ لغة :مصدر حؾؿ فالن :أي :صار
ً
ا ّلتل ّ
تدل طؾك ترك العجؾة ،يؼال :حؾؿت طـف أحؾؿ فلكا حؾقؿ ،قال ابـ فارس:
الجقهري« :الحؾؿ –بالؽسر ,إكاة ،وققؾ هق :إكاة
«الحؾؿ خالف ال ّطقش» ،وقال
ّ
السػف وجؿعف أحالم وحؾقم (-)1
والعؼؾ ،وهق كؼقض ّ
اصطالحا:
الحؾؿ
ً
أهؿفا ما يؾل:
اختؾػ يف الحؾؿ
ً
اصطالحا طؾك أققال ّ
إول :قال الراغب« :الحؾؿ ضبط الـّػس والطبع طـد هقجان الغضب»(-)2
الثاين :قال الجاحظ « :الحؾؿ ترك آكتؼام طـد شدة الغضب مع الؼدرة طؾك
ذلؽ (-)3
الثالث :قال الجرجاين« :الحؾؿ هق الطؿلكقـة طـد َسقرة الغضب ،وققؾ :تلخقر
مؽافلة الظالؿ»(-)4
الرابع :قال الؿـاوي« :الحؾؿ هق احتؿال إطؾك إذى مـ إدكك ،أو رفع
( )3لسان العربٓ ،بـ مـظقر ،)981,979.2( ،والصحاح ،لؾجقهري ،)1934 ،1933.5( ،ومعجؿ
مؼايقس الؾغةٓ ،بـ فارس-)93.2( ،
( )1الؿػردات يف غريب الؼرآن ،لؾراغب إصػفاين( ،ص-)253
( )1هتذيب إخالق ،لؾجاحظ( ،ص-)23
( )4التعريػات ،الجرجاين( ،ص-)92
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حؼ مستعظؿ (-)1
الؿماخذة طـ مستح ّؼفا بالجـاية يف ّ
الحؾؿ مـ صػة إكبقاء طؾقفؿ السالم:
قال تعالك﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ *ﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ﴾(-)2
 ،أكف قال :قال
وقد حث الـبل ﷺ طؾك الحؾؿ ،فعـ أكس بـ مالؽ ؓ
الش ْق َط ِ
رسقل اهلل ﷺ« :الت ََّلكِّل ِم َـ اهللَِ ،وا ْل َع َج َؾ ُة ِم َـ َّ
انَ ،و َما َش ْل ٌء َأ ْك َث َر َم َعا ِذ َير ِم َـ اهللِ،
ٍ
ِ
ب إِ َلك اهلل ِ ِم َـ ا ْل َح ْؿ ِد»(-)3
َو َما م ْـ َش ْلء َأ َح َّ
قؽ لَخَ ص َؾ َتق ِـ ي ِ
« :إِ َّن فِ َ
ح ُّب ُف َؿا اهللُ:
ٕشج طبد الؼقس ؓ
وقال الـبل ﷺ
ّ
ْ ْ ُ
ا ْل ِ
ح ْؾ ُؿ َوإَكَا ُة»(-)4
والحؾؿ ضرورة يف حقاة الداطقةٕ :كف يقاجف يف صريؼ دطقتف أصـاف
الؿدطقيـ مـ الجاهؾ والؿتعؾؿ والؿتلول وغقرهؿ-
ومـ أطظؿ إمثؾة التطبقؼقة لؾحؾؿ يف حقاة الـبل ﷺ هذا الحديث ،حقث إن
الـبل ﷺ حؾؿ طؾك إطرابل حقـ تبقل يف الؿسجد جاهالً ،وهذا واضح يف ققلف
ﷺَ « :د ُطق ُه َٓ ُتز ِْر ُمق ُه» ،وهذا ّ
يدل طؾك حؾؿف ﷺ وصربه ،وتلكِّقف يف الدطقة إلك اهلل
( )3التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ ،لؾؿـاوي( ،ص-)146
( )1سقرة :التقبة ،أيتان (-)114,113
( )1مسـد أبل يعؾك :حديث رقؿ ،)247.7( ،)4256( :وحسـف إلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب،
حديث رقؿ-)113.2( ،)1572( :
( )4صحقح مسؾؿ :كتاب :اإليؿان ،باب :إمر باإليؿان باهلل ورسقلف ،وشرائع الديـ ،والدطاء إلقف ،حديث
رقؿ (-)48.1( ،)17
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 :فنكف ﷺ لؿ يعجؾ بالعؼقبة ،فقـبغل لؾداطقة أن يستػقد مـ هذا الؿققػ ،فال
يستعجؾ بالعؼقبة وتعـقػ الؿخطئ-
وٓ يحصؾ لؾداطقة تحصقؾ الحؾؿ يف دطقتف إٓ بػضؾ اهلل تعالك ،ثؿ معرفة
هدي الـبل ﷺ يف دطقتف-
ٍ
الـبل
ومـ تؾؽ إمثؾة :طـ ابـ مسعقد ؓ
قال :لؿا كان يقم حـقـ آثر ُّ
كاسا يف الؼسؿة ،فلططك إقرع بـ حابس مائة مـ اإلبؾ ،وأططك طققـة مثؾ
ﷺ ُأ ً
كاسا مـ أشراف العرب فآثرهؿ يقمئذ يف الؼسؿة ،قال رجؾ :واهلل إن
ذلؽ ،وأططك ُأ ً
هذه الؼسؿة ما ُط ِد َل فقفا ،وما ُأريدَ هبا وجف اهلل ،فؼؾت :واهلل ُٕ
َّ
خربن الـبل ﷺ ،فلتقتف
ِ
ِ
ِ
ي بِ َل ْك َث َر
قسك َقدْ ُأو ِذ َ
فلخربتف ،فؼالَ « :ف َؿ ْـ َي ْعد ُل إِ َذا َل ْؿ َي ْعد ْل اهللُ َو َر ُسق ُل ُفَ ،رح َؿ اهللُ ُم َ
ِم ْـ َه َذا َف َص َب َر»(-)1

وهذا مـ أطظؿ مظاهر الحؾؿ يف الدطقة إلك اهلل تعالك ،وقد اقتضت حؽؿة
الـبل ﷺ أن يؼسؿ الغـائؿ بقـ همٓء الؿملػة قؾقهبؿ ،ويقكِّؾ َم ْـ قؾبف مؿتؾئ
باإليؿان إلك إيؿاكف(-)2
والداطقة إذا تحؾك بالحؾؿ حصؾ جؿؾة مـ الػقائد التل تجعؾ دطقتف مؼبقلة
وحالف محبقب لؾؿدطقيـ ومـ تؾؽ الػقائد ما يؾل:
( -)3الحؾؿ صػة تؽسب الؿرء مح ّبة اهلل ورضقاكف-
الصدر ،وامتالك الـّػس-
( -)1دلقؾ كؿال العؼؾ وسعة ّ
( )3صحقح :البخاري :كتاب :فرض الخؿس ،باب ما كان الـبل ﷺ يعطل الؿملػة قؾقهبؿ وغقرهؿ مـ
الخؿس ،حديث رقؿ ( ،)95.4( ،)3153وصحقح مسؾؿ :كتاب الزكاة ،باب إططاء الؿملػة قؾقهبؿ
طؾك اإلسالم وتصرب مـ ققي إيؿاكف ،حديث رقؿ-)739.2( ،)1362( :
( )1فتح الباريٓ ،بـ حجر-)49.8( ،

د .ضو ٍٚبّ ضامل اهوقٌاُٛ

143

( -)1معاوكة الؿالئؽة لف-
( -)4إطاكة الـّاس لف ووققففؿ يف ص ّػف-
أيضا-
( -)5صػة مـ صػات اهلل سبحاكف ،وهل مـ صػات أولقائف ً
( -)6تعؿؾ طؾك تآلػ الؼؾقب وكشر الؿح ّبة بقـ الـّاس-
( -)7تزيؾ البغض وتؿـع الحسد وتؿقؾ الؼؾقب-

خـ -انشفك ٔانه:ٍٛ
الرفؼ لغة :الؾطػ ولقـ الجاكب ،وهق ضد العـػ ،والؾقـ :ضد الخشقكة( ،)1قال
اهلل تعالك﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾(-)2
سفؾت لفؿ أخالقؽ ،وكثرة احتؿالؽ ،ولؿ تسرع إلقفؿ
ومعـك ﴿ﭝ ﭞ﴾َّ :
بالغضب فقؿا كان مـفؿ(-)3
فظفر مـ هذه التعريػات الؾغقية أن الرفؼ والؾقـ يتضؿـ :لقـ الجاكب بالؼقل
والػعؾ ،وإخذ بإسفؾ وإيسر وحسـ الخؾؼ ،وكثرة آحتؿال ،وطدم اإلسراع
بالغضب والتعـقػ(-)4
الرفؼ اصطالحا :هق لقـ الجاكب بالؼقل والػعؾ ،وإخذ بإسفؾ ،وهق ضدّ
العـػ(-)5
( )3الؼامقس الؿحقط ،لؾػقروزآبادي( ،ص ،)145والؿعجؿ القسقط ،إلبراهقؿ مصطػك وآخريـ،
( ،)362.1والـفاية يف غريب الحديث وإثرٓ ،بـ إثقر-)246.2( ،
( )1سقرة :آل طؿران ،أية (-)159
( )1معالؿ التـزيؾ ،لؾبغقي-)449.1( ،
( )4فتح الباريٓ ،بـ حجر-)449.13( ،
( )5فتح الباريٓ ،بـ حجر ،)449.13( ،ودلقؾ الػالحقـٓ ،بـ طالن-)89.3( ،
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قال الغزالل يف «اإلحقاء»« :اطؾؿ أن الرفؼ محؿقد ويضا ّده العـػ والحدّ ة-
والعـػ كتقجة الغضب والػظاضة ،والرفؼ والؾقـ كتقجة حسـ الخؾؼ والسالمة ،وقد
يؽقن سبب الحدّ ة الغضب ،وقد يؽقن سببفا شدة الحرص واستقالؤه بحقث يدهش
فالرفؼ يف إمقر ثؿرة ٓ يثؿرها إٓ حسـ الخؾؼ ،وٓ
طـ التػ ّؽر ،ويؿـع مـ التث َّبتّ ،
يحسـ الخؾؼ إٓ بضبط ققة الغضب وققة الشفقة ،وحػظفؿا طؾك حدّ
آطتدال (-)1
ولؼد حث الـبل ﷺ طؾك الرفؼ بؼقلف وفعؾف ،فعـ طائشة زوج الـبل ﷺ ،طـ
ٍ
الـبل ﷺ قال« :إِ َّن الر ْف َؼ َٓ يؽ ُ ِ
ْزَع ِم ْـ َش ْل ٍء إَِّٓ َشا َك ُف»(-)2
ُقن فل َش ْلء إَِّٓ زَا َك ُفَ ،وَٓ ُيـ ُ
ِّ
َ
ِ
ِ
وطـ أبل الدرداء ؓ
الر ْف ِؼ َف َؼدْ
 ،طـ الـبل ﷺ قالَ « :م ْـ ُأ ْطط َل َح َّظ ُف م َـ ِّ
ِ
ِ
ِ
الر ْف ِؼ ُحرِ َم َح َّظ ُف ِم َـ ا ْلخَ ْقرِ»(-)3
ُأ ْططل َح َّظ ُف م َـ ا ْلخَ قْرَِ ،و َم ْـ ُحرِ َم َح َّظ ُف م َـ ِّ
ومـ أبرز إمثؾة التطبقؼقة يف حقاة الـبل ﷺ طؾك الرفؼ :طـ أكس ﷺ قال:
كان رسقل اهلل ﷺ مـ أحسـ الـاس خؾ ًؼا ،فلرسؾـل يق ًما لحاجة ،فؼؾت :واهلل ٓ
أمر طؾك صبقان
أذهب ،ويف كػسل أن أذهب لؿا أمرين بف كبل اهلل ﷺ ،فخرجت حتك ّ
وهؿ يؾعبقن يف السقق ،فنذا رسقل اهلل ﷺ قد قبض بؼػاي مـ ورائل ،قال :فـظرت
ت َح ْق ُ
ث َأ َم ْرت َ
ُؽ؟» قال :قؾت :كعؿ أكا أذهب
إلقف وهق يضحؽ ،فؼالَ « :يا ُأ َك ْق ُس َأ َذ َه ْب َ
يا رسقل اهلل(-)4
( )3إحقاء طؾقم الديـ ،لؾغزالل-)185 ،184.3( ،
( )1صحقح مسؾؿ :كتاب الرب والصؾة وأداب ،باب :فضؾ الرفؼ ،حديث رقؿ-)2334.4( ،)2594( :
( )1ســ الرتمذي :أبقاب الرب والصؾة ،باب :ما جاء يف الرفؼ ،حديث رقؿ ،)367.4( ،)2313( :وقال:
«حديث حسـ صحقح» ،وصححف إلباين-
( )4صحقح مسؾؿ :كتاب الػضائؾ ،باب :كان رسقل اهلل ﷺ أحسـ الـاس خؾ ًؼا ،حديث رقؿ،)2313( :
(-)1835.4
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و«حديث اإلطرابل» صقرة مـ صقر رفؼف ﷺ بلمتف ،فؾؿ يعـػ الـبل ﷺ
إطرابل ،بؾ رفؼ بف وطؾؿف ،وأكؽر طؾك َمـ أراد أن يؼع بف ،ويستـبط ذلؽ مـ ققل
ِّب َو َل ْؿ
إطرابل واص ًػا تصرف الـبل ﷺ معف كؿا يف رواية ابـ ماجفَ « :ف َؾ ْؿ ُي َمك ْ
ب»(-)1
َي ُس َّ
ويف هذا الحديث اتبع الـبل ﷺ الرفؼ مع إطرابل أكثر مـ مرة ،تارة يف تركف
يبقل ،وهنك الصحابة ╚ طـ إزرامف ،فؼال لفؿَ « :د ُطق ُه َوَٓ ت ِ
ُزْر ُمق ُه» -وتارة يف
تقجقفف بعدم البقل يف الؿسجد بعد ذلؽ ،وتارة أخرى يف هنقف طـ تحجقر رحؿة اهلل
 مؿا كان لف أبؾغ إثر يف كػس إطرابل-
ولؼد كان الرفؼ ديدن دطقة إكبقاء السابؼقـ طؾقفؿ السالم ،فؼد دطا كقح
♠ ققمف ألػ سـة إٓ خؿسقـ طا ًما قبؾ أن يغرقفؿ الطقفان ،استخدم معفؿ
أكقاطا مـ إسالقب لقؼبؾقا طؾك دطقتف ويؼبؾقا مـف ،لؽـ الؿحصؾة كاكت قؾقؾة-
ً
ومـ تقجقفات اهلل تعالك لؿقسك وأخقف هارون طؾقفؿا السالم يف دطقهتؿا
لػرطقن﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ * ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾(-)2
«ففذه أية فقفا طربة طظقؿة ،وهق أن فرطقن يف غاية العتق وآستؽبار،
ومقسك صػقة اهلل مـ خؾؼف إذ ذاك ،ومع هذا أمر أٓ يخاصب فرطقن إٓ بالؿالصػة
والؾقـ»(-)3
فؽاكت دطقة مقسك وهارون طؾقفؿا السالم بؽالم رققؼ لقـ قريب سفؾ:
( )3ســ ابـ ماجف :كتاب :الطفارة وســفا ،باب :إرض يصقبفا البقل ،كقػ تغسؾ ،حديث رقؿ:
(-)176.1( ،)529
( )1سقرة :صف ،أيتان (-)44,43
( )1تػسقر الؼران الؽريؿٓ ،بـ كثقر-)294.5( ،
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لقؽقن أوقع يف الـػقس وأبؾغ وأكجع ،فؿا أحرى بالدطاة أن يؽقن الرفؼ طـقان
رسالتفؿ ،وديدن أخالقفؿ ،فبالرفؼ تساس الطباع ،ويعرف مؽامـ الداء ،و ُيعطك
الدواء لتستؼقؿ إكػس طؾك الخقر ،وتؼبؾ دطقة اهلل -
«فؾؽل يـجح الداطقة يف التعامؾ مع شتك الطبؼات فالبد مـ التحؾل بالرفؼ يف
الدطقة إلك اهلل ،وأن يتصػ بؾقـ وسفقلة الؿعاشرة حتك يػتح لدطقتف مغالقؼ
الؼؾقب ،ويـػذ بـصحف إلك أطؿاق الـػقس (-)1
وقدوتف يف ذلؽ رسقل اهلل ﷺ ،فؾؼد كان مـ خؾؼ كبقـا محؿد ﷺ الذي
اشتفر وطرف بف الرفؼ يف دطقتف لؾـاس ،ومعرفة أحقالفؿ كؿا يف هذا الحديث-
والداطقة إذا تح ّؾك بالرفؼ كسب فقائد جؾقف ومغاكؿ طظقؿة :مـفا:
( -)3يثؿر محبة اهلل ومحبة الـّاس-
يـؿل روح الؿحبة والتعاون بقـ الـاس-
(ّ -)1
سالؿا مـ ّ
الغؾ والعـػ-
( -)1يـشل مجتؿ ًعا
ً
( -)4الرفؼ دلقؾ طؾك فؼف الرجؾ وأكاتف وحؽؿتف-

د -انظجش:
الصبر لغة :مصدر صرب يصرب ،وهق ملخقذ مـ ما ّدة (ص ب ر) التل ّ
تدل
ٍ
معان ثالثة :إول :الحبس ،والثاين :أطالل الشلء،
بحسب وضع الؾغة طؾك
اشتؼ الصرب الؿراد هـا مـ الؿعـك إول وهق
والثالث :جـس مـ الحجارة ،وقد ّ
الحبس -قال الراغب« :الصرب :اإلمساك يف ضقؼ ،يؼال :صربت الدا ّبة بؿعـك حبستفا

( )3أخالق الدطاة ،د-صؾعت محؿد طػقػل سالؿ( ،ص-)158
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بال طؾػ ،ويؼال :صرب فالن طـد الؿصقبة صربًا وصبّرتف أكا حبستف»(-)1
اصطالحا:
الصبر
ً
طؿا
قال الراغب« :هق حبس الـّػس طؾك ما يؼتضقف العؼؾ والشرع ،أو ّ
يؼتضقان حبسفا طـف»-
وقال الجاحظ« :الصرب طـ الشدائد خؾؼ مركّب مـ الققار ّ
والشجاطة»-
ققة مؼاومة إهقال وأٓم الحسقة والعؼؾقة»(-)2
وقال الؿـاوي« :الصربّ :
ولؾصرب أهؿقة كبقرة يف حقاة الؿممـقـ ،وٓسقؿا الدطاة إلك اهلل تعالك ،قال ابـ
تقؿ ّقة ؓ

« :قد ذكر اهلل الصرب يف كتابف يف أكثر مـ تسعقـ مقض ًعا ،وقركف بالصالة

يف ققلف تعالك﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾( ،)3وجعؾ
الصرب والقؼقـ بؼقلف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
اإلمامة يف الديـ مقروثة طـ ّ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(ّ ،)4
بالحؼ وطؿؾ بف،
فنن الديـ ك ّؾف طؾؿ
ّ
والعؿؾ بف ٓ بدّ فقف مـ الصرب ،بؾ وصؾب طؾؿف يحتاج إلك الصرب»(-)5
أمس الحاجة إلك خؾؼ الصرب ،ففق مؿا يعقـف طؾك
إن الداطقة إلك اهلل  يف ّ
آستؿرارية يف دطقتف وتبؾقغفا لؾـاس« ،فنذا كان الصرب ضرور ًيا لؽؾ مسؾؿ ،فنكف
بالـسبة لؾداطل أشد ضرورةٕ :ن الداطقة يعؿؾ يف مقداكقـ :مقدان كػسف ،يجاهدها
ويحؿؾفا طؾك الطاطة ،ويؿـعفا مـ الؿعصقة ،ومقدان خارج كػسف ،وهق مقدان
( )3الصحاح ،لؾجقهري ،)737 ،736.2( ،ولسان العربٓ ،بـ مـظقر ( ،)438.4ومعجؿ مؼايقس
الؾغةٓ ،بـ فارس-)329.3( ،
( )1التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ ،لؾؿـاوي( ،ص-)212
( )1سقرة :البؼرة ،أية (-)45
( )4سقرة :السجدة ،أية (-)24
( )5مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)39.13( ،
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الدطقة الػسقح ،ومخاصبة الـاس ومخالطتفؿٕ :ن الؿممـ الذي يخالط الـاس
ويصرب طؾك أذاهؿ خقر مـ الؿممـ الذي ٓ يخالط الـاس وٓ يصرب طؾك أذاهؿ»(-)1
ولؼد أدرك هذه الحؼقؼة لؼؿان الحؽقؿ وهق يقصك ولده وصقتف الؿشفقرة،
كص طؾقفا الؼران الحؽقؿ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
والتل َّ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾(-)2
والؼدوة يف ذلؽ الـبل ﷺ ،حقث صرب طؾك إطرابل ,كؿا يف الحديث,
حتك اكتفك مـ بقلف ،ثؿ ط َّؾؿف ما يجفؾف ،والداطقة يؼابؾ أصـا ًفا مـ الؿدطقيـ يحتاج
إلك أن يصرب طؾك كؾ واحد-
ثؿارا طظقؿة وكتائج جؾقؾة :مـفا:
والداطقة إذا تحؾك بالصرب جـك ً
( -)3محبة اهلل ومحبة الـاس-
( -)1التؿؽقـ يف إرض-
( -)1مع ّقة اهلل لؾصابريـ-

ْـ -يشاػبح ؤدٕال انًذػٕ:ٍٚ
الؿدطقون يف الؿجتؿعات يختؾػقن يف قبقل الدطقة وطدمف ،ولذلؽ ٓبدّ
لؾداطقة أن ُيمهؾ طؾك معرفة أحقال الؿدطقيـ حتك يقصؾ الدطقة إلقفؿ ،فؾؼد كان
رسقل اهلل ﷺ يعـل طـاية شديدة بلحقال الؿخاصبقـ ،وكان يفتؿ اهتؿا ًما بال ًغا
بؿراطاهتا أثـاء الدطقة واإلرشاد ،وأقرب مثال لذلؽ «حديث إطرابل» ،حقث إن
الـبل ﷺ راطك كقن بقئة إطرابل غقر بقئتف ﷺ والصحابة ╚ ،ولذلؽ طامؾف
( )3الدطقة ققاطد وأصقل ،لجؿعة أمقـ طبد العزيز( ،ص-)61 ،63
( )1سقرة :لؼؿان ،أية (-)17
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معامؾة تختؾػ طـ معامؾة غقره مـ الصحابة ╚-
كؿا يـبغل لؾداطقة أن يخاصب الـاس طؾك قدر طؼقلفؿ ،قال طؾل بـ أبل
صالبؓ

« :حدثقا الـاس بؿا يعرفقن ،أتحبقن أن يؽذب اهلل ورسقلف»(-)1
وجؿؾة الؼقل :أن «حديث إطرابل» ُيستـبط مـف جؿؾة مـ الصػات اإليؿاكقة

التل يجب أن يتصػ هبا الداطقة :كالعؾؿ والحؾؿ والصرب والرفؼ والؾقـ ومراطاة
أحقال الؿدطقيـ ،وٓ شؽ أن الداطقة إذا اتصػ هبذه الصػات حقـ يؿارس دطقتف
سقؽقن بال شؽ قد حؿؾ إماكة وأصبح كػقالً أن يؽقن ممد ًيا دور إكبقاء ومفؿة
الرسؾ طؾقفؿ السالم ،وبذلؽ يتحؼؼ الفدف الؿرجق ،وتعقد أمتـا اإلسالمقة رائدة
كسابؼ طفدها-

انًجذث انثبَٙ
انذالالد انذػٕٚخ انًزؼهمخ (انًذػٕ) انًغزُجطخ يٍ انذذٚث
يف هذا الؿبحث أتـاول التعريػ بالؿدطق ،،ثؿ أذكر الدٓٓت الدطقية
الؿتعؾؼة بالؿدطق الؿستـبطة مـ الحديث :ولذلؽ قؿت بتؼسقؿ هذا الؿبحث إلك
ثالثة مطالب طؾك الـحق التالل:
الؿطؾب إول :التعريػ بالؿدطق-
الؿطؾب الثاين :الدٓٓت الدطقية الؿتعؾؼة بالؿدطق الؿستـبطة مـ الحديث-

( )3صحقح البخاري :كتاب :العؾؿ ،باب مـ خص بالعؾؿ قق ًما دون ققم كراهقة أن ٓ يػفؿقا ،حديث رقؿ:
(-)37.1( ،)127
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املطوب األٗي
اهتعس ٙباملدع٘
ؤٔالً :انزؼشٚف ثبنًذػٕ نغخ:
الؿدطق :اسؿ مشتؼ مـ الػعؾ :دطا فالكًا :أي :صحت بف واستدطقتف -ودطا
دطقا ودطا ًء :كاداه -وآسؿ مـ دطا :الدطقة -والؿدطق :اسؿ مػعقل مـ
الرجؾ ً
الػعؾ دطا(.)1

ثبًَٛب :انزؼشٚف ثبنًذػٕ اططالدًب:
ُطرف الؿدطق بعدة تعاريػ ،وكؾفا متؼاربة :مـفا:
ذكرا
أ -الؿدطق :هق اإلكسان مطؾ ًؼا ،قري ًبا كان أو بعقدً ا،
مسؾؿا أو غقر مسؾؿً ،
ً
أو أكثك ---إلك غقر ذلؽ مـ أوصاف(-)2
ذكرا أو أكثك،
ب -الؿدطق :هق اإلكسان العاقؾ الؿخاصب بدطقة اإلسالمً ،
مفؿا كان جـسف وكقطف وبؾده ومفـتف ---إلك غقر ذلؽ مـ الػروق بقـ البشر(-)3
إلك غقر ذلؽ مـ التعاريػ التل يف مضؿقهنا تركز طؾك اإلكسان ،وكقكف
الؿستفدف بالدطقة-
ويؿؽـ تعريػف تعريػ شامؾ بلكف« :كؾ مخؾقق مخاصب بالدطقة والرسالة»-

( )3لسان العربٓ ،بـ مـظقر ،)986.1( ،والؿعجؿ القسقط ،إلبراهقؿ مصطػك وآخريـ-)286.1( ،
( )1الؿدخؾ إلك طؾؿ الدطقة ،لؿحؿد أبل الػتح البقاكقين( ،ص-)41
( )1أصـاف الؿدطقيـ وكقػقة دطقهتؿ ،أ-د حؿقد الرحقؾل( ،ص-)49
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املطوب اهثاُٛ
اهدالالت اهدع٘ ٞٙاملتعوق ٞباملدع٘ املطتِبط ًّ ٞاذتدٙث
الؿدطق هق الركقزة الؿفؿة يف الدطقة إلك اهلل ،بؾ هق محقرها إساسل،
والؿتلمؾ يف الؽتاب والسـة يجد العـاية العظقؿة بالؿدطق أ ًيا كان ،وتؼديؿ الخقر لف،
وإطاكتف طؾك تؾؿس صرق الفداية ،ودروب السعادة يف الدكقا وأخرة ،وسقف أذكر
جؿؾة مـ الصػات التل يـبغل لؾؿدطق أن يتح َّؾك هبا ،وذلؽ استـبا ًصا مـ «حديث
إطرابل»-

ؤ -رؼظٛى انًغجذ ٔرُضٓٓٚب ػٍ األلزاس:
الؿساجد بققت اهلل سبحاكف وتعالك ،ولؿؽاكتفا وفضؾفا ذكرها اهلل سبحاكف يف

ٍ
ثؿان وطشريـ آية مـ كتابف الؽريؿ ،وأضاففا إلك كػسف إضافة تشريػ وتؽريؿ ،فؼال
سبحاكف﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(-)1
ّ
ورغب سبحاكف يف بـائفا وطؿارهتا ،وأخرب أن ُط َّؿارها الؿممـقن باهلل والققم
أخر ،قال تعالك﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(-)2
فالؿساجد دور طبادة وذكر وتضرع وخضقع هلل سبحاكف ،ومقاضع تسبقح،
وابتفال وتذلؾ بقـ يدي اهلل سبحاكف ،ورغبة فقؿا طـده مـ إجر الؽبقر ،ومؼام هتجد
وترتقؾ لؽتاب اهلل وحػظ لف ،وغقص وراء معاكقف ،كؿا أخرب سبحاكف أن تعطقؾ
الؿسجد ومـع الـاس مـ ذكر اهلل فقف ضؾؿ ،قال تعالك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

( )3سقرة :الجـ ،أية (-)18
( )1سقرة :التقبة ،أية (-)18
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(-)1
وجعؾ الؼرآن الؽريؿ الدفاع طـ الؿساجد وحؿايتفا مطؾ ًبا مـ مطالب هذا
الديـ ،يشرع ٕجؾف الؼتال يف سبقؾف ،قال تعالك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(-)2
الؿؿـقطات يف الؿساجد:
 -3يـبغل أن تـزه الؿساجد طـ الـجاسات ،ويمخذ ذلؽ مـ ققل الـبل ﷺ
لألطرابل« :إِ َّن َه ِذ ِه ا ْل َؿ َس ِ
اجدَ َٓ ت َْص ُؾ ُح لِ َشل ٍء ِم ْـ َه َذا ا ْل َب ْق ِل َوَٓ ا ْل َؼ َذ ِر ،إِك ََّؿا ِهل لِ ِذ ْكرِ
َ
ْ
ِ
الصالَ ِة َوقِ َرا َء ِة الْ ُؼ ْر ِ
آن»-
اهلل َ و َّ
 -1يستفقـ بعض الـاس بالبصاق :فال يبالقن بلن يبصؼقا طؾك إرض أو
طؾك الجدران يف أي مؽان حتك يف الؿسجد ،وإذا كان البصاق طؾك إرض يف
الطرقات أذى وإضرار لؾغقر ،ومجافاة ٔداب السؾقك ,وبخاصة بعد اكتشار
الؿـاديؾ القرققة وغقرها ,فنن فعؾف يف الؿسجد أكثر إيذاء ،حتك طده الشارع خطقئة-
فعـ أكس ؓ

 ،طـ الـبل ﷺ قال« :ا ْل ُبزَ ُاق فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِد َخطِق َئ ٌةَ ،و َك َّػ َارت َُفا

َد ْفـ َُفا»(-)3
ت َط َؾ َّل َأ ْط َؿ ُال ُأ َّمتِل
وطـ أبل ذر ؓ
 ،قال :قال رسقل اهلل ﷺُ « :طرِ َض ْ
حسـُفا وسقئُفاَ ،فقجدْ ُت فِل مح ِ
اط َط ِـ ال َّطرِ ِ
اس ِـ َأ ْط َؿالِ َفا إَ َذى ُي َؿ ُ
يؼَ ،و َو َجدْ ُت فِل
َ َ
َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ
( )3سقرة :البؼرة ،أية (-)114
( )1سقرة :الحج ،أية (-)43
( )1صحقح البخاري :كتاب :الصالة ،باب :كػارة البزاق يف الؿسجد ،حديث رقؿ،)91.1( ،)415( :
صحقح مسؾؿ :كتاب :الؿساجد ومقاضع الصالة ،باب :الـفل طـ البصاق يف الؿسجد يف الصالة
وغقرها ،حديث رقؿ-)393.1( ،)552( :
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ِ
ُقن فِل ا ْل َؿ ْس ِ
َم َس ِ
ج ِد ٓ تُدْ َف ُـ»(-)1
اط َة َتؽ ُ
اوي َأ ْط َؿال َفا الـُّخَ َ
 -1تـزيف الؿسجد طـ الروائح الؽريفة :سقاء أكاكت مـ آثار أصعؿة أو مـ
غقرها ،وقد ترجؿ البخاري لذلؽ بؼقلف« :باب ما جاء يف الثقم الـقئ والبصؾ
والؽراث (-)2
فعـ ابـ طؿر ¶ :أن الـبل ﷺ قال يف غزوة خقربَ « :م ْـ َأك ََؾ ِم ْـ َه ِذ ِه
الش َج َر ِة َ ,ي ْعـِل الثُّق َمَ ,فالَ َي ْؼ َربَ َّـ َم ْس ِ
َّ
جدَ كَا»(-)3
ولذلؽ يـبغل لؾؿسؾؿ أن يعظؿ بققت اهلل ويحافظ طؾقفا ،ويصقهنا مـ إذى
والؼاذورات وكؾ ما فقف أذى-

ة -انذشص ػهٗ انزؼهى ٔانزإدة يغ انؼبنى:
الحرص طؾك صؾب العؾؿ مـ هدى إكبقاء والؿرسؾقـ ،فؼد كاكقا يجتفدون
يف تحصقؾف ،ويتحؿؾقن الؿشاق يف صؾبف ،ويظفر هذا الؿعـك يف رحؾة مقسك
♠ إلك َم ْج َؿع البحريـ لقتعؾؿ مـ العبد الصالح الخضر ،قال اهلل تعالك﴿ :ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾(-)4
ويتضح ذلؽ يف سمال إطرابل الـبل ﷺ ,كؿا يف رواية الدارقطـل ,أن
إطرابل سلل الـبل ﷺ طـ الساطة؟ فؼال لف ﷺَ « :و َما َأ ْطدَ ْد َت َل َفا؟» قال ،ٓ :والذي

( )3صحقح مسؾؿ :كتاب :الؿساجد ومقاضع الصالة ،باب :الـفل طـ البصاق يف الؿسجد يف الصالة
وغقرها ،حديث رقؿ (-)393.1( ،)553
( )1صحقح البخاري-)173.1( :
( )1صحقح البخاري ،كتاب :إذان ،باب :ما جاء يف الثقم الـل والبصؾ والؽراث ،حديث رقؿ،)853( :
(-)173.1
( )4سقرة :الؽفػ ،أية (-)63
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بعثؽ بالحؼ كب ًقا ما أطددت لفا مـ كبقر صالة وٓ صقام ،إٓ أين أحب اهلل ورسقلف(-)1
ولذلؽ يـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص طؾك صؾب العؾؿ والسمال طؿا يشؽؾ طؾقف
يف أمقر ديـف ،وٓ يبؼك جاهالً ٓ يعرف كثقر ًا مـ أحؽام ديـف-
ِ
الديـَّ :
لعؾ أهؿفا ما يؾل:
وهـاك وسائؾ متعدد ٌة لتعؾ ِؿ أمقر
ِ
ُ
سمال أه ِؾ ِّ
العؾؿ :كؿا قال تعالك﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
الذكر م ْـ أه ِؾ
-3
ﭞ ﭟ ﭠ﴾(-)2
ِ
ِ
ِ
ِ
الشرطل :والتَّػ ُّؼف طؾك ِ
ِ
إثبات-
الثؼات
إمة
طؾؿاء
يد
ُ -1
ُ
صؾب العؾؿ َّ ِّ
العؾؿ الـ ِ
 -1قراء ُة ِ
ِ
َّافعة-
كتب أه ِؾ

ِ
ِ
ِ
الـافعة-
العؾؿ
ٕشرصة أه ِؾ
آستؿاع
-4
ُ
وٓبد مـ أن يتقج صؾب العؾؿ بالتلدب مع العؾؿاء وأهؾ العؾؿ ،ويمخذ هذا
مـ تلدب إطرابل مع الـبل ﷺ« :يا رسقل اهلل ،الؿرء يحب الؼقم»(-)3
وإدب مع العؾؿاء مطؾب طظقؿ يـبغل لؾداطقة أن يدطق إلقف ،كؿا أكف يـبغل
لؾؿدطق أن يتحؾك بف-
فؿـ إدب معفؿ :احرتامفؿ وتؼديرهؿ ،فعـ طبادة بـ الصامت ؓ

 ،أن

رسقل اهلل ﷺ قالَ « :ل ْق َس ِم ْـ ُأ َّمتِل َم ْـ َل ْؿ ُي ِ
ف
ج َّؾ َكبِ َقركَاَ ،و َي ْر َح ْؿ َص ِغ َقركَاَ ،و َي ْعرِ ْ
لِ َعالِ ِؿـَا»( -)4فالعالؿ لف حؼ طؾك اإلكسان أ ًيا كان-
( )3ســ الدارقطـل :كتاب :الطفارة ،باب :يف صفارة إرض مـ البقل ،حديث رقؿ-)243.1( ،)478( :
( )1سقرة :الـحؾ ،أية (-)43
( )1الؿرجع السابؼ-
( )4مسـد اإلمام أحؿد :حديث رقؿ-)416.37( ،)22755( :
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يؼقل صاووس بـ كقسان ,رحؿف اهلل تعالك ,وهق مـ التابعقـ مـ أكرب تالمقذ
ابـ طباس« :,مـ السـة أن ُي َق َّقر أربعة :العالؿ ،وذو الشقبة ،والسؾطان ،والقالد ،هذا
مـ سـة كبقؽؿ ﷺ»(-)1

خـ -انجٛئخ ٔؤثشْب ػهٗ اإلَغبٌ:
البقئة تمثر سؾ ًبا أو إيجا ًبا يف تربقة اإلكسان أيؿا تلثقر ،ولذلؽ يجب طؾك
الداطقة أن يراطل بقئات الؿدطقيـ ،كؿا يـبغل لؾؿدطق أن يعؾؿ أثر البقئة طؾقف وطؾك
طؼقدتف وسؾقكف ،وأقرب دلقؾ طؾك أثر البقئة طؾك الؿدطق قصة الرجؾ الذي قتؾ
َان
كػسا ،فعـ أبل سعقد الخدري ؓ
 ،أن كبل اهلل ﷺ قال« :ك َ
تسعة وتسعقـ ً
ِ ِ
ِ
ِ
قـ َك ْػ ًساَ ،ف َس َل َل َط ْـ َأ ْط َؾ ِؿ َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
ضَ ،فدُ َّل
قؿ ْـ ك َ
َان َق ْب َؾؽ ُْؿ َر ُج ٌؾ َقت ََؾ ت ْس َع ًة َوت ْسع َ
ف َ
ِ ِ
ِ
ط َؾك ر ِ
اه ٍ
قـ َك ْػ ًساَ ،ف َف ْؾ َل ُف ِم ْـ ت َْق َب ٍة؟ َف َؼ َال،َٓ :
بَ ،ف َلتَا ُه َف َؼ َال :إِ َّك ُف َقت ََؾ ت ْس َع ًة َوت ْسع َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َف َؼ َت َؾ ُفَ ،فؽ ََّؿ َؾ بِف ما َئةًُ ،ث َّؿ َسلَ َل َط ْـ َأ ْط َؾ ِؿ َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
ضَ ،فدُ َّل َط َؾك َر ُج ٍؾ َطالؿٍَ ،ف َؼ َال :إِ َّك ُف
َقت ََؾ ِما َئ َة َك ْػ ٍ
سَ ،ف َف ْؾ َل ُف ِم ْـ ت َْقبَ ٍة؟ َف َؼ َالَ :ك َع ْؿَ ،و َم ْـ َي ُح ُ
قل َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ الت َّْق َب ِة؟ ا ْك َط ِؾ ْؼ إِلَك
َأ ْر ِ
اط ُب ِد اهللَ َم َع ُف ْؿَ ،وَٓ ت َْر ِج ْع إِ َلك َأ ْر ِض َ
ؽ،
َاسا َي ْع ُبدُ َ
ون اهللَ َف ْ
ض ك ََذا َوك ََذاَ ،فنِ َّن ِب َفا ُأك ً
َفنِك ََّفا َأ ْر ُض َس ْق ٍءَ ،فا ْك َط َؾ َؼ َحتَّك إِ َذا ك ََص َ
ت فِ ِقف َمالَئِ َؽ ُة
اخت ََص َؿ ْ
ػ ال َّطرِ َيؼ َأتَا ُه ا ْل َؿ ْق ُتَ ،ف ْ
ِ
ا َّلر ْح َؿ ِة َو َمالَئِ َؽ ُة ا ْل َع َذ ِ
الر ْح َؿ ِةَ :جا َء تَائِ ًبا ُم ْؼبِالً بِ َؼ ْؾبِ ِف إِ َلك اهللِ،
ابَ ،ف َؼا َل ْ
ت َمالَئ َؽ ُة َّ
اب :إِ َّكف َلؿ يعؿ ْؾ َخقرا َق ُّطَ ،ف َلتَاهؿ م َؾ ٌ ِ
ِ
قر ِة آ َد ِملَ ،ف َج َع ُؾق ُه
َو َقا َل ْ
ؽ فل ُص َ
ُ ْ َ
ًْ
ت َمالئ َؽ ُة ا ْل َع َذ ِ ُ ْ َ ْ َ
ِ
اسق ُه َف َق َجدُ و ُه
قسقا َما َب ْق َـ إَ ْر َض ْق ِـَ ،فنِ َلك َأ َّيتِ ِف َؿا ك َ
َان َأ ْدكَك َف ُف َق َل ُفَ ،ف َؼ ُ
َب ْقـ َُف ْؿَ ،ف َؼ َال :ق ُ
ِ
َأدكَك إِ َلك إَر ِ ِ
الر ْح َؿ ِة»(-)2
ْ
ض ا َّلتل َأ َرا َدَ ،ف َؼ َب َض ْت ُف َمالئ َؽ ُة َّ
ْ
فإطرابل كان يعقش يف بقئة يغؾب طؾقفا الجفؾ بالديـ وإخالق والسؾقك،
( )3سقر أطالم الـبالء ،لؾذهبل-)25.17( ،
( )1صحقح البخاري :كتاب :إكبقاء ،باب﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،حديث رقؿ:
( ،)174.4( ،)3473وصحقح مسؾؿ :كتاب التقبة ،باب :قبقل تقبة الؼاتؾ وإن كثر قتؾف ،حديث رقؿ:
(-)2118.4( ،)2766
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ولذلؽ كان بعقدً ا طـ معرفة إدب مع الـبل ﷺ ومع بققت اهلل ،وذلؽ أن الجفؾ
أساس كؾ بؾقة ،قال الؼرايف ؓ

« :أصؾ كؾ فساد يف الدكقا وأخرة إكؿا هق

الجفؾ ،فاجتفد يف إزالتف طـؽ ما استطعت ،كؿا أن أصؾ كؾ خقر يف الدكقا وأخرة
إكؿا هق العؾؿ ،واهلل تعالك هق الؿعقـ طؾك الخقر كؾف»(-)1
فؿـ اكحسر طـف العؾؿ حجب طـف كقر الدطقة والخقر كؾف ،ولذلؽ يجب طؾك
العبد أن يبحث طـ البقئة التك يستطقع فقفا رفع الجفؾ طـ كػسف وطـ أهؾف ،وٓ يبؼك
يف بقئة يؽثر فقفا الجفؾ فتؼؾ معرفتف ،ويؼع يف كثقر مـ إخطاء-

انًجذث انثبنث
انذالالد انذػٕٚخ انًزؼهمخ ثمٕاػذ انذػٕح انًغزُجطخ يٍ انذذٚث
يف هذا الؿبحث أذكر الؿؼصقد بؼقاطد الدطقة ،ثؿ أذكر الؼقاطد الدطقية
الؿستـبطة مـ «حديث إطرابل» ،ولذلؽ قؿت بتؼسقؿ هذا الؿبحث إلك مطؾبقـ
طؾك الـحق التالل:
الؿطؾب إول :الؿؼصقد بؼقاطد الدطقة-
الؿطؾب الثاين :الؼقاطد الدطقية الؿستـبطة مـ الحديث-

املطوب األٗي
املقص٘د بق٘اعد اهدع٘ٝ
ؤ -رؼشٚف انمبػذح نغخ:
الؼاطدة لغة :مشتؼة مـ الػعؾ قعد ،وجؿعفا ققاطد ،وتػقد إصؾ وإساس
الذي يـبـل طؾقف غقره-

( )3الػروق ،لؾؼرايف-)449.4( ،

د .ضو ٍٚبّ ضامل اهوقٌاُٛ
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قال الراغب« :ققاطد البـاء :أساسف -قال تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ﴾( )1وققاطد الفقدج :خشباتف الجارية مجرى ققاطد البـاء (-)2
وقال الرازي« :والؼقاطد جؿع قاطدة ،وهل إساس وإصؾ لؿا فققف ،وهل
صػة غالبة ،ومعـاها الثابتة ،ومـف :أقعدك اهلل :أي :أسلل اهلل أن يؼعدك أي:
يثبتؽ»(-)3

ة -رؼشٚف انمبػذح اططالدًب:
ُطرفت الؼاطدة بعد تعريػات :مـفا:
« ,قضقة كؾقة مـطبؼة طؾك جؿقع جزئقاهتا»(-)4
« ,قضقة كؾقة مـ حقث اشتؿالفا بالؼقة طؾك أحؽام جزئقات مقضقطفا»(-)5
تعرف أحقال الجزئقات مـفا»(-)6
« ,هل الؽؾقة التل يسفؾ ُّ
ففذه التعريػات تعطل صقرة واضحة لؿعـك «الؼاطدة» حقث كراها قد تلخذ
بقصػ «الؽؾقة» لؾؼاطدة مع اختالف تعبقراهتا مؿا ٓ يمثر يف مضؿقن «الؽؾقة -
وٓ َي ِرد طؾك هذا وجق ُد مستثـقات يف الؼقاطد ،ففل ٓ تمثر وٓ ُت ّ
خؾ بقصػ
«الؽؾقة» فقفإ :ن تؾؽ الؿستثـقات وإن كاكت خرجت طـ قاطدة مع ّقـة ،فؼد دخؾت
يف قاطدة أخرى ،فتؽقن «كؾقة الؼاطدة» قد بؼقت طؾك حالفا-
( )3سقرة :البؼرة ،أية (-)127
( )1مػردات الؼرآن ،لؾراغب إصػفاين( ،ص-)679
( )1مػاتقح الغقب ،لؾرازي-)53.4( ،
( )4التعريػات ،لؾجرجاين( ،ص-)171
( )5الؽؾقات ،لؾؽػقي( ،ص-)1156
( )6كشاف اصطالحات الػـقن ،لؾتفاكقي-)1176.5( ،
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ومؿا سبؼ يؿؽـ أن كعرف ققاطد الدطقة بلهنا :قضقة كؾقة دطقية مـ حقث
فروطا ،واستخراجفا مـفا
اشتؿالفا بالؼقة طؾك أحؽام جزئقات مقضعفا ،وتسؿك
ً
تػري ًعا-

املطوب اهثاُٛ
اهق٘اعد اهدع٘ ٞٙاملطتِبط ًّ ٞاذتدٙث
يؿؽـ استـباط الؼقاطد الدطقية أتقة مـ «حديث إطرابل»:

 -1انؼزس ثبنجٓم:
الجفؾ هق :طدم العؾؿ -ويسؿك بالجفؾ البسقط ،فنن قاركف اطتؼاد الشلء طؾك
خالف ما هق طؾقف كان جفالً مرك ًبا(-)1
وهق يـؼسؿ مـ حقث ُم َت َع َّؾ ُؼ ُف إلك قسؿقـ :جفؾ بالحؽؿ ،وجفؾ بالحال-
أما إول :الجفؾ بالحؽؿ( ،)2ففق أن يجفؾ الحؽؿ الشرطل يف الؿسللة ،مثؾ
جفؾف بلن الجؿاع يف هنار رمضان محرم طؾك الصائؿ -وإصؾ يف ذلؽ أن الؿؽؾػ ٓ
يثبت يف حؼف حؽؿ الخطاب ما لؿ يبؾغفٕ :ن التؽؾقػ بحسب القسع والؼدرة،
وتؽؾقػ الجاهؾ الذي لؿ يبؾغف الخطاب تؽؾقػ لف بؿا لقس يف وسعف ،إٓ أن «التؿؽـ
ُ
مـ العؾؿ يؼقم مؼام العؾؿ يف التؽؾقػ»( ،)3فؿـ أمؽـف تحصقؾ العؾؿ ،تؼقم الحجة
طذرا يف رفع التؽؾقػ والؿماخذة-
طؾقف ،ويؾزمف حؽؿ الخطاب ،وٓ يعترب جفؾف ً
( )3الؿـثقر يف الؼقاطد ،لؾزركشل ،)13 ،12.2( ،والتحبقر شرح التحرير ،لؾؿرداوي ،)252.1( ،وشرح
الؽقكب الؿـقرٓ ،بـ الـجار( ،ص-)23
( )1شرح الؿـفج الؿـتخب ،لؾؿـجقر ( ،)248.1ومـظقمة أصقل الػؼف وققاطدهٓ ،بـ طثقؿقـ،
(ص-)225
( )1الػروق ،لؾؼرايف-)197.3( ،

د .ضو ٍٚبّ ضامل اهوقٌاُٛ
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قال ابـ قدامة« :الجفؾ بلحؽام الشرع مع التؿؽـ مـ العؾؿ ٓ يسؼط
أحؽامفا»( ،)1وقال ابـ الؾحام البعؾل« :جاهؾ الحؽؿ هؾ هق معذور أم ٓ؟ فنذا
قؾـا :يعذر فنكؿا محؾف إذا لؿ يؼصر ويػرط ىف تعؾؿ الحؽؿ ،أما إذا قصر أو فرط فال
يعذر جز ًما»(-)2
وأما الؼسؿ الثاين :الجفؾ بالحال ،ففق :أن ٓ يعؾؿ أن هذا الشلء بعقـف هق
الؿحرم ،أو أن هذا الزمـ هق زمـ التحريؿ ،أو أن هذا الؿؽان هق مؽان التحريؿ(-)3
طذرا ،ولؽـ يؼتصر أثره طؾك رفع
والجفؾ يف مثؾ ذلؽ إذا تعذر آحرتاز مـف يؽقن ً
اإلثؿ والعؼاب يف الؿـفقات ،أما إذا كان الجفؾ بالحال متعؾ ًؼا بؿحؾ الحؽؿ ومـاصف
يف الؿلمقرات فقؽقن مسؼ ًطا لإلثؿ طـف ،دون الحؽؿ-
وإن اإلكسان الجاهؾ ٓ يعامؾ كؿا يعامؾ العالؿٕ :ن العالؿ معاكد ،والجاهؾ
متطؾع لؾعؾؿ فقعذر بجفؾف ،ولفذا طذر الـبل ﷺ إطرابل ورفؼ بف حقث تبقل
جاهالً يف الؿسجد ،ولذلؽ يجب طؾك الداطقة أن يػرق يف دطقتف بقـ صبؼات
الؿدطقيـ ،فقـظر يف أحقالفؿ ،فقعذر الجاهؾ لجفؾف ،ويعامؾ كؾ شخص بحسب
حالف-

 -2انؼشس ال ٚضال ثبنؼشس:
الضرر لغة اسؿ مـ الضر :وهق «الـؼصان يدخؾ يف الشلء ،تؼقل :دخؾ طؾقف
ضرر يف مالف»(-)4

( )3الؿغـلٓ ،بـ قدامة-)355.1( ،
( )1الؼقاطد والػقائد إصقلقة ،لؾبعؾل( ،ص-)58
( )1مـظقمة أصقل الػؼف وققاطدهٓ ،بـ طثقؿقـ( ،ص-)225
( )4كتاب العقـ ،لؾخؾقؾ بـ أحؿد-)7.7( ،
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ويتصقر يف رفع الضرر أربع حآت:
إولك :أن يؽقن الدفع مؿؽـًا دون وققع ضرر آخر ،وهذا ٓ كزاع يف تعقـ
دفعف
ٕن الضرر يزال-
أيضا ٓ إشؽال يف
الثاكقة :أن يؼتضل دفعف وققع ضرر أخػ مـف ،وهذه الحالة ً
لزوم دفع الضرر فقفا ارتؽا ًبا ٕخػ الضرريـ-
الثالثة :أن يرتتب طؾك إزالة الضرر ضرر مثؾف ،فال يجقز يف هذه الحالة دفعف:
ٕن درء الؿػسدة مشروط بلن ٓ يمدي إلك مثؾفا أو أطظؿ مـفا-
أيضا
الرابعة :أن تمدي إزالة الضرر إلك وققع ضرر أشد مـف ،فال يجقز دفعف ً
يف هذه الحالة ارتؽا ًبا ٕخػ الضرريـ مـ جفة ،ولؽقن درء الؿػسدة مشرو ًصا بلن
ٓ يمدي إلك أطظؿ مـفا(-)1
وبـاء طؾك ذلؽ فنكف ٓ خالف بقـ العؾؿاء يف وجقب إزالة الضرر إٓ أهنا إذا
اقتضت وققع ضرر آخر فنكف يؾزم الـظر ٕخػفؿا ،وأغؾظفؿا ،فقدفع أطظؿ الضرريـ
بلهقهنؿإ :ن درء الؿػسدة مشروط بلن ٓ يمدي إلك مثؾفا أو أطظؿ مـفا(-)2
فإصؾ الذي جاءت بف الشريعة هق إزالة الضرر طـ اإلكسان بؽؾ أكقاطف،
وٓ ريب أن إكؿؾ يف إزالة الضرر أن يزال بالخقر والصالح ،فنن الشريعة تؿـع كؾ
ما فقف مػسدة خالصة أو راجحة ،وتلمر بؽؾ ما فقف مصؾحة خالصة أو راجحة -قال
شقخ آسالم ابـ تقؿقة ؓ

«وقد أمركا اهلل سبحاكف أن كزيؾ الشر بالخقر بحسب

( )3الؿغـلٓ ،بـ قدامة ،)194.5( ،الؿـثقر يف الؼقاطد ،لؾزركشل ،)321.2( ،وإشباه والـظائر،
لؾسققصل( ،ص ،)86إشباه والـظائرٓ ،بـ كجقؿ( ،ص-)138
( )1الؿـثقر يف الؼقاطد ،لؾزركشل-)386.3( ،

د .ضو ٍٚبّ ضامل اهوقٌاُٛ
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اإلمؽان ،وكزيؾ الؽػر باإليؿان ،والبدطة بالسـة ،والؿعصقة بالطاطة مـ أكػسـا ومـ
طـدكا»(-)1
فنذا لؿ يتقسر إزالتف إٓ بالخقر ،وٓ يؿؽـ إزالتف إٓ بضر آخر فال يخؾق إمر
مـ حالقـ:
إول :أن يؽقن الضرر الـاشئ أخػ مـ الضر الؿزال ،فػل هذا الحال ٓ
ريب أن احتؿال أخػ الضرريـ لدفع أطالهؿا هق الؿتعقـ-
الثاين :أن يؽقن الضرر الـاشئ أطظؿ مـ الضرر الحالل ،أو مساو ًيا لف يف
الدرجة ،ففذا هق محؾ تطبقؼ الؼاطدة ،فال يجقز أن ُيزال الضرر بؿثؾف ،ومـ باب
أولك أن ٓ يزال بؿا هق أشد مـف وأطؾك-
ويظفر مـ هذا البقان ارتباط هذه الؼاطدة بؼاطدتقـ ،هؿا:

 -3دسء انًفبعذ ؤٔنٗ يٍ خهت انًظبنخ:
الؿؼصقد مـ هذه الؼاطدة :أن الشلء إذا كاكت ترتتب طؾقف مػاسد مؿـقطة،
يرجح يف آطتبار
وتضؿـ يف الققت كػسف مصالح مشروطة ،فنن جاكب الؿػسدة َّ
َّ
وإهؿقة طؾك جاكب الؿصؾحة-
وهذا الحؽؿ الؿطؾؼ الذي ّ
يدل طؾقف ضاهر كص الؼاطدة مؼقدٌ بلن تزيد
الؿػسدة طؾك الؿصؾحة ،أو تساويفا ،أو ٓ يعؾؿ أيفا إغؾب ،بسبب التؼارب
ومرج ًحا طؾك جؾب الؿصؾحة( -)2أما
والتؽافم ،فحقـئذ يؽقن دفع الؿػسدة مؼد ًما
َّ
ترجح طؾك
إذا كان جاكب الؿصؾحة أكربَ وأهؿ مـ جاكب الؿػسدة ،فنن الؿػسدة ٓ َّ
( )3مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)547.8( ،
( )1إشباه والـظائرٓ ،بـ السبؽل-)135.1( ،
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الؿصؾحة وٓ تؼدَّ م طؾقفإ :ن الؿرجقح ٓ يؼدم طؾك الراجح ،وإدكك ٓ يؼدم
دائؿا لؾجفة الراجحة رجحاكًا بقـًا ،مصؾحة كاكت أو مػسدة-
طؾك إطؾك ،فالغؾبة ً
قال العز بـ طبد السالم« :إذا اجتؿعت مصالح ومػاسد ،فنن أمؽـ تحصقؾ
الؿصالح ودرء الؿػاسد فعؾـا ذلؽ ،امتثا ً
ٓ ٕمر اهلل تعالك فقفؿا :لؼقلف سبحاكف
وتعالك﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( ---)1وإن تعذر الدرء والتحصقؾ ،فنن كاكت
الؿػسدة أطظؿ مـ الؿصؾحة درأكا الؿػسدة ،وٓ كبالل بػقات الؿصؾحة ،وإن كاكت
حصؾـا الؿصؾحة مع التزام الؿػسدة»(-)2
الؿصؾحة أطظؿ مـ الؿػسدة َّ
والؼاطدة تعؽس الدور الققائل الذي يضطؾع بف التشريع اإلسالمل مـ حقث
مـعف لؾؿػاسد وأسباهبا حتك ولق ترتبت طؾقفا بعض الؿصالح ،ما دامت تؾؽ
الؿصالح هل أقؾ مـ حجؿ الؿػاسد أو تساويفا-

 -4دفغ ؤػظى انًفغذر ٍٛثبدزًبل ؤٚغشًْب:
مـفجا تشريع ًقا مضك طؾقف الشارع يف تشريعف :فدفع أطؾك
وتعدُّ هذه الؼاطدة
ً
الؿػسدتقـ وإن وقعت إحداهؿا ،هق قاكقن تشريعل اختطف الشارع الحؽقؿ يف العديد
مـ أحؽامف التل ٓ تـدفع فقفا طظؿك الؿػسدتقـ إٓ بنيؼاع مػسدة أقؾ مـفا ،وهذا ما
إلك الؼقل« :والشارع دائِ ًؿا يرجح خقر الخقريـ
حدا بشقخ اإلسالم ابـ تقؿقةؓ
شر الشريـ بالتزام أدكاهؿا»(-)3
بتػقيت أدكاهؿا :ويدفع َّ
وقال ابـ الؼقؿ ؓ

« :وإذا تلمؾت شرائع ديـف التل وضعفا بقـ طباده،

وجدهتا ٓ تخرج طـ تحصقؾ الؿصالح الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمؽان ،وإن
( )3سقرة :التغابـ ،أية (-)16
( )1ققاطد إحؽام ،لؾعز بـ طبد السالم-)83.1( ،
( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)182.23( ،
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تزاحؿت قدِّ م أهؿفا وأجؾفا وإن فاتت أدكاها ،وتعطقؾ الؿػاسد الخالصة أو
الراجحة بحسب اإلمؽان ،وإن تزاحؿت ططؾ أطظؿفا فسا ًدا باحتؿال أدكاها ،وطؾك
هذا وضع أحؽؿ الحاكؿقـ شرائع ديـف ،دا ّلة طؾقف ،شاهدة لف بؽؿال طؾؿف وحؽؿتف
ولطػف بعباده وإحساكف إلقفؿ ،وهذه الجؿؾة ٓ يسرتيب فقفا مـ لف ذوق مـ الشريعة
وارتضع مـ ثديفا ،وورد مـ صػق حقضفا ،وكؾؿا كان تضؾعف مـفا أطظؿ كان
شفقده لؿحاسـفا ومصالحفا أكؿؾ (-)1
اتباع لســ الشارع
وطؾقف فنن الرتجقح بـاء طؾك طظؿ الؿػسدة وفداحتفا ،هق ٌ
ومضل طؾك خطتف التل استؼرت طادة مطردة يف تشريع إحؽام وإكػاذها
يف تشريعف،
ٌّ

طؾك الـاس ،فنذا كان هـاك مػسدتان وٓبد مـ ارتؽاب أحدهؿا :فنكف يرتؽب
إسفؾ ،ففـا أمامـا مػسدتان:
إولك :استؿرار هذا إطرابل يف بقلف ،وهذه مػسدة-
أيضا ،لؽـ هذه أكربٕ :ن هذه يرتتب
والثاكقة :إقامتف مـ بقلف ،وهذه مػسدة ً
طؾقفا ما يؾل:
 -3الضرر طؾك هذا البائؾٕ :ن البائؾ إذا مـع البقل الؿتفقئ لؾخروج فػل
ذلؽ ضرر ،فربؿا تتلثر مجاري ومسالؽ البقل-
ٍ
وحقـئذ
 -1أكف إذا قام فنما أن يؼطع راف ًعا ثقبف :لئال تصقبف قطرات البقل،
تؽقن الؼطرات مـتشرة يف الؿؽان ،وربؿا تليت طؾك أفخاذه ويبؼك مؽشقف العقرة
ٍ
وحقـئذ يتؾقث الثقب ويتؾقث البدن
أمام الـاس ويف الؿسجد ،وإما أن يدلل ثقبف،
أيضا مػسدة-
وهذه ً

( )3مػتاح دار السعادةٓ ،بـ الؼقؿ-)22.2( ،
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صب طؾك بقلف
فؾفذا ترك الـبل ﷺ هذا الرجؾ يبقل حتك اكتفك ،ثؿ أمر بلن ُي ّ
ذكق ًبا مـ ماء-
وطؾك هذا فقؽقن لديـا قاطدة هل :إذا اجتؿعت مػسدتان ٓبد مـ ارتؽاب
إحداهؿا ،فنكف يرتؽب إسفؾ وإخػ ،دفعًا لألطؾك ،كؿا إكف إذا اجتؿعت مصالح
وٓ يؿؽـ فعؾ جؿقعفا ،فنكف يمخذ بإطؾك فإطؾك ،فػل الؿصالح يؼدم إطؾك،
ويف الؿػاسد يؼدم إسفؾ وإدكك(-)1
قال اإلمام الـقوي ؓ

ضؿـ فقائد «حديث إطرابل»« :فقف دفع أطظؿ

الضرريـ باحتؿال أخػفؿا لؼقلف ﷺَ « :د ُطق ُه» ،قال العؾؿاء :كان ققلف ﷺ« :دطقه»
لؿصؾحتقـ :إحداهؿا :أكف لق قطع طؾقف بقلف تضرر ،وأصؾ التـجقس قد حصؾ،
فؽان احتؿال زيادتف أولك مـ إيؼاع الضرر بف -والثاكقة :أن التـجقس قد حصؾ يف
جزء يسقر مـ الؿسجد فؾق أقامقه يف أثـاء بقلف لتـجست ثقابف وبدكف ومقاضع كثقرة
مـ الؿسجد (-)2
فجؿؾة الؼقل أن «حديث إطرابل» يدل طؾك قاطدة :دفع أطظؿ الؿػسدتقـ
باحتؿال أيسرهؿا ،وتحصقؾ أطظؿ الؿصؾحتقـ برتك أيسرهؿا ،فنن البقل يف
الؿسجد مػسدة وقطعف طؾك البائؾ مػسدة أطظؿ مـفا ،فدفع أطظؿفا بليسرهؿا،
وتـزيف الؿسجد طـف مصؾحة وترك البائؾ إلك الػراغ مصؾحة أطظؿ مـفا فحصؾ
أطظؿ الؿصؾحتقـ برتك أيسرهؿا(-)3
ولذلؽ طؾك الداطقة أن يـظر يف دطقتف وإزالتف لؾؿـؽر أن ٓ يرتتب طؾك ذلؽ
( )3شرح رياض الصالحقـٓ ،بـ طثقؿقـ-)581 ،583.3( ،
( )1شرح الـقوي طؾك مسؾؿ-)191.3( ،
( )1طؿدة الؼاري ،لؾعقـل-)127.3( ،
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مػسدة أطظؿ مؿا فقف الؿدطق مـ مػسدة-

 -5انُظش ف ٙيأالد األفؼبل يؼزجش يمظٕد ششػًب:
وتعترب هذه الؼاطدة مـ إصقل الؽؾقة التشريعقة التل تػرطت طـفا واكبـت
طؾقفا جؿؾة مـ الؼقاطد وإصقل ،وهل تقجف كظر الداطقة إلك ضرورة آلتػات
إلك كتائج إفعال وآثارها قبؾ الحؽؿ طؾقفا بالؿشروطقة أو طدم الؿشروطقة-
ومػاد الؼاطدة :أن طؾك الداطقة حقـ يجتفد ويحؽؿ يف الققائع الؿختؾػة أن
يـظر إلك كتائج الػعؾ وآثاره الؿصؾحقة والضررية ،وذلؽ حتك يتصقر القاقعة
صحقحا مقاف ًؼا لحؼقؼتفا ،لقحؽؿ طؾقفا بعد
تصقرا كامالً ،ويؽقّػفا تؽقق ًػا
الؿعروضة
ً
ً
ذلؽ بالحؽؿ الؿـاسب الؿحؼؼ لؿؼصقد الشارع يف جؾب مصالح العباد-
شرطا كاكت
قال اإلمام الشاصبل« :الـظر يف مآٓت إفعال معترب مؼصقد
ً
إفعال مقافؼة أو مخالػة ،وذلؽ أن الؿجتفد ٓ يحؽؿ طؾك فعؾ مـ إفعال
الصادرة طـ الؿؽؾػقـ باإلقدام أو باإلحجام إٓ بعد كظره إلك ما يمول إلقف ذلؽ
مشروطا لؿصؾحة فقف تستجؾب ،أو لؿػسدة تدرأ ،ولؽـ لف مآل طؾك خالف
الػعؾ:
ً
ما قصد فقف :وقد يؽقن غقر مشروع لؿػسدة تـشل طـف أو مصؾحة تـدفع بف ،ولؽـ لف
مآل طؾك خالف ذلؽ ،فنذا أصؾؼ الؼقل يف إول بالؿشروطقة فربؿا أدى استجالب
الؿصؾحة فقف إلك مػسدة تساوى الؿصؾحة أو تزيد طؾقفا ،فقؽقن هذا ماك ًعا مـ
إصالق الؼقل بالؿشروطقة ،وكذلؽ إذا أصؾؼ الؼقل يف الثاين بعدم مشروطقة ربؿا أ ّدى
استدفاع الؿػسدة إلك مػسدة تساوي أو تزيد ،فال يصح إصالق الؼقل بعدم
الؿشروطقة ،وهق مجال لؾؿجتفد صعب الؿقرد ،إٓ أكف طذب الؿذاق محؿقد الغب
,أي :العاقبة ,جار طؾك مؼاصد الشريعة»(-)1
( )3الؿقافؼات لؾشاصبل-)195 ،194.4( ،
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وتظفر أهؿقة هذه الؼاطدة طـدما تؽقن طؿؾقة آجتفاد متقجفة كحق تطبقؼ
إحؽام الشرطقة طؾك وقائعفا وجزئقاهتا الؿختؾػة ،فقتعقـ طؾك الداطقة حقـئذ أن ٓ
يجري إحؽام بطريؼة آلقة مجردة غقر متبصرة بآثارها التل ستتؿخض طـفإ :ن
صقرة الػعؾ قد تؽقن يف ضاهرها هل الؿشروطقة والجقاز ،غقر أن يف إجراء حؽؿ
الؿشروطقة طؾقفا مآ ً
ٓ فاسدً ا وكتقجة وخقؿة تػقق الؿصؾحة التل شرع الػعؾ مـ
أجؾفا ،فقؿـع الػعؾ بـاء طؾك هذا الـظر وآطتبار-
وقد تؽقن صقرة الػعؾ يف ضاهرها غقر مشروطة ،غقر أن يف إجراء هذا الحؽؿ
طؾقفا تػقيتًا لؿصالح أو كزول لؿػاسد تربق طؾك الؿػسدة التل مـع الػعؾ مـ أجؾفا،
فقشرع الػعؾ بـاء طؾك هذا الـظر وآطتبار -وهذا يعـل أن تصقر القاقعة مبتقرة طـ
وقاصرا ،ولـ يؿ ِّؽـ الداطقة مـ أن
مآلفا وكتقجتفا وطاقبتفا سقؽقن
تصقرا مختالً
ً
ً
حؽؿا هل لقست مـ
صحقحا ،حقث سقطبؼ طؾك القاقعة
حؽؿا
يحؽؿ طؾك القاقعة
ً
ً
ً
أفراده وٓ مـ محالف-
وطؾك هذا فنن الـظر وآطتبار لؾؿآل يعترب واحدً ا مـ الضؿاكات التل تؽػؾ
طدم اكحراف إحؽام طـ تحؼقؼ مصالحفا التل شرطت مـ أجؾفا ،وطدم تـؽبفا
لؿؼاصد الشارع مـفا ،وإذا لؿ يؽرتث الداطقة بؿآٓت إفعال وكتائجفا ،آذن بقققع
التػاوت وآختالل بقـ قصد الشارع مـ جفة وبقـ الحؽؿ الشرطل الذي سقطبؼف
ٍ
مػض إلك غايتف الشرطقة التل شرع
الداطقة مـ جفة أخرى ،بحقث يؽقن الحؽؿ غقر
مـ أجؾفا ،أو يؽقن مػض ًقا إلك كؼقض مؼصقد الشارع مـف ،ويف هذا كؾف مـ الػساد ما
فقف-
ويف «حديث إطرابل» كجد أن ققام الصحابة ╚ طؾك هذا إطرابل
لؿـعف طـ فعؾف كان مـ قبقؾ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،ولؽـ الرسقل
الؽريؿ ﷺ قد أمر الصحابة ╚ بالرتوي وإكاة مع هذا إطرابل ،مراطاة مـف
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ﷺ إلك ما سقمول إلقف هذا اإلكؽار مـ تـجقس لثقابف وجسؿف ومقاضع أخرى مـ
الؿسجد ،فضالً طـ إصابتف بالضرر بسبب آحتؼان الحاصؾ مـ قطعف طـ البقل-

 -6يجبششح انًًُٕع نهزخهض يُّ نٛغذ يذظٕسح ثم يطهٕثخ:
إن إصؾ أن الؿحرم ٓ تجقز مباشرتف وٓ اإلتقان بشلء مـف ،وإٓ كان
آثؿا ،وقد سقؼت الؼاطدة التل بقـ أيديـا لبقان صقرة استثـقت مـ هذا
الؿؽؾػ بذلؽ ً
آثؿا أو مرتؽ ًبا
إصؾ العام ،فقجقز فقفا مباشرة الحرام ،وٓ يؽقن الؿؽؾػ فقفا ً
متؾبسا بف ،وٓ يؿؽـف
لؿحظقر ،فؼررت أن الػعؾ الؿحرم إذا كان اإلكسان واق ًعا فقف
ً
جائزا لف
التخؾص مـف وٓ الخروج طـف إٓ بؿباشرتف واإلتقان بشلء مـف ،كان ذلؽ ً
آثؿا أو واق ًعا يف محرم ،وهذا كؿـ تقسط بقتا أو أرضا
فعؾف ،وٓ يعدّ هبذه الؿباشرة ً
مغصقبة ثؿ تاب مـ ذلؽ وأراد تخؾقة هذا البقت أو تؾؽ إرض ورد ذلؽ إلك
صاحبف ،فنكف ٓ يؿؽـف فعؾ ذلؽ إٓ بؿباشرة الؿشل يف الؿغصقب ،وهذا يف أصؾف
تخؾصا مـ الحرام
غقر جائز إذ هق تصرف فقف بغقر إذن صاحبف ،ولؽـ لؿا كان
ً
جائزا غقر محرم طؾقف(-)1
وخروجا مـف كان ً
ً
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ؓ

« :أما مـ تقسط إرض الؿغصقبة ففذا

خروجف بـقة تخؾقة الؿؽان وتسؾقؿف إلك مستحؼف لقس مـف ًقا طـف وٓ محر ًما :بؾ
دارا وترك فقفا قؿاشف ومالف إذا أمر بتسؾقؿفا إلك
الػؼفاء متػؼقن طؾك أن مـ غصب ً
مستحؼفا ،فنكف يممر بالخروج مـفا وبنخراج أهؾف ومالف مـفا ،وإن كان ذلؽ كقع
تصرف فقفا لؽـف ٕجؾ إخالئفا -والؿشرك إذا دخؾ الحرم أمر بالخروج مـف وإن
كان فقف مرور فقف -ومثؾ هذا حديث إطرابل الؿتػؼ طؾك صحتف لؿا بال يف الؿسجد
فؼام الـاس إلقف فؼال الـبل ﷺ «َٓ ُت ْز ِر ُمق ُه» أي ٓ تؼطعقا طؾقف بقلف ،وأمرهؿ أن
( )3الشرح الؿؿتعٓ ،بـ طثقؿقـ ،)136.1( ،وققاطد ابـ رجب( ،ص-)116
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خقرا مـ أن يؼطعقه
يصبقا طؾك بقلف ً
دلقا مـ ماء -ففق لؿا بدأ بالبقل كان إتؿامف ً
فقؾقث ثقابف وبدكف»(-)1
وكجد تطبقؼ هذه الؼاطدة يف «حديث إطرابل» ،حقث أمر الـبل ﷺ أصحابف
تخؾصا مـ زيادة التؾقيث
شرطا
برتك إطرابل يؽؿؾ فعؾف الذي هق مؿـقع مـف
ً
ً
بالـجاسة إذ «التـجقس قد حصؾ يف جزء يسقر مـ الؿسجد ،فؾق أقامقه يف أثـاء بقلف
خقرا مـ أن
لتـجست ثقابف وبدكف ومقاضع كثقرة مـ الؿسجد ( ،)2فؽان إتؿامف ً
يؼطعقه-

( )3مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)21.16( ،
( )1شرح الـقوي لؿسؾؿ ،)191.3( ،ومجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة-)21.16( ،
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انخبرًخ
تـاول هذا البحث «الدٓئؾ الدطقية الؿستـبطة مـ حديث إطرابل الذي بال
يف الؿسجد  ،ومـ الؿعؾقم بالضرورة أن لؽؾ طؿؾ كتائج وثؿرات يف هنايتف ،وقد
تقصؾت إلك طدد مـ الـتائج البحثقة أثـاء طؿؾل ،أريد أن أسجؾفا يف الـؼاط التالقة:
ُ
 -3مـفج الرسقل الؽريؿ ﷺ يف الدطقة إلك اهلل مـفج متؽامؾ يف الحؽؿة
والرفؼ والؼدوة الحسـة ،ولؿ تؽـ أققالف ﷺ فحسب هل دِطامة دطقتف إلك اهلل :بؾ
ققى دطقتف-
كان ُخ ُؾؼف وما ُجبِؾ طؾقف مـ صػات حسـة مؿا َّ
 -1العـاية بتلهقؾ الدطاة وإطدادهؿ اإلطداد الؿتؽامؾ أمر بالغ إهؿقة ،وإٓ
أصقبت كؾ مشروطات الدطقة بالخقبة واإلخػاق-
 -1الداطقة هق الركـ إطظؿ يف الدطقة إلك اهلل سبحاكف وتعالك ،ولؽل تميت
الدطقة إلك اهلل ثؿارها فالبد لؾداطقة أن يتح ّؾك بصػاتُ ،تستؿد هذه الصػات مـ
كتاب اهلل وسـة كبقف ﷺ ،وقد حقى «حديث إطرابل» جؿؾة مـ تؾؽ الصػات:
كالعؾؿ والحؾؿ والصرب والرفؼ والؾقـ ومراطاة أحقال الؿدطقيـ-
 -4مـ أهؿ الؼقاطد الدطقية الؿستـبطة مـ «حديث إطرابل» :العذر
بالجفؾ ،والضرر ٓ يزال بالضرر ،ودرء الؿػاسد أولك مـ جؾب الؿصالح ،ودفع
شرطا،
أطظؿ الؿػسدتقـ باحتؿال أيسرهؿا ،والـظر يف مآٓت إفعال معترب مؼصقد ً
ومباشرة الؿؿـقع لؾتخؾص مـف لقست محظقرة بؾ مطؾقبة-
كؿا أوصل إخقاين الباحثقـ بؿا يؾل:
 -3ضرورة دراسة الدٓٓت الدطقية القاردة يف سـة الـبل ﷺ ،وذلؽ
لتـقطفا وشؿقلفا لؿجآت الدطقة الؿتعددة ،فقـبغل القققف طؾقفا ،وكشرها،
وتعؾقؿ الـاس إياها-
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خاصا،
 -1آهتؿام بتلهقؾ الدطاة تلهقالً كامالً شامالً ،وإطدادهؿ إطدا ًدا
ً
لحؿؾ رسالة الدطقة إلك اهلل  ،والؼقام هبا بؽػاءة واقتدار ،وأفضؾ وسقؾة
لتلهقؾفؿ هق دراسة سـة الـبل ﷺ الؼقلقة والػعؾقة ،واستـباط ما فقفا مـ دٓٓت
دطقية-
 -1استخدام أسؾقب الحؽؿة يف الدطقة إلك اهلل والتدرج مع الؿدطق-
 -4استجالء شؿقل الشريعة وطؿقمفا ورحؿتفا بالبالد والعباد ،ومراطاهتا
مصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد-
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انًشاخغ
الؼران الؽريؿ-
 ,1اإلحؽام يف أصقل إحؽامٕ ،بل الحسـ سقد الديـ طؾل بـ أبل طؾل بـ
محؿد بـ سالؿ الثعؾبل أمدي ،تحؼقؼ :طبد الرزاق طػقػل ،الؿؽتب اإلسالمل،
بقروت ,دمشؼ ,لبـان ،الطبعة والتاريخ بال-
 ,2إحقاء طؾقم الديـ ،أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل دار الؿعرفة – بقروتز-
 ,3أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ الحـبؾل
الـاشر :طالؿ الؽتب-
 ,4إشباه والـظائر طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الديـ السققصل ،دار
الؽتب العؾؿقة  ,الطبعة :إولك1411 ،هـ 1993 ,م-
 ,5أصـاف الؿدطقيـ وكقػقة دطقهتؿ ،أ-د حؿقد الرحقؾل ،الطبعة آولك،
1423هـ-
 ,6أكقار الربوق يف أكقاء الػروقٕ ،بل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس
بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف ،طالؿ الؽتب ،الطبعة والتاريخ بال-
 ,7البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف (ٕ ،)268.2بل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ
طبد اهلل بـ هبادر الزركشل ،دار الؽتبل ،الطبعة :إولك1414 ،هـ-
 ,8تػسقر الؼرآن العظقؿ ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل  ,دار
صقبة لؾـشر والتقزيع الطبعة :الثاكقة 1423هـ 1999 ,م-
 ,9التؼرير والتحبقر ٕبل طبد اهلل ،شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد
الؿعروف بابـ أمقر حاج ويؼال لف ابـ الؿققت الحـػل ،دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة:
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الثاكقة1433 ،هـ-
 ,13هتذيب الؾغة ،لؿحؿد بـ أحؿد بـ إزهري الفروي ،أبق مـصقر ،تحؼقؼ:
محؿد طقض مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة :إولك2331 ،م،
ولسان العرب (-)249 .11
 ,11الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل ﷺ وســف وأيامف،
محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري الجعػل ،الـاشر :دار صقق الـجاة -الطبعة:
إولك-1422 ،
 ,12الحؽؿة يف الدطقة إلك اهلل تعالك ،د -سعقد بـ طؾل بـ وهػ الؼحطاين،
الـاشر :وزارة الشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد  ,الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية ،الطبعة :إولك1423 ،هـ-
 ,13ســ أبل داود ،أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد
بـ طؿرو إزدي الس ِ
جستاين تحؼقؼ محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد الـاشر:
ِّ
الؿؽتبة العصرية ،صقدا  ,بقروت-
 ,14ســ ابـ ماجف ،أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل ،الـاشر :دار الرسالة
العالؿقة الطبعة :إولك 1433 ،هـ  2339 ,م-
 ,15ســ الرتمذي ،محؿد بـ طقسك الرتمذي ،دار الغرب اإلسالمل  ,بقروت
ط  1998 :1م
 ,16ســ الدارقطـل ،أبق الحسـ طؾل بـ طؿر بـ أحؿد بـ مفدي بـ مسعقد
بـ الـعؿان بـ ديـار البغدادي الدارقطـل ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،بقروت  ,لبـان
الطبعة :إولك 1424 ،هـ  2334 ,م
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 ,17سقر أطالم الـبالء ،شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ
َقا ْيؿاز الذهبل ،ممسسة الرسالة الطبعة :الثالثة 1435 ،هـ  1985 .م
 ,18شرح إربعقـ الـقوية يف إحاديث الصحقحة الـبقية :،تؼل الديـ أبق
الػتح م دققؼ العقد ممسسة الريان الطبعة :السادسة  1424هـ  2333 ,م
 ,19شرح السـة ،الؿملػ :مـحقل السـة ،أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ
محؿد بـ الػراء البغقي  ,الؿؽتب اإلسالمل  ,دمشؼ ،بقروت الطبعة :الثاكقة،
1433هـ 1983 ,م
 ,23شرح الؽقكب الؿـقر ،لتؼل الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز
بـ طؾل الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل ،تحؼقؼ :محؿد الزحقؾل وكزيف
حؿاد ،مؽتبة العبقؽان ،الطبعة :الثاكقة 1418هـ
 ,21صرح التثريب يف شرح التؼريب (الؿؼصقد بالتؼريب :تؼريب إساكقد
وترتقب الؿساكقد ،أبق الػضؾ زيـ الديـ طبد الرحقؿ العراقل ،دار إحقاء الرتاث
العربل ،وممسسة التاريخ العربل ،ودار الػؽر العربل
 ,22فتح الباري شرح صحقح البخاري أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق الػضؾ
العسؼالين الشافعل  ,دار الؿعرفة  ,بقروت1379 ،
 ,23ققاطد إحؽام يف مصالح ،طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم الـاشر:
مؽتبة الؽؾقات إزهرية  ,الؼاهرة
 ,24كتاب التعريػات طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين دار
الؽتب العؾؿقة بقروت ,لبـان الطبعة :إولك 1433هـ 1983,م
 ,25كـز العؿال يف ســ إققال وإفعال ،طالء الديـ طؾل بـ حسام الديـ
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الفـدي :ممسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة1431 ،هـ1981.م
 ,26لسان العرب ،محؿد بـ مؽرم بـ طؾك ،أبق الػضؾ ،جؿال الديـ ابـ
مـظقر ،الـاشر :دار صادر  ,بقروت الطبعة :الثالثة  1414 ,هـ
 ,27مجؿقع الػتاوى ،تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة
الحراين ،الـاشر :مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية،
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية طام الـشر1416 :هـ1995.م
 ,28الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿٕ ،بل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده
الؿرسل ،تحؼقؼ :طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة – بقروت ،الطبعة:
إولك 1421 ،هـ
ِ
َّ
ربل
 ,29الؿسالؽ يف شرح ُم َقصل مالؽ ،الؼاضل أبل بؽر محؿد طبد اهلل بـ الع ّ
الؿعافري ،الـاشرَ :دار ال َغرب اإلسالمل الطبعة :إولك 1428 ،هـ  2337 ,م
ّ
 ,33الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل ﷺ،
مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث
العربل  ,بقروت
 ,31معجؿ مؼايقس الؾغةٕ ،حؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي ،أبق
الحسقـ ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون ،دار الػؽر1399 ،هـ-
الؿ ْعؾؿ بػقائد مسؾؿ ،اإلمام َأبق طبد اهلل محؿد بـ طؾل بـ طؿر الؿازري،
ُ ,32
الطبعة الثاكقة 1988 ،م ،الـاشر :الدار التقكسقة لؾـشر
 , 33مع اهلل  ,دراسات يف الدطقة والدطاة ،محؿد الغزالل ،دار الؽتب
اإلسالمقة ،الؼاهرة :ط 1435 ،6
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 ,34الؿغـل ٓبـ قدامة ،مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة:
مؽتبة الؼاهرة  ,الطبعة :بدون صبعة تاريخ الـشر1388 :هـ 1968 ,م
 ,35مػاتقح الغقب ،محؿد بـ طؿر بـ الحسـ بـ الحسقـ التقؿل الرازي ،دار
إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت الطبعة :الثالثة  1423 ,هـ
 ,36مػتاح دار السعادة ومـشقر وٓية العؾؿ واإلرادة ،محؿد بـ أبل بؽر ابـ
ققؿ الجقزية :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت
 ,37الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ
هبادر الزركشل :،وزارة إوقاف الؽقيتقة ،الطبعة :الثاكقة1435 ،هـ 1985 ,م
 ,38الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج ،محقل الديـ يحقك بـ شرف
الـقوي ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت ،الطبعة :الثاكقة1392 ،
 ,39كضرة الـعقؿ يف مؽارم أخالق الرسقل الؽريؿ ،ﷺ ،طدد مـ الؿختصقـ،
بنشراف الشقخ صالح بـ طبد اهلل بـ حؿقد إمام وخطقب الحرم الؿؽل ،دار القسقؾة
لؾـشر والتقزيع ،جدة ،ط -4
 ,43الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،مجد الديـ أبق السعادات ،الـاشر:
الؿؽتبة العؾؿقة  ,بقروت1399 ،هـ 1979 ,م-
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Lessons learned from the hadith on the Bedouin
who urinated in the mosque
Dr. Salim bin Salem Al-Luqmani
Taiba University

Abstract
This paper studies the lessons derived from hadith on
the Bedouin who urinated in the mosque. Its major aim is to
derive lessons for the benefit of calling people to Islam. The
paper includes: (i) a descriptive deductive approach to
develop the jurisprudence of the da'wa, and (ii) a descriptive
analytical approach to analyze the hadith. The paper
demonstrates the lessons learned from this hadith, its
relevance in calling people to Islam (da'wah), preparing
people competently specialist in da'wah, the best way to
study the sunnah, and how to take care of people's interest.
Key words:
evidence, missionary, rules invitation, the Bedouin,
varieties of the people invited to Islam
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صفاخ انفنت يف انسُح انُثٌٕح
د .ستٌد عبد اهسشاق أض٘د
أضتاذ اهطِ ٞاهِب٘ٗ ٞٙعوً٘ٔا املػازن
قطٍ اهدزاضات اإلض ً ٞٚبلو ٞٚاآلداب ظاًع ٞاهدًاَ
تاريخ التحؽقؿ3417/6/14 :

تاريخ اإلفادة3418/1/38 :

املطتخوا:
ذكرت يف البحث التعريػ بؿصطؾحات البحث( :الصػة ،الػتـة ،السـة) ،يف
الؾغة العربقة وآصطالح الشرطل ،وأما الؿباحث ففل ما يؾل :الؿبحث إول:
الصػة إولك :كثرة الؼتؾ وإراقة الدماء ،الؿبحث الثاين :الصػة الثاكقة :العذاب يف
الدكقا ،الؿبحث الثالث :الصػة الثالثة :إقالل إماكة وإمراج العفقد ،الؿبحث الرابع:
الصػة الرابعة :مظؾؿة سقداء ققية ،الؿبحث الخامس :الصػة الخامسة :محقطة بالـاس
كال ُّظؾؾ وال ُّظؾؿ ،الؿبحث السادس :الصػة السادسة :طؿقاء صؿاء بؽؿاء ،الؿبحث
السابع :الصػة السابعة :كثقرة وطامة كؼطر ومطر السؿاء ،الؿبحث الثامـ :الصػة
الثامـة :شديدة وسريعة كرياح الصقػ ،الؿبحث التاسع :الصػة التاسعة :مقاجة
كؿقج البحر ،الؿبحث العاشر :الصػة العاشرة :العرض طؾك الؼؾقب كالحصقر طقد ًا
طقد ًا ،الؿبحث الحادي طشر :الصػة الحادية طشرة :مرتقؼة بعضفا ببعض ،ثؿ
وتتضؿـ أهؿ الـتائج ،ثؿ التّقصقات-
الخاتؿة:
ّ
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الصػة ،الػتـة ،السـة ،الـبقية-
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صفات اهف

اهطِ ٞاهِب٘ٞٙ

يمذيخ
الحؿد هلل الذي يسر لـا إسباب الؿاكعة مـ الضالل وآفتتان ،ووضح لـا
الػتـ وب ّقـ لـا إسباب التل كتحصـ هبا أطظؿ بقان ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ
والضراء :والعافقة والبالء :حؿد ًا صقبًا
السراء
ّ
شريؽ لف الؽريؿ الؿـان ،أحؿده طؾك ّ
مباركًا فقف كؿا هق أهؾف :وصؾك اهلل طؾك س ّقدكا محؿد الؿصطػك خقر إكام :خاتؿ
رسؾف وخقرتف مـ خؾؼف ،وصؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف صالة مستؿرة باستؿرار
الزمان :وسؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا ،أما بعد:
فؼد ضفر يف وقتـا وفشا يف زماكـا مـ الػتـ وتغ ُّقر إحقال :وفساد الديـ
واختالف الؼؾقب :وإحقاء البدع وإماتة الســ :ما دل طؾك اكؼراض الدكقا وزوالفا:
ومجلء الساطة واقرتاهبا :إذ كؾ ما قد تقاتر مـ ذلؽ وتتابع واكتشر :أطؾؿـا بف كبقـا
ﷺ وخقفـاه :وسؿعف مـف صحابتف ╚ :وأ ّداه طـفؿ التابعقن رحؿفؿ اهلل تعالك:
وكؼؾف أئؿتـا إلقـا طـ أسالففؿ :ورووه لـا طـ طدولفؿ-
وقد رأيت أكف مـ الؿفؿ يف هذا العصر جؿع إحاديث القاردة يف صػات
الػتـ ودراستفا ،وبعد التلمؾ يف أحاديث رسقل اهلل ﷺ ،وجدهتا إحدى طشرة صػة-
وهذه إوصاف تدطقكا إلك شدة الحذر مـفا ،وطدم آلتػات إلقفا ٓ ،بػعؾ
وٓ بؽالم ،بؾ طؾقـا الػرار مـفا واطتزالفا ،وتحذير الـاس مـفا ،وٓ يؿؽـ الخروج
مـ ذلؽ إٓ بـقر العؾؿ واإليؿان-
وٕهؿقة مقضقع الػتـ فنكـا كجده قد أخذ حقز ًا كبقر ًا يف الؿؽتبة اإلسالمقة،
وذلؽ بسبب كثرة الػتـ ،وٕهنا َت ِرد يف كؾ زمان ومؽان :إٓ أكف ٓ يزال الؿقضقع
بحاجة إلك بحث وطـاية ،لتحذير الؿسؾؿقـ مـفا-
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أٌٓ ٞٚاهبرث:
تتبقـ يف إمقر أتقة:
 ,1إن حرص الـبل ﷺ طؾك ذكر صػات الػتـ لتحذير أمتف مـفا :دلقؾ طؾك
أهؿقة هذا الؿقضقع وجؾؾ خطره-
 ,2آستػادة مـ فؼف صػات الػتـ يف السـة الـبقية-
 ,3إن ضفقر بعض الػتـ يف كؾ طصر ومصر :يجعؾ دراستفا يف ضقء السـة
الـبقية أمر ًا بالغ إهؿقة-

أضباب ا تٚاز اهبرث:
تظفر يف إمقر أتقة:
 ,1تؽقيـ صقرة واضحة طـ صػات الػتـ ،ومعرفتفا طـد حدوثفا لؾحذر مـفا-
 ,2معرفة الػتـ التل تؽتـػ طالؿـا الؿعاصر مـ خالل صػاهتا يف ضقء السـة
الـبقية-
 ,3التـبقف لالستعداد لققم الرحقؾ بالعؿؾ الصالحٕ :ن ضفقر الػتـ طالمة
مـ طالمات الساطة-

ًػلو ٞاهبرث:
تؽؿـ يف أيت:
 ,1تبققـ طدد صػات الػتـ القاردة يف إحاديث الـبقية-
 ,2معرفة أققال طؾؿاء الحديث الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ يف أحاديث صػات
الػتـ وبقان معاكقفا-
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 ,3الدروس والعظات الؿستخؾصة مـ أحاديث صػات الػتـ-

أٓدا اهبرث:
 ,1تلصقؾ مصطؾحات البحث إساسقة-
 ,2تبصقر الؿسؾؿقـ بصػات الػتـ ،حتك يعرفقها بؿجرد وققطفا-

اهدزاضات اهطابق:ٞ
بعد آصالع والبحث لؿ أجد دراسة مستؼؾة يف هذا الؿقضقع ،وإكؿا وجدتف
متـاثر ًا يف بطقن الؽتب-

ذدٗد اهبرث:
تؽؿـ يف دراسة لؽؾ إحاديث الـبقية الصحقحة أو الحسـة ،واستبعاد
الضعقػة الؿتػؼ طؾك ضعػفا ،وتخريج إحاديث الؿتصؾة بصػات الػتـ مـ كتب
رواية الحديث الـبقي الؿعتؿدة :كالؽتب التسعة مثالً ،وكحقها ،ويؾحؼ هبا أققال
الصحابة ╚ ،وأققال التابعقـ رحؿفؿ اهلل تعالك ،إذا كاكت بحؽؿ الؿرفقع ،أو
لف صؾة يف معاين تؾؽ إحاديث-

ًِٔخ اهبرث:
فقتؾخص يف اتباع الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل ،وأما إجراءاتف :فتتؾخص يف
أيت:
 ,1اطتؿاد إحاديث الصحقحة أو الحسـة ،وترك الضعقػ الؿتػؼ طؾك ضعػف-
 ,2تخريج إحاديث وطزوها إلك مصادرها إصقؾة ،فؿا وجدتف يف
الصحقحقـ اكتػقت هبؿا ،فنن لؿ أجدها فقفؿا ،اكتؼؾت إلك كتب الســ ،كالســ
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إربعة ،ثؿ الؿساكقد ،ثؿ الؿقصآت ،والؿصـػات ،والؿستدركات ،والؿعاجؿ،
وكحقها-
 ,3الحؽؿ طؾك إحاديث يف غقر الصحقحقـ مـ خالل أققال العؾؿاء
الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ-
 ,4شرح الؽؾؿات الغريبة يف إحاديث مـ كتب غريب الحديث-
 ,5تتبع أققال طؾؿاء الحديث الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ يف دٓٓت إحاديث
ومعاكقفا يف كتب شروح الحديث-

ط ٞاهبرث:
يتؽقن البحث مـ مؼدمة ،وتؿفقد ،وأحد طشر مبحثًا ،وخاتؿة ،وتقصقات،
وففرس لؾؿصادر والؿراجع-
الؿؼدمة :وفقفا أهؿقة البحث ،وأسباب اختقاره ،ومشؽؾتف ،وأهدافف،
والدراسات السابؼة ،وحدوده ،ومـفجف ،وإجراءاتف ،وخطتف-
التؿفقد :وفقف التعريػ بؿصطؾحات البحث(:الصػة ،الػتـة ،السـة) ،يف الؾغة
العربقة ،وآصطالح الشرطل-
الؿبحث إول :الصػة إولك :كثرة الؼتؾ وإراقة الدماء.
الؿبحث الثاين :الصػة الثاكقة :العذاب يف الدكقا.
الؿبحث الثالث :الصػة الثالثة :إقالل إماكة وإمراج العفقد.
الؿبحث الرابع :الصػة الرابعة :مظؾؿة سقداء ققية.
الؿبحث الخامس :الصػة الخامسة :محقطة بالـاس كال ُّظؾؾ وال ُّظؾؿ.
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الؿبحث السادس :الصػة السادسة :طؿقاء صؿاء بؽؿاء.
الؿبحث السابع :الصػة السابعة :كثقرة وطامة كؼطر ومطر السؿاء.
الؿبحث الثامـ :الصػة الثامـة :شديدة وسريعة كرياح الصقػ.
الؿبحث التاسع :الصػة التاسعة :مقاجة كؿقج البحر.
الؿبحث العاشر :الصػة العاشرة :العرض طؾك الؼؾقب كالحصقر طقد ًا طقد ًا.
الؿبحث الحادي طشر :الصػة الحادية طشرة :مترقؼة بعضفا ببعض.
الخاتؿة.
التّقصقات.
ففرس الؿصادر والؿراجع.
وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-
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رًٓٛذ

التعريف مبصطلحات البحث( :الصفة ،الفتنة ،السنة)

تعس ٙاهصفٞ

املطوب األٗي
اهوػ ٞاهعسبٗ ٞٚاالصط ح اهػسعٛ

أوًٓ :تعريػ الصػة يف الؾغة العربقة:
تطؾؼ الصػة يف الؾسان العربل ويراد هبا طدد مـ الؿعاين ،مـفا ما يليت:
 ,1تحؾقة الشلء-
 ,2إمارة الالزمة لؾشلء-
 ,3إجادة السقر :ومـف ققلفؿ :وصػت الـاقة وصقفًا ،إذا أجادت السقر-
 ,4القصقػ :الخادم أوالخادمة ،وسؿقا بذلؽ; ٕهنؿا يقصػان طـد البقع-
 ,5الحالة التل يؽقن طؾقفا الشلء مـ حؾقتف وكعتف كالسقاد والبقاض،
والعؾؿ والجفؾ -
 ,6وطـد الـحقيقـ :الـعت ،واسؿ الػاطؾ ،واسؿ الؿػعقل ،والصػة
الؿشبفة ،واسؿ التػضقؾ أيضًا (-)1
ثاكقًا :تعريػ الصػة يف آصطالح الشرطل:
 ,1تعريػ الصػة يف اصطالح طؾؿاء أصقل الػؼف :لػظ مؼقد ٔخر لقس
بشرط وٓ استثـاء وٓ غاية  ،ومعـك مؼقد ٔخر :أي مؼؾؾ لشققطف فال يرد الـعت
( )1لسان العرب :ابـ مـظقر :مادة وصػ ،معجؿ مؼايقس الؾغة :ابـ فارس :مادة وصػ ،الؿعجؿ
القسقط :إبراهقؿ مصطػك وآخرون :مادة وصػ-
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لؿجرد الؿدح أو الذم ،فنكف لقس مـ التخصقص بالقصػ( ،)1ولفا تعريػ آخر
وهل :التابع الؿشتؼ الذي يؼع كعتًا لؾؿقصقف مثؾ :صالب كاجح ،فؾػظ :كاجح ققد
بف الؾػظ الؿطؾؼ وهق :صالب ،وققؾ :هق ما أشعر بؿعـك يتصػ بف بعض أفراد العام
كؼقلؽِ :
أكرم الطالب الـاجحقـ ،فؾػظ :الطالب طام يشؿؾ الـاجحقـ والراسبقـ،
ولؿا وصػ الطالب بالـاجحقـ أخرج الطالب الراسبقـ ،فقؽقن اإلكرام مؼتصر ًا
طؾك الـاجحقـ فؼط(-)2
 ,2تعريػ الصػة يف اصطالح الؿتؽؾؿقـ :طبارة طـ الؿعـك الؼائؿ
بالذات ( ،)3ولفا تعريػ آخر طـدهؿ وهل :ما قام بالؿقصقف مـ كعقت (،)4
وتارة يراد بف الؽالم الذي يقصػ بف الؿقصقف ،ومثالف :حديث طائشة ▲

التالل  ،وتارة يراد بف الؿعاين التل دل طؾقفا الؽالم ،كالعؾؿ والؼدرة (-)5
 ,3تعريػ الصػة يف اصطالح الػالسػة :طبارة طؿا دل طؾك الذات باطتبار
معـك هق الؿؼصقد مـ جقهر حروفف ،أي يدل طؾك الذات بصػة ،كلحؿر ،فنكف
بجقهر حروفف يدل طؾك معـك مؼصقد ،وهق الحؿرة ( ،)6وهق التعريػ الذي
أرجحف ،ولفا تعريػ آخر طـدهؿ وهل :الؿعـك الؼائؿ بذات الؿقصقف (-)7
 ,4مـ خالل هذه التعاريػ كؾفا كخؾص أهنا متؼاربة يف الؿعاين ،والتعريػ
( )1حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع-326.1 :
( )2الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن :طبد الؽريؿ الـؿؾة-1659.4 :
( )3حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع-326.1 :
( )4أثار القاردة طـ طؿر بـ طبد العزيز يف العؼقدة :حقاة بـ محؿد بـ جربيؾ-339.1 :
( )5مجؿقع الػتاوى :ابـ تقؿقة-335.3 :
( )6التعريػات :الجرجاين-252 :
( )7الؽؾقات :أيقب بـ مقسك الؽػقي-942 :
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الؿختار لؾصػة :ما قام بالؿقصقف مـ كعقت  ،وهق التعريػ الراجح طـدي ،وهذا
ما يفدف إلقف البحث هـا-

تعس ٙاهفتِٞ

املطوب اهثاُٛ
اهوػ ٞاهعسبٗ ٞٚاالصط ح اهػسعٛ

أوًٓ :تعريػ الػتـة يف الؾغة العربقة:
تطؾؼ الػتـة يف الؾسان العربل ويراد هبا طدد مـ الؿعاين ،مـفا ما يليت:
 ,1آبتالء وآمتحان ،تؼقل :فتـت فالكًا :إذا ابتؾقت صدقف وأماكتف-
 ,2اختالف الـاس بأراء ،فنن هذا آختالف قد يؽقن سببًا يف الػتـة ،وٓ
سقؿا إذا كان مـشل ذلؽ آختالف التشفل والفقى ،ولقس البحث طـ الحؼ
والفدى-
 ,3اإلضالل ،وذلؽ أن اإلكسان إذا امتأل قؾبف بالشبفة والشفقة ُفتِـ هبؿا:
حتك يضؾ فقؼع يف اإلثؿ العظقؿ مـ حقث يشعر أو ٓ يشعر ،وهذه أهؿ الؿعاين التل
فسر هبا العرب الػتـة :إٓ أن جؿاع معـك الػتـة آبتالء وآمتحان وآختبار(-)1
ّ
ثاكقًا :تعريػ الػتـة يف آصطالح الشرطل:
الػتـة شرطًا ٓ تخرج بحال طـ الؿعـك الؾغقي الجامع( ،)2وذلؽ أن الؿعاين
الؿذكقرة يؿؽـ إدراجفا يف هذا الؿعـك الجامع ،فاختالف الـاس بأراء هق ابتالء
لفؿ ،لقعؾؿ متبع الحؼ مـ متبع الباصؾ ،والضالل ابتالء لؿـ أوقع كػسف يف أسبابف
( )1لسان العرب :ابـ مـظقر :مادة فتـ ،معجؿ مؼايقس الؾغة :ابـ فارس :مادة فتـ ،الؿعجؿ القسقط:
إبراهقؿ مصطػك وآخرون :مادة فتـ-
( )2الؿقسقطة الػؼفقة :وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة بالؽقيت-18.32 :
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حتك يجـل ما اكتسبتف يداه(-)1
 ,1يؿؽـ تعريػفا بلهنا :ما يصقب الؿسؾؿ مـ خقر أو شر يف ديـف أو
دكقاه ( ،)2وهق التعريػ الذي أرجحف ،وبـاء طؾك هذا التعريػ الشرطل ،فنن الػتـة
كؿا تؽقن بالشر تؽقن بالخقر أيضًا ،بؾ ربؿا تؽقن الػتـة بالخقر أشد مـ الػتـة
بالشر ،ويميد ذلؽ ما أخربكا بف الصحابل الجؾقؾ طبد الرحؿـ بـ طقف ؓ

بالسراء بعده فؾؿ
بالضراء :فصربكا ،ثؿ ابتؾقـا
حقـ قال :ابتؾقـا مع رسقل اهلل ﷺ
ّ
ّ
كصرب (-)3
 ,2تليت الػتـة بؿعـك الػرقة وآختالف :كؿا روى طرفجة ؓ

قال:

يػرق أمر
سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل :إكف ستؽقن هـات وهـات( ،)4فؿـ أراد أن ّ
هذه إمة وهل جؿقع ،فاضربقه بالسقػ كائـًا ما كان()5

(-)6

 ,3تليت الػتـة بؿعـك القساوس :كؿا يف حديث طؿرؓ

قال :كان الـبل

( )1الػتـ ومققػ الؿسؾؿ مـفا :رؤية شرطقة تلصقؾقة :د-طؾل الضقيحل ،11 ,9 :أحداث وأحاديث فتـة
الفرج :دراسة لػتـة الؼتال (الفرج) يف تاريخ الؿسؾؿقـ :د-طبد العزيز دخان-45 ,41 :
( )2الػتـ ومققػ الؿسؾؿ مـفا :رؤية شرطقة تلصقؾقة :د-طؾل الضقيحل-34 ,33 :
( )3رواه الرتمذي يف ســف يف كتاب صػة الؼقامة والرقائؼ والقرع طـ رسقل اهلل ﷺ ،باب (( ،)33الحديث:
 ،642.4 :)2464وقال :هذا حديث حسـ  ،قال إلباين :صحقح اإلسـاد  ،اكظر :صحقح ســ
الرتمذي-593.2 :
( )4جؿع هـة :وتطؾؼ طؾك كؾ شلء ،والؿراد هبا هـا الػتـ وإمقر الحادثة -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح
مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-242,241.12 :
( )5يدل الحديث طؾك إمر بؼتال مـ خرج طؾك اإلمام :أو أراد تػريؼ كؾؿة الؿسؾؿقـ ،وكحق ذلؽ :ويـفك
طـ ذلؽ فنن لؿ يـتف ققتؾ :وإن لؿ يـدفع شره إٓ بؼتؾف قتؾ -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ
الحجاج :الـقوي-242,241.12 :
( )6رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب اإلمارة ،باب حؽؿ مـ فرق أمر الؿسؾؿقـ وهق مجتؿع( ،الحديث:
-1479.3 :)1852
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ﷺ يتعقذ مـ خؿس :مـ الجبـ ،والبخؾ ،وسقء العؿر ،وفتـة الصدر( ،)1وطذاب
الؼرب (-)3(،)2

تعس ٙاهطِٞ

املطوب اهثاهث
اهوػ ٞاهعسبٗ ٞٚاالصط ح اهػسعٛ

أوًٓ :تعريػ السـة يف الؾغة العربقة:
تطؾؼ السـة يف الؾسان العربل ويراد هبا طدد مـ الؿعاين ،مـفا ما يليت:
 ,1ما يدل طؾك الصؼالة والؿالمسة ،ومـ ذلؽ إصالقفا طؾك القجف أو
سفؾف-
دائرتف ،أو صقرتف ،فالؿسـقن :هق الؿصؼقل ،ورجؾ مسـقن القجفَ :ح َسـُف ْ
 ,2ترد السـة بؿعـك العـاية بالشلء ورطايتف ،يؼالَ :س َّـ اإلبؾ َي ُسـُّفا َسـًّا :إذا
رطاها فلسؿـفا وأحسـ رطايتفا-
وسـَّفا اهلل
وسـَّة اهلل تعالك :أحؽامف وأمره وهنقفَ ،
 ,3وتليت السـة بؿعـك البقانُ ،
وسـ اهلل تعالك ُسـَّة أي ب َّقـ صريؼًا ققيؿًا-
تعالك لؾـاس :ب َّقـفا،
َّ
( )1ما يعرض فقف مـ الشؽقك والقساوس -اكظر :جامع إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر-362.4 :
( )2رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الصالة ،باب يف آستعاذة( ،الحديث ،481.1 :)1539 :والؾػظ لف،
وقال إلباين :ضعقػ  ،اكظر :ضعقػ ســ أبل داود ،116.1 :ورواه الـسائل يف ســف طـ طؿر
ؓ

يف كتاب آستعاذة ،باب آستعاذة مـ فتـة الصدر( ،الحديث ،255.8 :)5443 :قال

إلباين :صحقح  ،اكظر :صحقح ســ الـسائل ،458.1 :وكذلؽ يف باب آستعاذة مـ البخؾ ،وهق
مروي طـ ابـ مسعقد ؓ

( ،الحديث ،256.8 :)5446 :قال إلباين :ضعقػ  ،اكظر :ضعقػ

ســ الـسائل ،181.1 :ورواه ابـ حبان يف صحقحف طـ طؿر ؓ

يف كتاب الرقائؼ ،باب إدطقة،

(الحديث ،333.3 :)1324 :قال إركاؤوط يف هامشف :إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ ،
والروايات الضعقػة بشقاهدها الصحقحة ترتؼل إلك الصحقح لغقره-
(ُ )3اكظر لؾتقسع :فؼف التعامؾ مع الػتـ :زيـ العابديـ الغامدي-33 ,26 :
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فالسـة :السقرة ،حسـة
 ,4كؿا تليت السـة بؿعـك السقرة الؿستؿرة ،والطريؼةُّ ،
كاكت أو قبقحة(-)1
ثاكقًا :تعريػ السـة يف آصطالح الشرطل:
هل :ما روي طـ الـبل ﷺ مـ ققل ،أو فعؾ ،أو تؼرير ،أو سقرة ،أو صػة
ُخؾؼقة ،أو َخؾؼقة ( ،)2وهق التعريػ الؿختار الذي أرجحف يف بحثل ،وأكثر الؿحدثقـ
أضاف إلقفا :الصحابل أو التابعل ( ،)3وهذا التعريػ هق مرادف لتعريػ الحديث
طـد جؿفقر الؿحدثقـ ،وأن معـك السـة والحديث مرتادفانٕ :ن كؾقفؿا يـتفقان إلك
الـبل ﷺ يف أققالف الؿميدة ٕطؿالف ،وأطؿالف الؿميدة ٕققالف( ،)4وهذا هق الراجح:
ٕن التػريؼ بقـفؿا هق تػريؼ ٓ مربر لف :وقد اتسع استعؿال الحديث بعد وفاة
الرسقل ﷺ فلصبح يشتؿؾ باإلضافة إلك الؼقل فعؾف ﷺ وتؼريره( ،)5يف حقـ اطترب
بعض الؿحدثقـ أن معـك الحديث :خاص بؿا ُأثِ َر طـ الـبل ﷺ مـ إققال
وإفعال دون التؼريرات أو الصػات ( ،)6وأما لػظ الخرب ،وإثر ،ففؿا بؿعـك السـة
طـد جؿفقر طؾؿاء الحديث(-)7
( )1لسان العرب :ابـ مـظقر :مادة ســ ،الصحاح :الجقهري :مادة ســ ،الؼامقس الؿحقط:
الػقروزآبادي :مادة ســ-
( )2معجؿ طؾقم الحديث الـبقي :د-طبد الرحؿـ الخؿقسل ،128 :شذرات مـ طؾقم السـة :د-محؿد
إحؿدي أبق الـقر-44 :
( )3مـفج الـؼد يف طؾقم الحديث :د-كقر الديـ طرت-28 :
( )4طؾقم الحديث ومصطؾحف :د-صبحل الصالح-11 :
( )5آتجاهات الػؼفق ة طـد أصحاب الحديث يف الؼرن الثالث الفجري :د-طبد الؿجقد محؿقد طبد
الؿجقد-13 :
( )6شذرات مـ طؾقم السـة :د-محؿد إحؿدي أبق الـقر-66 :
( )7مـفج الـؼد يف طؾقم الحديث :د-كقر الديـ طرت ،29 :شذرات مـ طؾقم السـة :د-محؿد إحؿدي أبق
الـقر ،66 :السـة قبؾ التدويـ :د-محؿد طجاج الخطقب-22 :
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ويف طصركا هذا ساد إصالق مػفقم السـة غالبًا طؾك الســ العؿؾقة مـ الـقافؾ
والؿستحبات ،وذلؽ طـد طامة الؿسؾؿقـ( ،)1وهذا هق تعريػفا بإصؾ طـد الػؼفاء،
وقد شاع ذلؽ خطل يف معـاها :فؼصروها طؾك القارد يف كالم الـبل ﷺ ،أو كالم
الصحابة ╚والتابعقـ ،مؿا يدل طؾك سـقة العؿؾ الؿر َّغب فقف بالؿعـك
آصطالحل الؿتلخر طـد الػؼفاء فؼط ،وذلؽ خطل يجب التـبف لف ،فنن لػظ السـة
القارد يف إحاديث ،أو كالم الصحابة ╚ ،والتابعقـ ،يعتؿد الؿعـك الشرطل
العام ،فقشتؿؾ طؾك آطتؼادات ،والعبادات ،والؿعامالت ،وإخالق ،وأداب،
وغقرها :وهذه فقفا الػرض ،والقاجب ،وكؾ مرغب فقف ومستحب مشروع مـ
إققال وإفعال( ،)2وقد ققدت هذا البحث السـة بالـبقية حتك ٓ يدخؾ فقفا أي
شلء آخر مـ طؿؾ الصحابل أو التابعل إٓ إذا ثبت أكف كان مرفقطًا لؾـبل ﷺ-

انًجذث األٔل
انظفخ األٔنٗ :كثشح انمزم ٔإسالخ انذيبء
هذه الصػة مـ أهؿ صػات الػتـٕ :ن الػتـة يتبعفا يف إغؾب الؼتؾ وكثرتف،
وهق ما أكدتف أحاديث كثقرة ،مـفا :ما رواه أبق ذر ؓ

قال :قال لل رسقل

اهللﷺ :يا أبا ذر ،قؾت :لبقؽ يا رسقل اهلل وسعديؽ ،فذكر الحديث ،قال فقف :كقػ
أكت إذا أصاب الـاس مقت( )3يؽقن البقت فقف بالقصقػ()4؟ يعـل الؼرب ،قؾت :اهلل
( )1مػفقم أهؾ السـة والجؿاطة طـد أهؾ السـة والجؿاطة :د-كاصر العؼؾ-47 :
( )2السـة الـبقية وبقان مدلقلفا الشرطل والتعريػ بحال ســ الدارقطـل :طبد الػتاح أبق غدة-19 ،9 :
( )3أي بسبب الؼحط ،أو وباء مـ طػقكة هقاء أو غقرها -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ
آبادي-129.11 :
( )4البقت ها هـا الؼرب ،والقصقػ الخادم ،يريد أن الـاس يشتغؾقن طـ دفـ مقتاهؿ :حتك ٓ يقجد فقفؿ
=
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ورسقلف أطؾؿ( ،)1أو قال :ما خار اهلل لل ورسقلف()2؟ قال :طؾقؽ بالصرب أو قال:
تص َّبر( ،)3ثؿ قال لل :يا أبا ذر ،قؾت :لبقؽ وسعديؽ ،قال :كقػ أكت إذا رأيت
أحجار الزيت( )4قد غرقت بالدم()5؟ قؾت :ما خار اهلل لل ورسقلف؟ قال :طؾقؽ بؿـ
أكت مـف( ،)6قال :قؾت :يارسقل اهلل ،أفال آخذ سقػل وأضعف طؾك طاتؼل؟ قال:
شاركت الؼقم إذن( ،)7قال :قؾت فؿا تلمرين؟ قال :تؾزم بقتؽ ،قؾت :فنن دخؾ طؾل
=
مـ يحػر قرب الؿقت  :أو دفـف :إٓ أن يعطل وصقػًا أو ققؿتف ،وققؾ :معـاه أن البققت تصقر رخقصة
لؽثرة الؿقت وقؾة مـ يسؽـفا :فق باع بقت بعبد مع أن ققؿة البقت تؽقن أكثر مـ ققؿة العبد طؾك الغالب
الؿتعارف :وققؾ :معـاه أكف ٓ يبؼك يف كؾ بقت كان فقف كثقر مـ الـاس :إٓ طبد يؼقم بؿصالح ضعػة
أهؾ ذلؽ البقت -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-129.11 :
( )1أي أطؾؿ بحالل وحال غقري يف تؾؽ الحال وسائر إحقال -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود:
العظقؿ آبادي-129.11 :
( )2أي اختار -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-233 ،129.11 :
( )3بؿعـك إمر ،أي اصرب -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-129.11 :
( )4هل محؾة بالؿديـة ،وققؾ :مقضع كان هبا الققعة زمـ يزيد ،وإمقر طؾك تؾؽ الجققش العاتقة مسؾؿ بـ
طؼبة الؿري الؿستبقح حرم رسقل اهلل ﷺ  ،وكان كزولف بعسؽره يف الحرة الغربقة مـ الؿديـة ،فاستباح
حرمتفا وقتؾ رجالفا ،وطاث فقفا ثالثة أيام ،وققؾ :خؿسة ،فال جرم أكف اكؿاع كؿا يـؿاع الؿؾح يف
الؿاء ،ولؿ يؾبث أن أدركف الؿقت ،وهق بقـ الحرمقـ -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ
آبادي-233 ،129.11 :
( )5أي لزمت ،ويف بعض الـسخ طرقت ،والعروق الؾزوم -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ
آبادي-233.11 :
( )6أي الزم أهؾؽ وطشقرتؽ الذيـ أكت مـفؿ ،وققؾ :الؿراد اإلمام ،أي الزم إمامؽ ومـ بايعتف -اكظر:
طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-133.11 :
( )7أي يف اإلثؿ :إذا أخذت السقػ ووضعتف طؾك طاتؼؽ ،وهق لتلكقد الزجر طـ إراقة الدماء وإٓ فالدفع
واجب ،والصقاب أن الدفع جائز إذا كان الخصؿ مسؾؿًا إن لؿ يرتتب طؾقف فساد ،بخالف ما إذا كان
العدو كافر ًا :فنكف يجب الدفع مفؿا أمؽـ -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي:
-133.11
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بقتل؟ قال :فنن خشقت أن يبفرك شعاع السقػ( ،)1فللؼ ثقبؽ طؾك وجفؽ( )2يبقء
بنثؿؽ وإثؿف(-)4( )3
وتسؿك هذه الػتـة بػتـة الفرج ،وهل آختالف والؼتؾ ،والؼتؾ سببف الػتـ
وآختالف ،والفرج هق الػتـة ،فنرادة الؼتؾ مـ لػظف طؾك صريؼ التجقز :إذ هق ٓزم
معـك الفرج ،وأصؾ الفرج الؽثرة يف الشلء يعـل حتك ٓ يتؿقز( ،)5إذ ًا فالؿؼصقد مـ
فتـة الفرج :هق تؾؽ الصراطات والـزاطات والؼتال الذي يؼع بقـ الؿسؾؿقـ ،كتقجة
ٓختالففؿ يف الرأي ،أو لسبب آخر ،فقشفرون السالح طؾك بعضفؿ ،ويدخؾقن يف
دوامة مـ العـػ والؼتال الذي تضقع معف الرؤية الصحقحة لألحداث ،ويػتح
ّ
الؿجال ّ
لؽؾ طابث لقعبث بؿصالح اإلسالم وأهؾف  ،وهـاك أكقاع مـ الؼتال ٓ
تدخؾ يف فتـة الفرج ولفا أسؿاؤها الؿعروفة يف كتب العؾؿ :مثؾ :قتال الػئة الباغقة
طـد حصقل اقتتال بقـ صقائػ الؿسؾؿقـ ،وقتال البغاة ،وقتال الؿحاربقـ وق ّطاع
الطرق ،وقتال الصائؾ(-)6
( )1أي يغؾبؽ بريؼف ولؿعاكف ،وهق كـاية طـ إطؿال السقػ -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ
آبادي-133.11 :
( )2أي لئال ترى وٓ تػزع وٓ تجزع ،والؿعـك ٓ تحارهبؿ وإن حاربقك ،بؾ استسؾؿ -اكظر :طقن الؿعبقد
شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-133.11 :
( )3أي يرجع الؼاتؾ بنثؿ قتؾؽ ،وبسائر إثؿف -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي:
-133.11
( )4رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الػتـ والؿالحؿ ،باب يف الـفل طـ السعل يف الػتـة( ،الحديث:)4261 :
 ،527.2والؾػظ لف ،قال إلباين :صحقح  ،اكظر :صحقح ســ أبل داود ،12.3 :ورواه ابـ ماجف يف
ســف يف كتاب الػتـ ،باب التثبت يف الػتـة( ،الحديث ،1338.2 :)3958 :ورواه أحؿد يف مسـده،
(الحديث  ،252.35 :)21325قال إركاؤوط يف هامش الؿسـد :إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ -
( )5فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ حجر العسؼالين-19 ،18.13 :
( )6أحداث وأحاديث فتـة الفرج :دراسة لػتـة الؼتال (الفرج) يف تاريخ الؿسؾؿقـ :د-طبد العزيز دخان:
=
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وقد جعؾ بعض العؾؿاء هذه الػتـة مـ الػتـ العامة ،التل تصقب طامة الـاس،
ويصبح اإلسالم وأهؾف مـفا يف بالء طظقؿ ،فقضعػ اإلسالم ،ويفقن أهؾف ،وقد
بدأت هذه الػتـة يف طفد الصحابة ╚ ،وٓ تزال يف هذه إمة إلك يقمـا هذا،
إلك يقم الؼقامة ،وهل طرب هذه العصقر ما بقـ زيادة وكؼص بحسب قرب إمة مـ
ديـفا ،فنذا قربت مـ ديـفا خ ّػت ،وإذا ابتعدت زادت(-)1
وقد جاء يف بعض إحاديث أن الفرج هق الؼتؾ ،فؼد روى أبق هريرة ؓ

قال :قال رسقل اهلل ﷺ :يتؼارب الزمان ،ويـؼص العؾؿ ،و ُيؾؼك الشح ،وتظفر
الػتـ ،ويؽثر الفرج ،قالقا :يا رسقل اهلل ،أيؿا هق؟ قال :الؼتؾ ،الؼتؾ (-)2

انًجذث انثبَٙ
انظفخ انثبَٛخ :انؼزاة ف ٙانذَٛب
وردت هذه الصػة يف حديثقـ اثـقـ هؿا:
 ,1ما رواه أبق مقسك إشعريؓ

أن رسقل اهلل ﷺ قال:

أمتل هذه()3

=
-473 ،57 ,53
( )1الػتـة ومققػ الؿسؾؿ مـفا :د-محؿد طبد القهاب العؼقؾ ،35 ,33 :فؼف التعامؾ مع الػتـ :زيـ
الشؿري-78 ,76 ،64 ,63 :
العابديـ الغامدي ،73 ,64 ،43 :الػتـ يف أثار والســ :جزّ اع ّ
( )2رواه البخاري يف صحقحف يف كتاب الػتـ ،باب ضفقر الػتـ( ،الحديث ،2593.6 :)6652 :والؾػظ
لف ،ورواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب العؾؿ ،باب رفع العؾؿ وقبضف وضفقر الجفؾ والػتـ يف آخر
الزمان( ،الحديث-2356.4 :)157 :
( )3أي الؿقجقديـ أن :وهؿ قركف ،وققؾ :إرادة أمة اإلجابة -اكظر :فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر:
الؿـاوي-185.2 :
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أمة مرحقمة( ،)1لقس طؾقفا طذاب يف أخرة( ،)2طذابفا يف الدكقا( :)3الػتـ،
والزٓزل( ،)4والؼتؾ (-)5
 ,2ويف رواية أخرى طـ أبل مقسك إشعري ؓ

قال :قال رسقل اهلل

ﷺ :إن أمتل أمة مرحقمة ،لقس طؾقفا يف أخرة طذاب ،إكؿا طذابفا يف الدكقا:
الؼتؾ ،والبالبؾ( ،)6والزٓزل  ،قال أبق الـضر :بالزٓزل ،والؼتؾ ،والػتـ (-)7

( )1أي رحؿة زائدة طؾك سائر إمؿ; لؽقن كبقفؿ ﷺ رحؿة لؾعالؿقـ ،بؾ مسؿك بـبل الرحؿة ،وهؿ خقر
أمة -اكظر :مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح :طؾل الؼاري-3372.8 :
( )2بؿعـك أن مـ طذب مـفؿ ٓ يحس بللؿ الـارٕ :هنؿ إذا دخؾقها أمقتقا فقفا ،وهـاك رأي آخر هق :إن
الؿراد ٓ طذاب طؾقفا يف طؿقم إطضاء لؽقن أطضاء القضقء ٓ تؿسفا الـار -اكظر :فقض الؼدير شرح
الجامع الصغقر :الؿـاوي-185.2 :
( )3أي لقس طؾقفؿ طذاب يف أخرة :وإكؿا طذاهبؿ طؾك ما اقرتفقه مـ الذكقب ،فالبالء والؿحـ والـؽبات
والؿصائب :ففذه مؽػرة لفذه ،لؽـ هذا بالـظر لؾغالب لؾؼطع بلكف ٓ بد مـ دخقل بعضفؿ الـار
لؾتطفقر ،بؿعـك أكف محؿقل طؾك معظؿ إمة لثبقت أحاديث الشػاطة يف ققم يعذبقن ثؿ يخرجقن مـ
الـار -اكظر :فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر :الؿـاوي ،313.4 :الػتاوى الػؼفقة الؽربى :ابـ حجر
الفقتؿل-23.4 :
( )4هل تحرك إرض واضطراهبا ،وققؾ :استعؿؾت يف الشدائد وإهقال -فقض الؼدير شرح الجامع
الصغقر :الؿـاوي-185.2 :
( )5رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الػتـ ،باب ما يرجك يف الؼتؾ( ،الحديث ،135.4 :)4278 :والؾػظ
لف ،قال إلباين :صحقح  ،اكظر :صحقح ســ أبل داود ،17.3 :ورواه الحاكؿ يف مستدركف يف كتاب
الػتـ والؿالحؿ( ،الحديث ،491.4 :)8372 :وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ،ولؿ يخرجاه ،
وقال الذهبل يف تؾخقصف :صحقح -
( )6هل الفؿقم وإحزان ،وققؾ :القساوس -اكظر :الـفاية يف غريب الحديث :وإثر :ابـ إثقر-153.1 :
( )7رواه أحؿد يف مسـده( ،الحديث ،454.23 :)19678 :قال إركاؤوط يف هامشف :ضعقػ :يزيد وهق
ابـ هارون وهاشؿ بـ الؼاسؿ رويا طـ الؿسعقدي بعد آختالط ،وقد اختؾػ فقف طؾك أبل بردة
اختالفًا كثقر ًا  ،وهذا الطريؼ الضعقػ يـجرب ويرتؼل إلك الحسـ لغقره :لقجقد صريؼ آخر صحقح
مروي يف ســ أبل داود-
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العذاب بالؼتؾ الذي يحصؾ

بقـ الؿسؾؿقـ :فؼال :إن هذه إمة أمة مرحقمة ٓ ،طذاب طؾقفا :إٓ ما طذبت هل
أكػسفا ،قال :قؾت :وكقػ تعذب أكػسفا؟ قال :أما كان يقم الـفر( )1طذاب؟ أما كان
يقم الجؿؾ( )2طذاب؟ أما كان يقم صػقـ( )3طذاب؟ (-)4
الحديث وارد يف مدح أمتف ﷺ ،واختصاصفؿ مـ بقـ سائر إمؿ بعـاية اهلل
تعالك ورحؿتف طؾقفؿ ،وأهنؿ إن أصقبقا بؿصقبة يف الدكقا ،حتك الشقكة يشاكفا ،فنن
اهلل يؽ ّػر هبا يف أخرة ذكبًا مـ ذكقهبؿ ،ولقست هذه الخاصقة لسائر إمؿ ،وأن
رحؿة هذه إمة إكؿا هل طؾك وجف الؽؿال ،ففل مرحقمة يف أخرة ،وإكؿا طذاهبا يف
الغالب بليدي بعضفؿ يف الدكقا :فقؽقن مؽ ّػر ًا لفا يف أخرة ،وأن غالب طذاهبا أهنؿ
مجزيقن بلطؿالفؿ يف الدكقا بالؿحـ ،وإمراض ،وأكقاع الباليا ،كؿا حؼؼ يف ققل
اهلل تعالك :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ( ،)5والحديث خاص بجؿاطة لؿ تلت
بالؽبائر ،وقد تقاترت إحاديث يف أن جؿاطة هذه إمة مـ أهؾ الؽبائر ّ
يعذبقن يف
( )1هل معركة قتؾ فقفا طؾل بـ أبل صالب ؓ

الخقارج ،وذلؽ يف سـة (38هـ) -اكظر :طؿدة الؼاري

شرح صحقح البخاري :محؿقد بـ أحؿد العقـل ،62.15 :الؿحـ :محؿد بـ أحؿد التؿقؿل-287 :
( )2هل معركة وقعت بقـ صؾحة والزبقر وطؾل ╚ يف سـة (36هـ) ،وسؿقت يقم الجؿؾٕ :ن طائشة
▲ كاكت تركب طؾك جؿؾ يف هقدج ،وكاكت هل التل خرجت بالـاس -اكظر :هامش صحقح
البخاري :د-مصطػك البغا ،87.4 :وكان خروج طائشة ▲ يف صؾب اإلصالح بقـ الـاس ولؿ
يؽـ قصدها الؼتال ،لؽـ لؿا اكتشبت الحرب لؿ يؽـ لؿـ معفا بد مـ الؿؼاتؾة ،ولؿ يـؼؾ طـ أحد أن
طائشة ▲ ومـ معفا كازطقا طؾقًا ؓ

يف الخالفة ،وٓ دطقا إلك أحد مـفؿ لققلقه الخالفة،

وإكؿا أكؽرت هل ومـ معفا طؾك طؾل ؓ

مـعف مـ قتؾ قتؾة طثؿان وترك آقتصاص مـفؿ -اكظر:

فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ حجر العسؼالين-56.13 :
( )3هل معركة وقعت بقـ معاوية وطؾل ¶ يف سـة (37هـ) -اكظر :تاريخ اإلسالم ووفقات الؿشاهقر
وإطالم :الذهبل-537.3 :
( )4رواه أبق يعؾك يف مسـده( ،الحديث ،67.11 :)6234 :وقال حسقـ أسد يف هامشف :إسـاده صحقح -
( )5سقرة الـساء ،أية-123 :
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الـار ،ثؿ يخرجقن إما بالشػاطة ،وإما بعػق اهلل تعالك ،ويؿؽـ أن تؽقن اإلشارة إلك
جؿاطة خاصة مـ إمة ،وهؿ الؿشاهدون مـ الصحابة ╚ ،أو الؿشقئة مؼدرة:
لؼقل اهلل تعالك :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ( ،)1وققؾ:
إن الؿراد بإمة هـا مـ اقتدى بف ﷺ كؿا يـبغل ،ويؿتثؾ بؿا أمر اهلل تعالك ،ويـتفل
طؿا هناه(ؓ-)2
وأن الؿؼصقد بالػتـ التل مـفا استقػاء الحد مؿـ يػعؾ مقجبف ،وتعجقؾ
العؼقبة طؾك الذكب يف الدكقا :كالحروب ،والفرج التل تحصؾ فقؿا بقـفؿ ،وشلن
هذه إمة يجري طؾك مـفج الػضؾ والسؿاحة بخالف إمؿ السابؼة( ،)3ففذه الػتـ
والؿحـ والؿصائب قد تؽقن سببًا يف الػتح الؿبقـ ،والـصر العظقؿ ،وهل سـة اهلل
تعالك يف التؿحقص وآختبار(-)4

انًجذث انثبنث
انظفخ انثبنثخ :إلالل األيبَخ ٔإيشاج انؼٕٓد
تدل هذه الصػة طؾك قؾة خقار الـاس ،وكثرة شرارهؿ ،وهذا يمدي إلك ذهاب
إماكة ،وكؼض العفد ،كؿا روى طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ¶ قال :بقـؿا كحـ
حقل رسقل اهلل ﷺ إذ ذكر الػتـة :أو ذكرت طـده فؼال :إذا رأيتؿ الـاس قد مرجت
طفقدهؿ ،وخػت أماكاتفؿ ،وكاكقا هؽذا :وشبؽ بقـ أصابعف ،قال :فؼؿت إلقف فؼؾت:
( )1سقرة الـساء ،أية-48 :
( )2مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح :طؾل الؼاري-3373 ,3372.8 :
( )3فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر :الؿـاوي-185.2 :
( )4بشائر طؾك صريؼ العقدة إلك اهلل :رشقد كفقس-6 :
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كقػ أفعؾ طـد ذلؽ جعؾـل اهلل فداك؟ قال :الزم بقتؽ ،وامؾؽ طؾقؽ لساكؽ ،وخذ بؿا
تعرف ،ودع ما تـؽر ،وطؾقؽ بلمر خاصة كػسؽ ،ودع طـؽ أمر العامة (-)1
ويف الحديث إشارة الك أن الـاس يؿرج بعضفؿ ببعض ،ويؾتبس طؾقفؿ أمر ديـفؿ
فال يعرف إمقـ مـ الخائـ ،وٓ الرب مـ الػاجر ،والؿعـك :الزم أمر كػسؽ ،واحػظ
ديـؽ ،واترك الـاس وٓ تتبعفؿ ،وبعبارة أخرى اختؾطت وفسدت طفقدهؿ وأماكاهتؿ:
فال يؽقن أمرهؿ مستؼقؿًا بؾ يؽقن كؾ واحد يف كؾ لحظة طؾك صبع ،وطؾك طفد
يـؼضقن العفقد ويخقكقن إماكات( ،)2ويدل الحديث طؾك الخالص مـ الػتـ،
والخصقمات ،وصقاكة الديـ والـػس طـ الخقض فقفا ،والتعرض ٕخطارها ،وقؾؿا
تخؾق البالد طـ تعصبات وفتـ وخصقمات ،فالؿعتزل طـفؿ يف سالمة مـفا(-)3

انًجذث انشاثغ
انظفخ انشاثؼخ :يظهًخ عٕداء لٕٚخ
ورد هذا التشبقف يف إحاديث بؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،كؿا ورد بللػاظ أخرى تػقد
بلهنا فتـ سقداء مظؾؿة :مثؾ :الجقن ،وإحالس ،والدهقؿاء ،وهـاك رواية تضقػ
( )1رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الؿالحؿ ،باب إمر والـفل( ،الحديث ،527.2 :)4343 :والؾػظ لف،
قال إلباين :حسـ صحقح  ،اكظر :صحقح ســ أبل داود ،6 ,5.3 :ورواه الـسائل يف ســف الؽربى
يف كتاب طؿؾ الققم والؾقؾة ،باب التػدية( ،الحديث ،59.6 :)13333 :قال الؿـذري :رواه أبق داود
والـسائل بنسـاد حسـ  ،اكظر :الرتغقب والرتهقب ،لف( ،الحديث ،298.3 :)4153 :ورواه أحؿد يف
مسـده( ،الحديث ،567.11 :)6987 :قال إركاؤوط يف هامش الؿسـد :إسـاده صحقح رجالف
رجال الصحقح غقر هالل بـ خباب فؼد روى لف أصحاب الســ -
( )2شرح ســ ابـ ماجف :السققصل ،284.1 :مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح :طؾل الؼاري:
-3395 ,3394.8
( )3إحقاء طؾقم الديـ :أبق حامد الغزالل-232.2 :
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بلن هذه الػتـ السقداء الؿظؾؿة ققية كجبفة الثقر ،كؿا يؾل:
 ,1طـ أبل مقسك إشعري ؓ

أن رسقل اهلل ﷺ قال :بادروا

بإطؿال فتـًا كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،يصبح الرجؾ مممـًا ،ويؿسل كافر ًا ،أو يؿسل
مممـًا ،ويصبح كافر ًا( ،)1يبقع ديـف بعرض مـ الدكقا (-)2
وشبفت الػتـ بؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ :لشدة ضؾؿتفا ،وطدم تبقـ أمرها ،وهذا
يدل طؾك التباسفا ،وفظاطتفا ،وشققطفا ،واستؿرارها ،مـ حقث إهنا شاطت وٓ
يعرف سببفا ،وٓ صريؼ لؾخالص مـفا( ،)3ويف الحديث الحث طؾك الؿبادرة إلك
إطؿال الصالحة قبؾ تعذرها ،وآشتغال طـفا بؿا يحدث مـ الػتـ الشاغؾة
الؿتؽاثرة الؿرتاكؿة :كرتاكؿ ضالم الؾقؾ الؿظؾؿ :ووصػ ﷺ كقطًا مـ شدائد تؾؽ
الػتـ ،وهق أكف يؿسل مممـًا ثؿ يصبح كافر ًا ،أو طؽسف ،وهذا لعظؿ الػتـ :يـؼؾب
اإلكسان ىف الققم القاحد هذا آكؼالب( ،)4وققؾ :إهنا مـ إلػاظ التل يتبقـ ضفقر
( )1يصبح الرجؾ مممـًا :أي مقصقفًا بلصؾ اإليؿان أو بؽؿالف ،ويؿسل كافر ًا :أي حؼقؼة أو كافر ًا لؾـعؿة
أو مشاهبًا لؾؽػرة ،أو طامالً طؿؾ الؽافر ،وققؾ :الؿعـك يصبح محرمًا ما حرمف اهلل تعالك ،ويؿسل
مستحالً إياه وبالعؽس :أي يف تؾؽ الػتـ ،والظاهر أن الؿراد باإلصباح واإلمساء تؼؾب الـاس فقفا
وقتًا دون وقت ٓ بخصقص الزماكقـ :فؽلكف كـاية طـ تردد أحقالفؿ وتذبذب أققالفؿ وتـقع أفعالفؿ
مـ طفد وكؼض ،وأماكة وخقاكة ،ومعروف ومـؽر ،وسـة وبدطة ،وإيؿان وكػر -اكظر :تحػة إحقذي
بشرح جامع الرتمذي :الؿباركػقري-367,364.6 :
( )2رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب اإليؿان ،باب الحث طؾك الؿبادرة بإطؿال قبؾ تظاهر الػتـ،
(الحديث ،113.1 :)186 :وهذا الحديث حديث متقاتر :بؾغ مجؿقع صرقف ورواياتف أربعًا وستقـ
رواية مـفا أربع طشرة رواية أصق ً
ٓ ،والباقل وهل خؿسقن رواية متابعات -اكظر :إثبات تقاتر حديث
بقـ يدي الساطة فتـ كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ :د-أحؿد يقسػ أبق حؾبقة-38 :
( )3طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي ،233.11 :الـفاية يف غريب الحديث وإثر :ابـ
إثقر-83.4 :
( )4الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-133.2 :
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الجفؾ فقفا ،وخػاء العؾؿ ،فؾفذا كان أهؾفا بؿـزلة أهؾ الجاهؾقة( ،)1وققؾ :هل
تتالحؼ بعضفا وراء بعض( ،)2وققؾ :هل الؿرتاكؿة والؿتؽاثرة( ،)3ففذه الػتـة
الداكـة التل تشتبف ،وٓ يتضح لؾؿممـ فقفا الحؼ مـ الباصؾ ،هل التل يشرع البعد
طـفا ،وطدم الدخقل فقفا(-)4
وحاصؾ الؿعـك :تعجؾقا بإطؿال الصالحة قبؾ مجلء الػتـ الؿظؾؿة :مـ
الؼتؾ والـفب وآختالف بقـ الؿسؾؿقـ :يف أمر الدكقا والديـ :فنكؽؿ ٓ تطقؼقن
إطؿال طؾك وجف الؽؿال فقفا ،والؿراد مـ التشبقف بقان حال الػتـ مـ حقث إكف
بشع فظقع ،وٓ يعرف سببفا وٓ صريؼ الخالص مـفا ،والؿبادرة الؿسارطة بندراك
الشلء قبؾ فقاتف أو بدفعف قبؾ وققطف ،وشبففا بؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ :لػرط سقادها
وضؾؿتفا ،وطدم تبقـ الصالح والػساد فقفا ،والؿظفر فقف وجقه :أحدها :أكف سقؽقن
بقـ صائػتقـ مـ الؿسؾؿقـ قتال لؿجرد العصبقة والغضب فقستحؾقن الدم والؿال،
وثاكقفا :أن يؽقن وٓة الؿسؾؿقـ ضؾؿة فقريؼقن دماء الؿسؾؿقـ ويلخذون أمقالفؿ
بغقر حؼ ويزكقن ويشربقن الخؿر :فقعتؼد بعض الـاس أهنؿ طؾك الحؼ :ويػتقفؿ
بعض طؾؿاء السقء طؾك جقاز ما يػعؾقن مـ الؿحرمات :مـ إراقة الدماء وأخذ
إمقال وكحقها ،وثالثفا :ما يجري بقـ الـاس مؿا يخالػ الشرع يف الؿعامالت
والؿبايعات وغقرها فقستحؾقهنا(-)5
 ,2طـ أبل هريرة ؓ

 ،طـ رسقل اهلل ﷺ أكف قال :لق تعؾؿقن ما أطؾؿ

( )1مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشقعة الؼدرية :ابـ تقؿقة-548.4 :
( )2الػتـ والؿخرج مـفا :د -محؿد الشقيعر-277 :
( )3فؼف الدطقة يف صحقح اإلمام البخاري :سعقد الؼحطاين-865.1 :
( )4اجتقاح حاكؿ العراق لؾؽقيت :الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز-15 :
( )5تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي :الؿباركػقري-365,364.6 :
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لضحؽتؿ قؾقالً ،ولبؽقتؿ كثقر ًا ،يظفر الـػاق ،وترفع إماكة ،وتؼبض الرحؿة ،ويتفؿ
إمقـ ،ويمتؿـ غقر إمقـ ،أكاخ بؽؿ ُّ
الجقن ،قالقا :وما الشرف الجقن يا
الش ُر ُ
ف ُ
رسقل اهلل؟ قال :فتـ كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ( ،)1شبف الػتـ يف اتصالفا وامتداد أوقاهتا
ُّ
بالش ُرف :لطقل أطؿارها :وهل الـقق الؿسـة الفرمة ،والجقن هل السقد(-)3(،)2
 ,3طـ جـدب بـ سػقان ؓ

 ،طـ رجؾ مـ بجقؾة قال :قال رسقل اهلل

ﷺ :ستؽقن بعدي فتـ كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،تصدم الرجؾ كصدم جباه فحقل
الثقران ،يصبح الرجؾ فقفا مسؾؿًا ويؿسل كافر ًا ،ويؿسل مسؾؿًا ويصبح
كافر ًا-)4( ---
فصػة هذه الػتـة الؿظؾؿة السقداء أهنا ققية جد ًا ،حقث شبففا الـبل ﷺ
( )1رواه ابـ حبان يف صحقحف يف كتاب التاريخ ،باب إخباره ﷺ طؿا يؽقن يف أمتف مـ الػتـ والحقادث ما
ترك شقئًا يؽقن إلك أن تؼقم الساطة إٓ حدث بف( ،الحديث ،99.15 :)6736 :والؾػظ لف ،قال
إركاؤوط يف هامش الصحقح :خالد بـ طبد اهلل الزبادي ،ويؼال :الزيادي ،ترجؿ لف البخاري ،وابـ
أبل حاتؿ ،وروى طـف اثـان ،وذكره الؿملػ يف الثؼات ،وأبق طثؿان :هق إصبحل كؿا جاء مؼقد ًا يف
الؿستدرك ،ققؾ :اسؿف طبقد بـ طؿرو ،وققؾ :ابـ طؿقر ،روى طـف جؿع ،وذكره ابـ يقكس يف تاريخف،
ولؿ يذكر فقف جرحًا  ،لف ترجؿة يف التفذيب ،وتعجقؾ الؿـػعة ،وباقل رجال السـد مـ رجال الشقخقـ
غقر حرمؾة ،فؿـ رجال مسؾؿ  ،ورواه الحاكؿ يف مستدركف يف كتاب العؾؿ( ،الحديث:)8725 :
 ،622.4وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ،ولؿ يخرجاه هبذه السقاقة  ،ووافؼف الذهبل يف تؾخقصف
وقال :صحقح  ،وقال إلباين :ومفؿا يؽـ حال هذا ،وحال الذي قبؾف :فنين أرى أن حديثف هذا ٓ
يـزل طـ مرتبة الحسـ  -اكظر :سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها ،لف-591.7 :
( )2الـفاية يف غريب الحديث وإثر :ابـ إثقر ،463.2 :جامع إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر:
-54.13
( )3العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان-168.1 :
( )4رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف يف كتاب الػتـ ،باب مـ كره الخروج يف الػتـة وتعقذ طـفا( ،الحديث:
 ،486 ,485.7 :)37433قال الحافظ ابـ حجر العسؼالين :إسـاده حسـ  -اكظر :الؿطالب العالقة
بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة :لف ،كتاب الػتـ ،باب إمر باتباع الجؿاطة( ،الحديث-568.17 :)4341 :
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بصدمة طؾك رؤوس الثقران الؼقية كؿا هق معؾقم-
 ,4طـ طبد اهلل بـ طؿر ¶ قال :كـا قعقد ًا طـد رسقل اهلل ﷺ فذكر
الػتـ ،فلكثر مـ ذكرها حتك ذكر فتـة إحالس فؼال قائؾ :يا رسقل اهلل ،وما فتـة
السراء ،دخـفا مـ تحت قدمل رجؾ مـ
إحالس؟ قال :هل هرب وحرب ،ثؿ فتـة ّ
أهؾ بقتل يزطؿ أكف مـل ولقس مـل :وإكؿا أولقائل الؿتؼقن ،ثؿ يصطؾح الـاس طؾك
رجؾ كقرك طؾك ضؾع( ،)1ثؿ فتـة الدهقؿاء  ,تصغقر الدهؿاء  ٓ ,تدع أحد ًا مـ هذه
إمة إٓ لطؿتف لطؿة ،فنذا ققؾ :اكؼضت تؿادت ،يصبح الرجؾ فقفا مممـًا ويؿسل
كافر ًا ،حتك يصقر الـاس إلك فسطاصقـ  ,الؿديـة التل يجتؿع فقفا الـاس  ،,فسطاط
إيؿان ٓ كػاق فقف ،وفسطاط كػاق ٓ إيؿان فقف ،فنذا كان ذاكؿ فاكتظروا الدجال مـ
يقمف أو مـ غده (-)2
وفتـة إحالس إكؿا شبففا بالحؾس لظؾؿتفا والتباسفا ،أو ٕهنا تركد وتدوم فال
تؼؾع ،وأن سبب إثارهتا وهقجفا رجؾ مـ أهؾ بقت الـبل ﷺ( ،)3وفتـة الدهقؿاء هل
الػتـة الؿظؾؿة ،وهذا التصغقر طؾك صريؼ الؿذمة لفا ،وققؾ :لتعظقؿ أمرها وهتقيؾفا(-)4
( )1أي أهنؿ يجتؿعقن طؾك رجؾ غقر خؾقؼ لؾؿؾؽ وٓ مستؼؾ بف :وذلؽ ٕن القرك ٓ يستؼر طؾك الضؾع
وٓ يالئؿفا ،وإكؿا يؼال يف باب الؿشاكؾة والؿالءمة هق كرأس يف جسد أو كػ يف ذراع ،أو كحقهؿا مـ
الؽالم ،أي طؾك أمر واه ٓ كظام لف -اكظر :غريب الحديث :الخطابل ،287.1 :جامع إصقل يف
أحاديث الرسقل :ابـ إثقر-23.13 :
( )2رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الػتـ والؿالحؿ ،باب ذكر الػتـ ودٓئؾفا( ،الحديث:)4242 :
 495.2والؾػظ لف ،قال إلباين :صحقح  ،اكظر :صحقح ســ أبل داود ،6 ,5.3 :ورواه أحؿد يف
مسـده( ،الحديث ،339.13 :)6168 :قال إركاؤوط يف هامش الؿسـد :رجالف ثؼات رجال
الصحقح :غقر العالء بـ طتبة ،وثؼف ابـ معقـ والعجؾل ،وقال أبق حاتؿ :شقخ صالح الحديث ،وذكره
ابـ حبان وابـ شاهقـ يف الثؼات -
( )3غريب الحديث :الخطابل ،287.1 :جامع إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر-23.13 :
( )4غريب الحديث :الخطابل ،287.1 :الـفاية يف غريب الحديث وإثر :ابـ إثقر ،146.2 :جامع
=
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انًجذث انخبيظ
انظفخ انخبيغخ :يذٛطخ ثبنُبط كبنظُّهم ٔانظُّهى
قد وردت هذه الصػة يف حديث واحد بروايتقـ اثـتقـ هؿا:
 ,1ما رواه كرز بـ طؾؼؿة ؓ

 ،قال :قال رجؾ :يا رسقل اهلل ،هؾ

لإلسالم مـ مـتفك؟ قال :أيؿا أهؾ بقت؟ وقال :يف مقضع آخر قال :كعؿ ،أيؿا أهؾ
بقت مـ العرب ،أو العجؿ أراد اهلل هبؿ خقر ًا :أدخؾ طؾقفؿ اإلسالم ،قال :ثؿ مف؟
قال :ثؿ تؼع الػتـ كلكفا ال ُّظؾؾ ،قال :كال( )1واهلل إن شاء اهلل ،قال :بؾك والذي كػسل
بقده :ثؿ تعقدون فقفا َأ َس ِ
او َد(ُ )2ص ّبًا( )3يضرب بعضؽؿ رقاب بعض (-)4
 ,2وأيضًا ما رواه كرز الخزاطل ؓ

 ،قال :قال أطرابل :يا رسقل اهلل،

هؾ لفذا اإلسالم مـ مـتفك؟ قال :كعؿ :مـ يرد بف خقر ًا مـ طرب أو طجؿ ،أدخؾ
=
إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر-23.13 :
( )1لؿ يؼؾ إكؽار ًا لذلؽ ،وإكؿا قال إضفار ًا لؿحبتف أن يبؼك إلك آخر إمد -اكظر :هامش مسـد أحؿد:
السـدي-261.25 :
( )2جؿع أسقد ،وهل الحقات -اكظر :هامش مسـد أحؿد :السـدي-261.25 :
( )3أي كلهنؿ حقات مصبقبة طؾك الـاس مـ السؿاء ،والؿعـك كؿا قال سػقان :الحقة السقداء تـصب :أي
ترتػع  ،وقال الزهري :أساود صبًا :يعـل الحقة إذا أراد أن يـفش ،ارتػع ثؿ اكصب  -اكظر :هامش
مسـد أحؿد :السـدي-261.25 :
( )4رواه أحؿد يف مسـده( ،الحديث ،263.25 :)15917 :والؾػظ لف ،قال إركاؤوط يف هامش الؿسـد:
إسـاده صحقح ،رجالف ثؼات رجال الشقخقـ :غقر صحابقف فنكف لؿ يرو لف أصحاب الؽتب الستة ،
ورواه الطرباين يف يف الؿعجؿ الؽبقر( ،الحديث ،198.19 ،)444 :وقال الفقثؿل :رواه أحؿد،
والبزار ،والطرباين بلساكقد ،وأحدها رجالف رجال الصحقح  ،اكظر :مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ،لف،
(الحديث ، 335.7 :)12346 ,12345 :ورواه الحاكؿ يف مستدركف يف كتاب الػتـ والؿالحؿ،
(الحديث ،532.4 :)8433 :وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ،ولؿ يخرجاه هبذه السقاقة -
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طؾقفؿ ،قال :ثؿ ماذا يا رسقل اهلل؟ قال :ثؿ تؼع فتـ كَال ُّظ َؾؿ ،قال :كال واهلل يا رسقل
اهلل ،قال رسقل اهلل ﷺ :بؾك والذي كػسل بقده :لتعقدن فقفا َأ َس ِ
او َد ُص ّبًا ،يضرب
بعضؽؿ رقاب بعض ،فخقر الـاس يقمئذ مممـ معتزل يف شعب مـ الشعاب يتؼل اهلل
ويذر الـاس مـ شره (-)1
والػتـ التل تؼع وكلهنا ال ُّظؾؾ وهل السحاب أو الجبال( ،)2أو كلهنا ال ُّظ َؾؿ
وهق السقاد ،وكالهؿا يحقط بالـاس مـ كؾ جفة ،وأن الـاس سقضرب بعضفؿ
رقاب بعض ،كؿا تـصب وترتػع الحقة السقداء طؾك الؿؾدوغ فتؾدغف ،فالػتـ لفا
ُضؾؾ و ُضؾؿ تـال مـ ديـ الخائض فقفا ،وٓ سقؿا وهل سقداء وطؿقاء ومطبؼةٓ ،
يظفر لفا ُق ُبؾ مـ دبر ،وٓ ضفر مـ وجف ،وكلهنا حقات مصبقبة طؾك الـاس مـ
السؿاء ،فإساود هل الحقات ،وشبفت الػتـ هبا :لشدة سقادها وكثرهتا ،وطظؿ
شلهنا ،وأهنا يتبع بعضفا بعضًا ،ففل مرتاكؿة كال ُّظؾؾ وال ٌّظ َؾؿ ،وأكثر ما يظفر ذلؽ
طـد تؼاتؾ الؿسؾؿقـ ،وسػؽ بعضفؿ دماء بعض ،كؿا حصؾ ويحصؾ يف سؾسؾة
الحروب التل ضفرت يف بعض دول العالؿ اإلسالمل كالعراق مثالً ،واكؼسؿ
الؿسؾؿقن طؾك إثرها إلك مميد ومعارض ،وهل مـ الػتـ العامة( ،)3وققؾ :إساود
جؿع أسقدة :وهق جؿع سقاد مـ الـاس وهق الجؿاطة ،أي جؿاطات مائؾة إلك الدكقا
متشقفة إلقفا(-)4
( )1رواه ابـ حبان يف صحقحف يف كتاب الرهـ ،باب ما جاء يف الػتـ( ،الحديث،287.13 :)5956 :
والؾػظ لف ،قال إركاؤوط يف هامشف :إسـاده حسـ  ،ورواه أبق داود الطقالسل يف مسـده( ،الحديث:
-619.2 :)1386
( )2الـفاية يف غريب الحديث وإثر :ابـ إثقر-163.3 :
( )3العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر آل سؾؿان ،49 ,48.1 :مققػ الؿسؾؿ مـ الػتـ يف ضقء
الؽتاب والسـة :حسقـ الحازمل-131,99 :
( )4الػائؼ يف غريب الحديث وإثر :الزمخشري-238.2 :
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انًجذث انغبدط
انظفخ انغبدعخ :ػًٛبء طًبء ثكًبء
قد وردت هذه الصػة يف حديثقـ اثـقـ هؿا:
 ,1روى حذيػة ؓ

طـ الـبل ﷺ قال :كان الـاس يسللقن رسقل اهلل

ﷺ طـ الخقر :وكـت أسللف طـ الشر ،وطرفت أن الخقر لـ يسبؼـل ،قؾت :يا رسقل
اهلل ،بعد هذا الخقر شر؟ فؼال :يا حذيػة ،تع ّؾؿ كتاب اهلل واتبع ما فقف ،ثالث مرات،
قال :فؼؾت :يارسقل اهلل ،بعد هذا الخقر شر؟ فؼال :يا حذيػة ،تع ّؾؿ كتاب اهلل واتبع
ما فقف ،قؾت :يارسقل اهلل ،بعد هذا الخقر شر؟ قال :فتـة وشر ،قؾت :يارسقل اهلل،
بعد هذا الشر خقر؟ قال :يا حذيػة ،تع ّؾؿ كتاب اهلل واتبع ما فقف ،ثالث مرات ،قؾت:
يارسقل اهلل ،بعد هذا الشر خقر؟ قال :هدكة طؾك دخـ( )1وجؿاطة طؾك أقذاء( )2فقفا
أو فقفؿ ،فؼؾت :يا رسقل اهلل ،الفدكة طؾك الدخـ ما هل؟ قال ٓ :ترجع قؾقب أققام
طؾك الذي كاكت طؾقف( ،)3قال :قؾت :يا رسقل اهلل ،بعد هذا الخقر شر؟ قال :يا
حذيػة ،تع ّؾؿ كتاب اهلل واتبع ما فقف ثالث مرات ،قال :قؾت :يا رسقل اهلل ،بعد هذا
الخقر شر؟ قال :فتـة طؿقاء صؿاء طؾقفا دطاة طؾك أبقاب الـار( ،)4فنن تؿت يا
( )1أي طؾك فساد واختالف ،تشبقفًا بدخان الحطب الرصب لؿا بقـفؿ مـ الػساد الباصـ تحت الصالح
الظاهر -اكظر :الـفاية يف غريب الحديث وإثر :ابـ إثقر ،139.2 :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل
داود :العظقؿ آبادي-213.11 :
( )2أراد أن اجتؿاطفؿ يؽقن طؾك فساد يف قؾقهبؿ ،فشبفف بؼذى العقـ والؿاء والشراب -اكظر :طقن الؿعبقد
شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-214.11 :
( )3أي ٓ تصقر قؾقب جؿاطات ،أو ٓ ترد الفدكة قؾقهبؿ ،طؾك الصػاء الذي كاكت طؾقف تؾؽ الؼؾقب ،أي
ٓ تؽقن قؾقهبؿ صافقة طـ الحؼد والبغض :كؿا كاكت صافقة قبؾ ذلؽ -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ
أبل داود :العظقؿ آبادي-213.11 :
( )4أي طؾك تؾؽ الػتـة دطاة ،أي جؿاطة قائؿة بلمرها ،وداطقة لؾـاس إلك قبقلفا ،كلهنؿ كائـقن طؾك شػا
=
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حذيػة ،وأكت طاض طؾك جذل( )1خقر لؽ مـ أن تتبع أحد ًا مـفؿ()2

-)3(،

 ,2ويف رواية أخرى بنضافة أهنا فتـة بؽؿاء ،فعـ أبل هريرة ؓ

 ،ذكر

الـبل ﷺ أكف كان يؼقل :ويؾ لؾعرب مـ شر قد اقرتب ،مـ فتـة طؿقاء صؿاء
بؽؿاء ،الؼاطد فقفا خقر مـ الؼائؿ ،والؼائؿ فقفا خقر مـ الؿاشل ،والؿاشل فقفا خقر
مـ الساطل ،ويؾ لؾساطل فقفا مـ اهلل يقم الؼقامة (-)5(،)4
فال َب َؽؿَ :
الخ َرس ،والصؿؿ :الطرش ،أراد أن هذه الػتـة ٓ تسؿع ،وٓ تبصر،
وٓ تـطؼ ،ففل لػؼد الحقاس ٓ ،تؼؾع وٓ ترتػعٕ :هنا ٓ حقاس لفا فرتطقي إلك
الحؼ ،وققؾ :ش َّبففا ٓختالصفا ،وقتؾ الربيء فقفا ،والسؼقؿ بإطؿك إصؿ
إخرس :الذي ٓ يفتدي إلك شلء ،ففق يخبط خبط طشقاء( ،)6وهذه الػتـة العظقؿة
=
جرف مـ الـار ،يدطقن الخؾؼ إلقفا :حتك يتػؼقا طؾك الدخقل فقفا -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل
داود :العظقؿ آبادي-214.11 :
( )1أي آخذ بؼقة طؾك أصؾ شجر :يعـل والحال أكؽ طؾك هذا الؿـقال مـ اختقار آطتزال -اكظر :طقن
الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-213.11 :
( )2أي مـ أهؾ الػتـة أو مـ دطاهتؿ -اكظر :طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-214.11 :
( )3رواه أبق داود يف ســف يف كتاب الػتـ والؿالحؿ ،باب ذكر الػتـ ودٓئؾفا( ،الحديث،497.2 :)4246 :
والؾػظ لف ،قال إلباين :حسـ  ،اكظر :صحقح ســ أبل داود ،5,4.3 :ورواه الـسائل يف ســف الؽربى يف
كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب إمر بتعؾؿ الؼرآن واتباع ما فقف( ،الحديث ،17.5 :)8332 :ورواه أحؿد يف
مسـده( ،الحديث ،316.38 :)23282 :قال إركاؤوط يف هامشف :حديث حسـ -
( )4رواه ابـ حبان يف صحقحف يف كتاب التاريخ ،باب إخباره ﷺ طؿا يؽقن يف أمتف مـ الػتـ والحقادث ما
ترك شقئًا يؽقن إلك أن تؼقم الساطة إٓ حدّ ث بف( ،الحديث ،98.15 :)6735 :والؾػظ لف ،قال
إركاؤوط يف هامشف :إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ  ،ورواه كعقؿ بـ حؿاد الؿروزي يف كتاب
الػتـ ،لف( ،الحديث-176.1 :)467 :
( )5العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر آل سؾؿان-48.1 :
( )6جامع إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر ،39.13 :فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر :الؿـاوي:
-131.4
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والبؾقة الجسقؿة :يعؿك فقفا اإلكسان طـ أن يرى الحؼ ،ويطرش أهؾفا طـ أن يسؿع
فقفا كؾؿة الحؼ أو الـصقحة ،ويخرس فال يـطؼ بف ،وٓ يتضح الباصؾ مـ الحؼ،
وققؾ :أن تؽقن بحقث ٓ يرى مـفا مخرجًا وٓ يقجد دوهنا مستغاثًا :أو أن يؼع
الـاس فقفا طؾك غرة مـ غقر بصقرة :فقعؿقن فقفا ،ويصؿقن طـ تلمؾ ققل الحؼ،
واستؿاع الـصح ،ويؿؽـ أن يؽقن وصػ الػتـة هبذه الصػات الثالث :كـاية طـ
ضؾؿتفا ،وطدم ضفقر الحؼ فقفا ،وطـ شدة أمرها وصالبة أهؾفا( ،)1وققؾ :إهنا مـ
إلػاظ التل يتبقـ ضفقر الجفؾ فقفا ،وخػاء العؾؿ ،فؾفذا كان أصحاهبا بؿـزلة أهؾ
الجاهؾقة(-)2

انًجذث انغبثغ
انظفخ انغبثؼخ :كثٛشح ٔػبيخ كمطش ٔيطش انغًبء
فؼد وردت هذه الصػة يف حديث بروايتقـ اثـتقـ هؿا:
 ,1ما رواه أسامة بـ زيد ؓ

آصام الؿديـة( ،)4ثؿ قال:

فؼال :أشرف( )3الـبل ﷺ طؾك ُأ ُصؿ مـ

هؾ ترون ما أرى؟ إين أرى مقاقع الػتـ( )5خالل بققتؽؿ()6

( )1طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :العظقؿ آبادي-232 ،214.11 :
( )2مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشقعة الؼدرية :ابـ تقؿقة-548.4 :
( )3أي اصؾع مـ طؾق -اكظر :فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ حجر العسؼالين-13.13 :
( )4أي شاهؼ جبؾ ،أو حصـ ،أو بـاء مرتػع -اكظر :مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح :طؾل الؼاري:
-3386.8
( )5أي مقاضع سؼقط الػتـ -اكظر :طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري :محؿقد العقـل-242.13 :
( )6أي أوساصفا ،وققؾ :الخالل الـقاحل -اكظر :طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري :محؿقد العقـل:
-182.24
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كققع الؼطر (-)1
 ,2وما رواه أسامةؓ

 ،قال :أشرف الـبل ﷺ طؾك أصؿ مـ آصام الؿديـة

فؼال :هؾ ترون ما أرى؟ قالقا ،ٓ :قال :إين ٕرى الػتـ تؼع خالل بققتؽؿ كققع
الؿطر (-)2
والتشبقف بؿقاقع الؼطر أو الؿطر يف الؽثرة والعؿقم :أي أهنا كثقرة ،وتعؿ
الـاس ،وٓ تختص هبا صائػة ،وهذا إشارة إلك الفرج الذي سقحصؾ بعد فتـة
استشفاد طثؿان ؓ

( ،)3وحرب الحرة بالؿديـة الؿـقرة ،وما تالها مـ حروب

جرت بقـفؿ بسبب ذلؽ :كققعف الجؿؾ ،ومؼتؾ الحسقـ ؓ

بالعراق ،وحرب

صػقـ بالشام( ،)4وغقر ذلؽ ،وهذا فقف معجزة ضاهرة لف ﷺ ،فؼد وقع كؿا أخرب،
وإكؿا اختصت الؿديـة الؿـقرة بذلؽٕ :ن قتؾ طثؿان ؓ

كان هبا ،ثؿ اكتشرت

الػتـ يف البالد بعد ذلؽ ،فالؼتال بالجؿؾ ،وصػقـ كان بسبب قتؾ طثؿان ؓ

،

( )1رواه البخاري يف صحقحف يف كتاب الػتـ ،باب ققل الـبل ﷺ ويؾ لؾعرب مـ شر قد اقرتب ،
(الحديث ،553.17 :)7363 :والؾػظ لف ،ورواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب الػتـ وأشراط الساطة،
باب كزول الػتـ كؿقاقع الؼطر( ،الحديث-2211.4 :)2885 :
( )2رواه أحؿد يف مسـده( ،الحديث ،139.36 :)21813 :والؾػظ لف ،قال إركاؤوط يف هامشف :إسـاده
صحقح طؾك شرط الشقخقـ  ،ورواه أبق طؿرو الداين يف الســ القاردة يف الػتـ وغقائؾفا والساطة
وأشراصفا ،لف( ،الحديث-213.1 :)16 :
( )3خالفة طثؿان ؓ
ولؿ يجر مـفؓ

صحقحة باإلجؿاع ،وقتؾ مظؾقمًا ،وقتؾتف فسؼةٕ :ن مقجبات الؼتؾ مضبقصة،
ما يؼتضقف ،ولؿ يشارك يف قتؾف أحد مـ الصحابة ╚ ،وإكؿا قتؾف هؿج ورطاع

مـ غقغاء الؼبائؾ وسػؾة إصراف وإرذال ،تحزبقا وقصدوه مـ مصر فعجزت الصحابة ╚
الحاضرون طـ دفعفؿ فحصروه حتك قتؾقه ؓ

 -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج:

الـقوي-149 ,148.15 :
( )4وهل مـ الػتـ الؿاضقة التل زالت واكتفت -اكظر :سقاسة اإلسالم يف التعامؾ مع الػتـ الؿعاصرة:
مصطػك طسقري-51 ,46 :
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والؼتال بالـفروان :كان بسبب التحؽقؿ بصػقـ ،وكؾ قتال وقع يف ذلؽ العصر إكؿا
تقلد طـ شلء مـ ذلؽ ،أو طـ شلء تقلد طـف :وحسـ التشبقف بالؿطر إلرادة
التعؿقؿٕ :كف إذا وقع يف أرض معقـة طؿفا ولق يف بعض جفاهتا(-)2(،)1

انًجذث انثبيٍ
انظفخ انثبيُخ :شذٚذح ٔعشٚؼخ كشٚبح انظٛف
قد وردت هذه الصػة يف حديثقـ اثـقـ هؿا:
 ,1فؼد قال حذيػة بـ القؿان ؓ

 :واهلل إين ٕطؾؿ الـاس بؽؾ فتـة هل

إلل يف ذلؽ
كائـة ،فقؿا بقـل وبقـ الساطة ،وما بل إٓ أن يؽقن رسقل اهلل ﷺ ّ
أسر ّ
شقئًا ،لؿ يحدّ ثف غقري :ولؽـ رسقل اهلل ﷺ ،قال :وهق يحدّ ث مجؾسًا أكا فقف طـ
الػتـ ،فؼال رسقل اهلل ﷺ :وهق يعد الػتـ :مـفـ ثالث ٓ يؽدن يذرن شقئًا،
ومـفـ :فتـ كرياح الصقػ :مـفا صغار ،ومـفا كبار  ،قال حذيػة ؓ

 :فذهب

أولئؽ الرهط كؾفؿ غقري(-)3
 ,2وما رواه أبق هريرة ؓ

 ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ :ستؽقن فتـ

كرياح الصقػ ،الؼاطد فقفا خقر مـ الؼائؿ ،والؼائؿ خقر مـ الؿاشل ،مـ استشرف

( )1الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي ،8.18 :فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ
حجر العسؼالين-13.13 :
( )2الػتـة ومققػ الؿسؾؿ مـفا :د-محؿد العؼقؾ ،35 ,33 :فؼف التعامؾ مع الػتـ :زيـ العابديـ الغامدي:
الشؿري-78 ,76 ،64 ,63 :
 ،73 ,64 ،43الػتـ يف أثار والســ :جزّ اع ّ
( )3رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب الػتـ وأشراط الساطة ،باب إخبار الـبل ﷺ فقؿا يؽقن إلك ققام
الساطة( ،الحديث-2216.4 :)2891 :
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لفا ،استشرفتف(-)2( )1
خص الصقػٕ :ن
وشبففا برياح الصقػ :يريد أن فقفا بعض الشدة ،وإكؿا َّ
رياح الشتاء أققى( ،)3وقال بعضفؿ :لتػاوت زمـفا ،وسرطة مجقئفا وذهاهبا ،وكذلؽ
التػاوت يف الشدة ،وأثار التل تحدثفا ،وهل مـ الػتـ العامة(-)4

انًجذث انزبعغ
انظفخ انزبعؼخ :يَّٕاخخ كًٕج انجذش
ذلؽ فقؿا رواه حذيػة ؓ

حقـ قال :بقـا كحـ جؾقس طـد طؿر ؓ

إذ قال :أيؽؿ يحػظ ققل الـبل ﷺ يف الػتـة؟ قال :فتـة الرجؾ يف أهؾف ،ومالف،
وولده ،وجاره :تؽػرها الصالة ،والصدقة ،وإمر بالؿعروف ،والـفل طـ الؿـؽر،
قال :لقس طـ هذا أسللؽ :ولؽـ التل تؿقج كؿقج البحر ،قال :لقس طؾقؽ مـفا
بلس يا أمقر الؿممـقـ ،إن بقـؽ وبقـفا بابًا مغؾؼًا ،قال طؿرؓ

 :أيؽسر الباب أم

( )1يريد مـ اكتصب لفا اكتصبت لف ،وتؾتف وصرطتف وقتؾتف ،وققؾ :هق مـ الؿخاصرة والتغرير واإلشػاء
طؾك الفالك :أي مـ خاصر بـػسف فقفا أهؾؽتف -اكظر :مشارق إكقار طؾك صحاح أثار :الؼاضل
طقاض-249.2 :
( )2رواه ابـ حبان يف صحقحف يف كتاب الرهـ ،باب ما جاء يف الػتـ( ،الحديث،291.13 :)5959 :
والؾػظ لف ،قال إركاؤوط يف هامشف :إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ  ،ورواه أبق يعؾك يف مسـده،
(الحديث ،373.13 :)5965 :قال حسقـ سؾقؿ أسد يف هامشف :إسـاده صحقح -
( )3جامع إصقل يف أحاديث الرسقل :ابـ إثقر-29.13 :
( )4العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،48.1 :مققػ الؿسؾؿ مـ الػتـ يف ضقء
الؽتاب والسـة :حسقـ بـ محسـ أبل ذراع الحازمل ،143 ,141 :أحاديث الػتـ والػؼف الؿطؾقب:
د -ملمقن فريز جرار-26 :
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يػتح()1؟ ،قال ،ٓ :بؾ يؽسر ،قال طؿر ؓ
لحذيػة ؓ

 :إذ ًا ٓ يغؾؼ أبد ًا ،قؾت :أجؾ ،قؾـا

 :أكان طؿر يعؾؿ الباب؟ ،قال :كعؿ ،كؿا يعؾؿ أن دون غد لقؾة،

وذلؽ أين حدثتف حديثًا لقس بإغالقط( ،)2ففبـا أن كسللف :مـ الباب؟ فلمركا
مسروقًا فسللف ،فؼال :مـ الباب؟ قال :طؿرؓ

(-)3

وشبفت الػتـ بؿقج البحر :لشدهتا ،وطظؿتفا ،وكثرة شققطفا ،وققهتا ،وأهنا
تضطرب ،وتذهب وتجلء ،ويتبع بعضفا بعضًا ،ومـفا الؼصقر ،ومـفا الطقيؾ ،وكؾف
يعصػ ،فؽان أولفؿا فتـة قتؾ طثؿان ؓ

 ،وما كشل مـفا مـ افرتاق قؾقب

الؿسؾؿقـ ،وتشعب أهقائفؿ ،وتؽػقر بعضفؿ بعضًا ،وسػؽ بعضفؿ دماء بعض،
وكان الباب الؿغؾؼ الذي بقـ الـاس وبقـ الػتـ طؿر ؓ
ؓ

 ،وكان قتؾ طؿر

كسر ًا لذلؽ الباب ،فؾذلؽ لؿ يغؾؼ ذلؽ الباب بعده أبد ًا ،وهذا الـقع مـ
الػتـ يشتد بؿضل الزمان ،ويظفر لؾعقان ،ويف ّقج مـ بعض البؾدان ،فتارة يؽقن طؾك
هقئة طقاصػ وكقارث وزٓزل وبراكقـ ،وتارة يؽقن طذابًا وطؼقبة ،كؿا يؿقج
البحر ويضطرب طـد هقجاكف ،ويدفع بعضف بعضًا ،وٓ يؿؽـ ٕحد القققف أمامف:
أن يؼػ أمام مقج البحرّ ،
ٕكف ٓ يؿؽـ ٕحد ْ
وأن الـاس أمام هذه الػتـ ستضطرب
حركتفؿ ،ويختؾ تقازهنؿ ،وتضقؼ صدورهؿ ،ويـؼطع َك َػ َسفؿ ،وهذه حال مـ
يصارع الؿقج ،وكـك بذلؽ طـ شدة الؿخاصؿة ،وكثرة الؿـازطة ،وما يـشل طـ ذلؽ

(ٕ )1ن الؿؽسقر ٓ يؿؽـ إطادتف بخالف الؿػتقح :وٕن الؽسر ٓ يؽقن غالبًا إٓ طـ إكراه وغؾبة
وخالف طادة -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-174.2 :
( )2معـاه حدثتف حديثًا صدقًا محؼؼًا لقس هق مـ صحػ الؽتابققـ ،وٓ مـ اجتفاد ذي رأي :بؾ مـ
حديث الـبل ﷺ -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-175.2 :
( )3رواه البخاري يف صحقحف يف كتاب الػتـ ،باب الػتـة التل تؿقج مقج البحر( ،الحديث:)6683 :
 ،2599.6والؾػظ لف ،و رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب اإليؿان ،باب بقان أن اإلسالم بدأ غريبًا
وسقعقد غريبًا ،وإكف يلرز بقـ الؿسجديـ( ،الحديث-128.1 :)231 :
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مـ الؿشاتؿة والؿؼاتؾة ،وقد ٓ يـجق مـفا إٓ مـ اطتزلفا ،وهل مـ الػتـ العامة،
وهل تدخؾ بقت كؾ مسؾؿ ،وققؾ :هل واقعة التتار ،إذ لؿ يؼع يف اإلسالم ،وٓ يف
غقره مثؾفا( ،)1ولعؾ الصقاب أن واقعة التتار مػردة مـ مػرداهتا ،وإٓ ففل كثقرة،
وقد تدخؾ يف الػتـ الخاصة ببؾدة معقـة صغقرة ،تخص فئة ،أو طامة تشؿؾ الـاس
جؿقعًا ،وكذلؽ تظفر الػتـ يف آخر الزمان طؾك هقئة أمقاج تجلء وتـؽشػ ،وهل
ٓ تؽاد تسؾؿ مـفا مح ّؾة ،ولؽـ ارتطامفا الؿباشر يؽقن يف بؾدان مع ّقـة ،وتبدأ
تتحقل إلك الؿغرب ،وطـدئذ تؽقن بدايات وإرهاصات الؿالحؿ التل
بالؿشرق ،ثؿ
ّ
تسبؼ خروج الؿفدي ،وإذا طؾؿـا ّ
أن أمقاج البحر تتؽاثر وتتعاضؿ ،مع شدة الريح
واكتشار السحابّ :
فنن لـا أن كتصقر جق الػتـ بلكف جق مظؾؿ ،فالذي يشاهد مقج
البحر العايت فتبدو أمامف زرقة البحر مع ضؾؿة السحاب وكثرتف ،مع شدة هبقب
الرياح وققهتا :فؽذلؽ الذي يقاجف هذه الػتـ ،تحقط بف الظؾؿات وإطاصقر ،ففق
وأي صقت؟ ولفذه الػتـ صقت،
مفؿقم مغؿقم ،ضاهر ًا وباصـًا ،ولؾؿقج صقتّ :
كالصاخة ،فقظؾ
ٓ يسؿع القاقػ فقفا صقت ما طداها ،وإكؿا تطبؼ طؾقف ،ففل
ّ
القاقػ فقفا حقراكًا خائػًا قؾؼًا ،يتطؾع إلك إمان وٓ يجده ،وهؾ يـجق مـ البحر
وشدة مقجف إٓ مـ َب ُعد طـف ،والـاس حقـ يقاجفقن أمقاج البحر مجتؿعقـ ،يف أية
حالة مـ حآتف ،فنكف ُيسؿع لفؿ صراخ وطقيؾ وتخاصؿ ٓ ،يسؿع القاحد مـفؿ
أخر ،وكؾ يريد أن يـجق بـػسف ،وقد ُي ِ
غرق القاحد مـفؿ غقره لقـجق هق(-)2

( )1الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي ،171.2 :فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر:
الؿـاوي ،95.4 :فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ رجب الحـبؾل ،233.4 :فتح الباري شرح
صحقح البخاري :ابـ حجر العسؼالين-636.6 :
( )2العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر آل سؾؿان ،473 ،362 ،138 ،51 ,43.1 :مققػ الؿسؾؿ
مـ الػتـ يف ضقء الؽتاب والسـة :حسقـ بـ الحازمل-112 ,133 :
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انًجذث انؼبشش
انظفخ انؼبششح :انؼشع ػهٗ انمهٕة كبنذظٛش ػٕدًا ػٕداً
ضفرت هذه الصػة يف الحديث الذي رواه حذيػة ؓ
ؓ

قال :كـا طـد طؿر

فؼال :أ ّيؽؿ سؿع رسقل اهلل ﷺ يذكر الػتـ؟ ،فؼال ققم :كحـ سؿعـاه،

فؼال :لعؾؽؿ تعـقن فتـة الرجؾ يف أهؾف ،وجاره؟ ،قالقا :أجؾ ،قال :تؾؽ تؽ ّػرها
الصالة ،والصقام ،والصدقة ،ولؽـ أ ّيؽؿ سؿع الـبل ﷺ يذكر الػتـ التل تؿقج مقج
البحر ،قال حذيػة ؓ

َ :ف َل ْس َؽ َت الؼقم( ،)1فؼؾت :أكا ،قال :أكت هلل أبقك( ،)2قال
الػتـ()3

طؾك الؼؾقب

 :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل :تعرض
حذيػة ؓ
كالحصقر ُطقد ًا ُطقد ًا ،فلي قؾب ُأ ْش ِر َب َفا( :)4كؽت فقف كؽتة سقداء( :)5وأي قؾب
أكؽرها( :)6كؽت فقف كؽتة بقضاء :حتك تصقر طؾك قؾبقـ( :)7طؾك أبقض مثؾ الصػا(:)8

( )1هق مـ اإلسؽات بؿعـك السؽقت ،وإكؿا سؽتقإ :هنؿ لؿ يؽقكقا يحػظقن هذا الـقع مـ الػتـة -اكظر:
هامش مسـد أحؿد :السـدي-314.38 :
( )2كؾؿة مدح تعتاد العرب الثـاء هبا :فنن اإلضافة إلك اهلل تعالك تشريػ -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح
مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-171.2 :
( )3هل الباليا والؿحـ ،وققؾ :العؼائد الػاسدة وإهقاء الؽاسدة -اكظر :مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة
الؿصابقح :طؾل الؼاري-3377.8 :
( )4أي دخؾت فقف دخق ً
ٓ تامًا وألزمفا ،وح ّؾت مـف محؾ الشراب ،أي خالطتف مخالطة ٓ اكػؽاك لفا -اكظر:
الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-172.2 :
( )5أي كؼط كؼطة -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-172.2 :
( )6أي ردها -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-172.2 :
( )7أي كقطقـ وقسؿقـ -اكظر :هامش مسـد أحؿد :الخطابل-315.38 :
( )8هق الحجر الصايف إمؾس الذي ٓ يتغقر لشدتف ومالستف بطقل الزمان -اكظر :هامش مسـد أحؿد:
الخطابل-315.38 :
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فال تضره فتـة ما دامت السؿاوات وإرض :وأخر :أسقد ُم ْر َبا ّد ًا( :)1كالؽقز
ُم َج ِّخقًا( ٓ ،)2يعرف معروفًا وٓ يـؽر مـؽر ًا :إٓ ما أشرب مـ هقاه ،قال حذيػة
 :وحدثتف أن بقـؽ وبقـفا بابًا مغؾؼًا يقشؽ أن يؽسر ،قال طؿر ؓ

ؓ

:

أكسر ًا ٓ أبًا لؽ ،فؾق أكف فتح لعؾف كان يعاد ،قؾت ،ٓ :بؾ يؽسر ،وحدثتف :أن ذلؽ
الباب رجؾ يؼتؾ أو يؿقت( ،)3حديثًا لقس بإغالقط (-)4
وبسبب شدة هذه الػتـ فنهنا تؾتصؼ بعرض الؼؾقب وجقاكبفا ،كؿا يؾصؼ
الحصقر بجـب الـائؿ ،ويمثر فقف :بسبب شدة التصاقفا بف ،وققؾ :إهنا تظفر طؾك
الؼؾقب فتـة بعد فتـة كؿا ُيـسج الحصقر طقد ًا طقد ًا ،وتعرف ما تؼبؾ مـفا ويقافؼفا،
وما تلباه ويـػر مـفا ،وققؾ :الؿراد بالحصقر الؿحصقر الؿحبقس الذي أحاط بف
الؼقم ،أي :أن الػتـ تحقط بالؼؾقب كؿا يحاط الحصقر ،وققؾ :تقضع طؾقفا وتبسط
كؿا يبسط الحصقر ،وأن الؿراد بالحصقر هـا الحصقر الؿعؾقم طـد طؿؾفا وكسجفا،
( )1هق لقن بقـ السقاد والغربة ،وققؾ :هل أن يختؾط السقاد بؽدرة ،وققؾ :بعضف أسقد وبعضف أبقض،
وققؾ :الؿربد الؿؾؿع بسقاد وبقاض ،وققؾ :صار كالرماد -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ
الحجاج :الـقوي ،174,173.2 :هامش مسـد أحؿد :الخطابل-315.38 :
( )2أي مائال ً ،وققؾ :مـؽقسًا ،وققؾ :شبف الؼؾب الذي ٓ يعل خقر ًا بالؽقز الؿـحرف :الذي ٓ يثبت الؿاء
فقف ،وققؾ :إن الرجؾ إذا تبع هقاه وارتؽب الؿعاصل :دخؾ قؾبف بؽؾ معصقة يتعاصاها ضؾؿة :وإذا صار
كذلؽ افتتـ وزال طـف كقر اإلسالم :مثؾ الؽقز فنذا اكؽب اكصب ما فقف :ولؿ يدخؾف شلء بعد ذلؽ-
اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-173.2 :
( )3يحتؿؾ أن يؽقن حذيػة ؓ
ؓ

وغقره :ويحتؿؾ أن يؽقن حذيػة ؓ

بالؼتؾ ،فنن طؿر ؓ
ؓ

سؿعف مـ الـبل ﷺ ،هؽذا طؾك الشؽ :والؿراد بف اإلهبام طؾك حذيػة
طؾؿ أكف يؼتؾ :ولؽـف كره أن يخاصب طؿر ؓ

كان يعؾؿ أكف هق الباب ،والحاصؾ أن الحائؾ بقـ الػتـ واإلسالم طؿر

 ،وهق الباب فؿا دام حقًا ٓ تدخؾ الػتـ :فنذا مات دخؾت الػتـ ،وكذا كان -اكظر :الؿـفاج

شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-175.2 :
( )4رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب اإليؿان ،باب بقان أن اإلسالم بدأ غريبًا وسقعقد غريبًا ،وإكف يلرز بقـ
الؿسجديـ( ،الحديث-128.1 :)231 :
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شبف طرض الػتـ طؾك الؼؾقب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصقر طؾك
صاكعفا واحد ًا بعد واحد ،وهق أشبف بؾػظ الحديث ومعـاه ،وققؾ :أراد طرض أهؾ
الحؼ واحد ًا واحد ًا ،وهذا التػسقر إذا ضبطت بضؿ العقـ وفتح الدالُ :طق َد ًا ُطق َد ًا،
رجح ضبطفا بػتح العقـ والدالَ ،طق َد ًا َطق َد ًا:
وهق الؼقل الراجح ،ومـ العؾؿاء مـ ّ
ويؽقن معـاها أن الػتـة تعاد طؾك الـاس وتتؽرر شقئًا بعد شلء ،ومـ العؾؿاء مـ
رواها َطق َذ ًا َطق َذ ًا :بػتح العقـ وبالذال ،فؿعـاه سمال آستعاذة مـفا :أي كسللؽ أن
تعقذكا مـفا(-)2(،)1

انًجذث انذبد٘ ػشش
انظفخ انذبدٚخ ػششح :يزشلمخ ثؼؼٓب ثجؼغ
قد روى طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ¶ أكف قال :كـا مع رسقل اهلل ﷺ
يف سػر فـزلـا مـز ً
ٓ :فؿـّا مـ يصؾح خباءه :ومـا مـ َيـْت َِضؾ( :)3ومـا مـ هق يف
َج َش ِر ِه( :)4إذ كادى مـادي رسقل اهلل ﷺ الصال َة جامعة :فاجتؿعـا إلك رسقل اهلل ﷺ
فؼال :إكف لؿ يؽـ كبل قبؾل إٓ كان حؼًا طؾقف أن يدل أمتف طؾك خقر ما َي ْع َؾ ُؿف لفؿ:
ويـذرهؿ شر ما َي ْع َؾ ُؿف لفؿ :وإن أمتؽؿ هذه جعؾ طافقتفا يف أولفا :وسقصقب آخرها
( )1مشارق إكقار طؾك صحاح أثار :الؼاضل طقاض ،136 ،73.2 ،235.1 :الؿـفاج شرح صحقح
مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي ،172 ,171.2 :هامش مسـد أحؿد :السـدي والخطابل-315.38 :
( )2العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر آل سؾؿان-46 ,45.1 :
( )3هق مـ الؿـاضؾة وهل الؿراماة بالـشاب -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي:
-233.12
( )4هل الدواب التل ترطك وتبقت مؽاهنا -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي:
-233.12
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بالء وأمقر تـؽروهنا :وتجلء فتـة َف ُق َر ِّق ُؼ بعضفا بعضفا ،وتجلء الػتـة فقؼقل
الؿممـ :هذه مفؾؽتل :ثؿ تـؽشػ :وتجلء الػتـة فقؼقل الؿممـ :هذه هذه ،فؿـ
أحب أن ُي َز ْح َز َح طـ الـار ويدخؾ الجـة فؾتلتف مـقتف :وهق يممـ باهلل ،والققم أخر:
ولقلت إلك الـاس الذي يحب أن يمتك إلقف( ،)1ومـ بايع إمامًا :فلططاه صػؼة يده
وثؿرة قؾبف :فؾقطعف إن استطاع :فنن جاء آخر يـازطف فاضربقا طـؼ أخر( :)2فدكقت
مـف فؼؾت :أكشدك اهلل ،آ ْك َت سؿعت هذا مـ رسقل اهلل ﷺ؟ فلهقى إلك أذكقف وقؾبف
بقديف :وقال :سؿعتف أذكاي ووطاه قؾبل ،فؼؾت لف :هذا ابـ طؿؽ معاوية ،يلمركا أن
كلكؾ أمقالـا بقــا بالباصؾ :وكؼتؾ أكػسـا( ،)3واهلل يؼقل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ( ،)4قال :فسؽت ساطة ،ثؿ قال :أصعف يف صاطة اهلل،
واطصف يف معصقة اهلل(-)6( )5
( )1هذا مـ جقامع كؾؿف ﷺ وبديع حؽؿف ،وهذه قاطدة مفؿة فقـبغل آطتـاء هبا ،وأن اإلكسان يؾزم أن ٓ
يػعؾ مع الـاس إٓ ما يحب أن يػعؾقه معف -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي:
-233.12
( )2معـاه ادفعقا الثاين ،فنكف خارج طؾك اإلمام :فنن لؿ يـدفع إٓ بحرب وقتال فؼاتؾقه :فنن دطت الؿؼاتؾة
إلك قتؾف جاز قتؾف :وٓ ضؿان فقفٕ :كف ضالؿ متعد يف قتالف -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ
الحجاج :الـقوي-234.12 :
( )3الؿؼصقد هبذا الؽالم :أن هذا الؼائؾ لؿا سؿع كالم طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ¶ ،وذكر الحديث يف
تحريؿ مـازطة الخؾقػة إول ،وأن الثاين يؼتؾ ،فاطتؼد هذا الؼائؾ هذا القصػ يف معاوية لؿـازطتف طؾقًا
¶ ،وكاكت قد سبؼت بقعة طؾل ؓ
حرب طؾل ؓ

 ،فرأى هذا أن كػؼة معاوية ؓ

طؾك أجـاده وأتباطف :يف

ومـازطتف ومؼاتؾتف إياه مـ أكؾ الؿال بالباصؾ :ومـ قتؾ الـػسٕ :كف قتال بغقر حؼ فال

يستحؼ أحد ما ً
ٓ يف مؼاتؾتف -اكظر :الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-234.12 :
( )4سقرة الـساء ،أية-29 :
( )5فقف دلقؾ طؾك وجقب صاطة الؿتقلقـ لإلمامة بالؼفر مـ غقر إجؿاع وٓ طفد -اكظر :الؿـفاج شرح
صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-234.12 :
( )6رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب اإلمارة ،باب وجقب القفاء ببقعة الخؾػاء إول فإول( ،الحديث:
=
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وصػة هذه الػتـ الؿتدافعة الؿتداخؾة مع بعضفا البعض :بلهنا يرقؼ بعضفا
بعضًا ،بحقث يصقر بعضفا خػقػًا لعظؿ ما بعده ،فالثاين يجعؾ إول رققؼًا :وققؾ:
معـاه يشبف بعضفا بعضًا ،وققؾ :يدور بعضفا يف بعض ،ويذهب ويجلء ،وققؾ:
معـاه ُي َش ِّقق بعضفا إلك بعض بتحسقـفا وتسقيؾفا( ،)1والحديث يدل طؾك اشتداد
الػتـ كؾؿا مر الزمـ(-)2

=
-1472.3 :)1844
( )1الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :الـقوي-233.12 :
( )2العراق يف أحاديث وآثار الػتـ :مشفقر آل سؾؿان ،538.2 :الضقاء الالمع مـ الخطب الجقامع:
محؿد العثقؿقـ-632 :
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خبرًخ
طؾل يف إتؿام هذا البحث ،وإكّل يف ختامف أخؾص إلك أهؿ
الحؿد هلل الذي َم َّـ َّ

الـتائج أتقة:

 ,1أن التعريػ الؿختار لؾصػة هق :طبارة طؿا ما قام بالؿقصقف مـ
كعقت -
 ,2أن التعريػ الؿختار لؾػتـة هق :ما يصقب الؿسؾؿ مـ خقر أو شر يف
ديـف أو دكقاه -
 ,3أن التعريػ الؿختار لؾسـة هق :ما روي طـ الـبل ﷺ مـ ققل ،أو فعؾ،
أو تؼرير ،أو سقرة ،أو صػة ُخؾؼقة ،أو َخؾؼقة -
 ,4تؿثؾت صػات الػتـ يف السـة الـبقية بنحدى طشرة صػة :وهل :كثرة
الؼتؾ وإراقة الدماء ،والعذاب يف الدكقا ،وإقالل إماكة وإمراج العفقد ،ومظؾؿة
سقداء ققية ،ومحقطة بالـاس كال ُّظؾؾ وال ُّظؾؿ ،وطؿقاء صؿاء بؽؿاء ،وكثقرة وطامة
كؼطر ومطر السؿاء ،وشديدة وسريعة كرياح الصقػ ،ومقاجة كؿقج البحر،
والعرض طؾك الؼؾقب كالحصقر طقد ًا طقد ًا ،ومرتقؼة بعضفا ببعض-
 ,5الصػة إولك هل كثرة الؼتؾ وإراقة الدماءٕ :ن الػتـة يتبعفا يف إغؾب
الؼتؾ وكثرتف ،وتسؿك هذه الػتـة أحقاكًا بػتـة الفرج وكثرتف ،وهل مـ الػتـ العامة-
فسره الصحابل الجؾقؾ أبق هريرة
 ,6الصػة الثاكقة ،العذاب يف الدكقا ،وقد ّ
ؓ

بالؼتؾ الذي يحصؾ بقـ الؿسؾؿقـ ،وهذا ما أكده طؾؿاء الؿسؾؿقـ:

كالحروب ،والفرج التل تحصؾ فقؿا بقـفؿ-
 ,7الصػة الثالثة ،إقالل إماكة وإمراج العفقد ،وهذه الصػة امتداد لؾصػة
السابؼة ،فعـدما يؼؾ خقار الـاس ،وتؽثر شرارهؿ ،فقمدي ذلؽ إلك ذهاب إماكة،
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وكؼض العفد ،وكذلؽ يؾتبس طؾقفؿ أمر ديـفؿ فال يعرف إمقـ مـ الخائـ ،وٓ
الرب مـ الػاجر-
 ,8الصػة الرابعة ،مظؾؿة سقداء ققية كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،وقد ورد هذا
التشبقف يف بعض ألػاظ إحاديث ،وورد بللػاظ أخرى يف طدة روايات ،وكؾفا تػقد
بلهنا فتـ سقداء مظؾؿة :مثؾ :الجقن ،وإحالس ،والدهقؿاء ،وهـاك رواية تضقػ
بلن هذه الػتـ السقداء الؿظؾؿة ققية كجبفة الثقر :وهذا يدل طؾك التباسفا،
وفظاطتفا ،وشققطفا ،واستؿرارها ،مـ حقث إهنا شاطت وٓ يعرف سببفا ،وٓ
صريؼ لؾخالص مـفا-
 ,9الصػة الخامسة ،محقطة بالـاس كال ُّظؾؾ ،وال ُّظؾؿ ،كلهنا السحاب أو
الجبال ،أو السقاد ،وكالهؿا يحقط بالـاس مـ كؾ جفة ،وأن الـاس سقضرب
بعضفؿ رقاب بعض ،كؿا تـصب وترتػع الحقة السقداء طؾك الؿؾدوغ فتؾدغف،
وشبفت الػتـ هبا :لشدة سقادها وكثرهتا ،وطظؿ شلهنا ،وأهنا يتبع بعضفا بعضًا،
ففل مرتاكؿة-
 ,13الصػة السادسة ،طؿقاء ،صؿاء ،بؽؿاء ،وهل كـاية طـ ضؾؿتفإ :كف
يعؿك فقفا اإلكسان طـ أن يرى الحؼ ،ويطرش طـ أن يسؿع فقفا كؾؿة الحؼ أو
الـصقحة ،ويخرس فال يـطؼ بف ،وٓ يتضح الباصؾ مـ الحؼ ،فقؽقن أصحاهبا بؿـزلة
أهؾ الجاهؾقة-
 ,11الصػة السابعة ،كثقرة وطامة كؼطر ومطر السؿاء ،والتشبقف بذلؽ يدل
طؾك الؽثرة والعؿقم :بحقث تعؿ الـاس ،وٓ تختص هبا صائػة ،وهذا إشارة إلك كثرة
الفرج ،والحروب بقـ الؿسؾؿقـ-
 ,12الصػة الثامـة ،شديدة وسريعة كرياح الصقػٕ :ن فقفا بعض الشدة،
خص الصقػٕ :ن رياح الشتاء أققى ،ولتػاوت زمـفا ،وسرطة مجقئفا
وإكؿا
َّ
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وذهاهبا ،وشدهتا ،وأثار التل تحدثفا ،وهل مـ الػتـ العامة-
مقاجة كؿقج البحر ،وشبففا بذلؽ :لشدهتا،
 ,13الصػة التاسعةَّ ،
وطظؿتفا ،وكثرة شققطفا ،وققهتا ،وأهنا تضطرب ،وتذهب وتجلء ،ويتبع بعضفا
بعضًا ،ومـفا الؼصقر ،ومـفا الطقيؾ ،وكؾف يعصػ-
 ,14الصػة العاشرة ،العرض طؾك الؼؾقب كالحصقر طقد ًا طقد ًا :أي
تؾتصؼ بعرض الؼؾقب وجقاكبفا ،كؿا يؾصؼ الحصقر بجـب الـائؿ ،ويمثر فقف:
بسبب شدة التصاقفا بف ،وققؾ :إهنا تظفر طؾك الؼؾقب فتـة بعد فتـة كؿا ُيـسج
الحصقر طقد ًا طقد ًا ،وتعرف ما تؼبؾ مـفا ويقافؼفا ،وما تلباه ويـػر مـفا ،وققؾ :أن
الػتـ تحقط بالؼؾقب كؿا يحاط الحصقر ،وققؾ :تقضع طؾقفا وتبسط كؿا يبسط
الحصقر-
 ,15الصػة الحادية طشرة ،مرتقؼة بعضفا ببعض :بحقث يصقر بعضفا
خػقػًا لعظؿ ما بعده ،فالثاين يجعؾ إول رققؼًا :وققؾ :معـاه يشبف بعضفا بعضًا،
وققؾ :يدور بعضفا يف بعض ،ويذهب ويجلء ،وققؾ :معـاه ُي َش ِّقق بعضفا إلك بعض
بتحسقـفا وتسقيؾفا-

ت٘صٚات:
وأما التقصقات التل تقصؾ إلقفا البحث فلجؿؾفا يف أيت:
 ,1العؿؾ طؾك التحذير مـ الػتـ والققاية مـفا بندخالفا يف مـاهج التعؾقؿ
العام ،ومػردات بعض الؿؼررات الجامعقة ،ويف قضايا البحث العؾؿل بؿمسسات
التعؾقؿ العالل-
 ,2دطقة الجامعات وأساتذهتا كؾ حسب تخصصف لدراسة الػتـ مـ كؾ
الـقاحل الديـقة ،والرتبقية ،والـػسقة ،وآجتؿاطقة ،والسقاسقة ،وكحقها ،وتقجقف

د .ستٌد عبد اهسشاق أض٘د

219

السؾقكقات لؾتحذير والققاية مـ الػتـ-
 ,3تػعقؾ ممسسات اإلطالم الدطقي مـ خالل إدخال برامج يف التحذير
والققاية مـ الػتـ-
 ,4إكشاء كراسل طؾؿقة يف الجامعات متخصصة يف مقضقع الػتـ-

وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ-
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فٓشط انًظبدس ٔانًشاخغ
 ,1الؼرآن الؽريؿ-
 ,2آتجاهات الػؼفقة طـد أصحاب الحديث يف الؼرن الثالث الفجري،
د-طبد الؿجقد محؿقد طبد الؿجقد1399( ،هـ1979 ،م) ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة-
 ,3أثار القاردة طـ طؿر بـ طبد العزيز يف العؼقدة ،حقاة بـ محؿد بـ
جربيؾ ،ط1423( ،1هـ2332 ،م) ،طؿادة البحث العؾؿل ،الجامعة اإلسالمقة،
الؿديـة الؿـقرة-
 ,4إثبات تقاتر حديث بقـ يدي الساطة فتـ كؼطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،د-أحؿد
يقسػ أبق حؾبقة ،الؿجؾد الثامـ ،العدد (( ،)2يقكقف2333 ،م) ،مجؾة الجامعة
اإلسالمقة ،غزة-
 ,5اجتقاح حاكؿ العراق لؾؽقيت ،الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز،
مجؾة البحقث اإلسالمقة ،العدد (( ،)34رجب1412 ،هـ) ،الرئاسة العامة إلدارات
البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد ،الرياض-
 ,6أحاديث الػتـ والػؼف الؿطؾقب ،د-ملمقن فريز جرار ،مجؾة البقان،
العدد ( ،)32السـة (( ،)5صػر1411 ،هـ ،سبتؿرب1993 ،م) ،الؿـتدى اإلسالمل،
الرياض-
 ,7أحداث وأحاديث فتـة الفرج :دراسة لػتـة الؼتال (الفرج) يف تاريخ
الؿسؾؿقـ ،د-طبد العزيز صغقر دخان ،ط1424( ،1هـ2333 ،م) ،مؽتبة الصحابة،
الشارقة ،مؽتبة التابعقـ ،الؼاهرة-
 ,8إحقاء طؾقم الديـ ،أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل ،دار
الؿعرفة ،بقروت-
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 ,9بشائر طؾك صريؼ العقدة إلك اهلل ،رشقد كفقس ،مجؾة البقان ،العدد
( ،)238السـة (( ،)19ذو الحجة1425 ،هـ ،يـاير2334 ،م) ،الؿـتدى اإلسالمل،
الرياض-
 ,13تاريخ اإلسالم ووفقات الؿشاهقر وإطالم ،محؿد بـ أحؿد الذهبل،
تحؼقؼ :طؿر طبد السالم التدمري ،ط1413( ،2هـ1993 ،م) ،دار الؽتاب العربل،
بقروت-
 ,11تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي ،محؿد طبد الرحؿـ بـ طبد
الرحقؿ الؿباركػقري ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 ,12الرتغقب والرتهقب مـ الحديث الشريػ ،طبد العظقؿ بـ طبد الؼقي
الؿـذري ،تحؼقؼ :إبراهقؿ شؿس الديـ ،ط1417( ،1هـ) ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت-
 ,13التعريػات ،طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين ،ط،1
(1433هـ1983 ،م) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 ,14جامع إصقل يف أحاديث الرسقل ،الؿبارك بـ محؿد بـ إثقر
الجزري ،تحؼقؼ :طبد الؼادر إركموط ،مؽتبة الحؾقاين ،مطبعة الؿالح ،مؽتبة دار
البقان ،دار الػؽر ،دمشؼ-
 ,15حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع ،حسـ
بـ محؿد بـ محؿقد العطار ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 ,16سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها ،محؿد كاصر
الديـ إلباين1415( ،هـ1995 ،م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
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 ,17السـة قبؾ التدويـ ،د-محؿد طجاج الخطقب ،ط1438( ،2هـ،
1988م) ،مؽتبة وهبة ،الؼاهرة-
 ,18السـة الـبقية وبقان مدلقلفا الشرطل والتعريػ بحال ســ الدارقطـل،
طبد الػتاح أبق غدة ،ط1412( ،1هـ1992 ،م) ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ-
 ,19ســ ابـ ماجف ،محؿد بـ يزيد الؼزويـل ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد
الباقل ،دار الػؽر ،بقروت-
 ,23ســ أبل داود ،سؾقؿان بـ إشعث السجستاين ،تحؼقؼ :محؿد
محقل الديـ طبد الحؿقد ،دار الػؽر ،دمشؼ-
 ,21ســ محؿد بـ طقسك الرتمذي ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر وآخرون،
دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,22ســ أحؿد بـ شعقب الـسائل( ،الؿجتبك) ،تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق
غدة ،ط1436( ،2هـ1986 ،م) ،مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة ،حؾب-
 ,23ســ أحؿد بـ شعقب الـسائل الؽربى ،تحؼقؼ :د-طبد الغػار سؾقؿان
البـداري ،سقد كسروي حسـ ،ط1411( ،1هـ1991 ،م) ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت-
 ,24الســ القاردة يف الػتـ وغقائؾفا والساطة وأشراصفا ،طثؿان بـ سعقد
الؿؼرئ أبق طؿرو الداين ،تحؼقؼ :رضاء اهلل بـ محؿد إدريس الؿباركػقري ،دار
العاصؿة ،الرياض-
 ,25سقاسة اإلسالم يف التعامؾ مع الػتـ الؿعاصرة ،مصطػك بـ أحؿد بـ
سؾطان طسقري ،ط1428( ،1هـ2337 ،م) ،دار الؼبس ،الرياض-

د .ستٌد عبد اهسشاق أض٘د

223

 ,26شرح ســ ابـ ماجف ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل ،كراتشل-
 ,27شذرات مـ طؾقم السـة ،د-محؿد إحؿدي أبق الـقر1436( ،هـ،
1986م) ،هنضة مصر ،الؼاهرة-
 ,28صحقح محؿد بـ حبان التؿقؿل البستل ،تحؼقؼ :شعقب إركموط،
ط1414( ،2هـ1993 ،م) ،ممسسة الرسالة ،بقروت-
 ,29صحقح محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،تحؼقؼ :د-مصطػك ديب البغا،
ط1437( ،3هـ1987 ،م) ،دار ابـ كثقر ،دار القؿامة ،بقروت-
 ,33صحقح ســ أبل داود ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،ط1419( ،1هـ،
1998م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
 ,31صحقح ســ الرتمذي ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،ط1423( ،1هـ،
2333م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
 ,32صحقح ســ الـسائل ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،ط1419( ،1هـ،
1998م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
 ,33صحقح مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل،
دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,34ضعقػ ســ أبل داود ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،ط1419( ،1هـ،
1998م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
 ,35ضعقػ ســ الـسائل ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،ط1419( ،1هـ،
1998م) ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض-
 ,36الضقاء الالمع مـ الخطب الجقامع ،محؿد بـ صالح العثقؿقـ ،ط،1
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(1438هـ1988 ،م) ،الرئاسة العامة إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة
واإلرشاد ،الرياض-
 ,37العراق يف أحاديث وآثار الػتـ ،مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،ط،1
(1425هـ2334 ،م) ،مؽتبة الػرقان ،دبل-
 ,38طؾقم الحديث ومصطؾحف ،د-صبحل الصالح ،ط1415( ،19هـ،
1995م) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت-
 ,39طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ،محؿقد بـ أحؿد العقـل ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,43طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود ،محؿد شؿس الحؼ العظقؿ آبادي،
ط1415( ،2هـ1995 ،م) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 ,41غريب الحديث ،حؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الخطابل البستل ،تحؼقؼ:
طبد الؽريؿ إبراهقؿ العزباوي1432( ،هـ1982 ،م) ،جامعة أم الؼرى ،مؽة
الؿؽرمة-
 ,42الػائؼ يف غريب الحديث وإثر ،محؿقد بـ طؿرو الزمخشري،
تحؼقؼ :طؾل محؿد البجاوي ،محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،دار الؿعرفة ،بقروت-
 ,43الػتاوى الػؼفقة الؽربى ،أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل،
جؿعفا :طبد الؼادر بـ أحؿد الػاكفل الؿؽل ،الؿؽتبة اإلسالمقة-
 ,44فتح الباري شرح صحقح البخاري ،أحؿد بـ طؾل بـ حجر
العسؼالين ،تحؼقؼ :محب الديـ الخطقب ،دار الؿعرفة ،بقروت-
 ,45فتح الباري شرح صحقح البخاري ،طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب
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الحـبؾل الدمشؼل ،تحؼقؼ :محؿقد بـ شعبان بـ طبد الؿؼصقد ،وآخرون ،ط،1
(1417هـ1996 ،م) ،مؽتبة الغرباء إثرية ،الؿديـة الـبقية-
 ,46الػتـة ومققػ الؿسؾؿ مـفا ،د-محؿد طبد القهاب العؼقؾ ،ط،1
(1426هـ2335 ،م) ،دار أضقاء السؾػ ،الرياض-
الشؿري ،ط1435( ،1هـ1985 ،م)،
جزاع
 ,47الػتـ يف أثار والســّ ،
ّ
مؽتبة الصحقة اإلسالمقة ،حقلل ،الؽقيت-
 ,48الػتـ والؿخرج مـفا ،د-محؿد بـ سعد الشقيعر ،مجؾة البحقث
اإلسالمقة ،العدد (( ،)74ذو الؼعدة1425 ،هـ) ،الرئاسة العامة إلدارات البحقث
العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد ،الرياض-
 ,49الػتـ ومققػ الؿسؾؿ مـفا :رؤية شرطقة تلصقؾقة ،د-طؾل بـ سعد بـ
صالح الضقيحل ،ط1428( ،1هـ2337 ،م) ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-
 ,53فؼف التعامؾ مع الػتـ ،زيـ العابديـ بـ غرم اهلل الغامدي ،ط،1
(1427هـ2336 ،م) ،دار الفدي الـبقي ،الؿـصقرة ،دار الػضقؾة ،الرياض-
 ,51فؼف الدطقة يف صحقح اإلمام البخاري ،سعقد بـ طؾل الؼحطاين ،ط،1
(1421هـ2331 ،م) ،الرئاسة العامة إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة
واإلرشاد ،الرياض-
 ,52فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر ،طبد الرؤوف الؿـاوي ،ط،1
(1356هـ) ،الؿؽتبة التجارية ،الؼاهرة-
 ,53كتاب الػتـ ،كعبؿ بـ حؿاد الؿروزي ،تحؼقؼ :سؿقر أمقـ الزهري،
ط1412( ،1هـ1992 ،م) ،مؽتبة التقحقد ،الؼاهرة-
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 ,54الؽتاب الؿصـػ يف إحاديث وأثار ،أبق بؽر بـ أبل شقبة العبسل،
تحؼقؼ :كؿال يقسػ الحقت ،ط1439( ،1هـ1989 ،م) ،مؽتبة الرشد ،الرياض-
 ,55الؽؾقات ،أيقب بـ مقسك الؽػقي ،تحؼقؼ :طدكان درويش ،محؿد
الؿصري ،ممسسة الرسالة ،بقروت-
 ,56لسان العرب ،محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر الؿصري ،ط ،1دار صادر،
بقروت-
 ,57مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ،طؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل1412( ،هـ،
1992م) ،دار الػؽر ،بقروت-
 ,58مجؿقع الػتاوى ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين ،تحؼقؼ :طبد
الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ1416( ،هـ1995 ،م) ،مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية-
 ,59الؿحـ ،محؿد بـ أحؿد التؿقؿل الؿغربل ،تحؼقؼ :د-طؿر سؾقؿان
العؼقؾل ،ط1434( ،1هـ1984 ،م) ،دار العؾقم ،الرياض-
 ,63مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ،طؾل محؿد الؼاري ،ط،1
(1422هـ2332 ،م) ،دار الػؽر ،بقروت-
 ,61الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،محؿد بـ طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري،
تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼادر ططا ،ومعف :تعؾقؼات الذهبل يف كتابف التؾخقص ،ط،1
(1411هـ1993 ،م) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 ,62مسـد أبق داود سؾقؿان بـ داود بـ الجارود الطقالسل ،تحؼقؼ:
د-محؿد بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،ط1419( ،1هـ1999 ،م) ،دار هجر ،الؼاهرة-
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 ,63مسـد أبل يعؾك أحؿد بـ طؾل بـ الؿثـك ،تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسد،
ط1434( ،1هـ1984 ،م) ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،دمشؼ-
 ,64مسـد أحؿد بـ حـبؾ ،تحؼقؼ :شعقب إركاؤوط وآخرون ،ط،2
(1423هـ1999 ،م) ،ممسسة الرسالة ،بقروت-
 ,65مشارق إكقار طؾك صحاح أثار ،الؼاضل طقاض بـ مقسك
القحصبل السبتل ،دار الرتاث ،بقروت-
 ,66الؿطالب العالقة بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة ،أحؿد بـ طؾل بـ حجر
العسؼالين ،تحؼقؼ :د-سعد بـ كاصر الشثري ،ط1419( ،1هـ1999 ،م) ،دار
العاصؿة ،الرياض-
 ,67معجؿ طؾقم الحديث الـبقي ،د-طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ الخؿقسل،
مؽتبة العبقؽان ،الرياض-
 ,68الؿعجؿ الؽبقر ،سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين ،تحؼقؼ :حؿدي بـ طبد
الؿجقد السؾػل ،ط ،2مؽتبة ابـ تقؿقة ،الؼاهرة-
 ,69الؿعجؿ القسقط ،إبراهقؿ مصطػك ،أحؿد الزيات ،حامد طبد الؼادر،
محؿد الـجار ،تحؼقؼ :مجؿع الؾغة العربقة ،دار الدطقة ،الؼاهرة-
السالم
 ,73معجؿ مؼايقس الؾغة ،أحؿد بـ فارس بـ زكريا ،تحؼقؼ :طبد َّ
محؿد هارون1423( ،هـ2332 ،م) ،اتحاد الؽتاب العرب-
 ,71مػفقم أهؾ السـة والجؿاطة طـد أهؾ السـة والجؿاطة ،د-كاصر بـ
طبد الؽريؿ العؼؾ ،ط1412( ،2هـ1992 ،م) ،دار الصػقة ،الؼاهرة-
 ,72مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشقعة الؼدرية ،أحؿد بـ طبد
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الحؾقؿ الدمشؼل ،الؿشفقر بابـ تقؿقة ،تحؼقؼ :محؿد رشاد سالؿ ،ط1436( ،1هـ،
1986م) ،جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،الرياض-
 ,73الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج ،يحقك بـ شرف الـقوي،
ط1392( ،2هـ1972 ،م) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,74مـفج الـؼد يف طؾقم الحديث ،د-كقر الديـ طرت ،ط1418( ،3هـ،
1997م) ،دار الػؽر ،دمشؼ-
 ,75الؿقسقطة الػؼفقة ،وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،الؽقيت،
ط1415( ،1هـ1995 ،م) ،دار الصػقة ،الغردقة-
 ,76مققػ الؿسؾؿ مـ الػتـ يف ضقء الؽتاب والسـة ،حسقـ بـ محسـ
الحازمل ،ط1423( ،1هـ2333 ،م) ،أضقاء السؾػ ،الرياض-
 ,77الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن :طبد الؽريؿ بـ طؾل الـؿؾة،
ط1423( ،1هـ1999 ،م) ،مؽتبة الرشد ،الرياض-
 ,78الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،الؿبارك بـ محؿد بـ إثقر
الجزري ،تحؼقؼ :صاهر أحؿد الزاوي ،محؿقد محؿد الطـاحل1399( ،هـ،
1979م) ،الؿؽتبة العؾؿقة ،بقروت-
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Abstract
The paper deals with Shaira terminology. It focuses on
the first characteristic which is the large number of killings
and bloodshed, the second characteristic is the torment in
life, the third characteristic is the disappearance of trust and
the breaking of covenants, the fourth characteristic is
strongly dark black, the fifth characteristic is surrounding
the people like shades and injustice, the sixth characteristic
is blind, deaf and dumb, the section seventh characteristic is
many and as public as raindrops and the rain, the eighth
characteristic is strong and fast like the wind of the summer,
the ninth characteristic is super storm like sea wave, the
tenth characteristic is the display to the hearts as mat sticks
one after the other, and the eleventh characteristic is super
tending one to another, then the conclusion and the findings
and the recommendations.
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املطتخوا:
يدرس هذا البحث مققػ العؾؿاء مـ إخراج البخاري لرواية محؿقد بـ غقالن
ؓ

يف صالة الـبل ﷺ طؾك ماطز ،وقد خالػ فقفا محؿقد طشرة مـ أصحاب

طبد الرزاق ،ومـ أهداف هذا البحث إبراز مققػ العؾؿاء مـ هذه الرواية ،وذكر أدلتفؿ
ومـاقشتفا ،وكان مـفج البحث هق الؿـفج التحؾقؾل ومـ أهؿ كتائج البحث  :أن رواية
محؿقد بـ غقالن شاذة معؾقلة :لؿخالػتفا لرواية الثؼات إثبات ،وأن الزيادة التل
يتػرد هبا أحد الثؼات إن كاكت غقر مخالػة لؿا رواه الثؼات قبؾت ،وإٓ ردت-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
محؿقد بـ غقالن ،طبد الرزاق ،معؿر ،زيادة الثؼة ،الشذوذ-
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*<=+
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك خاتؿ الـبققـ ،وطؾك آلف
وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد:
فؼد وقع يف صحقح البخاري حديث ضاهره اإلطالل ،وهق ما رواه يف صحقحف
( )1333ح 6823طـ محؿقد بـ غقالن حدثـا طبد الرزاق أخربكا معؿر طـ الزهري
الـبل ﷺ فاطرتف بالزكا ،فلطرض طـف
طـ أبل سؾؿة طـ جابر أن رجالً مـ أسؾؿ جاء َّ

الـبل ﷺ حتك شفد طؾك كػسف أربع مرات ،قال لف الـبل ﷺ« :أبؽ جـقن»؟ قال-ٓ :
قالَ « :أ ْح َصـ َْت»؟ قال :كعؿ -فلمر بف فرجؿ بالؿصؾك ،فؾؿا أذلؼتف الحجارة َف َّر ،فلدرك
فرجؿ حتك مات -فؼال لف الـبل ﷺ خقر ًا وص َّؾك طؾقف-
ففذا الحديث قد خقلػ فقف محؿقد بـ غقالن ؓ

 ،خالػف طشرة أكػس

رووه طـ طبد الرزاق طـ معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابرؓ

ؓأن الـبل

ﷺ قال خقر ًا ولؿ ِّ
يصؾ طؾقف-
فتبايـت أققال العؾؿاء يف رواية محؿقد بـ غقالن ،ما بقـ راد لفآ :طتبارات
ذكروها ،وما بقـ قاب ٍؾ لفآ :طتبارات أخرى ،وحاولت صائػة أخرى الجؿع بقـ
الروايتقـ ،فلردت مـ خالل هذا البحث تسؾقط الضقء طؾك هذه الرواية ،ذاكر ًا ما
وقػت طؾقف مـ أققال لؾعؾؿاء طؾك هذه الرواية-
وقد اخرتت بحث هذه الؿسللة لالطتبارات التالقة:
 ,1كقن الرواية يف صحقح البخاري الذي يعترب أصح الؽتب بعد كتاب اهلل
تعالك-
 ,2الذب طـ أحاديث هذا الؽتاب العظقؿ-
 ,3كقؾ شرف الؿشاركة يف خدمة صحقح البخاري-
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 ,4أن هذه الؿسللة تجدر العـاية هبا كقهنا تتعؾؼ بالصالة طؾك الؿؼتقلقـ مـ
الؿسؾؿقـ يف الحدود وكحقها-
وقد قسؿت البحث إلك:
مؼدمة :ذكرت فقفا خطة البحث ،ومشؽؾتف ،وأسباب اختقاره-
التؿفقد :وقد تحدثت فقف طـ الشاذ وطالقتف بزيادة الثؼة-
الؿبحث إول :رواية الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابرؓ

-

الؿبحث الثاين :رواية طبد الرزاق طـ معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ
جابرؓ

الؿبحث الثالث :مققػ العؾؿاء مـ هذه الزيادة ،وفقف مطؾبان:
الؿطؾب إول :كؼد الرواية طؾك صريؼة الؿحدثقـ-
الؿطؾب الثاين :كؼد الرواية طؾك صريؼة الػؼفاء-
الخاتؿة :وذكرت فقفا أهؿ الـتائج-
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انزًٓٛذ:
انشبر ٔػاللزّ ثضٚبدح انثمخ
اختؾػ الؿحدثقن يف تعريػ الشاذ ،وسلذكر هـا بعض تعريػات العؾؿاء:
 ,1قال اإلمام الشافعل ؓ

 :لقس الشاذ مـ الحديث أن يروي الثؼة ما ٓ

يروي غقره ،هذا لقس بشاذ ،إكؿا الشاذ أن يروي الثؼة حديثًا يخالػ فقف الـاس -هذا
الشاذ مـ الحديث(-)1
وقد أفاد ابـ الصالح )2(،وابـ رجب( )3بلن أبا يعؾك الخؾقؾل حؽك كحق هذا
طـ جؿاطة مـ أهؾ الحجاز-
وهذا التعريػ رجحف ابـ كثقر( ،)4وابـ الؿؾؼـ( ،)5والعراقل( ،)6والسخاوي(-)7
وقال الحافظ بعد ذكره مثا ً
ٓ لؾشاذ :وطرف مـ هذا التؼدير أن الشاذ ما رواه
الؿؼبقل مخالػًا لؿـ هق أولك مـف ،وهذا هق الؿعتؿد يف تعريػ الشاذ بحسب
آصطالح(-)8
 ,2وقال أبق يعؾك الخؾقؾل :الذي طؾقف حػاظ الحديث :الشاذ ما لقس لف إٓ

( )1معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ ( )119مؼدمة ابـ الصالح ( )68شرح طؾؾ الرتمذي ٓبـ رجب
(-)658.2
( )2يـظر :مؼدمة ابـ الصالح (-)68
( )3يـظر :شرح العؾؾ (-)658.2
( )4يف اختصار طؾقم الحديث ٓبـ كثقر (-)182.1
( )5يف التذكرة يف طؾقم الحديث ٓبـ الؿؾؼـ (-)16
( )6يف التبصرة والتذكرة شرح ألػقة العراقل -لؾعراقل (-)192.1
( )7يف فتح الؿغقث لؾسخاوي (-)234.1
( )8كزهة الـظر يف تقضقح كخبة الػؽر يف مصطؾح أهؾ إثر لؾحافظ ابـ حجر-)84( -
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إسـاد واحد يشذ بذلؽ شقخ ثؼة كان أو غقر ثؼة ،فؿا كان طـ غقر ثؼة فؿرتوك ٓ
يؼبؾ ،وما كان طـ ثؼة يتققػ فقف وٓ يحتج بف(-)1
 ,3وقال الحاكؿ :فلما الشاذ فنكف يتػرد بف ثؼة مـ الثؼات ،ولقس لؾحديث
أصؾ متابع لذلؽ الثؼة(-)2
وذكر السخاوي( )3أن الحاكؿ لؿ يـػرد هبذا التعريػ ،بؾ قال الـقوي( :)4إكف
مذهب جؿاطات مـ أهؾ الحديث -قال :وهذا ضعقػ-
وبعد ذكر هذه التعاريػ أفاد ابـ الصالح بلن إمر لقس طؾك اإلصالق ،بؾ
فقف تػصقؾ ،فؼال :فنن كان ما اكػرد بف مخالػًا لؿا رواه مـ هق أولك مـف بالحػظ
وأضبط كان ما اكػرد بف شاذ ًا مردود ًا -وإن لؿ تؽـ فقف مخالػة لؿا رواه غقره وإكؿا هق
أمر رواه هق ولؿ يروه غقره ،فقـظر :فنن كان طد ً
ٓ حافظًا مقثققًا بنتؼاكف وضبطف قبؾ
ما اكػرد بف ،ولؿ يؼدح آكػراد فقف ----وإن لؿ يؽـ مؿـ يقثؼ بحػظف وإتؼاكف لذلؽ
الذي اكػرد بف كان اكػراده خارجا لف مزحزحا لف طـ ح ِّقز الصحقح -ثؿ بعد ذلؽ دائر
بقـ مراتب متػاوتة بحسب الحال فقف -فنن كان الؿـػرد بف غقر بعقد مـ درجة الحافظ
الضابط الؿؼبقل تػرده استحسـا حديثف ذلؽ ،ولؿ كحطف إلك قبقؾ الحديث
الضعقػ -وإن كان بعقد ًا مـ ذلؽ رددكا ما اكػرد بف ،وكان مـ قبقؾ الشاذ الؿـؽر-
فخرج مـ ذلؽ أن الشاذ الؿردود قسؿان:
أحدهؿا الحديث الػرد الؿخالػ-

( )1الؿـتخب مـ اإلرشاد ( )177,176.1وكؼؾف ابـ الصالح (-)69
( )2معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ (-)119
( )3يف فتح الؿغقث لؾسخاوي (-)232.1
( )4يف الؿجؿقع (-)98.1

236

زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚاهمت أ سجٔا اهبخاز ٜصرٚرٕ ص  ٝاهِيب ﷺ عوً ٟاعص

والثاين :الػرد الذي لقس يف راويف مـ الثؼة والضبط ما يؼع جابر ًا لؿا يقجبف
التػرد والشذوذ مـ الـؽارة والضعػ ،واهلل أطؾؿ(-)1
ومـ خالل التعريػات الثالثة يتبقـ لـا أن الشاذ ثالثة أكقاع:
إول :ما لقس لف إٓ إسـاد واحد ،وهق التػرد الؿطؾؼ ،سقاء كان مـ ثؼة أو
غقره ،كؿا هق مذهب الخؾقؾل-
الثاين :تػرد الثؼة مطؾؼا ،سقاء خالػ أم لؿ يخالػ -كؿا هق تعريػ الحاكؿ-
الثالث :تػرد الثؼة مع الؿخالػة ،كؿا هق مذهب اإلمام الشافعلؓ

(-)2

فؾقس يف تعريػل الخؾقؾل والحاكؿ فرق بقـ الشاذ وزيادة الثؼة :إذ كؾ زيادة
طـدهؿا تعترب شذوذ ًا ،إٓ أن الحاكؿ ققد الشذوذ بتػرد الثؼة ،بقـؿا الخؾقؾل أصؾؼ ذلؽ-
ولؽـ مـ تعريػ اإلمام الشافعل ؓ

يتبقـ الػرق بقـ الشاذ الؿردود

وزيادة الثؼة ،فاإلمام الشافعل ققد الشاذ بؼقديـ مفؿقـ:
 ,1زيادة الثؼة-
 ,2أن يخالػ الثؼة مـ هق أوثؼ مـف يف هذه الزيادة-
إذ ًا فنذا زاد الثؼة زيادة لقس فقف مخالػة لؿـ هق أوثؼ مـف فؾقست بشاذة-
قال ابـ رجب ؓ

 :وأما الشافعل وغقره فقرون أن ما تػرد بف ثؼة مؼبقل

الرواية ،ولؿ يخالػف غقره فؾقس بشاذ ،وتصرف الشقخقـ يدل طؾك مثؾ هذا الؿعـك(-)3
وهذا الذي رجحف الحافظ ابـ حجرؓ

كؿا تؼدم-

( )1مؼدمة ابـ الصالح ٓبـ الصالح (-)71,73
( )2يـظر :زيادة الثؼات ومققػ الؿحدثقـ والػؼفاء مـفا -لؾدكتقر كقر اهلل شقكت بقؽر (-)115.1
( )3شرح العؾؾ ٓبـ رجب (-)659.2
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قؾت :هذا الذي استؼر طؾقف إمر طـد الؿتلخريـ ،كالعراقل ،وابـ حجر،
وغقرهؿ -والذي يـظر يف تصرف إئؿة الؽبار الؿتؼدمقـ يجد أهنؿ ٓ يحؽؿقن
لؾزيادة بالؼبقل وٓ بالرد بحؽؿ طام مطرد ،بؾ الحؽؿ يدور طـدهؿ مع الؼرائـ ،فؼد
تحتػ برواية الثؼة الؿـػرد بعض الؼرائـ التل يرجحقن معفا زيادتف ويؼبؾقهنا ،وإن
كاكت مخالػة لرواية غقره مـ الثؼات ،خاصة إذا كاكت مـ حافظ يعتؿد طؾك حػظف،
ولؽـفؿ مع هذا يستـؽرون رواية الراوي الؿـػرد ،ويتققػقن طـدها ،ولق كان الؿـػرد
هبا مـ إئؿة الثؼات ،ولق لؿ تؽـ يف روايتف مخالػة ،كؿا حدث ذلؽ لإلمام أحؿد
ؓ

حقـ تققػ يف قبقل زيادة اإلمام مالؽ( :مـ الؿسؾؿقـ) يف حديث صدقة
الػطر ،حتك وجد مـ يتابعف طؾقفا ،فؼد ذكر ابـ رجب طـ اإلمام أحؿد أكف قال :كـت
أهتقب حديث مالؽ( :مـ الؿسؾؿقـ) يعـل :حتك وجده مـ حديث العؿري )1(،واهلل
تعالك أطؾؿ-

( )1شرح العؾؾ (-)211.1

238

زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚاهمت أ سجٔا اهبخاز ٜصرٚرٕ ص  ٝاهِيب ﷺ عوً ٟاعص

انًجذث األٔل

سٔاٚخ انضْش٘ ػٍ ؤث ٙعهًخ ػٍ خبثشؓ
 - 1زٗاُ٘ٙ ٞٙظ عّ اهصٓس:ٜ
أخرج البخاري ( )1343ح ،5273طـ أصبغ-
ومسؾؿ ( )116.6ح 1691طـ أبل الطاهر وحرمؾة بـ يحقك-
والـسائل يف الســ الؽربى ( )423.6ح 7136طـ ابـ أبل السرح-
والطحاوي يف شرح معاين أثار ( )142.3طـ يقكس-
خؿستفؿ طـ طبد اهلل بـ وهب طـ يقكس طـ ابـ شفاب قال :أخربين أبق
سؾؿة بـ طبد الرحؿـ طـ جابر بـ طبد اهلل ؓ

َأ َّن رجالً مـ أسؾؿ أتك الـبِك,

ﷺ – وهق يف الؿسجد ،فؼال :إِكف زكا ،فلطرض طـف ،فتـحك لشؼف الذي أطرض،
فشفد طؾك كػسف أربع شفادات ،فدطاه فؼال :هؾ بؽ جـقن؟ هؾ أحصـت ؟ -قال:
بالح َّر ِة َف ُؼتِ َؾ-
كعؿ -فلمر بف أن يرجؿ بالؿصؾك ،فؾؿا أذلؼتف الحجارة جؿز ،حتك ُأ ْد ِر َك َ
هذا لػظ البخاري -والبؼقة كحقه-
وأخرجف البخاري ( )1299ح 6814طـ محؿد بـ مؼاتؾ-
وابـ حبان ( )288.13ح 4443مـ صريؼ َح َّبان بـ مقسك-
والبقفؼل يف الســ الؽربى ( )393.8ح 16991مـ صريؼ طبدان-
ثالثتفؿ طـ طبد اهلل بـ الؿبارك طـ يقكس طـ ابـ شفاب بف مختصر ًا-

 - 2زٗا ٞٙابّ جسٙخ عّ اهصٓس ٜعّ أب ٛضوٌ ٞعّ جابسؓ
أخرج طبد الرزاق يف الؿصـػ ( )319.7ح13336

:
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ومـ صريؼف أخرجف مسؾؿ ح1691
ومـ صريؼف أيضًا أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى ( )393.8ح16992
والـسائل يف الســ الؽربى ( )421.6ح 7137طـ إبراهقؿ بـ الحسـ

ِ
الؿ ِّصقصل قال :حدثـا حجاج-

والدارمل يف ســف ( )594.8ح 2464مع فتح الؿـان ،طـ أبل طاصؿ-
ثالثتفؿ طـ ابـ جريج أخربين ابـ شفاب طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ طـ
جابر بـ طبد اهلل أن رجالً مـ أسؾؿ أتك رسقل اهلل ﷺ ،فحدثف أكف زكا ،شفد طؾك كػسف
أربع شفادات فلمر بف رسقل اهلل ﷺ فرجؿ ،وكان قد أحصـ ،زطؿقا أكف ماطز بـ مالؽ-

 - 3زٗا ٞٙصاحل بّ أب ٛاأل ضس عّ اهصٓس ٜعّ أب ٛضوٌ ٞعّ
:
جابس ؓ
أخرج الطقالسل يف الؿسـد ( )268.3ح 1796طـ صالح بـ أبل إخضر
طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابر أن رسقل اهلل ﷺ ر َّد ماطز ًا أربعًا-
قؾت :ولقس يف رواية يقكس ،وابـ جريج ،وصالح ،ذكر الصالة طؾقف ٓ ،بـػل
وٓ بنثبات-

 - 4زٗاً ٞٙعٌس عّ اهصٓس ٜعّ أب ٛضوٌ ٞعّ جابس ؓ

:

ولؿ يروه طـف غقر طبد الرزاق الصـعاين ،وقد اختؾػ طؾك طبد الرزاق فقف كؿا
سقليت-
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انًجذث انثبَٙ
سٔاٚخ ػجذ انشصاق ػٍ يؼًش ػٍ انضْش٘ ػٍ ؤث ٙعهًخ

ػٍ خبثشؓ
رواه طـ طبد الرزاق أحد طشر راويًا ،وقد اختؾػ طؾقف فقف ،فعشرة مـفؿ
رووه طـ طبد الرزاق وقالقا يف حديثفؿ( :ولؿ يصؾ طؾقف)-
وخالػفؿ محؿقد بـ غقالن ،فرواه طـ طبد الرزاق ،وقال فقف( :وصؾك طؾقف)-
وإلقؽ تػصقؾ رواياهتؿ:

 - 1زٗا ٞٙاإلًاَ أمحد عّ عبد اهصاق:
أخرجف يف الؿسـد ( )323.3طـ طبد الرزاق أخربكا معؿر طـ الزهري طـ
أبل سؾؿة طـ جابر ؓ

أن رجال مـ أسؾؿ جاء إلك الـبل ﷺ ،فاطرتف بالزكا،

فلطرض طـف ،ثؿ اطرتف فلطرض طـف ،حتك شفد طؾك كػسف أربع مرات ،فؼال لف
أح َصـ َْت ؟ قال :كعؿ -فلمر بف الـبل ﷺ
الـبل ﷺ :أبؽ جـقن ؟ قال -ٓ :قالْ :
فرجؿ بالؿصؾك ،فؾؿا أذلؼتف الحجارةَ ،ف َّر فلدرك فرجؿ حتك مات ،فؼال لف رسقل
اهلل ﷺ خقرا ولؿ يصؾ طؾقف-

 - 2إضراق بّ إبسآ ٍٚاذتِعو:ٛ
أخرجفا مسؾؿ يف صحقحف ( )1318.3ح ،1691فؼال :وحدثـل أبق الطاهر
وحرمؾة بـ يحقك قآ :أخربكا ابـ وهب أخربين يقكس ح وحدثـا إسحاق بـ إبراهقؿ
أخربكا طبد الرزاق أخربكا معؿر وابـ جريج ،كؾفؿ طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ
جابر بـ طبد اهلل طـ الـبل  ,ﷺ  ,كحق رواية طؼقؾ طـ الزهري طـ سعقد وأبل
سؾؿة طـ أبل هريرة-
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لػظ رواية إسحاق ،وإكؿا أحال طؾك رواية

طؼقؾ ،ورواية طؼقؾ لقس فقفا ذكر الصالة-
قال الؿـذري :وقد أخرج مسؾؿ يف صحقحف طـ إسحاق بـ راهقيف طـ طبد
الرزاق ،ولؿ يذكر لػظف ،غقر أكف قال :كحق رواية طؼقؾ -وحديث طؼقؾ الذي أشار
إلقف لقس فقف ذكر الصالة(-)1
قؾت :وجدت البقفؼل ؓ

ٍ
صريؼ غقر صريؼ مسؾؿ،
حرر لػظ إسحاق مـ

فؼال :رواه مسؾؿ طـ إسحاق بـ إبراهقؿ طـ طبد الرزاق إٓ أكف لؿ يسؼ متـ
الحديث ،وساقف غقره طـ إسحاق ،فؼال :فؾؿ يصؾ طؾقف رسقل اهلل ﷺ(-)2
قؾت :إسحاق بـ إبراهقؿ الحـظؾل ،ثؼة حافظ مجتفد ،قريـ اإلمام أحؿد(-)3

 - 4 ،3ستٌد بّ حي ٟٚاهرٓوُ٘ٗ ،ٛح بّ ذبٚب عّ عبد اهسشاق:
أخرجف الـسائل يف الؿجتبك ( )63,62.4ح 1956ويف الســ الؽربى
( )434.2ح 2394طـ محؿد بـ يحقك وكقح بـ حبقب ،قآ :حدثـا طبد الرزاق
أخربكا معؿر طـ الزهرى طـ أبك سؾؿة طـ جابر بـ طبد اهلل بف مثؾف-
وطـف أخرجف الطحاوي يف مشؽؾ أثار ( )124 .1ح418
وأخرجف ابـ الجارود يف الؿـتؼك ( )236.1ح 813طـ محؿد بـ يحقك بف مثؾف-
قؾت :محؿد بـ يحقك ُّ
الذ ْهؾل ،ثؼة حافظ جؾقؾ(-)4
( )1مختصر الســ لؾؿـذري (-)321.4
( )2الســ الؽربى (-)383.8
( )3يـظر :هتذيب الؽؿال ( )373.2تؼريب التفذيب ٓبـ حجر (-)99
( )4يـظر :هتذيب الؽؿال ( )617.26تؼريب التفذيب ٓبـ حجر (-)512
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وكقح بـ حبقب ال ُؼ ْق َمسل ،ثؼة ،وثؼف أحؿد بـ سقار الؿروزي ،وأبق بؽر
الخطقب ،ومسؾؿة ابـ قاسؿ ،والذهبل ،وابـ حجر(-)1

 - 5اذتطّ بّ عو ٛعّ عبد اهسشاق:
أخرجف أبق داود – كؿا تؼدم فقؿا قبؾف – ومـ صريؼف ابـ طبد الرب ،والبقفؼل-
وأخرجف الرتمذي يف ســف ( )346ح ،1429وقال :هذا حديث حسـ صحقح-
الفذلل ،أبق طؾل الخالل ،ثؼة حافظ -قالف
قؾت :الحسـ بـ طؾل بـ محؿد ُ
أبق بؽر الخطقب ،وابـ حجر -وقال يعؼقب بـ شقبة :كان ثؼة ،ثبتًا ،متؼـًا(-)2

 - 6أمحد بّ ًِص٘ز اهسًاد ٜعّ عبد اهسشاق:
أخرجف الدارقطـل ( )144 .4ح 3243طـ طبد اهلل بـ الفقثؿ بـ خالد-
والبقفؼل يف الســ الؽربى ( )383.8ح ،16955ويف الصغرى ()464 .2
ح-3443
مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ محؿد الصػار-
كالهؿا طـ أحؿد بـ مـصقر حدثـا طبد الرزاق أخربكا معؿر طـ الزهرى طـ
أبك سؾؿة طـ جابر بـ طبد اهلل بف مثؾف-
وأخرجف أيضًا الحازمل يف آطتبار (-)232.1
الر َمادي ،ثؼة ،وثؼف أبق حاتؿ ،والدارقطـل ،وقال
قؾت :وأحؿد بـ مـصقر َّ
( )1يـظر :تاريخ بغداد ( )319.13هتذيب الؽؿال ( )39.33الؽاشػ ( )327.2هتذيب التفذيب
( )482.13تؼريب التفذيب (-)566
( )2يـظر :تاريخ بغداد ( )365.7هتذيب الؽؿال ( )259.6تؼريب التفذيب ٓبـ حجر (-)162
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ابـ حجر :ثؼة حافظ ،صعـ فقف أبق داود لؿذهبف يف الققػ يف الؼرآن(-)1

 - 7ستٌد بّ زافا اهِٚطاب٘ز ٜعّ عبد اهسشاق:
أخرجف الـسائل يف الســ الؽربى ( )234 .4ح 7176طـ محؿد بـ رافع
الـقسابقري طـ طبد الرزاق قال أكا معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابر بف
مثؾف-
قؾت :محؿد بـ رافع الـقسابقري ،ثؼة ،وثؼف مسؾؿ ،والـسائل ،والذهبل،
وقال ابـ حجر :ثؼة طابد(-)2

 - 8اهدبس:ٜ
رواه الدبري طـ طبد الرزاق ( )323 .7ح 13337طـ معؿر طـ الزهري
طـ أبل سؾؿة طـ جابر بف مثؾف-
وطـف أخرجف أبق طقاكة يف الؿستخرج ( )222 .7ح5349
وابـ حزم يف الؿحؾك (-)382.11
قؾت :الدبري هق أبق يعؼقب إسحاق بـ إبراهقؿ بـ ط َّباد الصـعاين الدَ َبري-
قال الحاكؿ :وسللتف – يعـل الدارقطـل – طـ إسحاق الدبري؟ فؼال :صدوق ،ما
رأيت فقف خالفًا ،وإكؿا ققؾ :لؿ يؽـ مـ رجال هذا الشلن -قؾت :و ُيدخؾ يف
الصحقح؟ قال :إي واهلل(-)3
( )1يـظر :الجرح والتعديؾ ( )151.1هتذيب الؽؿال ( )492.1تؼريب التفذيب ٓبـ حجر (-)85
( )2يـظر :الؿعجؿ الؿشتؿؾ رقؿ 821هتذيب الؽؿال ( )192.25الؽاشػ ( )173.2هتذيب التفذيب
( )161.9تؼريب التفذيب ٓبـ حجر (-)478
( )3سمآت الحاكؿ لؾحاكؿ ( )136سقر أطالم الـبالء لؾذهبل ( )416.13مقزان آطتدال لؾذهبل
=
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 - 9ستٌد بّ املت٘كى عّ عبد اهسشاق:
الؿتق ِّك ِؾ العسؼالكك
أخرجف أبق داود ( )377 .4ح 4433طـ محؿد بـ
َ
والحسـ بـ طؾك قآ :حدثـا طبد الرزاق أخربكا معؿر طـ الزهرى طـ أبك سؾؿة طـ
جابر بـ طبد اهلل بف مثؾف-
ومـ صريؼف أخرجف ابـ طبد الرب يف التؿفقد ()134 .12
والبقفؼل يف معرفة الســ وأثار ()331 .12
وأخرجف ابـ حبان ( )362 .7ح 3394طـ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة حدثـا
ابـ أبل السري حدثـا َط ْبدُ الر َّز ِ
اق بف مثؾف-
َّ
قؾت :محؿد بـ الؿتقكؾ بـ طبد الرحؿـ العسؼالين ،الؿعروف بابـ أبل
الس ِري -ضعقػ :قال أبق حاتؿ :لقـ الحديث -وقال ابـ طدي ،وابـ وضاح :كثقر
َّ
الغؾط-
وقال الحافظ ابـ حجر :صدوق طارف لف أوهام كثقرة(-)1

َى عّ عبد اهسشاق:
ٍّ
ًُ - 18رٌََّدُ بِ ُّ ًُٔ
أخرجف أبق طقاكة يف الؿستخرج ( )222 .7ح 5349طـ ُم َح َّؿدُ ْب ُـ ُم َفؾ،
َق َالَ :حدَّ َثـَا َط ْبدُ الر َّز ِ
اق طـ معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابر بف مثؾف-
َّ
قؾت :محؿد بـ طبد اهلل بـ ُم َفؾ بـ الؿثـك الصـعاين ،وهق مـ شققخ أبل
=
(-)331.1
( )1يـظر :الجرح والتعديؾ ( )231.8هتذيب الؽؿال ( )355.26مقزان آطتدال ( )317.6هتذيب
التفذيب ( )425.9تؼريب التفذيب (-)534
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طقاكة وابـ الؿـذر ،قال ابـ أبل حاتؿ :صدوق(-)1

 - 11زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚعّ عبد اهسشاق:
وخالػفؿ محؿقد بـ غقالن فروى البخاري يف صحقحف ( )1333ح:6823
حدثـل محؿقد حدثـا طبد الرزاق أخربكا معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابر
الـبل ﷺ فاطرتف بالزكا ،فلطرض طـف الـبل ﷺ حتك شفد
أن رجالً مـ أسؾؿ جاء َّ
طؾك كػسف أربع مرات ،قال لف الـبل ﷺ :أبؽ جـقن ؟ قال -ٓ :قالَ :أ ْح َصـ َْت ؟

قال :كعؿ -فلمر بف فرجؿ بالؿصؾك ،فؾؿا أذلؼتف الحجارة َف َّر ،فلدرك فرجؿ حتك مات-
فؼال لف الـبل ﷺ خقر ًا وص َّؾك طؾقف-
قال البخاري :لؿ يؼؾ يقكس وابـ جريج طـ الزهري :فصؾك طؾقف-
وسئؾ أبق طبد اهللَ ( :ف َص َّؾك طؾقف) يصح؟ قال رواه معؿر -ققؾ لف :رواه غقر
معؿر؟ قال ٓ-
العدوي -وهق ثؼة ،قال اإلمام أحؿد :ثؼة ،أطرفف
قؾت :محؿقد بـ غقالن هق
ُّ
بالحديث ،صاحب سـة ،قد حبس بسبب الؼرآن-
وقال أبق حاتؿ ،والـسائل ،ومسؾؿة ،وابـ حجر :ثؼة -وذكره ابـ حبان يف
الثؼات(-)2

( )1الجرح والتعديؾ (-)336.7
( )2الجرح والتعديؾ (.8رقؿ )1343الثؼات ٓبـ حبان ( )232.9تاريخ بغداد لؾخطقب ()89.13
الؿعجؿ الؿشتؿؾ ٓبـ طساكر ( )1331هتذيب الؽؿال لؾؿزي ( )339,335.27تؼريب التفذيب
ٓبـ حجر (-)522
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انًجذث انثبنث
يٕلف انؼهًبء يٍ ْزِ انضٚبدح
لؿا كظرت يف أققال العؾؿاء طؾك هذه الرواية وجدهتؿ يـؼسؿقن يف كؼدهؿ لفا
إلك قسؿقـ:
الؼسؿ إول :كؼد هذه الرواية بالـظر إلك إساكقد والؿتقن ،وقرائـ التعؾقؾ،
وهذه صريؼة الؿحدثقـ-
الؼسؿ الثاين :كؼد هذه الرواية بالـظر إلك الؿعاكك والػؼف وآحتؿآت
والتجقيزات ،بعقد ًا طـ الـظر يف إساكقد ،وهل صريؼة الػؼفاء-

املطوب األٗيُ :قدٓا عو ٟطسٙق ٞاحملدةني:
اختؾػ الؿحدثقن يف هذه الزيادة طؾك ققلقـ:

انمٕل األٔل :سد ْزِ انشٔاٚخ:
وقد ذهب إلك ردها وإطاللفا جؿاطة مـ إئؿة ،مـفؿ:
والطحاوي)2(،

البقفؼل)1(،

والؿـذري )3(،وابـ العربل( -)4وابـ طبد الفادي )5(،وأبق طبد اهلل بـ

أبل صػرة )6(،والعالئل( ،)7والزيؾعل(-)8
( )1يـظر :الســ الؽربى ( )383.8الســ الصغرى (-)464.2
( )2يـظر :مشؽؾ أثار لؾطحاوي (-)432.1
( )3يـظر :مختصر الســ لؾؿـذري (-)321.4
( )4يـظر :فتح الباري (-)131.12
( )5يـظر :الؿحرر ىف الحديث ٓبـ طبدالفادي (-)313.1
( )6يـظر :إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)524.5
( )7يـظر :التـبقفات الؿجؿؾة طؾك الؿقاضع الؿشؽؾة (-)73
( )8يـظر :كصب الراية لؾزيؾعل (-)336.1
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وأشار البخاري أيضًا إلك إطاللفا(-)1
قال البقفؼل :هذا هق الصحقح (لؿ ُي َص ِّؾ طؾقف) ،ورواه البخاري طـ محؿقد
بـ غقالن ،طـ طبد الرزاق قال فقف :فصؾك طؾقف ،وهق خطل(-)2
وقال ابـ العربل :لؿ يثبت أن الـبل ﷺ ص َّؾك طؾك ماطز(-)3
وقال الزيؾعل  ,يف معرض كالمف طؾك الزيادة يف إحاديث  :,ويف مقضع
يغؾب طؾك الظـ خطمها ،كزيادة معؿر يف حديث ماطز الصالة طؾقف ،رواها البخاري
يف صحقحف ،وسئؾ :هؾ رواها غقر معؿر؟ فؼال -ٓ :وقد رواه أصحاب الســ
إربعة طـ معؿر وقال فقف( :ولؿ يصؾ طؾقف)-
فؼد اختؾػ طؾك معؿر يف ذلؽ ،والراوي طـ معؿر هق طبد الرزاق ،وقد
اختؾػ طؾقف أيضًا ،والصقاب :أكف قال :ولؿ يصؾ طؾقف(-)4
ومؿا يميد ما ذهبقا إلقف مـ رد هذه الرواية ما يؾل:
 ,1إجؿاع أصحاب طبد الرزاق طؾك خالف رواية محؿقد بـ غقالن ،كؿا
بقـا ذلؽ مػصالً-
قال البقفؼل  ,بعد إخرجف لؾحديث مـ صريؼ أبل داود  :,قد أخرجـاه يف كتاب
الســ طالقا ،ورواه مسؾؿ طـ إسحاق بـ إبراهقؿ طـ طبد الرزاق -ورواه البخاري طـ
محؿقد بـ غقالن طـ طبد الرزاق ،إٓ أكف قال( :فصؾك طؾقف) ،وهق خطل :إلجؿاع

( )1يـظر :صحقح البخاري ( )1333ح6823
( )2الســ الؽربى ( )383.8الســ الصغرى (-)464.2
( )3فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
( )4كصب الراية لؾزيؾعل (-)336.1
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أصحاب طبدالرزاق طؾك خالفف ،ثؿ إجؿاع أصحاب الزهري طؾك خالفف(-)1
وقال الؿـذري :وقد خالػف أيضا إسحاق بـ راهقيف الحـظؾل الؿعروف بابـ
راهقيف ،وحؿقد بـ زكجقيف ،وأحؿد بـ مـصقر الرمادي ،وإسحاق بـ إبراهقؿ
الدبري ،ففمٓء ثؿاكقة مـ أصحاب طبد الرزاق خالػقا محؿقد ًا يف هذه الزيادة(-)2
ػ طؾك الزهري يف ذكر الصالة طؾقف ،فلثبتفا محؿق ُد
وقال ابـ الؼقؿ :وقد اختؾِ َ
بـ غقالن طـ طبد الرزاق طـف ،وخالػف ثؿاكقة مـ أصحاب طبد الرزاق ،فؾؿ
يذكروها ،وهؿ :إسحاق بـ راهقيف ،ومحؿد بـ يحقك ُ
الذهؾل ،وكقح بـ حبقب،
وحؿقد بـ زكجقيف ،وأحؿد بـ مـصقر
والحسـ بـ طؾل،
ومحؿدُ بـ الؿتقكؾُ ،
ُ
َّ
الرمادي(-)3
وقال الحافظ ابـ حجر :أكثر مـ طشرة أكػس خالػقا محؿقدا ،مـفؿ مـ
سؽت طـ الزيادة ،ومـفؿ مـ صرح بـػقفا(-)4
وقال الزيؾعل :ورواه أبق داود طـ محؿد بـ الؿتقكؾ والحسـ بـ طؾل
كالهؿا طـ طبد الرزاق بف ،ورواه الرتمذي طـ الحسـ بـ طؾل بف ،وقال :حسـ
صحقح -ورواه الـسائل يف الجـائز طـ محؿد بـ يحقك ومحؿد ابـ رافع ،وكقح بـ
حبقب ،ثالثتفؿ طـ طبد الرزاق بف ،وقالقا فقف كؾفؿ( :ولؿ يصؾ طؾقف)(-)5
وقال إلباين :وهل رواية شاذة تػرد هبا محؿقد بـ غقالن طـ طبد الرزاق

( )1معرفة الســ وأثار لؾبقفؼل (-)332.12
( )2مختصر الســ لؾؿـذري (-)321.4
( )3زاد الؿعاد ٓبـ الؼقؿ (-)516.1
( )4فتح الباري ٓبـ حجر (-)133.12
( )5كصب الراية لؾزيؾعل (-)321.3
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دون سائر الرواة وقد ذكر أسؿاءهؿ الحافظ يف الػتح(-)1
 ,2أن يف الؿخالػقـ لرواية محؿقدٍ أئؿة أثباتًا ،كاإلمام أحؿد ،ومحؿد بـ
يحقك الذهؾل ،وإسحاق بـ راهقيف-
قال الؿـذري ؓ

 :وطؾؾ بعضفؿ هذه الزيادة – وهل ققلف( :فصؾك طؾقف)

بلن محؿد بـ يحقك لؿ يذكرها ،وهق أضبط مـ محؿقد بـ غقالن –ثؿ ذكرؓ

الؿخالػقـ لرواية محؿقد بـ غقالن – ثؿ قال :ففمٓء ثؿاكقة مـ أصحاب طبد
الرزاق خالػقا محؿقدا يف هذه الزيادة وفقفؿ همٓء الحػاظ إسحاق بـ راهقيف
ومحؿد بـ يحقك الذهؾل وحؿقد بـ زكجقيف(-)2
وقال الؼاضل طقاض :وطؾؾ هذه الرواية أبق طبد اهلل بـ أبل صػرة فقؿا حؽاه
طـف الؿفؾب أخقه ،وقال :رواها محؿد بـ يحقك طـ طبد الرزاق طـ معؿر ،وقال:
فؼال الـبل ﷺ خقر ًا ولؿ ِّ
يصؾ طؾقف -ومحؿد بـ يحقك أضبط مـ محؿقد بـ
غقالن(-)3
 ,3إجؿاع أصحاب الزهري طؾك خالف هذه الرواية-
قال البخاري :ولؿ يؼؾ يقكس وابـ جريج طـ الزهري فصؾك طؾقف(-)4
وقال ابـ طبد الفادي :فؼال لف الـبل ﷺ خقر ًا وصؾك طؾقف -هؽذا رواه
البخاري مـ رواية معؿر طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ جابر -قال :ولؿ يؼؾ يقكس
وابـ جريج طـ الزهري( :فصؾك طؾقف) -ورواه أحؿد وأبق داود والـسائل ،وقالقا:
( )1إرواء الغؾقؾ لأللباين (353.7رقؿ-)2322
( )2مختصر الســ لؾؿـذري ( )321,323.4شرح ســ أبل داود لؾعقـل (-)122.6
( )3إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)524.5
( )4صحقح البخاري لؾبخاري ( )1333ح6823
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(ولؿ يصؾ طؾقف) ،وصححف الرتمذي ،وهق الصقاب  ,والصحقح طـ معؿر ,
كرواية خربه طـ الزهري ،واهلل أطؾؿ(-)1
 ,4ومؿا يضعػ هذه الرواية أن قصة ماطز قد رواها غقر جابر ؓ

ؓمـ

الصحابة ولؿ يذكروا صالة الـبل ﷺ طؾقف ،بؾ بعضفؿ صرح بعدم الصالة طؾقف-
فؼد أخرج مسؾؿ ( )118.5ح 1694مـ حديث أبل سعقد الخدري يف قصة
ماطز ،قال( :فؿا استغػر لف ،وٓ س َّبف)-
وجف الدٓلة مـ هذا الحديث ضاهرة ،فنن صالة الجـازة مشتؿؾة طؾك
آستغػار لؾؿقت والدطاء لف ،فؾق كان الـبل ﷺ ص َّؾك طؾك ماطز لؿا كػك الصحابل
آستغػار لف-
وثبت يف صحقح مسؾؿ أيضا ( )119.5ح 1695مـ حديث سؾقؿان بـ
بريدة طـ أبقف ؓ

ؓقال :فلمر بف فرجؿ ،فؽان الـاس فرقتقـ ،قائؾ يؼقل :لؼد

هؾؽ ،لؼد أحاصت بف خطقئتف ،وقائؾ يؼقل :ما تقبة أفضؾ مـ تقبة ماطز ،إكف جاء إلك
رسقل اهلل ﷺ ،ثؿ قال :اقتؾـل بالحجارة -قال :فؾبثقا بذلؽ يقمقـ أو ثالثة ،ثؿ جاء
رسقل اهلل  ,ﷺ  ,وهؿ جؾقس ،فسؾؿ ثؿ جؾس ،فؼال :استغػروا لؿاطز بـ
مالؽ  ،فؼالقا :غػر اهلل لؿاطز بـ مالؽ ،فؼال  ,ﷺ  :,لؼد تاب تقبة لق قسؿت بقـ
أمة لقسعتفؿ -
وجف الدٓلة مـ هذا :أكف لق كان الـبل – ﷺ  ,صؾك طؾقف لؿ يختؾػقا يف أمره-
 ,6ومؿا يضعػ هذه الرواية أيضًا أن البخاري كػسف أشار إلك إطاللفا ،كؿا
سبؼ الـؼؾ طـف-
( )1الؿحرر ىف الحديث ٓبـ طبدالفادي (-)313.1
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فظفر هبذا ضعػ هذه الرواية وشذوذها ،واهلل أطؾؿ-
وضاهر الرواية يدل طؾك أن الذي أخطل فقفا هق محؿقد بقـ غقالن طـ طبد
الرزاق ،وقد جاءت طبارات إئؿة الذيـ اكتؼدوا هذه الرواية – كؿا تؼدم الـؼؾ طـفؿ
– مميدة لذلؽ ،ولؽـ يشؽؾ طؾقف أن ضاهر طبارة البخاري يدل طؾك أن معؿر ًا هق
الذي أخطل فقفا ،ولقس محؿقد بـ غقالن-
بعد إخراجف لفذا الحديث :لؿ يؼؾ يقكس وابـ جريج

قال البخاري ؓ

طـ الزهري :فصؾك طؾقف-
وسئؾ أبق طبد اهللَ ( :ف َص َّؾك طؾقف) يصح؟ قال :رواه معؿر -ققؾ لف :رواه غقر
معؿر؟ قال ٓ-
قؾت :ففذا يدل طؾك أن الؿخالػة إكؿا وقعت مـ معؿر ولقست مـ محؿقد،
فالذي ذكر الصالة طؾك ماطز هق معؿر ،واهلل أطؾؿ-
قال الحافظ ابـ حجر :وقد اطرتض طؾقف يف جزمف بلن معؿرا روى هذه الزيادة
مع أن الؿـػرد هبا إكؿا هق محؿقد بـ غقالن طـ طبد الرزاق ،وقد خالػف العدد الؽثقر
مـ الحػاظ فصرحقا بلكف لؿ يصؾ طؾقف(-)1
ولؽـف ؓ

لؿ يجب طـ هذا آطرتاض ،وإكؿا قال بعدها :لؽـ ضفر لل

أن البخاري ققيت طـده رواية محؿقد بالشقاهد أ-هـ
قؾت :السبب يف ذلؽ  ,فقؿا يظفر لل  ,أن أصحاب الزهري لؿ يتعرضقا لذكر
الصالة طؾك ماطز ٓ بـػل وٓ بنثبات ،وذكرت يف رواية معؿر وحده ،ورواه طـف طبد
الرزاق واختؾػ طؾقف فقف ،ومـ هـا كسب البخاري الؿخالػة لؿعؿر ،واهلل أطؾؿ-
( )1فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
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انمٕل انثبَ :ٙلجٕل ْزِ انشٔاٚخ:
قال البغقي :والصحقح ما روي طـ جابر أن الـبل ﷺ قال لف خقرا ،وصؾك
طؾقف(-)1
وسبب قبقل هذه الرواية ما يؾل:
,1كقهنا يف صحقح البخاري(-)2
و ُأجقب بلن البخاري ؓ

قد أشار إلك تضعقػ هذه الرواية بعد إخراجف

لؾحديث و َب َّقـ خطئفا خشقة أن يتقهؿ متقهؿ صحتفا-
ويؿؽـ أن يؼال :لق كاكت هذه الرواية غقر صحقحة لؿ يخرجفا يف صحقحف
الذي اشرتط فقف الصحة-
ويؿؽـ أن يؼال يف الجقاب طـ هذا :أن الذي دطا البخاري ؓ

إلخراج

هذه الرواية تضؿـفا لػظة (فرجؿ بالؿصؾك) وهق طـقان الباب الذي طؼده ،فؽان
غرضف مـ هذه الرواية طبارة (فرجؿ بالؿصؾك) :لؿقافؼتفا طـقان الباب ،وهذا ٓ
يعـل أكف قبؾ الؿتـ كؾف ،لذلؽ كبف بؾطػ إلك خطل الرواية الؼائؾة بلكّف صؾك طؾقف :إذ
الؿحػقظ أكف لؿ يصؾ طؾقف ،واهلل أطؾؿ-
 ,2أهنا زيادة مـ ثؼة ،والزيادة مـ الثؼة مؼبقلة-
ويجاب طـف :أن الزيادة مـ الثؼة مؼبقلة إذا لؿ تؽـ مـافقة ،وأما إذا وقعت
مـافقة لرواية مـ هؿ أوثؼ مـف – كؿا يف هذه الرواية  ,فنهنا تؽقن شاذة مردودة-

( )1شرح السـة لؾبغقي (-)257.3
( )2يـظر :كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)48.4
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املطوب اهثاُُ :ٛقدٓا عو ٟطسٙق ٞاهفقٔا:١
ومـ العؾؿاء مـ كؼد هذه الرواية طؾك صريؼة الػؼفاء ،واختؾػقا طؾك أربعة
أققال:
الؼقل إول :رد هذه الرواية-
ٕن صالة الـبل ﷺ رحؿة لؾؿقت ،وهل تـايف الرجؿ لؾزاين الؿحصـٕ :ن
رجؿف غضب هلل تعالك-
قال ابـ حجر :قال ابـ العربل :وققؾٕ :كف قتؾف غضبًا هلل ،وصالتف رحؿة
فتـافقا-
قال ابـ العربل :وهذا فاسدٕ :ن الغضب اكتفك ،ومحؾ الرحؿة باق(-)1
الؼقل الثاين :قبقل هذه الرواية ،وذكروا لذلؽ أسبابًا ،وهل:
 ,1كقهنا مثبة ،والؿثبت مؼدم طؾك الـايف(-)2
قال الـقوي  ,بعد سرده لجؿؾة مـ أحاديث الباب  :,فؼد تعارضت إد َّلة يف
الص َالة طؾك ِ
ماطز -فقجاب ب َلن رواية اإلثبات مؼدمةَٕ :ك ََّفا زيادة طؾؿ ،أو أكف ﷺ
َّ
بالصالة طؾقف ،ولؿ ُي ِّ
صؾ بـػسف(-)3
أمرهؿ َّ
وقال العقـل :والجؿع بقـ الروايتقـ بلن رواية الؿثبت مؼدمة طؾك رواية
الـايف(-)4
( )1فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
( )2يـظر :كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)47.4
( )3خالصة إحؽام لؾـقوي (-)991.2
( )4طؿدة الؼاري لؾعقـل (-)458.23
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وقال الؿجد بـ تقؿقة :ورواية اإلثبات أولك(-)1
وقال ابـ طبد الفادي :قال بعض العؾؿاء :ورواية اإلثبات أولك وخالػف غقره،
واهلل أطؾؿ بالصقاب(-)2
وقال مال طؾل الؼاري :كعؿ حديث جابر يف الصحقحقـ يف ماطز( :وقال لف خقرا
ولؿ يصؾ طؾقف) معارض صريح يف صالتف طؾقف ،لؽـ الؿثبت أولك مـ الـايف(-)3
ويجاب طـ هذا بلن يؼال :كقػ تؼدم رواية اإلثبات وقد خالػ فقفا محؿقد
بـ غقالن مـ هق أوثؼ مـف وأكثر طددا؟
 ,2أن هذه الرواية طضدها صالة الـبل ﷺ طؾك الجفـقة التل زكت-
قال ابـ حجر :ويميده ما سقليت مـ صالة الـبل ﷺ طؾك الغامدية التل زكت،
فؼال طؿر ؓ

 :أتصؾل طؾقفا وقد زكت؟ قال :لؼد تابت تقبة لق قسؿت بقـ

سبعقـ لقسعتفؿ (-)5()4
وأجقب طـف بؿا يؾل:
فص ِّؾ َل
أ ,كؼؾ الؼاضل طقاض طـ الطربي أهنا بضؿ الصاد وكسر الؿقؿُ :
طؾقفا (-)6
قؾت :وطؾقف فتؽقن الصالة طؾقفا مـ سائر الؿسؾؿقـ غقر الـبل ﷺ-
( )1مـتؼك إخبار مع الـقؾ لؾؿجد ابـ تقؿقة (-)47.4
( )2تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼ ٓبـ طبد الفادي (-)99.2
( )3مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح لؾؿال طؾل قاري (-)178.11
( )4فتح الباري ٓبـ حجر ( )131.12ويـظر :كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)48.4
( )5رواه مسؾؿ يف صحقحف ( )123.5ح1696
( )6إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)523.5
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ويميده ما رواه أبق داود( )1طـ مسؾؿ بـ إبراهقؿ أن هشامًا الدستقائل وأبان
بـ يزيد حدثاهؿ ،الؿعـك ،طـ يحقك طـ أبل قالبة طـ أبل الؿفؾب طـ طؿران بـ
حصقـ أن امرأة ،قال أبان :مـ جفقـة أتت الـبل ﷺ فؼالت :إهنا زكت وهل حبؾك---
ثؿ أمرهؿ فصؾقا طؾقفا -
وأخرج ابـ أبل شقبة( )2طـ ابـ كؿقر قال :حدثـا بشقر بـ مفاجر قال :حدثـا
طبد اهلل بـ بريدة طـ أبقف أن الـبل ﷺ أتتف الغامدية ،فلقرت طـده بالزكا ،فلمر هبا،
فص ِّؾ َل طؾقفا ،ثؿ ُدفـت-
فحػر لفا إلك صدرها ،وأمر الـاس فرجؿقا ،ثؿ أمر هبا ُ
ُ
ويجاب طـف :بلن أكثر روايات صحقح مسؾؿ بالبـاء لؾؿعؾقمَ ( :ف ّص َّؾك طؾقفا)
كؿا قال الؼاضل طقاض رحؿف اهلل(-)3
ثؿ إن يف استػفام طؿر ؓ

ؓما يدل دٓلة صريحة طؾك ذلؽ حقـ قال:

(أتصؾل طؾقفا يا رسقل اهلل وقد زكت)؟
أما رواية أبل داود ،وابـ أبل شقبة ،فقؿؽـ أن يؽقن معـاها :أمرهؿ أن يصؾقا
خؾػف ،واهلل تعالك أطؾؿ-
ب ,أكف ٓ يؾزم مـ صالة الـبل ﷺ طؾك الجفـقة والغامدية صال ُتف طؾك ماطز-
قال الحافظ كؼالً طـ ابـ العربل :وأجاب مـ مـع طـ صالتف طؾك الغامدية:
لؽقهنا طرفت حؽؿ الحد ،وماطز إكؿا جاء مستػفؿًا -قال ابـ العربل :وهق جقاب
ٍ
واه(-)4
( )1يف ســف ( )381.4ح4443
( )2يف الؿصـػ ( )541,543.14ح 29435 ،29433
( )3إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)523.5
( )4فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
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 ,3اإلجؿاع طؾك جقاز الصالة طؾك الؿرجقم(-)1
قال الؼاضل :ولؿ يختؾػ العؾؿاء يف الصالة طؾك أهؾ الػسقق والؿعاصل
والؿتقلقـ يف الحدود،
وإن كره بعضفؿ ذلؽ ٕهؾ الػضؾ :ردطًا ٕمثالفؿ(-)2
وقال الـقوي :قال الؼاضل :مذهب العؾؿاء كافة الصالة طؾك كؾ مسؾؿ
ومحدود ومرجقم وقاتؾ كػسف وولد الزكا(-)3
 ,4قال الشقكاين :ومـ الؿرجحات ما حؽاه الؿصـػ طـ أحؿد أكف قال :ما
كعؾؿ أن الـبل ﷺ ترك الصالة طؾك أحد إٓ الغال وقاتؾ كػسف(-)4
الؼقل الثالث :الجؿع بقـ الروايتقـ:
ومـ العؾؿاء مـ أخذ بالروايتقـ جؿقعًا ،فحاول الجؿع بقـفؿا بؿا يؾل:
أ ,أن رواية الـػل يؿؽـ حؿؾفا طؾك أكف لؿ يصؾ طؾقف يف الققم إول حقـ
رجؿف ،ورواية اإلثبات محؿقلة طؾك صالتف طؾقف يف الققم الثاين ،كؿا يف رواية أبل
أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ(-)5
فؼد روى طبد الرزاق يف الؿصـػ( ،)6قال :أخربكا ابـ جريج( )7قال :أخربين
( )1كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)47.4
( )2إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)523.5
( )3شرح صحقح مسؾؿ لؾـقوي (-)47.7
( )4كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)47.4
( )5يـظر :طؿدة الؼاري لؾعقـل ( )458.23فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
( )6الؿصـػ ( )321.7ح13339
( )7ابـ جريج هق :طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز -ثؼة فؼقف فاضؾ -يـظر :هتذيب الؽؿال لؾؿزي (-)338.18
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طـ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ

وصقل إُو َلققـ مـ الظفر،
إكصاري أن الـبل ﷺ صؾك الظفر يقم ضرب ماطزَّ ،
حتك كاد الـاس يعجزوا طـفا مـ صقل الؼقام ،فؾؿا اكصرف أمر بف أن يرجؿ ،فرجؿ،
فؾؿ يؼتؾ حتك رماه طؿر بـ الخطاب بؾحقل بعقر ،فلصاب رأسف فؼتؾف ،فؼال :فاظ
حقـ لؿاطز كػست( -)3فؼقؾ لؾـبل ﷺ :يا رسقل اهلل ! تصؾل طؾقف؟ قال ، ٓ :فؾؿا
فطقل الركعتقـ إُولققـ كؿا صقلفؿا بإمس ،أو أدكك شقئًا،
كان الغد صؾك الظفرَّ ،
فؾؿا اكصرف قال :فصؾقا طؾك صاحبؽؿ ،فصؾك طؾقف الـبل ﷺ والـاس -
قؾت :وهذا إسـاد رجالف ثؼات ،غقر أيقب ،لؿ أطرفف ولؿ أهتد إلقف ،وقد
صرح ابـ جريج فقف باإلخبار ،فزال ما يخشك مـ تدلقسف ،ثؿ وجدت الحافظ ابـ
حجر أورده مؼقيًا بف الؼقل بالجؿع بقـ الروايتقـ ،ففق مصقر مـف إلك آحتجاج بف-
قال الحافظ :ثؿ ضفر لل أن البخاري ققيت طـده رواية محؿقد بالشقاهد،
فؼد أخرج طبدالرزاق أيضًا وهق يف الســ ٕبل قرة مـ وجف آخر طـ أبل أمامة بـ
سفؾ بـ حـقػ يف قصة ماطز قال :فؼقؾ :يا رسقل اهلل أتصؾل طؾقف؟ قال -ٓ :قال:
فؾؿا كان مـ الغد قال :صؾقا طؾك صاحبؽؿ ،فصؾك طؾقف رسقل اهلل ﷺ والـاس-
ففذا الخرب يجؿع آختالف ،فتحؿؾ رواية الـػل طؾك أكف لؿ يصؾ طؾقف حقـ
رجؿ ،ورواية اإلثبات طؾك أكف صؾك طؾقف يف الققم الثاين(-)4
( )1هق طبد اهلل بـ أبل بؽر هق ابـ محؿد بـ حزم -وهق ثؼة ثبت ،كؿا قال الـسائل -يـظر :هتذيب الؽؿال
(-)349.14
( )2لؿ أطرفف -فؾقس يف شققخ طبد اهلل بـ أبل بؽر مـ اسؿف أيقب ،كؿا أكف لقس يف تالمقذ أبل أمامة مـ
اسؿف أيقب-
( )3كذا الجؿؾة يف الؿطبقع مـ الؿصـػ ،ولؿ أتبقـ معـاها-
( )4فتح الباري ٓبـ حجر (-)131.12
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 ,2أن الؿراد بالصالة يف رواية محؿقد بـ غقالن :الدطاء-
قال الؿـذري :وإذا حؿؾت الصالة يف حديث محؿقد بـ غقالن طؾك الدطاء
اتػؼت إحاديث كؾفا واهلل أطؾؿ(-)1
وقال الؼاضل طقاض :ققؾ :يحتؿؾ ذكر الصالة طؾك الؿرأة والصالة طؾك
ماطز الدطاء لفؿا ،واهلل أطؾؿ ،أو أضقػت الصالة إلقف إذ أمر هبا(-)2
ُ
وحديث ماطز
وقال ابـ الؼقؿ :حديث الغامدية لؿ يختؾػ فقف أكف ص َّؾك طؾقفا،
دطاؤه لف بلن ي ِ
غػ َر ال ّؾف لف،
إما أن يؼال ٓ :تعارض بقـ ألػاضف :فنن الصالة فقف هل
ُ
َ
َ
وترك الصالة فقف هل تركف الصال َة طؾك جـازتف تلديبًا وتحذير ًا ،وإما أن ُيؼال :إذا
تعارض ْت ألػاضف ِ
طد َل طـف إلك حديث الغامدية(-)3
قؾت :إصؾ حؿؾ الصالة يف حديث ماطز والغامدية طؾك الصالة الشرطقة
إٓ لؼريـة ودلقؾ يدل طؾك إرادة الؿعـك الؾغقي ،وٓ يقجد دلقؾ طؾك هذا-
قال العظقؿ آبادي :إولك حؿؾفا طؾك الصالة الؿعروفة لققافؼ حديث
طؿران ،والزيادة مـ الثؼة مؼبقلة(-)4
 ,3أن الصالة كسبت إلك الـبل ﷺ يف رواية محؿقد بـ غقالن لؽقكف أمر هبا-
قال الؼاضل طقاض :ققؾ :يحتؿؾ ذكر الصالة طؾك الؿرأة والصالة طؾك ماطز
الدطاء لفؿا ،واهلل أطؾؿ ،أو أضقػت الصالة إلقف إذ أمر هبا(-)5
( )1مختصر الســ لؾؿـذري (-)321.4
( )2إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)524.5
( )3زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد لؿحؿد الجقزية (-)517.1
( )4طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود لؾعظقؿ أبادي (-)137.23
( )5إكؿال الؿعؾؿ لؾؼاضل طقاض (-)524.5
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وقال الـقوي :فؼد تعارضت إد َّلة يف الص َالة طؾك ِ
ماطز -فقجاب ب َلن رواية
َّ
اإلثبات مؼدمةَٕ :ك ََّفا زيادة
بالصالة طؾقف ،ولؿ ُي ِّ
صؾ بـػسف(-)1
طؾؿ ،أو أكف ﷺ أمرهؿ َّ
الؼقل الرابع :التققػ.
وذهب بعض العؾؿاء إلك التققػ وطدم الرتجقح بقـ الروايتقـ-
 :ففذا مؿا اختؾػ فقف محؿقد بـ غقالن ،وإِسحاق بـ
قال ابـ حزم ؓ
إبراهقؿ الدَّ َب ِر ُّي طؾك طبد الرزاق فرواية الدَّ َب ِر ِّي طـف يف هذا الخرب (ولؿ ُي َصؾ طؾقف)
َ
(وص َّؾك طؾقف) فاهلل أطؾؿ أيفؿا وهؿ(-)2
ورواية محؿقد طـف يف هذا الخرب َ
قؾت :وبعد هذا العرض ٕققال العؾؿاء يف حؽؿ هذه الزيادة يتبقـ أهنا
ضعقػة :لشذوذها ،ومخالػتفا ،وقد جاءت طبارات إئؿة الـؼاد مـ الؿحدثقـ دالة
ذلؽ ،واهلل تعالك أطؾؿ-

( )1خالصة إحؽام لؾـقوي (-)991.2
( )2الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم (-)383.11

263

زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚاهمت أ سجٔا اهبخاز ٜصرٚرٕ ص  ٝاهِيب ﷺ عوً ٟاعص

انخبرًخ
وإلك هـا يـتفل بحث هذه الؿسللة ،فالحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات،
وقد تقصؾت مـ خالل هذا البحث إلك الـتائج التالقة:
 ,1أن الزيادة التل يتػرد هبا أحد الثؼات ٓ يحؽؿ لفا بالؼبقل مطؾؼًا ،وٓ ترد
مطؾؼًا ،بؾ يـظر يف هذه الزيادة فنن كاكت غقر مخالػة لؿا رواه الثؼات قبؾت ،وإٓ
ردت-
 ,2الذي يرتجح ضعػ رواية محؿقد بـ غقالن( :فؼال خقر ًا وصؾك طؾقف):
لشذوذها ومخالػتفا لرواية الثؼات إثبات-
 ,3أن الرواة طـ الزهري لؿ يتعرضقا لذكر الصالة طؾك ماطز ٓ بـػل وٓ
بنثبات ،وذكرت يف رواية معؿر :ومـ هـا كسب البخاري الؿخالػة لؿعؿر-
 ,4أن صريؼة الؿحدثقـ يف كؼدهؿ لألحاديث تختؾػ طـ صريؼة الػؼفاء-
التقصقات :آهتؿام بإحاديث التل وردت يف الصحقحقـ أو أحدهؿا،
والتل ضاهرها اإلطالل ،ومحاولة تقجقف مثؾ هذه الروايات طؾك وجف ٓ تؽؾػ معف،
واهلل أطؾؿ-
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انًشاخغ
 ,1اختصار طؾقم الحديثٓ -بـ كثقر :طؿاد الديـ أبل الػداء إسؿاطقؾ بـ
طؿر بـ كثقر -مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع( -د-ط) 1433هـ 2339 ,م-
 ,2إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ -لأللباين :محؿد كاصر الديـ
إلباين -ط 1بقروت ،الؿؽتب اإلسالمل1399 -هـ 1979 .م
 ,3إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ -لؾؼاضل طقاض :أبل الػضؾ طقاض بـ مقسك
القحصبل -ت .د -يحقك إسؿاطقؾ -ط 1دار القفاء لؾطباطة1419 -هـ  1998 ,م-
 ,4تاريخ اإلسالم ووفقات الؿشاهقر وإطالم -لؾذهبل :شؿس الديـ محؿد
بـ أحؿد بـ طثؿان -ت .د -بشار طقاد -ط 1دمشؼ -دار الغرب اإلسالمل-
1412هـ 1996 ,م-
 ,5تاريخ بغداد لؾخطقب البغدادي مـذ تلسقسفا حتك طام 463هـ-
لؾخطقب البغدادي :أبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ ثابت( -د-ط) بقروت ،دار الؽتب
العؾؿقة( -د-ت)-
 ,6تاريخ مديـة دمشؼٓ -بـ طساكر :طؾل بـ الحسـ -دارسة وتحؼقؼ:
طؿر بـ غرامة العؿروي( -د-ط) لبـان ،دار الػؽر 1415هـ-
 ,7التبصرة والتذكرة شرح ألػقة العراقل -لؾعراقل :زيـ الديـ أبل الػضؾ
طبد الرحقؿ العراقل الشافعل( -د-ط) بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة( -د-ت)-
 ,8التذكرة يف طؾقم الحديثٓ -بـ الؿؾؼـ :أبل حػص طؿر بـ طؾل إكصاري-
ت :طؾل حسـ طؾل طبد الحؿقد -ط 1طؿان :دار طؿار1438 -هـ1988,م-
 ,9تؼريب التفذيب ٓبـ حجر :شفاب الديـ أحؿد بـ طؾل بـ حجر

262

زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚاهمت أ سجٔا اهبخاز ٜصرٚرٕ ص  ٝاهِيب ﷺ عوً ٟاعص

طقامة -ط( 3د-م) دار الؼؾؿ لؾطباطة والـشر1411 -هـ ,
العسؼالين -ت :محؿد َّ
1991م-
,13تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼٓ -بـ طبد الفادي :شؿس الديـ
محؿد بـ أحؿد بـ طبد الفادي الحـبؾل-ت  .أيؿـ صالح شعبان -ط 1بقروت ،دار
الؽتب العؾؿقة1998 -م
,11هتذيب إسؿاء لؾـقوي -أبك زكريا محقل الديـ بـ شرف الـقوي -ت:
مصطػك طبد الؼادر ططا( -د-ط) (د-م) (د-ن) (د-ت)-
 ,12هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال -لؾؿزي :أبل الحجاج يقسػ الؿزي-
طقاد -ط ،1لبـان ،ممسسة الرسالة1413 -هـ – 1992م-
ت :د -بشار َّ
 ,13الثؼاتٓ -بـ حبان :أبل حاتؿ محؿد بـ حبان بـ أحؿد التؿقؿل
البستل -ط ،1لبـان دار الػؽر1393 -هـ
 ,14الجامع الصحقح -لؾبخاري :أبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ -اطتـك بف أبق
صفقب الؽرمل( -د-ط) بقت إفؽار الدولقة لؾـشر والتقزيع1419 -هـ 1998 ,م-
 ,15الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ :أبل محؿد طبد الرحؿـ الرازي -ط،1
بقروت ،دار الؽتاب اإلسالمل 1372هـ – 1953م-
,16خالصة إحؽام يف مفؿات الســ وققاطد اإلسالم -لؾـقوي :محقل
الديـ أبل زكريا يحقك بـ شرف الشافعل -ت .حسقـ إسؿاطقؾ الجؿؾ -ط1
بقروت ،ممسسة الرسالة 1418هـ 1997 ,م-
 ,17زاد الؿعاد يف هدي خقر العبادٓ -بـ ققؿ الجقزية :شؿس الديـ محؿد
بـ أبل بؽر الزرطل -ت .شعقب إركموط ،وطبد الؼادر إركموط -ط 2بقروت،
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ممسسة الرسالة1431 -هـ 1981 .م-
,18زيادة الثؼات ومققػ الؿحدثقـ والػؼفاء مـفا -دراسة كؼدية مقازكة-
لؾدكتقر كقر اهلل شقكت بقؽر -ط ،1بقروت ،دار ابـ حزم1428 -هـ2337,م-
 ,19ســ أبل داودٕ -بل القلقد سؾقؿان بـ إشعث السجستاين -إطداد
وتعؾقؼ :طزت غبقد الدطاس وطادل السقد -ط ،1بقروت ،دار ابـ حزم 1418هـ ,
1997م-
 ,23الســ الؽربى -لؾبقفؼل :أبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼل-
تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا -ط 1بقروت  ,دار الؽتب العؾؿقة1414 -هـ 1994 ,م-
 ,21الســ الؽربى -لؾـسائل :أبل طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب الـسائل -ت .
مركز البحقث وتؼـقة الؿعؾقمات -ط دولة قطر ،وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة-
 ,22سمآت الحاكؿ الـقسابقري لؾدارقطـل -لؾحاكؿ :أبل طبد اهلل محؿد
بـ طبد اهلل الحاكؿ -دراسة وتحؼقؼ :مقفؼ بـ طبد اهلل بـ طبد الؼادر -ط ،1الرياض،
مؽتبة الؿعارف( -د-ت)
 ,23سقر أطالم الـبالء -لؾذهبل :شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان-
ت .شعقب إركموط -ط -11لبـان ،ممسسة الرسالة1417 -هـ– 1996م-
 ,24شرح السـة -لؾبغقي :أبل محؿد الحسقـ بـ مسعقد -ت  .طؾل محؿد
معقض ،وطادل أحؿد طبد الؿقجقد -ط 1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة1412 -هـ .
1992م-
 ,25شرح صحقح مسؾؿ -لؾـقوي :لؿحقل الديـ أبل زكريا يحقك بـ شرف
الـقوي( -د-ط) (د-م) دار الػؽر( -د-ت)-

264

زٗا ٞٙستٌ٘د بّ غ ْ ٚاهمت أ سجٔا اهبخاز ٜصرٚرٕ ص  ٝاهِيب ﷺ عوً ٟاعص

 ,26شرح طؾؾ الرتمذيٓ -بـ رجب الحـبؾل :طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ
رجب الحـبؾل -ت  .د -هؿام سعقد -ط ،1إردن ،مؽتبة الؿـار 1437ه1987,م-
 ,27شرح معاين أثار -لؾطحاوي :أبل جعػر أحؿد بـ محؿد الطحاوي-
ت  .محؿد زهري الـجار -ط 3بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة 1416هـ 1996 .م-
 ,28صحقح ابـ حبان برتتقب ابـ بؾبان -لألمقر طالء الديـ طؾل بـ بؾبان
الػارسل -ت .شعقب إركموط -ط 3ممسسة الرسالة1418 -هـ 1997 .م-
 ,29صحقح مسؾؿٕ -بل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري-
ت  .محؿد فماد طبد الباقل -ط ،1دار الحديث1412 -هـ 1991 .م-
 ,33صقاكة صحقح مسؾؿ مـ اإلخالل والغؾط وحؿايتف مـ اإلسؼاط
والسؼطٓ -بـ الصالح :أبل طؿرو طثؿان بـ طبد الرحؿـ -ت .مقفؼ بـ طبد اهلل بـ
طبد الؼادر( -د-ط) لبـان ،دار الغرب اإلسالمل1434 -هـ1984,م-
 ,31طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري -لؾعقـل :بدر الديـ أبل محؿد
محؿقد بـ أحؿد -بقروت ،ط ،1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة( -د-ت)-
,32طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داودٕ -بل الطقب محؿد شؿس الحؼ
العظقؿ آبادي -ط ،1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة -بقروت 1413هـ 1993 .م-
 ,33فتح الباري بشرح صحقح أبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري-
لؾحافظ ابـ حجر :أحؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين -ت.محب الديـ الخطقب-
ط( 2د-م) دار الريان لؾرتاث1439 -هـ 1988 .م-
 ,34فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث -لؾسخاوي :شؿس الديـ أبل الخقر
محؿد بـ طبد الرحؿـ السخاوي -ت  .طؾل حسقـ طؾل -ط ،2دار اإلمام الطربي

د .اهد بّ عبد اهعصٙص بّ أمحد اهسبِّٚا

265

1412هـ 1992 ,م-
,35فتح الؿـان شرح وتحؼقؼ كتاب الدارمل أبل محؿد طبد اهلل بـ طبد
الرحؿـ الؿسؿك :الؿسـد الصحقح -شرح وتحؼقؼ :أبل طاصؿ كبقؾ بـ هاشؿ
الغؿري -ط 1بقروت ،دار البشائر اإلسالمقة لؾطباطة والـشر1419 -هـ 1999 .م-
 ,36مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم أحؿد بـ تقؿقة -لشقخ اإلسالم تؼل الديـ
أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ابـ تقؿقة الحراين -جؿع وترتقب طبدالرحؿـ بـ محؿد بـ
قاسؿ -مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ( -د-ط) (د-م)  1416هـ ,
 1995م-
 37الؿحرر ىف الحديثٓ -بـ طبد الفادي :شؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد
بـ أحؿد بـ طبد الفادي الؿؼدسل الحـبؾل -دراسة وتحؼقؼ :يقسػ الؿرطشؾل
ومحؿد سؾقؿ سؿارة وجؿال الذهبل -ط 3بقروت ،دار الؿعرفة1421 -هـ
,38الؿحؾك بأثارٓ -بـ حزم الظاهري :أبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد
بـ حزم الظاهري( -د-ط) بقروت ،دار أفاق الجديدة( -د-ت)-
 ,39مختصر ســ أبل داود لؾؿـذري :أبل محؿد طبد العظقؿ بـ طبد الؼقي
بـ سالمة -ت .محؿد حامد الػؼل( -د-ط) بقروت ،دار الؿعرفة( -د-ت)-
 ,43مسـد أبل داود الطقالسل :سؾقؿان بـ داود بـ الجارود -ت .د -محؿد
بـ طبد الؿحسـ الرتكل -ط( 1د-م) هجر لؾطباطة والـشر 1419هـ1999,م-
 ,41الؿسـد الؿستخرج طؾك صحقح اإلمام مسؾؿٕ -بل كعقؿ :أحؿد بـ طبد
اهلل بـ أحؿد بـ إسحاق إصبفاين -ت محؿد حسـ محؿد حسـ إسؿاطقؾ
الشافعل ،ط 1لبـان -دار الؽتب العؾؿقة 1417 ،هـ  1996 ,م
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 ,42الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ الســ بـؼؾ العدل طـ العدل طـ رسقل
اهلل ﷺٕ -بل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري -ط 1جدة ،دار الؿـفاج
1433هـ – 2313م-
 ,43الؿصـػٓ -بـ أبل شقبة :أبل بؽر طبد اهلل بـ محؿد العبسل -ت.
محؿد طقامة -ط 1بقروت ،دار قرصبة1427 -هـ 2336م-
 ,44مشؽؾ أثار -لؾطحاوي :أبل جعػر أحؿد بـ محؿد -ضبطف وصححف:
محؿد طبد السالم شاهقـ -ط 1لبـان ،دار الؽتب العؾؿقة 1415هـ 1995 .م-
 ,45الؿصـػ -لعبد الرزاق بـ هؿام الصـعاين -ت .حبقب الرحؿـ
إطظؿل -ط ،2بقروت الؿؽتب اإلسالمل 1433هـ 1983 .م-
 ,46الؿعجؿ الؿشتؿؾ طؾك ذكر شققخ إئؿة الـبؾ ٓبـ طساكر -ت .
سؽقـة الشفابل -ط ،1بقروت ،دار الػؽر1433 -هـ – 1983م-
,47معرفة الســ وأثار -لؾبقفؼل :أبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ -ت  .د -طبد
الؿعطل أمقـ قؾعجل -ط ،1باكستان ،جامعة الدراسات اإلسالمقة -كراتشل
1412هـ 1991 .م-
 ,48معرفة طؾقم الحديث -لؾحاكؿ :أبل طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الحاكؿ-
ت  .د -السقد معظؿ حسقـ -ط 4بقروت  ,دار أفاق الجديدة1433 -هـ ,
1983م-
 ,49مؼدمة ابـ الصالح يف طؾقم الحديثٓ -بـ الصالح :أبل طؿرو طثؿان
بـ طبد الرحؿـ( -د-ط) بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة1439 -هـ 1989 ,م-
 ,53مؼدمة شرح مسؾؿ -لؾـقوي :أبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف
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الـقوي -ط( 1د-م) دار الؿـفاج1433 -هـ2313,م-
 ,51مـتؼك إخبار مع كقؾ إوصار مـ أحاديث سقد إخقار شرح مـتؼك
إخبار -لؾؿجد ابـ تقؿقة :أبل الربكات مجد الديـ طبد السالم الحراين الحـبؾل-
(د-ط) بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة( -د-ت)-
 ,52مقزان آطتدال يف كؼد الرجال -لؾذهبل :شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد
الذهبل -دراسة وتحؼقؼ وتعؾقؼ :الشقخ محؿد معقض ،والشقخ طادل أحؿد طبد
الؿقجقد -ط ،1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة 1416هـ 1995 .م-
 ,53كزهة الـظر يف تقضقح كخبة الػؽر يف مصطؾح أهؾ إثرٓ -بـ حجر:
أحؿد بـ طؾل العسؼالين -تحؼقؼ وتعؾقؼ :أ-د -طبد اهلل بـ ضقػ اهلل الرحقؾل -ط،2
الؿديـة الؿـقرة( -د-ن) 1429ه2338,م-
 ,54كصب الراية ٕحاديث الفداية -لؾزيؾعل :جؿال الديـ طبد اهلل بـ
يقسػ( -د-ط) الؼاهرة ،دار الحديث( -د-ت)-
 ,55كقؾ إوصار مـ أحاديث سقد إخقار شرح مـتؼك إخبار لؾشقكاين:
محؿد بـ طؾل بـ محؿد الشقكاين -دار الؽتب العؾؿقة -بقروت – لبـان-
 ,56هدي الساري مؼدمة فتح الباري -لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين :أحؿد
بـ طؾل بـ حجر العسؼالين( -د-ط) الؼاهرة ،دار الريان لؾرتاث( -د-ت)-

 ًاعصٟ اهِيب ﷺ عوٝ رٕ صٚ صرٜ ْ اهمت أ سجٔا اهبخازٚ ستٌ٘د بّ غٞٙزٗا
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Abstract
This is a study of the position of scholars towards AlBukhari mentioning Mahmoud Bin Geelan's narration of the
prayer of the Prophet on a Ma'iz in which Mahmoud
opposed 10 of Abdulrazzaq's students. The research
highlights the scholars' position towards this matter and
mentions their evidence. The research methodology is
analytical. The important results include that the Bin
Geelan's narration is bizarre and invalid because it opposes
trustworthy scholars.
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تاريخ التحؽقؿ3417/4/13 :

تاريخ اإلفادة3417/6/38 :

املطتخوا:
قام هذا البحث طؾك تحؼقؼ ورقات مـ كتاب أحؽام الؽتاب الؿبقـ لشرف
الديـ طؾل بـ طبد اهلل بـ محؿقد الشقػؽل الشقرازي ،وهق يف آيات إحؽام ،مـ سقرة
الؽفػ حتك هناية سقرة الحج دراسة فؼفقة مؼاركة ،وقد احتقت هذا القرقات طؾك آيات
أحؽام فقفا دٓلة طؾك مسائؾ فؼفقة كثقرة ،فػل سقرة الؽفػ ثالث آيات حؽؿقة ،ويف
سقرة صف آيتان ،ويف سقرة إكبقاء آية واحدة حؽؿقة ،وفقفا ثؿاين آيات حؽؿقة-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الؽفػ ،القكالة ،صف ،إكبقاء ،الحرث ،الحج-
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انًمذيخ
الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفد اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ
إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف ،وبعد-
ففذا تحؼقؼ لقرقات مـ كتاب أحؽام الؽتاب الؿبقـ لؿملػف طؾل بـ طبد اهلل بـ
محؿقد الشقػؽل :وهق مـ الؽتب التل ألػت يف آيات إحؽام طؾك غرار ،أحؽام الؼرآن
ٓبـ طربل وغقره :مؿـ خصقا آيات إحؽام يف كتاب اهلل سبحاكف وتعالك بالتللقػ-
وقؿت بتحؼقؼ آيات إحؽام كؿا ذكرها الؿملػ مـ سقرة الؽفػ حتك
كفاية سقرة الحج ،وقد وضعت لضبط العؿؾ الخطة أتقة:

ط ٞاهبرث:
بـقتف طؾك مؼدمة ومبحثقـ-
الؿؼدمة ،وتشتؿؾ طؾك أربعة مطالب ،كأيت:
الؿطؾب إول :أسباب اختقار الؿقضقع-
الؿطؾب الثاين :أهؿقة البحث-
الؿطؾب الثالث :الدراسات التل سبؼت الؿملػ يف تػسقر آيات إحؽام-
الؿطؾب الرابع :مـفج البحث-
الؿبحث إول :الدراسة( )1وفقف مطؾبان.
الؿطؾب إول :دراسة الؿملػ-

( )1وهل دراسة مختصرة ،وقد استقفقتفا يف رسالة الدكتقراه-
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الؿطؾب الثاين :دراسة الؽتاب-
الؿبحث الثاين :التحؼقؼ.

املطوب األٗي :أضباب اال تٚاز:
يعقد سبب اختقار التحؼقؼ لفذه القرقات لميت:
 ,1تخصصل الدققؼ يف الػؼف الؿؼارن ،وفقف كان وضع هذا الؽتاب-
 ,2تحؼقؼل لفذا الؽتاب مـ الػاتحة حتك سقرة اإلسراء :فاكا أسعك إلكؿالف
بنذن اهلل-
 ,3اهتؿامل بدراسة الؼرآن الؽريؿ ،وآصالع طؾك تػاسقر الػؼفاء رحؿفؿ اهلل-
 ,4سفقلة قراءتف لؾدربة التل حصؾت طؾقفا  ,بحؿد اهلل – أثـاء تحؼقؼل لؿا سبؼ-
 ,5كقن الؽتاب كسخة أصؾقة بخط الؿملػؓ

-

املطوب اهثاُ :ٛأٌٓ ٞٚامل٘ض٘ع:
هذا التحؼقؼ ذو أهؿقة بالغةٕ :كف:
 ,1يزيح الستار طـ جاكب طظقؿ مـ جقاكب التػسقر لؾؼرآن الؽريؿ :وهق
التػسقر الػؼفل لؾؼرآن الؽريؿ طؾك الؿذاهب الػؼفقة السـقة الؽبقرة-
 ,2وضعف مملػف ؓ

يف الػؼف الؿؼارن ،وكصر فقف ما ترجح بالدلقؾ متابعا

يف ذلؽ الؽتاب الذي اطتؿده ،وهق تػسقر ابـ كثقر رحؿف اهلل تعالك-
 ,3حاجة إمة اإلسالمقة لبعث تراثفا الؿبارك وإبراز ما بذلف طؾؿاؤها
إفذاذ يف خدمة الؼرآن الؽريؿ-
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املطوب اهثاهث :اهدزاضات اهمت ضبقل املؤه

تفطري ٙات األذلاَ

كتب العؾؿاء رحؿفؿ اهلل تعالك الػؼف مؼرتكا بغقره يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،ثؿ
بعد ذلؽ كشل التػسقر بلكقاطف الػؼفل والؾغقي والبالغل ،----ومـ تؾؽ التػاسقر
التػسقر الػؼفل ،وهذه كؿاذج مـ تؾؽ التػاسقر
أوًٓ :الؿذهب الحـػل:
 ,1أحؽام الؼرآن -لؾطحاوي :أحؿد بـ محؿد بـ سالمة ،أبل جعػر وتقيف
سـة إحدى وطشريـ وثالث مئة لؾفجرة(-)1
 ,2أحؽام الؼرآن لؾجصاص :أحؿد بـ طؾل الرازي ،أبل بؽر ولد سـة
خؿس وثالث مئة لؾفجرة وتقيف سـة سبعقـ وثالث مئة لؾفجرة(-)2
ثاكقًا :الؿذهب الؿالؽل:
 ,1أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل -محؿد بـ طبداهلل بـ محؿد الؿعافري -أبل
بؽر ولد سـة ثؿان وستقـ وأربع مئة لؾفجرة وتقيف سـة ثالث وأربعقـ وخؿس مئة
لؾفجرة(-)3
( )1ال شقرازي :إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ ،أبق إسحاق ،صبؼات الػؼفاء ،دار الـشر :دار الؼؾؿ – بقروت ,
(ص ،) 148وقد ذكر الؽتاب ابـ الـديؿ :محؿد بـ إسحاق ،أبق الػرج ،الػفرست ،دار الـشر :دار
الؿعرفة  ,بقروت – ط1398 :ه ( ،)292.1والزركؾل يف إطالم ولؿ يشر إلك صبعف ،الزركؾل :خقر
الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارس ،إطالم ،دار الـشر :دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،الطبعة:
الخامسة طشر-)236.1( ،
وقد أفادين بعض الػضالء بلكف صبع الجزء إول مـف-
( )2الخطقب :محؿد طجاج بـ محؿد تؿقؿ بـ صالح بـ طبد اهلل ،لؿحات يف الؿؽتبة والبحث والؿصادر،
دار الـشر :ممسسة الرسالة ،ط :التاسعة طشرة( ،ص)154
( )3الذهبل :محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاز ،الذهبل ،أبق طبد اهلل ،سقر أطالم الـبالء ،دار الـشر:
=
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 ,2الجامع ٕحؽام الؼرآن -لؾؼرصبل -محؿد بـ أحؿد إكصاري -أبل
طبداهلل تقيف سـة إحدى وسبعقـ وست مئة لؾفجرة(-)1
ثالثًا :الؿذهب الشافعل:
 ,1أحؽام الؼرآن -لؾشافعل -محؿد بـ إدريس -أبل طبداهلل -ولد سـة
خؿسقـ ومئة وتقيف سـة أربع ومئتقـ لؾفجرة(-)2
 ,2أحؽام الؼرآنٕ -لؽقا الفراسل -طؾل بـ محؿد بـ طؾل -أبل الحسـ ولد
سـة خؿسقـ وأربع مئة لؾفجرة ،وتقيف سـة أربع وخؿس مئة لؾفجرة(-)3
رابعًا :الؿذهب الحـبؾل
 ,1أحؽام الؼرآن -لؾؼاضل أبل يعؾك -محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد بـ خؾػ
الػراء ولد سـة ثؿاكقـ وثالث مئة لؾفجرة ،وتقيف سـة ثؿان وخؿسقـ وأربع مئة
لؾفجرة(-)4
ولؿ أطثر بعد البحث طؾك كتاب يف أحؽام الؼرآن لؾحـابؾة غقر هذا ،وطـف كؼؾ
=
ممسسة الرسالة – بقروت ط :التاسعة-)234,197.23( ،
( )1اكظر إطالم لؾزركؾل (-)322.5
( )2ابـ حبان :محؿد بـ حبان بـ أحؿد ،أبق حاتؿ ،البستل ،الثؼات ،دار الـشر :دار الػؽر  ,بقروت  ,ط:
إولك (-)31 ،33.9
( )3اكظر سقر أطالم الـبالء ( ،)352,353.9وابـ قاضل شفبة :أبق بؽر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ
قاضل شفبة ،صبؼات الشافعقة ،دار الـشر :طالؿ الؽتب  ,بقروت  ,ط :إولك-)288.2( ،
( )4أبق يعؾك :محؿد بـ أبل يعؾك ،أبق الحسقـ ،صبؼات الحـابؾة ،دار الـشر :دار الؿعرفة  ,بقروت ,
( ،)233,193.2وسقر أطالم الـبالء لؾذهبل ( ،)92,89.18ذكر الؽتاب الذهبل يف سقر أطالم
الـبالء ( ،)91.18والزركؾل يف إطالم ( ،)133.6ولؿ يشر أحد إلك أكف مطبقع حتك الزركؾل ذكره
ولؿ يشر إلك صبعف ووجقده ،وإرجح أكف مقجقد لـؼؾ متلخري الحـابؾة طـف-
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الحـابؾة يف كتبفؿ مثؾ الؿرداوي يف اإلكصاف ،والبفقيت يف كشاف الؼـاع-

املطوب اهسابا :عٌوٛ

اهترقٚن:

قؿت بـسخ القرقات التل حؼؼتفا مراطقًا ققاطد اإلمالء واضعًا لعالمات
الرتققؿ-
وقد هنجت يف طؿؾل الؿـفج آستؼراء التحؾقؾل :فؿـ الـظر يف أققال العؾؿاء
 ,وبخاصة إئؿة إربعة أصحاب الؿذاهب الؿشتفرة والؿعتربة  ,إلك الـظر يف
إدلة ومعرفة الصحقح وإصح مـفا إلك الرتجقح وآستـارة بؽالم الؿحؼؼقـ مـ
أئؿة اإلسالم-
وقد كان العؿؾ كأيت:
 ,1وضعت أيات الؼرآكقة بقـ أققاس ،ووضعت لفا حاشقة بقـت فقفا اسؿ
السقرة ورقؿ أية ،وصححت ما أخطل فقف الؿملػ يف كتابة أيات مـ حقث السؼط
أو التبديؾ
 ,2وخرجت جؿقع إحاديث وأثار وراطقت أيت:
إذا ذكر الؿملػ مـ أخرج الحديث أو إثر ،وضعت رقؿًا يف آخر
الؿذكقريـ ثؿ أحؾت إلك مقاضع الحديث يف كتب الؿذكقريـ حسب التسؾسؾ يف
الذكر ،وقد اطتؿد الؿملػ يف كسبة الحديث إلك مـ أخرجف طؾك تػسقر ابـ كثقر،
ومختصر البدر الؿـقر ،وتحػة الؿحتاج إلك أدلة الؿـفاج ،وكالهؿا ٓبـ الؿؾؼـ،
وقد ذكر يف مؼدمة كتابف أكف اطتؿد طؾك هذه الؽتب-
وإذا لؿ يذكر الؿملػ مـ أخرج الحديث ،اكتػقت بتخريجف مـ الصحقحقـ
إذا كان فقفؿا أو يف أحدهؿا ،وأكتػل بذكره مـ مقضع واحد ورد فقف فقفؿا مـ غقر
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استؼصاء ،وإذا لؿ يؽـ فقفؿا أو يف أحدهؿا خرجتف مـ الســ إربع الؿشفقرة،
ســ أبل داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجة( ،)1وإذا لؿ يؽـ فقفا استؼصقت ما
أستطقع يف تخريجف-
وأشرت إلك مقضع الحديث يف صحقح البخاري إلك الؽتاب والباب فالجزء
والصػحة ،ويف مسؾؿ إلك الؽتاب والرقؿ العام لؾحديث فالجزء والصػحة ،ويف
الســ إلك رقؿ الحديث فالجزء والصػحة ،ويف غقرها إلك الجزء والصػحة-
ٍ
باختصار  ,بـؼؾ أققال أئؿة الحديث أو بعضفؿ يف الحديث مـ
وقد قؿت ,
حقث التصحقح والتضعقػ والؽالم يف اإلسـاد والؿتـ إذا لؿ يؽـ الحديث يف
الصحقحقـ أو يف أحدهؿا-
وأخقر ًا كؿا خرجت أحاديث الؿتـ قؿت بتخريج أحاديث التحؼقؼ جؿقعفا
طؾك كحق تخريجل ٕحاديث إصؾ-
 ,3بؿا أن الؿملػ ذكر مراجعف التػسقرية يف مؼدمة كتابف ،فغالبًا ما أكتػل
بؿراجعف التل أشار إلقفا  ,وقد التزم الؿملػ كثقر ًا بؿراجعف التل ذكرها  ,وٓ
أبحث طـ الؿعـك يف غقرها إٓ إذا لؿ أجده يف مراجعف ،أو لؿ يتضح لل وجف كؼؾف-
 ,4ويف الؿسائؾ الػؼفقة كان العؿؾ كأيت(:)2
الؿملػؓ

يذكر الؿسائؾ:

إما بذكر اإلجؿاع طؾقفا أو آتػاق أو طدم الخالف فقفا-

( )1اطتؿدت هذا الرتتقب يف اإلحالة إلك الســ يف تحؼقؼل لؾؽتاب-
ً
طؾل
( )2قؿت بتجؿقع الؿراجع التل اطتؿد طؾقفا الؿملػ كثقرا يف كتبف سقاء يف التػسقر أو يف الػؼف لقسفؾ ّ
العؿؾ يف التحؼقؼ-
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وإما أن يذكرها مسللة خالفقة بقـ طؾؿاء الؿذاهب ،ويذكر إققال فقفا-
أو يذكرها خالفقة ويؽتػل بذكر ققل أو ققلقـ وفقفا أكثر مـ ذلؽ-
وإما أن يذكر الؿسللة ويذكر مذهب الشافعل فقفا أو رأي الشافعقة فقفا-
وإما أن يذكرها خالفقة داخؾ الؿذهب الشافعل-
فؼؿت يف كؾ ذلؽ بأيت:
إذا ذكر الؿسللة مجؿعًا طؾقفا ،أو متػؼًا طؾقفا ،أو ذكر طدم الخالف فقفا،
أحؾت إلك الؿصادر التل ذكرت ذلؽ حسب الرتتقب الزمـل لقفاة الؿملػقـ ،وإذا
أخطل الؿملػ يف الـؼؾ بقـت ذلؽ بالدلقؾ-
وإذا ذكر الؿسللة خالفقة وذكر إققال فقفا ،وضعت رقؿ اإلحالة فقق آخر
الؿذكقريـ مـ إئؿة الؼائؾقـ بؽؾ ققل ،ثؿ أذكر مصادر إققال مرتبًا لفا حسب
الرتتقب الزمـل لقفاة إئؿة بادئًا بالؿذهب الحـػل ثؿ الؿالؽل ثؿ الشافعل ثؿ
الحـبؾل-
وإذا ذكر الؿسللة خالفقة وذكر قق ً
ٓ واحد ًا ٕحد إئؿة أو أكثر ذكرت ققل
مـ تبؼك مـ إئؿة إربعة ،وأحقؾ يف كؾ ذلؽ إلك مصادر كؾ مذهب حسب
الرتتقب الزمـل لقفاة كؾ إمام-
ثؿ أخقر ًا قؿت برتجقح ما يظفر لل صقابف تبعًا لصحة الدلقؾ مستـقر ًا – يف
الغالب– برتجقحات إئؿة الؿجتفديـ الؿحؼؼقـ مثؾ ابـ طبد الرب وابـ الفؿام
والـقوي وابـ تقؿقة ،وغالبًا ما أذكر أدلة الرتجقح مـ الؽتاب والسـة الؼقاس ،وقد
أققم بـؼؾ الرد طؾك بعض أدلة الؿخالػقـ تلكقد ًا لرتجقح ما أراه صقابًا-
وأما إذا ذكر الؿملػ الؿسللة ،وذكر فقفا ققل الشافعل فؼط أو ققل أحد أئؿة
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الشافعقة ،أو ذكر الخالف فقفا داخؾ الؿذهب الشافعل ،فنين أققم بنحالة الـؼقل إلك
كتب الؼائؾقـ هبا غالبًا ،إٓ إذا تعذر ذلؽ فؼد أكؼؾف بالقاسطة ،وهذا كادر وهلل الحؿد-
 ,5وترجؿت لبعض إطالم باختصار ذاكر ًا مقلد العؾؿ ،وتاريخ وفاتف،
وأشرت إلك مرجعقـ أو ثالثة مـ كتب الرتاجؿ التل ترجؿت لف ،مراطقًا ترجؿة كؾ
َط َؾ ٍؿ مـ كتب الرتاجؿ التل اهتؿت بالرتجؿة ٕهؾ الػـ الذي اشتفر بف ذلؽ العؾؿ-
 ,6أحؾت كؾ مـؼقل لؿرجعف :وطرفت بؽؾ مرجع طـد أول ورود لف ،ثؿ
اقتصرت باإلحالة طؾك الؿرجع والؿملػ والجزء والصػحة-
 ,7قؿت بتعريػ بعض الؿصطؾحات التػسقرية ،والحديثقة ،والػؼفقة
وإصقلقة ،مـ مصادرها إصؾقة-
 ,8قؿت بتػسقر الغريب مـ الؽؾؿات وإماكـ والبؾدان-
وأخقرا :وضعت ففرسا لؾؿراجع وآخر لؾؿقضقطات-
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انًجذث األٔل
انذساعخ
وفقف مطؾبان:

املطوب األٗي
دزاض ٞاملؤهِّ
 ترجؿة الؿملػ:وفقف :اسؿف ،كسبف ،حقاتف العؾؿقة ،شققخف ،تالمقذه ،مؽاكتف العؾؿقة وثـاء
العؾؿاء طؾقف ،مملػاتف ،وفاتف-
 اسؿف كسبف:هق شرف الديـ طؾل بـ طبد اهلل( )1بـ محؿقد( )2الشقػؽل( )3الشقرازي(-)4
( )1اشتفر طـد الؿملػقـ باسؿ الشرف بـ طبد اهلل الشقػؽل -السخاوي :شؿس الديـ محؿد بـ طبد
الرحؿـ ،الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ،دار الـشر :مـشقرات دار مؽتبة الحقاة  ,بقروت ,
( ،)299.3والذهبل :محؿد السقد حسقـ ،التػسقر والؿػسرون ،الـاشر :مؽتبة وهبة  ,الؼاهرة ,
(-)335.2
( )2وقد كسبف لجده محؿقد طدد مؿـ ترجؿ لف ،اكظر الضقء الالمع لؾسخاوي ( 299.3و،)191.13
والتػسقر والؿػسرون لؾذهبل (-)335.2
( )3حاولت أن أطثر طؾك هذه الـسبة وهؾ هل إلك بؾد أو إقؾقؿ أو شخص أو أي شلء فؾؿ أطثر طؾك شلء،
وقد اتػؼ الؿرتجؿقن طؾك رسؿ الؽؾؿة لؽـ بعضفؿ جعؾ ما قبؾ الػاء كقكا وبعضفؿ وضعفا ياء وهق
الصقاب الذي ذكره السخاوي يف الضقء الالمع ( 299.3و-)191.13
( )4اكظر الضقء الالمع لؾسخاوي ( ،)299.3الؼسطـطقـل :مصطػك بـ طبد اهلل ،الرومل (حاجل خؾقػة)،
كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – ط1413 :ه،
(َ 67.1و  ،) 1612.2وإسؿاطقؾ باشا البغدادي ،هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ ،دار
الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – 1413ه ( ،)743.5طؿر بـ رضا بـ محؿد راغب بـ طبد
الغـل كحالة ،معجؿ الؿملػقـ ،دار الـشر :مؽتبة الؿثـك  ,بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت ,
=
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 حقاتف العؾؿقة:ٓ يؿؽـ أن يصؾ أحدٌ إلك ما وصؾ إلقف العالمة شرف الديـ الشقرازي إٓ
بعد صؾب دؤوب ،وسفر صقيؾ ،ومزاحؿة لطالب العؾؿ والعؾؿاء بالركب-
ويدل طؾك ذلؽ كثرة َد ْرسف لؾعؾؿ وتبحره يف طدد مـ العؾقم :ففق الػؼقف
البارع( )1والـحقي الـحرير( ،)2والؿػسر العظقؿ( ،)3والؿحدث الؿطؾع( ،)4وإديب
الؿتؼـ(-)5
وقد أخذ طـ طؾؿاء بؾده شقراز ورحؾ إلك الحج ويف صريؼف مر بالبالد
القؿـقة ،وقابؾ طؾؿاءها فاستػاد مـفؿ وأفادوا مـف(-)6
=
( ،)136.7والتػسقر والؿػسرون لؾدكتقر محؿد حسقـ الذهبل ( ،)335.2والػفرس الشامؾ
لؾرتاث العربل اإلسالمل الؿخطقط -مخطقصات التػسقر وطؾقم الؼرآن ( ،)536.1ومعجؿ مصـػات
الؼرآن الؽريؿ لعؾل شقاخ ( ،)132.1وتػاسقر آيات إحؽام ومـاهجفا رسالة دكتقراه لعؾل بـ
سؾقؿان العبقد (-)411.2
( )1واختقاره لتػسقر آيات إحؽام دلقؾ طؾك براطتف الػؼفقة ،كذلؽ شرحف لإلرشاد ،والؿحرر القجقز كؿا
سقليت يف ذكر مملػاتف-
( )2وشرحف لإلرشاد يف الـحق لؾتػتازاين خقر دلقؾ طؾك ذلؽ كؿا سقليت يف مملػاتف-
( )3أبد ى براطة فائؼة يف ربط إحؽام بأيات ،وكذلؽ يف مـاقشتف لؾزمخشري والرازي يف بعض آرائفؿا،
وقد كدب كػسف لذلؽ كؿا ذكر ذلؽ يف مؼدمتف-
( )4يدل طؾك هذا اختقاره لتػسقر ابـ كثقر واطتؿاده طؾقف ،ومعروف ٌة مؽاكة ابـ كثقر يف الحديث وكؼد
إساكقد ،وأيضًا اطتؿاده طؾك البدر الؿـقر ٓبـ الؿؾؼـ يف تخريج أحاديث الشرح الؽبقر ،واطتؿاده
طؾك كتاب ابـ الؿؾؼـ أخر وهق تحػة الؿحتاج إلك أدلة الؿـفاج كؿا ذكر ذلؽ يف مؼدمتف -اكظر
الصحقػة (3ب)-
( )5حقث ُأططِل طبارة جزلة وبقاكًا رائعًا كػثف خالل مؼدمتف الشقؼة ،والتل استخدم فقفا أكقاع طؾقم البالغة
مـ معاين وبقان وبديع-
( )6يدل طؾك ذلؽ كؼؾف طـ بعض طؾؿاء القؿـ الؿعاصريـ لف مثؾ العالمة الـاشري ،وكؼؾف طـ بعض طؾؿاء
زبقد-
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 شققخف:ٓ يؿؽـ أن يصؾ أحد يف طؾؿف إلك ما وصؾ إلقف هذا العالؿ الجؾقؾ إٓ وقد
هنؾ مـ طؾؿاء بؾده يف فرتة صؾبف ،وجالس مـ كان يف سـف مـفؿ يف زمـ تؽامؾ معارفف
وكاقشفؿ وكاضرهؿ وحاورهؿ ،أضػ إلك ذلؽ مـ قابؾفؿ يف رحؾتف إلك الحج التل
قابؾ فقفا كثقرا مـ العؾؿاء-
فؿـ العؾؿاء الذي طاصرهؿ أيام الطؾب بشقراز:
 ,1الشريػ كقر الديـ طؾل بـ إبراهقؿ الحسـل الشقرازي ،تؾؿقذ الشريػ
الجرجاين تقيف بالؿديـة الـبقية سـة ثالث وستقـ وثؿان مئة لؾفجرة(-)1
 ,2جؿال الديـ بقر جؿال الشقرازي العجؿل الصقيف العابد مـ أهؾ العؾؿ
والؿعرفة تقيف سـة إحدى وثؿاكقـ وثؿان مئة لؾفجرة(-)2
 ,3أصقؾ الديـ طبداهلل بـ طبدالرحؿـ الحسقـل الشقرازي تقيف سـة أربع
وثؿاكقـ وثؿان مئة لؾفجرة(-)3
كؿا طاصر بعد كضقجف – تؼريبا  :,جالل الديـ محؿد بـ أسعد الدواين:
وكان فقؾسقفًا ماهر ًا وطالؿًا جؾقالً تقيف سـة ثؿان وتسعؿئة لؾفجرة( ،)4وكان قاضقًا
( )1اكظر كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة (-)237.1
( )2ابـ العؿاد :طبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد العؽري الحـبؾل ،شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ،دار
الـشر :دار بـ كثقر  ,دمشؼ  ,ط-)331.4( 1 :
( )3اكظر كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة (-)845.1
( )4اكظر كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة ( )1935.2وحؽك بعض الؿمرخقـ وفاتف يف سـة ثؿان وطشريـ
وتسع مئة -اكظر شذرات الذهب ( )163.4ولؽـ كؼؾ صاحب شذرات الذهب أن السخاوي ذكر أكف
يف س ـة تسع وتسعقـ وثؿان مئة كان حقًا وطؿره بضع وسبعقن سـة ،وأرخ الزركؾل وفاتف يف سـة ثؿان
طشرة وتسع مئة لؾفجرة -اكظر إطالم (-)33 ،32.6
=
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لشقراز ،واستؼره السؾطان يعؼقب يف الؼضاء(-)1
وخالل رحؾتف لؾحج التؼك يف القؿـ

بالـاشري()2

صاحب كتاب (إيضاح

الػتاوى طؾك الحاوي) وقد كؼؾ طـ كتابف كثقر ًا-
ولعؾف التؼك يف مؽة بصاحب جقاهر العؼقد ومعقـ

الحؽام()3

الذي كان

مؼقؿًا يف مؽة ،وتقيف سـة ثؿاكقـ وثؿان مئة لؾفجرة ،حقث اتػؼت طبارة الؿملػ مع
طبارتف يف مسللة شفادة العدو طؾك طدوه( ،)4كؿا اتػؼت العبارة مع صاحب جقاهر
العؼقد يف آخر مسائؾ الـػؾ يف أحؽام أية إولك مـ سقرة إكػال-
 تالمقذه:مـ تالمقذهؓ

:

 ,1شفاب الديـ أبق السرور أحؿد بـ طؿر بـ محؿد الؼاضل ابـ
=
وأرجح إول ٓتػاق تاريخ وفاتف يف كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة ،وأبجد العؾقم ،الؼـقجل :صديؼ بـ
حسـ خان -،أبجد العؾقم القشل الؿرققم يف بقان أحقال العؾقم ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة ,
بقروت – 1978م ،تحؼقؼ :طبد الجبار زكار (-)5.2
( )1اكظر شذرات الذهب (-)163.4
( )2الـاشري :هق اإلمام العالمة جؿال الديـ الطقب بـ أحؿد الـاشري ،جؿع فـقن العؾؿ ،أجاز لف مجد
الديـ الشقرازي صاحب الؼامقس وابـ الجزري صاحب الؼراءات ،مـ كتبف اإليضاح طؾك الحاوي
وقد اشتفر واكتشر ،وكتب لف الؼبقل -تقيف سـة أربع وسبعقـ وثؿان مئة -اكظر السؽسؽل :طبد القهاب
بـ طبد الرحؿـ ،القؿـل ،صبؼات صؾحاء القؿـ ،الـاشر :مؽتبة آرشاد  ,صـعاء ( ,ص-)319,317
( )3هق محؿد بـ أحؿد بـ طؾل السققصل الؿـفاجل-،ولد سـة ثالث طشرة وثؿاكؿائة لؾفجرة ،وتعؾؿ
بلسققط وجاور بؿؽة مدة ،واستؼر يف الؼاهرة تقيف سـة ثؿاكقـ وثؿان مئة لؾفجرة -اكظر إطالم
لؾزركؾل ()335 ،334.5
( )4كؿا جاء يف ذكره ٕحؽام أية رقؿ ( )135مـ سقرة الـساء -واكظر جقاهر العؼقد ومعقـ الؼضاة
(ص-)354
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الؼاضل(-)1
 ,2طؾل بـ صاهر بـ معقضة بـ تاج الديـ الشقخ أبق الحسـ مؾؽ القؿـ(-)2
 ,3إبراهقؿ بـ الشرف أبل الؼسؿ بـ إبراهقؿ بـ طبد اهلل جعؿان(-)3
 ,4مقسك بـ محؿد بـ مقسك بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ محؿد الؽؿال بـ
زيـ العابديـ الصديؼل البؽري الؿؽل إصؾ القؿاين الزبقدي الشافعل(-)4
 مملػاتف:اصؾعت لفؓ

طؾك طدد مـ الؿملػات :وهل كأيت:

 ,1الشرح الؿؼرر يف كشػ الؿحرر لإلمام الرافعل(-)5
 ,2شرح اإلرشاد( ،)6وهق يف فروع الشافعقة :واإلرشاد اختصر فقف

مملػف()7

( )1العقدروس :محل الديـ طبد الؼادر بـ شقخ بـ طبد اهلل الـقر السافر طـ أخبار الؼرن العاشر ،دار
الـشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت  ,ط :إولك-)127.1( ،
( )2اكظر الضقء لالمع لؾسخاوي ( ،)233.5والتحػة الؾطقػة يف تاريخ الؿديـة الشريػة ،لؾسخاوي آمام
شؿس الديـ السخاوي ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ط :إولك (-)279.2
( )3اكظر الضقء لالمع لؾسخاوي (-)117.1
( )4اكظر الضقء الالمع لؾسخاوي (-)193.13
( )5اكظر صبؼات الػؼفاء (ص )193وهدية العارفقـ اإلسؿاطقؾ باشا البغدادي ( )739.5ومعجؿ
الؿملػقـ لعؿر رضا كحالة (-)136.7
( )6ذكره الؿملػ يف تػسقره لمية إولك مـ سقرة آل طؿران -اكظر الؿخطقط الصحقػة (42ب)-
( )7هق اسؿاطقؾ بـ أبل بؽر بـ طبد اهلل الؿؼري ،أبق محؿد ،القؿـل ،الشافعل ،طالؿ البالد القؿـقة ،ولد سـة
خؿس وستقـ وسبعؿئة لؾفجرة ،وأخذ طـ الؽاهؾل ،ثؿ رحؾ إلك زببقر ـ وتقلك التدريس يف مدارس
مؾقك القؿـ ،تقفمي سـة ست وثالثقـ وثالثؿئة -اكظر شذرات الذهب ( )222,223.4وكشػ
الظـقن لحاجل خؾقػة ()69.1
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كتاب الحاوي الصغقر لؾؼزويـل( ،)1يف الػروع(-)2
 ,3شرح التقسقر(-)3
 ,4شرح اإلرشاد يف الـحق( )4لؾتـػتازاين(-)5
 ,5كتاب أحؽام الؽتاب الؿبقـ(-)6
 -وفاتفؓ

:

اتػؼت جؿقع الؽتب التل ذكرت وفاتف – مؿا اصؾعت طؾقف مـفا – طؾك أكف
ؓ

تقيف سـة سبع وتسع مئة( ،)7إٓ أن الزركؾل يف كتابف إطالم ذكر أكف تقيف بعد
سـة تسعقـ وثؿان مئة(-)8

( )1هق طبد الغػار بـ طبد الؽريؿ الؼزويـل ،صاحب الحاوي الصغقر ،والؾباب والعجاب ،كان أحد إئؿة
إطالم ،تقيف سـة خؿس وستقـ وستؿئة لؾفجرة -اكظر صبؼات الشافعقة ( )137.2وإطالم لؾزركؾل
()31.4
( )2اكظر الؿرجع السابؼ (-)625.1
( )3هؽذا بدون تػصقؾ -اكظر هدية العارفقـ (-)739.5
( )4اكظر كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة ( ،)68 ،67.1وهدية العارفقـ ( )739.5ومعجؿ الؿملػقـ
(-)136.7
( )5هق مسعقد بـ طؿر بـ برهان الشفقر بسعد الديـ التػتازاين ،ولد سـة اثـتل طشرة وسبع مئة لؾفجرة،
وأصبح طالؿ الؿشرق تقيف بسؿرقـد سـة ثالث وتسعقـ وسبع مئة لؾفجرة ،اكظر أبجد العؾقم لصديؼ
حسـ خان ( ،)57.3وإطالم لؾزركؾل ()219.7
( )6اكظر إطالم لؾزركؾل ( )337.4والتػسقر والؿػسرون لؾدكتقر الذهبل ( ،)335.2والػفرس الشامؾ
لؾرتاث العربل اإلسالمل الؿخطقط ( )536.1ومعجؿ مصـػات الؼرآن الؽريؿ لعؾل شقاخ
(-)132.1
( )7اكظر كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة ( )68.1وهدية العارفقـ ( )743.5ومعجؿ الؿملػقـ (-)136.7
( )8ولعؾ اإلشؽال طـد الزركؾل كتج مـ أخذه تاريخ وفاة الؿملػ مـ صػحة طـقان الؽتاب الذي كتب
طؾقفا اسؿ الؿملػ ،وتحرز الدكتقر محؿد حسقـ الذهبل كذلؽ مـ تحديد تاريخ القفاة لعدم اصالطف
=
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واكتػك الذهبل يف التػسقر والؿػسرون بلكف مـ طؾؿاء الؼرن التاسع
الفجري( ،)1وهذا يدل طؾك أكف مؼتـع بلكف مؿـ صعـ يف الؼرن التاسع الفجري وطؾقف
كاكت ترجؿتل لشققخف وتالمقذه-

املطوب اهثاُٛ
دزاض ٞاهلتاب
 كسبة الؽتاب لؾؿملػ:تحت طـقان الؽتاب اسؿ مملػف :كؿا سقليت يف الصقر الؿدرجة مـ الؽتاب،
وكسب الؽتاب إلك الؿملػ كؾ مـ ترجؿ لف مثؾ:
فنلقف كسبف الزركؾل يف إطالم(-)2
وإلقف كسبف الذهبل يف التػسقر والؿػسرون(-)3
وإلقف كسب يف الرتاث العربل اإلسالمل الؿخطقط(-)4
وإلقف كسبف طؾك شقاخ يف معجؿ مصـػات الؼرآن(-)5
 ,4لؿ أجد أحد ًا كسب الؽتاب إلك كػسف أو كػاه طـ مملػف-
=
طؾك وفاة الؿملػ-
ولعؾ التاريخ الؿذكقر طؾك صػحة العـقان هق التاريخ الذي بدأ الؿملػ فقف كتابة مملػف -أو أن الصػر أصؾف
حل أطاله ،فقصبح التاريخ هؽذا ( )896وهق التاريخ الذي اكتفك الؿملػ فقف مـ تللقػف حقث تقيف
رقؿ (ُ )6م َ
يف هذا العام السؾطان يعؼقب :الذي كتب لف لؽتاب ،وفقف تقلك ابـف باي سـؼر -واهلل أطؾؿ-

( )1اكظر التػسقر والؿػسرون لؾدكتقر الذهبل (-)335.2
()337.4( )2
()335.2( )3
()536.1( )4
()132.1( )5
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 سبب التللقػ:ذكر الؿملػ رجؿف اهلل يف بداية تللقػف لؾؽتاب السبب الداطل لذلؽ وهق
امتثال أمر السؾطان الذي أراد أن يحؽؿ يف الرطقة كتاب اهلل وسـة الـبل ﷺ ،فؼال:
فنن السؾطان إطظؿ( )1والخاقان إطدل إطؾؿ … ،حاول أٓ يتجاوز يف الحؽؿ
الؿ َب ِّق ِـ خصف اهلل مـ الصؾقات
بقـ الرطايا طـ كالم خالؼ الربايا ،وطؿا بقـف الرسقل ُ
بلفضؾ العطايا ،فلمر كرباء الـحارير وإئؿة الؿشاهقر مـ طؾؿاء مديـة شقراز ،الذيـ
فقفؿ ققى الؼرائح تراز ،بتخريج أيات القاردة يف إحؽام ،وتبققـ ما أطضؾ مـ
مؽـقكاهتا طؾك إففام …(-)2
وقد ُذكِ َر السبب أيضًا يف طـقان الؽتاب وأكف ألػف استجابة ٕمر السؾطان(-)3
 مقضقع الؽتاب:مقضقع الؽتاب تػسقر آيات إحؽام ،ولؿ يعتؿد فقف الؿملػ طؾك استؼراء
غقره ٔيات إحؽام بؾ تتبع آيات إحؽام وأثبتفا ثؿ قام بتػسقرها ،فؼال يف ذلؽ:
فصرت أتصػح الؼرآن الؿجقد آية آية حتك يسر اهلل لل رفع الؼـاع طـ محقا آيات هل
مدارك اإلسالم ومخائؾ إحؽام(-)4
( )1هق السؾطان يعؼقب بـ حسـ الطقيؾ – كؿا تؼدم يف الحقاة السقاسقة  ,وكان السؾطان محبًا لؾعؾؿاء
مجز ً
ٓ لفؿ العطاء ،يتسابؼ العؾؿاء يف التللقػ وإهداء مملػاهتؿ لف ،وربؿا كان ذلؽ التسابؼ بلمر مـف،
فؼد شرح لف محؿد بـ مقسك التالشل كتاب حؽؿة العقـ يف الؿـطؼ-
اكظر كشػ الظـقن ( ،)685.1كؿا أ ّلػ خقاجة مال لؾسؾطان يعؼقب تاريخًا لؾدولة البايـدرية ،وأتؿة يف
طفد أبل الػتح باي سـؼر بـ يعؼقب ،مثؾ كتاب الشـػؽل أحؽام الؽتاب الؿببـ ،اكظر كشػ الظـقن
(-)1121.2
( )2اكظر صحقػة طـقان الؿخطقط التل ستؽقن يف آخر الدراسة-
( )3اكظر الؿرجع السابؼ صحقػة العـقان-
( )4اكظر الؿخطقط صحقػة ( 2ب)-
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 تاريخ تللقػ الؽتاب:تبقـ أن الؽتاب ألػ يف زمـ السؾطان يعؼقب بـ حسـ الطقيؾ الذي خؾػ
أخاه خؾقؾ بـ حسـ الطقيؾ بعد اتػاق إمراء طؾك خؾعف(-)1
وتقلك خؾقؾ بعد وفاة والده حسـ الطقيؾ ستة أشفر وكصػ( ،)2وكان أبقه
قد تقيف سـة ثالث وثؿاكقـ وثؿان مئة لؾفجرة يف لقؾة طقد الػطر( ،)3وكاكت مدة
وٓية السؾطان يعؼقب( )4اثـتل طشر سـة وشفريـ-
وقد اكتفك مـ تللقػف يف وٓية السؾطان باي سـؼر بـ يعؼقب والذي لؿ تدم
وٓيتف إٓ سـة وبضعة أشفر(-)5
وهبذا يؽقن تللقػف لؾؽتاب بقـ سـة أربع وثؿاكقـ وثؿان مئة لفجرة وبقـ سبع
وتسعقـ وثؿان مئة لؾفجرة(-)6
 مـفج الؿملػ يف الؽتاب:جؿع الؿملػ يف تػسقره ٔيات إحؽام بقـ فـل الرواية والدراية ،فجؿع بقـ
التػسقر والػؼف وإحاديث ،فاطتؿد تػسقر ابـ كثقر وسار طؾك مـفجف ،وذكر أن هذا
الؿـفج أسؾؿ الؿـاهج يف التػسقر-
واطتؿد يف تخريجف لألحاديث طؾك كتابل ابـ الؿؾؼـ البدر الؿـقر يف تخريج
()1

الؼرماين :أحؿد بـ يقسػ ،أخبار الدول وآثار إول يف التاريخ ،دار الـشر ،طالؿ الؽتب – بقروت –
ط :إولك (-)94.3

( )2اكظر الؿرجع السابؼ (-)94.3
( )3السابؼ (-)93.3
( )4الذي مات مسؿقمًا مع أخقف يقسػ بعد وفاة والدتف بثؿاكقة طشر يقمًا ،اكظر السابؼ (-)95.3
( )5اكظر ص مـ هذه الدراسة-
( )6اكظر أخبار الدول وآثار إول لؾؼرماين (-)95 ،94.3
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أحاديث الشرح الؽبقر( ،)1وتحػة الؿحتاج إلك أدلة الؿـفاج ،تللقػل حافظ أواكف
وشافعل زماكف سراج الديـ طؿر إكصاري الؿعروف بابـ الؿؾؼـؓ
اطتؿد الؿملػؓ

-

يف بقان الؿػردات – غالبًا – طؾك التػاسقر أتقة:

تػسقر ابـ كثقر ،وتػسقر البقضاوي ،وتػسقر الزمخشري ،وتػسقر الرازي،
وتػسقر الـسػل ،وغالبًا ما يبقـ معـك أية ثؿ يبقـ ما يستـبط مـفا مـ أحؽام-
ويف ذكر إحؽام الػؼفقة اطتؿد طؾك ما ذكره ابـ كثقر يف تػسقره ،فغالبًا ما
يبدأ بالشافعل ،ويذكر بعده مـ قال بؼقلف حتك إكف قد يخصف مـ بقـ الجؿفقر
بالذكر ،وكادر ًا ما يمخر الشافعل يف الذكر ،وأكثر الؿذاهب ذكر ًا يف مملػف الؿذهب
الشافعل إمامف ثؿ الؿذهب الحـػل ،ثؿ الؿذهب الؿالؽل ،وأقؾ الؿذاهب إربعة
ذكر ًا هق الؿذهب الحـبؾل ويف الـادر يذكر الؿذهب الظاهري-
وبعد ذكره لألدلة مـ الؽتاب والسـة واإلجؿاع والؼقاس – إدلة التل
اطتؿدها إئؿة الػؼفاء  ,يرجح ما يراه راجحا ،وكثقرا ما يؼدم الؿذهب الشافعل
تبعا ٓبـ كثقر(-)2
 وصػ الؼطعة الؿحؼؼة:تتؽقن الؼطعة التل حؼؼتفا مـ طشر صػحات ،وتتؽقن كؾ صػحة مـ خؿسة
وطشريـ سطرا ،إذا لؿ تؽـ فقفا آية حؽؿقة ،فنن كان يف الصػحة آية حؽؿقة كاكت أقؾ-
قام الؿملػ بؽتابة تػسقر أيات بالػارسقة بالؾقن إحؿر ثؿ كتب التػسقر
( )1وأضـف اطتؿد طؾك مختصر البدر الؿـقر لؾرافعل ٓ طؾك البدر الؿـقر كػسف كؿا ضفر ذلؽ يف بعض
الؿقاقع التل خرج فقفا-
( )2وأكتػل بذكر هذا الؿختصر يف دراسة الؿملػ وكتابف ،ومـ أراد آستزادة فالرتجؿة مطقلة والدراسة
مػصؾة يف رسالة الدكتقراه (ص-)83,5
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وإحؽام بالؾغة العربقة ،وكتب بالخط الػارسل ،وقد يجؿع يف كتابتف بقـ الػارسل
والديقاين-
وفقؿا يؾل صقر مـ الؿخطقط:
طـقان الؿخطقط
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انًجذث انثبَٙ
انزذمٛك


عٕسح انكٓف:

مؽقة ،سقى آية :ﭽﭑ ﭒﭼ( ،)1وآيات إحؽام فقفا ثالث(:)2

اآل ٞٙاألٗىل:
ققلف تعالك :ﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ(-)3
التزود رأي
الق ِرقّ :
الػضة مضروبة كاكت أو غقرها( ،)4ويف حؿؾفؿ لف دلقؾ أن ّ
َ
أي :أصؾفا أزكك صعامًا :أحؾ وأصقب ،أو أكثر
الؿتقكؾقـ( ،)5فؾقـظر ّ

وأرخص()6

(ﲺ) ولقؽؾػ الؾطػ يف الؿعامؾة حتك ٓ ُيغبـ ،أو يف التخػل حتك ٓ
يعرف(-)7

( )1وهق مروي طـ ابـ طباس ¶ وقتادةؓ

 -اكظر زاد الؿسقر ٓبـ الجقزي (-)123.5

( )2قال ابـ العربل يف أحؽام الؼرآن :فقفا طشرون آية ،ابـ العربل :أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل ،دار الـشر:
دار الػؽر لؾطباطة والـشر  ,لبـان -)223.3( ,
( )3أية رقؿ (-)19
( )4اكظر :تػسقر الـسػل ،)7.3( ،وبعضفؿ يخص القرق بالؿضروب مـ الػضة دراهؿ ،الـقوي :يحقك بـ
شرف بـ مري ،أبق زكريا ،تحرير ألػاظ التـبقف ،دار الـشر :دار الؼؾؿ  ,دمشؼ  ،,ط :إولك (ص-)113
( )5البقضاوي :طبد اهلل بـ طؿر بـ محؿد ،أبق سعقد ،الشقرازي ،أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،دار الـشر:
دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت  ,ط :إولك-)485.3( ،
( )6الزمخشري :محؿقد بـ طؿر ،أبق الؼاسؿ ،الخقارزمل ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف
وجقه التلويؾ دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت -)664.2( ,
( )7اكظر الؿرجع السابؼ (-)664.2
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واستدل الػؼفاء هبذه أية طؾك شرطقة القكالة( :)1وهل :لغة التػقيض ،ويف
الشرع إقامة القكقؾ مؼام الؿقكّؾ يف العؿؾ الؿلذون فقف( ،)2وإصؾ فقفا اإلجؿاع(،)3
وأشارت إلقفا أيات الؽريؿة وإحاديث الصحقحة( ،)4وقد سبؼت مباحثفا مبسقصة
يف سقرة يقسػ ♠ يف آية :ﱡﲬ ﲭ ﲮﱠ( ،)5واهلل الؿقفؼ-
( )1السرخسل :محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ ،الؿبسقط ،دار الـشر :دار الؿعرفة – بقروت ،)2.19( ,
الؼرايف :أحؿد بـ إدريس ،الذخقرة ،دار الـشر :دار الغرب  ,بقروت

–

ط1994 :م،)5.8( ،

الشربقـل :محؿد الخطقب ،مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ،دار الـشر :دار الػؽر ,
بقروت ( ،) 217.2ابـ قدامة :طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة ،الؿؼدسل ،أبق محؿد ،الؿغـل يف فؼف اإلمام
أحؿد بـ حـبؾ الشقباين ،دار الـشر :دار الػؽر – بقروت  ,ط :إولك (-)51.15
( )2البعؾل :محؿد بـ أبل الػتح الحـبؾل أبق طبد اهلل ،الؿطؾع طؾك أبقاب الؿؼـع ،دار الـشر :الؿؽتب
اإلسالمل  ,بقروت – 1431ه( ،ص-)258
( )3ابـ رشد :محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ رشد الؼرصبل أبق القلقد بداية الؿجتفد ،دار الـشر :دار الػؽر
– بقروت-)226.2( ،
( )4مـفا هذه أية وآية سقرة يقسػ التل سقليت ذكرها ،ومـ إحاديث حديث طروة البارقل ؓ

أن

الـبل ﷺ أططاه ديـارا يشرتي لف بف شاة ،فاشرتى لف بف شاتقـ ،فباع إحداهؿا بديـار وجاءه بديـار وشاة،
فدطا لف بالربكة يف بقع ف ،وكان لق اشرتى الرتاب لربح فقف -رواه البخاري :محؿد بـ إسؿاطقؾ ،أبق
طبداهلل الجعػل ،الجامع الصحقح الؿختصر ،دار الـشر :دار ابـ كثقر ،القؿامة ،مديـة الـشر  ,بقروت ,
ط :الثالثة كتاب :الؿـاقب ،باب :سمال الؿشركقـ أن يريفؿ الـبل ﷺ آية ،فلراهؿ اكشؼاق الؼؿر،
يس ٍ
رس َ
قؿ َ
قل
( ،)1332.3وحديث أبل رافعؓ
ار ان ُ
ان بـ َ
يف قبقل كؽاح مقؿقكة ▲ ،طـ ُس َؾ َ
قل اهلل ﷺ بِا ْل ِ
ار فزَ وجاه مقؿق َك َة بـت الح ِ ِ
ِ
ور ُس ُ
ؿديـ َِة قبؾ أن
َ
ور ُجالً م َـ إَ َ
ارث َ
كص ِ َّ َ ُ َ ُ
اهلل ﷺ ب َع َث أ َبا راف ٍع َ
ْ
يخ ُر َج -رواه اإلمام مالؽ :مالؽ بـ أكس ،أبق طبد اهلل ،إصبحل ،الؿقصل ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث
العربل  ,مصر – (-)348.1
وحديث بعث أبل رافع مرسؾ مـ هذا الطريؼٕ :ن سؾقؿان بـ يسار لؿ يدرك أبا رافع ؓ

،

فجؿفقر العؾؿاء أن الـبل ﷺ كؽح مقؿقكة ▲ وهق حالل :مستدلقـ هبذا الحديث :وهق أصح
إحاديث إسـادا :لؽـف مرسؾ -الزيؾعل :طبد اهلل بـ يقسػ ،أبق محؿد الحـػل ،دار الـشر :دار
الحديث  ,مصر – ط1357 :هـ-)172.3( ،
( )5سقرة يقسػ أية رقؿ ( ،)93وبؼقلف تعالك :ﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ سقرة
=
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اآل ٞٙاهثاُ:ٞٚ
ققلف تعالك :ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ * ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ(-)1
أي ٓ تؼقلـ ٕ ,جؾ شلء تعزم طؾقف  :,إين فاطؾف فقؿا يستؼبؾ إٓ بلن يشاء اهلل،
أي :مؾتبسًا بؿشقئة اهلل قائال :إن شاء اهلل( ،)2والـفل تلديب مـ اهلل تعالك لـبقف ﷺ(،)3
حقث قالت القفقد لؼريش :سؾقه طـ الروح ،وأصحاب الؽفػ وذي الؼركقـ ،فسللقه،
فؼال( :ائتقين غد ًا أخربكؿ) ولؿ يستثـ ،فلبطل طؾقف القحل بضعة طشر يقمًا(-)4
واستدل الػؼفاء بأية طؾك أن مـ حؾػ ،وقال إن شاء اهلل متصالً فال يؿقـ
طؾقف()5

وطؾك كظائرها مـ الؿسائؾ مـفا:

إذا قال الرجؾ ٓمرأتف :أكت صالؼ إن شاء اهلل لؿ يؼع الطالق :والسبب هق أكف لؿا
طؾؼ وققع الطالق طؾك مشقئة اهلل الطالق ،وٓ يعؾؿ الؿشقئة إٓ إذا طرفـا وققع الطالق،
وٓ كعرف وققع الطالق إٓ إذا طرفـا وققع الؿشقئة فتققػ العؾؿ بؽؾ واحد مـفا طؾك
العؾؿ بأخر ،وهق دور والدور باصؾ فؾفذا السبب قالقا الطالق غقر واقع(-)6
=
الؽفػ أية رقؿ (-)19
( )1أيتان رقؿ (-)23 ،22
( )2اكظر تػسقر البقضاوي (-)489.3
( )3اكظر الؽشاف لؾزمخشري ( ،)668.2وتػسقر البقضاوي (-)489.3
( )4هبذا الؾػظ ذكره الؿػسرون فؼط -اكظر الؽشاف لؾزمخشري ( ،)668.2وتػسقر البقضاوي
الروحِ ) ( ،)1947.4ومسؾؿ،
( ،)489.3وأصؾف يف البخاري :كتاب :التػسقر ،بابَ :
(و َي ْس َللقك ََؽ طـ ّ
مسؾؿ بـ الحجاج ،أبق الحسقـ ،الؼشقري ،الـقس ابقري ،كتاب :صػة الؼقامة ولجـة والـار ،برقؿ:
( ،)2794الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل ﷺ ،دار الـشر :دار إحقاء
الرتاث العربل  ,بقروت )2152.4( ,
( )5ذكر اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ قدامة يف الؿغـل (-)412.9
( )6وهق ققل الجؿفقر -الجصاص :أحؿد بـ طؾل الرازي ،أبق بؽر ،أحؽام الؼرآن ،دار الـشر :دار إحقاء
=
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ققلف تعالك :ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ :أي :إذا كسقت كؾ إشقاء ثؿ
=
الرتاث العربل  ,بقروت – ط1435 :ه ،)41.5( ،والؼرصبل :محؿد بـ أحؿد ،إكصاري ،أبق طبد
اهلل الؼرصبل ،دار الـشر :دار الشعب – الؼاهرة ،)127.3( ،والرازي :فخر الديـ محؿد بـ طؿر
التؿقؿل الشافعل ،التػسقر الؽبقر أو مػاتقح الغقب ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,ط:
1421ه ،) 63.12( ،الؿرداوي :طؾل بـ سؾقؿان ،أبق الحسـ ،اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ
الخالف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت ,
( ،)134.9وقال مالؽ وأحؿد يف رواية هل الؿذهب يؼع الطالق ،ويؼع مثؾف العتاق -اكظر تػسقر
الؼرصبل ( ،)127.3والؿغـل ٓبـ قدامة ( )357.7واإلكصاف لؾؿرداوي (-)134.9
والراجح ـ واهلل أطؾؿ ـ ما ذهب إلقف الجؿفقر لؼقلف ﷺ( :مـ حؾػ طؾك يؿقـ فؼال إن شاء اهلل لؿ
يحـث) رواه أبق داود :سؾقؿان بـ إشعث ،السجستاين ،إزدي ،الســ ،تحؼقؼ :محؿد محقل الديـ
طبد الحؿقد ،دار الـشر :دار الػؽر ،برقؿ ( -)3261اكظر ســ أبل داود ( ،)225.3ورواه الـسائل:
أحؿد بـ شعقب ،أبق طبد الرحؿـ ،الســ (الؿجتبك) ،تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق غدة ،دار الـشر :مؽتب
الؿطبقطات اإلسالمقة  ,حؾب  ,ط :الثاكقة ،يف ســف برقؿ ( -)3833اكظر ســ الـسائل (،)25.7
ورواه الرتمذي :محؿد بـ طقسك ،أبق طقسك ،السؾؿل ،الجامع الصحقح ســ الرتمذي ،دار الـشر :دار
إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت  ,برقؿ ( )1531اكظر ســ الرتمذي ( ،)138.4وابـ ماجة ابـ ماجف:

محؿد بـ يزيد ،أبق طبد اهلل ،الؼزويـل ،الســ ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،دار الـشر :دار الػؽر –
بقروت  ,برقؿ ( -)2134اكظر ســ ابـ ماجة (-)683.1
قال الرتمذي :حديث بـ طؿر حديث حسـ ،ثؿ قال الرتمذي :والعؿؾ طؾك هذا طـد أكثر أهؾ العؾؿ مـ
أصحاب الـبل ﷺ وغقرهؿ :أن آستثـاء إذا كان مقصقٓ بالقؿقـ فال حـث طؾقف ،وهق ققل سػقان
الثقري وإوزاطل ومالؽ بـ أكس وطبد اهلل بـ الؿبارك والشافعل وأحؿد وإسحاق -اكظر ســ
الرتمذي (-)138.4
وقال ابـ الؿؾؼـ :رواه إربعة وحسـف الرتمذي وقال الحاكؿ صحقح اإلسـاد ،-ابـ الؿؾؼـ :طؿر بـ
طؾل بـ أحؿد ،القادياشل ،إكدلسل ،تحػة الؿحتاج إلك أدلة الؿـفاج دار الـشر :دار حراء  ,مؽة
الؿؽرمة  ,ط :إولك (-)563.2
أققل :وقد أجؿعقا طؾك أن آستثـاء الؿتصؾ يف إيؿان جائز وٓ كؽث طؾك الحالػ إذا لؿ يؿض
يؿقـف ،والجؿقع يعؾؿ أن القؿقـ والطالق كالهؿا مـع فقلخذ الطالق حؽؿ القؿقـ كؿا ذهب إلقف
الجؿفقر -ابـ طبد الرب :يقسػ بـ طبد اهلل الـؿري ،أبق طؿر ،التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين
وإساكقد ،دار الـشر :وزارة طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة  ,الؿغرب – (-)374.14
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تـبفت طؾقفا فتداركفا( ،)1وا ّ
ستدل بف ابـ طباس ¶ طؾك أن آستثـاء ٓ يجب
صح ذلؽ لؿ يتؼرر إقرار
أن يؽقن متصالً( ،)2وطامة الػؼفاء طؾك خالففٕ :كف لق ّ
صالق وٓ طتاق(-)3
يحؽك أكف بؾغ الؿـصقر أن أبا حـقػة خالػ ابـ طباس يف ذلؽ واستحضره
لقـؽر طؾقف فؼال لف أبق حـقػة :هذا يرجع طؾقؽ أكؽ تلخذ البقعة بإيؿان -أفرتضك
أن يخرجقا مـ طـدك فقستثـقا فقخرجقا طؾقؽ؟ فاستحسـ كالمف ورضل طـف(-)4
قال اإلمام الرازي :حاصؾ هذا الؽالم يرجع إلك تخصقص الـص بالؼقاس،
وفقف ما فقف ،واهلل أطؾؿ (-)5

( )1اكظر تػسقر الزمخشري (-)668.2
( ، )2الؽاساين :طالء الديـ أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد ،بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ،دار الـشر :دار
الؽتاب العربل  ,بقروت  ,ط :الثاكقة ،)154.3( ،وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد ( ،)332.1والؿغـل
ٓبـ قدامة (-)413.9
( )3اكظر بدائع الصـائع ( ،)154.3وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد ( ،،)332.1الغزالل :محؿد بـ محؿد بـ
محؿد ،أبق حامد ،القسقط يف الؿذهب ،دار الـشر :دار السالم  ,الؼاهرة ط :إولك (،)414.5
والؿغـل ٓبـ قدامة (-)413.9
والراجح ـ واهلل أطؾؿ ـ ما ذهب إلقف جؿاهقر العؾؿاء ،وذلؽ لصحة ما طؾؾ بف الؿملػ ؓ

 ،وقد

حؿؾ بعض العؾؿاء ققل ابـ طباس ¶ طؾك سؼقط اإلثؿ وأما الؽػارة فثابتة ،قال أبق طبقد :معـك
حديث ابـ طباس ¶ أكف إذا استثـك بعد سـة سؼط طـف الؿلثؿ وأما الؽػارة فنهنا ٓ تسؼط ،وطؾك
مثؾ هذا حؿؾف اإلمام الطربي -الؿروزي :محؿد بـ كصر ،أبق طبد اهلل ،اختالف العؾؿاء لؿحؿد بـ كصر
اختالف العؾؿاء ،دار الـشر :طالؿ الؽتب  ,بقروت  ,ط :الثاكقة (ص ،،)212الطربي :محؿد بـ جرير
بـ يزيد بـ خالد أبق جعػر ،جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،دار الـشر :دار الػؽر  ,بقروت – ط:
1435ه (-)229.15
( )4ذكره الؿػسرون مـ غقر سـد وٓ كسبف -اكظر تػسقر الزمخشري (-)669.2
( )5اكظر تػسقر الزمخشري (-)668.2
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اآل ٞٙاهثاهث:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ(-)1
ققؾ :كاكت السػقـة لعشرة إخقة خؿسة مـفؿ زمـك وخؿسة مـفؿ يعؿؾقن يف
البحر( -)2ققلف (وراءهؿ) ،أي :أمامفؿ وققؾ خؾػفؿ( ،)3وكان صريؼفؿ يف رجقطفؿ
(ج َؾـدا)(-)4
طؾقف وما كان طـدهؿ خربه فلطؾؿ اهلل بف الخضر ،واسؿ الؿؾؽ الغاصب ُ
واستدل بف الشافعل وغقره طؾك أن الؿسؽقـ يطؾؼ طؾك مـ يؿؾؽ شقئًا إذا
لؿ يؽػف وطؾك أن الػؼقر أسقء حا ً
ٓ مـ الؿسؽقـ( ،)5واستلكس بعض الػؼفاء لباب
الشركة هبذه أية(-)6


عٕسح طّ:

وفقفا آيتان مؽقتان()7

حؽؿقتان(: )8

( )1اكظر تػسقر الزمخشري (-)668.2
( )2ذكره الؿػسرون مـ غقر سـد وٓ كسبة -اكظر تػسقر الزمخشري (-)691.2
( )3اكظر الؿرجع السابؼ (-)691.2
( )4السابؼ ( ،)691.2وجؾـدا هق مؾؽ طؿان ـ ولعؾف طؾؿ طؾك مؾقكفؿ ـ ،ولؿا بعث الـبل ﷺ أرسؾ
طؿرو بـ العاص ؓ

إلك جقػر وطباد ابـ جؾـدا فلسؾؿا وأسؾؿ معفؿا أهؾ طؿان -اكظر الؿعجؿ

الؽبقر لسؾقؿان بـ أحؿد الطرباين (-)8.23
( )5كؿا يف آية :ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ يف سقرة التقبة أية رقؿ (-)63
( )6لؿ أجد أحدا مـ الػؼفاء فقؿا اصؾعت طؾقف مـ كتب الػؼف والتػسقر استدل بأية يف باب الشركة ،إٓ أن
بعض العؾؿاء ذكر السػقـة ققاسا طؾك مـ دفع دابتف لرجؾ لقمجرها  ,والذي يليت مـ ضفرها كصػقـ
بقـفؿا ,أن الصقاب أن ما قسؿ اهلل مـ ضفرها لصاحبفا ولؿـ دفعت إلقف أجرة الؿثؾ -اكظر الؿبسقط
لؾسرخسل (-)219.11
( )7والسقرة كؾفا مؽقة إٓ أيتان رقؿ ( )131 ،133فنهنؿا مؽقتان -اكظر تػسقر الزمخشري (-)51.3
( )8قال ابـ العربل :وفقفا ست آيات ،اكظر أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-)253.3
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اآل ٞٙاألٗىل:
ققلف تعالك :ﱡ ---ﱏ ﱐ ﱑ * ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ---ﱠ(-)1
قال بعض الؿػسريـٕ :وقات ذكري :وهل مقاققت الصالة ،وقال بعضفؿ:
لذكر صاليت( ،)2لؿا روي أكف قال ﷺ( :مـ كام طـ صالة أو كسقفا ،فؾقؼضفا إذا
ذكرها ،إن اهلل تعالك يؼقل :ﱡﱏ ﱐ ﱑﱠ( ،)3وطؾك هذا يستدل بف طؾك
أن الـائؿ ٓ يسؼط طـف قضاء الصالة(-)4
ولؼد حؼؼ

الؿتلخرون()5

 ,مـ فؼفاء الشافعقة  ,أن الـائؿ يعطك حؽؿ

الؿستقؼظ يف أربع صقر :أحدها :يف أكف ٓ يسؼط طـف قضاء الصالة بخالف الؿغؿل
طؾقف( ،)6ثاكقتفا :يف بؼائف طؾك القٓية( ،)7ثالثتفا :صحة وققفف ،بخالف الؿجـقن

( )1أيتقـ رقؿ (-)15 ،14
( )2اكظر تػسقر البقضاوي (-)44.4
( )3الحديث بؾػظ مـ كام طـ صالة لؿ يرو يف الؽتب الستة ،ولؽـف مروي يف قصة كقم الـبل ﷺ وأصحابف
╚ طـ صالة الصبح بؾػظ :مـ كسل الصالة فؾقصؾفا إذا ذكرها فنن اهلل قال (وأقؿ الصالة
لذكري) رواه مسؾؿ كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة ،برقؿ ( -)339اكظر صحقح مسؾؿ (-)471.1
( )4ذكر اإلجؿاع طؾك ذلؽ الـقوي :أبق زكريا ،يحقك بـ شرف بـ مري ،شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ،

دار الـشر :دار إحقاء الرتاث  ,بقروت –

(-)186.5

( )5الزركشل :محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل ،الزركشل ،أبق طبد اهلل ،الؿـثقر يف الؼقاطد ،دار الـشر :وزارة
إوقاف والشئقن اإلسالمقة  ,الؽقيت -)247.3( ,
( )6ذكر اإلجؿاع طؾك ذلؽ ،وطؾك أن الؿغؿك طؾقف ٓ يؼضل ققاسا طؾك الؿجـقن الؿرفقع طـف الؼؾؿ :فال
تؽؾقػ طؾقف -اكظر التؿفقد ٓبـ طبد الرب (-)291 ،293.3
( )7قال :الشقرازي :والػرق بقـف وبقـ اإلغؿاء أن الـائؿ ثابت العؼؾٕ ،كف إذ كبف اكتبف والؿغؿك طؾقف بخالفف،
اكظر والشقرازي :إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ ،أبق إسحاق ،الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل ،دار الـشر:
دار الػؽر – بقروت ،)185.1( ,والـقوي :أبق زكريا ،يحقك بـ شرف بـ مري ،الؿجؿقع شرح
الؿفذب مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل ،دار الـشر :دار الػؽر  ,بقروت – (-)358.6
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والؿغؿل طؾقف( ،)1رابعتفا :صحة صقم الـائؿ ولق استغرق جؿقع الـفار(-)2

اآل ٞٙاهثاُ:ٞٚ
ققلف تعالك :ﱡﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ(-)3
ققلف تعالك( :ﱺ ﱻ ﱼ) ،أي :صؾ وأكت حامد لربؽ( ،ﱽ ﱾ
ﱿ) ،يعـل صالة الػجر( ،ﲀ ﲁ) ،يعـل الظفر والعصر( ،ﲃ ﲄ

ﲅ) ،ومـ ساطاتف ،جؿع إكَك بالؽسر والؼصر ،وأكآء بالػتح والؿد(( ،)4ﲆ)
يعـل الؿغرب والعشاء ،ففذه أية ـ أيضا ـ جامعة لؾصؾقات الخؿس ،ققلف تعالك:

( )1وققفف بعرفف ،إذا أفاق الؿجـقن والؿغؿك طؾقف يف طرفة فحجفؿا صحقح وهق ققل جؿاهقر العؾؿاء-
واكظر أيضا ابـ ك جقؿ :الشقخ زيـ العابديـ بـ ابراهقؿ ،البحر الرائؼ شرح كـز الرقائؼ ،دار الـشر :دار
الؿعرفة – بقروت – ط :الثاكقة ،)161.1( ،والؼرايف :شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف ،الذخقرة،
دار الـشر :دار الغرب  ,بقروت – ط1994 :م ،الؿغـل ٓبـ قدامة-)212.3( ،
واختؾػقا يف ال ؿغؿك طؾقف إذا حؿؾ إلك طرفات يف يقم طرفة ،فذهب مؾؽ وأبق حـقػة إلك صحة وققفف،
وذهب الشافعقة والحـابؾة إلك طدم صحة وققفف ،وقال ابـ قدامة :تققػ أحؿد يف هذه الؿسللة -اكظر
الؿبسقط لؾسرخسل ( ،)56.4والؿغربل :محؿد بـ طبد الرحؿـ ،أبق طبد اهلل ،مقاهب الجؾقؾ شرح
مختصر خؾقؾ ،دار الـشر :دار الػؽر

–

بقروت

–

ط :الثاكقة ( ،)481.2الؿفذب لؾشقرازي

( ،)226.1والؿغـل ٓبـ قدامة (-)211.3
والراجح واهلل أطؾؿ :أكف يؼاس طؾك الؿجـقن الذي ٓ تؽؾقػ طؾقف بجامع رفع الخطاب طـفؿا ٕكف
تؽؾقػ بؿا ٓ يطاق ،ويجب أن يؽقن الخطاب مػفقما معؾقما-
( )2وقال أبق سعقد آصطخري مـ الشافعقة صقمف ٓ يصح ،والؿذهب أكف يصح صقمف ،اكظر أحؽام
الؼرآن لؾجصاص ( ،)229.1الخرشل :محؿد بـ طبد اهلل ،الؿالؽل ،أبق طبد اهلل ،دار الـشر :دار الػؽر
 ,بقروت – ( ،)248.2والؿفذب لؾشقرازي ( ،)185.1والؿغـل ٓبـ قدامة (-)12.3
( )3أية رقؿ (-)133
( )4السجستاين :محؿد بـ طزيز ،أبق بؽر ،غريب الؼرآن ،دار الـشر :دار قتقبة ،ط1416 :ه( ،ص-)69
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(ﲇ ﲈ) تؽرير لصاليت الصبح والؿغرب :إلرادة آختصاص(-)1


عٕسح األَجٛبء:

وفقفا آية واحدة حؽؿقة()2

ققلف تعالك :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ(-)3
الـػش :أن يـتشر الغـؿ بالؾقؾ يرطك بال راع( ،)4وطـ ابـ مسعقد ؓ

:

كان ذلؽ الحرث كرمًا قد تدلت طـاققده(-)5
روي أن داود ♠ حؽؿ بالغـؿ لصاحب الحرث ،فؼال سؾقؿان ♠

ـ وهق ابـ إحدى طشرة سـة :غقر هذا أرفؼ هبؿا ،قال :وما ذاك؟ قال :أن تدفع الغـؿ
إلك أهؾ الحرث فقـتػعقن بللباهنا وأوٓدها وشعرها ،والحرث إلك أرباب الغـؿ
يؼقمقن طؾقف حتك يعقد إلك ما كان ثؿ يرتادان ،فذلؽ ققلف تعالك :ﱡﲖ

ﲗﱠ( ،)6فؼال :الؼضاء ما قضقت وأمضك الحؽؿ بذلؽ(-)7
( )1اكظر تػسقر البقضاوي (-)76 ،77.4
أققل :تؼدم الؽالم طؾك أوقات الصالة يف أكثر مـ آية :مـفا ققلف تعالك :ﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱥ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ سقرة اإلسراء أية رقؿ (-)78
ﱦ
ﱡﱢﱣﱤ
( )2وقال ابـ العربل :فقفا ست آيات :يعـل حؽؿقة ،اكظر أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-)253.3
( )3أية رقؿ (-)78
( )4الراغب إصػفاين :الحسقـ بـ محؿد ،أبق الؼاسؿ ،دار الـشر :دار الؿعرفة – لبـان – (-)532.1
( )5وكؼؾ هذا التػسقر أيضا طـ ابـ طباس ╚ وكثقر مـ الؿػسريـ :البغقي :حسقـ بـ مسعقد ،أبق محؿد،
معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،دار الـشر :دار الؿعرفة – بقروت – ( ،)253.3وابـ كثقر :اسؿاطقؾ بـ طؿر،
أبق الػداء ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،دار الـشر :دار الػؽر – بقروت ,ط1431 :ه (-)187.3
( )6أية رقؿ (-)79
( )7اكظر تػسقر الرازي (-)169.22
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وجاءت شريعتـا بؿثؾ هذه الشريعة :فضؿـت ما أفسدتف البفائؿ بالؾقؾ دون
الـفار( ،)1روي أكف ﷺ قضك يف كاقة لؾرباء ؓ

( )2دخؾت حائط( )3رجؾ( )4مـ

إكصار أن طؾك أهؾ الؿقاشل حػظفا بالؾقؾ وطؾك أهؾ إمقال حػظفا بالـفار(-)5
وكان شريح الؼاضل( )6يضؿـ ما أفسدتف الغـؿ بالؾقؾ وٓ يضؿـ ما أفسدت
( )1وهق ققل الحـابؾة ،ومذهب الجؿفقر كؿا سقليت-
( )2الرباء بـ مالؽ بـ الـضر أخق أكس بـ مالؽ خادم الـبل ﷺ ¶ ،شفد أحدا وما بعدها مـ
الؿشاهد مع رسقل اهلل ،كان شجاطا جدا لف مقاقػ مشفقرة ،وكان حسـ الصقت يرجز لؾـبل ﷺ يف
بعض أسػاره ،واستشف د يقم حصـ تسرت يف خالفة طؿر سـة طشريـ وققؾ قبؾفا وققؾ سـة ثالث
وطشريـ لؾفجرة -ابـ طبد الرب :يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب ،آستقعاب يف معرفة
إصحاب ،دار الـشر :دار الجقؾ  ,بقروت – 1412ه ،ط :إولك (153.1ـ  ،)155وابـ حجر:
أحؿد بـ طؾل بـ حجر ،أبق الػضؾ العسؼالين ،اإلصابة يف تؿققز الصحابة ،دار الـشر :دار الجقؾ ,
بقروت  ،,ط :إولك279.1( ،ـ -)281
( )3قال ابـ إثقر :البستان مـ الـخقؾ إذا كان طؾقف حائط وهق الجدار وقد تؽرر يف الحديث وجؿعف
الحقائط -اكظر الـفاية يف غريب إثر (-)462.1
( )4يف بعض الروايات حائط ققم ،ولؿ أطثر طؾك اسؿ الرجؾ ،وذكرت بعض الروايات أكف مـ إكصار-
( )5رواه أبق داود يف ســف برقؿ ( -)3573اكظر ســ أبل داود ( ،)298.3ورواه ابـ ماجة يف ســف برقؿ
( -)2332اكظر ســ ابـ ماجة (-)781.2
قال ابـ الؿؾؼـ :رواه مالؽ والشافعل وأحؿد وأبق داود والـسائل وابـ ماجف والدارقطـل وابـ حبان
والبقفؼل وقال الحاكؿ صحقح اإلسـاد ،وسبؼف إلك تصحقحف إمامـا الشافعل فنكف قال :أخذكا هبذا
الحديث لثبقتف واتصالف ومعرفة رجالف -طؿر بـ طؾل بـ الؿؾؼـ إكصاري ،خالصة البدر الؿـقر يف
تخريج كتاب الشرح الؽبقر لؾرافعل ،دار الـشر :مؽتبة الرشد  ,الرياض  ،1413 ,ط :إولك
(-)333.2
( )6شريح بـ الحارث بـ ققس الؼاضل أبق أمقة الؽـدي الؽقيف الػؼقف ،ويؼال :شريح بـ شرحبقؾ مـ
الؿخضرمقـ استؼضاه طؿر طؾك الؽقفة ثؿ طؾك فؿـ بعده ،وحدث طـ طؿر وطؾل وابـ مسعقد
╚ وطـف الشعبل والـخعل وطبد العزيز بـ رفقع ومحؿد بـ سقريـ وصائػة استعػك مـ الؼضاء
قبؾ مقتف بسـة مـ الحجاج وطاش مائة وطشريـ سـة ،تقيف سـة ثؿان وسبعقـ لؾفجرة ،وققؾ غقر ذلؽ-
=
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بالـفار ،ويستدل هبذه أية ﱡﲇ ﲈﱠ أية ،ويؼقل :كان الـػش بالؾقؾ(،)1
وهبذا أخذ الشافعل ومالؽ( ،)2وذهب أبق حـقػة وأصحابف إلك إهدار ما أتؾػت
البفقؿة إٓ أن يؽقن مع البفقؿة سائؼ أو قائد( ،)3وقال بعض أصحاب الشافعل إن
كان مرتع الؿاشقة مقاتًا حقل البؾد لؿ يجب طؾك مالؽفا حػظفا بالـفار وإن كان
مرتعفا يف تؾؽ البؾد يف حريؿ الؿزارع ويعؾؿ صاحب الؿاشقة أكف متك أرسؾفا
وأصؾؼفا دخؾت زرع غقره وأفسدتف فعؾقف حػظ ماشقتف هنار ًا ،وأما يف الؾقؾ فنن كان يف
بؾد لقس لبساتقـفا ومزارطفا حقطان فنكف يجب طؾك مالؽ الؿاشقة حػظ ماشقتف وإن
كان لفا حقطان فال ضؿان طؾك صاحب الؿاشقة لتػريط صاحب البستان يف ترك
اإلغالق وق ّقد حديث الرباء هبذه إحقال( -)4واهلل أطؾؿ

=
اكظر تذكرة الحػاظ لؾذهبل ( ،)59.1وصبؼات الحػاظ لؾسققصل (ص-)27
( )1رواه البقفؼل :أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك ،أبق بؽر ،ســ البقفؼل الؽربى ،دار الـشر :مؽتبة
دار الباز  ,مؽة الؿؽرمة – ط1414 :ه-)342.8( ،
( )2وهق ققل الجؿفقر ومـفؿ الحـابؾة كؿا تؼدم -ابـ جزي :محؿد بـ أحؿد بـ جزي ،الؽؾبل ،الؼقاكقـ
الػؼفقة ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – ط2336 :م (ص ،)219والؿفذب لؾشقرازي
( ،)226.2والؿغـل ٓبـ قدامة (-)156.9
( )3اكظر أحؽام الؼرآن لؾجصاص (-)53.5
( )4ذكره الؼاضل يف تػسقره مختصرا طـ الشافعل -اكظر تػسقر الرازي (-)173.22
والراجح واهلل أطؾؿ ما ذهب إلقف الجؿفقر ،وذلؽ لمين:
1ـ لحديث الرباء ،وهق حديث صحقح تؾؼاه العؾؿاء بالؼبقل ،ورواه أهؾ الحجاز وطؿؾقا بف-
 2ـ وٕن هذا مؼتضك الؼرآن الؽريؿ وهق الذي قالف أهؾ الؾغة :فنن الـػش ٓ يؽقن إٓ بالؾقؾ -اكظر
التؿفقد ٓبـ طبد الرب (-)84.11
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عٕسح انذح:

مدكقة( )1وآيات إحؽام فقفا ثؿان()2

اآل ٞٙاألٗىل:
ققلف تعالك :ﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤﱠ(-)3
يؼقل تعالك مـؽر ًا طؾك الؽػار يف صدهؿ الؿممـقـ طـ إتقان الؿسجد الحرام
وقضاء مـاسؽفؿ فقف ،وقد جعؾف اهلل  ,شرطا – :سقا ًء ٓ :فرق فقف بقـ الؿؼقؿ والـائل
طـف يف رباع( )4مؽة وسؽـاها(-)5
وققؾ :الؿراد بالؿسجد الحرام الحرم ،وققؾ :مؽة( ،)6وحؿؾف اإلمام الشافعل
طؾك ضاهره قال :هق طقـ الؿسجد(-)7
( )1استثـك بعض الؿػسريـ أربع آيات مـفا ،ولؽـ الطربي مضك طؾك التغؾقب فؼال :إهنا مدكقة -اكظر
تػسقر الطربي (-)139.17
( )2ذكر ابـ العربل أن فقفا ـ مـ آيات إحؽام ـ ست طشرة آية -اكظر أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل
(-)271.3
( )3أية رقؿ (-)25
( )4رباع مؽة :مـازلفا :-ومـف :الـفاية يف غريب إثر ٓبـ إثقر (-)189.2
( )5اختصر الؿملػ ققل ابـ كثقر يف تػسقر أية -اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)215 ،214.3
( )6وهؿا بؿعـك واحد ،وروي هذا طـ ططاء ،وهق ققل الجؿفقر -اكظر تػسقر الطربي (،)135.13
وأحؽام الؼرآن لؾجصاص ( ،)62.5وتػسقر الؼرصبل ( ،)32.12وابـ قدامة :طبد اهلل بـ أحؿد بـ
قدامة ،الؿؼدسل ،أبق محؿد ،الؽايف يف فؼف اإلمام الؿبجؾ أحؿد بـ حـبؾ ،دار الـشر :الؿؽتب
آسالمل – بقروت -)363.4( ,
( )7اكظر الؿجؿقع لؾـقوي (-)238.9
=
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واختؾػ يف معـك السقاء أيضًا :فؼقؾ :سقاء يف آكتػاع بالـزول( ،)1وققؾ:
سقاء يف التعظقؿ وإقامة الـسؽ( ،)2وققؾ :يف إمـ( ،)3ومـ ذلؽ وقع الخالف يف بقع
وجقزه الشافعل( ،)5وقد جرت يف هذه
دور مؽة :فؿـعف أبق حـقػة لفذه أية(،)4
ّ
الؿسللة مـاضرة ذكراها بقـ الشافعل وإسحاق بـ راهقيف بؿسجد الخقػ( )6وأحؿد
بـ حـبؾ حاضر أيضًا فذهب الشافعل إلك أن رباع مؽة تؿؾؽ وتقرث وتمجر،
واحتج بؿا روى طـ أسامة بـ زيدؓ

ؓقال قؾت :يا رسقل اهلل اكزل غد ًا يف دارك

بؿؽة فؼال صؾك اهلل طؾقف( :وهؾ ترك لـا طؼقؾ مـ رباع؟ ،ثؿ قال ٓ :يرث الؽافر

=
والراجح واهلل أطؾؿ ما ذهب إلقف الجؿفقر لدخقل جؿقع مؽة تحت مسؿك الؿسجد الحرام ،قال تعالك
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ سقرة اإلسراء أية رقؿ ( ،)1ولؿ يسر بف مـ
طقـ الؿسجد-
ومـ أية ققلف تعالك( :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ) ،يف مؽة كؾفا ولقس يف الؿسجد وحده-
( )1وقال بف جؿاطة مـ العؾؿاء -اكظر تػسقر الطربي (-)137.17
( )2اكظر تػسقر الؼرصبل (-)32.12
( )3اكظر أحؽام الؼرآن لؾجصاص (-)93.1
قال الؼرصبل :وأجؿع الـاس طؾك آستقاء يف كػس الؿسجد الحرام -اكظر تػسقر الؼرصبل (-)34.12
( )4وهق ققل الجؿفقر -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)146.5وآستذكار ٓبـ طبد الرب (،)154.5
والؿغـل ٓبـ قدامة (-)17.4
( )5وهق ققل ٕبل حـقػة والرواية الؿؼدمة طـ اإلمام أحؿد -اكظر أحؽام الؼرآن لؾجصاص (،)62.5
وبدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)146.5والؿغـل ٓبـ قدامة (-)177.4
والراجح واهلل أطؾؿ :أن أرض مؽة ودورها يجقز تؿؾؽفا وبقعفا وإجارهتا واستئجارها ،وسقليت التدلقؾ
طؾك الرتجقح يف ثـايا الؿـاضرة التل سقذكرها الؿملػ ؓ

بقـ الشافعل وإسحاق بـ راهقيف

رحؿفؿا اهلل--
( )6الؿحاورة يف مـك ،قال الخطابل :والخقػ :ما اكحدر طـ الجبؾ وارتػع طـ الؿسقؾ ،وبف سؿل مسجد
الخقػ -اكظر الخطابل :أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ البستل ،أبق سؾقؿان ،غريب الحديث ،دار الـشر:
جامعة أم الؼرى  ,مؽة الؿؽرمة ( ,ص-)275
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الؿسؾؿ وٓ الؿسؾؿ الؽافر) ،وهذا الحديث مخرج يف الصحقحقـ( ،)1وبؿا ثبت أن
طؿر بـ الخطاب ؓ

ؓاشرتى مـ صػقان بـ أمقة ؓ

ؓدار ًا بؿؽة فجعؾفا

سجـًا بلربعة آٓف درهؿ(-)2
وذهب إسحاق بـ راهقيف إلك أهنا ٓ تقرثٕ :هنا ٓ تمجر ،وهق مذهب
صائػة مـ السؾػ ،واحتج بلن الحسـ وططاء وصاوسًا وإبراهقؿ ٓ يرون ذلؽ(،)3
فؼال الشافعل :أكا أققل :قال رسقل اهلل ﷺ وأكت تؼقل قال ططاء وصاوس وإبراهقؿ
والحسـ ،وهؾ ٕحد مع رسقل اهلل ﷺ حجة؟ ،ثؿ قال :قال اهلل طز وجؾ :ﱡﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ( )4فلضقػ الدار إلك مالؽفا أو إلك غقر مالؽفا؟،
قال إسحاق :إلك مالؽفا ،فؼال لف الشافعل :ققل اهلل أصدق إقاويؾ ،فؼال لف
إسحاق :قال اهلل طز وجؾ :ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ فؼال لف الشافعل :اقرأ أول
أية ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ فسؽت
إسحاق( ،)5قال :لؿا طؾؿت أن الحجة لزمتـل تركت ققلل(-)6
( )1متػؼ طؾقف -رواه البخاري ،كتاب الؿغازي ،باب أيـ ركز الـبل ﷺ الراية يقم الػتح -اكظر صحقح
البخاري ( ،)1563.4ورواه مسؾؿ يف مقضعقـ مؼتصرا يف كؾ مقضع طؾك جؿؾة مـ الحديث يف
كتاب الحج ،برقؿ ( -)1351اكظر صحقح مسؾؿ ( ،)984.2والجؿؾة الثاكقة يف كتاب الػرائض ،برقؿ
( -)1614اكظر صحقح مسؾؿ (-)1233.3
( )2رواه البخاري تعؾقؼا ،كتاب الخصقمات ،باب الربط والحبس يف الحرم -اكظر صحقح البخاري
(-)853.2
( )3وهق مذهب الجؿفقر ـ كؿا تؼدم ـ لؽـ الراجح الؼقل الثاين وطؾقف استؼر إمر -اكظر آستذكار ٓبـ
طبد الرب ( ،)154.5والؿغـل ٓبـ قدامة (-)177.4
( )4سقرة الحشر أية رقؿ (-)8
( )5يف إصؾ أبق إسحاق والصقاب ما أثبتف-
( )6ذكر الؼصة بعض الؿػسريـ مسـدة -اكظر الثعؾبل :أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ أبق إسحاق الـقسابقري،
لؽشػ والبقان ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت  ,لبـان 1422 ,هـ2332,م ،ط:
=

336

حتقٚن ٙات األذلاَ ًّ ض٘ز ٝاهلٔ إىل ُٔا ٞٙض٘ز ٝاذتخ ًّ كتاب «أذلاَ اهلتاب املبني»

واستدلقا بؼقلف تعالك :ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ طؾك تعؾؼ العؼاب
طؾك مجرد إرادة الؿعصقة بؿؽة ،وأن ذلؽ حؽؿ مختص هبا مـ بقـ سائر البالد(،)1
قال ابـ مسعقدؓ

هؿ بخطقئة لؿ تؽتب طؾقف ما لؿ يعؿؾفا ،ولق أن
 :لق أن رجالً ّ

هؿ بؼتؾ رجؾ طـد البقت وهق بعدن أبقـ(ٕ )2ذاقف اهلل مـ طذاب ألقؿ( :)3ولفذا
رجالً ّ
هؿ أصحاب الػقؾ طؾك تخريب البقت أرسؾ اهلل طؾقفؿ ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
لؿا ّ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ( :)4أي دمرهؿ وجعؾفؿ طربة وكؽا ً
ٓ
لؿـ أراده بسقء(-)5

=
إولك ،) 16.7( ،وابـ طساكر :طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل ،أبق الؼاسؿ ،تاريخ مديـة دمشؼ وذكر
فضؾفا وتسؿقة مـ حؾفا مـ إماثؾ ،دار الـشر :در الػؽر  ,بقروت – ط1995 :م،)382.51( ،
وذكر الؼصة غقر مسـدة الرازي يف تػسقره ( ،)22.23وإلقسل :شفاب الديـ السقد محؿقد أبق
الػضؾ ،وح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل ,
بقروت -)139.17( ,
( )1اكظر السؿعاين :مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار ،أبق الؿظػر ،تػسقر الؼرآن ،دار الـشر :دار القصـ ,
الرياض  ,ط :إولك ،)433.3( ،وتػسقر البغقي (-)283.3
( )2طدن أبقـ مديـة كبقرة يف جـقب الجزيرة العربقة تحدد هبا الجزيرة العربقة مـ جفة الجـقب ،وسؿقت
طدن أبقـ لتؿققزها -اكظر الزمخشري :محؿقد بـ طؿر ،الػائؼ يف غريب الحديث ،دار الـشر :دار
الؿعرفة  ,لبـان ،ط ،)239.1( :والـفاية يف غريب الحديث وإثر ٓبـ إثقر ( ،)23.1وأضقػت
طدن إلك أبقـ :لتؼارهبؿا-
( )3رواه الطرباين :سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب أبق الؼاسؿ ،الؿعجؿ الؽبقر ،دار الـشر :مؽتبة الزهراء ,
الؿقصؾ  ,ط :الثاكقة ( ،)222.9وكسبف السققصل يف الدر الؿـثقر ـ باإلضافة إلك الطرباين ـ إلك سعقد
ابـ مـصقر يف ســف -اكظر السققصل :طبد الرحؿـ بـ الؽؿال جالل الديـ ،الدر الؿـثقر ،دار الـشر :دار
الػؽر  ,بقروت – ط1993 :م (-)26.6
( )4سقرة الػقؾ أيات (3ـ-)5
( )5اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)216.3
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اآل ٞٙاهثاُ:ٞٚ
ققلف تعالك :ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ( ،)1أي :كاد يف الـاس داطقًا لفؿ إلك الحج إلك هذا البقت الذي
أمرك ببـائف(ُ ،)2
فذكر أكف قال :يا رب وكقػ أبؾغ الـاس وصقيت ٓ يـػذهؿ؟ فؼقؾ :كاد
وطؾقـا البالغ ،فؼام طؾك مؼامف ،وققؾ :طؾك الحجر ،وققؾ :طؾك الصػا ،وققؾ :طؾك
أبل قبقس ،وقال :يا أيفا الـاس إن ربؽؿ قد اتخذ بقتًا فحجقه ،فقؼال :إن الجبال
تقاضعت حتك بؾغ الصقت أرجاء إرض وأسؿع مـ يف إرحام وإصالب،
وأجابف كؾ مـ سؿعف ـ مـ حجر أو مدر أو شجر ومـ كتب اهلل أن يحج إلك يقم
الؼقامة ـ لبقؽ الؾفؿ لبقؽ ،هذا مضؿقن ما روى طـ ابـ طباس ¶ ومجاهد
وطؽرمة وسعقد بـ جبقر وغقر واحد مـ السؾػ( -)3واهلل أطؾؿ-
ققلف تعالك( :ﱼ) أي مشاة جؿع راجؾ كؼائؿ وققام(-)4
(ﱽ ﱾ ﱿ) أي :وركباكًا :طؾك كؾ بعقر مفزول أتعبف بعدُ السػر
ففزلف((ؓ ،)5ﲀ) صػة لؽؾ ضامرٕ :كف يف معـك الجؿع ،وقرئ يلتقن صػة
لؾرجال والركبان(( ،)6ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ) صريؼ بعقد(-)7
واستدل هبذه أية مـ ذهب مـ العؾؿاء إلك أن الحج ماشقًا لؿـ قدر طؾقف
( )1أية رقؿ (-)27
( )2اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)217
( )3ذكر هذه الروايات الطربي يف تػسقره (-)155 ،144.17
( )4اكظر تػسقر الزمخشري (-)153.3
( )5اكظر تػسقر البقضاوي (-)123.4
( )6اكظر تػسقر الزمخشري (-)153.3
( )7اكظر تػسقر البقضاوي (-)123.4
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أفضؾ كؿالؽ والشافعل يف أحد ققلقف( ،)1ورجحف الرافعل(ٕ :)2كف قدّ مفؿ يف
الذكر(ّ ،)3
فدل طؾك آهتؿام هبؿ ،وققة هؿؿفؿ ،وشدة طزمفؿ-
والذي طؾقف إكثرون ،وبف قال الشافعل يف الؼقل أخر ،واختاره الـقوي(:)4
أن الحج راكبًا أفضؾ :اقتدا ًء برسقل اهلل ﷺ ،فنكف حج راكبًا مع كؿال ققتف ﷺ(،)5
وأجاب إولقن بلكف ﷺ إكؿا حج راكبًا حتك يظفر فقؼتدى بف ويستػتك ،فالركقب يف
حؼف أفضؾ مـ الؿشل لعؿقم الؿصؾحة بركقبف(-)6
ثؿ قد اشتؿؾت أيتان طؾك أمقر:
إول :الؿـافع الؿشفقدة ،وقال أكثر الؿػسريـ :هل مـافع الدكقا التل هل
التجارة وإرزاق ،فقدل طؾك جقاز التجارة(-)7
( )1الشافعل :محؿد بـ إدريس أبق طبد اهلل ،إم ،دار الـشر :دار الؿعرفة  ,بقروت – 1393ه ،ط :الثاكقة
( ،)116.2وأحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-)281.3
( )2اكظر العزيز شرح القجقز (-)381.12
( )3يف ققلف تعالك( :رجآ)-
( )4اكظر الؿجؿقع لؾـقوي (-)137 ،136.8
( )5اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)123.2والذخقرة لؾؼرايف ( ،)181.3والؿفذب لؾشقرازي
(-)198.1
أققل :والؼقل الثاين هق الراجح :لصحة استدٓل الؼائؾقـ بف ،وٕن الركقب أطقن طؾك أداء العبادة
والذكر-
( )6ولؾشافعقة ققل ثالث :أهنؿا سقاء ،وهذه التؼسقؿات الثالثة ٕفضؾقة الحج ذكرها الؿرداوي يف
اإلكصاف ،وذكر أن بعض الحـابؾة قدم الحج ماشقا -اكظر اإلكصاف (-)29.4
أققل :وٓ يصؾح ما ذكر مـ سبب ركقبفٕ :كف طؾقف الصالة والسالم كان يستػتك يف كؾ مؽان ،ويعؾؿ
مؽاكف وٓ حاجب لف وٓ ُش َرط ،كؿا أكف طؾقف الصالة والسالم كان يذهب لصالة العقد ماشقا -اكظر كقؾ
إوصار لؾشقكاين (-)351.3
( )7ذكر اإلمام الطربي ؓ

إققال يف ذلؽ ،ثؿ قال :وأولك إققال بالصقاب ققل مـ قال :طـل بذلؽ

لقشفدوا مـافع لفؿ مـ العؿؾ الذي يرضل اهلل والتجارة :وذلؽ أن اهلل طؿ لفؿ مـافع جؿقع ما يشفد لف
=
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ِ
كر اسؿف طز اسؿف يف إيام الؿعؾقمات ،وإكثرون طؾك أهنا طشر ذي
الثاين :ذ ُ
الحجة()1

وققؾ :يقم طرفة والـحر وأيام التشريؼ( ،)2واختاره الزجاج(-)3

وقال الضحاك :يقم الرتوية وطرفة ويقم الـحر( ،)4وقال مالؽ :يقم الـحر
ويقمان بعده(-)5
ثؿ خص اهلل إيام الؿعؾقمات بالذكر ،ومػفقمف أن ٓ يؽقن يف غقرها ،وبف
أخذ الؽثقرون ،فؿـ قال :هل العشر ـ وآخرها يقم الـحر أو يقم الرتوية وطرفة ويقم
=
الؿقسؿ ويليت لف مؽة أيام الؿقسؿ مـ مـافع الدكقا وأخرة ،ولؿ يخصص مـ ذلؽ شقئا مـ مـافعفؿ
بخرب وٓ طؼؾ فذلؽ طؾك العؿقم يف الؿـافع التل وصػت -اكظر تػسقر الطربي (-)147.17
( ،)1وقد ذكر الطربي ؓ

هذا الؼقل طـ طدد مـ الصحابة والتابعقـ ،وذكر الطحاوي أن هذا ققل أبل

حـقػة وصاحبقف رحؿفؿ اهلل تعالك ،والؿسللة فقفا تػصقؾ طـفؿ ،وما ذكره الطربي مذهب الشافعل
وأحؿد -اكظر تػسقر الطربي ( ،)148 ،147.17وأحؽام الؼرآن لؾجصاص ( ،)67.5وبدائع الصـائع
لؾؽاساين ( ،)196.1وتػسقر ابـ كثقر ( ،)217.3والؿغـل ٓبـ قدامة (-)129.2
( )2وهذا ققل ابـ زيد ،رواه الطربي يف تػسقره ،)334.2( ،وروي مرفقطا يف كراهة صقام أيام التشريؼ مـ
غقر ذكر لأليام الؿعؾقمات ،رواه الـسائل يف ســف برقؿ ( -)3334اكظر ســ الـسائل ( ،)252.5ورواه
الرتمذي يف ســف برقؿ ( -)773اكظر ســ الرتمذي (-)143.3
وحديث طؼبة بـ طامر حديث حسـ صحقح والعؿؾ طؾك هذا طـد أهؾ العؾؿ يؽرهقن الصقام أيام
التشريؼ إٓ أن ققما مـ أصحاب الـبل ﷺ وغقرهؿ رخصقا لؾؿتؿتع إذا لؿ يجد هديا ولؿ يصؿ يف
العشر أن يصقم أيام التشريؼ -اكظر ســ الرتمذي (-)143.3
( )3قال البغقي :واخت ار الزجاج أن إيام الؿعؾقمات يقم الـحر وأيام التشريؼٕ :ن الذكر طؾك هبقؿة
إكعام يدل طؾك التسؿقة طؾك كحرها ،وكحر الفدايا يؽقن يف هذه إيام -اكظر تػسقر البغقي
(-)284.3
( )4روى الطربي طـ الضحاك يف إيام الؿعؾقمات أهنـ أيام التشريؼ -اكظر تػسقر الطربي (-)148.17
( )5اإلمام مالؽ بـ أكس إصبحل ،أبق طد اهلل ،الؿدوكة الؽربى ،دار الـشر :دار صادر  ,بقروت (-)73.3
والراجح واهلل أطؾؿ :أن إيام الؿعؾقمات هل طشر ذي الحجة التل وردت أثار بػضؾفا ،وهل التل
كان يخرج الصحابة ╚ يؽربون يف أثـائفا التؽبقر الؿطؾؼ ،وأن إيام الؿعدودات هل أيام
التشريؼ بعد يقم الـحر-
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الـحر ـ قال باختصاص التضحقة بققم الـحر( ،)1ومـ قال يقم الـحر ويقمان بعده
خصص التضحقة هبذه إيام :وهبذا قال مالؽ وأحؿد( ،)2وقد ذهب الشافعل وأبق
حـقػة إلك جقاز التضحقة يف يقم الـحر ويف أيام التشريؼ ،وهق ققل طؾل وابـ طباس
وجبقر( ╚ )3وغقرهؿ ،فؿـ همٓء مـ ذهب إلك هذإ :ن إيام الؿعؾقمات
طـده يقم الـحر وأيام التشريؼ ،ومـفؿ مـ ذهب إلك هذا وإن كاكت الؿعؾقمات طـده
هل العشر ،لؿا روى أكف قال ﷺ( :كؾ أيام التشريؼ ذبح)(-)4
( )1ذكر ابـ حزم ؓ
داود الظاهري ؓ

هذا الؼقل يف الؿحؾك طـ طدد مـ التابعقـ ،وقال :وهق ققل أبل سؾقؿان :يعـك
 -ابـ حزم :طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم الظاهري أبق محؿد ،الؿحؾك دار

الـشر :دار أفاق الجديدة – بقروت  ،)377.7( ,والؿغـل ٓبـ قدامة ( ،)359.9وذكر الؼقل ابـ
كثقر يف تػسقره (-)224.3
( )2اكظر الؿدوكة الؽربى لإلمام مالؽ ( ،)73.3والؿغـل ٓبـ قدامة (-)359 ،358.9
( )3الؿراد بف جبقر بـ مطعؿ الصحابل الجؾقؾ ٕكف روى الحديث أيت يف ذلؽ ،وهق :جبقر بـ مطعؿ بـ
طدي بـ كقفؾ بـ طب د مـاف الؼرشل الـقفؾل ،كان مـ أكابر طؾؿاء الـسب ،وقدم طؾك الـبل ﷺ يف فداء
أسارى بدر فسؿعف يؼرأ الطقر قال :فؽان ذلؽ أول ما دخؾ اإليؿان يف قؾبل ،أسؾؿ قبؾ فتح مؽة
ومات يف خالفة معاوية ؓ

 -اكظر آستقعاب ٓبـ طبد الرب ،)69.1( ،واإلصابة ٓبـ حجر

(-)152.1
( )4ر واه اإلمام أحؿد :مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،اسؿ الؿملػ :أحؿد بـ حـبؾ أبق طبد اهلل الشقباين،
الؿسـد ،دار الـشر :ممسسة قرصبة  ,مصر ( ،)82.4ورواه البقفؼل يف الســ الؽربى (،)239.5
ورواه ابـ حبان :محؿد بـ حبان بـ أحؿد ،أبق حاتؿ ،صحقح ابـ حبان برتتقب ابـ بؾبان ،دار الـشر:
ممسسة الرسالة  ,بقروت  ,ط :الثاكقة (-)166.9
والحديث ضعقػ ،قال ابـ كثقر :هؽذا رواه أحؿد ،وهق مـؼطع فنن سؾقؿان بـ مقسك إشدق لؿ
يدرك جبقر بـ مطعؿ اكتفك -اكظر الزيؾعل :طبداهلل بـ يقسػ أبق محؿد الحـػل ،كصب الراية ٕحاديث
الفداية ،دار الـشر :دار الحديث  ,مصر – 1357ه ،)61.3( ،واكظر ابـ حجر :تؾخقص الحبقر يف
أحاديث الرافعل الؽبقر ،أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق الػضؾ العسؼالين ،دار الـشر :دار الؿحاسـ
لؾطباطة  ,الؿديـة الؿـقرة ،ط1384 :ه-)142.4( ،
والراجح واهلل أطؾؿ :أن آخر وقت لؾتضحقة آخر أيام التشريؼ ،وأن أول إيام أفضؾفا ،وآخر أيام
التشريؼ الققم الثالث ،وقد أجؿعقا طؾك أن الؿتعجؾ يف يقمقـ هق مـ سافر يف الققم الثاين طشر بعد
=
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وأجؿعقا طؾك أن الذبح قبؾ الصالة مـ يقم الـحر ٓ يجقز( ،)1ثؿ اختؾػقا هؾ
يختص الذبح بالـفار يف إيام الؿعؾقمات أو يجقز بالؾقؾ؟ فالؿشفقر طـ مالؽ
وأصحابف أكف ٓ يجقز الذبح بالؾقؾ وبف قال أحؿد يف رواية طـف(ٕ :)2ن اسؿ الققم ٓ
يتـاول الؾقؾ بدلقؾ ققلف تعالك :ﱡﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ( )3وخالػف
الباققن كلبل حـقػة والشافعل وأحؿد(-)4
إمر الثالث :خص اهلل هبقؿة إكعام( )5بالذكر دون غقرها مـ البفائؿ ،وقد

=
رمل الجؿرات ،ومـ تلخر ففق مـ بؼل إلك الققم الثالث طشر مـ ذي الحجة ،فقؽقن الققم الثالث
محال لؾذبح كؿا هق محؾ لؾرملٕ :ن هذا الؿذهب فقف تقسقر كبقر طؾك الؿسؾؿقـ خاصة يف هذه
إيام ،حقث تؽاثرت إطداد يف الحج ويف إمصار ،واستعان الـاس بؿـ يـحر أو يذبح لفؿ ،فتؼققدهؿ
بققت قصقر لقؼقمقا فقف بالتؼرب إلك اهلل بإضحقة أو الفدي أمر يف غاية الحرج طؾقفؿ ،وقد رجح ابـ
كثقر هذا الؿذهب يف تػسقره -اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)246.1
( )1اكظر التؿفقد ٓبـ طبد الرب ( ،)128.23وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد (-)318.1
( )2اكظر الؿدوكة الؽربى لإلمام مالؽ ( ،)487.2والذخقرة لؾؼرايف ( ،)153.4والؿغـل ٓبـ قدامة
(-)359.9
( )3سقرة الحاقة أية رقؿ (-)7
( )4وهق ققل الؿتلخريـ مـ الحـابؾة -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)74.5والؿجؿقع لؾـقوي
( ،)284.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)353.9
والراجح ـ واهلل أطؾؿ ـ أن لػظ الققم يتـاول الؾقؾ والـفار إٓ إذا كان التحديد لبقان أمر يؼتضقف فنكف ٓ
بلس  ,كؿا يف أية الؿذكقرة  ,فؼد ُذكِر ِ
ت إيام يف طدد مـ الؿقاضع وأريد هبا الؾقؾ والـفار :مـ
َ
ذلؽ ققلف تعالك :ﱡﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ سقرة الحج أية رقؿ ( ،)28وققلف
سبحاكف وتعالك :ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ سقرة البؼرة أية رقؿ ( ،)233ولق قال
اإلكسان لؿـ يقاطده آتقؽ الققم الخامس طشر مـ الشفر الػالين ،فنكف يصح لق أتاه يف جؿقع أجزاء الؾقؾ
والـفار ما لؿ يحدد الققت-
( )5قال ابـ كثقر :هل اإلبؾ والبؼر والغـؿ ،قالف :أبق الحسـ وقتادة ،وغقر واحد ،قال بـ جرير :وكذلؽ هق
طـد العرب -اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)4.2
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أجؿع الؿسؾؿقن طؾك ذلؽ( ،)1وأما ذكر اسؿ اهلل طؾقف فالؿختار أكف مستحب ٓ
واجب( ،)2وصػتف هـا طـد الشافعقة أن يؼقل باسؿ اهلل واهلل أكرب الؾفؿ مـؽ
وإلقؽ(-)3
إمر الرابعَ :أ َم َر اهلل بإكؾ واإلصعام فؼال :ﱡﲖ ﲗ ﲘﱠ(،)4
وكذلؽ أمر هبؿا السـة يف هدي إضحقة( ،)5فلما إكؾ فحؿؾف جؿفقر أهؾ العؾؿ
( )1ذكر ابـ قدامة خالفا ضعقػا يف الؿغـل فؼال :وٓ يجزئ يف إضحقة غقر هبقؿة إكعام ،وإن كان أحد
أبقيف وحشقا لؿ يجزىء ،وحؽل طـ الحسـ بـ صالح أن بؼرة القحش تجزئ طـ سبعة والظبل طـ
واحد ،وقال أصحاب الرأي :ولد البؼر آكسقة يجزىء وإن كان أبقه وحشقا ،وقال أبق ثقر :ويجزئ إذا
كان مـسقبا إلك هبقؿة إكعام -اكظر الؿغـل (-)348.9
والراجح ـ واهلل أطؾؿ ـ أكف ٓ يجزئ يف إضحقة ،ويف كؾ ما يذبح تؼربا إلك اهلل ـ مـ هدي وطؼقؼة وكسؽ
ـ إٓ هبقؿة إكعام ،لظاهر أية ،وهق الؿعروف طـد العرب -اكظر إزهري :محؿد بـ أحؿد ،أبق
مـصقر ،هتذيب الؾغة ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت  ,ط :إولك-)178.6( ،
( )2هذا مذهب الشافعل سقاء ترك التسؿقة كاسقا أو طامدا ،وطـد الجؿفقر لق ترك التسؿقة طامدا ٓ تحؾ
الذبقحة -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)53.5وآستذكار ٓبـ طبد الرب ( ،)253.5والؿجؿقع
لؾـقوي ( ،)333.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)313.9
والراجح ـ واهلل أطؾؿ ـ أن تعؿد ترك التسؿقة ٓ يجقز والذبقحة طؾك هذا القجف ٓ تحؾ ،لؼقلف تعالك:
(وٓ تلكؾقا مؿا لؿ يذكر اسؿ اهلل طؾقف) سقرة إكعام أية رقؿ (-)121
( )3التسؿقة وبعدها التؽبقر ققل جؿاهقر العؾؿاء -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)83.5والؿدوكة لإلمام
مالؽ ( ،)66.3والؿجؿقع لؾـقوي ( ،)333.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)22.3
أققل :وأكؽر مالؽ زيادة الؾفؿ مـؽ وإلقؽ ،وأجازها الجؿفقر -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين
( ،)83.5والؿدوكة لإلمام مالؽ ( ،)67.3والؿجؿقع لؾـقوي ( ،)333.8والؿغـل ٓبـ قدامة
(-)22.3
( )4أية رقؿ (-)28

( )5يف وققلف ﷺ( :مـ َض َّحك مِـْ ُؽ ْؿ فال ُي ْصبِ َح َّـ َب ْعدَ َثال ِ َث ٍة ويف َب ْقتِ ِف مـف َش ْل ٌء فؾؿا كان ا ْل َعا ُم ا ْل ُؿ ْؼبِ ُؾ قالقا يا
قل اهللِ َك ْػع ُؾ كؿا َفع ْؾـَا َطام ا ْلؿ ِ
اضل قال ُك ُؾقا َو َأ ْص ِع ُؿقا َوا َّد ِخ ُروا فنن ذلؽ ا ْل َعا َم كان بِالـ ِ
َر ُس َ
َّاس َج ْفدٌ
َ
َ
َ َ
ت َأ ْن ُت ِعقـُقا فقفا) ،متػؼ طؾقف وهذا لػظ البخاري -رواه البخاري كتاب إضاحل ،باب ما ُيمْ ك َُؾ
َف َل َر ْد ُ
مـ ُلحق ِم ْإَ َض ِ
اح ِّل وما ُيتَزَ َّو ُد مـفا -اكظر صحقح البخاري ( ،)2115.5ورواه مسؾؿ كتاب
ُ
=
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طؾك آستحباب( ،)1وحؽل طـ بعض السؾػ أكف أوجب إكؾ مـفا حؿالً لألمر طؾك
حؼقؼتف ،والحؽؿة فقف مخالػة الجاهؾقة يف تحرزهؿ مـ أكؾ ذبائحفؿ( ،)2وأما اإلصعام
فحؿؾف ابـ سريج مـ الشافعقة طؾك آستحباب( ،)3والصحقح طـدهؿ إصالق
القجقب فقجب أن يتصدق بؿا يؼع طؾقف اسؿ الصدقة( ،)4واختؾػ ققل الشافعل يف
الؼدر الؿستحب :إلصالقف يف الؽتاب والسـة فؼال يف أحد الؼقلقـ :يتصدق بالـصػ
استئـاسًا( )5بؼقلف تعالك :ﱡﲘ ﲙ ﲚﱠ( ،)6وقال يف أخر :يتصدق
بالثؾثقـ :استئـاسًا بؼقلف تعالك :ﱡﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ( ،)7وهذا يف هدي
التطقع( ،)8وأما الفدي القاجب كفدي الجربان ،وهدي الؽػارة ،وإضحقة
=
إضاحل ،برقؿ ( -)974اكظر صحقح مسؾؿ (-)1365.3
( )1اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)83.5وآستذكار ٓبـ طبد الرب ( ،)234.5والؿاوردي :طؾل بـ
محؿد بـ حبقب ،البصري ،الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين دار
الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,لبـان  ,ط :إولك ( ،)117.15والؿغـل ٓبـ قدامة (-)354.9
( )2حؽاه الشافعقة طـ ابل الطقب ابـ سؾؿة ،وأصؾؼف يف الؿغـل ،وكسبف العقـل ـ يف طؿدة الؼاري شرح
صحقح البخاري ـ إلك الظاهرية -اكظر طؿدة الؼاري ( ،)58.3الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي (،)117.15
والؿجؿقع لؾـقوي ( ،)337.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)355.9
والراجح واهلل أطؾؿ أن إكؾ مـ إضحقة مستحبٕ :ن إمر بإكؾ مـ إضحقة بعد ثالث جاء بعد
حضر كؿا يف الحديث الؿتؼدم قريبا ،وإمر بعد الحضر يؼتضل اإلباحة السابؼة ،ولؽـ ورد طـ الـبل
ﷺ أكف أكؾ مـ أضحقتف ،وأمر بإكؾ مـفا ،وهذا يدل طؾك آستحباب -واهلل أطؾؿ -اكظر ابـ قدامة:
روضة الـاضر وجـة الؿـاضر ،اسؿ الؿملػ :طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة الؿؼدسل أبق محؿد ،دار الـشر:
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد  ,الرياض  ,ط :الثاكقة( ،ص ،)78وتػسقر ابـ كثقر (-)218.3
( )3وهق ققل أبل سعقد آصطخري -اكظر الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي (-)117.15
( )4اكظر الؿرجع السابؼ (-)117.15
( )5يف الؿقضعقـ (استقـاسا) بغقر هؿزة وهق إبدال-
( )6اكظر الؿفذب لؾشقرازي ( ،)239.1والؿجؿقع لؾـقوي (-)337.7
( )7أية رقؿ (-)36
( )8وهذا مجؿع طؾقف كؿا حؽاه ابـ طبد الرب يف التؿفقد -اكظر التؿفقد ٓبـ طبد الرب ( ،)3.2واكظر
=
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الؿـذورة ،فال يجقز إكؾ مـفا(-)1
إمر الخامس :أمرهؿ اهلل بؼضاء التػث ،والؼذارة مـ صقل الشعر وإضػار
والشعث :قال مالؽ التػث :حالق الشعر ،ولبس الثقاب وما يتبع ذلؽ( ،)2وقد
اختؾػ العؾؿاء يف حؼقؼة هذا إمر :فؿـفؿ مـ حؿؾف طؾك القجقب ،وقال :الحالق
كسؽ :وبف قال مالؽ وهق الصحقح مـ ققلل الشافعل( ،)3ومـفؿ مـ حؿؾف طؾك
اإلباحة لتؼديؿ الحظر ،وبف قال الشافعل يف الؼقل أخر(-)4
=
الؿجؿقع لؾـقوي (-)337.8
( )1وهق مذهب مالؽ إٓ الؿـذور فعـف الؽراهة ولقس التحريؿ يف أكؾف -اكظر الؿدوكة لإلمام مالؽ
( ،)447.2وإم لؾشافعل (-)258.2
أققل :أجاز إحـاف والحـابؾة يف إضحقة الؿـذورة جقاز إكؾ ،وقال يف الؿغـل :إصؾ يف
إضحقة جقاز إكؾ وٓ يغقر الـذر مـ جقاز إكؾ شقئا -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين (،)83.5
والؿغـل ٓبـ قدامة (-)362.9
والراجح واهلل أطؾؿ ،أن الؿـذور مـ إضاحل يجقز إكؾ مـف بال كراهة إٓ إذا كان الـاذر قد حدد
أصحاب الـذر ،فنذا حدد الـاذر جفة صرفف حرم التصرف يف أي جزء مـ الؿـذور لغقر أهؾف :مثؾ
الؽػارات يف الحج-
( )2اكظر آستذكار ٓبـ طبد الرب (-)315.4
قال الزجاج ٓ :يعرف أهؾ الؾغة التػث إٓ مـ التػسقر ،وروي طـ ابـ طباس قال :التػث الحؾؼ
والتؼصقر وإخذ مـ الؾحقة والشارب واإلبط والذبح والرمل .اكظر لسان العرب ٓبـ مـظقر
(.)123.2
( )3وهق الصحقح طـد الحـابؾة ،وأوجبف الحـػقة -اكظر بدائع الصـائع لؾكاشاين ( ،)041/2االشتذكار
البن عبد الز ( ،)303/4وادفذب لؾشرازي ( ،)228/واإلكصاف لؾؿرداوي (.)41/4
( )4وبه يؼول احلـابؾة يف الؼول اآلخر .اكظر ادفذب لؾشرازي ( ،)228/واإلكصاف لؾؿرداوي (.)41/4
والراجح واهلل أعؾم ،أن احلؾق أو التؼصر كسك ،وأن من تركه يؾزمه دم إذا أتى ما هو ممـوع مـه بعد حتؾؾه
األصغر وهو اجلامع :ألن الـبي ﷺ فعؾه من حتؾؾه من كسؽه ،وكان قد قال ﷺ( :لتلخذوا مـاشؽؽم فنين
ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه) رواه مسؾم ،كتاب احلج ،برقم ( .)0297اكظر صحقح مسؾم
(.)943/2
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وترتقب قضاء التػث طؾك الذبح يحتؿؾ أن يؽقن لالستحباب ،ويحتؿؾ أن
يؽقن لؾقجقب( ،)1قال مالؽ :إمر الذي ٓ اختالف فقف طـدكا أن أحد ًا ٓ يحؾؼ
رأسف ،وٓ يلخذ( )2مـ شعره حتك يـحر هديًا إن كان معف ،وٓ يحؾ مـ شلء حرم
طؾقف حتك يحؾ بؿـك يقم الـحر ،وذلؽ أن اهلل تعالك قال :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﭼ( ،)3وقد سبؼ الؽالم طؾقف يف سقرة البؼرة(-)4
إمر السادس :أمرهؿ اهلل بنيػاء الـذور :وإمر لؾقجقب بنجؿاع
الؿسؾؿقـ( ،)5ثؿ أمرهؿ بالطقاف بالبقت العتقؼ ،وأجؿعقا طؾك أكف صقاف
اإلفاضة( ،)6وأكف ركـ الحج( ،)7وأن صػتف أن يجعؾ البقت طؾك يساره( ،)8واتػؼقا
( )0وهو قول أيب حـقػة ومجاعة عذ أن الذبح كسك ال جيوز تؼديؿه .اكظر أحؽام الؼرآن لؾجصاص
(.)343/0
( )2يف األصل (أخذ) والسقاق يؼتيض القاء التي لؾؿضارعة.
( )3شورة البؼرة اآلية رقم (.)096
أقول :هذا ادشفور من قول مالك ،وبه قال أبو حـقػة ومجاعة ،وأوجبوا عذ أن من قدم احلؾق عذ الـحر دم.
اكظر أحؽام الؼرآن لؾجصاص ( ،)343/0وتػسر الؼرطبي ( ،)382/2واحلاوي الؽبر لؾاموردي
(.)087/4
والراجح ـ واهلل أعؾم ـ اشتحباب الستقب وال دم عذ من قدم احلؾق عذ الـحر :ألن الـبي ﷺ ما شئل
عن رء قدم أو أخر من أفعال احلج إال قال :افعل وال حرج .رواه البخاري يف صحقحه ،كتاب احلج،
باب :السمال والػتقا عـد رمي اجلامر .اكظر صحقح البخاري (.)58-0
( )4يف اجلزء األول يف تػسر كػس اآلية.
( )5حؽى اإلمجاع عذ وجوب الوفاء بـذر احلج ادـذري ،وحؽى اإلمجاع ـ أيضا ـ عذ وجوب الوفاء بـذر
ادجازاة .اكظر ادـذري :حمؿد بن إبراهقم بن ادـذر ،أبو بؽر ،الـقسابوري ،اإلمجاع ،دار الـرش :دار الدعوة
 اإلشؽـدرية  -ط( :ص ،48ص.)001( )6كػى الطزي اخلالف يف ذلك ،وحؽى ابن العريب االتػاق عؾقه ،اكظر تػسر الطزي (،)052/07
وأحؽام الؼرآن البن العريب (.)283/3
( )7ذكر اإلمجاع عذ أكه ركن احلج الؽاشاين يف بدائع الصـائع ( ،)028/2وكػى ابن قدامة يف ادغـي اخلالف
يف ذلك .اكظر ادغـي (.)228/3
( )8فال يصح الطواف والبقت عن يؿقـه ،وهو قول اجلؿفور ،وجعؾه األحـاف واجبا ،وأوجبوا فقه الدم إن
=
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طؾك أن مـ شرائطف سرت طقرة الطائػ( ،)1واختؾػقا يف صفارتف مـ الحدث والخبث،
فذهب الشافعل إلك اشرتاط الطفارة مـ الحدث والخبث جؿقعًا( ،)2واشرتط مالؽ
الطفارة مـ الخبث فؼط( ،)3ولؿ يشرتط أبق حـقػة شقئًا مـ ذلؽ كالسعل بقـ الصػا
والؿروة(-)4

=
عاد إىل آهؾه ومل يعد لؾطواف .ابن اهلامم :كامل الدين ،حمؿد بن عبد الواحد ،السقواد ،ذح فتح الؼدير،
دار الـرش :دار الػؽر  -بروت ،ط :الثاكقة ( ،)58/3والؼواكني الػؼفقة البن جزي (ص ،)89وادجؿوع
لؾـووي ( ،)64/8واإلكصاف لؾؿرداوي (.)09/4
والراجح :واهلل أعؾم مذهب اجلؿفور ،ألكه فعل الـبي ﷺ ،ومل خيالػه قط ،ومل يرد عـه السامح بعؽسه ،ومل
يذكر غر فعؾه ألحد من الصحابة ╚ ،وقد قال ﷺ( :لتلخذوا مـاشؽؽم فنين ال أدري لعيل ال
أحج بعد حجتي هذه) رواه مسؾم ،وتؼدم خترجيه قريبا.
( )0وهذا مذهب اجلؿفور وادشفور عن أمحد ،ومل جيعؾه األحـاف ذطا ،بل قالوا :لو أعاد الطواف فال رء
عؾقه ولو شافر إىل أهؾه فعؾقه دم فؼط .اكظر بدائع الصـائع لؾؽاشاين ( ،)029/2واحلاوي الؽبر
لؾاموردي ( ،)047/4وادغـي البن قدامة (.)087 ،086/3
والراجح :واهلل أعؾم مذهب اجلؿفور ،لؼوله تعاىل :ﱡ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ سقرة
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ
إطراف أية رقؿ ( ،)31ولحديث أبل ُه َر ْي َر َة ؓ
قالَ :ب َع َثـل أبق َب ْؽ ٍر يف ت ْؾ َؽ ا ْل َح َّجة يف ُممَ ِّذك َ
ِ
قف بِا ْل َب ْقت ط ُْر َي ٌ
ان) ،رواه البخاري كتاب:
يقم الـ َّْح ِر كُمَ ِّذ ُن بِ ِؿـًك :أٓ َٓ َي ُح َّج َب ْعدَ ا ْل َعا ِم ُم ْش ِر ٌك وٓ َي ُط َ
قف بِا ْلبق ِ
ت ط ُْر َي ٌ
ان وٓ َي ُح ُّج ُم ْش ِر ٌك -اكظر صحقح البخاري ( ،)586.2ورواه مسؾؿ
الحج َبابَ َٓ :ي ُط ُ َ ْ
كتاب :الحج برقؿ (-)1347اكظر صحقح مسؾؿ (-)982.2
( )2وهق ققل أحؿد -اكظر الؿفذب لؾشقرازي ( ،)221.1والؿغـل ٓبـ قدامة (-)197.3
( )3اكظر آستذكار ٓبـ طبد الرب ()236.4
( )4وقال الحـػقة إذا صاف محدثا يعقد صقافف ذلؽ الققم ،ولق لؿ يعد فعؾقف دمٕ :ن اهلل تعال قال:
(ولقطقفقا) ،والطقاف الدوران ولؿ يلمر بغقره -اكظر الؿبسقط لؾسرخسل (-)38.4
اف
والراجح :واهلل أطؾؿ وجقب الطفارة مـ الحدث والخبث جؿقعا لؾطقاف بالبقت ،لؼقلف ﷺ( :ال َّط َق ُ
بِا ْلبق ِ
ت َص َال ٌة َف َلقِ ُّؾقا مـ ا ْل َؽ َالمِ) -رواه الـسائل يف ســف برقؿ ( -)2922اكظر ســ الـسائل (-)222.5
َْ
والحديث لف شقاهد بعضفا مرفقع ،وصححف ابـ حجر يف تؾخقص الحبقر (-)133 ،129.1
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اآلٙات :اهثاهثٗ ٞاهسابعٗ ٞارتاًط:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ(-)1
يؼقل تعالك :هذا هق الذي أمركا بف مـ الطاطات ﱡﲥﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪﱠ ،أي :يجتـب معاصقف فؾف طؾك ذلؽ خقر كثقر وثقاب جزيؾ( ،)2قال
مجاهد :الحرمة :مؽة والحج والعؿرة وما هنك اهلل طـ معاصقف كؾفا(-)3
وأحؾت لؽؿ جؿقع إكعام ﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﱠ ،أي :يف آية ﱡﱁ
ﱂ ﱃ---ﱠ أية(-)4ققلف تعالك :ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﱠ ،قرن الشرك باهلل بؼقل الزور :ومـف شفادة الزور( ،)5ويف الصحقحقـ طـ أبل
بؽرة قال :قال رسقل اهلل ﷺ( :أٓ أكبئؽؿ بلكرب الؽبائر؟ قؾـا :بؾك يا رسقل اهلل ،قال:
(اإلشراك باهلل وطؼقق القالديـ ـ وكان متؽئًا فجؾس ـ فؼال :أٓ وققل الزور أٓ
وشفادة الزور ،فؿا زال يؽررها حتك قؾـا لقتف سؽت(-)6

( )1أيات مـ 33ـ -)32
( )2اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)219.3
( )3أخرجف الطربي يف تػسقره (-)153.17
( )4اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)219.3
( )5اكظر الؿرجع السابؼ (-)219.3

( )6متػؼ طؾقف -رواه البخاري كتاب الشفاداتَ ،باب ما قِ َقؾ يف َش َفا َد ِة الزُّ ِ
ور -اكظر صحقح البخاري
( ،)939.2ورواه مسؾؿ كتاب اإليؿان ،برقؿ ( -)87اكظر صحقح مسؾؿ (-)91.1
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ققلف تعالك :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ---ﱠ أية أي :مـ يعظؿ ال ُبدن الؿش َعرة
الؿ َعؾؿة لؾفدي ،و ُف ِّسر الشعائر بديـ اهلل ،وفرائض الحج ومقاضع كسؽف ،وإول
أولك( :)1وتعظقؿفا :أن يختار حساكًا سؿاكًا غالقة إثؿان( ،)2وقال أبق أمامة( :)3كـا
يسؿـقن -رواه البخاري(-)4
كسؿـ إضحقة بالؿديـة ،وكان الؿسؾؿقن ّ
ّ
وٕهؾ الســ طـ طؾل ؓ

ؓقال :هنك رسقل اهلل ﷺ أن يضحك

(بلطضب)( )5الؼرن وإذن( ،)6والعضب :كسر الؼرن إسػؾ ،وطضب إذن :قطع
بعضفا( ،)7وطـد الشافعل أن التضحقة بذلؽ مجزية لؽـ يؽره( ،)8وقال أحؿدٓ :
( )1وهق الذي رجحف ابـ العربل يف أحؽام الؼرآن ( ،)288.3ورجحف البقضاوي يف تػسقره (-)125.4
( )2رواه الطربي يف تػسقره طـ ابـ طباس ¶ ،ومجاهد ؓ

 -اكظر تػسقر الطربي (،)156.17

وحؽك الؿاوردي طـ الشافعل استحساكف لفذا الؼقل -اكظر الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي (-)79.15
( )3أسعد بـ سفؾ بـ حـقػ إكصاري أبق أمامة وهق مشفقر بؽـقتف ولد طؾك طفد رسقل اهلل قبؾ وفاتف
بعامقـ ،وأتك بف الـبل ﷺ فدطا لف ،وسؿاه باسؿ جده أبل أمف أبل أمامة أسعد بـ زرارة ،وكـاه بؽـقتف،
وهق أحد الجؾة مـ العؾؿاء مـ كبار التابعقـ بالؿديـة ،تقيف أبق أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ سـة مائة
لؾفجرة وهق ابـ كقػ وتسعقـ سـة -اكظر آستقعاب ٓبـ طبد الرب ( ،)83 ،82.1واإلصابة ٓبـ حجر
(-)181.1
ِ
ِ
ِ
( )4كتاب إضاحلَ ،باب يف ُأ ْضح َّقة الـبل ﷺ بِ َؽ ْب َش ْق ِـ َأ ْق َر َك ْق ِـَ ،و ُي ْذك َُر َسؿقـَ ْق ِـ -اكظر صحقح البخاري
(-)2111.5
( )5يف جؿقع الؿراجع (بلطضب) ،كؿا سقليت يف التخريج ،وقد حد سعقد ابـ الؿسقب ؓ

العضب ،ما

بؾغ الـصػ فؿا فقق -اكظر ســ الرتمذي (-)93.4
( )6طـد أصحاب الســ (بلطضب) ،رواه أبق داود برقؿ ( -)2835اكظر ســ أبل داود ( ،)98.3ورواه
الـسائل برقؿ ( -)4377اكظر ســ الـسائل ( ،)217.7والرتمذي برقؿ ( -)1534اكظر ســ الرتمذي
( ،)93.4وابـ ماجة برقؿ ( -)3145اكظر ســ ابـ ماجة (-)1353.2
قال الرتمذي :حديث حسـ صحقح -اكظر ســ الرتمذي (-)93.4
( )7اكظر الػائؼ يف غريب الحديث لؾزمخشري ( ،)444.2والـفاية يف غريب الحديث وإثر ٓبـ إثقر
(-)251.3
( )8ذكر الؿاوردي أن ذلؽ ٓ يمدي إلك فؼد طضق وٓ فساد لحؿ ،فجازت التضحقة بف ويحؿؾ الـفل طؾك
=
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يجزي إضحقة بلطضب الؼرن وإذن لفذا الحديث( ،)1وقال مالؽ :إن كان الدم
يسقؾ مـ الؼرن ٓ يجزئ وإٓ يجزئ( ،)2واهلل أطؾؿ-
قز فِك إَ َض ِ
ؓقال :قال رسقل اهلل ﷺَ ( :أ ْر َب ٌع َ
احك
وطـ الرباء(ؓ )3
ٓ َت ُج ُ
يض ُة َب ِّق ٌـ َم َر ُض َفا َوا ْل َع ْر َجا ُء َب ِّق ٌـ َض ْؾ ُع َفا َوا ْل َؽ ِس ُقر ا َّلتِك َ
ٓ َتـْ َؼك)،
ا ْل َع ْق َرا ُء َب ِّق ٌـ َط َق ُر َها َوا ْل َؿ ِر َ
رواه أحؿد وأهؾ الســ وصححف الرتمذي( ،)4وهذه العققب تـؼص الؾحؿ :لضعػفا
وطجزها طـ استؽؿال الرطل ،فؾفذا ٓ يجزئ التضحقة هبا طـد الشافعل وغقره مـ
إئؿة كؿا هق ضاهر الحديث( ،)5واختؾػ ققل الشافعل يف الؿريضة مرضًا يسقر ًا طؾك
=
الؽراهة -اكظر الحاوي الؽبقر (-)84.15
( )1قال أحؿد :ما ذهب ثؾث أذهنا ٓ تجزئ -اكظر الؿغـل ٓبـ قدامة ( ،)353 ،349.9وطـد إحـاف
قريبا مـ مذهب الحـابؾة ،قالقا :إن كان الذاهب يسقرا ٓ يؿـع التضحقة ،وإن كان كثقرا يؿـع ،ولفؿ
تػصقؾ يف ذلؽ ،اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين (-)75.5
( )2وكان مالؽؓ

يرى الؼرن الذي يدمل مرضا بقـا -اكظر آستذكار ٓبـ طبد الرب (-)219.5

الراجح اهلل أطؾؿ :أن العضب الػاحش الذي يـؼص الؾحؿ ويعقب بإضحقة ٓ يجقز التضحقة هبا
وحده :كؿا قال سعقد ابـ الؿسقب ،وٓ شؽ أن هذا الؿعـك يف العضب كان ضاهرا يف طفد التابعقـ-
أققل :والؿسللة كؾفا كؼؾفا الؿملػ مـ تػسقر ابـ كثقر -اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)221.3
( )3الرباء بـ طازب بـ الحارث بـ طدي بـ الحارث بـ طؿرو إكصاري إوسل ،يؽـك أبا طؿارة ويؼال
أبق طؿرو لف وٕبقف صحبة ،قال :استصغرين رسقل اهلل ﷺ يقم بدر أكا وابـ طؿر فردكا فؾؿ كشفدها،
روى كثقرا مـ إحاديث ،تقيف سـة اثـتقـ وسبعقـ لؾفجرة بالؽقفة -اكظر آستقعاب ٓبـ طبد الرب
(155.1ـ  ،)157واإلصابة ٓبـ حجر (-)278.1
( )4رواه أحؿد يف الؿسـد ( -)284.4ورواه أبق داود برقؿ ( -)2832اكظر ســ أبل داود ( ،)97.3ورواه
الـسائل برقؿ ( -)4369اكظر ســ الـسائل ( ،)214.7والرتمذي برقؿ ( -)1497اكظر ســ الرتمذي
( ،)85.4وابـ ماجة برقؿ ( -)3144اكظر ســ ابـ ماجة ( ،)1353.2وقال الرتمذي حديث حسـ
صحقح ،---والعؿؾ طؾقف طـد أهؾ العؾؿ -اكظر ســ الرتمذي (-)85.4
( )5اكظر تػسقر ابـ كثقر ( ،)231.3وكػك ـ صاحب الؿغـل مـ الحـابؾة ـ الخالف بقـ العؾؿاء يف أن هذه
العققب ماكعة مـ التضحقة هبا -اكظر الؿغـل ٓبـ قدامة ( ،)296.3وذكر الـقوي ؓ

طؾك أن هذه العققب ٓ تجزء معفا إضحقة -اكظر الؿجؿقع (-)297.8

اإلجؿاع
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ققلقـ( ،)1وأمثال هذه العققب ماكعة مـ اإلجزاء( ،)2فلما إن صرأ العقب بعد تعققـ
إضحقة فنكف ٓ يضر طـد الشافعل( )3خالفًا ٕبل حـقػة( -)4واهلل أطؾؿ-
( )1تؼدم أن الشافعل يجقز إضحقة بالعقب الذي ٓ يمدي إلك كؼص الؾحؿ وهزال الحققان مع الؽراهة-
واكظر الؿجؿقع لؾـقوي (-)295.2
( )2مـ ققل لؿملػ( :وأمثال هذه العققب )---كؼؾف طـ ابـ كثقر ،وأسؼط ؓ

الؿشار إلقف ،قال ابـ

كثقر :واختؾػ ققل الشافعل يف الؿريضة مرضا يسقرا طؾك ققلقـ وروى أبق داود طـ طتبة بـ طبد
السؾؿل ؓ

أن رسقل اهلل ﷺ (هنك طـ الؿصػرة والؿستلصؾة والبخؼاء والؿشقعة والؽسراء)،

فالؿصػرة ققؾ الفزيؾة وققؾ الؿستلصؾة إذن ،والؿستلصؾة مؽسقرة الؼرن ،والبخؼاء هل العقراء،
والؿشقعة هل التل ٓ تزال تشقع خؾػ الغـؿ وٓ تتبع لضعػفا ،والؽسقرة العرجاء ففذه العققب كؾفا-
أققل :رواه أبق داود برقؿ ( ،)2833اكظر ســ أبل داد ( ،)97.3وصحح إسـاد الحديث الحاكؿ
وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه -الحاكؿ :محؿد بـ طبد اهلل ،أبق طبد اهلل ،الـقسابقري،
الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – ط1411 :هـ-)253.4( ،
وقال ابـ الؿؾؼـ :ولؿ يضعػف أبق داود ففق صالح لالحتجاج طـده ،ثؿ ذكر خطل ابـ حزم يف تضعػف-
اكظر ابـ الؿؾؼـ :سراج الديـ أبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد إكصاري ،البدر الؿـقر يف تخريج
إحاديث وإثار القاقعة يف الشرح الؽبقر ،دار الـشر :دار الفجرة لؾـشر والتقزيع  ,الرياض,
السعقدية  ,ط :آولك (-)297.9
وهبذا تبقـ أن الؿراد بالعققب العققب الؿذكقرة يف هذا الحديث ،واهلل أطؾؿ-
( )3وبؼقل الشافعل قال الحـابؾة ،وقد حؽك الـقوي ققٓ شاذا بلهنا ٓ تجزئ -الـقوي :يحقك بـ شرف بـ
مري ،روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ دار الـشر :الؿؽتب اإلسالمل  ,بقروت  ،1435 ,ط :الثاكقة
( ،) 216.3والبفقيت :مـصقر بـ يقكس بـ إدريس ،كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع ،دار الـشر :دار
الػؽر  ,بقروت – ط1432 :م (-)11.3
( )4إن كان غـقا فعؾقف غقرها وإن كان فؼقرا تجزئف هذه ٕن القجقب طؾك الغـل بالشرع ابتداء ٓ بالشراء
فؾؿ تتعقـ بف وطؾك الػؼقر بشرائف بـقة إضحقة فتعقـت وٓ يجب طؾقف ضؿان كؼصاكف كؿا يف كصاب
الزكاة ،وقال الؿالؽقة ٓ تجزئ مـ غقر تػريؼ بقـ غـل وفؼقر -اكظر الؿرغقاين  :طؾل بـ أبل بؽر بـ طبد
الجؾقؾ ،الرشداين ،أبق الحسـ ،الفداية شرح بداية الؿبتدي ،دار الـشر :الؿؽتبة اإلسالمقة  ,الؼاهرة ,
( ،) 74.4وابـ طبد الرب :يقسػ بـ طبد اهلل ،الؼرصبل ،الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة ،اسؿ الؿملػ :أبق
طؿر ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – ط :إولك (ص-)173
والراجح واهلل أطؾؿ :أن اإلضحقة إذا تعقبت بعد تعققـفا طقبا ٓ يـؼص لحؿفا ٓ يؿـع مـ إجزائفا خاصة
=
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واتػؼقا طؾك استحباب تعظقؿ الضحايا أيضًا كالفدايا( ،)1واتػؼقا طؾك أن
إفضؾ يف الفدايا اإلبؾ ثؿ البؼر ثؿ الغـؿ( ،)2وأما الضحايا فؽذلؽ أيضًا طؾك ما
كص طؾقف الشافعل( ،)3وذهب مالؽ إلك أن الضحايا بعؽس الفدايا :فإفضؾ فقفا
طـده الؽباش ثؿ الغـؿ ثؿ البؼر ثؿ اإلبؾ( ،)4واحتج بلن الـبل ﷺ كان يضحل
بالؽباش ،وأن إبراهقؿ الخؾقؾ ﷺ فدي ابـف بؽبش ،وبؼل ذلؽ سـة بعده لؼقلف
تعالك( :و َتر ْكـَا َط َؾق ِف فِل ْ َ ِ
يـ)( ،)5ولؾشافعل أن يحتج بؼقلف ﷺ( :مـ راح يف
أخ ِر َ
ْ
َ َ
قرب بدكة ،ومـ راح يف الساطة الثاكقة فؽلكؿا قرب بؼرة ،ومـ
الساطة إولك فؽلكؿا ّ
راح يف الساطة الثالثة فؽلكؿا قرب كبشًا)(-)6
ققلف تعالك :ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ :أي تعظقؿفا مـ أفعال ذوي تؼقى
الؼؾقب(-)7
=

اهلل ل ِ َق ْج َع َؾ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ مِ ْـ َح َرجٍ ) ،سقرة
إذا لؿ يؽـ مـ الؿضحل تػريط يف ذلؽ :قال تعالكَ ( :ما ُي ِريدُ ُ
الؿائدة أية رقؿ ( ،)6وققاسا طؾك إمقـ والؿرهتـ غقر الؿػرصقـ -واهلل أطؾؿ-

(ٕ )1ن الجؿقع مـ شعائر اهلل ،ولحديث أبل أمامةؓ

يف تسؿقـ إضاحل ،وقد تؼدم قريبا-

( )2ذكر آتػاق طؾك ذلؽ ابـ رشد -اكظر بداية الؿجتفد (-)275.1
( )3وهق ققل الحـػقة والحـابؾة -اكظر شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام ( ،)161.3وٕم لؾشافعل (،)221
والؽايف ٓبـ قدامة (-)464.1
( )4اكظر الؽايف ٓبـ طبد الرب (ص-)174
( )5سقرة الصافات أية رقؿ (-)138

( )6متػؼ طؾقف ،رواه البخاري ،كتاب :كتب الجؿعة ،بابَ :ف ْض ِؾ ا ْل ُج ُؿ َع ِة -اكظر صحقح البخاري
( ،)331.1ورواه مسؾؿ ،كتاب :الجؿعة ،برقؿ ( -)853اكظر صحقح مسؾؿ (-)582.2
الراجح واهلل أطؾؿ :أن إضحقة بالؽباش أفضؾ لػعؾ الـبل ﷺ ،وٕهنؿ اتػؼقا طؾك أن الشاة السؿقـة
أفضؾ مـ سبع بدكة ،وأن َس ْب َع شقاه أفضؾ مـ بدكة :لؽثرة إراقة الدماء مـ ذبح السبع -اكظر آستذكار
ٓبـ طبد الرب ( ،)9.2والؿغـل ٓبـ قدامة (-)294.3
( )7اكظر تػسقر الزمخشري ( ،)158.3وتػسقر البقضاوي (-)125.4
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اآل ٞٙاهطادض:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ---ﱠ أية( ،)1أي :لؽؿ ركقهبا
تسؿقها هديًا ،وإذا سؿقتؿقها اكؼطع الؿـافع،
ولبـفا وكسجفا وصقففا ووبرها ما لؿ ّ
هذا ما قالف كثقر مـ الؿػسريـ( ،)2وقال ابـ أبل رباح :إجؾ( )3الؿسؿك هق وقت
تسؿك شعائر ،وأما
كحرها ،وبف قال طامة الػؼفاء(ٕ :)4هنا قبؾ تسؿقتفا وإيجاهبا ٓ ّ
بقان الؿحؾ فؼد سبؼ يف سقرة الؿائدة أكف مؽة أو سائر الحرم(-)5

اآل ٞٙاهطابع:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﱠ(.)6
أخرب اهلل أن الذبح لؾؼربان مشروع لؽؾ أمة ولقس مـ خصائص هذه إمة(،)7
( )1أية رقؿ (-)32
( )2وهق ققل أبل حـقػة ،اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)225.2تػسقر الرازي (-)33.23
والؼقل الثاين :ققل الشافعل :وهق جقاز آكتػاع هبا لؾضرورة حتك مقؼات كحرها ،وهق الراجح :لؿا
ثبت أن الـبل ﷺ َر َأى َر ُج ًال َي ُس ُ
قق َبدَ َكةً( ،فؼالْ :ار َك ْب َفا ،فؼال :إِك ََّفا َبدَ َكةٌ ،فؼالْ :ار َك ْب َفا ،قال :إِك ََّفا َبدَ َكةٌ،
ِ
البدن -اكظر
قالْ :ار َك ْب َفا َو ْي َؾ َؽ يف ال َّثال ِ َث ِة أو يف ال َّثاك ِ َق ِة) ،رواه البخاري ،كتاب :الحج ،باب :ركقب
صحقح البخاري ( ،)636.2ورواه مسؾؿ ،كتاب :الحج ،برقؿ ( -)1322اكظر صحقح مسؾؿ
(-)963.2
( )3يف إصؾ (ٕجؾ) والتصقيب مـ مراجع التحؼقؼ-
( )4هذا ير صحقح بؾ الخالف طؾك ققلقـ ،وقد بقـتفؿا ،وذكره الطربيؓ

الخالف يف ذلؽ مسـدا إلك

الؼائؾقـ بف -اكظر تػسقر الطربي (-)158 ،158.17
( )5طـد ققلف تعالك :ﱡﲱ ﲲ ﲳﱠ أية رقؿ (-)95
( )6أية رقؿ (-)34
( )7ذكر هذا الؿعـك طدد مـ الؿػسريـ مع معان أخرى -اكظر تػسقر الطربي ( ،)198.17وتػسقر الرازي
(-)57 ،56.23
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قال زيد بـ أسؾؿ يف ققلف تعالك :ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ أهنا مؽة لؿ يجعؾ اهلل
ٕمة قط مـسؽًا غقرها( )1ﱡﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ كؿا ثبت
يف الصحقحقـ طـ أكس ؓ

ؓقال :أيت رسقل اهلل ﷺ بؽبشقـ أمؾحقـ أقركقـ

سؿك وكرب ووضع رجؾف طؾك صػاحفؿا( -)2وقد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك مشروطقة
التؼرب بالفدي وإضحقة( ،)3فلما الفدي فؼد تؼدم ذكر اكؼسامف إلك واجب
ومستحب( ،)4وأما إضحقة فاختؾػ أهؾ العؾؿ فقفا مـ السؾػ والخؾػ ،فذهب
ققم إلك أهنا مشروطة طؾك القجقب وبف قال أبق حـقػة( )5وذهب آخرون أهنا طؾك
آستحباب وبف قال الشافعل( )6وطـ مالؽ روايتان كالؿذهبقـ(-)7

اآل ٞٙاهثاًِ:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

( )1ذكره طـف ابـ كثقر يف تػسقره (-)222.3
( )2متػؼ طؾقف ،رواه البخاري ،كتاب :إضاحل ،باب :التؽبقر طـد الذبح -اكظر صحقح البخاري
( ،)2114.5ورواه مسؾؿ ،كتاب :إضاحل ،برقؿ ( -)1966اكظر صحقح مسؾؿ (-)1556.3
( )3لؼقلف تعالك( :فصؾ لربؽ واكحر) ،ولؼقل الـبل ﷺ وفعؾف-
( )4كؿا تؼدم يف تػسقر أية الثاكقة مـ هذه السقرة-
( )5وقال أبق يقسػ إهنا سـة -اكظر الؿبسقط لؾسرخسل (-)8.12
( )6وهق ققل الجؿفقر -اكظر الؿجؿقع لؾـقوي ( ،)285.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)345.9
ِ
ب ا ْل َع َؿ ُؾ بِ َفا بِ َح ْق ُث َل ْق ا َّت َػ َؼ
( )7قال مالؽ :هنا سـة واجبة ،وفسرها ابـ الحطاب فؼالَ :ي ْعـل َأك ََّفا ُسـَّ ٌة َي ِج ُ
َأ ْه ُؾ ب َؾ ٍد َط َؾك َتركِفا ُققتِ ُؾقا ِٓمتِـ ِ
َاط ِف ْؿ مِـ َْفا -اكظر مقاهب الجؾقؾ (-)238.3
ْ َ
َ
ْ
والراجح واهلل أطؾؿ  :أهنا سـة ممكدة ٓ يرتك الؿسؾؿ التؼرب إلك اهلل بنراقة دمفا يقم الـحر ،قال ابـ طبد
الرب :ضحك رسقل اهلل ﷺ صقل طؿره ولؿ يلت طـف أكف ترك إضحك وكدب إلقفا فال يـبغل لؿممـ
مقسر تركفا -وباهلل التقفقؼ -اكظر آستذكار ٓبـ طبد الرب (-)231.5
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ﲲ ﲳﱠ(-)1
خاصة ،مـ شعائر اهلل أي:
البدن :جؿع بدكة ،سؿقت لعظؿ بدهنا ،وهل اإلبؾ َّ
مـ أطالم الشريعة التل شرطفا اهلل (ﲜ ﲝ ﲞ) مـافع ديـ َّقة ودكقق َّية ،فعـ طائشة
ِ ِ
ِ
ب إِ َلك اهللِ مِ ْـ
▲ أن رسقل اهلل ﷺ قالَ ( :ما َطؿ َؾ آ َدم ٌّك م ْـ َط َؿ ٍؾ َي ْق َم الـ َّْح ِر َأ َح َّ
إِ ْهر ِ
اق( )2الدَّ ِم إِك ََّفا َل َت ْلتِك َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة بِ ُؼ ُروكِ َفا َو َأ ْش َع ِ
ار َها َو َأ ْضالَفِ َفا َوإِ َّن الدَّ َم َل َق َؼ ُع مِ َـ
َ
اهللِ بِؿ َؽ ٍ
ان َق ْب َؾ َأ ْن َي َؼ َع مِ َـ إَ ْر ِ
ض َفطِقبُقا بِ َفا َك ْػ ًسا)(-)3
َ
ؓقال :صؾقت
ققلف :ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ طـ جابر بـ( )4طبد اهلل ؓ
ِ
اهلل َأ ْك َب ُر
مع رسقل اهلل ﷺ إضحك فؾؿا اكصرف أيت بؽبش فذبحف فؼال( :بِ ْس ِؿ اهلل َو ُ
ؓقال:
َه َذا َطـِّك َو َط َّؿ ْـ َل ْؿ ُي َض ِّح مِ ْـ ُأ َّمتِك)( ،)5وطـ طباس ¶ طـ جابر ؓ
(و َّج ْف ُت َو ْج ِف َل ل ِ َّؾ ِذي
ضحك رسقل اهلل ﷺ بؽبشقـ يقم طقد ،فؼال حقـ وجففؿاَ :
ِ ِ
ِ
ِ
قؿ َحـِق ًػا َو َما َأكَا مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ إِ َّن َصالَتِل
الس َؿ َقات َوإَ ْر َض َط َؾك م َّؾة إِ ْب َراه َ
َف َط َر َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قـ َ
ٓ َش ِر َ
يؽ َل ُف َوبِ َذل ِ َؽ ُأمِ ْر ُت َو َأكَا مِ َـ
اي َو َم َؿاتل ل َّؾف َر ِّب ا ْل َعا َلؿ َ
َوك ُُسؽل َو َم ْح َق َ
ِ
قـ ال َّؾ ُف َّؿ مِـ َْؽ َو َل َؽ َط ْـ ُم َح َّؿ ٍد َو ُأ َّمتِ ِف ثؿ َس َّؿك اهللِ و َك َّب َر ُث َّؿ َذ َب َح)( ،)6وققؾ
ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ بلن يؼقلقا طـد ذبحفا :اهلل أكرب ٓ إلف إٓ اهلل واهلل أكرب الؾفؿ
( )1أية رقؿ (-)36
( )2يف إصؾ (إهراقف) والصقاب ما أثبتف ،كؿا يف مراجع التحؼقؼ-
( )3الرتمذي برقؿ ( ،)1493اكظر ســ الرتمذي ( )83.4وابـ ماجة برقؿ ( -)3126اكظر ســ ابـ ماجة
(-،)1345.2
( )4يف إصؾ (طـ) والصقاب ما أثبتف ،كؿا يف مراجع التحؼقؼ-
( )5رواه أبق داود برقؿ ( -)2813اكظر ســ أبل داود ( ،)99.3والرتمذي برقؿ ( ،)1521وقال الرتمذي:
يب مـ هذا ا ْل َق ْج ِف َوا ْل َع َؿ ُؾ طؾك هذا ِطـْدَ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ مـ َأ ْص َح ِ
هذا َح ِد ٌ
اب الـبل ﷺ َو َغ ْق ِر ِه ْؿ َأ ْن
يث َغ ِر ٌ
ِ
َي ُؼ َ
اهلل َأ ْك َب ُر وهق َق ْق ُل بـ ا ْل ُؿ َب َار ِك -اكظر ســ الرتمذي (-)133.4
قل َّ
الر ُج ُؾ إذا َذ َب َح بِ ْس ِؿ اهلل َو ُ
( )6رواه ابـ ماجة برقؿ ( -)3121اكظر ســ ابـ ماجة ( ،)1343.2والحديث ضعػف إلباين يف طدد مـ كتبف-
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مـؽ وإلقؽ(-)1
اف) مصطػة( ،)2وققؾ :معؼقلة( ،)3وقرأ ابـ مسعقد ؓ
(ص َق َّ
وققؾ معـك َ

ؓ

صقافـ أي :معؼقلة إحدى الؼقائؿ( ،)4واستحب جؿفقر أهؾ العؾؿ كحرها طؾك هذه
الصػة( ،)5ثؿ أمر اهلل بإكؾ واإلصعام ،وقد تؼدم قريبًا أن إمر لؾقجقب أو
آستحباب( ،)6والؼاكع :الؿستغـك بؿا أططقتف وهق يف بقتف ،والؿعرتَّ :الذي يتعرض
لؽ ويؾؿ بؽ أن تعطقف مـ الؾحؿ وٓ يسلل( ،)7وققؾ :الؼاكع :الؿتعػػ ،والؿعرتَّ
الذي يتعرض لؾسمال(-)8
تجزأ
وقد استدل هبذه أية الؽريؿة مـ ذهب مـ العؾؿاء إلك أن إضحقة ّ
( )1اكظر الؽشاف لؾزمخشري ( ،)159.3وتػسقر البقضاوي (-)127.4
أققل :وقد اختؾػ العؾؿاء رحؿفؿ اهلل يف إلػاظ التل تذكر مع التسؿقة والتؽبقر ،ويف طدد التؽبقر ،ويف
الصالة طؾك الـبل ﷺ  ،والصقاب واهلل أطؾؿ :أن أي لػظ صح طـ الـبل ﷺ أو طـ أصحابف ╚
فنكف يجقز ققلف ،فؼد صح لػظ :الؾفؿ مـؽ ولقؽ طـ ابـ طباس ¶ ،بقـؿا أكؽره مالؽ ؓ

،

وقال :ققلف بدطة ،وقد اطتذر لف العؾؿاء بلن إثر لؿ يصؾ إلقف -اكظر الخالف يف الؿسللة يف الحاوي
الؽبقر لؾؿاوردي ( ،)97.15وتػسقر الؼرصبل ( ،)66.12والؿجؿقع لؾـقوي (،)333.8
( )2ذكره الطربي يف تػسقره (-)163.17
( )3رواه الطربي طـ ابـ طباس ¶ -اكظر الؿرجع السابؼ (-)163.17
( )4رواه الطربي ،وقال :والصقاب مـ الؼراءة يف ذلؽ طـدي قراءة مـ قرأه بتشديد الػاء وكصبفا إلجؿاع
الحجة مـ الؼراء طؾقف بالؿعـك الذي ذكركاه لؿـ قرأه كذلؽ -اكظر تػسقر الطربي (-)163.17
( )5قال ابـ قدامة :والسـة كحر اإلبؾ قائؿة معؼقلة يدها القسرى ،فقضرهبا بالحربة يف القهدة التل بقـ أصؾ
العـؼ والصدر :مؿـ استحب ذلؽ مالؽ والشافعل وإسحاق وابـ الؿـذر واستحب ططاء كحرها باركة
وجقز الثقري وأصحاب الرأي كؾ ذلؽ -اكظر بدائع الصـائع لؾؽاساين ( ،)79.5وتػسقر الؼرصبل
( ،)62.12والحاوي لؾؿاوردي ( ،)37.4والؿغـل ٓبـ قدامة (-)221.3
( )6طـد ققلف تعالك يف هذه السقرةَ ( :ف ُؽ ُؾقا مِـ َْفا َو َأ ْص ِع ُؿقا-
( )7رواه الطربي طـ ابـ طباس ¶ -اكظر تػسقر الطربي (-)167.17
( )8رواه الطربي طـ قتادة -اكظر الؿرجع السابؼ الطربي (-)167.17
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ثالثة أجزاء ،فثؾثفا لصاحبف يلكؾف ،وثؾث يفديف ٕصحابف ،وثؾث يتصدق بف طؾك
الػؼراءٕ :كف تعالك قال :ﱡﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ( ،)1والؼقل الثاين :أن
الؿضحل يلكؾ الـصػ ويتصدق بالـصػ :لمية الؿتؼدمة( ،)2فنن أكؾ الؽؾ فؼد
ٓ يضؿـ شقئًا :وبف قال ابـ سريج مـ الشافعقة( ،)3وقال بعضفؿ :يضؿـفا كؾفا
بؿثؾفا أو ققؿتفا ،وققؾ :يضؿـ كصػفا ،وققؾ :ثؾثفا ،وققؾ :أدكك جزء مـفا :وهق
الؿشفقر مـ مذهب الشافعل( ،)4وأما الجؾقد فؿـ العؾؿاء مـ رخص يف بقعفا(،)5
ومـفؿ مـ قال يؼاسؿ الػؼراء(-)6
( )1وباستحباب تجزئتفا إلك ثالثة أجزاء قال إحـاف ،والشافعل يف الجديد ،وهق ققل والحـابؾة -اكظر
بدائع الصـائع ( ،)83.5والؿجؿقع لؾـقوي ( ،)336.8والؿغـل ٓبـ قدامة (-)354.9
( )2وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ -اكظر الؿجؿقع لؾـقوي (-)336.8
أققل :وذهب مالؽ إلك أ كف يجقز لف أن يلكؾفا كؾفا ويجقز لف أن يتصدق هبا كؾفا ،ولؿ يحد حدا -اكظر
آستذكار ٓبـ طبد الرب (-)234.5
والراجح واهلل أ طؾؿ :أن التحديد بالثؾث أو الـصػ أو أقؾ أو أكثر ٓ كص فقف مؿـ ققلف يجب طؾك
جؿقع إمة اتباطف ،وأن الؿشروع الؿستحب إكؾ والتصدق واإلهداء مـ غقر تحديد ،وذلؽ ٕن
الـبل ﷺ كان قد هنك طـ ادخار لحقم إضاحل فقق ثالث ،ثؿ كسخ ذلؽ ،فؼال ﷺ( :إكؿا ك ََف ْق ُت ُؽ ْؿ مـ
َأ ْج ِؾ الدَّ ا َّف ِة التل َد َّف ْت َف ُؽ ُؾقا َوا َّد ِخ ُروا َو َت َصدَّ ُققا) رواه مسؾؿ ،كتاب :إضاحل ،برقؿ ( -)1971اكظر
صحقح مسؾؿ (-)1561.3
( )3وجؿاطة ذكرهؿ الـقوي يف الؿجؿقع ( ،)338.8وذكرهؿ يف روضة الطالبقـ (-)222.3
( )4وهذا الخالف داخؾ الؿذهب الشافعل ،وضؿان الؽؾ ققل شاذ قالف الـقوي يف الؿجؿقع (،338.8
-)339
والراجح طـد الشافعقة أن يضؿـ أقؾ ما يجزئ يف الصدقة ،وهذا الذي قدمف الشقرازي يف الؿفذب
(-)243.1
( )5البقع مطؾؼا ققل ططاء ،واشرتط إوزاطل بقعف بؿتاع البقت الذي يعقره ،واستحسـ أبق حـقػة بقعف
بؿتاع البقت مـ غقر اشرتاط إطارتف -اكظر الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي ( ،)123.15والؿبسقط
لؾسرخسل ( ،)14.12والؿغـل ٓبـ قدامة (-)356.9
( )6ذكره الؿاردي ققٓ لؾشافعقة يف طدم جقاز تػرد الؿضحل بؼقؿة الجؾد ،قال الـقوي :وحؽك إمام
=
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قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إِ َّن َأ َّو َل ما َك ْبدَ ُأ بِ ِف

ِ
اب ُسـَّ َتـَا َو َم ْـ َذ َب َح َق ْب ُؾ
يف َي ْقمـَا هذا ك َُص ِّؾل ُث َّؿ ك َْر ِج ُع َفـَـ َْح ُر َف َؿ ْـ َف َع َؾ ذلؽ َف َؼدْ َأ َص َ
َفنِكَّؿا هق َلحؿ َقدَّ مف(ْ َِٕ )2هؾِ ِف لقس مـ الـُّس ِ
ؽ يف َش ْل ٍء» ،أخرجاه( ،)3فؾفذا قال
ْ ٌ َُ
ُ
َ
الشافعل وجؿاطة مـ العؾؿاء :إن أول وقت ذبح إضحك إذا صؾعت الشؿس يقم
الـحر ومضك قدر صالة العقد والخطبتقـ( ،)4وزاد أحؿد( )5وأن يذبح اإلمام :لؿا
جاء يف صحقح مسؾؿ :وأن ٓ يذبحقا حتك يذبح اإلمام( ،)6وقال أبق حـقػة :أما أهؾ
=
الحرمقـ أن صاحب التؼريب حؽك ققٓ غريبا أكف يجقز بقع الجؾد والتصدق بثؿـف ويصرف مصرف
إضحقة ،فقجب التشريؽ فقف كآكتػاع بالؾحؿ اكظر الحاوي الؽبقر ( ،)123.15وشرح الـقوي طؾك
صحقح مسؾؿ (-)311.8
أققل :وجؿاهقر العؾؿاء ذهبقا إلك طدم جقاز بقع الجؾد ،وٓ إططاؤه أجرة لؾجزارٕ :ن إضحقة
تعقـت قربة ،فؾقس لؾؿضحك التصرف يف أي شلء مـفا بالبقع ،وبؼقاس إضحقة طؾك الفدي طـد
أن الـبل ﷺ َأ َم َر ُه َأ ْن َي ُؼق َم طؾك ُبدْ ك ِ ِف َو َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْؼ ِس َؿ ُبدْ َك ُف ُك َّؾ َفا ُل ُحق َم َفا
الجؿقع ،حقث أخربطؾلؓ
َو ُج ُؾق َد َها َو ِج َال َل َفا يف ا ْل َؿ َساكِ ِ
قـ وٓ يعطك يف ِجزَ َارتِ َفا مـفا شقئا -متػؼ طؾقف :رواه البخاري ،كتاب:
الحج ،باب :يتصدق بِج ُؾ ِ
قد ا ْل َفدْ ِي -اكظر صحقح البخاري ( ،)612.2ورواه مسؾؿ ،كتاب :الحج،
ُ
برقؿ ( -)1317اكظر صحقح مسؾؿ (-)954.2
( )1لعؾ الضؿقر يعقد لمية-
( )2يف إصؾ (بدن) والصقاب ما أثبتف كؿا يف مراجع التحؼقؼ-
ِ
ِ
( )3متػؼ طؾقف :رواه البخاري ،كتاب :العقديـ ،باب :ال َّت ْبؽِ ِقر إلك ا ْلعقد -اكظر صحقح البخاري (،)329.1
ورواه مسؾؿ ،كتاب :إضاحل ،برقؿ ( -)1961اكظر صحقح مسؾؿ (-)1553.3
( )4يف حؼ أهؾ الؼرى وأهؾ إمصار ،وهق رواية طـ أحؿد -اكظر الؿجؿقع لؾـقوي ( ،)282.8والؿغـل
ٓبـ قدامة (-)358.9
( )5لعؾ هذا ققل مالؽٕ :كف هق الذي اشرتط ذبح اإلمام ،وقد كؼؾ الؿملػ الؿسللة طـ تػسقر ابـ كثقر،
ولؿ يحؼؼ فقفا ،ولؿ أر حـبؾقا ذكره طـ أحؿد فقؿا اصؾعت طؾقف ،قال ابـ حجر :وكؼؾ الطحاوي طـ
مالؽ وإوزاطل والشافعل ٓ تجقز أضحقة قبؾ أن يذبح اإلمام ،وهق معروف طـ مالؽ وإوزاطل-
اكظر فتح الباري (-)21.13
( )6تابع الؿملػ ابـ كثقر فذكر وجف الدٓلة مـ الحديث الذي يدل طؾك هذا الؼقل ،الحديث هق :ما جاء
=
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السقاد مـ الؼرى وكحقها فؾفؿ أن يذبحقا بعد صالة الػجر :إذ ٓ صالة طقد تشرع
طـدهؿ ،وأما أهؾ إمصار فال يذبحقا حتك يصؾل اإلمام( ،)1واهلل أطؾؿ(-)2

اآل ٞٙاهتاضع:ٞ
ققلف تعالك :ﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊﱠ(-)3
يؼقل إكؿا شرع لؽؿ كحر هذه الفدايا والضحايا لتذكروه طـد ذبحفا ،فنكف
الغـل طؿا
الخالؼ الرازق ٓ أكف يـالف شلء مـ لحقمفا ،وٓ دمائفا :فنكف تعالك هق
َّ

سقاه( ،)4وطـ الضحاك سللت طامر الشعبل طـ جؾقد إضاحل ،فؼال :لـ يـال اهلل

=

َأ َّن َخا َل ُف َأ َبا ُب ْر َد َة بـ ك ِ َق ٍ
طـ ا ْل َب َر ِاء بـ َط ِ
از ٍ
َذ َب َح قبؾ َأ ْن َي ْذ َب َح الـبل ﷺ ،فؼال :يا
ار ؓ
بؓ
رس َ ِ
َج ْؾ ُت ك َِسق َؽتِل ُِٕ ْص ِع َؿ َأ ْهؾِل َو ِج َقراكِلَ ،و َأ ْه َؾ َد ِاري فؼال
قل اهلل إِ َّن هذا َي ْق ٌم ال َّؾ ْح ُؿ فقف َم ْؽ ُرو ٌه َوإِكِّل ط َّ
َ ُ
ِ
ِ
رسقل اهلل ﷺَ ( :أطدْ ك ُُس ًؽا) ورواه مسؾؿ ،كتاب :إضاحل ،برقؿ ( -)1961اكظر صحقح مسؾؿ
(-)1552.3

( )1اكظر بدائع الصـائع (-)73.5
والراجح واهلل أطؾؿ :أن وقت ذبح إضحقة بعد مضل وقت صالة العقد ،ومـ صالة العقد الخطبةٕ :ن
الـبل ﷺ طؾؼ القجقب طؾك آكتفاء مـ الصالة والخطبة :كؿا جاء يف الحديث السابؼ( :إِ َّن َأ َّو َل ما
ِ
ِ
اب ُسـَّ َتـَا َو َم ْـ َذ َب َح َق ْب ُؾ َفنِك ََّؿا هق َل ْح ٌؿ
َك ْبدَ ُأ بِف يف َي ْقمـَا هذا ك َُص ِّؾل ُث َّؿ ك َْر ِج ُع َفـَـ َْح ُر َف َؿ ْـ َف َع َؾ ذلؽ َف َؼدْ َأ َص َ
َقدَّ َم ُف) -متػؼ طؾقف-
وإكؿا قؾت بعد مضل وقت الصالة والخطبةٕ :ن بعض العؾؿاء حدها بذلؽ ،وٕن صالة العقد فرض
كػاية طؾك أهؾ إمصار ،فؿـ لؿ يصؾ مع اإلمام ٓ يجب طؾقف إٓ أن يتقؼـ مـ اكتفاء اإلمام-
( )2صقاغة الؿسللة مع أدلتفا كؼؾفا الؿملػ ؓ

(-)224.3
( )3أية رقؿ (-)37
( )4اكظر تػسقر ابـ كثقر (-)224.3

كصا طـ ابـ كثقر ؓ

 -اكظر تػسقر ابـ كثقر
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لحقمفا وٓ دماؤها ،إن شئت فبع وإن شئت فلمسؽ وإن شئت فتصدق(-)1
مسللة :قد ذهب أبق حـقػة ومالؽ والثقري إلك الؼقل بقجقب إضحقة طؾك
مـ مؾؽ كصابا ،وزاد أبق حـقػة اشرتاط اإلقامة أيضًا( ،)2واحتج لفؿ بؿا رواه أحؿد
وابـ ماجة بنسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات طـ أبل هريرةؓ

مرفقطًا( :مـ َو َجدَ َس َع ًة

فؾؿ ُي َض ِّح َفالَ َي ْؼ َر َب َّـ ُم َصالَّكَا)( )3طؾك أن فقف غرابة ،واستـؽره أحؿد بـ حـبؾ(،)4
وقال :ابـ طؿر رضل اهلل طفؿا :أقام رسقل اهلل ﷺ طشر سـقـ يضحل ،رواه
الرتمذي( ،)5وقال الشافعل وأحؿد ٓ تجب إضحقة بؾ مستحبة( ،)6لؿا جاء يف
ال ح ٌّؼ ِسقى ال َّزك ِ
َاة)( ،)7وقد تؼدم أكف طؾقف الصالة والسالم
َ
الحديث( :لقس يف ا ْل َؿ ِ َ
ضحك طـ أ َّمتف فلسؼط ذلؽ وجقبًا طـفؿ(-)8
( )1ذكره ابـ حزم يف الؿحؾك ( ،)385.7وذكره ابـ كثقر يف تػسقره (-)225.3
أققل :تؼدمت الؿسللة قريبا وذكرت أن الراجح طدم جقاز البقع بدلقؾف-
( )2اكظر الؿبسقط لؾسرخسل ( ،)8.12والؽايف ٓبـ طبد الرب (ص ،)173والؼقاكقـ الػؼفقة ٓبـ جزي
(ص ،)125والؿغـل ٓبـ قدامة (-)345.9
( )3اكظر مسـد اإلمام أحؿد ( ،)321.2ورواه ابـ ماجة برقؿ ( -)3123اكظر ســ ابـ ماجة (-)1344.2
( )4كؼؾ الؿملػ العبارة طـ ابـ كثقر ،ولؿ يبـ وجف الغرابة وآستـؽار-
أققل :لعؾ الغرابة وآستـؽار لؾخالف الحاصؾ يف رفعف ووقػف ،ولقجقد طبد اهلل بـ طقاش الؼتباين يف
سـد ابـ ماجة كؿا جاء يف كصب الراية لؾزيؾعل ( ،)237.4واكظر فتح الباري ٓبـ حجر (،)3.13
ورجح ابـ طبد الرب وقػف -اكظر التؿفقد (-)191.23
( )5برقؿ ( ،)1537وحسـف الرتمذي -اكظر ســ الرتمذي ( ،)92.4ورواه أحؿد يف مسـده (-)38.2
( )6وهق ققل لؿالؽ -اكظر الؼقاكقـ الػؼفقة ٓبـ جزي (ص -)125والؿفذب لؾشقرازي (،)237.1
والؿغـل ٓبـ قدامة (-)345.9
( )7رواه ابـ ماجة برقؿ ( )1789اكظر ســ ابـ ماجة ( ،)573.1وهق حديث ضعقػ كؼؾ تضعقػف
الـقوي طـ البقفؼل -اكظر الســ الؽربى لؾبقفؼل ( ،)84.4والؿجؿقع (-)298.5
( )8يف العبارة الختامقة يرجح ابـ كثقر الؼقل بلن إضحقة سـة ولقست واجبة ،وهق كؿا قالؓ

فالقاجب لؿـ وجد سعة أن يؼتدي بالـبل ﷺ يف التضحقة-

 ،ولفذا
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اآل ٞٙاهعاغس:ٝ
ققلف تعالك :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ---ﱠ( )1أية-
أمر بالغزو ،أو بؿجاهدة الـػس( ،)2ققلف تعالك :ﱡﲠ ﲡﱠ أي :ضقؼ
بتؽؾقػ ما يشتد الؼقام بف طؾقؽؿ( ،)3قال ابـ كثقر :أي :ما كؾػؽؿ ما ٓ تطقؼقن ،وما
ألزمؽؿ بشلء يشؼ طؾقؽؿ إٓ جعؾ لؽؿ فرجا ومخرجا :فالصالة  ,التل هل أكرب
أركان اإلسالم بعد الشفادتقـ  ,تجب يف الحضر أربعًا ويف السػر تؼصر إلك ثـتقـ،
ويف الخقف يصؾقفا بعض إئؿة ركعة :كؿا ورد الحديث( :)4وتصؾل رجا ً
ٓ وركباكًا
مستؼبؾل الؼبؾة وغقر مستؼبؾقفا( ،)5وكذا يف الـافؾة يف السػر إلك الؼبؾة وغقرها(،)6
والؼقام فقفا يسؼط لعذر الؿرض فقصؾقفا الؿريض جالسا ،فنن لؿ يستطع فعؾك
جـبف( ،)7إلك غقر ذلؽ مـ الرخص والتخػقػات يف سائر الػرائض والقاجبات(،)8
( )1أية رقؿ (-)78
( )2اكظر تػسري الزمخشري (-)174.3
( )3اكظر تػسقر البقضاوي (-)143.4
ِ
ِ
ِ
ِ
( )4كؿا جاء َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
الس َػ ِر
اهلل َّ
الصالَ َة َط َؾك ل َسان َكبِ ِّق ُؽ ْؿ ,ﷺ ,فك ا ْل َح َض ِر َأ ْر َب ًعا َوفك َّ
اس َق َال َف َر َض ُ
ر ْكع َتق ِـ وفِك ا ْل َخق ِ
ف َر ْك َعةً -أخرجف مسؾؿ ،كتاب :صالت الؿسافريـ وقصرها ،برقؿ ( -)687اكظر
ْ
َ َ ْ َ
صحقح مسؾؿ (-)213.1
( )5هذا إثر روي طـ ابـ طؿر ¶ -أخرجف ابـ خزيؿة يف صحقحف (-)336.2
( )6ثبت طـ الـبل ﷺ أكف صؾك الـافؾة لغقر الؼبؾة ،مـ حديث جابر ؓ

 ،متػؼ طؾقف ،رواه البخاري،

الص َال ِة ،اكظر صحقح البخاري (،)437.1
الس َال َم يف َّ
كتاب :أبقاب العؿؾ يف الصالة ،بابَ َٓ :ي ُر ُّد َّ
ورواه مسؾؿ ،كتاب :الؿساجد ومقاضع الصالة ،برقؿ ( -)543اكظر صحقح مسؾؿ (-)384 ،383.1

(ص ِّؾ
( )7طـ طؿران بـ حصقـ رضل هلل طـف قال :كاكت بل بقاسقر فسللت الـبل ﷺ طـ الصالة ،فؼالَ :
َقائِؿا َفنِ ْن لؿ َتستَطِع َف َؼ ِ
اطدً ا َفنِ ْن لؿ َت ْستَطِ ْع َف َع َؾك َجـ ٍ
ْب) -رواه البخاري ،كتاب :أبقاب تؼصقر الصالة،
ْ ْ
ً
ِ
ِ
ٍ
باب :إذا لؿ ُيط ْؼ َقاطدً ا صؾك طؾك َجـْب ،اكظر صحقح البخاري (-)376.1
( )8وقد وضع الػؼفاء قاطدة طظقؿة يف هذا الباب اسؿفا :الؿشؼة تجؾب التقسقر :وهل قاطدة طظقؿة تدخؾ
=
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ولفذا قال ﷺ( :بعثت بالحـقػقة السؿحة)( ،)1وقال لؿعاذ وأبل مقسك ¶

حقـ بعثفؿا أمقريـ إلك القؿـ( :بشرا وٓ تـػرا)( ،)2وإحاديث يف هذا كثقرة ،ولفذا
استدلقا بأية الؽريؿة طؾك الرخص بلكقاطفا ،ثؿ الرخص أقسام:
أحدها :رخصة واجبة كحؾ الؿقتة لؾؿضطر ،وققؾ ٓ يجب إكؾ بؾ لف
الصرب حتك يؿقت ،وقال الطربي يف أحؽام الؼرآن الصحقح طـدكا أن أكؾ الؿقتة
لؾؿضطر طزيؿة ٓ رخصة ،ومـف التقؿؿ لػؼد الؿاء أو لؾخقف مـ استعؿالف إذا
جعؾـاه رخصة :وهق ما أورده إمام الحرمقـ وأبق الؼاسؿ الرافعل ،والثاين :أكف طزيؿة
وهق ما أورده البـدكقجل ،والثالث :التػصقؾ بقـ التقؿؿ لعدم الؿاء فعزيؿة أو
لؾؿرض أو بعد الؿاء طـف ،أو بقعف بلكثر مـ الثؿـ فرخصة ،وهق ما أورد حجة
اإلسالم( )3يف الؿستصػك-
ثاكقفا :رخصة فعؾفا أفضؾ كالؼصر لؿـ بؾغ ثالثة أيام طـد الشافعقة-
ثالثفا :رخصة تركفا أفضؾ كالؿسح طؾك الخػ والتقؿؿ لؿـ وجد الؿاء يباع
بلكثر مـ ثؿـ الؿثؾ وهق قادر طؾقف ،واهلل أطؾؿ(-)4

=
يف أكثر أبقاب الػؼف -اكظر إشباه والـظائر لؾسققصل (ص-)77 ،76
( )1رواه اإلمام أحؿد يف مسـده ( ،)266.5قال الفقتؿل يف مجؿع الزوائد فقف راو ضعقػ -اكظر مجؿع
الزوائد -اكظر مجؿع الزوائد (-)263.2
( )2ورواه مسؾؿ ،كتاب :الجفاد والسقر ،برقؿ ( -)1732اكظر صحقح مسؾؿ (-)1358.3
( )3الغزاللؓ

-

( )4اكظر مـثقر الػقائد لؾزركشل (-)167,164.2
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فٓشط انًشاخغ ٔانًظبدس
 ,1الؼرآن الؽريؿ-
 ,2محؿد فماد طبد الباقل الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ -اسؿ
الؿملػ :محؿد فماد طبد الباقل-دار الـشر :دار الحديث -مديـة الـشر الؼاهرة-ط:
1422هـ2332 ،م-
 ,3اإلمام أحؿد ،أحؿد بـ حـبؾ أبق طبد اهلل الشقباين ،مسـد اإلمام أحؿد بـ
حـبؾ ،دار الـشر :ممسسة قرصبة ،مديـة الـشر :مصر ،طدد إجزاء-6 :
 ,4ابـ إثقر :أبق السعادات ،الؿبارك بـ محؿد ،الجزري ،الـفاية يف غريب
الحديث وإثر ،تحؼقؼ :صاهر أحؿد الزاوي  ,محؿقد محؿد الطـاحل ،دار الـشر:
الؿؽتبة العؾؿقة  ,بقروت 1399 ,هـ 1979 ,م ،،طدد إجزاء-6 :
 ,5ابـ العؿاد :طبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد العؽري الحـبؾل ،شذرات
الذهب يف أخبار مـ ذهب ،دار الـشر :دار بـ كثقر  ,دمشؼ 1436هـ ،الطبعة :ط،1
تحؼقؼ :طبد الؼادر إركموط ،محؿقد إركاؤوط-
 ,6ابـ حبان :محؿد بـ حبان بـ أحؿد ،أبق حاتؿ ،البستل ،الثؼات ،دار
الـشر :دار الػؽر  ,بقروت  ,ط :إولك 1395ه – 1975م ،تحؼقؼ :السقد شرف
الديـ أحؿد ،طدد إجزاء-9 :
 ,7ابـ رشد :محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ رشد الؼرصبل أبق القلقد بداية
الؿجتفد ،دار الـشر :دار الػؽر – بقروت-)327.2( ،
 ,8ابـ طبد الرب :يقسػ بـ طبد اهلل ،أبق طؿر ،آستذكار الجامع لؿذاهب
فؼفاء إمصار ،تحؼقؼ :سالؿ محؿد ططا ,محؿد طؾل معقض دار الـشر :دار
الؽتب العؾؿقة  ,بقروت 2333 ,م ،ط :إولك-
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 ,9ابـ طبد الرب :يقسػ بـ طبد اهلل الـؿري ،أبق طؿر ،التؿفقد لؿا يف الؿقصل
مـ الؿعاين وإساكقد ،تحؼقؼ :مصطػك بـ أحؿد العؾقي ،محؿد طبد الؽبقر
البؽري ،دار الـشر :وزارة طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة  ,الؿغرب –
1387م-
 ,13ابـ قاضل شفبة :أبق بؽر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ قاضل شفبة،
صبؼات الشافعقة ،دار الـشر :طالؿ الؽتب  ,بقروت  ,ط :إولك1437 ،ه ،تحؼقؼ:
د -الحافظ طبد العؾقؿ خان
 ,11ابـ قدامة :طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة ،الؿؼدسل ،أبق محؿد ،الؿغـل يف
فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الشقباين ،دار الـشر :دار الػؽر  ,بقروت – 1435ه ،ط:
إولك-
 ,12ابـ كثقر :إسؿاطقؾ بـ طؿر الدمشؼل ،أبق الػداء ،تػسقر الؼرآن العظقؿ،
دار الـشر :دار الػؽر ،وصبعة دار الؿعرفة , ،بقروت  ,ط :إولك 1437هـ ،مديـة
الـشر ،طدد إجزاء-4 :
 ,13ابـ ماجف :محؿد بـ يزيد ،أبق طبد اهلل ،الؼزويـل ،الســ ،تحؼقؼ:
محؿد فماد طبد الباقل ،دار الـشر :دار الػؽر ،مديـة الـشر :بقروت -طدد إجزاء-2 :
ابـ كجقؿ :الشقخ زيـ العابديـ بـ ابراهقؿ ،إشباه والـظائر ،دار الـشر :دار
الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,الطبعة :إولك 1419 ،هـ 1999 ,م ،وضع حقاشقف
وخرج أحاديثف :الشقخ زكريا طؿقرات ،طدد إجزاء-1:
 ,14ابـ مـظقر :محؿد بـ مؽرم ،إفريؼل ،الؿصري ،لسان العرب ،دار
الـشر :دار صادر  ,بقروت ،ط :إولك ،طدد إجزاء-15 :
 ,15أبق داود :سؾقؿان بـ إشعث ،السجستاين ،إزدي ،الســ ،تحؼقؼ:
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محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد ،دار الـشر :دار الػؽر ،طدد إجزاء-4:
 ,16أبق يعؾك :محؿد بـ أبل يعؾك ،أبق الحسقـ ،صبؼات الحـابؾة ،دار
الـشر :دار الؿعرفة  ,بقروت  ,تحؼقؼ :محؿد حامد الػؼل ،طدد إجزاء-2 :
 ,17البخاري :محؿد بـ إسؿاطقؾ ،أبق طبداهلل الجعػل ،الجامع الصحقح
الؿختصر ،تحؼقؼ :د -مصطػك ديب البغا -دار الـشر :دار ابـ كثقر ،القؿامة ،مديـة
الـشر  ,بقروت ,ط1437 :هـ 1987 ,م ،ط :الثالثة ،طدد إجزاء-6 :
 ,18وإسؿاطقؾ باشا البغدادي ،هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار
الؿصـػقـ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – 1413ه 1992,م-
 ,19الخطقب :محؿد طجاج بـ محؿد تؿقؿ بـ صالح بـ طبد اهلل ،لؿحات
يف الؿؽتبة والبحث والؿصادر ،دار الـشر :ممسسة الرسالة ،ط :التاسعة طشرة،
 1422هـ 2331 ,م ،طدد إجزاء-1 :
 ,23الذهبل :محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاز ،الذهبل ،أبق طبد اهلل،
سقر أطالم الـبالء ،دار الـشر :ممسسة الرسالة – بقروت ط :التاسعة1413 ،ه،
تحؼقؼ :شعقب إركاؤوط ،محؿد كعقؿ العرقسقسل ،طدد إجزاء-23 :
 ,21الذهبل :محؿد السقد حسقـ ،التػسقر والؿػسرون ،الـاشر :مؽتبة وهبة
 ,الؼاهرة  ,كؼقل ُوجدت يف أوراق الؿملػ بعد وفاتف وكشرها د محؿد البؾتاجل)،
طدد إجزاء-3 :
 ,22الرازي :فخر الديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿل الشافعل ،التػسقر الؽبقر أو
مػاتقح الغقب ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  ,ط1421 :هـ 2333 ,م،
طدد إجزاء-32 :
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 ,23الزركؾل يف إطالم ولؿ يشر إلك صبعف ،الزركؾل :خقر الديـ بـ
محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارس ،إطالم ،دار الـشر :دار العؾؿ لؾؿاليقـ،
الطبعة :الخامسة طشر ،أيار  .مايق  2332م ،طدد إجزاء-8 :
 ، ,24لؾسخاوي :آمام شؿس الديـ محؿد بـ طبد الرحؿـ ،التحػة
الؾطقػة يف تاريخ الؿديـة الشريػة دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت ,
1414هـ1993 .م ،ط :إولك-
 ,25السخاوي :شؿس الديـ محؿد بـ طبد الرحؿـ ،الضقء الالمع ٕهؾ
الؼرن التاسع ،دار الـشر :مـشقرات دار مؽتبة الحقاة  ,بقروت – طدد إجزاء-12 :
 ,26السؽسؽل :طبد القهاب بـ طبد الرحؿـ ،القؿـل ،صبؼات صؾحاء
القؿـ (الؿعروف بتاريخ الربيفل) ،الـاشر :مؽتبة آرشاد  ,صـعاء – تحؼقؼ :أحؿد
طبد اهلل الحبشل-
 ,27الشعقبل :طؾل شقاخ إسحاق ،معجؿ مصـػات الؼرآن الؽريؿ ،دار
الـشر :دار الرفاطل – الرياض – 1433ه1983 ,م ،طدد إجزاء-4 :
 ,28الشقرازي :إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ ،أبق إسحاق ،صبؼات الػؼفاء،
دار الـشر :دار الؼؾؿ – بقروت  ,تحؼقؼ :خؾقؾ الؿقس ،طدد إجزاء-1 :
 ,29العبقد :طؾل بـ سؾقؿان ،تػاسقر آيات إحؽام ومـاهجفا رسالة
دكتقراه ،كققشت يف 1437 .6.24ه بؽؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ
سعقد اإلسالمقة-
 ,33العقدروس :محل الديـ طبد الؼادر بـ شقخ بـ طبد اهلل الـقر السافر
طـ أخبار الؼرن العاشر ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت – 1435ه ،ط:
إولك-

336

حتقٚن ٙات األذلاَ ًّ ض٘ز ٝاهلٔ إىل ُٔا ٞٙض٘ز ٝاذتخ ًّ كتاب «أذلاَ اهلتاب املبني»

 ,31الغزالل :محؿد بـ محؿد بـ محؿد ،أبق حامد ،القسقط يف الؿذهب،
تحؼقؼ :أحؿد محؿقد إبراهقؿ ،ومحؿد محؿد تامر ،دار الـشر :دار السالم الؼاهرة،
ط :إولك 1417هـ ،طدد إجزاء-7 :
 ,32الؼرماين :أحؿد بـ يقسػ ،أخبار الدول وآثار إول يف التاريخ ،دار
الـشر ،طالؿ الؽتب – بقروت – ط :إولك 1412ه – 1992م ،تحؼقؼ :الدكتقر
ففؿل سعد ،والدكتقر أحؿد حطقحط ،طدد إجزاء-3 :
 ,33الؼسطـطقـل :مصطػك بـ طبد اهلل ،الرومل ،كشػ الظـقن طـ أسامل
الؽتب والػـقن ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت – ط1413 :ه – 1992م-
 ,34الؿاوردي :طؾل بـ محؿد بـ حبقب ،البصري ،الشافعل ،الحاوي
الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين ،تحؼقؼ :الشقخ طؾل
محؿد معقض  ,الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة ,
بقروت  ,لبـان  ،,ط :إولك 1419 ،هـ  1999,م-
 ,35الـسائل :أحؿد بـ شعقب ،أبق طبد الرحؿـ ،الســ (الؿجتبك)،
تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق غدة ،دار الـشر :مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة  ,حؾب -,
رقؿ ط :الثاكقة1436 ،هـ 1986 ,م طدد إجزاء-8 :
 ,36الـقوي :أبق زكريا يحقك بـ شرف بـ مري ،شرح الـقوي طؾك صحقح
مسؾؿ ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث  ,بقروت – 1392ه ،ط :الثاكقة ،طدد إجزاء:
-18
 ,37الجامع الصحقح ســ الرتمذي ،اسؿ الؿملػ :محؿد بـ طقسك أبق
طقسك الرتمذي السؾؿل ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت  ,ث العربل
– بقروت ،ط الثاكقة1392 ،هـ طدد إجزاء-18 :
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 ,38مسؾؿ :مسؾؿ بـ الحجاج ،أبق الحسقـ ،الؼشقري ،الـقسابقري ،الؿسـد
الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل ﷺ ،تحؼقؼ :محؿد فماد
طبد الباقل ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت  ,طدد إجزاء-5 :
 ,39طؿر بـ رضا بـ محؿد راغب بـ طبد الغـل كحالة ،معجؿ الؿملػقـ،
دار الـشر :مؽتبة الؿثـك  ,بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل  ,بقروت ,
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Abstract
This is a comparative jurisprudential study. The paper is
based on the book The Islamic Legal Ruling of the Quran
written by Sharaf al-Din Ali bin Abdullah bin Mahmoud alShifaki al-Shirazi which deals with the verses of the Islamic
legal rulings from Surah al-Kahf until the end of Surat alHajj. In Surat al-Kahf there are three verses of the Islamic
legal rulings, and in Surah Taha, and in Surat al-Anbiya
there is one Islamic legal ruling verse, in which there are
eight verses of judgment.
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املطتخوا:
الؿحافظة طؾك الجؿاطة مـ أطظؿ أصقل اإلسالم :لذا أوجبت الشريعة صاطة
الحؽام يف الؿعروف :إذ بطاطتفؿ يحصؾ إمـ وآستؼرار :لفذا كان الخروج طؾك
الحاكؿ الؿسؾؿ ٓ يجقز :ذلؽ َّ
أن الضرر القاقع طؾك الؿسؾؿقـ بالخروج طؾقف أشد
مـ اكحرافف وضؾؿف ،فنن السقػ إذا وقع بقـ إمة وقعت بسببف مػاسد كثقرة-
وهذا البحث محاولة لؿعرفة صقر الخروج طؾك الحؽام ،مع بقان حؼقق
الحؽام طؾك إمة ،وبقان مققػ السـة مـ الخروج طؾك الحؽام وأثره ،وبقان
الفدي الـبقي لؿـاصحة الحؽام ،حتك ٓ تؽقن فتـة-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الخروج ،الحؽام ،الجؿاطة ،حؼقق ،تػريؼ ،مـاصحة-
( )1هذا البحث بدطؿ مشؽقر مـ طؿادة البحث العؾؿل بجامعة صقبة-
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انًمذيخ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأشفد أن ٓ إلف إ َّ
ٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد
أن محؿدً ا طبده ورسقلف-
وبعـد،
فنن مـ ُأصقل العؼقدة الصحقحة :السؿع والطاطة لقٓة أمر الؿسؾؿقـ يف
غقر معصقة اهلل تعالك ،قال اهلل تعالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾(-)1
قال الشقخ السعدي ؓ

« :وأمر بطاطة أولل إمر ،وهؿ :القٓة طؾك

الـاس ،مـ إمراء ،والحؽام ،والؿػتقـ ،فنكف ٓ يستؼقؿ لؾـاس ،أمر ديـفؿ ودكقاهؿ،
إٓ بطاطتفؿ وآكؼقاد لفؿ :صاطة هلل :ورغبة فقؿا طـده ،ولؽـ بشرط أن ٓ يلمروا
بؿعصقة اهلل ،فنن أمروا بذلؽ ،فال صاطة لؿخؾقق يف معصقة الخالؼ (-)2
لفذا :كان الخروج طؾك الحؽام مـ أخطر إمقر التل ٓ يؿؽـ تجاهؾ ما قد
يـتج طـفا مـ فتـة وقتال وسػؽ دماء بقـ أفراد إمة :ولذا مـع اإلسالم لِؽؿال هديف

وكؿال ِحؽؿتف الخروج طؾك الحؽام ،وحث طؾك الـصقحة والؿقطظة الحسـة
الـافعة بالطرق الحؽقؿة البعقدة طـ اإلفساد والؿػاسد-

ثؿ :برزت أهؿقة دراسة مقضقع الخروج طؾك الحؽام وأثره يف تػريؼ
ومـ َّ
إمة ،دراسة تلصقؾة يف ضقء السـة الـبقية-

( )1أية مـ سقرة الـساء ،رقؿ -59
( )2تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم ال ؿـان ،طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي ،ممسسة الرسالة( ،ص:
-)184
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أٓدا اهبرث:
يفدف هذا البحث إلك:
 – 1القققف طؾك صقر الخروج طؾك الحؽام-
 ,2معرفة حؼقق الحؽام طؾك إمة-
 – 3بقان مققػ السـة الـبقية مـ الخروج طؾك الحؽام-
 – 4معرفة الطرق الشرطقة لؿـاصحة إمـراء-

اهدزاضات اهطابق:ٞ
سبؼ هذا البحث طدة مؼآت وأبحاث تـاولت بعض جقاكب الؿقضقع،
أهؿفا:
 – 1الخروج طؾك الحاكؿ وطزلف :د -صالح مبارك دطؽقؽ
 ,2الخروج طؾك الحاكؿ يف الػؽر السقاسل اإلسالمل :تللقػ :جؿال
الحسقـل أبق فرحة ،الـاشر :مركز الحضارة العربقة ،الطبعة إولك 2334م-
 – 3فتاوى ومؼآت كثقرة مـشقرة طؾك الشبؽة العـؽبقتقة-

ًِٔخ اهبرـث ٗاهدزاضـ:ٞ
يؿؽـ تؾخقص مـفج البحث والدراسة فقؿا يؾل:
 ,اطتؿدت طؾك كتب الشروح – الؼديؿ مـفا والحديث – والتل تعالج قضايا
ومسائؾ البحث :لالستعاكة هبا طؾك تقضقح ،أو إضافة ،أو ذكر فائدة ،أو غقر ذلؽ-
 ,اطتؿدت طؾك أققال أهؾ العؾؿ مـ الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ،
باطتبارهؿ أففؿ الـاس لؾـصقص ،وأطؾؿفؿ هبا ،وأكثر تطبقؼا لؿا فقفا ،مع الحرص
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طؾك تقثقؼ تؾؽ إققال-
تخريجا تػصقؾ ًقا -فنذا كان الحديث يف الصحقحقـ
 ,قؿت بتخريج إحاديث
ً
فنين أخرجف مـفؿا فؼط ،إٓ إذا كاكت هـاك فائدة يف الؽتب التسعة أو غقرها فنين أزيد
يف تخريجف ،أما إذا كان الحديث يف غقر الصحقحقـ فنين أتقسع يف التخريج بعض
الشلء :حتك أتؿؽـ مـ الحؽؿ طؾك الحديث-
 ,إذا كان الحديث يف الصحقحقـ أو أحدهؿا فنين أكتػل هبؿا يف الحؽؿ طؾك
إثر :إذ أن العزو إلقفؿا ممذن بالصحة-
 ,وإذا كان الحديث يف غقرهؿا مـ الســ والؿساكقد والؿعاجؿ ،فؽان
مـفجل كالتالل:
صحقحا :أفردت أجقد إساكقد بالدراسة ،وحؽؿت طؾقف
* إن كان الحديث
ً
بالصحة ،مراط ًقا شروط وضقابط الحؽؿ بالصحة ،مع كؼؾ أققال الثؼات مـ أهؾ
الشلن يف الحؽؿ طؾقف إن وجدت ،أمثال الرتمذي ،والحاكؿ ،والفقثؿل ،وغقرهؿ-
* وإن كان الحديث حسـًا أو ضعق ًػا ،كبفت طؾك حسـف أو ضعػف ،مع ذكر
سبب الحسـ أو طؾة الضعػ-
مشقرا إلك
 ,قؿت بالرتجؿة لبعض أهؾ العؾؿ الذيـ لقس لفؿ كبقر معرفة،
ً
مصدر الرتجؿة لؿـ أراد التقسع يف معرفة سقرهؿ وحقاهتؿ-

طـ ٞاهبرث:
يتؽقن البحث مـ مؼدمة ،وخؿسة مباحث ،وخاتؿة ،وففارس-
أما الؿؼدمة :فتشتؿؾ طؾك مدخؾ لؾؿقضقع ،مع أهداف البحث ،وخطتف-
الؿبحث إول :حؼقؼة الخروج يف الؾغة والشرع-
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الؿبحث الثاين :صقر الخروج طؾك الحؽام-
الؿبحث الثالث :بقان حؼقق الحؽام طؾك إمة-
الؿبحث الرابع :مققػ السـة الـبقية مـ الخروج طؾك الحؽام وأثره-
الؿبحث الخامس :الفدي الـبقي يف مـاصحة الحؽام-
الخاتؿــة :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-
ثؿ يشتؿؾ البحث طؾك :أهؿ الؿراجع-
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انًجذث األٔل
دمٛمخ انخشٔج ف ٙانهغخ ٔانششع
وجا َف ُف َق َخارج،
ا ْلخُ ُروج يف الؾغة :كؼقض الدُّ ُخقل ،يؼال :خرج يخرج ُخ ُر ً
وخ ُروجَ ،
َ
وخ َّراج(-)1
والخقارج :هؿ الذيـ خرجقا طؾك أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالبؓ

،

وفارققا جؿاطة الؿسؾؿقـ ،والؼائؾقن بتؽػقر طثؿان وطؾل ¶ ،ويؽ ّػرون
أصحاب الؽبائر ،ويرون الخروج طؾك اإلمام إذا خالػ السـة ح ًؼا واج ًبا ،وقد
افرتققا طؾك كحق طشريـ فرقة ،ومـ أسؿائفؿ :الحرورية(-)2
أيضا بالبغاة ،وأصؾ
والخارجقن طؾك اإلمام بالسقػ يسؿقن يف الشريعة ً
ال َب ْغل يف الؾغة :مجاوز ُة الحد(-)3
ويؼقل ابـ قدامة (ت623هـ) مبقـًا حؼقؼة البغاة :ققم مـ أهؾ الحؼ ،يخرجقن
طـ قبضة اإلمام ،ويرومقن خؾعف لتلويؾ سائغ ،وفقفؿ مـعة ،يحتاج يف كػفؿ إلك جؿع
الجقش ففمٓء البغاة ----،قال :وواجب طؾك الـاس معقكة إمامفؿ يف قتال البغاة،---
قال :وٕهنؿ لق تركقا معقكتف :لؼفره أهؾ البغل ،وضفر الػساد يف إرض (-)4
وهمٓء البغاة يحاربقن بؼصد ردهؿ إلك صاطة اإلمام ،وهبدف إخضاطفؿ
( )1الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ،أبق الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
( )3.5جؿفرة الؾغة ،أبق بؽر ابـ دريد إزدي ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت)443.1( ،
( )2اكظر :الؿؾؾ والـحؾ ،لؾشفرستاين ،114.1 ،ممسسة الحؾبل -الػرق بقـ الػرق وبقان الػرقة الـاجقة،
لؾبغدادي ،ص ( ،)55دار أفاق الجديدة – بقروت-
( )3الـفاية يف غريب الحديث ،أبق السعادات الجزري ،الؿؽتبة العؾؿقة بقروت ،ج.1ص143
( )4الؿغـل ،ابـ قدامة الؿؼدسل ،دار الػؽر بقروت ،ج.9ص5
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ٕمر اهلل  ،ولقس بغرض قتؾفؿ ،فنن ُأ ِس َر مـفؿ أحد ٓ يؼتؾ ،وإن جرح مـفؿ أحد
ٓ يجفز طؾقف بالؼتؾ ،وإصؾ يف هذا ققلف تعالك﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾(-)1
ققلف تعالكَ ( :حتَّك َت ِػل َء إِ َلك َأ ِ
مر اهللِ) أي :حتك ترجع إلك أمر اهلل يف كتابف
وحؽؿف وتخضع لؾحؼ(-)2
وٓ شؽ َّ
بلن الخقارج يجتؿعقن مع البغاة يف وصػ البغلٕ :هنؿ بخروجفؿ
ذلؽ طؾك وٓة الؿسؾؿقـ بغاة معتدون ،ويجتؿعقن معفؿ يف وصػ الخروج،
وحؿؾ السالح يف وجقه إئؿة وطامة الؿسؾؿقـ-
يختص بف البغاة طـ الخقارج ففق يف طدة أمقر ،مـفا:
أما ما
ُّ
• أهنؿ يخرجقن طؾك اإلمام بتلويؾ سائغ-
• أهنؿ أصحاب مـعة :ويحتاج لؽػفؿ إلك ققة ومغالبة ومؼاتؾة-
• أن البغاة ٓ يؾزم تػسقؼفؿ إن لؿ يؽقكقا مـ أهؾ إهقاء ،فتؼبؾ شفادهتؿ إن
كاكقا طدو ً
ٓ-
• آتػاق حاصؾ يف طدم تؽػقرهؿ-
يختص بف الخقارج فعدة أمقر ،مـفا:
وأما ما
ُّ
• أن خروجفؿ بسبب تؽػقر أئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ-
( )1أية مـ سقرة الحجرات ،رقؿ -9
( )2معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،الحسقـ بـ مسعقد البغقي ،دار إحقاء الرتاث العربل بقروت،
ج.4ص 259بتصرف-
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• أهنؿ فساق ٓ تؼبؾ لفؿ شفادة-
• وققع الخالف يف تؽػقرهؿ(-)1

انًجذث انثبَٙ
طٕس انخشٔج ػهٗ انذكبو
الخروج طؾك اإلمام لف ثالث صقر:
اهص٘ز ٝاألٗىل :الخروج بآطتؼاد :وهق اطتؼاد طدم صاطة اإلمام ،أو اطتؼاد
جقاز مؼاتؾتف -ومؿا يدل طؾك هذه الصقرة أن العؾؿاء يف الؼرون إولك كاكقا
يطؾؼقن مصطؾح كان يرى السقػ طؾك مـ يحبذ الخروج وٓ يدخؾ فقف بػعؾف-
وإدلة طؾك هذا ما يؾل:
 ,قال أحؿد بـ يقكس الق ِ
ربقطل يف الحسـ بـ صالح بـ حل (ت167:هـ):
َ
ِ
بـ َصالِحٍ  ،ك َ
قػَ ،جا َل ْس ُت ُف
الس َ
َان َخ ْقر ًا َل ُف َيت ُْر ُك ُ
الح َس ُـ ُ
َل ْق َل ْؿ ُيق َلد َ
الج ُؿ َعةََ ،و َي َرى َّ
ِط ْش ِريـ سـَةً ،ما ر َأيتُف ر َفع ر ْأسف إِ َلك السؿ ِ
اءَ ،و َ
ٓ َذك ََر الدُّ ك َقا (-)2
َ َ ُ َ َ َ َ ُ
َّ َ
َ َ
 ,وقال الذهبل يف ترجؿة طؾل بـ أبل صؾحة (ت143هـ)« :قال أبق داود :كان
يرى السقػ (-)3
 ,ويف ترجؿة طؿران بـ داور أبل العقام الؼطان البصري( ،)4قال يزيد بـ
( )1اكظر :مجؿقع الػتاوى ( ،)53.35مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية،
1416هـ1995.م ،بتصرف-
( )2سقر أطالم الـبالء ،أبق طبد اهلل الذهبل ،ممسسة الرسالة بقروت)365.7( ،
( )3مقزان آطتدال يف كؼد الرجال ،شؿس الديـ الذهبل ،دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر ،بقروت)134.3( ،
( )4مات بعد سـة ستقـ ومائة -تؼريب التفذيب صـ 429
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زريع (ت182هـ)« :كان حرور ًيا يرى السقػ طؾك أهؾ الؼبؾة»(-)1
أصال،
لؽـ ٓبد مـ التػريؼ بقـ رجؾ يرى أن اإلمام لقس لف بقعة يف طـؼف ً
وبقـ مـ يرى لف البقعة لؽـ يـؽر طؾقف ضؾؿف وجقره بالؼؾب طـد طدم الؼدرة طؾك
سرا ،فإمر إول مؿـقع ،والثاين بضقابطف واجب -لؼقل رسقل اهلل
اإلكؽار بالؾسان ً
ﷺ «فؿـ كره فؼد برئ ،ومـ أكؽر فؼد سؾؿ»( -)2قال اإلمام مسؾؿ :أي :مـ كره
بؼؾبف ،وأكؽر بؼؾبف (-)3
اهص٘ز ٝاهثاُ :ٞٚالخروج بالؽالم :وهق هتققج العامة مـ الـاس طؾك
حؽامفؿ بذكر مثالبفؿ ،والتشفقر بعققهبؿ ،وتزيقـ الخروج طؾقفؿ ،وهذا الـقع مـ
الخروج مؼدمة بدهقة فطرية لؾخروج طؾك الحؽام بالسالح ،فرب كؾؿة واحدة
ضروسا ،يدل طؾك هذا ما ثبت:
أثارت حر ًبا
ً
* طـ أبل سعقد ا ْل ُخدْ ِري ،قالَ :ب ْقـَا ك َْح ُـ ِطـْدَ رس ِ
قل اهللِ ﷺ َو ُه َق َي ْؼ ِس ُؿ َق ْس ًؿا،
َ ُ
سقل اهللِ
قؿَ ،ف َؼ َال :يا رس َ ِ
َأ َتا ُه ُذو ا ْل ُخ َق ْي ِص َر ِةَ ،و ُه َق َر ُج ٌؾ مِـ َبـِل َت ِؿ ٍ
اط ِد ْلَ ،ق َال َر ُ
قل اهللْ ،
َ َ ُ
ﷺَ :و ْي َؾ َؽ َو َم ْـ َي ْع ِد ُل إِ ْن َل ْؿ َأ ْط ِد ْل؟ َقدْ ِخ ْب ُت َو َخ ِس ْر ُت إِ ْن َل ْؿ َأ ْط ِد ْل َ -ف َؼ َال ُط َؿ ُر ْب ُـ
ا ْل َخ َّط ِ
قل اهللِ ،ائ َْذ ْن لِل فِ ِقف َأ ْض ِر ْب ُطـُ َؼ ُفَ ،ق َال َر ُس ُ
َ :يا َر ُس َ
قل اهللِ ﷺَ :د ْط ُف،
اب ؓ
ون ا ْل ُؼ ْر َ
َفنِ َّن َل ُف َأ ْص َحا ًبا َي ْح ِؼ ُر َأ َحدُ ك ُْؿ َص َال َت ُف َم َع َص َالتِ ِف ْؿَ ،و ِص َقا َم ُف َم َع ِص َقامِ ِف ْؿَ ،ي ْؼ َر ُء َ
آن،
ِ
او ُز َتراقِ َق ُفؿَ ،يؿر ُق َ ِ ِ
الرمِ َّق ِة (-)4
الس ْف ُؿ م َـ َّ
قن م َـ ْاإل ْس َال ِم ك ََؿا َي ْؿ ُر ُق َّ
ْ ُْ
َٓ ُي َج ِ َ
( )1مقزان آطتدال 237.3
( )2أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب اإلكؽار طؾك إمراء فقؿا يخالػ الشرع وترك قتالفؿ ما
صؾقا وكحق ذلؽ ج.3ص ،)1854(1481مـ حديث أم سؾؿة ▲-
( )3صحقح مسؾؿ ج.3ص1481
( )4الحديث أخرجف :البخاري ،كتاب استتابة الؿرتديـ والؿعاكديـ وقتالفؿ ،باب مـ ترك قتال الخقارج
اب ِذ ِ
كر ا ْل َخ َق ِارجِ َو ِص َػاتِ ِفؿ
لؾتللػ ولئال يـػر الـاس طـف ( ،)6933()17.9ومسؾؿ ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
=
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مستخرجا مـ الحديث وجف الدٓلة :وأول
قال الشقخ محؿد بـ العثقؿقـ
ً
بدطة حدثت يف هذه إمة هل بدطة الخقارجٕ :ن زطقؿفؿ خرج طؾك الـبل ﷺ
وهق ذو الخقيصرة مـ بـل تؿقؿ ،حقـ قسؿ الـبل ﷺ ذهبقة جاءت فؼسؿفا بقـ
الـاس ،فؼال لف هذا الرجؾ :يا محؿد! اطدل ! فؽان هذا أول خروج ِ
خرج بف طؾك
الشريعة اإلسالمقة ،ثؿ طظؿت فتـتفؿ يف أواخر خالفة طثؿان ويف الػتـة بقـ طؾل
ومعاوية ،فؽػروا الؿسؾؿقـ واستحؾقا دماءهؿ»(-)1
ومؿا يدل طؾك هذا الػفؿ وتؾؽ الصقرة ،ما أخرجف ابـ أبل شقبة يف
ِ
ِ
قـ َط َؾك َقتْ ِؾ َخؾِق َػ ٍة َب ْعدَ ُط ْث َؿ َ
ان َأ َبدً ا-
الؿصـػ( )2طـ طبد اهلل بـ ُط َؽ ْق ٍؿ قالُ َٓ :أط ُ
َف ِؼ َقؾ َل ُفَ :أ َطـ َْت َط َؾك َدمِ ِفَ -قال :إِكِّل َأ ُطدُّ ِذك َْر َم َس ِ
اوئِ ِف َط ْقكًا َط َؾك َدمِ ِف»-
=
)1364( 744.2
( )1شرح العؼقدة القاسطقة ،محؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ ،دار ابـ الجقزي ،الرياض( ،ص)29 :
ان ِ
بـ َط َّػ َ
( )2أخرجف يف :كتاب الػضائؾ ،باب َما ُذكِ َر فِل َف ْض ِؾ ُط ْث َؿ َ
 )32343( 362.6طـ طبد
انؓ
اهلل بـ إدريس ،طـ محؿد بـ أبل أيقب ،طـ هالل بـ أبل حؿقد ،طـ طبد اهلل بـ طؽقؿ ،بف-
دراسة اإلسـاد:
 ,طبد اهلل بـ إدريس بـ يزيد بـ طبد الرحؿـ بـ إسقد ،أبق محؿد الؽقيف -روى طـ :محؿد بـ أبل
أيقب ،وغقره -وطـف :ابـا أبل شقبة ،وغقرهؿا -متػؼ طؾك تقثقؼف ،مات سـة اثـتقـ وتسعقـ ومائة -اكظر:
هتذيب التفذيب ( ،)144.5تؼريب التفذيب (ص)295 :
 ,محؿد بـ أبل أيقب ،أبق طاصؿ الثؼػل -روى طـ :هالل بـ أبل حؿقد ،وغقره -وطـف :طبد اهلل بـ
إدريس ،وغقره -قال أحؿد ،وابـ معقـ ،وأبق زرطة :ثؼة ،مـ السابعة -اكظر :الجرح والتعديؾ
( ،)1117( )198.7هتذيب التفذيب ( ،)69.9تؼريب التفذيب (ص)469 :
 ,هالل بـ أبل حؿقد الجفـل ،أبق طؿر الؽقيف -روى طـ طبد اهلل بـ طؽقؿ ،وغقره -وطـف :محؿد بـ
أبل أيقب ،وغقره -ثؼة ،مـ السادسة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)77.11تؼريب التفذيب (ص)575 :
 ,طبد اهلل بـ طؽقؿ ,بالتصغقر ,الجفـل ،أبق معبد الؽقيف -ثؼة ،سؿع كتاب الـبل ﷺ إلك جفقـة ،مـ
الثاكقة -اكظر :هتذيب الؽؿال ( ،)317.15تؼريب التفذيب (ص)314 :
الحؽؿ طؾك اإلسـاد :صحقح ،جؿقع رجالف ثؼات-
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وما ذكره الحافظ ابـ حجر يف ترجؿة طؿران بـ حطان السدوسل (ت84هـ)،
حقث قال« :تابعل مشفقر ،وكان مـ رؤوس الخقارج مـ ال َؼ َعدية ,بػتحتقـ ،,
يحسـقن لغقرهؿ الخروج طؾك الؿسؾؿقـ ،وٓ يباشرون الؼتال---،وققؾ:
وهؿ الذيـ ّ
الؼعدية ٓ يرون الحرب ،وإن كاكقا يزيـقكف (-)1
وقد سرد السققصل (ت911هـ) يف تدريب الراوي َمـ ُرمِ َل بِبِدْ َطتِ ِف مِ َّؿـ
ِ
َأ ْخ َر َج َل ُف ُؿ ا ْل ُب َخ ِ
ان ْب ُـ ِح َّط َ
ار ُّي َو ُم ْسؾِ ٌؿ َأ ْو َأ َحدُ ُه َؿا ،قال :ومـفؿِ :ط ْؿ َر ُ
الؼعد َّي ِة
ان مِ َـ
ا َّل ِذيـ يرو َن ا ْل ُخروج َط َؾك ْإَئِؿ ِة و َٓ يب ِ
اش ُر َ
ون َذل ِ َؽ (-)2
َّ َ ُ َ
ُ َ
َ ََ ْ
اهص٘ز ٝاهثاهث :ٞالخروج بالسقػ (السالح) :وهق خروج صائػة طؾك
اإلمام بالسالح ،سع ًقا لخؾعف وتبديؾف ،وهق الـتقجة الـفائقة لؾصقرتقـ السابؼتقـ ،وقد
سبؼ التػصقؾ يف ضابطف يف الؿبحث إول-

انًجذث انثبنث
ثٛبٌ دمٕق انذكبو ػهٗ األيخ
قال اإلمام بدر الديـ ابـ جؿاطة (ت733هـ) :لؾسؾطان والخؾقػة طؾك إمة
طشرة حؼقق:
الحؼ إول :بذل الطاطة لف ضاهر ًا وباصـًا ،يف ِّ
كؾ ما يلمر بف أو يـفك طـف إٓ أن
يؽقن معصقة :قال اهلل تعالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
الس ْؿ ُع
ﯽ﴾( ،)3وأولق إمر هؿ :اإلمام ّ
وكقابف – طـد إكثريـ ,وقال الـبل ﷺَّ :
( )1اإلصابة يف تؿققز الصحابة ،ابـ حجر ،دار الؽتب العؾؿقة بقروت)232.5( ،
( )2تدريب الراوي ،جالل الديـ السققصل ،دار صقبة)393.1( ،
( )3أية مـ سقرة الـساء ،رقؿ -59
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ِ
ِ ِ
ب َوك َِر َهَ ،ما َل ْؿ ُي ْم َم ْر بِ َؿ ْع ِص َق ٍةَ ،فنِ َذا ُأمِ َر بِ َؿ ْع ِص َق ٍة
َوال َّط َ
قؿا َأ َح َّ
الؿ ْسؾ ِؿ ف َ
الؿ ْرء ُ
اط ُة َط َؾك َ
َفالَ َس ْؿ َع َو َ
اس َؿ ُعقا
اط َة ( ،)1وطـ َأكَس بـ َمالِؽ ؓ
ٓ َص َ
َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ قالْ « :
ِ
ِ
اس ُت ْع ِؿ َؾ َح َب ِش ٌّل َك َل َّن َر ْأ َس ُف َزبِق َب ٌة(-)3( )2
َو َأصق ُعقا َوإِن ْ
فؼد أوجب اهلل تعالك ورسقلف صاطة ولل إمر ،ولؿ يستثـ مـف سقى
الؿعصقة ،فبؼل ما طداه طؾك آمتثال-
سرا وطالكقة -قال رسقل اهلل ﷺ« :الديـ
الحؼ الثاين :بذل الـصقحة لف ً
الـصقحة  -قؾـا :لؿـ؟ قال« :هلل ،ولؽتابف ،ولرسقلف ،وٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ (-)4
الحؼ الثالث :الؼقام بـصرهتؿ باصـا وضاهر ًا :ببذل الؿجفقد يف ذلؽ :لؿا فقف
كصر الؿسؾؿقـ وإقامة حرمة الديـ ،وكػ أيدي الؿعتديـ-
الحؼ الرابع :أن يعرف لف طظقؿ حؼف ،وما يجب مـ تعظقؿ قدره ،فقعامؾ بؿا
يجب لف مـ آحرتام واإلكرام ،وما جعؾ اهلل تعالك لف مـ اإلطظام ،ولذلؽ كان
العؾؿاء إطالم مـ أئؿة اإلسالم يعظؿقن حرمتفؿ ،ويؾبقن دطقهتؿ مع زهدهؿ
وورطفؿ ،وطدم الطؿع فقؿا لديفؿ ،وما يػعؾف بعض الؿـتسبقـ إلك الزهد مـ قؾة
إدب معفؿ :فؾقس مـ السـة-
الس ْؿ ِع َوال َّطا َط ِة ل ِ ْإلِ َما ِم َما َل ْؿ َت ُؽ ْـ َم ْع ِص َق ًة ،)7144(63.9
( )1أخرجف :البخاري ،كتاب إحؽامَ ،ب ُ
اب َّ
قب َصاط َِة ْإُمر ِاء فِل َغق ِر مع ِصق ٍة ،و َتح ِر ِ
اب ُو ُج ِ
يؿ َفا فِل ا ْل َؿ ْع ِص َق ِة 1469.3
ْ َْ َ َ ْ
ومسؾؿ ،كتاب اإلمارةَ ،ب ُ
ََ
( ،)1839مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرؓ
ُقل ا ْلؿعر ِ
(َ )2قق ُلف :ك ََل َّن ر ْأسف زَ بِقب ٌة و ِ
احدَ ُة الزَّ بِ ِ
وف ا ْل َؽائِـ مـ ا ْل ِعـَب إِذا جػ ،وإكؿا َش َّب َف َر ْأ َس
َ َ ُ َ َ
ْ ُ
قب ا ْل َؿ ْلك ِ َ ْ ُ
ا ْلحب ِشل بِالزَّ بِقب ِة  :لِتَجؿ ِعفا ول ِ َؽق ِن َشع ِر ِه َأسقد ،و ُهق َتؿثِ ٌقؾ فِل ا ْلح َؼار ِة وب َشا َط ِة الصقر ِة وطَدَ ِم ِآطْتِدَ ادِ
ُّ َ َ
َ ُّ َ َ ْ
َ
َ َ ََ
ْ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ ِّ
بِ َفا -فتح الباري ،ابـ حجر ،دار الؿعرفة)122.13( ،
ِ
الس ْؿ ِع َوال َّطا َط ِة ل ِ ْإلِ َما ِم َما َل ْؿ َت ُؽ ْـ َم ْع ِص َق ًة )7142( 62.9
( )3أخرجف :البخاري ،كتَاب إَ ْح َؽامَ ،ب ُ
اب َّ
( )4أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإليؿان ،باب بقان أن الديـ الـصقحة ج.1ص )55(74مـ حديث تؿقؿ الدَّ اري
ؓ

-
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الحؼ الخامس :إيؼاضف طـد غػؾتف ،وإرشاده طـد هػقتف :شػؼة طؾقف ،وحػظًا
لديـف وطرضف ،وصقاكة لؿا جعؾف اهلل إلقف مـ الخطل فقف-
الحؼ السادس :تحذيره مـ طدو يؼصده بسقء ،وحاسد يرومف بلذى ،أو
ٍ
شلء يخاف طؾقف مـف  ,طؾك اختالف أكقاع ذلؽ
خارجل يخاف طؾقف مـف ،ومـ كؾ
وأجـاسف :,فنن ذلؽ مـ آكد حؼققف وأوجبفا-
الحؼ السابع :إطالمف بسقرة طؿالف ،الذيـ هق مطالب هبؿ ،ومشغقل الذمة
بسببفؿ :لقـظر لـػسف يف خالص ذمتف ،ولألمة يف مصالح مؾؽف ورطقتف-
الحؼ الثامـ :إطاكتف طؾك ما تحؿؾف مـ أطباء إمة ،ومساطدتف طؾك ذلؽ بؼدر
الؿؽـة ،قال اهلل تعالك﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾( ،)1وأحؼ مـ أطقـ طؾك ذلؽ
وٓة إمر-
الحؼ التاسع :ر ٌّد الؼؾقب الـافرة طـف إلقف ،وجؿع محبة الـاس طؾقف :لؿا يف
ذلؽ مـ مصالح إمة ،واكتظام أمقر الؿؾة-
الحؼ العاشر :الذب طـف بالؼقل والػعؾ ،وبالؿال والـػس وإهؾ يف الظاهر
والباصـ ،والسر والعالكقة-
وإذا و ّفت الرطقة هبذه الحؼقق العشرة القاجبة ،وأحسـت الؼقام بؿجامعفا،
والؿراطاة لؿقاقعفا :صػت الؼؾقب وأخؾصت ،واجتؿعت الؽؾؿة واكتصرت (-)2
مفؿا وهق استحباب الدطاء لؾحؽام والسالصقـ
أمرا
ً
قؾت :وأكا أزيد ً
مطؾب لؽؾ مسؾؿ غققر طؾك ديـف ،إذ صالحفؿ
بالصالح :ذلؽ أن صالح وٓة إمر
ٌ
صالح لؾعباد والبالد ،ولؼد اطتـك طؾؿاء الؿسؾؿقـ هبذه الؼضقة طـاي ًة واضحة،
( )1أية مـ سقرة الؿائدة ،رقؿ -2
( )2تحرير إحؽام يف تدبقر أهؾ اإلسالم ،بدر الديـ ابـ جؿاطة ،دار الثؼافة بؼطر( ،صـ )71 ،61
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ٍ
ٍ
رائعة ،مـفا:
كاصعة
وتجؾت يف صقر
أوًٓ :إيداع إمر بالدطاء لفؿ يف مختصرات العؼائد ،التل يطالب الؿسؾؿ
باطتؼاد ما فقفا-
ثاكقًا :جعؾ بعض العؾؿاء الؿحؼؼقـ الدطاء لقٓة إمر طالمة مـ كان سـ ًقا،
مبتدطا-
وطؽسف طؾك مـ كان
ً
 أخرج الخالّل( :)1طـ أحؿد بـ حـبؾ قال :وإين ٕدطق لف [يعـل :اإلمام]
بالتسديد والتقفقؼ يف الؾقؾ والـفار ،والتليقد ،وأرى ذلؽ واج ًبا طؾل (-)2
وقال الربهباري(« :)3وإذا رأيت الرجؾ يدطق طؾك السؾطان :فاطؾؿ أكف
صاحب هقى ،وإذا رأيت الرجؾ يدطق لؾسؾطان بالصالح :فاطؾؿ أكف صاحب سـة
إن شاء اهلل»(-)4

انًجذث انشاثغ
يٕلف انغُخ انُجٕٚخ يٍ انخشٔج ػهٗ انذكبو ٔؤثشِ
إن الؿحافظة طؾك الجؿاطة مـ أطظؿ أصقل اإلسالم ،وهق مؿا طظؿت
وصقة اهلل تعالك بف يف كتابف العزيز ،وطظؿ ذم مـ تركف ،إذ يؼقل ﴿ :ﭱ

ِ
( )1هقَ :أ ُبق َب ْؽر َأ ْح َؿدُ ب ُـ ُم َح َّؿ ِد ِ
بـ َه ُار ْو َن َ
(السـَّة)ُ ،ت ُق ِّف َل َسـَ َة إ ِ ْحدَ ى َط ْش َر َة
الخالَّلَ -ألػ كتَاب ُّ
َو َثال َثِؿائَة ،ولف سبع وسبعقن سـة -سقر أطالم الـبالء 298.14
( )2السـة ،أبق بؽر َ
الخ َّالل ،دار الراية ،الرياض)14()83.1( ،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
بـ َخ َؾػَ ،أ ُبق ُم َح َّؿد ال َب ْر َب َف ِ
الح َس ُـ ب ُـ طَؾل ِ
الحـَابِ َؾةُ ،ت ُق ِّف َل َسـَ َة َث َؿان َوط ْش ِر ْي َـ
ار ُّيَ ،ش ْق ُخ َ
( )3هقَ :
ِّ
َو َثال َثؿائَة -سقر أطالم الـبالء 93.15
( )4شرح السـة ،أبق محؿد الربهباري ،مؽتبة السـة( ،ص)63 :
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾(-)1
وهذا إصؾ الذي هق الؿحافظة طؾك الجؿاطة مؿا طظؿت بف وصقة الرسقل
ﷺ يف مقاصـ طامة وخاصة-
 ,طـ ابـ َط َّب ٍ
اسؓ

ِ
قال :قال َر ُس ُ
اط ِة (-)2
الج َؿ َ
قل اهلل ﷺَ :يدُ اهلل َم َع َ

( )1أية مـ سقرة آل طؿران :رقؿ 133

ِ
الج َؿا َط ِة  )2166( 466.4طـ يحقك
( )2الحديث أخرجف :الرتمذي ،كتاب الػتـ ،باب َما َجا َء فل ُلزُ و ِم َ
بـ مقسك طـ طبد الرزاق طـ إبراهقؿ بـ مقؿقن ،طـ ابـ صاوس ،طـ أبقف ،طـ ابـ طباس ،بف -وقال:
هذا َح ِد ٌ
يث َح َسـ غريب-
دراسة اإلسـاد:
 ,يحقك بـ مقسك بـ طبد ربف بـ سالؿ الحداين ,بضؿ الحاء ،وتشديد الدال الؿفؿؾتقـ ،ويف آخرها
كقن بعد إلػ ،هذه الـسبة إلك حدان بـ شؿس ،وهؿ مـ إزد وطامتفؿ بصريقن -إكساب
( ,)83.4روى طـ :طبد الرزاق ،وغقره -وطـف :الرتمذي ،وغقره -ثؼة ،مات سـة أربعقـ ومائتقـ-
اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)289.11تؼريب التفذيب (ص)597 :
 ,طبد الرزاق بـ هؿام بـ كافع ،أبق بؽر الصـعاين ,بػتح الصاد الؿفؿؾة ،وسؽقن الـقن ،وفتح العقـ
الؿفؿؾة ،هذه الـسبة إلك صـعاء -إكساب ( ,)333.8روى طـ :إبراهقؿ بـ مقؿقن ،وغقره -ثؼة
حافظ ،مات سـة إحدى طشرة ومائتقـ -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)313.6تؼريب التفذيب (ص:
)354
 ,إبراهقؿ بـ مقؿقن الصـعاين -روى طـ :طبد اهلل بـ صاوس -ثؼة ،مـ الثامـة -اكظر :هتذيب التفذيب
( ،)173.1تؼريب التفذيب (ص)94 :
 ,طبد اهلل بـ صاوس بـ كقسان ،أبق محؿد القؿاين ,بػتح القاء آخر الحروف ،والؿقؿ بعدهؿا إلػ،
ويف آخرها الـقن ،هذه إلك القؿـ -إكساب ( , )526.13روى طـ أبقف ،وغقره -ثؼة ،مات سـة اثـتقـ
وثالثقـ ومائة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)267.5تؼريب التفذيب (ص)338 :
 ,صاوس بـ كقسان القؿاين ،أبق طبد الرحؿـ الحؿقري ,بؽسر الحاء الؿفؿؾة ،وسؽقن الؿقؿ ،وفتح
القاء ،وكسر الراء الؿفؿؾة ،هذه الـسبة إلك حؿقر ،وهل مـ أصقل الؼبائؾ ،كزلت أقصك القؿـ-
إكساب ( , )264.4روى طـ :طبد اهلل بـ طباس ،وغقره -ثؼة ،مات سـة ست ومائة -اكظر :هتذيب
التفذيب ( ،)8.5تؼريب التفذيب (ص)281 :
 ,طبد اهلل بـ طباس بـ طبد الؿطؾب ،ابـ طؿ رسقل اهلل ﷺ ،أحد الؿؽثريـ مـ الصحابة ،وأحد
=
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 ,وطـ الـعؿان بـ بشقرؓ

اط ُة
طـ الـبل ﷺ أكف قال طؾك الؿـرب :ا ْل َج َؿ َ

اب ؓ(-)1
َر ْح َؿةٌَ ،وا ْل ُػ ْر َق ُة َط َذ ٌ
وإكؿا كان اجتؿاع الؿممـقـ رحؿة وافرتاقفؿ طذابٕ :كف تعالك جؿع
الؿممـقـ طؾك معرفة واحدة ،وشريعة واحدة :لقللػ بعضفؿ بعضا باهلل ويف اهلل،
فقؽقكقن كرجؾ واحد طؾك طدوهؿ ،فؿـ اكػرد طـ حزب الرحؿـ اكػرد بف
الشقطان ،وأوقعف فقؿا يمديف إلك طذاب الـقران(-)2
ثؿ أوجبت السـة الـبقية صاطة وٓة إمر يف الؿعروف :إذ بالطاطة
ومـ َّ
يحصؾ إمـ وآستؼرار ،ويلمـ الـاس مـ الػتـ ،وتـػذ إوامر ،ويـصػ
الؿظؾقم ،ويردع الظالؿ-
وإن السؿع والطاطة لقٓة أمر الؿسؾؿقـ أصؾ مـ أصقل طؼقدة أهؾ السـة
والجؿاطة ،إذ بالسؿع والطاطة لفؿ تـتظؿ مصالح الديـ والدكقا معًا ،ويف آفتقات
طؾقفؿ  ,قق ً
ٓ أو فعالً  ,فساد الديـ والدكقا-

=
العبادلة مـ فؼفاء الصحابة ،مات سـة ثؿان وستقـ بالطائػ -اإلصابة يف تؿققز الصحابة ()121.4
الحؽؿ طؾك اإلسـاد :صحقح ،جؿقع رجالف ثؼات-
( )1الحديث حسـ ،أخرجف :أحؿد بـ حـبؾ يف الؿسـد ( ،)18449()393.33وابـ أبل طاصؿ يف السـة
ج.1ص ،)93(44والؼضاطل يف مسـد الشفاب ج.1ص ،)15(43وفقف الجراح بـ مؾقح حسـ
الحديث -قال الدارمل :لقس بف بلس -وقال أبق أحؿد ابـ طدي :لف أحاديث صالحة ،وروايات
مـؽرا فلذكره -اكظر :هتذيب التفذيب
مستؼقؿة ،وحديثف ٓ بلس بف ،وهق صدوق لؿ أجد يف حديثف
ً
أيضا أبق طبد الرحؿـ الؼاسؿ بـ طبد
ج.2ص ،66الؽامؾ يف ضعػاء الرجال ج.2ص ،163وفقف ً
الرحؿـ ،قال الذهبل :صدوق -الؽاشػ ج.2ص ،129تؼريب التفذيب ج.1ص 453وبؼقة رجالف
ثؼات-
( )2فقض الؼدير ،طبد الرءوف الؿـاوي ،الؿؽتبة التجارية ،مصر ،ج.3ص357
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قال أبق طبد اهلل الؼؾعل الشافعل( :)1كظام أمر الديـ والدكقا مؼصقد ،وٓ
يحصؾ ذلؽ إٓ بنمام مقجقد-
لق لؿ كؼؾ بقجقب اإلمامةٕ :دى ذلؽ إلك دوام آختالف والفرج إلك يقم
الؼقامة-
لق لؿ يؽـ لؾـاس إمام مطاعٓ :كثؾؿ شرف اإلسالم وضاع-
لق لؿ يؽـ لألمة إمام قاهر :لتعطؾت الؿحاريب والؿـابر ،وتعطؾت السبؾ
لؾقارد والصادر-
لق خال طصر مـ إمام :لتعطؾت فقف إحؽام ،وضاطت إيتام ،ولؿ ُيحج
البقت الحرام-
لقٓ إئؿة والؼضاة والسالصقـ والقٓة :لؿا كؽحت إيامك وٓ كػؾت القتامك-
بعضا (-)2
لقٓ السؾطان :لؽان الـاس فقضك ،وٕكؾ بعضفؿ ً
لفذا كؾف :كان الخروج طؾك الحاكؿ الؿسؾؿ ٓ يجقز :ذلؽ َّ
أن الضرر القاقع
طؾك الؿسؾؿقـ مـ الخروج طؾقف أشد مـ اكحراف الحاكؿ وضؾؿف ،فنن السقػ إذا
وقع بقـ إمة وقعت بسببف مػاسد كثقرة ،لذا وردت يف السـة الـبقية أحاديث كثقرة
تـفك طـ الخروج طؾك الحاكؿ ،وتحذر مـ طاقبة هذا الػعؾ ومغبتف ،وأكف سبب
رئقس لػرقة إمة وتحزهبا :وبالتالل تضعػ وتذهب ريحفا-
 ,طـ طبد اهلل بـ طؿرو ؓ

قال :قال رسقل اهلل ﷺَ :و َم ْـ َبا َي َع إِ َما ًما

الشام  ،,ك َ
َؾل بـ ا ْلحسـ الؼؾعل ,ك ِ ْس َبة إِ َلك قؾعة حؾب ا ْل َؿ ِديـَة ا ْل َؿ ْع ُرو َفة بِ َّ
َان َف ِؼقفًا
( )1هقُ :م َح َّؿد بـ ط ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكبِقر ًا مـ طؾؿاء الشافعقةَ ،ولف مصـػات طدَّ ة اكْتػع الـَّاس هبَا ،مـ َْفاَ :ت ْفذيب الرياسة فل َت ْرتقب السقاسة،
وس ِ
تقيف سـة َث َالثِقـ ِ
تؿائَة -السؾقك يف صبؼات العؾؿاء والؿؾقك 454.1
َ
( )2هتذيب الرياسة وترتقب السقاسة ،لؾؼؾعل ،مؽتبة الؿـار ,إردن( ،صـ )95 – 94

356

ارتسٗد عو ٟاذتلاَ ٗأةسٖ تفسٙن األً :ٞدزاض ٞض٘ ١اهطِ ٞاهِب٘ٞٙ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آخ ُر ُيـ ِ
اعَ ،فنِ ْن َجا َء َ
اض ِر ُبقا ُطـ َُؼ
َاز ُط ُف َف ْ
اس َت َط َ
َف َل ْط َطا ُه َص ْػ َؼ َة َيدهَ ،و َث َؿ َر َة َق ْؾبِفَ ،ف ْؾ ُقط ْع ُف إِن ْ
ْأ َخ ِر (-)1
ققلف (فنن جاء آخر يـازطف فاضربقا طـؼ أخر) معـاه :ادفعقا الثاين فنكف خارج
طؾك اإلمام ،فنن لؿ يـدفع إٓ بحرب وقتال فؼاتؾقه ،فنن دطت الؿؼاتؾة إلك قتؾف جاز
قتؾف وٓ ضؿان فقفٕ :كف ضالؿ متعد يف قتالف(-)2
طـ الـبل ﷺ قالَ :م ْـ ك َِر َه مِ ْـ َأمِ ِقر ِه َش ْق ًئا
 ,وطـ ابـ طباس ؓ
َف ْؾقصبِرَ ،فنِ َّكف مـ َخرج مِـ الس ْؾ َط ِ
ات مِق َت ًة ج ِ
اهؾِ َّق ًة (-)3
ان ِش ْب ًرا َم َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ ُّ
َ ْ ْ
قال ابـ أبل جؿرة( :)4الؿراد بالؿػارقة السعل يف حؾ طؼد البقعة التل
حصؾت لذلؽ إمقر ولق بلدكك شلء ،فؽـك طـفا بؿؼدار الشربٕ :ن إخذ يف ذلؽ
يمول إلك سػؽ الدماء بغقر حؼ ،والؿراد بالؿقتة الجاهؾقة حالة الؿقت كؿقت أهؾ
الجاهؾقة طؾك ضالل ولقس لف إمام مطاعٕ :هنؿ كاكقا ٓ يعرفقن ذلؽ ،ولقس الؿراد
كافرا ،بؾ يؿقت طاص ًقا ،ويحتؿؾ أن يؽقن التشبقف طؾك ضاهره ،ومعـاه:
أكف يؿقت ً
أكف يؿقت مثؾ مقت الجاهؾل وإن لؿ يؽـ هق جاهؾ ًقا ،أو أن ذلؽ ورد مقرد الزجر
( )1أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب القفاء ببقعة الخؾػاء إول فإول ج.3ص1472
( ،) 1844وققلف (وثؿرة قؾبف) كـاية طـ اإلخالص يف العفد والتزامف -طقن الؿعبقد ،دار الؽتب العؾؿقة
بقروت ،ج.11ص214
( )2شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ،دار إحقاء الرتاث العربل بقروت ،ج.12ص234
أمقرا تـؽروهنا (،)7353()47.9
( )3أخرجف :البخاري ،كتاب الػتـ ،باب ققل الـبل ﷺ سرتون بعدي ً
ومسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب مالزمة جؿاطة الؿسؾؿقـ طـد ضفقر الػتـ ويف كؾ حال وتحريؿ
الخروج طؾك الطاطة ومػارقة الجؿاطة ج.3ص)1849( 1478
( )4هق :طبد اهلل بـ سعد بـ سعقد بـ أبل جؿرة ،أبق محؿد إكدلسل ،مـ العؾؿاء بالحديث ،مالؽل
الؿذهب ،وتقيف بؿصر سـة  695هـ ،مـ كتبف :جؿع الـفاية ،اختصر بف صحقح البخاري -اكظر :تاريخ
اإلسالم ،الذهبل ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ()285.52
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والتـػقر ،وضاهره غقر مراد (-)1
قال ابـ بطال( :)2يف هذا الحديث حجة يف ترك الخروج طؾك أئؿة الجقر،
ولزوم السؿع والطاطة لفؿ ،والػؼفاء مجؿعقن طؾك أن اإلمام الؿتغ ّؾب صاطتف
ٓزمة ،ما أقام الجؿعات والجفاد ،وأن صاطتف خقر مـ الخروج طؾقف :لؿا يف ذلؽ مـ
حؼـ الدماء وتسؽقـ الدهؿاء (-)3
 ,وطـ حذيػة بـ القؿانؓ

قال :كان الـاس يسللقن رسقل اهلل ﷺ طـ

الخقر ،وكـت أسللف طـ الشر مخافة أن يدركـل ،فؼؾت :يا رسقل اهلل ،إكا كـا يف
جاهؾقة وشر ،فجاءكا اهلل هبذا الخقر ،ففؾ بعد هذا الخقر شر؟ قال :كعؿ  -فؼؾت:
هؾ بعد ذلؽ الشر مـ خقر؟ قالَ :كعؿ ،وفِ ِ
قف َد َخ ٌـ  -قؾت :وما دخـف؟ قالَ :ق ْق ٌم
َ ْ َ
ُّقن بِ َغ ْق ِر ُسـَّتِلَ ،و َي ْفدُ َ
َي ْس َتـ َ
ف مِـ ُْف ْؿ َو ُتـْؽِ ُر  -فؼؾت :هؾ بعد ذلؽ
ون بِ َغ ْق ِر َهدْ يِلَ ،ت ْع ِر ُ
الخقر مـ شر؟ قالَ :ك َع ْؿُ ،د َطا ٌة َط َؾك َأ ْب َق ِ
اب َج َفـ ََّؿ َم ْـ َأ َجا َب ُف ْؿ إِ َل ْق َفا َق َذ ُفق ُه فِ َقفا -
فؼؾت :يا رسقل اهلل ،صػفؿ لـا -قالَ :ك َع ْؿَ ،ق ْق ٌم مِ ْـ ِج ْؾدَ تِـَاَ ،و َي َت َؽ َّؾ ُؿ َ
قن بِ َل ْل ِسـَتِـَا -
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ
قؾت :يا رسقل اهلل ،فؿا ترى إن أدركـل ذلؽ؟ قالَ :ت ْؾ َز ُم َج َؿ َ
اط َة ُ
اطت َِز ْل تِ ْؾ َؽ ِ
الػ َر َق ُك َّؾ َفا،
َوإِ َما َم ُف ْؿ  -فؼؾت :فنن لؿ تؽـ لفؿ جؿاطة وٓ إمام؟ قالَ :ف ْ
ؽ (ؓ-)4
ت َو َأك َْت َط َؾك َذل ِ َ
َو َل ْق َأ ْن َت َع َّض بِ َل ْص ِؾ َش َج َر ٍةَ ،حتَّك ُيدْ ِرك َ
الؿ ْق ُ
َؽ َ
( )1فتح الباري ج.13ص7
( )2هق :أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ بطال الؼرصبل -شارح صحقح البخاري -كان مـ أهؾ العؾؿ
والؿعرفة ،طـل بالحديث العـاية التامة ،شرح الصحقح يف طدة أسػار -تقيف سـة تسع وأربعقـ
وأربعؿائة -سقر أطالم الـبالء ج.18ص47
( )3شرح صحقح البخاري ،ابـ بطال ،مؽتبة الرشد  ,السعقدية)8.13( ،
( )4أخرجف :البخاري ،كتاب الػتـ ،باب كقػ إمر إذا لؿ تؽـ جؿاطة صحقح البخاري
( ،) 7384()51.9ومسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب مالزمة جؿاطة الؿسؾؿقـ طـد ضفقر الػتـ
ويف كؾ حال وتحريؿ الخروج طؾك الطاطة ومػارقة الجؿاطة ج.3ص)1847( 1475
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قال الـقوي :ويف حديث حذيػة هذا لزوم جؿاطة الؿسؾؿقـ وإمامفؿ،
ووجقب صاطتف وإن فسؼ وطؿؾ الؿعاصل مـ أخذ إمقال وغقر ذلؽ ،فتجب
صاطتف يف غقر معصقة (-)1
قالُ :ق ْؾت :يا رس َ ِ
 ,وطـ ح َذي َػة بـ ا ْلقؿ ِ
اهلل
انؓ
ُ ْ
ُ َ َ ُ
ََ
قل اهلل ،إِكَّا ُكـَّا بِ َش ّر ٍَ ،ف َجا َء ُ
بِ َخ ْق ٍرَ ،فـ َْح ُـ فِ ِقفَ ،ف َف ْؾ مِ ْـ َو َر ِاء َه َذا ا ْل َخ ْق ِر َش ٌّر؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»ُ -ق ْؾ ُتَ :ه ْؾ َو َرا َء َذل ِ َؽ َّ
الش ِّر
ػ؟ قال:
َخ ْق ٌر؟ َق َالَ :ك َع ْؿ»ُ -ق ْؾ ُتَ :ف َف ْؾ َو َرا َء َذل ِ َؽ ا ْل َخ ْق ِر َش ٌّر؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»ُ -ق ْؾ ُتَ :ك ْق َ

ُّقن بِ ُسـَّتِلَ ،و َس َق ُؼق ُم فِ ِ
ايَ ،و َٓ َي ْس َتـ َ
قن َب ْع ِدي َأئِ َّؿ ٌة َٓ َي ْفتَدُ َ
َي ُؽ ُ
قف ْؿ ِر َج ٌال ُق ُؾق ُب ُف ْؿ
ون بِ ُفدَ َ
ػ َأصـَع يا رس َ ِ
قـ فِل ج ْثؿ ِ
الش َقاصِ ِ
ان إِك ٍ
قب َّ
ْت
قل اهلل ،إِ ْن َأ ْد َرك ُ
ُق ُؾ ُ
ْس»َ -ق َالُ :ق ْؾ ُتَ :ك ْق َ ْ ُ َ َ ُ
ُ َ
ِ
َذل ِ َؽ؟ َق َالَ :تسؿع و ُتطِقع ل ِ ْ َ ِ
اس َؿ ْع َو َأصِ ْع (-)2
ْ َ ُ َ ُ
ألم ِقرَ ،وإِ ْن ُض ِر َب َض ْف ُر َكَ ،و ُأخ َذ َما ُل َؽَ ،ف ْ
اط ِة َم َع ُض ْؾ ِؿ ْإَمِ ِقر (-)4
قال ابـ تقؿقة(َ :)3ف َف َذا َأ ْم ٌر بِال َّط َ
قال :قال لـا رسقل اهلل ﷺ :إِ َّك ُؽ ْؿ َست ََر ْو َن َب ْع ِدي َأ َث َر ًة
 ,وطـ طبد اهلل ؓ
ِ
اهلل
َو ُأ ُم ً
قرا ُتـْؽ ُروك ََفا  -قالقا :فؿا تلمركا يا رسقل اهلل؟ قالَ :أ ُّدوا إِ َل ْق ِف ْؿ َح َّؼ ُف ْؿَ ،و َس ُؾقا َ
َح َّؼ ُؽ ْؿ (-)5
( )1شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ج.12ص237

( )2أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب مالزمة جؿاطة الؿسؾؿقـ طـد ضفقر الػتـ ويف كؾ حال
وتحريؿ الخروج طؾك الطاطة ومػارقة الجؿاطةج.3ص ،)1847(1476وقال الشقخ محؿد فماد طبد
الباقل :قال الدارقطـل :هذا طـدي مرسؾ ٕ :ن أبا سالم لؿ يسؿع حذيػة -وهق كؿا قال الدارقطـل،
لؽـ الؿتـ صحقح متصؾ بالطريؼ إول ،وإكؿا أتك مسؾؿ هبذا متابعة كؿا ترى ،وقد قدمـا أن الحديث
الؿرسؾ إذا روي مـ صريؼ آخر متصالً تبقـا بف صحة الؿرسؾ وجاز آحتجاج بف ،ويصقر يف الؿسللة
حديثان صحقحان -حاشقة صحقح مسؾؿ ج.3ص1476
( )3هق :تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ مجد الديـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ
الحراين ،أحد إطالم ،كان مـ بحقر العؾؿ ،مات سـة ثؿان وطشريـ وسبعؿائة -صبؼات الحػاظ،
السققصل ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ج.1ص523
( )4مـفاج السـة الـبقية ،ابـ تقؿقة ،جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة393.3 ،
أمقرا تـؽروهنا (،)7352()47.9
( )5أخرجف :البخاري ،كتاب الػتـ ،باب ققل الـبل ﷺ سرتون بعدي ً
=
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قال ابـ حجر (ت852:هـ) :أي :أدوا إلقفؿ حؼفؿ الذي وجب لفؿ الؿطالبة
بف وقبضف ،سقاء كان يختص هبؿ ،أو يعؿ -وققلف (وسؾقا اهلل حؼؽؿ) أي :بلن يؾفؿفؿ
إكصافؽؿ ،أو يبدلؽؿ خقرا مـفؿ (-)1
كؾ هذه إحاديث تػقد أن الخروج طؾك اإلمام الذي يخؾط يف طؿؾف وح ِ
ؽؿ ِف بقـ
ُ
الحالل والحرام ،وكان بغقضا إلقفؿ مبغضًا لفؿ ٓ ،يجقز ما دام أكف مـ جؿؾة
الؿسؾؿقـ ،لؽـ القاجب طؾك الؿسؾؿ كراهة فعؾف بؼؾبف ،فؿـ فعؾ ذلؽ فؼد برئ ،ومـ
أكؽر بؾساكف فؼد َسؾِ َؿ ،أما َمـ رضل وبايع وتا َب َع ولؿ يـؽر كان ُمشار ًكا يف اإلثؿ
والؿعصقة-
قن ُأ َم َرا ُء َف َت ْع ِر ُف َ
 ,طـ أم سؾؿة ▲ أن رسقل اهلل ﷺ قالَ :س َت ُؽ ُ
قن
َو ُتـْؽِ ُر َ
ف َب ِر َئَ ،و َم ْـ َأ ْك َؽ َر َسؾِ َؿَ ،و َلؽِ ْـ َم ْـ َر ِض َل َو َتا َب َع  -قالقا :أفال
ونَ ،ف َؿ ْـ َط َر َ
كؼاتؾفؿ؟ قالَ ،َٓ :ما َص َّؾ ْقا (-)2
قال الؼاضل( :)3إكؿا مـع طـ مؼاتؾتفؿ ما دامقا يؼقؿقن الصالة ،التل هل
حذرا مـ هتقج الػتـ،
طؿاد الديـ ،وطـقان اإلسالم ،والػارق بقـ الؽػر واإليؿانً :
واختالف الؽؾؿة ،وغقر ذلؽ مؿا هق أشد كؽارة مـ احتؿال كؽرهؿ ،والؿصابرة
طؾك ما يـؽرون مـفؿ (-)4
=
ومسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب القفاء ببقعة الخؾػاء إول فإول ج.3ص)1843(1472
( )1فتح الباري ج.13ص6
( )2أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب اإلكؽار طؾك إمراء فقؿا يخالػ الشرع وترك قتالفؿ ما
صؾقا وكحق ذلؽ ج.3ص)1854(1483
( )3هق :الؼاضل طقاض بـ مقسك بـ طقاض ،أبق الػضؾ القحصبل ،تػؼف وصـػ التصاكقػ التل سارت
هبا الركبان ،كالشػ اء ،وصبؼات الؿالؽقة ،وشرح مسؾؿ ،مات سـة أربع وأربعقـ وخؿسؿائة -صبؼات
الحػاظ 473.1
( )4فقض الؼدير ج.4ص99
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ِ
ِ ِ
ِ
يـ
 ,وطـ طقف بـ مالؽ ؓ
طـ رسقل اهلل ﷺ قال :خ َق ُار َأئ َّؿت ُؽ ُؿ ا َّلذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
حبقكَفؿ وي ِ
ِ
قن َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َو ُت َص ُّؾ َ
حبُّق َك ُؽ ْؿَ ،و ُي َص ُّؾ َ
يـ
قن َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،وش َر ُار َأئ َّؿت ُؽ ُؿ ا َّلذ َ
ُت ُّ ُ ْ َ ُ
ُت ْب ِغ ُضقك َُف ْؿ َو ُي ْب ِغ ُضق َك ُؽ ْؿَ ،و َت ْؾ َعـُقك َُف ْؿ َو َي ْؾ َعـُق َك ُؽ ْؿ  -ققؾ :يا رسقل اهلل ،أفال كـابذهؿ
ِ
الص َالةََ ،وإِ َذا َر َأ ْيت ُْؿ مِ ْـ ُو َٓتِ ُؽ ْؿ َشقْ ًئا َت ْؽ َر ُهق َك ُف،
بالسقػ -فؼالَ ،َٓ :ما َأ َقا ُمقا فق ُؽ ُؿ َّ
اط ٍة (-)1
َفاك َْر ُهقا َط َؿ َؾ ُفَ ،و َٓ َتـ ِْز ُطقا َيدً ا مِ ْـ َص َ
قال

الؿاوردي()2

معؾ ًؼا :هذا صحقح ،فنن اإلمام إذا كان ذا خقر أحبفؿ

وأحبقه ،وإذا كان ذا شر أبغضفؿ وأبغضقه ،وأصؾ ذلؽ أن خشقة اهلل تبعث طؾك
صاطتف يف خؾؼف ،وصاطتف فقفؿ تبعثفؿ طؾك محبتف ،فؾذلؽ كاكت محبتف دلقالً طؾك
دلقال طؾك شره وقؾة مراقبتف (-)3
خقره ،وبغضفؿ لف ً
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
 ,وطـ َط ْبد اهللِ بـ ُط َؿ َر قالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قلَ « :م ْـ َخ َؾ َع َيدً ا مِ ْـ
َص َ ٍ ِ
ات مِق َت ًة
ات َو َل ْق َس فِل ُطـ ُِؼ ِف َب ْق َعةٌَ ،م َ
اهلل َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َٓ ُح َّج َة َل ُفَ ،و َم ْـ َم َ
اطةَ ،لؼ َل َ
ج ِ
اهؾِ َّق ًة (-)4
َ
قال ابـ حجر :ويف الحديث وجقب صاطة اإلمام الذي اكعؼدت لف البقعة،
والؿـع مـ الخروج طؾقف ولق جار يف حؽؿف ،وأكف ٓ يـخؾع بالػسؼ (-)5
 ,وطـ سقيد بـ غػؾة ؓ

قال :قال لل طؿر ؓ

 :يا أبا أمقة ،إين ٓ

( )1أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب خقار إئؿة وشرارهؿ ج.3ص)1855(1481
( )2هق :اإلمام أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب البصري الشافعل ،صاحب التصاكقػ ،لف تػسقر الؼرآن
سؿاه الـؽت والعققن  ،وإحؽام السؾطاكقة  ،مات سـة خؿسقـ وأربعؿائة -سقر أطالم الـبالء
ج.18ص-64
( )3فقض الؼدير ج.3ص463
( )4أخرجف :مسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب مالزمة جؿاطة الؿسؾؿقـ طـد ضفقر الػتـ ويف كؾ حال
وتحريؿ الخروج طؾك الطاطة ومػارقة الجؿاطة )1851( 1478.3
( )5فتح الباري 71.13
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أدري لعؾل أن ٓ ألؼاك بعد طامل هذا ،فاسؿع وأصع وإن أمر طؾقؽ طبد حبشل
مجدع( ،)1إن ضربؽ فاصرب ،وإن حرمؽ فاصرب ،وإن أراد أمر ًا يـتؼص ديـؽ فؼؾ
سؿع وصاطة ،دمل دون ديـل ،فال تػارق الجؿاطة (-)2
ولؼد بايع الصحابة الؽرام رسقل اهلل ﷺ طؾك طدم مـازطة الحاكؿ يف حؽؿف،
إٓ أن يعؾِـ الؽػر صراحة ،أو أن ِ
يسر بف لخاصتف وبطاكتف ،ويؽقن لؾؿسؾؿقـ طؾك ذلؽ
ُ َ
برهان ساصع ،ويستطقعقن بخروجفؿ أن يـػعقا الؿسؾؿقـ ،وأن يؼقؿقا دولة صالحة،
شرا أكثر ،فؾقس لفؿ الخروج ،ولق
فنن طدمقا الؼدرة لعجزهؿ ،أو كان الخروج يسبب ً
( )1أيُ :م َؼ َّطع ْإَط َْضاء -الـفاية يف غريب الحديث ()247.1
( )2أخرجف :ابـ أبل شقبة ،كتاب السقر ،باب يف إمام السرية يلمرهؿ بالؿعصقة مـ قال ٓ صاطة لف
ج.6ص )33711( 544طـ وكقع ،طـ سػقان ،طـ إبراهقؿ بـ طبد إطؾك ،طـ سقيد بـ غػؾة-
دراسة اإلسـاد:
 ,وكقع بـ الجراح بـ مؾقح ،الرؤاسل ,بضؿ الراء ،وهؿزة ،ثؿ مفؿؾة ،مـسقب إلك رواس بـ كالب-
الؿغـل ص ,116 :أبق سػقان الؽقيف -روى طـ :سػقان الثقري ،وغقره -وطـف :أبق بؽر ابـ أبل شقبة،
وغقره -ثؼة ،مات سـة ست وتسعقـ ومائة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)123.11تؼريب التفذيب (ص:
-)581
 ,سػقان بـ سعقد بـ مسروق الثقري ،أبق طبد اهلل الؽقيف -روى طـ :إبراهقؿ بـ طبد إطؾك ،وغقره-
ثؼة حافظ فؼقف طابد إمام حجة ،مات سـة إحدى وستقـ ومائة -اكظر :هتذيب الؽؿال (،)154.11
الؽاشػ ( ،)449.1تؼريب التفذيب (ص)244 :
 ,إبراهقؿ بـ طبد إطؾك الؽقيف -روى طـ سقيد بـ غػؾة ،وغقره ،-وطـف الثقري ،وغقره -ثؼة -مـ
السادسة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)137.1تؼريب التفذيب (ص)91 :
مصغرا -الؿغـل ص ,135 :بـ غػؾة – بغقـ وفاء مػتقحتقـ -الؿغـل
 ,سقيد ,بؿضؿقمة ،وفتح واو،
ً
ص ,191 :بـ طقسجة

– بؿػتقحة ،وسؽقن القاو ،وفتح الؿفؿؾة -الؿغـل ص ،,181 :أبق أمقة

الؽقيف -أدرك الجاهؾقة وقد ققؾ :إكف صؾك مع الـبل ﷺ وٓ يصح ،وقدم الؿديـة حقـ كػضت إيدي
مـ دفـ رسقل اهلل ﷺ ،وهذا أصح ،وشفد فتح القرمقك ،وروى طـ أبل بؽر وطؿر ،وغقرهؿا -مات
سـة ثؿاكقـ ،ولف مائة وثالثقن سـة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)278.4تؼريب التفذيب (ص)263 :
الحؽؿ طؾك اإلسـاد :صحقح :جؿقع رجالف ثؼات-
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رأوا كػرا بقاحًا :رطاية لؾؿصالح العامة ،والؼاطدة الشرطقة الؿجؿع طؾقفا «إذا
تعارضت مػسدتان ُروطل أطظؿفؿا ضرر ًا بارتؽاب أخػفؿا ( ،)1وٕن الخروج طؾك
وٓة إمقر والحالة هذه يسبب فساد ًا كبقر ًا ،وشر ًا طظقؿًا ،حقث يختؾ إمـ ،وتضقع
الحؼقق ،وٓ يتقسر ردع الظالؿ ،وٓ كصر الؿظؾقم ،وهق ما يتعارض ودوافع الخروج
الشرطل ،وهق اإلصالح ومـػعة الـاس وإمة ،يف هذه الحالة تؽتػل الرطقة ببذل
الـصح وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر بضقابطف ،وهبذا تربأ الذمة-
 ,وطـ ُطباد َة بـ الصامِ ِ
قالَ :د َطاكَا َر ُس ُ
قل اهلل ﷺ َف َبا َي ْعـَا ُهَ ،ف َؽ َ
ان
تؓ
َّ
َ َ
ِ
اط ِة فِل َمـ َْشطِـَا َو َم ْؽ َر ِهـَاَ ،و ُط ْس ِركَا
الس ْؿ ِع َوال َّط َ
قؿا َأ َخ َذ َط َؾقْـَاَ :أ ْن َبا َي َعـَا َط َؾك َّ
ف َ
ٍ
احا(ِ )2طـْدَ ك ُْؿ
َو ُي ْس ِركَاَ ،و َأ َث َرة َط َؾ ْقـَاَ ،و َأ ْن َٓ ُكـ َِاز َع ا َْٕ ْم َر َأ ْه َؾ ُفَ -ق َال :إِ َّٓ َأ ْن َت َر ْوا ُك ْػ ًرا َب َق ً
مِـ اهللِ فِ ِ
قف ُب ْر َه ٌ
ان (-)3
َ
ققلف (طـدكؿ مـ اهلل فقف برهان) أي :كص آية أو خرب صحقح ٓ يحتؿؾ
التلويؾ ،ومؼتضاه :أكف ٓ يجقز الخروج طؾقفؿ ما دام فعؾفؿ يحتؿؾ التلويؾ(-)4
قال الـقوي :ومعـك الحديث ٓ :تـازطقا وٓة إمقر يف وٓيتفؿ ،وٓ
تعرتضقا طؾقفؿ ،إٓ أن تروا مـفؿ مـؽرا محؼؼا تعؾؿقكف مـ ققاطد اإلسالم ،فنذا
رأيتؿ ذلؽ ،فلكؽروه طؾقفؿ ،وققلقا بالحؼ حقث ما كـتؿ (-)5
( )1الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة ،د -محؿد مصطػك الزحقؾل ،دار الػؽر ،دمشؼ،
ج.1ص 226

ِ
فارا -لسان العرب ،ابـ مـظقر ،دار صادر ,بقروت ،ج .2ص 416
( )2ققلف (بقاحًا) أي :ج ً
أمقرا تـؽروهنا) ()47.9
( )3الحديث أخرجف :البخاري ،كتاب الػتـ ،باب ققل الـبل ﷺ (سرتون بعدي ً
( ،) 7356ومسؾؿ ،كتاب اإلمارة ،باب وجقب صاطة إمراء يف غقر معصقة وتحريؿفا يف الؿعصقة
ج.3ص)1739(1473
( )4فتح الباري ج.13ص8
( )5شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ج.12ص229
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وقد ارتؽز أهؾ العؾؿ طؾك هذا الحديث فاجتفدوا ووضعقا شرو ًصا لجقاز
ٌ
شرط مـفا ٓ يجقز الخروج بحال مـ إحقال ،هذه
الخروج طؾك الحاكؿ ،إذا ُفؼد
الشروط هل :
 ,1وققع الحاكؿ يف الؽػر البقاح-
 ,2إقامة الحجة طؾقف-
 ,3الؼدرة طؾك إزالتف-
 ,4الؼدرة طؾك تـصقب مسؾؿ مؽاكف-
 ,5أ ّ
ٓ يرتتب طؾك هذا الخروج مػسدة طؾك الؿسؾؿقـ أطظؿ مـ مػسدة بؼائف-
قال ابـ تقؿقة :فؿـ كان مـ الؿممـقـ بلرض هق فقفا مستضعػ ،أو يف وقت هق
فقف مستضعػ :فؾقعؿؾ بآية الصرب والصػح طؿـ يمذي اهلل ورسقلف مـ الذيـ أوتقا
الؽتاب والؿشركقـ ،وأما أهؾ الؼقة فنكؿا يعؿؾقن بآية قتال أئؿة الؽػر الذيـ يطعـقن يف
الديـ ،وبآية قتال الذيـ أوتقا الؽتاب﴿ ،ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ (-)1
وقال الشقخ محؿد بـ العثقؿقـ يف معرض حديثف طـ الخروج طؾك الحاكؿ
الؽافر« :إن كـا قادريـ طؾك إزالتف فحقـئذ كخرج ،وإذا كـا غقر قادريـ فال كخرجٕ :ن
جؿقع القاجبات الشرطقة مشروصة بالؼدرة وآستطاطة ،ثؿ إذا خرجـا فؼد يرتتب طؾك
خروجـا مػسدة أكرب وأطظؿ مؿا لق بؼل هذا الرجؾ طؾك ما هق طؾقفٕ :كـا لق خرجـا
ثؿ ضفرت العزة لف ،صركا أذلة أكثر ،وتؿادى يف صغقاكف وكػره أكثر»(-)2

( )1الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل ،ابـ تقؿقة ،كشر الحرس القصـل السعقدي ،صـ  ،221وأية مـ
سقرة التقبة ،رقؿ 29
( )2الباب الؿػتقح  ،126.3لؼاء  ،51سمال -1222
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وطؾقف :فنكف ٓ يؾزم مـ وققع الحاكؿ يف الؽػر البقاح جقاز الخروج طؾقف وإن
أققؿت طؾقف الحجة ،بؾ ٓ بد مـ الـظر يف الشروط إخرى الؿبقحة لؾخروج-
وطؾك طدم مـازطة إمر أهؾف ،وطدم جقاز الخروج بالسقػ طؾك اإلمام
الجائر حصؾ إجؿاع أهؾ العؾؿ مـ إمة.
ِ
ِ ِ
وج َط َؾ ْق ِف َِٕ َح ٍد مِ َـ
الس ْؾ َطان َو َٓ ا ْل ُخ ُر ُ
 ,قال أحؿد بـ حـبؾَ « :و َٓ َيح ُّؾ قت َُال ُّ
ِ
ِ
السـ َِّة َوال َّط ِر ِ
الـ ِ
يؼ (-)1
َّاسَ ،ف َؿ ْـ َف َع َؾ َذل َؽ َف ُف َق ُم ْبتَد ٌع َط َؾك َغ ْق ِر ُّ
 ,وقال الطحاوى( :)2وٓ كرى الخروج طؾك أئؿتـا ،ووٓة أمقركا ،وإن
جاروا ،وٓ كدطق طؾقفؿ ،وٓ كـزع يدً ا مـ صاطتفؿ ،وكرى أن صاطتفؿ مــ صاطة اهلل
 فريضة ما لؿ يلمروا بؿعصقة ،وكدطق لفؿ بالصالح والؿعافاة»(-)3
 ,وقال الـقوى :وأما الخروج طؾقفؿ وقتالفؿ فحرام بنجؿاع الؿسؾؿقـ،
وإن كاكقا فسؼة ضالؿقـ ،وقد تظاهرت إحاديث بؿعـك ما ذكرتف ،وأجؿع أهؾ
السـة أكف ٓ يـعزل السؾطان بالػسؼ ،قال :قال العؾؿاء :وسبب طدم اكعزالف وتحريؿ
الخروج طؾقف ما يرتتب طؾك ذلؽ مـ الػتـ ،وإراقة الدماء ،وفساد ذات البقـ ،فتؽقن
الؿػسدة يف طزلف أكثر مـفا يف بؼائف (-)4
 ,وقال ابـ تقؿقة :الصرب طؾك جقر إئؿة أصؾ مـ أصقل أهؾ السـة
والجؿاطة (-)5
( )1شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ،الاللؽائل ،دار صقبة  ,السعقدية175.1 ،
( )2هق :اإلمام أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ سالمة الؿصري الطحاوي ،كان ثؼة ثبتا فؼقفا طاقال لؿ يخؾػ
مثؾف ،مات يف سـة إحدى وطشريـ وثالثؿائة -تذكرة الحػاظ ،الذهبل ،دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت،
ج.3ص838
( )3شرح العؼقدة الطحاوية ،ابـ أبل العز الحـػل ،دار السالم لؾطباطة والـشر التقزيع والرتجؿة ،ص 379
( )4شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ج.12ص229
( )5الػتاوى ،ابـ تقؿقة ،دار الؽتب العؾؿقة-179.28 ،
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اآلةاز امل تب ٞعو ٟارتسٗد عو ٟاذتلاَ:
يرتتب طؾك الخروج طؾك الحؽام طدة مػاسد ،أهؿفا:
,1آستفاكة بدماء وأمقال وأطراض الؿسؾؿقـ ،واستتباب الخقف مؽان
إمـ -قال الؼرصبل ـ يف مػاسد الخروج طؾك إمام الؿسؾؿقـ ـ فقف :استبدال إمـ
بالخقف ،وإراقة الدماء ،واكطالق أيدي السػفاء ،وشـ الغارات طؾك الؿسؾؿقـ،
والػساد يف إرض (-)1
 ,3تعطقؾ مصالح الـاس مـ معاش ،ووضائػ ،وتجارات ،وأسػار،
وج َؿع وجؿاطات ،وحج ،وأمر بؿعروف وهنل طـ مـؽر ،وغقر ذلؽ-
ومدارسُ ،
قال ابـ تقؿقة :وقؾ مـ خرج طؾك إمام ذي سؾطان إٓ كان ما تقلد طؾك فعؾف مـ
الشر ،أطظؿ مؿا تقلد مـ الخقر (-)2
4ـ آقتتال الداخؾل الذي يمدي إلك إضعاف الدولة الؿسؾؿة ،وإهناك ققاها،
وتدمقر مؼقماهتا ،فقسفؾ طؾك العدو الخارجل آستقالء طؾقفا-
 ,5إيجاد الػرص الؿـاسبة إلشعال فتقؾ الػتـة بقـ الؿجتؿعات اإلسالمقة،
ودخقل الؿغرضقـ والؿـدسقـ يف الصػ اإلسالمل :لتػرقة الؿسؾؿقـ-
 ,7تػجقر الؿؿتؾؽات والؿـشآت ،وقتؾ إبرياء ،وخطػ أدمققـ
والطائرات والسػـ والسقارات-
 ,8الخروج صريؼة غقر صحقحة لتغققر القٓة والحؽام -يؼقل ابـ تقؿقة:
ولعؾف ٓ يؽاد يعرف صائػة خرجت طؾك ذي سؾطان ،إٓ وكان يف خروجفا مـ
( )1الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل ،139.2 ،دار الؽتب الؿصرية الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة1384 ،هـ,
1964م-
( )2مـفاج السـة الـبقية (-)527.4
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الػساد ما هق أطظؿ مـ الػساد الذي أزالتف (-)1
 ,9آستفاكة بالقٓية العامة ،ووٓة إمر -قال ابـ تقؿقة :وهبذا القجف
صارت الخقارج يستحؾقن السقػ طؾك أهؾ الؼبؾة حتك قاتؾت طؾ ًقا ؓ

وغقره

مـ الؿسؾؿقـ ،وكذلؽ مـ وافؼفؿ يف الخروج طؾك إئؿة بالسقػ يف الجؿؾة (-)2
 ,13الغؾق يف التعامؾ مع الحؽام الظالؿقـ ،وتؽػقرهؿ دون برهان ،ومـ ثؿ
تؽػقر الجؿاطة الؿسؾؿة ،واستباحة دمائفؿ وأمقالفؿ بغقر حؼ -قال الؼاضل طقاض:
وقال جؿفقر أهؾ السـة مـ الػؼفاء والؿحدثقـ والؿتؽؾؿقـ ٓ يـعزل ـ أي :الحاكؿ
ـ بالػسؼ والظؾؿ وتعطقؾ الحؼقق ،وٓ يخؾع وٓ يجقز الخروج طؾقف بذلؽ بؾ
يجب وطظف وتخقيػف (-)3
 ,11ترسقخ ثؼافة ومػاهقؿ مرفقضة تؼقم طؾك أساس صائػل ،والصراع مـ
أجؾ القصقل إلك السؾطة والحؽؿ-
 ,12فتح الؿجال أمام الطامعقـ بثروات الؿجتؿع الؿسؾؿ طـ صريؼ
آكشؼاق داخؾ الؿجتؿع-
 ,14الخؾط بقـ مػفقم الجفاد الشرطل ،والخروج طؾك جؿاطة الؿسؾؿقـ،
إذ يعده البعض جفا ًدا بـاء طؾك أفؽار خاصئة(-)4

( )1مـفاج السـة الـبقية ()391.3
( )2مـفاج السـة الـبقية ((536.4
( )3شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ()229.12
( )4اكظر :الخروج طؾك جؿاطة الؿسؾؿقـ آثاره يف الحال والؿآل ،محؿد بـ محؿد الؿفدي ،مققع الؿختار
اإلسالمل ،بتصرف-
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انًجذث انخبيظ
انٓذ٘ انُجٕ٘ ف ٙيُبطذخ انذكبو
سرا ،مـ غقر تشفقر وٓ تعققر وٓ
إصؾ يف كصقحة الحاكؿ الؿسؾؿ أن تؽقن ً
إثارة فتـة ،إما وجفًا لقجف ،أو طـ صريؼ آتصال بف ،أو الؽتابة والؿراسؾة إلقف ،وأن
يطاع الحاكؿ يف صاطة اهلل تعالك ،ويعصك يف معصقتف ،فنكف ٓ صاطة لؿخؾقق يف
معصقة الخالؼ ،وقد ورد يف السـة الـبقية ما يػقد ويمكد هذا إصؾ-
ِ
الحضرمِل ،قالَ :ج َؾدَ ِط َق ُ
اض ْب ُـ َغـ ٍْؿ َصاح َ
 ,طـ ُش َريح بـ ُط َبقد َ
ب َ َ
ِ
ِ
قـ ُفتِ َح ْتَ ،ف َل ْغ َؾ َظ َل ُف ِه َشا ُم بـ َحؽِ ٍ
اضُ ،ث َّؿ َم َؽ َث َل َقال ِ َل،
ب ِط َق ٌ
قؿ ا ْل َؼ ْق َل َحتَّك َغض َ
ح َ
اطت ََذ َر إِ َل ْق ِفُ ،ث َّؿ َق َال ِه َشا ٌم ل ِ ِع َق ٍ
َف َل َتا ُه ِه َشا ُم ْب ُـ َحؽِ ٍ
اضَ :أ َل ْؿ َت ْس َؿ ِع الـَّبِل ﷺ َي ُؼ ُ
قل:
قؿ َف ْ
َّ
َّاس َط َذا ًباَ ،أ َشدَّ ُه ْؿ َط َذا ًبا فِل الدُّ ْك َقا لِؾـ ِ
إِ َّن ِم ْـ َأ َشدِّ الـ ِ
اض بـ َغـ ٍْؿَ :يا
َّاس ؟ َف َؼ َال ِط َق ُ
ِه َشا ُم ْب َـ َحؽِ ٍ
قؿَ ،قدْ َس ِؿ ْعـَا َما َس ِؿ ْع َتَ ،و َر َأ ْيـَا َما َر َأ ْي َتَ ،أ َو َل ْؿ َت ْس َؿ ْع َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ
قلَ :م ْـ َأ َرا َد َأ ْن يـ َْص َح لِ ُس ْؾ َط ٍ
َي ُؼ ُ
ان بِ َل ْمرٍَ ،ف َال ُي ْب ِد َل ُف َط َالكِ َقةًَ ،و َلؽِ ْـ لِ َق ْل ُخ ْذ بِ َق ِد ِهَ ،فقَخْ ُؾ َق
َ
بِ ِفَ ،فنِ ْن َقبِ َؾ ِمـْ ُف َف َذ َ
َان َقدْ َأ َّدى ا َّل ِذي َط َؾ ْق ِف َل ُف َ -وإِك ََّؽ َيا ِه َشا ُم ََٕك َْت
اكَ ،وإِ َّٓ ك َ
ِ ِ
ِ
انَ ،ف َت ُؽ َ
الس ْؾ َط ُ
قن َقتِ َقؾ
ا ْل َج ِري ُء ،إِ ْذ َت ْجت َِر ُئ َط َؾك ُس ْؾ َطان اهللَ ،ف َف َّال َخشق َت َأ ْن َي ْؼ ُت َؾ َؽ ُّ
س ْؾ َط ِ
ان اهللِ َت َب َار َك َو َت َعا َلك(-)2
ُ
دارا()1

( )1دارا :بؾدة بقـ كصقبقـ ومارديـ ،يف الحدود الرتكقة -معجؿ البؾدان ()418.2
( )2الحديث أخرجف :أحؿد يف الؿسـد ( ،)15333()48.24بنسـاد ضعقػٓ :كؼطاطف ،شريح بـ طبقد
الحضرمل لؿ يذكروا لف سؿا ًطا مـ طقاض وٓ مـ هشام ،ولعؾ بقـفؿا جبقر بـ كُػقر كؿا يف رواية ابـ
أبل طاصؿ أتقة يف السـة ،وبؼقة رجالف ثؼات -وأخرجف :ابـ أبل طاصؿ يف السـة ،بابَ :كق َ ِ
قح ُة
ػ كَص َ
ْ
الر ِط َّق ِة ل ِ ْؾ ُق َٓ ِة؟ ( ،)1397()522.2بنسـاد ضعقػٓ :كؼطاطف ،محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ طقاش لؿ يسؿع
َّ
ِ
ِ
َ
َ
مـ أبقف -قال أ ُبق حاتؿ :لؿ يسؿع مـ أبقف شقئًا ،حؿؾقه طؾك أن يحدث فحدث -الجرح والتعديؾ
( ،)193.7وأخرجف :الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر ( ،)1337()367.17والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك
=
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ففذا الحديث أصؾ يف إخػاء كصقحة السؾطان ،وأن مـ تصدى لؾـصح طالكقة
مع إمؽاكف سر ًا ،فؼد خالػ أصؾ السـة -قال السـدي (ت1138:هـ) :كصقحة
السؾطان يـبغل أن تؽقن يف السر ٓ ،بقـ الخؾؼ (-)1
 ,وطـ أسامة بـ زيد ؓ

قال :ققؾ لف :أٓ تدخؾ طؾك طثؿان ؓ

ِ
ِ
ِ
قؿا َب ْقـِل َو َب ْقـَ ُفَ ،ما
فتؽؾؿف -فؼالَ :أ َت َر ْو َن َأكِّل َٓ ُأ َك ِّؾ ُؿ ُف إِ َّٓ ُأ ْسؿ ُع ُؽ ْؿ؟ َواهلل َل َؼدْ َك َّؾ ْؿ ُت ُف ف َ
ِ
ِ
ب َأ ْن َأك َ
ُد َ
ُقن َأ َّو َل َم ْـ َفت ََح ُف (-)2
ون َأ ْن َأ ْفتَت َح َأ ْم ًرا َٓ ُأح ُّ
أي :كؾؿتف فقؿا أشرتؿ إلقف ،لؽـ طؾك سبقؾ الؿصؾحة وإدب يف السر ،بغقر
أن يؽقن يف كالمل ما يثقر فتـة أو كحقها(-)3
قال الؿفؾب( :)4أرادوا مـ أسامة أن يؽؾؿ طثؿان ،وكان مـ خاصتف ومؿـ
يخػ طؾقف يف شلن القلقد بـ طؼبةٕ :كف كان ضفر طؾقف ريح كبقذ وشفر أمره ،وكان
=

اإلسـ ِ
يث َص ِح ُ ِ
الصحقحقـ ،كتاب معرفة الصحابة ،)5269()329.3( ،وقالَ « :ه َذا َح ِد ٌ
َادَ ،و َل ْؿ
قح ْ ْ
ُي َخ ِّر َجا ُه» -وقال الذهبل :ابـ زريؼ واه  ،قؾت :كعؿ ،هذا إسـاد ضعقػ :لضعػ إسحاق بـ إبراهقؿ بـ
زبريؼ -اكظر :تؼريب التفذيب (ص ،)99 :والحديث أورده الفقثؿل يف مجؿع الزوائد ()229.5
ف مِـْف مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ
ات إِ َّٓ َأكِّل َل ْؿ َأ ِجدْ ل ِ ُش َر ْيحٍ
يث ِه َشا ٍم َف َؼ ْطَ ،ر َوا ُه َأ ْح َؿدُ َ ،و ِر َجا ُل ُف ثِ َؼ ٌ
الصحقحِ َص َر ٌ ُ ْ َ
وقال :فل َّ
مِ ْـ ِط َق ٍ
اض َو ِه َشا ٍم َس َؿا ًطا َوإ ِ ْن ك َ
أيضا طؼب رواية الطرباين (َ :)233.5و ِر َجا ُل ُف
َان َتابِ ِع ًقا -وقال الفقثؿل ً
ات َوإِ ْسـَا ُد ُه ُمت َِّص ٌؾ -قؾت :الحديث حسـ بؿجؿقع صرقف ،وقد حسـف لفذا الشقخ شعقب إركموط
ثِ َؼ ٌ
يف تحؼقؼ الؿسـد-

( )1حاشقة السـدي طؾك مسـد اإلمام أحؿد -392.3
( )2أخرج ف :البخاري ،كتاب بدء الخؾؼ ،باب صػة الـار وأهنا مخؾققة ( ،)3267( )121.4ومسؾؿ،
كتاب الزهد والرقائؼ ،باب طؼقبة مـ يلمر بالؿعروف وٓ يػعؾف ويـفك طـ الؿـؽر ويػعؾف
ج.4ص)2989( 2293
( )3فتح الباري ج.13ص-51
( )4هق :الؿفؾب بـ أحؿد ابـ أبل صػرة أسقد بـ طبد اهلل إسدي إكدلسل ،مصـػ شرح صحقح
البخاري ،تقيف سـة خؿس وثالثقـ وأربعؿائة -سقر أطالم الـبالء 579.17
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أخا طثؿان ٕمف ،وكان يستعؿؾف ،فؼال أسامة :قد كؾؿتف سر ًا دون أن أفتح بابا ،أي:
باب اإلكؽار طؾك إئؿة طالكقة ،خشقة أن تػرتق الؽؾؿة ،ثؿ طرففؿ أكف ٓ يداهـ
أمقرا ،بؾ يـصح لف يف السر جفده (-)1
أحدا ولق كان ً
ويف الحديث تعظقؿ إمراء ،وإدب معفؿ ،وتبؾقغفؿ ما يؼقل الـاس فقفؿ
لقؽػقا ويلخذوا حذرهؿ بؾطػ وحسـ تلدية ،بحقث يبؾغ الؿؼصقد مـ غقر أذية
لؾغقر(-)2
وقال الشقكاكك( :)3ولؽـ يـبغل لؿـ ضفر لف َغ َؾ ُط اإلمام يف بعض الؿسائؾ
أن ي ِ
ـاص َحف ،وٓ ُي ِ
ظف َر الشـاط َة طؾقف طؾك رؤوس إشفاد ،بؾ كؿا ورد يف الحديث
ُ
أكف يلخذ بقده ،ويخؾق بف ،ويبذل لف الـصقحة ،وٓ يذل سؾطان اهلل ،وأكف ٓ يجقز
الخروج طؾك إئؿة  ,وإن َب َؾغقا يف الظؾؿ أي مبؾغ  ,ما أقامقا الصالة ،ولؿ يظفر
مـفؿ الؽػر ال َبقاح ،وإحاديث القاردة يف هذا الؿعـك متقاترة (-)4
قال الـقوي :وهذا كؾف إذا أمؽـ ذلؽ ،فنن لؿ يؿؽـ القطظ سر ًا واإلكؽار
فؾقػعؾف طالكقة :لئال يضقع أصؾ الحؼ (-)5
جؾ مِ َـ ْإَك َْص ِ
قالَ :جا َءكِل َر ٌ
ار فِل ِخ َال َف ِة
 ,وطـ طبد اهلل بـ ُط َؿر ؓ
ِِ
ِ ِ
ِ
ب َط َؾك ُطثْ َؿ َ
ُط ْث َؿ َ
انَ ،ف َت َؽ َّؾ َؿ ك ََال ًما َص ِق ًيال
ان َف َؽ َّؾ َؿـلَ ،فنِ َذا ُه َق َي ْل ُم ُركل فل ك ََالمف بِ َل ْن َأ ْط َق َ
َ ,و ُه َق ا ْم ُر ٌؤ فِل ل ِ َساكِ ِف ثِ َؼ ٌؾ َ ،,و َل ْؿ َي ُؽ ْـ َي ْؼ ِضل ك ََال َم ُف فِل َسريحٍ َ ،ف َؾ َّؿا َق َضك ك ََال َم ُف،
( )1فتح الباري ج.13ص-52
( )2فتح الباري ج.13ص-53
( )3هق :محؿد بـ طؾل الشقكاين ،فؼقف مجتفد مـ كبار طؾؿاء القؿـ ،لف مائة وأربعة طشر ممل ًػا ،مـفا :كقؾ
إوصار مـ أسرار مـتؼك إخبار ،مات سـة  1253هـ -إطالم  ،298.6معجؿ الؿملػقـ -53.11
( )4السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار ،الشقكاين ،دار ابـ حزم ،صـ -965
( )5شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ج.18ص-118
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قل اهللِ ﷺ َحلَ :أ ْف َض ُؾ ُأم ِة رس ِ
قل َو َر ُس ُ
ُق ْؾ ُت« :إِكَّا ُكـَّا َك ُؼ ُ
قل اهللِ ﷺ َب ْعدَ ُهَ :أ ُبق َب ْؽ ٍر،
َّ َ ُ
ُّ
انَ ،وإِكَّا َواهللِ َما َك ْع َؾ ُؿ ُطثْ َؿ َ
ُث َّؿ ُط َؿ ُرُ ،ث َّؿ ُط ْث َؿ ُ
ان َقت ََؾ َك ْػ ًسا بِ َغ ْق ِر َحؼَ ،و َٓ َجا َء فِل ا ْل َؽ َبائِ ِر
َشق ًئا ،و َلؽِـ ُهق َه َذا ا ْلؿ ُالَ ،فنِ ْن َأ ْط َطاكُؿقه ر ِضقتُؿ ،وإِ ْن َأ ْط َطاه ُأولِل َقرابتِ ِف س ِ
خ ْطت ُْؿ،
ُ
ْ َ
ْ َ ْ َ
َ َ َ
ُ ُ َ
َ
ون َأ ْن َت ُؽقكُقا َك َػ ِ
والرومَِ َٓ ،يت ُْرك َ
إِك ََّؿا ُت ِريدُ َ
اض ْت
ُقن َل ُف ْؿ َأمِ ًقرا إِ َّٓ َق َت ُؾق ُه»َ -ق َالَ :ف َػ َ
ار َس ُّ
َط ْقـَا ُه بِ َل ْر َب ٍع مِ َـ الدَّ ْمعُِ ،ث َّؿ َق َال :ال َّؾ ُف َّؿ َٓ ك ُِريدُ َذل ِ َؽ(-)1

ففذا إثر يدل طؾك أن إضفار طققب الحؽام طؾك الؿأل مـ ســ فارس
والروم ،ومـ ســ الديؿؼراصقة الـابعة مـ القفقد والـصارى ،وقد صدِّ رت إلك بالد
اإلسالم :إلفسادها وخراهبا-
( )1أخرجف :أحؿد بـ حـبؾ يف فضائؾ الصحابة ( ،)64()94.1طـ بشر بـ شعقب ،طـ أبقف ،طـ الزهري،
طـ سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر طـ طبد اهلل بـ طؿر-
دراسة اإلسـاد:
 ,بشر بـ شعقب بـ أبل حؿزة ديـار الؼرشل ،أبق الؼاسؿ الحؿصل -روى طـ أبقف -وطـف :أحؿد بـ
حـبؾ ثؼة ،مات سـة ثالث طشرة ومائتقـ -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)451.1تؼريب التفذيب (ص:
)123
 ,شعقب بـ أبل حؿزة ،أبق بشر الحؿصل -روى طـ :الزهري -وطـف :ابـف بشر -ثؼة ،مـ أثبت الـاس يف
الزهري ،مات سـة اثـتقـ وستقـ ومائة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)351.4تؼريب التفذيب (ص:
)267
 ,محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل ابـ شفاب ،أبق بؽر الزهري -روى طـ :سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر،
وغقره -قال ابـ حجر :الػؼقف الحافظ متػؼ طؾك جاللتف وإتؼاكف وثبتف -مات سـة خؿس وطشريـ ومائة-
اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)445.9تؼريب التفذيب (ص)536 :
 ,سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب العدوي -روى طـ أبقف -وطـف :الزهري -أحد الػؼفاء السبعة،
وكان ثبتا ،مات يف آخر سـة ست ومائة -اكظر :هتذيب التفذيب ( ،)436.3تؼريب التفذيب (ص:
)226
 ,طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب العدوي ،أبق طبد الرحؿـ ،أحد الؿؽثريـ مـ الصحابة والعبادلة ،وكان
مـ أشد الـاس اتباطا لألثر ،مات سـة ثالث وسبعقـ يف آخرها -اإلصابة يف تؿققز الصحابة ()155.4
الحؽؿ طؾك اإلسـاد :صحقح ،جؿقع رجالف ثؼات-
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 ,وطـ س ِع ِ
قد ْب ِـ ُج َبقْ ٍر (ت 95هـ) َق َالَ :ق َال َر ُج ٌؾ ِٓ ْب ِـ َط َّب ٍ
اس :آ ُم ُر َأمِ ِقري
َ
ِ ِ
بِا ْلؿعر ِ
وف؟ َق َال« :إِ ْن ِخ ْػ َت َأ ْن َي ْؼ ُت َؾ َؽ َف َال ُت َمك ِ ِ
قؿا
ِّب ْاإل َما َمَ ،فنِ ْن ُكـ ُْت َٓ ُبدَّ َفاط ًال ف َ
َ ُْ
َب ْقـ ََؽ َو َب ْقـَ ُف (-)1
ومـ ثؿ يرى أهؾ السـة أن اإلضرابات وآطتصامات والؿظاهرات وسائر
أسالقب الديؿؼراصقة بدطة مـ طادات الؽػار ،ولقست مـ الديـ اإلسالمل يف شلء،
وأكدوا أن الؿطالبة بالحؼقق ٓ تؽقن طـ صريؼ ترك العؿؾ وكشر الػقضك وإثارة
الػتـ ،وإكؿا يتقصؾ إلك الحؼقق بالطرق الؿشروطة ،وذلؽ بؿراجعة الؿسئقلقـ
ووٓة إمر ،فنن تحؼؼت الؿطالب فذلؽ مـ فضؾ اهلل سبحاكف ،وإن كاكت إخرى
وجب الصرب والؿطالبة مـ جديد حتك يػتح اهلل تعالك-
وأكَّد همٓء العؾؿاء أهنؿ هبذا الؼقل ٓ يفؿؾقن واجب إمر بالؿعروف
والـفل طـ الؿـؽر :كقػ؟ وهق أصؾ مـ أصقل الديـ ،وبف يظفر الخقر ويعؿ،
ويختػل الباصؾ ويضؿحؾ ،إٓ أهنؿ بقـقا مققػ السؾػ مـ الؿـؽرات الصادرة مـ
الح ّؽام ،بلكف كان وس ًطا بقـ صائػتقـ:
مـؽرا-
أحدهؿا :الخقارج والؿعتزلة ،الذيـ يرون الخروج طؾك السؾطان إذا فعؾ ً
وإخرى :الروافض الذيـ أضػقا طؾك حؽامفؿ قداسة ،حتك بؾغقا هبؿ مرتبة
العصؿة-
قالقا :وكؾتا الطائػتقـ بؿـلى طـ صريح السـة والؽتاب ،ووفؼ اهلل أهؾ السـة إلك
وج فِل ا ْل ِػ ْتـ َِة َو َت َع َّق َذ َطـ َْفا 473.7
( )1أخرجف :ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الػتـ ،باب مـ ك َِر َه ا ْل ُخ ُر َ
( ،)37337وفقف محؿد بـ إسحاق حسـ الحديث -قال الذهبل :كان صدو ًقا مـ بحقر العؾؿ ،ولف
غرائب يف س عة ما روى تستـؽر ،واختؾػ يف آحتجاج بف ،وحديثف حسـ ،وقد صححف جؿاطة-
الؽاشػ ( ،)156.2وبؼقة رجالف ثؼات-
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الفدى والحؼ ،فذهبقا إلك وجقب إكؽار الؿـؽر ،لؽـ بالضقابط الشرطقة التل جاءت
هبا السـة-
يؼقل الشقخ ابـ باز ؓ

 :وٓ شؽ أن الؿظاهرات شرٕ :هنا تمدي إلك

الػقضك ٓ ،مـ الؿتظاهريـ وٓ مـ أخريـ ،وربؿا يحصؾ فقفا اطتداء :إما طؾك
إطراض أو إمقال ،وإما طؾك إبدانٕ :ن الـاس يف خضؿ هذه الػقضقية قد
يؽقن اإلكسان كالسؽران ٓ يدري ما يؼقل وٓ ما يػعؾ ،فالؿظاهرات كؾفا شر،
سقاء أذن الحاكؿ أو لؿ يلذن ،وإذن بعض الحؽام هبا ما هل إٓ دطاية ،وإٓ لق
لؽـ يتظاهر بلكَّف كؿا يؼقل:
رجعت إلك ما يف قؾبف لؽان يؽرهفا أشد كراهة:
ْ
(ديؿؼراصل!) وأكَّف قد فتح باب الحرية لؾـاس! وهذا لقس مـ صريؼة السؾػ (-)1
ويؼقل ٓ :أرى الؿظاهرات الـسائقة والرجالقة مـ العالج ،ولؽـفا مـ
أسباب الػتـ ،ومـ أسباب الشرور ،ومـ أسباب ضؾؿ بعض الـاس ،والتعدي طؾك
بعض الـاس بغقر حؼ ،ولؽـ إسباب الشرطقة الؿؽاتبة والـصقحة والدطقة إلك
الخقر بالطرق السؾؿقة ،هؽذا سؾؽ أهؾ العؾؿ ،وهؽذا أصحاب الـبل ﷺ وأتباطفؿ
بنحسان ،بالؿؽاتبة والؿشاففة مع الؿخطئقـ ،ومع إمقر ،ومع السؾطان ،بآتصال
بف ومـاصحتف والؿؽاتبة لف ،دون التشفقر يف الؿـابر وغقرها بلكف فعؾ كذا وصار مـف
كذا ،واهلل الؿستعان»(-)2
وقد بقـ الػؼفاء طؼقبة مـ دطا إلك التثبقط أو اإلثارة طؾك اإلمام ،فؼالقا :إن
لقلل إمر إيؼاع العؼقبة الؿتالئؿة مع جرمف :مـ ضرب ،أو حبس ،أو كػلٕ :ن
ِّ

التثبقط واإلثارة مـ أطظؿ مؼدمات الخروج ،والخروج مـ أشـع الجرائؿ وأبشعفا:

( )1لؼاء الباب الؿػتقح ،شريط رقؿ 179
( )2مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة 245.8
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فؽان ما يػضل إلقف كذلؽ-
قال الشقكاين يف شرح ققل صاحب إزهار :ويمدب مـ يثبط طـف أو يـػك،
ومـ طاداه فبؼؾبف مخطئ ،وبؾساكف فاسؼ ،وبقده محارب»-
قال« :وأما ققلف :ويمدب مـ يثبط طـف :فالقاجب دفعف طـ هذا التثبقط ،فنن
كػ ،وإٓ كان مستحؼًا لتغؾقظ العؼقبة ،والحقؾقلة بقـف وبقـ مـ صار يسعك لديف
ّ
بالتثبقط ،بحبس أو غقرهٕ :كف مرتؽب لؿحرم طظقؿ ،وساع يف إثارة فتـة تراق بسببفا
كزع لقده مـ صاطة اإلمام (-)1
الدماء ،وهتتؽ طـدها الحرم ،ويف هذا التثبقط ٌ
وقال ابـ فرحقن (ت799هـ)َ :وم ْـ َت َؽ َّؾؿ بِ َؽؾِؿ ٍة ل ِ َغ ْق ِر م ِ
قج ٍ
ب فِل َأمِ ٍقر مِ ْـ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
قـ َل ِز َمتْ ُف ا ْل ُع ُؼق َب ُة َّ
ػ َأمِ ًقرا َو َقدْ ك ََّر َر
الش ِديدَ ُة َو ُي ْس َج ُـ َش ْف ًراَ ،--و َم ْـ َخا َل َ
ُأ َم َراء ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
د ْطق َتف َل ِزمتْف ا ْلع ُؼقب ُة بِ َؼدْ ِر اجتِف ِ
اد ِ
اإل َمام»(-)2
ْ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ
وقد أجؿع الػؼفاء طؾك أن مـ خرج طؾك حاكؿ ثبتت إمامتف ،وجب قتالف،
وذلؽ بعد أن يبعث إلقفؿ اإلمام مـ يسللفؿ ،ويؽشػ لفؿ الصقاب ،ويزيؾ
حججفؿ وما يذكروكف مـ الؿظالؿ ،فنن أبقا الرجقع قاتؾفؿ حقـئذٕ :ن اهلل تعالك بدأ
بإمر باإلصالح قبؾ الؼتال ،فؼال سبحاكف :وإن صائػتان مـ الؿممـقـ اقتتؾقا
فلصؾحقا بقـفؿا فنن بغت إحداهؿا طؾك إخرى فؼاتؾقا التل تبغل حتك تػلء إلك
أمر اهلل (-)3
وروى طبد اهلل بـ شداد بـ الفادي ،أن طؾ ًقا لؿا اطتزلتف الحرورية ،بعث إلقفؿ

( )1السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار صـ 942 – 941
( )2تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام ،ابـ فرحقن ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية332.2 ،
( )3سبؼ تخريجفا-
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طبد اهلل بـ طباس ،فقاضعقه كتاب اهلل ثالثة أيام ،فرجع مـفؿ أربعة آٓف(-)1
وإكؿا كان كذلؽٕ ،ن الؿؼصقد كػفؿ ،ودفع شرهؿ ٓ ،قتؾفؿ ،فنذا أمؽـ
بؿجرد الؼقل ،كان أولك مـ الؼتال :لؿا فقف مـ الضرر بالػريؼقـ(-)2
وأود أن أشقر إلك أن القققعة يف الحؽام ،وآشتغال بسبفؿ ،وذكر معايبفؿ،
خطقئة كبقرة ،وجريؿة شـقعة ،هنك طـفا رسقل اهلل ﷺ ،وذم فاطؾفا ،وهل كقاة
الخروج طؾك وٓة إمر بالسقػ ،الذي هق أصؾ فساد الديـ والدكقا-
 ,طـ َأبل َب ْؽ َر َةؓ

اهلل ِ فِل إَ ْر ِ
ض َأ َها َك ُف اهللُ (-)3

قل اهلل ﷺ َي ُؼ ُ
قالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
ان
ان ُس ْؾ َط َ
قلَ « :م ْـ َأ َه َ

وطـ َأبِل الدَّ رد ِ
 ،قال :إِ َّياك ُْؿ َو َل ْع َـ ا ْل ُق َٓ ِةَ ،فنِ َّن َل ْعـ َُف ُؿ ا ْل َحال ِ َؼةُ،
اء ؓ
َ ,
ْ َ
ِ
ِ
ب؟ َق َال:
َو ُب ْغ َض ُف ُؿ ا ْل َعاقِ َر ُة -قِ َقؾَ :يا َأ َبا الدَّ ْر َد ِاءَ ،ف َؽ ْق َ
ػ ك َْصـ َُع إِ َذا َر َأ ْيـَا مـ ُْف ْؿ َما َٓ كُح ُّ
اصبِرواَ ،فنِ َّن اهلل إِ َذا ر َأى َذل ِ َؽ مِـْفؿ حبسفؿ َطـْ ُؽؿ بِا ْلؿق ِ
ت (-)4
ْ َْ
ُ ْ َ ََ ُ ْ
َ َ
ْ ُ
( )1أخرجف :الحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،كتاب قتال أهؾ البغل ( )2657()165.2وقال:
«هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ ،ولؿ يخرجاه» ووافؼف الذهبل-
(ٕ )2حؽام الخقارج تػصقالت فؼفقة دققؼة ٓ يتسع البحث لذكرها تراجع يف :الحاوي الؽبقر (،)99.13
بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ( ،)143.7الؿغـل ( ،)526.8الذخقرة ،لؾؼرايف ()5.12
( )3أخرجف :الرتمذي ،كتاب الػتـ ،باب ما جاء فِل ا ْل ُخ َؾ َػ ِ
ِ
اء  )2224(532.4وقالَ :ه َذا َحد ٌ
يث َح َس ٌـ
َ
َ َ َ
يب ،وأحؿد يف مسـده  ،)23433(79.34وأبق داود الطقالسل يف مسـده  ،)928(213.2وفقف
غ َِر ٌ
سعد بـ أوس ،وثؼف ابـ حبان -الثؼات  ،377.6وقال ابـ حجر :صدوق لف أغالقط -تؼريب التفذيب
صـ  ، 233وزياد بـ كسقب روى طـف اثـان ،ولؿ يقثؼف غقر ابـ حبان ،وقال ابـ حجر :مؼبقل -تؼريب
التفذيب (ص ،) 223 :يعـل طـد الؿتابعة ،وقد تابعف طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة طـد ابـ أبل طاصؿ
 ،)1325(492.2وباقل رجالف ثؼات-
( )4أخرجف :ابـ أبل طاصؿ يف السـة  ،)1316( 488.2طـ طبد القهاب بـ كجدة ،طـ إسؿاطقؾ بـ
طقاش ،طـ صػقان بـ طؿرو ،طـ أبل القؿان الفقزين ،طـ أبل الدرداء -ورجالف ثؼات طدا طامر بـ طبد
=
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ب بقـف وبقـ
الح ُج َ
ويف مؼابؾ هذا ،فنكف يجب طؾك الحاكؿ الؿسؾؿ أن ٓ يتخذ ُ
يسدَّ إبقاب دوهنؿ :فال يسؿع مـفؿ الـصقحة والرأي والؿشقرة-
رطقتف ،أو أن ُ
 ,طـ أبل مريؿ إزدي قال :دخؾت طؾك معاوية ؓ

 ،فؼال :ما أكعؿـا

بؽ أبا فالن  ,وهل كؾؿة تؼقلفا العرب ،,فؼؾت :حديثا سؿعتف أخربك بف ،سؿعت
ِ
ب ُد َ
ون
احت ََج َ
قـ َف ْ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ َش ْق ًئا مـ َأ ْم ِر ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
رسقل اهلل ﷺ يؼقلَ :م ْـ َو َّٓ ُه ُ
ِ
ح ِ
ِ
اهلل َطـْ ُف ُد َ
اجتِ ِفَ ،و َخ َّؾتِ ِفَ ،و َف ْؼ ِر ِه  -قال:
ون َح َ
احت ََج َ
اجت ِف ْؿَ ،و َخ َّؾت ِف ْؿَ ،و َف ْؼ ِره ْؿْ ،
َ َ
ب ُ

رجال طؾك حقائج الـاس(-)1
فجعؾ ً
=
اهلل أبل القؿان الفقزين ,بػتح الفاء ،وسؽقن القاو ،بعدها زاي مػتقحة ،ثؿ كقن -تؼريب التفذيب (ص:
 ,)97قال أبق الحسـ ابـ الؼطان ٓ :يعرف لف حال -وقال ابـ حجر :مؼبقل -اكظر :هتذيب التفذيب
 ،75.5تؼريب التفذيب  ،288وأما إسؿاطقؾ بـ طقاش ففق ثؼة يف أهؾ بؾده ،وشقخف هـا صػقان بـ
طؿرو السؽسؽل ،وهؿا حؿصقان -قال محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة ،وغقر واحد طـ إسؿاطقؾ بـ
طقاش :ثؼة فقؿا روى طـ الشامققـ ،وأما روايتف طـ أهؾ الحجاز فنن كتابف ضاع فخؾط يف حػظف
طـفؿ  -اكظر :هتذيب التفذيب ()323.1
( )1أخرج ف :أبق داود ،كتاب الخراج ،باب فقؿا يؾزم اإلمام مـ أمر الرطقة والحجبة طـف ج.3ص135
( ،)2948طـ سؾقؿان بـ طبد الرحؿـ الدمشؼل -والرتمذي ( ،)1333()612.3طـ طؾل بـ حجر
(كالهؿا :سؾقؿان بـ طبد الرحؿـ ،وطؾل بـ حجر) طـ يحقك بـ حؿزة ،طـ يزيد بـ أبل مريؿ ،طـ
الؼاسؿ بـ مخقؿرة ،طـ أبل مريؿ إزدي-
دراسة إسـاد أبل داود:
 ,سؾقؿان بـ طبد الرحؿـ بـ طقسك بـ مقؿقن ،أبق أيقب الدمشؼل -روى طـ :يحقك بـ حؿزة -وطـف:
أبق داود -قال الذهبل :ثؼة ،مات سـة ثالث وثالثقـ ومائتقـ -اكظر :هتذيب التفذيب (،)237.4
الؽاشػ ( ،)462.1تؼريب التفذيب (ص)253 :
 ,يحقك بـ حؿزة بـ واقد ،أبق طبد الرحؿـ الدمشؼل -روى طـ :يزيد بـ أبل مريؿ الشامل ،وجؿاطة-
وطـف سؾقؿان بـ طبد الرحؿـ ،وطؾل بـ حجر ،وغقرهؿا -ثؼة ،مات سـة ثالث وثؿاكقـ ومائة -اكظر:
هتذيب التفذيب ( ،)233.11تؼريب التفذيب (ص)589 :
=
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قال ابـ حجر :ويف هذا الحديث وطقد شديد لؿـ كان حاكؿا بقـ الـاس
فاحتجب طـفؿ لغقر طذر :لؿا يف ذلؽ مـ تلخقر إيصال الحؼقق أو تضققعفا (-)1

=
 ,يزيد بـ أبل مريؿ بـ أبل ططاء ،أبق طبد اهلل الدمشؼل -مقلك سفؾ بـ الحـظؾقة إكصاري -روى طـ:
الؼاسؿ بـ مخقؿرة -وطـف :يحقك بـ حؿزة -قال الذهبل :ثؼة -مات سـة أربع وأربعقـ ومائة -اكظر:
هتذيب التفذيب ( ،)359.11الؽاشػ ()389.2
 ,الؼاسؿ بـ مخقؿرة – بؿضؿقمة ،وفتح معجؿة ،وسؽقن ياء ،وكسر مقؿ -الؿغـل ص ،, 227 :أبق
طروة الؽقيف -روى طـ :أبل مريؿ إزدي -وطـف :يزيد بـ أبل مريؿ -ثؼة فاضؾ ،مات سـة مائة -اكظر:
هتذيب التفذيب ( ،)337.8تؼريب التفذيب (ص)452 :
 ,طؿرو بـ مرة الجفـل ،أبق مريؿ إزدي -روى طـ الـبل ﷺ صحابل ،مات بالشام يف خالفة معاوية-
اإلصابة يف تؿققز الصحابة ()563.4
الحؽؿ طؾك اإلسـاد :صحقح ،جؿقع رجالف ثؼات-
( )1فتح الباري ج.13ص133
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انخبرًخ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأصؾل وأسؾؿ طؾك رسقل اهلل ﷺ الرحؿة الؿفداة
والـعؿة الؿسداة-
وبعـــد،،،
طؾل ،حقث صقفت يف كتب السـة الـبقية،
ففذه رحؾة مباركة َّ
مـ اهلل  هبا َّ

واستخرجت كـقزها فقؿا يتعؾؼ بؿقضقع :الخروج طؾك الحؽام وأثره يف تػريؼ

إمة ،دراسة يف ضقء السـة الـبقية  ،والحؼ إهنا لدراسة ققؿة مػقدة ،وقػت مـ
خاللفا طؾك جقاكب مفؿة ،أستطقع تؾخقصفا فقؿا يؾل:
 ,الخروج طؾك الحاكؿ الؿسؾؿ مـ أهؿ القسائؾ التل تػرق وحدة
الؿسؾؿقـ ،وتؿزق شؿؾفؿ ،وهذا طؾك الـؼقض مـ غاية رسالة اإلسالم ،ومؼاصده
الؽؾقة التل تسعك إلك اجتؿاع الؿممـقـ تحت راية واحدة-
خاصا بالخروج بالسقػ ،بؾ هـاك الخروج
 ,لقس الخروج طؾك الحؽام
ً
بآطتؼاد ،والخروج بالؾسان ،وهؿا أخطر مـ إول-
 ,الؼقل بجقاز الخروج طؾك اإلمام الؿسؾؿ مقجب لتبديع صاحبف ،كؿا وقع
مـ اإلمام الذهبل يف تبديعف لؾحسـ بـ صالح بـ حل (ت167 :هـ) بسبب رأيف يف
الحؽام -قال الذهبلُ :ه َق مِ ْـ َأئِؿ ِة ِ
اإل ْسالَمَِ ،ل ْق َ
ٓ َت َؾ ُّب ُس ُف بِبِد َطة»(-)1
َّ
 ,إذا وقع الحاكؿ يف الؽػر البقاح ،وحارب ديـ اهلل تعالك وسـة رسقلف ﷺ،
وكاكت الرطقة يف مـعة وققة ،ولؿ يرتتب طؾك خروجفؿ الؿػاسد العظام ،واستبدل
ذاك الحاكؿ بحاكؿ مسؾؿ طدل :فنن الخروج وقتئذ جائز-
( )1سقر أطالم الـبالء 361.7
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سرا أو
 ,القاجب طؾك أهؾ الحؾ والعؼد أن يـصحقا الحاكؿ الؿسؾؿ ً ,
طالكقة  ,بلسؾقب مفذب ،مـ غقر تشفقر وٓ تعققر ،طـ صريؼ آتصال بف ،أو الؽتابة
والؿراسؾة إلقف ،أو طرب أي وسقؾة حسب مستجدات العصر ،الؿفؿ أن تؽقن
الـصقحة بعقدً ا طـ التفققج وإثارة الػتـ-
 ,القققعة يف الحؽام ،وآشتغال بسبفؿ ،وذكر معايبفؿ ،خطقئة كبقرة،
وجريؿة شـقعة ،هنك طـفا رسقل اهلل ﷺ ،وذم فاطؾفا ،وهل كقاة الخروج طؾك وٓة
إمر بالسقػ ،الذي هق أصؾ فساد الديـ والدكقا-
 ,حرمة الؿظاهرات وآطتصامات وبدطقتفا :لؿا يرتتب طؾقفا مـ مػاسد
ومخالػات أو معاص أو بدع-
يسدَّ
 ,يجب طؾك الحاكؿ الؿسؾؿ أن ٓ يتخذ الحجب بقـف وبقـ رطقتف ،أو أن ُ
إبقاب دوهنؿ :فال يسؿع مـفؿ الـصقحة والرأي والؿشقرة-
واهلل الؽريؿ أسلل أن يؿـ طؾقـا وطؾك جؿقع الؿسؾؿقـ باتباع كتابف الؽريؿ،
والتؿسؽ هبدي كبقف ﷺ ،وأن يعصؿـا مـ مضالت الػتـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك
طؾك طبده ورسقلف محؿد وآلف وصحبف ،والحؿد هلل رب العالؿقـ-
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ثجذ انًشاخغ
 oأٗالً :اهقس ْ اهلسٗ ٍٙعوًٕ٘:
 ,تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان :طبد الرحؿـ بـ كاصر
السعدي (ت1376 :هـ) ،ممسسة الرسالة ،الطبعة إولك 1423هـ2333 ،م-

 oةاُّٚا :كتب ًتْ٘ األذادٙث:
 ,الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل ﷺ وســف وأيامف:
محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري ت 256هـ ،دار ابـ كثقر القؿامة بقروت،
الثالثة 1987م ،تحؼقؼ :د -مصطػك ديب البغا-
 ,ســ ابـ ماجف :أبق طبد اهلل الؼزويـك ت 273هـ ،دار الػؽر بقروت ،تحؼقؼ:
محؿد فماد طبد الباقل-
 ,ســ أبك داود :أبق داود السجستاين ت 275هـ ،دار الػؽر بقروت ،تحؼقؼ:
محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد-
 ,ســ الرتمذي :أبق طقسك الرتمذي ت  279هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل
بقروت ،تحؼقؼ :أحؿد شاكر-
 ,ســ الدارمل :أبق محؿد الدارمل ت 255هـ ،دار الؽتاب العربل بقروت
 1437هـ ،الطبعة إولك ،تحؼقؼ :فقاز أحؿد زمرلك ،وخالد السبع-
 ,ســ الـسائل :أحؿد بـ شعقب الـسائل ت 333ه ،مؽتب الؿطبقطات
حؾب ،الطبعة الثاكقة1436 ،هـ 1986 ،م ،تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق غدة-
 ,صحقح مسؾـؿ :مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري ت 261هـ ،دار إحقاء الرتاث
العربل بقروت ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل-
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 ,مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد :أبق الحسـ كقر الديـ الفقثؿل ت 837هـ،
الـاشر :مؽتبة الؼدسل ،الؼاهرة ،طام الـشر 1414 :هـ 1994 ،م ،الؿحؼؼ :حسام
الديـ الؼدسل-
 ,الؿستـدرك طؾك الصحقحقـ :أبق طبد اهلل الحاكؿ ت 435هـ ،دار الؽتب
العؾؿقة بقروت – الطبعة إولك 1993م ،تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼادر-
 ,مسـد أحؿد بـ حـبؾ :الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة إولك 1421 ،هـ
2331 ,م ،الؿحؼؼ :شعقب إركموط-
 ,مصباح الزجاجة بزوائد ســ ابـ ماجة :أحؿد بـ أبل بؽر الؽـاين ت
843هـ ،دار العربقة بقروت ،الطبعة الثاكقة 1433هـ ،تحؼقؼ :محؿد الؽشـاوي-
 ,مصـػ ابـ أبل شقبة :أبق بؽر ابـ أبل شقبة 235هـ ،مؽتبة الرشد الرياض
 1439هـ  ,الطبعة إولك ،تحؼقؼ :كؿال يقسػ الحقت-

 oةاهثّا :كتب اهػسٗح:
 ,شرح صحقح البخاري :ابـ بطال الؿالؽل ت 449هـ ،مؽتبة الرشد
الرياض  ,تحؼقؼ :ياسر بـ إبراهقؿ-
 ,طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود :أبق الطقب العظقؿ آبادي ،دار الؽتب
العؾؿقة بقروت ،الطبعة الثاكقة 1415ه1995 ،م-
 ,فتح الباري شرح صحقح البخاري :ابـ حجر العسؼالين  852هـ ،دار
الؿعرفة بقروت ،تحؼقؼ :محب الديـ الطربي-
 ,فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر :طبد الرءوف الؿـاوي ،الؿؽتبة التجارية
مصر 1356 ،هـ ،الطبعة إولك-
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 ,الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج :يحقل بـ شرف الـقوي 676
هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل بقروت  1392هـ ،الطبعة الثاكقة-

 oزابعّا :كتب اهعقٚدٗ ٝاألدٙاْ:
 ,التـبقف والرد طؾك أهؾ إهقاء والبدع :محؿد بـ أحؿد بـ طبد الرحؿـ،
الؿ َؾطل (ت 377هـ) ،تحؼقؼ :محؿد زاهد بـ الحسـ الؽقثري،
أبق الحسقـ َ
الـاشر :الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث – مصر-
 ,السـة :أبق بؽر أحؿد بـ محؿد َ
الخ َّالل ت311 :هـ ،الـاشر :دار الراية،
الرياض ،الطبعة إولك1413 ،هـ 1989,م ،تحؼقؼ :د-ططقة الفراين-
 ,السـة :أبق بؽر ابـ أبل طاصؿ (ت287 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿد كاصر الديـ
إلباين ،الـاشر :الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،الطبعة إولك1433 ،هـ-
 ,شرح العؼقدة الطحاوية :محؿد بـ طالء الديـ ابـ أبل العز الحـػل،
الدمشؼل ت 792هـ ،الـاشر :دار السالم لؾطباطة والـشر التقزيع والرتجؿة (طـ
مطبقطة الؿؽتب اإلسالمل) ،الطبعة الؿصرية إولك 1426هـ2335 ،م ،تخريج:
كاصر الديـ إلباين-
 ,شرح العؼقدة القاسطقة :محؿد بـ صالح العثقؿقـ ت 1421هـ ،الـاشر:
دار ابـ الجقزي ،الرياض ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة :الخامسة1419 ،هـ،
تحؼقؼ :سعد فقاز الصؿقؾ-
 ,الػرق بقـ الػرق وبقان الػرقة الـاجقة :طبد الؼاهر بـ صاهر البغدادي ،ت
429هـ ،الـاشر :دار أفاق الجديدة  ,بقروت ،الطبعة الثاكقة1977 ،م-
 ,مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشقعة الؼدرية :ابـ تقؿقة الحراين ت
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728هـ ،تحؼقؼ :محؿد رشاد سالؿ ،الـاشر :جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد
اإلسالمقة ،الطبعة إولك 1436 ،هـ 1986 ,م-

o

اًطّا :كتب اهفقٕ:
 ,آطتصام :أبق إسحاق الشاصبل ت  793هـ ،الـاشر :دار ابـ طػان،

السعقدية ،الطبعة إولك1412 ،هـ 1992 ,م ،تحؼقؼ :سؾقؿ ابـ طقد الفاللل-
 ,الذخقرة :أبق العباس أحؿد بـ إدريس الؿالؽل ،الشفقر بالؼرايف (ت:
684هـ) ،الـاشر :دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،الطبعة إولك1994 ،م-
 ,سبؾ السالم :محؿد طبد السالم الصـعاين ت  852هـ ،دار إحقاء الرتاث
العربل بقروت ،الطبعة الرابعة  1379هــ ،تحؼقؼ محؿد طبد العزيز الحقلل-
 ,السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار :محؿد بـ طؾل الشقكاين ت
 1253هـ ،الـاشر :دار ابـ حزم ،الطبعة إولك-
 ,الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة :د -محؿد مصطػك
الزحقؾل ،الـاشر :دار الػؽر – دمشؼ ،الطبعة :إولك 1427 ،هـ  2336 ,م-
 ,مجؿقع الػتاوى :ابـ تقؿقة الحراين ت 728هـ ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ
محؿد بـ قاسؿ ،الـاشر :مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة
الـبقية1416 ،هـ1995.م-
 ,مجؿقع فتاوى العالمة طبد العزيز بـ باز :أشرف طؾك جؿعف وصبعف:
محؿد بـ سعد الشقيعر-
 ,الؿغـل :ابـ قدامة الؿؼدسل( ،ت623هـ) ،الـاشر :مؽتبة الؼاهرة ،بدون
صبعة ،تاريخ الـشر1388 :هـ 1968 ,م-
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 oضادضّا :كتب اهوػٗ ٞاملعاجٍ:
 ,التعريػات :طؾل بـ محؿد الجرجاين ت 816هـ ،الـاشر :دار الؽتب
العؾؿقة بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك1433 ،هـ 1983,م-
 ,جؿفرة الؾغة :محؿد بـ الحسـ بـ دريد (ت 321هـ) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ
بقروت ،الؿحؼؼ :رمزي مـقر بعؾبؽل ،الطبعة إولك1987 ،م-
 ,لسان العرب :محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري الؿتقىف سـة
 711هـ ،دار صادر بقروت ،الطبعة إولك-
 ,الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ،أبق الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده ت:
458هـ ،دار الؽتب العؾؿقة بقروت ،تحؼقؼ :طبد الحؿقد هـداوي ،الطبعة إولك،
 1421هـ2333 ،م-
 ,الـفاية يف غريب الحديث :أبق السعادات الجزري ت  636هـ ،الؿؽتبة
العؾؿقة بقروت1399 ،هـ1979 ،م ،تحؼقؼ :صاهر أحؿد الزاوي ،ومحؿقد محؿد
الطـاحل-

 oضابعّا :كتب اه اجٍ:
 ,تاريخ اإلسالم :شؿس الديـ أبق طبد اهلل الذهبل ت 748هـ ،الـاشر:
الؿؽتبة التقفقؼقة-
 ,تؼريب التفذيب :ابـ حجر العسؼالين ت 852هـ ،دار الرشقد سقريا،
الطبعة إولك سـة 1436هـ 1986 ،م ،تحؼقؼ :محؿد طقامة-
 ,هتذيب التفذيب :ابـ حجر العسؼالين ت 852هـ ،الـاشر :مطبعة دائرة
الؿعارف الـظامقة الفـد ،الطبعة إولك 1326هـ-
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 ,الثؼات :محؿد بـ حبان أبق حاتؿ البستل ت 254هـ ،الـاشر ،دائرة
الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ الفـد ،الطبعة إولك 1393 ،ه = 1973م-
 ,سقر أطالم الـبالء :أبق طبد اهلل الذهبل ت  748هـ ،ممسسة الرسالة،
بقروت ،الطبعة الثالثة 1435 ،هـ1985 ،م ،تحؼقؼ :شعقب إركاؤوط-
 ,الؽامؾ يف ضعػاء الرجال :أبق أحؿد ابـ طدي ت 365هـ ،الـاشر :الؽتب
العؾؿقة بقروت ,لبـان ،الطبعة إولك1418 ،هـ1997 ،م ،تحؼقؼ :طادل أحؿد طبد
الؿقجقد-

 oةاًِّا :كتب ًتِ٘ع:ٞ
 ,بدائع السؾؽ يف صبائع الؿؾؽ :محؿد بـ طؾل بـ محؿد إكدلسل ،ابـ
إزرق ت896 :هـ ،وزارة اإلطالم العراق ،الطبعة إولك ،تحؼقؼ :د -طؾل سامل
الـشار-
 ,تحرير إحؽام يف تدبقر أهؾ اإلسالم :محؿد بـ إبراهقؿ الحؿقي ت
733هـ ،الـاشر :دار الثؼافة بؼطر ،الطبعة الثالثة1438 ،هـ 1988,م ،تحؼقؼ
وتعؾقؼ :د -فماد طبد الؿـعؿ أحؿد-
 ,هتذيب الرياسة وترتقب السقاسة :محؿد بـ طؾل بـ الحسـ ال َؼ ْؾعل (ت:
633هـ) ،تحؼقؼ :إبراهقؿ يقسػ مصطػك طجق ،الـاشر :مؽتبة الؿـار ,إردن
الزرقاء ،الطبعة إولك-
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Abstract
Preserving the community is one of the most important
Islamic principles. Obedience to rulers, in good deeds, has
been obligated to achieve security and stability. The
rebellion against the Muslim ruler is not allowed due to the
harm inflicted upon the people. This study tackles the forms
of rebellion against rulers, shows the rights of the ruler
towards his people, and clarifies the position of prophetic
sunnah.
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محاٌح انُضاْح ٔيكافحح انفساد
د .ستٌد ُصس ستٌد
جاًع ٞطٚبٞ
تاريخ التحؽقؿ3417/5/6 :

تاريخ اإلفادة3417/6/15 :

املطتخوا:
تعترب حؿاية الـزاهة ومؽافحة الػساد ،الذي أضحك ضاهرة مستشرية يف كافة
الؼطاطات ،وبصػة طامة الػساد اإلداري والؿالل ،تلخذ أبعاد ًا واسعة ،تتداخؾ فقفا
طقامؾ مختؾػة ،يصعب التؿققز بقـفا ،مـفا درجة كػاية أجفزة الرقابة ،واإلرادة
القصـقة يف مقاجفة هذه الظاهرة , ،ضاهرة حظقت طؾك الؿستقى العالؿل
باستحداث آلقات جديدة لؾرقابة لؿقاجفة ضاهرة الػساد-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الـزاهة ،مؽافحة الػساد ،الػساد اإلداري ،الػساد الؿالل ،الؿمشرات الؿحؾقة
والدولقة لؾػساد-
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أٓدا اهبرث:
اكتشر استخدام اصطالح الػساد طؾك كؾ ما ٓ يتػؼ مع الؼقؿ والؿبادئ الديـقة
وإخالققة بصػة طامة ،والػساد آقتصادي بصػة خاصة ،بسبب ضعػ الؼقؿ
اإليؿاكقة وتدين إخالق ،ولؼد تـاول الباحثقن يف إكظؿة وطؾؿاء الؿال وآقتصاد،
الػساد باستػاضة واجتفدوا يف سـ إكظؿة ووضع السقاسات الؿحؽؿة لؾرقابة،
ويتطؾب إمر بقان الؿـظقر اإلسالمل لعالجف-

ًػلو ٞاهبرث:
يعد الػساد كتقجة لسقطرة فئة مـ الؿـتػعقـ طؾك ممسسة سقاء كاكت طامة أو
خاصة وتقضقػ إطؿال الؼائؿقـ هبا يف خدمة مصالحفؿ الشخصقة ،يشؿؾ الػساد
طدة أكقاع ,مـ حقث مظفره ,التل تتؿثؾ فقؿا يؾل:
 الػساد السقاسل :وهق الػساد الذي يتعؾؼ بالؿخالعات التل تستفدف طؿؾالؿمسسات السقاسقة بالدولة ،وطؾك الرغؿ مـ وجقد فارق جقهري بقـ أكظؿة
الحؽؿ وأسالقبف يف الؿجتؿعات الديؿؼراصقة طـفا يف أكظؿة الحؽؿ الشؿقلل
والدكتاتقري ،إٓ أن اكتشار الػساد يف كال الـقطقـ رهـ بـظام الحؽؿ الذي يتقح
امتزاج الؿال بالسقاسة ،أو احتؽار الدولة لقسائؾ اإلكتاج-
 الػساد الؿالل :ويتؿثؾ يف مخالػة التعؾقؿات الخاصة بلجفزة الرقابة الؿالقةأو يف صقرة تػشل الرشقة وآختالس والتفرب الضريبل ---وغقرها ،دون مراطاة ما
يتطؾبف مـ معايقر مقضقطقة ،والؿحاباة والؿحسقبقة يف التعققـات القضقػقة
(-)p88 ،1983 ،Egyption Industriazation
 الػساد إخالقل :والؿتؿثؾ يف آكحرافات السؾقكقة الؿتعؾؼة بسؾقكالؿقضػ الشخصل وتصرفاتف بلية وسقؾة-
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 الػساد اإلداري :وهق ما يتعؾؼ بآكحراف يف استخدام السؾطة ،وهق ما يزيديف البقئة الحؽقمقة طـ غقرها ،ويعترب الػساد اإلداري أشد صقر الػساد تلثقر ًا وخاصة
يف الؿجتؿعات الـامقة ،ومـ أخطر صقر الػساد اإلداري أو القضقػل آختالس أو
آستقالء أو تسفقؾ آستقالء طؾك أمقال الدولة ،إضافة إلك قبقل الرشقة لتدخؾ يف
الثروات الخاصة لؿقضػل الدولة هبدف تسفقؾ إهناء مصالح الؿقاصـقـ-
وقد تضؿـت اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الػساد تعريػًا محدد ًا لؿؼصقد
فـصت يف الؿادة الثاكقة (أ) مـفا أكف يؼصد بتعبقر – الؿقضػ العام –
الؿقضػ العامّ ،
أي شخص يشغؾ مـصبًا ،تشريعقًا (طضق ًا يف أحد الؿجالس الـقابقة) أو تـػقذيًا
(وزير ًا أو وكقؾ وزارة) أو إداريًا أو قضائقًا لدى دولة صرف ،سقاء أكان معقـًا أو
مـتخبًا ،دائؿًا أم ممقتًا ،مدفقع إجر أم غقر مدفقع إجر (حقث إن إطضاء يف
الؿجالس الـقابقة يحصؾقن طؾك مؽافآت ولقس رواتب) ،بصرف الـظر طـ أقدمقة
ذلؽ الشخص  ،وٓ شؽ أن مػفقم الػساد قد اختؾػ ،كؿا أن تحديد مدى اطتبار
السؾقك والػعؾ الؿرتؽب مؿثالً لؾػساد مـ طدمف – يختؾػ مـ طصر ٔخر ومـ
مؽان إلك آخر – والتل مـ أبرزها الؿعايقر آجتؿاطقة والؼاكقكقة-
ويؾحظ يف هذا لؿؼام أن الػساد كظاهرة ٓ يؼتصر طؾك الؼطاع العام ذلؽ أكف
ضاهرة يؿؽـ أن تقجد يف كافة أكقاع الؼطاطات والؿجتؿعات ،ففذه الظاهرة ٓ
تؼتصر طؾك البقروقراصقة اإلدارية داخؾ الؼطاع العام ،وٓ طؾك دفع واستالم
الرشاوى ،أو التقسط فقفا ،فالػساد يؿؽـ أن يقجد يف ضؾ جؿقع الـظؿ :الحؽقمات
الـامقة أو الؿتؼدمة مـفا ،الرأسؿالقة أو غقرها-
وٓ يؼتصر الػساد طؾك الؼطاع الحؽقمل أو العام ،فالؼطاع الخاص تؼع فقف
الؽثقر مـ حآت الػساد إكثر تلثقر ًا طؾك الؿـظقمة الؿجتؿعقة ،ويرتبط الػساد
بقققطف يف الؼطاع بؿدى الؼقى آحتؽارية الؿقجقدة بف (صالح-)1986 ،
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هذا وقد اتػؼت اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الػساد مع حؼقؼة وجقد
الػساد يف كؾ مـ الؼطاطقـ العام والخاص ،حقث تـاولت يف مقادها العؿؾ طؾك
مؽافحة الػساد يف كؾ مـ هذيـ الؼطاطقـ ،فؼد كصت الؿادة الثامـة والخاصة
بالؼطاع العام (الحؽقمل) طؾك أكف :تسعك كؾ دولة صرف ،حقثؿا اقتضك إمر
ووفؼًا لؾؿبادئ إساسقة لـظامفا الؼاكقين ،إلك اطتؿاد وترسقخ وتدطقؿ كظؿ
لتقضقػ الؿستخدمقـ الؿدكققـ ،وغقرهؿ مـ الؿقضػقـ العؿقمققـ غقر الؿـتخبقـ
طـد آقتضاء واستخدامفؿ واستبؼائفؿ وترققتفؿ وإحالتفؿ طؾك التؼاطد كؿا كصت
يف مادهتا الثاكقة طشر الخاصة بالؼطاع الخاص تتخذ كؾ دولة صرف ،وفؼًا لؾؿبادئ
إساسقة لؼاكقهنا الداخؾل ،تدابقر لؿـع ضؾقع الؼطاع الخاص يف الػساد ،ولتعزيز
معايقر الؿحاسبة ومراجعة الحسابات يف الؼطاع الخاص ،وتػرض طـد آقتضاء
طؼقبات مدكقة أو إدارية أو جـائقة تؽقن فعالة ومتـاسبة ورادطة طؾك طدم آمتثال
لفذه التدابقر -
يتضح مؿا سبؼ طرضف أن ضاهرة الػساد ضاهرة اجتؿاطقة تتسع يف مػفقمفا
لتشؿؾ كافة الؼطاطات العامة مـفا والخاصة-

ًِٔح ٗ ٞٚط ٞاهبرث:
اكتفجت يف البحث الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل الؿؼارن ،لبقان ماهقة الػساد
وآثاره ،وما تشفده الدول العربقة مـ ضقاهر وأزمات تتبقـ يف أشؽالفا وأحجامفا،
ولعؾ مـ أهؿ تؾؽ الظقاهر تلثقر ًا هل ضاهرة الػساد ( )1993 ،Theobaldيف
(الؿبحث إول) ،ثؿ لؾؿـفج القصػل لبقان وسائؾ مؽافحة الػساد وممشرات
الؼقاس يف (الؿبحث الثاين)-
وسـعرض لخطة البحث فقؿا يؾل:
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الؿبحث إول :ماهقة الػساد وآثاره.
الؿطؾب إول :تعريػ الػساد وأكقاطف-
الؿطؾب الثاين :أسباب الػساد وآثاره-
الؿبحث الثاين :وسائؾ مؽافحة الػساد وممشرات الؼقاس.
الؿطؾب إول :وسائؾ مؽافحة الػساد-
الؿطؾب الثاين :الؿمشرات الؿحؾقة والدولقة لؼقاس الػساد-
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دًبٚخ انُضاْخ ٔيكبفذخ انفغبد
أصبحت ضاهرة الػساد آقتصادي مـ سؿات العصر يف كؾ بؾدان العالؿ
قاصبة ،ولؼد بقـت الشريعة اإلسالمقة الؿعامالت آقتصادية الؿـفل طـفا شرطًا،
ومـ طؾة ذلؽ أهنا تسبب الػساد آقتصادي ( ،)1998 ،Hoonوقدمت البديؾ
الحالل الذي يحؼؼ الخقر ،ولؼد أخذت تؾؽ الؿعامالت الؿـفك طـفا شرطًا صقر ًا
معاصرة ربؿا تختؾػ يف إسؿاء ولؽـفا تتحد يف الؿضؿقن (التؿقؿل2336 ،م)-
لؼد حذركا اهلل طز وجؾ مـ الػساد فؼال تبارك وتعالك :ﱡﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﱠ(-)1
وهدد بالعؼقبات الشديدة طؾك الؿػسديـ ،فؼال تعالك :ﱡﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ(-)2
ولؼد ورد طـ رسقل اهلل ﷺ أحاديث كثقرة طـ صقر الػساد ،ورهب مـ
التفاون يف إقامة الحدود والتعزيزات لزجر الؿػسديـ ،فؼال ﷺ :إلقامة حد مـ
حدود اهلل خقر ٕهؾفا مـ مطر أربعقـ صباحًا ( ،)3فػل هذا الحديث الشريػ
( )1سقرة البؼرة-63 :
( )2سقرة الؿائدة-33 :
( )3ســ الرتمذي  ،58.4وحديث ابـ إسحاق أخرجف أحؿد  ،317 ،217.1وقد رواه الدراوردي أيضًا
وغقره ،اكظر مسـد أحؿد  ،317.1ومساوئ إخالق  ،437الؿعجؿ الؽبقر رقؿ  ،11546الؿستدرك
 ،356.4ســ البقفؼل  231.8قال الشقخ إلباين رحؿة اهلل :حديثـا هشام بـ طؿار حدثـا القلقد بـ
مسؾؿ حدثـا سعقد بـ سـان طـ أبك الزاهرية طـ أبك شجرة كثقر بـ مرة ن ابـ طؿر أن رسقل اهلل ﷺ

قال إقامة حد مـ حدود اهلل خقر مـ مطر أربعقـ لقؾة يف بالد اهلل طز وجؾ ،حديث حسـ ،الصحقحة
=
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يقضح ﷺ أن إقامة الحدود يحث ٕهؾ إرض إرزاق الطبقة ،وهذا خقر مؿا
تجؾبف إمطار مـ بركات لؿدة أربعقـ يقمًا-
ولؼد ذكر كقػقة إغالق أسباب الػساد يف أكثر مـ باب مـ أبقاب الػؼف ،وٓ
سقؿا يف باب العؼقبات ،كؿا يرى فؼفاء إمة اإلسالمقة أن الؿقاجفة الـظامقة
والتقطقة سقحؼؼ صالح لؾؿجتؿعٕ ،ن الرتاخل يف تققك مخاصر الػساد سقمدى إلك
استشرائف يف مختؾػ الؿـاحل ومـفا :إخالققة وآجتؿاطقة وآقتصادية والسقاسقة
( ابـ طؾك2335 ،م-)،U.N. Doc. A/RES/88/25
ولؼد اكتشر الػساد بصػة طامة والػساد آقتصادي بصػة خاصة بسبب ضعػ
الؼقؿ اإليؿاكقة وتدين إخالق ،والبعد طـ تطبقؼ شرع اهلل ،ولؼد تـاول رجال
إكظؿة وطؾؿاء الؿال وآقتصاد الػساد باستػاضة (Guislain; 1995 ،Grout
 ،)1997 ،Pierreواجتفدوا يف سـ الؼقاكقـ ووضع السقاسات لعالجف ،ولؽـ
مازال مـتشر ًا ،ويتطؾب إمر بقان الؿـظقر اإلسالمل لعالجف ،وبالرغؿ مـ حاجة
الؿجتؿعات إلك وجقد مـظريـ لتسققر أمقرهؿ لؿعقشقة ،إٓ أن ذلؽ ٓ يعـك
اإلفراط أو التػريط ،وتقضقح العؼقبات التل ُشرطت لؾحد مـف حتك يؿؽـ آستػادة
مـفا يف التطبقؼات الؿعاصرة ،مع الرتكقز طؾك صبقعة الجرائؿ التل تسبب الػساد
آقتصادي وطؼقبتفا يف ضقء الشريعة اإلسالمقة والعالج اإلسالمل-
وتلسقسًا طؾك ما سبؼ فنن الؿؼاصد إساسقة هل:
 بقان الؿعامالت آقتصادية الؿـفك طـفا شرطًا يف ضقء أحؽام ومبادئ
الشريعة اإلسالمقة التل تسبب الػساد آقتصادي-
=
 ،231الؿشؽاة  ،3558الروض الـضقر -1368
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 بقان العؼقبات الشرطقة لؿـ يرتؽب جرائؿ الػساد آقتصادي وبقان أثر
تطبقؼفا يف استؼرار الـظام آقتصادي وإصالح الؿجتؿع-
 بقان الؿـفج اإلسالمل لتطفقر إفراد والؿجتؿعات مـ آثار الػساد
آقتصادي-
 طرض الؿشروع الحضاري اإلسالمل لعالج مشؽؾة الػساد آقتصادي-
وسـعرض لذلؽ مـ خالل ما يؾل:
الؿبحث إول :ماهقة الػساد وآثاره
الؿطؾب إول :تعريػ الػساد وأكقاطف
الؿطؾب الثاين :وسائؾ مؽافحة الػساد وممشرات الؼقاس
الؿبحث الثاين :وسائؾ مؽافحة الػساد وممشرات الؼقاس
الؿطؾب إول :وسائؾ مؽافحة الػساد
الؿطؾب الثاين :الؿمشرات الؿحؾقة والدولقة لؼقاس الػساد
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انًجذث األٔل
يبْٛخ انفغبد ٔآثبسِ
كعـك بالػساد إساءة استعؿال السؾطة العامة وتسخقرها لغقر الؿـػعة العامة ،أو
بغرض الحصقل طؾك مصالح خاصة ،أو لالستحقاذ السقاسل وآقتصادي طـ
صريؼ الرشقة أو آبتزاز أو السؾطة استغالل الـػقد ،أو الؿحسقبقة أو الغش ،ورغؿ
أن الػساد يؽثر يف بقئة القضقػة العامة ،وقد قررت كافة الـظؿ لؿرتؽب جرائؿ الػساد،
طؼقبات مشددة ،كؿا أكف يتػشك أيضًا يف البقئة آقتصادية والبقئة السقاسة والبقئة
الرياضقة ( ،Steel ،Long( ،: 19981998 ،Toshiyuki ،Sueyoshiبؾ إن
الؼطاع إهؾل قد يتقرط يف معظؿ حآت الػساد الحؽقمل ،كالتحريض طؾك إساءة
استعؿال السؾطة مـ جاكب مقضػل الدولة – أو إخالل بالؿصؾحة العامة لؾحصقل
طؾك امتقازات شخصقة خاصة (-)David. 1980 ،Gould
وتتبايـ درجة الػساد بحسب درجة الؿتابعة والرقابة ،فتـخػض تؾؽ الدرجة
يف الػساد يف الـظؿ التل تؼام فقفا ضقابط تـظقؿقة لؾدورة الخاصة بالؿعامالت ،وٓ
شؽ أن زيادة تؾؽ الدرجات مـ الػساد ،تؽقن يف الـظؿ التل يسقدها طدم الشػافقة،
وطدم فعالقة إجراءات الرقابة-
وسـعرض لذلؽ فقؿا يؾل:
الؿطؾب إول :تعريػ الػساد وأكقاطف-
الؿطؾب الثاين :اسباب الػساد وآثاره-
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املطوب األٗي
تعس ٙاهفطاد ٗأُ٘اعٕ
طـل الباحثقن يف إكظؿة بتحديد ماهقة الػساد ،فاكطؾؼقا مـ التعريػ
الؾغقي ،حقث يـطقي الػساد يف الؾغة طؾك مخالػة الؿصؾحة وهق كؼقض اإلصالح،
عقا إرحام ،والؿػسدة خالف الؿصؾحة ،والشلء
ويؼال تػاسد الؼقم :تدابروا و َق َّط ُ
الػاسد هق الذي اكتػت مـػعتف الؿشروطة (الرازي1994 ،م)-
الػساد لغة ،مـ فسد ،فسد الشلء( ،يػسد) بضؿ السقـ (فساد ًا) ففق (فاسد)،
و(فسد) بضؿ السقـ أيضًا ففق (فسقد) ،و(أفسده فػسد) -والؿػسدة ضد الؿصؾحة،
وفساد الشلء يعـك تؾػف وطدم صالحقتف (ابـ فارس :1994 ،أبادي1993 ،م)-
والػساد يف معاجؿ الؾغة هق مـ (فسد) ضد (الصؾح) والػساد لغة البطالن
فقؼال فسد الشلء أي بطؾ واضؿحؾ ،ويليت التعبقر طؾك معان طدة بحسب مققعف،
ففق الجدب أو الؼحط كؿا يف ققلف تعالك :ﱡﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ(-)1
والطغقان التجرب كؿا يف ققلف تعالك :ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅﱠ(-)2
أو العصقان لطاطة اهلل كؿا يف ققلف تعالك :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ

( )1سقرة الروم-41 :
( )2سقرة الؼصص-83 :
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ﲌ ﲍ ﲎﱠ(-)1
وكرى يف هذه أية الؽريؿة تشديد الؼرآن الؽريؿ طؾك تحريؿ الػساد طؾك
كحق كؾل ،وأن لؿرتؽبقف الخزي يف الحقاة الدكقا والعذاب الشديد يف أخرة-
 ومعـك الػساد يف الؼرآن الؽريؿ ضقاع الؿصالح بسبب مخالػة أوامر اهلل طز
وجؾ ،فؼد ورد يف تػسقر ققلف تبارك وتعالك :ﱡﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ(-)2
أي أكف بسبب طصقاهنؿ وكػرهؿ ،ابتالهؿ اهلل بالـؼص يف الزروع والثؿار
وإمقال وإكػس ،حتك يتقبقا ويستغػروا رهبؿ ويرجعقا إلك طؿؾ الصالحات-
 ومعـك الػساد يف السـة الـبقية :مخالػة أوامر اهلل طز وجؾ ،ويرتتب طؾقف
آبتالء ومحؼ الربكة مـ إرزاق ،والحقاة الضـؽ والشؼاء ،ودلقؾ ذلؽ ققل
الرسقل ﷺ :إياكؿ والؿعصقة فنن العبد لقذكب الذكب القاحد فقـسك بف الباب مـ
العؾؿ ،وإن العبد لقذكب الذكب فقحرم ققام الؾقؾ ،وإن العبد لقذكب الذكب فقحرم بف
رزقًا كان قد هقئ لف (السخاوي1993 ،م ،ج1ص )3()231ثؿ تال الرسقلﷺ ققل
اهلل  :ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ(-)4
 ومعـك الػساد اصطالحًا :اكتشار الػقضك وضقاع الحؼقق والؿصالح
بسبب طدم آلتزام بلحؽام ومبادئ الشريعة اإلسالمقة ،وهل جريؿة يعاقب مرتؽبفا
حسب صبقعتفا وضروف ارتؽاهبا وخالصة الؼقل :أن معـك الػساد يف الػؽر
( )1سقرة الؿائدة-33 :
( )2سقرة الروم-41 :
( )3الؿؼاصد الحسـة لؾسخاوي ،الجزء ،1 :ص ( -231أخرجف ابـ أبك حاتؿ وابـ مردويف) ،حديث
ضعقػ-
( )4سقرة الؼؾؿ-19 :
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محا ٞٙاهِصآًٗ ٞلافر ٞاهفطاد

اإلسالمل يعـك ضقاع مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وهل حػظ الـػس والديـ والعؼؾ
والعرض والؿال بسبب مخالػة ما هنك اهلل طـف ورسقلف وأجؿع طؾك ذلؽ الػؼفاء
(خقر اهلل2336 ،م)-
ويحدث الػساد طادة طـدما يؼقم مقضػ بؼبقل أو صؾب ابتزاز رشقة لتسفقؾ
طؼد أو إجراء ،أو صرح لؿـاقصة طامة (Tucker; :1998 ،Tucker; Micael
-)1996 ،-Apeldoorn; Paul A. C 1998 ،Micael
كؿا يؿؽـ لؾػساد أن يحدث طـ صريؼ استغالل القضقػة العامة مـ دون
الؾجقء إلك الرشقة وذلؽ بتعققـ إقارب ضؿـ مـطؼ (الؿحسقبقة) أو سرقة أمقال
الدولة مباشرة (-)1988 ، Flint:1961 ،Sharaf ،Matuz
وطرفف البعض طؾك أكف إساءة استعؿال السؾطة العامة أو القضقػة العامة
لؾؽسب الخاص ،وهق يحدث طؾك سبقؾ الؿثال طـدما يؼقم مقضػ بؼبقل أو صؾب
ابتزاز رشقة لتسفقؾ طؼد أو إجراء صرح لؿـاقصة طامة ،كؿا يؿؽـ أن يحدث طـ
صريؼ استغالل القضقػة العامة مـ دون الؾجقء إلك الرشقة وذلؽ بتعققـ إقارب
ضؿـ مـطؼ الؿحسقبقة والؿـسقبقة أو سرقة أمقال الدولة مباشرة ،وقد طرفف البعض
كذلؽ طؾك أكف استغالل الؿقضػ العام لؿققع طؿؾف وصالحقاتف لؾحصقل طؾك
كسب غقر مشروع أو مـافع شخصقة يتعذر تحؼقؼفا بطريؼة مشروطة ،أو أكف سؾقك
غقر رسؿل وغقر شرطل تػرضف ضروف معقـة وتساطد طؾقف ويؼتضقف التحقل
آجتؿاطل وآقتصادي والسقاسل والثؼايف ،كذلؽ ورد تعريػ آخر لؿصطؾح
الػساد طؾك أكف سؾقك غقر سقي يـطقي طؾك ققام الشخص باستغالل مركزة
وسؾطاتف ،يف مخالػة الؼقاكقـ والؾقائح والتعؾقؿات لتحؼقؼ مـػعة لـػسف أو لذويف مـ
إقارب وإصدقاء والؿعارف وذلؽ طؾك حساب الؿصؾحة العامة (بقادي،
2337م)
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وتلسقسًا طؾك ما سبؼ ،يعـك الػساد آقتصادي بلكف حالة ضقاع الحؼقق
والؿصالح آقتصادية بسبب مخالػة أحؽام ومبادئ الشريعة اإلسالمقة التل تحؽؿ
وتضبط الؿعامالت آقتصادية مؿا يرتتب طؾقف قؾة الؿـػعة ومحؼ الربكة وحدوث
التخؾػ والشؼاء ،ودلقؾ هذا الؿعـك مـ الؼرآن الؽريؿ ققل اهلل تبارك وتعالك :ﱡﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ * ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ(-)1
وققل الرسقلﷺ يف خطبة حجة القداع :تركت فقؽؿ ما إن تؿسؽتؿ بف لـ
تضؾقا أبد ًا ،كتاب اهلل وسـة رسقلف (-)2
والػساد آقتصادي يؼقد إلك أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ ،ويسبب التخؾػ
والػؼر يف الؿجتؿع ،ولد ربط اهلل بقـ بعض الذكقب بسبب مخالػة شرع اهلل وبقـ
حدوث الػؼر والػاقة ،فقؼقل اهلل  :ﱡﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕﱠ( ،)3ويؼقل الرسقل ﷺ :إن الرجؾ لقحرم الرزق بالذكب
بصقبف (-)4
مـ هؿ الؿػسدون يف ضقء ما ورد يف الؼرآن والسـة؟
لؼد تضؿـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية الشريػة كؿاذج مـ الؿػسديـ يف
( )1سقرة صف-124 , 123 :
( )2الؿقصل ( ،) 1395رواه مالؽ مرسال والحاكؿ مـ حديث ابـ طباس وإسـاده حسـ -ولف شاهد مـ
حديث جابر خرجتف يف (سؾسؾة إحاديث الصحقحة) (-)1761
( )3سقرة الشقرى-33 :
( )4رواه ابـ ماجف ( ،)4322والـسائل يف الؽربى كؿا يف التحػة لؾحافظ الؿزي ( ،133.2رقؿ ،)2393
وأحؿد ( ،)282 ،283 ،277.5وأبق يعؾك ( ،)277وهـَّاد بـ السري يف الزهد ( ،)1339ووكقع بـ
الجراح يف الزهد ( ،)433والقياكك يف مسـده ( ،438.1رقؿ  ،)626وال َّطحاوي يف الؿشؽؾ
َّ
( ،)169.4وال َّطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر ( ،)1442حديث حسـ-
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إرض مـف طؾك سبقؾ الؿثال ما يؾل:
 الذيـ ٓ يطبؼقن شرع اهلل  ،ودلقؾ ذلؽ مـ الؽتاب ققل اهلل تباركوتعالك :ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ(-)1
-

الذيـ ٓ يممـقن باهلل والققم أخر ،ودلقؾ ذلؽ ققل اهلل تبارك وتعالك:

ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ(-)2
 الذيـ يبخسقن الـاس أشقاءهؿ ودلقؾ ذلؽ ققل اهلل :ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ(-)3
 الذيـ يطػػقن الؿقؽال ،ولؼد ورد فقفؿ ققل اهلل تبارك وتعالك:ﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ(-)4
-

الؿـافؼ الذي يسعك بقـ الـاس بالـؿقؿة وغقرها ،ولؼد وصػف اهلل يف

الؼرآن بأيت :ﱡﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸ
( )1سقرة البؼرة-27 :
( )2سقرة البؼرة-12 – 8 :
( )3سقرة هقد-85 – 84 :
( )4سقرة الـؿؾ-48 :
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ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ

ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎﱠ(-)1
كؿا دلػ العديد مـ الباحثقـ لتحديد ماهقة الػساد لقضع تعريػ جامع
ماكع ،فعرفف بعضفؿ بالـظر إلك الفدف الذي يسعك إلقف الػساد وهق تحؼقؼ كسب
خاص ،بلكف( :إساءة استعؿال السؾطة العامة أو القضقػة العامة لؾؽسب الخاص)
(القائؾك2336 ،م) ،وطرفف اتجاه آخر بالـظر لتحؼقؼ ربح مالل مـ إمقال العامة
دون وجف حؼ ،وبلكف (إساءة استعؿال إدوار أو الؿقارد العامة لؾػائدة
الخاصة)(جقكسـ1977 ،م) ،واتجف جاكب إلك الـظر لؾقسقؾة وهل الرشقة لتحؼقؼ
مـافع ،وبلكف( :استخدام الـػقذ العام لتحؼقؼ أرباح أو مـافع خاصة ويشؿؾ جؿقع
أكقاع رشاوى الؿسمولقـ الؿحؾققـ أو القصـققـ أو السقاسققـ ،ولؽـف يستبعد
الرشاوى التل تحدث فقؿا بقـ الؼطاع الخاص) ،كؿا اتجفت الؿمسسات الدولقة
إلك آستفداف الذي يقجف إلك السؾطة العامة ،وبلكف (سقء استغالل السؾطة العامة
مـ أجؾ الحصقل طؾك مؽاسب شخصقة)(الجابري2335 ،م) فؼصرت تؾؽ
التعاريػ الػساد طؾك إساءة استعؿال (السؾطة العامة) ففل تؼصر الػساد طؾك
الؼطاع العام ،يف حقـ أن الػساد قد يؽقن أكثر ضفقر ًا وأثر ًا يف الؼطاع الخاص ويف
ممسسات الؿجتؿع الؿدين-
وقد وسعت مـظؿة الشػافقة الدولقة الػساد بالـظر إلك تحؼؼف يف الؼطاطقـ
العام والخاص ()2337 ،The Global Corruption Report: Judiciary
مـ قبؾ كؾ مـ أكقط بف سؾطة معقـة ،وبلكف( :إساءة استعؿال السؾطة الؿقكؾة لتحؼقؼ
مؽاسب خاصة) (-)1992 ،-Rahman; A 1998 ،-Ramirez; Miguel D
( )1سقرة البؼرة-236 , 234 :
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واتجف الؿجؾس إوربل طام  1994إلك أن الػساد ممداه الرشقة أو أي
سؾقك آخر يلتقف شخص ممتؿـ طؾك مسمولقات يف الؼطاع العام أو الخاص يخالػ
واجباتف الـاشئة طـ كقكف مقضػا طؿقمقا أو مستخدما يف الؼطاع الخاص ،أو كعـصر
مستؼؾ أو ما شابف ذلؽ ،ويؽقن والفدف مـف الحصقل طؾك مزايا غقر مستحؼة مـ
أي كقع لـػسف أو ٔخريـ -U.N. Doc Conf.169/16/Rev.I 1995
وتظفر إحصاءات الؿباحث اإلدارية يف الؿديرية العامة لؾؿباحث ارتػاطًا
مطرد ًا يف معدل ضبط جرائؿ الػساد يف إطقام الخؿس الؿاضقة طؾك اختالف
أشؽالفا -فؼد بؾغ مجؿقع الجرائؿ الؿتصؾة بالػساد يف طام 1426هـ 2335 ,م
( )637جريؿة ،وقد ش ّؽؾ إكشاء وحدة التحريات الؿالقة يف طام 1427هـ 2336 ,م
إضافة كقطقة لجفات البحث ،والتحري ،وجؿع إدلة ،وضبط مرتؽبل جرائؿ
الػساد كظر ًا لؿا تتؿتع بف مـ إمؽاكقات فـقة متؼدمة ،وكقادر بشرية ممهؾة تلهقالً
طالقًا ،مؿا ساهؿ يف ارتػاع طدد الؼضايا الؿضبقصة لدى الؿباحث اإلدارية حتك
بؾغت يف طام 1433هـ 2339م ( )1743قضقة ،وهذا يدل طؾك تطقر أجفزة الضبط
والتحؼقؼ يف الؿؿؾؽة بشؽؾ طام وقدرهتا يف الؽشػ طـ هذه إكقاع مـ الجرائؿ
رغؿ تطقر أسالقبفا وتـقع مصادرها ،وتظفر احصاءات هقئة الرقابة التحؼقؼ ارتػاطًا
يف معدل بعض الجرائؿ كالتزوير والتزيقػ والرشقة والجرائؿ الؿـصقص طؾقفا
بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( ،)43وترتؽب أغؾب جرائؿ التزوير والتزيقػ مـ القافديـ
إلك الؿؿؾؽة ،وتـشط خالل مقسؿل رمضان والحج طصابات تزيقػ العؿالت
(القائؾل2337 ،م) ٓستغالل الؿقسؿقـ يف تصريػ مبالغ مالقة صائؾة يف السقق
الؿحؾقة ،وبشؽؾ طام فنن آرتػاع يف معدل ضبط جرائؿ الػساد يف إطقام الخؿس
الؿاضقة يعقد إلك طدة أسباب مـفا حرص الجفات الؿختصة يف الؿؿؾؽة طؾك تـػقذ
اإلجراءات وإكظؿة الخاصة بؿؽافحة الػساد ،وتعزيز امؽاكات كقادرها وتطقير

د .ستٌد ُصس ستٌد

433

امؽاكاهتا التؼـقة لؿقاكبة الطرق وإسالقب التل يبتؽرها الؿجرمقن ،ومـ ذلؽ
افتتاح أقسام مؽافحة جرائؿ الحاسب ألل يف إدلة الجـائقة التل تعؿؾ طؾك تتبع
الدلقؾ الرقؿل لؾجريؿة آلؽرتوكقة ،ومتابعة ما يعرف بـ (أى بك) الخاص بجفاز
الحاسب ألل ،وضبط الؿتقرط يف ارتؽاب أية طؿؾقة أو جريؿة الؽرتوكقة
«-»1992 ،Whittington ،Kochan
وقد واكبت الؿؿؾؽة التقجف العالؿل لؿؽافحة الػساد طرب اسرتاتقجقة وصـقة
لحؿاية الـزاهة ومؽافحة الػساد الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )43لعام
(-)2337
قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )15لعام ( )1999الخاص بتطبقؼ التقصقات
(إربعقـ  )9+لؿؽافحة غسؾ إمقال وتؿقيؾ اإلرهاب الصادرة طـ فريؼ العؿؾ
الؿالل (-)FATF

املطوب اهثاُٛ
أضباب اهفطاد ٗ ةازٖ
لؾػساد – بلكقاطف الؿختؾػة – أسباب متشعبة ومتداخؾة ومعؼدة أهؿفا:
 -3اكحالل البـاء الؼقؿل وضعػ الضقابط إخالققة يف ممسسات الدولة
والؿجتؿع طؿقمًا مؿا يمدي إلك تغؾقب الؿصؾحة الػردية طؾك الؿصؾحة العامة-
الظروف وآجتؿاطقة آقتصادية الصعبة التل ترجح تقجف الـاس إلك
اإلفراط يف الػردية مع تـامل سطقة التلثقر الؿادي طؾك الؿجتؿع (مفـا:1958 ،
بدوي1973 ،م).
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 -1غقاب الؿساءلة بؽؾ صقرها أو بؿعظؿفا ،وهق إما غقاب قاكقين أي أن
الؿـظقمة الؼاكقكقة ٓ تتضؿـ تـظقؿًا ٔلقات الؿساءلة ،فال وجقد لرقابة دستقرية أو
مساءلة برلؿاكقة ،وٓ وجقد لؿمسسات لؾرقابة الداخؾقة ،وقد تؽقن الؿساءلة مـظؿة
قاكقكًا ولفا وجقد يف الؿـظقمة الؼاكقكقة ،ولؽـفا غقر فاطؾة وٓ تمدي دورها الؿرجق
مـفا فقجقدها كعدمفا-
 -1اكحالل مػفقم الـزاهة والصالح وآستؼامة لدى إكظؿة الدكتاتقرية يف
القٓء بد ً
ٓ مـ الؼقؿ الؿبدئقة وققؿ الؿجتؿع-
 -4اختالل مقازيـ تقزيع الثروة طؾك أفراد الؿجتؿع ،وغؾبة الشعقر بالغبـ
لدى غالبقة أفراد الؿجتؿع مؿا يدفع بعضفؿ إلك ابتداع وسائؾ الرتبح وآرتشاء
واختالس إمقال العامة كؿحاولة فردية أو مـظؿة غقر مشروطة إلطادة التقازن
الؿػؼقد-
 -5طدم كػاءة وكزاهة الؼقادات اإلدارية وكبار الؿسئقلقـ مـ وزراء
ووكالئفؿ ومديريـ طا ِّمقـ ٕن اختقارهؿ يتؿ طؾك أساس التزكقة أو القٓء-
اكعدام الشػافقة يف ممسسات الؼطاع العام ومػاصؾ الؼطاع الخاص ،والعؿؾ
بسرية ومـع الؿعؾقمات واإلحصاءات مـ التسرب إلك الجؿفقر أو اإلطالم أو
ممسسات الؿجتؿع الؿدين (Suresh. (1975 ،Kohli
 ,6الرواتب الؿتدكقة لؿقضػل الؼطاع العام مؿا يؾجئفؿ إلك البحث طـ
مصادر أخرى لؾدخؾ ،فنن لؿ يجدوا مصادر مشروطة ،اضطروا إلك التقصؾ
بالؿصادر غقر الؿشروطة سقاء كان محؾف الؿال العام أو أمقال الؿقاصـقـ-
 -7ورغؿ أن الػساد قد يحؼؼ مآرب الؿػسد الشخصقة إٓ أكف ٓ يؽقن إٓ مؼابؾ
ثؿـ يدفعف ،فؿـ يدفع الرشقة إلكجاز أو تسريع معامؾة ،ففق يحصؾ طؾك ذلؽ كتقجة
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دفعف مبؾغ الرشقة الذي يـبغل أٓ يؽقن مضطر ًا إلك دفعف لقٓ الػساد ،وطـدما يتؿ تعققـ
شخص بقضقػة ما ،بتقسط أحدهؿ ففق قد يؽقن إكؿا وضع مستؼبؾف ومعقشتف تحت
تصرف مرجع القاسطة ،وقد يؽقن الثؿـ الؿدفقع هق ثؿـ معـقي أو مادي أو كؼدي،
أٓ وهق اهنقار القصـ (العطقة1987 ،م) ،ولعؾف مـ الؿالئؿ أن كذيؾ هذه الرؤية برؤية
إمقـ العام لألمؿ الؿتحدة يف تؼريره يف الؿمتؿر إمؿ الؿتحدة التاسع لؿـع الجريؿة
إلك أن مؽافحة الػساد هل مرتؽز أساسل يف أية اسرتاتقجقة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة
وكػقذها ،ولعؾف مـ الؿالئؿ أيضًا أن كؼرن ذلؽ برؤية ورقة معفد إمؿ الؿتحدة
اإلقؾقؿل ٕبحاث الجريؿة والعدالة Interregional Crime and Justice UN
« Research Instituteورشة مؽافحة الػساد» الؿـعؼدة يف إصار ممتؿر إمؿ
الؿتحدة العاشر لؿـع الجريؿة ( 2333والتل أكدت أن آسرتاتقجقة الؿتؿاسؽة
الـاجحة لؿؽافحة الػساد تؼقم طؾك أربع ركائز هل :التـؿقة آقتصادية ،اإلصالح
الديؿؼراصل ،الؿجتؿع الؿدين الؼقي مع شػافقة الدولة ،سقادة حؽؿ الؼاكقن)-

انًجذث انثبَٙ
ٔعبئم يكبفذخ انفغبد ٔيؤششاد انمٛبط
إن الػساد مشؽؾة بؾ معضؾة شديدة التعؼقد ،متعددة الجقاكب ،تتداخؾ
أسباهبا وضروف كشقئفا ومربرات وأسس استؿرارها ودوامفا تداخالً كبقر ًا ،لذا
تتطؾب مقاجفتفا اتباع اسرتاتقجقة شامؾة متؽامؾة (سقاسقة وإدارية ومجتؿعقة
ووقائقة واقتصادية ثؿ قاكقكقة طؼابقة يف هناية الؿطاف)(طبد الؿـعؿ-)2312 ،
سـبحث يف وسائؾ مؽافحة الػساد يف الؿطؾب إول ،وكتـاول آلقات
الؿؽافحة يف الؿطؾب الثاين-

436
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املطوب األٗي
ٗضا٢ى ًلافر ٞاهفطاد
ٓ بد مـ مقاجفة الػساد بقسائؾ متعددة تجابف جقاكبف وأسبابف وصقره
الؿتعددة ومربرات استؿراره ،وٓبد مـ التقسؾ بتؾؽ الطرق الؿتعددة لؿقاجفة
الػساد يف الققت ذاتف-
ومـ أهؿ وسائؾ مؽافحة الػساد التل تسفؿ مساهؿة فاطؾة أكقدة يف الحد
مـف إذا ُأحسـ العؿؾ هبا و ُأخذ بإسباب التل تصؾح لتجـب كتائجفا السؾبقة الخطقرة
طؾك القضقػة العامة وحؼقق اإلكسان (كاصػ1998 ،م) ،وهل تعتؿد بشؽؾ أساس
طؾك تجريؿ إكظؿة بعض أهؿ صقر الػساد ،ومالحؼة مرتؽبقفا بقاسطة الؿحؼؼقـ
تحت إشراف قضاة التحؼقؼ ،وتؼديؿفؿ لؾؿحاكؿ لؿعاقبتفؿ بالعؼقبات التل
تحددها الؼقاكقـ ،وهل يف فؾسػتفا يف مؽافحة الػساد تؼقم طؾك الردع العام ،بحقث
يستحقؾ اكتشاف كؾ طؿؾقات الػساد ،وحقث يستحقؾ زج جؿقع مرتؽبل أفعال
الػساد يف السجقن ،وحقـؿا يتعذر جؿع إدلة الؽافقة لؿالحؼة جؿقع طؿؾقات
الػساد ،إٓ أن معاقبة بعض الؿػسديـ ،واكتشاف بعض قضايا الػساد يحؼؼ الردع
العام ،لذا فنن هذه القسقؾة تحؼؼ هدففا حقـؿا تتؿؽـ السؾطات التحؼقؼقة مـ بث
هاجس الرقابة ،وهاجس احتؿال كشػ الػساد لدى كؾ مـ يػؽر فقف سقاء يف الؼطاع
العام أو الؼطاع الخاص ،فذلؽ رادع مفؿ يؼؾؾ مـ طؿؾقات الػساد ،ولق كان
مستحقالً فضح كؾ طؿؾقاتف ومالحؼتفا جزائقًا (-)Aspe; 1994
وتعتؿد فاطؾقة هذه القسائؾ طؾك:
أ ,استقعاب الـصقص العؼابقة والقصـقة وتجريؿ أكرب قدر مؿؽـ مـ صقر
الػساد سقاء كان إداريًا أو سقاسقًا ،إٓ أن إكظؿة طؾك إغؾب ٓ تضؿ كؾ صقر
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الػساد ،بؾ تغػؾ الؽثقر مـ الصقر الؿفؿة مـفا ،فرغؿ تصديؼ طدد مـ الدول العربقة
طؾك اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الػساد لعام 2333م إٓ أن قاكقهنا ٓ يجرم
الرشقة يف إصار الؼطاع الخاص التل تدطق آتػاققة الؿذكقرة إلك تجريؿفا ،وٓ
يجرم اإلثراء غقر الؿشروع أو ما يعرف بـ (مـ أيـ لؽ هذا) التل تدطق آتػاققة
الؿذكقرة أيضًا إلك تجريؿفا-
ب ,كػاءة الؿحؼؼقـ الؼائؿقـ بؿالحؼة جرائؿ الػساد وقدرهتؿ طؾك جؿع
إدلة بؿا يؽػل إلداكتفؿ مـ قبؾ الؿحاكؿ حقـ إحالتفؿ إلقفا ،وغالبًا ما يقدع
التحؼقؼ يف قضايا الػساد إلك ضباط الشرصة التابعقـ لقزارة الداخؾقة أو إلك محؼؼل
هقئة الـزاهة أو إلك الؿحؼؼقـ التابعقـ لؿجؾس الؼضاء ،وغالبًا ما تحتاج التحؼقؼات
إلك أجفزة - 1987 ،Caiden
ج ,كػاءة الؼضاء واستؼاللقتف وحقاده ومـع التلثقر فقف أو التدخؾ يف أطؿالف-
د ,طدم تدخؾ السؾطات إخرى كالتـػقذية أو التـظقؿقة (التشريعقة) يف
أطؿال الؿالحؼة الجزائقة لؾؿػسديـ مفؿا كاكت مربرات التدخؾ وأسبابف ،سقاء كان
التدخؾ بالتلثقر يف الؼضاء أو يف الؿحؼؼقـ أو يف رؤسائفؿ اإلداريقـ-
إٓ أكف مـ الخطل الؽبقر الظـ بلن هذه القسقؾة (الؿالحؼة الجزائقة
لؾؿػسديـ) هل القسقؾة الالزمة ٓجتثاث الػساد أو حتك لؾحد مـف أو التؼؾقؾ مـ
آثاره بشؽؾ مؼبقل ومػقدٕ ،ن هذه القسقؾة يف مؽافحة الػساد لـ يؽقن بنمؽاهنا أن
تسفؿ يف ذلؽ إٓ بـسبة تؼؾ طـ  %13إذا بالغـا يف تؼققؿفإ ،سباب كثقرة ،مـفا طدم
كػاءة الؼائؿقـ طؾقفا ،فجرائؿ الػساد التل تظؾ يف صل الؽتؿان أكثر بؽثقر مـ
الجرائؿ التل تؽشػ حتك يف الدول التل تؿؾؽ قدرات تحؼقؼقة وقضائقة كػمة ،فؿا
حال كشػ الػساد يف دول تؽقن الجفات الؼضائقة فقفا أقؾ كػاءة وخربة مـ
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الؿػسديـ ،بؾ قد تؽقن أحقاكًا مخرتقة بطريؼة أو بلخرى (التؿقؿل2336 ،م)-

املطوب اهثاُٛ
املؤغسات احملوٗ ٞٚاهدٗه ٞٚهقٚاع اهفطاد
تؼقم العديد مـ الؿمسسات والفقئات الدولقة ومراكز إبحاث بالجامعات
بؼقاس وكشر طدد مـ اإلحصاءات والؿمشرات الؿتعؾؼة بالػساد وأسالقب مؽافحتف
يف دول العالؿ ،تختؾػ صبقعة تؾؽ الؿمشرات حسب تعريػ الجفة الدراسقة
وأسؾقب جؿع البقاكات التل تـتفجفا ويـعؽس هذا طؾك مدى مصداققة تؾؽ
الؿمشرات يف التدلقؾ طؾك حجؿ وكقطقة الػساد يف دول العالؿ الؿختؾػة (الصرايرة،
2331م)-
وبالرغؿ مـ هذا التـقع والتبايـ هـاك بعض الجفات والؿمشرات اكتسبت
سؿعة صقبة ومصداققة طالقة لتؿقزها يف مـفجقة البحث ويف أسالقب جؿع البقاكات
الؿستخدمة يف حساب الؿمشرات -وتستخدم العديد مـ الدول ممشرات تؾؽ
الجفات والفقئات كدلقؾ اسرتشادي طـد وضعفا لسقاسات مؽافحة وطالج الػساد
بلكقاطف الؿختؾػة هبا -وكؿا سؾػ الذكر فنن الػساد ضاهرة اجتؿاطقة وسقاسقة
واقتصادية معؼدة تمثر يف جؿقع جقاكب الؿجتؿع ( ،)G.R. 2000 ،Smithوهق
يمدي إلك خسائر كبقرة طؾك كافة الؿـاحل ،فالػساد يمثر يف الؼدرة طؾك جذب
آستثؿارات ،إضافة إلك العديد مـ أثار بعقدة الؿدى ،بؿا يف ذلؽ آستؼطاب
آجتؿاطل ،وطدم احرتام سقادة الؼاكقن وحؼقق اإلكسان ،والؿؿارسات غقر
الديؿؼراصقة ،وتسريب إمقال الؿخصصة لؾتـؿقة والخدمات الضرورية ،وبؿا أن
الػساد يف إساس هق قضقة متصؾة بندارة الحؽؿ ،وهق يعـل إخػاق إدارة الحؽؿ،
وهق يعـل إخػاق الؿمسسات يف إدارة الؿجتؿع وافتؼارها إلك الؼدرة الالزمة لؾؼقام
بذلؽ مـ خالل إصار مـ الؼققد والضقابط آجتؿاطقة ،والؼضائقة ،والسقاسقة،

439

د .ستٌد ُصس ستٌد

آقتصادية ،فنن العؿؾ طؾك مؽافحتف ٓ يؼتصر طؾك صعقد دون أخر وٓ طؾك
مستقى دون أخر ولؽـ يتطؾب تؽاتػ طدة طقامؾ لؿؽافحتف والؼضاء طؾقف ،كظر ًا
لتعؼد ضاهرتف ومـ ثؿ تعدد كقاحل وأبعاد تحؾقؾفا-

خٕٓد انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ف ٙيكبفذخ انفغبد:
بدأت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ومـذ فرتة يف إكشاء الؿمسسات والفقئات
الؿتخصصة يف مؽافحة الػساد وكشر الـزاهة (،World bank

World

 ،)Development Indicators 2008وسـعرض لذلؽ فقؿا يؾل:
أوًٓ :الجفات الضبطقة:
لؼد حددت الؿادة ( )26مـ كظام اإلجراءات الجزائقة مـ يؼقم بلطؿال
الضبط الجـائل حسب الؿفام الؿقكؾة إلقف ،والجفة الؿخقلة التل تؼقم بسؾطة
البحث ،والتحري ،وجؿقع إدلة ووضع الخطط لضبط مرتؽبل جرائؿ الػساد يف
الؼطاطقـ العام والخاص  ، Smith R. and G. Urbas 2001ومـ ثؿ إطداد
محاضر آستدٓل والتػتقش ،هل وزارة الداخؾقة ،مؿثؾة يف الجفات التالقة:
أ,

الؿديرية العامة لؾؿباحث( :الؿباحث اإلدارية)-

ب,إمـ العام( :إمـ الجـائل)-
ج ,وحدة التحريات الؿالقة-
ثاكقًا :الجفات الرقابقة:
وتتؿثؾ يف طدة جفات حؽقمقة مـفا:
أ -مجؾس القزراء
صبؼًا لـظام مجؾس القزراء فنن لؾؿجؾس سؾطة رسؿ جؿقع السقاسات
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الداخؾقة والخارجقة ،وكذلؽ السقاسة الؿالقة وآقتصادية والتعؾقؿقة والدفاطقة
لؾؿؾؽة ،واإلشراف طؾك تطبقؼ هذه السقاسات ،ووفؼًا لؾؿادة ( )24مـ كظامف
الؿجؾس بصػتف السؾطة التـػقذية لؾحؽقمة السعقدية ،تتؿتع بعدد مـ السؾطات
الحصرية مثؾ مراقبة تطبقؼ كافة إكظؿة والؼرارات الصادرة يف الؿؿؾؽة،
واستحداث وتـظقؿ الؿصالح العامة ،واإلشراف طؾك خطط التـؿقة العامة ،وإكشاء
الؾجان الخاصة بؿراقبة أداء القزارات والجفات الحؽقمقة-
ب ,مجؾس الشقرى:
يؿارس مجؾس الشقرى حسب كظامف سؾطات استشارية بحسب الؼضايا
التل تحال إلقف مـ قبؾ رئقس مجؾس القزراء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،وبشؽؾ
خاص :مراقبة خطط التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة ،مراقبة الؼقاكقـ وإكظؿة
الصادرة أو التل سقف تصدر يف الؿؿؾؽة ،ودراسة آتػاققات والؿعاهدات الدولقة
التل يؿؽـ أن تصبح الؿؿؾؽة صرفًا فقفا ،ومـاقشة التؼارير السـقية التل تؼدمفا
القزارات والجفات الحؽقمقة إخرى ،وتؼديؿ آقرتاحات يف هذا الخصقص إلك
مجؾس القزراء -باإلضافة إلك ذلؽ ،فنكف يحؼ لؾؿجؾس أن يستدطل أي مسمول طام
لؾحضقر لؾؿجؾس يف أي جؾسة مـ جؾساتف ،ومـاقشة الؼضايا التل تتعؾؼ بقزارتف أو
جفتف الحؽقمقة (صحقػة الحقاة ع1433 ،16888هـ)-
ج ,إمارات الؿـاصؼ:
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مؼسؿة إداريًا إلك ( )13مـطؼة ،وصبؼًا لـظام
الؿـاصؼ فنن كؾ أمقر مـطؼة مسئقل طـ تطبقؼ الؼاكقن واستتباب إمـ وآستؼرار
يف حدود سؾطاتف ،واتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية هبذا الخصقص ،وتطبقؼ
إحؽام الؼضائقة الـفائقة ،وحؿاية حؼقق وحريات الؿقاصـقـ ،واتخاذ كافة
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اإلجراءات الضرورية يف هذا الخصقص ،وإدارة جؿقع إمقال والؿؿتؾؽات العامة-
د ,وزارة الؿالقة:
تؿارس وزارة الؿالقة دورها الرقابل طؾك إيرادات ومصروفات الدولة بشؽؾ
رئقسل طـ صريؼ اإلشراف والرقابة ،وتطبقؼ إكظؿة والتشريعات ذات العالقة
الصادرة مـ الؿمسسات والجفات الحؽقمقة-
هـ ,وزارة الخدمة الؿدكقة:
تؼقم القزارة باإلشراف طؾك شمون الخدمة الؿدكقة يف القزارات والؿصالح
الحؽقمقة وإجفزة ذات الشخصقة الؿعـقية ،وتتقلك بقجف خاص مـ ضؿـ
اختصاصاهتا ما يؾل:
 ,1مراقبة أكظؿة الخدمة الؿدكقة والؾقائح والؼرارات الؿتعؾؼة هبا-
 ,2وضع الؼقاطد واإلجراءات الخاصة باختقار أفضؾ الؿتؼدمقـ لشغؾ
القضائػ الشاغرة-
 ,3فحص تظؾؿات الؿقضػقـ الؿحالة إلقفا مـ الجفات الحؽقمقة الؿختصة
وإبداء الرأي فقفا-
و ,وزارة آقتصاد والتخطقط:
ُأكشئ جفاز بقزارة آقتصاد والتخطقط لتـػقذ الؿشروطات وتؼصل أسباب
التؼصقر يف تـػقذها ،بالتعاون مع هقئة الرقابة والتحؼقؼ ،بؿقجب قرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )1368وتاريخ 1396.6.22هـ-
ز ,ممسسة الـؼد العربل السعقدي:
يـص كظام الؿمسسة الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( )23لعام 1957م طؾك
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محا ٞٙاهِصآًٗ ٞلافر ٞاهفطاد

أغراض ووضائػ الؿمسسة بالـسبة لعؿؾقات الـؼد ومراقبة الؿصارف ،إلك جاكب
اختصاص الؿمسسة يف الؼقام بدور مصرف الحؽقمة ،وبتـظقؿ وتطقير ومراقبة
إطؿال الؿصرفقة والـؼدية يف الؿؿؾؽة-
وقد كص كظام مراقبة البـقك الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )5.لعام
1966م طؾك تـظقؿ مؿارسة الـشاط الؿصريف ،ودور الؿمسسة يف اإلشراف والرقابة
طؾك البـقك التجارية ،والتلكد مـ سالمة الؿراكز الؿالقة وإكظؿة الؿصرفقة،
وتحديد الضقابط التل يتعقـ طؾك البـقك آلتزام هبا ،بؿا يتؿشك والسقاسات الـؼدية
وآقتصادية لؾؿؾؽة (بقادي2338 ،م)-
وتؼقم الؿمسسة باإلشراف والرقابة طؾك البـقك ومـسقبقفا لؾتلكد مـ تطبقؼ
كافة إكظؿة والتعؾقؿات ذات العالقة بؿا يف ذلؽ تعؾقؿات الؿمسسة ،وذلؽ مـ
خالل البقاكات التل ترفعفا البـقك إلك الؿمسسة بصقرة دورية ،أو طـد صؾب
الؿمسسة ،أو طـ صريؼ طؿؾقات التػتقش البـؽل التل تجريفا الؿمسسة ،أو طـ
صريؼ تؾؼل آستػسارات والشؽاوى مـ الؿقاصـقـ أو الجفات الحؽقمقة
والخاصة-
وتؼقم الؿمسسة يف حال مخالػة أحؽام كظام مراقبة البـقك أو الؼرارات
والؼقاطد الصادرة ،أو مخالػة تعؾقؿات الؿمسسة بنيؼاع طؼقبات بحؼ الؿخالػ،
وهـاك جزاءات (إدارية) كصت طؾقفا الؿادة ( )22مـ كظام مراقبة البـقك ،وهـاك
جزاءات (جـائقة) يف الؿادة ( )23مـ الـظام الؿذكقر تطبؼفا لجـة الـظر والػصؾ يف
مخالػات كظام مراقبة البـقك-
كؿا أكف وفؼًا لـظام مراقبة البـقك فالبد مـ الحصقل طؾك مقافؼة مسبؼة مـ
الؿمسسة قبؾ اختقار أطضاء مجؾس اإلدارة ومديري البـقك ،وتؼديؿ جؿقع البقاكات
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والؿعؾقمات طـفؿ لؾؿمسسة وتحديد صالحقاهتؿ ومسمولقاهتؿ ،وذلؽ استـاد ًا إلك
مبدأ الـزاهة والؽػاءة-
ح ,ديقان الؿراقبة العامة:
يختص ديقان الؿراقبة العامة وفؼًا لؿا كصت طؾقف الؿادة ( )7مـ كظامف
الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )9.بالرقابة الالحؼة طؾك جؿقع إيرادات الدولة
ومصروفاهتا وكذلؽ مراقبة كافة أمقال الدولة الؿـؼقلة والثابتة ،ومراقبة حسـ
استعؿال هذه إمقال واستغاللفا والؿحافظة طؾقفا ،مع التحؼؼ مـ أن كؾ جفة مـ
الجفات الخاضعة لرقابة الديقان تؼقم بتطبقؼ إكظؿة والؾقائح الؿالقة والحسابقة
وفؼًا لـظامفا الخاص ،وأكف لقس يف تصرفاهتا الؿالقة ما يتعارض مع تؾؽ إكظؿة
والؾقائح (صحيفة احلياة ،ع 8331 ،89361هـ).
وطؾقف يؿارس الديقان كقطقـ مـ الرقابة :وهل الرقابة الؿالقة ،ورقابة إداء،
ولف صالحقة واسعة وفؼًا ٓختصاصف ،حقث يؼقم بؿراجعة التؼارير الؿالقة واإلدارية
لؾدولة كؽؾ ،وهذه الؿراجعة تؽقن حسب الؿعايقر الؿفـقة الؿتعارف طؾقفا دولقًا،
ومـ هذه الؿعايقر ما يتعؾؼ بتؼققؿ أكظؿة الرقابة الداخؾقة يف الجفات التل تخضع
لرقابة الديقان-
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انخبرًخ
إن ما تشفده الدول العربقة مـ ضقاهر غريبة وأزمات سقاسقة واقتصادية
واجتؿاطقة تتبايـ يف أشؽالفا وأحجامفا ولعؾ مـ أهؿ تؾؽ الظقاهر تلثقر ًا بعد
اإلرهاب هل ضاهرة الػساد وبؽؾ أكقاطف اإلداري والؿالل والسقاسل-----الخ-
وطؾقف يؼع طؾك طاتؼ الحؽقمة التل أبدت فقؿا سبؼ طدم وضقح يف اإلرادة
السقاسقة واطتؿاد سقاسة تسامح مع بعض مؿـ كاكت لفؿ يد يف قضايا الػساد التل
تؿ كشػفا مفؿات تتضؿـ يف الؿجال الؿمسسل:


إكشاء هقئة لؾؽسب غقر الؿشروع (يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية) وتعزيز

دورها يف مؽافحة الػساد وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن الخاص أسقة بجفاز الؽسب غقر
الؿشروع الؿصري-


تقفقر جؿقع متطؾبات استؽؿال بـاء ديقان الرقابة الؿالقة واإلدارية وفؼًا

ٕحؽام الؼاكقن الخاص بالديقان مع إلزامف بتؼديؿ تؼريره السـقي (يف الؿؿؾؽة
العربقة السعقدية) أسقة هبقئة الرقابة اإلدارية الؿصري-


اتباع جؿقع الؿمسسات والفقئات العامة التل ٓ تخضع لؾقزارات إلك رقابة

أجفزة محاسبقة تابعة لؾدولة ،وأن تؽقن الؿتابعة مـ خالل متابعة دققؼة قبؾ
الصرف ،وبعد التسجقؾ الؿحاسبل مـ جفتقـ مختؾػتقـ ،وأن يخضع ما سبؼ لرقابة
مجؾس القزراء والسؾطة التشريعقة-


تػعقؾ وحدات الرقابة الداخؾقة يف الؿمسسات العامة ووحدات الرقابة

والتػتقش يف وزارة الؿالقة-


ضرورة الـص طؾك قاكقن خاص بتجريؿ كافة صقر الػساد واإلفساد اإلداري

أو السقاسل---الخ ،دون سؼقط لؾدطقى أو العؼقبة بالتؼادم-
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ويف مجال السقاسة العامة:


تبـل آتػاققات الدولقة وطؼد آتػاققات الثـائقة التل تعزز جفقد مؽافحة

الػساد خاصة اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الػساد-


تبـل سقاسات تؼقم طؾك إلزام ممسسات الؼطاع العام بـشر الؿعؾقمات

الخاصة باإلجراءات الؿتبعة يف طؿؾفا وأماكـ وجقد الؿعؾقمات التل تتعؾؼ
بالؿؾػات العامة-


تبـك سقاسة تؼقم طؾك تشجقع وسائؾ اإلطالم يف الؿساءلة وكشر الؿعؾقمات-



إدماج ققؿ الـزاهة يف الؿـاهج التعؾقؿقة وطؾك مختؾػ الؿستقيات-



اإلطالن طـ القضائػ العامة وإجراء الؿسابؼات الخاصة هبا كنجراءات

أساسقة يف التعققـات لؾقضائػ العؿقمقة-


تبـك كظام تلمقـ صحل وصـل شامؾ يؼقم طؾك أساس التؽافؾ بقـ فئات

الؿجتؿع ويؽقن دور الحؽقمة الرئقسل فقف دورا رقابقا مـظؿا-


إطداد واطتؿاد سقاسة وصـقة بشلن التلمقـات آجتؿاطقة لحؿاية الػئات

الؿفؿشة والػؼقرة-


اكتفاج سقاسة دائؿة لتلهقؾ وتدريب الؿقضػقـ العؿقمققـ طؾك مدوكة السؾقك

لؾقضقػة العؿقمقة-
ويف الؿجال الؼقاكقـ وإكظؿة:


استؽؿال إطداد وإصدار إكظؿة الؼاكقكقة الخاصة بعؿؾ واختصاصات

مختؾػ القزارات والؿمسسات العامة بشؽؾ خاص-


استؽؿال تعديؾ إكظؿة بالؼقاكقـ الؿتعؾؼة بؿؽافحة الػساد خاصة إكظؿة
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الؿتعؾؼة بجفاز الؽسب غقر الؿشروع ،مؽافحة غسقؾ إمقال ،ديقان الرقابة الؿالقة
واإلدارية ،العطاءات والؾقازم الحؽقمقة ،هقئة سقق رأس الؿال-


إطداد كظام تػصقؾل بعؿؾ صـدوق آستثؿار وإخضاع إيراداتف لؾرقابة

باطتبارها أمقآ طامة وتحديد طالقتف بقزارة الؿالقة-


إطداد تشريع يستفدف تشؽقؾ لجـة مفـقة رسؿقة طؾك مستقى ٍ
طال تتقلك

وضع معايقر وشروط شغؾ وضائػ الػئة الخاصة ،والرقابة طؾك تـػقذها-


إطداد كظام تػصقؾل لإلطالن طـ قضايا الػساد يف مختؾػ إجفزة

والقزارات وباقل قطاطات الدولة ،وحتك طؾك مستقى الؼطاع الخاص ،مـ خالل
الغرف التجارية أو الصـاطقة-


إطداد كقم طام لإلفصاح والشػافقة طؾك مستقى الدولة-

اهت٘صٚات ٗاملق ذات عو ٟاملطت٘ ٠اهدٗهٗ ٛاحملو:ٟ
أوًٓ :تقصقات دولقة:
طؾك الصعقد الدولل فقؿا يخص إمؿ الؿتحدة قد استشعرت إمؿ
الؿتحدة خطقرة ما يطرحف الػساد مـ مشاكؾ ومخاصر طؾك استؼرار الؿجتؿعات
وأمـفا مؿا يؼقض ممسسات الديؿؼراصقة وققؿفا والؼقؿ إخالققة والعدالة،
ويعرض التـؿقة الؿستدامة وسقادة الؼاكقن لؾخطر وبسبب تعؾؼ حآت الػساد
بؿؼادير هائؾة مـ مق جقدات تؿثؾ كسبة كبقرة مـ مقارد الدول واقتـاطًا مـفا
بضرورة اتباع هنج شامؾ متعدد الجقاكب لؿؽافحة الػساد قامت إمؿ الؿتحدة
بقضع اتػاققة دولقة لؿؽافحة الػساد هتدف هذه آتػاققة إلك ترويج وتدطقؿ
التدابقر الرامقة إلك الحد مـ الػساد بصقرة كاجحة ،وترويج ودطؿ التعاون الدولل
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والؿساطل التؼـقة يف مجال مؽافحة الػساد ،وتعزيز الـزاهة والؿساءلة واإلدارة
السؾقؿة لؾشمون العؿقمقة والؿؿتؾؽات العؿقمقة-
أما فقؿا يخص الؿـظؿات الدولقة واإلقؾقؿقة يف مجال مؽافحة الػساد فؼد
ضفرت العديد مـ هذه الؿـظؿات التل هتدف إلك مؽافحة الػساد والحد مـف وذلؽ
طـ صريؼ رفد الدول بالؿعؾقمات والسقاسات الالزمة لؽبح جؿاح الػساد طـ
صريؼ دطؿ الؿجتؿعات الؿدكقة والؿـظؿات غقر الحؽقمقة الؿحؾقة داخؾ تؾؽ
الدول ،مـ هذه الؿـظؿات العالؿقة مـظؿة الشػافقة العالؿقة ،ومـظؿة برلؿاكققن ضد
الػساد ،ومـ الؿـظؿات اإلقؾقؿقة مـظؿة برلؿاكققن طرب ضد الػساد ،وقد تقصؾت
لؿا يؾل:
 -1يجب طؾك الدول الـامقة استخدام الؿساطدات الؿالقة لتعزيز الؿمسسات
الحؽقمقة ،وتبـل خطة وصـقة لتعزيز الـزاهة ،ومؽافحة الػساد بقصػف ركـًا مفؿًا
مـ أركان أي بركامج لؿؽافحة الػؼر-
 -2تعزيز الؼضاء الؿستؼؾ الـزيف ،وتحؿؾ الؿسمولقة لتـؿقة الـظام الؼضائل
وتحصقـ الؼضاء واستؼاللقتف طـ الؿمثرات السقاسقة ،وإخضاع الؼضاة أكػسفؿ
لؾؼقاكقـ وتحديد حصاكتفؿ مـ أجؾ ضؿان العدالة ،وتؿؽقـ الؼضاء الـزيف مـ صؾب
الؿساطدة ٓسرتجاع الؿؿتؾؽات الؿـفقبة مـ الخارج-
 -3يجب طؾك الحؽقمات فرض إجراءات لؿؽافحة بمر غسؾ إمقال وإلزام
الؿصاريػ والؿمسسات الؿالقة بنجراءات تضؿـ الؽشػ وتجؿقد إمقال
الؿـفقبة مـ خالل الػساد واسرتجاطفا-
 -4يجب طؾك الدول الغـقة ضبط الؿمسسات الؿالقة مـ خالل الرتكقز طؾك
صـاديؼ آئتؿان وصؾب الؿعؾقمات طـ الؿؾؽقة ومؽافحة غسقؾ إمقال لؾحد مـ
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مشاركة هذه الؿمسسات يف تـؿقة الػساد وتلمقـ الحؿاية لؾػاسديـ-
 -5يجب طؾك حؽقمات الدولة الغـقة تطبقؼ اتػاققة مـظؿة التعاون والتـؿقة يف
الؿقدان آقتصادي ضد الرشقة-
 -6يجب طؾك الشركات العالؿقة فرض وثقؼة أفضؾ الؿؿارسات وتطبقؼفا،
والتلكد مـ أن الؿقضػقـ والػروع الخارجقة يؾتزمقن هبا-
ثاكقًا :تقصقات محؾقة:
ولؿؽافحة الػساد يف مصرٓ ،بد مـ العؿؾ طؾك أكثر مـ صعقد ودراسة
الؿؼرتحات التالقة:
 -1آستؿرار يف اإلصالح السقاسل وآقتصادي وذلؽ لؾحد مـ الػساد
وتحؼقؼ آستؼرار آقتصادي والسقاسل وآجتؿاطل -وخؾؼ الثروة وفرص العؿؾ
وتؼؾقؾ معدٓت الػؼر يف البالد-
 -2رفع كػاءة الجفاز اإلداري لؾدولة طـ صريؼ تشجقع الشراكة بقـ الؼطاطقـ
العام والخاص -وتحسقـ أداء الؼطاع العام بالدولة مـ حقث آكتػاء بالعدد
الؿـاسب مـ العامؾقـ وتحسقـ كظؿ إجقر والتلمقـات والؿعاشات الخاصة هبؿ،
ورفع مستقى العامؾقـ بالجفاز اإلداري لؾدولة-
 -3جعؾ الدور إساسل لؾحؽقمة هق وضع التشريعات ومراقبة الحالة
آقتصادية والتدخؾ لضبطفا -وتحديد وترتقب أولقيات اإلصالح يف الؼطاطات
آقتصادية الؿختؾػة -وكشر وتعؿقؿ آلقات مؽافحة الػساد ،حرية تداول الؿعؾقمات
والبقاكات :الشػافقة )-(Freedom of Information FOI
 -4اشرتاك الؿجتؿع الؿدين بػاطؾقة لؾؼضاء طؾك الػساد ،وضؿان كظام قضائل
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كزيف وكػء واستؼالل الؼضاء-
 -5خػض مستقيات الػؼر يف البالد وتحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة -وتطبقؼ مبادئ
الديؿؼراصقة -وتػعقؾ مبادئ الحؽؿ الرشقد والشػافقة والؿسئقلقة-
 -6اإلسراع يف طؿؾقة التـؿقة طـ صريؼ دطؿ التعؾقؿ ورفع مستقى الؿعقشة،
وققاس مدى تقافر الشػافقة ،وققاس أثر مجفقدات مؽافحة الػساد طؾك كطاق
الؿحؾقات (تجربة الؿؽسقؽ) هبدف تحديد الجفات الؿطبؼة لؾشػافقة وتشجعقفا
طؾك آستؿرار طؾك الطريؼ السؾقؿ -يتؿ ققاس مدى الشػافقة الؿطبؼة طـ صريؼ
ممشرات هل:


تقافر الؿعؾقمات والؿحاسبة ،وآهتؿام بؿطالب الؿقاصـقـ وشؽقاهؿ

وطؿؾ لؼاءات مع الؿسئقلقـ خاصة الذيـ يتعامؾقا مع الجؿفقر لؾتلكقد طؾك مبادئ
الشرف والـزاهة ومؽافحة وتجـب الػساد-


وضع قاكقن خاص لؾتعامالت التجارية الدولقة بؿا يضؿـ حؼ كؾ صرف

فقف -وتجديد ومراجعة الؼقاكقـ الؼائؿة بؿا يضؿـ وجقد جفاز فعال لؿراقبة
مؿارسات الػساد داخؾ حدود الدولة-
وطؾك الصعقد الداخؾل فقؿا يخص الحؽقمة فعؾك هذه إخقرة أن تتخذ
جؿؾة مـ التدابقر الفادفة إلك مؽافحة الػساد ،أهؿ هذه التدابقر إطؿال الحؽقمة يف
كظامفا اإلداري والؿالل لسقاسة الشػافقة والؿساءلة والشػافقة والؿساءلة كظامان
مرتابطان يعزز كؾ مـفؿا أخر ،فػل غقاب الشػافقة ٓ يؿؽـ وجقد مساءلة ،ويف
غقاب الؿساءلة لـ يؽقن لؾشػافقة أية ققؿة ،والشػافقة ضاهرة تشقر إلك التصرف
بطريؼة مؽشقفة وتؿتؾؽ إكظؿة ذات الشػافقة إجراءات واضحة لؽقػقة صـع
الؼرار ،كؿا تؿتؾؽ قـقات مػتقحة بقـ أصحاب الؿصؾحة والؿسئقلقـ ،وتضع
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سؾسؾة يف متـاول الجؿفقر مـ الؿعؾقمات ،أما الؿساءلة فتعـل وجقد كظام لضبط
ومراقبة الؿسئقلقـ الحؽقمققـ والؿمسسات الحؽقمقة خصقصًا مـ حقث الـقطقة
وطدم الؽػاءة أو العجز وإساءة استعؿال الؿقارد والسؾطة ،وكذلؽ وجقد كظؿ
لإلدارة الؿالقة والؿحاسبة والتدققؼ وجباية اإليرادات جـبًا إلك جـب مع طؼقبات
تطبؼ بحؼ مرتؽبل الؿخالػات-
أما فقؿا يخص الؿجتؿع الؿدين والؿـظؿات غقر الحؽقمقة فقجب تعزيز
دورهؿا فقؿا يتعؾؼ بؿحاربة الػساد والعؿؾ طؾك بـاء قدراهتؿا هبذا الشلن ،فثؿة
ممشرات متـامقة يف كثقر مـ الدول إلك أن جفقد بعض الؿـظؿات غقر الحؽقمقة يف
رصد حآت الػساد والدفاع طـ الؿجتؿع قد بدأت تميت ثؿارها مـ حقث فضح
الؿؿارسات الػاسدة وتعبئة الرأي العام لؾضغط طؾك الحؽقمة-
أهؿ التقصقات كقجففا فقؿا يؾل:
 -1أن الـظام اإلسالمل يف كظرتف لؾػساد ٓ يػرق بقـ فساد سقاسل وإداري،
وفساد كبقر وفساد صغقر ،فنن كؾ التصرفات التل تؿثؾ اطتداء طؾك إمقال تؿثؾ
فساد ًا وهل محرمة-
 -2أن مـ أهؿ أسباب الػساد اكعدام إخالق لدى الؿػسديـ وقؾة اإليؿان
لديفؿ ثؿ اكتشار الػؼر خاصة لدى صغار الؿقضػقـ ،وهق ما طالجف الـظام
اإلسالمل-
 -3أن واقع الػساد طؾك العالؿ الؿعاصر كبقر ويتزايد بسرطة ،ويـخرط فقف كبار
الؿسئقلقـ وصغارهؿ ،كؿا تـتشر الؿؿارسات غقر إخالققة يف إسقاق ويتققع أن
يزيد ذلؽ يف ضؾ العقلؿة ،وما تحؿؾف مـ فساد مستقرد ،ولؽؾ ذلؽ آثار سقئة طؾك
مجؿؾ الحقاة ،إمر الذي يجب طؾك الؿسؾؿقـ وقد جربقا أفؽارا وسقاسات
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مستقردة ولؿ تػؾح يف كبح جؿاح الػساد ،أن يرجعقا إلك ديـفؿ الذي يقفر البقئة
الصالحة لتجػقػ مـابع الػساد-
 -4أن مـابع الػساد تتؿثؾ يف طدة طقامؾ يجب العؿؾ طؾك الققاية مـفا :بحسـ
اختقار العامؾقـ مـ ذوي الديـ والصالح وتحسقـ أحقالفؿ الؿعقشقة ،ثؿ وضع
الؼقاطد التل تحدد صقر الػساد وكقػقة البعد طـفا ،إضافة إلك رفع كػاءة إجفزة
الرقابقة ووجقد كظام محؽؿ لؾعؼقبات ،وهق ما يتقافر يف الـظام اإلسالمل بصقرة
محؽؿة-
 -5أن مسئقلقة كشػ الػساد واجب طؾك كؾ الؿستقيات سقاء طؾك مستقى
الػرد ذاتف صاحب مال أو مرتؽب لؾػساد ،أو رئقس دولة أو كبار الؿسئقلقـ أو
جؿفقر الؿسؾؿقـ-
 -6أكف يجب إطؿال اإلجراءات اإلسالمقة لؿؽافحة الػساد خاصة يف مجال
العؼقبات اإلسالمقة مـ الحدود والتعازير وتؼقية القطل الديـل لدى جؿفقر
الؿسؾؿقـ ،وأن يؽقن هدف هذه القسقؾة هق الردع العام لؾحد مـ طؿؾقات الػساد،
وأن ٓ يؽقن هدففا آكتؼام مـ الؿػسديـ ،أو بث الرطب والخقف مـ تجرب
وتحؽؿ وتعسػ الجفات العامؾة يف هذا الؿقدان ،أي أن تؽقن جفات التحؼقؼ قادرة
طؾك إرهاب الػاسديـ فؼط ،وأن يؽقن الؿقضػ الـزيف يف ملمـ مـ مالحؼتفا فال
يتفرب مـ مسمولقاتف وأداء واجباتف ،وبخالفف فنن الػساد الذي ستجؾبف سقؽقن أكرب
مـ الػساد الذي تحد مـف(-)1
(1) Guislain; Pierre, 1997, "The Privatization Challenge", Washington D.C.,
The World Bank, Regional and Sectorial Studies. P23.
United Nations Declaration against Corruption and Bribery in
International Commercia Transactions. U.N Doc. A/15/601. – Report
=
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 -7أن تؼػ سؾطات التحؼقؼ طـ حدود مفامفا الـظامقة ،وتؿتـع طـ التدخؾ
والتلثقر يف أطؿال وقرارات الؿقضػقـ الؿختصقـ ،أي أن تؽقن مفؿة الؿحؼؼ ٓحؼة
لؼرارات وأطؿال الؿقضػ الؿختص ،فنذا وجد فقفا مخالػة ترقك لؿستقى الجريؿة
كان لف حؼ مالحؼتف طـفا ،أما إذا لؿ يجد يف تؾؽ إطؿال (القاقعة يف الؿاضل) ما
يعد جريؿة فال حؼ لف التعرض لف بلي حال مـ إحقال ،وٓ يحؼ لف التدخؾ يف
تقجقفف أو أن يػرض طؾقف اتخاذ قرارات أو تقجفات معقـة-
 .8أن تحرتم السؾطات التحؼقؼ يف أطؿالفا حؼقق اإلكسان وحؽؿ الؼاكقن
وسقادتف ،وأن ٓ يؽقن شعار مؽافحة الػساد مربر ًا ٓكتفاك حؼقق اإلكسان ومخالػة
الؼقاكقـ والتشفقر بإشخاص بال حؽؿ بات باإلداكة ،خالفًا لؾؼاطدة الدستقرية
الؼاضقة بلن الؿتفؿ بريء حتك تثبت إداكتف بحؽؿ قضائل باتٕ ،ن ما تجؾبف تؾؽ
آكتفاكات مـ مساوئ وأضرار وفساد هق أطظؿ مؿا تحؼؼف تؾؽ إطؿال مـ أثر يف
مؽافحة الػساد-

=
of the Second Committee, Draft Resolution III.
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انًشاخغ
 د -طبد الرحؿـ ابـ خؾدون ،الؿؼدمة لؽتاب ،العرب وديقان الؿبتدأ والخربيف أيام العرب والعجؿ والرببر( ،مؽتبة ابـ خؾدون – اإلسؽـدرية)-
 د -طبد الرحؿـ الرافعل ،طصر محؿد طؾك ،دار الؿعارف الؼاهرة ،الطبؼةالخامسة ،1981 ،د -طؾك طبد العزيز سؾقؿان ،رواد الصـاطة ،دراسة طـ رجؾ
الصـاطة الؿصري الؿعاصر ،طالؿ الؽتاب ،الؼاهرة-1991 ،
 معفد الخطقط الؼقمل ،تؼرير التـؿقة البشرية  ،1995الؼاهرة -1996 أحؿد بـ شعقب الـسائل (2331م) ،الســ الؽربى ،الؿحؼؼ :حسـ طبدالؿـعؿ شؾبل ،ممسسة الرسالة-
 البشرى ،محؿد إمقـ (2337م) الػساد والجريؿة الؿـظؿة ،الرياض،مؽتبة ففد القصـقة-
 بقادر ،حسـقـ الؿحؿدي (2337م) ،الػساد اإلداري ،اإلسؽـدرية ،دارالؿطبقطات الجؿاطقة-
 التؿقؿل ،هادى (2336م) ،مدخؾ إلك التدققؼ ،طؿان ،إردن ،دار وائؾلؾـشر ،ط-3
 الجابري ،سقػ راشد والؼقسل :صؽر (2335م) ،كامؾ كقػ واجفاإلسالم الػساد اإلداري دار إوقاف والشمون اإلسالمقة ،دبل-
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محا ٞٙاهِصآًٗ ٞلافر ٞاهفطاد
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Abstract
The protection of integrity and the fight against
corruption which has become a rampant phenomenon in all
sectors especially the administrative and financial
corruption and take dimensions and wide overlap in which
different factors are difficult to distinguish between them
including the degree of adequacy of equipment national will
in the face of this phenomenon has been the face of the
phenomenon of corruption on the level global development
of new control mechanisms.
Key words:
integrity, fighting corruption, administrative corruption,
financial corruption, domestic and international indicators
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املطتخوا:
َ
فقؽقن) بالـصب،
تقجفت سفام اإلكؽار والتضعقػ لؼراءة ابـ طامر(كـ
وكان مـطؾؼ الطعـ طدم تحؼؼ دٓلة الطؾب هـا -و قد خؾص البحث إلك مجؿقطة
مـ الـتائج مـ أهؿفا :جعؾ ابـ مالؽ مـ مقاضع إضؿار(أن) الـاصبة لؾؿضارع،
وققطفا يف سقاق (إكّؿا) ،وكسبف لؾؽقفققـ -ورأى ابـ الضائع جقاز الـصب لتؼدم
(إذا) -ويعد السقاق طقكًا لتقضقح صحة الرتكقب ،فجؿؾة ْ :
ؼؿ ٓ ،تجقز
إن َ
قؿت َت ْ
طـد الـحاة -ولق قؾـاْ ( :
كريؿا ،أو مفاكًا) جازت -وهذا يصرف معـك
ؼؿ
إن َ
ً
قؿت َت ْ
الؼقام إول طـ الؼقام الثاين -ومثؾف قراءة الـصبْ ( :
تؽـ طؾك ما أراد اهلل)-
إن كـت ْ
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
قراءة ،ابـ طامر ،جقاب الطؾب ،الـصب ،الرفع-
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ُ ََ ُ َ
قسا ٝ١ابّ عاًس :ﭽكد ف كونﭼ

انًمذيخ
َّ
إن مـ أشرف ما ُتؼضك بف إوقات ،وتػـك يف تحصقؾف إطؿار ،صؾب العؾؿ،
خاصة العؾؿ الذي يتصؾ بؽتاب اهلل طز وجؾ ،وقد شاء اهلل تعالك أن كؼرأ يف كتاب
الدر الؿصقن ،فؼال أثـاء تػسقر ققلف تعالك:ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ابـ طامر يف هذه الؿقاضع إربعة
اكػر َد بف ُ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ( :)1وأ َّما ما َ
تجرأ
اضطرب كال ُم الـاس فقفا وهل لعؿري تحتاج إلك فضؾ كظر وتلمؾ ،ولذلؽ َّ
بعض الـاس طؾك هذا ِ
اإلمام الؽبقر ( -)2ومـ الؿعؾقم أن جقاب الطؾب ،أي :إمر،
مضارطا ،ضؿـ مجؿقطة مـ
والدطاء ،وآستػفام---يؽقن مجزو ًما إذا كان
ً
الشروط ،وهلّ :أٓ يسبؼ الػعؾ الؿضارع بػاء السببقة ،وأن يؽقن ً
دآ طؾك الجقاب،
يصح وققع (إن ٓ) مققع الـفل ،فنن كاكت الػاء يف الجؿؾة ،وكاكت الجؿؾة دالة
وأن َّ
طؾك صؾب ،كصب ما بعد الػاء ،ومـ هـا كان الخالف يف هذه الؼراءة ،ففؾ الػاء
سببقة هـا؟ وهؾ دٓلة الطؾب ،التل تقجب تغاير الػعؾقـ ،أو الػاطؾقـ متحؼؼة؟
وطؾقف فؼد رأيـا َّ
أن هذه الؿسللة تحتاج إلك التجؾقة والتقضقح ،غقر مدطقـ أكّـا
أولئؽ الذيـ قصدهؿ بالـظر والتلمؾ ،بقد أكّـا سـبذل القسع يف بقان رأي الؼدماء،
والؿحدثقـ يف هذه الؿسللة ،محاولقـ ترجقح مـ كراه صقا ًبا مـ وجفة كظركا-
وكاكت هذه الؼراءة محط طـاية كثقر مـ الؿػسريـ ،والـحاة ،وطؾؿاء
الؼراءات ،فالؼراءة الؿشفقرة فقفا الرفع لـ(يؽقن) ،وأ ّما الـصب فؼد اكػرد بف ابـ
طامر ،فاكؼسؿقا ما بقـ مميد لفا ومعرتض طؾقفا ،وكاقؾ دون إبداء رأي ،كؿا تربز
أهؿقة البحث يف أكف يتـاول قراءة متقاترة ثابتة الـؼؾ طـ رسقل اهلل ﷺُ ،.صعـ فقفا،
فؽان ٓ بدّ مـ آكتصار لفا ،وذلؽ بجؿع آراء العؾؿاء حقلفا :مـ مػسريـ ،وكحاة،
( )1البؼرة-117 :
( )2الدر الؿصقن ،لؾسؿقـ الحؾبل-89.2 ،
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وغقرهؿ ،لتقضقح مققػفؿ مـفا ،وبقان مؽاكتفا يف الؾسان العربل الػصقح-
وإضافة إلك ذلؽ فنكّـا ٓ كعرف أحدً ا –طؾك حد اصالطـا  ,تعرض لفا
بالدراسة بشؽؾ مػصؾ ،بقد ّ
أن هـاك ثالث دراسات جاءت هذه الؼراءة ضؿـ ثـايا
البحث فقفا ،ولؿ تستؼؾ بدراسة مػصؾة ،أولفا :كتاب الدكتقر سامل طبد الػتاح
(قراءات اإلمام ابـ طامر) ّإٓ أن ما ذكره الدكتقر حقل هذه الؼراءة لقس كاف ًقا :وذلؽ
لألسباب أتقة:
أوٓ :يمكد الدكتقر أكف كؼؾ أققال طدد مـ العؾؿاء يف هذه أية( ،)1وهـاك
ً
العديد مـ العؾؿاء الذيـ أجازوا هذه الؼراءة ،وبقـقا وجففا يف العربقة ،بؾ وقدمقا
قراءة الـصب طؾك الرفع ،إٓ ّ
أن الدكتقر أهؿؾ رأيفؿ-
كبقرا مـ العؾؿاء
ثاك ًقا :اكتػك بذكر رأي الػارسل ،وقد لؼل هذا الرأي
ً
اطرتاضا ً
بسبب آتجاه آطتزالل فقف-
طؿا جاء يف الؽتاب :إذ ّ
إن هدف الدراسة هـا
ثال ًثا :يختؾػ اتجاه البحث هـا ّ
الؽشػ طـ صحة الرتكقب الـحقي ،أ ّما الؽتاب ففق يف طؾقم الؼرآن ،وطؾقف فؼد
أهؿؾ الدكتقر العديد مـ آراء طؾؿاء الـحق يف أية أمثال سقبقيف والؿربد وابـ مالؽ-
راب ًعا :جعؾ الدكتقر قراءة الؽسائل لمية ( )82مـ سقرة (يس) وأية ()43
دلقال طؾك صحة قراءة الـصب طـد ابـ طامر ،ولقس إمر كذلؽ،
مـ سقرة الـحؾً ،
إذ ّ
إن الؽسائل قرأ طؾك أساس العطػ-
خامسا  :لؿ يرد الدكتقر طؾك آراء الؿعرتضقـ طؾك الؼراءة ،مـ خالل
ً
الؿجقزيـ لفا-
أ ّما الدراسة الثاكقة ،ففل بحث الدكتقر أحؿد إبراهقؿ الجدبة ،وطـقاكف (قراءات

( )1قراءات ابـ طامر ،سامل هالل-96,95 ،
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الػعؾ الؿضارع يف الؼرآن الؽريؿ دراسة كحقية)( )1إذ درس جؿقع ما كان فقف غقر قراءة
مـ تؾؽ إفعال ،وكان هدفف التلكقد طؾك صحة تؾؽ الؼراءات ،وتقاترها ،وذكر أية
محؾ الدراسة يف صػحة واحدة ،أكد فقفا طؾك صحة الؼراءة مـ خالل ورود طدد مـ
الشقاهد طؾقفا ،وهل تؾؽ التل وردت طـد سقبقيف ،وذكر أن الـصب ورد يف خؿسة
مقاضع ،والصقاب أكف ورد يف ستة مقاضع ،والخالف وقع يف أربعة مـفا-
أ ّما الدراسة الثالثة ففل رسالة ماجستقر قدمت مـ الباحثة صابريـ بـ خؿقس
الؾقلق ،بنشراف الدكتقر أحؿد الجدية ،بعـقان (الؼراءات الؼرآكقة لألفعال الؿضارطة
دراسة كحقية)( )2ويتضح لـا بعد آصالع طؾك الرسالة أن ما جاء يف الرسالة يـطبؼ تؿا ًما
طؾك ما جاء طـد مشرففا ساب ًؼا :إذ تـاولت الؼراءة بصػحة واحدة ،وما ورد مـ شقاهد
طـد سقبقيف ،وخؾصت إلك أن الـصب هق الصقابٕ :ن فاء السببقة الؿسبققة بإمر لفا
شرصان :أن يؽقن بصقغة الطؾب ،وأ ّ
ٓ يؽقن بؾػظ اسؿ الػعؾ-
والحؼقؼة أن ما ذكركاه ساب ًؼا طـ دراسة الدكتقر سامل هالل يـطبؼ هـا
تؿا ًما :إذ غابت كثقر مـ آراء العؾؿاء يف هاتقـ الدراستقـ ،ولؿ يؽـ لؾؿـحك الدٓلل
ققؿة فقفؿا ،كؿا أن الدراستقـ تتسؿان بالعرض السريع لؾؿسائؾ-
وطؾقف فؼد جاء هذا البحث ،لققضح الخالف الؼائؿ بقـ العؾؿاء يف هذه
الؼراءة ،مـ خالل ذكر آراء الؿعرتضقـ طؾقفا ،والؿجقزيـ لفا ،ووف ًؼا لفذا فؼد
اكؼسؿ البحث إلك مؼدمة ،وتؿفقد ،ومبحثقـ ،وخاتؿة ،ثؿ ثبت الؿصادر والؿراجع-
وكان مـفج البحث وصػقًا تحؾقؾقًا ،إذ قؿـا بجؿع الؿقاضع التل تـاول
فقفا العؾؿاء هذه الؿسللة ،ثؿ طرضـا أراء فقفا ،وكاقشـاها مـ خالل كتب الـحق
الؿختؾػة ،وب ّقـّا آراء العؾؿاء فقفا ،ثؿ رجحـا ما غؾب الظـ بلكف الصقاب-
( )1وهق بحث كشر يف :مجؾة الجامعة اإلسالمقة ،مجؾد ( ،)14العدد (2336 ،)2م-
( )2وهل رسالة يف :الجامعة اإلسالمقة ،غزة ،كؾقة أداب ،قسؿ الؾغة العربقة2337 ،م-
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انزًٓٛذ
وفقف مطؾبان:

املطوب األٗي
تسمج ٞاإلًاَ ابّ عاًس()1
هق طبد اهلل بـ طامر بـ يزيد بـ تؿقؿ بـ ربقعة القحصبل -طربل ثابت الـسب
مـ حؿقر ،قال أبق طؿرو الداين :لقس يف أئؿة الؼراءة طربل غقره وغقر أبل طؿرو،
ومـ سقاهؿا مقلك ( -)2كان مقلده محؾ خالف بقـ العؾؿاء ،فؼقؾ :سـة (8هـ)،
وققؾ :سـة (21ه) ،وكان ذلؽ يف قرية مـ قرى البؾؼاء ،يؼال لفا (رحاب)-
تؾؼك ابـ طامر الؼراءة طـ :أبل الدرداء ؓ
وفضالة بـ طبقدؓ

 ،ومعاذ بـ جبؾ ؓ

 ،وواثؾة بـ إسؼعؓ

،

 ،ومعاوية بـ أبل سػقانؓ

،

والؿغقرة بـ أبل شفاب ،واختؾػقا يف تؾؼقف طـ طثؿان بـ طػانؓ

 ،وقد درس

الدكتقر سامل طبد الػتاح صرق الرواية طـد ابـ طامر ،والخالف القاقع يف تؾؼقف طـ
طثؿان بـ طػانؓ

 ،وخؾص إلك ّ
أن :الصحقح الذي تؿقؾ إلقف الـػس ،وتمكده

إدلة ،أن ابـ طامر ا ّتصؾ سـد قراءتف بعثؿان بـ طػان ؓ
طرضا طـ طثؿان بـ طػانؓ
أبل شفاب ،وقد أخذ الؿغقرة الؼراءة ً

بقاسطة الؿغقرة بـ
(-)3

يعد ابـ طامر مـ التابعقـ ،وقد تقلك مـاصب طدة ،قال ابـ الجزري :وكان
( )1اكظر ترجؿتف يف :التقسقر ،الداين ،6,5.1 ،وجامع البقان ،الداين ،188,184.1 ،وهتذيب الؽؿال،
الؼراء ،53,47.1 ،وغاية الـفاية ،الجزري ،425,423.1 ،والـشر،
الؿزي  ،542.14ومعرفة ّ
الجزري ،144.1 ،وإطالم ،الزركؾل-94.4 ،
( )2التقسقر ،6.1 ،وجامع البقان-185.1
( )3قراءات اإلمام ابـ طامر-19 ،
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إماما كبقرا ،وتابعقا جؾقال ،وطالؿا شفقرا ،أم الؿسؾؿقـ بالجامع إمقي سـقـ كثقرة
يف أيام طؿر بـ طبد العزيز ،وقبؾف وبعده ،فؽان يل َت ُّؿ بف ،وهق أمقر الؿممـقـ ،وكاهقؽ
بذلؽ مـؼبة ،وجؿع لف بقـ اإلمامة والؼضاء ،ومشقخة اإلقراء بدمشؼ ،ودمشؼ إذ
ذاك دار الخالفة ،ومحط رحال العؾؿاء والتابعقـ ،فلجؿع الـاس طؾك قراءتف ،وطؾك
تؾؼقفا بالؼبقل ،وهؿ الصدر إول ،الذيـ هؿ أفاضؾ الؿسؾؿقـ (-)1
تقيف ابـ طامر بدمشؼ يقم طاشقراء سـة (118ه) ،رحؿف اهلل رحؿة واسعة-

املطوب اهثاُٛ
اهقسا١ات املت٘اتس ٝاآل ٞٙستى ارت
ٓ بدّ أن كب ّقـ أوٓ ْ
أن تركقب (كـ فقؽقن) ورد يف كتاب اهلل يف ثؿاكقة مقاضع
هل:
ققلف تعالك:ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ( -)2وققلف تعالك:ﭽﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ( -)3وققلف تعالك:ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ( -)4وققلف تعالك:ﭽﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﭼ( -)5وققلف تعالك:ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ(-)6

( )1الـشر-144.1 ،
( )2البؼرة-117 :
( )3آل طؿران-47 :
( )4آل طؿران-47 :
( )5إكعام-59 :
( )6الـحؾ-43 :
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وققلف تعالك:ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( -)1وققلف تعالك:ﭽﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ( -)2وققلف تعالك:ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭼ(-)3
ومقضع البحث هـا يـصب طؾك أربع آيات فؼط هل:آية البؼرة ( ،)117وآل
طؿران ( ،)47ومريؿ ( ،)35وغافر ( ،)68فالخالف يف هذه الؿقاضع إربعة فؼط،
حقث جاءت فقفا قراءتان متقاترتان ،هؿا:الرفع لجؿفقر السبعة ،واكػرد ابـ طامر
بالـصب( )4أ ّما أيتان ( )43مـ سقرة الـحؾ ،و( )82مـ يس ،فؼد شاركف يف قراءة
الـصب الؽسائل( ،)5ولؿ يعرتض العؾؿاء طؾك قراءة الـصب هـإ :هنا مـ باب
العطػ طؾك (أن َ
كؼقل) وقرأ ابـ طامر أيتقـ ( )59مـ آل طؿران ،و( )73مـ
إكعام بالرفع( ،)6وٓ خالف يف ذلؽ ،وأ َّما الحديث طـ تقجقف الؼراءة ففق مدار هذا
البحث-

( )1مريؿ-35 :
( )2يس-82 :
( )3غافر-68 :
( )4اكظر :السبعة ،ابـ مجاهد ،ص 169و236و ،439والحجة ،ابـ خالقيف ،ص  88و ،113والحجة
لؾؼراء السبعة ،الػارسل-233.2 ،
( )5اكظر :السبعة ،ابـ مجاهد ،ص 372و ،544والحجة ،ابـ خالقيف ،ص ،211والحجة لؾؼراء السبعة،
الػارسل 65.5 ،و-47.6
( )6اكظر :الؿبسقط ،الـقسابقري ،ص ،135وجامع البقان ،الداين-884.2 ،
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انًجذث األٔل
(آساء انًؼزشػ ٍٛػهٗ لشاءح اثٍ ػبيش)
ٕن ْ
فقؽقن) بالـصبَّ :
(أن) الـاصبة
كـ
َ
اطرتض العؾؿاء طؾك قراءة ابـ طامر ( ْ
تضؿر بعد الػاء إذا سبؼت بـػل ،أو شبفف ،مع كقن الطؾب حؼقؼ ًقا ،وهؿ يرون َّ
أن أية
جاءت طؾك صقرة الطؾب ،ولقست بطؾب حؼقؼل ،بؾ هل خرب جاء طؾك صقغة إمر-
وأول ما يطؾعـا مـ العؾؿاء الذيـ تعرضقا لفذه الؼراءة شقخ الـحاة سقبقيف،
ّ
حقث ذكر قراءة الـصب وب َّقـ مققػف مـفا ،وذلؽ بؼقلف :واطؾؿ أن الػاء ٓ تضؿر
فقفا أن يف القاجب ،وٓ يؽقن يف هذا الباب إ ّ
ٓ الرفع---،وذلؽ ققلف:إكف طـدكا
فقحدثـا ،وسقف آتقف فلحدثف لقس إٓ ،إن شئت رفعتف طؾك أن تشرك بقـف وبقـ
إول ،وإن شئت كان مـؼطعًإ :كؽ قد أوجبت أن تػعؾ فال يؽقن فقف إٓ
الرفع---ومثؾف:ﭽﯠ ﯡﭼ( )1كلكف قال :إكؿا أمركا ذاك فقؽقن -وقد يجقز الـصب
يف القاجب يف اضطرار الشعر ،وكصبف يف آضطرار مـ حقث اكتصب يف غقر
القاجب ،وذلؽ ٕكؽ تجعؾ ْ
(أن) العامؾة-فؿؿا كصب يف الشعر اضطرار ًا ققلف:
َســـل ْت ُر ُك َمـ ِْزلِـــل ل ِ َبـِـــل َت ِؿـ ٍ
ــقؿ ؓؓ
ؓ
وقال إطشك ،وأكشدكاه يقكس:
ـ ؓـ

ِ
ُـؿ ؓؓ
ُث َّؿ َت ٓ َت ْج ُزوكَـل طـد ذاك ُ

و َأ َلحـ ُـؼ ِ
بالحجـ ِ
ـاز ف َلس ـت َِريحا()2
ـ

ؓ

ْ

َ

َ

ؓولؽـ سقجزيـل اإللف فق ِ
عؼبـا()3
ْ َ َ ْ

ُ ُ َ

ؓ

ؓ

( )1البؼرة-117 :
( )2البقت مـ القافر ،ويـسب لؾؿغقرة بـ حبـاء يف :إيضاح شقاهد اإليضاح ،الؼقسل ،347.1 ،وهق بال
كسبة يف :الؿؼتضب ،الؿربد ،24.2 ،وإصقل ،ابـ السراج ،182.2 ،وشرح الؿػصؾ ،ابـ يعقش،
 ،284.4وشرح الؽافقة الشافقة ،ابـ مالؽ-284.4 ،
( )3البقت مـ الطقيؾ ،وهق لألطشك يف ديقاكف ،ص ،117واكظر :سر الصـاطة ،ابـ جـل ،65.2 ،وإيضاح
=
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ؓ

ضعقػ يف الؽالم (-)1
وهق
ٌ
َّ
إن سقبقيف يمكد يف كالمف السابؼ طؾك مسللة الؿػاضؾة بقـ الؼراءات ،ويمكد
محؼؼق كتاب الؿحتسب إكثار سقبقيف مـ الؿػاضؾة وآحتجاج لبعض الؼراءات،
وطؿدتف يف ذلؽ العربقة ،وأهنا تقافؼ الؽثقر الشائع مـ كالم العرب ،إضافة إلك
تحؾقؾف لؾـصقص :إلبراز معاكقفا وإيجاد الػروق بقـفا(-)2
مرفقطا ،ويف أية محؾ
ففذا الـسؼ مـ الؽالم طـد سقبقيف ٓ يؽقن إٓ
ً
الشاهد وجف الرفع طؾك خقاريـ :إول:طؾك العطػ :طؾك (يؼقل) ،والثاين:طؾك
أن سقبقيف ذكر شرط الجقاز يف هذه الؿسللة ،إذ َّ
آبتداء :أي ففق يؽقنّ ،إٓ َّ
إن
الـصب هـا مرهتـ بؽقكف ً
دآ طؾك الخرب ،ويف هذه الحالة يؽقن الـصب ضرورة،
وهق وجف ضعقػ-
لؼد تبع كالم سقبقيف السابؼ كثقر مـ الـحاة والؿػسريـ ،ففذا الػراء يتؽؾؿ طـ
هذه أية مبد ًيا رأيف ورأي الؽسائل فقفا ،إذ يؼقل :وققلف (أية) رفع وٓ يؽقن كصبا،
إكؿا هل مردودة طؾك ( َي ُ
ؼقل)---وأما التل فِل الـحؾ (أية) فنهنا كصب وكذلؽ التل
كصب ٕهنا مردود ٌة طؾك فعؾ قد كُصب بـ(أن) ،وأكثر الؼراء طؾك
فِل (يس)
ٌ
صقاب ،وذلؽ أن تجعؾ الؽالم مؽتػقا طـد ققلف:ﭽﯥ ﯦ ﯧ
رفعفؿا-والرفع
ٌ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ فؼد تؿ الؽالمُ ،ث َّؿ قال:فسقؽقن ما أراد اهلل-وإكّف ٕحب
إلل ،وإن كان الؽسائل ٓ ُيجقز الرفع فقفؿا ،ويذهب إلك الـّسؼ (-)3
القجفقـ ّ
=
شقاهد اإليضاح ،الؼقسل ،348.1 ،وشرح التسفقؾ ،ابـ مالؽ-47.4 ،
( )1الؽتاب-43,38.3 ،
( )2اكظر :مؼدمة الؿحتسب-9 ،
( )3معاين الؼرآن ،الػراء ،75,74.1 ،و-133.2
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وكرى مـ الؽالم السابؼ مـع الػراء لقجف الـصب بالعطػ ،ويمكد أكف رفع ٓ
غقر ،ثؿ يرجح العطػ طؾك آبتداء ،بؾ ويعارض الؽسائل الذي يرى العطػ يف
أيتقـ الؾتقـ يف (يس) و(الـحؾ)-
وقد ذهب أبق طبقدة مذهب سقبقيف يف أحد تقجقفقف ،إذ يؼقل طـد وققفف طؾك
آية سقرة البؼرة :أي أحؽؿ أمرا---فرفع (فقؽقن)ٕ :كف لقس ططػا طؾك إول ،وٓ
فقف شريطة فقجازى ،إكؿا يخرب أن اهلل تبارك وتعالك إذا قال:كـ ،كان (-)1ومـ الذيـ
أيضا ،ابـ أبل زمـقـ( ،)2والؽرماين( ،)3وابـ يعقش( ،)4والرضل(-)5
ذهبقا مذهبف ً
ويب ّقـ إخػش جقاز وجفل الرفع :طؾك آبتداء والـصب بالعطػ ،بقد أكف
لؿ يتعرض لؼراءة ابـ طامر ،ولؿ يضعفا يف الحسبان ،فؼال :فنن جعؾت ( َي ُؽقن) ها
قل كصب بـ( َأ ْن) كلكف يريدُ َ ( :أ ْن َك ُؼ َ
ٕن َأ ْن كَ ُؼ َ
َ
هـا معطقف ًة كصبت َّ
(فقؽقن)-فنن
قل)
قال :كقػ والػاء لقست يف هذا الؿعـك؟ فنن الػاء والقاو قد تعطػان طؾك ما قبؾفؿا
أكت وزيد ًا ،وإكؿا يريد:لؿ تضرب زيد ًا،
وما بعدهؿا ،وإن لؿ يؽـ يف معـاه كحق:ما َ
وترفعف طؾك:ما أكت وما زيد---والرفع يف ققلف :ف َق ُؽ ُ
قن طؾك آبتداء كحق
ققلف:ﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ( ،)6وكذا ساوى بقان الحؼ بقـ
القجفقـ(-)7
َ
ويرى الؿربد َّ
يؽقن) جقابا ،هذا
أن الـصب ها هـا محالٕ :كف لؿ يجعؾ فـ(
( )1مجاز الؼران-52.1 ،
( )2تػسقر الؼرآن العزيز-173.1 ،
( )3غرائب التػسقر-171.1 ،
( )4شرح الؿػصؾ-242.2 ،
( )5شرح الرضل طؾك الؽافقة-873.2 ،
( )6الحج ،5 :معاكك الؼرآن-153,152.1 ،
( )7باهر الربهان-132,131.1 ،
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خالف الؿعـكٕ :كف لقس هفـا شرط إكؿا الؿعـك:فنكف يؼقل لف:كـ فقؽقن ،وكـ
محآ ،إذ َّ
حؽاية (-)1وهبذا كرى ّ
ً
إن الـصب
أن الؿربد يرفض الـصب مطؾ ًؼا ،ويجعؾف
يعتؿد طؾك الرتكقب الشرصل ،وٓ شرط هـا ،ويبقـ أبق طؾل إصػفاين دٓلة
ّ
ٕن معـك الحؽاية ضاهر فقف ومػفقم مـف ،وإذا كان إمر طؾك هذا
الحؽاية بؼقلف:
فؼقلف:كـ ،حؽاية ،والؿعـك فقف إيجاب خروج ّ
الشلء الؿراد مـ العدم إلك القجقد-
وتؽقكف ،ولقس ذلؽ طؾك أ ّكف مخاصبة
وققلف:فقؽقن بقان حسـ الؿطاوطة مـ الؿراد
ّ
يؼرب مراده
الؿعدوم ،ولؽ ّـ اهلل تعالك أراد أن يبقـ طؾك طادة أمريـ إذا أمروا كقػ ّ
إذا أراد أمرا ،فلخرج ال ّؾػظ طؾك وجف يػفؿ مـف ذلؽ ،إذ كان ٓ لػظ يف تصقير
آستعجال ،وتؼريب الؿراد أحضر مـ لػظة كـ فاطؾؿف (-)2
مرجحا
ويبقـ الطربي دٓلة الرفع لـ(يؽقن) سقاء طؾك آبتداء أو العطػ،
ً
العطػ طؾك آبتداء ،مقاف ًؼا الػراء يف اختقاره ،إ ّ
ٓ أكف لؿ يتعرض لؼراءة ابـ طامر
بالـصب ،إذ يؼقل :وإذا كان إمر يف ققلف جؾ ثـاؤه:ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﭼ( ،)3هق ما وصػـا مـ أن حال أمره الشلء بالقجقد حال وجقد الؿلمقر
بالقجقد ،ف َب ِّق ٌـ بذلؽ أن الذي هق أولك بؼقلف(:فقؽقن) الرفع طؾك العطػ طؾك ققلف
(يؼقل)ٕ :ن (الؼقل) و(الؽقن) حالفؿا واحد -وهق كظقر ققل الؼائؾ:تاب فالن
فاهتدى ،واهتدى فالن فتابٕ :كف ٓ يؽقن تائبا إٓ وهق مفتد ،وٓ مفتديا إٓ وهق
تائب -فؽذلؽ ٓ يؿؽـ أن يؽقن اهلل آمرا شقئا بالقجقد إٓ وهق مقجقد ،وٓ مقجقدا
إٓ وهق آمره بالقجقد -ولذلؽ استجاز مـ استجاز كصب (فقؽقن) مـ قرأ:ﭽﯥ

( )1الؿؼتضب-18.2 ،
( )2إزمـة وإمؽـة-23,19 ،
( )3البؼرة-117 :
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ( )1بالؿعـك الذي وصػـا طؾك معـك:أن
َ
َ
فقؽقن-وأما رفع مـ رفع ذلؽ ،فنكف رأى أن الخرب قد تؿ طـد ققلف:ﭽﯨ ﯩ
كؼقل
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ إذ كان معؾقما أن اهلل إذا حتؿ قضاءه طؾك شلء ،كان الؿحتقم طؾقف
مقجقدا ،ثؿ ابتدأ بؼقلف :فقؽقن ،كؿا قال جؾ ثـاؤه:ﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ( )2وكؿا قال ابـ أحؿر:
لق ْؾ ِؼحفــــا َفقـْتِجفــــا حــــقارا()3

ــت َط َؾقـ ِ
ــف ؓؓ
ُي َعـــال ِ ُج َطـــاقِ ًرا ْ
ُ
أط َقـ ْ ْ
ؓ
ؓ
ويقرد الزجاج قراءيت الرفع والـصب يف هذه أية ،ثؿ يذكر وجفل الرفع فقفا،
َ

ـ

َ ُ

ُ

ؓ

ـ

مشقرا إلك إثر الدٓلل لفا ،وذلؽ بذكر طدد مـ إققال غقر الؿـسقبة ,ولؼد تركـا
ً
إيراد وجف الـصب طـده لؿبحث الؿجقزيـ ,فؼال-- :الؿعـك ففق يؽقن ،ومعـك
أية قد تؽؾؿ الـاس فقفا بغقر ققل:قال بعضفؿ :إِكؿا يؼقل لف ﭽﯭ ﯮﭼ إِكؿا
يريد :فقحدث ،كؿا قال الشاطر:
الح ْق ُض َوقـَال َق ْطـِل
ا ْمتَأل َ
طـِل()4
ألت ب ْ
م ُ

َم ْفالً ُر َو ْيد ًا قدْ َ

َ

والحقض لؿ يؼؾ -وقال بعض أهؾ الؾغة:يؼقل لف وإِن لؿ يؽـ حاضر ًا :كـ:
( )1الـحؾ-43 :
( )2الحج-5 :
( )3تػسقر الطربي ،549.2 ،والبقت مـ القافر ،وهق لعؿرو بـ أحؿر الباهؾل يف ديقاكف ،ص -73ويف:
الؿػصؾ ،الزمخشري ،333 ،وشرح الؿػصؾ ،ابـ يعقش ،275.4 ،وبال كسبة يف :الؽتاب ،سقبقيف،
-54.3
( )4الرجز بال كسبة يف :إصالح الؿـطؼ ،ابـ السؽقت ،53 ،والالمات ،الزجاجل ،143 ،والخصائص ،ابـ
جـل ،24.1 ،ودرة الغقاص ،الحريري ،23 ،واإلكصاف ،إكباري ،173.1 ،ومسائؾ خالفقة،
لؾعؽربي-38 ،
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ٕن ما هق معؾقم طـده بؿـزلة الحاضر -وقال قائؾ :لف معـك مـ أجؾفا ،فؽلكف إكؿا
ُـ) أي احدُ ث فقحدث ،وقال ققم:هذا يجقز أن تؽقن
يؼقل مـ أجؾ إِرادتف إِياه(:ك ْ
ٕشقا َء معؾقمة ،أحدث فقفا أشقا َء فؽاكت ،كحق ققلف :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ (-)1
ومـ السابؼ كرى الزجاج يقرد العديد مـ إققال ،التل تشقر إلك اتساع دائرة
الخقض يف هذه أية ،وكؾ يدلل بدلقه طؾك أساس التقجف الػؽري لديف ،فن ّما أن
يؽقن إمر مـ باب الؿجاز ،أو تلكقد مطؾؼ الؼدرة إزلقة ،أو إشارة إلك اإلحداث
الحادث ولقس إزلل ،أو أن يؽقن الخطاب مـ أجؾف ،ولقس متعؾ ًؼا بالؿخاصب
تخصقصا لؾعبارة إذا إمر يصرف إلك تحقيؾ الؿقجقد ،ولقس إيجاد
الظاهر ،أو
ً
الؿعدوم-
وذهب ابـ مجاهد إلك وصػ الؼراءة بالعديد مـ إوصاف التل تدل طؾك
َ
قؽقن) بـصب الـُّقنَ ،قال أبق
رفضا تا ًما ،إذ يؼقلَ :ق َر َأ ا ْبـ َطامر َوحده (كـ َف
رفضفا ً
أيضا :وهق وهؿ ،و َقال ِهشام بـ طؿار :كان أ ُّيقب بـ
بؽر :وهق غؾط ( ،)2وقال ً
رجع َف َؼرأ ( َفقؽقن) رفعا ( )3وقال يف ثالث :هذا خطل يف
ثؿ َ
َتؿقؿ يؼرأ ( َفقؽقن) كصبا َّ
ا ْلعرب َّقة (-)4
وهبذا كرى ابـ مجاهد اختؾػ طـ سابؼقف مـ العؾؿاء :إذ صعـ بالؼارئ
والؼراءة م ًعا ،إذ الؼارئ واهؿ ،ودٓلة القهؿ هـا تشقر إلك طدم ضبط الراوي
لؿسؿقطف مـ جفة ،وإلك وهؿف يف ّ
أن الؼراءة تشقر إلك الشرط مـ جفة أخرى-
( )1البؼرة ،65 :معاين الؼرآن وإطرابف-199.1 ،
( )2السبعة-169 ،
( )3السابؼ-237,236 ،
( )4السابؼ-439 ،
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فنن ابـ مجاهد يمكد َّ
وطالوة طؾك ما سبؼ ّ
أن ابـ طامر هق القحقد الذي قرأ هبذه
الؼراءة,أقصد يف الؿقاضع إربعةّ ,
وأن ترك قراءة الـصب مـ غقر ابـ طامر دٓلة
طؾك خطل التقجف-
وتـاول الـحاس هذا إمر وأدلك بدلقه فقف ،فبقـ يف طدة مقاضع أن الرتكقب
كاقال ما قالف الػراء يف هذه الؿسللة( ،)1وإذا ما وصؾ إلك آية سقرة
ٓ يؼبؾ إٓ الرفعً ،
الـحؾ ذكر قراءة الـصب فقفا ،ثؿ

قال :قال أبق إسحاق(:)2الـصب مـ

وجفقـ:أحدهؿا طؾك العطػ أي:فلن يؽقن ،وأخر:أن يؽقن جقابا لـ(كـ)---فلما
أن يؽقن جقابا فؿحالٕ :كف إخبار ٓ يجقز فقف الجقاب ،كؿا تؼقل:أكا أققل لعؿرو
امض ،فقجؾس أو فقؿضل ،وٓ معـك لؾجقاب هاهـا ،وإكؿا الجقاب أن يؼقل:امض
فلكرمؽ (-)3ومـ السابؼ كرى َّ
أن الـحاس استعؿؾ وصػ الؿربد ،طـد رفضف
لؾؼراءة ،بؼقلف :محال -
وسار ابـ خالقيف طؾك هنج مـ سبؼف يف رفض الؼراءة ،فؼال :قرأ ابـ طامر
بالـصب -والحجة لف:الجقاب بالػاء ،ولقس هذا مـ مقاضع الجقابٕ :ن الػاء ٓ
يـصب إ ّ
ٓ إذا جاءت بعد الػعؾ الؿستؼبؾ---وهذا ٓ يجقز يف ققلف تعالك:
ﭽﯭﯮﭼٕ :ن اهلل تعالك أوجد هبذه الؾػظة شقئا معدو ًما-ودلقؾف حسـ الؿاضل
يف مقضعف ،إذا قؾت :كـ فؽان (-)4وكرى ابـ خالقيف يشقر إلك ّ
أن الػعؾ يجب أن
صالحا لؾجقاب ،و(فقؽقن) ٓ تشقر إلك الؿستؼبؾ بؾ
مستؼبال ،حتك يؽقن
ً
يؽقن
ً
إلك الؿاضل ،وطؾقف فؽؾ ما أراد اهلل تؽقيـف فؼد كان ،وٓ تؽقيـ يف الؿستؼبؾ!-
( )1اكظر :إطراب الـحاس ،162.1 ،و-16.2
( )2يؼصد الزجاج-
( )3إطراب الـحاس-253.2 ،
( )4الحجة-88.1 ،
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ويقضح إزهري مققػ الؼراء مـ قراءة الـصب ،إذ يشقر إلك ضعػفا لديفؿ،
إٓ أكف يشقر إلك أمر مفؿ جعؾف مـ أجاز هذه الؼراءة حجة لؾرد طؾك مـ اهتؿ ابـ طامر
بالقهؿ( ،)1ويف ذلؽ يؼقلَ :و َم ْـ َق َر َأَ (:فق ُؽ َ
قن) بالـصب ففق طؾك جقاب إمر
ورك-وهذا طـد الؼراء ضعقػ ،والؼراءة بالرفع هق
بالػاء ،كؿا تؼقلُ :زرين َف ُلز َ
الؿختار (-)2
وكجد الػارسل يطقؾ الؽالم حقل هذه الؼراءة ،والؿؼام ٓ يتسع إليراد ما قالف
كامال ،ولذا رأيت أن أشقر إلك أهؿ إمقر التل أثارها ،وهل(:)3
ً
أن دٓلة (الؼقل) يف أية دٓلة مجازيةّ :
أوٓ :رأى َّ
ٕن الؿعدوم ٓ يخاصب،
ً
واستشفد طؾك ذلؽ بعدة شقاهد ،مـفا ققل الشاطر:
َقدْ

َقا َل ِ
ـ الح ِؼل()4
ت إَكْساع ل ِ ْؾب ْط ِ
َ ُ

َ

َ

ُـ) خرب جاء طؾك صقغة إمر ،كؼقلـا:أكرم بزيد-
ثاك ًقا:لػظة (ك ْ
ثال ًثا ٓ :بدَّ مـ اختالف الػعؾقـ أو الػاطؾقـ ،أما جؿؾةْ :
قؿت َتؼؿ ،فـ هذا
إن َ
كالم يف قؾة الػائدة طؾك ما تراه ،وإذا كان إمر طؾك هذا لؿ يؽـ ما روي طـف مـ
كصبف َف َق ُؽ ُ
قن متجفا -
راب ًعا :كػك أن يؽقن الـصب طؾك ضاهر الؾػظ ،كؿا جاء طـ إخػش يف ققل
اهلل تعالك :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،)5إذ قد يؽقن الؾػظ طؾك
( )1سـرى ذلؽ ٓح ًؼا-
( )2معاين الؼراءات-173,172.1 ،
( )3اكظر :الحجة-239,233.2 ،
ِ
ِ
ِ
فآض ْت كال َػـ ِ
الؿ ْحـ ِؼ ،وهق يف اإلباكة ،العقتبل،
( )4الرجز يـسب إلك أبل الـجؿ العجؾل ،وتتؿتف :قدْ مًاَ ،
قؼ ُ
 ،136.1والخصائص ،ابـ جـل24.1 ،
( )5إبراهقؿ-31 :
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شلء والؿعـك طؾك غقره ،أٓ ترى أهنؿ قد قالقا :ما أكت وزيدا؟والؿعـك:ل ِ َؿ
تمذيف؟ولقس ذلؽ يف الؾػظ -
خامسا :احتج بنجؿاع الؼراء طؾك قراءة الرفع ،ورفضفؿ الـصب إ ّ
ٓ ما روي
ً
طـ ابـ طامر وهق مـ الضعػ بحقث رأيت ،فالقجف يف (يؽقن) الرفع -
أن الرفع لـ فقؽقن طؾك آبتداء ،ولقس طؾك العطػّ :
سادسا :يمكد ّ
ٕن
ً
دٓلة الزمـ مختؾػة ،إذ ٓ يجقز ططػ الؿضارع طؾك الؿاضل (قال) ،ثؿ أشار إلك
َّ
ٕن الؿعـك:فقؽقن بتؽقيـف ،أي:بحدوثف -
التؽقيـ هـا بؿعـك (اإلحداث) فؼال:
ومـ السابؼ كرى ّ
دطؿ مققػف مـ رفض الؼراءة باإلجؿاع،
أن الػارسل ّ
وجفا مـ وجفل الرفع طؾك أخر ،وأثار قضق ًة سبؼ
والؼقاس ،والدٓلة ،ثؿ رجح
ً
وأن ذكرها الزجاج ،لؽـف تبـاها فلسـدت إلقف ،ولؼد اطرتض طؾقفا العؾؿاء بعده ،إذ
جعؾ التؽقيـ بؿعـك اإلحداث وهذا مذهب الؿعتزلة-
وسار مؽل طؾك هنج الػارسل يف رفض قراءة الـصب واحتج بغالب حججف،
إذ قال بؽقن الؾػظ طؾك صقغة إمر ومعـاه اإلخبار ،وضرب أمثؾة تشقر إلك صرف
ﰇﭼ()1

فؼالَ :ق ْقلف ﭽﯭ

دٓلة الؾػظ طـ ضاهره ،كؼقلف تعالك:ﭽﰅ ﰆ
ﯮﭼ مـ كَصبف جعؾف َج َقابا لـ(كـ) َوفِقف بعد فِل ا ْل َؿ ْعـك (-)2وكذا رفض
إصبفاين قراءة الـصب وطؾؾ ذلؽ بؿا جاء طـد الػارسل مـ وجقب تغاير إفعال
يف جؿؾة الشرط( ،)3وقال أبق الفالل العسؽري بالؿجاز يف هذه أية( ،)4وذلؽ يف

غقر كتاب لف ،وهذا يتسؼ ومذهبف الؿعتزلل ،مع ما قالف الػارسل ،وصرح ابـ
( )1مريؿ-38 :
( )2مشؽؾ إطراب الؼرآن ،139.1 ،واكظر-423,418.1 :
( )3إطراب الؼرآن لألصبفاين-83 ،
( )4اكظر :معجؿ الػروق الؾغقية ،36.1 ،والقجقه والـظائر-395,394.1 ،
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َّ
مؽل السابؼة يف
الجقزي بلن الؿختار قراءة الرفع طؾك آبتداء (الؼطع) ،وتبـك طبارة ّ
وصػ قراءة ابـ طامر بالبعد(-)1

ويرى الزمخشري أن (كـ) مـ كان التا ّمة ،أي:أحدث فقحدث-وهذا مجاز
مـ الؽالم وتؿثقؾ وٓ ققل---وإكؿا الؿعـك ّ
أن ما قضاه مـ إمقر وأراد كقكف ،فنكؿا
يتؽقن ويدخؾ تحت القجقد مـ غقر امتـاع وٓ تققػ ( ،)2ثؿ استشفد ببقت أبل
ّ
الـجؿ السابؼ طؾك دطقى الؿجاز ،ويف مقضع آخر يرى ّ
أن آبتداء هق وجف
الرفع(-)3
وبذلؽ يذهب إلك ما ذهب إلقف أبق طبقدة والػارسل مـ تخقر وجف آبتداء
طؾك العطػ ،كؿا أكف يقضح ما ذهب إلقف الػارسل مـ دٓلة (كان) طؾك الحدوث:
إذ ب ّقـ أهنا التامة تضؿـت معـك (حدث) ولقست الـاقصة ،بقد ّ
أن الزمخشري لؿ
يتعرض لؼراءة ابـ طامر يف أيات محؾ الخالف-وتبعف البقضاوي( ،)4والـسػل(،)5
والطاهر طاشقر(-)6
كبقرا :إذ ذكر
وإذا ما وقػـا طـد ابـ ططقة كجد أكّف أولك هذه الؼراءة اهتؿا ًما ً
بعض أراء السابؼة ورد طؾقفا ،ولذا كجد صدى ردوده يف طدد مـ كتب التػسقر
التل جاءت بعده ،وسـدع ردوده إلك مبحث الؿجقزيـ -أ ّما مققػف مـ قراءة ابـ طامر
مؿـ سبؼف مـ الؿعرتضقـ طؾك هذه الؼراءة ،فؼد وصػفا بعدم
ففل كسؼ لؾعديد ّ
( )1زاد الؿسقر-135.1 ،
( )2الؽشاف-181.1 ،
( )3السابؼ-31.4 ،
( )4تػسقر البقضاوي-133,132.1 ،
( )5تػسقر الـسػل-124.1 ،
( )6التحرير والتـقير-687.1 ،
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آتجاه ،والضعػ مـ جفة ،ثؿ رجح آبتداء طؾك العطػ مـ جفة أخرى ،إذ
أيضا:
يؼقل :و(يؽقن) رفع طؾك آستئـاف ،قال سقبقيف معـاه:ففق يؽقن  ،وقال ً
وأما قراءة ابـ طامر فغقر متجفةٕ :ن إمر الؿتؼدم خطاب لؾؿؼضل وققلف:
َف َق ُؽ ُ
قن ،خطاب لؾؿخرب ،فؾقس كؼقلف قؿ فلحسـ إلقؽ ،لؽـ وجففا أكف راطك الشبف
أيضا :وقرأ ابـ طامر (فقؽقن) بالـصب ،وهل قراءة ضعقػة
الؾػظل  ،وقال ً
القجف (-)1
ويؼػ السؿقـ الحؾبل مققػ احرتام وإجالل ٓبـ طامر ،فؼال يف ح ِّؼف :وأ َّما
ابـ طامر يف هذه الؿقاضع إربعة فؼد اضطرب كال ُم الـاس فقفا وهل
ػر َد بف ُ
ما اك َ
لعؿري تحتاج إلك فضؾ كظر وتلمؾ ،ولذلؽ تجرأ بعض الـاس طؾك هذا ِ
اإلمام
َّ
ِ
الؽبقر ( -)2بقد أكّف يػـد حجج الؿميديـ لفذه الؼراءة ،وتتجؾك ردوده بأيت(:)3
أكثر ما َأجابقا َّ
أوٓ :ذكر َّ
ضاهر الؾػظ مـ غقر كظر
بلن هذا مِ َّؿا ُروطل فقف
أن
ً
ُ
ُ
لؾؿعـك---،وأ ّما إذا كظركا إلك جاكب الؿعـك فنن ذلؽ ٓ َي ِص ُّح لقجفقـ ،أحدهؿاَّ :
أن
هذا وإن كان بؾػظ إمر فؿعـاه الخربُ كحق :ﭽﯥ ﯦﭼ( ،)4أيَ :ف َق ُؿدُّ  ،وإذا كان
ِ
ب يف جقابِف بالػاء ّإٓ ضرور ًة ثؿ ذكر شقاهد سقبقيف-
معـاه الخربَ لؿ يـتص ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ثاك ًقا :ب ّقـ َّ
شرط
إمر َأ ْن َيـْ َع ِؼدَ مـفؿا
جقاب
بالػاء يف
الـصب
شرط
أن مِ ْـ
تؼديرهْ :
إن أتقتـل أكرمتُؽ ،وهفـا ٓ َي ِص ُّح ذلؽ -
وجزا ٌء كحق :ائتـل فلكر َمؽ،
ُ
ثال ًثا :ذكر أن الؿعامؾة الؾػظقة وارد ُة يف كالمفؿ ،قال طؿر ابـ أبل ربقعة:

( )1يـظر طؾك ترتقب كؼؾ إققال :تػسقر ابـ ططقة ،232.1 ،و ،436.1و-446.1
( )2الدر الؿصقن-89,88.1 ،
( )3اكظر السابؼ-93,88.1 :
( )4مريؿ-75 :
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َف ُؼ ْؾ ُت لجـ ٍ
السقػ واشـت َِؿ ْؾ ؓؓ
َّاد ُخ ِذ
َ
َ
ؓ
ؓ
فجعؾ ( َت ْغ ُرب) جقاب (ارقب) وهق غقر مرت ِّتب طؾقف---وإكؿا ذلؽ مراطا ًة
ِ
ِ
الؾػظ -
لجاكب
طؾقف ٍ
ب()1
الشـؿس َت ْغـر ِ
برفـؼ وار ُق ِ
ِ
ـب
ْ

ـ

ُ

ؓ

ـ

سقرا طؾك هنج الطربي،
ويرجح ابـ هشام كقن الػاء لؾعطػ يف هذا الؿؼامً ،
ويرفض كقهنا لالستئـاف ،ثؿ يب ِّقـ ّ
أن العطػ هـا مـ باب ططػ الجؿؾ ٓ الؿػرد،
وهبذا يؼقل :ققؾ ال َػاء تؽقن لالستئـافَ ،ك َؼ ْقلِف:
ألؿ تس َلل الربع الؼقاء فقـطؼ()2

ْ

ّ

ِ
لؾس َببِ َّقة
َأيَ :ف ُف َق يـْطؼَٕ :ك ََّفا َلق كَاكَت ل ْؾ َع ْطػ لجزم َما ب ْع َ
دها ،و َلق كَاكَت َّ
الر ْفع َأي َف ُف َق يؽقن ِحقـَئِ ٍذَ ،و َققلف:
لـصب ،ومثؾف ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ بِ َّ
ِّ
ب َو َص ِـق ٌيؾ ُس َّؾ ُؿ ُف
الش ْع ُر َص ْع ٌ
إِذا ار َت َؼـك فِ ِ
قف ا َّل ِذي َٓ ُيعؾؿ ُف
ْ
ِ
الح ِض ِ
قض َقدَ ُم ُف
َز َّل ْت بِف إِ َلك َ
ــربف فـَقع ِ
جـؿـف()3
ي ِريــد َأن يع ِ
ُ

ُْ َُ ُْ

ُ ُ

َأيَ :ف ُف َق يعجؿف َو َٓ يجقز كَصبف با ْل َع ْطػَّ َِٕ :ك ُف َٓ ُي ِريد َأن يعجؿفَ ،والت َّْح ِؼقؼ
َأن ا ْل َػاء فِل َذلِؽ كُؾف ل ْؾ َع ْطػ ،و َأن ا ْل ُؿ ْعتَؿد با ْل َع ْطػ ا ْل ُج ْؿ َؾة َٓ ا ْل ِػ ْعؾ ،والؿعطقف
( )1البقت مـ الطقيؾ ،وهق يف ديقاكف -69
( )2البقت مـ الطقيؾ وهق لجؿقؾ بثقـة ،وتتؿتف :وهؾ ُت ْخبِ َركْؽ القق َم بقداء َس ْؿ َؾ ُؼ ،وهق يف ديقاكف ،ص ،33
ويف :شرح أبقات سقبقيف ،السقرايف ،187.2 ،وشرح التصريح ،خالد إزهري ،381.2 ،وبال كسبة
يف :الؽتاب ،سقبقيف ،37.3 ،والؿػصؾ ،الزمخشري ،329 ،والجـك الداين ،الؿرادي-76 ،
( )3الرجز لؾحطقئة ،وهق يف ديقاكف ،ص  ،185ويف :الؿزهر ،السققصل ،416.2 ،وبال كسبة يف :الؿذكر
والؿمكث ،إكباري-415.1 ،
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َط َؾ ْق ِف فِل َه َذا ّ
الش ْعر َق ْقلفُ :ي ِريدَ ،وإِك ََّؿا يؼدر الـحقيقن كؾؿة (هق) :لقبقـقا َأن ا ْل ِػ ْعؾ
َل ْق َس ا ْل ُؿ ْعتَؿد با ْل َع ْطػ (-)1
ويعزز ابـ هشام ما ذهب إلقف الػارسل مـ دٓلة (فقؽقن) طؾك الؿاضل،
الشلء ا ْلح ِ
ْ ِ
ِ
اضر :قصدً ا
َ
فؼال :إكّفؿ يعربون َطـ ال َؿاضل وأيت ك ََؿا يعربون َطـ َّ ْ
مشاهد َحا َلة ْ ِ
إلحضاره فِل ِّ
الذ ْهـ َحتَّك َك َل َّك ُف َ
اإل ْخ َبارَ ---ومِـْف ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ﭼ(َ ،)2أيَ :ف َؽ َ
ان (-)3

انًجذث انثبَٙ
(آساء انًجٛض ٍٚنمشاءح اثٍ ػبيش)
اكربى طدد مـ العؾؿاء والؿػسريـ لؾدفاع طـ هذه الؼراءة وبقـقا وجففا يف
العربقة مـ جفة ،كؿا دافعقا طـ ابـ طامر ،ورفضقا الطعـ هبذا اإلمام الؽبقر مـ جفة
أخرى ،وسـقرد يف هذا الؿبحث أدلة الؿجقزيـ إضافة إلك ردودهؿ ،وردود غقرهؿ طؾك
بعض حجج الؿعرتضقـ وأدلتفؿ ،لؽـَّـا يجب أن ك َُذكِّر أن سقبقيف ب َّقـ أكف يجقز الـصب
يف القاجب ،وقد جعؾ بعض العؾؿاء( )4قراءة ابـ طامر مـ باب ما ذكره سقبقيف مـ
وأول همٓء الزجاج ،إذ أوردكا ساب ًؼا أكّف ذكر طد ًدا مـ أراء يف
شقاهد يف هذا البابّ ،
قائال :والـصب طؾك ضربقـ :أحدهؿا أن يؽقن ققلفَ (:ف َق َ
ؽقن)
هذه أية ،ثؿ ب َّقـ رأيف ً
(أن َك ُؼ َ
َ
َط ْطػًا طؾك ْ
فقؽقن) ويجقز أن يؽقن كصبًا طؾك جقاب كـ (-)5
قل
( )1مغـل الؾبقب-223 ،
( )2آل طؿران-47 :
( )3السابؼ-936 ،
( )4مـفؿ الشؾقبقـ ،كؿا ذكر ذلؽ كاضر الجقش ،اكظر :تؿفقد الؼقاطد-4249.8 ،
( )5معاين الؼرآن وإطرابف-198.3 ،
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ّ
إن رأي الزجاج السابؼ يظفر أكف ٓ يؼػ طـد إجازة العؾؿاء الـصب يف
(الـحؾ) و(يس) طؾك أساس العطػ ,وهل قراءة الؽسائل ,بؾ يجعؾ الـصب طؾك
أيضا ،ومـ ثؿ ففق يساوي بقـفؿا-
جائزا ً
الجقاب ً
ويرى السؿعاين ،أن قراءة ابـ طامر أضفر يف العربقة ،فقؼقلَ :ف َلما َق ْقلف
َ
وه َق أضفر طؾك الـ َّْحقَّ َِٕ :ك ُف
َت َعا َلكَ (:فقؽقن) َق َر َأ ا ْبـ َطامرَ (-ف
قؽقن) بِـصب الـُّقنُ ،
ِ
ِ
الر ْفع-
َج َقاب ْإَمر بِا ْل َػاءَ -فقؽقن طؾك الـصبَ -وا ْلؼ َرا َءة ا ْل َؿ ْع ُرو َفةَ (:فقؽقن) بِ َّ
َو َم ْعـَا ُهَ :ف ُف َق يؽقن (-)1
ومـ السابؼ كرى َّ
كال مـ الزجاج والسؿعاين ،يجقزان الؼراءة ،بقد أهنؿا
أن ً
يؼػان طـد ضاهر الؾػظ ،دون إضفار إثر الؿرتتب طؾك الؿعـك-
ومر بـا ساب ًؼا مققػ ابـ ططقة مـ هذه أية ،إ ّ
ٓ أكّف رد طؾك طدد مـ آراء
ّ
الؿػسريـ والـحاة فقفا ،وتتؾخص ردوده بأيت(:)2
أوٓ :رد طؾك اختقار الطربي ططػ (يؽقن) طؾك (يؼقل) ،فؼال :وهق خطل
ً
مـ جفة الؿعـكٕ :كف يؼتضل أن الؼقل مع التؽقيـ والقجقد -
ثاك ًقا :رفض رأي الػارسل ،ودطقى الؿجاز يف هذه أية ،فؼال :وتؽؾؿ أبق
طؾل الػارسل يف هذه الؿسللة بؿا هق فاسد مـ جؿؾة آطتزال ٓ مـ جفة العربقة-
وتؾخقص الؿعتؼد يف هذه أية ،أن اهلل طز وجؾ لؿ يزل آمرا لؾؿعدومات بشرط
وجقدها ،قادرا مع تلخر الؿؼدورات ،طالؿا مع تلخر وققع الؿعؾقمات---ومـ جعؾ
مـ الؿػسريـ َقضك بؿعـك أمضك طـد الخؾؼ واإليجاد ،فؽلن إضفار الؿخرتطات يف
ُـ ،إذ التلمؾ يؼتضل ذلؽ ،طؾك كحق ققل الشاطر [أبق
أوقاهتا الؿمجؾة ققل لفا ك ْ
( )1تػسقر الؼرآن-131.1 ،
( )2اكظر طؾك ترتقب آقتباسات ،الؿحرر القجقز-393.3 ،436.1 ،232.1 ،

452

ُصب ج٘اب اهطوب

ُ ََ ُ َ
قسا ٝ١ابّ عاًس :ﭽكد ف كونﭼ

الـجؿ العجؾل][:الرجز]( ---)1وهذا كؾف يجري مع ققل الؿعتزلة -
ثال ًثا :وضح دطقى مخاصبة الؿعدومات ،فؼال :وذهب أكثر الـاس إلك أن
الشلء هق الذي يؼال لف ،كالؿخاصب ،وكلن اهلل تعالك قال يف إزل لجؿقع ما خؾؼ:
ُـ بشرط الققت والصػة ،وقال الزجاج َل ُف بؿعـك مـ أجؾف ،وهذا يؿؽـ أن يرد
ك ْ
بالؿعـك إلك إول -
َّ
إن ابـ ططقة لؿ يؽـ مققػف مـ أراء يف هذه أية مققػ الـاقؾ دون
تؿحقص ،بؾ رد طؾك بعض الطروحات حقلفا ،مب َّقـًا فسادها الدٓلل الؿرتتب طؾك
اإلطراب مـ وجفة كظره-
ولعؾ أبرز مـ تصدى مـ العؾؿاء لؿـ صعـ يف قراءة ابـ طامر الشقخ طؾؿ
الديـ السخاوي ،حقث أفرد طد ًدا مـ الصػحات لؾرد طؾك مـ صعـ بابـ طامر
ومؼتبسا أحقاكًا أخرى :وقد صال
وقراءتف ,وحاولت ذكر ردوده متصر ًفا أحقاكًا
ً
آقتباس لؾبعد طـ اإلخالل بؾػظ الرد  ,ويتجؾك رده بأيت(:)2
أوٓ :أكّد َّ
أن هذه الؼراءة ثابت ٌة طـ إمام مـ أئؿة الؿسؾؿقـ وما ا َّت َبع فقفا إٓ
ً
إثر ،ودلقؾ ذلؽ أكف قرأ بالرفع يف آل طؿران ،ويف إكعام( :)3ففذا التغؾقط ٓ وجف
لف  -وهذه حجة قق ّية تمكد تثبتف مـ الـؼؾ-
ثاك ًقا :تؽؾؿ طـ مسللة مخاصبة الؿعدوم ،وأشار إلك ما ذكره الزجاج طـ قبقل
بعضفؿ بلكف مـ باب التحقيؾ ،كحق ققلف:ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( ،)4أو
( )1سبؼ تخريجف ص-11
( )2فتح القصقد667,662.3 :
( )3يؼصد أيتقـ ( )59مـ آل طؿران ،و( )73مـ إكعام -وهذا الؽالم ووجد طـد إزهري كؿا ذكركا
ساب ًؼا ،ص-11,13
( )4البؼرة-65 :
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حؿؾ طؾك إحقاء أمقات ،أو العؽس فالعرب تشقر إلك الؿتققع كاإلشارة إلك القاقع
تؼريبًا ٕمره-وأيضًا َّ
فنن الؿعدوم معؾق ٌم هلل طز وجؾ مقجق ٌد يف ِط ْؾ ِؿف ،وإن لؿ يؽـ
مقجقد ًا طـدكا وقد خاصبقا ما ٓ يعؼؾ خطاب َم ْـ يعؼؾ :فالؿعدوم إذا كان معؾقم
القجقد أولك -
ثال ًثا :ب ّقـ أ ّكف وإن سؾؿـا بالؼقل ّ
بلن أية خرب ٓ أمر فالـصب يف القاجب قد
جاء طـ العرب ،وذكر شقاهد سقبقيف السابؼة-
راب ًعا :ر ّد طؾك مسللة طدم اتػاق الػعؾقـ أواتػاق الػاطؾقـ ،التل ٓ تجقز يف
جؿؾة الجزاء ،بؿا يؾل:
أوٓ :ر ّد بؿا قال بف ابـ ططقف َّ
بلن هذا ققل الؿعتزلة ,دون ذكر ابـ ططقة,
ً
مدلال مـ خالل هذه أية طؾك َّ
أن الؼرآن قديؿ ،ولق كان الؼقل مخؾق ًقا ٓفتؼر إلك
ً
ٍ
ققل آخر إلك مآ يتـاهك فقم ِّدي إلك الؼقل بلققال غقر متـاهقة وذلؽ محال( ،)1أو
ٍ
مخؾقق لؿ يؼؾ لف كـ وذلؽ باصؾ ٕكف خالف الؼرآن -
إلك الؼقل بؼقل

َّ
ثاك ًقا :ر ّد دطقى الؿجاز ،فؼال :وأجبـا طـ ذلؽ ْ
قؾـا:إن الشاطر أضاف
بلن
الؼقل فقؿا ذكر إلك مآ يصح مـف الؼقل ،فعؾؿ أكف طؾك جفة الؿجاز والتقسع واهلل
سبحاكف وتعالك قائؾ فقجب َح ْؿ ُؾف طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز-فنن قالقا:الدلقؾ طؾك
ٌ
محؿقل طؾك الؿجاز أكف لقس هـاك مؼقل لف كـ-قؾـا:بؾ هـاك مخاصب وذلؽ َّ
أن
أكف
اهلل سبحاكف إذا ألػ أجزاء الؿخؾقققـ مثالً قال لتؾؽ إجزاء هذا الؼقل ،فؽاكت
بشر ًا أو حققاكًا ،أو شجرة أو غقر ذلؽ وهذا واضح -
سادسا :ذكر دطقى الؿعرتضقـ ،الؿتؿثؾة بسمالفؿ طـ كقػقة تؼدير الجزاء-
ً
( )1ورد هذا الؽالم طـد ابـ الجقزي ،وقد أسـده بؼقلف :قال بعض أصحابـا ،اكظر :زاد الؿسقر-135.1 ،
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فب َّقـ ذلؽ بتقضقح ققلف تعالك:ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﭼ( ؓ )1يعـل
َّ
وققلفؿ:إن طقسك ابـ اهلل لؽقكف ُولِدَ مـ
الـصارى فؼال سبحاكف تعجبًا مـ مؼالتفؿ
غقر أب ،ثؿ ر َّد طؾقفؿ إلك أن قال:ﭽﯖ ﯗ ﯘﭼ والبديع الذي يقجد
مالؿ يسبؼ إلقف ،أي وكذلؽ أبدع طقسك كؿا أبدع السؿقات وإرض ،ثؿ
قال:ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ لسببف ﭽﯠﭼ َف َق ُؽقن الؿس َّبب طؾك حذف
الؿؽقن مثال ذلؽ أكف سبحاكف قضك الـػخ يف
مضاف -وإمر هاهـا لؾذي بف يؽقن
ِّ
ٍ
وقت ---أو تؽقن الفاء يف لف طائدة إلك الؿؽقن
مريؿ الذي يخؾؼ بف طقسك يف
الؿؼضل ،أو الؿسبب -
بؿعـك ٕجؾف أي:يؼقل ٕجؾ إيجاده لؾسبب كـ فقؽقن
ّ
ومـ السابؼ كرى ّ
أن الشقخ السخاوي ذكر غالب اطرتاضات الؿعرتضقـ ،ور ّد
طؾقفا بردود طؾؿ ّقة تتؿثؾ بحج ّقة الؼراءةٕ :كّفا سبعقة ،فال مجال لردها ،ثؿ احتج
بالسؿاع مـ الشقاهد الشعرية التل ذكرها سقبقيفٕ :هنا تدطؿ الؼراءة ،واطرتض طؾك
الؼقل بالؿجاز ّ
ٕن اهلل قال طـ ذاتف أكف قال ،فؽقػ كـػل طـف هذه الصػة؟وما جاء مـ
شقاهد طؾك دطقى الؿجاز كان لؿـ ٓ يؼقل ،وٓ يعؼؾ ،فالؼقاس هـا فاسد ،كؿا ب ّقـ ّ
أن
الؿخاصب يف (كـ) لقس هق الؽائـ :إذ ّ
إن أجزاء الؿـُــ َؽقن هل الؿخاصبة وهل شؽؾ
آخر طـ الؿ ُـ َؽ َّقن ،وذلؽ مثؾ (الـػخة) الؿؽقكة لسقدكا طقسك ♠ -وهذا يشقر إلك
دلقؾ آخر استعان بف يف ردوده وهق سقاق أيات-
وأكَّد أبق حقان أمريـ وردا طـد السخاوي ،إول:رد دطقى الؿجاز بالتدلقؾ
كاقال ما قالف بعض العؾؿاء :وٓ
طؾك ذلؽ مـ خالل صقغة التقكقد يف أية ،إذ قال ً
يجقز أن يحؿؾ طؾك الؿجاز :إذ ذلؽ إكؿا يؽقن يف الجؿادات ،وٓ يؽقن فقؿـ
يصح مـف الؼقل إٓ بدلقؾ -ويؼقي ذلؽ أن الؿصدر فقف الذي هق ققلـا مـ [أية 43
( )1البؼرة-116 :
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مـ الـحؾ] ُوكِّد بؿصدر آخر ---وأهؾ العربقة مجؿعقن ،طؾك أهنؿ إذا أكدوا الػعؾ
بالؿصدر كان حؼقؼة ،ولذلؽ جاء ققلف :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ( )1إذ كان
اهلل تعالك متق ِّل َل تؽؾقؿف (-)2
والثاين :آكتصار ٓبـ طامر وفصاحتف وصحة كؼؾف بالتقاتر ،ورفض ما قالة
ابـ مجاهد يف حؼف ،فؼال :وهذا ققل خطلٕ ،ن هذه الؼراءة يف السبعة ،ففل قراءة
متقاترة ،ثؿ هل بعد قراءة ابـ طامر ،وهق رجؾ طربل ،لؿ يؽـ لقؾحـ -وقراءة
الؽسائل يف بعض الؿقاضع ،وهق إمام الؽقفققـ يف طؾؿ العربقة ،فالؼقل بلهنا لحـ،
مـ أقبح الخطل الؿمثؿ الذي يجر قائؾف إلك الؽػر ،إذ هق صعـ طؾك ما طؾؿ كؼؾف
بالتقاتر (-)3
وزاد ابـ مالؽ طـد حديثف طـ مقاضع إضؿار ْ
(أن) الـاصبة ،إضؿارها يف
اختقار الؽالم ،وكسبف إلك الؽقفققـ ،فؼال :ثؿ أشرت إلك إجراء التؼؾقؾ مجرى
الـػل يف إيالئف جقابا مـصقبا فقؼال :قؾ :ما تلتقـا فتحدثـا  ،كؿا يؼال :ما تلتقـا
فتحدثـا ،فجقاز هذا وأمثالف متػؼ طؾقف -وزاد الؽقفققن إجراء التشبقف مجرى الـػل
كحق :كلكؽ أمقر فـطقعؽ ٕ :ن فقف معـك :ما أكت أمقر فـطقعؽ-وكذلؽ أجروا
الحصر بـ(إكؿا) كؼقلفؿ:إكؿا هل ضربة مـ إسد فتحطؿ ضفره ،وطؾقف قراءة ابـ
َ
فقؽقن ( -)4وأكد ذلؽ كؾ مـ :السققصل( ،)5والصبان(-)6
طامر :فنكؿا يؼقل لف كـ

( )1الـساء-164 :
( )2البحر الؿحقط-585.1 ،
( )3السابؼ-586.1 ،
( )4شرح الؽافقة الشافقة-1555.3 ،
( )5هؿع الفقامع-431.2 ،
( )6حاشقة الصبان-446.3 ،

456

ُصب ج٘اب اهطوب

ُ ََ ُ َ
قسا ٝ١ابّ عاًس :ﭽكد ف كونﭼ

أيضا :فقجقز يف آختقار إضؿار ْ
أن الـاصبة بعد القاووالػاء القاقعتقـ
وقال ً
بقـ مجزومل أداة شرط ،أو بعدهؿا ،أو بعد حصر بـ(إكّؿا)---ومثال الثالث قراءة ابـ
طامر[أية] بالـصب ،طؾك تؼدير :فنكؿا يؽقن مـف كـ فقؽقن مـ ذلؽ إمر ،وهق
كادر ٓ يؽاد يعثر طؾك مثؾف إٓ يف ضرورة الشعر (-)1
ّ
إن الؽالم السابؼ يشقر إلك وضع قاطدة كحقية مـ قبؾ الـحاة ،هذه الؼاطدة
مبـقة طؾك أساس الؿسؿقع ،سقاء مـ كالم العرب ،أم مـ الؼراءات الؼرآكقة ،وهذا ما
أكده ابـ مالؽ ،أ ّما وصػف إمر بالـدرة ،فؾقس هذا مـ كالم ابـ مالؽ ،بؾ هق مـ
شرح ولده بدر الديـ(-)2
ويمكد كاضر الجقش ّ
أن قراءة ابـ طامر ثابتة بالتقاتر ،ومـ ثؿ فال مجال
إلكؽارها ،ويؼػ طـد طدد مـ أققال العؾؿاء سابؼة الذكر حقل الؼراءة ،ثؿ يخؾص
إلك الؼقل :وإولك أن يؼال :اكتػك يف الـصب بصقرة إمر ،وإمر يـصب جقابف،
فؾؿا اشتؿؾ هذا الرتكقب طؾك صقرة أمر وجقاب يف الؾػظ طقمؾ بؿا يعامؾ بف إمر
والجقاب الحؼقؼقان -وطؾك هذا يؼال :مجؿقع الؽالم مـ إمر والجقاب هق
الؽـاية طـ سرطة الخؾؼ واإليجاد (-)3
َّ
إن كاضر الجقش يعقد بـا إلك غالب كالم العؾؿاء حقل هذه أية ،يف أكف روطل
ضاهر الؾػظ فقفا ،بقد أكف يختؾػ طـ سابؼقف بلكف سقى بقـ إمر والجقاب الحؼقؼققـ
وبقـ إمر والجقاب الشؽؾققـ-
ويمكد إبراهقؿ بـ محؿد الصػاقسل ،صاحب تػسقر الؿجقد يف إطراب الؼرآن
( )1شرح التسفقؾ-446,444.4 ،
( )2تؿفقد الؼقاطد-4249.8 ،
( )3السابؼ-4249.8 ،
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وجفا آخر لفذه الؼراءة ،كؼؾف
الؿجقد ،ما جاء بف ابـ مالؽ طـ الؽقفققـ ،ولؽـف يذكر ً
طـ ابـ الضائع ،إذ قال :زاد ابـ الضائع يف كصب (فقؽقن) وجفًا حسـًا وهق كصبف
يف جقاب الشرط وهق (إذا) ،ويصح فقف وجف ثالث طؾك مذهب الؽقفققـ وهق لغة يف
الؿصدر ،الحصر بـ(إكؿا)ٕ :هنؿ أجازوا:إكؿا هل ضربة مـ أسد فقحطؿ ضفره (-)1
إن رأي ابـ الضائع يف َّ
َّ
أن الـصب كان بسبب وجقد (إذا) لؼل صداه يف الشرح
والبقان لدى البؼاطل ،حقث ذكر أكّف أمعـ الـظر يف هذه أية ،وما فقفا مـ أققال،
فظفر لف َّ
أن طؾة الـصب كاكت بسبب وجقد (إذا) مب َّقـًا أكَّف طاد إلك كالم العالمة
الرضل حقل (إذا) وأحقالفا ،فؼال :فلمعـت الـظر يف ذلؽ لقققع الؼطع بصحة
قراءة ابـ طامر لتقاترها كؼالً طؿـ أكزل طؾقف الؼرآن ،فؾؿا رأيتف لؿ يـصب إٓ ما يف
حقز (إذا) طؾؿت أن ذلؽ ٕجؾفا لؿا فقفا مـ معـك الشرط ،فقؽقن مثؾ ققلف تعالك
يف الشقرى :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ( )2بـصب (يعؾؿ)( )3يف قراءة غقر كافع
ٍ
ماش طؾك هنج السداد مـ غقر كؾػة وٓ
وابـ طامر طؾك بعض التقجقفات ،وذلؽ
استبعاد إذا تممؾ الؽالم طؾك (إذا) (.)4
وقد بسط البؼاطل الحديث يف هذه الؿسللة مستشفدً ا بؽالم الرضل ،وكؼػ
( )1الؿجقد يف إطراب الؼرآن الؿجقد-389 ،
( )2الشقرى-35 :
ِ
يعؾؿ)
( )3قال تعالك :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [الشقرىَ ] 35 :ق َر َأ كَافع َوا ْبـ طَامر َ
(و ُ
الر ْفع طؾك ِآ ْستِ ْئـَاف َو َق َر َأ ا ْل َبا ُق َ
قن { َويعؾؿ ا َّلذيـ} بِالـّصب طؾك إِ ْض َؿار َأن-اكظر :حجة الؼراءات ،ابـ
بِ َّ
زكجؾة ،643 ،والتقسقر ،الداين ،195 ،جاء يف الحجة ٓبـ فارس :يؼرأ بالـصب والرفع -فالحجة لؿـ
كصب :أكف صرفف طـ الؿجزوم ،والـّصب بالقاو طـد الؽقفققـ ،وبنضؿار (أن) طـد البصريقـ -ودلقؾ
ذلؽ ققلف تعالك :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [آل طؿران ]142 :بالـصب والحجة
لؿـ رفع :أكف استلكػ بالقاو لتؿام الشرط والجزاء بابتدائف وجقابف -319.1
( )4كظؿ الدرر-131.2 ،
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هـا طـد أهؿ ما كؼؾف(:)1
أوًٓ :ذكر َّ
أن «(إذا) لؾؿستؼبؾ وفقفا معـك الشرط ،فؾذلؽ اختقر بعدها
الػعؾ ،وإصؾ يف استعؿال (إذا) أن تؽقن لزمان مـ أزمـة الؿستؼبؾ ،مختص مـ
بقـفا بقققع حدث فقف مؼطقع بف---،و (إن) مقضقطة لشرط مػروض وجقده يف
الؿستؼبؾ ،مع طدم قطع الؿتؽؾؿ ٓ بقققطف وٓ بعدم وققطف---و(إذا) لألمر
الؿؼطقع بقجقده يف اطتؼاد الؿتؽؾؿ يف الؿستؼبؾ---لؽـف لؿا كان يـؽشػ لـا الحال
جقزوا تضؿقـ
كثقر ًا يف إمقر التل كتققعفا قاصعقـ بقققطفا طـ خالف ما كتققعف ّ
(إذا) معـك (إن) كؿا يف (متك) وسائر إسؿاء الجقازم ،فقؼقل الؼائؾ :إذا جئتـل
فلكت مؽرم  ,شاكًا يف مجلء الؿخاصب غقر مرجح وجقده طؾك طدمف بؿعـك متك
جئتـل سقاء -
ثاك ًقا :ب َّقـ أكّف لؿا كثر دخقل معـك الشرط يف (إذا) وخروجف طـ أصؾف مـ
الققت الؿعقـ جاز استعؿالف وإن لؿ يؽـ فقف معـك (إن) الشرصقة ,وذلؽ يف إمقر
الؼطعقة  ,استعؿال (إذا) الؿتضؿـة لؿعـك (إن) ،وذلؽ لؿجلء جؿؾتقـ بعده طؾك
صرز الشرط والجزاء وإن لؿ يؽقكا شرصًا وجزاء (-)2
ثال ًثا :كؼؾ كالمف طـ كصب الػعؾ بعد الػاء والقاو ،فـ(أن) قد تضؿر بعد الػاء
والقاو القاقعتقـ بعد الشرط قبؾ الجزاء ،كحق :إن تلتقـل فتؽرمـل  ,أو لق تؽرمـل ,
آتؽ ،أو بعد الشرط والجزاء ،كحق :إن تلتـل آتؽ فلكرمؽ  ,أو :وأكرمؽ  ,وذلؽ
لؿشاهبة الشرط يف إول والجزاء يف الثاين الؿـػل ،إذ الجزاء مشروط وجقده بقجقد
الشرط ،ووجقد الشرط مػروض ،فؽالهؿا غقر مقصقفقـ بالقجقد حؼقؼة -
( )1السابؼ-133,129.2 ،
( )2اكظر :شرحف لؾؽافقة ،الرضل-187,184.3 :
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محتجا ّ
بلن الرفع يجعؾ
أخقرا طـ ترجقح الـصب لديف طؾك الرفع،
ً
وتؽؾؿ ً
الجؿؾة معطقفة طؾك ما سبؼ ،وذلؽ بالػاء ،وهبذا يتحد الؼقل مع التؽقيـ يف الؼدم،
وهذا ما ٓ يصح ،فؼال :وإكؿا صرفقا ما بعد فاء السببقة مـ الرفع إلك الـصب ٕهنؿ
قصدوا التـصقص طؾك كقهنا سببقة والؿضارع الؿرتػع بال قريـة مخؾصة لؾحال
وآستؼبال ضاهر يف معـك الحال ،فؾق أبؼقه مرفقطًا لسبؼ إلك الذهـ أن الػاء لعطػ
جؿؾة حالقة الػعؾ طؾك الجؿؾة التل قبؾ الػاء ،يعـل:فؽان يؾزم أن يؽقن الؽقن
قديؿًا كالؼقل ،فصرفف إلك الـصب مـبف يف الظاهر طؾك أكف لقس معطقفًا ،إذ
الؿضارع الؿـصقب بلن مػرد ،وقبؾ الػاء الؿذكقرة جؿؾة ،ويتخؾص الؿضارع
لالستؼبال الالئؼ بالجزائقة كؿا ذكركا يف الؿـصقب بعد إذن ،فؽان فقف شقآن :رفع
جاكب كقن الػاء لؾعطػ-وتؼقية كقكف لؾجزاء :فقؽقن إذن ما بعد الػاء مبتدأ
محذوف الخرب وجقبًا (-)1
وبعد هذا التطقاف يخؾص البؼاطل إلك ّ
أن التؼدير هـا واهلل أطؾؿ:فؽقكف
واق ًعا ح ًؼا لقس بخقال كالسحر والتؿقيفات ،فعؾك هذا قراءة الـصب أبؾغ لظفقرها
يف الصرف طـ الحال إلك آستؼبال مع ما دلت طؾقف مـ سرطة الؽقن وأكف حؼ -
ومع ما مضك مـ كالم لؾعالمة البؼاطل ،كرى أكف لؿ يؽـ كغقره مـ العؾؿاء
الذي حاولقا إيجاد تخريج لؼراءة الـصب ،مؼدمقـ الرفع طؾك الـصب ،بؾ كحك
مـحك آخر بتػضقؾف قراءة الـصبٕ :هنا أصقب مـ جفة الؿعـك ،طالوة طؾك
الرتكقب-
وذكر الزركشل كالم الػارسل يف هذه أية ،فؼال :وإمر بؿعـك الخرب أبؾغ
ْ
كحق:إن زرتـا فؾـؽرمؽ ،يريدون تلكقد إيجاب اإلكرام
مـ الخرب لتضؿـف الؾزوم
( )1اكظر :شرحف لؾؽافقة ،الرضل-67,65.4 :
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طؾقفؿّ ---
ٕن إمر لإليجاب يشبف الخرب يف إيجابف (-)1
ّ
إن يف الؽالم السابؼ لؿحة بالغقة ،تشقر إلك تؼديؿ أسؾقب إمر بؿعـك الخرب
طؾك الخرب الؼائؿ بذاتف :فالخرب يف الؾغة يحتؿؾ الصدق والؽذب ،يف حقـ َّ
أن إمر
ٓ يحتؿؾفؿا ،لذا كان الخرب طؾك صقغة إمر أبؾغ مـ الخرب وحده ،وفقف طالوة طؾك
ذلؽ صقرة مـ صقر التلكقد-
ويذهب إكجري مذه ًبا يخالػ فقف طد ًدا مـ العؾؿاء :إذ يرى وققع الؼقل مـ
اهلل  ,طز وجؾ ,وهذا الرأي م ّؽـف مـ التؼدير يف هذه أية :والذي يخرج قراءة
الـصب مـ دائرة اإلشؽال الؼائؿ حقلفا ،إذ قال :وقد يجاب بحؿؾف طؾك الؿعـك،
والتؼدير :إن قؾت كـ يؽـ (.)2
وقػة مع ما سبؼ:
لؼد وقػـا ساب ًؼا مع أققال الؿعرتضقـ طؾك قراءة ابـ طامر والؿميديـ لفا،
وبعد الـظر يف هذه الؿسللة ،فنكَّـا كقد اإلشارة إلك أيت:
أوّٓ :
إن محقر البحث ٓ يدور حقل إثبات صحة الؼراءة ،ففذا إمر مؼطقع
ً
فقف ،يؼقل اإلمام الذهبل :إن اإلجؿاع قد اكعؼد قط ًعا طؾك تؾؼل حرف ابـ طامر
بالؼبقل ( ،)3ويؼقل كظام الديـ الـقسابقري :والحؼ طـدي يف هذا الؿؼام أن الؼرآن
حجة طؾك غقره ولقس غقره حجة طؾقف ،والؼراءات السبع كؾفا متقاترة فؽقػ يؿؽـ
تخطئة بعضفا؟ فنذا ورد يف الؼرآن الؿعجز مثؾ هذا الرتكقب لزم الؼقل بصحتف،
وفصاحتف وأن ٓ يؾتػت إلك أكف هؾ ورد لف كظقر يف أشعار العرب وتراكقبفؿ أم ٓ،
( )1الربهان يف طؾقم الؼرآن-291,293.2 ،
( )2البحر الؿديد-157.1 ،
( )3معرفة الؼراء الؽبار-195.1 ،
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وإن ورد فؽثقر أم ٓ؟ (-)1
ثاك ًقا :لؼد أثبت العؾؿاء مـ لدن سقبقيف ومـ جاء بعده َّ
أن كصب جقاب
شعرا يثبت ذلؽ ،ثؿ ب َّقـ لـا
الطؾب يف هذا الؿؼام قد ورد يف كالم العرب ،وذكر لـا ً
العالمة ابـ مالؽ ّ
أن الـصب يف هذا الؼراءة جاء لقققع الػاء بعد أداة حصر هل
إكؿا) ،وهذا ما أجازه الؽقفققن ،مستشفديـ طؾك ذلؽ بؽالم العرب ،وهق ققلفؿ:
( ّ
إكؿا هل ضربة مـ إسد فتحطؿ ضفره -
ثال ًثا :لؼد ساوى بعض العؾؿاء بقـ خطاب اهلل والخطاب العادي بقـ البشر،
فلخضعقا خطاب اهلل لؼقاكقـ الخطاب البشري ،وهذا ما ٓ يجقز ،إذ إكّـا بقـ أمريـ:
فن ّما أن كثبت هلل الؼدرة الؿطؾؼة ،ومـ ثؿ ففق قادر طؾك أن يخاصب الؿعدوم،
ويجعؾف مقجق ًدا ،ثؿ يـشئف كشلة أخرى ،وأن كثبت لف ما أثبت لـػسف مـ كالم وققل
كحجؿف ،وهذا ما ٓ يؾقؼ بعظؿ قدر الؿقلك جؾ وطز ،ومـ
وأمر ،أو كـػل ذلؽ أو
ِّ
هـا فنن دطقى (الؿجاز) ،ودطقى (مخاصبة الؿعدوم) باصؾة ،وٓ تؾقؼ بؽؿال اهلل-
راب ًعا :رفض العؾؿاء هذه الؼراءة بدطقى أكف ٓ فائدة مـ هذا الرتكقب دٓل ًقا،
إذ ّ
إن الػاطؾ يف كؾقفؿا واحد ،وهذا ما ٓ يستؼقؿ مع جؿؾة الشرط ،وهذا الؽالم بـل
ّ
كؼقل:إن الػاطؾ
طؾك أساس ما ذكركا ساب ًؼا مـ طدم فائدة مخاصبة الؿعدوم ،ولعؾـا
إول يف هذه أية لقس هق الثاين :فؼقلف(:كـ) هق أمر لصقرة مغايرة طـ الثاكقة
بشرا ،فإول مغاير لؾثاين ،أو الؿعدوم الؿساوي
تؿا ًما ،فاهلل قد يلمر الرتاب فقحقلف ً
ْ
كـت تؽـٕ ،ن هذا
لؾؿقجقد طـده ،فقؽقن شق ًئا أراده ،وهذه الصقرة ٓ
تساوي:إن َ
الرتكقب يشقر إلك ذات واحدة ،بقد أن الؼراءة ،تشقر إلك ذاتقـ مـػصؾتقـ ،ولق كاكت
أصال لألخرى-
إحداهؿا ً
( )1غرائب الؼرآن-172.3 ،
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خامساّ :
إن الـظر إلك هذه الؼراءة كان يؿؽـ أن يؽقن طؾك أساس تلويؾ
ً
الظاهر مـ الؼقل ،أي بحؿؾف طؾك الؿعـك ،كؿا قال بذلؽ إكجري ،فنذا كان العؾؿاء
قد كظروا إلك مسللة تساوي الؿبتدأ والخرب كؿا يف ققلفؿ:أكت أكت ،وشعري
شعري ،طؾك أهنا ٓ يؿؽـ أن تؽقن طؾك أساس الظاهر مـ الؾػظٓ :تحاد الؾػظقـ
كؿا يف قراءة ابـ طامر ،وراحقا يؾتؿسقن لفا التلويؾ ،لجزمفؿ بلن الؿتؽؾؿ ٓ يؿؽـ
أن يصدر مـف هذا الؽالم والدٓلة واحدة لديف ،فنذا كان هذا ٓ يجقز يف حؼ الؿتؽؾؿ
العادي ،ففؾ يجقز يف حؼ اهلل !؟ يؼقل ابـ جـل --- :هذا كؾف وغقره مؿا هق جار
ٍ
متـاه يف
مجراه ،محؿقل طـدكا طؾك معـاه دون لػظف :أٓ ترى أن الؿعـك :وشعرى
الجقدة ،طؾك ما تعرفف وكؿا بؾغؽ---وأكت أكت أي :وأكت الؿعروف بالؽرم---فؾقٓ
هذه إغراض وأهنا مرادة معتزمة ،لؿ يجز شلء مـ ذلؽ :لتعرى الجزء أخر مـ
زيادة الػائدة طؾك الجزء إول -وكلكف إكؿا أطقد لػظ إول لضرب مـ اإلدٓل
والثؼة بؿحصقل الحال (-)1
سادسا :يفقن إمر لق ّ
أن طؾؿاء الؼراءات ،والـحاة مؿـ أكؽروا قراءة ابـ
ً
طامر ،جعؾقها مـ باب تػاوت مستقيات الػصاحة ،يؼقل الؿؼدسل :غقر أن همٓء
السبعة لشفرهتؿ وكثرة الصحقح يف قراءهتؿ تركـ الـػس إلك ما كؼؾ طـفؿ فقق ما
كؼؾ طـ غقرهؿ -فؿؿا كسب إلقفؿ وفقف إكؽار أهؾ الؾغة وغقرهؿ ---وكصب كـ
فقؽقن  ---وغقر ذلؽ ---،وإن صح الـؼؾ فقف ففق مـ بؼايا إحرف السبعة التل
كاكت الؼراءة الؿباحة طؾقف طؾك ما هق جائز يف العربقة فصقحا كان أو دون
ذلؽ (-)2ويمكد هذا الؽالم أبق حقان ،فقؼقل :والؼراءة سـة متبعة ،ويقجد فقفا

( )1الخصائص-343.3 ،
( )2الؿرشد القجقز-176,174 ،
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الػصقح وإفصح ،وكؾ ذلؽ مـ تقسقره تعالك لؾذكر (-)1ويؼقل ابـ طاشقر:
ومدوكات الـحق ما قصد هبا إٓ ضبط ققاطد العربقة الغالبة :لقجري طؾقفا الـاشئقن
يف الؾغة العربقة ،ولقست حاصرة ٓستعؿال فصحاء العرب ،والؼراء حجة طؾك
الـحاة دون العؽس ،وققاطد الـحق ٓ تؿـع إٓ ققاس الؿقلديـ طؾك ما ورد كادر ًا يف
الؽالم الػصقح ،والـدرة ٓ تـايف الػصاحة (-)2
ساب ًعا :لقس مـ الؿـطؼ وصػ قراءة طربل فصقح طاش يف طصر الػصاحة
والبالغة بلهنا وهؿ أو خطل ،إذ لق كان مخط ًئا لؿا قرأ السقاق ذاتف يف آيات محددة
بالـصب ،وأخرى بالرفع( )3دا ً
ٓ طؾك شدة ضبطف-
ثامــ ّ
ًا:إن جعؾ قراءة ابـ طامر صحقحة طؾك الظاهر فؼط ،هق صعـ يف الـص
الؼرآينّ :
ٕن الرتكقب الظاهر (بالـصب) ٓ يػضل إلك الدٓلة الصحقحة مـف ،ففؾ
الؼرآن قاصر حتك يؽقن شؽؾقًا فؼط؟إكَّـا يؿؽـ أن كتجاوز الظاهر مـ الؾػظ ،لـبحث
ْ
ؼؿ ،وطؾقف ٓ تجقز قراءة
يجقزون:إن
طـ سقاق الؿؼام ،فالؿعرتضقن ٓ
َ
قؿت َت ْ
ّ
ْ
كؼقل:إن الؿتؽؾؿ يف هذه السقاقات ٓ يـطؼ هبذا الرتكقب إٓ
الـصب:إن كـت تؽـ،
مع وجقد سقاق مؼامل يػفؿ مـ الؽالم بدون ٍ
تتؿة لؾؽالم :فالجؿؾة إولك يؿؽـ
ْ
كريؿا ،أو مفاكًا ،وهذا يصرف معـك الؼقام
ؼؿ
صرففا طؾك الـحق
أيت:إن َ
ً
قؿت َت ْ
ْ
تؽـ طؾك
إول طـ الؼقام الثاين الؿؼرتن بدٓلة الحال ،ومثؾف قراءة
الـصب:إن كـت ْ
ما أراد اهلل-

( )1البحر الؿحقط-523.8 ،
( )2التحرير والتـقير-78.7 ،
( )3أقصد أيتقـ ( )59مـ آل طؿران و( )73مـ إكعام-
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انخبرًخ
َ
فقؽقن) بالـصب،
وبعد هذا العرض لؿققػ العؾؿاء مـ قراءة ابـ طامر (كـ
خؾصت الدراسة إلك مجؿقطة مـ الـتائج ،مـ أهؿفا:
جؾقال ،مـ العرب الخؾص ،صحة روايتف ،وصح
ً
أوٓ :يعد ابـ طامر تابع ًقا
ً
سـدها ،وهل سبعقة ٓ مجال لردها ،أو الطعـ فقفا-
َ
اطرتاضا مـ كثقر مـ
فقؽقن) بالـصب،
ثاك ًقآ:قت قراءة ابـ طامر (كـ
ً
العؾؿاء ،واكؼسؿقا إلك رافض مخ ِّط ٍئ ،أو مضع ٍ
ػ-
ِّ
ثالثـًا :يعد سقبقيف ّأول مـ ضعػ هذه الؼراءة ،مع أكف ذكر طد ًدا مـ الشقاهد
يف باهبا ،ولؽـف قؾقؾة القرود بالـسبة إلقف ،ويعد الػارسل أكثر الؿعرتضقـ الذيـ
أصالقا الؽالم يف آطرتاض طؾك هذه الؼراءة-
راب ًعا :أجاز طدد مـ العؾؿاء قراءة ابـ طامر ،ودافعقا طـفا ،وتؿثؾت ردودهؿ
بتلكقد صحة الؼراءة بجعؾفا طؾك باب مـ إبقاب أتقة:
 -1أهنا جاءت طؾك أساس مقافؼة الظاهر مـ تركقب الجؿؾة الطؾبقة ،وقد قال
بف العديد مـ العؾؿاء-
 -2جعؾ ابـ مالؽ مـ مقاضع إضؿار (أن) الـاصبة لؾؿضارع ،وققطفا يف
سقاق (إكؿا) ،وكسب هذا إمر لؾؽقفققـ ،وذكر شاهدً ا طؾك ذلؽ-
 -3رأى ابـ الضائع يف هذه الؼراءة وجفًا حسـًا ،وهق كصبف يف جقاب
الشرط :لتؼدم (إذا) يف بداية السقاق-
خامسا :كظر العديد مـ الؿػسريـ إلك أية طؾك أساس كطاق الؼدرة البشرية،
ً
ولؿ يـظروا لفا طؾك أساس مطؾؼ الؼدرة اإللفقة :ولذا أخضعقا أية إلك آتجاهات
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العؼدية لديفؿ ،فـػقا الؽالم ،أو الؼقل ،أو إيجاد الؿعدوم أو مخاصبتف ،ولذا لؿ
يصؾح الرتكقب الـحقي لديفؿٕ :كّف ٓ تغاير يف الػاطؾقة يف الرتكقب ،كؿا صرفقا
الؿسللة طـ جفة الحؼقؼة إلك جفة الؿجاز ،مع ّ
أن اهلل طؾك كؾ شلء قدير ،وقدرتف
كافذة يف الؿعدوم والؿقجقد ،وما دام أكف قادر طؾك إيجاد الشلء مـ الؿعدوم ،ففق
قادر طؾك مخاصبة الؿعدوم ،وطؾقف فالػاطؾ إول هق (الؿعدوم) أو إصؾ ،مثؾ
الرتاب ،والػاطؾ الثاين هق الؿتؽقن مـفا (الؿقجقد) واهلل أطؾؿ-
سادساّ :
إن الؼرآن الؽريؿ هق الحجة طؾك الؾغة العربقة ولقست الؾغة حجة
ً
طؾك الؼرآن ،والؼقاطد ٓ تشؿؾ الؾغة العربقة بلكؿؾفا ،وٓ تشؿؾ جؿقع مستقيات
الػصاحة ،والتل يؿؽـ أن تؼع الؼراءات ضؿـ كطاقفا-

اهت٘صٚات:
يقصل الباحثان بلن تؽقن الدراسات يف مثؾ هذا الباب قائؿة طؾك الؿـفج
التداولل ،وآرتؽاز طؾك السقاق :لبقان الدٓلة الحؼقؼة مـ الـص :الؿشقر إلك صحة
التركقب أو طدم صحتف-
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انًظبدس ٔانًشاخغ
 اإلباكة يف الؾغة العربقة ،سؾؿة بـ مسؾؿ العقتبل ،تحؼقؼ:طبد الؽريؿ خؾقػةوآخرون ،وزارة الرتاث الؼقمل ،مسؼط ،طؿان ،ط1999 ،1م-
 إزمـة وإمؽـة ،أحؿد بـ محؿد إصػفاين ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،ط1417 ،1هـ-
 أساس البالغة ،جار اهلل الزمخشري ،تحؼقؼ:محؿد باسؾ طققن السقد ،دارالؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،ط1998 ،1م-
 إصالح الؿـطؼ ،يعؼقب بـ السؽقت ،تحؼقؼ:محؿد مرطب ،دار إحقاءالرتاث العربل ،ط2332 ،1م-
 إصقل يف الـحق ،أبق بؽر ابـ السراج ،تحؼقؼ:طبد الحسقـ الػتؾل،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط1988 ،3م-
 إطراب الؼرآن ،إسؿاطقؾ بـ محؿد إصبفاين ،تؼديؿ:فائزة الؿميد ،ففرسةمؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة ،الرياض ،ط1995 ،1م-
 إطالم ،خقر الديـ الزركؾل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط2333 ،15م- اإلكصاف يف مسائؾ الخالف ،أبق الربكات إكباري ،تحؼقؼ:محؿد محلالديـ طبد الحؿقد ،الؿؽتبة العصرية ،بقروت1987 ،م-
 إيضاح شقاهد اإليضاح ،الحسقـ بـ طبداهلل الؼقسل ،تحؼقؼ:محؿدالدطجاين ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،ط1987 ،1م-
 باهر الربهان يف معاكك مشؽالت الؼرآن ،محؿقد بـ أبل الحسـ،تحؼقؼ:سعاد بابؼل ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة1998 ،م-
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 البحر الؿحقط ،أبق حقان إكدلسل ،تحؼقؼ :طادل أحؿد طبد الؿقجقدوطؾل محؿد معقض ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،ط 2331 ،1م-
 البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،أحؿد بـ محؿد إكجري،تحؼقؼ:أحؿد طبد اهلل الؼرشل ،الـاشر :الدكتقر حسـ طباس زكل ،الؼاهرة1419 ،هـ-
 الربهان يف طؾقم الؼرآن ،بدر الديـ الزركشل ،تحؼقؼ:محؿد أبق الػضؾإبراهقؿ ،دار إحقاء الؽتب العربقة ،الؼاهرة ،ط1957 ،1م-
 التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر طاشقر ،دار سحـقن ،تقكس1997 ،م- تػسقر البقضاوي ،كاصر الديـ البقضاوي ،تحؼقؼ :محؿد الؿرطشؾل ،دارإحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط1418 ،1هـ-
 تػسقر ابـ ططقة ،طبد الحؼ بـ ططقة ،تحؼقؼ:طبد السالم طبد الشايف ،دارالؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط1422 ،1هـ-
 تػسقر الطربي ،محؿد بـ جرير ،تحؼقؼ:أحؿد شاكر ،ممسسة الرسالة،بقروت ،ط2333 ،1م-
 تػسقر الؼرآن ،مـصقر بـ محؿد السؿعاين ،تحؼقؼ:ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿبـ طباس ،دار القصـ ،الرياض ،ط1997 ،1م-
 تػسقر الؼرآن العزيز ،محؿد ابـ أبل َز َمـقـ ،تحؼقؼ :حسقـ طؽاشة،ومحؿد الؽـز ،الػاروق الحديثة ،الؼاهرة ،ط2332 ،1م-
 تػسقر الـسػل ،طبد اهلل بـ أحؿد الـسػل ،تحؼقؼ:يقسػ بديقي ،دار الؽؾؿالطقب ،بقروت ،ط1998 ،1م-
 -تؿفقد الؼقاطد بشرح تسفقؾ الػقائد ،محؿد بـ يقسػ بـ أحؿد (كاضر
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الجقش) تحؼقؼ :طؾل فاخر وآخرون ،دار السالم ،الؼاهرة ،ط 1428 ،1هـ-
 هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال ،يقسػ طبد الرحؿـ الؽؾبل ،تحؼقؼ:بشارطقاد ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط1983 ،1م-
 التقسقر يف الؼراءات السبع ،طثؿان بـ سعقد الداين ،تحؼقؼ:أتق تريزل ،دارالؽتاب العربل ،بقروت ،ط1984 ،2م-
 جامع البقان ،طثؿان بـ سعقد الداين ،جامعة الشارقة ،اإلمارات ،ط،12337م-
 الجـك الداين يف حروف الؿعاين ،حسـ بـ قاسؿ الؿرادي ،تحؼقؼ:محؿدفاضؾ ،وفخر الديـ قباوة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت1992 ،م-
 حاشقة الصبان ،محؿد بـ طؾل الصبان ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط،11997م-
 حجة الؼراءات ،طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة ،تحؼقؼ:سعقد إفغاين،دار الرسالة ،بقروت-
 الحجة يف الؼراءات السبع ،الحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف ،تحؼقؼ:طبد العالسالؿ مؽرم ،دار الشروق ،بقروت ،ط1431 ،4هـ-
 الحجة لؾؼراء السبعة ،أبق طؾل الػارسل ،تحؼقؼ:بدر الديـ قفقجل ،وبشقرحقيجاين ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،دمشؼ1984 ،م-
 الخصائص ،طثؿان ابـ جـل ،تحؼقؼ:محؿد الـجار ،دار الشمون الثؼافقةالعامة ،بغداد ،ط1993 ،4م-
 -الدر الؿصقن ،السؿقـ الحؾبل ،تحؼقؼ:أحؿد محؿد الخراط ،دار الؼؾؿ،
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دمشؼ ،ط1986 ،1م-
 درة الغقاص يف أوهام الخقاص ،الؼاسؿ بـ طؾل الحريري ،تحؼقؼ:طرفاتمطرجل ،ممسسة الؽتب الثؼافقة ،بقروت ،ط1998 ،1م-
 ديقان إطشك ،تحؼقؼ محؿد حسقـ ،مؽتبة أداب ،الجؿامقز ،مصر،1953م-
 ديقان جؿقؾ بثقـة ،دار بقروت ،بقروت1982 ،م- ديقان الحطقئة ،دراسة:مػقد قؿقحة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط،11993م-
 ديقان طؿر بـ أبل ربقعة ،تؼديؿ:فايز محؿد ،دار الؽتاب العربل ،بقروت،ط1996 ،2م-
 ديقان طؿرو بـ أحؿر الباهؾل ،تحؼقؼ:حسقـ ططقان ،مجؿع الؾغة العربقة،دمشؼ-
 زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،طبد الرحؿـ بـ محؿد الجقزي ،تحؼقؼ:طبدالرزاق الؿفدي ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط1422 ،1هـ-
 السبعة يف الؼراءات ،أحؿد بـ مقسك بـ مجاهد ،تحؼقؼ:شققل ضقػ ،دارالؿعارف ،مصر ،ط1433 ،2هـ-
 سر صـاطة اإلطراب ،طثؿان ابـ جـل ،تحؼقؼ:حسـ هـداوي ،دار الؼؾؿ،دمشؼ ،ط1985 ،1م-
 شرح أبقات سقبقيف ،يقسػ بـ أبل سعقد السقرايف ،تحؼقؼ:محؿد طؾلهاشؿ ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية ،دار الػؽر ،الؼاهرة1974 ،م-
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 شرح تسفقؾ الػقائد ،محؿد بـ طبد اهلل بـ مالؽ ،تحؼقؼ:طبد الرحؿـالسقد ،محؿد بدوي الؿختقن ،دارهجر ،الؼاهرة ،ط1993 ،1م-
 شرح التصريح طؾك التقضقح ،خالد إزهري ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،ط2333 ،1م-
 شرح الؽافقة ،رضل الديـ اإلسرتاباذي ،تحؼقؼ:يقسػ حسـ طؿر ،جامعةقاريقكس1978 ،م-
 شرح الؽافقة الشافقة ،جؿال الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مالؽ ،تحؼقؼ طبدالؿـعؿ هريدي ،مؽة الؿؽرمة ،إحقاء الرتاث اإلسالمل ،جامعة أم الؼرى ،ط،1
1982م-
 شرح الؿػصؾ ،يعقش بـ طؾل بـ يعقش ،تحؼقؼ:إيؿقؾ يعؼقب ،دار الؽتبالعؾؿقة ،بقروت ،ط2331 ،1م-
 غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ،محؿد بـ محؿد الجزري،تحؼقؼ:برجسرتاسر ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط2336 ،1م-
 غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،محؿقد بـ حؿزة تاج الؼراء ،دار الؼبؾةلؾثؼافة اإلسالمقة ،جدة ،ممسسة طؾقم الؼرآن ،بقروت-
 غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان ،كظام الديـ الـقسابقري ،تحؼقؼ:زكرياطؿقرات ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط1416 ،1هـ-
 فتح القصقد يف شرح الؼصقد ،طؾؿ الديـ السخاوي ،تحؼقؼ:مقٓي محؿداإلدريسل ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،ط2332 ،1م-
 -قراءات اإلمام ابـ طامر ،سامل طبد الػتاح هالل ،دار الصحابة ،صـطا ،ط،1
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2337م-
 الؽتاب ،سقبقيف ،تحؼقؼ:طبد السالم هارون ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،ط1988 ،3م-
 الؽشاف ،جار اهلل الزمخشري ،تحؼقؼ:طبد الرزاق الؿفدي ،دار إحقاءالرتاث العربل ،بقروت-
 الالمات ،طبد الرحؿـ الزجاجل ،تحؼقؼ:مازن الؿبارك ،دار الػؽر،بقروت ،ط1985 ،2م-
 الؿبسقط يف الؼراءات العشر ،أحؿد بـ الحسقـ الـقسابقري ،تحؼقؼ :سبقعحاكقؿل ،مجؿع الؾغة العربقة ،دمشؼ1981 ،م-
 مجاز الؼران ،معؿر بـ الؿثـك ،تحؼقؼ:محؿد فماد سزكقـ ،مؽتبةالخاكجل ،الؼاهرة1381 ،هـ-
 الؿجقد يف إطراب الؼرآن الؿجقد ،مقسك محؿد زكقـ الصػاقسل،مـشقرات كؾقة الدطقة اإلسالمقة ،صرابؾس ،لقبقا ،ط1992 ،1م-
 الؿحتسب ،طثؿان بـ جـل ،وزارة إوقاف ،الؿجؾس إطؾك لؾشمونالديـقة ،مصر-
 الؿرشد القجقز إلك طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز ،شفاب الديـ الؿؼدسل،تحؼقؼ:صقار ققٓج ،دار صادر ،بقروت1975 ،م-
 الؿزهر يف الؾغة وأكقاطفا ،جالل الديـ السققصل ،تحؼقؼ:فماد طؾلمـصقر ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط1998 ،1م-
 -مسائؾ خالفقة يف الـحق ،أبق البؼاء العؽربي ،تحؼقؼ:محؿد خقر الحؾقاين،
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دار الشرق العربل ،بقروت ،ط1992 ،1م-
 مشؽؾ إطراب الؼرآن ،مؽل بـ أبل صالب ،تحؼقؼ:حاتؿ صالح الضامـ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط1435 ،2هـ-
 معاين الؼراءات ،أبق مـصقر إزهري ،مركز البحقث يف كؾقة أداب،جامعة الؿؾؽ سعقد ،السعقدية ،ط 1991 ،1م-
ومحؿـد الـجار،
 معاين الؼرآن ،يحقك بـ زياد الػراء ،تحؼقؼ:أحؿد كجايتّ
كشر كاصر خسرو ،صفران-
 معاين الؼرآن وإطرابف ،إبراهقؿ بـ السري الزجاج ،تحؼقؼ:طبد الجؾقؾشؾبل ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،ط1988 ،1م-
 معاين الؼرآن الؽريؿ وإطرابف ،أبق جعػر الـحاس ،تحؼقؼ:محؿد طؾلالصابقين ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿرمة ،ط1439 ،1هـ-
 معجؿ الػروق الؾغقية ،أبق الفالل العسؽري ،تحؼقؼ :بقت اهلل بقات،ممسسة الـشر اإلسالمل ،قؿ ،ط1412 ،1هـ-
 معرفة الؼراء الؽبار ،شؿس الديـ الذهبل ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،ط1997 ،1م-
 مغـل الؾبقب ،ابـ هشام إكصاري ،تحؼقؼ:مازن الؿبارك ومحؿد طؾلحؿداهلل ،دار الػؽر ،بقروت ،ط1985 ،6م-
 الؿػصؾ ،جار اهلل الزمخشري ،تحؼقؼ:طؾل بق مؾحؿ ،مؽتبة الفالل،بقروت ،ط1993 ،1م-
 -الؿؼتضب ،محؿد بـ يزيد الؿربّد ،تحؼقؼ:محؿد طبد الخالؼ طضقؿة ،طالؿ
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الؽتب ،بقروت1963 ،م-
 الـشر يف الؼراءات العشر ،شؿس الديـ الجزري ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت- كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،إبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل ،دار الؽتاباإلسالمل ،الؼاهرة-
 هؿع الفقامع ،جالل الديـ السققصل ،تحؼقؼ:طبد العال سالؿ مؽرم ،طالؿالؽتب ،الؼاهرة ،ط2331 ،1م-
 القجقه والـظائر ،أبق الفالل العسؽري ،تحؼقؼ:محؿد طثؿان ،مؽتبةالثؼافة الديـقة ،الؼاهرة ،ط2337 ،1م-
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The Function of Request in the Accusative
Case in the Reading of Ibn Amir
Dr. Riyad Rizkallah Abu Hula
Professor of Language and Assistant Grammar
Hashemite University, Jordan

Abstract
The reading of Ibn Amir (kun fa-yakuun) in the accusative
case has been rejected because the function of request in the
accusative case has not been denoted. This study has
concluded a number of results, such as: Ibn Malik has noted
that one situation of deleting the accusative inna is when it
occurs within the innama context. He has attributed this
case to the Kufan grammarians‟ viewpoint. Ibn al-Dhaak'ic
has pointed out that this accusative case is optionally
accepted where the article idhaa precedes anna. The context
will be helpful for the structure to be grammatically wellformed. For example, the sentence: in qumta taqum is not
grammatical. However, the sentence: in qumta taqum
kariim-an, aw muhan-an is grammatical. This structure has
distinguished the meaning of the first standing up situation
from the second one; the reading with the accusative case is
the same: in kunta takun ala ma araada allah.
Key words:
reading, Ibn Amir, imperative clause, accusative case,
nominative case.
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ُ
ُ َ
يا اخت ِهف يف إعًانّ يٍ احلشٔف
د .عو ٛبّ اذتطّ بّ ٓاغٍ اهطِّسِذاُّٛ
األضتاذ املػازن

قطٍ اهوػ ٞاهعسب،ٞٚ

كو ٞٚاآلداب ،جاًع ٞاهطا٢
تاريخ التحؽقؿ3417/5/11 :

تاريخ اإلفادة3417/7/7 :

املطتخوا:
تشغؾ كظرية العامؾ يف الـحق
كبقرا مـ اهتؿام طؾؿاء الـحق ،و ُتعدّ
العربل ح ّق ًزا ً
ّ

أن ّ
تؼرر طـد العؾؿاء ّ
كؾ حرف يعؿؾ فقؿا
الحروف جز ًءا مـ هذه الـظرية ،وقد ّ
اختص بالػعؾ طؿؾ فقف العؿؾ الؿخصقص بف وهق
فعال ،فؿا
اسؿا كان أو ً
ّ
ّ
اختص بف ً
الجر ،وما
الـصب والجزم ،وما
ّ
اختص بآسؿ طؿؾ فقف العؿؾ الؿخصقص بف وهق ّ
مؿا ُش ّبف بالػعؾ كـ ( ّ
إن) وأخقاهتا-
كان غقر
ّ
مختص ٓ يعؿؾ فقفؿا شق ًئا ،ما لؿ يؽـ ّ
مؿا وقع الخالف يف
وقد تـاول هذا البحث ما كان غقر
ّ
مختص مـ الحروفّ ،
إطؿالف ،فعرض هذه الحروف وذكر مذاهب الؿاكعقـ والؿثبتقـ ،ودرس آراء ك ُّؾ
فريؼ دراسة طؾؿقة وقػت طؾك حجج ّ
كؾ فريؼ ،وكاقشتفا ووصؾت إلك الرأي
إصقب ،يف كظر الباحث ،وقد شؿؾت هذه الدراسة خؿسة أكقاع مـ هذه الحروف
ٓت) و( ْ
إن)،
جاءت طؾك الـحق أيت :إحرف الؿشبفة بـ (لقس) :وهل )ٓ( :و( َ
ٓ) آستثـائقةّ ( ،
(ٓ) الـافقة لؾجـس ( ،إ ّ
لعؾ) يف لغة ُطؼقؾ و(متك) يف لغة ُهذيؾ مـ
الجر ،حرف الـّداء-
حروف ّ
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الح ْرف ،اإلطؿال ،اختالف ،تعؿؾ ،الـحقيقن ،الخالف-
َ
اختؾػَ ،
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ًا ا تُوِ َ

إعٌاهٕ ًّ اذتُسٗ

انًمذّيـخ
الحؿد هلل ذي الػضؾ واإلكعام ،والصالة والسالم طؾك خقر إكام ،كب ّقـا محؿد
بـ طبد اهلل ،وطؾك آلف وصحبف الؿقامقـ الؽرام ،وبعد:
ّ
العربل واستقى طؾك سققف ،قد
فنن كظرية العامؾ التل قام طؾقفا الـحق
ّ
ضبطت أصقلف ،وك ّظؿت فروطف ،وكاكت الؿعقـ الذي ٓ يـضب لدارسل الـحق
قديؿا وحدي ًثا ،فؿـفا يـفؾقن يف تؼعقد ققاطدهؿ ،وطـفا يصدرون يف تؼريب الؼقاطد
ّ
ُّ
ربل
لؾشداة والؿبتدئقـ ،وهبا ُير ّدون الػروع إلك إصقل ،حتّك أضحك طؾؿ الـحق الع ّ
مـضب ًطا ،سفؾ الؼقاد يف أيدي دارسل العربقة والؿفتؿقـ بشلهنا ،ولؿ تتلثر بؿا كالفا
مـ كؼد وهتقيـ مـ شلهنا إلك يقمـا هذا-
وأققى هذه العقامؾ الػعؾ :إذ هق إصؾ يف العؿؾ ،وما كان بؿعـاه مـ
مختصا بشلء طؿؾ فقف ذلؽ العؿؾ
الؿشت ّؼات الـحقية العامؾة ،وما كان مـ الحرف
ً
اختص بالػعؾ طؿؾ فقف الـصب والجزم ،كـقاصب الؿضارع وجقازمف،
الؿعقـ ،فؿا
ّ
الجر ،وبعضفا ُأطؿؾ
لؿا اختصت بالدخقل طؾك آسؿ طؿؾت فقف ّ
الجر ّ
وحروف ّ
لؿشاهبة الػعؾ ،كـ ( ّ
إن) وأخقاهتا ،وهذه الحروف الؿشار إلقفا كدر مجلء الخالف
يف إطؿالفا ،وإن وقع الخالف كان ضعق ًػا ،كؿا هق الحال يف (إذن) و(لـ) الـاصبتقـ
مختص مـفا كـ (ٓ) و(إن)
لؾػعؾ الؿضارع ،وإكّؿا وقع الخالف فقؿا كان غقر
ّ
الـافقتقـ الؿشبفتقـ بـ (لقس) ،و(ٓ) الـافقة لؾجـس ،و(إ ّ
ٓ) آستثـائقة ،وأحرف
الجر يف لغة بعض الؼبائؾ العربقة أو بعض الرتاكقب-
الـداء ،وبعض أحرف ّ
وقد شدّ ين ما رأيت مـ الخالف يف هذا الـقع مـ الحروف ،فعزمت طؾك تت ّبعف
صالحا لؾدرس والؿـاقشة :لؿا يحتقيف مـ آراء واختقارات طؾؿقة
وجؿعف ،فقجدتف
ً
قائؿة طؾك أسس مـ السؿاع والؼقاس :ولؿا فقف مـ مخالػة الؿللقف لدى كثقر مـ
الدارسقـ وبعض الباحثقـ مـ ّ
أن الخالف محصقر يف إحرف الؿش ّبفات بـ (لقس)
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مؿا وقع فقف الخالف غقر
ولقس فقؿا سقاها خالف ،وقد وقػت طؾك طدد غقر قؾقؾ ّ
ّ
وٕن بعضفا ٓ يخؾق مـ
أكّـل آثرت آقتصار طؾك ما أورد ُتف :صؾ ًبا لالختصار:
ضعػ أو تؽ ّؾػ أو شذوذ وبُعد ،أو لشفرة الخالف فقفا بقـ الؿدرستقـ ،كالخالف
فقؿا ُيـصب بعده بنضؿار (أن) الؿصدرية ،فؽان هذا البحث الؿقسقم بـ (ما اختُؾػ
يف إطؿالف مـ الحروف) والذي أسلل اهللّ ,
جؾ وطال ,أن أكقن قد ُو ّفؼت فقؿا
وهديت فقف إلك الصقاب ،وابتعدت فقف طـ مقاصـ الزلؾ والخؾؾ ،إكّف
س ّطرتف فقفُ ،
ولل ذلؽ والؼادر طؾقف-
ّ
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إعٌاهٕ ًّ األذس املُػبّٔ ٞبـ هٚظ):

ألحؼ العؾؿاء أربعة أحرف بـ (لقس) تعؿؾ طؿؾفا يف رفع الؿبتدأ وكصب
الخرب ،طؾك ّ
أن إول اسؿفا والثاين خربها ،كؿا هق الحال يف (كان) وأخقاهتا ،وهذه
و(ٓت) ،وهذه إحرف
الحروف هل( :ما) الحجازية ،و(ٓ) الـافقة ،و(إِ ْن) الـافقة،
َ
مؿا هق مبسقط يف كتب الـّحق،
ُم ْشبِف ٌة لـ (لقس) يف الدٓلة طؾك الـػل ،وغقر ذلؽ ّ
وغقر ٍ
خاف طؾك أهؾ آختصاص ،ومؼتضك طؿؾفا لؿشاهبة (لقس) يؼتضل أن تؽقن
ّ
يـحط طـ إصؾ :ولفذا ُق ّقد هذا العؿؾ
فرطا طؾقفا يف العؿؾ ،وٓ ُبدّ لؾػرع أن
ً
فصؾت الؼقل فقف كتب الـّحق ،ولقس هدف هذا
مؿا ّ
بضقابط وشروط ُمع ّقـة ،وهذا ّ
البحث ذكر شلء مـ ذلؽ ،إ ّ
ٓ ما تع ّؾؼ بالخالف يف إطؿالف أو إهؿالف-
ـحصر فقؿا دار مـ خالف يف إطؿال هذه إحرف،
وحديثل يف هذا الباب ُم
ٌ
مستثـ ًقا مـفا (ما) الحجازية :لعدم ورود الخالف يف جقاز إطؿالفا أو إهؿالفا ،إ ّ
ٓ ما
ُذكر مـ اختالف الحجازيقـ والتؿقؿققـ يف إطؿالفا أو إهؿالفا ،وتقجقف العؾؿاء
لؾغتقفؿا-
فل ّما (ٓ) الـافقة التل تعؿؾ طؿؾ لقس فؼد وقع الخالف يف إطؿالفا بقـ
العؾؿاء بعد اكتؿال شروط إطؿالفا وهل الشروط الؿشفقرة يف إطؿال (ما)
الحجازية ،وهل :طدم مجلء ْ
(إن) بعدها ،وبؼاء الـّػل ،والرتتقب بقـ اسؿفا
خاصة( ،)1وقد أجاز ابـ جـل وابـ
وخربها ،مع اختصاص (ٓ) بالعؿؾ يف الـؽرات ّ
الشجري طؿؾفا يف الؿعرفتقـ ،فقؿا كؼؾف طـفؿا ابـ هشام يف الؿغـل(-)2

( )1يـظر :الؿؼاصد -248.2
( )2يـظر :الؿغـل  ،294.3وأمالل الشجري -433 ،432.1
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واحتجقا بـحق
فنطؿالفا بالشروط الؿتؼدمة هق ققل جؿاطة مـ العؾؿاء(،)1
ّ
ققل الشاطر(:)2
َت َع َّز َفال َشل ٌء َط َؾك إَ ْر ِ
ض َباقِ ًقا
ْ

ِ
اهلل واقِقا
وٓ َو َز ٌر م ّؿا َقضـَك ُ

وبـحق ققل أخر(:)3
ْت ِحصـًا بال ُؽ ِ
ؿاة َح ِصقـَا
َف ُب ِّقئ َ
ْ

ِ
ب َغ ْق َر
ك ََصـ ْر ُت َؽ إِ ْذ ٓ َصاح ٌ
ِ
خاذ ٍل
ووصػ ابـ مالؽ يف التسفقؾ( )4طؿؾفا بالؽثقر ،والؿشفقر ،وأورد شقاهد
أخرى ،بؾ جعؾ الؼقاس طؾك إطؿالفا يف الؿعرفتقـ شائ ًعا ،وتع ّؼبف أبق ح ّقان ّ
بلن
ذاهب إلك ّ
أن (ٓ) ٓ تعؿؾ هذا العؿؾ لذهب
طؿؾفا قؾقؾ جدً ا ،بؾ قال :ولق ذهب
ٌ
أصال ،وٓ كظؿ إ ّ
ٓ يف ذيـؽ البقتقـ الـادريـ،
مذه ًبا حسـًا :إذ ٓ ُيحػظ ذلؽ يف كثر ً
وٓ يـبغل أن ُتبـك الؼقاطد طؾك ذلؽ ،ولقس يف كتاب سقبقيف ما ّ
يدل طؾك ّ
أن إطؿالفا
مؼقسا ُم ّطر ًدا-)5( ---
مسؿقع مـ العرب ٓ ً
كثقرا فقؽقن ً
قؾقال وٓ ً
وقد وصػ ابـ الحاجب طؿؾفا ُّ
ضل طدم إطؿالفا
بالشذوذ ،واستظفر ّ
الر ُّ
ققاسا ،وط ّؾؾ ذلؽ بلكّف لؿ يرد يف كالمفؿ خرب (ٓ) مـصق ًبا ،كخرب (ما)
شذو ًذا أو ً
و(لقس)(-)6
( )1مـفؿ :سقبقيف يف الؽتاب  ،296.2والؿربد يف الؿؼتضب  ،382.4والصقؿري يف التبصرة ،391.1
وابـ يعقش يف شرح الؿػصؾ  ،212 ،211.1وابـ مالؽ يف شرح التسفقؾ  ،374.1وابـ هشام يف
الؿغـل -292.3
( )2البقت بال كسبة يف شرح التسفقؾ  ،376.1والتذيقؾ  ،282.4وتؿفقد الؼقاطد-1215.
( )3البقت يف الؿصادر السابؼة دون كسبة-
( )4يـظر :شرح التسفقؾ -374.1
( )5التذيقؾ -284.4
( )6يـظر :شرح الؽافقة -261 ،263.1
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الرضل فؼد جاء الخرب مـصق ًبا يف البقتقـ الؿتؼدمقـ،
والحؼ خالف ما ذكر
ُّ
ّ

مؿا ذكره ابـ مالؽ يف شرح التسفقؾ ،فال سبقؾ إلك إكؽاره-
وغقرهؿا ّ

وج ْع َؾ ما
مـع إطؿالفاَ ،
وكؼؾ أبق حقان ،والؿرادي ،والشاصبل طـ إخػش َ
فعال فؼقاسفا أ ّ
ٓ تعؿؾ شق ًئا،
مرفقطا بآبتداء ،ومـع الـّصب(ٕ :)1هنا لقست ً
بعدها
ً
فرع طـفا ،وكؼؾ ابـ يعقش
وكالم إخػش طـ (ٓت) وحؿؾقه طؾك (ٓ) :إذ هل ٌ
وأبق حقان والؿرادي()2
أيضا ،ويف الؿؼتضب ما يدفع هذا الـ َ
ّؼؾ :إذ
الؿـع طـ الؿربّد ً
َ
ّ

يؼقل الؿربّد :وقد ُتجعؾ (ٓ) بؿـزلة (لقس)ٓ :جتؿاطفؿا يف الؿعـك ،وٓ تعؿؾ إ ّ
ٓ
َ
يف الـؽرة ،فتؼقلٌ ٓ :
أفضؾ مـؽ (-)3
رجؾ
ومذهب إخػش مرجقح طـد الشاصبل(ٕ )4مقر ثالثة:
أحدهاّ :
أن كقهنا حر ًفا ٓ أثر لف يف الؿـعٕ :كّف لؿ يؽـ ماك ًعا يف (ما) التل هل
محؿقلة طؾقفا ،وإخػش مقافؼ لؾجؿفقر يف طؿؾفا-
وثاكقفاّ :
مر آك ًػا-
أن السؿاع قد جاء بنضفار آسؿ
ً
مرفقطا والخرب مـصق ًبا ،كؿا ّ
سؿعّ ،
وثالثفا :طؾك التسؾقؿ ّ
فنن طدم تؽرير (ٓ) مع الـؽرات،
بلن هذا لؿ ُي ْ
طؿرو ٌّ ,
دال طؾك أكّفا
كؿا كان ذلؽ مع الؿعارف – يف كحق ٓ :زيدٌ يف الدار وٓ ٌ
طامؾة طؿؾ (لقس)-
جقاز اإلطؿال واإلهؿال مع تقافر
السراج
وقد جاء طـ
ُ
ّ
الزجاج وابـ ّ
الشروط ،ووافؼفؿا ابـ خروف ،وكُؼؾ طـ ابـ الباذش أكّفا ٓ تعؿؾ إ ّ
ٓ يف آسؿ
( )1يـظر :آرتشاف ،1238.والجـك ،293.والؿؼاصد -244.2
( )2يـظر :شرح الؿػصؾ  ،122.1والجـك-293.
( )3الؿؼتضب -382.4
( )4يـظر :الؿؼاصد -245 ،244.2
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خاصة ،وهل مع اسؿفا يف مقضع مبتدأ(-)1
ّ
طؿا ذهب إلقف الزجاج وابـ السراج بؿا أجاب بف
وقد أجاب الشاصبل ّ
إخػشّ ،
وأن العؿؾ متع ّق ٌـ :لقرود السؿاع بف(-)2
والذي ُأراه أقرب لؾصقاب ّ
حؿال طؾك
ً
أن (ٓ) تعؿؾ يف الـؽرات بشروصفا
فقصح ققاسفا طؾقفا ،وٓ يضقرها ّ
أن الؿسؿقع فقفا قؾقؾ إذا
(ما) :إذ هل بؿعـاها،
ّ
ُققرن بؿسؿقع (ما) :وذلؽ لسببقـ:
أحدهؿاّ :
أن الؼقاس هـا مؼبقل ٓ ُمعارض لفٓ :ستقائفؿا يف الحرفقة،
قؾقال ،والؼقاس يؼبؾف وٓ يدفعف فنلحاقف بؿا ك ُثر السؿاع
والؿعـك ،وإذا كان السؿاع ً
ٌ
مؼبقل :كؿا قاسقا ( َفعقلة) يف الـسب طؾك فعقؾة ،فؼالقا فقفَ :ف َعؾِ ّل ،ولؿ ُيسؿع فقف
فقف
إ ّ
ٓ َ
الشاصبل(-)3
(شـقءة) وكسبقا إلقفَ :شـَئِ ّل ،ذكر معـاه
ّ
وأخرّ :
أن ابـ مالؽ ذكر أ ّن إطؿالفا يف الـؽرات كثقر ،وأورد مـف يف شرح
التسفقؾ ثالثة شقاهد ،بؾ ذهب إلك أبعد مـ ذلؽ فجعؾ الؼقاس طؾك إطؿالفا يف
الؿعرفة شائ ًعا ،وهذا ّ
يدل طؾك أكّفا يف اإلطؿال كـ (ما) تعؿؾ يف الـؽرة والؿعرفة-
والؽالم يف (ٓت) كالؽالم يف (ٓ) :إذ ققؾ هل (ٓ) زيدت طؾقفا التاء ،وقد
اختؾػقا يف إطؿالفا طؾك ثالثة مذاهب(:)4
أحدها :أكّفا تعؿؾ طؿؾ لقس فرتفع آسؿ وتـصب الخرب ،وهق مذهب
( )1يـظر :الؿصدر السابؼ-
( )2يـظر :الؿصدر السابؼ-
( )3يـظر :الؿؼاصد -253.2
( )4يـظر :آرتشاف ،1211.والجـك ،488.والؿغـل ،362 ,359.3وشرح التصريح،199.1
الفؿع-122.2
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ٓ ُيذكر معفا إ ّ
الجؿفقر ،واشرتصقا أن يؽقن معؿقٓها اسؿل زمان ،وأ ّ
ٓ أحدُ هؿا،

مرفقطفا ،كحق ققلف تعالك :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ( ،)1فاسؿفا
ويغ ُؾب أن يؽقن
َ
َّ ا ا
ت ح ن
ٍ
ِي
مـاص ،و ُقرئ شا ًذا( :)2ﮋوَل
حقـ
الحقـ
وٓت
محذوف ،والتؼدير:
َ
َ
ُ
ٍ
مـاص حقـًا لفؿ ،وهذا
حقـ
ام اناصﮊ والؿحذوف هـا هق الخرب ،والتؼدير :لقس
ُ

طؾك غقر الغالب ،واختؾػقا يف معؿقلفا فذهب سقبقيف إلك أكّفا ٓ تعؿؾ إ ّ
ٓ يف لػظ
كصبت ،وٓ َت َؿ ّؽ ُـ يف
رفعت أو
خاصة :إذ يؼقل :وٓ ُيجاوز هبا هذا الحقـ
َ
َ
الحقـ ّ
الؽالم كتؿ ُّؽـ (لقس) ،وإكّؿا هل مع الحقـ :كؿا ّ
أن ( َلدُ ْن) إكّؿا ُيـصب هبا مع
ُ
والزمخشري ،وأبق
(غدْ َوة) ،)3( ---ووافؼف جؿاطة مـفؿ إخػش ،والسقرايفّ،
ّ
الػراء،
الربكات
ّ
إكباري ،وابـ مالؽ يف الخالصة( ،)4وطزا أبقحقان هذا الؼقل إلك ّ
وتبعف ابـ هشام يف الؿغـل( ،)5والذي يف معاين الػراء ٓ ُيػقد التؼققد بؾػظ الحقـ ،بؾ
ضاهره إصالقف يف إوقات ،وقد ك ّبف إلك هذا البغدادي يف الخزاكة(-)6
الػارسل ،وابـ مالؽ يف شرح التسفقؾ وشرح الؽافقة الشافقة ،وابـ
وذهب
ّ

هشام()7

إلك أكّفا تعؿؾ يف الحقـ وما رادفف ،كـ (أوان) و(ساطة) وما أشبففؿا ،وهق

مر آك ًػا-
ققل الػراء ً
أيضا ،كؿا ّ
( )1سقرة ص-3 :
( )2هل قراءة طقسك بـ طؿر ،يف الشقاذ ٓبـ خالقيف ،133.والػريد -151.4
( )3الؽتاب -58.1
( )4يـظر :معاين الؼرآن لألخػش ،673.2وشرح الؽتاب لؾسقرايف  ،18.3والؿػصؾ ،82.والبقان
-312.2
( )5يـظر :آرتشاف ،1211.والؿغـل-361.3
( )6يـظر :الخزاكة  ،169.4ويـظر :معاين الؼرآن لؾػراء-397.2
( )7يـظر :الشقرازيات ،481 ،483.وشرح التسفقؾ ،377.1وشرح الؽافقة الشافقة  ،442.1وشرح
شذور الذهب-233.
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وثاكقفا :أكّفا ٓ تعؿؾ شق ًئا يف الؼقاسٕ :كّفا لقست بػعؾ ،وما جاء بعدها
مرفقطا ففق مبتد ٌأ ُحذف خربُه ،أو خربٌ ُحذف مبتدؤه ،وما جاء مـصق ًبا ففق مػعقل
ً
الرضل وأبق ح ّقان وابـ هشام( )1لألخػش ،والذي
لػعؾ محذوف ،وهذا الؼقل طزاه
ّ

يف الؿعاين( )2ضاهره ُّ
يدل طؾك ّ
أن إخػش مقافؼ لسقبقيف يف إطؿالفا إطؿال (لقس)،
ّ
مؿا لؿ يصؾ إلقـا مـ كتبف-
فؾعؾ هذا لألخػش يف بعض كتبف ّ

أن ابـ ِ
وذكر السققصل يف الفؿع(ّ )3
الع ْؾج كؼؾ يف البسقط هذا الؿذهب طـ
ّ

السقرايفّ ،والذي رأيتف يف شرح السقرايف أكّف مقافؼ لسقبقيف(-)4

وقد تؼدّ م الر ّد طؾك مذهب إخػش مـ كالم الشاصبل يف الؽالم طؾك مذهبف
ضعػّ :
ٕن وجقب
يف إطؿال (ٓ) ،ورد الرضل مذهب إخػش بؼقلف :وفقف
ٌ
حذف الػعؾ الـاصب ،أو خرب الؿبتدأ لف مقاضع متع ّقـة (-)5
وقد تر ّدد أبق ح ّقان يف إطؿال (ٓت) فاختار يف التذيقؾ والتؽؿقؾ مذهب
إخػش ،واختار يف آرتشاف مذهب الجؿفقر(-)6
وثالثفاّ :
أن (ٓت) هل (ٓ) الـافقة لؾجـس ،والتاء مزيدة طؾقفا ،وطؾقف يؽقن
ٍ
مـاص لفؿ ،وهذا
حقـ
(حقـ) يف أية اسؿ (ٓ) ،وخربها محذوف ،وتؼديره :وٓ َ
َ
أيضا-)7(,
الؼقل
معزو لألخػش ،وذكر صاحب الخزاكة أكّف لؾؽقفققـً ,
ٌّ
( )1يـظر :شرح الؽافقة  ،229.2وآرتشاف ،1211.والؿغـل -363.3
( )2يـظر :معاين الؼرآن لألخػش -673.2
( )3يـظر :الفؿع -123.2
( )4يـظر :شرح كتاب سقبقيف -18.3
( )5شرح الؽافقة -229.2
( )6يـظر :التذيقؾ  ،294 ،293.4وآرتشاف-1211.
( )7يـظر :آرتشاف ،1211.والجـك  ،488والؿغـل  ،363.3والخزاكة -173.4

484

ًا ا تُوِ َ

إعٌاهٕ ًّ اذتُسٗ

الرضل أكّف يؿقؾ إلك هذا الرأي :إذ يؼقل :وٓ يؿتـع دطقى
وضاهر طبارة
ّ

ؼقيف لزوم تـؽقر ما أضقػ (حقـ) إلقف ،فنذا اكتصب
كقن (ٓت) هل (ٓ) التربئة ،و ُي ّ
محذوف ،كؿا يف (ٓح َ
أي:
(حقـ) بعدها فالخرب
ٌ
قل) ،وإذا ارتػع فآسؿ محذوفْ ،
ٍ
مـاص ،كؿا يف ٓ :طؾقؽ (-)1
حقـ
حقـ ُ
ٓت َ
والذي يظفر لل ّ
أن (ٓت) تعؿؾ طؿؾ لقس ،كؿا هق مذهب الجؿفقر ،وهل
(ٓ) الؿتؼدم ذكرها زيدت طؾقفا التاء ،وطؿؾفا أققس مـ سابؼتفاّ :
ٕن تاء التلكقث
لحؼتفا فاشتدّ شبففا بالػعؾ ،وٓ يظفر معفا إ ّ
ٓ مـصقهبا ،و ُيم ّيده إجؿاع الؼراء يف
خاصة ،كؿا هق مذهب سقبقيف
الؿتقاتر طؾقف ،ويظفر لل– ً
أيضا ,أكّفا تعؿؾ يف الحقـ ّ
و َم ْـ وافؼف-
وكؿا وقع الخالف يف إطؿال (ٓ) و(ٓت) وقع يف ْ
(إن) الـافقة ،فلجاز
والػارسل ،وابـ
السراج،
إطؿالفا إطؿال (لقس)
الؽسائل وأكثر الؽقفققـ ،وابـ ّ
ّ
ّ
جـّل ،وابـ مالؽ( ،)2ومـعف الػراء وأكثر البصريقـ ،والؿغاربة( ،)3واختؾػ الـّ َؼ َؾ ُة طـ
أن سقبقيف أجاز إطؿالفاّ ،
سقبقيف والؿربّد فـؼؾ السفقؾل(ّ )4
وأن الؿربد مـع مـ ذلؽ،
ّ

وكؼؾ الـّحاس( )5طؽس ذلؽ فذكر ّ
أن سقبقيف والػراء يرفعان ،والؽسائل يـصب،
وهذا مذهب أبل الع ّباس– يعـل الؿربد-,
الـحاس هق الصحقح مـ مذهب الؿربد :إذ ورد يف الؿؼتضب قق ُلف:
وما كؼؾف ّ
( )1شرح الؽافقة -299.2
( )2يـظر :التذيقؾ  ،277.4وآرتشاف ،1237.والجـك ،239.وشرح التصريح  ،231.1والفؿع
 ،116.2ورأي ابـ جـل يف الؿحتسب  ،273.1وابـ مالؽ يف شرح التسفقؾ-375.1
( )3يـظر :الؿصادر السابؼة-
( )4يـظر :كؼؾ السفقؾل يف :التذيقؾ  ،277.4وآرتشاف ،1237.وشرح التصريح -231.1
( )5يـظر :الؿصادر السابؼة-
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َو َتؽقن فِل معـك ( َما) َتؼقلْ :
مـطؾؼ ،وكان سقبقيف ٓ
ٌ
ٌ
مـطؾؼَ ،أيَ :ما زيدٌ
إن زيدٌ
رفع ا ْل َخبَرٕ :كَّفا حرف كػل دخؾ طؾك ابتداء وخربه ،كؿا تدخؾ ألػ
يرى فقفا إِ َّٓ َ

آستػفام فال ُتغقره ،وذلؽ كؿذهب بـل تؿقؿ فِل (ما) ،وغقره ُي ِ
كصب ا ْل َخ َبر
جقز
َ
ُ

طؾك التّشبقف بـ (لقس) :كؿا ُفعؾ َذلؽ يف (ما) وهذا هق ال َؼ ْق ُلَّ َٕ :ك ُف ٓ فصؾ بقـفا
وبقــ (مـا) يف الؿعــك ،وذلؽ قـقلف طـ ّز َوجـ ّؾ :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ(َ ،)1و َقـ َال:
ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ(-)3( ---)2
ّ
وذكر ابـ مالؽ(ّ )4
واستدل بؼقل
أن مذهب سقبقيف إطؿالفا إطؿال (لقس)،
سقبقيف :وأما (إن) مع (ما) يف لغة أهؾ الحجاز ففل بؿـزلة (ما) يف ققلؽ :إكؿا
الثؼقؾة( )5تجعؾفا مـ حروف آبتداء ،وتؿـعفا أن تؽقن مـ حروف لقس
وبؿـزلتفا ( ،)6قال ابـ مالؽ :ف ُعؾِ َؿ هبذه العبارة أن يف الؽالم حرو ًفا مـاسبة لـ
(لقس) مـ جؿؾتفا (ما) وٓ شل َء مـ الحروف يصؾح لؿشاركة (ما) يف هذه الؿـاسبة
إٓ ْ
(إن) و(ٓ) فتعقـ كقهنؿا مؼصقديـ (-)7
بلن الؿتبادر إلك الذهـ ّ
وتع ّؼبف أبق ح ّقان ّ
أن ققلف :وتؿـعفا أن تؽقن مـ
حروف لقس مؼصقد بف أكّفا تؿـعفا مـ أن ترفع وتـصب كلخقات (لقس) التل هل

( )1سقرة الؿؾؽ-23:
( )2سقرة الؽفػ-5:
( )3الؿؼتضب -362.2
( )4يـظر :شرح التسفقؾ-375.1
( )5كذا يف الؽتاب والذي يف شرح التسفقؾ يف الؿقضع السابؼ :ففل بؿـزلة (ما) مع ّ
(إن) الثؼقؾة ،وهق
أوفؼ يف الؿعـكّ ،
ولعؾ ما يف الؽتاب تحريػ-
( )6الؽتاب -221.4
( )7شرح التسفقؾ -375.1
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(كان) وأخقاهتا ،وإصالق الحرف طؾك الػعؾ وآسؿ إصالق سائغ طـد الـحقيقـ(،)1
وما ذكره أبق ح ّقان هق الظاهر مـ كالم سقبقيف-
هذه مذاهب العؾؿاء يف إطؿال ْ
(إن) وإهؿالفا ،و َم ْـ مـع إطؿالفا قال :هل

ص تدخؾ طؾك الجؿؾ الػعؾقة ،كؼقلف تعالك :ﮋﮙ ﮚ ﮛ
حرف غقر مخت ّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ( )2والجؿؾ آسؿقة ،كؼقلف تعالك :ﮋﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﮊ( ،)3وما كاكت هذه حالف فح ّؼف أ ّ
ٓ يعؿؾ ،و َم ْـ أطؿؾفا قاسفا طؾك
(ما)ٕ :كّفا بؿعـاها ،وقد شاركتفا يف الدخقل طؾك الـؽرة والؿعرفة(-)4
واختار أبق

حقان()5

ّ

والسؿاع،
وصححف ،وأ ّيده بالؼقاس
الؿجقزيـ
ّ
ّ
مذهب ُ

خاصة ،ويف دخقلفا طؾك الؿعرفة
الؼقاس فألكّفا شاركت (ما) يف الـػل ،وكػل الحال ّ
السؿاع فؼد ذكر ققل أهؾ العالقة فقؿا حؽاه الؽسائل مـ ققلفؿْ :
(إن
والـؽرة ،وأ ّما ّ
ّ
ِ
ٓ بالعافقة) وققلفؿْ :
خقرا مـ أحد إ ّ
ضار َك) وكذا ما حؽاه
َ
(إن ذلؽ كاف َع َؽ وٓ َّ
أحدٌ ً
الؽسائل مـ أكّف سؿع أطرابقًا يؼقلَّ :
قائؿا) فلكؽرها طؾقف ضاكًا أكّفا الؿشددة
(إن ً
قائؿا ،فرتك الفؿز وأدغؿ الـقن
وقعت طؾك (قائؿ) فؼال
إطرابل إكّؿا أردت :إن أكا ً
ّ
يف الـقن ،كؼقلف تعالك :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ(-)6

وقرأ سعقد بـ جبقر :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
وخرجفا ابـ جـّل( )1يف الؿحتسب
ﯥﮊ( )7بـصب (طبا ًدا) و(أمثا َلؽؿ)ّ ،
( )1يـظر :التذيقؾ -279.4
( )2سقرة فاصر-41:
( )3سقرة يقكس-68 :
( )4يـظر :التذيقؾ -277 ،276.4
( )5الؿصدر السابؼ-278 ،277.
( )6الؽفػ-38.
( )7سقرة إطراف ،194 :والؼراءة مـسقبة لف يف الؿحتسب -273.1
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طؾك إطؿال (إن) الـافقة ،وذكر ّ
أن معـاها :ما الذيـ تدطقن مـ دون اهلل طبا ًدا أمثا َلؽؿ
يف اإلكساك ّقة ،وإكّؿا هل حجارة وكحقها ،فضال ُلؽؿ بعبادهتا أشدُّ مـ طبادتؽؿ
أمثا َلؽؿ-
وتع ّؼبف أبق ح ّقان(ّ )2
غقر ُمتع ّقـ ،وتحتؿؾ أن تؽقن (إن) هل
بلن هذا التّخريج ُ
الؿخػػة مـ الثؼقؾة ،وجعؾ هذا أحسـ ،بؾ هق متع ّقـ لتقافؼ الؼراءتقـ ،أ ّما ما ذكره
ابـ جـّل فػقف تـايف الؼراءتقـ :إذ قراءة التشديد تؼتضل أكّفؿ طبا ٌد أمثالفؿ ،وقراءة
التّخػقػ طؾك تخريج ابـ جـّل تؼتضل أكّفؿ لقسقا كذلؽ ،وهذا ُمحال يف كالم اهلل
تعالك-
تعسػ كبقر يف التخريج :إذ فقف
ور ّد كاضر الجقش( )3كالم شقخف ،ووصػف بلكّف ّ
كصب الؿخػػة الجزأيـ ،وهذا لؿ يثبت لؾؿشدّ دة ،فؽقػ يثبت لفا؟ واختار كقهنا
كافقة ،وٓ تـايف بقـ الؼراءتقـ :فؼراءة التشديد تػقد أكّفؿ طبا ٌد أمثا ُلفؿ ،والؼراءة
فالؿـػل
إخرى تػقد أكّفؿ لقسقا طبا ًدا أمثالؽؿ ،بؾ هؿ طبا ٌد دوكؽؿٕ :كّفؿ حجارة،
ّ
كقهنؿ أمثالفؿ ٓ كقهنؿ طبا ًدا-
والذي ُأراه صقا ًبا هق إطؿال ْ
لؼقة الشبف بقـفؿا ،وورود
(إن) هذه إطؿال (ما)ّ :
شعرا وك ًثرا ،وقد تؼدّ م ذكر الـثر ،ومـ الشعر ققلف(:)4
ذلؽ مـ كالم العرب ً
ْ
إن ُه َق ُم ْست َْقل ِ ًقا طؾك َأ َح ٍد

ِ
الؿجاكِ ِ
إ ّ
قـ
ٓ طؾك َأ ْض َعػ َ

=
( )1يـظر :الؿحتسب -273.1
( )2يـظر :التذيقؾ -279 ،278.4
( )3يـظر :تؿفقد الؼقاطد-1218.3
( )4البقت بال كسبة يف شرح التسفقؾ  ،375.1والتذيقؾ  ،279.4والجـك-239.
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وققل أخر(:)1
إن الؿرء مقتًا بِاك ِْؼ ِ
ِ
ضاء َح َقاتِ ِف
َْ ُ َْ

ولؽِ ْـ بِ ْ
لن ُي ْب َغك َط َؾ ْق ِف َف ُق ْخ َذٓ

وهل لغة فصقحة تؽ ّؾؿ هبا أهؾ العالقة ،كؿا َحؽك ذلؽ طـفؿ العؾؿاء ،فال
سبقؾ إلك ر ّدها-

ارت

إعٌاي ال) اهِاف ٞٚهوحِظ:
تعؿؾ (ٓ) هذه طؿؾ ّ
(إن) فتـصب الؿبتدأ وترفع الخرب بشروط مذكقرة يف

كتب الـحق( ،)2غقر ّ
أن الخالف قد وقع يف إطؿالفا ،وهؾ هل طامؾة يف آسؿ
والخرب؟ أو تعؿؾ يف آسؿ دون الخرب ،وضاهر كالم سقبقيف ّ
أن (ٓ) غقر طامؾة يف
مرفقطا بف قبؾ دخقلفا ،أي مرفقع بالؿبتدأ ،و(ٓ) وما
الخرب ،بؾ هق مرفقع بؿا كان
ً
دخؾت طؾقف يف مقضع رفع بآبتداء إذ يؼقل :واطؾؿ أن (ٓ) وما طؿؾت فقف يف
مقضع ابتداء ،كؿا أكّؽ إذا قؾت :هؾ مـ رجؾ فالؽالم بؿـزلة اسؿ مرفقع مبتدأ،
ٍ
شلء ،والذي ُيبـك طؾقف يف زمان أو يف مؽان ،ولؽـؽ
وكذلؽ :ما مِـ رجؾٍ ،وما مِـ
رجؾ ،وٓ شل َء ،إكّؿا ُتريدَ ٓ :
ُتضؿره ،وإن شئت أضفرتف ،وكذلؽَ ٓ :
رجؾ يف مؽان
وٓ شل َء يف زمان-)3( ---
وضاهر كالم سقبقيف ّ
أن (ٓ) ٓ تعؿؾ يف الخرب مطؾ ًؼا ،سقا ًء كان مػر ًدا ،أو
وحؿؾ كثقر مـ العؾؿاء كالم
مضا ًفا ،أو
شبقفا بف :إذ كالمف هـا طا ٌّم غقر ُم َخ َّصصَ ،
ً
طشر،
سقبقيف طؾك أكّف مخصقص بؽقن آسؿ مػر ًدا مبـ ًقا مر ّك ًبا معفا تركقب خؿس َة َ
وجعؾقا مذهبف يف الؿضاف والشبقف بف مقاف ًؼا لؿذهب إكثريـ مـ ّ
أن الخرب يف هذيـ
( )1البقت بال كسبة يف الؿصادر السابؼة-
( )2يـظر :آرتشاف-1295.
( )3الؽتاب-275.2
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مرفقع بـ (ٓ) بؾ جزم أبق ح ّقان بعدم وجقد الخالف يف رفعفا لؾخرب إذا كان مضا ًفا
شبقفا بف ،وإكّؿا وقع الخالف يف رفع الخرب إذا كان آسؿ مػر ًدا مر ّك ًبا معفا(-)1
أو ً
وما قالف أبق ح ّقان مـ طدم وجقد الخالف يف غقر الؿػرد تبع فقف ابـ مالؽ يف
التسفقؾ ،وذكر الشاصبل ّ
أن طؿؾفا يف آسؿ متّػؼ طؾقف ،ووقع الخالف يف طؿؾفا يف
ّ
غقر ُمركّب معفا طـد الجؿقع ،وإن ُركّب معفا
الخرب ،فؼقؾ :الخربُ
ٌ
مرفقع هبا إن كان َ

آسؿ فؼقٓن :أحدهؿاّ :
أن الخرب مرفقع هبا ،وأخر :أكّف مرفقع طؾك أكّف خرب
لؾؿبتدأ ،وهق (ٓ) وما دخؾت طؾقفُ ،ث ّؿ قال :ففذا طؾك صريؼة ابـ مالؽ يف التسفقؾ،
أن غقره يرى ّ
وذكر ّ
أن يف الخرب الؼقلقـ ،سقاء ُركّب آسؿ معفا أو كان غقر مركّب،
ّ
واستدل بؿا حؽاه ابـ خروف وغقره مـ ّ
أن الخالف يف رافع الخرب بعد (ٓ) بقـ
غقر ُمؼ ّقد ،بؾ ذكر ّ
خقرا
سقبقيف وإخػش
ٌ
أن ابـ خروف ّ
كص طؾقف يف كحقً ٓ :
مطؾؼ ُ
مـ ٍ
زيد ،وهق ما ذكر فقف ابـ مالؽ آتػاق(-)2
أن ما ذكره ابـ مالؽ ووافؼف أبق ح ّقان مـ آ ّتػاق طؾك ّ
وهبذا يظفر ّ
أن (ٓ)
طامؾة يف غقر الؿػرد الؿركّب غقر ُمس ّؾؿ ،بؾ الخالف واقع يف غقره-
وكُسب الؿذهب الؼائؾ ّ
بلن الرافع لؾؿػرد هق (ٓ) كالؿضاف والشبقف بف تؿا ًما
لألخػش ،والؿازين ،والؿربّد وهق اختقار ابـ مالؽ ،وكُسب الؼقل أخر الؼائؾ ّ
بلن
مرفقطا بف قبؾ دخقل (ٓ) ،أي :أكّف مرفقع
الخرب مرفقع مع الؿركّب بؿا كان
ً
بالؿبتدأ ،لسقبقيف ،وذكر أبق ح ّقان يف آرتشاف أكّف مذهب الؿحؼؼقـ ،وطزاه لسقبقيف
وصححف(-)3
يف التذيقؾ
ّ
( )1يـظر :شرح التسفقؾ  ،55.2وآرتشاف-1295.
( )2يـظر :الؿؼاصد -412.2
( )3يـظر :شرح التسفقؾ  ،56.2وآرتشاف ،1295.والجـك ،291.وققل الؿربد يف الؿؼتضب
-358 ،357.4
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والذي يظفر لل ّ
أن مذهب سقبقيف يشؿؾ آسؿ الؿركّب وغقره ،كؿا أشرت
خاصةّ :
إلقف آك ًػاّ ،
وأن (ٓ) ٓ تعؿؾ إ ّ
الـص
خصص يف ّ
ٕن سقبقيف لؿ ُي ّ
ٓ يف آسؿ ّ
اسؿا معقّـًا ،ويشفد لذلؽ ما ذكره الشاصبل طـ ابـ خروف وغقره مـ ّ
أن
السابؼ ً
ومؿا يم ّيد ذلؽ ّ
لؿا حؽك الخالف
أن ابـ طصػقر ّ
الخالف طا ٌّم يف الؿركّب وغقرهّ ،
يف رافع الخرب بعد (ٓ) هذه حؽاه يف الخرب مطؾ ًؼا :إذ يؼقل :واختؾػ الـّحقيقن يف
العامؾ يف خرب (ٓ) إذا كاكت بؿعـك ّ
(إن) ،فؿـفؿ َم ْـ قال :إكّف ارتػع بـ (ٓ) ومـفؿ َم ْـ
قال :ارتػع طؾك أكّف خرب ابتداءّ :
ٕن (ٓ) مع بعدها بؿـزلة الؿبتدأ ولؿ تعؿؾ فقف (ٓ)
شق ًئا ،وهق الصحقح :إذ لق كان العامؾ فقف (ٓ) ٕوجب أن ٓ ُيتبع آسؿ الذي بعدها
طؾك مقضعفّ ---
فدل ذلؽ طؾك ّ
أن (ٓ) ُجعؾت مع آسؿ بؿـزلة اسؿ مبتدأ ،ولؿ
تعؿؾ يف الخرب شق ًئا ،ولذلؽ جاز الحؿؾ طؾك الؿقضع :لتؿام آسؿ :ولؽقن (ٓ)
ٓ تع ّؾؼ لفا بالخرب (-)1
كصف بحروفف :لدٓلتف طؾك ما ذكرت ،وقد أسؼطت بعض ما
وقد كؼؾت ّ
إول خشقة اإلصالة ،وقد وقػت طؾك
استدل بف ،كؿا أسؼطت احتجاجات الػريؼ ّ
كص لسقبقيف أزطؿ أكّف يم ّيد ما ذكرت :إذ يؼقل يف ّأول باب (ٓ) :و(ٓ) ُ
تعؿؾ فقؿا
ّ
بعدها ،فتـص ُبف بغقر تـقيـ ،وكصبفا لؿا بعدها كـصب ّ
(إن) لؿا بعدها (-)2
يتعرض لرفعفا
الـص أكّف ذكر طؿؾفا الـ َ
ووجف الدٓلة يف ّ
ّصب فقؿا بعدها ،ولؿ ّ
مؿا ّ
يدل طؾك ما ذكرت مـ كقن (ٓ) غقر طامؾة يف الخرب طـد سقبقيف،
الخرب ،وهق ّ
بالصقاب-
واهلل تعالك أطؾؿ ّ

( )1شرح الجؿؾ-273.2
( )2الؽتاب-274.2
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إعٌاي إالّ) االضتثِا:ٞٚ٢
تعدّ دت مذاهب العؾؿاء يف كاصب الؿستثـك بعد (إ ّ
ٓ) فبؾغت ثؿاكقة

ورجح
ققهتا وضعػفا ،وكثُر الحديث الذي تـاولفاّ ،
مذاهب( ،)1وتػاوتت مـ حقث ّ
واحتج لف ،ولست بصدد الحديث طـ هذه الؿذاهب
ك ُّؾ فريؼ ما ذهب إلقف،
ّ
وآحتجاج لفا ،وبقان راجحفا ومرجقحفا ،إ ّ
مؿا
ٓ بالؼدر الذي يخدم فؽرة البحث ّ
دار مـ خالف حقل طؿؾ (إ ّ
ٓ) الـصب يف الؿستثـك ،وهؾ العامؾ فقف ما قبؾفا ُم َعدً ى
إلقف بقاسطتفا ،أو هل العامؾة فقف باستؼالل ،أو العامؾ فقف الػعؾ الؿتؼدّ م وحده؟ هذه
أشفر الؿذاهب وأققاها ،وما طداها ٓ يخؾق مـ ُبعد وتؽ ّؾػ-
فل ّما الؼقل ّ
السقرايفّ وابـ الباذش
بلن العامؾ فقف ما قبؾفا بقاسطتفا ففق ققل ّ
كدي ،وطزاه الشؾقبقـ إلك الؿحؼؼقـ(،)2
والر ّ
والػارسل وابـ الحاجب وابـ بابشاذ ّ
ّ

والؿالؼل وابـ يعقش إلك سقبقيف( ،)3واختاره ابـ الضائع(،)4
وكسبف ابـ طصػقر
ّ
وطزاه ابـ إكباري إلك البصريقـ(-)5
واحتج أصحاب هذا الؿذهب ّ
بلن (إ ّ
مختص يدخؾ طؾك آسؿ
ٓ) حرف غقر
ّ
ّ
طؿرو إ ّ
والػعؾ ،كحق :ما زيدٌ إ ّ
ذاهب ،ومتك دخؾ الحرف طؾك آسؿ
ٓ
ٌ
ٓ يؼق ُم ،وما ٌ
والػعؾ لؿ يعؿؾ يف واحد مـفؿا ،وٓ تـاقض بقـ طدم العؿؾ والتعديةّ :
ٕن الحرف
قد ُيعدّ ي وهق غقر طامؾ ،كؿا طدّ ت الفؿزة والتضعقػ الػعؾ إلك الؿػعقل بف وهؿا
( )1يـظر :الجـك ،517 ،516.والؿؼاصد  ،353 ،349.3وشرح التصريح -349.1
( )2يـظر :شرح الجؿؾ ،253.2والتذيقؾ  ،183.8والجـك ،516.والفؿع  ،252.3ورأي السقرايف يف
شرح الؽتاب  ،184.8وابـ الحاجب يف اإليضاح-325.
( )3يـظر :الجـك516.وفقف ّ
أن ابـ طصػقر كسبف لسقبقيف ،وشرح الؿػصؾ  ،414.1ورصػ الؿباين-91.
( )4يـظر :التذيقؾ -183.8
( )5يـظر :اإلكصاف-261.
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غقر طامؾقـ ،قالقا :وكظقر ما ذكركا كصبفؿ الؿػعقل معف بالػعؾ الؿتؼدّ م بتؼقية القاو
ققاسا
لف ،كذا قال ابـ
ّ
الجر ً
إكباري ،وقال غقره لق كاكت طامؾة يف آسؿ لعؿؾت ّ
الجر ،وٓ ّتصؾ هبا الضؿقرّ :
ٕن الؼقاس يف ك ُّؾ طامؾ إذا
طؾك كظائرها مـ حروف ّ
دخؾ طؾك الضؿقر أن يتّصؾ بف(-)1
وأ ّما الؼقل ّ
بلن الـاصب لف هق (إ ّ
إكباري أكّف مذهب لبعض
ٓ) فؼد ذكر ابـ
ّ
ابـ
الؽقفققـ ،والؿربّد والزجاج مـ البصريقـ ،واختار هذا الؼقل ،وكصره أ ّيؿا كصر ُ
مالؽ يف التّسفقؾ ،وطزاه لسقبقيف والؿربد والجرجاينّ ،وذكر ّ
أن مذهب سقبقيف يف
(إ ّ
ٓ) قد َخ ِػ َل طؾك جؿفقر ُّ
الش ّراح لؽتابف(-)2
وصحح ما ذهب إلقف ابـف بدر الديـ ،وابـ هشام يف
ومؿـ وافؼ ابـ مالؽ
ّ
ّ
الؿرادي ،وابـ طؼقؾ يف الؿساطد مقافؼة ابـ مالؽ(-)3
الؿغـل ،وضاهر طبارة
ّ
وأجاب ابـ مالؽ طـ كقن (إ ّ
مختص :لدخقلفا طؾك الػعؾ
ٓ) حر ًفا غقر
ّ
مختصة بآسؿٕ :كّفا لقست كالجزء مـف ،فعؿؾت كسائر الحروف التل
وآسؿ بلكّفا
ّ
ممول بآسؿ :ولفذا قالقا ّ
هل كذلؽّ ،
إن معـك ققلفؿ:
وأن ك ُّؾ فعؾ دخؾت طؾقف ّ
ٓ فِ ْع َؾ َؽ ،وكذا قال ابـف بدر الديـ وأضاف ّ
فعؾت :ما أسللؽ إ ّ
كَشد ُتؽ ال ّؾف إ ّ
أن
ٓ
َ
دخقل (إ ّ
الؿمولة بإسؿاء غقر قادح يف اختصاصفا بإسؿاء ،كؿا
ٓ) طؾك إفعال
ّ
لؿ يؼدح يف اختصاص اإلضافة بإسؿاء ورود اإلضافة إلك إفعال :لتلولفا
بالؿصدر يف كحق :يق َم قام زيدٌ (-)4
( )1يـظر :اإلكصاف ،262.وشرح ابـ الـاضؿ  ،292والتذيقؾ  ،196.8وآستغـاء-67.
( )2يـظر :اإلكصاف ،261.وشرح التسفقؾ 271.2فؿا بعدها ،والؿؼتضب  ،393.4والعقامؾ
الؿائة-52.
( )3يـظر :شرح ابـ الـاضؿ ،292.والؿغـل  ،453.1والجـك ،516.والؿساطد-555.1
( )4يـظر :شرح التسفقؾ  ،275 ،274.2وشرح ابـ الـاضؿ-292.
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الجر ّ
الجر مؿتـع مع (إ ّ
ٓ) :إذ طؿؾ
بلن ّ
وأجاب ابـ الـاضؿ طـ طدم طؿؾفا ّ
مختص بالحروف التل تضقػ معاين إفعال إلك إسؿاء ،وتـسبفا إلقفا،
الجر
ّ
ّ
و(إ ّ
فؾؿا
ٓ) ٓ تـسب شق ًئا إلك آسؿ الذي بعدها ،بؾ هل مخرجة لف طـ الـسبةّ ،
الجر فعؿؾت الـصب(-)1
كاكت كذلؽ خالػت حروف ّ
وذكر ابـ مالؽ يف الجقاب طـ طدم اتصال الضؿقر هبا ،ومجقئف بعدها
مـػصال خؿسة أوجف :أحدهاّ :
أن مـصقب (إ ّ
الضؿقر
ٓ) ٓ
ً
مرفقع معف ،فاكػصؾ ّ
َ
تشبقفا بؿـصقب التحذير والـداء ،وثاكقفاّ :
أن آكػصال ُمؾتزم يف التػريغ الؿح ّؼؼ
ً
والؿؼدّ ر فقؾتزم مع طدم التػريغ ،وثالثفا :كراهة آختصار بعد آختصار :إذ
آستثـاء هبا اختصار لجؿؾة ،ومجقئف متّص ًال اختصار مـ الؿـػصؾ ،ورابعفا :أكّفا
ُألحؼت بـ (ما) الـافقة يف مقافؼة الػعؾ معـًك ،ويف اإلطؿال وطدمف ف ُللحؼت هبا يف
التقسط ،ومخالػتفا
اكػصال الضؿقر بعدها ،وخامسفا :مشاهبتفا لـ (ٓ) العاصػة يف
ّ
مـػصال ،كؿا هق بعد (ٓ) هذه(-)2
ً
لؿا قبؾفا ،فجاء الضؿقر بعدها
ذكر أحد هذه
ُ
قؾت :ويف هذا الجقاب إصالة فقؿا ح ّؼف آختصار :إذ كان يؽػقف ُ
إوجف :كؿا صـع ابـف وابـ طؼقؾ يف الجقاب طـ هذا ،طؾك أكـل ّ
لخ ْص ُت جقا َبف(-)3
وقد أورد ابـ مالؽ ثالثة كصقص مـ كتاب سقبقيف ،يم ّيد فقفا ما ذكره مـ ّ
أن
أضفرها،
سقبقيف يرى هذا الرأي ،وأكتػل هـا بذكر واحد مـفا ،وصػف ابـ مالؽ بلكّف
ُ

و ُأحقؾ الؼارئ إلك ما بؼل مـفا يف كتاب سقبقيف( :)4بغقة آختصار ،قال سقبقيف – يف
خامس أبقاب آستثـاء  :,حدّ ثـا بذلؽ يقكس وطقسك جؿق ًعا ّ
أن بعض العرب
( )1يـظر :شرح ابـ الـاضؿ-293.
( )2يـظر :شرح التسفقؾ -277,275
( )3يـظر :شرح ابـ الـاضؿ ،293.والؿساطد -555.1
( )4يـظر :الؽتاب  ،313.2و-331
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ٍ
ٓ زيدً ا ،وما أتاين أحدٌ إ ّ
بلحد إ ّ
ٓ زيدً ا ،وطؾك هذا:
مررت
الؿقثقق بعربقتف يؼقل :ما
ُ
رأيت أحدً ا إ ّ
(رأيت) :وذلؽ أكّؽ لؿ تجعؾ
ٓ زيدً ا ،فتـصب (زيدً ا) طؾك غقر
ما
ُ
ُ
ِ
أخر ً
إول ---وطؿؾ فقف ما
مؿا طؿؾ يف ّ
بدٓ مـ إول ،ولؽـّؽ جعؾتف مـؼط ًعا ّ
ثؿ قال ابـ
قؾت :طشرون
قبؾف ،كؿا طؿؾ العشرون يف الدّ رهؿ ،إذا َ
درهؿا (ّ ،)1
ً
مـصقب طؾك لغة َمـ ٓ ُيبدل ،وإكّؿا كصبف بغقر
مالؽ( :)2تصريحف بلن زيدً ا يف الؿثال
ٌ
إول يد ّ
ٓن صراحة طؾك
مؿا طؿؾ يف ّ
(رأيت) ،وكذلؽ ققلف :ولؽـّؽ جعؾتف مـؼط ًعا ّ
ّ
أن كصبف بـ(إ ّ
ٓ)-
ّ
استدل بف ابـ مالؽ ،وذكر ّ
أن ما أورده مـ كالم سقبقيف
ور ّد أبق ح ّقان( )3ما
لقس لف فقف ُح ّجةٕ :كّف ٓ يتعقّـ مـ اكتػاء كصبف بالػعؾ وحده أن يؽقن مـصق ًبا بـ(إ ّ
ٓ)
إول ّ
يدل طؾك ّ
أن الػعؾ لؿ يس ّؾط
طؿا طؿؾ يف ّ
بؾ بالجؿؾة بلسرها ،وكذا اكؼطاطف ّ
طؾقف فقـصبف كؿا كصب (أحدً ا) :بدلقؾ ققل سقبقيف بعده :وطؿؾ فقف ما قبؾف ،يريد
الجؿؾة بؽؿالفا-
ّ
قؾت :قد ر ّد أبق ح ّقان ّ
استدل بف ابـ مالؽ يف تؼرير مذهبف هذا سقاء كان
كؾ ما
ُ
طـ سقبقيف أم طـ غقره ،وأغؾظ لف يف العبارة يف بعض الؿقاضع – طؾقفؿا رحؿة اهلل
جؿق ًعا – غقر ّ
يرتجح لل أحد الػفؿقـ طؾك
أن كالم سقبقيف يحتؿؾ ما قآه ،ولؿ ّ
أخر ،وقد اجتزأ أبق ح ّقان كالم سقبقيف فقؿا ذكره فؼال :وطؿؾ فقف ما قبؾف ،وترك
درهؿا ،
قؾت :طشرون
ققل سقبقيف يف التعؾقؾ :كؿا طؿؾ العشرون يف الدّ رهؿ ،إذا َ
ً
وهذا دلقؾ ابـ مالؽ ،ولق استطردت يف الؿسللة وتت ّبعت الحجاج الدائر بقـفؿا
لطالت الؿسللة ،وخرجت طـ فؽرة البحث ،وكالمفؿا مثبت يف كتابقفؿا الؿشار
( )1الؽتاب-319.2
( )2يـظر :شرح التسفقؾ -273.2
( )3يـظر :التذيقؾ -194.8
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إلقفؿا ،ومـ أراد آستزادة فؾقرجع إلقفؿا-
وكؿا ُخقلػ ابـ مالؽ فقؿا كؼؾف طـ سقبقيف خقلػ فقؿا كؼؾف طـ الؿربّد ،فؼد
ققؾّ :
مضؿرا ،كذا كؼؾف السقرايفُّ طـف ،وكذا كؼؾف
إن مذهب الؿربّد الـصب بـ(أستثـل)
ً
طـ الزجاج(-)1
وكص كالم الؿربّد يف الؿؼتضب يحتؿؾ الؼقلقـ ،إ ّ
ٓ أكّف إلك ققل ابـ مالؽ
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
السامع َأن
أقرب :إذ يؼقل الؿربّدَ --- :و َذل َؽ َٕكَّؽ لؿا قؾت َجا َءكل ا ْل َؼ ْقم َوقع طـْد َّ
ِ
ِ
قؿـ
أستثـك ف َ
زيدً ا فقفؿَ ،ف َؾ َّؿا قؾت إِ َّٓ زيدً ا ،كَاكَت (إِ َّٓ) َبدَ ًٓ مـ َق ْقلؽ َأطـل زيدً اَ ،و ْ
َجا َءكِل زيدً ا َف َؽاكَت َبدَ ٓ مـ ا ْل ِػ ْعؾ (-)2

قرر ّ
وذلؽ ّ
أن العامؾ (إ ّ
ٓ) وأكّفا بدل مـ الػعؾ ،ولق كان الػعؾ
أن ابـ مالؽ ّ
طامال كان يف حؽؿ الؿقجقد ،ويؾزم مـ ذلؽ الجؿع بقـ البدل والؿبدل مـف يف غقر
ً
إتباع وٓ ضرورة(-)3
قبضت طشر ًة
إول بصحة تؽرير آستثـاء ،كحق:
ُ
وقد أبطؾ ابـ مالؽ الؼقل ّ
ٓ ُر ُب ًعإ :كّف ٓ فعؾ إ ّ
درهؿا إ ّ
ٓ أربع ًة إ ّ
إ ّ
(قبضت) فنذا ُجعؾ ُمعدّ ى هبا لزم تعديتف
ٓ
ٓ
ُ
ً
ّ
ّ
الحط ،وفقف
الج ْبر ،وإلك الربع بؿعـك
إلك أربعة بؿعـك
الحط ،وإلك الدرهؿ بؿعـك َ
استعؿال فعؾ ُمعدّ ى بحرف واحد ،وهذا ٓ كظقر لف ،وكذا لق ك ُّررت (إ ّ
ٓ) دون
ٓ زيدً ا إ ّ
ططػ يف الؿعـك ،كحق :قامقا إ ّ
لألول يف الؿعـك ،فؾق
طؿرا :إذ الثاين مقافؼ ّ
ٓ ً
كُصبا بالػعؾ بتعدية (إ ّ
مؿا ٓ كظقر لـف ،فؾقس يف الؽالم فعؾ ُيعدّ ى إلك شقئقــ
ٓ) كان ّ

( )1يـظر :شرح السقرايف -184.8
( )2الؿؼتضب -393.4
( )3يـظر :شرح التسفقؾ -273.2
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دون ططػ(-)1
وتع ّؼبف أبق ح ّقان بلن الػعؾ قد ُيعدّ ى بحرف واحد إلك معـققـ مختؾػقـ ،إذا
صؾح الحرف لذلؽ ،وٓ فرق بقـ كقهنؿا متضاديـ أو مختؾػقـ ،وم ّثؾف بؼقلؽ:
ٍ
بؼصد مـّل ،فإولك لؾؿصاحبة والثاكقة لؾظرفقة والثالثة
رأيت زيدً ا بثقابف بالبصرة
ُ
لؾسببقة ،وك ّؾفا متع ّؾؼة بـ(رأيت)(-)2
كظرّ :
ٕن (إ ّ
تؽررت ومعـاها واحد،
ٓ) ّ
وقد سؽت طـ الثاين ،وفقؿا قالف ٌ
ٍ
مشعر بؼؾة هذا ،واهلل أطؾؿ!
معان ،وققلف :قد ُيعدّ ى
والباء يف مثالف لفا ثالثة
ٌ
وأ ّما الؼقل ّ
بلن الـاصب لف ما قبؾ (إ ّ
مستؼال ففق مـسقب إلك ابـ خروف،
ً
ٓ)
وحجتف يف ذلؽ اكتصاب (غقر) إذا وقعت مققع ما يـتصب بعد (إ ّ
ٓ) دون واسطة،
ّ
فقـبغل أن يؽقن ما بعد (إ ّ
ٓ) كذلؽ(-)3
حؽؿ بؿا ٓ كظقر لفّ :
ٕن الؿـصقب طؾك آستثـاء بعد
وقد ر ّده ابـ مالؽ بلكّف
ٌ
(إ ّ
غقرها ،فؾق ُحذفت لؿ يؽـ لذكره معـًكٕ :كّفا إ ّما طامؾة فقف أو
ٓ) ٓ مؼتضك لف ُ
مقصؾة لؿا قبؾفا إلقف ،وأجاب طـ كصب (غقر) بال واسطة ّ
بلن كصبفا طؾك الحال،
وفقف معـك آستثـاء(-)4
وقد ذكر ابـ الحاجب يف اإليضاح ّ
أن الخالف إكّؿا وقع يف طامؾ الؿستثـك
الؿتّصؾ ،وتعدّ دت الؿذاهب فقف ،أ ّما الؿـؼطع فالعامؾ فقف (إ ّ
ٓ)ٕ :كّفا تعؿؾ طؿؾ
(لؽـ) ،وطزا الرضل هذا الؿذهب إلك الؿتلخريـ مـ البصريقـ ،وذكر ّ
أن الؽقفققـ
ّ
ّ
( )1يـظر :شرح التسفقؾ -277.2
( )2يـظر :التذيقؾ -184.8
( )3يـظر :التذيقؾ  ،183.8والجـك ،516.وشرح التصريح  ،349.1والفؿع -252.3
( )4يـظر :شرح التسفقؾ -278 ،277.2
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يجعؾقهنا بؿعـك (سقى) ،وما ذكره طـ الؿتلخريـ مخالػ لؼقل سقبقيف طـد
ضل( ،)1وهق مخالػ لؿذهب مـ تؼدّ م ذكرهؿ :إذ الؿتصؾ والؿـؼطع طـدهؿ
ّ
الر ّ
سقاء ،ولؿ يرد طـفؿ التػريؼ بقـفؿا-

هذا ما أردت إيراده يف هذه الؿسللة ،وأرى ّ
إول والثاين
أن الؼقلقـّ :
مؼبقٓن ،ويجقز الؼقل هبؿا دون ضعػ ،ولؿ يظفر لل وجف ترجقح أحدهؿا طؾك
أخر :لؼقة حججفؿا ،واضطراب الـؼؾ طـ الؿتؼدمقـ ،كسقبقيف والؿربد ،أ ّما
الؼقل الثالث فضعقػ :لؿا ذكره ابـ مالؽ ،ولؿ أجد لف مخال ًػا-

ًا ا تُو

إعٌاهٕ ًّ ذسٗ ادتسّ:

الجر ثالثة أحرف وقع الخالف يف
ذكر العؾؿاء مـ الحروف التل تعؿؾ
ّ
إطؿالفا ،وهل ّ
(لعؾ) يف لغة ُط َؼ ْقؾ ،و( َمتك) يف لغة ُهذيؾ ،و(لقٓ) إذا جاء بعدها
َ
لقٓك ،ولقٓه ،كؿا هق مذهب سقبقيف ،وسلقصر حديثل
الضؿقر الؿتّصؾ ،كحق:
إول والثاين ،وأترك الحديث طـ (لقٓ) :إذ فقفا بحث ٕستاذي
طؾك الحرفقـ ّ
الدكتقر سعد بـ حؿدان الغامدي ،تـاول فقف ما دار مـ الخالف بقـ العؾؿاء يف مثؾ
هذا الرتكقب مـ جؿقع جقاكبف(-)2
الجر بـ( ّ
لعؾ) ففق لغة ُط َؼقؾ فقؿا حؽاه طـفؿ أبق زيد ،ذكر ذلؽ ابـ جـّل،
فل ّما ّ
أن لغة ُطؼقؾِّ :
وق ّقده بؽسر الالم الثاكقة مـ ّ
(لعؾ) :إذ يؼقل --- :وحؽك أبق زيد ّ
لعؾ
(لعؾ) وجر ٍ
ٍ
مـطؾؼ ،بؽسر الالم أخرة مـ ّ
زيد ( ،)3وذكر أبقح ّقان ّ
أن أبا زيد
زيد
ٌ
ّ

( )1يـظر :اإليضاح  ،327 ،326.1وشرح الؽافقة -116.2
( )2يـظر :مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الشريعة والؾغة العربقة وآداهبا ج 15ع 26ص -688 ,653
سر الصـاطة-437.
(ّ )3
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روى ّ
الجر
أن ُط ً
ومؿـ روى إطؿالفا ّ
يجرون هبا مػتقحة أخر ومؽسقرتف(ّ ،)1
ؼقال ّ
الػراء وإخػش فقؿا ذكره أبق ح ّقان والؿرادي(-)2
طـ العرب ّ
أن ٓم ّ
أ ّما إخػش فظاهر طبارتف ّ
(لعؾ) إولك هل الؿؽسقرة يف لغة مـ
يجر هبا :ولذلؽ أكشد ققل الشاطر(:)3
ّ
ِجفارا مِـ ُز َهق ٍر أو َأ ِ
َّ
سقد
اهلل ُي ْؿؽِـُـل طؾقفا
ْ
ً
لعؾ َ
بؽسر الالم إولك ،وكذلؽ ففؿفا الؿح ّؼؼ فضبطفا (ل ِ َع َّؾ) ،وقال إخػش
بعد البقت :ففذه الالم مؽسقرة :إذ هل ٓم إضافة ،وذكر ّ
أن أبا طبقدة سؿع ٓم
( ّ
يجر هبا(-)4
لعؾ) مػتقحة طـد َم ْـ ّ
والذي يظفر لل ّ
أن إخػش يريد الالم الثاكقة :بدلقؾ تعؾقؾف بلكّفا ٓم إضافة،
الجر الالم ،وتقجقف كالمف كؿا ففؿف الؿح ّؼؼ غقر سديدّ :
ٕن أبا
جارة كحرف ّ
يريد ّ
أن ّ
كص يف كقادره طؾك ّ
(لعؾ) هذه مؽسقرة الالم
زيد وهق العؿدة يف كؼؾ لغة ُطؼقؾ ّ
أن العؾؿاء ذكروا لـ( ّ
أمر وإمر أخر ّ
لعؾ) اثـتل طشرة لغة(،)6
أخرة( ،)5ففذا ٌ
ولقس فقفا ما ففؿف الؿح ّؼؼ مـ كسر الالم إولك وفتح أخرة ،ولق كان هذا الػفؿ
صحقحا لـُؼؾت هذه الؾغة طـ إخػش أو طـ غقره ،بؾ ذكر ابـ مالؽ ّ
أن البقت ُأكشد
ً
بؽسر الالم إخقرة وفتحفا طؾك الؾغتقـ الؿشفقرتقـ فقفا( ،)7وهق يف  ,كظري ,
( )1يـظر :التذيقؾ-183.5
( )2يـظر :التذيقؾ ،181 ،183.5والجـك-583.
( )3هق خالد بـ جعػر يف إغاين  ،57.11ويف معاين إخػش  ،335.1والجـك583.بال كسبة-
( )4يـظر :الؿعاين -335.1
( )5يـظر :الـقادر-37.
( )6يـظر :التذيقؾ  ،1281.5والجـك-582.
( )7يـظر :شرح التسفقؾ -186.3
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مطابؼ لؿا ذكره إخػش-
ٌ
وذكر ابـ مالؽ يف التسفقؾ ،وتبعف أبق حقان يف الشرح ّ
الجر
أن الػراء روى ّ
بـ( َط ّؾ) محذوفة الالم إولك ،وأكشد طؾقف:
َط َّؾ ص ِ
روف الدّ ْهر ْأو ُدوٓتِفا
ُ

ُي ِد ْلــَا ال ّؾ َّؿ َة مِ ْـ

َلؿاتِفا()1

ّ

جر أو
ُّ
والحؼ َأ ّن الػراء أكشد هذا الرجز يف الؿعاين ،غقر أكّف لؿ ّ
يـص طؾك ّ
الجر ،وسفا
كصب :ولذلؽ ضبطف مح ّؼؼف بالـّصب ،ور ّبؿا كان الضبط يف الؿخطقط َّ
أن الذي يف الؿعاين هق الـصب بـ( ّ
طـف الؿح ّؼؼ ،والذي يظفر لل ّ
طؾ) طؾك إصؾ:
ّ
مجرورا ،وهذا
مثال – وأكشدين
ُص طؾك غقر إصؾ ،فقؼقل – ً
ٕن طادة الػراء أن يـ ّ
ً
واضح لؿـ قرأ معاين الػراء وتل ّمؾفا-
ومؿا است ّ
الغـقي(:)2
الجر ققل كعب بـ سعد
ّ
ُدل بف طؾك إطؿالفا ّ
ّ
قت َج ْف َر ًة
الص َ
ف ُؼ ُ
وارفع ّ
ؾت ا ْد ُع ُأ ْخرى ْ

َلع َّؾ َأبل ِ
الؿ ْغ ِ
قار مِ َ
ريب
ـؽ َق ُ
َ

وكان أبق طؾل الػارسل ير ّد طؿؾ الجارة ،وٓ يرى يف ّ
(لعؾ) إ ّ
ٓ أكّفا تعؿؾ
العؿؾ الؿشفقر فتـصب الؿبتدأ وترفع الخرب :ولفذا ّأول هذه الشقاهد ،فجعؾ
الغـقي :لع ّؾف ٕبل الؿغقار مـؽ جقاب قريب ،فحذف مقصقف
التّؼدير يف بقت
ّ
قريب وضؿقر الشلن وٓم ّ
الجر:
(لعؾ) الثاكقة لؾتخػقػ ،و ُأدغؿت إولك يف ٓم
ّ
ولذلؽ كُسرت ،ومـ فتح الالم كاكت طؾك لغـة َم ْـ يػتح الالم الجـ ّارة
الؿال َل ٍ
ُ
الشجري إ ّ
ٓ أكّف لؿ يذكر
زيد ،وبؿثؾ ققلف قال ابـ
مع الظاهر كحق:
ّ

( )1الرجز بال كسبة يف معاين الػراء  ،235.3وسر الصـاطة ،437.والؾسان (زفر)-
( )2سر الصـاطة ،437.والؾسان (طؾؾ) ،وشرح شقاهد الؿغـل-691.
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ضؿقر الشلن(-)1
ابـ طصػقر الػارسل يف تؼدير ضؿقر الشلن وحذفف إ ّ
ٓ أكّف جعؾ (أبل
ووافؼ ُ
َّ

جر محذوف ،تؼديرهّ :
لعؾ ٕبل الؿغقار ،وجعؾ هذا أولك
الؿغقار)
مجرورا بحرف ّ
ً
الجر ،مع إقراره ّ
بلن فقف ضرورتقـ :حذف ضؿقر الشلن ،وحذف حرف
مـ إطؿالفا ّ
الجر لؿؽسقرة الالمٕ :كّفا لؿ تعؿؾ طؿؾ ّ
(إن)(-)2
أقر ّ
الجر مع إبؼاء طؿؾف ،غقر أكّف ّ
ّ
الؿرادي مـ ثالثة أوجف(:)3
الػارسل فر ّده
أ ّما ققل
ّ
ّ
أحدها :أكّف لؿ ُيسؿع تخػقػ ّ
(لعؾ) يف غقر هذا البقت-
وثاكقفا :أكّفا ٓ تعؿؾ يف ضؿقر الشلن-
وثالثفاّ :
أن فتح الالم مع الظاهر شا ٌّذ-
الػارسل بلكّف تؽ ّؾػ كثقر ،وهق كؿا قال،
ووصػ ابـ هشام( )4ما ذهب إلقف
ّ

الشجري وابـ طصػقر ،ويف ققل ابـ طصػقر ما ذكره مـ
وهذا يـطبؼ طؾك ققلل ابـ
ّ
أيضا ,التػريؼ بقـ مؽسقرة الالم إخقرة ومػتقحتفا،
ارتؽاب ضرورتقـ ،وفقف ً ,
وهؿا لغتان فقفا-
والذي يظفر لل أكّف ٓ حاجة إلك هذه التلويالت البعقدة مع كؼؾ إئؿة
خاصة ،ففذا سؿاع طـ العرب،
إثبات هذه الؾغة طـ بعض العرب ،وطـ ُطؼقؾ
ّ
الجر َمـْ َب َف ٌة طؾك ّ
تجر
ويم ّيده الؼقاس :إذ طؿؾفا
أن إصؾ يف هذه الحروف أن ّ
ّ
اختص بآسؿ ولؿ يؽـ كالجزء مـف فح ّؼف أن
آسؿٓ :ختصاصفا بف ،وك ُّؾ حرف
ّ
( )1يـظر :البصريات ،552.والحجة ،334.1وأمالل الشجري ،362.1والخزاكة -431.13
( )2يـظر :شرح الجؿؾ -427.1
( )3يـظر :الجـك-585.
( )4يـظر :الؿغـل -518.3
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الجر ،وخروج ّ
فؾؿا زالت هذه
يعؿؾ
(إن) وأخقاهتا طـ هذا :لشبففا بالػعؾّ ،
ّ

ٍ
الؿشاهبة طؿؾت ّ
مرفقض ،كذا
الجر طؾك هذه الؾغة ،وهذا فقف مراجع ُة أص ٍؾ
(لعؾ) ّ
والؿرادي( ،)1وهذا يف غاية القضقح-
الجزولل
قال
ّ
ّ

ٍ
حقـئذ بؿعـك
الجر هبا فقؿا ذكره العؾؿاء ،وهل
الجر بـ(متك) فؾغة هذيؾ ّ
وأ ّما ّ

وكص ابـ هشام طؾك أكّفا بؿعـك (مـ)
(مـ)
الجارة ،فقؿا حؽاه يعؼقب طـفؿّ ،
ّ
آبتدائ ّقة( ،)2ومـف ققل ساطدة بـ ُج َم ّية(:)3
ٍ
حاب َل ُف َز َج ٌؾ
َأ ْخ َق َؾ َب ْر ًقا متك

إذا ي َػتِّر مـ َتق ِ
ماض ِف َح َؾ َجا
ْ
ُ ُ

ٍ
السحاب ،ورووا طـفؿ ققلفؿ :أخرجفا متك ك ُِّؿ ِف،
بجر
حاب ،والحابل هق ّ
ّ
أي :مـف ،كذا قال ابـ مالؽ وابـ هشام وإشؿقينّ( ،)4وجاء يف الؾسان أكّفا بؿعـك
(يف) :إذ يؼقل :و(متك) بؿعـك (يف) ُيؼالَ :و َض ْعتُ ُف متك ك ُّؿل ،أي :يف ك ّّؿل ،وبؿعـك
إصؿعل أكّفا يف لغة
(مـ) قال ساطدة بـ جم ّية ،)5( ---وذكر البقت الؿتؼدّ م ،وروى
ّ
الفذلل(:)6
هذيؾ بؿعـك (مِـ) ،وأكشد ٕبل ذؤيب
ّ
ِ
َئقج
بؿاء ال َب ْح ِر ُث ّؿ َت َر ّف َع ْت
َش ِر ْب َـ
متك ُل َججٍ ُخضـْ ٍر َل ُف ّـ ك ُ
أي :مـ ُل َججٍ  ،وذكر صاحب إزه ّقة ّ
الؽسائل حؽك طـ العرب – كذا
أن
َّ
ذيال ,قق َلفؿ :أخرجفا مِـ متك كُؿ ِف ،أي :مـ وس ِ
ط ك ُِّؿ ِف ،وقال صاحب
ولؿ ُيع ّقـ ُه ً
ْ
َ َ
ِّ
( )1يـظر :الجزولقة ،123.والجـك-582.
( )2يـظر :أوضح الؿسالؽ ،6.3والؿؼاصد -563.3
( )3الؾسان (متك) والؿغـل  ،241.4وشرح شقاهد الؿغـل-749.
( )4يـظر :شرح التسفقؾ  ،186.3والؿغـل ،241.4وشرح إشؿقين– مع حاشقة الصبان-773.2 ,
( )5الؾسان (متك)-
( )6رواية إصؿعل يف الؾسان يف الؿقضع السابؼ كػسف ،والبقت لف يف الخصائص ،85.2وإزهقة،231.
وشرح شقاهد الؿغـل-319.
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إزهقة وهل لغة ُهذيؾ ،وأكشد بقت أبل ُذؤيب الؿتؼدّ م ،وجعؾ (متك) فقف بؿعـك
اسؿا بؿعـك وسط ،وهل ضرف طؾك هذا الؼقل-
َو َسط( ،)1وطؾك هذا تؽقن (متك) ً
الؽسائل ،ويف بقت
الؿروي طـ
ومؿـ وافؼف ابـ الشجري :إذ جعؾفا يف الؼقل
ّ
ّ
ّ

أبل ذؤيب بؿعـك وسط ،ولؿ يذكر غقره(-)2

وكقهنا بؿعـك وسط ذكره يس يف حاشقتف طـ ابـ و ّ
ٓد يف الؼقل الؿروي طـفؿ
آك ًػا ،وتع ّؼبف ّ
بلن هذا ٓ ي ّطرد طـدهؿ :لعدم ضفقر هذا الؿعـك يف بقت أبل ذؤيب(،)3
وو َسط(-)4
وذكر ابـ سقده يف الؿخصص أن (متك) يف ققل أبل ذؤيب تحتؿؾ معـك (يف) َ
جارة بؿعـك (مِ ْـ)
ففذه أققال العؾؿاء يف (متك) الجارة يف لغة ُهذيؾ ،ففل إ ّما ّ
آبتدائ ّقة ،أو جارة بؿعـك (يف) أو هل اسؿ بؿعـك وسط ،ففل مضافة وما بعدها مضاف
إلقفا ،والذي يظفر لل – وهق ققل

الشاصبل()5

ّ

ّ ,
أن (متك) استعؿؾت طـد هذيؾ

الجر،
الجار طؾقفا يف رواية
استعؿالقـ :بؿعـك وسط لدخقل
الؽسائل ،وبؿعـك حرف ّ
ّ
ّ

الجر ،وكؿا يف إبقات الؿستشفد هبا
كؿا يف الرواية إخرى التل لؿ يدخؾ طؾقفا حرف ّ
جارة يف أحد آستعؿالقـ ،واهلل تعالك أطؾؿ!
وغقرها ،وطؾك هذا ففل ّ

ارت

إعٌاي ذس اهِِّدا:١
الؿـادى ،ولفؿ يف ذلؽ مذاهب ،كان حرف الـداء
اختؾػ الـُّحاة يف العامؾ يف ُ

محقر هذه الؿذاهب ،ففق إ ّما طامؾ بـػسف ،أو كائب مـاب الػعؾ ،أو هق اسؿ فعؾ
( )1يـظر :إزهقة-231 ،233.
( )2يـظر :أمالل الشجري-614.2
( )3يـظر :حاشقة يس مع شرح التصريح-2.2
( )4يـظر :الؿخصص-287.4
( )5يـظر :الؿؼاصد -565.3
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بؿعـك (أدطق) ،وأقػ هـا مع ما لف تع ُّؾؼ بنطؿال حرف الـداء يف الؿـادى أو طدم
إطؿالف بؿا يخدم فؽرة البحث ،وقد تعدّ دت هذه الؿذاهب وأشفرها ثالثة:
الؿـادى ٌ
أحدهاّ :
محذوف وجق ًبا تؼديره :أكادي أو أدطق،
فعؾ
ٌ
أن العامؾ يف ُ
وطقضقا طـف بحرف الـداء ،وهق مذهب سقبقيف ،وابـ الحاجب وابـ طصػقر وطزاه
ّ
إكباري إلك بعض البصريقـ ،وذكر أبق ح ّقان وابـ طؼقؾ والسققصل أكّف مذهب
ابـ
ّ
جؿفقر البصريقـ(-)1
وثاكقفاّ :
أن العامؾ حرف الـداء كائ ًبا مـاب الػعؾ ،وهذا مذهب الؿربد ،وطزاه
الػارسل ،وكسبف ابـ إكباري إلك جؿفقر البصريقـ(-)2
أبق ح ّقان إلك
ّ
وثالثفاّ :
لؾػارسل ،وبف أخذ
معزو
أن العامؾ فقف هق حرف الـداء كػسف ،وهق
ٌّ
ّ

الجرجاينّ وصاحب التخؿقر(-)3

والذي يتع ّؾؼ بػؽرة البحث هؿا الؿذهبان الثاين والثالث ،وهؿا – يف كظري –
شئت لؼؾت :إكّفؿا متطابؼان :لشدة ما بقـفؿا مـ تشابف ،فالؼائؾ بلكّف
متؼاربان ،ولق
ُ
دورا يف العؿؾّ :
ٕن الحرف قد سدّ مسدّ ه
طامؾ كاب مـاب الػعؾ ٓ يرى لؾػعؾ ً
وكاب طـف ،ويشفد لؿا قؾتف ّ
أن ابـ يعقش قال --- :وذهب إكثرون إلك أن هذه
أكػسفا دون الػعؾ الؿحذوف :لـقابتفا طـ الػعؾ الذي هق
الحروف هل العامؾة ُ

الجر ،كحق ققلؽ :يا
( ُأكادي) أو (أدطق) :ولذلؽ تصؾ تارة بلكػسفا ،وتارة بحرف ّ
( )1يـظر :الؽتاب ،182.2واإليضاح  ،219.1والؿؼرب ،175.1واإلكصاف ،327.وآرتشاف
 ،2179.والؿساطد  ،483.2والفؿع-33.3
( )2يـظر :الؿؼتضب  ،232.4وآرتشاف  ،1279.واإلكصاف -326.

( )3يـظر :طدة السالؽ –

بحاشقة إوضح ،3.4 ,الؿؽؾؾ بػرائد معاين الؿػصؾ  ,199.1رسالة

دكتقراهً ,
كؼال طـ دراسة وتحؾقؾ اختقارات أبل ح ّقان يف التذيقؾ ،299.والعقامؾ الؿائة،52.
والتخؿقر -235.1
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ٍ
بؽر ويا َل ٍ
بؽر ،وجرت مجرى الػعؾ الذي يتعدّ ى تارة بـػسف،
زيدُ  ،ويا َلزيد ،ويا ُ
وسؿقتُف ٍ
ببؽر---
جئت زيدً ا،
ُ
الجر ،كحقُ :
بؽرا ّ
وسؿقتُف ً
وجئت إلك زيدّ ،
وتارة بحرف ّ

فجرت (يا) كػسفا يف العؿؾ َم ْجرى (أدطق) ،كؿا جرى ( ُأكادي) َم ْجراه ،وصار (يا)

و(أدطق) و( ُأكادي) مـ قبقؾ إلػاظ الؿرتادفة ---و ُيم ِّيد ما ذكركاه مـ َج ْريفا مجرى
جقاز إمالتفا مع آمتـاع مـ إمالة الحروف مـ كحق( :ما) و(ٓ) (-)1
الػعؾ
ُ
ؾت،
فؼقلف :هل العامؾة أكػسفا ،وققلف بعد ذلؽ :لـقابتفا طـ الػعؾ ُيم ّيد ما ق ُ
وقد ُر ّد هذا الؿذهب ّ
الؿدط ّق ،وهل غقر مختصة :لدخقلفا
بلن هذه الحروف لتـبقف
ُ
طؾك الجؿؾة آسؿقة والجؿؾة الػعؾقة ،وما كان كذلؽ فسبقؾف أ ّ
ٓ يعؿؾ بـػسف ،وٓ
بالـقابة طـ الػعؾّ :
طقضا
ٕن الـقابة ٓ ُتقجب العؿؾ ،فحروف الؿعاين إكّؿا جلء هبا ً
لض ْر ٍ
ب مـ اإليجاز وآختصار ،وقد تحذف هذه إحرف يف الـداء
طـ إفعال َ
فقجتؿع الحذف يف الـائب والؿـقب ،وهذا ٓ يجتؿع ،كؿا لؿ يجتؿع العقض
والؿعقض(-)2
ّ
بلن أحرف الـداء لقست كسائر حروف الؿعاينّ :
و ُأجقب ّ
ٕن حروف الؿعاين
ضربت زيدً ا وقتؾتُف وأكرمتُف ،ففذه إلػاظ
كائبة طـ أفعال هل طبارة طـ غقرها ،كحق:
ُ
غقر إفعال القاصؾة مـؽ إلك زيد ،أ ّما أحرف الـداء ّ
فنن حؼقؼة فعؾؽ يف الـّداء هق
كػس ققلؽ :يا زيدُ  ،فال فرق بقـ ققلؽ( :أدطق) و(يا) ذكر ذلؽ ابـ يعقش(-)3
واطتذر مح ّؼؼ أوضح الؿسالؽ طـ إضؿار الػعؾ بلكّفؿ استغـقا طـف لظفقر
وأن الؿؼصقد بالـّداء اإلكشاء وضفقره ُيقهؿ اإلخبارّ ،
معـاهّ ،
وأن الـداء كثُر يف

( )1شرح الؿػصؾ-29.4
( )2يـظر :شرح الؿػصؾ -29 ،28.4
( )3الؿصدر السابؼ-
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والؿعقض مـف(-)1
طقضقا بالحرف لؿ يجؿعقا بقـ العقض
ّ
لؿا ّ
كالمفؿ ،وأكّفؿ ّ
صحة الؼقل ّ
بلن العامؾ فقف حرف الـداء كائ ًبا مـاب الػعؾ:
والذي يظفر لل ّ
لؿا ذكره ابـ يعقش يف تليقد هذا الؿذهب مـ جقاز اإلمالة يف (يا) ،ولتعؾقؼ حرف
العؽربي يف ترجقح هذا الؿذهب ،وزاد طؾقف ّ
يتؿ هبا
احتج
الجر هبا :وهبذا
ّ
ّ
بلن الؽالم ّ
ّ
وبآسؿٕ :كّفا واقعة مققعف ،وأكّفؿ كصبقا هبا ،الحال ،كحق :يا زيدُ راك ًبا( ،)2وٓ
يعـل هذا طدم صحة الؼقل أخر ،بؾ كالهؿا صحقحان ،غقر ّ
أن هذا – يف كظري –
أرجح ،واهلل تعالك أطؾؿ بالصقاب-

( )1يـظر :طدة السالؽ – بحاشقة إوضح – -3.4
( )2يـظر :التبققـ-443.
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انخبرًخ
ضفر لل مـ خالل بحثل هذا كتائج ُأجؿؾفا فقؿا يليت:
ّ 
أن الحروف الؿختؾػ يف إطؿالفا قد شؿؾت أكثر إبقاب الـحقية التل
لؾحروف فقفا طؿؾ-
ّ 
أصؾف الؿتؼدمقن
أن الخالف يف هذه إحرف قائؿ طؾك كظرية العامؾ ،وما ّ
يف إطؿال الحروف-
ّ 
أن آحتجاج لإلطؿال وطدمف قد شؿؾ السؿاع والؼقاس ،وغقرها مـ
قررها الؿتؼدمقن-
إصقل الـحقية التل ّ
 ضفر لل ققة الؼقل بنطؿال بعض الحروف التل مـع إكثرون إطؿالفا،
ٓ) آستثـائقة ،وإطؿال حرف الـّداء ،وإطؿال ّ
كنطؿال (إ ّ
الجر طؾك لغة ُطؼقؾ-
(لعؾ) ّ
 ضفر لل ّ
أن الخالف يف إطؿال إحرف الثالثة الؿشبفة بـ(لقس) قد بؾغ حدّ
والحؼ ّ
أن أققاها يف
ققاسا طؾك الؿسؿقع،
ّ
إكؽار إطؿالفا تؿا ًما ،وبعضفؿ أجازه ً
الؼقاس ْ
(إن) وتؾقفا (ٓت) فقؿا اختصت بالعؿؾ فقف ،وأق ّؾفا (ٓ)-
ُ
طؿؾ (متك) طؾك لغة هذيؾ ضعقػ :إذ قد ققؾ باسؿقتفا ،وأكّفا بؿعـك

وسط-
أن مذهب سقبقيف ّ
ترجح طـدي ّ
أن (ٓ) الـافقة لؾجـس ٓ طؿؾ لفا يف الخرب

ّ
مطؾ ًؼا ،سقاء أكان اسؿفا مر ّك ًبا معفا ،خال ًفا لؿا هق مـسقب إلقف-
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فٓشط انًظبدس ٔانًشاخغ
 ارتشاف الضرب مـ لسان العرب ،أبق حقان ،تحؼقؼ :د -رجب طثؿان
محؿدَ ،ود -رمضان طبد التقاب ،ط1418 ،1ه1998,م ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة-
 آستغـاء يف آستثـاء ،الؼرايف ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا ،ط ،1
1436ه1986,م ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
وآخر ِ
يـ ،دار
 إغاين ،أبق الػرج إصػفاين ،تحؼقؼ :د -إحسان طباس
َ
صادر ،بقروت-
 أمالل ابـ الشجري ،تحؼقؼ :د -محؿقد محؿد الطـاحل ،ط 1413 ،1ه,
1992م ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة-
 اإلكصاف يف مسائؾ الخالف بقـ الـحقيقـ البصريقـ والؽقفققـ ،ابـ
إكباري ،ومعف كتاب آكتصاف مـ اإلكصاف لـ(محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد)،
دار الػؽر-
 أوضح الؿسالؽ إلك ألػقة ابـ مالؽ ،ابـ هشام ،ومعف طدة السالؽ إلك
تحؼقؼ أوضح الؿسالؽ ،محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد ،ط1399 ،5ه1979,م-
 اإليضاح يف شرح الؿػصؾ ،ابـ الحاجب ،تحؼقؼ :د -إبراهقؿ محؿد طبد
اهلل ،ط1434 3ه2313,م ،دار سعد الديـ ،دمشؼ-
 البقان يف غريب إطراب الؼرآن ،ابـ إكباري ،تحؼقؼ :د -صف طبد الحؿقد
صف1433 ،ه1983,م ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب-
 التبصرة والتذكرة ،الصقؿري ،تحؼقؼ :د -فتحل أحؿد طؾل الديـ ،ط،1
1432ه1982,م ،مطبقطات مركز البحث العؾؿل بجامعة أم الؼرى-
 التذيقؾ والتؽؿقؾ يف شرح كتاب التسفقؾ ،أبق حقان, ،الجزء الرابع
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والخامس ,تحؼقؼ :د -حسـ هـداوي ،ط1421 ،1ه2333,م ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ-
 التذيقؾ والتؽؿقؾ يف شرح كتاب التسفقؾ ،أبق حقان,الجزء الثامـ,
تحؼقؼ :د -حسـ هـداوي ،ط1433 ،1ه 2339,م ،دار كـقز إشبقؾقا ،الرياض-
 تؿفقد الؼقاطد بشرح تسفقؾ الػقائد ،كاضر الجقش ،تحؼقؼ :د -طؾل محؿد
فاخر وآخريـ ،ط 1435 ،2ه2314,م ،دار السالم ،مصر-
 الجـك الداين يف حروف الؿعاين ،الؿرادي ،تحؼقؼ :د -فخر الديـ قباوة،
ومحؿد كديؿ فاضؾ ،ط1413 ،1ه1992,م ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 الحجة لؾؼراء السبعة ،الػارسل ،تحؼقؼ :د -طؿاد قدري ،ط 1435 ،1ه,
 ،2315دار الغد الجديد ،الؼاهرة-
 خزاكة إدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي ،تحؼقؼ :طبد السالم
محؿد هارون ،ط 1432 ،2ه1981,م ،مؽتبة الخاكجل ،مصر-
 الخصائص ،ابـ جـل ،تحؼقؼ :محؿد طؾل الـجار1371 ،ه1952,م ،دار
الؽتاب العربل ،بقروت-
 دراسة وتحؾقؾ اختقارات أبل حقان الـحقية يف كتابف التذيقؾ والتؽؿقؾ ،د-
طؿان-
أحؿد طبد اهلل الؼاضل2313 ،م ،دروب لؾـشر والتقزيعّ ،
 رصػ الؿباين يف شرح حروف الؿعاين ،الؿالؼل ،تحؼقؼ أحؿد محؿد
الخراط ،مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة ،دمشؼ-
 سر صـاطة اإلطراب ،ابـ جـل ،تحؼقؼ :د -حسـ هـداوي ،ط1435 ،1ه,
1985م ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ-
 شرح ألػقة ابـ مالؽ ،ابـ الـاضؿ ،تحؼقؼ :د -طبد الحؿقد السقد محؿد طبد
الحؿقد ،دار الجقؾ ،بقروت-
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 شرح التسفقؾ ،ابـ مالؽ ،تحؼقؼ :د -طبد الرحؿـ السقدَ ،ود -محؿد بدوي
الؿختقن ،ط1413 ،1ه1993,م ،هجر لؾطباطة والـشر-
 شرح التصريح طؾك التقضقح ،خالد إزهري ،ومعف حاشقة يس طؾك
التصريح ،دار الػؽر-
 شرح الجؿؾ ،ابـ طصػقر ،تحؼقؼ :د -صاحب أبق جـاح ،الؿؽتبة
الػقصؾقة-
 شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،ابـ هشام ،تحؼقؼ :محؿد
محقل الديـ طبد الحؿقد ،دار الػؽر ،بقروت-
 شرح شقاهد الؿغـل ،السققصل ،لجـة الرتاث العربل ،دار مؽتبة الحقاة،
بقروت-
ضل ،وضع حقاشقف وففارسف :د -إمقؾ بديع
 شرح كافقة ابـ الحاجبّ ،
الر ّ

يعؼقب ،ط 1419 ،1ه1998,م ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-

 شرح الؽافقة الشافقة ،ابـ مالؽ ،تحؼقؼ :د -طبد الؿـعؿ أحؿد هريدي،
مطبقطات جامعة أم الؼرى مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسالمل ،كؾقة
الشريعة مؽة الؿؽرمة-
 شرح كتاب سقبقيف ،السقرايف ,الجزء الثالث ،,تحؼقؼ :د -ففؿل أبق
الػضؾ ،ط 1435 ،3ه2313,م ،مطبعة دار الؽتب والقثائؼ الؼقمقة ،الؼاهرة-
 شرح كتاب سقبقيف ،السقرايف ,الجزء الثامـ ،,تحؼقؼ :مصطػك طبد
السؿقع سالمة َوأشرف محؿد فريد غـّام ،ط 1435 ،3ه2313,م ،مطبعة دار
الؽتب والقثائؼ الؼقمقة ،الؼاهرة-
 شرح الؿػصؾ يف صـعة اإلطراب (التخؿقر) ،الخقارزمل ،تحؼقؼ :د -طبد
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الرحؿـ العثقؿقـ ،ط1993 ،1م ،دار الغرب ،بقروت-
 شرح الؿػصؾ ،ابـ يعقش ،تحؼقؼ :أحؿد السقد سقد أحؿد ،الؿؽتبة
التقفقؼقة ،الؼاهرة-
 العقامؾ الؿائة ،طبد الؼاهر الجرجاين ،تحؼقؼ :أكقر بـ أبل بؽر الداغستاين،
ط1433 ،1ه2339,م ،دار الؿـفاج ،جدّ ة-
 الػريد يف إطراب الؼرآن الؿجقد ،الؿـتجب الفؿداين ،تحؼقؼ :د -ففؿل حسـ
الـؿر َود -فماد طؾل مخقؿر ،ط1411 ،1ه1991,م ،دارالثؼافة ،الدوحة-
 كتاب سقبقيف ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون ،ط1411 ،1ه1991,م،
دار الجقؾ ،بقروت-
 لسان العرب ،ابـ مـظقر ،دار صادر ،بقروت-
 مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الشريعة والؾغة العربقة وآداهبا ،ج ،15ع،26
صػر 1424ه-
 الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا ،ابـ جـل ،تحؼقؼ:
طؾل الـجدي كاصػ ،وآخريـ ،الؿجؾس إطؾك لؾشئقن اإلسالمقة1386 ،ه،
الؼاهرة-
 مختصر يف شقاذ الؼراءات ،ابـ خالقيف ،مؽتبة الؿتـبل ،الؼاهرة-
 الؿخصص ،ابـ سقده ،تحؼقؼ :د -محؿد كبقؾ صريػل ،ط 1433 ،1ه,
2312م ،دار صادر ،بقروت-
 الؿسائؾ البصريات ،الػارسل ،تحؼقؼ :د -محؿد الشاصر أحؿد ،ط ،1
1435ه1985,م ،مطبعة الؿدين الؼاهرة-
 الؿسائؾ الشقرازيات ،الػارسل ،تحؼقؼ :د -حسـ هـداوي ،ط1424 ،1ه,
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2334م ،كـقز إشبقؾقا ،الرياض-
 الؿساطد طؾك تسفقؾ الػقائد ،ابـ طؼقؾ ،تحؼقؼ :محؿد كامؾ بركات،
1433ه1983,م ،جامعة الؿؾؽ طبد العزيز ،مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث
اإلسالمل ،كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،مؽة الؿؽرمة-
 معاين الؼرآن ،إخػش ،تحؼقؼ :د -طبد إمقر محؿد أمقـ القرد ،ط،1
1435ه1985,م ،طالؿ الؽتب ،بقروت-
 معاين الؼرآن ،الػراء ،تحؼقؼ :أحؿد يقسػ كجايت َومحؿد طؾل الـجار ،دار
السرور ،بقروت-
 مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب ،ابـ هشام ،تحؼقؼ وشرح :د -طبد
الؾطقػ محؿد الخطقب ،ط 2333 ,1423 ،1م ،الؿجؾس القصـل لؾثؼافة والػـقن
وأداب ،الؽقيت-
 الؿػصؾ يف طؾؿ الؾغة ،الزمخشري ،تحؼقؼ :د -محؿد طز الديـ السعقدي،
ط1413 ،1ه1993,م ،دار إحقاء العؾقم ،بقروت-
 الؿؼاصد الشافقة يف شرح الخالصة الؽافقة ،الشاصبل, ،الجزء الثاين,
تحؼقؼ :د -محؿد إبراهقؿ البـا ،ط1428 ،1ه2337,م ،معفد البحقث العؾؿقة
وإحقاء الرتاث اإلسالمل ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
 الؿؼاصد الشافقة يف شرح الخالصة الؽافقة ،الشاصبل,الجزء الثالث,
تحؼقؼ :د -طقاد الثبقتل ،ط1428 ،1ه2337,م ،معفد البحقث العؾؿقة وإحقاء
الرتاث اإلسالمل ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
 الؿؼاصد الشافقة يف شرح الخالصة الؽافقة ،الشاصبل,الجزء الخامس,
تحؼقؼ :د -طبد الؿجقد قطامش ،ط1428 ،1ه2337,م ،معفد البحقث العؾؿقة
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وإحقاء الرتاث اإلسالمل ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
 الؿؼتضب ،الؿربد ،تحؼقؼ :محؿد طبد الخالؼ طضقؿة ،طالؿ الؽتب،
بقروت-
 الؿؼدمة الجزولقة يف الـحق ،الجزولل ،تحؼقؼ :د -شعبان طبد القهاب
محؿد وآخريـ1988 ،م ،الؼاهرة-
 الؿؼرب ،ابـ طصػقر ،تحؼقؼ :أحؿد الجقاري وآخر ،ط1391 ،1ه,
1971م ،الؿؽتبة الػقصؾقة-
 الـقادر يف الؾغة ،أبق زيد إكصاري ،ط 1387 ،2ه1967,م ،دار الؽتاب
العربل ،بقروت-
 هؿع الفقامع يف شرح جؿع الجقامع ،السققصل ،تحؼقؼ :د -طبد العال سالؿ
مؽرم1413 ،ه1992,م ،ممسسة الرسالة-
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What Differed in the Operation of Letters
Dr. Ali bin Hassan bin Hashim Sarhani
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Abstract
Arab grammarians focused on the theory of government.
According to this theory, each particle governs a particular
argument, a noun phrase or a verb phrase. Particles
governing verbs allow government to be in accusative and
jussive states. Government is in a genitive state when
particles govern nouns. Other particles are non-governing
except those resembling verbs such as the (inna) auxiliary
set. This study investigates the following non-governing
particles: (i) the resembling particles used with (lais) such
as (la, lata, and in), (ii) the (la) of absolute negation, (iii) the
(illa) of exception, (iv) (la„alla), and (v) the vocative
particle. It also discusses the different positions of
grammarians on the role of this type of particles with regard
to government theory. The findings of this study are
discussed in the conclusion.
Key words:
differentiate, particle, government, govern, grammarian,
difference
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(مجع ٔثٕثٍك ٔدساسح)
د .ستٌد عبٚد صاحل اهطبٔاُٛ
أضتاذ األدب األُدهط ٛاملطاعد
ظاًع ٞاالُباز كو ٞٚاه ب ٞٚاألضاضٞٚ
اهعساق ،ذدٙث ،ٞقطٍ اهوػ ٞاهعسبٞٚ
dr.mohamad.1980@gmail.com
تاريخ التحؽقؿ3417/6/34 :

تاريخ اإلفادة3417/8/38 :

املطتخوا:
يتـاول هذا البحث شاطر ًا وطؾؿًا مـ أطالم الػؽر والثؼافة وإدب يف طصر
بـل إحؿر ،طصر سؾطـة غركاصة يف إكدلس ،وتؽؿـ أهؿقة البحث يف الؿحاولة
الجادة لؾبحث طـ الرتاث العربل آصقؾ وإخراجف لؾؼارئ ،ففـاك الؽثقر مـ
إشعار الؿتـاثرة يف كتب آدب والرتاجؿ -وقد آن آوان لؾبحث طـ هذا الرتاث
العريؼ وجؿع شتاتف ٕهؿقتف الؽبقرة يف رفد واقعـا الؿعاصر مـ خالل تاريخـا
الؿشرق -ويشؿؾ هذا البحث :الؿؼدمة ،الؿبحث إول وقد قدمـا يف أولفا صقرة
لؾشاطر وحقاتف وآثاره ،وكبذة تاريخقة طـ طصر الشاطر وأتبعـا ذلؽ بدراسة لشعره
والبحث طـ أبرز الخصائص الؿقضقطقة والػـقة ،الؿبحث الثاين ويشؿؾ جؿع
الشعر وتقثقؼف ،وقد حؼؼ طؾك قدر الطاقة وآستؼصاء بالرجقع إلك أمات الؿصادر،
ثؿ ُختؿت الدراسة بـتاج طدة مـ أهؿفا َ
ان حؽام بـل إحؿر كاكقا هؿ وراء حركة
َّ
التؼدم وآزدهار يف الحقاة الػؽرية وإدبقة -وقد تقصؾت الدراسة إلك مجؿقطة مـ
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الـصقص الشعرية التل تتـاول بعض إغراض الشعرية التل طرففا الشعر العربل
طرب طصقره مـ مديح وفخر وحؽؿة وزهد وشؽقى وهتـئة ومـاجاة وهذا التـقع يف
الغرض لف دٓلة طؾك إمؽاكقة الشاطر الشعرية ومؾؽتف إدبقة-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
شعر ،الشران ،جؿع ،تقثقؼ ،دراسة ،الؿديح ،آتجاه الديـل ،سفقلة
آلػاظ ،الصقرة ،الرتاكقب-
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انًمذيخ
رب العالؿقـ ،طؾقف أتقكؾ وبف أستعقـ ،سبحاكؽ ربـا ٓ طؾؿ لـا َّإٓ
الحؿدُ هلل ِّ
ما ط َّؾؿتـا إكؽ أكت العؾقؿ الحؽقؿ ،والصالة والسالم طؾك سقد إكام محؿد بـ طبد
اهلل وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ وبعد:
ُتعدّ دراسات جؿع الـصقص إدبقة وتقثقؼفا مـ الدراسات الؿفؿة يف
طصركا الحاضر ،ففل تستـبط طبؼ الؿاضل وتغقص يف أطؿاق بحره الؿتالصؿ
إمقاج لتخرج لـا مـ درره الشلء الؽثقر ،فالعقدة إلك كتب الرتاجؿ والرتاث
إدبل يؽشػ لـا طـ مؽـقن تراثـا العربل وهق تراث ثري بالشعر والـثر وآمثال
والحؽؿ ومـ هـا كاكت محطتـا آولك يف هذه الدراسة-

أٗالً :أٌٓ ٞٚاهبرث:
تليت أهؿقة البحث مـ أهؿقة إخراج مجؿقع شعري لشاطر مـ شعراء
إكدلس يف طصر سؾطـة غركاصة الذي ضؾت أشعاره مػرقة يف أمات كتب الرتاجؿ
وكتب إدب إكدلسل لؼرون طدَّ ة ،وقد آن إوان لجؿع هذه إشعار ودراستفا
مـ الـاحقة الؿقضقطقة والػـقة والقققف طؾك أسالقبفا إدبقة-

ةاُٚاًً :ػلو ٞاهبرث:
مـ الؿشاكؾ التل واجفت البحث قؾت الؿصادر التل ترجؿت لحقاة الشاطر
فؾؿ تذكر الؿصادر سـة وٓدتف ووفاتف وإكؿا اكتػت بالذكر إكَّف كان حقا سـة  837ه
فضال طـ ضقاع كثقر مـ أشعاره فسجؾف حافؾ بالشعر والـثر لؽـ قؾة ما وصؾ القـا
بسبب ما آلت إلقف إكدلس يف تؾؽ الحؼبة مـ سؼقط لؾؿدن وتشتت وضقاع-
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ةاهثآً :د اهبرث:
يفدف البحث إلك رفد الؿؽتبة إكدلسقة بؿزيد مـ الؿجامقع الشعرية التل
ضؾت مػرقة يف كتب الرتاجؿ والقققف طؾك تؾؽ إشعار ودراستفا واستخراج
الظقاهر إسؾقبقة والػـقة فقفا فضالً طـ تعريػ الؼارئ طؾك فؼقف وأديب مـ أدباء
إكدلس يف طصر سؾطـة غركاصة والقققف طؾك الحقاة إدبقة والػؽرية آكذاك-

زابعأًًِ :خ اهبرث:
يؼقم البحث طؾك مـفج الجؿع والتقثقؼ والدراسة فالجؿع قائؿ طؾك العقدة
إلك كتب الرتاجؿ والتل مـ بقـفا أزهار الرياض يف أخبار طقاض ،ومظفر الـقر ،وكقؾ
آبتفاج يف تطريز الديباج ،وشجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة ،وجـة الرضا يف
التسؾقؿ لؿا قدر اهلل وقضك ،وغقرها مـ الؿصادر إخرى ،ثؿ دراسة أشعاره مـ
الـاحقة الػـقة والؿقضقطقة والقققف طؾك أبرز الظقاهر إسؾقبقة فقفا-

اًطاًٚٓ :لو ٞٚاهبرث:
مـ أجؾ اإلحاصة بؿقضقع البحث طؿد الباحث طؾك تؼسقؿف طؾك قسؿقـ:
الؿبحث آول :كبذة طـ الشاطر وحقاتف وآثاره ،وكبذة تاريخقة طـ طصر الشاطر
وأتبعـا ذلؽ بدراسة لشعره والبحث طـ أبرز الخصائص الؿقضقطقة والػـقة،
والؼسؿ الثاين :ضؿ جؿع الشعر وتقثقؼف ،وقد حؼؼ طؾك قدر الطاقة وآستؼصاء
ثؿ ُختؿت الدراسة بـتاج طدة ،ومـ ثؿ جاءت قائؿة
بالرجقع إلك أمات الؿصادر َّ
الؿصادر والؿراجع التل استؼك مـفا البحث مادتف العؾؿقة-
وأرجق ْ
أن يؽقن هذا الجفد الؿتقاضع قد أسفؿ يف رفد الؿؽتبة إكدلسقة
طؾك صعقد جؿع الـصقص وتقثقؼفا وٓ يزال البحث يتطؾب الؿزيد مـ البحث
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والدراسة طـ الظقاهر آسؾقبقة يف أشعاره-
هذه حصقؾة جفدي وٓ أدطل أكَّل قد ابتدطت جديد ًا أو جئت بالؽؿالَّ ،
فنن
الؽؿال هلل وحده ،فنن أكـ اهتديت إلك طؿ ٍؾ صائب فؾؾف الحؿد والؿـّة ،وإن أكـ قد
زلت بل الؼدم فنكَّل استغػر اهلل وأتقب إلقف ،وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ-
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اب ُّ اهػساْ دزاضٞ
هق محؿد بـ

ضريتٕ):

إبراهقؿ()1

الشران إكدلسل
أبق طبد اهلل
َّ

الغركاصل()2

فؼقف

وكاتب وأديب ،كان رئقس الؽتبة يف غركاصة وقاضل الجؿاطة فقفا( -)3حؽك الحافظ
أبق طبد اهلل التـسل ؓ

لؿا صرف الػؼقف أبق الػضؾ أبـ جؿاطة طـ رياسة
أكف ّ

الشران
الؽتابة بغركاصة إلك قضاء الجؿاطة وولك مؽاكف صاحب الرتجؿة أبق طبد اهلل َّ
لؼل بعض رؤساء الدول جؿاطة يقما فؼال لف :يا سقدي َّ
إن السر الذي طفدكاه الحضر
غاب طـفا بغقبتؽ -فؼال لف :وكقػ ٓ وقد تركتؿ الػضؾ الؿجؿقع وأخذتؿ الشر
الؿؽرر(-)4

ٔالدرّ ٔٔفبرّ:
الشران سـة وٓدتف ووفاتف وإكؿا اكتػت
لؿ تذكر الؿصادر التل ترجؿت ٓبـ َّ
بالذكر اكف كان حقا سـة  837هـ(-)5

ثؼغ عًبرّ ٔٔظبئفّ:
الشران ،ففق الشقخ الػؼقف الرئقس الصدر،
وأما الؽاتب الرئقس أبق طبد اهلل َّ
العالمة العؿاد ،الذخر إرفع ،العؾؿ إوحد ،إمجد إسرى ،الذي ٓ يجارى يف
ٓ ،وقق ً
اإلكشاد وآخرتاع كالمًا جز ً
ٓ فصالً ،رئقس الؽتبة بالحضرة العؾقة ،أبق طبد
( )1كقؾ آبتفاج 533
( )2جـة الرضا  73.3ويـظر :روضة إطالم  ،593.1وكقؾ آبتفاج  ،533وكػاية الؿحتاج،168.2
وأزهار الرياض ،133.1وشجرة الـقر الزكقة -357.1
( )3يـظر :كقؾ آبتفاج  534,533وشجرة الـقر الزكقة 357.1
( )4أزهار الرياض 134.1
( )5يـظر :كقؾ آبتفاج  ،533كػاية الؿحتاج  ،168.2شجرة الـقر الزكقة  ،357.1أزهار الرياض
-133.1
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اهلل أبـ الشقخ الػاضؾ الؿاجد إطز إرفع إوجف أبل إسحاق ،كان حقا سـة سبع
وثالثقـ وثؿان مائة -هذا كالم بعض إكدلسققـ فقف(-)1
وقال الؼؾصادي يف حؼف :هق الػؼقف القجقف الؾبقب القؼظ إدرى ،إديب
إحظك ،الرئقس الـبقؾ إرقك :وحقد طصره وأواكف ،وفريد دهره وأقراكف ،أبق طبد
الشران الغركاصل ،تغؿده اهلل برحؿتف(-)2
اهلل محؿد َّ

ُبر ٝعّ عصس اهػاعس:
عصس بين األمحس ُبر ٝتازخيٗ ٞٚفلسٗ ٞٙةقاف)ٞٚ
ّ
إن الؿتتبع لتلريخ إكدلس يجد َأكف مر بعصقر مختؾػة مـ ضؿـ هذه العصقر
(طصر بـل إحؿر) الذي يعد آخر طصقر العرب يف إكدلس( ،)3فػقف حؽؿ مؾقك
بـل كصر أو بـل إحؿر مديـة غركاصة ،وامتد حؽؿفؿ مـ طام 635هـ حتك طام
897هـ-
والؿتؿحص لطبقعة الحقاة يف هذا العصر يجد أهنا قد تؿقزت بالرخاء والؼؾؼ
ٍ
طدو مرتبص َش َعر بضعػ
طؾك حد سقاء :رخاء داخؾل ،وقؾؼ يبثف يف الـػقس ّ
ِ
ؾق الـؽبة ( ،)4كؿا شفدت هذه الحؼبة
الػاتحقـ واستسالمفؿ فلخذ يـزل هبؿ الـؽبة ت َ
كثقر ًا مـ الحروب والصراطات الداخؾقة طؾك السؾطة فضالً طـ إصؿاع الخارجقة-
أما طؾك صعقد الحقاة الػؽرية والثؼافقة يف هذا العصر ،فؿـ الؿالحظ طؾقفا
( )1يـظر :كقؾ آبتفاج -533
( )2يـظر :شجرة الـقر الزكقة 357.1
( )3يـظر :إدب العربل يف إكدلس ،تطقره مقضقطاتف وأشفر أطالمف ،د 3طؾل محؿد سالمة ،الدار
العربقة لؾؿقسقطات – بقروت ،ط1989 ،1م-33 :
( )4يف إدب إكدلسل ،الدكتقر -جقدت الركابل ،دار الؿعارف( ،ب – ط – ت)32 :
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أهنا شفدت تطقر ًا كبقر ًا :إذ استعادت ققهتا وبدأت تتسؿ بالثبات وآستؼرار بعد ّ
أن
جراء تصدع مػاصؾفا ،وهجرة كثقر مـ
تؿقزت قبؾ ذلؽ بالضعػ وآضطراب ّ
طؾؿائفا وأدبائفا :كتقجة لسؼقط العديد مـ الؿدن إكدلسقة -ولعؾ أهؿ ما ساطد
طؾك كؿق هذه الحقاة ورقتفا ّ
أن حؽام مؿؾؽـة غركاصـة ومـذ تلسقسفا ،كاكقا يف صؾقعة
الؿشجعقـ لمداب والعؾقم( ،)1فؼد طاش يف غركاصة خالل ذلؽ العصر طدد كبقر
مـ رجال الشريعة والػؼفاء والشراح والؿػسريـ والؿصـػقـ ،إذ طاشقا جؿقعًا طؾك
ثؿرات العصقر الذاهبة – طؾك حد تعبقر الؿستشرق غارسقا غقمس(-)2
والؿالحظ ّ
أن حؽام بـل إحؿر كاكقا هؿ وراء حركة التؼدم وآزدهار يف
الحقاة الػؽرية وإدبقة :فحػؾ هذا العصر بلسؿاء كثقرة مـ إدباء الذيـ طؿؾقا طؾك
تطقيرها ،وإغـاء مختؾػ جقاكبفا حتك وصؾت إلك ذروة ازدهارها ،وأوج كضجفا
وكؿالفا :وقد اتسؿت أطؿالفؿ إدبقة وٓسقؿا الشعرية مـفا بالتعبقر طـ أٓم
وآمال الؿسؾؿقـ وتطؾعاهتؿ فضالً طـ غؾبت صابع آستغاثة واستـفاض هؿؿ مؾقك
الؿغرب( ،)3كؿا كشطت يف هذه الحؼبة حركة التللقػ يف العؾقم الؿختؾػة ،وقد كان
بعض مؾقك هذا العصر مفتؿقـ بشؽؾ كبقر بإدب وٓسقؿا الشعر ،ففذا محؿد بـ
محؿد بـ محؿد بـ يقسػ الخزرجل ثالث مؾقك بـل كصر يفتؿ كثقر ًا بالشعر فقصػف
ابـ الخطقب بؼقلف :كاكت أيامف أطقاد ًا ،وكان يؼرض الشعر و ُيصغل إلقف ويثقب طؾقف
فقجقز الشعراء ،ويرضخ لؾـدماء ويعرف مؼادير العؾؿاء ،و ُيقاكؾ إشراف
الشران واحد مـ الشعراء الذيـ قالقا بحؼ السؾطان يقسػ
والرؤساء (-)4وابـ
َّ
( )1يـظر :دراسات أكدلسقة-313 :
( )2يـظر :الشعر إكدلسل-72 :
( )3يـظر :إدب العربل يف إكدلس ،د -طبد العزيز طتقؼ-129 :
( )4اإلحاصة يف أخبار غركاصة-316.1 :

523

د .ستٌد عبٚد صاحل اهطبٔاُٛ

الثالث ،فؼال مفـئا بقٓدة أول مقلقد لؾسؾطان معربا طـ الػرحة وقال مادحا وغقرها
مـ الـصقص التل سـليت إلقفا-

أغساض غعسٖ:
َّ
إن الـصقص التل بقـ أيديـا تتـاول بعض إغراض الشعرية التل طرففا
الشعر العربل طرب طصقره مـ مديح وفخر وحؽؿة وزهد وشؽقى وهتـئة ومـاجاة-
وبؿا أن الشاطر يحس بؿا حقلف مـ أشقاء إحساسًا مخالػًا لغقره ،ففق يؼدم لـا كتاجًا
كابعًا مـ كظرتف الؿختؾػة لؾحقاة ،ففق بحؽؿ مقهبتف يرى يف إشقاء ما ٓ يراه
اإلكسان العادي ويحاول تقضقػ هذه الرؤية الؿتػردة طرب هذه آغراض الشعرية-
ويغؾب الؿديح طؾك فـقكف إخرى ،أما الؿديح فؼد قالف بحؼ السؾطان
يقسػ الثالث ،ومـ ومؿا جاء مفـئا بقٓدة أول مقلقد لؾسؾطان طـ الػرحة ققلف:
هالل بِ ُلفؼ الؿ ِ
ٌ
ٓحت
ؾؽ
ْ
ُ
الخال ِ
ِ
َفة
تَط َّؾ َع فرطًا يف
َ
وأ َ
دم
قبؾ واإلقب ُال
َي ْؼ ُ

عق ُد ُه
ُس ُ
َياكِعًا
َذات ُف
بِـ ِ
َجؿ ِف

وهؾ هق إَّٓ كَج ُؾ س ٍ
عد
ْ
َ
ٍ
بلس قد اكتؿك
وهؾ هق إَّٓ ِش ُبؾ

ُـجزُ مـ َأ ِ
مـ ال َّؾقالل ُو ُطق ُد ُه
َست َ
ت ِّ
ُغذي ُف
َو ُي ِ
قر ُد

أخالف
ُ

الر َضك
ِّ

تجق ُد ُه
َو ُ

ملم َ
ورو ُد ُه
تقح
قل ال ُػ ِ
ُ
ُ
الض ِ
ُي َجدَّ ُل مـ ِح ِ
الل َم ِريدُ ُه
زب
ّ
لِؿ ٍ
الزَّمان ُأسقده()1
صرف
وقت
ؾؽ
َ
ْ
ِ ُ ُُ
ُ

إذ يقاصؾ الشاطر إضػاء الػضائؾ والصػات الحؿقدة طؾك مؿدوحف إلك َأن
يصؾ إلك تعداد مـاقبــف وشؿائؾف ،فقصػف بالـجؿ والشبؾ وغقرها مـ الصػات
الؿللقفة ،وهل َألػاظ سفؾة الؿلخذ ،مطبقطة العبارة تجؾق الؿعـك يف َأحسـ معرض-

( )1يـظر :الـص الشعري رقؿ -4

524

غعس ابّ اهػَّسَّاْ :مجا ٗة٘ةٚن ٗدزاض)ٞ

ومـ ققلف يف الحؽؿة:
َجر
ت ُ

ِ
اجتفادك

َي ُبقر

قر
فدع الؽال ُم وكـ َص ُب ْ

لـ

ازدهت
الصدور بؽ
إن
ْ
َّ
َ

الصدور()1

بالدر
ِّ

تزدان
ُ

ْ

إذ تتجؾك رؤية الشاطر يف قضقة الحؽؿة والصرب وهل مـ الؿعاين وإفؽار
التل تستؾفؿفا العؼقل الراجحة يف ضروف وأحداث حرجة ويف شتك مقاديـ الحقاة-
وقال يف الشؽقى:
وحسبل رحؿ ًة
إلفل لؽ الشؽقى
َ
أبدطت خؾؼل
وح ِّؼؽ ما ل ّؾفق
َ
بـػسل وشقطاين ودكقاي والفقى

كداؤُ ك يف شؽقى الخطقب إلفل
وها أكا يف غَل البطالة ِ
ٓهل
ِّ
ْت ولؽـ أكت حسبِل ٓهل()2
ُفتِـ ُ
َ َ

الشران يف هذه إبقات يسؾؽ مسؾؽًا تعبقريًا أراد مـ خالل ذلؽ أن
كجد ابـ َّ
يرسؿ لـا صقرة طـ أن الدكقا يف زوال ويشؽق مـ خطب الدهر والؾفق يف هذه الدكقا،
ويحتسب أمره الك اهلل ففق كافقف-
ومـ شعره ذات الطابع الديـل إرجقزة التل كظؿفا يف طؾؿ الػرائض :التل
(الرجز)

أولفا:
بحؿد خقر القارثقـ أبتدي

وبالسراج

الـبقي

أهتدي()3

وهل أرجقزة طذبة الـظؿ ،سفؾة الؿلخذ مختصرة يف طؾؿ الػرائض.

( )1يـظر :الـص الشعري رقؿ 6
( )2يـظر :الـص الشعري رقؿ 21
( )3يـظر الـص الشعري رقؿ5 :
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ارتصا٢ا اهفِ:ٞٚ
الشران بسفقلة إلػاظ وبعدها طـ الحقشل الؿعؼد
لؼد تؿقز شعر ابـ
َّ
وسالسة الرتاكقب وذلؽ لسفقلة صباطفؿ ولقـ أخالقفؿ ورقة صبقعتفؿ وجؿالفا
الػاتـ وأفؼفا العاصر الشػاف وإلرسالفؿ الؼقل مـ غقر تؽؾػ وٓ تصـع وٓ تحؿؾ
لأللػاظ مآ تطقؼ الؿعاين الؿزدحؿة

()1

وقد اختار أفضؾ إلػاظ رقة وسفقلة

وأكثرها إيحاء ووقعا ً يف الـػقس مـسقجة داخؾ ققالب بالغقة ،فؾغتف قريبة مـ لغة
ألؿ بف لؽـف لؿ يؽـ حائال ً دون إلفامف وقدرتف وبراطتف
طصره فضال ًطـ التؼؾقد الذي َّ
طؾك الخؾؼ والتصقير--
ومـ التشبقفات ققلف:
ِ
البقض جؿر ًا كلك ََّفا
ػقن
وأذكك ُج َ

قؿ
إلك لث ِؿ ُيؿـا ُه ت َِف ُ

تَق ُّلعا()2

َ

فقشبف السققف وكقػ تشتاق وهتقؿ ولعًا لقؿـك السؾطان وقد استطاع الشاطر
أن يجؿع بقـ سفقلة إلػاظ ووقعفا يف الـػس مـ خالل هذا التشبقف-

وققلف:
وما ِّ
عر إَّٓ كالـَّسقؿ سرى طؾك
الش ُ

ِ
فطاب
رياض معالِقؽُؿ
َ

تضقطا()3

ُّ

فقشبف الشعر بالـسقؿ الذي سرى طؾك الرياض فالمس رحقؼ إزهار وأغصان
إشجار فازداد صقبا .وقد تؿؽـ بثؼافتف ان يؾقن تجربتف الشعرية بػقض مـ الصقر
وإخقؾة الؿختؾػة وهذه التشبقفات تـؿ طـ ذلؽ.
( )1قصة إدب يف إكدلس ،محؿد طبد الؿـعؿ خػاجة ،الؼاهرة1974 ،م -62.2
( )2يـظر :الـص الشعري رقؿ13 :
( )3يـظر :الـص الشعري رقؿ13 :
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ومـ الجـاس الؿعرف بجـاس التؾػقؼ ققلف:
َقضك ُمدكِػل أن ٓ ُأ َرى طـ ُف َسالِقا
اطل ح ِ
ِ
سـف
قى َل ِّب ُ
قت َد َ ُ
طاع َه ً
ُم ُ
آكسـت كُقر ج ِ
ِ
ؿالف
جك
ُ
َ َ
هال َُل ُد ً
سؼقف د ِ
َق ِضقب كَؼك َأ ِ
معل وأغتِدي
َ
ُ ً

الفقى َقدْ َأسا لِ َقا
ْ
وإن كان يف ُحؽ ِؿ َ
فؿا ز َال َقؾبل ُمذ َدطاكِل َطاكِ َقا
حت ٕوصاكِل وكَاسل ِ
كاس َقا
َف ُر ُ
َ
َشجاكِل جاكِقا()1
ِبف لِغَرا ٍم قد
َ َ

وقد جاكس بقـ صباطل واكطباطل يف ققلف:
ولقس اكطباطل مـ صباطل وإكَّؿا

هق ِ
الجقدُ

ؾقؽ أبدطا()2
إذ أبدى ح َ

ُ

َ

ويليت تؽرار الؾػظ يف الشعر ،لقحؿؾ غايتقـ :أوٓهؿا غاية مقسقؼقة تتؿثؾ
بزيادة الـغؿ وتؼقية الجرس اإليؼاطل وثاكقفؿا غاية معـقية كػسقة( ،)3وغالبا ما يؽقن
التؽرار لػظقا( )4ومـ التؽرار الجؿقؾ ققلف:
ذات اكفؿال
فؾؿ تزل رحؿاك
َ
ِمـ لحظؽ إحؿك بعقـ ابتفال

كبل الفدى
ُرحؿاك فقـا يا
َّ
ِ
راطفا
ُرحؿاك يف أوصاكـا
رحؿاك يف سؾطاكـا و ِ
الف
َ
ُ

مـ كصرك إمضك بلرضك كقال

ُرحؿاك يف غربتـا كـ لفا

فنن العفد بإُكس صال
ُأكسًا
َّ

ُرحؿاك

يف

كُربتـا

ُح ّؾفا

ُرحؿاك

يف

َطقؾتـا

أغـفا

هـ اطتؼال
مـؽ بس ِر ففل َر ُ
ُص ًّرا ِطقال
إِكا طؾك ِرفدك

( )1يـظر :الـص الشعري رقؿ14 :
( )2يـظر :الـص الشعري رقؿ13 :
( )3يـظر :الؿرشد إلك ففؿ أشعار العرب وصـاطتفا : 568.2 ،طضقية الؿقسقؼك يف الـص الشعري,54 ،
-55
( )4يـظر :العؿدة-73.2 ،
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ُرحؿاك

يف

قؾتـا

زكفا

زكاة

تؽثقر

ومال()1

لجاه

ومـ التؽرار الذي لف وقع يف الـػس وتحريؽ الؿشاطر ققلف يف الؿـاجاة:
يا رب ما الؿخؾص مـ زلتل

ٓ طؿؾ ٓ حجة ٓ احتقال

يا رب ما يؾؼاك مثؾل بف

طـ صاطة لؿ ألؼفا بامتثال

يا رب ٓ أحؿؾ حر الصبا

احتؿال()2

فؽقػ بالـار لضعػل

أ ّما الؿقسقؼك الشعرية والتل تعد ركـًا أساسقًا مفؿًا مـ أركان الشعر
وسر مـ أسراره:
العربل ،وهل قريـة إبداطقة مالزمة لؾؼقل الشعري قديؿًا وحديثًا ّ
فؼد وجدكا مقسقؼك أشعاره الخارجقة قد كظؿت طؾك بحقر شعرية طدَّ ة
يتصدرها البحر الطقيؾ وهذا دلقؾ طؾك إمؽاكقة الشاطر يف اتساع معجؿف الؾغقي
الضخؿ وصقل كػسف الذي يتقح لف مساحة اكرب لؾتعبقر طـ خؾجات كػسف ثؿ جاءت
البحقر إخرى مـ الؽامؾ والسريع والخػقػ والرجز ومخؾع البسقط-
ومـ الؿالحظ َّ
أن ابـ الشران أخذ بؽؾ ما يعطقف البحر مـ تصرف يف
التػعقالتٕ :كف وجد يف الطقيؾ مجا ً
ٓ واسعًا لبث مشاطره ،ومـ كظؿف لفذا البحر
ققلف:
ِ
ؽ ُأ ِ
الفدى مـ ُأفِؼ ُمؾؽِ َ
صؾ َعا
راج ُ
س ُ
ودر الؿعالل طـ كَدى بحرِ َك ارتَؿك
ُّ
لؾف ِ
شرطًا
الؿـك
َ
أطددت َ
دي َم َ
َو ِور َد ُ
ِ
َّ
بدر َك ُأفؼ ُف
حؾ
فلسعدْ بده ٍر
ُ
( )1يـظر :الـص الشعري رقؿ16 :
( )2يـظر :الـص الشعري رقؿ16 :

الر َضا يف ِّ
َ
ُ
طدلؽ أيـ َعا
ضؾ
وروض ِّ
وسرب التَّفاين فــل ِحؿـك ُي ِؿ َ
ـؽ
ُ
مح الردى سدَّ َ ِ
آر ُ َ
شرطا
دت لؾؽُػ ِر ُم َ
ورت َعا َ َّ َ
فبان الس ِ
/
فلمسك ُ
عادة َمطِؾ َعا
لش ِ َّ
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وطرف ِصبا ُه مـ َ
ثـاك
َ

كلن ُحال ُه مـ َس َ
تضقأت
ـاك
َّ
َّ

تَضقطا()1

َّ

إذ استطاع شاطركا أن يقضػ تػعقالت هذا البحر يف الؿدح الذي يؿـحف حرية
كافقة يف التعبقر لؽل يؿدح ويبث كؾ ما يدور يف فؽره.
ويف شعر شاطركا كجد اقتباسا كصقا لألشعار الؿشرققة ،ولعؾ كظرة اإلجالل
لألدب الؿشرقل هل التل دطت إلك تضؿقـف يف الشعر إَكدلسل مـ كاحقة الؿعاين
وإفؽار وإلػاظ ومـ آقتباس الـصل ققلف متلثرا بلبل العالء الؿعري:
ٌ
وكائؾ
طػاف وإقدا ٌم وحز ٌم
ٌ

صبائع
تركَّبـ يف العؾقا
َ

أربعا()2

ففـا إشارة كصقة إلك ققل أبل العالء الؿعري:
َأٓ فِل َسبِقؾ ا ْلؿجد َما َأكا َفاطؾ

وحزم
وإقدام
طػاف
ٌ
ٌ
ٌ

وكائؾ()3

الشران لقجدكا أن لؾؼران الؽريؿ آثار ًا واضحة الؿعالؿ
ولق تلمؾـا شعر ابـ َّ
ٓسقؿا الخطاب الؼرآين فؼد طاش الؼرآن الؽريؿ مع الشاطر إكدلسل يف فؽره
ووجداكف وخقالف وبؽؾ تػاصقؾ حقاتف فؽان الؿـبع الثر الذي أمد الشاطر بالؽثقر مـ
الؿعاين والصقر ومؼقمات لغتف الشعرية

()4

حتك ضفر آقتباس الؼرآين بشؽؾ

واضح يف كصقصف الشعرية ومـفا ققلف:
ٍ
وقار لق تج َّؾك لقذ ُبؾ
وسؿت
ُ

( )1يـظر الـص الشعري رقؿ13 :
( )2يـظر :الـص الشعري رقؿ13 :
( )3ديقان أبل العالء الؿعري
( )4اثر الؼرآن يف الشعر إكدلسل278 :
( )5يـظر الـص الشعري رقؿ13 :

ِ
ٕمسك لديف خاشعًا ُ

متصدِّ طا()5

د .ستٌد عبٚد صاحل اهطبٔاُٛ
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فػل البقت الشعري اقتباس قرآين ،قال تعالك :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﭼ(-)1
ومـ السرد الؼصصل بلسؾقب أدبل قصة اإلسراء والؿعراج التل صقر فقفا
الشران رحؾة الرسقل الؽريؿ محؿد (ﷺ) ،لـشر ديـ الحؼ والفداية ،وتستؿر
ابـ َّ
معف الؿعجزات لتزهؼ الباصؾ ،وتظفر الحؼ-
فاهلل سبحاكف سقره لقال مـ الؿسجد الحرام يف مؽة إلك الؿسجد إقصك يف
الؼدس الذي بارك حقلف ،لقريف مـ آياتف ،كؿا قال تعالك :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ(-)2

ولقؾة الؿعراج أسرى فؿا

اسرى واسـك شرفا يف الؾقال

لف

مـ السؿاوات العؾك حقث جال

حتك اكتفك مـ سدرة الؿـتفك

إلك مؼام لؿ يـؾف مؼال

قال لف الروح مؼامل هـا

وأكت فاصعد لؿؼام القصال

أفردتـل

حقث دهتـل مدهشات الجالل

فؼال :كال إكّؿا إكس ما

وال()3
ْ

جال

فؼال:

وجبريؾ

يا

أكقس

أكسك

أكت مقال ولؽ اهلل

فقصقر مـ خاللفا كقػ َّكزل اهلل الـداء
الشران هبذه الؿعجزة
ِّ
يتلثر الشاطر ابـ َّ
اإللفل طؾك الرسقل الؽريؿ (ﷺ) لقصعد إلك السؿاء ،ويرى مـ آيات اهلل
( )1سقرة الحشر اية21 :
( )2سقرة اإلسراء آية1 :
( )3يـظر :الـص الشعري رقؿ16 :
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القاضحات ما فقف معجزة لؾـاس أجؿعقـ-
ويستؿر يف طرضف لؾؼصص الؼرآين:
صل حضرة الؼدس اتصآ فؿا

أبقح

فزجف يف الـقر زجا رأى

وراءه لؾحؼ كقر الجؿال

شاهد ما شاهد مؿا ارتؼك

طـ مبؾغ العؼؾ ووهؿ الخقال

رأى

وطالؿ بالعقـ والؼؾب قال

ولقس ذا وهق محال طؾك

حال مؼام الحب مؿا يحال

حقث تدلك قاب ققسقـ أو

أدكك كجقبًا يف ضالل الدٓل

وبعد ما يف الـجؿ يتؾك طال

طال()1

فؼال

ققم

بػماد

مـفا

لسقك

ثؿ أتك والـجؿ يف إفؼ

اتصال

وقد لجل شاطركا إلك السرد الؼصص الؼرآين وسرده يف أشعاره لؽقكف مـ أقدر
أثار إدبقة طؾك تؿثقؾ إخالق ،وتصقير العادات ،ورسؿ خؾجات الـػقس ،كؿا
أن شرف غرضفا ،وكبؾ مؼصدها ،وكرم غايتفا يف هتذيب الطباع ،وترققؼ الؼؾقب،
وتدفع الـاس إلك الؿثؾ العؾقا :مـ اإليؿان والقاجب والحؼ والتضحقة ،والؽرم
والشرف واإليثار(-)2

ًِٔخ اهت٘ةٚن ٗاهترقٚن:
ـت فقفا حقاة ابـ الشران
مت لفذا الؿجؿقع الشعري دراسة ب َّق ُ
 ,قدَّ ُ
ومقضقطاتف الشعرية وخصائصف الػـقة-
( )1يـظر :الـص الشعري رقؿ16 :
( )2قصص العرب ،كخبة مـ إستاذة ،محؿد احؿد الؿقلك وآخريـ ،دار أحقاء الؽتب العربقة ،ط ،4ج،1
3 ،1962
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جؿعت شعر ابـ الشران ثابت الـسبة إلقف مـ مختؾػ الؿظان مـ كتب
,
ُ
وأوردت شعره والتل كان مـ أبرزها جـة الرضا وكقؾ
الرتاجؿ التل ترجؿت لحقاتف
ُ
آبتفاج وكػاية الؿحتاج وأزهار الرياض ومظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ
فركقن وشجرة الـقر الزكقة-
 ,فقؿا يخص الشعر ر ُّتب ترتقبا هجائقا بحسب تسؾسؾ الؼقايف مـ إققى
إلك الضعقػ فالساكـ-
أططقت لؽؾ وحدة شعرية بحرها الشعري الذي كُظؿت طؾقف-
,
ُ
ؿت إبقات داخؾ كؾ وحدة شعرية مـ هذا الؿجؿقع-
 ,ر َّق ُ
ثبت اختالف الروايات لألبقات الشعرية طـد ورودها يف أكثر مـ مصدر-
,أ ُ
,شرحت بعض الؿػردات التل تحتاج إلك إيضاح طـد ورودها ضؿـ
الؿجؿقع الشعري-
والحؿد هلل أوٓ وآخر ًا-
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(خًغ انشؼش ٔرٕثٛمّ)

اهبا)١
()3
وققلفؓ

(الطقيؾ)

 ،وهق غاية يف بابف:

كرى طؾك ثؼة إلك
-3
ُ
بعثت بفا ِذ َ

ِ
مرققب
ممم ِؾ وطد مـ لؼائؽ
َّ

زلت َف ًّذا يف رءوس ذوي ال ُعؾك
 -1فؿا َ

رققب()1
ِ
وما وطد رأس مثؾ مقطد ط

ُ

()1
ٍ
صاحب لف يؼقل أبق طبداهلل َّ
الش َّرانؓ
ويف التبرم مـ

(السريع)

:

ٍ
وصاحب لل ُمبر ٍم مـ رأى
-3

صح ِتف استغربا
َصبري طؾك
ّ

 -1قال أكا كال ُعقدِ إن شئتف

َ
أورق أو إ َّ
كشؼ أو أصربا*

ِ
محتاج أن
كالعقد
فؼؾت بؾ
-1
ُ
ُ

ؼش َر أو ُي َ
ُي َ
حرق أو ُ

يضربا()2

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض -144.1
( )2جـة الرضا يف التسؾقؿ لؿا قدر اهلل وقضك-73.3 :
*الشروح والتعؾقؼات:
 ,2البقت غقر مقزونٕ ،ن الشطر الثاين حذف مـ تػعقؾتف الثاكقة سبب خػقػ ،فتحقلت الك (فاطؾـ)،
وهذا ٓ يصح يف بحر السريع
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ادت)ٍٚ
()1
(الخػقػ)

وققلف:
لؿا جبرت بالعاج ثغر ًا
 -3قؾت ّ

بالؿحال احتجاجًا
مت
ولؼد ُر ُ
ُ

أن ي ُعقج َشبابل
 -1صاحِ ٓ بلس ْ

طاجا()1

بالتالقل َأما ترى الثغر

()4

اهداي)

وارتجؾ الؽاتب إبرع أبق ِ
َ
طبد اهلل ِ َّ
الش َّران:
ُ
ُ

(الطقيؾ)

هالل بِ ُلفؼ الؿ ِ
ٌ
عقد ُه
ؾؽ
-3
ْ
ٓحت ُس ُ
ُ

ُـج ُز مـ َأ ِ
مـ ال َّؾقالل ُوطق ُد ُه
َست َ

الخال ِ
ِ
َفة َياكِعًا
 -1تَط َّؾ َع فرطًا يف

ت ِّ
تجق ُد ُه
الر َضك َو ُ
ُغذي ُف أخالفُ ِّ

-1

َ
وأ َ
قبؾ

ُ
واإلقبال

َي ْؼد ُم

َذات ُف

َو ُي ِ
ملم َ
قر ُد
قل ال ُػتقحِ
ُ

ورو ُد ُه
ُ

عد بِـ ِ
 -4وهؾ هق إَّٓ كَج ُؾ س ٍ
َجؿ ِف
ْ
َ

الض ِ
ُي َجدَّ ُل مـ ِح ِ
الل َمرِيدُ ُه
زب ّ

بؾ بل ٍ
 -5وهؾ هق إَّٓ ِش ُ
س قد اكتؿك

لِؿ ٍ
صرف الز ِ
َّمان ُأسق ُد ُه
وقت
ؾؽ
َ
ْ
ُ

ِ
الؿفد بدر ُه
ت إذا ُيفدَ ى إلك
َ -6طجبِ ُ

ِ
السروجِ ُمفق ُد ُه
غقر
وما
آفاق ُّ
ُ

 -7أمقٓي أما دهركَا بِقج ِ
قدك ُْؿ
ُ
َ َّ َ ُ

فعقدٌ سعقدٌ لقس َيبْ َؾك َج ِديدُ ُه

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض144.1 :
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الس ِ
قاسؿ
-8
رور َب ٌ
مقاسؿ طـ ثغرِ ُّ
ُ

ُ
حقث اتَّجفـا ُوجق ُد ُه
وجق ٌد إلك

شراك بالـ ِ
َ
َّجؾ الؽري ِؿ الذي غَ دا
َ -9ف ُب

ِ
ِ
ويعقدُ ُه
بف الدَّ ُ
هر ُيبدي بِشر ُه ُ

فقق ِ
ؿت ِديؿ ُة الـُّعؿك ِبف َ
روضـَا
َ -30ه ْ

ِ
َ
وأورق ُطق ُد ُه
جالقف
راقت َم
َف ْ

ِ
العقـ ِمث َؾؿا
غت فقف ُق َّر َة
َ -33ف ُب ِّؾ َ

ُّ
فؽؾ الخقرِ فِقؿا تُريدُ ُه
تُريدُ

مقٓي طـ طبِ َ
وص َ
دك الذي
ػحؽ يا
َ
َ -31

ِ
لِ
ؽ طـ ُف يف ال ُؼ ِ
صػح َ
صقر قصق ُد ُه

أتقت بفا ِمـِّل بديفًا وق َّؾؿا
-31
ُ

ُأرى لِ ُؼصقري يف الـِّظا ِم

ُأجقدُ ه()1

ُ

()5
الشران
ذكر هذا الشقخ الؼؾصادي يف صالعة شرحف ٕرجقزة أبل طبد اهلل
َّ
الؿذكقر ،التل أولفا:
 -3بحؿد خقر القارثقـ أبتدي

(الرجز)
وبالسراج

الـبقي
ِّ

وهل أرجقزة طذبة الـظؿ ،سفؾة الؿلخذ مختصرة يف طؾؿ الػرائض.

( )1مظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ فركقن-33,29 :
( )2أزهار الرياض يف أخبار طقاض ،133.1 :ويـظر :رحؾة الؼؾصادي-43

أهتدى()2
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()6

اهسا)١
أجاب ابـ َّ
الش َّران ابـ الجبقر بؼقلف:
-3

َجر
ت ُ

ِ
اجتفاد َك

لـ

(مجزوء الرجز)
فدَ ِع

َي ُبقر

بالدر
ِّ

ازدهت
الصدور بؽ
إن
ْ
َّ -1
َ

الؽالم

وكـ

تزدان
ُ

قر
َصبُ ْ

الصدور()1

ُّ

ْ

()7
وققل أبل طبد اهلل َّ
الش َّران ،وقد كان طـد ابـ جؿاطة إطذار ،فدطا البؾد ،ولؿ
الش َّران فؽتب إلقف َّ
يدع َّ
الش َّران:

(الؽامؾ)

 -3ماذا أطد الؿجدُ مـ أطذاره

ِ
أطذاره؟
يف ترك دطقتـا إلك

إن كان رسؿ دون محضركا اكتػك
َّ -1

ِ
أطذاره()2

ٓ بد أن يبؼك طؾك

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض-335,334.3 :
( )2كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج  ،534.2أزهار الرياض ،134.1 :زهر أٓكؿ يف إمثال والحؽؿ -29.2
الشروح والتعؾقؼات:
 -1اإلطذار :صعام الختان-

 -2آطذار يف هذا السقاق :التؼصقر-
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()8

اهطني)
وققلف يخاصب الػؼقف الصالح سقدي أحؿد بـ حرشقن ،وقد أهدى لف ُقرص
(الؽامؾ)

زطػران:
 -3أهالً ب ُؼرصة زطػران أصؾعت

ِ
أكسف
مـ حسـفا لؾؼؾب باطث

ؾقص بف وغقر طجقبة
َ -1ح ّقا الخُ َ

ِ
شؿسف
لؾبدر أن ح َّقا بؼرص

 -1يا ك ِّقرا لؾؿجد أهدى كقرا

ِ
جـسف()1

كؾ امرئ إهداؤه مـ

()9

اهطا)١
(الطقيؾ)

وققلف:
أح ُ
قط الثغر َربطًا ُفلضحؽت
 -3رأتـل ُ

وتاهت بثغر بالجػقن ُي ُ
حاط

الحؾ مـف ربطتف
 -1فؼؾت لخقف َ

باط()2
ِر ُ

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض -133.1
( )2أزهار الرياض يف أخبار طقاض-144.1 :

الؿخُ قف
َأ ُيـؽَر يف الثغر َ

د .ستٌد عبٚد صاحل اهطبٔاُٛ
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()30

اهعني)

البارع أبق ِ
طبد اهلل ِ َّ
الش َّران:
وأكشدَ
ُ
الؽاتب ِ ُ ُ
ِ -3سراج الفدى مـ ُأفِؼ م ِ
ؾؽ َؽ ُأ ِ
صؾ َعا
ُ ُ
ُ
ودر الؿعالل طـ كَدى بحرِ َك ارتَؿك
ُّ -1
لؾف ِ
شرطًا
الؿـك
َ
أطددت َ
دي َم َ
َ -1و ِور َد ُ
ِ -4
فلسعدْ بدهرٍ َّ
بدر َك ُأفؼ ُف
حؾ ُ
كلن ُحال ُه مـ َس َ
تضقأت
ـاك
َّ -5
َّ
الحسـك بِ ُب َ
ؼقاك لِؾدَّ كا
 -6أراكا مـ ُ
ِ
ؿاح َ
ؽ قد أتك
 -7فال يق َم إَّٓ والت ُ
ِ
إمالك َ
مـؽ خؾقػ ًة
 -8رطك اهللُ يف
الؿ َ
وأمتع َ
ؾؽ بالـاصرِ الذي
-9
َ
مـؽ ُ
وهـِّئت بالـ ِ
َّجؾ الؽري ِؿ الذي َس َؿا
ُ -30

(الطقيؾ)
الر َضا يف ِّ
َ
ُ
طدلؽ أيـ َعا
ضؾ
وروض ِّ
وسرب التَّفاين يف ِحؿك ُي ِؿ َ
ـؽ آر َت َعا
ُ
ورمح الردى سدَّ َ ِ
شرطا
دت لؾؽُػرِ ُم َ
ُ َ َّ َ
فبان الس ِ
فلمسك ُ
عادة َمطِؾ َعا
لش ِ َّ
َ
َضقطا
وطرف ِصبا ُه مـ
َ
ثـاك ت َّ
ولؾدِّ ِ
يـ ما يؿحق ل ُف َّ
كب أجؿ َعا
الذ َ
الل الس ِ
ٍ
بعقد ِه ُ
عد مـف تَط َّؾعا
َّ
ِ
ِ
رطا
بلكالء طقـ لؾخؾقػة قد َ
غدا سق ُػف بالـصرِ لؾؿ ِ
ؾؽ ُمؿتِ َعا
ُ
ِ
طؾقائف وتَر َّفعا
طؾك الـَّجؿ يف

الحؼ ِمـف طؾك ِ
ُ -33حسا ٌم َي ُ
العدَ ى
صقل ُّ ُ

بلسطك مـ ال َع ِ
ضب ال َقؿاين وأسط َعا

أ َّك ُف

َ
سقس ُؾ ُ
آثارك الغ ُِّر مفق َعا
ؽ مـ

وكاهقؽ شؿس مـ ِ
َ
أشرقت
سؿائ َؽ
-31
ْ
ٌ

فرع طـ ُط َ
وحس ُب َ
تػر َطا
ؽ
ٌ
الك َّ
وأ ِ
بان ِ
الع ِّز ِصرفًا ُ
َّ
رض َعا
تغذى لِ َ
ِ
ولؿ َأر مفد ًا َق ُ
لؾبدر ُمطِؾ َعا
بؾ

-31تُحدِّ ُثـا

طـف

ُ
الؿخائؾ

سقـشل يف حجرِ الس ِ
ُ
عادة ُ
-34
حقث قدْ
َّ
ِ
طؾع ُأفؼ الؿ ِ
ِ -35
بدره
فد ُمشرِ ُق
وي ُ
َ
ُ
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الخقؾ ت ِ
ُ
َرتؿل
أصبحت شققًا ل ُف
-37لؼد
ْ

وهقفات أن يفقى ِسقاهـ ِ
مقض َعا
َ
ُ َّ
َ
كَشاصًا وت ِ
ُؾؼل لؾبشائرِ ِمسؿ َعا

ُ -36
أيـزل إَّٓ يف ُبروجِ ُسروج ِف
-38وقد أكسب السؿر ارتقاح مسرةٍ
َ
َّ
َ ُّ َ

الصػرِ ُش َّرطا
ب ُبشرا ُه فاهتزَّت إلك ُّ

ِ
البقض جؿر ًا كلك ََّفا
ػقن
-39وأذكك ُج َ
-13وطؿت ت ِ
مان وأهؾ ُف
َفاكقف الزَّ َ
َّ
-11فال َثغر إَّٓ طاد بِالبشرِ ب ِ
اسؿًا
َ
َ
َ
-11فحقا الحقا دهر ًا قضك بِ ُط ِ
ؾقطف
َّ َ َ
شخص كان ُأودِ َع َحؿؾ ُف
-14و ُقدِّ َس
ٌ

قؿ تَق ُّل َعا
إلك لث ِؿ ُيؿـا ُه ت َِف ُ
شؿس مرآه ُأ ِ
ٌ
صؾ َعا
شػؼ مـ
بفا
ِ ُ ُ
ِ
ٌّ
الؿـك قد تَؿتَّعا
فؽؾ بندراك ُ
صار لِؾ ُق ِ
ؿـ ُمرتَعا
طر إَّٓ
َ
وٓ ُق َ
فلحقك بف الدُّ كقا وساكِـَفا م َعا
فلضحك لف يقم الِّ ِ
ؾؼاء ُمق ِّد َطا
ُ

س ُس ُر ِ
غقر كا ِ
ور َها
-15وما َص َرطتفا ُ

مصرطا
َّػس
َ
وكؿ فرحٍ ٓقت بفا الـ ُ

-16وهؾ هل إذ ألؼت لـا ذاتف سقى

ٍ
سحاب َسؼاكا غَق ُث ُف ُث َّؿ أقؾ َعا
فعـدَ اكِػصال الدُّ ِر طـ ُف تَصدَّ َطا
ِّ
فحؾ ِبف جقد ًا لِ ُؿؾؽِ َ
ؽ َأتؾعا

ؿر ُحسـًا كلكَّؿا
-10وزا َد البـُق َد ُ
الح َ

صان ُد َّر ُه
الؿؽـقن قد
الصدفُ
َ
ُ
-17أو َّ
الحسـ ِطؼدَ ُه
-18كعؿ ُهق ُد ٌّر ك ََّضدَ
ُ
-19تلَٕ بالس ِ
الحؼقؼل كَجؿ ُف
عد
َّ
ِّ
ِ
أشرع طزم ُف
إوصان
-10فؽؿ كازحِ
َ

ُسرور ًا وبالبشرى لِ َ
بابؽ أسرطا

ِ
ٍ
الؿقلد الذي
مقرد أطذبت يف
-13وكؿ

ِ
َ
ترطا
حقض
وردكا بف
الؿسرة ُم َ
ِّ

ِ
سؿائف
صـقع سؿا إشرافُ كحق
ٌ -11

فلبصرت ُأ َفؼ إكج ِؿ الغ ُِّر َمصـ َعا
ُ
ِ
َشر ََطا
فؼد أصبحقا يف بحرِ ُجقدك ُّ
لفا كافقًا مـَّا ِسقى طائد الدُّ َطا

َ
كحقك ُس َّرطًا
َ 11حدَ ُتف ْؿ دواطل العزِّ
ٍ
َ
كقالؽ ٓ كرى
لصالت مـ
-14فدُ م

طؾقؽ فدع سعدَ الـُّجق ِم وما ا َّدطك
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بخقؾ ال ُق ِ
ِ
الؿـك فؼد
-15وصارد
ؿـ صقر ُ

أشراك ِ
ِ
سع َ
دك مققِ َعا
تعاهدن يف
َ

-16أٓ إكَّؽ الؿقلك الذي بقج ِ
قده
ُ

ستان القجقدِ
وأمرطا
ترو َض ُب ُ
َ
َّ

إمـ للمرِ إذ حؿا
أطا َد
َ
ما أسؿاه مـ ٍ
مؾؽ رضك
ُ

أجاب الـ َ
َّصؾ بالـَّصرِ إذ دطا
ُهؿا ٌم
َ

-17إما ٌم
ِ -18
فؾؾف

ٌ
وكائؾ
طػاف وإقدا ٌم وحز ٌم
-19
ٌ

ومػزطا
غدا لؾدُّ كا والدَّ يـ كفػًا
َ

ٍ
وقار لق تج َّؾك لقذ ُبؾ
وسؿت
-43
ُ

صبائع أربعا
تركَّبـ يف العؾقا
َ
لالح لديـا ِ
برهان ُي َ
قشعا
فقف
ُ
َ
ِ
لديف خاشعًا ُمتصدِّ طا
ٕمسك
لؿ ِ
َّقر ُم ِ
شب والـ ِ
رتاده بال ُع ِ
ـج َعا
ُ
ِ
مـ الػجرِ خ َّػ َ
روطا
اق الػماد ُم َّ

البحر َطذبَفا
-44إلك خُ ُؾؼ لق ُأشرِ َب
ُ

ٕصبح أحؾك مـ جـك الـ ِ
َّحؾ َمشر َطا
َ

ِ
ٍ
ب سؿاِئف
هر غ َّ
ُ -45ح َؾك َمؾؽ ما الزَّ ُ

َ
بلضقأ ُحسـًا مـ ُحال ُه وأضقطا

إرض ِم ٌثؾ لِققس ٍ
ِ
ِ
ػ
مؾقك
-46وهؾ يف
ُ ُ

وتقرطا
جؿآً وإجؿآً معًا
ُّ

أطـاق الؽ ِ
ِ
ُؿاة ولؿ يؽـ
قطع
-47يرى َ

ِ
صؾة إرحا ِم يقمًا لِقؼط َعا
إلك

شؿؾ الؿع ُؾ ِ
ويجؿع َ
قات ولؿ يؽـ
-48
ُ

ِ
ِ
ِ
الؿال يقمًا لقجؿ َعا
طريض
لشؿؾ

خطب الدَّ هرِ طـَّا ولؿ يؽـ
ويؿـع
َ
ُ -49

هبات الج ِ
ِ
قد فقـا لِقؿـ َعا
لبذل
ُ
وه ِ
ِ
تروطا
لؿا
للمـ
اد َي ُف
َّ
َ َ
َّ

-40لف غُ َّرة لق ُألبس ا َّلؾقؾ كُقرها
ٍ
الروض لؿ يزل
-41
ُ
وصقب أياد لق سؼك َّ
ٍ
َّجؿ لؿ يؽـ
-41إلك كـَػ لق ح َّؾ ُف الـ ُ

أكاصر ِ
ديـ اهلل إذ ُخ ِذ َل القرى
-50
َ
َ
أياديؽ َّأما فقزُ كا باجتـَائِ َفا
-53
َ
مطؿح
لقصػؽ
-51فنن كان لل يقمًا
ٌ
-51ومـ لل بِلن أقضل َمدائِ َح مـ غدا

ففان
َ

وأما

وص ُػفا

َفتؿـَّعا

الش ِ
إن لل يف طدَّ ةِ ُّ
فب َمطؿ َعا
فؼؾ َّ
ِ
بخدمتف َق ِ
دري مـ الـَّج ِؿ أرف َعا
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ِ
دت لل
َ -54أ َشدْ َت بذكري يف
القجقد َو ِش َ

عالؿ ِطز يف الؿعالل وأر ُب َعا
َم َ
ُعؿاك م ِ
ِح َ
رض َعا
غقر ك َ ُ
ومالل ُ
ؿاك َ

-56فدُ وكَؽفا َخقد ًا تَفادت كلكَّؿا

َ
الؿ َ
شعشعا
ققافقفا
ؼقت
َس ُ
َ
الرحقؼ ُ

أفاض طؾقفا جق ُد ك َّػ َ
َ -57
ؽ ُجقد ُه
ِ
طققًا
-58وص َّقركِل
بالبذل فقفا ُم َّ

ِ
َّ
َّ
َ
ووش َعا
البقان
روض
فقشك بفا
غرو أن أشدو ُ
بشؽري وأسج َعا
فال َ

-59ولقس اكطباطل مـ صباطل وإكَّؿا

هق ِ
الجقدُ إذ أبدى ُح َ
أبدطا
ؾقؽ
َ

-60وما ِّ
عر إَّٓ كالـَّسقؿ سرى طؾك
الش ُ

ِ
تضقطا
فطاب
رياض معالِقؽُؿ
ُّ
َ

أشرقت طـدما بدت
روج
ْ
-63وإَّٓ ُب ٌ

َ
وصػؽ ُص َّؾ َعا
فبان
بآفاقفا ُش ُ

-61فدامت لؽ ال ُبشرى بِـَ ِّقرك الذي

ِ
َ
وأصقطا
إبـاء سعد ًا
أصقل
بدا
َ

ِ
الخالئػ َمشرِقًا
زلت يا مقلك
-61وٓ َ

ٕمثالف مـ أكُج ِؿ الس ِ
ِ
عد م ِ
طؾ َعا
ُ
َّ
سراج الفدى مـ ِ ِ
ِ
صؾعا()1
ُ ُ
أفؼ ُمؾؽ َؽ ُأ َ

كشلت يف
-55ولؿ أفتخر إٓ بلكَّل
ُ

مت لـا تجؾق الظَّال َم فنكَّؿا
-64و ُد َ

( )1مظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ فركقن-46 ,44 :
الشروح والتعؾقؼات:
 ,8أكالء جؿع كأل-
 ,12الؿفقع :الطريؼ-
والصػر :هؿ الروم
السؿر يؼصد هبا الؼـاّ ،
ّ ,18
 ,28جقد اتؾع :صقيؾ
,39هذا شطر بقت لؾؿعري وأولف (آ يف سبقؾ الؿجد ما أكا فاطؾ)
 ,43برهان يقشع ♠ يف رد الشؿس لف معروف-
 ,41يذبؾ اسؿ جبؾ معروف ،ويف البقت اقتباس مـ ققلف تعالك َل ْق َأكْزَ ْلـَا َه َذا ا ْل ُؼ ْر َ
آن َط َؾك َج َب ٍؾ َل َر َأ ْيتَ ُف
َخ ِ
اش ًعا ُمت ََصدِّ ًطا مِ ْـ َخ ْش َق ِة اهللِ [الحشر]21 :
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()33
(الؽامؾ)

ومـ كظؿف الذي هق بحر ٓ ساحؾ لف ققلف:
قؾت وققلُؽ الحؼ الذي
رب َ
-3يا ِّ

أحؽؿت :إكؽ تستجقب لؿـ دطا
َ

َ
بالرضا واحؽؿ لف
-1فاختؿ لعبدك

معا()1

بالستر يف الدكقا ويف إخرى

()31
(السريع)

وققلف:
لؿا اختػت شؿسؽ طـ كاضري
ّ -3

أرسؾت مـف مطر الدم ِع
ُ

-1وأقبؾت ُضؾؿة لقؾ الـقى

ع()2
الجؿ ِ

فؿا ترى يف ُرخصة

()31

اه َ)
ومـ بديع كظؿ الؽاتب أبل طبد اهلل َّ
الش َّرانؓ

ققلف:

(الطقيؾ)

-3فال تؿـع العقـ اكفؿآً فنكف

غرام َشجٍ إسـا ُده غقر ُم ِ
فؿؾ

-1أحاديث تَرويفا الجػقن طـ الحشا

ؾ()3
بؿسؾس ِ

ويثبت مـفا ُم ٌ
رسؾ

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض-145.1 :
( )2كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج ،534.2 :أزهار الرياض-134.1 :
( )3أزهار الرياض يف أخبار طقاض-133.1 :

َ َ

542

غعس ابّ اهػَّسَّاْ :مجا ٗة٘ةٚن ٗدزاض)ٞ

()34
ومـ بديع كظؿ الشران الؿذكقر ققلفؓ

:

(السريع)

ْ
الؿحال
-3دوام حال مـ قضايا

والؾطػ مقجقد طؾك كؾ ْ
حال

-1والـصر بالصبر ُم َح َّؾك الظُّبا

ِ
بالجدّ َمريش الـ ْ
َّبال
والجد
َ
وسؾؿ والؾقالل ِس ْ
جال
حرب َ

-4وما طؾك الدهر اكتؼاد طؾك

ْ
اكتؼال
حال فنن الحال ذات

-5مـ الؾقؾ بائتالف وكؿ
ٌ -6
أخذ ططا ٌء ِمحـ ٌة مـِح ٌة
ٍ
واكتشار معًا
-7حتك اكتظا ٍم

ْ
الؾقال
مـ اطتبار يف اختالف

-1وطادة

إيام

معفقدة

ْ -8
ـح الدُّ جك
وج ُ
وهؾ َسـا الصبحِ ُ
لح ْؾ ُ
ؽ طؾك كقرها
ؾؿ ا ُ
-9ال ُّظ ُ
-30والسقػ قد يصدأ يف ِغؿده
-33والشؿس بعد الغقؿ ت ُْج َؾك كؿا
-31وال َػ َرج الؿقهقب تجري بف
-31فصابرِ الدهر بحالقف ِمـ
-34فؿا لف صبر طؾك حالة
-35وٓ يضؼ صدرك مـ أزْمة

ؿع َحالل جؿع جؿال
تػر ٌق َج ٌ
ُّ
كلكؿا َه ِذي ال َّؾقالل ٔلل
لخؾؼة إضداد إّٓ ِمثال
تدل وال ُعسر بقسر ُبدَ ال
الصؼال
ثؿ ُي َج َّؾل صػحتقف ِّ
لؾغقث مـ بعد الؼـقط اكفؿال
لطائِػ لؿ تجر يقمًا ببال
حؾق ومر واطتِدا واطتدال
وإكؿا الصبر ُح ِؾ ُّك الرجال
رحب
ضاقت فصـع اهلل ُ

الؿجال()1

( )1كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج  ،534,533.2أزهار الرياض يف أخبار طقاض  ،135 ,134.1شجرة
الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة -357.1
اختالف الروايات:
 ,1ويف كقؾ آبتفاج لؿ ترد لػظة (قضايا) يف الشطر آول ووردت يف ازهار الرياض-فقصبح الشطر
=
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()35
إلك هـا تقجد هذه الؼصقدة بليدي الـاس ورأيت بخط بعض إخقار بعد هذا
البقت زيادة كثقرة طؾك ذلؽ مـسقبة لصاحب الؼصقدة وهل ٓ تبعد مـ كػسف .وها أكا
أيضا أثبتفا بجؿؾتفا لغرابتفا وجزالتفا وٓشتؿالفا طؾك مديح الؿصطػك الؿجتبك)
(السريع)

وكصفا بعد ققلف :رحب الؿجال :
-3واكظر بؾطػ العؼؾ كؿ ك ُْربة

فرجفا لُ ْطػٌ كح ّؾ ِ
الع ْ
ؼال
َ
ّ

-1وكِ ْؾ إلقف َّ
كؾ حاجٍ فؿا

لذي ِح ًجا إّٓ طؾقف اتؽال

غاية

ِ
ْ
اكحالل
الشديد
وغاية الخَ ْطب

آية

وآية ال َع ْؼؾ اطتبار الؿآل

-1وكؾ

بَد ْء

ُّ -4
وكؾ

َط ْقد

فؾف
فؾف

=
دوام حال مـ قضايا الؿحال-
 ,2يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (ال ُّظبك) بدل (الظبا)
 ,4يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (لحال) بدل (الحال)-
 ,5يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (لؾقالل) بدل (الؾقؾ) ولػظة (باختالف) بدل (يف اختالف)-
 ,6يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (جالل) بدل (حالل) ولؿ ترد لػظة (جؿع) بعد جالل-
 ,7يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (حال) بدل لػظة (حتك) ولػظة (ٓل) بدل لػظة (ٓلل)-
 ,8يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (الدجك) بدل (الدجا) ولػظة (لخؾؼة) بدل (لخؾتف)
ولػظة (إٓ مِثال) بدل (آمثال)-
 ,9يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (والظؾؿ) بدل (الظؾؿ) ولػظة (يدال) بدل (بدال)
 ,13يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (يجؾك) بدل (يجؾل)
 ,11لؿ ترد يف كقؾ آبتفاج لػظة (مـ) بعد لػظة لؾغقث-
 ,12يف ازهار الرياض يف اخبار طقاض وردت لػظة (تجرى) بدل لػظة (تجري)-
 ,13يف كقؾ آبتفاج وردت لػظة (واطتداء) بدل (واطتدا) واطتدا هل آصقب كقهنا ضرورة شعرية
تسفقؾ الفؿزة-
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الر َضا
-5ويف مآل َّ
الص ْبر ُط ْؼبك ِّ

وأجر ُيـَال
مـ َف َرج ُيدكِل
ْ

-6طجبت لؾعبد الضعقػ ال ُؼ َقى

يغَر بالرب الشديد ِ
الؿحال
ُ ُّ

ِ
َ -7ي ْفقى طؾك أمال
مسترسالً

صقع الفقى حقث أمالتف مال

بتخققؾفا

وهؾ خقال الـػس إّٓ َخبال

ٍ
جار طؾك
-8يخال أن إمر

هقفات مؿا َيخال
تدبقره
َ

-9الخَ ؾؼ وإمر لؿـ لؿ يزل

الؿ ْؾؽ وما إن َيزَال
يف ُمؾؽف َ

-30والػعؾ والترك دلقؾ طؾك

ُّ
صقع اكػعال
والؽؾ
مراده
ُ

ِ
ويؼضل فال
-33يعطل فال َمـْع

د ْفع وي ِ
ؿضل حؽؿف ٓ ُيبال
َ
ُ

ُ -31يدَ ِّبر إمر فعـ أمره

تؼدير ما يف الؽقن ُس ْػ ٍؾ وطال

ُ -31ي ِضؾ يفدي حؽؿة أكػذت

فضالً وطدًٓ يف ُهدً ى أو َضالل

-34وحؽؿة البارئ يف حؽؿف

ما لؿجال العؼؾ فقفا مجال

-35والرب ٓ ُي ُ
سلل طـ فعؾف

قد ُق ِض َل إمر فػقؿ السمال

-36فقا أخا الػؽر اشتغآً بؿا

يف غقره لؾػؽر َح َّؼ اشتغال

-37سؾؿ فػل التسؾقؿ مـ كؾ ما

يـػذ

بال

-38وارض بؿا فاتؽ أو كؾتَف

فعؽسف ما لؽ فقف مجال

وفقض إمر إلك الحؼ ٓ
ِّ -39

تركـ مـ الدكقا لحال ُمحال

-10فذو ِ
الحجا فقؿا اتؼك وارتَجك

بال َعدْ ل ٍ
حال ومـ ال َع ْذل خال

-7تخدطف

الـػس

تسؾقؿ

وتـعقؿ
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بؼسؿ الرب كؾ الرضا
-13يرضك ْ

يف كؾ ٍ
حال ما طـ العفد حال

-11يرى خالل الشؽر والصبر يف

ْ
الخالل
أبر
ما سر أو ساء َّ

-11ففق طؾك الحا َلقـ قد كال مـ

ُمـاه يف الداريـ اقصك َمـال

-14ما أقصر الدكقا طؾك َم ِّرها

كالظؾ ما أقصر َمدّ الظالل

-15فاف َطـ لفا حزما فػل ضؾفا

ما قال يقما حازم حقث قال

-16ما َي َؼظات العقش إّٓ ك ًَرى

وٓ َم َرائل العقـ إّٓ خقال

والؿـك ِغبرة
-17يا لقت شعري ُ

والشعر ققل قد يـايف ِ
الػعال

-18هؾ يستحقؾ العفد ِمـ َصبقة

الصبا واستحال
فؼد مضك طفد ِّ

َّ -19
صبحف
والشقب هؾ يققظـل
ُ

فالـُقم يف ٍ
لقؾ مـ الؾفق صال

-10وكِسرتك مـ ُطسرتك هؾ تؼك

وطثرتك مـ ِطبرتك هؾ ُت َؼال
َ

-13هذا زماين يف تقل ويف

ٍ
تقان والفقى يف تقال
طزمل

ُ -11
حال مـ احتؾ بدار البِؾك

ولؿ يحدِّ ث كػسف بارتحال

الؿخ َؾص مـ زَ َّلتل
-11يا َر ِّب ما ُ

ٌ
طؿؾ ٓ حج ٌة ٓ احتقال
ٓ

رب ما يؾؼاك مثؾل بف
-14يا ِّ

طـ صاطة لؿ ألؼفا بامتثال

ُ
الصبا
رب ٓ
حر َّ
-15يا ِّ
أحؿؾ َّ

فؽقػ بالـار لضعػل احتؿال

-16أم كقػ طذري وقد أطذرت لل

بلخذ ِحذري مـ دواطل الـؽال

-17رحؿتَؽ ال َّؾفؿ ففل التل

لفا طؾك العاصقـ مثؾل اكثقال
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تعامؾـا

َبلطؿالـا

ِ
ووال
لؽـ َرجا آمالـا ص ْؾ َ
ِ
الػعؾ

لبر
ِّ

ا َل ْ
ؿؼال

-19وبامتداح الؿصطػك َه ْب لـا

مآثؿ

-40فؿا سقى ح ِّب َل لؾؿصطػك

وسقؾ ٌة لل ب ُعراها اتصال

-43ذلؽ ت ّْجرى وطؾك فضؾف

صؿعت يف الػضؾ بال رأس مال

-41فنن ُيػز قِدْ حل بؿدحل لف

َف َؼد ُي ِ
در ُّ
الذبال
ُّقر َق َ
جؾ الـ ُ

-41ورائدُ الغ ُُّر الغقالل طؾك

َمقثؼة مؿا كقى مـ كَقال

-44أطظِؿ بلمداح كبل الفدى

َ
حبؾ اطتالق أو شػا َء اطتالل

-45خقر القرى مـ ب ٍ
اد أو حاض ٍر

ِ
حاف أو ذى اكتعال
أكرمفؿ مـ
ْ

ِ
الردى
يفؿ مـ فتَؽَات َّ
-46فاد ُ

الضالل
هاديفؿ يف َه َؾؽات ّ
ُ

حامقفؿ بال ّع ْضب إذ ٓ حؿك
-47
ُ

كالقفؿ يف الخطب إذ لقس كال
ُ

ُ -48مـقؾفؿ إذ ٓ َجدً ى ُيرتجك

ِ
ثار ُيؼال
ُمؼقؾفؿ إذ ٓ ط ٌ

َ -49قريعفؿ يف صبؼات ال ُعال

شػقعفؿ يف طر ِ
صات السمال
َ

مويفؿ مـ حقضف مـ َصدً ى
ُ -50م
ُ

مويفؿ مـ جاهف يف ضِالل
ُم
ُ

بسقب الـَّدى
-53أصقل مـ سال َ

أصقل مـ يف الحؼ بالسقػ صال
ْ

الؿدَ ى
-51مـ َخ َّصف اهلل بخَ ْصؾ َ

يف كؾ ما طؿ الفدى مـ ِخصال

-51مـ ِ
ِ
وفضؾ التؼك
باهر الحسـ

ِ
ِ
ومجد الػعال
وحؽؿة الـطؼ

ٍ -54
حال مـ العؾؿ بلسـك ِح ًؾك

ٍ
واف مـ الحؾؿ بلزكك ِخالل

547

د .ستٌد عبٚد صاحل اهطبٔاُٛ

هادٍ

-55كقر مبقـ صادق فارق

مبشر

ُ -56
أبقض ُيستسؼك الحقا باسؿف

كفػ إيامك لؾقتَامك ثِؿال

الؿفداة ِضؿـ احتػًا
-57الرحؿة ُ

الؿسداة خَ ؾػ احتػال
والـعؿة ُ

-58كؿ آية ج َّؾك لـا أو تال

وغاية َج َّؾك بفا دون تال

فاسؿف
-59ذو العرش أسؿك قدر ُه ُ

يف العرش مؼرون مع اسؿ الجالل

يف ذكره

حؿد ًا لقتؾق مدحف ُّ
كؾ تال

الر ْسؾ خؿسًا كػت
-63أططاه دون ُّ

ٍ
امتـان يف العطايا ِ
الجزال
يدَ

-60وذكره

َر ُفع

ختام

كؿال

الر َ
سؾ اشتؿآ ويف
-61لؿ يبعث ُّ

َبعثتف

-61وقسؿة إكػال ِح َّال وما

ِمـ ُ
قبؾ كاكت لـبلٍ َحالل

َ
ٕن
-64
وإرض ُصفر ًا ومص َّؾك ْ

كقن بفا واحتالل
كان لف
ٌ

والـصر بالرطب لشفرٍ مدً ى
-65
َ

ُيـازَل إطدا َء قبؾ الـزال

-66والـعؿ ُة الؽبرى التل كالفا

شػاطة إخرى وكعؿ الؿـال

-67ولقؾ َة الؿعراج أسرى فؿا

وأسـك شرفًا يف ال ّؾقال
أسرى َ
َ

ِ
َ -68
أكقس لف
وجبريؾ
جال
ٌ

مـ السؿاوات ال ُعؾك حقث جال

-69حتك اكتفك مـ ِسدرة الؿـتفك

إلك َمؼام لؿ َيـَؾف مؼال

الروح مؼامل ُهـا
-70قال لف ُّ

وأكت فاصعد لؿؼام ِ
القصال
َ

-73فؼال :يا ُأك ِْس َك أفردتَـل

حقث َد َهتـل مدُ هشات الجالل

لؾ َّثؼؾقـ

اشتؿال
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كس ما
-71فؼال :كالَّ إكّؿا إُ ُ

ٍ
مقال ولؽ اهللُ ْ
وال
أكت
َ

-71صل حضر َة ال ُؼدس اتصآً فؿا

ُأبقح مـفا لِسقك اتصال

-74فزَ َّجف يف الـُّقر زَ ّجا َر َأى

كقر الجؿال
وراءه لؾحؼ
َ

-75شاهدَ ما شاهدَ مؿا ارتَؼك

هؿ الخقال
طـ َمبؾغ العؼؾ َو َو ْ

ٍ
بػماد رأى
-76فؼال ققم

وطالؿ بالعقـ والؼؾب قال
ٌ

-77ولقس ذا وهق ُمحال طؾك

َحال مؼام الحب مؿا ُي ْ
حال

قاب َق ْق َسقـ أو
-78حقث تد ّلك َ

أدكك كجقًا يف ضِالل الدّ ٓل

-79وبعد ما يف الـجؿ ُيت َؾك طالَ

والـجؿ يف إُفؼ طال
ثؿ أتك
ُ

-80وباحتؿال الجسؿ والروح يف

ُ
الؼقل دون احتؿال
صح
َمسراه َّ

-83وباكشؼاق ِ
الصدر صِػال َف ِؼس

َ
اكشؼاق البدر طـد اكتؿال
لف

-81لـسبة بقـفؿا يف الفدى

ِ
والحسـ والؼرب و ُبعد الؿـال

كؿ جال مـ ُد ًجك
-81فـقر هذا ْ

كؿ َهدَ ى مـ ضالل
وكقر هذا ْ
ُ

ُ
حقث اكجؾت
-84كال بؾ إكقار

ِحسًا ومعـك مـف ُكالًّ تُـال

ِ -85
وٓ كشؼاق البدر مـ كقره

أ ْبدَ ى اكشؼاقًا وهق تغققر حال

ُ -86ش َّؼ هاللقـ طؾك صػحت َْك

َضؾؿائف يف كؾ ِشؼ هالل

َّ -87
والشطر مـف ٓستالم الثّرى

بقـ يديف بالسالم استؿال

البدر لـؼصاكف
أخج َؾ
-88بؾ
َ
َ

فاكحط ُمـشؼا لبدر اكؽؿال
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-89هؿ سللقها آية أطرضقا

طـفا وقد جاءت ِوفاق السمال

-90قالقا وقد جالقا بسحرٍ أتك

فؼؾت هذا السحر ِس ْحر حالل
ُ

أن
-93بؾ طجبقا مـ كُؽتَة الؽقن ْ

أططاه َر ُّب الؽقن ما مـف َسال

ِ -91
وهجرة بؾ ُو ْصؾة لؾرضا

ِ
وربؿا كِقؾ بفجرٍ
وصال

ون ِ
العدا
الستر ُد َ
-91ضػا ُ
لحجب َّ

يف الدار والغار طؾقف اكسدال

كقر الفدى
-94إذ غار بالحؽؿة ُ

يف الغار مـ غارة حزب الضالل

-95وما اختػك مـ خقػة بؾ ٕن

أسرار معاين الؿعال
تظفر
ُ

الر َدى
-96حقث َثـك بعدُ ِط َ
ـان َّ

ْ
واستؼال
ُس َراق ٌة طؿا َس َرى

كثقب ال ِّطرف َخسػًا بف
ِ -97ه َقؾ
ُ

لؾطرف هال
طـ َك َثب والصـع ْ

-98أهقى كؿا أهقت بؿقالده

مـ قصر كسرى ُّ
الشرفات ال َعقال

ٍ
حال كان مـ ِس ِّرها
-99كِسبة

ْ ِ
وهق حال
قاريف غَ دا
َ
أن بِس َ

بالحؿام ِ
هامت ِ
العدا
-300هـاك
ْ

َفحام حقلقف َحؿام َفحال

-303فاصرد الؽَسر طؾك جؿعفؿ

َ
صدق فال
الػتح لف
واصرد
ُ

-301والعـؽبقت اطتؿدوا ُح َّجة

خالقا بفا ِ
الغ َقؾ مـ الؾقث خال

ِ
بالقهـ استقثؼقا
-301فلطجب لفؿ

َضـَّا ولؾبرهان هؿ يف جدال

َ
الصديؼ يف ققلف
-304ما
أصدق ِّ

ٌ
طدل لـا يف ُحجج الصدق قال

ْ -305أش َػؼ ٓ حرصًا طؾك كػسف

بؾ غار مـ ِط ْؾ ٍؼ ك ٍ
َػقس ُي َذال
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-306يا أيفا الصديؼ بشراك ٓ

تحزن ِ
وش ْؿ لؾـصر أمضك الـصال

-307فحؽؿة ِ
العصؿة إحرازُ ها

ما بقـ أضػار ال ُّظبك والعقال

ِطز ًة

لقس لغقر اهلل مـفا ابتفال

براهقـفا

ِ
الجدال
ُرغؿ أكػ
قطقع ًة ت ْ

أوج َب ْت
-330وهؾ جدال يف ُطؾك َ

ْ
اكجدال
وآدم يف صِقـف ذو

-333واذ بدت يف وجفف غٌ َّرة

خرت لف إ ُ
مالك صقع امتثال

وكقح إذ ك ُِّج َك يف ُفؾؽف
ٌ -331

كان طؾك أكقار هذا اشتؿال

-331كذا خؾقؾ اهلل يف كاره

ِ
ى الخالل
ى َهدْ َ
مـ كقره ُأهد َ

-334إذ قال جبريؾ لف َس ْؾ ت ْ
َـؾ

طؾؿ الحال َح ْسب السمال
فؼال ُ

إسؿاطقؾ مـف ِ
ُ
الػدا
-335وكال

ِّ
إن صح كال
بالذبح أو إسحاق ْ

الفدى
-336وهق ٌد استجؾك لديف ُ

ويقسػٌ مـفا تح َّؾك الجؿال

ِ -337
وخؾ َعة اإلشراق مـفا أكتسك

بال ُّطقر ُمقسك طـد خؾ ِع الـعال

روح اهلل ٓقك بفا
وح ُ
والر ُ
ُّ -338

ُب َشرى تؾ ّؼتفا صدور الرجال

كقر اكتؼاء بدا
-339فقا لف
َ

يف غرر أباء مـف اكتؼال

ُ -310
والضحك
والشؿس
والبدر معًا ُّ
ُ

فب مـف أشرقت ِ
ُّ
والفالل
والش ُ

أج َؾك ،وبرهاكف
-313وكقره ْ

أطؾك ،وكؿ مـ دوكفا مـ َمعال

أكؿ ُؾف بالـَّدى
تػجرت
-311
ْ
ُ

وبالحس جرت بالزُّٓل
معـًك
ّ

-308هلل
ُبق ٌة
-309ك ُّ

ما

أشرففا

ٓحت
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ُ -311
الطقر بتصديؼف
وأكطِؼ
ُ

َ
وأفصح الذئب بف والغزال

-314وس َّبحت يف راحتقف الحصك

واكفزم الجؿع لحثق الرمال

ِ -315
والجذع إذ ُط ِّقض مـ وصؾف

بػصؾف حـ حـقـ ِ
الػصال
َ َّ

-316وهؾ إلك آياتف ُمـْتفك

الـجؿ آل
وطـ ُطؾك غاياتف
ُ

-317فؿا بؾقغ بالغًا وصػف

يؼص ُر طـ ذاك الؿؼام الؿؼال
ُ

كقن أو ُمـْتفك
-318وبعد مبدا َ

ٍ
أن ُيؼال
براءة ماذا طسك ْ

-319يا سقدَ الؽقكقـ فضال بف

ْ
الؿآل
قد ساد يف إولك ويق َم

-310يا َ
سابؼ الرسؾ اصطػا ٌء ويا

خاتِ َؿ ُفؿ جؿعًا لؿعـك الؽؿال

ومـجاهؿ
-313يا مؾجل الخؾؼ
ُ

اكػساح الؿجال
إذا بفؿ ضاق
ُ

الؿحب الرضا
-311يا مـ بف كال
ُّ

ويا شػقعًا يف الذكقب الثؼال

كبل الفدى
ُ -311رحؿاك فقـا يا َّ

ذات اكفؿال
فؾؿ تزل رحؿاك َ

-314رحؿاك يف أوصاكـا ِ
راطفا
ُ

ِمـ لحظؽ إحؿك بعقـ ابتفال

-315رحؿاك يف سؾطاكـا و ِ
الف
َ
ُ

مـ كصرك إمضك بلرضك كقال

ُ -316رحؿاك يف غربتـا كـ لفا

فنن العفد بإُكس صال
ُأكسًا َّ

ُ -317رحؿاك يف كُربتـا ُح ّؾفا

هـ اطتؼال
مـؽ بسرِ ففل َر ُ

ُ -318رحؿاك يف َطقؾتـا أغـفا

إِكا طؾك ِرفدك ُص ًّرا ِطقال

ُ -319رحؿاك يف قِؾتـا زكِّفا

ومال

زكاة

تؽثقر

لجاه
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بالقفقر العدا
-340صالت طؾقـا ُ

وهؾ طؾك راجقؽ غقثًا ُيصال

-343صالت َبعد واطتداد معًا

وما طؾك ذاك الحؿك ُيستطال

الت بلكا ٓ ِغ ٌ
قاث لـا
َ -341خ ْ

َ
غقاث الخؾؼ مؿا ُيخال
حاشك

ِ -341
إن لـا
وبالغـَك اختالت وما ْ

يف غقر أفقاء ِغـاك اختقال

الق َرى
-344فلكت لؾخؾؼ َمالذ َ

زَر إحؿك لدى ِذي الجالل
َ
والق ُ

الفدَ ى
كقر ُ
-345صؾك طؾقؽ اهلل َ

َت
أزكك صالةٍ ُقرِك ْ

باتصال()1

()36
ومـ ذلؽ ققلفؓ

(الؽامؾ)

:

ضعت َخدّ ي يف ال َّثرى
-3لؽ يا فؼق ُف َو
ُ

ٍ
بقصؾ َ
ممج ِؾ
غقر
صؿعًا
َّ
مـؽ َ

-1فلجاب ذلؽ ٓ يجقز ٕكف

طـدي ِربًا مـ باب َض ْع

َعجؾ()2
وت ِ

()37
ِ
ومـ مر ُفقطاتِف:

(السريع)

الش ِ
مقٓي يا ذا الؽرم َّ
امؾ
-3
َ

وم ِ
سعػَ
ُ

-1ومـ بِحؾل الدُّ ِر مـ ج ِ
قده
ُ

ُح ِّؾ َل ِجقدُ الزَّ ِ
ِ
العاصؾ
مـ

( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض -143 ,135.1
( )2أزهار الرياض يف أخبار طقاض -143.1

ِ
ِ
لممؾ
أمال
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-1طبدُ َك ير ُجق أن ُي َرى كَائِالً

َؿـح مـ ِ
َ
كائؾ
بعض ا َّلذي ت ُ

ِ
َ -4ي َ
َ
إكعامؽ ُْؿ
سقؾ
سل ُل ِمـؽُؿ

بالسائِ ِؾ
السائِ َؾ
فؼاب ُؾقا
َّ
َّ

حر
ْ -5
دامت لـا مـ َوفرِكُؿ َأبُ ٌ

تُـشدُ يف القافرِ

والؽامؾ()1
ِ

()38

امل)ٍٚ
وققلف:
-3لل س ِّقدٌ

(السريع)
زار وما زرت ُف

الـؼص ومـف التَّؿا ْم
فؿـ َِّل
ُ

ْ
يحتؿؾ َسفقى فػؼ ٌف مضك
إن
َّ -1

ٕكـل الؿلمق ُم وهق اإلما ْم

-1وصالؿا زار الغؿا ُم الثَّرى

ولؿ يزر ُّ
قط الثرى

لؾغؿام()2

ْ

()39

اهِْ٘)
وققلف:
-3طاب مـل ال ُعداة شعر ًا وثغر ًا
-1قؾت ٓ :طقب يفَّ ما دام فضؾ
( )1مظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ فركقن -92,91
( )2أزهار الرياض يف أخبار طقاض -144.1
( )3أزهار الرياض يف أخبار طقاض -143.1

(الخػقػ)
ِ
وشقـ
الصبا بشقب
رمقا يف
ِّ
ِ
والؾسان والشػتقـ()3
يف الـُّفك
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()10

اهلا)١
(الطقيؾ)

وققلف:
وحسبل رحؿ ًة
-3إلفل لؽ الشؽقى
َ

كداؤُ ك يف شؽقى الخطقب إلفل

أبدطت خؾؼل
-1وح ِّؼؽ ما ّلؾفق
َ

وها أكا يف غَل البطالة ِ
ٓهل
ِّ
ْت ولؽـ أكت حسبِل ٓهل()1
ُفتِـ ُ
َ َ

-1بـػسل وشقطاين ودكقاي والفقى

()13

اهٚا)١

ِ
ِ
طبد اهلل ِ َّ
الش َّران:
إبرع أبق
الؽاتب
العؾل أسؿا ُه اهلل
لؿؼامف
ورفع
ُ
ُ
َ
ِّ
(الطقيؾ)
َ -3قضك ُمدكِػل أن ٓ ُأ َرى طـ ُف َسالِقا

الفقى قد َأسا لِقا
ْ
وإن كان يف ُحؽ ِؿ َ

اطل ح ِ
ِ
سـف
َل ِّب ُ
قت َد َ ُ
آكسـت كُقر ج ِ
ؿالف
ُ
َ َ

فؿا ز َال َقؾبل ُمذ َد َطاكِ َل َطاكِقا
َاسل ِ
ِ
ِ
كاسقا
َف ُر ُ
حت ٕوصاكل َوك َ

سؼقف د ِ
َ -4ق ِضقب كَؼك َأ ِ
معل وأغتِدي
َ
ً
ُ

ِبف لِغَرا ٍم قد َش َجاكِ َل َجاكِ َقا
طؾل ولؽـ ما و َفا لِ َل َفالقا
َّ

قى
طاع َه ً
ُ -1م ُ
ِ
جك
-1هال َُل ُد ً

أططافف بِاكْع َط ِ
ِ
افف
لت ِم ْـ
-5تَػا َء ُ
( )1أزهار الرياض يف أخبار طقاض -145,144.1
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صقع كِ َػ ِ
ار ِه
-6وهؾ ُهق إَّٓ ال َّظ ُبل
َ

فؽقػَ أرى ِمـ ُف التَّداكِ َل َداكِقَا
أصبح الال َِّحل لِ َشاكِ َل َشاكِ َقا
وإن
ْ
َ
تَراين مطِقعًا يف ص ِ
الح َل ٓ َِح َقا
َ
ُ

الضـَا ُل ِ
َ -9ت ِ
بسل وص َّقرت كَاضِري
ذت َّ
خ ُ

طـ الـَّق ِم مـ َف ِ
رط ِاست َع ِار َي َط ِار َيا

قبؾ القق ِم أحقا بِع ِ
ُـت َ
طػف
-30وقد ك ُ
َ

فلمسقت لؿا أن َجػاكِ َل َفاكِ َقا
ُ
ِ
إسك بعدَ اتِّصالِ َل َصالقا
بـار َ
َو َر ْد ُت بف مـؽ التَّصافِ َل َصافِقا

ُ
الس ِعد ُدوكِ َل قد َثـك
-31
بحقث ِو َقا ُء َّ
أكت مـ َ
الرضا ِب َت ُع ُّؾـِل
-34وإذ َ
ذاك ُّ

ُحسا َم التَّجـِّل طـ َجـا ِب َل كَابِ َقا
أراحت ِم ْـ َخ َبالِ َل َبالِ َقا
بِراحٍ
ْ

ِ
ِ
ِ
-35ت ُ
الجقى
َؼقل ارتَشػ َثغري تُسؽِّـ بف َ
ػت مـ لح َظ َ
قؽ ُسؼؿًا أجابـل
-36وإِن ِخ ُ

غقر ارتِشافِ َل َشافِ َقا
َ
فؾقس ل ُف ُ
آسل ِ
وافاك ِ
َ
آسقَا
ِط َذ ُار َك قد
َ
راطل ر ِ
ِ
ؾت لِ ٍ
اطقَا
َض ِؾ ُ
بدر يف ذِ َ َ

أصؾعت لل شؿس ُأ ِ
ُ
كسف
هقالعقش لق
-38
َ
َ

أواري ِ
وار َيـا
ٕخؿدت زكد ًا مـ
َ

لت يف ال ُؼ ِ
رب والـَّقى
-39طؾك أكَّـل ما ِز ُ

بؿا ي ِ
ؼتضل َ
َّراضل راضقا
مـؽ الت
َ
َ

ّ -10ف َّ
عذب ُف َمادي أو أرح ُف فنكَّؿا

غدا َ
لؽ ِمؾؽًا يا ِهاللِ َل َٓ لِ َقا

دت مـ ُل َ
ؼقاك ِصػر ًا فؾؿ أزل
-13وإن ُط ُ

ِ
َّالقل ٓققا
إن ُر ْم ُ
ي ْ
لػؽرِ َ
ت الت َ
بج ِ
ِ
قد ٍ
الل َحالِقا
ُ
ابـ كصر جقدُ َح َ

إن شلين ُح ُّب ُف َش َّط أو َدكا
َ -7أَٓ َّ
َ -8ف ِ
صالح يف هقا ُه و َق َّؾ َؿا
سادي
ٌ

لت ُم ُـذ فِراقِ َفا
-33فقا َجـَّ ًة َما ِز ُ
-31أَٓ َططػ ٌة تُرجك مـ الز ِ
َّمـ ا َّلذي

ِ
سفدٌ
السؿاء ُم َّ
بدر َّ
-37ومفؿا رطك َ

ٌ
طاصؾ مـ َ
ؽ إذ غدا
-11وما َض َّر أكَّل
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ِ
لؾفدى
يـ ا َّلذي جا َء ُ
-11هق الـَّاص ُر الدِّ َ

خذل الرطب الؿ ِ
حام َل َحامقا
وقد َ ُّ ُ ُ

الجدَّ الؿ ِ
-14أطدَّ ل ُف ِ
ساطدَ ساطد ًا
ُ

راطل ر ِ
ِ
ومدَّ ل ُف ا َّل َ
اطقا
الؿ َ َ
ؾحظ ُ

ِ
حؾ مـ ُأ ِ
-15لؼد َّ
الخالئػ بدر ُه
فؼ

مؼامًا قد استق َفك الؿعالِ َل َطالِقا
ؿاحل م ِ
لؽ إِصباح التِ ِ
أتك ِ
اح َقا
ُ
َ َ
َجـَابًا ل ُف أمسك ِرواقِ َل وا َققا
فؾقس طـ العافِل ِغـَائِ َل كائقا
َ
تباسل ي ِ
ِ ِ
ِ
اسقا
أمـ َصبع َؽ َ
الؿاضل اق َ َ

وطدل ي ِ
َّ
الحؼ ُطد ُمتجدِّ د ًا
ـادي
ُ ٌ -10

ُـت مـ ِ
قبؾ اقِت َبالِ َل َبالقا
فؼد ك َ

-13حؾك ِ
ققمف َص ْح ِ
ب الـَّ ِّبل إلك اكَتػك
ُ

ـادي ك ِ
ِ
َاديا
هؿ طـ أن ُي َ
بِـَصرِ ُ

-11لؼد أكجبقا لِؾؿ ِ
ؾؽ ك َُّؾ مـ اغتدَ ا
ُ
ُ

ساطل س ِ
ِ
بِ ُ
حقث ارتضك ُّ
اطقا
الؿ َ َ
الحؼ َ

الخؾقػة يقس ٍ
ِ
-11وٓ ِم َ
ػ
ثؾ مقٓكا
ُ ُ
الؿقاهب ِ
ِ
واهبًا
َ -14فغقثًا إذا والك
َ

دى َ
الؿ َقالِ َل َوالقا
إما َم ُه ً
فاق َ
ولقثًا إذا ٓقك إطادي ط ِ
اد َيا
َ َ َ

ِ ٍ ِ
الحقا َط َّؿـَا بفا
-15فؽؿ ه َبة ُتـْسل َ

َحؿل ِ
قبة ت ِ
إلك ه ٍ
الح َؿك ِه َل ما ِه َقا
َ

زال َصائِر س ِ
-16أيا َم ِؾؽًا ما َ
عده
ُ َ

بؿا شا َء قد َّ
حث الخَ قافِ َل َوافِ َقا

َ -17طدُ ُّو َك خقفًا مـ ِص َق َ
الؽ لؿ َيز َْل

ِ
يختار التَّقاكِ َل واكِقَا
الحرب
طـ
ُ

َ
وغاك َيق ُّد أن
-18سقغشا ُه يق ٌم مـ

يرى مـف لق يع َطك التَّػادِي َف ِ
اد َيا
َ
ُ ُ

ِ
ٌ -19
ٕكـافف ا َّلتل
وويؾ لؿـ أمسك

الؿساطل س ِ
ِ
ِ
اط َقا
َ َ
بفا َسخ َط اهللُ

16سـك قال لؾظَّ ِ
ؾؿاء ٓ تثُبتِل فؼد
ً
-17ومؿدُ و ُد ِطز قال لِ َّؾروع ٓ ت َُر ْع
-18وك ٌّ
دن إلك الـَّدَ ى
َػ تُـادِي ال َعافِل اِ ُ
يؼقل العضب ِطـدَ ِط ِ
ُ
قاكف
وبلس
ُ
ٌ -19
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-40ومـ ٓ َذ بال ُؽ َّػ ِ
ُ
أصبح
ار
حقث قدْ
َ

ي َه ِ
الؿ ِ
الؿ َ
او َيا
فاو َ
ؾؽ َ
أطدَّ ل ُف ُ

الج ُ
قلفؿ
طؿ ُط ُؼ ُ
-43وهؾ هق إَّٓ َ
فؾ َّ

داجل َد ِ
َطؿك لؿ َيزل يغشك ُ ِ
اج َقا
الؿ َ

رت ِم ُـفؿ َم ِ
ـاز ُل َ
ؽ ا َّلتل
-41لؼد ُص ِّف ْ

الؿ َصافِ َل َصافِ َقا
ُعؿ َاها ُ
سؼك ِور ُد ك َ

امتسؽت إَّٓ بؿـ َجدَّ َطفدُ ه
-41وما
ْ

واهل ِ
فؾقس إذا ٓقك الدَّ ِ
واه َقا
َ
َ
واطل ِ
ِ
أتك َس ِامعًا َ
واط َقا
مـؽ الدَّ َ
ُلف َّـ لِ َساكِل مـ ِحجالِ َل َجالِقَا
ِ
ِ
ابل َسابِقَا
وما كان ش ٌ
عر يف ح َس َ
شادي َش ِ
فقف ر ِ
غدوت بؿا ِ
اديا
ُ
َ
َ

ِ
ِ ِ
ؾفا
رو أن َد َّرت ص َباطل بِؿث َ
-48وٓ غَ َ

فتؾؽ الح َؾك رد ْت ج ِ
فام َل َه ِام َقا
َ ُ َ َّ َ

ُـت قد
-49ولق َس ُف َؾ اإللزا ُم فقفا لؽ ُ

باطل ب ِ
ِ ِ ِ
اط َقا
مددت
ُ
بؿقدان اكط َ َ
َسؼت ك ِّػل الملِ َلء الِقَا
ولق ك ْ
اضل َق ِ
ِ
اضقَا
لِساكًا إذا ُر ْم ُ
ت ا َّلتَؼ َ
ٕبعد كَفجٍ مـ م ِ
ِ
رام َل َر ِام َقا
َ

سعد م ِ
َ -44فدُ م أيفا الؿقلك لِ ٍ
ساط ٍد
ُ
َ
-45و ُد َ
وكؽ أبؽار ًا مـ الؿدحِ قد غدا
الشعر إَّٓ أكَّفا س ِ
بت الـُّ َفك
َ
-46هل ِّ ُ
شدوت بفا ُأثـِل َطؾقؽُؿ وإكَّؿا
-47
ُ

ِ
وصػؽُؿ
زلت طـ َح َّؼ
-50طؾك أكَّـل ما ُ
ِ
لديـ َثـائِؽُؿ
-53فؿـ لل أن ُألػل
الجاه س ِ
ِ
فؿ َل فاك َبرى
-51لؼد ُرشت ُُؿ يف
َ
ِ
أرج َ
الؿا
وإن أبل
َّ -51
ُ
قك فقف َف َط َ

راحل ر ِ
بلسباب اقتِ ِ
ِ
اح َقا
وصؾت
َ
َ َ

ُ -54
غدوت مـ
يقم
ُ
يؼقل َب ُ
ؾغت الؼصدَ َ

ٓكػراجل َر ِ
ِ
مؼا ِم ابـ كصرٍ
اج َقا
َ

كدى
إيا ِم تَؿـ َُحـا
َ -55فدُ َ
ً
مت مدى َّ

كافِقا()1

( )1مظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ فركقن -91 ,89

ِ
ِ
الؿؽايفَ
َطدمـَا ل ُف مـَّا ُ

َ
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َزبئح انجذث
بعد هذا الرتحال يف شعر ابـ َّ
الشران ٓبد لل آن مـ ذكر أهؿ الـتائج التل
تقصؾت إلقفا مـ خالل هذه الدراسة ،ويؿؽـ اجؿالفا بآيت:
 ,1يعد ابـ الشران شاطرا مـ شعراء طصر بـل إحؿر الذي لؿع كجؿف يف
ذلؽ العصر ،وذاع صقتف مـ خالل اشعاره التل أثبتت مجالستف لألدباء ومدحف
لألمراء-
 ,2تعدد إغراض الشعرية التل كظؿ فقفا ابـ الشران أشعاره ،مع غؾبة
واضحة لغرض الؿديح طؾك غقره مـ إغراض إخرى-
 ,3اطتؿد شاطركا يف بـاء الؿقسقؼك الخارجقة طؾك مختؾػ إوزان
العروضقة ،وقد جاء استعؿالف لألوزان الطقيؾة أكثر مـ إوزان الؼصقرة أو
مجزوءاهتا ،إذ كان لديف ٌ
واضح كحق استعؿال بحر الطقيؾ كثقرا-
مقؾ
ٌ
 ,4كان لؾؿقسقؼك الداخؾقة دور بارز يف إثراء الجاكب اإليؼاطل لشعره ،إذ
استعؿؾ يف بـائفا وسائؾ بديعقة جؿقؾة ،كالجـاس ،والتؽرار ،وآقتباس الؼرآين مؿا
َأضػك مسحة جؿالقة وفـقة طؾك البقت الشعري-
 ٓ ,5يخػك آتجاه الديـل يف شعر ابـ الشران مـ خالل كظؿف إرجقزة يف
طؾؿ الػرائض ففق الػؼقف آديب-
الشران بسفقلة إلػاظ وبعدها طـ الحقشل الؿعؼد
 ,6تؿقز شعر ابـ
َّ
وسالسة الرتاكقب-
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انًظبدس ٔانًشاخغ
 الؼران الؽريؿ- اثر الؼرآن يف الشعر إكدلسل (مـذ الػتح وحتك سؼقط الخالفة 92هـ,422هـ) د -محؿد شفاب العاين ،دار الشمون الثؼافقة العامة ،بغداد ،ط2332 ،1م-
 أزهار الرياض يف أخبار طقاض ،تللقػ :شفاب الديـ احؿد بـ محؿدالؿؼري التؾؿساين ،ضبطف وحؼؼف وطؾؼ طؾقف :مصطػك السؼا وإبراهقؿ آبقاري
وطبد الحػقظ شؾبل ،مطبعة لجـة التللقػ والرتجؿة والـشر ،الؼاهرة1939 ،م-
 اإلحاصة يف أخبار غركاصة ،لسان الديـ ابـ الخطقب ،حؼؼ كصف ووضعمؼدمتف وحقاشقف :محؿد طبداهلل طـان ،مطبعة الخاكجل بالؼاهرة ،ط -2
 إدب العربل يف إكدلس ،تطقره ـؿقضقطاتف وأشفر أطالمف ،د 3طؾلمحؿد سالمة ،الدار العربقة لؾؿقسقطات – بقروت ،ط1989 ،1م-
 إدب العربل يف إكدلس ،د -طبد العزيز طتقؼ ،دار الـفضة العربقة،بقروت ،ط1976 ،2م-
 جـة الرضا يف التسؾقؿ لؿا قدر اهلل وقضك ،تللقػ :أبل يحقك محؿد بـطاصؿ الغركاصل الؿتقىف سـة 857هـ تحؼقؼ :الدكتقر صالح جرار ،دار البشقر لؾـشر
والتقزيع ،طؿان – إردن1989 ،م-
 دراسات أكدلسقة يف إدب والتاريخ والػؾسػة ،د -الطاهر احؿد مؽل ،دارالؿعارف مصر ،ط1983 ،1م-
 رحؾة الؼؾصاديٕ ،بل الحسـ طؾل الؼؾصادي إكدلسل الؿتقىف بباجةأفريؼقا سـة 891هـ ،دراسة وتحؼقؼ محؿد أبق إجػان ،الشركة التقكسقة لؾتقزيع-
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 روضة إطالم بؿـزلة العربقة مـ طؾقم اإلسالمٕ ،بل طبداهلل محؿد بـطؾل بـ إزرق الحؿقري آصبحل الغركاصل الؿتقىف سـة896هـ 1491 ,م،
تؼديؿ وتحؼقؼ إستاذة :سعقدة العؾؿل ،مـشقرات كؾقة الدطقة اإلسالمقة،
صرابؾس ،ط-1999 ،1
 زهر أٓكؿ يف إمثال والحؽؿ ،تللقػ:الحسـ بـ مسعقد بـ محؿد ،أبقطؾل ،كقر الديـ الققسل الؿتقىف 1132هـ تحؼقؼ :د -محؿد الحجل ،د -محؿد
إخضر ،دار الثؼافة ,الدار البقضاء ،الؿغرب ،ط1981 ،1م-
 شجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة ،تللقػ :العالمة الجؾقؾ إستاذالشقخ محؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ قاسؿ مخؾقف الؿتقىف 1363هـ ،خرج حقاشقف
وطؾؼ طؾقف طبد الؿجقد خقالل ،مـشقرات محؿد طؾل بقضقن ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ,لبـان ،ط2333 ،1م-
 الشعر إكدلسل ،غارسقف غقمس ،ترجؿة د -حسقـ ممكس ،مؽتبة الـفضةالؿصرية ،ط1956 ،2م-
 طضقية الؿقسقؼك يف الـص الشعري ،د -طبد الػتاح صالح كافع ،مؽتبةالؿـار ،إردن ،ط1985 ،1م-
 العؿدة يف محاسـ الشعر وآدابف وكؼدهٕ ،بل طؾل الحسـ بـ رشقؼالؼقرواين (ت 456هـ) ،حؼؼف وفصؾف وطؾؼ حقاشقف ،محؿد محقل الديـ طبد
الحؿقد ،دار الجقؾ ،بقروت ،ط1972 ،4م-
 يف إدب إكدلسل ،الدكتقر -جقدت الركابل ،دار الؿعارف( ،ب– ط –ت)- قصص العرب ،كخبة مـ إستاذة :محؿد احؿد الؿقلك وآخريـ ،دار أحقاءالؽتب العربقة ،ط ،4ج1962 ،1
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 قصة إدب يف إكدلس ،محؿد طبد الؿـعؿ خػاجة ،الؼاهرة1974 ،م- كػاية الؿحتاج لؿعرفة مـ لقس يف الديباج ،تللقػ :احؿد بابا التـبؽتل،دراسة وتحؼقؼ :إستاذ محؿد مطقع ،مطبعة الؿؾؽ محؿد السادس ،الؿؿؾؽة
الؿغربقة 2333 ،م-
 كقؾ آبتفاج بتطريز الديباجٕ ،حؿد بابا التـبؽتل  ،1336,963أشرافوتؼديؿ:طبد الحؿقد طبداهلل الفرامة ،وضع هقامشف وففارسف :صالب مـ كؾقة
الدطقة اإلسالمقة ،مـشقرات كؾقة الدطقة اإلسالمقة ،صرابؾس ,لقبقا1989 ،م-
 الؿرشد إلك ففؿ أشعار العرب وصـاطتفا ،د -طبداهلل الطقب الؿجدوب،دار الػؽر ،بقروت ،ط1973 ،2م-
 مظفر الـقر ،جؿع أبل الحسقـ ابـ فركقن ،إطداد محؿد ابـ شريػة ،مطبعةالـجاح الجديدة ،الدار البقضاء1991 ،م-
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Poetry of Ibn Al-Shran:
Collection, document, and analysis
Dr. Mohamed Obaid Saleh Al-Sabhany
Asst. Prof. - Andalusian Literature Alnbar University
College of Basic Education/ Haditha
Department of Arabic Language

Abstract
This research deals with a poet who is considered as the
flag of thought, culture, and literature during the age of Bani
Al-Ahmar, the era of the Sultanate of Granada in Andalusia.
The paper provides a discussion of the poet, his life, a
historical overview of the poet's era, the collection and
documentation of his poetry, and the most prominent
characteristics of his poetry.
Key words:
poetry, al-sharran, collection, documentation, study,
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املطتخوا:
دراج
تتـاول هذه الدراسة التشؽقؾ الؾغقي لؾغة الخطاب يف طامريات ابـ ّ
الؼسطؾل ،لؿا تحتقيف مـ خصقصقة فـقة ومقضقطقة ،ولؿا لفا مـ مؽاكة تتؿثؾ يف
آرتؼاء بالؾغة الشعرية يف العصر إكدلسل واقتصرت الدراسة طؾك قصقدة واحدة مـ
شعره الؿعروف بالعامريات ،وتؿت مـاقشة بعض الظقاهر الؿختارة ضؿـ الؿستقيات
الصقتقة ،والرتكقبقة ،والبالغقة مستعقـة بإدوات الؾغقية بطرق مختؾػة ،كاإلحصاء،
والسقاقات الرتكقبقة ،وآكحراف ،والتصقير ،واإليؼاع ،والجرس الؿقسقؼل-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
دراج ،الخطاب ،القضقح السؿعل ،الؿؼطع-
الظاهرة ،ابـ ّ
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يمذيخ
دراج
تعد العامريات أو مجؿقطة الؼصائد العامرية التل كظؿفا الشاطر ابـ ّ
الؼسطؾل( )1يف بالط الحاجب الؿـصقر محؿد بـ أبل طامر الؿعافري

(392هـ)()2

مظفرا مـ مظاهر آرتؼاء بالؾغة والشعر يف العصر إكدلسل -ففل وثقؼة فـقة ترصد
ً
حؼبة تعد مـ أزهك الحؼب يف دولة إكدلس إمقية ،فؼد واكبت هذه الؼصائد سقرة
البالط العامري يف السؾؿ والحرب ،ممرخة أبرز إحداث التل طاشتفا قرصبة
آكذاك(-)3
وقد احتػظ لـا ديقان الشاطر بثالثقـ قصقدة مـفا ،وواحدة وردت يف كتاب
التشبقفات مـ أشعار أهؾ إكدلس ٕبل طبد اهلل الؽتاين الطبقب ،وبذلؽ يبؾغ طدد
العامريات واحد ًة وثالثقـ قصقدة(-)4
كبقرا ومتزايدا مـ قبؾ الباحثقـ ،فـشرت حقلف
دراج اهتؿا ًما ً
وقد كال شعر ابـ ّ
العديد مـ الدراسات ،وإذا ما تتبعـا هذه الجفقد وجدكا مـفا ما اتخذت مـ الجاكب
مرتؽزا لفا ،فجاءت تاريخقة صرفة ٓ ،هتتؿ بالجاكب الػـل يف أدب الشاطر
التاريخل
ً
دراج (421هـ) ،اكظر ترجؿتف يف:
( )1أحؿد بـ محؿد بـ العاصل بـ أحؿد بـ سؾقؿان بـ طقسك بـ ّ
الثعالبل ،يتقؿة الدهر يف محاسـ أهؾ العصر ،ج ،2ص ،133, 119والحؿقدي ،جذوة الؿؼتبس يف
تاريخ طؾؿاء إكدلس ،ترجؿة  ،186ص ،166 ,162وابـ خؾؽان ،وفقات إطقان وأكباء أبـاء
الزمان ،ترجؿة ،56مجؾد ،1ص ، 139,135وابـ سعقد إكدلسل ،الؿغرب يف حؾك الؿغرب ،ج،2
ص -435,299 ،62, 63
( )2الحاجب الؿـصقر أبق طامر محؿد بـ أبل حػص طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ طامر بـ أبل طامر
محؿد بـ القلقد بـ يزيد بـ طبد الؿؾؽ الؿعافري ( 392هـ) ،اكظر ترجؿتف وأخباره يف :ابـ إبار،
الحؾة السقراء ،ج ،1ص ،،277 ,268وابـ طذارى ،البقان الؿغرب ،ص ،294 ,252والؿؼري ،كػح
الطقب يف غصـ إكدلس الرصقب ،الؿجؾد  ،1ص -423,396
دراج ،ص-7
( )3قباين ،وسام ،طامريات ابـ ّ
( )4الؿرجع السابؼ ،ص -48
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إٓ بالـزر القسقر -ومـفا دراسات تعؿؼت يف جاكب واحد أو أكثر مـ فـ الشاطر
فؽاكت رائدة يف مـاقشتفا لؾؼضايا الؿطروحة ،ومـفا ما اتخذت مـ تجربة الشاطر يف
محقرا لفا محاولة إخضاع فـف لفذه التجربة ،وتضقؼ
بالط الؿـصقر بـ أبل طامر
ً
مساحة الدراسة يف ذكرها جؿق ًعا ،فـذكر مـ هذه الدراسات طؾك سبقؾ الؿثال ٓ
الحصر:
دراج الؼسطؾل 1994م-
 ,دراسة أشرف دطدور الصقرة الػـقة يف شعر ابـ ّ
دراج 2332م-
 ,دراسة طائشة الدرهؿ العاصػة إسرية يف شعر ابـ ّ
دراج وشعره 2337م-
 ,دراسة روضة بالل الؿقلد آغرتاب يف حقاة ابـ ّ
دراج الؼسطؾل 2311م-
 ,دراسة وسام قباين طامريات ابـ ّ
 ,دراسة طبد الرحؿـ طرقات الدمقاصل ضقاهر بـاء الـص يف طامريات ابـ
دراج الؼسطؾل 2312م-
ّ
 ,دراسة هـاء الؼرشل

دراج
آقتباس والتضؿقـ يف شعر ابـ ّ

الؼسطؾل  2314م-
أ ّما هذه الدراسة فتختص يف التشؽقؾ الؾغقي والجؿالل يف هذه الؼصائد ،وفؼ
مـفج تؽامؾل يؼقم طؾك اإلحصاء والقصػ والتحؾقؾ يف تـاولف لؾؿستقيات
الصقتقة ،والرتكقبقة مـ خالل دراسة قصقدة أكؿقذج ،حقث اختارت الدراسة
الؼصقدة الرائقة التل مطؾعفا دطل طزمات الؿستضام تسقر (-)1
وسبب اختقار الدراسة لؾؼصقدة إكؿقذج يعقد إلك أن هذه الؼصقدة مـ أهؿ
الؼصائد الطقال يف الشعر إكدلسل ،ففل تتضؿـ العديد مـ البـك الؾغقية التل
دراج ،الديقان ص -334 ,297
( )1ابـ ّ
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تتطؾب مـ الؿشتغؾقـ يف الؾغة وإدب القققف طـدها ،والبحث يف جؿالقاهتا،
والقققف طؾك إسرار التل جعؾت مـفا أجؿؾ ما ققؾ مـ طامريات الشاطر بنجؿاع
الدارسقـ ،يـضاف إلك ذلؽ قؾة الدراسات التل أفردت هذه الؼصقدة بالدراسة
والتحؾقؾ-
ومدخال لإلجابة طـ طدة
ً
أكؿقذجا لؾبحث يف مطؾبفا،
لذا رأت الدراسة فقفا
ً
دراج الؼسطؾل
أسئؾة :ما أهؿ الظقاهر التل تشؽؾت مـفا لغة الخطاب يف شعر ابـ ّ
مـ خالل طامرياتف؟ هؾ اطتؿد الشاطر وسائؾ لغقية وأسالقب فـقة ساهؿت يف
تجسقد هذه الظقاهر وإبراز أبعادها الؿعـقية؟ وهؾ استطاع الشاطر تقضقػ الطاقات
الؽامـة يف إلػاظ لقـؼؾ إلك الؿتؾؼل الؿعاين الؿؽبقتة يف داخؾف؟ هؾ استطاع الشاطر
جسرا متقـًا بقـف وبقـ الؿتؾؼل أثـاء تطقيعف أسالقب الؾغة؟ هذه التساؤٓت
أن يبـل
ً
وغقرها ستحاول الدراسة اإلجابة طـفا يف الصػحات التالقة-
وٓ تدطل الدراسة بلهنا أحاصت بجؿقع الظقاهر الؿشؽؾة لؾخطاب يف
كظرا لضقؼ مساحتفا ،وإكّؿا اكتػت
الؼصقدة ،ففذا أمر خارج طـ حدود استطاطتفاً ،
بؿـاقشة بعض الظقاهر التل رأت فقفا الؼدرة طؾك تحؼقؼ أهداففا الؿرجقة يف حدود
الؿساحة الضقؼة الؿخصصة لفا -وحتك تتؿؽـ الدراسة مـ تحؼقؼ غايتفا ،فؼد
جاءت يف مؼدمة ،وكتائج ،ومبحثقـ يـدرج تحتفؿا محاور:
الؿبحث إول :الؿستقى الصقيت ويتضؿـ:
ً
أوٓ :الجفر والفؿس-
ثاك ًقا :الـسقج الؿؼطعل لؾبـك اإلفرادية لؾغة الخطاب-
الؿبحث الثاين :الؿستقى الرتكقبل ،ويتؽقن مـ محقريـ:
الؿحقر إول :الؿستقى الـحقي ،وتسؾط الضقء فقف طؾك:
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أوٓ  ,آكحراف الرتكقبل وتحقٓت الرتبة الـحقية-
ثاكقا  ,آقتصار طؾك كؿط واحد مـ الرتكقب-
الؿحقر الثاين :الؿستقى البالغل ،وستدرس مـ خاللف:
ً
أوٓ ,آستعارة-
ثاك ًقا ,الصقرة الحسقة-
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انًجذث األٔل
انًغزٕٖ انظٕرٙ

أٗالً :ادتٔس

ٗاهلٌظ(:)1

ستؼقم الدراسة بتتبع إصقات الؿجفقرة والؿفؿقسة والتعرف إلك أثرها يف
الدٓلة يف الؼصقدة إكؿقذج ،ولسفقلة الدرس سـؼقم بتؼسقؿ الؼصقدة إلك لقحات
ثالثة رئقسة ،وكجتفد يف إصالق تسؿقة مقضحة لؽؾ لقحة مـفا:
 ,ال ّؾقحة القجداكقة وتؿثؾفا إبقات مـ -16,1
 ,لقحة الذات وتؿثؾفا إبقات مـ -29 ,17
 ,ال ّؾقحة العامرية :وتؿثؾفا إبقات مـ -65 ,33
يضعـا الخطاب يف مػتتح هذه الؼصقدة  ,بشؽؾ أو بآخر ,أمام طؿؾقة لغقية
تعبقرية يبدو فقفا الشاطر متع ًبا ،قؾ ًؼا ،يعاين الحقاة ومصاطبفا ،يخاصب صق ًتا أكثق ًيا
ً
ػتاحا طؾك الؿتؾؼل،
مجفقٓ لؿ يـؼص مـ جؿالقات الخطاب الشعري ،بؾ زاده بح ًثا واك ً
راغ ًبا يف الرحقؾ وآكتؼال مـ واقع إلك آخر ،يطارد أحال ًما تتقق كػسف إلك تحؼقؼفا-
أن يتػاكك الشاطر يف تصقيره أحزاكفْ ،
لقس غري ًبا يف هذه إبقات ْ
وأن يـؼؾ
خطابف مـ خالل لغة ذات جرس وجداين حزيـ ،إ ْذ كاكت إصقات الؿجفقرة
ٍ
معان ،وذلؽ لؿا فقفا مـ ققةٍ
ٍ
كابعة مـ
طؿا تقحل بف مـ
العامؾ الرئقس يف التعبقر ّ
( )1اطتؿدت الدراسة رؤية طؾؿاء الؾغة يف العصر الحديث لؾجفر والفؿس ،ويؿؽـ آصالع طؾك الخالف
يف تعريػ الجفر والفؿس بقـ العؾؿاء الؼدماء والؿحدثقـ يف بعض الؿراجع مـفا :بسـدي ،خالد ،قراءة
يف الجفر والفؿس بقـ الؼدماء والؿحدثقـ ،ص  -9 ,3وتجدر اإلشارة إلك ّ
أن الؼصقدة ٓ تتشؽؾ
صقت ًقا مـ الؿجفقر والؿفؿقس فؼط ،فؼد فرضت محدودية مساحة الدراسة مـ حقث الؽؿ آقتصار
طؾك هاتقـ الظاهرتقـ فؼط ،دون التؼؾقؾ مـ الظقاهر الصقتقة إخرى الحاضرة يف الؼصقدة كالصػقر،
والتؽرار ،والتػخقؿ والرتققؼ ---وروطل  ,قدر اإلمؽان  ,اإلشارة إلقفا ضؿـ الؿبحث-
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تذبذب القتريـ الصقتققـ ووضقحٍ يف

السؿع)1(،

وتقافر مقسقؼك فخؿة تتػؼ مع

دائؿا -ويتضح ذلؽ مـ خالل إحصاء الصقامت الؿجفقرة والؿفؿقسة يف
الؿعـك ً
الؾقحة ،إذ يػقدكا الرصد اإلحصائل ّ
أن طددها يصؾ إلك ( )457صق ًتا ،مـفا ()334
مفؿقسا بـسبة ( -)%33-5وقد
مجفقرا بـسبة ( ،)%66-5و( )153صق ًتا
صق ًتا
ً
ً
جاءت هذه إصقات مقزطة طؾك الـحق أيت)2(:

جدول رقؿ ()3
إصقات الؿفؿقسة

إصقات الؿجفقرة
الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الباء

21

%6-9

الػاء

33

%19-6

الؿقؿ

43

%13-1

الثاء

3

%2

الذال

3

%1

التاء

35

%22-8

الظاء

2

%-65

الطاء

7

%4-6

الدال

18

%5-9

السقـ

13

%8-4

الزاي

8

%2-6

الصاد

3

%2

الضاد

4

%1-3

الشقـ

5

%3-2

الـقن

39

%12-8

الؽاف

11

%7-2

الالم

58

%19

الخاء

8

%5

الراء

41

%13-4

الؼاف

8

%5

القاء

49

%16-1

الحاء

13

%6-5

الجقؿ

13

%3-3

الفاء

2

%1-3

الغقـ

6

%1-8

الؿجؿقع

153

%35-6

القاو

53

%17-4

( )1اكظر :بشر ،كؿال ،طؾؿ الؾغة العام  ,إصقات ،ص-88
( )2اطتؿدكا يف ترتقب إصقات الجداول القاردة ترتقب كؿال بشر لألصقات الؿجفقرة والؿفؿقسة يف
كتابف :طؾؿ الؾغة العام –الؼسؿ الثاين ,إصقات-
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العقـ

24

%7-9

الؿجؿقع

334

%66-5

يبقـ الجدول السابؼ ّ
أن كسبة إصقات الؿجفقرة يف الؾقحة القجداكقة مـ
الؼصقدة بؾغت (ّ ،)%66-5
تؽرارا كان صقت الالم
وأن أكثر إصقات الؿجفقرة
ً
الذي تؽرر ( )58مرة ،وبؾغت كسبتف حقالل ( ،)%19فؼد تؽقن لؽثرة تؽراره يف هذه
الؾقحة دٓٓتف التل تالئؿ مقضقع الؼصقدة بشؽؾ طام ،لققحل بؿا يتصػ بف الشاطر
مـ مالمح تؿققزية أكسبتف رباصة جلش وطزيؿة طـد طزمف الرحقؾ ،طؾك الرغؿ مـ
أيضا
قؾؼف وتعبف ومؽابدتف مصاطب الحقاة ،وطؿؼ إزمة التل يعقشفا ،إكّف يقحل ً
بتؿاسؽف الـػسل ،وثبات مشاطره ،يـضاف إلك ذلؽ استؿرارية الـػس مع هذا
الصقت مؿا يعطل دٓلة الدوام -وقد وصػف طباس حسـ بلكّف يقحل بؿزيج مـ
الؾققكة ،والؿروكة ،والتؿاسؽ ،وآلتصاق -والتؿاسؽ وآلتصاق مـ ممشرات
الؼقة (-)1
صقت القاو ،فؼد تؽرر ( )53مرةً ،بـسبة
صقت الالم يف التؽرار
ويؾل
ُ
َ
( ،)%17-4لققحل بالدٓلة طؾك الؼقة ورباصة الجلش والعزم ،بسبب مخرجف مـ
أقصك الؾسان حقـ يؾتؼل بلقصك الحـؽ ،غقر ّ
إن الشػتقـ حقـ الـطؼ بف تستديران أو
بعبارة أدق تؽؿؾ استدارهتؿا ( -)2مؿا يؿـح هذا الصقت قق ًة وطؿ ًؼا-
كذلؽ كؾحظ التؽرار الزائد لصقت الؾقـ القاء يف الؾقحة السابؼة ،فؼد تؽرر
( )49مرةً ،بـسبة ( ،)%16-1وهق مـ إصقات الؾقـة إمامقة( ،)3ويتشؽؾ هذا
بلن الؾسان يؽقن تؼري ًبا يف مقضع الـطؼ بصقت الؾقـ (ا) غقر َّ
الصقت َّ
أن الػراغ بقـ
( )1حسـ ،طباس ،خصائص الحروف العربقة ومعاكقفا ،ص-79
( )2أكقس ،إبراهقؿ ،إصقات الؾغقية ،ص 45وكؿال بشر ،طؾؿ إصقات ،ص -369
( )3أكقس ،إبراهقؿ ،إصقات الؾغقية ،ص -38
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الؾسان ووسط الحـؽ إطؾك حقـ الـطؼ بف يؽقن أضقؼ ،مؿا يرتتب طؾقف أكّـا كسؿع
حػق ًػا( ،)1وهذا يعؿؾ طؾك تركقز التشؽقؾ الـغؿل يف مشاهد الحزن ،وهق بتقافؼف مع
أثرا تبادل ًقا يف اإلحساس بقـ الباث
حرف الؾقـ أخر (القاو) يحدث ً
والؿتؾؼل-وكؾحظ الرتكقز طؾك هذيـ الصقتقـ يف إبقات التل يتقجف فقفا الشاطر
ً
محاوٓ إقـاطفا بضرورة الرحقؾ ،حا ًثا إ ّياها طؾك
بالخطاب العاصػل لزوجتف،
آستجابة أو ربؿا طؾك اإلذطان(-)2
أ ّما صقت الـقن الؿجفقر الذي تؽرر ( )39مرةً ،وبؾغت كسبتف ()%12-8
لجق الؾقحة ،يـضاف إلك ذلؽ
يمكِّد الشاطر بتؽراره جق الشجـ والفدوء الؿـاسبقـ ِّ
ّ
أن هذا الصقت مـ إصقات إكػقة القاضحة يف السؿع ،والتل تبدو لؾؿتؾؼل
وكلكَّفا خارجة مـ إطؿاق ،مؿا يساطد الشاطر يف إخراج شحـات الحزن العؿقؼ
ٍ
ٍ
وجداكقة بقـ
مشاركة
الؽامـ يف وجداكف ،ويقصؾفا إلك الؿتؾؼل ،مؿا يعؿؾ طؾك خؾؼ
ِّ
الباث والؿتؾؼل-
وبالـظر إلك إصقات الؿفؿقسة ،فؼد بؾغت كسبتُفا ( -)%35-6ومؿا يؿقزها
ٍ
ٍ
بؿالمح أخرى غقر
مجفقرة تسبؼفا أو تتبعفا ،تؿتاز
أصقات
أكّفا جاءت متضامة مع
َ
الجفر ،كالؿقؿ التل تؿتاز بال ُغـّة غقر

الخالصة()3

والقضقح السؿعل( ،)4مـ

( )1الؿرجع السابؼ ،ص-44
دراج ،الديقان ،إبقات  4,1مـ الؼصقدة -ص  -298,297والدرهؿ ،طائشة ،العاصػة
( )2اكظر :ابـ ّ
دراج ،ص123-,121
إسرية يف شعر ابـ ّ
( )3ال ُغـّة غقر الخالصة :هل التل تؽقن مع صقيت الؿقؿ والـقن ،حقث يشرتك يف كطؼفؿا إكػ بال ُغـَّة،
والػؿ بالتصقيت الـاتج طـ ابتعاد طضقي الـطؼ -يـظر :طبد العزيز الصقغ ،الؿصطؾح الصقيت يف
الدراسات العربقة ،ص-165
( )4القضقح السؿعل  sonarityصاقة الصقت الـطؼقة التل تجعؾ الصقت واضحًا لؾسامع غقر مؾتبس
بغقره مـ إصقات ،يـظر :ستقتقة ،سؿقر ،إصقات الؾغقية ،ص-169
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مثؾ(:الؿفالؽ ،مـفا ،)----أو الحركات الطقيؾة ذات القضقح السؿعل العالل مـ
مثؾ(:الخطاب) ،أو الالم التل تؿتاز بالجاكبقة مـ مثؾ(:الػال) ،لتؽتسب هذه
وجرسا ،وتـسجؿ معفا ،وترتك وق ًعا يف إذن(-)1
إصقات قق ًة
ً
وطـد آكتؼال إلك الؾقحة الثاكقة  ,لقحة الذات الباحثة طـ الؿجد ,لـتتبع
فقفا خصائص إصقات الؿشؽؾة لؾبـك الؾغقية مـ حقث الجفر والفؿس ،كل كرى
أثر تقضقػفا يف الخطاب يف كؼؾ الدٓلة ،كجد الشاطر يـؼؾ لـا مـ خالل خطابف
الشعري مشاهدَ رحؾتف يف بحثف طـ الؿجد ،والصعاب التل واجففا يف سبقؾ
القصقل إلك الؿؿدوح بالسرطة الؿؿؽـة ،وكقػ لػحتف الصحارى هبجقرها ،وداس
دجـة الؾقؾ حتك يحصؾ طؾك ما يريد -والجدول أيت يؿثؾ تقزيع إصقات التل
تشؽؾت مـ خاللفا بـك الؾقحة الؾغقية:
جدول رقؿ ()1
إصقات الؿفؿقسة

إصقات الؿجفقرة
الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الباء

15

%5

الػاء

15

%13

الؿقؿ

29

%9

الثاء

1

%1

الذال

3

%1

التاء

24

%21

الظاء

2

%1

الطاء

8

%7

الدال

12

%4

السقـ

13

%11

الزاي

6

%2

الصاد

5

%4

الضاد

6

%2

الشقـ

4

%3

الـقن

24

%7

الؽاف

5

%4

الالم

59

%18

الخاء

4

%3

دراج ،الديقان ،إبقات ( )11 ،8 ،1ص 298 ,297
( )1اكظر :ابـ ّ
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الراء

37

%11

الؼاف

15

%13

القاء

42

%13

الحاء

7

%6

الجقؿ

16

%5

الفاء

16

%14

الغقـ

5

%2

الؿجؿقع

117

%27

القاو

49

%15

العقـ

18

%6

الؿجؿقع

323

%73

يشقر الجدول السابؼ إلك سقطرة تقار إصقات الؿجفقرة طؾك الـص ،حقث
إكّفا إكثر مالءمة لؿعاين الؼقة والبلس ،والحزم والشدة ،فؼد أراد الشاطر تصقير
الرحؾة يف وصقلف لؾؿؿدوح ،وهل إقدر طؾك اإليحاء بؿعاين الجؾد والصؿقد يف
ػت هبا
وجف الؿصاطب ،والعـػ ،والشدة ،والسرطة ،والحركة الدؤوبة التل ُغ ِّؾ ْ
تؽـ رحؾة مقسقرة ،لؼد ذاق مـ خاللفا ألقان العذاب ،ولؽـف بؼل
رحؾتف ،فؾؿ ْ
مؽابرا حتك تؿ لف ما أراد-
صامدً ا صؾ ًبا
ً
ّ
إن أكثر إصقات الؿجفقرة ترد ًدا يف الؾقحة السابؼة صقت الالم ،حقث
تؽرر ( )59مرةً ،بـسبة ( )%18لققحل مـ خاللف بؿا يتصػ بف  ,أي الشاطر  ,مـ
مالمح الشدة ،والبلس ،والصرب ،طؾك الخطقب ،التل يؽتسبفا مـ خالل التػؽقر
بالـتقجة الـفائقة لرحؾتف ،الؿتؿثؾة بالقصقل إلك بالط الؿـصقر -و ّمؿا يؿقز هذا
الصقت أكّف يتسؿ بالركقـ والقضقح السؿعل العالل ،وجؿال مقسقؼاه ففق صقت
مؿا أغـك الجاكب الؿقسقؼل يف الؿشفد السابؼ-
جاكبل ذو ذبذبة طذبة لطقػة ّ
يؾل صقت الالم صقيت القاو والقاء ،وهذان الصقتان يحؿالن إيحاءات
الؼقة ،والديؿقمة ،والػعالقة ،وآستؿرارية ،وآستؼرار ،وآكػعال الؿمثر يف
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الظقاهر()1

التل تتـاسب مع ققة الصقرة يف الؿشفد ،ويؽسباكف ر ّكة مقسقؼقة،

ويعؿالن طؾك كؼؾ الشحـة الشعقرية مـ الشاطر إلك الؿتؾؼل-
وإذا ما بحثـا طـ تعؾقؾ لؼ ّؾة إصقات الؿفؿقسة يف الؿشفديـ السابؼقـ,
كؿا يػرزه الرصد مـ خالل الجداول اإلحصائقة حقث بؾغت حقالل الثؾث ,فنكَّـا
كستطقع الؼقل َّ
مـشغال بنيصال صقتف يف الؿشفديـ إلك الؿؿدوح
ً
بلن الشاطر كان
بلقصك صاقة مؿؽـة ،لذلؽ مـ الطبقعل ْ
أن تؽقن الـربة صاطدة ،وهذه الـربة تـاسبفا
إصقات الؿجفقرة ذات الجفد العضؾل الؿرتػع ،وذات الرتدد العالل ،مع طدم
إغػال الدور الذي تؾعبف إصقات الؿفؿقسة يف تعؿقؼ كربة الحزن ،وتصقير إلؿ
والؿعاكاة ،التل غؾػت خطاب الشاطر بشؽؾ طام-
وإذا ما اكتؼؾـا إلك الؾقحة الثالثة ,الؾقحة العامرية ,التل تؿثؾ غرض الؿديح،
أيضا  ,سقطرة إصقات الؿجفقرة طؾك تشؽقؾ بـك الخطاب الشعري،
فنكّـا كؾؿحً ,
والجدول أيت يقضح ذلؽ:
جدول رقؿ ()1
إصقات الؿفؿقسة

إصقات الؿجفقرة
الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الصقت

العدد

الـسبة الؿئقية

الباء

55

%6

الػاء

53

%15

الؿقؿ

79

%9

الثاء

3

%1

الذال

12

%1

التاء

48

%14

الظاء

2

%2

الطاء

13

%3

الدال

46

%5

السقـ

38

%11

الزاي

14

%2

الصاد

23

%7
%15

( )1يـظر حسـ ،طباس ،خصائص الحروف العربقة ،ص -98 ,95
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الضاد

12

%1

الشقـ

13

%4

الـقن

83

%9

الؽاف

43

%11

الالم

153

%16-8

الخاء

13

%3

الراء

97

%11

الؼاف

37

%11

القاء

123

%13

الحاء

24

%7

الجقؿ

17

%2

الفاء

49

%14

الغقـ

12

%1

الؿجؿقع

348

%28

القاو

144

%16

العقـ

49

%5

الؿجؿقع

895

%72

يشقر الرصد اإلحصائل إلك غؾبة إصقات الؿجفقرة طؾك كظائرها
الؿفؿقسة ،فؼد بؾغت كسبتفا ( ،)%72وكؾحظ ّ
أن هذه الؾقحة تؿتاز بالقضقح
السؿعل العالل ٓشتؿالفا طؾك إصقات الؿجفقرة إربعة (الالم ،الـقن ،الؿقؿ،
والراء) ،ذات الرتدد العالل -أ ّما إصقات الؿفؿقسة فؼد تؽررت بـسب متػاوتة،
حضقرا لصقت الفاء بعدد مرات تؽرار بؾغت ( )49مرةً ،وبـسبة
ولع ّؾـا كؾحظ
ً
جفر بف يف بعض الظروف الؾغقية الخاصة ،وطـد
( ،)%14وهق صقت مفؿقس ُي ُ
الـطؼ بف يـدفع مـ الرئتقـ كؿقة كبقرة مـ الفقاء أكرب مؿا يـدفع مـ إصقات
ٍ
ٍ
مختؾط بذبذبة القتريـ
حػقػ
إخرى ،فقرتتب طؾقف سؿاع صقت
الصقتققـ (-)1وهذا الصقت يصدر طـ اإلكسان  ,أحقاكًا ٓ ,لغرض الؽالم وإكّؿا
ولربؿا يعقد استخدام الشاطر لف يف هذه الؾقحة لقشعر
بسبب اإلرهاق والتعب،
ّ
الؿتؾؼل بؿدى التعب واإلرهاق الؾذيـ كآ مـف يف سبقؾ القصقل إلك بغقتف-
( )1أكقس ،إبراهقؿ ،إصقات الؾغقية ،ص-89
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يؾل هذا الصقت يف كسبة التؽرار مـ إصقات الؿفؿقسة صقت التاء،
ويستخدمف الشاطر هـا بغرض كؼؾ حالة الضقاع والتشتت التل يعقشفا ،حقث يدل
هذا الصقت طؾك آضطراب يف الطبقعة ( ،)1كاهقؽ مـ كقن هذا الصقت
أجؾد (-)2
حضقرا لصقت السقـ ضؿـ إصقات الؿفؿقسة الؿشؽؾة
أيضا
وكؾحظ ً
ً
لبـقة الخطاب الشعري ،ففق يستخدم يف الدٓلة طؾك التـبقف والشدة ،لؿا يحتقيف مـ
صػقر ،وكرى ّ
أن تؽراره القاضح ضؿـ حؼؾف مالئؿ جدً ا لغرض الشاطر ،وهق كقؾ
الحظقة طـد الؿـصقر ،والحضقر ضؿـ شعراء ديقاكف بؿا يحتقيف هذا الصقت مـ
تعبقر طـ معـك الحركة والطؾب (-)3
وقد حاولت الدراسة ,فقؿا سبؼ ,تؼديؿ قراءة أولقة لتقزيع إصقات
الؿجفقرة والؿفؿقسة طؾك مستقى لقحات الؼصقدة ،دون الخقض يف جؿالقات
تقضقػفا ،وستسعك فقؿا يليت إلك تتبع تقضقػ الجفر والفؿس طؾك مستقى الؼصقدة
بشؽؾ طام ،وستحاول الربط بقـ حضقر هذه إصقات والسقاق الـصل ،والؽشػ
طـ الخصقصقة الشعرية لدى الشاطر مـ خالل استخدامفا ،وتؾؿس أثر تقضقػفا يف
البـقة الدٓلقة -يؼقل الشاطر يف مػتتح قصقدتف(:)4
د ِطل َط َزم ْا ِ
ت ا ْل ُؿ ْست ََض ْا ِم َت ِس ْق ُر
َ
َ ْ
َل َع َّؾ بِ َؿ ْا َأ ْش َج ْا ِك مِ ْـ َل ْق َط ِة ا ْلـ ََّق ْى

( )1العاليؾل ،طبداهلل ،مؼدمة لدرس لغة العرب ،ص -213
( )2ابـ جـل ،الؿـصػ ،ج ،1ص-223
( )3إرسقزي ،زكل ،العبؼرية العربقة يف لساهنا ،ص-54
دراج ،الديقان ،ص-297
( )4ابـ ّ

َف ُتـ ِ
ْجدُ فِل ُط ْر ِ
ض ا ْل َػ َالْ َو َت ُغ ْق ُر
ْ
ُي َع ُّز َذل ِ ْق ٌؾ َأ ْو ُي َػ ُّؽ َأ ْس ْق ُر
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َأ َل ْؿ ت ْع َؾ ِؿل َأن

الثَّقاء()1

َ

ُه َق

ا ْلتَّقى()2

َ ْ

َو َأ َّن

ت
ُب ُق ْق َ

ال َع ْا ِج ِز ْي َـ

ُق ُب ْق ُر

مرة ،ففق طؾك
يؽرر الشاطر صقت الالم يف إبقات الثالثة السابؼة (ّ )14
الرغؿ مـ قؾؼف وتعبف ومؽابدتف مصاطب الحقاة ،وطؿؼ إزمة التل يعقشفا ،يـؼؾ لـا
مستثؿرا استؿرارية الـػس مع هذا الصقت الدالة
تؿاسؽف الـػسل ،وثبات مشاطره،
ً
طؾك الدوام-وكؾؿح هـا قدرة إصقات مـ خالل تضامفا طؾك تقلقد الطاقة
الدٓلقة )3(،فالشاطر يقضػ دالة آسؿ الؿستضام التل يتعالؼ فقفا صقت الالم
الؿجفقر مع صقيت السقـ والتاء الؿفؿقسقـ ،لقعزف مؼطقطة إلؿ والحزن ,
كعادتف مـ خالل مطالع

قصائده)4(،

والتل قصد الشاطر ْ
أن يب ّثفا مـ خالل تؾؽ

الدالة ،إذ يتؿقز صقت السقـ بطقل مدة آستغراق الزمـل ،لققحل إلك الؿتؾؼل
بطقل زمـ الؿعاكاة وإحزان ،ويتبعف صقت التاء الذي يجؿع صػة ققة إلك صػة
ضعػ اكػجار وهؿس ( -)5وهق بذلؽ يدلؾ طؾك صراع داخؾل محتدم بقـ ما تؽـف
الذات مـ أشجان وحسرات ،وإحساس بالظؾؿ ،ورغبة يف الخالص -كذلؽ
الرتادف بقـ تسقر ،تـجد ،تغقر يف دٓلة الؿضل تشقر إلك طؿؼ إزمة الـػسقة التل
يعقشفا الشاطر-
ويستخدم الشاطر دالة آسؿ (الػال) التل تحؿؾ يف بـقتفا صقت الالم ،وهق
يقحل بؿقسقؼك حزيـة تتضؿـ مسحة الحزن وإكقـ طؾك تغريب الشاطر يف
الصحراء ،وبعده طـ أهؾف وولده ،ففذا البعد صقيؾ ومؿتد ومخقػ ،وهذا الصقت
( )1الثقاء :صقل الؿؼام ،اكظر :لسان العرب ،م  ،14مادة :ثقا ،ص -125
( )2التقى :الفالك ،اكظر :الؿصدر السابؼ ،م  ،14مادة :تقا ،ص 136
( )3اكظر :الطرابؾسل ،محؿد الفادي ،خصائص إسؾقب يف الشقققات ،ص59
دراج الؼسطؾل ،ص329
( )4اكظر :قباين ،وسام ،طامريات ابـ ّ
( )5بشر ،كؿال ،طؾؿ إصقات ،ص-229
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باتصالف بالصقت الذي يؾقف الالمفؿقس الال مجفقر (الفؿزة) يدل طؾك آمتداد
والتقسع ،فتؽقن تجربتف كؿا الصحراء مؿتدة ولؽـفا مخقػة -وحتك يؾ ّطػ مـ هذا
إثر الـػسل يختار دالة الحرف الـاسخ الؿشبف بالػعؾ ّ
لعؾ التل تحقي صقت
العقـ الؿـخػضة يف كطؼفا وخصائصفا الصقتقة ،وبذلؽ تؽقن أقؾ إيؿاءة بالشدة
والؼسقة ،وهق ما يـاسب الحرقة والحسرة التل باتت تلكؾ يف أحشائف جراء بعده طـ
إهؾ والقلد ،ولؽـف ,وبؿا تحؿؾف هذه الدالة مـ معـك بالغل يػقد الرتجل ,يؿـّل
الـػس ّ
بلن إمؾ ما زال معؼق ًدا طؾك الخالص مـ هذا القاقع الؿملؿ ،وآكطالق
إلك واقع أكثر إشرا ًقا إذا ما وجد التشجقع طؾك الؿضل يف الرحؾة-
وقد يستخدم الشاطر هذا الصقت لققحل مـ خاللف بؿا يتصػ بف مـ مالمح
الشدة ،والبلس ،والصرب ،طؾك الخطقب ،التل يؽتسبفا مـ خالل التػؽقر بالـتقجة
الـفائقة لرحؾتف ،الؿتؿثؾة بالقصقل إلك بالط الؿـصقر ،مقض ًػا ما يؿ ِّقز هذا الصقت
مـ ركقـ ووضقح سؿعل ٍ
طال ،وجؿال يف الؿقسقؼك ،فجاكبقة هذا الصقت وطذوبتف
قارا يف القجدان ،لذا
ولطافتف تجعؾ مـ الخطاب الؿتشؽؾ مـف قري ًبا مـ الؼؾبً ،
كؾحظ اطتؿاد الشاطر طؾقف يف كؼؾ إثر الدٓلل ،يؼقل يف وصػ رطب الرحؾة(:)1
ول ِ ْؾؿق ِ
ت فِل َط ْق ِ
ش ا ْل َج َب ْا ِن َت َؾ ُّق ٌن
َْ
ْ

ول ِ ْؾ ُّذ ْط ِر فِل سؿ ِع ا ْلج ِر ِ
يء َص ِػ ْق ُر
َ
َ
ْ َ ْ

إكّف وبال شؽ مققػ صعب ومخقػ أراد ْ
أن يـؼؾف الشاطر إلك الؿتؾؼل،
فتقسؾ إلك ذلؽ هبذا الصقت-
واضحا لؾصقتقـ الؿجفقريـ القاو والقاء ،فؼد تؽررا يف
تؽرارا
وكؾؿح
ً
ً
الؼصقدة ( )458مرةً ،بـسبة (  ،)% 21-5وهذان الصقتان يحؿالن إيحاءات الؼقة
دراج ،الديقان ،ص-299
( )1ابـ ّ
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والديؿقمة ،والػعالقة ،وآستؿرارية ،وآستؼرار ،والعزم ،وآكػعال الؿمثر ،ففؿا
يستؿدان وضقػتقفؿا يف الخطاب مـ خالل صريؼة تشؽقؾفؿا ومخرجفؿا الصقيت،
ففل تقحل بالؼقة والعؿؼ-وهذه الؼقة تتـاسب مع ققة الصقرة التل ترتسؿ يف
الؿشفد وتؽسبف صاقة تخققؾقة ،وتضػل طؾقف ركّة مقسقؼقة ،وتعؿؾ بػعالقة طؾك كؼؾ
الشحـة الشعقرية مـ الشاطر إلك الؿتؾؼل -يؼقل الشاطر(:)1
َو َل ْق َش ْا َهدَ ْتـ ِ ْل وا ْل َّص َق ْا ِخدُ (َ )2ت ْؾتَظِ ْل

َط َؾل َو َر ْق َر ْا ُق ا ْل َّس َر ْا ِ
ب َي ُؿ ْق ُر
َّ

كؾحظ يف هذا البقت التؽرار الزائد لصقيت القاو والقاء ،فؼد تؽرر صقت القاو
( )6مرات بقـؿا تؽرر صقت القاء ( )4مرات ،وهذا التؽرار الؿؾحقظ لصقيت الؾقـ
أكسب الؿشفد كغؿ ًة مقسقؼق ًة حزيـةً ،وذلؽ لقضقحفؿا السؿعل العالل ،والذي
مباشرا يف الؿتؾؼل ،ويجعؾف يتػاطؾ مع الخطاب ،ويعقش تػاصقؾ حقار
أثرا
ً
يحدث ً
الشاطر مع زوجتف ،ويؼاسؿف أكّاتِف وطرباتِف ،ذلؽ ّ
أن إمقاج الصقتقة الؿتجؿعة يف
إذن الخارجقة تسبب ذبذب ًة مؿاثؾ ًة يف صبؼة إذن ()3
َّ
-ولعؾ كثرة دوران أصقات

ممشرا طؾك مدى آكؽسار والضعػ الؾذيـ يسقطران طؾقف-
الؾقـ طـده تعد
ً
ّ
إن ما يؾػت آكتباه مـ خالل تتبع مقاصـ تؽرار صقت القاو يف الؼصقدة
مجقئف بصقغة التؽرار الحريف ,وكؼصد بف هـا  ,حروف الؿعاين ،فقغؾب استخدامف
يف رؤوس إبقات ،والالفت ّ
أن الشاطر بدأ أربعة أبقات متتالقة مـ هذه الؼصقدة
محاوٓ مـ خاللفا ْ
ً
أن يستعرض مجؿقطة مـ الشؿائؾ التل اكؿازت
هبذا الصقت
( )1الؿصدر السابؼ ،الصػحة كػسفا-
حرها ،اكظر :ابـ مـظقر ،لسان العرب ،م ،3مادة:
( )2الصقاخد :جؿع صاخدة ،وهل الفاجرة إذا اشتد ُّ
صخد ،ص-245
( )3الؿقسقطة العؾؿقة الشامؾة ،الؿجؾد  ،1ص -182
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هبا قبقؾة الؿؿدوح ،يؼقل(:)1
َو ُه ْؿ َض َر ُب ْقا أف ْا َق َش ْر ًقا َو َم ْغ ِر ًبا
َو ُه ْؿ َي ْست َِؼ ُّؾ ْق َن ا ْل َح َق ْا َة ل ِ َر ْا ِغ ٍ
ب
َو ُه ْؿ ك ََص ُر ْوا ِح ْز َب ا ْلـُّبُ َّق ِة َوا ْل ُفدَ ْى
َو ُه ْؿ َصدَّ ُق ْقا بِا ْل َق ْح ِل َل ّؿا َأ َت ْا ُه ُؿ

بِ َج ْؿ ٍع َي ِس ْق ُر ا ْلـ َّْص ُر َح ْق ُث َي ِسقْ ُر
ِ
ب َو ْه َق َكبِ ْق ُر
َو َي ْست َْصغ ُر ْو َن ا ْل َخ ْط َ
َو َل ْق َس َل َف ْا فِ ْل ا ْل َع ْا َل ِؿ ْق َـ ك َِصقْ ُر
َو َم ْا ا ْلـَّ ْا ُس إِ ّْٓ َط ْابِدٌ َو َك ُػ ْق ُر

فالشاطر يستفؾ هذه إبقات إربعة الؿتتالقة بصقت القاو ،التل تؽرس
معـك الؿشاركة يف العؿؾ ،وتعزز الرتابط بقـ أجزاء الؼصقدة ،وهذا الـقع مـ التؽرار
يطؾؼ طؾقف التؽرار آستفاللل ،فلفضك هذا الصقت مزيدً ا مـ الرتابط الػـل
والؿقضقطل طؾك الؼصقدة ،وطؿؾ طؾك آستؿرارية بقـ إبقات ،وتقضقح
معاكقفا )2(،كؿا أكف جاء كلداة تؿتد إلقامة جسر صقيت بقـفا ،فـرى كؼؾة دٓلقة ترافؼ
هذا آمتداد اإليؼاطل يف إبقات السابؼة ،إذ اتجف الشاطر كحق اإلتقان بؿعان:
كاطتقاد الػروسقة والبطقلة ،والتصديؼ بالػطرة و ---لتساير هذا الـسؼ اإليؼاطل
الؿؿتد-
ويؾػت آكتباه يف أبقات الؿدح الؿباشر الؿقجف إلك الؿؿدوح الرتكقز طؾك
خؿسة أصقات مجفقرة ،هل طؾك الرتتقب(:الالم ،القاء ،الـقن ،الؿقؿ والراء) فؼد
بؾغ طدد مرات استخدامفا ( )453مرة وبـسبة تعادل ( )%53مـ إجؿالل طدد
إصقات الؿشؽؾة لؿشفد الؿدح الؿباشر ،اكظر إلك ققلف(:)3

دراج ،الديقان ،ص-331
( )1ابـ ّ
( )2مػتاح ،محؿد ،يف سقؿقاء الشعر الؼديؿ ،ص157
دراج ،الديقن-333 ،
( )3ابـ ّ

د .إبسآً ٍٚصطف ٟاهدالٌٓ ،ٞد .شٙاد ستٌد أب٘ مس٘ز

َف َع ْز ُم َؽ با ْلـ َّْص ِر ا ْل َع ِز ْي ِز ُم َخ ِّب ٌر
و َك ْاد ْا َك ي ْا ابـ ا ْلؿـ ِْع ِؿقـ ابـ َط ْشرةٍ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ
َغـ ِ ٌّل بِ َجدْ َو ْى َو ْا َح َت ْق َؽ َوإِ َّك ُف
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َو َس ْعدُ َك بِا ْل َػتْحِ ا ْل ُؿبِ ْق ِـ َب ِش ْق ُر
َو َط ْبدٌ لِـُ ْعؿ ْا َك ا ْل ِ
ج َس ْا ِم َش ُؽ ْق ُر
َ
إِ َل ْك َس َب ٍ
ب ُيدْ كِ ْل ِر َض ْا َك َف ِؼ ْق ُر

مرة ،وصقت القاء
مرات ،وصقت الـقن (ّ )11
فؼد تؽرر صقت الالم (ّ )13
مرات ،فؼد تجاوزت حدها العادي يف السقاق
مرات ،وصقتا الؿقؿ والراء (ّ )7
( ّ )9
فتعؾؼت بدٓلة خاصة ( -)1وكرى ّ
أن هذا الرتكقز طؾك تؽرار هذه إصقات قد طؿؾ
وضقحا سؿع ًقا طال ًقآ ،شتؿالف طؾك إصقات ذات
طؾك إكساب الؿشفد الؿدحل
ً
الرتدد العالل ،والتل احتؾت كصقب إسد يف طدد مرات تؽرار إصقات الؿشؽؾة
لبـك الخطاب يف البقتقـ ،فصارت مرتبطة ارتبا ًصا وثق ًؼا بعاصػة الشقق العارم لؾؼاء
وطامال مساطدً ا مـ العقامؾ التل ترتك صدى كػس ًقا لؾخطاب يف كػس مـ
ً
الؿـصقر،
يستؿع إلقف ،يـضاف إلك ذلؽ الحس الصقيت العالل الذي جسد الحالة القجداكقة
لؾشاطر ،وطؿؾت برتاكؿاهتا طؾك كؼؾ تجربتف الشعرية-

ةاُٚا :اهِطٚخ املقطع ٛهوبِ ٟاإلفساد ٞٙهوػ ٞارتطاب:
طرف طؾؿاء الؾغة الؿؼطع الصقيت بلكّف كؿقة مـ إصقات تحتقي طؾك
َّ
حركة واحدة ،ويؿؽـ آبتداء هبا والقققف طؾقفا (-)2وتؾعب كقطقة إصقات التل
فاطال يف وضقحف ،فـقط ّقة الؿؼاصع هل التل تحدد ققؿ
دورا ً
تشؽؾ الؿؼطع الصقيت ً
القضقح يف الؽؾؿة ،وتتػاوت كغؿة الؽؾؿة وفؼا لـقطقة مؼاصعفا ،كؿا تحدد كقطقة
الؿؼاصع كقطقّة التشؽقؾ الؿؼطعل طـد الشاطر -فالؿؼاصع الؿػتقحة التل تـتفل
( )1الطرابؾسل ،محؿد الفادي ،خصائص إسؾقب يف الشقققات ،ص-55
( )2طبد التقاب ،رمضان ،فصقل يف فؼف الؾغة العربقة ،ص-194
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بحركة تؽقن أوضح مـ الؿؼاصع الؿغؾؼة التل تـتفل بصقت صامت ،وهؽذا-)1(----
وكسعك يف هذا البـد إلك وصػ الـظام الؿؼطعل الؿشؽؾ لؾبـك الؾغقية
اإلفرادية يف الؼصقدة ،طؾك اطتبار ّ
طامال مساطدً ا يف تحؾقؾ
ً
أن الرتكقب الؿؼطعل ُيعدُّ
لغة الخطاب الشعري ،والتعرف إلك دٓٓهتا-
يد ّلـا الرصد اإلحصائل لؾؿؼاصع الصقتقة طؾك تقزع الؼصقدة بقـ ثالثة
مؼاصع:
 ,الؿؼطع الؼصقر = (ص ح) ،والؿؼطع الؿتقسط الؿػتقح= (ص ح ح)،
شققطا يف
والؿؼطع الؿتقسط الؿغؾؼ= (ص ح ص) -وهذه الؿؼاصع هل إكثر
ً
الؽالم العربل(-)2

( )1اكظر :الربيسقؿ ،قاسؿ ،مـفج الـؼد الصقيت يف تحؾقؾ الخطاب الشعري ،ص-48
( )2الؿؼاصع الصقتقة يف العربقة ستة مؼاصع ،فباإلضافة إلك الؿؼاصع الثالثة السابؼة يقجد :الؿؼطع الطقيؾ
الؿغؾؼ (ص ح ح ص) والؿؼطع الطقيؾ الؿزدوج اإلغالق (ص ح ح ص ص) والؿؼطع البالغ الطقل
الؿزدوج اإلغالق (ص ح ح ص ص) وهذه الؿؼاصع كادرة ،قؾقؾة الشققع يف الؽالم العربل ،وورودها
مؼقد يف أغؾب إحقان بحالة الققػ ،أ ّما الؿؼطعان (ص ح ص ص) و(ص ح ح ص ص) ّ
فنن العربقة
ٓ تسؿح هبؿا ّإٓ يف حالة الققػ فؼط ،والؿؼطع الطقيؾ مػرد اإلغالق (ص ح ح ص) فنكّف يليت يف
الؽالم ولؽـ بشروط حددها الـحاة ويليت يف الققػ كسابؼقف -اكظر :الشايب ،فقزي ،أثر الؼقاكقـ
الصقتقة يف بـاء الؽؾؿة ،ص -132
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جدول رقؿ ()4

تقزيع التشريح الؿؼطعل لؾؿؼاصع الصقتقة لؾبـك اإلفرادية يف لقحات الؼصقدة

الؾقحة

طدد إبقات

الـسبة

الـسبة
الؿػتقح

الـسبة

الؿغؾؼ

طدد الؿؼاصع

والؿغؾؼة
الـسبة

الؿؼاصع الؼصقرة ص ح

طدد الؿؼاصع الؿتقسطة الؿػتقحة

إولك

36

419

%18.3

391

%15.5

337

%15.1

310

%11

الثاكقة

31

153

%10.3

348

%39.6

99

%13.4

304

%39.11

الثالثة

16

966

%55.1

434

%54.9

147

%51.1

105

%57.69

الؿجؿقع

65

3746

%300

754

%41.1

461

%16.5

519

%11.9

يػقدكا الجدول السابؼ لؾتشريح الؿؼطعل لؾبـك اإلفرادية يف لقحات الؼصقدة
ّ
أن طدد الؿؼاصع الؽؾل لؾبـك اإلفرادية بؾغ ( )1746مؼط ًعا صقت ًقا ،وكاكت الـسبة
إطؾك يف مرات التؽرار مـ كصقب الؿؼاصع الؼصقرة ،حقث تقاترت ( )754مرةً،
بـسبة ( ،) %43-2يؾقف الؿؼطع الؿتقسط الؿغؾؼ ،حقث تقاتر ( )529مرةً ،بـسبة (
وأخقرا جاء الؿؼطع الؿتقسط الؿػتقح بعدد مرات تقاتر بؾغت ()463
،)%33-9
ً
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مرةً ،وبـسبة (-)%26-5
ّ
إن تقزيع هذا الـظام الؿؼطعل يف لغة الشاطر هبذه الصقرة أكسب الؼصقدة
مؿقزا ،أثار يف
كغؿا مقسقؼ ًقا ً
ً
كقطا مـ التقازن ،والتـاسؼ ،وآكسقاب ،وأضػك طؾقفا ً
اكتباها فريدً ا ،فآكسجام والتقازن ففل كالعؼد الؿـظقم تتخذ الخرزة مـ
الؿتؾؼل
ً
خاصا (-)1
خاصا،
خرزاتف يف مقضع ما ً
خاصا ،ولقكًا ً
وحجؿا ً
شؽال ً
ً
بارزا
وبالـظر إلك تقزيع الؿؼاصع الصقتقة يف الؼصقدة فنكّـا كؾؿح
حضقرا ً
ً
لؾؿؼطع الصقيت الؼصقر (ص ح) ،ويرى طؾؿاء الؾغة يف العصر الحديث( )2أن الؽثرة
الغالبة مـ الؿؼاصع الشائعة يف الؾغة العربقة تتؿثؾ يف هذا الؿؼطع الؼصقر الؿػتقح،
فـؾحظ اطتؿاد الشاطر طؾقف بشؽؾ مطؾؼ يف بـاء الؾغة الشعرية يف بداية ضرب كؾ بقت
أيضا ,يشل
وطجزه ،ويعقد ذلؽ لسفقلة هذا الؿؼطع يف الـطؼ ،واستخدامفً ,
بالسرطة ،وهق يتـاسب مع التصاطد الـغؿل الذي يسعك الشاطر إلك إحداثف ،لقعؿؾ
طؾك كؼؾ إحساس الؿتؾؼل مـ درجة إلك أخرى بسفقلة ويسر ،دون إحداث شرخ يف
الققع الؿقسقؼل -وإذا ما كظركا إلك استخدام الشاطر لؾؿؼاصع الؿتقسطة بـقطقفا
الؿػتقح والؿغؾؼ كرى سقطرة لؾؿؼاصع الؿتقسطة الؿغؾؼة (ص ح ص) طؾك حساب
الؿؼاصع الؿتقسطة الؿػتقحة (ص ح ص) ،وهذه الؿؼاصع تقصػ بلهنا مؼاصع
ٍ
صامت واح ٍد،
متؾق ًة بؿا ٓ يزيد طـ
تؽقن مـ حركة قصقرة ّ
ضعقػة ،لؽقن الؾب فقفا ّ
قصقرا( -)3وكرى يف ذلؽ مالءم ًة مع الغرض الشعري ,
مؿا يجعؾ زمـ الـطؼ هبا
ً
الؿديح ,حقث يالئؿ هذا الغرض اإليؼاع الشعري السريع ،الذي يتؿثؾ هبذا الؿؼطع-
( )1أكقس ،إبراهقؿ مقسقؼك الشعر ،ص-13
( )2اكظر :طؿر ،أحؿد مختار دراسة الصقت الؾغقي ص  ،331والشايب ،فقزي أثر الؼقاكقـ الصقتقة
يف بـاء الؽؾؿة  ،ص ,133غقرهؿ-
( )3الـقري ،محؿد جقاد ،إصقات العربقة ،ص-243
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وكؾؿح مـ خالل الجدول ّ
أن الؽثرة الغالبة لالستخدام لفذا الؿؼطع جاء يف
الؿشفد الثالث الذي يؿثؾ لقحة الؿديح ،وبؾغ طدد مرات استخدامف ( )335مر ًة
بـسبة ( ،)% 57-69كؿا ّ
أن استخدام هذا الـؿط مـ الؿؼاصع إذا ما اكضافت إلقف سؿة
اكؼطاع الـػس ،وطدم امتداده مـ شلهنا أن تعؽس لـا حالة الخقف التل ٓزمت
الشاطر طـد إبداطف لؾـص الشعري ،خشقة ْ
أن ٓ تصؾ هذه الؼصقدة إلك مستقى
قصقدة أبل كقاس ،س ّقؿا وأكّفا معارضة لفا(-)1
أما الؿؼطع الؿػتقح (ص ح ح) ففذا الؿؼطع يتؿقز بلكّف مؼطع ققي ،لؽقكف
متبقطا بحركة صقيؾة ،وهذا الـقع مـ الؿؼاصع يستغرق كطؼف بحركتف
يحؿؾ صامتًا
ً
الطقيؾة زمـًا أصقل مـ الزمـ الذي يستغرقف الؿؼطع الؼصقر والؿؼطع الؿتقسط
الؿغؾؼ ،مؿا جعؾف يتقافؼ مع حآت الؿد والؿتابعة يف الؼصقدة ،وهل حآت
ترتبط بدورها بالحالة الـػسقة لؾشاطر ،والعقاصػ التل تجسدها الؼصقدة -وهذه
الؿؼاصع تعؽس أهات الحبقسة الؿؽتقمة ،ومدى معاكاة الشاطر يف إضفارها ،لذلؽ
كراها مـتشر ًة بؼقة يف الؼصقدة بشؽؾ طام-
وإذا ما تلمؾـا هنايات إبقات ،فـجد أكّفا اكتفت جؿقعفا هبذا الؿؼطع ،وهذا
مـ شلكف ْ
أن يػسح الؿجال رح ًبا أمام الشاطر يف التعبقر طـ حآت الضعػ،
وآكؽسار ،والتشتت ،فتخرج إصقات مـ خالل هذا الؿؼطع مؿدود ًة معرب ًة طـ
متـػسا طـ الذات(-)2
الحالة الشعقرية ،وتعرب طـ الـغؿة الصاطدة التل تشؽؾ
ً

دراج الؼسطؾل ،ص-152
( )1اكظر :الؼرشل ،هـاء ،آقتباس والتضؿقـ يف شعر ابـ ّ
( )2مربوك ،مراد طبد الرحؿـ مـ الصقت إلك الـص ،ص-217
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انًجذث انثبَٙ
انًغزٕٖ انزشكٛجٙ

احمل٘ز األٗي :املطت٘ ٠اهِرٜ٘
فاطال مـ طـاصر اإلبداع الشعري وتشؽقؾ لغة الخطاب،
طـصرا ً
يعد الرتكقب
ً
فتؿ يف هذا الؿستقى بؿعرفة إبعاد الدٓلقة والرتاكقب ،طؾك اطتبار ّ
أن الـص ٓ
و ُي ُّ
ُيجرد مـ ققؿتف الدٓلقة طـد الحديث طـ مقزاتف الرتكقبقة ،بؾ ّ
إن هذيـ العامؾقـ
كسؼ جؿالل ٍ
يتضافران م ًعا لقشؽال بـق ًة ققِّؿ ًة ذات ٍ
طال ،حقث ّ
إن إلػاظ ٓ تػقد
خاصا مـ التللقػ ،و ُيعؿد بف إلك وجف مـ الرتكقب والرتتقب ،فؾق
حتك تملػ ضر ًبا ً
ؿدت إلك بقت شعر أو فص ٍؾ مـ الـثر فعددت كؾؿاتِف طدً ا حقثؿا جاء واتػؼ،
أكّؽ َط َ
رت ترتقبف
وأبطؾت َق ْصدَ ه وكظا َمف الذي طؾقف ُبـل ،وفقف ُأفرغ الؿعـك ،و ُأجري ،وغ َّق َ

خرج َت ُف مـ كؿال البقان إلك مجال الفذيان ( -)1ويف دراستـا لفذا الؿحقر سـؼػ
َأ ْ
ٍ
دراج مـ خالل
طـد مؾؿحقـ شؽال مـبفات أسؾقبقة يف لغة الخطاب طـد ابـ ّ
قصقدتف:

ؤٔنًب :االَذشاف انزشكٛجٔ ٙرذٕالد انشرجخ انُذٕٚخ:
يؼصد بآكحراف الرتكقبل العدول طـ الؼقاطد الـحقية الؿعروفة ،ويرى
بعض الـؼاد ّ
أن هذا الـقع مـ آكحرافات يتصؾ بالسؾسؾة السقاققة الخطقة
لإلشارات الؾغقية ،طـدما تخرج طـ ققاطد الـظؿ والرتكقب مثؾ آختالف يف
ترتقب

الؽؾؿات)2(،

وهذا آكحراف الرتكقبل يؿثؾ تؼـقة أسؾقبقة هامة يعتؿدها

الؿبدع يف سعقف إلك إثراء كصف ،فالؿبدع هق مـ يؿتؾؽ الؼدرة طؾك تشؽقؾ الؾغة
( )1الجرجاين ،طبد الؼاهر ،أسرار البالطة ،ص-3
( )2فضؾ ،صالح ،طؾؿ إسؾقب ،ص-211
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جؿال ًقا بؿا يتجاوز إصار

الؿللقف)1(،

وتتؿثؾ هذه آكحرافات طادة بالتؼديؿ

ً
اكتؼآ مػاج ًئا ،والحذف-----الخ-
والتلخقر ،وآكتؼال مـ أسؾقب إلك آخر
دراج(:)2
يؼقل ابـ ّ
ُتـَ ْا ِشدُ كِ ْل َط ْفدَ ا ْل َؿ َق َّدةِ َوا ْل َف َق ْى
ِطقِل بِؿرجق ِع ا ْل ِ
خ َط ْا ِ
ب َو َل ْػ ُظ ُف
َْ ُ ْ
ٌّ
َت َب َّق َأ َم ْؿـ ُْق َع ا ْل ُؼ ُؾ ْق ِ
ب َو ُم ِّفدَ ْت

ِ
ِ
غق ُم( )3الـِّد ْا ِء َص ِغ ْق ُر
َوف ْل ا ْل َؿ ْفد َم ْب ْ
بِ َؿ ْققِ ِع َأ ْه َق ْا ِء ا ْلـُ ُػ ْق ِ
س َخبِ ْق ُر
َل ُف

َأ ْذ ُر ٌع

َم ْح ُػ ْق َف ٌة

َوك ُُح ْق ُر

ّ
إن الؼراءة الؿتلكقة لؾـص تؽشػ طـ جؿؾة مـ آكحرافات الرتكقبقة
والتحقٓت الرتبقة التل ضؿـفا الشاطر كصف لقظفر ما أراد بلدق التػاصقؾ ،ففق
يستخدم تؼـقات يؿؽـ ْ
أن تقصػ بلكّفا مؽثػة مثؾ( :الحذف ،التؼديؿ ،التلخقر،
الػصؾ والقصؾ) إذ كجده يف الشطر الثاين مـ البقت إول يحذف الػاطؾ ،ويعؿد
إلك تلخقر الؿبتدأ وتؼديؿ الخرب يف الجؿؾة آسؿقة ،ولؿا ركز الؿبتدأ الؿحذوف يف
شعقر الؿتؾؼل حذفف واكتػك بالصػة (طقل) ،ثؿ طاد مرة أخرى إلك ذكر الؿبتدأ
الؿحذوف مـ خالل الشطر الثاين ،لؽـ ضؿـ تؼـقة التلخقر والتؼديؿ إذ جعؾف ممخرا
مرة أخرى-
ّ

ثبًَٛب :االلزظبس ػهٗ ًَط ٔادذ يٍ انزشكٛت:
دراج ،سقاء أكان
تشقع هذه الظاهرة وتتقزع طؾك مساحة واسعة يف شعر ابـ ّ
هذا الرتكقب فعؾ ًقا أم اسؿ ًقا ،حقث اطتؿد كؿ ًطا واحدً ا مـ الرتكقب يف بعض قصائده
( )1ويس ،محؿد ،آكزياح مـ مـظقر الدراسات إسؾقبقة ،ص -123
دراج ،الديقان ،ص299,298
( )2ابـ ّ
( )3الؿبغقم :القلد ،وأمف تدطقه بلرخؿ ما يؽقن مـ صقهتا :اكظر :لسان العرب ،م  ،12مادة :بغؿ،
ص-51
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ومؼطقطاتف الشعرية ،وكؿثؾ لفذه الظاهرة بؼقلف(:)1
َو ُه ْؿ ك ََص ُر ْوا ِح ْز َب ا ْلـُّبُ َّق ِة َوا ْل ُفدَ ْى
َو ُه ْؿ َصدَّ ُق ْقا بِا ْل َق ْحلِ َل ّؿا َأ َت ْا ُه ُؿ

َو َل ْق َس َل َف ْا فِ ْل ا ْل َع ْا َل ِؿ ْق َـ ك َِص ْق ُر
َو َم ْا ا ْلـَّ ْا ُس إِ ّْٓ َط ْابِدٌ َو َك ُػ ْق ُر

حقث كؾحظ استفالل البقتقـ بالضؿقر الؿـػصؾ (هؿ) الؿتبقع برتكقب فعؾل،
حقث تشؽؾت مع فاطؾقفا ومػعقلقفا والؿتعؾؼات الالحؼة هبا سؾسؾة مـ الؿـبفات
إسؾقبقة التل يـبـل طؾقفا الرتكقب:
هؿ ضربقا أفاق
هؿ يستؼؾقن الحقاة
هؿ كصروا حزب الـبقة والفدى
هؿ صدققا بالقحل لؿا أتاهؿ
ومـ خالل إجادة الشاطر باستثؿار خربتف القاسعة بلخبار العرب

وأكساهبؿ()2

بدا كلكف يجري مقازكة طـد تحؼؼ الحدث والتل يؿؽـ ْ
أن كؿثؾفا بؿا يليت:
لؿا كصروا حزب الـبقة
ّ
لؿا صدققا بالقحل
ّ

لؿ يؽ ْـ لحزب الـبقة كصقر-
كان الـاس متقزطقـ بقـ اإليؿان والؽػر-

و لؽـف يؿقؾ يف مثؾ هذه إكساق إلك تقضقػ تؼـقات أسؾقبقة أخرى تؽسر
رتابة هذه إكساق ،وتربز جؿالقة الؿقازكات ،كتؼـقة آلتػات ,مثال ,التل يقضػفا
بقـ الصقغتقـ الؿشتؼتقـ (طابد ،كػقر) حقث تتخذ بـقة آلتػات طؾك مستقى بـقة
( )1الؿصدر السابؼ ،الصػحة كػسفا-
دراج،
دراج ،ص -156وقباين ،وسام ،طامريات ابـ ّ
( )2اكظر :دطدور ،أشرف ،الصقرة الػـقة يف شعر ابـ ّ
ص 531
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السطح الشؽؾ أيت:
طابد
اسؿ فاطؾ

كػقر
صقغة مبالغة

ّ
إن العدول طـ صقغة اسؿ الػاطؾ (طابد) إلك صقغة الؿبالغة (كػقر) يعد
مـبفا أسؾقب ًقا حا ًثا طؾك مؼاربة هذه الظاهرة إسؾقبقة ضؿـ السقاق ،وهق يمسس
ً
لفا بثالثة مـ الؼقاكقـ الؾغقية الؿعتربة(:قاكقن العطػ ،قاكقن الجقار ،قاكقن
التػصقؾ) مؿا يؼتضل تؿاثؾ طـاصر التػضقؾ صقغ ًقا (اسؿ فاطؾ ،صقغة مبالغة) طؾك
غرار تؿاثؾفا إطراب ًقا (الـصب) وطدد ًيا (اإلفراد فقفا) وتـؽقر ًيا (كؾتاهؿا كؽرة)ّ -
إن
بـقة آلتػات يف الـص تـػتح طؾك الدٓٓت والؼقؿ الجؿالقة أتقة:
 ,اإلشارة إلك إفضؾقة مـ حقث قؾة الؿتصػقـ بالفداية يف تؾؽ الػرتة
الؿبؽرة مـ البعثة الـبقية الشريػة ،فجاءت بالصقغة الؿجردة مـ معـك الؿبالغة (اسؿ
الػاطؾ مع التؼؾقؾ) ،وبالصقغة الدالة طؾك الؿبالغة مع الؽثقر ،وهذا يعضد السقاق
حقـ أشار إلك أكّفؿ كاكقا مـ أوائؾ الؿصدققـ-
ّ ,
إن هذا آلتػات يتؿاشك مع الؼقؿ الجؿالقة لؾبـقة اإليؼاطقة لؾـص ،الؿتقلدة
مـ التجاكس الصقيت بقـ صقغة ( َف ُع ْقل) وبقـ قافقة الؼصقدة-

احمل٘ز اهثاُ :ٛاملطت٘ ٠اهب غ:ٛ
تؽشػ لغة الخطاب يف الؼصقدة طـ مجؿقطة مـ الؿـبفات إسؾقبقة التل
ٍ
معان طؿؾت
سعك الشاطر إلك استغاللفا يف تطقيع الؾغة لتتـاسب مع ما يريده مـ
طؾك تـقيع الخطاب بشؽؾ طام ،فالؾغة خؾؼ إكساين ،وكتاج لؾروح ،وأكّفا اتصال
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وكظام ورمقز تحؿؾ أفؽارا ( -)1ويف مجال دراستـا لتشؽقؾ لغة الخطاب يف كصقص
دراج الشعرية سـتققػ طـد مجؿقطة مـ آكزياحات التل اكتسبت الؾغة صػة
ابـ ّ
الشعرية وهل :آستعارة ،والصقرة الحسقة-

ؤٔالً :االعزؼبسح:
تتصدر آستعارة بـقة الؽالم اإلكساين يف كقهنا طامؾ حث وحػز وأداة تعبقر،
ومتـػسا لؾعقاصػ والؿشاطر آكػعالقة الجادة،
ومصدرا لؾرتادف ،وتعدد الؿعـك،
ً
ً
كقطا مـ التعبقر
ووسقؾة لؿؾء الػراغ يف الؿصطؾحات(-)2وآستعارة باطتبارها ً
الدٓلل الؼائؿ طؾك الؿشاهبة تعدّ مـ أهؿ الؿـبفات إسؾقبقة التل تعتؿد كظام
ٍ
تجاورية جديدةٍ لإلسـاد الؿللقف ،فؾقس
أواصر
آكزياح ،إ ْذ إكّفا تؼقم طؾك تحؼقؼ
َ
يف حؾك الشعر أطجب مـفا ،وهل مـ محاسـ الؽالم إذا وقعت مققعفا ،وكزلت
مقضعفا ،والـاس مختؾػقن فقفا ،فؿـفؿ مـ يستعقر لؾشلء ما لقس مـ دٓئؾف،
ومـفؿ مـ يخرجفا مخرج التشبقف(-)3
وإذا وضحت آستعارة فنهنا تمدي إلك التسريع مـ العؿؾقة التقاصؾقة،
دراج(:)4
والؽشػ طـ الؿضامقـ اإلبداطقة ضؿـ الـص ،اكظر إلك ققل ابـ ّ
َو َص ْا َر َجـَ ْا ُح ا ْل َّش ْق ِق بِ ْل َو َه َػ ْت بِ َفا

َج َق ْاكِ ُح مِ ْـ ُذ ْط ِر ا ْل ِػ َر ْا ِق َتطِ ْق ُر

اكزياحا استبدال ًقا مـ خالل الـسؼ آستعاري (جـاح
يحتضـ البقت
ً
جـاحا يطقر بف ،ولقعزز الؿعـك الؿراد فنكّف يؽرر هذا
الشقق) ،إذجعؾ لؾشقق
ً
شخصا مخق ًػا يدطق ذكره إلك الذطر،
آكزياح يف الشطر الثاين ،حقـ يجسد الػراق
ً
( )1درويش ،أحؿد ،إسؾقب وإسؾقبقة ،ص-64
( )2أبق العدوس ،يقسػ ،آستعارة يف الـؼد إدبل الحديث ،ص-7
( )3الؼقرواين ،ابـ رشقؼ ،العؿدة ،ج ،1ص-235
دراج ،الديقان ،ص -299
( )4ابـ ّ
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وهق هبذا يمكد فؽرتف ،ويؿـحفا بعدً ا إيحائ ًقا ،فقؽرس ققؿة الؿشفد القجداين مـ
خالل خؾؼ جق مـ الؾذة الػـقة يف تخقؾ الحدث ،فتغدو لغتف أكثر شعرية ،وأكثر
فاطؾقة يف التعبقر طـ مؽـقكات الـػس ورغباهتا-
وتربز ققؿة هذا آكزياح الؿتحؼؼ مـ خالل الـسؼ آستعاري يف محاولة
آستدٓل طؾك الؿعاين الثقاين ،مـ خالل التققػ طـدها ،وآصطدام هبا مرحؾ ًقا،
دراج(:)2
يعؼبفا طؿؾقة اخرتاق وتجاوز لفا ولؿا وراءها مـ معان( -)1ومـف ققل ابـ ّ
ِ
ب َط ْزمِ ْل َوا ْل َّظالْ ُم ُم َر ِّو ٌع
َو َث ْاق َ
َل َؼدْ َأ ْي َؼـ َْت َأ َّن ا ْل ُؿـ َْك َص ْق ُع ِه َّؿتِ ْل
ّ
إن الرؤية الـصقة لفذيـ البقتقـ تؽشػ طـ مققػ شعقري ،وتلزم كػسل
َو َقدْ َغ َّض َأ ْج َػ ْا َن ا ْلـ ُُج ْق ِم ُفت ُْق ُر
و َأكِّل بِع ْط ِ
ػ ا ْل َع ْامِ ِر ِّي َج ِد ْي ُر
َ ْ َ

تؽشػ طـف إلػاظ ،والدٓلة آكزياحقة هـا طؿؾت طؾك طؽس الغرض الؿؼصقد،
فالـسؼ آستعاري يف الشطر الثاين مـ البقت إول (أجػان الـجقم) يحدد البعد
الؿعـقي الذي يسعك إلقف الشاطر ،فؼد أصبحت مػردة (أجػان) الؿقلد الدٓلل،
والؿحرك الشعقري يف الـص ،ففقؿـت طؾك الجؿؾ الشعرية بؿعاكقفا ،وصارت
كاقال أمقـًا لؿا يريده مـ خالل الخطاب ،إذاما اطتربكا ّ
أن فتقر أجػان الـجقم معادل
ً
مقضقطل لحالة التعب واإلرهاق التل حؾت بف مـ هذه الرحؾة الؿتعبة والؿضـقة،
وقد طؿد إلك هذا الـسقج آستعاري مؿفدً ا بف كـقع مـ الؾذة الجؿالقة ،حقـ جعؾ
لؾـقم أجػاكًا تػرت ،كؿا هل طزائؿف يف لحظة مـ الؾحظات تػرت ،فرت ّدها وتقؼظفا,حقـ
تؾقح يف الػؽر والقجدان ,حالوة الؾؼاء وكقؾ إماين ،فالعالقة آستعارية السابؼة
كرى أكّفا طؿؾت طؾك تؽثقػ الؿثقرات إسؾقبقة التل تعاصاها الشاطر يف بـاء طالقاتف
( )1يـظر :إسؿاطقؾ ،طز الديـ ،قراءة يف معـك الؿعـك طـد طبد الؼاهر الجرجاين ،ص -39
دراج ،الديقان ،ص-333 ،
( )2ابـ ّ

592

الؾغقية ،وربطفا بؿدلقٓهتا ،فعؿؾت طؾك إكجاح الػؽرة التل أراد التعبقر طـفا وشد
اكتباه الؼارئ ،لقصؾ إلك مرحؾة الؼراءة العؿقؼة وطدم القققف طـد الؼراءة السطحقة،
أو بؿعـك آخر حتك يصؾ إلك معـك الؿعـك-
ويجقد الشاطر التالطب بؾغة الخطاب مـ خالل تقضقػ كؿقات كبقرة مـ
آكزياحات إسؾقبقة ،كراه يؼقل(:)1
َو َل َّؿ ْا َت َق ْا َفقا ل ِ ْؾ َّس َالْ ِم َو ُر ِّف َع ْت
َو َقدْ َق ْا َم مِ ْـ ُز ْر ِق ْإَ ِسـ َِّة ُد ْوك ََف ْا
ػ اطتِ َز ْا ُز َه ْا
َر َأ ْوا ص ْا َط َة ا ْل َّر ْح َؿ ِـ َك ْق َ
است ََق ْى بِا ْل َب ْح ِر َوا ْل َبدْ ِر َم ْجؾِ ٌس
َو َك ْق َ
ػ ْ

س فِل ُأ ْف ِؼ ا ْل ُّش ْ ِ
َط ِـ ا ْل َّش ْؿ ِ
ُقر
روق ُست ُ
ْ
ض ا ْلسقق ِ
ص ُػق ٌ ِ
ف ُس ُط ْق ُر
ف َوم ْـ بِ ْق ِ ُّ ْ
ُ ْ
وآي ْا ِ
ـقر
ت ُصـْ ِع ا ْل َّؾ ِف َك ْق َ
َ َ
ػ ُت ُ
وق ْام بِ ِعب ِء الر ْا ِسق ْا ِ
ت َس ِر ْي ُر
َّ َ
ْ
َ َ

فالـص الذي أمامـا مبـل طؾك خرق مللقف اإلسـاد يف العالقات الؾغقية،
ويعؿؼ الدٓلة بلبعادها التشخقصقة ،والتجسقدية ،يف إصار يؽسب الصقرة حركة
واضحا ومؽث ًػا مـذ البقت إول يف( :ورفعت طـ الشؿس
تصقيرية ،وامتدا ًدا لغق ًيا
ً
يف أفؼ الشروق ستقر) ،كـاية طـ ضفقر الؿؿدوح ،حقث يش ِّبفف  ,يف ضفقره ,
بالشؿس التل ُر ِّفعت طـفا الستقر ،أما البقت الثاين فالخرق فقف يـشطر إلك شطريـ:
متلثرا بالثؼافة
اكزياحا آخر
إول استعاري ،وأخر كـائل ،ويتضؿـ البقت الثالث
ً
ً
اإلسالمقة( )2يتؿثؾ يف (كقر آيات اهلل) ،حقث جعؾ مـ الؿـصقر آية مـ آيات اهلل
الؿـقرة

()3

أ ّما البقت الرابع فتربز فقف آستعارة الؿطؾؼة جؾقة ،وهذه آستعارة

طؿؾت  ,متضامة مع الصقرة التل رسؿفا يف البقت الثاين  ,طؾك إضفار الفقبة التل
يتؿتع هبا الؿـصقر ،والجالل الذي يحقط بف ،حقـ جعؾ مؿدوحف مؿـ ًعا وراء
دراج ،الديقان ،ص-332 ،
( )1ابـ ّ
دراج ،ص117
( )2دطدور ،أشرف ،الصقرة الػـقة يف شعر ابـ ّ
( )3الجرب ،خالد ،الرجع الؼريب ،ص -187
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طؿـ أراد القصقل إلقف(-)1ويختؿ هذا
صػقف مـ إسـة والسققف ،ففق
ّ
محجب ّ
الـسج الحركل بؼقلف(:)2
َف َس ُاروا ِط َجا ً
قب َخ َقافِ ٌؼ
ٓ َوا ْل ُؼ ُؾ ُ

ِ
قر
َو ُأ ْدكُقا بِ َطا ًء وا ْلـ ََّقاض ُر ُص ُ

مؽؿال لؿشفدية الحركة ،وبعدها طـ الثبات الذي يدفع إلك
ً
فجاء هذا البقت
الؿؾؾ-

ثبَٛب :انظٕسح انذغٛخ:
مؿا ٓ شؽ فقف ّ
فاطال يف بـاء وتشؽقؾ الصقرة الشعرية،
ً
دورا
أن لؾحقاس ً
فالحقاس تعد مـ العـاصر الرئقسة التل تسفؿ يف تشؽقؾ الصقرة ،فؽؾ صقرة وحتك
التل أكثرها طاصػقة أو طؼؾقة فقفا بعض إثر

الحسل)3(،

فالصقرة تشؽقؾ لغقي

يؽقهنا خقال الػـان مـ معطقات متعددة ،يؼػ العالؿ الؿحسقس يف مؼدمتفا،
وأغؾب الصقر مستؿدة مـ الحقاس ،إلك جاكب ما ٓ يؿؽـ إغػالف مـ الصقر
الـػسقة والعؼؾقةْ ،
وإن كاكت ٓ تليت بؽثرة الصقر الحسقة ،أو يؼدمفا الشاطر أحقاكًا
كثقرة يف صقر حسقة(-)4
بارزا يف التشؽقؾ
ويشؽؾ الؿزج بقـ الحقاس يف تشؽقؾ الصقرة
مؾؿحا ً
ً
دراج ،حقث تتبادل الحقاس مقاقعفا بصرية ،وسؿعقة ،وشؿقة،
الصقري طـد ابـ ّ
وذوققة ،ولؿسقة ،وهذا يؽسب الصقرة طـده مقزة فـقة فالرتاسؾ الحسل وسقؾة فـقة
مؿقزة مـ وسائؾ التؼديؿ الحسل يف الصقرة الحديثة إذا ما استـد إلك الؿبدأ الرمزي

( )1الؿرجع السابؼ ،الصػحة كػسفا-
دراج ،الديقان ،ص -332
( )2ابـ ّ
(C.Day Lewis, The Poetic image, P. 19. )3
( )4البطؾ ،طؾل ،الصقرة يف الشعر العربل حتك آخر الؼرن الثاين الفجري ،ص -33
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دراج سـتققػ طـد اثـتقـ
الشامؾ ( -)1ويف مجال دراستـا لفذه الظاهرة يف شعر ابـ ّ
مـ هذه الصقر الرتاسؾقة ،بغقة تقضقح جؿالقاهتا -يؼقل الشاطر(:)2
َو َل ْق َش ْا َهدَ ْتـ ِ ْل وا ْل َّص َق ْا ِخدُ َت ْؾتَظِ ْل
ُأس ِّؾ ُط حر ا ْلف ْا ِجر ْا ِ
ت إ َذ ْا َس َط ْا
َ َ
َ َّ
َ
َو َأ ْس َتـ ِْش ُؼ ا ْلـَّ ْؽ َب ْا َء َو ْه َل َب َق ْا ِر ٌح
يجؿع الشاطر يف رسؿف هذا الؿشفد التصقيري طدة حقاس ،إذ يبدو الؿشفد
َط َؾل َو َر ْق َر ْا ُق ا ْل َّس َر ْا ِ
ب
َّ
ِ
َط َؾ ْك ُح ِّر َو ْج ِف ْل َو ْإَص ْق ُؾ
َو َأ ْست َْقصِ ُئ ا ْل َّر ْم َض ْا َء َو ْه َل َت ُػ ْق ُر
َي ُؿ ْق ُر
َه ِ
ج ْق ُر

الصقري معتؿد ًا طؾك حاسة البصر ،وتتبدى الصقرة بشؽؾفا العام بصرية ،إٓ أكّف
يتخؾؾفا أكثر مـ حاسة تؼقم بتشؽقؾ جزئقات هذا الؿشفد-
ويعتؿد الشاطر يف تصقيره الحدث طؾك الصقرة البصرية الؿختؾطة بال ّؾؿسقة،
ولؽـ الؿشفد البصري يطغك طؾقفا ،إ ْذ يقضح الشاطر تػاصقؾ هذه الرحؾة بلكّفا
جاءت يف الصباح الباكر ،يف جق شديد الحرارة ،بحقث إكّفا تؽاد تشقي القجقه،
ولشدّ ة التعب واإلرهاق يؽاد السراب الصحراوي يػتؽ بالؿر َت ِ
حؾ إذا تبعفّ ،
إن
ُ
مجال الرؤيا يؽاد يـعدم تؿامًا ويحدده بؾػظ( :السراب يؿقر)-
وتسقر الصقرة يف هذا آتجاه البصري ال ّؾؿسل يف البقتقـ الالحؼقـ ،معتؿدة
طؾك طـصر الؾقن ،الؿتؿثؾ يف مجؿقطة إلػاظ الدالة طؾك ذلؽ ،لقصؾ إلك بمرة
الحدث ،وٕهؿقة هذا الؿققػ يف ذات الشاطر طؿد إلك التـقيع يف التشؽقؾ
ِ
يؽتػ بالصقرة
الصقري ،والذي تؿثؾ يف إشراكف ثالث حقاس يف تصقيره ،فؾؿ
البصرية يف تقلقد آكػعال الجؿالل ،بؾ فضؾ آطتؿاد أيضا طؾك الحقاس

( )1صالح ،بشرى مقسك ،الصقرة الشعرية يف الـؼد العربل الحديث ،ص -89
دراج ،الديقان ص-299
( )2ابـ ّ
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الشؿ الؿختؾطة بال ّؾؿس مـ خالل فعؾ آستـشاق يف ققلف:
إخرى )1(،وتبدو حاسة ّ

كالص َبا َّ
والشؿال،
ريح اكحرفت ووقعت بقـ ِريحقـ
َّ
(أستـشؼ الـؽباء) ،وا ْلـَّ ْؽ َب ْا َء ٌ
مسؿقطا طـد هبقهبا ،إ ْذ يبدو ّ
أن الشاطر قد استشعر مرارة السػر يف
وهل ُتصدر صق ًتا
ً
الشؿ،
شؿل يدرك بحاسة
عل ،وآستـشاق
هذا الجق الفاجر ،فالـؽباء
ّ
ّ
لؿسل سؿ ّ
ّ
ويعقد مرة أخرى لتلكقد الصقرة بالؿشفد البصري مـ خالل تقضقػف لؾرتكقب(:
أستقصئ الرمضاء وهل تػقر) ،فالرمضاء بصري ،وتػقر بصري لؿسل ،فالتصقير
البصري ال ّؾؿسل يغ ّؾػ الصقرة كامؾة-
ّ
إن تـقيع الشاطر يف آطتؿاد طؾك الحقاس الؿستخدمة يف رسؿ الؿشفد
حركت مخقؾة الؿتؾؼل ،ومـحتفا مجآت رحبة
الصقري السابؼ و ّلد
صقرا متتابعة ّ
ً
كاتج طـ صرافة الصقرة ،وتقسقع
تذوق الصقرة ،فتق ُّلدُ ذلؽ اإلحساس ٌ
لؾتػؽقر يف ّ
دائرة الدٓلة ،والخروج هبا طـ دائرة الدٓلة الؿعجؿقة الض ّقؼة ،فتؽاتػ الؿعـك
الشؿل ،يف رسؿ مالمح الصقرة -ويبدع الشاطر
البصري ،والؿعـك ال ّؾؿسل ،والؿعـك ّ
يف استخدام تؼـقة تقار القطل يف تخققؾ صقرة زوجتف مؿا أضػك صاب ًعا تشقيؼ ًقا مـ
خالل استخدام الزمـ الؿاضل طـد الحديث طـ صقػ الزوجة (شاهدتـل)،
واستخدام الزمـ الحاضر طـد الحديث طـ مغامرتف(:أس ِّؾط ،أستـشؼ ،أستقصئ)،
وطـ صريؼ هذا التػاطؾ بـ الؿاضل والحاضر الذي جاء متقافؼا مع السقر الزمـل
مؾؿقسا يجؿع بقـ العؼؾ والقجدان
لألحداث (القداع ,الرحؾة) قدم الشاطر واق ًعا
ً
بلسؾقب صريػ ،يضع أفؽار الشاطر ورؤاه تحت سؿع الؼارئ وبصره (-)2

( )1اكظر :الجـدي ،طؾل ،فـ التشبقف ،ج 2ص -46
دراج الؼسطؾل ،ص -147
( )2قباين ،وسام ،طامريات ابـ ّ
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ويف صقرة يرسؿفا الشاطر مصقر ًا مشفد وداع زوجتف قبؾ اكطالقف يف رحؾتف
يؼقل(:)1
َو َل َّؿ ْا َتدَ ْاك َْت ل ِ ْؾ َق َد ْا ِع َو َقدْ َهػ ْا
ُتـَ ْا ِشدُ كِ ْل َط ْفدَ ا ْل َؿ َق َّد ِة َوا ْل َف َق ْى
ِطقِل بِؿرجق ِع ا ْل ِ
خ َط ْا ِ
ب َو َل ْػ ُظ ُف
ٌّ َ ْ ُ ْ
َت َب َّق َأ َم ْؿـ ُْق َع ا ْل ُؼ ُؾ ْق ِ
ت
ب َو ُم ِّفدَ ْ
َف ُؽ ُّؾ ُم َػدَّ ْا ِة ا ْلت ََرائِ ِ
ب ُم ْر ِض ٌع

مِـ َْف ْا

بِ َص ْب ِر َي
ِ
ِ
غق ُم الـِّد ْا ِء
َوف ْل ا ْل َؿ ْفد َم ْب ْ
بِ َؿ ْققِ ِع َأ ْه َق ْا ِء ا ْلـُ ُػ ْق ِ
س
َأ َّك ٌة

َو َزفِ ْق ُر
َص ِغ ْق ُر
َخبِ ْق ُر

َوك ُُح ْق ُر
َم ْح ُػ ْق َف ٌة
َل ُف َأ ْذ ُر ٌع
َوك ُُّؾ ُم َح َّق ْا ِة ا ْل َؿ َح ْا ِس ِـ ضِ ْق ُر

تتعالؼ الحقاس يف تشؽقؾ الصقرة يف الؿشفد الصقري السابؼ ،ويؿؽـ
تتبع الصقر الحسقة وتراسؾفا يف آن واحد ،فالشاطر يعتؿد يف رسؿ معالؿ الصقرة
حاسة البصر ،مـ خالل تصقير الؿشفد العام وهق مشفد القداع ،مركز ًا طؾك
ّ
الحقاس إخرى خاصة السؿعقة ،والتل تتضح مـ خالل( :تـاشدين ،أكّة ،زفقر،
مبغقم الـداء ،طقل ،مرجقع الخطاب ،لػظف) ،ويتابع تقضقػ حاسة الؾؿس مـ
خالل( :تداكت ،أذرع محػقفة ،كحقر) ،معتؿد ًا الؾغة الؿجازية يف رسؿ الصقرة،
حاسة الذوق مـ خالل استخدام متعؾؼات الذوق
ويـفل الؿؼطع الصقري بتقضقػ ّ
بؿا تحؿؾف دٓلة (مرضع وضقر) ،فؼد استعان الشاطر بالحقاس الؿختؾػة :البصرية،
والسؿعقة ،والذوققة ،وال ّؾؿسقة ،يف إبراز مالمح الصقرة الشعرية-

دراج ،الديقان ص -299,298
( )1ابـ ّ
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انُزبئح ٔانزٕطٛبد
دراج مـ تطقيع الصقت يف بـقة الؽؾؿة بقـ الجفر
 ,1تؿؽـ الشاطر ابـ ّ
والفؿس لقتقاءم مع صبقعة الؿققػ الشعقري لحظة اإلبداع ،والذي تقزع بقـ إلؿ
والرجاء-
دراج حافؾ بالؿزاوجة بقـ صػات الحروف
 ,2وجدت الدراسة أن شعر ابـ ّ
ومخارجفا ،مؿا وسؿ كصف إدبل بالتؿقز اإليؼاطل والؿقسقؼل ،كؿا طؿؾ الشاطر
طؾك تقضقػ خاصقة التؽرار الصقيت لبعض الحروف والصقغ لقـسج تشؽقالتف
اإليؼاطقة ،ويثقر العقاصػ وآكػعآت الـػسقة -كؿا استثؿر الشاطر إصقات
الؿجفقرة إلضفار ما يف كػسف مـ التقتر والصراع والؼؾؼ-
 ,3استغؾ الشاطر الطاقات الؽامـة يف إلػاظ لقـؼؾ إلك الؿتؾؼل صقرة
صقتقة تؽشػ طـ معان مؽبقتة داخؾف-
 ,4جاء شعره حافالً بالظقاهر إسؾقبقة بؿستقياهتا الؿختؾػة الصقتقة،
والرتكقبقة ،والبالغقة ،مؿا جعؾ مـ شخصقتف الشعرية كؿقذجًا متػرد ًا يف الساحة
إدبقة يف إكدلس-
 ,5برزت كزطة الشاطر إلك استخدام القسائؾ البالغقة الؿختؾػة يف تشؽقؾ
بارزا يف ذلؽ ،وهذا يظفر مـ خالل إلحاح الشاطر
صقره ،وكان آكزياح
طـصرا ً
ً
طؾك وسائؾف ،مـ استعارة ،ومجاز مرسؾ ،وكـاية ،كؿا اطتؿد ضاهرة تراسؾ الحقاس
رافدً ا مـ روافد التصقير يف شعره-
 ,6تقصل الدراسة بلن تبؼك أبقاب الـؼد مػتقحة طؾك أدب الشاطر ،وأن
يدرس مـ كقاح متعددةَّ ،
لعؾ فقؿا يليت مـ دراسات أن يسدّ ً
فراغا غػؾ طـف مـ سبؼ-
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املصادز:

دراج ،الديقان ،تحؼقؼ :محؿقد طؾل مؽل ،مـشقرات الؿؽتب
,الؼسطؾل ،ابـ ّ
اإلسالمل بدمشؼ ،ط1961 ،1م-


املساجا:

 ,أبق العدوس ،يقسػ ،آستعارة يف الـؼد إدبل الحديث إبعاد الؿعرفقة
والجؿالقة  ،إهؾقة ،طؿان ،ط1997 ،1م-
 ,إرسقزي ،زكل ،العبؼرية العربقة يف لساهنا ،مطبعة الحقاة ،دمشؼ ،د-ت-
 ,إسؿاطقؾ ،طز الديـ ،قراءة يف معـك الؿعـك طـد طبد الؼاهر الجرجاين ،مجؾة
فصقل ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،م ،7ع ،4,3سبتؿرب-1987 ،
 ,أكقس ،إبراهقؿ:
 ,إصقات الؾغقية ،مؽتبة إكجؾق الؿصرية ،الؼاهرة ،ط1975 ،5م-
 ,مقسقؼك الشعر ،دار الؼؾؿ ،بقروت ،ط1972 ،4م-
 ,الربيسقؿ ،قاسؿ ،مـفج الـؼد الصقيت يف تحؾقؾ الخطاب الشعري ،دار الؽـقز
العربقة ،ط2333 ،1م-
 ,بسـدي ،خالد ،قراءة يف الجفر والفؿس بقـ الؼدماء والؿحدثقـ ،مجؾة كؾقة
دار العؾقم ،الؼاهرة2334 ،م
 ,بشر ،كؿال ،طؾؿ الؾغة العام  ,إصقات ،دار الؿعارف ،مصر1973 ،م-
 ,البطؾ ،طؾل ،الصقرة يف الشعر العربل حتك آخر الؼرن الثاين الفجري ،دار
إكدلس ،بقروت ،ط1981 ،2م-
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 ,ابـ جـل ،أبق الػتح طثؿان ،الؿـصػ لؽتاب التصريػ لإلمام أبل طثؿان
الؿازين الـحقي البصري ،تحؼقؼ :إبراهقؿ مصطػك وطبداهلل أمقـ ،مطبعة مصطػك
البابل الحؾبل ،الؼاهرة1963 ،م-
 ,ابـ خؾؽان ،أبق العباس شؿس الديـ أحؿد بـ محؿد ،وفقات إطقان وأكباء
أبـاء الزمان ،تحؼقؼ :إحسان طباس ،دار صادر ،بقروت1978 ،م-
 ,ابـ سعقد ،كقر الديـ أبق الحسـ طؾل بـ مقسك ،الؿغرب يف حؾك الؿغرب،
تحؼقؼ :شققل ضقػ ،دار الؿعارف بؿصر ،ط-1964 ،2
ِ
طذارى ،أحؿد بـ محؿد ،البقان الؿغرب يف أخبار أهؾ إكدلس
 ,ابـ
والؿغرب ،تحؼقؼ ومراجعة :ج-س كقٓن وأ -لقػل بروفـسال ،دار الثؼافة ،بقروت،
ط-1983 ،2
 ,ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بقروت ،د-ت-
 ,الثعالبل ،أبق مـصقر طبد الؿؾؽ بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ ،يتقؿة الدهر يف
محاسـ أهؾ العصر ،تحؼقؼ محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد ،دار الػؽر ،بقروت،
د-ت-
 ,الجرب ،خالد ،الرجع الؼريب ،دار جرير ،طؿان ،ط2313 ،1م-
 ,الجرجاين ،طبد الؼاهر :أسرار البالغة يف طؾؿ البقان ،تحؼقؼ:محؿد رشقد
رضا ،دار الؿطبقطات العربقة( ،د-ت)-
 ,الجـدي ،طؾل ،فـ التشبقف ،مؽتبة إكجؾق الؿصرية ،الؼاهرة ،د-ت-
 ,حسـ ،طباس ،خصائص الحروف العربقة ومعاكقفا ،اتحاد الؽتاب العرب،
دمشؼ1998 ،م-
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 ,الحؿقدي ،محؿد بـ أبل كصر ،جذوة الؿؼتبس يف ذكر وٓة إكدلس ،الدار
الؿصرية ،الؼاهرة ،د-ت-
 ,الخطقب ،أحؿد شػقؼ وخقر اهلل ،يقسػ سؾقؿان ،الؿقسقطة العؾؿقة
الشامؾة ،م  ،1ط ،1مؽتبة لبـان ،بقروت 2332 ،م-
دراج ،مجؾة مركز القثائؼ
 ,الدرهؿ ،طائشة ،العاصػة إسرية يف شعر ابـ ّ
والدراسات اإلكساكقة يف قطر ،ع2332 ،،15م-
 ,درويش ،أحؿد ،إسؾقب وإسؾقبقة ،مجؾة فصقل ،م ،5ع 1982 ،1م-
دراج الؼسطؾل ،مؽتبة هنضة
,دطدور ،أشرف ،الصقرة الػـقة يف شعر ابـ ّ
الشرق ،الؼاهرة1994 ،م-
 ,ستقتقة ،سؿقر ،إصقات الؾغقية رؤية طضقية وكطؼقة وفقزيائقة  ،دار وائؾ،
طؿان ،ط2333 ،1م-
 ,سقبقيف ،طؿرو بـ طثؿان ،الؽتاب ،تحؼقؼ :طبد السالم هارون ،مؽتبة
الخاكجل ،الؼاهرة ،ط1988 ،3م-
 ,الشايب ،فقزي ،أثر الؼقاكقـ الصقتقة يف بـاء الؽؾؿة العربقة ،طالؿ الؽتب
الحديث ،اربد ،ط 2334 ،1م-
 ,الشـرتيـل ،أبق الحسـ طؾل بـ بسام ،الذخقرة يف محاسـ أهؾ الجزيرة،
تحؼقؼ:إحسان طباس ،دار الغرب اإلسالمل ،ط ،1د-ت-
 ,صالح ،بشرى مقسك ،الصقرة الشعرية يف الـؼد الحديث ،الؿركز الثؼايف
العربل ،بقروت ،ط1994 ،1م-
 ,الصقغ ،طبد العزيز ،الؿصطؾح الصقيت يف الدراسات العربقة ،دار الػؽر
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الؿعاصر ،دمشؼ ،ط2337 ،1م-
 ,ضقػ ،شققل ،الػـ ومذاهبف يف الشعر العربل ،دار الؿعارف ،مصر ،ط،12
1993م-
 ,الطرابؾسل ،محؿد الفادي ،خصائص إسؾقب يف الشقققات ،حقلقات
الجامعة التقكسقة ،تقكس-1981 ،
 ,طبدالتقاب ،رمضان ،فصقل يف فؼف العربقة ،الؼاهرة ،ط1973 ،1م-
 ,طبد الجؾقؾ ،طبد الؼادر ،إصقات الؾغقية ،طؿان ،دار صػاء ،ط1998 1م-
 ,طبد الؿطؾب ،محؿد ،البالغة العربقة قراءة أخرى ،الشركة الؿصرية العالؿقة،
الؼاهرة ،ط1971 ،1م-
 ,العاليؾل ،طبداهلل ،مؼدمة لدرس لغة العرب وكقػ كضع الؿعجؿ الجديد،
الؿطبعة العصرية ،مصر ،د-ت-
 ,طؿر ،أحؿد مختار ،دراسة الصقت الؾغقي ،طالؿ الؽتب ،الؼاهرة1997 ،م
 ,فضؾ ،صالح ،طؾؿ إسؾقب مبادئف وإجراءاتف  ،دار الشروق ،الؼاهرة،
1998م-
دراج الؼسطؾل ،مـشقرات الفقئة السقرية العامة
 ,قباين ،وسام ،طامريات ابـ ّ
لؾؽتاب ،دمشؼ ،ط2311 ،1م-
دراج الؼسطؾل ،رسالة
 ,الؼرشل ،هـاء ،آقتباس والتضؿقـ يف شعر ابـ ّ
ماجستقر مخطقصة ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة 2314 ،م-
 ,الؼضاطل ،محؿد بـ طبداهلل الؿعروف بابـ إ ّبار ،الحؾة السقراء،
تحؼقؼ:حسقـ ممكس ،دار الؿعارف ،مصر ،ط-1985 ،2
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 ,الؼقرواين ،الحسـ بـ رشقؼ ،العؿدة يف محاسـ الشعر وآدابف وكؼده ،تحؼقؼ:
محؿد قرقزان ،دار الؽاتب العربل ،دمشؼ1994 ،م-
 ,مبارك ،زكل ،الؿقازكة بقـ الشعراء ،دار الؽاتب العربل ،الؼاهرة1968 ،م-
 ,مربوك ،مراد ،مـ الصقت إلك الـص كحق كسؼ مـفجل لدراسة الـص
الشعري  ،دار القفاء ،اإلسؽـدرية ،ط2332 ،2م-
,مػتاح ،محؿد ،يف سقؿقاء الشعر الؼديؿ ،دار الثؼافة ،مصر 1989 ،م-
 ,الؿؼري ،أحؿد بـ محؿد ،كػح الطقب يف غصـ إكدلس الرصقب،
تحؼقؼ:إحسان طباس ،م ،1دار صادر ،بقروت1968 ،م-
 ,الـقري ،محؿد جقاد ،طؾؿ إصقات العربقة ،طؿان ،ط1996 ،1م-
 ,هقؽؾ ،أحؿد ،دراسات أكدلسقة ،دراسة أدبقة  ،مؽتبة الشباب ،الؼاهرة،
1991م-
 ,ويس ،محؿد ،آكزياح مـ مـظقر الدراسات إسؾقبقة ،الؿمسسة الجامعقة
لؾدراسات والـشر ،بقروت2335 ،م-

املساجا األجِب:ٞٚ
- C. Day Lewis , The Poetic Image , Jonathan Cape
Ltd, London ,1969.
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املطتخوا:
هذه الدراسة هل بحث يف الثؼافة العرب ّقة مـ جفة طـاصرها البـقق ّية الؿش ّؽؾة
تحقل
لفا ،وذلؽ بدراسة
الشػقي والؿؽتقب وأثره يف الـصقص الؿب ّؽرة ،وكقػقات ّ
ّ
كتابل مستحؽؿ ،لف مؼقماتف ومالمحف البـقق ّية -وتؿ ّثؾ
الشػقي إلك طؼؾ
العؼؾ
ّ
ّ
الـصقص الؿب ّؽرة يف الثؼافة العرب ّقة مدار اشتغالـا كظرا إلك تج ّؾل أثر التداول
الشػقي فقفا -والؿتل ّمؾ يف هذه الـصقص يؾحظ اكشدادها إلك طؼؾقـ متالزمقـ هؿا:
ّ
الؽتابل -وتؽؿـ أهؿ ّقة هذا البحث يف دراسة الـصقص
الشػقي والعؼؾ
العؼؾ
ّ
ّ
الؽتابل وحضقر أمارات الؿشاففة فقفا-
الؿب ّؽرة يف الثؼافة العربقة مـ جفة تش ّؽؾفا
ّ
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
كتابل-
شػقي،
بـقة ،ثؼافة ،كص،
ّ
ّ
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يذخم
ّ
إن هذا البحث هق كظر يف الثؼافة العربقة مـ جفة تش ّؽؾفا كثؼافة طالؿة
تطقرت مـ ثؼافة شػاه ّقة إلك ثؼافة مؽتقبة ،ولؿ تؽـ الثؼافة العربقة أكؿقذجا فريدا
ّ
يـشدّ إلك هذيـ الطقريـ ٓسقّؿا ّ
أن ثؼافات كقكقة أخرى لفا كػس الؿالمح البـقق ّية،
جقهري مـ جفة تداخؾ هذيـ الطقريـ يف الثؼافة العرب ّقةّ ،
بقد ّ
ولعؾ
أن آختالف
ّ
سؿة أساسقة لفذه الثؼافة هل ّ
أن لؾؿشاففة أثرا فقفا -ويؿثّؾ هذان الطقران هدف
وحري
دراستـا وطؿادهإ ،هنؿا يـػتحان طؾك أسئؾة كراها جقهر ّية يف الثؼافة العرب ّقة-
ّ
أن الثؼافة العرب ّقة هل ثؼافة كتاب ّقة ،بقد ّ
بالذكر ّ
أن وسؿفا بالؽتاب ّقة كان صارئا طؾك
تلسست طؾك اإلفاضة بالؾسان -لؼد تش ّؽؾت مالمح هذه الثؼافة مـذ
بـقتفا التل ّ
الشػقي يف تصريػ الؼقل
الجاهؾل الذي بؾقر إلك حدّ كبقر كظرية الـظؿ
العصر
ّ
ّ
يتؿ تداول الؿع ّؾؼات كتابة وإكؿا وقع تـاقؾفا مشاففة حتّك كتبت
ّ
الشعري ،إذ لؿ ّ
ويفؿـا يف هذا الؿـحك أن كطرح أسئؾة حقل تش ّؽؾ هذه البـقة الشػاه ّقة
وحػظت-
ّ
الفجري إذا ما س ّؾؿـا ّ
أن التدويـ قد اكتؿؾ يف الؼرن
واسرتسالفا حتك الؼرن الثاين
ّ
ّ
ولعؾ إسئؾة الجقهر ّية التل كروم صرحفا يف هذا البحث هل مدى
الثاين لؾفجرة،
والؽتابل يف تحديد مالمح الثؼافة العرب ّقة واكتساهبا مالمح
الشػقي
تؽامؾ الـظامقـ
ّ
ّ

الؿشاففة وما تؼتضقف مـ طػق ّية وارتجال واكػعال ومالمح الؽتابقة وما تتؿ ّقز بف مـ
اسرتسال واستحؽام وبقان-
الؿدوكة العرب ّقة الؿعاصرة يؾحظ ّ
ّ
تطقر
إن قارئ
أن دراسات كثقرة أفردت يف ّ
ّ
وتحقلفا مـ ثؼافة شػاهقة إلك مؽتقبة ،بقد أكّفا دراسات ج ّؾفا
الثؼافة العرب ّقة
ّ
تقصقػل :لؿ يرتؼ إلك صرح أسئؾة حقل اإلشؽال الذي كروم تقضقحف ،وهق ّ
أن هذا
ّ

إول بالؾسان
تحقٓ تا ّما ،فؾئـ احتػت الثؼافة العرب ّقة يف صقرها ّ
التحقل لؿ يؽـ ّ
ّ
الرمزي ،فنهنا يف صقرها الؽتاب ّل
الشػقي واستبعدت الؽتابة مـ كظامفا
والتداول
ّ
ّ

دً .ركس ُاصس اهقرطاُٛ
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الشػقي داخؾ الـصقص الؿؽتقبة ،وهل خاص ّقة جقهر ّية
حافظت طؾك أبـقة العؼؾ
ّ
م ّقزت الثؼافة العرب ّقة طـ بؼقّة الثؼافات الؽقك ّقة التل اكبـت طؾك هذيـ الطقريـ
بلي العؼؾقـ ساهؿ يف
الؿتتالققـ -ومـ خالل هذا التداخؾ كطرح أسئؾة تتع ّؾؼ ّ
الؽتابل وما
قي السابؼ والؿمسس أم العؼؾ
آستحؽام بأخر؟ أهق العؼؾ الشػ ّ
ّ
يقسؿ بف مـ دقة وإحؽام؟


اهترصٚى املفًٔ٘:ّٛ

-1ف ٙدذّ انجُٛخ:
كسعك يف هذا البحث يف ّ
جدلل
طؾؿل
كؾ محاوره أن كرتؼل بالؼارئ إلك صرح
ّ
ّ
حتّك يف الؿػاهقؿ والؿصطؾحات ،إذ ّ
أن صبقعة هذا البحث فرضت طؾقـا مـفجا طؾؿ ّقا
جدل ّقا دون القققع يف التبسقطات والشروح التل ّ
إكاديؿل الؿطؾقب
تخؾ بالشرط
ّ

يف مثؾ هذه البحقث ،وٓ يسعـا يف هذا الؿؼام إٓ العقدة إلك الؿػاهقؿ لـؼػ طؾك

طرف
كقػقات التش ّؽؾ حتك تتحد ّد لـا مالمح البـقة العاضدة لؾثؼافة العرب ّقة ،فؼد ّ
الؿـسؼ
إيؿقؾ بـػـقست  )(Émile Benvenisteالبـقة ( )structureبالـظام
ّ
الذي تتّحد كؾ أجزائف بؿؼتضك رابطة تؿاسؽ وتق ّقػ يجعؾ مـ الؾغة مجؿقطة
مـتظؿة مـ القحدات أو العالمات الؿـطققة ،التل تتػاطؾ ويحدّ د بعضفا

بعضا(،)1

مؽقن مـ ضقاهر
وطرففا أكدريف ٓٓكد ( )André Lalandeيف معجؿف بلكّفا ك ّؾ ّ
ّ
متؿاسؽة يتق ّقػ ّ
كؾ مـفا طؾك ماطداه( ،)2ويؼصد بالبـقة البـاء بالؿعـك العا ّم لؾؽؾؿة،
وهل يف أن كػسف ّ
كؾ يؿؽـ تجزئتف ومعرفة طـاصره وكقػقات اشتغالفا ،وكجد
( )1اكظر ،إيؿقؾ بـػقـقست ،مسائؾ يف الؾساكقات العامة ،ج ،1مـشقرات سقراس-1995 ،
( )2اكظر( ،بـقة) أكدريف ٓٓكد ،مقسقطة ٓٓكد الػؾسػقة ،مـشقرات طقيدات ،،الؿج ّؾد آول ،صبعة -2
بقروت باريس-2332 ،
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أن البـقة هل اطرتاف ّ
د-الحـاش يمكد ّ
رواد الؿدرسة البـققية بـظام يعؿؾ طؾك
كؾ ّ
تطقر بـاء طؾك وضقػة هذه الؼقاكقـ الداخؾة دون
ضقء ققاكقـ -وهذا الـظام يؼقم وي ّ
الرجقع الك طـاصر خارجقة وهل تتؿقز بؿا يؾل :الشؿقلقة ،والتحقل والتـظقؿ
الذايت (-)1

 -2ف ٙيفٕٓو انثمبفخ:
أي تعريػ لؾثؼافة يؿؽـ أن كحتؽؿ إلقف يف هذا البحث؟ ٓس ّقؿا ّ
أن هذا
ّ
لغقي
الؿصطؾح يعترب مركز ّيا يف سقرورة الدراسة ،وكحـ ٓ كروم تؼديؿ تعريػ
ّ
لؿػفقم الثؼافة ،ففذا مـ الؿتداول والؿتقاتر ،بقد ّ
آجتؿاطل لؾثؼافة هق
أن التعريػ
ّ
ّ
إدق :فالثؼافة هل كتاج لؾعؿران الذي يؽتؿؾ بقجقد جؿاطة بشر ّية ما لفا أبـتتفا
الؿادي ،فؼد استؼرت العرب يف الجزيرة العربقة وأكتجت أكظؿة
الرمز ّية وكتاجفا
ّ
بدوي لف مالمحف البـقق ّية ،ولتحديد
تقاصؾ وكظؿت الشعر وش ّؽؾت مالمح طؿران
ّ
وتطقر يف دٓلتف يف العؾقم
مػفقم الثؼافة ٓبدّ مـ اإلقرار أكف قد خضع إلك سقرورة
ّ
آجتؿاطقة ،وتجؿع هذه العؾقم ّ
أن الثؼافة ٓ تتؿ ّقز بالسؽقن والثبات ،وإكؿا هل
متبدّ لة غقر ثابتة ويؿؽـ تؼديؿ تعريػ شاف لؾثؼافة يف العؾقم آجتؿاطقة بلهنا أداة
مـاسبة لتجاوز التػاسقر ذات الـزطة الطبقع ّقة لؾسؾقكات البشر ّية الطبقع ّقة لدى
ممولة ك ّؾفا ثؼاف ّقاّ -
إن آختالفات التل قد تبدو إكثر ارتباصا بؿؿ ّقزات
اإلكسان ّ
بققلقج ّقة مخصقصة ،شلن اختالف الجـس مثال ٓ يؿؽـ مالحظتفا هل ذاهتا---إذ
الثؼافة ،كؿا قد يجقز الؼقل ،تتؽ ّػؾ هبا طؾك الػقر :تؼسقؿ إدوار ،والؿفا ّم ،جـسقا،
يتـقع بقـ مجتؿع
يف الؿجتؿعات اإلكساكقة ،أساس ّقا ،مـ الثؼافة ،وهق لذلؽ ّ

( )1اكظر ،د-افريدو طبدالؾطقػ ،البـقة والبـققية مـ الؿػفقم الك آصطالح ،مج ّؾة أصقات الشؿال ،طدد
 27جؿادى الثاين 1434هـ-2313,5,7 ،-
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وآخر ( -)1وجدير بالذكر ّ
أساسل،
أن تعريػ الثؼافة يف العؾقم آجتؿاطقة هق تعريػ
ّ
تػرطت طـف التعريػات الؿتالحؼة ،ففق مػفقم يحقؾ طؾك أكؿاط الحقاة والػؽر
وقد ّ
آجتؿاطل
ويجؿع الحاجات الؿاد ّية والرمز ّية ،ويرجع الباحثقن ضفقر التعريػ
ّ
لؾثؼافة إلك الؼرن الثامـ طشر ،ويرى كقش ّ
العؾؿل
أن تػ ّحص مػفقم الثؼافة
ّ
آجتؿاطل
بالتؽقن
تطقر مقصقل
ّ
يػرتض حتؿا دراسة تط ّقره التاريخل ،وهق ّ
ّ
لؾػؽرة الحديثة طـ الثؼافة( -)2كؿا ّ
مفؿ يف هذا
أن التعريػ
إكرتوبقلقجل لؾثؼافة ّ
ّ
ٕن مـحك البحث تحؾقؾ أكرتوبقلقجل يف مجؿؾفّ ،
البابّ ،
إكرتوبقلقجل
وإن الحدّ
ّ
ّ
يػرض أن تؽقن الثؼافة كتاجا رمز ّيا ٓ ّ
الؿادي -وهق تعريػ
يؼؾ أهؿقّة طـ الـتاج
ّ

بتطقر الؿـاهج والعؾقم
تطقر
آجتؿاطل لؾثؼافة ،غقر أكّف
سؾقؾ لؾتعريػ
ّ
ّ
ّ
إكرتوبقلقجل لؾثؼافة جامع لؾتعريػات الؿرتاكؿة يف
الؿستحدثة -فالتعريػ
ّ
ٓ ّ
الحؼقل الؿعرف ّقة السابؼة ،إ ّ
أن إكرتوبقلقجق ّقـ جعؾقا مـ مػفقم الثؼافة مػفقما

وتقسع هذا الؿػفقم لقغدو لصقؼا بإكرتوبقلقجقا ،فؽان كؾقد لػل سرتوس
مركز ّيا،
ّ
) (Claude Levi Straussمـ أوائؾ الذيـ أفردوا دروسا يف إكرتوبقلقجقا
يدرس يف الجامعات الغرب ّقة -وكان اهتؿامف مركّزا طؾك
الثؼاف ّقة لتصبح تؼؾقدا طؾؿ ّقا ّ
عرف الثؼافة مـ زاوية أكرتوبقلقجقة بلكّفا مجؿقع أكساق
التحؾقؾ
ّ
البـققي لؾثؼافة ،ف ّ
والػـ والعؾؿ
رمز ّية تتصدّ رها الؾغة وققاطد التزاوج والعالقات آقتصاد ّية
ّ
يؼر كؾقد لػل سرتوس ّ
أن الثؼافة هل محرق ٕكظؿة
والديـ ( -)3ومـ هذا الؿـطؾؼ ّ
إن ّ
رمزية مختؾػة ،ويؼقل سرتوس ّ
كؾ هذه إكساق هتدف إلك التعبقر طـ بعض
أوجف الحؼقؼة الطبقع ّقة والحؼقؼة آجتؿاط ّقة ،وأكثر مـ ذلؽ إلك التعبقر طـ
( )1دكقس كقش ،مػفقم الثؼافة يف العؾقم آجتؿاطقة ،ترجؿة د مـقر السعقداين ،الؿـظؿة العربقة لؾرتجؿة،
لبـان ،ط ،1مارس  ،2337ص-13 ،
( )2اكظر ،كػسف ،ص -11
( )3كػسف ،ص. -78 ،

613

بِ ٞٚاهثقاف ٞاهعسب :ٞٚجدي املِط٘ق ٗامللت٘ب

العالقات التل ترتبط هبا ّ
كؾ مـ هاتقـ الحؼقؼتقـ بالثاكقة ،وتؾؽ التل ترتبط هبا
إكساق الرمز ّية ذاهتا بعضفا ببعض ( -)1ويذهب كؾقد لػل سرتوس إلك اإلقرار
بجؿؾة مـ الؿس ّؾؿات يف تعريػ الثؼافة مـ الـاحقة إكرتوبقلقج ّقة ،ويجؿؾفا يف
الـؼاط التالقة:
أن ّ
ّ ,
كؾ الثؼافات تتّحد ولفا سؿات مشرتكة-
 ,إكؿاط الثؼاف ّقة الؿؿؽـة معدودة العدد-
 ,دراسة الؿجتؿعات البدائقّة هل أفضؾ صريؼة لتحديد الرتابطات الؿؿؽـة
بقـ العـاصر الثؼاف ّقة-
 ,يؿؽـ حسب كؾقد لػل سرتوس دراسة هذه الرتابطات يف حدّ ذاهتا يف
استؼالل ّقة تامة طـ إفراد الؿـتؿقـ إلك الؿجؿقطة التل تظؾ هذه الرتابطات بالـسبة
إلقفا ٓ واطقة(-)2
يتّضح لـا ّ
أن كؾقد لػل سرتوس يعترب الثؼافة مشرتكا إكساكقا محضا ٓسقّؿا أكّف
يف تعريػف لفا ٓ يتحدث طـ ثؼافة بعقـفا ،إكؿا يؼدّ م أفؽاره يف إصار مؼاربة كقك ّقة
لؾػؽر اإلكساينّ -ويؿؽـ اطتبار تػسقره إكرتوبقلقجل لؾثؼافة صالحا لتعريػ الثؼافة
العرب ّقة وتػؽقؽ بـقتفا الؿش ّؽؾة لفا ،وجدير بالذكر ّ
أن هذا التعريػ الشامؾ لؾثؼافة
الذي قدّ مف طالؿ اإلكاسة كؾقد لػل سرتوس ٓ كجد لف صـقا أو رديػا يف الؿصـّػات
العربقة ،لذلؽ اطتؿدكاه كحدّ مػفقمل لؾثؼافة العربقةّ -
وإن التؼديؿ هبذه الؿػاهقؿ
ّ

إساس ّقة لؾبحث يضعـا يف إشؽالقة الؿصادر التل ســفؾ مـفا إلغـاء البحث وصرق
إشؽالقاتف :إذ ّ
أن مػفقم البـقة إذا ما اقرتن بالثؼافة العربقة يستقجب صرق تش ّؽؾ

( )1كػسف ،ص-78 ،
( )2كػسف ،ص-78 ،
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مؽقكاهتا إساس ّقة ،وهؿا الؿـطقق والؿؽتقب باطتبارهؿا
أهؿ ّ
الثؼافة العرب ّقة يف ّ
طؿاديـ أساس ّققـ لفا مـذ حؼبة الجاهؾ ّقة وكظؿ الشعر الجاهؾل مشاففة إلك لحظة
مفؿتان مختؾػتان ضاهر ّيا ،ولؽـّفؿا
التدويـ يف الؼرن الثاين
ّ
الفجري ،وهؿا مح ّطتان ّ
يف الجقهر مرتابطتان متؽامؾتان ،فالؾسان ققام الؼؾؿ ،والؼؾؿ مرجعف الؾسان -ويؿؽـ
ّ
كستدل يف هذا السقاق بالذاكرة البشر ّية ومدى صؾتفا بالؿؽتقب ،فالحػظ مرجعف
أن
الذاكرة التل تتؿ ّقز بآكػالت وطدم آستحؽام ،ففل تحتػظ بالؿؾػقظ ،وقد تعقده
ّ
والخط
بثبات ،ولؽـ قد يطرأ طؾقفا السفق والزلؾ ،أما الؼؾؿ ففق أطؾؼ بالؽتاب،
ّ
وأدق مـ الذاكرة ٕكف باق يف القرق ،وتتداولف إجقال وٓ يصقبف التؾػ
أبؼك
الشػقي وآستحؽام
وآ ّمحاء ،ومـ خالل هذه التبايـات كطرق مسللة الـظؿ
ّ
الؽتابل-
ّ

-3انًُطٕق:
تؿ صقهنا حػظا ،وهق الؿؾػقظ
يتّخذ الؿـطقق شؽؾ الـصقص التل ّ
الؿتداول بقـ الـاس ومستـدهؿ يف ذلؽ الذاكرة -وقد تؿ ّقزت الػرتة الجاهؾ ّقة بقفرة
مفؿا يؿؽـ أن يق ّضػ إلك حدّ
الؿـطقق ،ويف هذا السقاق يؼدّ م والرت أوكج تعريػا ّ
كبقر فقؿا كحـ بصدد تػسقره ،ففق يعترب الؿـطقق كالما خطاب ّقا ،فػل تعريػف لؾؽالم
فـ الخطاب
فـ الؽالم أمام الـاس ،أي ّ
الشػقي يؼـقل :كاكت الخطابة يف إصؾ ّ
ّ
الشػاهل ،مـ أجؾ اإلقـاع (بؿعـك بالغة الؿجادلة ومحاكؿة إمقر) ،أو لعرض
ّ

إفؽار والؿعؾقمات (بؿعـك البالغة آستعراض ّقة) ( -)1ويتّضح لـا ّ
أن أوكج يعترب
الشػاهلٕ ،كّف يؼقم طؾك
فـ الخطاب
الشػاهقة أو الؿـطقق هق الخطابة أو ّ
ّ
آسرتسال وشدّ اكتباه الؼارئ -وهل يف إساس تبدو لغة مـػؾتة ٓتحدّ بحدّ  ،بقد ّ
أن

( )1والرت أوكج ،الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،سؾسؾة طالؿ الؿعرفة ،طدد  ،182ترجؿة حسـ البـا طز الديـ،1994 ،
ص -166 ،165
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الخطقب أو الـاصؼ بالؽالم الؿؾػقظ يتح ّؽؿ يف مشاففتف ،وخقر دلقؾ طؾك ذلؽ ّ
أن
قائؾ الشعر هق خطقب بارع يؾؼل كصقصف دون لحـ أو أخطاء ،ولؽـ يف أن كػسف
الشػاهل سـشرحفا يف أواهنا-
ثؿة جؿؾة مـ الؿعايب التل تؿ ّقز الخطاب
ّ
ّ
ّ
طؼؾل ،وقد ط ّبر طـف
إن الؿـطقق يرتبط باإلدراكٕ ،كّف يـبـل طؾك مـطؼ
ّ
ّ
ولعؾ ما اسرتطك اهتؿامـا ذلؽ الربط الذي طبّر طـف
الدارسقن بتقصقػات مختؾػة
يؼر ّ
بلن هذه العالقة هل طالقة
جقديث قريـ يف كتابف الرائد التػؽقر والؾغة  ،إذ ّ
ديـامقؽل ٕطؿالـا
بقـ التػؽقر والذاكرة ،يؼقل جقديث قريـ  :الذاكرة مستقدع
ّ

الؿاضقة يش ّقد تجسقدا داخؾ ّقا لخربتـا بالعالؿ ،والتػؽقر الحالل يعتؿد طؾك مسارات
العؿؾقات العؼؾ ّقة السابؼة ،ويف ذات الققت يـشل طـف إطادة تشؽقؾ لؾخربة التل تصبح
ّ
الػؾسػل
التجؿعل ( -)1فؿـ خالل هذا الطرح
سجؾ الذاكرة
هل ذاهتا جزءا مـ
ّ
ّ
الذي قدّ مف جقديث قريـ تبدو العالقة بقـ الؿـطقق الذي يستـد إلك الذاكرة
الشػقي مـ دائرة آكػالت وطدم آكتظام-
والتػؽقر متالزمقـ ،وهذا يخرج
ّ
ويف هذا السقاق ،يؿؽـ اإلقرار أ ّن مرحؾة الؿـطقق يف الثؼافة العرب ّقة ،هل
الؿتطقر يف تػؽقره
العربل :هذا العؼؾ
لتحقل سقطرأ طؾك بـقة العؼؾ
تؿفقد محؽؿ
ّ
ّ
ّ

ويف أكظؿة تقاصؾفّ -
ثؿة وطل بضرورة
إن الـظؿ
ّ
الشػقي يف الجاهؾ ّقة لؿ يؽـ آك ّقا :بؾ ّ
صقكف وتلبقده يف الذاكرة الػردية والجؿاطقة كظرا إلك غقاب أدوات الؽتابة وطدم
ّ
الخط
تؿ ّؽـ طرب الجاهؾ ّقة مـ الحصقل طؾقفا مـ إمؿ إخرى التل طرفت
والقرق ،لذلؽ سـرى هذا العؼؾ الذي يشقد بالؿـطقق يسقر قدما كحق الؽتابة ،إكّف
والتحضر وتع ّؾؿ الػـقن والصـائع التل كاكت
تحقل مرتبط بتغ ّقر يف كؿط العقش
ّ
ّ
العرب أبعد إمؿ طـفا-
( )1جقديث قريـ ،التػؽقر والؾغة ،ترجؿة د طبد الرحقؿ جرب ،الفقئة الؿصرية العا ّمة لؾؽتاب -1992 ،ص،
-25
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-4انًكزٕة:
ّ
يؿؽـ الؼقل ّ
مشؽؾ ثان لبـقة الثؼافة العرب ّقة -ويرى العؾؿاء
أن الؿؽتقب هق
ّ
أن الؽتابة ارتبطت بالعالمة الؾغقية فالوجقد إذن لعالمة لغق ّية قبؾ الؽتابة ،ولؽـ يف
لؾـص
أن كػسف ٓوجقد لعالمة لغق ّية بعد الؽتابة إذا ما طدكا إلك الؿرجع
الشػاهل ّ
ّ

الؿؽتقب( ،)1وقد تتّضح العالقة أكثر بقـ الػؽر والؾغة يف مرحؾة الؿؽتقب ،وهذا ما
يثبتف أوكج يف كالمف :ذلؽ ّ
أن الػؽر يؽؿـ يف الؽالم ولقس يف الـصقص التل تلخذ
ولؿا كان الؿؽتقب
معاكقفا جؿقعا مـ إشارة الرمز
ّ
البصري إلك طالؿ الصقت (ّ -)2
ٓحؼا لؾؿـطقق ،فنكف أشدّ إحؽاما واسرتسآ ،وهق بذلؽ قد ّكقع أدوات التقاصؾ
العربل وبؾقغف فـقن إمؿ إخرى يف
وتطقر الؿجتؿع
الؽتابل مع ضفقر القرق
ّ
ّ
ّ
الصـائع والؿفارات-
تتج ّؾك الؽتابة صـاطة مـ الصـائع التل أتؼـفا العرب ولؽـ لؿ يؽقكقا س ّباققـ
تحضرهؿ ،وهذا ما يشقر إلقف ابـ خؾدون يف الؿؼدمة حقل أهؿ ّقة
إلقفا كظرا إلك طدم ّ
إولقـ [ ]---وخروجفا يف
الؽتابة :وي ّطؾع هبا طؾك العؾقم والؿعارف وصحػ ّ
الؼقة إلك الػعؾ إكّؿا يؽقن بالتّعؾقؿ وطؾك قدر آجتؿاع والعؿران
اإلكسان مـ ّ
والتّـاغل يف الؽؿآت وال ّطؾب ( ،)3ومـ خالل هذا الشاهد يتّضح لـا ّ
أن ابـ
والتحضر والعؾقم والؿعارف خاصة ّ
أن العرب قد طرفقا
خؾدون ربط بقـ الؽتابة
ّ
إمؿ إخرى وكؼؾقا طؾقمفؿ الؿختؾػة واستػادوا مـفا ،لؽـ الؿؾػت يف كالم ابـ
خؾدون هق إقراره أن الؽتابة مؽتسبة :فالبدّ مـ تقاصؾفا طـ صريؼ التداول بقـ
والتبصر هبا-
الـاس وبقاسطة التعؾقؿ
ّ
( )1الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،ص-124 ،
( )2الؿرجع كػسف ،ص-124 ،
( )3ابـ خؾدون ،الؿؼدّ مة ،دار الجقؾ ،بقروت ،د-ت -ص-463 ،
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ٓ يؿؽـ لؾدارس أن يـؽر الػجقة بقـ الـظامقـ يف الثؼافة العرب ّقة مـ جفة
إدوات التل يستـد إلقفا

يف ّ
كؾ مرحؾة ،فالذاكرة هل أصؾ مرحؾة الؿشاففة

والقرق هق مستـد الؽتابة ،ولؽـ يف أن كػسف يتّضح لـا ّ
أن التباطد بقـ الؿرحؾتقـ
يعؽس تداخال بقـفؿا تج ّؾك يف حضقر طالمات الؿشاففة يف الـصقص الؿؽتقبة،
ّ
مفؿة
لذلؽ سـسعك إلك دراسة هذا التداخؾ يف محقر
مستؼؾ حتك كـتفل إلك كتقجة ّ
مػادها ّ
أن لؾثؼافة العرب ّقة بـقة متؽامؾة متعاضدة ،وهل تؿثّؾ مؾؿحا خاصا هبا بقـ
الثؼافات الؽقك ّقة إخرى ،حتك ّ
أن ولرت أوكج يف كتابف الشػاهقة والؽتاب ّقة قدّ م
مؼاربة يؿؽـ تقضقػفا لدراسة الؾغة العرب ّقة ،وهذا ما أفادكا بف الؿرتجؿ يف الؿؼدّ مة
طـدما قال متحدّ ثا طـ إهداف مـ ترجؿة الؽتاب ّ
أن الفدف الذي سقحصؾ هق:
العربل وصالّبف بنطادة الـظر يف هذا إدب ،قديؿف وحديثف
إغراء الباحثقـ يف إدب
ّ

يف ضقء التؼابؾ بقـ الشػاهقة والؽتاب ّقة (-)1


اهثقاف ٞاهعسب ًّ :ٞٚاهِعٍ اهػف٘ ّٜإىل االضترلاَ اهلتاب:ّٛ
كستـد يف هذا الػصؾ إلك البحث يف الؿتقن التل اهتؿت هباتقـ الؿرحؾتقـ يف

تلسقس الثؼافة العرب ّقة ،ويؿؽـ أن كب ّقـ لؾؼارئ ّ
تتػرع إلك ضربقـ ّأولفا
أن مصادركا ّ
مصادر مـفجقة والثاكقة مصادر استدٓلقة -أ ّما الؿصادر الؿـفج ّقة ففل الؿتقن التل
ذكر فقفا هذا التبايـ بقـ الؿرحؾتقـ ،وسـستؾفؿ مـفا الشقاهد الدا ّلة طؾك وطل
الؿصـّػقـ الؼدامك بالػصؾ بقـ الؿرحؾتقـ يف مستقى ّأول ،أي مرحؾة الؿؾػقظ
الشػاهل ومرحؾة الؿـطقق الؽتابل ،وهل شقاهد هنتدي هبا يف الربهـة طؾك ّ
أن العؼؾ
ّ
ّ

العربل كان طؾك وطل بتش ّؽؾ بـقتف الثؼاف ّقة ،بقد أكّـا ٓ كظػر بؽتب مػردة يف مجال
ّ
الشػقي
التلريخ لحؼبة الؿشاففة يف الثؼافة العرب ّقة أو بحث يف آل ّقات اشتغال العؼؾ
ّ

( )1الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،ص-9 ،

دً .ركس ُاصس اهقرطاُٛ

615

مؼقمات الثؼافة العرب ّقة ،وهل يف القاقع لقست كتبا مؽتؿؾة ،بؼدر ماهل
الذي أرسك ّ
فصقل ٓ تؿثّؾ ما ّدة تا ّمة ،بؾ هل مادة مشتّتة يف ثـايا الؽتب -كؿا أكّفا تػتؼد إلك البعد
الـظري لذلؽ سـخضعفا إلك التلويؾ والؼراءة ٓستـطاقفاّ -
إن هذه الؿادة تتؿثّؾ يف
ّ
بالشػقي وآكتصار إلقف واإلطالء مـ ققؿتف ،إذ كؾؿس لف أثرا يف الـصقص
اإلشادة
ّ
ّ
أهؿفا كثرة إساكقد والعػق ّية وآكػعآت وإطؿال الؾغقية،
الؿؽتقبة،
ولعؾ ّ
الشػقي،
لذلؽ سـعؿؾ طؾك تت ّبع هذه اإلشارات والؿقاصـ التل تج ّؾك فقفا العؼؾ
ّ
ويفؿـا يف هذا
أ ّما الؿصادر آستدٓلقّة ،ففل الـصقص الؿؽتقبة الؿستحؽؿة،
ّ
السقاق أن كشقر إلك ّ
مؽقكات بـقة الثؼافة العربقة ،ولؽـّف يف
مؽقن مـ ّ
أن الؿؽتقب هق ّ
الشػقي ،ولقس ّ
أدل
دراستـا  ,وإن اكػصؾ مـفجقا ,فنكف يعدّ مرحؾة متطقرة لؾعؼؾ
ّ
طؾك هذا مـ حضقر الؿـطقق وطالماتف وأماراتف يف الـصقص الؿؽتقبة ،لذلؽ كروم
يف دراستـا هذه إلك التعبقر طـ فؽرة جقهرية فحقاها أ ّن الػصؾ بقـ الؿـطقق
تحقل يف بـقة العؼؾ
والؿؽتقب يف الثؼافة العربقة فصؾ واه
واطتباصل رغؿ أكف ّ
ّ
الفجري
العربل ،ومستـدكا يف هذه الػرضقة هق آحتػاء بالؿشاففة حتّك الؼرن الثاين
ّ
ّ

وبعد ذلؽ بؽثقر ،بؾ إكّـا مازلـا كرى احتػاء إلك حدّ الققم بالحػظ واإللؼاء ،فالالوطل
الجؿعل يحتػظ بالســ الؿم ّلػة لؾثؼافة العرب ّقة ويتداولفا طرب إجقال-
ّ
تـتؿل الـصقص آستدٓلقة إلك حؼبة الؿؽتقب ،لؽـّفا لؿ تسؾؿ مـ حضقر
ّ
وسـستدل بـؿاذج مـتؼاة كدطؿ هبا فرض ّقة التداخؾ بقـ الـظامقـ
الشػقي فقفا،
ّ

مفؿة تؿ ّقز الثؼافة العرب ّقة طـ غقرها مـ الثؼافات
ّ
الشػقي والؿؽتقب ،وهل سؿة ّ
الؽقكقة إخرى -وقد بدا لـا ّ
أن الـصقص الؿـفجقة تتؿ ّقز بالـدرة يف الؿتقن الؼديؿة
مفؿ ٕكّف يؽشػ طـ
إذا ما قاركّاها بؿا اصطؾحـا طؾقفا بالـصقص آستدٓلقة ،وهذا ّ
طػق ّية هذا آكتؼالّ ،
وأن الطقريـ لؿ يـػصال طـ بعضفؿا البعض :بؾ تداخال
وتؽامال ولؿ كؾحظ كػقرا بقـفؿا بؾ إشادة بالؿشاففة وإطالء مـ الؽتابة ،وقد تج ّؾك
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ذلؽ يف مقاصـ طديدة كثرا وشعرا ويف أجـاس أدب ّقة كثقرة سـليت بلمثؾة مـفا لدطؿ ما
ذهبـا إلقف-

 .1انًظبدس انًُٓجّٛخ:
تتّخذ هذه الؿصادر أساسا تلصقؾ ّقا مـفج ّقا لبحثـا ،ففل بؿثابة الـصقص التل
كتعرف مـ خاللفا طؾك القطل الؿب ّؽر بجدل الؿـطقق والؿؽتقب ،ومثؾؿا أشركا
ّ
تقزطت يف الؿصادر الؼديؿة وتتخ ّؾؾفا شقاهد وآراء
سابؼا ،ففل ما ّدة غقر ممتؾػة ّ
مؽقكقـ أساسققـ
لؿصـّػقـ كان لفؿ وطل بؿسللة الؿـطقق والؿؽتقب باطتبارهؿا ّ
لؾثؼافة العرب ّقة -وسـؼقم يف هذا الباب باكتؼاء هذه الؿصادر اكتؼاء دون إصالة وإفاضة،
ّ
ّ
كستدل بؽتاب الػفرست ٓبـ الـديؿ ،إذ
ٕن غايتـا مـفجقة بحتة ،ويف هذا الؿؼام
الػـ إول مـ الؿؼالة إولك ،يف وصػ لغات إمؿ مـ العرب والعجؿ
يذكر يف ّ
وكعقت أقالمفا وأكقاع خطقصفا وأشؽال كتاباهتا خربا مػاده :وقال كعب وأكا أبرأ
إلك اهلل مـ ققلف ّ
أن ّأول مـ وضع الؽتابة العرب ّقة والػارس ّقة وغقرها مـ الؽتابات آدم
فؾؿا أصاب إرض
♠ وضع ذلؽ قبؾ مقتف بثالثؿائة سـة يف الطقـ وصبخفّ ،
الطقفان سؾؿ فقجد ّ
كؾ ققم كتاباهتؿ فؽتبقا هبا ( -)1مـ خالل هذا الشاهد ٓبـ
فقؼر ّ
أن
يمرخ لحدث الؽتابة ،وهق ّ
تصقر يحؿؾ تػسقرات غقب ّقةّ ،
الـديؿ كتب ّقـ أكّف ّ
الؽتابة سابؼة تاريخ ّقا لحدث الؿشاففة ور ّدها إلك آدم ♠ ،وهق يف هذا السقاق
ّ
إلفل،
يـػل حدث الؿشاففة يف الثؼافة العربقة بؾ إن ضفقر الؽتابة قبؾفا كان بؿؼصد ّ

ّ
ولعؾ ما كػفؿف ضؿـ ّقا مـ الخرب ،هق إثبات صػة الؽتاب ّقة لؾعرب الؿسؾؿقـ-

يسرتسؾ ابـ الـديؿ يف كالمف قائال وقال ابـ طباسّ :أول مـ كتب بالعرب ّقة
ثالثة رجال مـ بقٓن وهل قبقؾة سؽـقا إكبار ،وأهنؿ اجتؿعقا فقضعقا حروفا
( )1ابـ الـديؿ ،الػفرست ،دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر ،بقروت لبـان ،د ت ،ص-6 ،
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مرة ،وأسؾؿ بـ سدرة ،وطامر بـ جدرة -ويؼال مروة
مؼ ّطعة ومقصقلة وهؿ مرامر بـ ّ
وجدلة ،فل ّما مرامر فقضع الصقر وأ ّما أسؾؿ فػصؾ ووصؾ ،وأ ّما طامر فقضع
إول يف مقاصـ كثقرة ،فؾئـ أرجع ابـ
اإلطجام ( -)1يليت هذا الخرب لقـؼض الخرب ّ
إول كراه يف الخرب الثاين يـسبف إلك أهؾ
الـديؿ الؽتابة إلك آدم ♠ يف الخرب ّ
إكبار وكػفؿ مـ هذا التضاربّ ،
أن ابـ الـديؿ يؼدّ م إخبار مجتؿعة ويرتك لؾؿتؾ ّؼل
ّ
وطؼؾل يف أن كػسف ،ففق مـ جفة
كؼؾل
ّ
إمؽاك ّقة التلويؾ ،ويبدو أن مـفج ابـ الـديؿ ّ
يرجح خربا طـ آخر مـ خالل وجقد طديد الؼرائـ الـص ّقة التل تثبت
يـؼؾ ولؽـف ّ

تؿسؽف بخرب وصعـف يف آخر-
ّ
تقجفا يف
يفؿـا يف هذا السقاق هق التلصقؾ لؾؽتابة والؿؾػقظ ،إذ كؾؿس ّ
ما ّ
بعض الؿصـّػات الؼديؿة تتؿ ّثؾ يف اإلشادة بالؽتابة ،واإلطالء مـ الؿشاففة يف
البعض أخر ،وهذا تػسقره ّ
العربل يتجاذهبا هذا الؼطبان الؿمثران يف
أن بـقة العؼؾ
ّ

سقرورة تش ّؽؾفا -والجدير بالذكر ّ
أن الؿصادر الؿـفج ّقة قؾقؾة يف هذا الباب لذلؽ
الؿرجقة مـ
تؼصقفا يف حؼب زماك ّقة متباطدة حتك تحصؾ لـا الغاية
ّ
كسعك إلك ّ
البحث وأهدافف ،فابـ الـديؿ يؿ ّثؾ بالـسبة إلقـا مصدرا أساس ّقا لؾؿعرفة وتحديدا يف
باب التلريخ لعؾؿ الؽتابة ،ففق جؿعة لألخبار ويؼقم بتـسقبفا يف أحقان كثقرة
متطقرا إذا ما قاركاه
ويرجح بعضفا طؾك بعض ،ففق يستـبط مـفجا
ويح ّؼؼفا
ّ
ّ
بؿعاصريف الذيـ يغؾب طؾقفؿ الؿـفج الـؼؾل واإلطالء مـ شلكف ،وقد ّ
ضؾ هذا
التؿشل متقارثا وبؼل متقاصال لؼرون طديدة ٓس ّقؿا ّ
ّ
أن الثؼافة العربقة وسؿت بلهنا
ثؼافة كؼؾ ،وقد أسفؿت الذاكرة الشػق ّية يف تؽريس هذه الصػة لؾثؼافة العرب ّقة
ٓحتػائفا بالحػظ وإساكقد وإخبار الؿرو ّية طـ السؾػ والتل يحػظفا الخؾػ-
( )1كػسف ،ص -7,6
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 .2انًظبدس االعزذالنّٛخ:
يذكر ابـ اسحاق يف كتاب السقرة الـبق ّية خربا تلصقؾقا لؾؽتابة يؼقل:
حدّ ثـا أحؿد قال :كا يقكس بـ بؽقر ،طـ أبل خؾدة خؾد ابـ ديـار ،قال كا أبق العالقة
قال :لؿا فتحـا تسرت وجدكا يف بقت مال الفرمزان سريرا طؾقف رجؾ م ّقت ،طـد رأسف
مصحػ لف -فلخذكا الؿصحػ ،فحؿؾـاه إلك طؿر بـ الخطاب فدطا لف كعبا -فـسخف
بالعرب ّقة -فلكا ّأول رجؾ مـ العرب قرأه ،قرأتف مثؾؿا أقرأ الؼرآن هذا ،فؼؾت ٕبل
العالقة :ما كان فقف؟ فؼال :سقرتؽؿ وأمقركؿ ولحقن كالمؽؿ ( -)1ما يؿؽـ أن
كػفؿف مـ هذا الخربّ ،
الفجري
أن الؽتابة لؿ تتبؾقر يف الثؼافة العرب ّقة يف الؼرن الثاين
ّ
صحة هذا
إول ،وإذا افرتضـا
ّ
فؼط ،بؾ هل ضاربة جذورها يف صدر اإلسالم ّ
الحديث الذي ذكره صاحب السقرة ،فنكـا ٓ كس ّؾؿ بؿا ذكر يف مصـػات أخرى مـ
طدم معرفة العرب الؽتابة يف اإلسالم الؿب ّؽر ،وهذا ما يـػقف الخرب صراحة إذ يتحدّ ث
غرائبل-
طـ خالفة طؿر بـ الخطاب واصراد الؽتابة فقفا رغؿ ما يتؿ ّقز بف مـ صابع
ّ

كص طـقاكف :أشراف
ويذكر ابـ حبقب يف كتاب الؿح ّبر تلصقال لؾؽتابة مـ خالل ّ
الؿع ّؾؿقـ وفؼفاؤهؿ وفقف بدأ بتعداد أسؿائفؿ بدءا مـ بشر بـ طبد الؿؾؽ الؽقين
أخق أكقد صاحب دومة الجـدل وصقٓ إلك طقن بـ طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد(،)2
سؿاهؿ بلشراف الؿع ّؾؿقـ ،ومـ خالل هذا التعداد
وقد وردت إسؿاء تباطا لؿا ّ
كؾحظ وطقا مـ ابـ حبقب بضرورة اإللؿام بؿـ امتؾؽ صـعة الؽتابة واإلشادة هبؿ
واطتبارهؿ مـ إشراف ،إذ كرى تغ ّقرا يف مػفقم الشرف طـد ابـ حبقب ،فؾؿ يعد
الؼبؾل او الؿؽاكة آجتؿاط ّقة ،بؾ بالؽتابة وتعؾقؿفا وإن لؿ تـػصؾ
مرتبطا بالقازع
ّ

الؽتابة هـا طـ الؿؽاكة آجتؿاط ّقة والسؾطان ،إذ ارتبط طديد إشراف بالساسة
( )1ابـ إسحاق السقرة ،دار الؽتب العؾؿ ّقة1424 ،هـ ،ص-237 ،
( )2ابـ حبقب ،الؿح ّبر ،دار أفاق الجديدة ،د ت ،ص -479 ,477
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والبالط السؾطاينّ ،وهذا يربّر ّ
أن الؽتابة صـاطة يحتاجفا الديقان لذلؽ ارتبطت بف
وسعك إلك دطؿفا حتّك يم ّدي هبا أغراضف ويؽتؿؾ سؾطاكف-
يفؿـا يف هذا الؿحقر أن كدطؿ هذه أراء بؿا ذكره الؼؾؼشـدي يف هذا الباب،
ّ
إذ كؾؿس يف صبح إطشك يف كتابة اإلكشا وطقا بالؽتابة حتك أكّف أفرد سػرا مؽتؿال
يف الحديث طـ الؽتابة وإقالم وما إلك ذلؽ مـ فضائؾ -يذكر الؼؾؼشـدي يف باب
أن أطظؿ شاهد لجؾقؾ قدرها ،وأققى دلقؾ طؾك رفعة شلهنا ّ
فضؾ الؽتابة ّ
أن اهلل
تعالك كسب تعؾقؿفا لـػسف ،واطتدّ ه مـ وافر كرمف---ثؿ ب ّقـ شرففا بلن وصػ هبا
الحػظة الؽرام مـ مالئؽتف ( -)1ما كالحظف يف هذا الشاهد ّ
أن الؼؾؼشـدي يعترب
الؽتابة صػة إلف ّقة شريػة قبؾ اتصاف البشر هبا ،وهق يف هذا الؿـحك يؼقم بتلصقؾ
إلفل حتّك يؽتسبفا البشر بعدئذ ،وٓ يختؾػ
ضاهرة الؽتابة ويرجعفا إلك مصدر ّ
الؼؾؼشـدي طـ معاصريف يف تلصقؾ الؽتابة كظرا إلك ّ
أن أ ّمة العرب يف كظره هل أ ّمة
ثؿ كاكت كتقجة تػضقؾفا ،وأثرة تعظقؿفا وتبجقؾفاّ ،
أن
كتاب ّقة ،ويدطؿ رأيف بؼقلفّ :
ّ
وحث طؾك مطؾبفا إغـك ،فؼال ﷺ :ق ّقدوا
الشارع كدب إلك مؼصدها إسـك،
العؾؿ بالؽتاب مشقرا إلك الغرض الؿطؾقب مـفا ،وغايتفا الؿجتـاة مـ ثؿرهتا،
أن ّ
وذلؽ ّ
كؾ ذي صـعة ٓبدّ لف يف معاكاهتا مـ ما ّدة جسؿ ّقة تظفر فقفا الصقرة ،وآلة
تم ّدي إلك تصقيرها ،وغرض يـؼطع الػعؾ طـده ،وغاية تستثؿر مـ صـعتف (-)2
وأن ّ
أن الؼؾؼشـدي يسعك إلك إثبات صؾة الؽتابة بالؿعتؼدّ ،
يتّضح لـا ّ
حث
الرسقل طؾك تؼققد العؾؿ يـدرج يف هذا اإلصار لؿا لذلؽ مـ مؼصد أسـك،
والؿعروف ّ
إول مـ الصحابة سعك إلك تؼققد الؼرآن الؽريؿ يف أدوات
أن الجقؾ ّ
إول ،مـشقرات وزارة الثؼافة دمشؼ ،1981 ،ص،
( )1الؼؾؼشـدي ،صبح إطشك يف كتابة اإلكشا ،السػر ّ
-41
إول ،ص ،ص-42 ،
( )2كػسف ،السػر ّ
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بدائ ّقة كظرا إلك غقاب القرق ،فؼد حػظ الؼرآن الؽريؿ يف الصدور ويف الؾخاف
والعظام وإقتاب -ويذهب الؼؾؼشـدي بعقدا يف تلصقؾ الؽتابة فقؼقل :والؽتابة
إحدى الصـائع فالبدّ فقفا مـ إمقر إربعة -فؿا ّدهتا ،إلػاظ التل تخ ّقؾفا الؽاتب
بالؼقة،
ضؿ بعضفا إلك بعض صقرة باصـة تامة يف كػسف
يف أوهامف،
ّ
ّ
وتصقر مـ ّ
ّ
والخط الذي يخ ّطف الؼؾؿ ،ويؼ ّقد بف تؾؽ الصقر وتصقر بعد أن كاكت صقرة معؼقلة
باصـة صقرة محسقسة ضاهرة وآلتفا الؼؾؿ ( -)1ويف الغرض مـ ذلؽ يؼقل:
ققة الـطؼ
وغرضفا الذي يـؼطع الػعؾ طـده تؼققد إلػاظ بالرسقم الخطقة ،فتؽؿؾ ّ
وتحصؾ فائدتف لألبعد كؿا تحصؾ لألقرب ،وتحػظ صقره ،ويم ّمـ طؾقف مـ التغققر
والتبدّ ل والضقاع -وغايتفا الشلء الؿستثؿر مـفا ،وهل اكتظام جؿفقر الؿعاون
الخاصة والعامة بالػائدة الجسقؿة يف أمقر
والؿرافؼ العظقؿة ،العائدة يف أحقال
ّ
الديـ والدكقا (-)2
الؿطقل طـد
التلصقؾل لؾؽتابة أكثر وضقحا مـ خالل هذا الشاهد
يبدو البعد
ّ
ّ

يؼر ّ
بلن الؽتابة صـاطة مثؾ بؼقّة الصـاطات التل يؽتسبفا اإلكسان،
ّ
الؼؾؼشـدي ،ففق ّ
وهل يف كظره ٓ تتل ّتك بسفقلة ،بؾ ٓبدّ مـ استقػاء شروصفا وتحصقؾفا اكطالقا مـ
ّ
والخط والؼؾؿ والغرض الذي هتدف إلقف ،وإذا ما كظركا يف
أمقر أربعة هل :إلػاظ
تػسر إلك حدّ واضح تؿثّؾ الؼؾؼشـدي
هذه الؿستؾزمات كراها مرتابطة متّسؼةّ ،
الفجري ،وهق تؿثؾ يؽشػ طـ تراكؿ
الؽتابل يف الؼرن السادس
ٕصقل العؼؾ
ّ
ّ
مضل قرون صقال طؾك التدويـ واستحؽام
معريفّ يف الثؼافة العرب ّقة اإلسالم ّقة بعد
ّ
تبصر الـاس هبا وبلحؽامفا -لذلؽ تحدّ ث الؼؾؼشـدي
الؽتابة
وتحقلفا إلك تؼؾقد بعد ّ
ّ
بنسفاب واطترب إلػاظ أهؿ شروصفا ،وهق يف هذا الؿـحك يرى ضرورة يف اكتساب
إول ،ص 42
( )1كػسف ،السػر ّ
إول ،ص -43 ,42
( )2كػسف ،السػر ّ
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ثؿ يصؾف
والتبصر بف وتع ّؾؿ فصقح الؽالم ،وهق شرط ّأول
الؾسان
ّ
ورئقسلّ ،
ّ
ّ
بالخط باطتباره ترجؿان لأللػاظ وأداتف الؼؾؿ ،ومـ مستؾزمات الؽتابة،
الؼؾؼشـدي
ثؿ يصؾ ّ
كؾ هذا بالغرض الؿم ّدى ،وهق مـتفك صـاطة الؽتابة ،فبفا تم ّدى إطراض
وتؼضك الحقائج ،كؿا ّ
أن الؽتابة يف كظر الؼؾؼشـدي تم ّبد إلػاظ وإغراض وتؼقفا
ومؿا يؿؽـ تلكقده يف هذا الغرض ّ
أن
مـ الضقاع والتبدّ ل والتغقّر طؾك حدّ طبارتفّ ،
يػضؾفا طـ الؿـطقق ٕكف محؽقم
الؼؾؼشـدي يعل ج ّقدا جدوى الؽتابة ،ففق ضؿـ ّقا ّ
ّ
بالتبدّ ل والتغ ّقر والتؾػّ ،
ٕن الذاكرة قابؾة لؾـسقان ،فالؽتابة حسب الؼؾؼشـدي هل
الؼؾؼشـدي:
تؿام الؽؿال ،وهل أبد ّية مطؾؼة ٓ يضاهقفا التذكّر وآرتجال -يذكر
ّ
ّ
والحث طؾك
الحض مـ الشارع طؾقف،
ولؿا كان التؼ ّقد بالؽتابة هق الؿطؾقب ،وقع
ّ
ّ
أن الؽتابة مـ تؿام الؽؿال ،مـ حقث ّ
آطتـاء بف تـبقفا طؾك ّ
أن العؿر قصقر والققائع
يحصؾف يف ذهـف ،قال ذو الر ّمة لعقسك
متّسعة ،وماذا طسك أن يحػظف اإلكسان بؼؾبف أو ّ
بـ طؿر :اكتب شعري فالؽتاب أطجب إلل مـ الحػظّ ،
إطرابل لقـسك الؽؾؿة
إن
ّ
ّ

قد سفرت يف صؾبفا لقؾة ،فقضع يف مقضعفا كؾؿة يف وزهنا ٓ تساويفا ،والؽتاب

ٓيـسك وٓ يبدّ ل كالما بؽالم (-)1
يتّخذ هذا الشاهد صابعا جدل ّقا يف الثؼافة العرب ّقة ،وهق يـتصر لؾؽتابة طقضا
الؼؾؼشـدي قض ّقة فؾسػقة ،تتؿثّؾ يف صؾة الؽتابة
طـ التذكّر وآرتجال ،ويطرح
ّ
بالزمان والدّ هر ،ففل يف كظره فعؾ مؼاوم لؾدهرٕ ،كّفا مجاهبة لؾـسقان ،فؼد ذكر
الؿصـّػ ّ
يحرفف ويغ ّقر مـ معاكقف وكظؿف
أن الؿـطقق مخالػ لؾؿؽتقبٕ ،كّف قد ّ
البشري حتك يتداولف السؾػ
واسرتسالف ،أ ّما الؽتابة فتتؿ ّقز باإلحؽام وتلبقد الؼقل
ّ
ويستؿر دون أن يطرأ طؾقف تبدّ ل -ويؽثر الؼؾؼشـدي مـ إيراد أمثؾة يف
طـ الخؾػ،
ّ
متـقطة ،مـ أققال ملثقرة إلك أققال السؾػ والشعراء ،لؽـّفا ك ّؾفا
السقاق ذاتف ،وهل ّ
إول ،ص -44 ,43
( )1كػسف ،السػر ّ
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تدطؿ رأيف يف آكتصار لؾؽتابة بقصػفا ّ
أدق مـ الؿـطقق :ولؿ يؽـ الؼؾؼشـدي ّأول
مـ قال هبذا الرأي ،بؾ ّ
إن معاصريف وأسالفف أ ّيدوا الؽتابة تلكقدا مـفؿ طؾك سؿة
الؽتاب ّقة التل م ّقزت أ ّمة العرب طـ بؼ ّقة إمؿ حتّك إكـا كرى إغػآ لؿزايا الؿـطقق
استؿر لؼرون يؿ ّثؾ سؿة بارزة لؾثؼافة العرب ّقةّ -
ولعؾ هذا اإلغػال مؼصقد لؿا
الذي
ّ
لحؼ طديد الؿصـّػات يف الثؼافة العرب ّقة مـ تحريػ طزاه إخبار ّيقن والؿصـّػقن
إلك الؿـطقق والحػظ ،فـرى احتػاء مؼصقدا بالؽتاب والؽتابة ٕجؾ صؿس
الؿشاففة وطدم اطتبارها الـظام السائد يف الثؼافة العرب ّقة ،ومع مرور الزمـ كؾحظ
متعؿدا لؾؿـطقق رغؿ
دطؿا لفذه الػرض ّقة حتك أكّـا كرى يف بعض الؿصـػات صؿسا ّ
أساسل لبـقة الثؼافة العربقة-
أكّف مش ّؽؾ
ّ


املِط٘ق ٗامللت٘ب ،أٗ جدي اهوطاْ ٗاهقوٍ:
جدير بالذكر أكّـا كتت ّبع هذه اإلشؽال ّقة يف مصـّػات متباطدة زماك ّقا حتّك تحصؾ

لـا الؿؼاركة وطدم الرتكقز طؾك مصادر دون أخرى ،أو التؼ ّقد بػرتة محدّ دة لإلشؽال ّقة
الؿطروحة ،وإكؿا كسعك إلك تـقيع الؿصادر والؿراجع ووصؾ الؼديؿ بالحديث
كؼدي دققؼ حتك كخؾص يف إخقر إلك كتائج مـطؼقة تػقد
وآطتؿاد طؾك مـفج
ّ
ومؿا يستدطقف البحث يف هذا الؿـحك ّ
أن الؿراجع
الؼارئ والباحث يف هذا البابّ -
تطقر العؾقم اإلكساك ّقة وجدوى مـاهجفا ،فؼد
الحديثة تػقدكا يف باب الـؼد كظرا إلك ّ
ذكر والرت أوكج ّ
أن كظرية الشػاهقّة والؽتاب ّقة كظرية طا ّمة يؿؽـ مؼاربة طديد
أن ّ
الثؼافات هبا وتػؽقؽ بـقتفا اكطالقا مـ هذه الـظرية ،لذلؽ كرى ّ
جؾ ما ققؾ يف هذا
الؽتاب يـطبؼ طؾك الثؼافة العرب ّقةّ ،
مفؿا يؿؽـ أيضا آهتداء بف يف
وأن جاكبا مـفج ّقا ّ
دراسة بـقة الثؼافة العرب ّقة -يذكر أوكج :لؼد قاوم الؾغق ّيقن الؿب ّؽرون فؽرة تؿايز
الؾغات الؿـطققة والؿؽتقبة ،فـجد سقسقر برغؿ كظراتف الـافذة الجديدة يف مسللة
الشػاه ّقة أو لع ّؾف بسبب هذه الـظرات ،يتبـّك وجفة الـظر التل تذهب إلك ّ
أن الؽتابة
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بصري ،وهذا أيضا ما ذهب إلقف إدوارد
تعقد ببساصة تؼديؿ الؾغة الؿـطققة بشؽؾ
ّ
سابقر ومل وهقكت ولققكارد بؾقمػقؾد ( ،)1ومـ هذا الؿـطؾؼ يتب ّقـ لـا ّ
أن كظر ّية
تقصؾ
الشػاه ّقة والؽتاب ّقة الؿعاصرة يؿؽـ تقضقػفا لدراسة الثؼافات الؼديؿة ،فؼد ّ
طؾؿاء الؾغة الؿحدثقن إلك ّ
أن كظام الؿشاففة والؽتابة متداخالن وٓ يـػصالن طـ
مؽؿؾ لؿرحؾة الؿشاففة ،وهذا ما حصؾ يف الثؼافة العرب ّقة
بعضفؿا البعض ،فالؽتابة ّ
الفجري-
إلك حدود الؼرن الثاين
ّ
خصصـاه
ويؿؽـ أن كستػقد مـ الـظريات الحديثة يف هذا الؼسؿ الذي ّ
لتلصقؾ البحث إلغـاء الزاد الؿعريفّّ ،
ٕن الؿصـػقـ الؼدامك لؿ تؽـ لديفؿ القسائؾ
الؿـفج ّقة وأدوات الـؼد لقػفؿ الؼارئ أساس تؽقيـ الثؼافة العربقة وبـاها الؿركّبة،
ولئـ كـا كالحظ حؼقؼة هذا التش ّؽؾ ،فنكّف يف مصـّػات الؼدامك لؿ يصؾ إلك تطقير
كظرية دققؼة يف مسللة الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،وإكؿا كاكت أدب ّقاهتؿ تػصح طـ وطل طؿقؼ
واستؿر إلك الؼرن
بتداخؾ هذيـ الـظامقـ ،وهق وطل تبؾقر قبؾ الؼرن الثاين الفجري
ّ
السادس الفجري حقث استؼرت الؽتابة وغدت تؼؾقدا أساس ّقا يف الثؼافة العرب ّقة -أ ّما
الفجري فؼد اصرد آحتػاء بالؿشاففة مـ خالل ترديد الشعر
قبؾ الؼرن الثاين
ّ
والسعل إلك حػظف ،وهق تؼؾقد متداول يف إوساط الجاهؾ ّقة واستؿر مع صدر
الشعري شلوا
اإلسالم حقـ غدت الؼصقدة الشعر ّية سبقال إلك الؿػاخرة ،وبؾغ الؼقل
ّ
يف الؿعـك وإطالء مـ اقتدار الحػظة ومر ّددي الشعر وكاضؿقف ،فالحػظ غ ّقب الؽتابة
ّ
وتضؿحؾ
رغؿ وجقد مـ يتؼـفا باطتبارها صـاطة تزدهر مع ازدهار العؿران
باضؿحاللف-
يطرح أوكج فؽرة جقهرية يف إصار إثبات التداخؾ الؿـطؼل بقـ الشػاهقة
( )1الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،ص-125 ،
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والؽتابقة والػصؾ الغقر مـطؼل بقـفؿا طـد طؾؿاء الؾسان يؼقل :طـدما ٓحظ
أصحاب حؾؼة براج الؾغق ّية وبخاصة ج فاشؽ وإركست بقلجرام بعض الػروق
بقـ الؾغة الؿؽتقبة والؾغة الؿـطققة لؿ يؽادوا يػقدوا مـ هذه الػروق بسبب تركقزهؿ
التطقرية ( -)1لؼد ب ّقـ والرت أوكج مـ
طؾك الؽ ّؾقات الؾغق ّية طؾك حساب العقامؾ
ّ
خالل هذا الشاهد ّ
متلسسة طؾك فروق واهقة ٓ غقر لدى لغقيقـ أكػقاء،
أن الؿسللة ّ
وكؿقها
تطقر الؾغة
ّ
ولؽـف يعزو طدم تؿثؾ الػروق بسبب اكصراففؿ يف البحث يف ّ
التجريدي الؿحض -وتشقر الدراسات الحديثة ّ
أن هذا
واقتصارهؿ طؾك البعد
ّ
يػؽ إ ّ
التداخؾ ٓ ّ
ٓ بؿؼاربات طؾؿ ّقة غقر ساكـة ،بؾ مؼاربات جدل ّقة يف طؾؿ الذاكرة
والؽتابة ،فؼد أشار الدارسقن إلك ّ
أن الذاكرة يجب أن تحظك بعـاية ودراسة يف
مايؼره جقديث قريـ مـ ّ
أن مسللة كقػقة اختزان
مسللة الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،وهذا
ّ
لب طؾؿاء الـػس مـذ أقدم إزمـة( ،)2فالؿسللة
الؿعؾقمات يف ذاكرتـا قد سؾبت ّ
يتطقر فقف طؾؿ
تؿت مؼاربتفا مـذ الؼديؿ ،لؽـ يف إصار فؽر تؼؾقدي غقر
متطقر ،ولؿ ّ
ّ
ّ
البشري ،أ ّما الققم ّ
فنن مسللة الذاكرة هل درس يف العؾقم القضع ّقة،
التشريح والطب
ّ
وقد اكتؼؾت إلك مجال الؿؼاربة العؾؿقة مـذ الؼرن الثامـ طشر الؿقالدي طـدما طرف
تحقٓ طؿقؼا يف بـقتف ،وأصبح طؾؿاء الؾسان يستد ّلقن يف دورسفؿ الؾغق ّية
الطب ّ
ّ
تقصؾت إلقف البحقث العؾؿقة يف مجال الذاكرة -أ ّما الؿصـّػقن الؼدامك،
بلحدث ما ّ
فؼد اطتربوا الذاكرة مؾؽة معطاة غقر مؽتسبة ،وكاكت ّ
وتتـزل
جؾ تػاسقرهؿ تؼريبقّة
ّ
التبصر
تطقر الؿعرفة يف بقئتفؿ ،وهل إجؿآ معارف قروسطقة ٓ تتقح لفؿ ّ
يف حدود ّ
بعؾؿ التشريح وتؼديؿ مؼاربة طؾؿقة لؾذاكرة -ولؽـ ما يؿؽـ اإلشارة إلقف أن مؾؽة
الذاكرة يف تؾؽ الحؼب كاكت أققى وأمتـ كظرا إلك ّ
أن اإلكسان حقـئذ يشحذها
( )1كػسف ،ص-125 ،
( )2التػؽقر والؾغة ،،ص-22 ،
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ويعتـل هبا ،ففق يعؿؾ دوما طؾك آرتجال والتذكّر واإللؼاء والرتديد سقاء كان شعرا
أو أخبار أو بحػظ إحاديث الـبقية الشريػة يف مرحؾة ٓحؼة مـ تاريخ الثؼافة
العرب ّقة -كؿا ّ
أن القسط الجغرايف لشبف الجزيرة العربقة ساهؿ إلك حدّ كبقر يف احتضان
الذاكرة والتؽ ّػؾ بصؼؾفا وتطقيرها ،إذ ّ
أن صػاء البادية وامتدادها وطدم وجقد كؾػة
يف العقش يساهؿ يف صػاء الذهـ وتق ّقده ،لذلؽ برع أسالفـا يف اإللؼاء والتذكر
والحػظ فؽثقر مـ الؽتب تؿت كتابتفا استـادا إلك الذاكرة البشرية مثؾ كتابل
أهؿ الؽتب التل صـػت
السقرة ٓبـ إسحاق وابـ هشام ،وهؿا متـان يعتربان مـ ّ
يف السقرة الـبق ّية ،وقد استـد إلقفؿا إخباريقن الالحؼقن يف إيراد إخبار والسقر-
كسعك يف هذا الؼسؿ إخقر مـ البحث إلك بقان كتائجف ،وٓ كعـل بالـتائج
مستخؾص هذه الدراسة ،بؾ جؿؾة الـتائج التل اكتفقـا إلقفا يف سقرورة البحث ،أي
وكؼر بـاء طؾك ما تؼدّ م مـ
كقػ ّقة تش ّؽؾ ببـقتقـ داخؾتقـ هؿا الؿـطقق والؿؽتقبّ ،
أد ّلة وما تب ّقـف الشقاهد ّ
أن بـقة الثؼافة العرب ّقة هل بـقة مركّبة ٓ تػاضؾ فقفا بقـ
استؿر هذا التؼؾقد حتك قرون متؼدّ مة مـ تاريخفا بؾ
الشػقي والؿؽتقب ،وقد
ّ
الشػقي ،وهذا ّ
يدل بقضقح
كالحظ إلك حدّ الققم تغـّل الجؿاطات البشرية بالرتاث
ّ
طؾك استعصاء الػصؾ بقـ الـظامقـ ّ
تتطقر باستؿرار بقـؿا تتؿ ّقز الؽتابة
ٕن الؾغة ّ
بالثبات ،وهذا يمدي إلك طدم التطابؼ بقـ الؿؽتقب والؿـطقق ،فؼد يؽقن التدويـ
مالئؿا لؾؿـطقق يف فرتة زمـقة ما ،لؽـّف بعد قرون مـ الزمان يػؼد مالءمتف ،وهبذا
الؿخصصة لؿـطقق حؼبة مع ّقـة تحاول أن تؿثّؾ الؾغة لحؼبة زمـ ّقة
تصبح الؽتابة
ّ
الشػقي لتعقيض
أخرى مـ تاريخفا ( -)1ومـ هذا الؿـطؾؼ يؼع الرجقع إلك
ّ
إساسل يف تاريخ الثؼافة العرب ّقة -وإكـا كالحظ باصراد
الؿؽتقب وباطتباره الـظام
ّ
الشػاهل ،كحق مؼاربة أسؾقبقة سقؿقائقة لؾـص الشعري الشػاهل ،كؾقة
( )1أحؿد زغب ،جؿالقة الشعر
ّ
أداب والؾغات ،قسؿ الؾغة العربقة وآداهبا ،السـة الجامعقة  ،2337 ,2336ص-15 ،
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شديد مقؾ الـاس إلك الؿشاففة وما يصحبفا مـ اكػعال وتل ّثر وأطؿال ققل ّقة كثقرة
ّ
الشػقي ،وحرصف طؾك التذكّر والحػظ
تدل طؾك مقؾ اإلكسان الػطري إلك الؼقل
ّ
ووققطف يف الـسقان يف مـاسبات طديدة-

 .1رذاخم انُظٕص:
يتج ّؾك تداخؾ الـصقص مع بعضفا البعض يف الؿتقن الؼديؿة دلقال طؾك
تداخؾ الؿـطقق بالؿؽتقب ،وكؼصد بالـصقص ،الـصقص الػصقحة الؿؽتقبة مـ
وثؿة ضرب ثان
كثر وشعر وأحاديث وأخبار وغقرها مـ إجـاس إدب ّقة الؽثقرةّ ،
مـ الـصقص الشػق ّية فقفا حضقر مؾػت لعالمات الؿـطقق ،وقد اصطؾحـا طؾقفا
الؽتابل ،أ ّما هذه إمارات
بالـصقص ٕكف كظؿفا طؼؾ لف أدوات اشتغال مثؾ العؼؾ
ّ

فشق الؾحـ وإخطاء يف الؿؽتقب بسبب
أهؿفا ّ
فسـؿ ّثؾ طؾقفا بـؿاذج مختؾػة مـ ّ
شػقي ،وهذا ٓ يعـل صبعا التشؽقؽ يف سـّة الؿشاففة ،بؾ يف
آستـاد إلك مرجع
ّ
كقػ ّقات كؼؾ الؿعؾقمات وكتابتفا ،ومـ إمارات أيضا حضقر إساكقد يف الـصقص
الؿؽتقبة باصراد شديد ،خاصة الـصقص إولك التل اهتؿت بإخبار والسقر ،فؼد
كاكت الؿرجع ّقة فقفا شػاه ّقة ولقست كتاب ّقة ،وكان آستـاد فقفا مقكقٓ إلك الحػظة
كؼر أن
والؼراء والذيـ حػظقا السقر وتداولقها يف الؿجالس -ومـ هذا الؿـطؾؼ ّ
ّ
مـطؼل لفا يف ح ّقز الثؼافة العربقة اإلسالم ّقة-
تطقر
مؽؿؾ لؾؿشاففة أو ّ
الؽتاب ّقة هل ّ
ّ

ارتجالل إلك كزول
شػقي مـذ الشعر الجاهؾل وتداولف بشؽؾ
فلساس هذه الثؼافة
ّ
ّ
الؼرآن الؽريؿ وبؼائف محػقضا ردحا مـ الزمـ-

يؿؽـ آهتداء يف هذا السقاق ,سقاق التداخؾ بقـ الؿـطقق والؿؽتقب,
الؿصحػقـ ّ ،
ويدل
العسؽري ،وقد اختار لف طـقاكا أخبار
مفؿ ٕبل الحسـ
ّ
ّ
بؽتاب ّ
هذا العـقان طؾك وطل صريح بلن الؿصـّػقـ كان لفؿ وطل ّ
التحقل مـ كؿط
بلن هذا
ّ
تحقل يف بـقة الـصقص
تحقل يف بـقة العؼؾ وسقصحبف ّ
الشػقي إلك الؿؽتقب ،هق ّ
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العسؽري هذه اإلشؽالقّة بؽتاب جؿع فقف أخبار
خص
ّ
الؿؽتقبة الػصقحة ،لذلؽ ّ
شؽ ّ
الؿصحػقـ ،وبال ّ
أن التصحقػ مصطؾح مرتبط بالؽتابةٕ ،كّف متّصؾ بالحروف
ّ
مؽقكا مـ أخبار كثقرة
وإلػاظ والؽؾؿات وكقػ ّقات التعبقر فقفا -ويبدو الؽتاب ّ
ج ّؾفا يف الـقادر ،وأخبار إدباء ومؾحفؿ ،أ ّما مـفجف فال يبدو ضاهر ّيا كتابا تلصقؾ ّقا
مـفج ّقا ،لؽـّف يف طؿؼف يطرح التداخؾ بقـ الؿـطقق والؿؽتقب بتج ّؾقات طديدة
وبلمثؾة دققؼة-
يذكر أبق الحسـ العسؽري وقد مدح بعض الشعراء خؾػا إحؿر بالتح ّػظ
مـ التصحقػ وطدّ ه مـ مـاقبف ( ،)1ثؿ يضقػ ّ
أن ّ
بشار إطؿك سعك إلك طؼبة بـ
سؾؿ أكّف يروي ّ
جؾ أشعار العرب وٓ يحسـ مـ الؼرآن غقر أ ّم الؽتاب -فامتحـف طؼبة
فصحػ فقف طدّ ة آيات ( -)2يتّضح مـ خالل الشاهد
بتؽؾقػف الؼراءة يف الؿصحػ،
ّ
أن التصحقػ غقر محؿقد يف الؽتابةّ ،
إول ّ
وأن تجـّبف مستحسـ لذلؽ طدّ مـ
ّ
الؿـاقب التل تذكر لخؾػ إحؿر ،أ ّما الشاهد الثاين ،ففق يربهـ طؾك تؽامؾ
الؿـطقق مع الؿؽتقب ،فالرواية أطؾؼ بالذاكرة مـ الؿؽتقب :وهذا ما كتب ّقـف مـ
إجادة رواية الشعر وطدم الدراية بالؼراءة ،ويب ّقـ هذا إمر بقضقح ّ
أن الؽتابة لؿ
تؽـ لفا أهؿ ّقة كبقرة طـد كثقر مـ الرواة ،فؼد ّ
إهؿّ -
وإن
تؿسؽفؿ بالحػظ هق
ّ
ضؾ ّ
الشاهديـ الؿتؼدّ مقـ يربزان كتقجتقـ متبايـتقـ ،إولك ّ
أن التصحقػ يعدّ مـ
الؿثالب ،أي الؼراءة مـ الؿؽتقب أو الخطل أثـاء الؽتابة ،والثاكقة الؼدرة طؾك الحػظ
دون الؼراءة مـ مؽتقب-
يبدو مـ خالل ما تؼدّ م ذكره ّ
أن الؿـطقق والؿؽتقب يتعايشان ويتؽامالن:
وقد يغقب آقتدار يف مؾؽة مـ الؿؾؽات (الحػظ والؽتابة) ويربز يف أخرى ،ولؽـ
الؿصحػقـ ،طالؿ الؽتب ،دت ،ص-35 ،
( )1العسؽري ،أخبار
ّ
( )2كػسف ،ص -57
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الـتقجة الؿمكدة ّ
بالشػقي يف كتابتفا ،فنذا ما كظركا يف
أن الـصقص الؿؽتقبة تتقسؾ
ّ
يتقسؾ بإساكقد إليراد أخبار التصحقػ،
الؿصحػقـ كرى
كتاب أخبار
ّ
ّ
العسؽري ّ
ّ
يستفؾ كالمف بـ (أخربكا ،حدّ ثـا ،أكبل )---وهل أفعال تحقؾ إلك سـّة الؿشاففة قبؾ
ففق
أن يؼع تحقيؾفا إلك كصقص مؼروءة ،فسـّة الؿـطقق حاضرة يف الؿؽتقب مـ خالل
مستقيات طديدة -وهذا الرأي كجد لف صدى يف الدراسات الؿعاصرة إذ أططك
معظؿ الدارسقـ الؾساكققـ إولق ّية لؾؽالم الؿـطقق---وقاوم همٓء التؿايز بقـ الؾغة
مجرد تؿثقؾ لؾؿـطقق ،ومع ّ
الؿـطققة والؿؽتقبة بسبب كظرهتؿ إلك ّ
أن
أن الؽتابة ّ
بعض القضقػققـ فاشقؽ مثال ٓحظقا التعارض بقـ الـظامقـ ،فالـظام الؿـطقق
حسب هذا إخقر كظام مـ العـاصر الؾساك ّقة الصقت ّقة التل تؿتؾؽ وضقػة التحريؽ
واإلثارة التل تؼتضل دائؿا استجابة فقرية ( -)1فؿـ خالل هذا الشاهد يتّضح لـا ّ
أن
الؽتابل يف الثؼافة العرب ّقة ،ويتج ّؾك
التحقل
الؽالم الؿـطقق لف تلثقره يف سقاق
ّ
ّ
حضقره يف الؿعـك والؿبـك ،أ ّما الؿبـك فؿـ خالل إبـقة الؾغقية ،وأ ّما الؿعـك فؿـ
خالل مضؿقن الخطابٕ ،كّف يستـد إلك أخبار قديؿة تؿ تداولفا مـطققة ومحػقضة-
وقد تعدّ دت هذه الؿصـّػات ،ولؿ يـؼطع شؽؾ الؽتابة الؼديؿ الذي يرتؽز طؾك
إساكقد وإحاديث وإخبار والرجقع إلك السؾػ إٓ حديثا طـدما أصبحت تؾؽ
وتؿ تثبقت معرفة كظر ّية حديثة تؼقم طؾك آستـباط واإلبداع الذايتّ
الؿعرفة كالسقؽة ّ
إولقـ ،وإن كان تقق اإلكسان إلك تجديد كظؿ تقاصؾف كان
دون آستـاد إلك أخبار ّ
مؾػتا لؾـظر مـذ الجاهؾ ّقة ،وإن لؿ ت ّطرد الؽتابة يف الؿؿارسة ،ففل كامـة يف الالوطل
وهذا ما أثبتف أحد الدارسقـ فالشعراء الجاهؾقّقن يؿؾؽقن وطقا بقجقد الؽتابة ،ومع
ذلؽ يعتؿدون طؾك الشػاه ّقة بدرجة أساس ّقة ،والروايات التل ّ
تدل طؾك استعؿالفا
طؾك كطاق ض ّقؼ كثقرة ،كصحقػة الؿتؾؿس مضرب الؿثؾ يف الشمم ،وما أكثر
الشػاهل ،كحق مؼاربة أسؾقبقة سقؿقائقة لؾـص الشعري الشػاهل ،ص -19
( )1جؿالقة الشعر
ّ
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إشعار التل تش ّبف إصالل الدوارس بالؽتابة ( -)1وتثبت الدراسات ّ
أن الؽتابة يف
الجاهؾ ّقة كاكت مقجقدة وإن كسبت إلك يفقد ومسقحققـ مثؾؿا يثبت هذا الشاهد ّ
أن
ولؽـ اإلشؽال أ ّيفؿا كان إكثر تداوٓ؟-
الؿـطقق والؿؽتقب متزامـان،
ّ
التحقل يف أكظؿة التقاصؾ يف الالوطل مثؾؿا أشركا ،فالشاطر
يتج ّؾك
ّ
الجاهؾل ،وهق يـشد قصقدتف تحضر يف ٓ وطقف إصالل كباقل القشؿ يف القد ،وغقر
ّ
يعقض د ّقة
ولؽـ لؾؼقل
ذلؽ مـ اإلشارات الؽتاب ّقة
الشػقي أيضا أفاكقـف حتّك ّ
ّ
ّ

الؽتابة ،فعالوة طؾك آطتؿاد طؾك القزن واإليؼاع والؼافقة ،وبعض الرتاكقب
الشػاهل تستعؿؾ حقال أخرى كالسرد التسؾسؾل
الصقغ ّقة :كجد بعض أكقاع الشعر
ّ
لألحداث ،والتزام ثقؿات (مقضقطات كؿقذج ّقة) مع ّقـة ،وتؽرارها يف ّ
كؾ قصقدة

(القققف طؾك إصالل ،الـاقة ،الطريؼ وأكقاع إراضل ،الؿؿدوح أو
مؼقماتف الشػقية التل تؿ ّقزه طـ بؼ ّقة أكؿاط
الؿحبقب) ( -)2فالشعر
الجاهؾل لف ّ
ّ
الؼقل ،وقد ب ّقـ كاصر الديـ إسد يف دراسة ق ّقؿة ّ
أن الحديث طـ الؽتابة يف فرتة
الجاهؾل أمر صعب وٓبدّ لؾباحث مـ
الشعر
التحري والتدققؼ يؼقل :ولؽـ ٓبدّ
ّ
ّ

أن ّ
لـا أن كعرتف اطرتافا واضحا ٓلبس فقف ّ
كؾ دراسة لؿقضقع الؽتابة يف العصر

تضـ هبذه الؽـقز ،التل
الجاهؾل ستبؼك دراسة مبتقرة كاقصة مادامت رمال الجزيرة
ّ
ّ
ترقد يف بطقهنا ،طـ أن تجؾقها ٕبصار الدارسقـ حتّك يسائؾقها أخبار همٓء

إسالف الذيـ شاء لفؿ جحقد التاريخ أن يقصؿقا بالجفؾ والبدائ ّقة ( ،)3ويرجع
إسد هذه الصعقبات لؿا ورد يف هذه الـصقص مـ كؼائص كقجزها اختصارا
الشػاهل ،كحق مؼاربة أسؾقبقة سقؿقائقة لؾـص الشعري الشػاهل ،ص -35
( )1جؿالقة الشعر
ّ
( )2كػسف ،ص-33 ،

( )3كاصر الديـ إسد ،مصادر الشعر الجاهؾل وققؿتفا التاريخقة ،دار الجقؾ ،بقروت لبـان-1988 ،ص
-31
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كالتالل:
ّ ,
مؿا يدطقكا إلك ضرورة التؿحقص بالتدققؼ
أن هذه الـصقص قؾقؾة ّ
والتؼؾقب-
ّ ,
أن هذه الـصقص متباطدة يف الزمان وأوائؾفا مـػصؾة طـ أواخرها ،وهذا
يدطق حسب الباحث إلك ضرورة آستـتاج وآستـباط وصرح طديد إسئؾة وطدم
العجؾة يف إلؼاء إحؽام-
أن ّ
ّ ,
كؾ الـؼقش (الـصقص) اكتشػت يف الؿـطؼة الشؿالقّة مـ بالد العرب
التل تؿتدّ مـ العال ومدائـ صالح إلك شؿال بالد حقران ،وأ ّما يف الحجاز وكجد فؾؿ
يعثر طؾك كؼائش فقفا( -)1ومـ خالل هذه الـتائج التل قدّ مفا كاصر الديـ إسد،
كتب ّقـ ّ
أن مسللة الؽتابة يف الجاهؾ ّقة أمر شائؽ ويتط ّؾب دراية ودراسة قبؾ اإلقرار هبا،
وهذا ٓ يعـل ّ
أن الؽتابة كاكت مـعدمة يف تؾؽ الحؼب الجاهؾ ّقة ،وإ ّكؿا كاكت قؾقؾة
يفؿـا يف هذا البحث ،هق وجقد
ومصادرها طؾك إرجح لؿ تؽـ طرب ّقة ،ولؽـ ما ّ
أقرتف ،وهق ما ساطدكا يف إهداف التل أردكا
الؽتابة الذي لؿ تـػف الدراسات بؾ ّ
التقصؾ إلقفا يف دراسة بـقة الثؼافة العربقّة -إكّف إشؽال التعايش بقـ الؿـطقق
ّ
والؿؽتقب ،ذلؽ التعايش الذي كؾؿس لف وجقدا مـذ الجاهؾ ّقة حتك التدويـ يف
اإلسالمل ،وضؾ
الفجري ،بؾ تقاصؾ إلك فرتات مديدة مـ التاريخ
الؼرن الثاين
ّ
ّ
إولقـ مثؾؿا أشركا سابؼا-
حاضرا يف الـصقص مـ خالل الرجقع إلك أخبار ّ

 .2يغبنك انزذّٕل:
تتؿة هذا البحث حتك يتّضح
مفؿة يف ّ
ٓبدّ مـ آشارة إلك مسللة مـفج ّقة ّ
كتابل ،أي كقػ ساهؿ طرب الجاهؾقة
شػقي إلك
لؾؼارئ كقػ ّقات التبدّ ل مـ كظام
ّ
ّ
( )1اكظر ،كػسف ،ص -32,31

دً .ركس ُاصس اهقرطاُٛ
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العربل صقاغة هذا
واإلسالم يف تشؽقؾ كظام ثؼايفّ متقـ؟ وكقػ استطاع العؼؾ
ّ
تطرق
ّ
التحقل الذي سقرسؿ بـقة لثؼافة لفا ققؿتفا بقـ الثؼافات إخرى؟ -لؼد ّ
العؾؿاء يف دراستفؿ لؾثؼافات ويف سقاق مؼارباهتؿ اإلكاس ّقة إلك ّ
أن الثؼافة تشفد
تحقٓ يف تاريخفا وٓ تتؿقّز بالسؽقك ّقة ،ومـ مالمح التحقل العؿقؼ يف الثؼافة العرب ّقة
ّ
ّ
أن تؼسقؿا ضفر لؾرواة يف حؼبة زماكقة ما ,وهق يف باصـف صراع ثؼافات ,فؼد ضفر
تؼسقؿ رواة الشعر إلك فئتقـ :فئة الرواة الثؼات مـ أمثال أبل طؿرو بـ العالء
القضاطقـ مـ أمثال خؾػ إحؿر
وإصؿعل ،وفئة الرواة
والؿػضؾ الض ّبل
ّ
ّ
ّ
وحؿاد الراوية أشفر الؿتفؿقـ باكتحال الشعر الجاهؾلّ -
إن اكؼسام الرواة طؾك هذا
ّ
تقجفقـ
الـحق يؿؽـ الـظر إلقف بقصػف مظفرا ٓكؼسام أو بإحرى صراع بقـ ّ

الـص
طؼؾ ّققـ يرتك أحدهؿا
لؾـص حر ّية الحركة والتجدّ د وٓ ّيفؿف أن يعل فؽرة ّ
ّ
الشػاهل -أ ّما أخر فقتشدّ د يف الرواية ،إذ يرى يف
التقجف
إصؾل الثابت ،وذلؽ هق
ّ
ّ
ّ

أي تحريػ ،وذلؽ هق
الـص
الجاهؾل وثقؼة يـبغل الحرص طؾك سالمتفا مـ ّ
ّ
ّ
التقجف الؽتابل ( -)1ويمكّد هذا الشاهد ّ
أن الصراع بقـ الـؿطقـ هق يف حدّ ذاتف صراع
ّ
ّ
التحقل الذي يـبغل أن يؽقن سؾقؿاّ ،
ثؿة رقابة جؿاط ّقة لؾؿشرتك
يف مسالؽ
ّ
ٕن ّ

الؿعريف سقاء كان شػق ّيا أو كتاب ّقا ،لذلؽ وقع استفجان البعض والتؼؾقؾ مـ طؾؿفؿ
ٕهنؿ مـتحؾقن ،ويف الؿؼابؾ اإلطالء مـ البعض أخرٕ ،هنؿ معروفقن بالصرامة
أن كب ّقـ ّ
ويفؿـا يف هذا الؼسؿ ّ
أن مسالؽ أخرى يف هذا الؿسار ٓ
والجرح والتعديؾ-
ّ
تعـقـا مثؾ اكتشار القرق وأدوات الؽتابةٕ ،كـا هندف إلك اإلحاصة بالعؼؾ الذي
ّ
ولعؾ دراسة كاصر الديـ إسد
التحقل وكشػ صػاتف-
ساهؿ يف بؾقرة هذا
ّ
خص هذه الؿسللة بػصؾ كامؾ تحدث فقف طـ
أحؽؿت وصػ هذا التحقل فؼد ّ
الؽتابل ،مج ّؾة الجسرة الثؼافقة ،طدد،1
الشػاهل والقطل
( )1اكظر ،محؿد بريري ،الخصقمة بقـ القطل
ّ
ّ
جاكػل -2313
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صبؼات الرواة ومـفؿ الشعراء الرواة ورواة الؼبقؾة ورواة الشاطر ورواة مصؾحقن
وضاطقن ورواة طؾؿاء ،ثؿ وصؾف بػصؾ آخر تحدّ ث فقف طـ اإلسـاد يف
لؾشعر ورواة ّ
الرواية إدب ّقة( -)1لؼد قام الباحث بجفد كبقر يف تت ّبع صبؼات الرواة بقصػفؿ
بـققي يف الثؼافة العرب ّقة
تحقل
ّ
الؿمتؿـقـ طؾك كؼؾ العؾؿ والؿساهؿقـ يف تلسقس ّ
ولؽـ هذا آسرتسال والصراع والتداخؾ بقـ الؿـطقق والؿؽتقب الذي
اإلسالم ّقة-
ّ
بحث طـ سبؾ لالستؿرار ّية والثبات لؿ يسؾؿ مـ هـات كثقرة ،ومـ أبرز أفات
التل وقعت فقف هل ضاهرة التصحقػ التل أشركا إلقفا سابؼا وضاهرة آكتحال يف
خصفا الباحثقن بدراسات كثقرة ،وقد أصال كاصر الديـ إسد يف
الشعر التل ّ
الحديث طـ آكتحال والقضع وقدّ م لف أسبابا ومربرات( -)2وكحـ يف هذا السقاق
كعتربها كتقجة حتؿ ّقة لصراع الـظامقـ ،الؿـطقق والؿؽتقب -والثابت ّ
أن الؽتابق ّقـ
يـتصرون إلك كظامفؿ الؿعريفّ الجديد ويعتربوكف إدق ويرون ّ
أن الؿـطقق يخؾق
مـ اإلبداع الذي يعتؿد طؾك خؾؼ مالؿ يسبؼ مـ قبؾ التعبقر بف ،وطؾك الؿػاجلة
وخقبة التق ّقع التل تؼقم طؾك اإلتقان بالعبارة غقر الؿـتظرة يف الؿقضع غقر
الؿـتظر (-)3

( )1مصادر الشعر الجاهؾل وققؿتفا التاريخقة-،ص -283,222
( )2كػسف ،ص-323,287 ،
( )3كحق مؼاربة أسؾقبقة سقؿقائقة لؾـص الشعري الشػاهل ،ص -28

دً .ركس ُاصس اهقرطاُٛ
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خبرًخ
بال ّ
شؽ أن جدل الؿـطقق والؿؽتقب هق سؿة أساس ّقة لؾثؼافة العرب ّقة
وطـصر أساسل مـ طـاصر ثرائفا وتؿقّزها طـ طديد الثؼافاتّ ،
الؿؽقن
وإن هذا
ّ
ّ
فرضتف طقامؾ إكاس ّقة تدخؾ يف الرتكقبة آجتؿاط ّقة والجغرافقة لعرب الجزيرة
العرب ّقة قبؾ اإلسالم وبعدهّ ،
فـ الؼقل السائد يف حقاة
ولعؾ الشعر الجاهؾل بقصػف ّ
تـقع
العرب يف الجاهؾ ّقة يعترب الؼادح
إساسل لجدل الؿـطقق والؿؽتقب ،ورغؿ ّ
ّ
فنن الؿـطقق ّ
إجـاس إدب ّقة بعدئذّ ،
ضؾ حاضرا يف الؿؽتقب حتك فرتات متؼدّ مة
مـ تاريخ الثؼافة العرب ّقة اإلسالمقة إلك أن بدأ يخػت شقئا فشقئا كظرا لتغقّر مػفقم
وتطقر الؿعارف الـظرية واكػصالفا مـ جفة الؿـفج ،ومـ الـتائج التل
العؾقم
ّ
كعتربها جقهر ّية يف هذه الدراسة ّ
أن الـصقص الؿؽتقبة برهـت إلك حدّ كبقر طـ
تداخؾ الؿـطقق والؿؽتقبّ ،
وإن هذا التداخؾ كاكت لف بعض الفـات مـفا ضفقر
ومؿا يؿؽـ اإلشارة
الؾحـ يف الؿؽتقب وآكتحال يف الشعر والقضع يف إحاديثّ -
إلقف ّ
أن هذا الؿبحث لؿ تستقفف الدراسات بعد ،وكلمؾ أن يؿضل الباحثقن قدما يف
إثرائف وإغـائف بالتحؾقؾ والـؼد ٕكّف مسؾؽ شريػ ،وباب يف الؿعرفة متقـ-
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انًشاخغ
 ,أكدريف ٓٓكد ،مقسقطة ٓٓكد الػؾسػقة ،مـشقرات طقيدات ،بقروت باريس،
الؿج ّؾد آول ،صبعة -2
 ,ابـ إسحاق السقرة ،دار الؽتب العؾؿ ّقة1424 ،هـ-
 ,ابـ الـديؿ ،الػفرست ،دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر ،بقروت لبـان ،د ت-
 ,ابـ حبقب ،الؿح ّبر ،دار أفاق الجديدة ،د ت
 ,ابـ خؾدون ،الؿؼدّ مة ،دار الجقؾ ،بقروت ،د-ت-
ؿصحػقـ ،طالؿ الؽتب ،دت-
 ,أبق أحؿد العسؽري ،أخبار ال
ّ
الشػاهل ،كحق مؼاربة أسؾقبقة سقؿقائقة لؾـص
 ,أحؿد زغب ،جؿالقة الشعر
ّ
الشعري الشػاهل ،كؾقة أداب والؾغات ،قسؿ الؾغة العربقة وآداهبا ،السـة الجامعقة
-2337 ,2336
 ,إيؿقؾ بـػقـقست ،مسائؾ يف الؾساكقات العامة ،ج ،1مـشقرات سقراس-1995 ،
 ,جقديث قريـ ،التػؽقر والؾغة ،ترجؿة د طبد الرحقؿ جرب ،الفقئة الؿصرية
العا ّمة لؾؽتاب-1992 ،
 ,د-افريدو طبدالؾطقػ ،البـقة والبـققية مـ الؿػفقم الك آصطالح ،مج ّؾة
أصقات الشؿال ،طدد  27جؿادى الثاين 1434هـ-
 ,دكقس كقش ،مػفقم الثؼافة يف العؾقم آجتؿاطقة ،ترجؿة د مـقر السعقداين،
الؿـظؿة العربقة لؾرتجؿة ،لبـان ،ط ،1مارس -2337
إول،
 ,شفاب الديـ الؼؾؼشـدي ،صبح إطشك يف كتابة اإلكشا ،السػر ّ
مـشقرات وزارة الثؼافة دمشؼ-1981 ،

دً .ركس ُاصس اهقرطاُٛ

635

الؽتابل ،مج ّؾة الجسرة
الشػاهل والقطل
 ,محؿد بريري ،الخصقمة بقـ القطل
ّ
ّ

الثؼافقة ،طدد ،1جاكػل -2313

 ,كاصر الديـ إسد ،مصادر الشعر الجاهؾل وققؿتفا التاريخقة ،دار الجقؾ،
بقروت لبـان-1988 ،
 ,والرت أوكج ،الشػاه ّقة والؽتاب ّقة ،سؾسؾة طالؿ الؿعرفة ،طدد  ،182ترجؿة
حسـ البـا طز الديـ-1994 ،
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The Structure of the Arabic Culture:
The Verbal and the Written Debate
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Abstract
This study is an investigation of the Arabic culture in
terms of its constructive structural elements, examining the
verbal and the written, and their impact on early
manuscripts. The paper investigates the transformation from
the verbal mind to a well-structured written mind that has its
own characteristics and its structural aspects. The paper
focuses on the early manuscripts and their attraction to two
intrinsically related minds: the oral and the written.
Key words:
structure, culture, text, verbal, written.
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ّ
ً
ّ
انشخصٍح تٕصفٓا يعٍاسا نهُضح انشٔائً:
ّ
حضٕس ادلشأج يف تٕاكري انشٔاٌح انسعٕدٌح
دً .عحب بّ ضعٚد اهعدٗاُٛ
أضتاذ اهِقد ٗاهِعس ٞٙاملػازن
قطٍ اهوػ ٞاهعسب ٗ ّٞٚدابٔا ،كو ٞٚاآلداب ،جاًع ٞاملوم ضع٘د
madwani@ksu.edu.sa
تاريخ التحؽقؿ3417/5/1 :

تاريخ اإلفادة3417/6/19 :

املطتخوا:
تبايـت أراء حقل البداية الػعؾ ّقة الـاضجة لؾرواية السعقد ّية :واختؾػت
الؿعايقر حقلفا :فؿـفؿ مـ اطتؿد طؾك تاريخ الؽتابة ،ومـفؿ مـ اطتؿد طؾك تطقر
العـاصر السرد ّية ،إٓ أن أحدً ا لؿ يؾتػت إلك أهؿقة الشخص ّقة الروائ ّقة ،ودورها يف
الروائل وكضجف -لذلؽ يحاول هذا البحث أن يحدد الرواية السعقد ّية
تشؽقؾ الػـ
ّ

الػـل مـ خالل معقار الحقار ّية يف الرواية ،وتشؽقؾ شخص ّقة
إقرب إلك الـضج
ّ

الحقاري لقجفات الـظر مـ أجؾ دراسة
الؿرأة ،واطتؿد مـ جاكب آخر طؾك الؿربع
ّ
تشؽقؾ الشخص ّقة الرئقسة يف رواية «فؽرة» وطالقاهتا-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الروائل-
الحقاري ،الـضج
الحقار ّية ،الشخص ّقة ،مربع وجفات الـظر
ّ
ّ
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رًٓٛذ
إكصاري
السعقدي رواية التقأمان لعبد الؼدوس
يعدّ معظؿ دارسل إدب
ّ
ّ
الرواية السعقد ّية إولك ،وذلؽ اكطال ًقا مـ آرهتان إلك تاريخ الـشر الذي يقافؼ
طام 1933م ،ويرى آخرون أن البدايات الػعؾقّة لؾرواية كاكت بعد كشر أطؿال تالقة
الػـل الذي اقرتحقه :ولذلؽ تبايـت الرؤى يف تحديد
لفا ،اطتؿا ًدا طؾك مبدأ الـضج
ّ

الطبعل
متقفرا يف رواية آكتؼام
الػـل ،إذ كان مـفؿ مـ يؾؿحف
تصقر الـضج
ً
ّ
ّ
جقهرجل التل صدرت طام 1954م ،ومـفؿ مـ يعدّ ه يف ثؿـ
لؿحؿد كقر
ّ
دمـفقري ،وقد كاكت مرجع ّقة هذا
التضحقة التل صدرت طام 1959م لحامد
ّ
التضارب يف آراء الـؼاد والدارسقـ حقل البداية الحؼقؼ ّقة لؾؽتابة الروائ ّقة يف الؿؿؾؽة
معتؿدة طؾك مداخؾ مختؾػة :فؿـ أولئؽ الذي اطتؿدوا طؾك تاريخ الصدور بصقرة
مباشرة مـصقر الحازمل الذي طد رواية التقأمان أول رواية صادرة مـ كجد
فضال طـ الحجاز  )1(،وتبعف يف ذلؽ سؾطان الؼحطاينّ الذي رآها أول
ً
ومؾحؼاهتا
رواية يف الجزيرة العربقّة بصقرة طامة )2(،وسار طؾك هنج السابؼقـ حسـ حجاب
الحازمل الذي وصػ الرواية بلهنا الخطقة إولك العؿؾقّة يف هذا الؿضؿار )3(،أما
ّ

السقد محؿد ديب فؼد طدّ ها كذلؽ ،إٓ أكف ارتضك أن يصـػفا مع روايتل فؽرة
و البعث الصادرتقـ طام 1948م يف إصار الؿحاوٓت إولك (-)4
السعقدي الحديث ،الرياض :دار العؾقم1981 ،م ،ص -36
الحازمل ،الؼصة يف إدب
( )1مـصقر
ّ
ّ

( )2سؾطان الؼحطاينّ ،الرواية يف الؿؿؾؽة العرب ّقة السعقد ّية :كشلهتا وتطقرها ،الرياض :مطابع الصػحات
الذهبقة1989 ،م ،ص -22
إدبل2333 ،م،
الحازمل ،البطؾ يف الرواية السعقد ّية :دراسة كؼد ّية ،جازان :الـادي
( )3حسـ حجاب
ّ
ّ
ص -13

( )4السقد محؿد ديب ،فـ الرواية يف الؿؿؾؽة العرب ّقة السعقد ّية بقـ الـشلة والتطقر ،الؼاهرة :الؿؽتبة
إزهر ّية لؾرتاث1995 ،م ،ط  ،2ص ص -35 ,9

دً .عحب بّ ضعٚد اهعدٗاُٛ
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الػـل بقصػف مـطؾ ًؼا
ثؿ تال ذلؽ كؼاد ودارسقن اطتؿدوا طؾك مبدأ الـضج
ّ

الروائل يف السعقدية ،إذ يتػؼ معظؿفؿ طؾك كضج رواية ثؿـ التضحقة
لؾتلسقس
ّ

الؿحؾل -ويسقر يف هذا آتجاه ،ولؽـ يف
الروائل
لدمـفقري ،وطدوها بداية التلريخ
ّ
ّ
ّ
صقرة مختؾػة ،كؼاد آثروا أن يبتعدوا طـ الرواية السابؼة :لقؿقؾقا إلك رواية أخرى

لجقهرجل ،إذ يرون أهنا بداية مالئؿة،
الطبعل
سابؼة لفا زمـ ًقا ،وهل رواية آكتؼام
ّ
ّ
الحؼقؼل لؾؽتابة
لتؽقن هذه الرواية يف كظرهؿ إكسب حتك تعد باكقرة التلريخ
ّ
الروائ ّقة السعقد ّية :حقث تجؿع التاريخ والـضج كؿا يؼرتح ذلؽ طبدالعزيز

السبقؾ(-)1
ومع وجقد هذا العدد الؽبقر مـ أراء الـؼد ّية الؿختؾػة التل تـاولت تؾؽ
سردي ثؼايفّ يشرع البداية الػعؾ ّقة
الضروري آستـاد إلك مبدأ
البدايات كان مـ
ّ
ّ
لؾرواية السعقد ّية ،بعقدً ا طـ آستـاد إلك تاريخ الـشر ،أو الرتكقز طؾك ما ُيطؾؼ طؾقف
الػـل) دون بقان مؽقكاتف ،وكشػ مؽـقكاتف :ولفذا يفدف هذا البحث إلك
(الـضج
ّ
إلؼاء الضقء طؾك دور شخص ّقة الؿرأة روائ ًقا ،وحضقرها يف أطؿال الرواد السعقد ّيقـ

الروائ ّقة ،ثؿ يفدف إلك تحديد العؿؾ الؿرشح لريادة الرواية السعقد ّية وف ًؼا لقجقد
شخص ّقة الؿرأة وفعالقتف واختالفف طـ ما هق سائد ،كؿا يفدف إلك تصـقػ بقاكقر
إطؿال الروائ ّقة ،تب ًعا لحضقر الؿرأة يف شخص ّقاهتا ،ويفدف إلك تؼديؿ تصقر
واضح طـ الدور الذي تؾعبف الشخص ّقة مـ خالل ترسقخفا يف العؿؾ-

ستددات ًِٔح:ّٞٚ
تؼقم فرضقة هذا البحث طؾك ادطاء أن اختقار الشخص ّقة الرئقسة يف الرواية
الطبعل  ،جريدة الجزيرة ،الثؼاف ّقة،
( )1طبدالعزيز السبقؾ ،بدء الرواية الؿحؾ ّقة بقـ التقأمان و آكتؼام
ّ
طدد 1424.5.14,7 ،23,19هـ--
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مفؿا مـ مالمح الـضج الروائل ،ولذلؽ
حقاري يشؽؾ
ووضعفا يف قالب
َ
معقارا ً
ً
كان آكطالق مـ مبدأ الحقار ّية  ،Dialogismالؿبـقة يف إطؿال الروائ ّقة طؾك
ثؿ
تشؽقؾ شخصقّة الؿرأة فقفا ،ويف الرواية السعقدية طؾك وجف الخصقص ،ومـ ً
الباختقـل ،إذ إن التدرج يف ضفقر
الحقاري
تتبع كضج شخص ّقتفا ومالءمتفا لؾؼالب
ّ
ّ

شخص ّقة الؿرأة يف الرواية السعقدية يف مراحؾ مختؾػة وبصقر متعددة ،يجعؾـا كعقد
الروائل) الذي أشار إلقف باحثقن سابؼقن ورسخقا لف يف
الـظر يف مػفقم (الـضج
ّ
الحقاري يف بعديفؿا
دراساهتؿ ،كؿا يػرض طؾك الؿتتبع أن يتـاول هذا الؿػفقم
ّ
مـفجل متقخكُ :يعالج
وآجتؿاطل -إن ذلؽ كؾف يدطق إلك إقامة بـاء
الػؽري
ّ
ّ
ّ
فاتحا ٕفؼ التحديد
ً
متصال بؿػفقم (الحقار ّية) يف الرواية ،إذ سقؽقن هذا الؿػفقم ً
الروائل الذي تضاربت فقف أراء وتعددت فقف آتجاهات يف مشؽؾة تحديد
لؾـضج
ّ
بقاكقر الرواية السعقدية-

الـؼدي الحديث لؾرواية يف إصار
الؿـفجل مـ التـاول
يستؿد البحث بـاءه
ّ
ّ
مػفقم (الحقار ّية) الذي أسسف الروسل مقخائقؾ باختقـ  ،M. Bakhtinيف تعؿقؼف
الحقاري يف مستقيات الؽؾؿة والؿؾػقظ والخطاب :إهنا حقار ّية
الـؼدي
الدرس
ّ
ّ
الػردي بالؽؾؿة إلك مستقى الػؽر والثؼافة
راوحت بقـ تعبقر طـ مستقيات التعبقر
ّ
بصقرة طامة-
إولل مقلقدة يف
ولتػسقر ذلؽ كؾحظ أن الؽؾؿة لدى باختقـ يف مستقاها
ّ
صقرة حقار ّية ---و ُبـقت كذلؽ يف تؼاصعات حقار ّية ٓ ---تعقش إٓ طؾك الحدود
بقـ سقاقفا الخاص ،وسقاق آخر (ٕ ،)1هنا تتخؾؼ يف إيحاءات حقار ّية ،ولذا يجب
(1) Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, Trans.
Caryl Emerson and Michael Holquist, Ed. Michael Holquist,
University of Texas Press, Austin, 1981, pp. 279- 284.
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أن تمخذ بعقـ آطتبار ،لـتؿؽـ مـ التقصؾ إلك ففؿ كامؾ ٕسؾقب الؽالم ،الذي
الؽالملٕ :كف مـذ بدء الخؾؼ ٓ وجقد لؽؾؿة مبـقة
يتصؾ بعالئؼ يف سؾسؾة التقاصؾ
ّ

إٓ طؾك تققع استجابة أولقّة ،واكتظار رد فعؾ ٓحؼ مـ أخريـ ،فالؿتحدث يـشئ
واكتظارا لفا( -)1إن التقجف كحق الؿستؿع هق التقجف كحق
مؾػقضف تحس ًبا لتؾؽ الردود
ً
مػاهقؿل معقـ ،بتؼديؿ طـاصر جديدة تؿا ًما يف خطاب ذلؽ الؿتحدث -لذلؽ
أفؼ
ّ
يرى باختقـ الؾغة بقصػفا وسقؾة غقر محايدة تؼع طؾك الشريط الحدودي بقـ الذات

وغقرها(-)2
أزلل :إذ يسفؿ يف تشؽقؾ طؿؾقة
كتقجة لذلؽ يؽقن الػؽر كػسف مققع حقار ّ

التػاطؾ مع فؽر أخريـ ،وهذا إمر يـعؽس يف إشؽال التل تعرب طـ تػؽقركا
كذلؽ( -)3ويف كتابف

الؿاركسقة وفؾسػة الؾغة Marxism and the

اجتؿاطل،
إبداطل
 Philosophy of Languageيقضح باختقـ أن الؾغة كشاط
ّ
ّ
ولقست مجؿقطة مـ الؼقاكقـ البـقق ّية التل يشقر إلقفا البـققيقن ،فالؿتؽؾؿقن لقسقا

أفرا ًدا مـػصؾقـ طـ مجتؿعاهتؿ ،بؾ يتؼاسؿقن فعؾ الؼقل مع تؾؽ الؿجتؿعات-
ويمكد باختقـ يف كتابف أن دور ممشرات الػؽر اإلكساينّ تظفر جؾ ًقا يف دور الؿؾػقظ
اجتؿاطل،
الػردي جزء مـ كشاط
الؾغقي ،مـ خالل ارتباصفؿا م ًعا ،إذ إن الؿؾػقظ
ّ
ّ
ّ

يسفؿ يف تحديد صػة الشؿقل ّقة لؾحقار ّية :التل يؿؽـ وصػفا بؽقهنا :سؿة لـظام

أبستؿقلقجل تحؽؿف التعدد ّية (-)4
ّ

(1) Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, Trans. Vern W.
McGee. Austin, TX: University of Texas Press, 1986, p. 94.
(2) Bakhtin, The Dialogic Imagination, p. 294.
(3) Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, p. 92.
(4) Bakhtin, The Dialogic Imagination, p. 426.
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الروائل كتج طـ بـاء هذا الؿػفقم الباختقـل مػاهقؿ أخرى
ويف إصار الـؼد
ّ
رسخ لفا يف دراساتف التطبقؼ ّقة :مثؾ مػفقم (البقلقػقك ّقة) بقصػف مشت ًؼا مـ
مؼابال لف ،وذلؽ يف دراساتف التل تـاولت الؾغة
ً
(الحقار ّية) ،و(الؿقكقلقج ّقة) بقصػف
والخطاب يف إدب :فؼد درس طؾك سبقؾ الؿثال أطؿال دوستقيػسؽل الروائقّة يف
كتابف شعرية دوستقيػسؽل  ، Problems of Dostoieaski's Poeticsوطؼد
كؼدي كابع مـ فؾسػة
مؼاركة بقـ روايات تقلستقي ودوستقيػسؽل ،وخرج بتصقر
ّ
لغق ّية يشقر فقفا إلك كقن أطؿال دوستقيػسؽل حقار ّية أو بقلقػقك ّقة -ويبدو هذا
متصال بؼـاطة باختقـقة ترى الرواية مبـقة طؾك التؾػظ ،كقهنا فـًا مـ الػـقن التل تؼع
ً
بقـ الؿتؽؾؿ والؿستؿع ،ومحددات أخرى مثؾ الزمان والؿؽان الؿحدد :إذ يسؿقفؿا
(الزمؽان  )chronotopeاطتؿا ًدا طؾك كقهنؿا مؾػقضقـ( -)1وبـا ًء طؾك ذلؽ تتحؼؼ
الحر والؿستؼؾ
حقار ّية الرواية لدى دوستقيػسؽل مـ خالل حديث الشخص ّقات ّ
اجتؿاطل خالق :يـؿا كاكت
الروائل ،وٓ يـتج ذلؽ إٓ طـ تؼاصع
طـ صقت
ّ
ّ
روايات تقلستقي خاضعة لتحؽؿ الؿملػ يف أصقات الشخص ّقات ،وبـك وفؼ ذلؽ
روائل ٓ يجتاز أحد التصـقػقـ
تصقره الـاتج طـ دراساتف الؼاصع بلن كؾ طؿؾ
ّ
(الديالقجل) :يؼقل باختقـ يف
الحقاري
(الؿقكقلقجل) أو
إحادي
السابؼقـ:
ّ
ّ
ّ
ّ

حقاري طؾك كطاق واسع-
وصػ ذلؽ :إن الرواية الؿتعددة إصقات ذات صابع
ّ

وبقـ جؿقع طـاصر البـقة الروائ ّقة ،تقجد دائؿا طالقات حقار ّية -أي :إن هذه العـاصر
جرى وضع بعضفا يف مقاجفة البعض أخر ،مثؾؿا يحدث طـد الؿزج بقـ مختؾػ

(1) Maria Shevtsova, “Dialogism in the Novel and Bakhtin's Theory of
Culture,” New Literary History, Vol. 23, No. 3, (Summer, 1992),
p.750.
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مقسقؼل (-)1
إلحان يف طؿؾ
ّ
الروائل مـ إمؽاكات تجعؾف
لؼد كشػت كثقر مـ الدراسات ما يتضؿـف الػـ
ّ

أقرب إلك تؿثقؾ الؿجتؿعات ،وٓ سقؿا الؿتطقرة مـفا :لذا فؾقس غري ًبا أن تؽقن
كتابة الرواية الؿـطؼ الرئقس لتجسقد الؼقؿ وإهداف الؿتبـاة مـ تؾؽ الؿجتؿعات:
إذ تستقطب تعدد إصقات واختالف وجفات الـظر ،إهنا الحقار ّية التل يؿثؾفا فـ
مقكقلقجل ،ولـ تتؿؽـ الرواية مـ
الرواية مؼابؾ فـ الشعر الذي يتشؽؾ يف إصار
ّ

الؼقام

بدوره)2(،

ٕهنا تجسقد واضح لؼقؿ الؿجتؿعات الؿتعددة وكظؿفا وغاياهتا

اإلكساك ّقة-
صائػل ففل
قبؾل أو
أما الؿجتؿعات التل تبـك أكظؿتفا طؾك أساس
ّ
ّ
فردي أو ّ

غقر قابؾة لتؽقن مؿثؾة يف أطؿال روائ ّقة تعتؿد طؾك مبدأ (الحقار ّية) ،وستظؾ
إطؿال إدبقة (الؿقكقلقجقّة) أقرب إلك التعبقر طـفا -لذا يؿؽــا الؼقل :كاكت
التجريبل الؿتجدد ،الذي
التعددي وٓ تزال ذلؽ الحؼؾ
الحقاري
الرواية يف قالبفا
ّ
ّ
ّ
ٓ يؿؽـ أن يؼقم دون استحضار شخص ّقات متبايـة يف الجـس أو الؾقن أو الػؽر ،إكف

إبداطل لتؾؽ العقالؿ الؿتابقـة-
الروائل الؿمسس طؾك استحضار
ذلؽ الؼالب
ّ
ّ
الـظري الذي قدمـا لف كؾؿح الروائققـ يف الؿجتؿعات
ومـ خالل هذا التصقر
ّ
الروائل ،وٓسقؿا
الحديثة وقد بادروا إلك إشراك الشخص ّقات الؿختؾػة يف إكتاجفؿ
ّ
تؾؽ الشخص ّقات التل تسؿح بنكتاج وجفات كظر مختؾػة روائ ًقا ،ومـ ذلؽ شخص ّقة

الروائل ٓ يعد تر ًفا ،وٓ يؿؽـ اإليؿان
الؿرأة ،إذ إن إكتاج هذه الشخص ّقة يف العؿؾ
ّ
( )1مقخائقؾ باختقـ ،شعرية دوستقيػسؽل ،ترجؿة :جؿقؾ كصقػ التؽريتل ،الدار البقضاء1986 ،م ،ص
-59
(2) Craig Brandist, The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics,
Pluto, 2002, p. 116
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ً
استؽؿآ ٕدوار الشخص ّقات فقف ،بؾ ضرورة يحتؿفا إكتاج العؿؾ،
بف بقصػف
ويستقيف هبا متطؾباتف ،إذ ٓ يخؾق مجتؿع مـ وجقدها ،وٓ يفؿؾ أحد دورها-
وكؾحظ يف الؿؼابؾ أن الؿجتؿعات التؼؾقد ّية الؿحافظة تؿقؾ إلك تغققب هذه
القضقػة وتجاهؾفا تب ًعا لؾطؼقس والعادات الؿتقارثة السائدة ،ومـ ثؿ محاولة اقرتاح
حؾقل تعقيض ّقة لذلؽ ،وٓ يـطبؼ هذا إمر طؾك الثؼافات الشرق ّقة فحسب ،بؾ كان
أيضا ،ولق أطدكا الـظر إلك
مؿارسة ثؼافقة لفا حضقرها
الؼقي يف الثؼافات الغرب ّقة ً
ّ
أطؿال الربيطاينّ (ويؾقام شقؽسبقر  )W.Shakespeareالؿسرحقّة سـجده قد
طامؾ حضقر شخص ّقة الؿرأة دون تحقز ،وأبرز أدوارها يف حآت متبايـة ،ولؿ يفؿؾ
حضقرها ،لؽـف اصطدم بؼقى محافظة طـد استحضار تؾؽ الشخص ّقات طؾك خشبة
الؿسرح ،إذ يؼابؾ ذلؽ الحضقر تؿـ ًعا يف الؿجتؿع الربيطاينّ آكذاك ،فآثر شقؽسبقر
أن يستعقض طـ تؾؽ الشخص ّقات باستحضار فتقان يؼقمقن بتؿثقؾ تؾؽ إدوار،
لؽـ حضقر همٓء الػتقان الؿستعار لؿ ِ
يػ بتقصقػ الشعقر الصادق لؾؿرأة
وتجؾقتف ،حتك تؿؽـت الؿرأة مـ مؿارسة كشاصفا طؾك الؿسرح استجابة لدورها
الػعؾل يف العالؿ(-)1
ّ
ويؿتد إمر كػسف مع بقاكقر الدراما العرب ّقة التل وصػفا محؿد بدوي بلهنا
كاكت بقئة مغؾؼة ٓ يحظك فقفا العامؾقن وٓسقؿا العامالت باحرتام الؿجتؿع

)2(،

إذ كاكت فرقة يعؼقب صـْقع يف البداية تتؽقن مـ كحق طشرة فتقان أذكقاء اكتخبفؿ مـ
(1) Vanessa Thorpe,” Did Shakespeare sell women short?”, The
Guardian, 14l9l2013, http://www.theguardian.com/culture/2013/sep/
14/shakespeare-women, in 18.8.2015.
(2) M. M. Badawi, “Introduction”, Modern Arabic Drama: An Anthology,
ed. Salma Khadra Jayyusi, Roger M. A. Allen, Indiana University
Press, 1995, p. 12.
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بقـ تالمقذه ،وارتدى اثـان مـفؿ الؿالبس الـسائقّة لقؼقما بلدوار كسائ ّقة -ولؽـف طثر
بعد جفد ّ
شاق يف البحث طؾك مـ يؼقم بدور امرأة ،حقث وجد فتاتقـ فؼقرتقـ
يفقديتقـ ،ولؽـفؿا جؿقؾتان ،وقضك صـقع وقتًا يف تعؾقؿفا الؼراءة والؽتابة ،ومـ ثؿ
طؾؿفؿا التؿثقؾ ،وهاتان الػتاتان هؿا مقؾقا ديان وأختفا :الؾتان أصبحتا الدفعة
إولك مـ الـساء الاليت م ّثؾـ طؾك خشبة الؿسرح الؿصري ،لقحظقـ بنطجاب
الؽسار وآخريـ
الجؿفقر
ّ
الؿصري آكذاك )1(،وٓ طجب أن كرى مؿ ّثؾقـ مثؾ :طؾل ّ
أدوارا كسائ ّقة لسد هذا الـؼص-
أكجزوا
ً
وتب ًعا لذلؽ كؾحظ كقػ ارتؽـت الدراما الخؾقج ّقة طؾك شخص ّقات ذكقر ّية
خالل الحؼبة الؿؿتدة مـ مـتصػ الؼرن العشريـ حتك مشارف الحادي والعشريـ،
تؼقم بدور الؿرأة وتستحضر صقهتا :رغبة يف تعقيض الـؼص الذي أحدثتف ضغقط
الؿجتؿعات التؼؾقد ّية ،ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال كشقر إلك دور (أم مسامح) :الذي
السعقدي محؿد الؿػرح (أبق مسامح) ،ومقاصـف طبدالعزيز
كان يؼقم بف الؿؿثؾ
ّ
الفزاع (أبق حديجان) الذي اشتفر بتؼديؿ دور (أم حديجان) يف أدوار إذاط ّقة أثـاء
العربل كؾحظ دور شخص ّقة (أم طؾققي):
شفر رمضان ،وطؾك مستقى دول الخؾقج
ّ

الؽقيتل طبدالعزيز الـؿش ،الذي شارك يف جؿؾة مـ
الذي كان يؼقم بف الؿؿثؾ
ّ
إطؿال الؿسرح ّقة والدرام ّقة ،ما يمكد طؾك شققع هذا آتجاه يف حؼبة بدايات

العربل -كان أداء الرجؾ لدور الؿرأة يف شتك الػـقن كؼطة
الدراما يف دول الخؾقج
ّ

إيجاب ّقة لـتقجة سؾب ّقة غقر مستغربة ٓتجاه الؿجتؿعات الؿحافظة ،ولؽـف كان تؿفقدً ا
العربل-
لقلقج صقت الؿرأة إلك طقالؿ الدراما والؿسرح يف الخؾقج
ّ
لؼد تقازى هذا الغقاب لشخص ّقة الؿرأة يف الدراما مع الرواية بقصػفا مفا ًدا
(1) The Cambridge Companion to Modern Arab Culture, ed. Dwight F.
Reynolds, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 257.
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لؾػـ ،إذ كان استحضار الؿرأة يف طقالؿ بقاكقر الرواية السعقد ّية بصػة خاصة مؼروكًا
بالتغققب واقرتاح الحؾقل الؿـاسبة ،إلك جاكب ذلؽ يؿؽـ أن كشقر إلك ضاهرة
العربل بإسؿاء الؿستعارة مـذ بداياهتا،
أخرى ،وهل ارتباط رواية الرواد يف العالؿ
ّ

العربل لؾسرد
ما يعؽس الحالة السابؼة الذكر يف احتؼار بعض شرائح الؿجتؿع
ّ
وهتؿقشف لف ،تب ًعا لرضقخف ٕطراف الؿجتؿع وتؼالقده :ومـ أمثؾة ذلؽ يؿؽـ أن
(قص) و(كذب) ،إذ إهنؿا مرتادفتان يف
كشقر إلك تؾؽ الصؾة الؼقية التل تربط مػرديت ّ
الؾفجات العام ّقة يف دول الخؾقج العربل ،ولعؾ ذلؽ يػسر سر استعارة إسؿاء يف
بدايات الؽتابة الروائ ّقة العربقة :وهق أمر ُطرف طؾك سبقؾ الؿثال مع رواية زيـب
العربل-
مصري) وهل مـ إطؿال الرائدة يف العالؿ
الؿققعة باسؿ (فالح
ّ
ّ

اهق٘اهب االجتٌاع ّٞٚاملِتح ٞهػخص ّٞٚاملسأٝ

اهسٗا ٞٙاهطع٘د:ّٞٙ

إدبل الؿعرب
لؿا كان البحث يـطؾؼ مـ الـظر إلك الرواية بقصػفا الجـس
ّ

طـ طالؿف ،فنن هذا يجعؾـا كؼػ أمام ثالثة أبعاد مفؿة تتقضع حقل الحقار ّية،
والروائل
وتتؿثؾ يف :الرواية ورؤية العالؿ ،وتلثقر الؿجتؿع طؾك إجـاس إدبقّة،
ّ
بقصػف خال ًؼا لعقالؿف -إذ يـبغل أن تعرب الرواية طـ طالؿفا بصقرة متؽامؾة ،وأن
تؼقم طؾك معقار التسامح ،وأن ٓ تخضع لسطقة الصقت العام ،بؾ تؽقن مختؾػة
واستثـائ ّقة ،ولفذا فنن حضقر شخص ّقة الؿرأة الؿحؾقّة يشقر فعؾ ًقا إلك حضقر الـضج
الحؼقؼل ،واستـبات القطل الجاد بدور الرواية ورصاكتفا يف خؾؼ طقالؿ روائ ّقة
الػـل
ّ
ّ

إكتاجا ّ
يخؾ بالشروط التل يـبغل تقافرها يف
فاطؾة ،أما تغققب هذه الشخص ّقة فسقػرز ً
الروائل :ولذا فنن الؿؿارسة الـؼد ّية التل سقغ لفا وصػ بعض إطؿال
الػـ
ّ
الروائ ّقة الؿبؽرة بـ (الرواية إولك) أو (الرواية الرائدة) تتباطد طـ الـظر إلك تؾؽ
إبعاد التل تتبـاها الرواية ،وتـدفع إلك مسايرة تؾؽ إطؿال بعقدً ا طـ بقصؾة الػـ
ئل ،ولذلؽ فنن وصػ الرواية وف ًؼا لؾؿعايقر الػـ ّقة الثالثة الؿشار إلقفا أطاله
الروا ّ
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الػـل)-
سقساطد يف وصػ الرواية بـ (إقرب إلك الـضج ّ
اكطال ًقا مؿا سبؼ تحديده مـ معايقر ،كعقد الـظر إلك بقاكقر الرواية السعقد ّية
مـ خالل تعامؾفا مع شخص ّقة الؿرأة ،إذ سـجد أن تؾؽ البدايات الروائ ّقة قد وضعت
شخص ّقة الؿرأة مرهتـة إلك ثالثة ققالب اجتؿاط ّقة:
آجتؿاطل الؿحافظ جدً ا ،ويليت هذا الؼالب يف كقطقـ
إول مـفا الؼالب
ّ
اثـقـ :الؼالب الذي ٓ يستحضر شخص ّقة الؿرأة الؿحؾ ّقة ،بؾ يغقبفا بالؽامؾ ،كؿا يف
رواية آكتؼام الطبعل لجقهرجل ،ويتبع ذلؽ الؼالب الذي يستحضر الؿرأة يف
أدوار هامشقّة ٓ تحضر إٓ مـ خالل تلثقراهتا السؾبقة طؾك الشخص ّقات ،إذ يؼصل
مضؾال يف شخص ّقة امرأة أجـب ّقة،
ً
الروائل الشخص ّقة الـسائ ّقة الؿحؾ ّقة :لقستعقر ما يراه
ّ

كؿا يتجؾك يف دور شخص ّقة الؿرأة الػركس ّقة ،وتلثقرها طؾك أحد التقأمقـ :وذلؽ يف
إكصاري التقأمان -
طؿؾ
ّ
التعقيضل ،وهق ذلؽ الذي
آجتؿاطل الؿحافظ
أما الثاين ففق الؼالب
ّ
ّ
يرطقي طـ الخقض يف مشاطر شخص ّقة الؿرأة الؿحؾ ّقة ،وأفعالفا التل قد ٓ تتقافؼ
مع بعض شرائح الؿجتؿع ،ويستحضر مـ فضاءات أخرى شخص ّقة امرأة أجـبقة
تؼقم بالدور الؿطؾقب ،وتعد هذه مرحؾة تدريب ّقة لؽتابة الرواية :فالروائققن هـا
لؿغربل ،و ثؿـ التضحقة
تعبقرا جقدً ا ،كؿا يف رواية البعث
يعربون طـ الؿرأة
ً
ّ

طقضا طـ (بؾؼقس)
لدمـفقري ،لؽـفؿ يستعقضقن يف البعث بـ (كقتل) الفـد ّية
ً
ّ
الطائػ ّقة التل خطبفا الشخصقة الرئقسة يف العؿؾ (أسامة الزاهر) ،وبـ (فايزة)
طقضا طـ (فاصؿة) الؿؽقة ابـة طؿ (أحؿد) التل أحبفا يف ثؿـ التضحقة
الؿصر ّية ً
لدمـفقري ،مع أن (أحؿد) طاد إلك حب ابـة طؿف وتزوجفا ،أما الشخص ّقة الرئقسة يف
ّ
البعث فؼد طؾؼ قؾبف بـ (كقتل) وتزوجفا-
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واضحا ٓجتقاز أزمة بعض شرائح
يضا سرد ًيا
تعد حالة التغققب هذه تعق ً
ً
السطحل
الؿجتؿع تجاه الرواية ،لؽـفا أوقعت تؾؽ إطؿال يف ملزق التـاول
ّ
لؾرواية ،وإن وجدت شخص ّقات محؾ ّقة فنهنا ٓ تعدو أن تؽقن خاضعة لصقت
السارد ،فتقارى صقهتا الؿفؿش خؾػ صقتف ووجفة كظره-
التجديدي:
آجتؿاطل
ثؿ يليت الؼالب الثالث الذي يؿؽـ وصػف بالؼالب
ّ
ّ
ّ

وهق ذلؽ الذي يتصؾ بظفقر شخص ّقة الؿرأة الؿحؾقة يف الرواية ،ويتؿثؾ يف العؿؾ
لؾسباطل ،إذ تظفر (فؽرة) بقصػفا شخص ّقة رئقسة يف العؿؾ ،إهنا
الروائل فؽرة
ّ
ّ
الروائل يف
الشخصقّة التل تستـبت مـ البقئة الؿحؾ ّقة وتتػاطؾ مع ما حقلفا -ويـجح
ّ
ترسقخ أكؿقذج شخص ّقة الؿرأة يف طالقات متشابؽة داخؾ العؿؾ سقليت ذكرها

ٓح ًؼا -وطؾك ذلؽ تحاول هذه الدراسة أن تمكد أهؿقة حضقر شخصقّة الؿرأة
الروائل :ففل جزء
معقارا ٓ يؿؽـ آستغـاء طـف يف تشؽقؾ العؿؾ
الؿحؾ ّقة بقصػف
ً
ّ
الروائل ،ومـاط تشؽؾف ،ودور ذلؽ يف التلريخ لالكطالقة الػعؾ ّقة لؾرواية
مـ العالؿ
ّ

السعقد ّية-

زٗا ٞٙفلس ٝأمن٘ذجّا هوِضخ ٗاذت٘از:ّٞٙ
تـاول كثقر مـ الـؼاد السعقد ّيقـ والعرب هذا العؿؾ يف إصار التلريخ لؾرواية
الحازمل الذي
السعقد ّية ،وطرضقا آراءهؿ حقلف ،ومـ تؾؽ أراء رأي مـصقر
ّ
اطتؿد طؾك اإلهداء الذي يتصدر الرواية الؿؼدم مـ الؿملػ إلك ابـقف ،ما دفع
الحازمل إلك أن يرى فؽرة مـ الروايات اإلصالح ّقة الرتبق ّية )1(،ويقافؼف يف ذلؽ
ّ
محؿد صالح

الشـطل)2(،

الحازمل ،ص -42
( )1مـصقر
ّ

أما محؿد ديب فقراها رواية تعتؿد طؾك الؿصادفات

إدبل،
السعقدي الؿعاصر ،جازان :الـادي
العربل
الشـطل ،فـ الرواية يف إدب
( )2محؿد صالح
ّ
ّ
ّ
ّ
=
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الساذجة لؽقكف مغر ًقا يف الخقال )1(،وهق محؼ يف ذلؽ إلك حد ما ،وٓسقؿا حال
كظرتف إلك العؿؾ بعد قراءة أول ّقة ،لؽـف يذكر مـ سؿات العؿؾ الؼدرة طؾك الؿزج
بقـ السرد والحقار )2(،وهق معقار بـائل يشقر إلك كضج واضح فـ ًقا-
تتؿثؾ الؿشؽؾة الػـ ّقة يف رواية فؽرة يف رأي بعض مـتؼديفا يف اطتؿادها طؾك
الصدفة :وذلؽ حقـ تربز مصادفتان اثـتان تتجؾقان يف هناية العؿؾ :وهؿا :إولك
سالؿا صدفة يف الحج ،طـدما أحس سالؿ بطرقة طصا تالمس رأسف يف
حقـ تؾتؼل
ً
رشاقة --فالتػت لقرى لثاما يستدير يف كصػ هالل طؾك وجف يشرق بالجؿال وتـطؼ
طقـاه بالسحر ---إهنا إشراقة (فؽرة) ( -)3أما الؿشؽؾة الثاكقة فتربز يف كقهنا تؽتشػ
أكف أخقها ،حقث يتـاول ذلؽ (سالؿ) يف هناية الرواية :هـا أخقك --هـا أخقك يا آسقا
ولقتـل أطرف الؿاكر الذي أصؾؼ طؾقؽ فؽرة ٕسبف طؾك إمعاكف يف التضؾقؾ  )4(،لؽـ
ما يسقغ هذه إخقرة ذلؽ التؿفقد الؿتقاتر يف مؼاصع كثقرة داخؾ العؿؾ :ومـفا
مبادرهتا إياه حقـ السالم طؾقف :كقػ أصبح أخل  )5(،ومثؾ ذلؽ :وأن كبؼك أخقيـ
ما صاب لـا اإلخاء ،وحػظ طؾقـا ديــا ومروءتـا -أرى أن اإلخاء أبؼك مـ كشقة زائؾة
بزوال الػتـة ،وأبؼك برتفعف طـ لذة الحس ،وأدطك لؾسعادة والخؾقد  )6(،وهق ما
يستؿر لدى (سالؿ) يف حديثف لفا :إهنا إكاكقة أيتفا إخت الصدوق ،وإكف الغرور

=
1993م ،ص -45
( )1السقد ديب ،ص -43
( )2السابؼ ،ص -41
السباطل ،فؽرة ،الرياض :دار الصايف لؾثؼافة والـشر ،ط1989 ،2م ،ص -145
( )3أحؿد
ّ
( )4السابؼ ،ص -157
( )5السابؼ ،ص -53
( )6السابؼ ،ص -87
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يـػث يف العؼد  )1(،إن ذلؽ كؾف يؿثؾ حؾؼات تؿفقد سردي لحدث قادم يـبغل أن
يدركف قارئ الرواية-
استحضارا دقق ًؼا
يمكد العؿؾ تؿثؾ شخصقّة الؿرأة الؿحؾقّة واستحضارها
ً
يػقق معظؿ إطؿال السابؼة والالحؼة يف حقـف ،إذ إكف ٓ يؽتػل بقرود اسؿفا طـقاكًا
شخصا لف صؿقحاتف وأهدافف الؿشروطة
لؾعؿؾ ،وٓ يؽتػل بحضقر (فؽرة) بقصػفا
ً
يف الحقاة ،وٓ بقصػفا شخص ّقة تخضع لحركة السرد والسارد فحسب ،بؾ يجتاز
رمزا وأيؼقكة استثـائقّة ،تحؼؼ مبدأ آختالف يف
ذلؽ إلك طد شخصقّة (فؽرة) ً
القطل ،وتـػل مبدأ آكسجام مع السائد ،وهق إمر الذي يمكد طؾك صغقان
استثـائل -لؼد اكتؼد بعض الـؼاد تشؽقؾ
الشخصقّة الروائ ّقة لؾؿرأة يف قالب سائد وغقر
ّ

شخص ّقة الؿرأة بتؾؽ الصقرة يف الرواية السعقد ّية الؿعاصرة ،ومـ ذلؽ ما تـاولف
الـعؿل يف دراستف لثالث روايات سعقدية ثؿـ الشقكقٓتة لبشائر محؿد،
حسـ
ّ

الـعؿل صقرة
التعزي ،إذ يـتؼد
و رققؿ إلبراهقؿ القايف ،و الحػائر تتـػس لعبداهلل
ّ
ّ
شخص ّقة الؿرأة فقفا كقهنا واقعة يف كؿط ّقة الحضقر آجتؿاطل ،فؾؿ يتسـ لؾروائققـ

تؼديؿفا وفؼ رؤية خالّقة تمكد الخروج مـ كؿطقّة الصقرة إلك رحابة التؽقيـ
الؿختؾػ ،فالؿرأة فقفا تتؿاهك مع صقرة الؿرأة يف القاقع ---غقر أن إخطر مـ
تؾؽ هق طدم تـبف الؽتّاب لفذه الحالة ،واكسقاقفؿ وراء إطادة استدطاء الـؿط -وٓ
تحضر شخص ّقة الؿرأة إٓ يف مؼابؾ شخص ّقة الرجؾ الؿستحقذ طؾك الؿرأة ( -)2ويف
الحازمل طق ًبا يف شخصقة (فؽرة) ،إذ إهنا
هذا رد واضح طؾك ما رآه حسـ حجاب
ّ

بدت وف ًؼا لف غريبة طـ بقئتفا ومجتؿعفا ،ففل تصافح الرجال وتجالسفؿ وتغؾبفؿ
( )1السابؼ ،ص -114
الـعؿل ،شخص ّقة الؿرأة بقـ تؽقيـ الصقرة وكؿطقتفا :قراءة يف ثالث روايات  ،الراوي ،ج ،24
( )2حسـ
ّ
فرباير 2311م ،ص -188
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بؿـطؼفا ،وهل ثائرة طؾك مجتؿعفا ( -)1وتبدو مشؽؾة هذا يف كقن الحازمل يصػ
هذه الشخص ّقة بالبطؾة ،ويف هذا أرى أن البطؾ غائب طـ هذا العؿؾ :لؽقن البطؾ
متصال بإطؿال الؿقكقلقجقة ٓ الحقار ّية ،ويتـاىف هذا القصػ مع شخص ّقة
ً
يظؾ
(فؽرة)-
ولعؾ السمال إهؿ الذي يتبادر إلقـا هق :كقػ ُاستحضرت الشخص ّقة
وآستثـائل البعقد طـ الـؿط ّقة؟
الرئقسة إكثقية (فؽرة) يف تشؽقؾفا الؿختؾػ
ّ
الروائل يف رسؿ مالمحفا ووجفات الـظر حقل شخص ّقتفا؟
وكقػ كجح
ّ
إن ققام الرواية مقضقع البحث طؾك تعدد وجفات الـظر الؿبـقة طؾك أكقاع
متبايـة مـ القطل ،واستؼطاب مخاصب لؾتػاطؾ معف ،طـ صريؼ بـاء ذلؽ التعدد
الذي تخؾؼ كص ًقا بحضقر إكثك الؿختؾػة طـ السائد لدى بـات جـسفا ً
أوٓ ،وطـ
السائد يف مجتؿعفا ثاك ًقا ،أوجد البقئة الؿالئؿة لتػاطؾ مػفقم الحقار ّية يف رواية
الحقاري يمسس طؾك مبدأ التعدد والحقار ّية التل تممـ
فؽرة  :إذ إن قالب الرواية
ّ
بأخر الؿختؾػ يف ديـف أو مذهبف أو قبقؾتف ،فالحقار ّية الشؽالك ّقة التل تتجؾك لغق ًيا
لغقي يتصؾ بؽافة
حقاري ما بعد
أيضا يف تقجقف
يف إطؿال الروائقّة تـعؽس ً
ّ
ّ
الروائل
الخطابات )2(،لذلؽ كان ترسقخ شخص ّقة (فؽرة) جسد ًيا ومعرف ًقا يف العؿؾ
ّ
فؽرة هاجس هذا البحث :إذ تبدو (فؽرة) مـ الشخص ّقات التل ُمـحت بسطة يف
العؾؿ والجسؿ ،بػضؾ رسؿفا يف العؿؾ ،لقتحؼؼ يف العؿؾ شرصل الؿقضقع والرمز
كؿا يؼرتحف إبراهقؿ خؾقؾ(-)3
الحازمل ،ص -73
( )1حسـ حجاب
ّ
(2) Robyn McCallum, Ideologies of Identity in Adolescent Fiction: The
Dialogic Construction of Subjectivity, London: Routledge, 1999, p.13.
كؿقذجا  ،مجؾة أبحاث القرمقك،
( )3إبراهقؿ خؾقؾ ،شخص ّقة الؿرأة يف الرواية الـسق ّية :لقؾك إصرش
ً
=
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رباطل لقجفات
لؼد ُجسدت شخص ّقة الؿرأة يف هذا العؿؾ مـ خالل بـاء
ّ

الـظر يف الرواية ،يؼقد إلك حقار ّية روائقة تستؽؿؾ بف طـاصر التشؽقؾ ،و ُتعرض فقف

ؼال
مالمحفا اإليجاب ّقة والسؾب ّقة ،ذلؽ أن حديث الشخص ّقات الحر الذي جاء مست ً
طـ السارد ،وتبـاه باختقـ يف تطبقؼف الحقارية يف أطؿال دوستقيػسؽل ،يظفر جؾ ًقا يف
هذا الؿربع الحقاري الؿؼرتح :الذي ارتليـا أن كطؾؼ طؾقف (مربع وجفات الـظر
الحقاري) ،إذ كتـاول فقف مسللة تحديد هق ّية شخص ّقة (فؽرة) مـ أربع زوايا تتـاول:
ّ
ما يخرب بف السارد طـ (فؽرة) ،وما تخربكا بف الشخص ّقة الؿقازية (سالؿ) طـفا ،وما
وأخقرا ما تخربكا بف الشخصقّة كػسفا
تػقدكا بف الشخص ّقات الفامشقة يف الرواية طـفا،
ً
طـ (فؽرة) ،وٓ يخؾق ذلؽ مـ دور الؿتؾؼل الذي يسفؿ بتدخؾ وطقف الثؼايفّ يف ما
يستـتجف مـ أداء الشخص ّقات إخرى-
يؼدم الؿربع الحقاري الؿؼرتح ثالث وضائػ :تتؿثؾ القضقػة إولك يف
الروائل حديث الشخص ّقات الؿستؼؾ طـ
تطبقؼ مػفقم الحقارية الؿتصؾ بتؼديؿ
ّ
بطال مؾحؿ ًقا يستـد
الروائل ً
الؿملػ :إذ لؿ تؽـ الشخصقّة الرئقسة (فؽرة) يف العؿؾ
ّ
إلك ماضل البطقلة الخارقة القارد كؿا يرد يف (الؿؾحؿة) ،ولؽـفا كاكت شخص ّقة

مبـ ّقة وفؼ الؿجتؿع الؿستـبتة فقف الشخص ّقة :فتتضارب إققال حقلفا وتتعدد:
الروائل حقلفا إحداث ،تاركًا لشخص ّقاتف
لتتجؾك بقصػفا شخصقّة رئقسة يـسج
ّ
إخرى حرية الؼقل طـ (فؽرة) لؽقهنا تؿارس كؿ ًطا مختؾ ًػا طـ السائد ،وبذلؾؽ

الروائل يف كقكف داف ًعا لؾؿجتؿعات قد ًما وفؼ طرض السائد
تتحؼؼ أهؿقة العؿؾ
ّ
والؿختؾػ يف آن -أما القضقػة الثاكقة لؾؿربع الحقاري فتتجؾك يف كقن الشخص ّقة
الرئقسة (فؽرة) امرأة ذات وطل خالق :لديفا رؤيتفا القاضحة لؾعالؿ ،وتتؼبؾ فقف ما
=
مجؾد  ،14طدد 1996 ،1م ،ص -86
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يطرح حقلفا ،وتتؼاسؿ فقف شخص ّقات الذكقر واإلكاث الؼقل طـ هذه الشخص ّقة
إيجا ًبا وسؾ ًبا ،ذلؽ أن السارد والشخصقّة الؿقازية (سالؿ) وبعض الشخص ّقات
وأخقرا تؽؿـ
إكثق ّية يسفؿقن يف هذا البـاء الؿغاير لؾسائد يف الؽتابة الروائ ّقة-
ً
الروائل لحقارية إفؽار الؿستـبتة مـ أحاديث
القضقػة الثالثة يف ترسقخ العؿؾ
ّ
الشخص ّقات ،ومـ إشارات باختقـ الؿفؿة إلك إفؽار الحقارية إشارتف التل تحدد
ثالث القضائػ الؿشار إلقفا :ويرتسخ هبا مػفقم (الحقارية) يف دراساتف التطبقؼقة:
وهل يف حديثف سؿات الشخص ّقة الروائ ّقة الرئقسة :تتؿتع الػؽرة بحقاهتا الؿستؼؾة
داخؾ وطل البطؾ :إن الذي يحقا ،بصقرة خاصة ٓ ،البطؾ ،بؾ الػؽرة ،والؽاتب
الروائل يؼدم وص ًػا ٓ لحقاة البطؾ ،بؾ وص ًػا لحقاة الػؽرة فقف  )1(،فؼد أكجز العؿؾ
ّ
الروائل وهق مؽتؿؾ الـؿق حقل الػؽرة التل ترمل إلقفا الشخص ّقة الرئقسة (فؽرة):
ّ

وذلؽ بندراج اقتسامفا العالؿ مع أقراهنا وف ًؼا لؿا هق مـطؼل وطؿؾل ،وإبراز إفؼ
الذي ترسؿف تؾؽ إفؽار التل تحؿؾفا ،ومخالػة ما هق سائد يف إهؿال الؿجتؿع
والثؼافة الؿرأة يف جعؾفا خاضعة لرتاتب مركزي مقروث الذي يسقد يف تؾؽ
الؿجتؿعات-
الحقاري أثره يف تشؽقؾ شخص ّقة (فؽرة) حقار ّيا داخؾ
كان لفذا الؿربع
ّ
العؿؾ وكؿق أفؽارها كذلؽ ،ما جعؾفا شخص ّقة استثـائ ّقة لدى الؿتؾؼل ،وكستعرض
الحقاري:
فقؿا يليت تؾؽ إضالع التل شؽؾت هذا الؿربع
ّ

ؤٔالًٔ :خٓخ َظش انغبسد إنٗ (فكشح):
الروائل فؽرة بقـ
شققطا يف العؿؾ ،وقد راوح العؿؾ
وهق الؿؾؿح إكثر
ً
ّ
والؿعـقي لـ شخص ّقة (فؽرة) ،ويبدو هذا الؿؾؿح
الجسدي
كقطقـ مـ التشؽقؾ:
ّ
ّ
( )1باختقـ ،شعرية دوستقيػسؽل ،ص -31
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مؿثال يف ثالثة مستقيات:
ً
مستؼال طـ
ً
الؿستقى إول :تعبقر السارد الؿباشر الصريح ،الذي بدا
شخقصف :يف اكتفاجف إشارات متـاثرة شائعة بضؿقر الغائب ،وهق الضؿقر الذي
تؽؿـ الفقؿـة فقف لؾسارد فحسب ،لؽـف يف العؿؾ حاول أن يؽقن محايدً ا وغقر متحقز
الجسدي الذي أصؾؼف السارد لتحديد
إلك شخص ّقة مـ شخص ّقاتف :فؿـ الرسؿ
ّ
وجفا كامؾ
مالمح (فؽرة) ققلف طؾك سبقؾ الؿثال :وصافحت طقـف يف ومضة الربق ً
آستدارة ،وطقـقـ تلتؾؼان يف محقا ذابؾ ،وقسؿات تـطؼ بالصبا طؾك جسؿ مؾػقف
يف ثقب صقيؾ فضػاض  )1(،أما أفعالفا فؿرسقمة يف كقن خطقاهتا متزكة رشقؼة (-)2
الجسدي ،الذي ٓ يستؽؿؾ دون حديث
ويعقد السارد إلك استؽؿال القصػ
ّ
الشخص ّقات :إذ كاكت (فؽرة) وف ًؼا لؼقلف ذات جبقـ كاصع غض الشباب وأكػ قـل
وسقؿ

)3(،

و يف صقهتا هزيؿ الرطد وطؾك مالمحفا سقؿا الصرامة والجد

)4(،

الغض ،وثقهبا الػضػاض ،وطقـقفا
ويستؽؿؾ رسؿ مالمح الجسد بؼقلف :يف ققامفا ّ
حؿاسا وذكا ًء ( -)5لؼد كجح السارد يف هذا الؿستقى يف ترصقع العؿؾ
الؿتققدتقـ
ً
بتؾؽ إوصاف مـذ بدء الرواية حتك قرب الـفاية :مـ خالل حديثف طـفا أحقاكًا،
لؽـف ٓ يفؿؾ وجفات كظر أخريـ طـفا ،ولؿ يجؿع تؾؽ إوصاف لشخص ّقتف
الروائل-
الرئقسة يف مققع واحد يف مطؾع العؿؾ
ّ
أما الؿستقى الثاين ففق متج ٍؾ يف أن السارد قد كجح يف أن يستغؾ الػرص:
السباطل ،ص -19
()1
ّ

( )2السابؼ ،الصػحة كػسفا-
( )3السابؼ ،ص -23
( )4السابؼ ،ص -22
( )5السابؼ ،ص -67
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ٓستؽؿال الحديث طـ وصػ جسد (فؽرة) ،لؽـف كان وص ًػا ذك ًقا ومحايدً ا :يرد
كؿفا فشؿرتف طـ
بصقرة غقر مباشرة ،يف صقاغتف لحدث ما ،يؼقل :طؿدت إلك ّ
ب يف قالب مصؼقل ،كلكف مرآة جؾقت مـ لقؾتفا  )1(،ومثؾ ذلؽ يتؽرر يف
زكدُ :ص ّ
العؿؾ :مثؾ ذلؽ الذي رآه حقـ اكحؾت طرى مالءهتا طـ جقد دققؼ ،وكضا لثامفا
طـ طقـقـ فاترتقـ ،تحػ هبؿا أهداب وصػ ،ويؼقم بقـفؿا أكػ أشؿ كلكف حارس
صقيؾ الـجاد مؽؾػ بالعـاية هبؿا ---يعؾقه جبقـ متسع كلكف صػحة مـ كتاب الحقاة،
وفؿ ذابؾ رققؼ متغضـ طؾقف صابع فقؾسقف أرهؼتف إيام

)2(،

أو حقـ تغدو

الشخصقّة يف حال تلمؾ وشرود ،فقؼتـص مشفدً ا مـ مشاهد العؿؾ :لقضقػ مزيدً ا
مـ تشؽقؾ مالمحفا :ويعرضف وقالت :وهل تعبث بلكامؾفا الدققؼة يف الؿاء (-)3
ويليت الؿستقى الثالث الذي تتطابؼ فقف رؤية السارد مع رؤية شخص ّقة
(سالؿ) ،فـراه يرسؿ صقرة سؾب ّقة لشخص ّقتف الرئقسة (فؽرة) ،متقاف ًؼا مع رؤية
(سالؿ) :فرتاه يؼقل :فؾقس يف استطاطتف أن يصدق القد امرأة لقس لفا مثقى ،وٓ
ٕفؽارها قرار ( -)4ويف هذا إخراج لشخص ّقة (فؽرة) مـ دائرة البطؾ الؿؾحؿل إلك
مـتشرا يف العؿؾ ،وٓسقؿا أن
دائرة الشخص ّقة الروائ ّقة الرئقسة -ويبدو هذا الؿستقى
ً
الرواية قد ارتؽـت إلك ضؿقر الغائب الذي يتقح هذا التطابؼ بقـ وجفتل الـظر:
فرتى السارد يتعاصػ مع (سالؿ) ،مبقـًا مشاطره ومصاد ًقا طؾقفا ،دون طقد إلك إبراز
وجفة كظر الشخص ّقة الرئقسة (فؽرة) يف هذا إمر-

( )1السابؼ ،ص -23
( )2السابؼ ،ص ص -51,53
( )3السابؼ ،ص -54
( )4السابؼ ،ص -133
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ثبًَٛبٔ :خٓخ َظش انشخظّٛخ انًٕاصٚخ (عبنى) إنٗ (فكشح):
(مقكقلقجل) تتعاصاه شخص ّقة (سالؿ)،
أحادي
ويظفر هذا الؿؾؿح يف فعؾ
ّ
ّ

حال إطؿال فؽره يف فتاتف (فؽرة) :ففق يـؽر طؾقفا الشققع وآكطالق ،ويريدها أن
تؽقن كغقرها ،وأن ٓ تؽقن طرضة لعققن الـاس وألسـتفؿ ،ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ
الؿثال ،ققلف :يا لؾدهشة أيف كؾ مؽان (فؽرة) هل يف قرى شؿال الطائػ ،وهل يف
حػالت الرطاة وراء العدوة الؼصقى مـ صريؼ الؿعسؾ ---وهل كذلؽ يف هذه
الؿروج الؿتصؾة بالطائػ الؼريبة مـفا ،هل مـ بـات هذا الحل وصبايا تؾؽ
الؿـازل ---ثؿ ما هذا إكس الؿقزع طؾك كؾ صارق؟ أتقكقؾ هق مـ أبقفا آدم طؾك
ذريتف الؿشرديـ والفاربقـ وقطاع الطرق؟ أم شققطقة ٓ حدود فقفا وٓ كظام؟---
وحز يف كػسف هذا الشققع وآكطالق (-)1
ّ
وٓ يؾبث أن يرتاجع (سالؿ) طـ طقاصػف الجقاشة مـ خالل حقار ذايتّ يفدف
بف إلك إقـاع كػسف ،مثؾ :ولقس يف فؽرة ما يعدو اإلخاء الصادق والقد الربيء (-)2
وتختتؿ الـظرة الؿراوحة بقـ اإلطجاب هبا والغقرة طؾقفا بدهشة ختام ّقة لـ (سالؿ) يف
إخقي
هناية العؿؾ حقـ يعؾؿ أهنا أختف ،وقد حؿؾت هذه الدهشة مشاطر مـ الحب
ّ
الػطري ،واإلطجاب الصادق الطارئ كتقجة حسـ صـقعفا وتػققفا طـ غقرها ،ما
ّ
يشقر إلك أن تؾؽ العقاصػ السابؼة ضؾت محؽقمة بعقاصػ ختام ّقة ٓحؼة ،ففل
امتداد لؾتصقر الذي كحتتف شخص ّقة (سالؿ) حقل (فؽرة) مـذ بدء العؿؾ إلك
خاتؿتف-

( )1السابؼ ،ص -62
( )2السابؼ ،ص -151
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ثبنثًبٔ :خٓخ َظش انشخظّٛبد إنٗ (فكشح):
ويتؿثؾ هذا الؿؾؿح يف حقار الشخص ّقة الؿقازية (سالؿ) مع شخص ّقات قريبة
مـ (فؽرة) ٓستجالء وجفات كظرها طـفا ،وهل شخص ّقات تبدو راصدة تحركاهتا
بدقة كتقجة هذا الؼرب مـفا ،وهق إمر الذي لؿ يتحؼؼ لسالؿ فقعتؿد طؾقفا
ٓستؽؿال ما خػل طـف مـ صقرهتا ،فعؾك سبقؾ الؿثال تراها بعض الشخص ّقات
الفامش ّقة يف العؿؾ مجـقكة لتصرفاهتا الؿريبة ،أو يـظر بعضفؿ إلقفا بسخرية! ويتؾؼك
(سالؿ) تؾؽ الرؤى بحزن شديد يدفعف إلك سمالفا طـ ذلؽ ،ومـ ذلؽ حديث إم
العجقز تجاهفا ،إذ تؼقل يف حقارها معف طـفا :إهنا دكقئة ما كزلت إلقفا وأكا بعد
صبقة ألعب يف هذا القادي ،فؽقػ بل وأكا يف مثؾ هذا السـ  )1(،وما تؾبث أن ترتاجع
طـ ذلؽ بؼقلفا :لؽـفا طالؿة ،يا سقدي ،بؽؾ أكقاع الحالل والحرام ،مجـقكة
بعؾؿفا إلك حد يفاهبا فقف أققى الرجال  )2(،مسقغة ذلؽ بالؼقل :ومثؾ هذه الػتاة
يف هتقرها وخػتفا وإقحامفا كػسفا يف كؾ ما يسلل طـف الرجال ،حتك مـ شمون
سقآهتؿ ،طرضة ٕصحاب الػتؽ ---تخالفا وأكت تسؿعفا كذلؽ --إهنا إحدى
الخؾقعات ،تتفتؽ يف ما يؾذ لفا ويحؾق  )3(،ولعؾ هذا ما يدفع (سالؿ) إلك استـؽار
ذلؽ :إذن يف البقداء مـ يتؿشدق هبا ،ويؾقي لساكف بسقرهتا (-)4
يعطل هذا الؿؾؿح الشخص ّقة الؿقازية (سالؿ) صقرة متـاقضة طـ (فؽرة):
ثؿ الحزن
لؽـفا صبقعقة ،تجعؾف تؾؽ إحاديث يراوح بقـ اإليؿان بؿا ققؾ ،ومـ ّ
طؾك ما تؼقم بف ،أو الرفض لذلؽ كتقجة حبف لفا :لتبؼك تؾؽ إحاسقس كقاة خػ ّقة
( )1السابؼ ،ص -63
( )2السابؼ ،ص -64
( )3السابؼ ،ص -65
( )4السابؼ ،الصػحة كػسفا-
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يحؿؾفا وٓ يجرؤ طؾك الجفر هبا -وتسفؿ تؾؽ إحاديث طـ (فؽرة) يف تؼديؿ
صقرة إكساكقة طـفا :ففل مـ وجفة كظر آخريـ لقست مثالقة :ولذلؽ كان إضػاء هذه
حقاري استـدت طؾقف الرواية
كاتجا طـ قالب
ّ
أمرا ً
الصقرة غقر الؿثالقة طؾك (فؽرة) ً
يف بـائفا-

ساثؼًبٔ :خٓخ َظش (فكشح) إنٗ رارٓب:
يستؽؿؾ العؿؾ رسؿ مالمح (فؽرة) بتقضقػ مفؿ لرؤية (فؽرة) إلك ذاهتا،
طالجا لؿا ضفر يف الؿؾؿح الثالث طـ شخص ّقتفا وتصرفاهتا الؿختؾػة،
ويبدو بقصػف
ً
ور ًدا طؾك أققالفؿ طـفا ،ويتجؾك ذلؽ يف حقارها مع (سالؿ) الذي يغؾب طؾقف شعقر
الؼؾؼ مـ فرط آستثـائ ّقة وآختالف طـ غقرها مـ الـساء ،فرتد طؾقف بالؼقل ٓ :يا
صاحبل لست طابثة كؿا تتقهؿ ----إن يف احتػاضل بالسالح أسبابا ---إهنا كؼطة السر
الققمل الؿختؾػ :أمتع كػسل
يف حقايت -)1( ---وتستؿر يف وصػ دققؼ لربكامجفا
ّ
بؿـظر الؼؿر يؾؼل ضقءه طؾك حقاشل القديان الخصبة ،وتـعؽس أشعتف الػضقة طؾك
جداولفا ---وأضؾ طؾك هذا حتك أكتفل إلك الؼرية التل أقصدهإ ،لبث هبا أيا ًما--
أستلكػ بعدها طقديت طؾك غرار ما ترى (-)2
صؼسا مـ صؼقس
وتصؾ (فؽرة) إلك حد التلويؾ
الػؾسػل لؿا يراه أخرون ً
ّ

الحقاري الؿبتغك حقل
آجتؿاطل ،فتؼقل لـ (سالؿ) مرسخة ذلؽ البـاء
جـقهنا
ّ
ّ
شخص ّقتفا :إن ققاطدكا يف الحقاة لقست صقا ًبا كؾفإ :ن واضعل كقاهتا كاكقا ٓ
يستقحقن حؽؿتفؿ فقفا مجردة مـ أدران محقطفؿ ،وأن الخروج طؾقفا لقس خط ًل

كؾف ،وٓ جـقكًا كؾف ---فنذا رأيتـل يف كظر غقرك مجـقكة ،فؽـ أثبت مـ أن تجاري
( )1السابؼ ،ص -27
( )2السابؼ ،ص -33
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التقار ( -)1ثؿ تقاصؾ (فؽرة) تسقيغ اختالففا طـ أخريـ وحقار ّيتفا ،وقبقلفا بؿا
يطرحقن طـفا ،فتؼقل :أكا يا أخل فتاة لقس لفا طؼؾ مـ تعرف مـ الرجال والـساء!
أطقش يف أفؽاري ومققلل الخاصة يف طزلة تامة مـ الـاس هاكئة هبذه العزلة ،سعقدة
هبذه إفؽار والؿققل -يـعتقكـل بالشذوذ مرة ،والجـقن أخرى ،فلتؼبؾ كعقهتؿ بـػس
راضقة  )2(،مقطزة ذلؽ آختالف إلك مؼدار الحرية وآكطالق الؾذيـ طاشتفؿا يف
بقتئفا إولك قبؾ تقففا ،فتمكد أهنا :أشربت حب الحرية والػؽر الطؾقؼ ،الذي ٓ
تحده قققد الغالة وٓ يؼػ دوكف تؼؾقد الؿؼؾديـ (-)3

( )1السابؼ ،ص -73
( )2السابؼ ،ص -81
( )3السابؼ ،ص -86
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انخبرًخ
الروائل فؽرة بقـ مجؿقع مـ إطؿال الروائ ّقة التل تؿثؾ بقاكقر
يؼع العؿؾ
ّ
الرواية يف السعقدية :مثؾ رواية التقأمان و البعث وغقرهؿا ،لؽـف يليت مخال ًػا
والػؽري :وهؿا بعدان متالزمان يف تشققد العؿؾ
البـائل
لتؾؽ إطؿال يف البعديـ
ّ
ّ

والخروج بف يف صقرتف آكذاك-

الروائل :الذي ترك
كؾحظ بـاء شخص ّقة فؽرة بصقرة مستؼؾة طـ هقؿـة
ّ
لشخص ّقاتف الرئقسة والؿفؿشة حؼ بـاء تشؽقؾ معريف يـطؾؼ مـ استؾفام الؿعرفة
وتقضقػفا يف كسر السائد اجتؿاط ّقا ،والقطل بتـاقضات العالؿ واختالفاتف :فؽان بـاء
الحقاري الذي شؽؾ تؾؽ الشخصقّة الرئقسة (فؽرة) وكسقج
مربع وجفات الـظر
ّ
تجربتفا :وبغقاب تؾؽ الؿعرفة وسؼقط ذلؽ القطل ستتفاوى مالمح (فؽرة):
فالؿعرفة حر ّية ومغامرة واقتحام الؿجفقل كؿا يتؿثؾ يف شخص ّقتفا ،أما السائد
آجتؿاطل ففق ققد وأمان وارتؽان-
ّ
الحقاري فـجده يف كقن القطل بالعالؿ واستؾفام الؿعرفة
الػؽري
أما البعد
ّ
ّ
أيضا يف الرواية :ويؽقن أكثر تحديدً ا يف شخص ّقة (فؽرة) ،ويتجؾك ذلؽ
واضحا ً
ً
بقصػفا باحثة طـ الؿعرفة يف رحالهتا إلك مصر وتركقا ،ومبشرة هبا يف مجاهؾ جبال
التؼؾقدي ،لقغقب
الطائػ وأوديتف ،وابتعدت (فؽرة) طـ العقد إلك دائرة الؿجتؿع
ّ
طـفا إمان الذي لؿ تبحث طـف ،لؽـف وجدها :حقـ ضفر يف حقاهتا (سالؿ) الشخص ّقة
زوجا أو طشق ًؼا ،لؽـف
الؿرفقضة طاصػ ًقا مـ (فؽرة) يف بداية الرواية بقصػف
ً
ً
مؼبقٓ جدً ا لفا يف وضع العاصػة إخقية حقـ طقدهتا إلك مـزل أخقفا (سالؿ)-
كان
سعقدي ،إذ
روائل
كاكت شخص ّقة (فؽرة) أول شخص ّقة كسائ ّقة محؾ ّقة يف طؿؾ
ّ
ّ

إن إطؿال السابؼة لف مثؾ :التقأمان والؿقازية لف مثؾ :البعث وبعض إطؿال
الالحؼة لف مثؾ :ثؿـ التضحقة خضعت لضغقط الؿجتؿع الؿحافظ الؿؼصل
لظفقر الؿرأة روائ ًقا ودرام ّقا -إن رسؿ الرواية لؿالمح هذه الشخص ّقة هبذا التؽثقػ،
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الروائل بلهؿقة هذا الدور ،واقتـاع بدور الجـس
ٓ يؿثؾ سقى إيؿان طؿقؼ مـ
ّ
لروائل إهؿ يف إبراز تشؽقؾ شخص ّقة الؿرأة الؿحؾ ّقة بصقرة تبايـت طـ غقرها مـ
ا
ّ

إطؿال ،لؼد كجح العؿؾ يف اجتقاز مسللة متصؾة بتلثقر الؿجتؿع وسطقتف طؾك

الروائل فنن مـ الؿـصػ أن
إجـاس إدب ّقة ،ومـ خالل تحؼؼ ذلؽ يف هذا العؿؾ
ّ
يعدّ البداية القاطقة الـاضجة لؾرواية السعقد ّية ،وأن يؽقن مـطؾ ًؼا لقطل الـؼاد
تجاهفا ،وامتدا ًدا لؿا أراد كاتبفا أن يعرب طـف بقصػف وط ًقا شؿقل ًقا بؿا كحتاجف وترك
ما ٓ ُيحتاج إلقف! وأن ُيؿـَح حؼ الحضقر بنكصاف العؿؾ لؽقكف أقرب إلك الـضج
الػـل يف حقار ّيتف ،ووصػ الشخص ّقة بلهنا شارفت اكتؿال إبعاد يف بـائفا ،بعقدً ا طـ
ّ
بـاء بطقلل خارق تتبـاه إطؿال الؿقكقلقجقة-

وطؾك ذلؽ يؿؽـ الؼقل :إن رواية فؽرة العؿؾ الذي يمرخ لبداية الـضج
مؽتؿال مـ
ً
طالؿا
الروائل
ّ
السعقدي ،ذلؽ الـضج الذي يتطؾع إلقف الؿتؾؼل بقصػف ً
ّ

اإلبداع أو مؼار ًبا لف ،إكف العالؿ الذي لؿ يتجاهؾ دور الؿرأة بقصػفا شريؽة يف
الحضقر وفاطؾة فقف ،ولؿ يستعر دورها مـ بقئات قريبة كؿصر ،أو بعقدة طـا كالفـد
أو فركسا! بؾ استحضر (فؽرة) الؿرأة بصقرهتا آستثـائ ّقة :ففل محؾ ّقة مـ فتقات
الشؿقلل ،وكقك ّقة بقصػفا مـا ًصا لتؾؼل الـظر ّيات
الرتاثل
مؽة ،وطرب ّقة بقطقفا
ّ
ّ
طربل ٓ
الروائل يتؿثؾ هذا الفاجس يف ققلة مفؿة ٓبـ
والػؾسػات العالؿ ّقة -وكلن
ّ
ّ

سبقؾ إلك تجاهؾفا يف هذا السقاق :الؿؽان الذي ٓ ُي ُ
عق ُل طؾقف  )1(:فالؿرأة
مكث ٓ ُي ّ

إكثقي الؿستـبت
هل مؽؿـ القجقد وسر العالؿ :وٓ مؽان بال اكتؿال العـصر
ّ
محؾ ًقا ،وٓ رواية دون تشؽقؾ شخص ّقة امرأة ،وٓ مجال أن تؽتب الرواية دون
أحادي
القطل بف -إن الرواية طالؿ متبايـ قد يـجزه كاتب غقر محرتف يف قالب
ّ
حقاري
(مقكقلقجل) ،كؿا فعؾ صاحب التقامان  ،أو يخؾؼف مبدع وا ٍع يف قالب
ّ
ّ

(ديالقجل) كؿا فعؾ صاحب فؽرة -
ً

( )1محقل الديـ بـ طربل ،رسالة ما ٓ يعقل طؾقف ،جؿع :محؿقد باشا ،الؼاهرة2313 :م ،ص -7
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املساجا اهعسب:ٞٚ
 ابـ طربل ،محقل الديـ -رسالة ما ٓ يعقل طؾقف ،جؿع :محؿقد باشا،
الؼاهرة2313 :م-
الحازمل ،حسـ حجاب -البطؾ يف الرواية السعقد ّية :دراسة كؼد ّية ،جازان:

ّ

إدبل2333 ،م-
الـادي
ّ

السعقدي الحديث ،الرياض :دار العؾقم،
 الحازمل ،مـصقر -الؼصة يف إدب
ّ
1981م-
 باختقـ ،مقخائقؾ -شعرية دوستقيػسؽل ،ترجؿة :جؿقؾ كصقػ التؽريتل،
الدار البقضاء :دار تقبؼال لؾـشر1986 ،م-
كؿقذجا ،
 خؾقؾ ،إبراهقؿ -شخص ّقة الؿرأة يف الرواية الـسق ّية :لقؾك إصرش
ً
مجؾة أبحاث القرمقك ،مجؾد  ،14طدد 1996 ،1م ،ص ص -116,85
 ديب ،السقد محؿد -فـ الرواية يف الؿؿؾؽة العرب ّقة السعقد ّية بقـ الـشلة
والتطقر ،الؼاهرة :الؿؽتبة إزهر ّية لؾرتاث ،ط 1995 ،2م-
السباطل ،أحؿد -فؽرة ،الرياض :دار الصايف لؾثؼافة والـشر ،ط1989 ،2م-

ّ
الطبعل ،
 السبقّؾ ،طبدالعزيز -بدء الرواية الؿحؾ ّقة بقـ التقأمان و آكتؼام
ّ

جريدة الجزيرة ،الثؼاف ّقة ،طدد  ،23,19يف 1424.5.14,7هـ-

السعقدي الؿعاصر،
العربل
الشـطل ،محؿد صالح -فـ الرواية يف إدب

ّ
ّ
ّ
إدبل1993 ،م-
جازان :الـادي
ّ
 الؼحطاينّ ،سؾطان -الرواية يف الؿؿؾؽة العرب ّقة السعقد ّية :كشلهتا وتطقرها،
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Character as a Criterion for Novel Maturity:
Presence of Woman in the Early Saudi Novel
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Abstract
A number of conflicting views of scholars have
appeared on the actual beginning of the Saudi novel which
began from 1930 to 1959. However, no one has investigated
the significance of the female character in the novel, and its
role in the novel formation. Therefore, this paper attempts to
identify the first Saudi novel depending on the technical
maturity. Namely, it is through the building of a main
female character as a local woman. The novel 'Fikrah - Idea'
by Ahmad Al-Siba'i has managed to achieve this aspect.
Key words:
dialogism, character, dialogic quadruple perspectives,
novel, maturity.
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ْ َ َّ
َ ْ َ ُ
اسٌح
األَساق االستع
ُ ِ ِّ ِ ُ
َ َّ َ
ً انٍٕسًِ ٔانثٕصريي
انٍت ِ
تني د ِ
عبد اهوط ٚبّ محاد اهطخريٜ
كو ٞٚاهوػ ٞاهعسب ،ٞٚجاًع ٞاهقاض ٛعٚاضً ،ساكؼ ‒ املػسب
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املطتخوا:
السؾطان
شفد التقاصؾ إدبل بقـ إدبقـ الؿغربل والؿشرقل ص َػ َرة يف َط ْفد ُّ
الؿقلك اسؿاطقؾ (1139 ,1382هـ) ،بػضؾ ث ُؾة مـ إ ُدباءَ ،يبؼك أبق طؾل الحسـ
عار َضت ُف ِّ
الشعرية لِدالقة
ُ
سل (1132هـ) أ ْبرزهؿ -فؼد ت َؾ َّؼك ُتراثف بلكؿاط مـفا ُم َ
القق ّ
ِ
ِ
قري (696هـ) -اخرتكَا لدراسة هذه الؿعارضة الشعرية
البقص ّ
َشرف الد ّيـ محؿد ُ
آئتالف ِ
آستعارية لِـتَبقـ تـَؿ ْظفرات ِ
مدخؾ إكساق ِ
وآختالف بقـ الؼصقدتقـ،
َ َّ َ ُ
َ
مع ربط تِؾؽ إكَساق ِ
بسقاقات ِ
اإلكتاج والت َّؾؼل-
َ
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
تراث أدبل ،تقاصؾ أدبل ،معارضة شعرية ،كسؼ استعاري ،الرمز الصقيف-
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

إن َأبا َطؾِل الحسـ الق ِ
ُ
قس َّل (1132هـ)( )1هق العـقان
الؿبا َلغة
َ َ َ ُ
الؼقل َّ َ
لقس مـ ُ
قي (1139 ,1382هـ)-
ُ
الؿشفد الثؼايف إِ َّبان ُح ْؽ ِؿ الؿقلك اسؿاطقؾ ال َع َؾ ّ
إبرز يف َ
الع ْؾ ِؿل وإدبل ُذو رؤية تجديدية لؿ َت ْخ َش ِ
فـِتَاجف ِ
آصطدام بالسؾطة مؿثؾة يف
ُ ُ
َّ ْ
ُ
ُّ
ُّ
الؿقلك إسؿاطقؾ الذي اكطبع طصر ُه بالحزم يف الؼرارات السقاسقة طؾك الرغؿ مـ
مصادمتفا ٔراء العؾؿاء والؿتحرريـ مـ أهؾ ال ُػتْقا -ولقس بعقد ًا طـ الصقاب أن
الدولة الـاشئة واجفت تحديات التقحقد يف مقاجفة آكؼسامات والثقرات
ؾقبل لؾ ُّثغقر الؿغربقةَ -ب ْقد أكف مـ الصقاب
الؿتقالقة ،ويف مقاجفة آحتالل َّ
الص ّ
اط ِف ِ
قش إِبدَ ِ
ِ
ػ ٓقك مـ الت َّْضقِ ِ
الؼ ْس َط الؽايف لدَ ْف ِعف
الؿ َث َّؼ َ
قؼ طؾك آرائف ،و َت ْفؿ ِ ْ
كذلؽ أن ُ
الج ْل ِر بالشؽقى تؾؿقحًا أحقاكًا ،و َتصريحًا أحقاكًا أخرى-
إلك َ
وإذا كان كتاب «الؿحاضرات يف الؾغة وإدب» َل ِؼ َل اهتؿامًا بالغًا مـ َصرف

َاسؾ
َجاك بِقرك( :)2فؾـا أن كؼقل :إن الدَّ الق َة هل إي ُؼقكة التل كاكت َأ ْب َعا ُدها ورا َء َتـ ُ
أبقاب الؿحاضرات ،باطتبارها ِرح َؾ ًة حر ًة بقـ َأ ِ
هباء َذاكرة أبل طؾل الققسل ،وو ِ
اقع ِف
َ
ْ ُ َّ
ُ
ِِ
ِ
َ
ابـ
الصاطد -وٕن
لؾؿ ْؿؽِـ يف
الشقخ َ
الح ْؽ ِؿ ال َع َؾ ِق ِّي َّ
سقاق ُ
واستشرافف ُ
الؿت ََر ِّديْ ،
ُ

( )1أبق طؾل الحسـ بـ الؿسعقد بـ محؿد الق ِ
قس ّل (1132هـ) أكرب طؾؿاء الؿغرب يف الؼرن الفجري
ُ
الحادي طشر ،كان ---طالؿًا ماهر ًا يف الؿعؼقل والؿـؼقل بحرا زاخر ًا يف الؿعارف والعؾقمُ ،
ص
وخ َّ

طـ أهؾ طصره بالصدع بالحؼ بقـ يدي خؾقػة الققت ---راجقًا مـف أن يؽقن طؾك سقرة الخؾػاء-
وققامًا مـف بالذب طـ الديـ  ،مقسقطة أطالم الؿغرب ،تـسقؼ وتح :محؿد حجل ،ط  ،1دار الغرب
اإلسالمل1417 ،بقروت ،لبـان ،هـ 1996 ,م -1831.5 ،ويرجع إلك تعريػف بـػسف يف كتابف:
الؿحاضرات يف الؾغة وإدب ،تح :محؿد حجل وأحؿد الشرقاوي إقبال ،ط  ،2دار الغرب
اإلسالمل ،بقروت ,لبـان 33.1 ،2336 ،وما تالها-
(Berque (Jaques), AL-YOUSSI: Problèmes de la culture marocaine au )2
XVIIème siècle, Centre Ibn Zyad pour les études et la recherche, Rabat,
2001, pp. 29- 36, et 134- 140.
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كاصر الدرطل( )1هق مـْ َط َؾ ُؼ ذلؽ ِ
يستحؼ مـ م ِر ِ
ِ
ٍ
إثقر قصقد ًة
يد ِه
آ ْستِ ْبصار ،ففق
ُّ
ُ
ُ
ّ
ستحؼ قصقد ًة مقسقط ًة(َ )2ت َت َط َّؾع إلك
كغرض ْق ِـ مل ُلق َف ْقـ :بؾ َي
الؿدح والتَّفـئ َة
تتجاوز
ُّ
َ
ُ
َ
ِ
الشعر ِ
ِ
والعرفان -هل استجاب ٌة
الؿعرفة
والػ ْؽر،
َ
زاوجة بقـ ِّ ْ
الؿ َ
وبقـ َ
تحؼقؼ ِرهان ُ

َط َؿؾقة فِعؾقة لتعالِقؿ َّ
تؾخقصفا يف
الشقخِ  ،وٕهدافف الديـقة والدُّ ْكقَقية التل ُيؿؽـ
ُ
«اإلصالح» بؿعـاه َّ
الشامؾ( :)3يف سقاق تصاطد هقؿـة إشراف العؾقيقـ بؼقادة
الؿقلك الرشقد طؾك الشلن السقاسل -لذلؽ ،اطتربكا الؼصقدة الدالقة بمرة اإلكتاج
إدبل والشعري يف الحؼبة الربزخقة لؾققسل ،ولألجقال الالحؼة-
الدالقة الؿذكقر ُة معارض ٌة لِدالقة محؿد شرف الديـ الب ِ
قصقري (696هـ)( )4يف
ُ
ُ َ
مدح َش ْق َخ ْق ِف أبل طؾل الحسـ َّ
تؼاصع
الؿ ْر ِس ّل -وقد
َ
الشاذلل وأبل العباس أحؿد ُ
والجؿاطل ،بؾ اإلكساين -فؽالهؿا
عارض يف الؿزج بقـ الذايتّ
الؿ َ
الققسل مع كؿق َذجف ُ
ّ
ُّ
َ
التقج َف إلك الؿؿدوح لف ما ُي َب ِّر ُره
جعؾ مـ الؿعاكاة الذاتقة مـطؾؼًا لؾؼقل الشعري -إن
ُّ
اج ٌة ُمؾِ َّحة-
طؾك الؿستقى القجداين لؾشاطر -لقس الؼقل الشعري َت َرفًا :وإك ََّؿا ُهق َح َ
رطل (1385هـ) طالمة زماكف وطـف أخذ الققسل ،كان
( )1هق أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ كاصر الدَّ ّ
مشاركا يف فـقن العؾؿ كالػؼف والعربقة والؽالم والتػسقر والحديث والتصقف ،طابد ًا كاسؽًا

ورطًا ، ---مقسقطة أطالم الؿغرب ،تـسقؼ وتح :محؿد حجل-1583.4 ،
(-25-Berque (Jaques),Op.cit ,p )2
( )3زكقرب (محؿد) :الققسل فؽر ققي وراء شخصقة ققية ،ضؿـ :مجؾة الؿـاهؾ ،ع  ،15س
1399.6هـ1979 ,م ،ص268 :
( )4هق :محؿد بـ سعقد بـ حؿاد بـ طبد اهلل الصـفاجل البقصقري الؿصري ،شرف الديـ ،أبق طبد اهلل
(696 , 638هـ) :شاطر حسـ الديباجة ،مؾقح الؿعاين-كسبتف إلك ب ِ
قصقر (مـ أطؿال بـل سقيػ،
ُ
بؿصر) ُأمف مـفا-وأص ُؾف مـ الؿغرب مـ قؾعة حؿاد مـ قبقؾ يعرفقن ببـل حبـقن ---ووفاتف
بآسؽـدرية -لف (ديقان شعر  ,ط) وأشفر شعره الربدة ،ومطؾعفاَ ( :أمِـ َت َذ ُّك ِر ِجقر ٍ
ان بِ ِذي َس َؾ ٍؿ)
ْ
َ
ِ
ػ َت ْر َقك ُرقٍ َّق َؽ ْإَ ْكب َقا ُء)…  ،الزركؾل (خقر
شرحفا وطارضفا كثقرون ،والفؿزية ،ومطؾعفاَ ( :ك ْق َ
الديـ) :إطالم-139.6 ،
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القاقع الؿرت ِّدي الذي يعقش الشاطر بقـ ُضفراكقف -الػتـةُ ،والحروب
ويزيد مـ ضرورهتا
ُ
والجفآت ---وإذا كان الققسل
الصؾقبقة ،وفسا ُد الدُّ كقا وأهؾِفا ،وفسا ُد الديـ بالبدع
َ
َّ

شعر ُه
فصؾ يف بقان ذلؽ يف كِتاجف
قد َّ
ضؿـ َ
العؾؿل وإدبل الزاخر :فنن البقصقري قد َّ
ّ
اط ُف الؿرير مع أهؾ السؾطة ،و َف ْض َح ُف لؾ ُّظؾؿ آجتؿاطل( ،)1يف سقاق
ما ُي ْب ِر ُز ِص َر َ

ِ
طؼائد أه ِؾ الؽِتَاب يف
لؿقاجفة
الحروب الصؾقبقة التل َأ ْل َج َل ْت ُف إلك َفتْحِ َجبفة ُأخرى ُ

العديد مـ قصائده( ،)2ومـفا قصقدة ال ُبردة ا ّ
الصقت-
لذائعة ِّ
وتـدرج دراستـا لؾؼصقدتقـ يف كطاق آهتؿام بالتقاصؾ إدبل والػؽري بقـ
مغرب إمة اإلسالمقة ومشرقفا ،اطتؿاد ًا طؾك الؿعارضة الشعرية بقصػفا َش ْؽالً
محاورة الذاكرة الرتاثقة بؿـَاددتِفا ،وطؾك إِح ِ
ِ
قاءها
ِشعريًا أثقر ًا يحرص طؾك
ْ
ُ ََ
بؿصاو َلتِفا -وسـتَّخذ مـ الـَّسؼ ِ
آ ْستِ َع ِ
لؾؿؼاركة بقـ ال َؼصقدتقـ -و َكؼصد
ُ َ
ار ّي َمدْ خالً ُ
َ
بالـَّسؼ ِ
آ ْستِ َع ِ
ار ّي ما ذهب إلقف كؾ مـ ٓيؽقف وجقكسقن طـد تـاولفؿا لـسؼقة
َ
ٍ
ففؿ شلء ما
التصقرات آستعارية :حقث َي ْؽ ُؿ ُـ
جقهر آستعارة يف كقهنا ُتتقح َ
ُ
ٍ
فلن َك ُؼقل َّ
شلء آخرْ ---
َّصقر ُم َبـْ َق ٌـ استعاريًا
وتجربتَف أو معاكاتف اكطالقًا مـ
إن الت ُّ
فؿعـك ذلؽ أن إكشطة والؾغة ُم َبـْقَـَان استعاريًا ( -)3وكظر ًا لحرص الققسل طؾك
الؿعارض بالؿراهـة طؾك أكساق
الغاية اإلحقائقة بؿعـاها الشامؾ :فؼد تجاوز كؿقذجف
َ
استعار ّية غـ َّقة-
( )1واكظر طؾك سبقؾ التؿثقؾ كقكقة البقصقري[ :القافر]
ػ ا ْل ُؿ ْسـت َْخدَ مِقـَا
َثؽِ ْؾ ُت َص َقائِ َ

ِ
ــقف ُؿ َر ُجــالً َأمِقـَــا
ــؿ َأ َر ف ُ
َف َؾ ْ

ديقان البقصقري ،تح :أحؿد حسـ بسج ،ط  ،1دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان1416 ،هـ,
1995م ،صص-193 ,189 :
( )2كػسف ،صص-151 ,116 :
( )3آستعارات التل كحقا هبا ،تر :طبد الؿجقد جحػة ،ط  ،2دار تقبؼال لؾـشر ،الدار البقضاء2339 ،م،
ص-23 :
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 - 1اه٘اقا امل دً٘ٗ ٜض٘ع ٞامل٘ت:
تحضر مقضقطة الؿقت يف قصقدة البقصقري مـ أجؾ آطتبار ،مـ خالل
ُ
ِ
كسؼ استعاري مللقف هق َّ
الؿطؾع ،جاطالً مـ
قح
الشقب -و َي ُؾ ُ
القطل الؽتابل( )1يف َ
ُ
البقاض مداد ًا لؾؽتابة يف سقاد ال ِّؾ َّؿة -كتاب ٌة جـائزية تلبِقـ ِ َّقة لشباب الشاطر ،ول ِ ُؿت َِع ِف
ِ
ب َر ُس ُ
الشامتات -إن َّ
ات ال َعذارى َّ
وكذير
الؿقت،
قل
التل ُي َؽ ِّػـُفا
البقاض ،و َك َظ َر ُ
ُ
الشقْ َ
ُ
آ ِّتعاظ ِ
ال َػـاء -لذلؽ ،يـتؼؾ البقصقري – كؿا فعؾ يف بردتِف ,إلك ِ
وآطتبار مـ
ُْ َ
ُ
اإلكسان الؿرتدد بقـ الـقى ،وبقـ ما حؿؾف جفالً مـ الفقى،
َت َؼ ُّؾب الحال بف ،هق
ماكة ِ
وترديف يف هاوية إرض حقث لؿ يح ِسـ َتحؿ َؾ َأ ِ
الخالفة فقفا ،بؿا اقرت َف ُف مـ
ُ ْ
ِّ
َ ُّ
ٍ
ب اهلل والرسقل ﷺ
َخطقئاتُ ،مغرتِبًاُ ،م ْعدَ مًا ،خائػًا ---وما مـ
خالص لف إٓ ُح ُّ
ب أولقائِف الصالحقـ ومـفؿ الشقخان َّ
والؿ ْر ِس ّل-
ثؿ ُح ُّ
اذلل ُ
وآلفَّ ،
الش ّ
وطؾك هنج التَّجريد ،سار اإلمام الققسل يف بداية قصقدتف الحافؾة
لؾربط بقـ
بالؿقضقطات والػـقن ،والتل اتخذ ُح ْس َـ التخ ُّؾص وآستطرا َد سبقالً َّ
ُفصقلفا -وإذا أمؽــا أن كُؼابؾ أبقات ال ُبقصقري الثالثة والعشريـ (مـ البقت إول
إلك  ،)23بلبقات الدَّ ال ّقة مـ حق ُث الؿقضقطة.الغرض الؿتـاول :فنن ذلؽ سقؿتد
بـا إلك البقت الثامـ والعشريـ بعد الؿائتقـ ( -)228أي ما يزيد طؾك أبقات الؼصقدة
الؿعارضة بؿائتل بقت وخؿسة أبقات (-)235
َ

( )1يدل هذا الؿػفقم طؾك أن القطل بالؽتابة سابؼ طؾك الؽتابة الػعؾقة ،أو تؼـقة الؽتابة بقصػفا رمقز ًا
مخطقصة ُي َع َّب ُر هبا طـ الػؽر والثؼافة -يؽؿـ هذا القطل يف الثؼافات الشػقية أيضًا ،و ُيع ِّبر طـ ذاتِف مـ
خالل الؾغة ِ
فـحسب طز الديـ (حسـ البـا) َّ
فنن فؽرة الؽتابة كاكت مقجقدة يف الذهـ البشري
كػسفا-
َ
الستَّة إخقرة مـ ُطؿر البشرية  ،الشعرية
طؾك أكحاء مختؾػة قبؾ ُضفقر تؼـقة الؽتابة يف أٓف ِّ
والثؼافة ،مػفقم القطل الؽتابل ومالمحف يف الشعر العربل الؼديؿ ،ط  ،1الؿركز الثؼايف العربل،
بقروت ،لبـان – الدار البقضاء ،الؿغرب ،2333 ،ص-77 :
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عارض يف الؿقضقطة ذاتِفاُ ،مسرتفد ًا مـ
وقد بارى
الؿ َ
الققسل كؿق َذج ُف ُ
ُّ
ِ
الؿ ْحدَ ثقـ
صريؼتقـ شعريتقـ لؾتعبقر طـفا :صريؼة إوائؾ (ال َبداوة) ،وصريؼة ُ
ديـ.الح َضر)ِ -طالوة طؾك ذلؽ ،اكتؼؾ مـ الػردي إلك الجؿاطل ،ومـ
(الؿق َّل
َ
الؿاضل إلك الحاضر مـ أجؾ استبصار الؿستؼبؾ -ولؽـ الققسل َ
قابؾ مقضقطة
الؿعارضة ،بالتَّؿطقط مـ خالل أكساق استعارية
الؿقت القاردة يف ُمستفؾ الؼصقدة
َ
غاير تؾؽ التل راه َـ طؾقفا البقصقري-
ُت ُ

 1-1يٍ َغك انشٛت إنٗ َغك انطهم:
الـسقب لدى الشاطريـ معا ،غقر أن البقصقري شرع بـ كتابة
الؿطؾع
تضؿـ
َ
ُ
الشقب وآطتبار بالػـاء اكطالقًا مـ فـاء الشباب ،وذهاب متع الدكقا الزائؾة-
[الؽامؾ]
ض فِل َأسقدِ
ِ
قب بِ َل ْب َق ٍ
ْ َ
َب ا ْل َؿش ُ
َ ,1كت َ

ب ْغ َضاء ما بقـِل وبقـ ا ْل ُخردِ
َ َْ َ
َ َ َْ
َ
َّ

وجف ُف َش ْط َر َو ْط ٍل كِتَابِل آخر ،يتعؾؼ بإصالل التل سار
يف حقـ َي َّؿ َؿ القُقسل َ
فقفا الشاطر طؾك هنج صريؼة العرب يف الـَّسقب ،وطدَّ ها مـ حسـات قصقدتفٕ ،هنا
لقست مجرد تؼؾقد – كدأب ال ُؿ ْحدَ ثقـ ,بؾ تتقفر طؾك طـصر الصدق ،لؽقن
القققف طؾك إصالل جاريًا طؾك التحؼقؼ ٓ طؾك مجرد الػرض -)1( ---أي أن
الـسقب يف الؼصقدة مرتبط بالقاقع الػعؾل لؾشاطر ،وبقجداكف ماضقًا وحاضر ًا -وٓ
يـػل ذلؽ طـصر التخققؾ :إذ لؾتحؼقؼ هـا دٓلتان:
 الدٓلة القاقعقة باطتبارها تجربة وجداكقة معقشة-
ِ
الؿجاوزة لألصالل الؼديؿة وساكـقفا -ففل لقست
 الحؼقؼة الصقفقة
الش ِ
الققسل َّ
ار ُح طـ صريؼ التلويؾ،
مؼصقدة لذاهتا :بؾ هل رمقز صقفقة ك َّبف طؾقفا
ُّ
( )1الققسل :كقؾ إماين يف شرح التفاين ،د-ط ،د-ت ،ص-3 :
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قائالً :ويف البقت براط ُة الؿطؾع ِ
ٓطتبار الفضاب هبضاب ِ
الع ْؾؿ والدِّ يـ القارديـ مـ
َ
ِ
 والتَّعريجَ :ح ْب ُس َمطاياوبحر الشريعة كالشقخ الؿؿدوح هبا ؓ
َط ْق ِـ الحؼقؼة
إرواح والؼؾقب وإبدان طؾك مخالطتفؿ ومقدهتؿ وخدمتفؿ وآستػادة مـفؿ،
وشؽرهؿ طؾك ذلؽ بإفعال وإققال ،ومـ ُّ
الشؽر ال َّثـاء طؾقفؿ
وآقتداء هبؿ،
ُ
كفذه الؼصقدة يف هذا الشقخ[ -)1( ---الؽامؾ]
اب ا ْلقردِ
َ ,1ط ِّر ْج بِ ُؿـْ َع َرجِ ا ْل ِف َض ِ
ُ َّ

اب وبقـ َذ ِ
ات ْإَ ْر َم ِد
َب ْق َـ ال ِّؾ َص ِ َ َ ْ َ

َّ
واقع الػتـة الذي طايشف الققسل – ومعاصروه مؿـ ذكركا سابؼًا ومؿـ لؿ
إن َ
كذكر ٓ ,بد لف مـ جبال راسقات مثؾ إوتاد تحػظ الػرد مـ التقف طؾك الؿستقيقـ
الروحل والؿعريف ،بعد شققع البدع والجفؾ -وما تؾؽ الجبال إوتا ُد إٓ أهؾ العؾؿ
والتؼقى -هؿ الرسقم الباققات الدآت طؾك الفدى والحؼ -والققسل بتلويؾف
لؿؼدمتف الطؾؾقة يمكد ضؿـقًا:


أكف متؿؽـ مـ الـؿقذج الشعري الؼديؿ الذي يسعك إلك إحقاء روكؼف لغ ًة

وتصقير ًا-

ِ
الؿ ْحدَ ُثقن
 وأكف يتجاوز بتؾؽ الؿقضقطة مجرد التؼؾقد الذي سار طؾك َهدْ يِف ُ
القققف طؾك إصالل  ,التل ُيؾِ ُّح الققسل
الرمزية التل تجعؾ مـ ُ
مـ الشعراءَ ،
كحق َّ
يف شرحف لؾدالقة طؾك وجقد ُم َعادلِفا الؿقضقطل يف واقعف آجتؿاطل (ديار أهؾف

حؼقؼة) ,بجعؾفا مجازا يـؼؾ الؼارئ  ,غقر الـبقف كؿا كػفؿ مـ شؽقى الققسل ,إلك
التلويؾ الصقيف الذي يشفد برباطة مطؾع الؼصقدة:
هضاب ِ
الع ْؾ ِؿ والديـ-
 الفضاب
ُ
القاردون مـ َط ْق ِـ الحؼقؼة و َب ْح ِر الشريعة-
 القرود
( )1كػسف ،ص-4 :
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

َح ْب ُس مطايا إرواح والؼؾقب وإبدان طؾك ِ
اإلفادة مـفؿ-
َ

حقث يغدو لؽؾ طالمة لغقية مؼابالن أحدهؿا ضاهر وأخر باصـ -ي ِ
قه ُؿ
ُ
إَو ُل بالتَّؼؾقد ِ
وآتباع -ويـحق ال َّثاين إلك الح ْػ ِز طؾك التلويؾ ،والبح ِ
ث طـ إسرار-
َ ْ
َ
َ ُ
َّ
الؿـ َْحك الثاين ،دون الـُّزوع إلك التػصقؾُ ،معتذر ًا َّ
بلن
قسل باإلشارة إلك َ
يؽتػل القُ ّ
ٍ
ِ ِ
ِ
لح َّػاضفا ما طسك أن ُي ْشؽِ ُؾ
ختصر ُي َب ِّق ُـ ُ
َغا َي َت ُف مـ َش ْرحف لدَ القَّتف هل َو ْض ُع تؼققد ُم َ
ِ
لتؼدير معاكقفا و َت ْح ِر ِير ما لؿ َي ُؽ ْـ ُبدٌّ مـ َمباكقفا -إ ْذ ذاك َيت َِّس ُع
مـ ألػاضِفاَ ،غقْ َر ُمت ََصد
ِ
وي ُط ُ
مقضقطات
قل ،و َي ْػت َِؼ ُر إلك َأ ْز َمان ٍو ُف ُصقل ( -)1ولذلؽ ،قؾقالً ما َي ُعق ُد إلك تلويؾ
البدَ اوة وأكساقِفا ِ
آستِ َعار ّية َتلويالً ِطرفاكقًا -وكلكَّف يعتؿد طؾك كباهة الؼارئ يف
َ
َ َ
ُم َقاصؾة ُمجاوزة الظاهر إلك الباصـ-
ُ
البحث طـ َبؼايا ا ْل َحقاة يف
إن الغاي َة مـ الدطقة إلك ال َّت ْع ِريج طؾك الؼقم هل
ُر ُسقم الؿقت ذاتِف -لذلؽ كاكت أوصا ُففؿ إحقا ًء لؼقؿ بادت يف غقاهبؿ ،أو لغقاهبؿ-
ِ
ِ
وطقدة الربقع إلك ما درس
بنحقاء الؼؾب،
وزيار ُة ُقبقرهؿ الؿصحقب ُة بال ُبؽاء ك َِػق َؾ ٌة
مـف (=الؼؾب) وفقف ،مـ الذكرى-

َ -2-1غك انشٔػخ:
راهـ الشاطر يف ِ
كسؼ ال َّطؾؾ طؾك القققف بديار الؿقت مـ أجؾ استجالب
الحقاة بؿعـاها الديـل الصقيفّ ،حقاة الؼؾقب بالت ََّذكُّر ِّ
والذك ِْر وا ْل ُب َؽاءَ ٓ ---ت ْح ُض ُر

ُ
الؿرأ ُة يف ك ََسؼ ال َّطؾؾ :وإك ََّؿا َي ْح ُضر َق ْق ٌم َت ْح َقا ا ْل َػ ُ
قاضؾ بحقاتِ ِف ْؿ فِ ْت َقاكًا
ضائؾ وال َػ
قـ ُ
الشاطر الؿريدُ أن ُي ِعقدَ ماض َق ُف يف وصـ ِ ِف
يستطقع
الس ْؼ َقا َو ْحدها
ُ
و ُم ْؽت َِفؾِ َ
ُ
وش ُققخًا -بِ ُّ
ِ
العقش الفـلء ال َغ ُّض ،والسرور الـ ِ
ُ
ُ
خاص ًة ِصبا ُه َ
َّاض ُر،
حقث
وشبق َب َت ُف:
الحقاة،
إلك
َ
َّ
ُّ ُ ُ
وال َّؾ ْف ُق ا َّل ِذي ٓ ُي ْػ ِسدُ ه التَّػؽقر يف العقاقب -هق َز َم ٌـ َي ُ
عقش ُف الشاطر طـ صريؼ الت َّذكُّر
( )1كػسف ،ص-2 :
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َسؼ استِ َع ِ
وآسرتجاع مـ خالل ك ٍ
ُ
الؿ ْحدَ ثِقـ مـ الشعراء (مـ
اري
يدخؾ يف صريؼة ُ
ؼابؾ ضاهريًا « َ
البقت 15إلك  -)45كؼصد كسؼ «الروضة» التل ُت ُ
الطؾؾ» مـ حقث
الؿؿقزات ،والبـاء الؾغقي -وقد كان الققسل طؾك َو ْطلٍ تام هبذه الـَّؼؾة :فا َّت َخذ مـ
«الؿاء» طـصر ًا أساسقًا لؾتخ ُّؾص إلك تذكُّر الصبا والشباب -كؼصد الؿا َء الذي َت ِر ُد
آلتػات كحق
ػقض ُف الشاطر طؾك ديار إحبة -هذا
ُ
الفضاب مـف ،وما َء الدمع الذي ُي ُ
ُ
الؿاضل َ
ػقض
الخ ِصقب أ َّدا ُه
ُ
لؾروضة وما شؿ َؾتْ ُف مـ ُصقر جزئقة َت ُ
الـسؼ آستعاري َّ
ور َوا ًء وهبا ًء بلزهارها وأصقارها وأثؿارها -بقد أن هذا الـسؼ ورد مـػقًا :بؾ داخالً
ما ًء ُ
يف ِ
آ ْمتِـَاع[ :الؽامؾ]
َ ,23ما َد ْو َح ٌة َف ْقـَا َك ٌة َأ ْو َر ْو َض ٌة

بِ َخ ِؿق َؾ ٍة َأ ْو فِل َي َػا ٍع َأك َْج ِد

()---
ما َخ َّطف الدَّ بر ِ
 ,35بِ َل َل َّذ مِ ْـ تِ ْؾ َؽ ال َّؾ َقالِل َل ْق َم َحا
ان َس ْعدُ
ُ
ََ
َ
إَسع ِ ()1
قسل لفذا الؿاضل ِ
ِ
الخ ْص ِ
الزد ُ
ََ
مان إلك قِالع الذكرى،
ب ا َّلذي َك ْ َػا ُهْ َ َّ
إن تذك َُّر ال ُق ّ
كسؼ ال َّطؾؾَّ -
الؿقت يسطق
ٕن
لقس ُي ْج ِدي يف الحاضر الذي َر َم َز إلقف ضاهر ًا وباصـًا ُ
َ
(الصبا
طؾك الـ ََّس َؼ ْقـ َمعًاَ -ف ُفؿا حاضران لتلكقد َس ْطقة الؿقت طؾك الؿاضل
ِّ
الػردي والجؿاطل ديـقًّا
الؿت ََر ِّدي طؾك الؿستقى
ّ
والشباب) وطؾك الحاضر ُ
ربزه ال ُػ ُ
صقل التَّالقة مـ الدَّ القة(-)2
وطؾؿ ّقًا ---وهق ما ُت ُ
( )1كػسف ،ص ص-15 ,11 :
( )2تـاول الدكتقر آيت مبارك (الحسقـ) بالدراسة والتحؾقؾ دالقة الققسل ،وذهب إلك أن الػؽرة الؿفقؿـة
طؾقفا هل« :الطريؼ إلك اهلل» التل تـبـل طؾك بـقات ثالث هل :بقـة آكؽسار (الحزن ،الدمع ،الؿقت،
الخـقع والخضقع) ،وبـقة آستؼرار (الرتفف والراحة ،الغقث والؿاء ،الحب ،العؼؾ) ،ثؿ بـقة آستبصار
(الرتغقب والرتهقب ،الؿؿؾؽة اإلكساكقة ،العؾؿ والديـ ،الؿشقخة) ،اإلبداع الشعري وقضايا الـؼد
إدبل لدى الققسل ،أصروحة لـقؾ الدكتقراه ،مرققكة بجامعة الؼرويقـ ،كؾقة الؾغة العربقة مراكش،
=

674

ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

طَٕحُ انًٕد ٔ َلذَسُ انفشاقََ :غَكُ انًطبٚب ٔانهٛم
 -3-1عَ ْ
والحضري هل سطق ُة الؿقت طؾك
ُخالصة الـسؼقـ آستعاريقـ البدو ِّي
ِّ
الؿاضل أفؾ ،وطؾك الحاضر الذابؾ ،طؾك الؿستقيقـ الػردي والجؿاطل -لذلؽ،
َّصريح باستحالة
اكتؼؾ الققسل إلك التصريح بؿا رمز إلقف يف بداية دالقتف -كؼصد الت
َ
َ
شاخ ْت،
الؿشرق -يتلكد هذا بالؼرون السابؼة التل ماتت بعدما
طقدة الؿاضل ُ
الزجاج تؿامًا[ -الؽامؾ]
وا ْك َؽ َس ْ
رت وما َأ ْم َؽـَفا ان َتـ َْش ِعب ،مثؾ ُّ
َو َي ُعق ُد َش ْق ٌخ فِل َش َب ِ
اب ا ْل ُػ ْر ُه ِد
َما َغا َل ُف ْؿَ ،وا ْل َؿ ْر ُء َغ ْق ُر ُم َخ َّؾ ِد
َل ْؿ َيـْت َِف ْج ُف بِ َر ْحؾِف َف َؽ َل ْن َق ِد-)1(--

ِ
اج إِ َذا ا ْك َػ َلى
َ ,46ه ْق َف َ
ب ُّ
الز َج ُ
ات َي ْر َتئ ُ

َ ,47د َر ُجقا ك ََؿا َد َر َج ا ْل ُؼ ُر ُ
ون َو َغا َل ُف ْؿ
 ,53إِ َّن ا ْلؿـ َ ِ
السبِ ُقؾ َف َؿ ْـ َي ُؽ ْـ
ُقن ه َل َّ
َ
َ
يساير يف هذا الػصؾ
أدخؾ الققسل أبقاتف هذه يف القطظ والتذكقر ( -)2وهق
ُ
ِ
بـ َط ْبدُ َ
إكدلسل يف رائقتِف الشفقرة( ،)3يف ذكر الؼرون
ون
الؿجقد َ
مـ قصقدتف طبدَ َ
ِّ
الؿاضقة وسطقة الؿقت طؾقفا طؾك الرغؿ مـ ُققهتا وجاهفا (بـق ساسان ،الؼقاصرة،
=
1421,1423هـ 2333,1999.م ،ص ص -131 ,133 :وك ََرى أن الؼصقدة يف ُمجؿؾفا تتطؾع إلك
آستؼرار الذي َ
استؼرار ٌ
معقش طؾك مستقى الذاكرة ،ولقٓ
الققسل
يتذك َُّر ُه
الؿستؼبؾ وتستشرففٕ ،ن
ٌ
َ
ُّ
آلتػات إلك الؿاضل البعقد ،ولؿا كان – أيضًا ,التط ُّؾ ُع إلك
تر ِّدي القاقع الذايتِّ والجؿاطل لؿا كان
ُ
ٍ
إصالح ذلؽ القاقع طؾك ُأ ُس ِ
ُ
كاصر ركقز َتفا -لذلؽ ذهبـا هـا إلك
الشقخ اب ُـ
س ا ْل ِعؾؿ والديـ التل كان

دمج البـقتقـ إو َل َق ْقـ لؽقهنؿا واقع َت ْق ِـ تحت َسطقة الؿقت-
( )1الققسل :كقؾ إماين يف شرح التفاين ،ص ص-21 ,19 :
( )2كػسف ،ص-23 :
( )3مطؾعفا[ :البسقط]
َالدَّ ْه ُر َي ْػ َج ُع َب ْعدَ ا ْل َع ْق ِـ بِ ْإَ َث ِر

َف َؿا ال ُب َؽا ُء طَ َؾك إَ َش َب ِ
الص َق ِر
اح َو ُّ

اكظر :تحؾقؾ مػتاح (محؿد) لؾؼصقدة يف كتابف :تحؾقؾ الخطاب الشعري (اسرتاتقجقة التـاص) ،ط ،3
الؿركز الثؼايف العربل ،بقروت – الدار البقضاء-1992 ،
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دارا ،الحؽقؿ ،طبد الؿدان ،سبل ،طاد ،بـق مروان ،دساكر جؾؼ ،بـق العباس )---كؾفؿ
وح الؿرء ٓ ُبدَّ ُمػارق ٌة َج َسدَ ُه (مـ البقت 74إلك  )133مثؾؿا
كاكقا دلقال طؾك أن ُر َ
فارق مـ ُ
ُخؾػ فقفا ،بقد أكف لؿ ُي ْح ِس ْـ َت َح ُّؿ َؾ
قبؾ الجـ َة مرتديًا إلك إرض التل است َ
ٍ
ِ
ِ
كحق
صقره الؿقت ،يف رحؾة َطؽسقة َ
الرغؿ مـ يؼقـف أن َم َ
أماكة آستخالف ،طؾك ُّ
ِ
قصقري ،غقر أكف ُيقاصؾ
الحساب يف الؼرب ،ثؿ الؼقامةُ -
ّ
وهـا يتؼاصع الققسل مع البُ
آبتعاد طـ كؿقذجف بالتػصقؾ يف القطظ والتذكقر بققم الحساب ،وفراق الدكقا
أبدي أشدً َر ْوطًا و ُغ َّؿ ًة مؼارك ًة بغقره[ -الؽامؾ]
بلكؿؾفا ---وهق فراق ٌّ
ا ْلؿتَعقدِ
ل ِ ْؾؿ ْل َل ِ
ػ
َأ َب ِد َّي ٍة
ُ َ َّ
َ
ػ بِ َل ْب َع ِد
فِل َه ِذ ِه الدُّ ْك َقا َف َؽ ْق َ
قب ا ْلؿق ِق ِد()1
َذ ْو َب ال ُّؾ َج ْق ِـ َط َؾك َل ِف ِ َ ْ

 ,133يا ُغؿ ًة لِـُ ُػ ِ
قسـَا مِ ْـ ُف ْر َق ٍة
َ
َّ
وطـَا
 ,131إِ َّن ا ْل ِػ َر َاق َي ُشق ُقـَا َو َي ُر ُ
ِ
وب َط َؾك الـ ََّقى
َ ,132والـَّ ْػ ُس آل َػ ٌة َت ُذ ُ
إن ِذكْر ِ
إصغرَ ،
َ
الػراق إَكرب هق الذي ُي َف ِّق ُن طؾك َّ
فراق
الػراق
الشاطر
َ
َّ َ
َرسؿًا
الؿجد والعال (مـ البقت 133إلك ُ ،)173مت ِّ
إه ِؾ والق َلد يف رحؾتف كحق َ

ُ
يرحؾ يف شعره لقحدد مقضعف يف العالؿ ويف محقطف
ُخطقات الشاطر الؼديؿ وهق
ِ
()2
عارضة
الؿ َ
قسل إلك تؿطقط مقضقطات الؼصقدة ُ
الطبقعل  -وهـا أيضا َي ْع َؿدُ ال ُق ُّ
ِ ِ
قص ْق ِر ِّي يف سقاق
بتصقير َم ْش َفد ا ْلػ َراق -و َت ْجدُ ر اإلشار ُة إلك أن الػراق َو َر َد لدى ال ُب َ
الصقيف الذي يؼتضل مـ السالؽ.الؿريد الرحؾ َة كحق الشقخ َّ
اذلل
السؾقك ُّ
ُّ
الش ِّ
ِ
ِِ
الؽشػ -اطتؿد
الؿ ْر ِس ِّل ،وا ِّتباع سبقؾِ ِف مـ أجؾ الت ََّر ِّقل يف الؿؼامات ل ُبؾقغ
ووريثف ُ
البقصقري يف بقان ذلؽ طؾك قِ َّصة ُمقسك وال َخ ِضر ،كؿا أسؾػـا ،يؼقل[ :الؽامؾ]
( )1الققسل :كقؾ إماين يف شرح التفاين ،ص-48 :
( )2بـ الشقخ (جؿال الديـ) :الشعرية العربقة ،تتؼدمف مؼالة حقل خطاب كؼدي ،تر :مبارك حـقن ومحؿد
القلل ومحؿد أوراغ ،ط  ،1دار تقبؼال لؾـشر ،الدار البقضاء1996 ،م -ص-19 :
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

اإلمام َّ ِ
إن ِ
َّ ,43
لل َص ِري ُؼ ُف
َ
الشاذ َّ
َ ,41فا ْك ُؼ ْؾ َو َل ْق َقدَ مًا َط َؾك آ َث ِ
ار ِه
َ ,73ف ْؾ َق ْؼ ِص ِد ا ْل ُؿ ْست َْؿ ِس ُؽ َ
قن بِ َح ْبؾِ ِف

ِ
ِ
ِ
الؿ ْفت َِدي
فل ا ْل َػ ْض ِؾ َواض َح ٌة ل َع ْق ِـ ُ
َفن َذا َف َع ْؾ َت َف َذ َ
اك َ
آخ ُذ بِا ْل َق ِد
دار ا ْلب ِ
ؼاء مِ َـ ال َّط ِر ِ
يؼ إَ ْقص ِد()1
َ
َ َ َ

يف الؿؼابؾ ،تتسع الؿقضقطة لدى الققسل لتشؿؾ التجربة الذاتقة الؿرتبطة
ابـ ِ
الش ْقخ ِ
َ
ولتشؿؾ ،أيضًا ،الرحؾ َة السؾقكقة ك َْح َق َّ
كاص ٍر الدَّ ْر ِط ِّل،
بؿاضقف وواقعف-
ِ
َ
ولتشؿؾ،
بتقاصؾ التَّر ِّقل ال َؼ ْؾبِ ّل-
الح َّؼة :هق َس َػ ٌر ُمتقاصؾ
ُ
ُمرشده إلك الؿعرفة َ

الققسل طؾك
الؿؼام َيتؿ َّق ُز
كذلؽ ،الرحؾ َة يف ذاكرة الرتاث الشعري الؼديؿ -ويف هذا َ
ُّ
يرحؾ يف ُت ِ
ُ
راث الشعر –
َاصاتِف ال َغـ َّقة مع تؾؽ الذاكرة -أو لِـَ ُؼ ْؾ :إ َّك ُف
البقصقري بِ َتـ َّ
ِ
واسؿ
الر ْح َؾة ،وما ْار َت َب َط هبا مـ َر
َ
وإدب طام ًة ,هبدف إحقائف مـ خالل مقضقطة ِّ
و َأك ٍ
ْساق استعارية-

الرحق ِؾ يف هذه الدكقا مـ حال إلك حال ،والرحق ِؾ مـ
ققـ
ُي ُ
الققسل بؼدَ ِر َّية َّ
ُّ

َ
لؿ ْرتاب ! َغ ْقر َّ
أن الؿرأ َة
فصؾ
الدكقا بالؿقت الذي َّ
الؼقل يف سطقتف بؿا ٓ َيدَ ُع شؽ ًا ُ
ِ
ِ
ِ
وبـربة الـَّاصح َص ْقر ًا :ف َل ْش َب َف ْت
بـربة الالئؿ تارةً،
تؿس ُؽ بف ،و ُتثَ ِّب ُطف
الغ َّرة (هـد) ت َّ
الشاطر ْيـ (= ُطرو َة
مسعاهؿا ٕن
كؾتاهؿا خاب
بذلؽ َز ْو َج ُطروة بـ القرد(-)2
ُ
ُ
َ
( )1ديقان البقصقري ،م-س ،ص-68 :
( )2كؼقلف[ :الطقيؾ]
َوكامِل َوإ ِ ْن َل ْؿ َت ْشت َِفل الـ َّْق َم َفاِ ْس َف ِري
َأقِ ّؾل َط َؾ َّل ال َّؾ ْق َم َيا بِـ َْت ُمـ ِْذ ٍر
الس ِّؽقت (أبق يقسػ يعؼقب) :شرح ديقان طروة بـ القرد العبسل ،اطتـك بتصحقحف :الشقخ ابـ
ابـ ِّ
أبل شـب ،ط ،خزاكة الؽتب العربقة ،الجزائر1926 ،م -ص-63 :

ويرى ُخؾقػ (يقسػ) أن مـ مقزات شعر الصعالقؽ تخصقصفؿ مؼدّ ماتِفا لؿخاصبة الؿرأة ---
يظفر صاح ُبفا إلك جقارها بطال ققيا مستفقـا بحقاتف مـ أجؾ فؽرتف ---ويحاول أن ُيؼـعفا
الضعقػة التل ُ
يف ُققة وإيؿان بسداد رأيف ،وسالمة َم ْذ َهبِف يف الحقاة ، ---الشعراء الصعالقؽ يف العصر الجاهؾل ،ط ،3
دار الؿعارف ،الؼاهرة ،د-ت ،ص-268 :
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طـدهؿا ال ُغـ ُْؿ واإلخػاق :إ ْذ يف كِ َؾ ْق ِفؿا َتح ُّؼ ٌؼ َّ
لؾذات بالـَّجاح ،أو
قسل) ِسقان
ُ
وال ُق ّ
ٕن ِ
الؿ ْؼ ُرون بال ُع ْذر -لذلؽ َيرحالن طـ إهؾ واإلخقان والقصـ َّ
الع َّز يف
بال َػ َشؾ َ
الـُّ َؼ ِؾ(-)1
إن فراق الققسل ٕقرب الـاس ٌ
دلقؾ طؾك ققة طزمف طؾك الؿسقر كحق الؿعالل
ٍ
ُ
الؿؿدوح دلقالً طؾقفا ،و ُمرشد ًا إلقفا -وتػصق ُؾف يف تصقير
كاصر
ابـ
التل ُي َعدُّ
ُ
الشقخ ُ
ِ
إبـاء ِ
ِ
الػراخِ  ,يزيدُ مـ
ومػارقة
جزئقات الػراق – خاصة التـازع مع الزوجة،
مجرد تـازع ،وإكؿا هق ك َْز ٌع لؾـَّ ْػ ِ
الس َقى ،وإلؼا ٌء هبا يف ُمغامرة
س مـ ِّ
اإلقـاع بلكف لقس َّ
والعرفان ي َؼع ِ
ٕن ا ْل ِع ْؾؿ ِ
الؿ َجاهؾَّ ،
ان َخ ْؾ َػ َفا (=الؿجاهؾ) -وقد استـد
َ َ
ْ
َ
الرحؾة َط ْب َر َ
ِّ
ػ يـْف ُؾ مـ صقرةِ
ٍ
الققسل – هـا أيضًا ,إلك ك ََس ٍؼ استعاري َبدَ ِو ّيَ ،
ُ
أخذ َم ْظ َفر َو ْص َ َ
ِ
الـَّاقة يف ِّ
صريؼة ال َع َرب يف
الشعر الجاهؾل (مـ البقت171إلك َ ،)172أ ْي َأ َّك ُف َطا َد إلك
ٍ
ػ الرح َؾة والراحؾة ،وما تتضؿـُف مـ رو ِ
وص ِ
جديدة-
ولؽـ مـ أجؾ َغايات
اسؿ،
ْ
َّ ُ َ َ
ِّ ْ
َ ْ
َّ
 -3-1-3الـاق ُة السػقـةُ:
الػراق و ُلزو ِم ِ
َّ
آرتحال َيدْ َف َعاكِ ِف إلك أن َي ْحدُ َو َمطايا ُه
إن َيؼق َـ الققسل بِ َحت ِْؿ َّقة
ِ ُ
سابحات يف ٍ
ٍ
اإلبؾ إلك ُس ٍ
تتحقل فقفا ُ
مقاه وهؿقة مـ َسراب-
ػـ
َط ْب َر صحرا َء َم ْف َؿ ٍف
ّ
[الؽامؾ]
 ,191وي ِعؿـ با ْلؿ َؾق ِ
ات َطقْ َؿ ِض َبابِ َفا
َ ْ َ َ َ

ويعؿـ يف َغؿر ِ
ات ٍ
آل َص ْق َف ِد
َُ ْ َ
ََ

ٍ
يحار فقف الؼطا ،فقؼضل دون أن يب ُؾ َغ ِ
تتفادى ُ
الق ْر َد ،طؾك
اإلبؾ السػ ُـ يف مفؿف ُ
تـاص ال ُققسل مع الطغرائل يف ٓمقتف :إ ْذ يؼقل[ :البسقط]
(َ )1ي ُّ
ِ
َإ َّن الع َال حدَّ َثتْـِل و ْهل ص ِ
ث َّ
قؿا ُت َحدِّ ُ
أن ا ْل ِعزَّ فِل الـُّ َؼ ِؾ
ادق ٌة
َ
ُ
ف َ
َ َ
ديقان الطغرائل ،،تح :طؾل جقاد صاهر ويحقك الجبقري ،ط  ،2دار الؼؾؿ ،الؽقيت1433 ،هـ ,
1983م ،ص-336 :
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

ِ
الؿثَؾ يف آهتداء إلك َم ِ
َحقل
قارد الؿاء يف ال َػؾقات( -)1يت َّ
الرغؿ مـ ك َْقكف َم ْض ِر َب َ
ُّ
وغر ِ
ِِ
ِ
ابة
السرابقةَ َ ،
الر ْؤ َية التشبقفقة إلك َب ْح ٍر -لؽـَّ ُف َب ْح ٌر ُمختؾػ بلوهامف َّ
ا ْل َؿ ْف َؿ ُف يف ُّ
ب ومقتُ -ت ِ
قاص ُؾ ُ
اإلبؾ
كائـاتف وحقتاكِف (الدَّ َبا
والجدْ ُجد) ،وما ُ
ُ
يجقد بف مـ َجدْ ٍ َ

الخ ْق َض يف ُل َج ِ
ُ
امرات َ
الصبابة
َاج
جف،
الض
ُ
َ
ػـ َّ
اح َّ
أشرطتَفا إٓ ر َي ُ
حقث ٓ َي ْفت ُ
الس ُ
ُّ

َّ
والشقق (مـ البقت 23إلك -)219
وٓ كب ُعد طـ الصقاب إذا استػدكا مـ تلويؾ الققسل لؿطؾع قصقدتف يف شرحف
لؾدالقة -إن الؿطايا الؿقصقفة لفا ُطؾؼة ب َل ْك ُػ ِ
السالِؽقـ يف ُس َراها ،و َق ْط ِع َفا ل ِ َؿ َفامِف
س َّ
ا ْلجف ِؾ وا ْلق ْه ِؿ والؿق ِ
ت يف ِرحؾتفا كحق الحؼقؼة ،ويف حاجتِفا الؿت ِ
َقاصؾة لؾ َع ْز ِم
َ
َْ
َ
َ ْ
َ َ َ ُ
ٍ
فقف الصقى ،و َطؿ ِ
ولؾدَّ لقؾ الؿرشد يف واق ٍع َأ ْلق َؾ ا ْكعدَ م ْت ِ
خاف
الجفآت -وغقر
ت
ُ
ُّ َ
َّ
َ َ َ
ُ
لقؾ الؿرشدَ ِط ْؾؿًا ِ
ٍ
أن يف ذلؽ تؿفقد ًا ل ِ َج ْع ِؾ الشقخِ ِ
َّ
كاصر هق َ
وط ْرفاكًا
ابـ
ذلؽ الدَّ َ ُ
وس ُؾقكًاَّ -
السالؽقـ هل ُسػـفؿ التل طؾقفؿ َخ ْر َقفا بالؿجاهدة ،كؿا قال
إن ُك ُػقس َّ
ُ
ابـ طربل (643هـ)( ،)2وا َّت َب َع ُف يف ذلؽ البقصقري قائالً[ :الؽامؾ]
,86وإ َذا ال َػتَك ُخ ِر َق ْت َس ِػقـَ ُة ِجدِّ ِه

ِ ِ
غقر
لـ ََجات َفا َ
وجدَ إَ َسك َ

الدَّ دِ()3

ُ -1-1-3
الج َؿ ُؾ:
الؾقؾ َ
الس َرى التل
يستـد الققسل إلك الـسؼ آستعاري لؾؿطايا لقتحدث طـ تجربة ُّ
( )1يؼالَ :أ ْهدَ ى مِـ ا ْل َؼ َطا  ،الققسل :زَ ْهر إَكَؿ يف إمثال ِ
والحؽؿ ،تح :محؿد حجل ومحؿد إخضر،
َ
ُ
ط  ،1دار الثؼافة ،الدار البقضاء1431 ،هـ1981 ,م-251.3 ،
ِ
بالؿجاهدة ،و ْ
( )2قال , :إشارة ,سػق َـتُؽ مر َك ُبؽ ْ
بالرياضات،
إن َج َع ْؾت ََفا الـَّ ْػ َس
فاخر ْق َفا ِّ
فاخ ِر ْق ُف ُ
ِ
ِ
الؿعتاد يف العؿقم ،فلقؿف تسرت بف
الؿ َخالػة ،وجدَ ُار َك َط ْؼ ُؾ َؽ ٓ ،بؾ إمر ُ
و ُغال ُم َؽ َهقاك فا ْق ُت ْؾ ُف بسقػ ُ
كـز الؿعارف اإللفقة طؼالً وشرطًا ، ---رحؿة مـ الرحؿـ يف تػسقر وإشارات الؼرآن ،جؿع وتللقػ:
محؿقد محؿقد الغراب ،ط ،مطبعة كضر ،دمشؼ1413 ،هـ 1989 ,م-33.3 ،
( )3ديقان البقصقري ،م-س ،ص-73 :
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يتـاص فقفا مع تراث طريؼ كذلؽ -يطػق طؾك سطحف الـابغة الذبقاين ،والطغرائل يف
ِ
الؿتَق ِّترة بقـ الشاطر الـَّابغة وأهؾ السؾطة
ٓمقتف -فالؾقؾ كَابِغ ٌّل ُي َذك ُِّر بالعالقة ُ
(الـُّ ْعؿان بـ الؿـذر) :حتك صارت ك َْؿ َذ َجتُف ِّ
الشعر َّي ُة ل ِ َّؾ ْق ِؾ َم ْض ِر َب َمثَ ٍؾ( -)1أ َّما َلقْ ُؾ
ِ
آخر بقـَ ُف وبقـ أه ِؾ السؾطة ٓستعادة الرئاسة
ال ُّط ْغرائل يف ٓمقتف َف ُق َج ِّسدُ صراطًا َ
الؿػؼقدةَ ،ط ْب َر َل ْق ٍؾ َي ْخ ِذ ُلف فقف رفق ُؼف بس َبب ال َؽ َرى ا َّل ِذي َأ َخ َذ بِ َس َقا ِم ا ْل ُع ُققن( -)2وهق ما
يحاوره الققسل بؼقل ِ ِف[ :الؽامؾ]
َ ,232و َل ُر َّب َل ْق ٍؾ كَابِ ِغل ُر ْض ُت ُف
َ ,211وا ْل َؼ ْق ُم َس ْؽ َرى بِا ْل َؽ َرى َف َؽ َلك َُّف ْؿ

َج َؿالً ل ِ َر ْحؾِلَ ،ما ْاش َؿ َل َّز َوٓ ُح ِدي
خ ِد()3
صر َ

ِ
مقالً َط َؾك ْإَك َْق ِار َص ْر َطك َ ْ

ِ
آخر هق
الققسل َيجعؾ ال َّؾ ْق َؾ َج َؿالً ،كاضر ًا إلقف مـ ك ََس ٍؼ
غقر أن
استعاري َ
َّ
الزمـ َك ْظر ًة مختؾػة ،بِقص ِػ ِف آ َل ًة لِؾس َػ ِر ،ولقس مجرد ِو ٍ
طاء
«الؿطايا» -أي أ َّك ُف يـ ُظر إلك َّ
َ ُ َ َّ َ
ْ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َاج ُف
الس َقاسةُ -
وهق ما َت ْحت ُ
بالر َياضة ا َّلتل هل َض ْر ٌب َ
مـ ِّ
ل ْؾ َح َركَة -إ َّك ُف َيت ََح َّؽ ُؿ فقف ِّ
الـُّػقس.الؿطايا يف ِر ْح َؾتِفا ك َْح َق الؿؿدُ وح-

 - 2إذٚا ١اهعوٍُ :طن ارتٌَسُٗ ٝطن اهطَّسد
يسقر الققسل طؾك خطك البقصقري طـد تـاولف لؿا بؾغف الشقخ ابـ كاصر مـ
العؾقم والؿعارف والؿؼامات السامقة -وٓ شؽ يف أن ققلفؿا معًا بقراثة
مؿدوحقفؿا لإلمام الشاذلل جعؾفؿا متـاضريـ يف وصػ ما حصاله مـ العؾؿ
( )1الققسل :كقؾ إماين يف شرح التفاين ،م-س ،ص-68 :
( )2اكظر شرح الؿاغقسل (أبل جؿعة سعقد) لؾبقت ( )12مـ ٓمقة العجؿ[ :البسقط]
َوال َّؾ ْق ُؾ َأغ َْرى َس َقا َم الـ َّْق ِم بِا ْل ُؿ َؼ ِؾ
ت َس ْر َح ا ْل َؽ َرى َط ْـ َو ْر ِد ُم ْؼ َؾتِ ِف
َ ,12ص َر ْد ُ
إيضاح الؿبفؿ مـ ٓمقة العجؿ ،تح :محؿد مسعقد جربان ،ط  ،1دار الؿدار اإلسالمل ،بقروت،
2339م ،ص-147 :
( )3الققسل :كقؾ إماين يف شرح التفاين ،م-س ،ص-73 ,68 :

683

ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

والعرفان مع آطتدال بقـ الحؼقؼة والشريعة ،والبعد طـ التشدد وآبتداع-
غقر أن الققسل الؿػتخر بقٓية شقخف يتغ َّقا التؿ ُّقز شعريًا طـ الـؿقذج
الؿعارض -لذلؽ واصؾ صريؼتف إثقرة يف محاورة الذاكرة الشعرية العريؼة ،وإحقاء
َ
ِ
بؿحاورة
أكساقفا آستعارية بػتح أبقاب التلويؾ العرفاين أمامفا -وهؽذا لؿ يؽتػ ُ
كسؼ الخؿرة القارد لدى البقصقري حقار ًا مشاهبًا :بؾ َأ ْغـاه بِـَ ْؼؾِ ِف مـ وص ِ
ػ
َ ْ
ُ
ُ
الؿ َع ِ
قجف إلك الؿريد ،وطؾك رأس تؾؽ
الؿ َّ
السؾقك ُّ
الصقيف َ
ارف وال ُعؾقم إلك َوصايا ُّ

الـصائح ُمجاهد ُة الـػس-

 -1-2انخًشح انًمزٕنخ :انؼِظَبد ٔلَزْمُ انُفظ
ِ
السقاق
يؼقل طاصػ جقدة كصر طـ رمز
الخؿر لدى ُّ
الصقفقة :يف هذا ِّ
وبالؿ ْزجِ حقـا آخر ،وبقـؿا كان شعراء الخؿر
بالص َرافة حقـا
يطالعـا وصػ الخؿر ِّ
َ
الصراح
مـذ العصر الجاهؾل حتك العصر العباسل وما بعده يتحدثقن طـ الخؿر ُّ
ِ
بالؿاء َي ِش ُّـ َفققفا وٓ َي َت َعدَّ ْو َن يف هذا القصػ
الؿؼتُقلة
وإخرى الؿؿزوجة أو َ
الطبقعة الحسقة الؿباشرة لؾؿقضقع ،أخذ الصقفقة هذه الصػات الؿحسقسة
ٍ
ُ
أذواق
بحقث ُتالئؿ ما يتعا َصقن مـ
يص ُّؽقهنا و ُيعقدون َص ْق َغفا
لؾخؿر ---وجعؾقا ُ
وأحقال ومقاجقدَ ومع ٍ
ٍ
ان و َأسرار-)1( ---
ََ
َ
يسقر الققسل طؾك هذا الـفج أيضا ،مع تؿ ُّقزه بالتػصقؾ مؼاركة مع البقصقري
فقؿا يخص آحرتاسات الخاصة بطبقعة هذه الخؿرة ،مـ أجؾ تؿققزها طـ الخؿرة
الؿدكسة -لفذا ،أبرز الققسل أن ِطظات الشقخ هتطؾ طؾك قؾقب الؿريديـ ُهطقل

ِ
ٍ
ُ
كبقر إثر يف إحقائفؿ -وهل خؿر ٌة
الؿعارف-
فقؽقن لفا ُ
َغ ْقث ُمـ َْحد ٍر مـ بِحار َ

( )1جقدة كصر (طاصػ) :الرمز الشعري طـد الصقفقة ،ط  ،1دار إكدلس ودار الؽـدي ،بقروت،
1978م-ص-362 :
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وصريؼة ِ
ِ
ِ
ِ
ب فقف---
ومزجفا ،ودكاكِفا،
صبخفا
لتػرد أصؾِفا،
والؽلس الذي ُت َص ُّ
تػردة ُّ
ُم ِّ
[الؽامؾ]
,358
,359
,363
,361
,362

ِ
ِ
اء م َح ِ
اج َر َل ْؿ َت ْج ُؿ ِد
َلؽ ْـ بِ َؿ َ
ْإَ َسك َو َح َر َار ٍة َل ْؿ َت ْب ُر ِد
ك َِار
ك َْر ُم ا ْل َحدَ ِائ ِؼ َواكْتِ َبا ُذ ا ْل ُعـ ُْج ِد
َل ْؿ ُي ْؽ َس مِ ْـ ِص ِّر ا ْل َف َقى َأ ْو ُي ْص َخ ِد
ِ ِ
الص َق ِ
اب ُم َع َّق ِد
م ْـ م ْؼ َق ٍل َص ْق َب َّ
ب َّث الـ َِّػ ِ ِ ِ ِ
الس َّؿ ِد
َ
قس َٕ ْهؾف ٓ ُّ
َأ ْه ُؾ الـ َُّفك َص َر َب ا ْل َؼ ِض ِ
قب

صفباء ما م ِزج ْت بِؿ ِ
اء َغ َؿا َم ٍة
َ َْ ُ َ ُ َ
َ
ٍ
إيفَ ،و َما ُصبِ َخ ْت بِـ ٍَار َغ ْق ِر َما
ِ ِ
قص َفا َوا ْل ِع ْؾ ُؿ ٓ
ك ََر ُم ا ْل َخالئ ِؼ ط ُ
ِ
ِ
الص ِػ ُّل َه َق ُاؤ َها
َودكَاك َُفا ا ْلػ ْؽ ُر َّ
ِ
اح ٍة
َوا ْل َؽ ْل ُس َق ْق ٌل َف ْق َص ٌؾ فل َر َ

َ ,363قدْ َصاك ََفا َص ْق َن الـُّ ُػ ِ
قس َو َب َّث َفا
وس َفا َص ِر َب ْت َل َفا
َ ,364فنِ َذا َأ َد َار ك ُُم َ

الخؿر ُة الؿقصقفة  ,إذنُ ,م ِ
ػارقة لؾخؿرة الؿدكسة التل اطتاد الشعرا ُء
وصػ أصؾفا وطصرها وتعتقؼفا ومزجفا ووصػ آكقتفا ---الخ -وكظام التؼابؾ
القارد لدى البقصقري حاضر يف وصػ الققسل أيضا -وكقجزه يف الجدول التالل:
الخؿرة الؿدكسة

الخؿرة الؿؼدسة (العؾؿ والعرفان)
 ,1الؿزج بؿاء الؿحاجر = الدمع

 ,1الؿزج بؿاء الغؿام

 ,2الطبخ بـار إسك وحرارة الحشا

 ,2الطبخ طؾك الـار
,3أصؾفا ال َؽ ْرم وال ُعـؼقد

والعؾؿ
 ,3أصؾفا ك ََر ُم الخالئؼ
ُ
ِ ,4دكاهنا الػؽر الصايف البعقد طـ الفقى  ,4تعتؼ يف الدكان مع صػاء الفقاء
ُ
ُ
الػقصؾ
الؼقل
كلسفا
ُ ,5

 ,5آكقتفا الؽلس

 ,6غايتفا اإلصراب مع بؼاء العؼؾ

 ,6غايتفا اإلصراب مع ذهاب العؼؾ

( )1كقؾ إماين يف شرح التفاين ،م-س ،صص-135 ,134 :
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

وقد استغؾ الققسل الـسؼ آستعاري لؾخؿرة  ,أيضًا ,يف سقاق الق ْط ِ
ظ
َ
ِ
ِ
اج أ ِ
الـػس
السؾقك الصقيفَ -فال ريب أن
َ
الؿريد الذي ُي َرا ُد لف اكْت َف َ
دب ُّ
الؿ َق َّجف إلك ُ
ُ
أشدُّ أطدائِ ِف ،لذا َوجب طؾقف ُمجاهد ُتفاَّ ،
ٕن القاصؾقـ والعارفقـ لؿ َي ِص ُؾقا إٓ
ِ
لشقخف[ :الؽامؾ]
البقصقري طـد َمدْ ِحف
بالؿجاهدة -وهذا ما أشار إلقف أيضًا
ّ
ُ
رى بِ َؼ ْت ِؾ الـَّ ْػ ِ
وه َق ٓ
س َط ْؿد ًا ْ
ُ ,93م ْغ ً

ُي ْعطِل إ َلك ا ْل َؼ َق ِد ا ْل ِؼقا َد وٓ ا ْل َق ِد

 ,91ل ِ َّؾ ِف َم ْؼت ٌ
ُقل بِ َغ ِقر ِجـا َي ٍة

الؿ َتعؿ ِد()1

ب الؼاتِ ِؾ
كَؾِ ٌ
ػ بِ ُح ِّ

ُ َ ِّ

ططػفا طؾك ما َت ْؽرهِ ،
إن قتؾ الشقخ الؿر ِسل لـػسف كان طـ صريؼ ِ
وحرماهنا
َُ
ُْ ّ
ِ
يستقجب ِو ْتر ًا وٓ َقصاصًا -وقد
َعؿد ُيـْتِ ُج حقا ًة حؼقؼقة ،وٓ
ُ
م َّؿا َت ْشت َِفل -هق َقت ٌْؾ ُمت َّ
دطا الققسل الؿريدَ إلك ضرورة قت ِؾ ِ
كػسف ٕكَّفا أطدى أطدائفُ -يريدُ حقا َتفا وتريدُ
ُّ ُ
تؿقؾ إلقف مـ ٍ
إرداءه وخسار َت ُف بؿا ُ
أمر بالسقء ،وجؿقحٍ يف ص َؾب الشفقات -وقت ُؾفا
أطذب و َأ ْغ َذى -وهق بذلؽ يستـد إلك كسؼ
إحقا ٌء لفاَ ،تؿامًا كؿا أن الخؿر الؿؼتقل َة
ُ
خؿري يحاور خؿرة حسان ابـ ثابت الؿؼتقلة( ،)2ويحقلفا إلك سقاق ِطرفاين
ِصر ٍ
ف[ -الؽامؾ]
ْ
َ ,454فا ْقت ُْؾ َطدَ ُّو َك َت ْست َِر ْح مِ ْـ َك ْق ِد ِه

َفا ْل َؼت ُْؾ مِ ْؼدَ ع َأك ِ
ْػ ك ُِّؾ َج َؾـْدَ ِد
ُ

اح ٌة
َ ,455وا ْل َؼت ُْؾ إِ ْح َقا ٌء َل َفا َوإِ َر َ

ػ فِ ِ
قف َطقْ ُش َفا َو ْل َق ْر ُغ ِد
َف ْؾ َق ْص ُ

( )1ديقان البقصقري ،م-س ،ص-73 :
( )2كؼصد ققلف[ :الؽامؾ]
َاو ْلتَـِل
إِ َّن ا َّلتل ك َ

َف َر َد ْد ُت َفا

ُقتِ َؾ ْت ُقتِ ْؾ َت َف َفاتِ َفا َل ْؿ ُتؼ َت ِؾ

الربقققل :شرح ديقان حسان بـ ثابت إكصاري ،ط ،الؿؽتبة التجارية الؽربى ،مصر1347 ،هـ ,
1929م ،ص-311 :
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َ ,456فا ْل َخ ْؿ ُر َأ ْط َذ ُب َفا َو َأ ْغ َذ َاها ا َّلتِل

َأبردِ()1

ُقتِ َؾ ْت بِ َؿاذي َو َط ْذ ٍ
ب َْ

َت َر َاوح َالـ ََّس ُؼ آستعاري لؾخؿرة  ,إذن ,بقـ الؿعارف والعظات ،وبقـ
وبالصدِّ طـ
مجاهدة الـػس -كالهؿا خؿرة مؼتقلة أي مؿزوجة بالدمع تارة،
َّ
َّ
الش َفقات َص ْقر ًا-

 -2-2طهت انؼهىَ :غك انطَّشد ٔخٕاد ايشئ انمٛظ
الؿت ََر ِّدي إِكساكقًا ول ِ َساكقًا،
الؿـبثؼ ُة مـ واقعف ُ
كاكت غاي ُة الققسل اإلحقائقةُُ ،
واإلكسان -هل خؿر ُة الؿعارف ِ
َدافعًا إلك ر ْبطِ ِف الخؿر َة بال ِّؾسان ِ
والع ْؾ ِؿ ال َّؾدُ كِّل الذي
َ
َ
ي ِس ُقؾ َأريًا مـ ِ
العظات الـَّاصرية ،وخؿر ُة الـػ ِ
س القاجب َق ْت ُؾفا مـ أج ِؾ َت ْزكِقتفاَ -ب ْقدَ
َ
ْ

ِ
الصقيف الذي فقف تِ ٌ
َّ
رياق ٕك ُػس
أن الغاية الؿذكقرة ٓ
تؼتصر طؾك الؿعرفة والعرفان ُّ
ُ
ِ
ِ
أهؾ َط ِ
الؿ َركَّب[ :الؽامؾ]
الؿرتدية يف َد َركات َ
الج ْف ِؾ ُ
صره ُ
َ ,389وا ْل َؿ ْر ُء َي ْج َف ُؾ ُث َّؿ َي ْج َف ُؾ َأ َّك ُف

الض ِ
الل َو َما
ُذو ا ْل َج ْف ِؾ يف َأ ْس ِر َّ

ُف ِدي()2

تجقز ذلؽ إلك العـاية بـشر العؾؿ بؽؾ أقسامف وأكقاطف ،وطؾك رأسفا ِط ْؾ ُؿ
بؾ ُ
ِ ِ ِ
عارض الذي كان َق ْصدُ ه
لؿ َ
ال ِّؾ َسان -وهل غاية ُت َعدُّ َس َببًا كافقًا ل َق ْبتَعدَ طـ الـؿق َذج ا ُ
َت ْب ِ
ج َقؾ َّ
الؿرشدَ يـ إلك الحؼقؼة -يف حقـ اطتـك الققسل – بعد اإلشادة
الش ْق َخ ْقـ ُ
الجفدَّ -
إن َتحصقؾ
رطل ,بالدطقة إلك ضرورة َص َؾب العؾؿ ببذل ُ
بعرفاكقة الشقخ الدَّ ّ
ِ
تحتاج إلك آستعداد الذايت ،وإلك ال ُؼدرة طؾك
مـ َصبقعة ُأخرى ،لؽقهنا
ُ
العؾؿ ِر ْح َؾ ٌة ْ
ِ
الؿؾؽ الض ِّؾقؾ الذي لؿ َي ِض َّؾ ُس ُب َؾ
الص ْق ِد طؾك َمت ِْـ َج َقادٍ َأ ْش َب َف بِ َػ َرس امرئ ال َؼقس،
َّ
ٍ
ٍ
ِ
ػرسفِ ،
ُ
الس ْؽ َر و َل َّذ َة
رمز فحقلة ومجد لؿ َي ْل ُل ُجفد ًا يف مطاردتف َتاركًا ُّ
الخؾقد بقصػف ل َ

( )1كقؾ إماين يف شرح التفاين ،م-س ،ص-129 :
( )2كػسف ،ص-111 :
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ِٚتَ ِٛاهُ٘ٚضِٗ ّٛاهبُ٘صريٜ
ض ِتعَازِ َّٞٙبني دَاه َّ
ألُِطَاقُ االِ ِ
اَ

ِ
ُّ
لص ْقد) وك ََس َؼ ا ْل َج َقاد لؾدَّ ْط َق ِة إلك َت ْح ِصقؾ
ا ْل َخ ْؿر-
يستغؾ الققسل ك ََسؼ ال َّط ْرد (ا َّ
العؾؿ[ -الؽامؾ]
ِ
الؿت ََف ِّب ِذ
الحـْ َظ ِؾ
َلؽِ ْـ َجـَا ُة
ؾؿ َبدْ ء ًا َل ْق َس َأ ْريًا َس ِّقغًا
َ
ُ
َ ,431و ْال ْع ُ
ِ
ِ
ُم َت َل ِّبدٌ َط ْـ ك ُِّؾ َفدْ ٍم َأ ْو َغ ِد
قس ٓ ُي َع ُار وكَائِ ٌر
 ,432ط ْؾ ٌؼ كَػ ٌ
َب ٌازَ ،و َل ْؿ ُي ْص َر ْع بِ َر ْم َق ِة مِ ْؼ َؾ ِد
َ ,433ل ْؿ ُي ْص ِؿ ِف َس ْف ٌؿ َو َل ْؿ َي ْبت ََّز ُه
َ ,434لؽِـ بِ َل ْشر ِ
َك َّػا َذ ِة إَ ْغ َر ِ
َف ْؾ ُقت ََص َّق ِد
اض
اك ا ْل ُح ُؾق ِم َو ِه َّؿ ٍة
ْ
َ
اد فِ ْؽ ٍر َتؿتَطِ ِ
 ,435وجق ِ
قف ُم َم ِّو ٍ
َأ َبد ًا َأ ْق َط َار ا ْل َؿدَ ِار ِك ُم ْسئِ ِد
ب
َ َ َ
ْ
يف ك ُِّؾ مع ِقص ٍة يروح وي ْغت َِدى()1
َ ,436ق ْق ِد إَ َوابِ ِد ٓ َي َز ُال َط َؾك ا ْل َقكَك
ُ ْ َ َُ ُ َ َ
ٌ
تؿطقط لالستعارة َّ
العؾؿ َصقْدٌ والؽِتَاب ُة َق ْقدُ ه(-)2
الشافع َّقة:
إن الـ ََّس َؼ ْق ِـ معًا ُهؿا
ُ
الؿعارض بنغـاء خؾػقة قصقدتف بالتـاص مع
يحؼؼ الققسل الؿخالػة طـ كؿقذجف
َ

ِ
امرئ الؼقس -بق َـ
إصقل الشعرية -ويفؿـا يف هذا السقاق َغ َر ُض ال َّط ْرد ،و َف َر ُس
ِ
ِ
َ
ٌ
الؿذكقريـَّ -
إدراك
إن
تحقيؾ ُم ْب ِد ٌع لؾـس َؼ ْق ِـ
واإلثبات َي َؼ ُع
َص َر َف ِل الـَّ ْػ ِل
آستعار َيقْ ِـ َ
ِ
الزمان ويف
الؿتقاصؾ يف الـَّػس ويف َّ
السفر ُ
ػر ُ
والس ُ
والجفدَّ ،
العؾؿ ُدو َك ُف َت َج ُّر ُع َحـظؾ َّ

ـال باإلطارة ،وٓ ُيدْ ِر ُك ُف َفدْ ٌم بار ُد ِ
الؿؽانُ ٓ -ي ُ
الف َّؿة-
َ

ِ
صريع
الؿعتاد يف الشعرية الؼديؿة :ففق ٓ يس ُؼط
َ
َص ْقدُ العؾؿ مختؾػ طـ َّ
الص ْقد ُ
( )1كػسف ،ص-115 :
( )2قال اإلمام الشافعل[ :الؽامؾ]
ِ
َصقدٌ والؽِتاب ُة َققدُ ُه
ؾؿ
الع ُ
ِ
الحؿا َق ِة َأ ْن َتصقدَ غَزا َل ًة
َفؿ َـ َ

َق ِّقدْ ُص ُقق َد َك با ْل ِح َب ِ
ال ا ْل َقاثِ َؼ ْف
الخ ِ
َ
الئؼ صالِؼ ْف
و َترتُكفا َبق َـ
ديقان اإلمام الشافعل ،اطتـك بف :طبد الرحؿـ الؿصطاوي ،ط  ،3دار الؿعرفة ،بقروت1426 ،هـ,

2335م ،ص-84 ,83 :
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بازي أو َطصًا َك َظر ًا لـُ ُػ ِ
قر ِه و َت َل ُّب ِد ِهَ ٓ -ي َؼ ُع إٓ يف َش َرك العؼؾ ِ
والف َّؿة العالقة،
َس ْف ٍؿ أو ّ
ِ ِ
الؿدارك بسقر متقاصؾ لقؾ هنار -جقا ٌد
َاب
وٓ يتحؼؼ بِ َغ ْق ِر ُركقب جقاد ف ْؽ ٍر َي ْجت ُ
أقطار َ
َ

ِ
يحؿؾ بعض أوصاف َف َر ِ
الرواح
س
الق َه ُـ َ
امرئ الؼقسَ -ف ُف َق َق ْقدٌ لألوابد ٓ ،يؿـ ُعف َ
مـ َّ
وال ُغدُ ِّو يف صؾب ال َع ِق ِ
ُ
قسل
يص مـ الؿسائؾ -هق َف َر ٌس شبق ٌف ُمختؾِ ٌ
ػ ،يتحدَّ ث طـ ُف ال ُق ُّ
يف شرحِ الدالقة بصقغة الجؿعِ :ج َقا ُد إفؽار يؿتطقفا صال ُبف (= العؾؿ) وتؽقن تؾؽ
ػ ِ
ٓشتغال ال َؼرائح،
الؿ ْع ُؼقٓت لقالً وهنار ًاَ ٓ ،ت َؿ ُّؾ وٓ َت ْض ُع ُ
إفؽار َج َّقا َل ًة دائؿًا يف َ
لؾؿسائؾ ِ
ُ
الرققؼة َرائح ًة فقفا َغادي ًة و َل ْق
العقيصة محقطة بإقطار َّ
وتؽقن مـ َذكائفا َق ْقد ًا َ
ِ
الروح
والؿباحثة ،ثؿ ٓ َي ْح ُصؾ مع ذلؽ إٓ َب ْعدَ ك َْز ِع ُّ
الؿؿارسة ُ
أصا َبفا التَّعب مـ صقل ُ
ِ
الشدائد التل هل يف ِّ
ؼاساة َّ
الشدَّ ِة كالؿقت-)1( ---
يف َص َؾبِ ِف إلك ُم

الرحؾ ُة والؿقت هاجسان يسؽـان ذات الققسل ٓ ،لؽقكف ذا رؤية ملساوية
لؾحقاة( :)2بؾ ٕكف يتطؾع إلك الؿجد والعال ،وإلك الحقاة الحؼقؼقة التل تـلى طـ
مؾذ ِ
َضالل التط ُّؾع إلك َّ
ات الدكقا ،ومـ بقـفا ص َؾب الرياسة :طؾك الـؼقض مـ كزوع
ألح الققسل طؾك تػضقؾ الؿعرفة باهلل
امرئ الؼقس ،وكذا الـابغة
والطغرائل -لذا َّ
ّ
باطتبارها رأس العؾؿ( -)3وخقر مرشد إلك ذلؽ هق الشقخ محؿد بـ كاصر الدرطل-

( )1كقؾ إماين يف شرح التفاين ،م-س ،ص -117 :ويؿتد الـسؼ كػسف لقشؿؾ أبقاتًا طدة ،صص,122 :
-134 ,127
َ
الباحث اجقاهري (محؿد) الذي يؼقل :والـتقجة أن الققسل ذو رؤية ملساوية لقاقع طصره،
كخالػ
ُ
()2
وسـِّقتف ، ---الققسل الشاطر :دراسة تحؾقؾقة لديقاكف ،دبؾقم الدراسات
وكػسقتف تؼقم طؾك ثـائقة ُّ
تصقفف ُ
العؾقا ،مرققن بؽؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة الرباط1987 ،م ،ص-315 :
ِ
الققسل لؾعؾقم إلك الباب إول مـ كتابِف :الؼاكقن يف أحؽام العؾؿ وأحؽام العالؿ
ترتقب
(ُ )3يرجع يف
ّ
وأحؽام الؿتعؾؿ ،تح :حؿقد حؿاين ،ط  ،1مطبعة شالة ،الرباط1419 ،هـ1998 ,م ،صص,135 :
 -323وففرسة الققسل ،تح :حؿقد حؿاين الققسل ،ط  ،1دار الػرقان لؾـشر الحديث ،الدار البقضاء،
2334م ،صص-95 ,55 :
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خبرًخ
ركزكا يف دراسة معارضة الققسل لدالقة البقصقري طؾك بعض إكساق
آستعارية التل تحاور الرتاث الشعري العريؼ ،مـطؾؼة مـ تصقر استعاري يػؽر يف
ِ
آخر -وقد َتب َّقـ أن الققسل ٓ ُيشابف كؿق َذ َج ُف إٓ ل ِ َقبْت َِعدَ طـف،
كسؼ ُم َع َّق ٍـ بللػاظ ك ََس ٍؼ َ
سقاء مـ حقث التجرب ُة أو مـ حقث الؿؼصدية -فؼد أكتج البقصقري دال َّقتَف يف سقاق
الحروب الصؾقبقة ،وحاجة الػرد الؿصري إلك الؿرشد مؿثَّالً بالشقخ الؿرسل -بقـؿا
كاكت رؤية الققسل أكثر شؿقلقة ٓرتباصفا بغاية إحقائقة وإصالحقة طؾك كافة
الؿستقيات ،مع التقكقد طؾك العؾؿ والعرفان والسؾقك ،بؿا يضؿـ إصالح فسادِ
ال ِّؾسان ،وفساد ِ
اإلكسان-
ٍ
ُ
كاصر الدَّ رطل رائدَ ه ودلق َؾف,
ابـ
ولعؾ هذا الرهان الشامؾ  ,الذي ُي َعدُّ
الشقخ ُ
ِ
بؿحاورة أكساق استعارية يؿتدُّ
هق الدَّ اف ُع إلك َت ُ
عارضة ُ
الؿ َ
قسل لؾؼصقدة ُ
جاوز ال ُق ّ
ٍ
ِ
مقضقطات وجزال َة
صريؼة العرب (البداوة)
ك ُْس ُغفا يف التُّراث الشعريَ -م َزج فقفا بقـ
ٍ
ٍ
ِ
مقضقطات ِ
ألػاظ( -)1غقر أن
ور َّق َة
الح َضر)
الؿ ْحدَ ثقـ (أهؾ َ
ألػاظ ،وبقـ صريؼة ُ
الؿتقاصؾة يف َّ
الزمان ،ويف
الذات ،ويف َّ
الرحؾ ُة ُ
الرحؾةِّ -
ُبمرة تؾؽ إكساق ك ِّؾفا هل ِّ
ٍ
الؿرت ِّدي ،با ِّتخاذ الشقخ ِ
كاصر
ابـ
الؿؽان ،برؤية استبصارية تتغ َّقا
َ
تجاوز الحاضر ُ
َ
دلقالً وم ِ
رشد ًا-
َ
ُ

ػ الؼصقدة وأهنا لؿ َت ْخ ُؾ مـ ِرقة ألػاظ
( )1قال الققسل يف شرح خاتؿة قصقدتف :وأراد بذلؽ َو ْص َ
الحاضرة ---ولؿ َت ْخ ُؾ مـ كَصاطة ألػاظ العرب أهؾ البادية ---واجتؿاع الـَّقطقـ يف الؼصقدة القاحدة ٓ
َ
الؿحسـات ، ---كقؾ إماين وشرح
ُيستـ َؽر ،وٓسقؿا إذا ُروطل يف ذلؽ ُمـاسبة الؾػظ لؾؿعـك فنكف يف
ِّ
التفاين ،م-س ،ص-147 :
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الئذخ انًظبدس ٔانًشاخغ
 اجقاهري ،محؿد:
 ,3الققسل الشاطر :دراسة تحؾقؾقة لديقاكف ،دبؾقم الدراسات العؾقا ،مرققن
بؽؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة ،الرباط1987 ،م-
 آيت مبارك ،الحسقـ:
 -1اإلبداع الشعري وقضايا الـؼد إدبل لدى الققسل ،أصروحة لـقؾ
الدكتقراه ،مرققكة بجامعة الؼرويقـ ،كؾقة الؾغة العربقة ،مراكش1421,1423 ،هـ.
2333,1999م-
 البرقققل ،طبد الرحؿـ:
 -1شرح ديقان حسان بـ ثابت إكصاري ،ط ،الؿؽتبة التجارية الؽربى،
مصر1347 ،هـ 1929 ,م-
 البـا طز الديـ ،حسـ:
 -4الشعرية والثؼافة ،مػفقم القطل الؽتابل ومالمحف يف الشعر العربل
الؼديؿ ،ط  ،1الؿركز الثؼايف العربل ،بقروت ،لبـان – الدار البقضاء ،الؿغرب،
-2333
 البقصقري ،شرف الديـ محؿد (696هـ):
 -5ديقان البقصقري ،تح :أحؿد حسـ بسج ،ط  ،1دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،لبـان1416 ،هـ1995 ,م-
 جقدة كصر ،طاصػ:
 -6الرمز الشعري طـد الصقفقة ،ط  ،1دار إكدلس ودار الؽـدي ،بقروت،
1978م-
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 حجل ،محؿد:
 ,7مقسقطة أطالم الؿغرب (تـسقؼ وتحؼقؼ) ،ط  ،1دار الغرب اإلسالمل،
بقروت1417 ،هـ 1996 ,م-
ُ خؾقػ ،يقسػ:
 -8الشعراء الصعالقؽ يف العصر الجاهؾل ،ط  ،3دار الؿعارف ،الؼاهرة،
د-ت-
 الزركؾل ،خقر الديـ:
 -9إطالم قامقس تراجؿ ٕشفر الرجال والـساء مـ العرب والؿستعربقـ
والؿستشرققـ ،ط  ،15دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،لبـان ،أيار .مايق -2332
 زكقبر ،محؿد:
 ,30الققسل فؽر ققي وراء شخصقة ققية ،ضؿـ :مجؾة الؿـاهؾ ،ع  ،15س
 .6شعبان 1399هـ ,يقلقق 1979م( ،صص-)286 – 263 :
السؽِّقت ،أبق يقسػ يعؼقب (144هـ):
 ابـ ِّ
 -33شرح ديقان طروة بـ القرد العبسل ،اطتـك بتصحقحف :الشقخ ابـ أبل
شـب ،ط ،خزاكة الؽتب العربقة ،الجزائر1926 ،م-
 الشافعل ،محؿد بـ إدريس (104هـ):
 -31ديقان اإلمام الشافعل ،اطتـك بف :طبد الرحؿـ الؿصطاوي ،ط  ،3دار
الؿعرفة ،بقروت1426 ،هـ2335 ,م-
 ابـ الشقخ ،جؿال الديـ:
 -31الشعرية العربقة ،تتؼدمف مؼالة حقل خطاب كؼدي ،تر :مبارك حـقن
ومحؿد القلل ومحؿد أوراغ ،ط  ،1دار تقبؼال لؾـشر ،الدار البقضاء1996 ،م-

عبد اهوط ٚبّ محاد اهطخريٜ

689

 الطغرائل ،أبق اسؿاطقؾ الحسقـ بـ طؾل (531هـ):
 -34ديقان الطغرائل ،تح :طؾل جقاد صاهر ويحقك الجبقري ،ط  ،2دار
الؼؾؿ ،الؽقيت1433 ،هـ 1983 ,م-
 ابـ طربل ،محقل الديـ محؿد (640هـ):
 -35رحؿة مـ الرحؿـ يف تػسقر إشارات الؼرآن مـ كالم الشقخ إكرب
محقل الديـ بـ العربل (ج ،)3جؿع وتللقػ :محؿقد محؿقد الغراب ،ط ،مطبعة
كضر ،دمشؼ1413 ،هـ 1989 ,م-
 العؿري ،محؿد:
 -36تحؾقؾ الخطاب الشعري ،البـقة الصقتقة يف الشعر ،الؽثافة -الػضاء-
التػاطؾ ،ط  ،1الدار العالؿقة لؾؽتاب ،الدار البقضاء1993 ،م-
 الؿاغقسل ،أبق جؿعة سعقد بـ مسعقد (3036هـ):
 -37إيضاح الؿبفؿ مـ ٓمقة العجؿ ،تح :محؿد مسعقد جربان ،ط  ،1دار
الؿدار اإلسالمل ،بقروت2339 ،م-
 مػتاح ،محؿد:
 ,38تحؾقؾ الخطاب الشعري (اسرتاتقجقة التـاص) ،ط  ،3الؿركز الثؼايف
العربل ،بقروت – الدار البقضاء-1992 ،
 الـاصري ،أحؿد بـ خالد:
 -39صؾعة الؿشرتي يف الـسب الجعػري ،صبعة حجرية ،فاس-
 الققسل ،أبق طؾل الحسـ (3301هـ):
ِ
والحؽؿ ،تح :محؿد حجل ومحؿد إخضر ،ط
َ -10ز ْه ُر إَكَؿ يف إمثال
 ،1دار الثؼافة ،الدار البقضاء1431 ،هـ1981 ,م-
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سيّ والبُوصريي
ِيتَ ِي اليُو ِ
س ِتعَارِيَّة بني دَال َّ
ال ِ
ألنِسَا ُق ا ِ
اَ

 -12فهرسة الووسي ،تح :حمود حماين الووسي ،ط  ،1دار الفرقان للنشر
الحديث ،الدار البوضاء2002 ،م.

ِ
المتع ِّلم ،تح :حمود
 -11القاىون يف أحكام العلم وأحكام ال َعالم وأحكام ُ

حماين ،ط  ،1مطبعة شالة ،الرباط1219 ،هـ1991 -م.
 -12ىول األماين يف شرح التهاين ،د.ط ،د.ت.
 Berque, Jaques:

24 - AL-YOUSSI: Problèmes de la culture marocaine
au XVIIème siècle, Centre Ibn Zyad pour les études et la
recherche, Rabat, 2001.
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The metaphorical systems Between the dalia of
Al-youssi and Al-boussiri
Abdellatif ben Houmad Skhiri
Doctorat in Arabic language, Moroccan literature,
faculty of Arabic language
Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco

Abstract
The literary communication between the Moroccan and
Levantine literatures boomed during the reign of Sultan
Moulay Ismail (1082- 1139 AH), thanks to a group of
writers. Abu Ali al-Hasan al-Yusi (1102 AH) stays the most
prominent. He has received his literary heritage, including
his pastiche of Sharaf al-Din Mohammad Busayri‟s Dalia
(696 AH). I have chosen to study this pastiche to
demonstrate the metaphorical system to determine the
similarities and differences between the two poems, while
connecting the metaphorical system with contexts of
production and reception.
Key words:
literary heritage, literary communication,
pastiche, metaphorical system, Sufi symbol.
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املطتخوا:
لؼد ُبـل هذا البحث طؾك صقرة مـ صقر التـاسب بقـ الحادثة مـ الؼصة
الؼرآكقة ومؼصقد السقرة ،مـ خالل أحداث قصة مقسك ♠ حسب ترتقب
ورودها يف الؿصحػ ،وأحسب أهنا قد أماصت الؾثام طـ بعض لطائػفا البالغقة،
وخؾصت إلك أهنا بلحداثفا وتقزيعفا كاكت مؼدرة ومػصؾة طؾك مؼاصد السقر
وسقاقاهتا ،كؿا خؾصت إلك صؾتفا القثقؼة بالدطقة اإلسالمقة يف مراحؾفا الؿختؾػة،
كؿا أباكت طـ أهؿقة معرفة الؿؼصقد والسقاق ودور خصائص الـظؿ يف الؽشػ طـ
أسرار هذه الصقرة مـ صقر التـاسب الؼرآين-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
الؿـاسبة ،الؼصة ،السقاق-
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انًمذيخ
الحؿد هلل وكػك ،والصالة والسالم طؾك كبقف الذي اصطػك ،وبعد:
لطقػ
جؾل ،وباب مـ أبقاب البالغة
ٌ
طؾؿ الؿـاسبة ٌ
طؾؿ مـ طؾقم الؼرآن ّ
خػل :يبحث يف وشـائج الؼربك بقـ طـاصر الؼرآن ،وطؾؾ ترتقب أجزائف ،و«بف يتبقـ
ّ
لؽ أسرار الؼصص الؿؽررات ،وأن كؾ سقرة أطقدت فقفا قصة فؾؿعـك ادطل يف
تؾؽ السقرة ،است ُِدل طؾقف بتؾؽ الؼصة غقر الؿعـك الذي سقؼت لف السقرة السابؼة،
ومـ هـا اختؾػت إلػاظ بحسب إغراض ،وتغقرت الـظقم بالتؼديؿ والتلخقر
واإليجاز والتطقيؾ مع أهنا ٓ يخالػ شلء مـ ذلؽ أصؾ الؿعـك الذي تؽقكت بف
الؼصة»()1

ومـ هـا جاءت طـايتل بدراسة مـاسبة الحدث الجديد الذي تصطػقف السقرة
مـ الؼصة لؿؼصقدها بالتطبقؼ طؾك قصة مقسك ♠ كقهنا أكثر الؼصص ورو ًدا
يف الؼرآن-

ششح يظطهذبد انذساعخ:

عوٍ املِاضب:ٞ
معـاه يف الؾغة :الؿشاكؾة والؿؼاربة ومرجعفا يف أيات إلك معـك رابط بقـفؿا
طام أو

خاص()2

ويف آصطالح طرفف البؼاطل بلكف «طؾؿ تعرف مـف طؾؾ ترتقب

أجزاء الؼرآن ،وهق سر البالغة ٕدائف إلك تحؼقؼ مطابؼة الؿؼال لؿا اقتضاه الحال

()3

( )1كظؿ الدرر-14.1 :
( )2يـظر :لسان العرب مادة (ن س ب) :الربهان يف طؾقم الؼرآن :36.1 :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن:
-323.3
( )3كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر :6.1 :مصاطد الـظر لإلشراف طؾك مؼاصد السقر-124.1 :
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وهذا يحؼؼ طـده «آصالع طؾك الرتبة التل يستحؼفا الجزء بسبب مالف بؿا وراءه وما
أمامف مـ آرتباط والتعؾؼ الذي هق كؾحؿة الـسب»( )1وفائدتف :جعؾ أجزاء الؽالم
بعضفا آخذا بلطـاق بعض ،فقؼقى بذلؽ آرتباط ،ويصقر التآلػ حالف ُ
حال البـاء
الؿحؽؿ الؿتالئؿ إجزاء(-)2

اهقص ٞاهقس ُ:ٞٚ
ِ
الؼصة وال َؼصص بػتح الؼاف :الخرب الؿؼصقص ،مـ قص الشلء يؼصف ،إذا
تتبع أثره ،ومـف ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ( ،)3ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ(،)4
وبذلؽ يتبقـ أهنا يف الؾغة مـ الؼص ،وهق التتبع والتؼصل والسرد( -)5وإذا كاكت
الؼصة البشرية تعتؿد طؾك الخرب التاريخل ،أو طؾك الخقال ،فنن الؼصة الؼرآكقة ٓ
تعتؿد إٓ طؾك الققائع الحؼقؼقة وحسب ،فال زيػ فقفا وٓ خقال ،وهل إحدى
وسائؾ الؼرآن يف الرتبقة والفداية ،ومع ذلؽ فؼد تؿقزت بخصائص فـقة ٓ تعـقـا يف
هذا الؿؼام بؼدر ما يفؿـا مقضقع الؿـاسبة ،وإهنا وإن كاكت تتخذ مادهتا مـ القاقعة
التاريخقة ،فنهنا تلخذ مـفا الجاكب الذي يخدم السقاق ،وتسؾط الضقء طؾك الجزء
الذي يحؼؼ الؿؼصقد مـ السقرة مع وتؼدمف يف قالب فـل جؿقؾ ،وهذا هق قؿة
اإلطجاز-

( )1السابؼ-
( )2يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن :36.1 :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن -323.3 :ولؾباحثة دراسة بعـقان
بحثت التـاسب يف الرتاث البالغل والـؼدي
(التـاسب يف الؼرآن الؽريؿ  ,صقره وأسراره البالغقة)
ْ
وطؾؿاء التػسقر ،ثؿ دراسة تطبقؼقة لصقر التـاسب بد ًءا بالؾػظ واكتفا ًء بالتـاسب السقاقل لؾؼرآن-
( )3الؽفػ آية ()64
( )4الؼصص آية ()11
( )5يـظر :لسان العرب :كاج العروس ،الزبقدي ،مادة (ق ص ص)
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اهطٚاق:
ومعـاه يف الؾغة مـ التتابع دون اكؼطاع ،يؼال ولدت فالكة ثالثة بـقـ طؾك ساق
واحدة ،أي :بعضفؿ إثر بعض ،لقست بقـفـ جارية --والسقاق كزع الروح ،وتساوقت
اإلبؾ تتابعت وتؼاودت ،والغـؿ تزاحؿت يف السقر -ويؼال ساق الصداق والؿفر وإن
كان دراهؿٕ :ن العرب كاكت تسقق اإلبؾ صداقا(-)1
وبذلؽ يتبقـ أن هذه الؿادة تدور حقل معـك التتابع وآتصال ،وأن استعؿال
العرب لفذه الؿادة ومشتؼاهتا يدور طؾك معـك التتابع وآتصال الذي ٓ اكؼطاع فقف ،وأما
السقاق يف اصطالح العؾؿاء فؼد خؾص بعض الباحثقـ بعد طرض مػفقمف لدى طؾؿاء
الرتاث إلك أن غالب إصالقفؿ لؾسقاق إكؿا هق لؾغرض الذي تتابع الؽالم ٕجؾف مدلقٓ
طؾقف بؾػظ الؿتؽؾؿ ،أو حالف ،أو أحقال الؽالم ،أو الؿتؽ َّؾؿ فقف ،أو السامع(-)2
بؿعـك أن مػفقمف يتسع لقشؿؾ كؿا قال شقخـا أبق مقسك الطريؼ الذي
جاءت الؽؾؿة أو الجؿؾة الؿراد دراستفا طؾك ٓحبف ،وٓ يؼػ طـد حد الؽؾؿات
والجؿؾ الحؼقؼقة السابؼة والالحؼة فحسب ،بؾ الؼطعة كؾفا ،،كؿا يـبغل أن يشؿؾ
بقجف مـ القجقه كؾ ما يتصؾ بالؽؾؿة مـ ضروف ومالبسات ،والعـاصر غقر
الؾغقية

الؿتعؾؼة بالؿؼام الذي تـطؼ فقف الؽؾؿة()3

يؼقل ردة اهلل الطؾحل يف معـك السقاق« :هق الؿحقط الؾغقي الذي تؼع فقف

( )1يـظر :لسان العرب :الصحاح ،الجقهري ،الؼامقس الؿحقط ،الػقروزأبادي ،مادة (س وق)
( )2يـظر :دٓلة السقاق وأثرها يف تقجقف الؿتشابف الؾػظل يف قصة مقسك ♠ :27,14 :دٓلة السقاق
مـفج ملمقن لتػسقر الؼرآن ،الحارثل :ص88
( )3يـظر :دور الؽؾؿة يف الؾغة ،ستقػـ أولؿـ ،ص :57الدٓٓت السقاققة لؾؼصص الؼرآين –قصة
أكؿقذجا ،بقزيد رحؿقن7,6 :
مقسك♠
ً
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القحدة الؾغقية سقاء أكاكت جؿؾة يف إصار مـ العـاصر الؾغقية أو غقر الؾغقية»()1

والسقاق أكقاع فؿـ سقاق أية ،إلك الؿعؼد ،إلك السقرة إلك السقاق الؽؾل
لؾؼرآن( ،)2وسـرى مـ خالل الدراسة أهؿقة السقاق يف إدراك العالقة بقـ الؼصة
ومؼصقد السقرة ،والؽشػ طـ بالغتفا يف الؼرآن الؽريؿ ،وبقان الؿـاسبة الؿؼصقدة
مـ هذه الدراسة-

اهدزاضات اهطابق:ٞ
اطتـت دراسات كثقرة بؼصة مقسك ♠ ،مـفا:
 ,البـقة الـصقة لؼصة مقسك يف الؼرآن الؽريؿ ،رضقاكة كقاين ،رسالة طالِؿقة
(دكتقراه) ،الجامعة اإلسالمقة العالقة ،باكستان ،كؾقة الؾغة العربقة والحضارة
اإلسالمقة2338 ،م
ولؾدكتقر كبفان السعدون:
 ,الشخصقة يف الؼصة الؼرآكقة – قصة مقسك ♠ أكؿقذجا ،مجؾة كؾقة
العؾقم اإلسالمقة ،العدد الثالث طشر1433 ،هـ 2311,م
 ,الحدث يف الؼصة الؼرآكقة ،قصة مقسك ♠ ؓأكؿقذجا ،مجؾة كؾقة
العؾقم اإلسالمقة ،العدد الرابع طشر1434 ،هـ 2312,م
 ,الزمـ يف الؼصة الؼرآكقة ،قصة مقسك ♠ أكؿقذجا ،مجؾة كؾقة العؾقم
اإلسالمقة ،العدد الخامس طشر1435 ،هـ 2314,م
 ,مشاهد مـ قصة مقسك ♠ يف الؼرآن – دراسة أسؾقبقة ،مجؾة كؾقة
( )1دٓلة السقاق51 :
( )2يـظر :الدٓٓت السقاققة لؾؼصص الؼرآين17,14 :
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العؾقم اإلسالمقة ،العدد الثاين طشر1433 ،هـ 2312م
وهذه الدراسات تركز  ,كؿا يظفر مـ طـقاكاهتا ,طؾك دراسة الؼصة مـ
مـظقر طؾؿ الـص ،أو الرتكقب يف الؼصة ودٓلتف البالغقة وحسب ،بؾ إن بعضفا
مبـقة طؾك خصائص فـقة خاصة بالدرس إدبل والـؼدي ،وإخقرة طؾك الؿستقيات
الؿحددة يف الدرس إسؾقبل :الدٓلل ،والرتكقبل ،واإليؼاطل-
وهـاك دراسات تـاولت الؿتشابف الؾػظل يف قصة مقسك ،وأقصد بف التـقيع
إسؾقبل لميات الؿتؽررة يف قصصف ،التل تشاهبت يف تركقبفا وبـائفا الؾغقي تشاهبًا
تا ًما ،لؽـ اختؾػت بنبدال كؾؿة مؽان كؾؿة ،أو حرف مؽان حرف ،أو بزيادة أو
كؼص ،أو تؼديؿ أو تلخقر يف الرتكقب ،أو تعريػ أو تـؽقر--إلك غقرها مـ وجقه
آختالف ،وأكثرها أبحاث ورسائؾ لؿ تـشر بعد ،ومـفا:
 ,أسؾقب التؽرار يف الؼصة الؼرآكقة ،قصة مقسك♠ أكؿقذجا ،حػقظة
طبداوي ،رسالة تخصص ،جامعة أبل بؽر بؾؼايد ،الجزائر1422 ،هـ 2333,م-
 ,دٓلة السقاق وأثره يف تقجقف الؿتشابف الؾػظل يف قصة مقسك ♠ ،ففد
الشتقي ،رسالة تخصص ،جامعة أم الؼرى ،كؾقة الدطقة وأصقل الديـ ،قسؿ
التػسقر وطؾقم الؼرآن1426 ،هـ 2335 ,م-
 ,مـ بالغة متشابف الؼرآن يف قصة سقدكا مقسك ♠ ،خؾقد العقسك،
رسالة تخصص ،جامعة الدمام ،كؾقة أداب ،قسؿ الؾغة العربقة ،البالغة والـؼد،
1427هـ 2337 ,م-
 ,الؿتشابف الؾػظل يف الخطاب الؼصصل الؼرآين – قصة مقسك ♠

كؿقذجا ،مـك إسؿاطقؾ ،رسالة تخصص ،جامعة الؿقصؾ1428 ،هـ 2338 ,م-
 ,الدٓٓت السقاققة لؾؼصص الؼرآين  ,قصة مقسك♠أكؿقذجا ،بقزيد
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رحؿقن ،رسالة تخصص ،جامعة فرحات طباس ،الجزائر2311 ،م-
 ,قصة مقسك يف الؼرآن الؽريؿ رؤية جؿالقة لغقية لبـقة التؽرار ،د-مـال
الصػار ،مجؾة البحقث والدراسات اإلسالمقة2312 ،م-
 ,السقاق ودٓلتف يف الؼصص الؼرآين قصة مقسك♠ أكؿقذجا ،طؾقة بقبقة
(دكتقراه) جامعة الحاج لخضر باتـة ،الجزائر2313 ،م-
 ,قطقف مـ الؿتشابف الؾػظل يف قصة مقسك ♠ ،د-زكريا طؾل محؿقد
الخضر ،مجؾة أم الؼرى لعؾقم الشريعة والدراسات اإلسالمقة1431 ،هـ-
 ,التؽرار يف الؼصص الؼرآين  ,دراسة تطبقؼقة طؾك قصة مقسك ♠ ،د-أمقـ
محؿد باشا ،جامعة أم الؼرى ،اقتصر طؾك أربعة مشاهد متؽررة لؼصة مقسك-
وجؿقع هذه الدراسات –كؿا ذكرت ,يف دراسة الؿتشابف الؾػظل ،ولقس الحادثة
الجديدة يف الؼصة ،والعالقة بقـ هذه الحادثة ومؼصقد السقرة والسقاق كؿا أرمل-

ًِٔخ اهدزاض:ٞ
هق الؿـفج التحؾقؾل الؿعتؿد طؾك:
,ذكر أيات القاردة يف الحادثة مـ الؼصة تحت طـقان دال :لؾرتكقز طؾك
الحادثة الجديدة التل تصطػقفا السقرة ،وآكتػاء باسؿ السقرة طـ تخريج أيات
التابعة لفا يف الفامش-
 ,تؾؿس مؼصقد السقرة الذي ترتبط بف الؼصة أو السقاق الؼريب لفا-
آهتؿام بخصائص كظؿ الؼصة ودقائؼفا الؾػظقة والتركقبقة الؽاشػة طـبالغة هذه الؿـاسبة-
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اهقس ْ:

كاكت قصة مقسك ♠ ترد يف طؿقمفا تسؾقة لف ﷺ لؿا يالققف مـ ققمف
بؿا كابده مقسك ♠ مـ بـل إسرائقؾ ،يؼقل البؼاطل كؼال طـ ابـ الزبقر
الغركاصل« :قؾؿا تجد يف الؽتاب العزيز ورود تسؾقتف ﷺ إٓ معؼبة بؼصص مقسك
♠ وما كابد مـ بـل إسرائقؾ وفرطقن ،ويف كؾ قصة مـفا إحراز ما لؿ تحرزه
إخرى مـ الػقائد والؿعاين وإخبار حتك ٓ تجد قصة تتؽرر-)1( ---
وٓ يخػك طؾك أحد أن ترتقب الؼصص الؼرآين ٓ يخضع إلك كسؼف التاريخل()2

يف تسؾسؾ إحداث :بحقث يبدأ بؿبدأ حقاة الـبل ،ويـتفل باكتصار رسالتف ،بؾ هق كاضر
إلك طالقة الحدث بالؿؼصد الؽؾل مـ السقرة ،تصطػل كؾ سقرة مـ الؼصة القاحدة ما
يتآخك ويتـاغك مع مؼصقدها وسقاقفا( ،)3وقد بؾغت أحداث قصة مقسك ♠ أكثر
ٍ
خؿس وثالثقـ سقرة ،وفؼ حاجة الـظؿ ،فػل كؾ مرة
مـ طشريـ حؾؼة ،وزطت طؾك
تذكر فؾؿـاسبة تخص تؾؽ السقرة ،والؿؼدار الذي يذكر مـفا يتػاوت إيجازا وإصـا ًبا تبعا
أيضا ،وإن كان اإليجاز سؿة العفد الؿؽل يف بداية الدطقة اإلسالمقة ،ثؿ
لفذه الؿـاسبة ً
اقتضك الحال البسط لؿا دطت الحاجة إلقف(-)4
وتب ًعا لذلؽ اكتظؿت الدراسة يف مباحث ،كؾ مبحث يؿثؾ حادثة مـ قصة مقسك
♠ اكػردت هبا السقرة بعد مؼدمة مفدت لؾؿقضقع وخاتؿة تضؿـت الـتائج-
فلسللف  التقفقؼ إلبراز ما يؽتـػ الؼصة الؼرآكقة مـ لطائػ يف هذا الجاكب،
وما تـطقي طؾقف مـ أسرار-
( )1كظؿ الدرر345.5 :
( )2قرر رشقد رضا ذلؽ يف تػسقر الؿـار ،مـفا23.2 ،346.1 ،399.1 ،279.1 :
( )3يـظر :مـفج البحث البقاين طـ الؿعـك الؼرآين ،د -محؿقد تقفقؼ :ص :27التصقير الػـل ،سقد قطب156 :
( )4يـظر :السابؼ156,125 ،
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املبرث األٗي
ًِاضب ٞذادة ٞاهبقس ٝهط٘ز ٝاهبقسٝ
ؤٔال – انغشع يٍ ػشع انًٕالف انكثٛشح نجُ ٙإعشائٛم:
ومبدأ هذه الؿقاقػ ققلف تعالك :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ  ---ﭽﭼ حتك ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ---ﮣﭼ تخؾؾفا
تحذيرات مـفؿ ومـ آقتداء هبؿ-
وطالقة ذلؽ بؿؼصقد السقرة أن مقضقطاهتا اكتظؿت يف محقريـ :إول ,
إطداد إمة لعؿارة إرض والؼقام بديـ اهلل ،والثاين :تحديد أصقل اإليؿان وكؾقات
الشريعة( ،)1وٓ يخػك أن إول يستؾزم التحذير مـ إطداء وصبقعتفؿ ،ووسائؾفؿ
يف حرهبا ،والثاين يستؾزم تققل مصقرهؿ الؿـؽقد بسبب كؽقلفؿ طـ التؽالقػ
والتشريعات-
وبذلؽ يبدو التـاسب بقـ السقرة وقصص بـل إسرائقؾ ،وهق تحذير الجؿاطة
الؿسؾؿة مـ الـؽقل طـ هذه التؽالقػ والتشريعات ،ومـ التؾؽم يف أخذها كؿا
فعؾت بـق إسرائقؾ مؿا يرتتب طؾقف حرماهنؿ مـ الخالفة كؿا ُحرمقا ،ويف الققت
كػسف استجالب إيؿان يفقد الؿديـة واستعطاففؿ بتعداد الـعؿٕ :هنا تقرث
الؿحبة( -)2ومـ خصائص كظؿفا الدالة طؾك هذا الؿعـك:
,تقجقف الخطاب إلك يفقد الؿديـة ،كحق ﭽﭰ ﭱ ﭽﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮧﭼ ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﯔﭼ مع أكف واقع مـ أسالففؿ :إلرشاد الؿسؾؿقـ إلك أهنؿ

( )1يـظر :الؿختصر يف التػسقر2 :
( )2يـظر :كظؿ الدرر :134.3 :التحرير والتـقير449.1 :
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كلسالففؿ يف ارتؽاب الجـايات والؼبائح()1

,اختصاص سقرة البؼرة بؾػظ آستخالف يف قصة آدم ♠ :ﭽﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭯﭼ فنكف لؿ يرد يف أي مـ قصصف يف الؼرآن ،وفائدتف
البالغقة اإلشارة لقضقػة اإلكسان يف إرض ،والتؿفقد لؾحديث طـ استخالف بـل
إسرائقؾ-
,أمرهؿ بالقفاء بالعفد يف ﭽﭷ ﭸﭼ الدال طؾك أن طزلفؿ طـ الخالفة
وتسؾقؿ مؼالقدها لألمة الؿسؾؿة القافقة بعفد اهلل :لتتسؼ الؿقاقػ مع هذا السقاق كؾ
آتساق()2

,اإلصـاب يف تعداد كعؿف طؾقفؿ ،وما ٓققها بف مـ آكحراف طـ الصراط
اكحرافا بؾغ هبؿ حد الؽػر ،وذلؽ جامع لخالصة تؽقيـفؿ ،ويؾؼل يف الـػقس ش ًؽا
يف تلهؾفؿ لالقتداء هبؿ( )3ودلقؾ سقاقفا يف مؼام آمتـان والتذكقر بالـعؿ أهنا ُصدِّ رت
جؿقعا بـ (وإذ)( )4طط ًػا طؾك ﭽﭲ ﭳﭼ

ةاُٚا – قص ٞاهبقس ٝبني اهداله ٞعو ٟاهػٚب ٗعو ٟطبٚع ٞبين
إضساٚ٢ى املوت٘:ٞٙ
قال تعالك :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ * ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ * ﯲ ﯳ ﯴ
( )1يـظر :تػسقر أبل السعقد :113.1 :الػتقحات اإللفقة136.1 :
( )2يـظر :يف ضالل الؼرآن65.1 ,56.1 :
( )3التحرير والتـقير233.1 :
( )4التحرير والتـقير449, 448 ،543.1 :
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ* ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ

ﭟﭠ

ﭡ*ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ * ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ * ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ * ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ…ﭼ
البؼرة ( )74,67والدلقؾ أهنا مؼصقدة أهنا لؿ ترد مـ قبؾ يف السقر الؿؽقة ،كؿا أهنا
تجلء مػصؾة ٓ مجرد إشارة كالذي سبؼ( )1وطالقتفا مـ وجفقـ:
إول – دٓلتفا بنحقاء البؼرة طؾك البعث والققم أخر الذي هق مدار اإليؿان
بالغقب الذي امتُدح بف الؿتؼقن يف مطؾعفا ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭥﭼ يؼقل البؼاطل:
«والؿؼصقد مـ هذه السقرة إقامة الدلقؾ طؾك أن الؽتاب هدى لقتبع يف كؾ حال،
وأطظؿ ما يفدي إلقف اإليؿان بالغقب ،ومجؿعف اإليؿان بأخرة والبعث الذي
أطربت طـف قصة البؼرة التل مدارها اإليؿان بالغقب :فؾذلؽ سؿقت هبا السقرة---
ٕن اإلحقاء يف قصة البؼرة بسبب ضعقػ يف الظاهر بؿباشرة مـ كان مـ آحاد
الـاس ،ففل أدل طؾك الؼدرة ( )2وهذا تقجقف دققؼ فنن مؽقكاتفا البالغقة دلت طؾك
أن الغقب مـ معالؿ هذه السقرة ،ومـفا:
 ,كػل الغقب طـ الؿالئؽة يف قصة آدم ♠ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ والتصريح بف يف :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

( )1يف ضالل الؼرآن77.1 :
( )2كظؿ الدرر(13,9.2 :بتصرف)
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,تؽرار لػظ التعؾؿ دف ًعا ٓدطاء السحرة معرفة الغقب ،ويربز يف قصة
هاروت وماروت ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﯟﭼ ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﯟﭼ،
ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﯟﭼ ،ﭽﮉ ﮊ

ﮋﯟﭼ
وكذا دٓلتفا طؾك البعث بنحقاء البؼرة ،والبعث مـ معالؿ هذه السقرة :فؼد
ُاختصت بؼصص لؿ ترد يف غقرها ،مـفا :قصة ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﯘﭼ فاإلماتة ثؿ اإلحقاء مـ مظاهر
آستدٓل طؾك البعث-
 ومحاجة إبراهقؿ الـؿرود ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮚﭼمر طؾك قرية التل بدئت باستػفام لؾتعجب مـ البعث،
 وقصة الذي ّواستبعاد اإلحقاء بعد اإلماتة ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﰆﭼ تلمؾ تؽرار فعؾ إمر (فاكظر إلك صعامؽ) (واكظر إلك حؿارك) (واكظر إلك
العظام) ودٓلتف طؾك تلكقد البعث-
صدرت بطؾبف رؤية إحقاء الؿقتك ﭽﭕ
 ,حادثة إحقاء الطقر إلبراهقؿ التل ُ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼﭼ

 ,تذيقؾفا بـ ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ودٓلتف طؾك أكف الفدف الرئقس مـ
الؼصة(-)1
الثاين ,دٓلتفا طؾك معـك التؼريع والتقبقخ طؾك سقء تؾؼل بـل إسرائقؾ
لؾشريعة ،والتؾؽم يف تـػقذ إوامر :فنهنا أطظؿ حادثة تدل طؾك التقائفؿ ،وترسؿ

( )1يـظر :دراسات فـقة يف قصص الؼرآن25,24 ،
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لجاجتفؿ وتعـتفؿ يف آستجابة ٕوامر اهلل( )1ومـ خصائصفا الدالة:
 ,تـؽقر البؼرة ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

فنهنؿ لق ذبحقا أية بؼرة أجزأهتؿ()2

لؽـ سمالفؿ لؾتؾؽم-
,البدء بالؼصة مـ وسطفا ٓ مـ أولفا :فالؼصة تؾخص حادث َة قتؾٍ ،أمر اهلل
بذبح بؼرة وضرب الؿقت ببعضفا لقحل الؼتقؾ ،ويؽشػ طـ هقية الؼاتؾ ،ولؽـ
تؼص الؼصة حسب القاقع ،يؼقل الزمخشري« :فنن قؾت :فؿا لؾؼصة لؿ
السقرة لؿ ّ
تؼص طؾك ترتقبفا ،وكان حؼفا أن يؼدم ذكر الؼتقؾ والضرب ببعضفا؟ قؾت :كؾ ما
ص تعديدً ا لؿا ُوجد مـفؿ مـ الجـايات ،وتؼري ًعا
ص مـ قصص بـل إسرائقؾ إكؿا ُق ّ
ُق ّ
لفؿ ،وهاتان قصتان كؾ واحدة مـفؿا مستؼؾة بـقع مـ التؼريع ،وإن كاكتا متصؾتقـ
متحدتقـ ،فإولك لتؼريعفؿ طؾك آستفزاء وترك الؿسارطة لف آمتثال ،وما يتبع
ذلؽ ،والثاكقة لؾتؼريع طؾك قتال الـػس الؿحرمة وما يتبعف»()3

,آستػفام الدال طؾك آستخػاف بـبقفؿ ﭽﮬ ﮭﭼ الدال طؾك
تؽذيبفؿ وكػرهؿ بؿا ُصؾب مـفؿ ،لذلؽ كػك الجفؾ طـف ♠ لـػل مؾزومف وهق
استػظاطا
آستفزاء ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ وأخرجف بؾػظ آستعاذة
ً
لف(-)4
مشعر بضعػ إيؿاهنؿ
– إضافة الرب إلك مقسك يف كؾ مرة ﭽﯙ ﯚ ﯛﭼ
ٌ
( )1البحر الؿحقط414.1 :
( )2يـظر :الؽشاف :288.1 :تػسقر أبل السعقد113.1 :
( )3الؽشاف ،293.1 :ويـظر :تػسقر أبل السعقد ،114.1 :روح الؿعاين :292.1 :دراسات فـقة يف
قصص الؼرآن25,24 ،
( )4يـظر :الؽشاف :287,286.1 :أكقار التـزيؾ :14 :تػسقر أبل السعقد :113 ،111.1 :روح الؿعاين:
285.1
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باهلل-
– دٓلة إمر يف ققلف ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ طؾك الحث طؾك آمتثال
والزجر طـ الؿراجعة()1

– ققلف ﭽﭺ ﭻ ﭼﭼ كـاية طـ تعسر الػعؾ وثؼؾف طؾقفؿ ،وتعريض
هبؿ لسقء تؾؼقفؿ الشريعة ،وإهنؿ لػرط تطقيؾفؿ ،وكثرة مراجعاهتؿ ما كادوا يـػذون
إمر()2

 ,ودٓلة (ثؿ) يف ققلف ﭽﮗ ﮘﭼ طؾك استبعاد الؼسقة بعد مشاهدة ما
يقجب لقـفا(-)3
 ,تشبقف الؼؾقب بالحجارة دٓلة طؾك استحالة صدور الخقر مـفا ،فؼد
«استعقرت الؼسقة (لـبق) قؾقهبؿ طـ التلثر بالعظات والؼقارع التل تؿقع مـفا
الجبال ،وتؾقـ لفا الصخقر( )4وإيراده بصقغة الػعؾ الؿػقد لتجدد الحدوث :لؾدٓلة
طؾك بؾقغفا مرتبة حادثة مخصقصة مـ مراتب الؼسقة(-)5
– التػضقؾ بالػعؾ (أشد) مع إمؽان (أقسك) ﭽﮟ ﮠ ﮡﭼ ٕجؾ
الؿبالغة-
يؼقل الزمخشري« :فنن قؾت :لؿ ققؾ (أشدّ قسقة) وفعؾ الؼسقة مؿا يخرج
مـف أفعؾ التػضقؾ وفعؾ التعجب؟ قؾت :لؽقكف أبقـ وأدل طؾك فرط الؼسقة ،ووجف
آخر وهق أن ٓ يؼصد معـك إقسك ،ولؽـ قصد وصػ الؼسقة بالشدة كلكف ققؾ:
( )1يـظر :السابؼ كػسف
( )2يـظر :تػسقر أبل السعقد :113.1 :روح الؿعاين :292.1 :التحرير والتـقير566.1 :
( )3يـظر :الؽشاف293.1 :
( )4تػسقر أبل السعقد115,114.1 :
( )5يـظر :السابؼ كػسف
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اشتدت قسقة الحجارة وقؾقهبؿ أشد قسقة

()1

وإبراز قساوة قؾقهبؿ يف معرض

تـبقفا طؾك أهنا مـ أطظؿ العققب(-)2
العققب الظاهرة ً
لؼد جعؾت الؼصة قصتقـ لؼصد اإلسفاب وزيادة التؼريع( ،)3ولذلؽ جاء
التعؼقب طؾقفا بلسؾقب آستػفام اإلكؽاري لتحذير الؿسؾؿقـ مـ اكحرافاهتؿ
واستبعاد إيؿاهنؿ ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯶﭼ(-)4
قد يؼقل قائؾ هذه إحداث قد ُذكرت يف سقرة إطراف -والجقاب :إهنا
وردت يف سقرة البؼرة يف مؼام تعداد الـعؿ طؾك بـل إسرائقؾٓ :ستجالب إيؿاهنؿ،
وتؼريع القفقد بؿا كان مـ أسالففؿ يف حقـ الؿؼام يف إطراف مؼام إكذار وتؼريع
طؾك ما ارتؽبقه مـ مآثؿ(-)5

املبرث اهثاُٛ
ًِاضبً٘ ٞاق بين إضساٚ٢ى هط٘ز ٝاهِطا١
بعضا مـ مقاقػ بـل
لؿ تـػرد الـساء بحادثة جديدة ،إكؿا قص الؼرآن فقفا ً
إسرائقؾ وشـائعفؿ ر ًدا طؾك تبجح يفقد الؿديـة ،ولؿـاسبة اقرتاحفؿ الػاسد طؾك
الـبل ﷺ طـادا أن يـزل طؾقفؿ الؼرآن جـؿؾة واحدة ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
  ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
( )1الؽشاف293.1 :
( )2روح الؿعاين196.1 :
( )3يـظر :حاشقة الؽشاف ٓبـ الؿـقر293.1 :
( )4تػسقر أبل السعقد116.1 :
( )5يـظر :بالغة الؽؾؿة يف التعبقر الؼرآين :98 :كظؿ الدرر3.3 :
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼ حتك ققلف :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ---ﮕﭼ فالؿـاسبة تسؾقة
الـبل ﷺ بلن ما يطؾبف مـف أحبار
راسخة

كلسالففؿ()2

القفقد()1

لقس أول جفالتفؿ :فؾفؿ يف التعـت قد ٌم

بدلقؾ إسـاد الػعؾ إلقفؿ ﭽﮯ ﮰ ﮱﭼ والسائؾ

أسالففؿ!

املبرث اهثاهث
ًِاضب ٞاالًتِاع عّ اهقتاي ًا ً٘ض ♠ ٟهط٘ز ٝاملا٢دٝ
وهل الحادثة الجديدة التل يصطػقفا الؼرآن يف سقرة الؿائدة :حادثة كؽقل
بـل إسرائقؾ واستـؽاففؿ طـ دخقل إرض الؿؼدسة ،وكصرة كبقفؿ والؼتال معف لؿا
أمرهؿ بدخقلفا ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹ ﮺
﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂ 
 ﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ---ﭼ وبتلمؾ مؼصقد السقرة كدرك بالغة هذا آصطػاء فؿؼصقدها
«القفاء بالعؼقد والؿقاثقؼ والتزام الشرائع والحدود وإكؿال الديـ»( )3وهذا يشرق
( )1روي أن أحبار القفقد قالقا لرسقل اهلل ﷺ« :إن كـت كب ًقا فلتـا بؽتاب جؿؾة مـ السؿاء كؿا أتك بف
مقسك» فلكزل اهلل ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ أسباب كزول الؼرآن189 :
( )2يـظر :الؽشاف :577.1 :تػسقر أبل السعقد249.1 :
( )3يـظر :الؿختصر يف التػسقر :ص 136
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يف مطؾعفا ﭽﮍ ﮎﮏﭼويف:ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ---
ﮓﭼ
لؼد تؽرر لػظ الؿقثاق يف هذه السقرة لفذه العالقة بقـ الؿؼصقد وهذه
الحادثة ،تلمؾ تذكقر الؿسؾؿقـ بالؿقثاق يف ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮧﭼ ثؿ تحذيره مـ طقاقب كؼضف :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ﭽﯯ ﯰﭼ ﭽﭽ ﭾﭼ
وتذكقر القفقد بـ (مقثاق اهلل) طؾك كؼبائفؿ باإليؿان بالرسؾ وكصرهتؿ :ﭽﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮤ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
وبذلؽ تظفر العالقة بقـ هذه الحادثة والقفاء بالعفقد ،وأهنا جزء مـ كؼضفؿ العفقد
مع اهلل ،بؾ هق اإلصرار طؾك كؼض الؿقثاق بدٓلة التعبقر بالـػل الؿمكد يف ﭽ﯀ ﯁
﯂ﭼ ثؿ تؽرره وتلكقده ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ غقر مبالقـ بالـاصحقـ وٓ
بؿقسك

♠()1

يشحذ لفؿ أطظؿ الؿشجعات فقذكرهؿ بالـبقة والؿؾؽ

والؿجد ،وهل أطظؿ تطؾعاهتؿ آجتؿاطقة ،كؿا يشحذ أشد التحذيرات ﭽ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷

﮸ﭼ()2

ويستخدم أسؾقب الؿاليـة والؾطػ البالغقـ

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ولؽـفؿ ٓ يعرفقن سقى الـؽقص وكؼض
الؿقثاق ،وتلمؾ التعبقر بـﭽﮰﭼ ودٓلتف طؾك أن هذه إرض يؼقـ والـصر ممكد،
وهق تعبقر مجازي :فالشلء إذا أكده الؿؾتزم بف كتبف ،وإكؿا يريد مـفؿ تؽالقػ الـصر
والقفاء بالعفد وحسب-

( )1يـظر :تػسقر أبل السعقد،24.3 :الؽشاف634.1 :
( )2دراسات فـقة يف قصص الؼرآن125,124 :
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 ,استعؿال فعؾ إمر ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ يف آستفزاء وآستفاكة باهلل
ورسقلف ،وقد قصدوا ذهاهبؿا حؼقؼة جفال وطصقاكا ،والدلقؾ طؾقف مؼابؾة ذهاهبؿا
بؼعقدهؿ ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ( )1وتمكد هذه آستفاكة إضافة لػظ الرب إلك
مقسك ،فؽلكف ربف وحده(-)2

املبرث اهسابا
ًِاضب ٞإمياْ اهفت ًّ ٞٚبين إضساٚ٢ى ٗإمياْ فسعْ٘ ٗاملفازقٞ
بٌِٔٚا هط٘زُ٘ٙ ٝظ)
الحادثة التل تـػرد هبا سقرة يقكس هل حادثة إيؿان الػتقة الصغار مـ ققم
مقسك ♠ واكتػاطفؿ بف ،وحادثة غرق فرطقن وكطؼف بجؿؾة اإليؿان التل لؿ
تـػعفٕ :كف رأى البلس وفات اإليؿان بالغقب الذي هق شرط اإليؿان( )3ﭽﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺﮻﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ إلك ﭽﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
( )1يـظر :الؽشاف :635.1 :أكقار التـزيؾ :146 :تػسقر أبل السعقد25.3 :
( )2يـظر :الػتقحات اإللفقة -219.1 :ولؼد وطك الؿسؾؿقن هذا الدرس :فحقـ واجفقا الشدة يف
بدر،قالقا لـبقفؿ ﷺ ٓ :كؼقل لؽ كؿا قالت بـق إسرائقؾ لؿقسك ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ ولؽـ اذهب وربؽ فؼاتال إكا معؽؿ مؼاتؾقن-صحقح البخاري ،كتاب التػسقر ،باب
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ-
( )3يـظر :كظؿ الدرر473,469.3 :
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ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ قصة مقسك هـا يبدؤها السقاق مـ مرحؾة
التؽذيب والتحدي ،ويـفقفؿا بغرق فرطقن وجـقده !( )1ثؿ الرتكقز طؾك مـ آمـ مع
مقسك ♠ وهؿ قؾقؾ بؾ الػتقة الصغار ٓ ،مجؿقطة مـ الشعب اإلسرائقؾل،
وذلؽ إكسب لؿؼصقد السقرة مـ جفة أن الدطقة لإليؿان ٓ يـتػع هبا أي أحد،
وهق ما سقؼت لف قصة يقكس ♠ الذي آمـت قريتف بعد أن كاد العذاب أن يحؾ
هبا ،فـجت باإليؿان( )2ولذلؽ سؿقت بققكسٕ :ن ققمف الؿثؾ القحقد لؾؼقم الذيـ
يتقبقن قبؾ مباغتة العذاب ،وهؿ وحدهؿ الذيـ آمـقا جؿؾة بعد التؽذيب واكتػعقا بف
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ومثؾفؿ أهؾ الصالح مـ ققم مقسك
الذيـ آمـقا ،فؽاكت طاقبتفؿ الحسـك :لقؽقن ترغقبًا لؾؿشركقـ يف اإليؿان(-)3

املبرث ارتاًظ
ًِاضب ٞاهطخس ًّ ٞٙعاقب ٞفسعْ٘ ٗقًٕ٘ هط٘ز٘ٓ ٝد)
يف هذه السقرة يؽتػل الـظؿ بنشارة قصقرة إلك قصة مقسك ♠

وفرطقن ،وفقفا تسجقؾ هنايتف ومؾئف ،والتفؽؿ هبؿ ،والسخرية مـفؿ ﭽﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ هذه اإلشارة تمدي
( )1يـظر :التحرير والتـقير :258.11 :يف ضالل الؼرآن1813.3 :
( )2يـظر :يف ضالل الؼرآن1813.3 :
( )3يـظر :التحرير والتـقير281.11 :
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دورها مـ التـاسب وهناية الؿؽذبقـ وبقـ القطقد واإلكذار يف الؿطؾع ﭽﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ «ورمل قؾقب العرب بؿا فقف مـ سفام التفديد
طؿا تؿؽـقا فقف مـ طؿك التؼؾقد ( )1ذلؽ أن مؼصقدها بقان مـفج الرسؾ يف
لقؼؾعقا ّ
مقاجفة أققامفؿ

والبشارة والـذارة ،والصرب طؾقفؿا وإن اشتدَّ إمر طؾك

الؿتعـتقـ(-)2
وتلمؾ ققة التفؽؿ هبؿ وققة الدٓلة طؾك تحؼؼ القققع بنيراد ماحؼف الؿضارع
ماض ًقا ﭽﭕ ﭖﭼ( )3والقرد هق الؿاء الؿقرود ،لؽـف استعاره إلك التؼدم
بالـاس لؾعذاب ،لؾتفؽؿ هبؿ( -)4وكذا إصالق ِ
الرفد وهق الؿرفقد طؾك الؾعـة استعارة
هتؽؿقة لؾذم()5

املبرث اهطادع
ًِاضب ٞتركري ً٘ض ♠ ٟهقًٕ٘ بِعٍ اهلل عو ٍٔٚهط٘زٝ
إبسآٍٚ
وأطظؿ الـعؿ إخراجفؿ مـ الظؾؿات إلك الـقر ،قال تعالك :ﭽﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺
﮻ ﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁ ﯂ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
( )1كظؿ الدرر576.3 :
( )2يـظر :كظؿ الدرر :498.3 :يف ضالل الؼرآن :1819.3 :الؿختصر يف التػسقر221 ،
( )3يـظر :كظؿ الدرر :572.3 :التحرير والتـقير155.12 :
( )4يـظر :التحرير والتـقير156.12 :
( )5التحرير والتـقير156.12 :
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ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ-
ومـ التـاسب بقـ هذه الحادثة والسقرة :التشابف بقـ مطؾع السقرة
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭳﭼ ومطؾع قصة
مقسك ♠ ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ﭼ الذي ٓ كظقر لف يف قصة مقسك يف كؾ الؼرآن :لؾدٓلة طؾك أن
الؿؼصقد مـ البعثة واحد ،وهق أن يسعقا يف إخراج الخؾؼ مـ الظؾؿات إلك أكقار
الفدايات( -)1وهذه حؼقؼة مفؿة مـ حؼائؼ السقرة يف العؼقدة-
ومـ أهؿ مؼاصدها أيضا التذكقر بـعؿ اهلل طؾك البشر كافة ،وطؾك الؿختاريـ
مـفؿ بصػة خاصة وزيادة الـعؿة بالشؽر( :)2لذلؽ جاء الؿطؾع حامال معاين آمتـان
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ذكر فاطؾ اإلكزال يف ﭽﭥﭼ حقـ ُحذف يف آية
ﭱ ﭲ ﭳﭼ تلمؾ ُ
إطراف ﭽﭓ ﭔ

ﭕﭼ()3

وإضافتف لؾػظة الرب ألصؼ بؿؼام آمتـان(-)4

فالؿطؾع فقف بقان غاية الؽتاب والرسالة ،وأهنؿا مـ أطظؿ الؿــ(-)5
ثؿ تجلء التعبقرات والتعؾقؼات فقفا متـاسؼة مع هذا الطابع( ،)6مـفا:
ﭽ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﯂ﭼوأيام اهلل هل كعؿ اهلل( ،)7وقـقلـف :ﭽﭕ ﭖ
( )1التػسقر الؽبقر83.19 :
( )2يـظر :السابؼ177.13 :
( )3السابؼ179.13 :
( )4طالقة الؿطالع بالؿؼاصد172, 173 :
( )5طالقة الؿطالع بالؿؼاصد172, 173 :
( )6يـظر :يف ضالل الؼرآن2381.3 :
( )7طالقة الؿطالع بالؿؼاصد172 :
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ﭗ ﭘ ﭬﭼ وققلف ﭽﭰ ﭱ ﭲﭳﭼ وققلف ﭽﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ وققلف ﭽﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ وققلف ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮏﭼ
,ومـ الدٓئؾ البدء بؼصة مقسك ♠ خال ًفا لؽثقر مـ الؼصص يف
الؼرآن التل تبدأ بذكر كقح ♠ تب ُعا لؾتسؾسؾ التاريخل :وذلؽ أكف أكثر إكبقاء
بقـات ومعجزات ،والقفقد أكثر الـاس ضالٓت ،ففق أكسب لؿؼام آمتـان
وتذكقرهؿ بـعؿ اهلل-
,العطػ بالقاو يف ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ يف حقـ
جاءت بحذف القاو يف غقرها البؼرة ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭤﭼ
وذكرها ألصؼ بؿؼام آمتـان :لدٓلتفا طؾك أن العذاب جـس آخر مـ التعذيب غقر
التذبقح والؼتؾ ،إما جـس العذاب أو استعبادهؿ واستعؿالفؿ يف إطؿال

الشاقة()1

إخراجا لف طـ مرتبة العذاب الؿعتاد»(-)2
وققؾ «إكؿا ططػف
ً
,إيثار التعبقر بؾػظ (التذبقح) الدال طؾك التؽثقر وأكف يذبح بعضفؿ إثر بعض،
بقـؿا اكتػك بالؼتؾ فؼط يف إطراف (يؼتؾقن) لعدم الؼصد إلك هذه الصػة الشـقعة يف
التؼتقؾ()3

 ,آقتصار يف التذكقر بالـعؿة طؾك هذه الصقرة الشـقعة (يذ ِّبحقن) دون ما
هق أقؾ مـفا ضاهر يف أن الـجاة مـ مثؾف أتؿ يف الـعؿة(-)4

( )1يـظر :أكقار التـزيؾ336 :
( )2تػسقر أبل السعقد34.5 :
( )3يـظر :الؿػردات يف غريب الؼرآن :ص  : 326مالك التلويؾ :233,199/3 :كظؿ الدرر171.4 :
( )4يـظر :دٓلة السقاق وأثرها يف تقجقف الؿتشابف الؾػظل192 :

د ًِٟ .بِل فٔد أمحد اهِصس

715

املبرث اهطابا
ًِاضب ٞذكس إفطاد بين إضساٚ٢ى هط٘ز ٝاإلضسا)١
وبؿـاسبة الحديث طـ اإلسراء والؿسجد إقصك مطؾع سقرة (اإلسراء)
ُيذكر كتاب مقسك وتػصقؾ قصة بـل إسرائقؾ إزاء الؿسجد إقصك ،وما كالفؿ مـ
ٍ
بلس طؾقفؿ (أشقريقـ) ثؿ استقالء الروم وما
طؼاب وكؽبة باستـقالء قـق ٍم أولل
أصاهبؿ مـ هالك وتشريد جزاء إفسادهؿ ومخالػتفؿ أوامر اهلل(-)1
قال تعالك :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﯧﭼ
وٕن مؼصقد السقرة العام الرتكقز طؾك كؿال الرسالة الؿحؿدية( )2وتػضقؾ بعض
ِ
كر مبدأ
الخؾؼ طؾك بعض مع اإلقبال طؾك اهلل وحده وخؾع كؾ ما سقاه( ،)3كان «ذ ُ
اإلسراء وهنايتف (الؿسجد الحرام والؿسجد إقصك) يدل طؾك إدارة معاين السقرة
الؽريؿة يف إصار التػاوت بقـ الشريعتقـ والؽتابقـ يف حدود اإلقبال طؾك اهلل
والتشريػ بـسبة هذا اإلقبال وأن ططػ قصة مقسك ﭽﭨ ﭩﭼ طؾك قصة
اإلسراءٕ :ن مسقر مقسك ♠ إلك الطقر بؿـزلة معراجف ﷺٕ :كف ُمـح التؽؾقؿ،
( )1يـظر :التحرير والتـقير39 ،24 ،5.16 :
( )2الؿختصر يف التػسقر282 :
( )3كظؿ الدرر :327.4 :مصاطد الـظر233.2 :
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وصؾب الرؤية ،مع تػاوت ما بقـ الؽتابقـ ومـ أكزٓ طؾقف ،يؼقل« :إن شئت فقازن
بقـﭽﭓ ﭔﭼ وﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ وﭽﭬ ﭭ ﭮﭼ
وﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

()1

ومـ خصائص تركقبفا الدالة بالغ ًقا طؾك هذه

الؿـاسبة :التحذير إول لبـل إسرائقؾ يف ققلف :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ إذ هق
مستؾزم لإلقبال طؾك اهلل وحده ،ثؿ ققلف ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭼ فؼد ك َّبف طؾك تؼقاه وإحساكف :لحث الذرية طؾك آقتداء بف واإلقبال طؾك
اهلل( )2ويبدو أن إفسادهؿ كان يف تشريعاهتؿ الؿجتؿعقة ،وقد دل تعبقره بـ (طبا ًدا لـا)
طؾك أهنؿ لؿ يعقدوا طبادا لف باكصراففؿ طـ الشريعة()3

ً

وتقجقف لطقػ لؾعالقة بقـ اإلسراء بالـبل إلك إقصك وسقر مقسك وققمف
إلك إرض الؿؼدسة ،وإكف لؿا أثبت ما مـح كبقف مـ إكرام بأيات البقـات يف هذا
الققت القسقر ،أتبعف ما مـح مقسك مـ الؿسقر إلك إرض الؿؼدسة يف مدة صقيؾة
جدً ا ،فؼال ﭽﭨ ﭩﭼ فساوى بقـ الـبققـ يف تعظقؿ اإلراءة وإيتاء الؽتاب:
وكان إيتاء مقسك الؽتاب يف ٍ
كقػ وأربعقـ سـة ولؿ يصؾقا ،ثؿ ذكر ثؿرة كتاب
مقسك ،فؼال :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ حتك يؿؽـ جعؾ آيتل الؿطؾع مـ
آحتباك( ،)4يؼقل البؼاطل«:فؼد بان الػصؾ بقـ اإلسرائقـ كؿا بان الػصؾ بقـ
الؽتابقـ :فذكر اإلسـراء أوٓ ٌ
دلقؾ طؾك حذف مثؾف لؿقسك ♠ ثاكقا ،وذكر إيتاء
الؽتاب ثاك ًقا ٌ
دلقؾ طؾك حــذف مثؾف أوٓ ،فأيـة مـ آحتباك ( )5ويف الخاتؿة يجلء
الحديث طـفؿ بؿـاسبة مشاهبة تعـتفؿ لتعـت كػار مؽة حقـ صؾبقا الخقارق الؿادية،
( )1حاشقة الشفاب الخػاجل8.6 :
( )2يـظر :حاشقة شقخ زادة :213.2 :كظؿ الدرر :335.4 :الؽشاف438.2 :
( )3يـظر :طالقة الؿطالع بالؿؼاصد343 :
( )4آحتباك يف الؾغة ملخق ٌذ مـ الشد واإلحؽام ،لسان العرب ،مادة (حبؽ) ومعـاه أن يحذف مـ إول
ما أثبت كظقره يف الثاين ،ومـ الثاين ما ُأثبت كظقره يف إول-يـظر :اإلتؼان62.2 :
( )5كظؿ الدرر334.4 :
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وكزول الؿالئؽة ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ---ﭼ ويف
هذا السقاق الذي يمكد فقف أن هذه الؿؼرتحات خارجة طـ وضقػة الرسقل يليت ذكر
مقسك وققمفﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   
 
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ والسر أن أيات الخارقة التل جاء هبا مقسك مـ قبؾ
لؿ ِ
تمد إلك إيؿان الؿتعـتقـ أمثالؽؿ(-)1

املبرث اهثاًّ
ًِاضب ٞهقا ١ارتضس ٘ضٗ ♠ ٟتسن اهػٚب هلل
هط٘ز ٝاهلٔ )
وهذا الؾؼاء لؿ يرد إٓ يف هذه السقرة ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ إلك ﭽ ---ﯴ ﯵ
( )1يـظر :أهداف كؾ سقرة ومؼاصدها يف الؼرآن الؽريؿ194.1 :
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ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ(-)1
ومـ أطظؿ مؼاصد هذه السقرة مـفج التعامؾ مع الػتـ ،وضرب الـؿاذج لذلؽ،
زاجر مـ الشريؽ ،وأن أدل
ومـفا فتـة العؾؿ( )2ومـ مؼاصدها :وصػ الؽتاب بلكف ققؿ ٌ
ما فقفا طؾك هذا الؿؼصد قصة أهؾ الؽفػٕ :ن سبب فراقفؿ لؼقمفؿ الشرك ،وضفقر
أمرهؿ –بعد صقل رقادهؿ– مقجبًا لؾقحداكقة وإبطال الشرك( )3وهبذا تظفر العالقة
البؾقغة بقـ هذه الحادثة (مقسك والخضر) وسقرة الؽفػ:
أوٓ ,دوراهنا طؾك وصػ الؽاتب بلكف ققؿ ،وأن ادطاء الشريؽ يؼتضل العؾؿ
والعؾؿ هلل وحده ،وضاهر كؿط الزجر مـ الخضر لؿقسك ،الؿـاسب لؼقلف (مالفؿ بف
مـ طؾؿ(-)4
وكذا قصة مقسك فنهنا سقؼت لؾتـبقف طؾك ترك اإلحاصة والعؾؿ الشامؾ لؾعؾقؿ
الخبقر :فنن مغزاها إثبات قصقر الخؾؼ مفؿا سؿت طؼقلفؿ ،وكثرت طؾقمفؿ أمام
طؾؿ اهلل( )5ولذلؽ جاء الـفل يف ققل الخضر لؿقسك( :فال تسللـل طـ شلء) (ما لؿ
تحط بف خربا)-

املبرث اهتاضا
ًِاضب ًِٞ ٞاهلل عوً٘ ٟض ♠ ٟهط٘ز ٝاهتِص ٕٙاهصافات)
وسقرة الصافات تستفدف كسائر السقر الؿؽقة بـاء العؼقدة يف الـػقس ،ومـ
أطظؿ مؼاصدها تـزيف اهلل طؿا كسبف إلقف الؿشركقن ،وإبطال مزاطؿفؿ يف الؿالئؽة
( )1سقرة الؽفػ-82 ,63:
( )2الؿختصر يف التػسقر293 :
( )3يـظر :كظؿ الدرر :441.4 :مصاطد الـظر444 ،243.2 :
( )4طالقة الؿطالع بالؿؼاصد362 :
( )5يـظر :يف ضالل الؼرآن2282.3 :
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وفقفا ترد لؿحة ُتعـك بنبراز مـة اهلل طؾك مقسك وهارون,طؾقفؿا السالم,
باصطػائفؿا ،وكجاهتؿا وققمفؿا مـ الؽرب العظقؿ ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ ٕهنا سقؼت لـ«تؼرير كقع الجزاء
الذي يؾؼاه الؿحسـقن ،وققؿة اإليؿان الذي يؽرم مـ أجؾف الؿممـقن

()2

ﭽ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﭼ وهق إمر الذي
سقؼت لف جؿقع قصص إكبقاء يف السقرة ،وتلمؾ تؽرار ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﭼ ومـاسبتفا الؼقية لفذا الؿؼصقد-

املبرث اهعاغس
ًِاضب ٞجداي ًؤًّ ي فسعْ٘ قًٕ٘ ٗاهصدع باذتن أًاَ اهبـاطى
هط٘ز ٝغافس)
وتركز سقرة (غافر) طؾك بقان حال الؿعاكديـ وجاحدي أيات الؿجادلقـ
يف آيات اهلل بؿحاورهتؿ لؾرجقع إلك

الحؼ()3

بدٓلة تؽرار ذكر لػظ الجدال

والؿجادلقـ يف آيات اهلل خؿس مرات:ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮋﭼ،
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮤﭼ ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮋﭼ
ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﯓﭼ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
( )1الؿختصر يف التػسقر :446 :كظؿ الدرر289.6 :
( )2يف ضالل الؼرآن2997.5 :
( )3يـظر :الؿختصر يف التػسقر467 :
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ﮇ ﮊﭼ «وكان بـاء السقرة طؾك هذا الغرض بدلقؾ افتتاحفا وختؿفا ،أٓ ترى
ققلف تعالك ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮋﭼ ( )1وهذا ٓ يخالػ ما
ذهب إلقف البؼاطل مـ أن مـ مؼاصدها :آستدٓل طؾك أن الـاس صـػقـ يف
أخرة ،وأن كؾ صـػ يق ّفك ما يستحؼ يقم الؼقامة ،وأن مـ جادل يف آياتف فنكف يعذبف
ويرديف ،وتظفر روح هذا الؿعـك ققية يف الؿطؾع ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ( )2ولذلؽ غدت مسرحًا لؾؿعارك
بقـ أهؾ اإليؿان والؿتجربيـ يف إرض ،وبلس اهلل الذي يلخذهؿ بالدمار()3

ولؿ ُتذكر فقفا إٓ قصة مقسك ♠ ،بؾ حادثة جديدة مـفا ،هل حؾؼة
ٍ
رجؾ مممـ مـ آل فرطقن اهتدى إلك تقحقد اهلل ،وصدّ ق مقسك ♠،
ضفقر
يصدع بؽؾؿة الحؼ أمام فرطقن ،ويؼدم لف الحجج الؼقية ،والرباهقـ الساصعة
لإليؿان ،وقد جاءت لتمدي دورها مـ الؿـاسبة لؾؿؼصقد ،حقث تؿثؾ صقرة مـ
صقر الؿجادلة :فرطقن والذيـ معف يجادلقن يف آيات اهلل ومقسك♠ والرجؾ
الؿممـ يجادل طـ آيات اهلل( )4ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽﮾ ﮿﯀﯁﯂  
( )1الربهان يف تـاسب سقر الؼرآن294.1 :
( )2يـظر :كظؿ الدرر335.6 :
( )3يف ضالل الؼرآن3367.5 :
( )4يـظر :آل حؿ غافر وفصؾت13 ،
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      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ---ﭼ
ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
       ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ---ﮬﭼ وقد هدت
خصائص كظؿفا إلك هذا التـاسب ،ومـفا:
ب
ُ
,آستػفام الؿشحقن باإلكؽار والتعجب يفﭽﭻﭼ ومـاسبتفا لؿا
بـقت طؾقف مـ الجدال ،وإن كان لحػظ مقسك مـ الؼتؾ وتشؽقؽفؿ يف تؽذيبف-
,تؽرر لػظ الؽذب الؿـاسب لؾجدال بالباصؾ ،كحق :ﭽﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﭼ ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮝﭼ ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ
مع ما فقفا مـ إيفام الشؽ يف صدق مقسك حتك ٓ ُيشؽ يف أمره ،وأكف يف حالة كظر
وتلمؾ :لقسققفؿ إلك براهقـ صدقف بقجف ٓ يثقر كػقرهؿ ،وكلكف يدطقهؿ لؾـظر
وطدم آستعجال(-)1
,اكتفاج صريؼة أهؾ الجدل يف وطظفؿ حقـ قدم الحجج ،ثؿ هجؿ طؾك
الؿؼصقد لؿا تقسؿ فرصة اكؽسار قؾقهبؿ:ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
( )1يـظر :التحرير والتـقير128.24 :
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮹ﭼ
,أمر فرطقن وهامان بؼتؾ الذرية لؿ يرد إٓ يف هذه السقرة ﭽﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯿﭼ ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭤﭼ ودٓلتف طؾك تصاطد شراسة
الؿجادلقـ يف آيات اهلل-
 ,تلكقد صػة اإليؿان يف كؾ مرة ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ ﭽ﮺ ﮻ ﮼ﭼ
إلبراز الصراع بقـ اإليؿان والؽػر ،وقد شابف مؼام هذا الرجؾ الؿممـ مؼام أبل
 :إذ آمـ بالـبل ﷺ لؿا سؿعف ولؿ يؽـ مـ آلف ،وأفاد ؓ

بؽرؓ

مـف يف كصرة

الحؼ ،ولؿا جاء طؼبة بـ أبل معقط إلك الـبل ﷺ وهق بػـاء الؽعبة لقخـؼف بثقبف ،أقبؾ
طؾقف فلخذ بؿـؽبف ودفعف طـ خؾقؾف ﷺ ،وقال:ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ()1

,تؽرار لػظ (البلس) مع غقرها مـ ألػاظ الشدة لرتهقب همٓء الطغاة
الؿجادلقـ ،كحق ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮹ﭼ ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯪﭼ ﭽﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯾﭼ
 ,إيجاز ما حدث بعد ذلؽ مـ تػصقالت ،وآستطراد بالؼصة حتك يصؾفا
بأخرة ،وإذا هل محاجة وحقار وجدال بقـ الضعػاء والؿستؽربيـ وخزكة جفـؿ
يطؾبقن فقف

الخالص()2

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀ ﯁
﯂   
  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ-
( )1الحديث يف صحقح البخاري ،كتاب فضائؾ إكبقاء ،باب (وقال رجؾ مممـ مـ آل فرطقن يؽتؿ
إيؿاكف)-
( )2يف ضالل الؼرآن3367.5 :
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املبرث اذتاد ٜعػس
ًِاضب ٞاضتٔصا ١فسعْ٘ ٘ض ♠ ٟهط٘ز ٝاهص س )
وهق الحدث الجديد الذي ُيصطػك يف هذه السقرة ،قال تعالك :ﭽﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ---ﭼ
وقد طرضت السقرة ما كاكت تالققف الدطقة اإلسالمقة مـ مصاطب،
واطرتاضات وتؼرير الؼرآن حؼائؼف وققؿف مؽان الخرافات ،والؼقؿ الجاهؾقة
الزائػة(ٕ :)1ن مؼصقدها «بقان الؼقؿ الؼرآكقة وكؼض التصقرات الجاهؾقة الزائػة

()2

وجاء لػظ (الزخرف) الذي وسؿت بف السقرة لققحل بؽثقر مؿا تضؿـتف ،فالزخرف
هق الذهب ثؿ ُسؿل كؾ زيـة زخر ًفا ،وهق متاع ،وسـرى أثر هذا الؿتاع أو التؿتقع
الذي شاع ذكره يف ثـاياها وما طؼدت طؾقف معاكقفا ،ورحؿ اهلل البؼاطل حقـ جعؾف
محقرا تدور طؾقف مـ وجف دققؼ ،حقـ جعؾ مؼصقدها :البشارة بنطالء هذه إمة
ً
بالعؼؾ والحؽؿة والعؾؿ ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯝﭼ وأن السبقؾ إلك هذا
اإلطالء الرتفع طـ زخرف الدكقا ومتاطفا(ٕ :)3ن التؿتقع كان سب ًبا لبطرهؿ
( )1يـظر :يف ضالل الؼرآن :3174.5 :أهداف كؾ سقرة ومؼاصدها356.1 :
( )2الؿختصر يف التػسقر :ص489
( )3كظؿ الدرر3.7 :
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وتؿاديفؿ ،وآستعاكة بالـعؿة طؾك طصقان أمر اهلل(-)1
لؼد حؽت السقرة ازدراء الؽػار لؾـبل ﷺ بسبب هذا التؿتقع ﭽﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼوقد فطـ
الزمخشري لؾعالقة البؾقغة بقـ بسط الـعؿة لؾؿرتفقـ وأثرها يف كػراهنؿ ،وأن الـظؿ
يف أية السابؼة أراد بالتؿتقع ما هق سبب لف ،وهق اشتغالفؿ بف طـ التقحقد
ومؼتضقاتف---وأكف لؿا جاءهؿ الحؼ جاءوا بؿا هق شر مـ غػؾتفؿ بلن ضؿقا إلك
شركفؿ معاكدة الحؼ ومعاداة الرسقل وآستخػاف بحؽؿة اهلل يف تخقر محؿد مـ
أهؾ زماكف بؼقلفؿ ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ()2

«ولفذا تعرض حؾؼة الؾؼاء إول بقـ مقسك وفرطقن يف إشارة مؼتضبة
تؿفقد ًا ٓستعراض الـؼطة الرئقسقة الؿؼصقدة مـ الؼصة يف هذا الؿقضقع ،وهل
تشابف اطرتاضات فرطقن وققؿف مع اطرتاضات مشركل العرب وققؿفؿ

()3

فتؾتؼل

هذه الحؾؼة بالحؾؼة الؿشاهبة لفا مـ قصة العرب ،تحؽل ذات اطرتاضاهتؿ ،واطتزاز
فرطقن بذات الؼقؿ التل يعتزون هبا(-)4ولؼد دلت بخصائص كظؿفا طؾك هذا الؿعـك،
ومـفا:
 ,التـاسب بقـ مطؾع السقرة ومطؾع قصة مقسك ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ فالضحؽ يف مؼابؾة الحؼ «كـاية طـ آستخػاف بأيات

( )1يـظر :كظؿ الدرر23.7 :
( )2الؽشاف :485.3 :كظؿ الدرر :33.7 :تػسقر أبل السعقد45.8 :
( )3يـظر :يف ضالل الؼرآن3194.5 :
( )4السابؼ3184.5 :
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دال طؾك استؿرارية الضحؽ وآستفزاء()2
والتؽذيب»( )1وحؽايتف بالػعؾ الؿضارع ٌ

 ,آستػفامات التؼريرية طؾك لسان فرطقن يف فخر وخقالء ﭽﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ---ﭼ
 ,دٓلة اسؿ اإلشارة طؾك آستفزاء والسخرية بؿقسك ♠ يف ققلف
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ لتجرده مـ الجاه إرضل،
وكذلؽ الدقة يف دٓلة لػظ (مفقـ) طؾك احتؼار مقسك ♠

 ,التـاسؼ بقـ اقرتاحف ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﭼ واقرتاحفؿ ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ﭼ()3

 ,ومـ الؿـاسبات أكف لؿا ضرب لفؿ الؿثؾ بإمؿ السابؼة وهدّ د بآكتؼام
مؿـ شاهبقهؿ يف ققلف ﭽﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ بدأ
ً
إبطآ لؼقل الؿرتفقـ:
بذكر إبراهقؿ وققمف ولقس بـقح كؿا جرت العادة ،وذلؽ
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ بلن أولك أباء بآقتداء
هق أبقهؿ إبراهقؿ الذي يػتخرون بـسبتف ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﭼ()4

( )1التحرير والتـقير225.26 :
( )2يـظر :كظؿ الدرر34.7 :
( )3يـظر :يف ضالل الؼرآن :3194.5 :التحرير والتـقير224.26 :
( )4يـظر :التحرير والتـقير192.25 :
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املبرث اهثاُ ٛعػس
ًِاضب ٞاإلغازات اهطسٙع ٞهقصً٘ ٞض ♠ ٟهط٘زت ٛاألذصاب
ٗاهص ٗاهِاشعات
وتمدي اإلشارات السريعة مـ قصة مقسك♠ يف بؼقة السقر الدور ذاتف
مـ التـاسب ومؼصقد السقرة ،فرتد إشارة يف سقرة (إحزاب) التل كاكت طبارة طـ
تشريعات وتـظقؿات وأكباء متعؾؼة بلحقالف ﷺ والذب طـف ،ومحقرها «طـاية اهلل
بـبقف ﷺ وحؿاية جـابف وأهؾ بقتف ( )1حقـ أوذي ،واكطؾؼت ألسـة السقء هتؿس :إن
محؿد ًا تزوج مطؾؼة ابـف زيد بـ حارثة وخالػ مللقف العرب( ،)2هـا يجلء ققلف
تعالك ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﭼ وذلؽ لؿـاسبة إيذاء الؿـافؼقـ الـبل ،وتحذيرهؿ مـ إيذائف ﷺ( )3كؿا
فعؾ القفقد بؿقسك ♠ حقث «كان رجالً حققًا ستقر ًا ما يرى مـ جؾده شلء
استحقا ًء مـف ،فآذاه مـ آذاه مـ بـل إسرائقؾ ،فؼالقا :ما يسترت هذا التسرت إٓ مـ طقب
بجؾده-)4(»---
ٍ
لحقار بقـ مقسك ♠ وققمف يف سقرة (الصػ)
كؿا ترد إشارة سريعة
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ وفقفا تلكقد مقسك
رسالتف ،ولؿ ترد هذه الؿؼقلة (إين رسقل اهلل إلقؽؿ) طؾك لساكف ♠ إٓ يف سقرة
الصػ :لقتـاسب ومؼصقدها الذي هق تحػقز الؿممـقـ لـصرة الديـ والجفاد يف
( )1الؿختصر يف التػسقر418 :
( )2يـظر :يف ضالل الؼرآن :2883.5 :التحرير والتـقير123.22 :
( )3يـظر :يف ضالل الؼرآن2883.5 :
( )4أخرجف البخاري يف كتاب التػسقر ،باب (أية)
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مـ جفة ولتؼرير أن ققمف لؿا اكحرفقا لؿ يعقدوا الؿمهؾقـ لـصرة ديـف،

ولتلكقد وحدة الرسالة بقـ إكبقاء بدلقؾ ذكر رسالة طقسك بعد ضالل ققم مقسك:
ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭱﭼ لقؼرر أكف امتدا ٌد لرسالة مقسك وتؿفقدٌ لؾرسالة إخقرة ،التل يمديفا إلك
الرسقل الذي بشر بف(.)2
وأخقرا ترد إشارة يف سقرة (الـازطات) مختصرة سريعة الؿشاهد لؾرتكقز طؾك
ً
حؼقؼة أخرة :تبدأ بـداء اهلل مقسك يف القاد الؿؼدس ،وأمر التؽؾقػ اإللفل ﭽﭘ
قجزا الؿشاهد بعد ذلؽ لؾرتكقز طؾك أخرة ﭽﭽ ﭾ ﭿ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ُم ً
ﮀ ﮁ ﮂﭼ والالفت لالكتباه يف تركقب هذه أية :تؼديؿ طؼقبة أخرة طؾك
إولكٕ :هنا إكسب لؾسقاق الذي يتحدث طـ أخرة( )3و«لفز الؼؾقب الؿؽذبة
بالبعث والجزاء مـ خالل طرض مشاهد الؿقت والبعث والحشر والؼقامة»( )4كؿا
يتسؼ مع فقاصؾ السقرة لػظقًا-

( )3يـظر :مختصر التػسقر551 :
( )2يـظر :كػسف
( )3يـظر :يف ضالل الؼرآن : 3814.6 :الؿختصر يف التػسقر :583 :كظؿ الدرر338.8 :
( )4يف ضالل الؼرآن3185.6 :
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انخبرًخ
كخؾص مؿا سبؼ إلك:
 ,1أن قصة مقسك يف كؾ مرة ُتحؽك فنن الؿؼام يؼتضقفا ،وإحداث التل
تحقط بالرسقل تتـاسب مع إطادهتا ،ولؿؼصقد السقرة الدور إطظؿ يف اصطػاء
الحادثة مـ قصصف ♠ ،ويف ما بؾغتف هذه إحداث مـ الؿـاسبة البؾقغة
ٕهداففا ومؼاصدها:
فػل البؼرة التل كزلت لبقان وضقػة اإلكسان ودوره يف طؿارة إرضُ ،تصطػك
قصة البؼرة دون سائر أحداث قصصف :لتحذير إمة الؿسؾؿة مـ التؾؽم يف تـػقذ
أوامر اهلل وتطبقؼ شريعتف ،ويف سقرة الـساء تذكر شـائع بـل إسرائقؾ لؿـاسبة تبجح
يفقد الؿديـة طؾك الـبل ﷺ ،ويف الؿائدة ُتصطػك حادثة آمتـاع طـ الؼتال مع
مقسك ♠ ،ودخقل بقت الؿؼدس :لعرض صقرة مـ صقر كؼض الؿقثاق مع
اهلل والقفاء بالعؼقد وأطظؿفا طفد اهلل ،وهق إمر الذي سقؼت الؿائدة ٕجؾف ،ثؿ
الرتكقز طؾك إيؿان الػتقة مع مقسك ♠ وهؿ قؾقؾ ٓ ،مجؿقطة مـ الشعب
اإلسرائقؾلٕ :كف إكسب لؿؼصقد السقرة مـ جفة أن الدطقة لإليؿان ٓ يـتػع هبا
أي أحد---وهؽذا يصطػل الـظؿ يف كؾ سقرة ما يتـاسب ومؼصقدها-
 ,2دور خصائص كظؿ السقرة والدقة يف اختقار ألػاضفا يف الؽشػ طـ هذه
الدقائؼ كؿا دل اختصاص سقرة البؼرة بتقجقف الخطاب الؿباشر لقفقد الؿديـة:
ٓستجالب إيؿاهنؿ بتذكقرهؿ بـعؿف  طؾقفؿ دون قصص مقسك يف سائر الؼرآن،
وتؽرار لػظ الجدال يف سقرة غافر وطالقتف بجدال مممـ آل فرطقن ققمف وصراطف مع
الباصؾ الذي هق مؼصقد السقرة ،وإيثار لػظ الضحؽ يف سقرة الزخرف ،ودٓلة التعبقر
بف بصقغة الؿضارع طؾك تجدد اغرتار فرطقن وققمف بالؼقؿ والتصقرات الزائػة ،وهذا
جزء مـ التـاسب بقـ الؼصة ومؼاصد الؼرآن ،وهؽذا بؼقة السقر-
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فٓشط انًظبدس ٔانًشاخغ
 -1آل حؿ غافر وفصؾت – دراسة يف أسرار البقان ،محؿد أبق مقسك ،ط ،1مؽتبة
وهبة ،الؼاهرة1433 ،هـ2339م-
 -2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل ،تحؼقؼ.أبقالػضؾ إبراهقؿ ،الؿؽتبة
العصرية ،بقروت1438 ،هـ1988م-
 -3أسباب كزول الؼرآن ،القاحدي ،تحؼقؼ:كؿال بسققين ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت1422 ،هـ 2331م-
 -4أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،دار الجقؾ ،بقروت (ط ،ت:د)
 -5أهداف كؾ سقرة ومؼاصدها يف الؼرآن الؽريؿ ،طبداهلل شحاتة (ط:د) الفقئة
العامة لؾؽتاب ،مصر1986 ،م-
 -6الربهان يف تـاسب سقر الؼرآن ،ابـ الزبقر الغركاصل ،تحؼقؼ:محؿد شعباين،
وزارة إوقاف ،الؿغرب (ط:ت) 1413هـ 1993م-
 -7الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،تحؼقؼ.أبقالػضؾ إبراهقؿ ،دار الرتاث
(ط ،ت:د)
 -8بالغة الؽؾؿة يف التعبقر الؼرآين ،فاضؾ السامرائل ،ط ،1الشمون الثؼافقة
العامة ،بغداد2333 ،م-
 -9تاج العروس ،الزبقدي ،دار الػؽر ،بقروت ،ط(1ت:د)
 -13تػسقر أبل السعقد ،دار إحقاء الرتاث ،بقروت ،ط1413 ،2هـ 1993م-
 -11تػسقر البحر الؿحقط ،أبقحقان ،تحؼقؼ:طادل طبد الؿقجقد وآخرون ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط1413 ،1هـ 1993م-
 -12تػسقر التحرير والتـقير ،الطاهر ابـ طاشقر ،الدار التقكسقة ،تقكس (ط ،ت:د)
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 -13التػسقر الؽبقر ،الرازي ،دار إحقاء الرتاث ،بقروت ،ط( ،3ت:د)

 -14التـاسب يف الؼرآن الؽريؿ – صقره وأسراره البالغقة ،رسالة طالِؿقة
(دكتقراه) البالغة والـؼد ،كؾقة أداب ،جامعة الدمام1423 ،هـ 2332م-
 -15حاشقة الشفاب الخػاجل طؾك البقضاوي الؿسؿاة طـاية الؼاضل وكػاية
الراضل ،صبعة بقٓق (ت:د)-
 -16حاشقة شقخ زادة ،شقخ زادة ،محل الديـ (ط ،ت:د) ،الؿؽتبة اإلسالمقة ،تركقا
 -17دراسات فـقة يف قصص الؼرآن ،محؿقد البستاين ،دار البالغة ،بقروت ،ط،1
1989م
 -18دٓلة السقاق ،ردة اهلل الطؾحل ،جامعة أم الؼرى ،ط1424 ،1هـ-
 -19دٓلة السقاق مـفج ملمقن لتػسقر الؼرآن ،طبدالقهاب أبق صػقة الحارثل،
ط1429 ،1هـ
 -23دٓلة السقاق وأثرها يف تقجقف الؿتشابف الؾػظل يف قصة مقسك ♠ؓ

(دراسة كظرية تطبقؼقة) ففد الشتقي ،رسالة تخصص ،الدطقة وأصقل الديـ ،جامعة
أم الؼرى1426 ،هـ 2335
قذجا ،بقزيد
 -21الدٓٓت السقاققة لؾؼصص الؼرآين –قصة مقسك♠ أكؿ ً
رحؿقن ،جامعة فرحات طباس ،الجزائر2311 ،م
 -22دور الؽؾؿة يف الؾغة ،ستقػـ أولؿـ ،ترجؿة .كؿال بشر ،مؽتبة الشباب،
الؼاهرة (ط ،ت:د)-
 -23روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن والسبع الؿثاين ،ألقسل ،دار إحقاء الرتاث،
بقروت ،ط1435 ،4هـ 1986م
 -24صحقح البخاري ،الجامع الصحقح ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت1412 ،هـ 1993م
 -25طالقة الؿطالع بالؿؼاصد (دراسة بالغقة كظرية تطبقؼقة) إبراهقؿ الفدهد،

د ًِٟ .بِل فٔد أمحد اهِصس
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مؽتبة اإليؿان ،ط1432 ،1هـ2311م
 -26يف ضالل الؼرآن ،سقد قطب ،دار الشروق ،الؼاهرة ،ط1412 ،13هـ 1992م
 -27الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ ،الزمخشري،
دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان (ط:د)-
 -28لسان العرب ،ابـ مـظقر ،تحؼقؼ.طبداهلل الؽبقر وآخرون ،دار الؿعارف
(ط ،ت:د)-
 -29الؿختصر يف التػسقر ،كخبة مـ العؾؿاء ،مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة،
الرياض ،ط 1435 ،2هـ
 -33الؿػردات يف غريب الؼرآن ،إصػفاين ،تحؼقؼ:محؿد طقتاين ،ط ،4دار
الؿعرفة ،بقروت1998 ،م
 -31مالك التلويؾ الؼاصع بذوي اإللحاد والتعطقؾ يف تقجقف الؿتشابف الؾػظ مـ
آي التـزيؾ ،ابـ الزبقر الغركاصل ،تحؼقؼ سعقد الػالح ،ط ،1دار الغرب اإلسالمل،
بقروت1433 ،هـ1983م
 -32مصاطد الـظر لإلشراف طؾك مؼاصد السقر ،البؼاطل ،تحؼقؼ:د-طبدالسؿقع
حسـقـ ،ط  ،1مؽتبة الؿعارف ،الرياض1438 ،هـ 1987م
 -33مـ أسرار الؿـاسبة يف الؼصة الؼرآكقة – قصة مقسك ♠ كؿقذجا (الجزء
إول) الؿجؾة إردكقة يف الؾغة العربقة وآداهبا ،الؿجؾد ( )11العدد (1436 )2هـ
2315م-
 -34كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت1415 ،هـ 1995م-

)ُٛ اهثا١ من٘ذجا ادتصٟ ً٘ضٞ قص:ُٞٚ  اهقسٞاهقص

ٞأضساز املِاضب
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The Secrets of Appropriateness in the Quranic
Story of Moses as a Model (Part II)
Mona Fahd Ahmad Al-nasser
Assistant Professor of Rhetoric Arabic Language and
Literature Department
College of Literature - University of Dammam

Abstract
This is a study of relevance in an event in the Quranic
story of Moses and the general meaning of the surah during
the sequence of the story. It reveals some of its rhetorical
details. The study also refers to the relevance of the story to
the da'wah. Finally, the study shows the importance of
knowing the context to unravel the secrets of relevance.
Key words:
appropriateness, story, contex.
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يتطهثاخ سٕق انعًم انسعٕدي يٍ
ختصصاخ تمٍُح ادلعهٕياخ:
تني انٕالع ٔحتذٌاخ انتعهٍى انعايل
دساسح حتهٍم يضًٌٕ
أ .د .أًري ٝبابلس بدزٜ
أضتاذٝ

عوٍ اجتٌاع اهتٌِ ،ٞٚكو ٞٚاآلداب ٗاهعوَ٘ االُطاُٞٚ

جاًع ٞاملوم عبد اهعصٙص ،املٌول ٞاهعسب ٞٚاهطع٘د ،ٞٙجدٝ
تاريخ التحؽقؿ3417/6/35 :

تاريخ اإلفادة3417/9/1 :

املطتخوا:
تثقر القرقة بعض الؼضايا الشائؽة يف تحدي مخرجات التعؾقؿ العالل يف
تخصص مجال الؿعؾقماتقة ،ومدي مالئؿتف لؿتطؾبات سقق العؿؾ ،وارتؽز البحث
طؾك مراجعة اإلحصاءات وتحؾقؾ مضؿقن  14دراسة هبدف معرفة أهؿ التحديات
يف سد فجقة سقق العؿؾ طامة ويف مجال الؿعؾقماتقة خاصة ،والؽشػ طـ
احتقاجات سقق العؿؾ ،وتؼديؿ الحؾقل الؿؼرتحة لؿعالجة الػجقة بقـ
الؿمسستقـ -وتقصؾ البحث لـتائج اهؿفا أن تحديات التعؾقؿ العالل تتؿثؾ يف
ضعػ الشراكة بقـفا وبقـ الؼطاطات القصـقة العامة والخاصة ،وضعػ التقاصؾ طرب
التدريب الؿقداين لؾطالب مؿا يسػر طـ جؿقد الؿـفج وضعػ مقاكبتف ٓحتقاج
سقق العؿؾ ،وجقد طجز يف اإلرشاد إكاديؿل ،وغقاب التقجقف الؿفـل ،مؿا أسفؿ
يف اتساع الػجقة وطدم اتزان الـسؼ التعؾقؿل مع الـسؼ آقتصادي -وأوصل البحث
بلهؿقة التقسع يف مجال تخصص الؿعؾقماتقة بجؿقع الجامعات ،ورفع كسبة الؼبقل

736

لؾؽؾقات العؾؿقة والتطبقؼقة ،فضال طـ آرتؼاء بقحدة اإلرشاد إكاديؿل والتقجقف
الؿفـل يف جؿقع الجامعات ،والحرص طؾك شراكة التعؾقؿ العالل مع قطاطات
العؿؾ الخدمقة الؿختؾػة لضؿان تدريب وتقضقػ الخريجقـ ،وتجقيد الؿـفج
الجامعل-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
تحديات مخرجات التعؾقؿ العالل ،احتقاجات سقق العؿؾ ،اإلرشاد
إكاديؿل ،التقجقف الؿفـل-

أ .د .أًري ٝبابلس بدزٜ
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انًمذيخ
يعترب التعؾقؿ العالل الخزان الذي يؿد قطاطات الؿجتؿع الؿختؾػة مـ
ممسسات حؽقمقة وغقر حؽقمقة خدمقة وإكتاجقة وغقرها مـ تـظقؿات متـقطة
بإيدي العامؾة الؿاهرة الػاطؾة يف سقق العؿؾ ،ولؿ تؽـ الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية بؿعزل طـ ذلؽ آهتؿام ،بؾ حاولت أن تبؼك يف قؿة دول الخؾقج،
وتحافظ طؾك مؽاكتفا آقتصادية والثؼافقة والحضارية إقؾقؿقا ودولقا ،فتؿؽـت
خالل العشرة سـقات إخقرة بلن تخطق سريعا وباهتؿام كبقر كحق تطقر التعؾقؿ
العالل وذلؽ مـ خالل تـػقذ الخطة آسرتاتقجقة لألطقام 1435,1424ه ،التل
حرصت طؾك زيادة فتح جامعات يف جؿقع إقالقؿ ،تغققر الؿـاهج ،ورفع جقدة
التعؾقؿ وتدطقؿ برامج الشراكة مع الؼطاع الخاص وتـؿقة الؿجتؿع والحرص طؾك
تطبقؼ بؿا جاء ممخرا يف الخطة التـؿقية الؿستؼبؾقة الحديثة  -2333فاليزال
التعؾقؿ العالل يف صريؼ تحؼقؼ كثقر م ـ التحقٓت الؿـفجقة والتـظقؿقة التل
صاحبت العقلؿة ،حقث ضفرت تحديات جديدة تؿثؾت يف تسارع معدٓت التطقر
التؼـل يف طؿؾقات البحقث والتعؾقؿ والتطقير إكاديؿل وكظؿ الؿعؾقمات مؿا
يـعؽس طؾك تحسقـ كقطقة الؼقى العامؾة ،ورفع كػاءهتا اإلكتاجقة وتحسقـ
مؼدراهتا التـافسقة -تقضح خطة التـؿقة العاشرة(2313()1م,378 :2314,
 )385أن قطاع التعؾقؿ العالل قد شفد تطقر ًا مشفقدا لؿقاكبة مخرجات
وتحديات التعؾقؿ الثاكقي وتؾبقة رغبة الخريجقـ يف مقاصؾة تعؾقؿفؿ الجامعل،
حقث شؿؾت الخطة التقسع يف طدد الجامعات ،وتحسقـ كقطقة الؿـاهج ،وتدريب
الؽ قادر القصـقة ،فارتػع طدد الجامعات وكؾقاهتا إلك ( )29جامعة مـ ضؿـفا
جامعة الؿؾؽ طبد اهلل لؾعؾقم والتؽـؾقجقا ،كؿا بؾغ طدد الؽؾقات الجديدة ()154
مباشرا بؿتطؾبات سقق العؿؾ يف التخصصات
كؾقة ترتبط مخرجاهتا ارتبا ًصا
ً
( )1وزارة آقتصاد والتخطقط (-)2313
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العؾؿقة الخاصة بالطب والفـدسة وطؾقم الحاسب وتؼـقة الؿعؾقمات ،وذلؽ مـ
أجؾ تقفقر الؽػاءات القصـقة يف الؿجآت التل تخدم متطؾبات أهداف التـؿقة
البشرية الؿستدامة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -هذا يمكد مسار رؤية واسرتاتقجقة
التعؾقؿ العالل هبدف تؼؾقص الػجقة بقـ الؿخرجات ومتطؾبات سقق العؿؾ
خاصة يف مجال العؾقم التطبقؼقة والعؾقم التؼـقة التل كان يعاين مـفا إخقر خالل
العشريـ طاما الؿاضقة -ومـ أ جؾ تحؼقؼ هذا الؼصقر كجد أن اإلرشاد إكاديؿل
والتقجقف الؿفـل يشؽؾ طامال مساطدا رئقسقا يؿؽـ أن يساهؿ بػاطؾقة يف تؼؾقص
الػجقة وتحؼقؼ أهداف التـؿقة-

ًػلو ٞاهبرث:
أصبح التؼدم التؽـؾقجل إحدى دطامات طفد العقلؿة وركقزة أساسقة
لتحؼقؼ اسرتاتقجقة التـؿقة الؿستدامة وأهداف إلػقة التـؿقية ،وتحؼقؼ الخطة
التـؿقية الؿستؼبؾقة  -2333فؼد حرص التعؾقؿ العالل يف الدول الؿتؼدمة ضؿـ
فؾسػتف واسرتاتقجقاتف طؾك استخدام التؼـقة يف تـػقذ الخطط الرتبقية والتعؾقؿقة مـ
أجؾ تـؿقة مقارد بشرية فاطؾة وقادرة طؾك التػاطؾ يف سقق العؿؾ بؽػاءة وتؿقز
مؿا يـعؽس طؾك زيادة وجقدة اإلكتاج -كاكت تعاين الؿؿؾؽة العربقة السعقدية
خالل الثالثقـ طاما الؿاضقة مـ كؼص يف إيدي العامؾة الؿتخصصة وذات كػاءة
تؼـقة طالقة يف جؿقع الؿجآت ،و ضعػ خطط التعؾقؿ العالل يف تالئؿفا مع
متطؾبات سقق العؿؾ الذي كان يسقر بخطقات سريعة ،كؿا أكدت معظؿ
الدراسات

الحديثة()2()1

وجقد فجقة بقـ ما تؼدمف ممسسات التعؾقؿ العالل مـ

( )1الؿقلد .2336 ،مدى آستػادة مـ فائض خريجل الجامعات لسد احتقاجات سقق العؿؾ بالؼطاع
الخاص بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
( )2الرتكستاين 2335 ،الؿقائؿة بقـ مخرجات التعؾقؿ ومتطؾبات السقق -

أ .د .أًري ٝبابلس بدزٜ
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تخصصات وبرامج ٓ تتقافؼ مع متطؾبات السقق آقتصادية الحالقة :خاصة أن
الؿؿؾؽة مؼب ؾة طؾك تغقرات اقتصادية مـفا :إكشاء العديد مـ الؿدن آقتصادية
الجديدة ،والتقسع يف الصـاطات البرتولقة والتعديـقة ،وكذلؽ صـاطة الؿعؾقمات
والخدمات التؼـقة وآجتؿاطقة الؿتطقرة وآكػتاح آقتصادي الحر -وقد أشارت
إحصاءات التعؾقؿ العالل لعام  2314إلك وجقد كسبة كبقرة مـ الطالب يتؿ
التحاقفؿ يف دراسة العؾقم إدبقة الـظرية مؼاركة بضعػ التقجف كحق التخصصات
العؾؿقة مثؾ :التخصصات الطبقة والفـدسقة وتؼـقة الؿعؾقمات مؿا يعـك وجقد
كؼص كبقر يف التخصصات الؿفـقة العؾؿقة ،وربؿا يعزى إمر الل ضعػ تعزيز
اإلرشاد إكاديؿل والتقج قف الؿفـل يف معظؿ الجامعات مـ أجؾ تقجقف الطؾبة
كحق التخصصات الحديثة الؿقاكبة لؾعقلؿة آقتصادية الحديثة ،وذلؽ بسبب
ارتػاع كسبة خريجل الثاكقية مـ الؿساق إدبل بثالثة أضعاف كسبة خريجل
الؿساق العؾؿل-

أٌٓ ٞٚاهبرث:
يستؿد هذا البحث أهؿقتف مـ تحؾقؾ ممشرات ومعرفة تحديات مخرجات
التعؾقؿ العالل ومالئؿتفا ٓحتقاجات سقق العؿؾ مـ الؼقى البشرية الؿمهؾة يف مجال
تؼـقة الؿعؾقمات خاصة ،والتخصصات التطبقؼقة العؾؿقة طامة -وتـبع أهؿقة القرقة
البحثقة مـ كشػ التبادل والتقاؤم الؿشرتكة بقـ الؿمسستقـ ،التعؾقؿ العالل ووزارة
العؿؾ ،يف تحؼقؼ رسالتفؿ وأهداففؿ الخاصة بالتـؿقة البشرية وآقتصادية وآجتؿاطقة
يف ضؾ طفد العقلؿة والؿعؾقماتقة -فؼد أكد معظؿ العؾؿاء الؿختصقـ يف هذا الشلن يف
كظرية رأس الؿال البشري التل أشاروا فقفا( )1بلن هـاك ترابطا بقـ الـؿق آقتصادي
الذي يحدث كتقجة آستػادة مـ الؿخزون الؿرتاكؿ يف رأس الؿال البشري ،وٓ يؿؽـ
(“Investment in human capital” Schultz.)1
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أن يحدث استثؿار يف رأس الؿال البشري يف سقق العؿؾ دون استثؿار يف قطاطات
التعؾقؿ ،خاصة يف مجآت التؽـؾقجقا والبحقث العؾؿقة حتك يحظك سقق العؿؾ
بؽػاءات إكتاجقة( -)1كؿا أكدت دراسات التـؿقة البشرية ضرورة التدريب والتلهقؾ
الؿستؿر لؾؽقادر العامؾة يف سقق العؿؾ لضؿان استؿرارية الجقدة اإلكتاجقة التل
تـعؽس طؾك الـؿق آقتصادي وآستثؿار البشري والؿالل(-)2
أما مـ الـاحقة التطبقؼقة قد يؽقن البحث مـ كاحقة مػقدا لؿراكز البحقث
والؿمسسات التل ُتعـك برسؿ آسرتاتقجقات ووضع خطط لؿشاريع خاصة بؿتطؾبات
سقق العؿؾ طؾك ضقء مخرجات التعؾقؿ العالل الحالقة -كؿا يؿؽـ لؾؿخططقـ طؾك
مستقى مجؾس ممسسات التعؾقؿ العالل والجفات العؾقا الؿعـقة بالتخطقط لؾتـؿقة
البشرية وآستػادة مـ الـتائج الحالقة الؿـدرجة يف القرقة يف وضع الخطط العؿؾقة لسد
الػجقة الخاصة بؿتطؾبات السقق مـ تخصص تؼـقة الؿعؾقمات -كؿا أن القرقة قد تؼدم
بعض الحؾقل الؽػقؾة لؿعالجة تحديات التعؾقؿ العالل مـ كؼص يف خريجل تؼـقة
الؿعؾقمات وقصقر يف التقجقف واإلرشاد الؿفـل لؾطالب ،وكقػقة مقاجفة تطؾعات
السقق مـ الؼقى البشرية الؿاهرة يف مجال تؼـقة الؿعؾقمات-

أٓدا اهبرث:
الؽشػ طـ واقع وتطقر مخرجات التعؾقؿ العالل يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية طامة ،ويف مجال تؼـقة الؿعؾقمات خاصة ،خالل العشر سـقات الؿاضقة-
 -1الؽشػ طـ قصقر وتحديات سقق العؿؾ والتعؾقؿ العالل خالل الػرتة
(2314,2334م)-
( )1الحارثل 2339بعض الؿعققات والتحديات لؼقام الشراكة الػعؾقة يف مجال البحث العؾؿل يف
الجامعات السعقدية .
( )2مـظؿة آمؿ الؿتحدة آكؿائقة -2314
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 -2إبراز الحؾقل الؿؼرتحة لعالج ضعػ الؿقاءمة-

ًِٔخ اهبرث:
اطتؿد البحث طؾك مـفج تحؾقؾ الؿضؿقن وهق طبارة طـ بحث يتؿ
تطبقؼف مـ أجؾ تحؾقؾ دراسات سابؼة والقصقل إلك وصػ كؿل وكقطل هادف
ومـظؿ لؿحتقى الدراسات( - )1حسب مشؽؾة وأهداف البحث فؼد تؿ اختقار
طقـة حجؿفا  14دراسة مـ إبحاث إكاديؿقة العؾؿقة الؿـشقرة وغقر
ال ؿـشقرة خالل طشر سـقات  2334وحتك طام 2314م كؿا تؿ آستدٓل
باإلحصاءات الرسؿقة لقزاريت التعؾقؿ العالل والعؿؾ -طـد تحؾقؾ وطرض كتائج
العقـة ،تؿ استخدم اسؾقب تحؾقؾ الؿحتقي الذي تؿ فقف تجؿقع الـتائج يف
محاور حسب أهداف البحث-

ُتا٢خ اهبرث:
لؼد تؿ آستػادة مـ تحؾقؾ اإلحصاءات الؿتاحة يف مققع وزارة التعؾقؿ
العالل إلبراز ممشرات مخرجات التعؾقؿ العالل طامة خالل العشر سـقات الؿاضقة
لؾتخصصات إساسقة ومـ الؿمشرات الخاصة بالتخصص يف مجال تؼـقة
الؿعؾقمات بصػة مػصؾة ،كؿا جاء يف الجداول ( )1و( )2و( )3أدكاه -ويتؿ طرض
تحؾقؾ كتائج الدراسات السابؼة حقل التحديات وإسباب التل يعاين مـفا التعؾقؿ
العالل ومعرفة احتقاجات سقق العؿؾ مـ تخصص العؾقم التؼـقة والؿعؾقماتقة،
باإلضافة لعرض الحؾقل الؿؼرتحة الؿـاسبة التل قدمتفا الدراسات يف هذا الشلن-

( )1القلقعل -73 :2312 ،الؿدخؾ الل إطداد البحقث والرسائؾ الجامعقة يف العؾقم آجتؿاطقة-
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ؤٔالً :انًؤششاد اإلدظبئٛخ نًخشخبد انزؼهٛى انؼبن:ٙ
فقؿا يؾل يؿؽـ استعراض إحصاءات التعؾقؿ العالل السعقدي مـ الؼقى
البشرية لحؿؾة البؽالقريقس خالل السـقات (2334م2314 ,م) كالتالل:
جدول رقؿ ( :)3يقضح أطداد الخريجات والخريجقن السعقديقن حسب مجال
الدراسة خالل إطقام (1004م1034 -م)
مجال الدراسة

2339,2334

2314,2313

%

%

ك

ك

اإلجؿالل
ك

الرتتقب
%

الدراسات اإلسالمقة

23-9 186454

23-1 442783 19-6 256326

2

طؾقم التربقة والتعؾقؿ

97534

13-9

9-9

4

الدراسات اإلكساكقة

22-3 198398

27-7 639574 31-4 411176

1

العؾقم آجتؿاطقة والسؾقكقة 15-4 136978

13-2 291314 11-8 154336

5

3-5

3-5

13

العؾقم آدارية والتجارة 15-9 141356

14-3 314286 13-2 172933

3

الؼاكقن

1487

3-2

3525

3-3

5312

3-2

12

طؾقم صبقعقة

24533

2-7

51375

3-9

75935

3-4

7

الفـدسة وفروطفا

17842

2-3

21178

1-6

39323

1-8

9

الزراطة رطل واسؿاك

2432

3-3

4645

3-3

7347

3-4

11

(الطب واسـان وتؿريض) 67347

7-5

82494

6-3

149841

6-8

6

الؿعؾقماتقة

12265

1-4

24475

1-9

36743

1-7

8

الؿجؿقع

%133 2199983 %133 1338667 %133 891316

إطالم واتصال

4723

119944

6563

9-2

3-5

217478

11286

الؿصدر :إحصاءات التعؾقؿ العالل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية خالل إطقام (1004م-
1034م) ،وزارة التعؾقؿ والتعؾقؿ العالل.

أ .د .أًري ٝبابلس بدزٜ

743

بالـظر إلحصاءات الخريجقـ يف الجدول أطاله احتؾ أكرب طدد مـ خريجل
أطقام (2334م2314 ,م) يف مجال الدراسات اإلكساكقة بـسبة (،%22-3
 )%31-4مـ اإلجؿالل العام لتؾؽ السـقات فجاء يف الؿرتبة إولك ،وكالحظ
زيادهتا خالل العشر سـقات بـسبة  ،%9بقـؿا خريجق الدراسات آسالمقة والعؾقم
آدارية يف الؿرتبتقـ :الثاكقة والثالثة طؾك التقالل ،ويؾحظ بلن هـاك تغققرا أصبح يف
مققل الؿؾتحؼقـ بالجامعات مـ تخصص الرتبقة إلك تخصصات العؾقم آدارية
والتجارية و العؾقم اإلكساكقة  ،وربؿا يعزى هذا التغقر الل اكتػاء سقق الؿعؾؿقـ أو
تقجف الطؾب كحق تخصصات ذات طالقة باإلدارة والتجارة والتسقيؼ والؼضايا
آجتؿاطقة والـػسقة والرتبقية -أما فقؿا يتعؾؼ بزيادة كسبة خريجل الدراسات
اإلكساكقة التل تشؿؾ تخصصات الؾغة العربقة والؾغات إوربقة فنكـا كجد زيادة
الرغبة يف هذيـ التخصصقـ الؾذيـ يشؽالن أحد طـاصر سقق العؿؾ والتقاصؾ
آجتؿاطل -بقـؿا كالحظ أن خريجل الؿعؾقماتقة جاؤوا يف الؿرتبة  8رغؿ أن
الؿعؾقماتقة أصبحت الداطؿ إساسل لؿؼقمات الؿقارد البشرية يف سقق العؿؾ-
تبعا كؾحظ :الجدول ( )2أدكاه تقضقحا لؾقضع الراهـ فقؿا يختص
بؿمشرات مخرجات التعؾقؿ العالل مـ مجال تخصص بؽالقريقس الؿعؾقماتقة
والحقسبة-

744

جدول رقؿ ( :)1يقضح أطداد الطؾبة والطالبات السعقديقـ الخريجقـ يف تخصص
الؿعؾقماتقة خالل إطقام (1004م1034 -م)*
إطقام  ,2313 ,2312 ,2311 ,2313 ,2339 ,2338 ,2337 ,2336 ,2335 ,2334الؿجؿقع
 2314 2313 2312 2311 2313 2339 2338 2337 2336 2335اإلجؿالل
الـقع
الذكقر

17544 1967 2414 2592 1632 1656 1743 1513 1661 1638 761

اإلكاث

16781 2529 2312 2356 1935 2428 1725 1625 1335 662

534

الؿجؿقع 34325 4496 4726 4648 3537 4384 3468 3135 2666 2333 1265
الؿصدر :إحصاءات التعؾقؿ العالل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية خالل إطقام (1004م-
1034م) ،وزارة التعؾقؿ والتعؾقؿ العالل.

كؾحظ مـ الجدول أطاله أن هـاك تقجفا كبقرا مـذ طام  2337كحق هذا
التخصص خاصة وسط اإلكاث مؼاركة بالذكقر-
حسب إحصاءات القزارة كجد تخصص الؿعؾقماتقة يتضؿـ دراسات تؼـقة
الؿعؾقمات والحاسب ألل بؿا فقفا تخصص إدارة كظؿ الؿعؾقمات وأمـ
الؿعؾقمات ،الحاسقب وإدارة الشبؽات ،ومصادر الؿعؾقمات والتقثقؼ،
وتخصصات دققؼة مـفا إدارة الؿعؾقمات الصحقة ،والتعؾقؿقة ،إدارة وكظؿ
الؿعؾقمات العسؽرية وغقرها مـ تخصصات دققؼة حديثة تتقفر خاصة طرب برامج
الؿاجستقر -يف واقع إمر كجد إدراج تخصص الؿعؾقماتقة بدأ حديثا يف الجامعات
السعقدية وذلؽ يف طام  2334مؼاركة بالتخصصات إخرى -وقد يعزى ذلؽ
ٕسباب طديدة مـفا استحداث التخصص يف حؼؾ التعؾقؿ الجامعل ،مستجدات
متطؾبات السقق ضؿـ مـظقمة العقلؿة آقتصادية الحديثة التل تؾزم ممسسات
العؿؾ خاصة الؼطاع الخاص مـ إدراج الؿعؾقمات طرب أجفزة الحاسب ألل

745
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(الؽؿبققتر) وشبؽاتف ولضؿان أمـ الؿعؾقمات مؿا يسفؾ تبادلفا بقـ الشركات
الؿختؾػة الؿحؾقة والدولقة ومـ ثؿ تـشقط طجؾة اقتصاد العالؿ طامة والدولة
الؿساهؿة خاصة -كجد هـاك  14جامعة و 3كؾقات تخصصقة يف الؿؿؾؽة تدرج
مـاهج متطقرة يف مجال الؿعؾقماتقة ،وبعض مـ هذه الجامعات تدرج برامج
ماجستقر ودكتقراه يف مجآت إدارة كظؿ الؿعؾقمات ،وإدارة الؿعؾقمات الصحقة،
إدارة كظؿ الؿعؾقمات التجارية ،إدارة الشبؽات ،أمـ الؿعؾقمات-
الجدول ( )3أدكاه يقضح تقزيع خريجل الدراسات العؾقا مـ دبؾقم
والؿاجستقر والدكتقراه خالل الثؿاين سـقات السابؼة-
جدول ( :)1تقزيع خريجل الدراسات العؾقا يف تخصص الؿعؾقماتقة مـ -1007
1034م
الدرجة العؾؿقة  2314 2313 2312 2311 2313 2339 2338 2337الؿجؿقع
دكتقراه

3

1

1

3

3

3

1

1

4

ماجستقر

8

32

38

34

23

33

35

45

242

دبؾقم ٍ
طال

3

3

3

3

3

3

13

45

55

(الؿصدر :مققع مركز إحصاءات وزارة التعؾقؿ العالل)

رغؿ إطداد الؽبقرة كسبقا مـ الخريجقـ والخريجات كؿا كؾحظ مـ الجدول
( )2والجدول ( )3أطاله يف مجال تؼـقة الؿعؾقمات إٓ أكف ٓيزال هـالؽ قصقر يف
تحؼقؼ متطؾبات سقق العؿؾ -حقث تري وزارة العؿؾ ازدياد احتقاجفا يف أوكة
إخقرة يتجف كحق تخصصات الؿعؾقماتقة فؼد حددت الػجقة بحقالل  %46-7مـ
تخصص الحقسبة وتؼـقة الؿعؾقمات بػروطفا الؿختؾػة ،كؿا أكدت اإلحصاءات
الؿقضحة يف الجدول ( )4أدكاه الطؾب يف سقق العؿؾ لتخصصات مختؾػة فؼد جاء
تخصص الؿعؾقماتقة يف الرتتقب الثالث بقـؿا احتؾ الؿرتبة الثامـة مـ معطقات
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الجامعات ضؿـ التخصصات الثالثة طشر الرئقسة الؿدرجة يف الجامعات والؽؾقات
السعقدية (اكظر الجدول ( )1أطاله) -فقؿا يؾل الجدول ( )4أدكاه يقضح احتقاجات
سقق العؿؾ السعقدي خالل الخؿس سـقات الؿاضقة-
جدول ( :)4احتقاجات سقق العؿؾ يف أكثر طشرة تخصصات خالل -1009
1034
الـسبة مـ السعقديقـ

الترتقب

الؿجال الؿطؾقب

الطب البشري

16.4

3

هـدسة البترول

19.7

1

طؾقم الحقسبة والؿعؾقماتقة

14.9

1

هـدسة الؿعؿار

16.7

4

الؼاكقن

41.8

5

هـدسة صبقة

44.7

6

إدارة إطؿال وتخصصاتفا

85.1

7

ٓ تقجد معؾقمة

8

18.4

9

ٓ تقجد معؾقمة

30

طؾقم طسؽرية
تخصصات الفـدسة إخرى (كفرباء)..

الؾغة اإلكجؾقزية

الؿصدر :مققع متطؾبات سقق العؿؾ السعقدي مـ الخريجقـ.1034 ،

وتبعا لذلؽ كالحظ خالل الخؿس سـقات الؿاضقة رغبة متزايدة وسط
الطالب لاللتحاق بالتعؾقؿ العالل ،كؿا ارتػعت كسبة الؼبقل بالؽؾقات العؾؿقة إلك
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 %4-2طـ إطقام السابؼة خاصة يف كؾقات الطب والفـدسة والؿعؾقماتقة ،لؽـ
ٓتزال كسبة آلتحاق بالؽؾقات إدبقة والـظرية يسجؾ بلكف يف الؿؼدمة كؿا هق
الحال يف العشريـ سـة الؿاضقة( -)1رغؿ اكخػاض احتقاجات السقق مـ خريجل
الؽؾقات إدبقة خالل الخؿس سـقات الؿاضقة خاصة مـ كؾقات الرتبقة والتعؾقؿ
حقث كؾحظ حسب ما أوردتف وزارة العؿؾ يف اإلحصاءات أن معظؿ العاصؾقـ الذيـ
تراوحت كسبتفؿ مـ  %7,6خالل الخؿس سـقات إخقرة هؿ مـ خريجل الرتبقة
والتعؾقؿ ،والعؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة ،وخريجل كؾقات الرتبقة اإلسالمقة (مققع
إحصاءات وزارة العؿؾ) -هذا ما يثقر الجدل يف كقػقة آستػادة مـ خريجل هذه
الؿجآت تػاديا لرفع حجؿ البطالة يف الؿجتؿع -ربؿا هـالؽ ٍ
تحد واضح أمام
التعؾقؿ العالل فقؿا يختص بؼبقل صؾبة الثاكقية يف كؾقة العؾقم آجتؿاطقة التل تػرد
تخصصات طؾؿ آجتؿاع ،خدمة اجتؿاطقة ،طؾؿ الـػس ،رياض اصػال ،جغرافقة
وتاريخ والؾغات -فؼد يعزى ارتػاع التدفؼ لفذه التخصصات أوٓ لتؿقز كؾقاهتا
بؼبقل كسبة معدل تراكؿل مـخػض يحدد بقـ  ،%63,53باإلضافة الل أن معظؿ
خريجل الثاكقية مـ الؿسار إدبل -فؿـ هذا الؿـطؾؼ يقاجف التعؾقؿ العالل تحديا يف
كقػقة تعزيز اإلرشاد إكاديؿل والؿفـل وسط الجامعات والؿدارس لتصحقح مسار
الؼبقل ورفع طددهؿ يف الؽؾقات العؾؿقة والتطبقؼقة وخاصة يف مجال تؼـقة
الؿعؾقمات التل قد يؽقن الؼبقل فقفا بؿعدل أقؾ مؼاركة بؿعدل كؾقات الطب
والعؾقم الصحقة والفـدسة -إضافة يعترب التحدي الثاين هق تطقير مـاهج الؽؾقات
إدبقة بشؽؾ يتـاسب مع معطقات سقق العؿؾ الؿستحدثة يف تؾؽ الؿجآت -مـ
جفة أخرى ٓ يزال سقق العؿؾ يقاجف تحديا يف كقػقة آستػادة مـ خريجل
الؿسارات إدبقة -هذا ما يثقر الجدل حقل إمؽاكقة فتح فرص طؿؾ جديدة وحديثة
( )1وزارة التعؾقؿ العالل-2313 ،
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تتـاسب مع احتقاجات وقضايا الؿجتؿع ويف كػس الققت تتؿاشك مع متطؾبات
العقلؿة الثؼافقة وآجتؿاطقة وصـاطة التؽـؾقجقا التل تزيد مـ اإلكتاجقة وترفع مـ
مستقى الدخؾ الؼقمل -إن الؿقازكة بقـ التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة مـ الؿـظقر
آقتصادي كجده بعقدا ويتـاقض مع أهداف واسرتاتقجقات الؿخطط آجتؿاطل
والؿقروث الثؼايف الؾذيـ يفتؿان برتققة الػرد والؿجتؿع مـ خالل الؼضاء طؾك
الؿشاكؾ آجتؿاطقة وحؿاية الؿجتؿع مـ أثار السالبة لؾعقلؿة آقتصادية
والثؼافقة -فـجد سقق العؿؾ السعقدي يقاجف صراطا مع قطاع التعؾقؿ الذي بدوره
أمام ٍ
تحد بقـ التطقر العؾؿل والبحثل والتؼـل والؿحافظة طؾك الرتاث الؼقمل ،وبقـ
الؿـافسة مع مستجدات العقلؿة آقتصادية والثؼافقة-
كؾحظ مـ تحؾقؾ الؿمشرات اإلحصائقة أطاله بلن متطؾبات سقق العؿؾ
معظؿفا تسعل ٓستؼطاب خريجل تخصصات العؾقم التطبقؼقة بلكقاطفا يف مؼدمتفا:
الطب البشري وطؾقم الفـدسة والؿعؾقماتقة -وإذا رجعـا إلحصائقات خريجل
التعؾقؿ العالل يف هذه التخصصات كجد هـالؽ قصقرا كؿقا يف طدد الخريجقـ ،رغؿ
تقافر التخصصات يف جؿقع جامعات الؿؿؾؽة لؽـ ربؿا يعزى هذا الؼصقر الذي
أحدث الػجقة السقققة إلك بعض إسباب :أولفا قؾة طدد خريجل الؿسار العؾؿل
يف الثاكقية العامة ،ثاكقا ضعػ أو غقاب اإلرشاد إكاديؿل والؿفـل داخؾ
الجامعات والؿدارس ،ثالثا رغبة واستعداد الطالب التل تتعارض مع صبقعة
دراسات الطب حقث هـالؽ تقجفات وسط الشباب بلن دراسات الطب تقجب
جفدا ووقتا باإلضافة لطقل طدد سـقاهتا الدراسقة -اما فقؿا يختص بتخصص
الحقسبة والؿعؾقماتقة فـجد الطؾب لف جاء يف الؿرتبة الثالثة مؿا يمكد أهؿقتف يف
السقق رغؿ العجز يف العرض مـ مخرجات التعؾقؿ العالل التل سجؾت بـسبة
 -%46-7فـالحظ أن أهؿقة تعزيز اإلرشاد إكاديؿل والتقجقف الؿفـل أصبح
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ضرورة فؿـ هـا يؿؽـ أوٓ إطادة مراجعة الؿـاهج لؽؾقات الرتبقة والعؾقم
آجتؿاطقة بطريؼة تؿؽـ وتعقد تقجقف وتدريب الطؾبة يف معارف ومفارات خاصة
باإلرشاد إكاديؿل والؿفـل والتخطقط الرتبقي والسؾقكل ،ومـ ثؿ كستطقع مـ
آستػادة مـ خريجل كؾقات الرتبقة والتعؾقؿ وكؾقات العؾقم آجتؿاطقة والسؾقكقة
يف مسارات طؿؾ مختؾػة تشؿؾ البحقث ،التخطقط ،اإلرشاد والتقجقف ،الؿتابعة
والتؼققؿ -باإلضافة لذلؽ يؿؽـ آستػادة مـ مقارد خريجل العؾقم اإلكساكقة يف فتح
فرص طؿؾ خاصة بالرتجؿة والؿراجعة الؾغقية والتقثقؼ وإرشػة يف جؿقع
قطاطات العؿؾ الؿختؾػة -حقث كجد طؿؾقات اإلرشاد إكاديؿل والتقجقف الؿفـل
تعـك بلطضاء هقئة التدريس والطالب طؾك حد سقاء ،ففل جاءت ضؿـ مـظقمة
جقدة التعؾقؿ العالل التل بدأت مـذ بداية الؼرن الؿاضل يف الجامعات إمريؽقة
وإوربقة حقث برزت معايقر وممشرات لؼقاس الجقدة إكاديؿقة التل تتضؿـ
تؼقيؿ الخطط الدراسقة ،الؼقادة الرتبقية ،البقئة التعؾقؿقة ،البحث العؾؿل ،خدمة
الؿجتؿع ،وكػاءة الؿعؾؿ -كؿا استحدثت يف الجقدة إكاديؿقة أهؿقة مـظقمة
التغذية الراجعة التل تربط الؽؾقة بالخريج يف مؽان طؿؾف مؿا يعـل بتطقير الؿـاهج
وهقئة التدريس طرب الخريج وأدائف يف العؿؾ ومـ ثؿ معرفة وإدراج الؿعارف
والؿفارات الؿستحدثة يف سقق العؿؾ( -)2()1وتبعا لذلؽ أضقػت معايقر احتقاجات
سقق العؿؾ كجزء مـ التقجقف الؿفـل لؾطالب يف مراحؾفؿ إولك التحضقرية
لؾجامعة مؿا يؼؾؾ مـ فجقة الجامعات مع متطؾبات سقق العؿؾ -باإلضافة حظل
التقجقف الؿفـل يف الجامعات إوربقة وإمريؽقة بآهتؿام بالطالب أثـاء دراستف
( )1الخطقب  -1994التقجقف الؿفـل يف التعؾقؿ الجامعل بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية -
( )2الزهراين  -2339ضعػ مقاءمة مخرجات التعؾقؿ العالل السعقدي :القاقع ,وإسباب ,أثار,
والحؾقل-
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وتدريبة الجامعل ومـفا يتؿ استؼطاب الطالب إلك سقق العؿؾ بؿجرد

تخرجف()2()1

مؿا أسفؿ يف خػض كسبة البطالة وسط الخريجقـ إلك  %4يف الؿاكقا %2-4 ،يف
بريطاكقا %8-2 ،يف بعض مـ القٓيات آمريؽقة-

ثبَٛب :ػشع رذهٛم يؼًٌٕ ثؼغ انذساعبد انغبثمخ:
لؼد تؿ حصر  14دراسة بحثقة 5 ،مـفا دراسات ماجستقر ودكتقراه غقر
مـشقرة كؿا هل مقثؼف يف الؿراجع (الؿقلد  ،2336الـفدي  ،2314الؼائدي
 ،2315السبفان  ،2339الـقيصر  4 ،)2333أوراق طؾؿقة مـشقرة يف مجالت
طؾؿقة محؽؿة (دمـفقري  ،2313الزهراين  ،2339محبقب  ،2336الخطقب
 )1994و 5دراسات طبارة طـ أوراق طؾؿقة غقر مـشقره وتؼارير رسؿقة (الباحقث
 ،2336الرتكستاين  ،2335الحارثل  ،2339سعدات  ،2314العتقبل ،2339
تؼرير وزارة التعؾقؿ  )1433فقؿا يؾل سقف يتؿ طرض لـتائج تحؾقؾ مضؿقن
دراسات البحث التل تـاولت مخرجات التعؾقؿ العالل يف مجال تؼـقة الؿعؾقمات
ومقاءمتفا ٓحتقاجات سقق العؿؾ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ طام
(م1423.2334هـ) وحتك طام (1435هـ2314 .م) التل كشػت مـ خاللفا طـ
الؼصقر والتحديات والؿؼرتحات وهل طؾك الـحق التالل:
أ .الؼصقر والتحديات:
أوضحت كتائج دراسات البحقث التل أجريت خالل الػرتة بقـ ,2334
2339م بلن تحديات مخرجات التعؾقؿ العالل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،تتؿثؾ
(Cowling 2001-)1

Knowing versus doing: Academic and vocational

education for informatics in UK.
(Educational and Vocational guidance in Iceland -StefansDestir 2008 )2
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معظؿفا يف قصقر ارتباط تخصصات الطؾبة إكاديؿقة باحتقاجات سقق العؿؾ
السعقدي إضاف ًة إلك كدرة خريجل التخصصات العؾؿقة والتطبقؼقة التل يحتاجفا
سقق العؿؾ السعقدي  -هذا يطابؼ بؿا جاء مـ إحصاءات يف الجداول السابؼة التل
طرضت يف الجزء آول مـ القرقة -يتضح لـا كدرة خريجل التخصصات العؾؿقة
والتطبقؼقة كالطب والفـدسة والؿعؾقماتقة مؼاركة بنجؿالل أطداد الخريجقـ الؽؾقة
مـ التخصصات الـظرية يف كػس الػرتة ،إمر الذي ترتب طؾقف وجقد فائض كبقر يف
أطداد الخريجقـ مـ التخصصات الـظرية بطريؼة تػقق احتقاجات سقق العؿؾ مـ
هذه التخصصات( -)2()1إضافة إلك ذلؽ أوضحت بعض الدراسات يف( )4(،)3طؾك
وجقد ضعػ يف الؿفارات آبتؽارية والتطبقؼقة وتدين الؼدرات التحؾقؾقة لؾعامؾقـ
يف الؼطاطات الخاصة -باإلضافة إلك ذلؽ اتضح أن هـاك قصقر خدمات التقجقف
الؿفـل واإلرشاد الطالبل وطدم مساهؿتف يف مساطدة الطؾبة لؾتخصص الؿـاسب،
إضاف ًة إلك وجقد بعض العؼبات إكاديؿقة كارتػاع الؿعدل الؿطؾقب لاللتحاق
بالؽؾقات العؾؿقة أو رفض أسرة الطالب لبعض التخصصات مؿا قد يػسر كدرة
أطداد الخريجقـ مـ التخصصات التطبقؼقة والعؾؿقة -مـ جاكب آخر كؾحظ أن هـاك
تقجفا طاما كحق تخصص الحقسبة وتؼـقة الؿعؾقمات خالل تؾؽ الػرتة (,2334
 )2339مؿا يمكد أن هـاك اكسجاما بقـ رغبة الطالب كحق تخصص تؼـقة
الؿعؾقمات ومتطؾبات سقق العؿؾ -هذا يمكد أن اإلطالن لؾقضائػ يف مجال
( )1العتقبل  -2339تحؾقؾ مالءمة مخرجات التعؾقؿ العالل ٓحتقاجات سقق العؿؾ السعقدي -
( )2الباحقث واخرون  .2336الدراسات العؾقا يف مقاجفة متطؾبات التـؿقة :الؿعققات والحؾقل رؤية
صالبقة -
( )3السبفان  - 2339الحاجة إلك إكشاء كؾقات مجتؿع أهؾقة لؾبـات يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف ضقء
متطؾبات سقق العؿؾ-
( )4دمـفقري  -2313أسباب طدم مقاءمة مخرجات التعؾقؿ العالل لؿتطؾبات سقق العؿؾ السعقدي -
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الؿعؾقماتقة طؾك جؿقع الؿستقيات اإلدارية والػـقة وإكاديؿقة وآقتصادية أصبح
يحتؾ مجآ واسعا يف خطة سقق العؿؾ( ،)1بقـؿا أشار( )2طؾك ما أسؿاه ،آكػصام
شبف الؽامؾ بقـ ممسسات التعؾقؿ العالل والؼطاع الخاص يف كثقر مـ الدول الـامقة
أدى إلك تراكؿ أطداد هائؾة مـ الخريجقـ العاصؾقـ طـ العؿؾ الذيـ يرفضفؿ
الؼطاع الخاص ،كظر ًا ٓكخػاض كقطقاهتؿ ،وطدم مالءمة قدراهتؿ وكػاءهتؿ
لؿتطؾبات العؿؾ يف هذا الؼطاع ،وتؼؾص دور الحؽقمات كجفات مقضػة
لؿخرجات التعؾقؿ العالل -ويضقػ بطاكة أن ما سقزيد مـ تػاقؿ هذه الؿشؽؾة ترسخ
التقجف كحق العقلؿة التل تمكد طؾك حرية التجارة وحرية حركة رأس الؿال البشري
مؿا يؼقد إلك حدة الؿـافسة طؾك القضائػ الؿتقفرة يف سقق العؿؾ ،حقث سقؽقن
التـافس مػتقحًا لمخريـ مـ خارج حدود الؿستقيات القصـقة -ولذلؽ أصبح هـاك
حاجة إلك تقصقد العالقة والشراكة بقـ ممسسات التعؾقؿ العالل والؼطاع الخاص يف
العديد مـ الؿجآت الؿشرتكة مثؾ التعؾقؿ التعاوين الذي يجعؾ مروكة يف تحقير
الؿـاهج العؾؿقة بطريؼة تؿؽـ مـ سفقلة التطبقؼ العؿؾل والؿفـل لؾخريجقـ-
كؿا اتػؼت معظؿ الـتائج التل صرحتفا الدراسات بلن أسباب حدوث الػجقة
الؼائؿة تؿثؾت يف ضعػ آتصال والشراكة بقـ التعؾقؿ العالل وقطاطات سقق
العؿؾ الؿختؾػة  ،إضاف ًة إلك قصقر معرفة ممسسات التعؾقؿ العالل بالقضائػ الؿتاحة
والؿطروحة بسقق العؿؾ كتقجة لغقاب ققاطد بقاكات واضحة دون غؿقض أو
تضارب طـ احتقاجات ومتطؾبات سقق العؿؾ السعقدي ،فضالً طـ قصقر برامج
التعؾقؿ العالل لؿقاكبة التغقرات والتطقرات السريعة التل حدثت يف ساحة العؿؾ-
أما الدراسات التل أجريت يف الػرتة ما بقـ (2313م إلك 2314م) تقضح أن
( )1الـقيصر -2333 ،بطالة خريجل ممسسات التعؾقؿ العالل السعقديقـ :واقعفا وأسباهبا وحؾقلفا-
( )2الـفدي -2314 ،مخرجات التعؾقؿ العالل واحتقاجات سقق العؿؾ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية-
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طبارة تقفر الؿفارات التخصصقة والؿفارات آجتؿاطقة الؿالءمة لقضائػ سقق
العؿؾ كاكت مـ أكثر الـتائج تؽرار ًا والتل صرحتفا الدراسات حقث جاءت بـسبة
( )%26-3مـ إجؿالل كتائج الدراسات ،مؿا يسفؿ بلن هـالؽ تقجفا كحق آهتؿام
برتققة كقادر أطضاء هقئة التدريس واختقار الصػقة يف الجامعات حتل يتؿ ترققة
مفارات الطالب أثـاء تدريبفؿ الجامعل -تؾقفا طبارة متـاقضة وهل طدم تقافؼ
مخرجات التعؾقؿ العالل والتدريب مع متطؾبات سقق العؿؾ بـسبة ( )%21مـ
إجؿالل كتائج الدراسات ،بقـؿا احتؾت طبارة احتقاج سقق العؿؾ لؾتخصصات
الـظرية الؿختؾػة لؾتعؾقؿ العالل أدكك كسبة حقث بؾغت ( )%5-2مـ إجؿالل كتائج
الدراسات -هذه العبارات تتقافؼ مع ما جاء مـ طرض إحصاءات يف الجداول
السابؼة أطاله التل أكدت احتقاجات السقق لؿفارات الؿعؾقماتقة والتخصصات
الطبقة والتطبقؼقة الؿختؾػة ،ولؽـ يف واقع الحال الؿفارات الؿعروضة غقر مطؾقبة
بقـؿا هـالؽ شح يف التخصصات والؿفارات الؿطؾقبة مـ قبؾ سقق العؿؾ-
كستـتج مـ هذا التحؾقؾ ثالث حؼائؼ مفؿة :أوٓ :ضعػ الشراكة وآتصال
بقـ ممسسات التعؾقؿ العالل وقطاطات سقق العؿؾ الؿختؾػة ،ثاكقا :الؿـاهج
التعؾقؿقة تتسؿ بالتؼؾقدية وطدم الؿروكة والؼصقر يف تـؿقة الؿفارات التطبقؼقة
والتؼـقة والسقققة لؿقاكبة التغقرات والتطقرات التل تطؾبفا القضقػة الؿطروحة-
ثالثا :أهؿقة تعزيز دور اإلرشاد إكاديؿل والؿفـل يف الجامعات وكقػقة آستػادة
مـف يف سد الػجقة ومالئؿة الؿتطؾبات-
ب .الحؾقل الؿؼترحة لعالج تحديات التعالقؿ العالل وتؾبقة احتقاجات سقق
العؿؾ مـ تخصص تؼـقة الؿعؾقمات:
حاولت دراسات تؾؽ الػرتة مـ خالل تقصقاهتا وضع بعض الحؾقل
الؿؼرتحة لؿعالجة التحديات واختالل الـسؼقـ ،حقث تؿ تركقز الحؾقل طؾك أربعة
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محاور أساسقة تتضؿـ :أوٓ تطقير الؿـاهج التعؾقؿقة لؾتعؾقؿ العالل جاءت بـسبة
 ،%36-3ثاكقا :تطقير إقسام العؾؿقة بؿا فقفا أطضاء هقئة التدريس جاءت بـسبة
 ،%26-7ثالثا :إشراك ممسسات التعؾقؿ العالل وقطاع سقق العؿؾ يف وضع الخطط
الؿـفجقة والتـؿقية بـسبة  ،%8-%23وأخقرا  %2-%17اقرتح تعزيز دور اإلرشاد
إكاديؿل يف الجامعات كلحد الحؾقل إساسقة التل تساطد يف تقجقف الطالب كحق
الؿسار الصحقح الؿـاسب لؿؼدراتف وتحؼقؼ ضؿان اكتػاء احتقاجات سقق العؿؾ
دون حدوث خؾؾ يف مقزان كؾ مـ الطرفقـ وحرصا لتػادي الـتائج السالبة مـ طدم
الؿقاءمة مثؾ حدوث البطالة واكحراف السؾقكقات -كؿا تؿ اقرتاح تشجقع الطالب
لؾتقجف لؽؾقات مجال تخصص الؿعؾقماتقة التل ترفع مـ كسبة التحاق الطالب
لؾؽؾقات العؾؿقة وتػل يف كػس الققت باحتقاج سقق العؿؾ يف الؿستؼبؾ-
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انًُبلشخ ،انخالطخٔ ،انزٕطٛبد:
يتضح مـ الـتائج السابؼة وجقد فجقة بقـ الـسؼ الرتبقي والـسؼ آقتصادي
تؿثؾت يف وجقد كقع مـ طدم الؿقازكة كؿا وكقطا ،طؾك الرغؿ مـ أن آتزان بقـ
مخرجات التعؾقؿ واحتقاجات سقق العؿؾ أمر مفؿ لؾحػاظ طؾك تقازن الؿجتؿع
وطؾك استدامة طجؾة التـؿقة ،فالـظام آقتصادي يعتؿد طؾك الـظام الرتبقي :وذلؽ
بتقفقر طؿالة ماهرة وممهؾة ،والـظام الرتبقي يف الؿؼابؾ يعتؿد طؾك الـظام
آقتصادي لتقفقر الؿقارد الؿالقة الالزمة ٕداء مفامف بالشؽؾ الؿطؾقب -فلهداف
إلػقة التـؿقية تشقر إلك رفع كسبة الؿقارد البشرية وآستثؿار فقفا والؿساواة بقـ
الجـسقـ يف فرص التعؾقؿ والعؿؾ ،وتقجقهؿا كحق استخدام التؽـؾقجقا يف حؼؾ
العؿؾ ،ولتحؼقؼ هذا الفدف يتحتؿ طؾك ممسسات التعؾقؿ ترققة تخصصاهتا يف هذا
الؿسار وتعزيز جؿقع الؿقارد وتؽريسفا كحق مؾء فجقة قطاطات العؿؾ مـ مقارد
بشرية ماهرة طالقة التخصص يف مجال تؼـقة الؿعؾقمات وفروطف الؿتخصصة
الؿختؾػة -باإلضافة إلك ذلؽ أكدت الرؤية الجديدة التـؿقية لعام  2333برفع
الؽػاءة الداخؾقة والخارجقة لؾجامعات ورفع كسبة تقضقػ الخريجقـ يف الؼطاطات
الخاصة وتطبقؼ مـفاج السعقدة بشؽؾ يتـاسب مع مؼتضقات حضارة وثؼافة
الؿؿؾؽة-
اتضح مـ خالل تحؾقؾ كتائج دراسات البحقث السابؼة واإلحصاءات إلك
وجقد كؼص يف الؼقى العامؾة القصـقة مـ التخصصات العؾؿقة والتطبقؼقة وخاصة
مـ خريجل الؿعؾقماتقة التل يحتاجفا سقق العؿؾ يف جؿقع مقاقع ممسساتف -رغؿ
أن بعض الدراسات كدراسة (الـفدي )2314 ،أشارت إلك أن سقق العؿؾ ٓ تزال
بحاجة إلك كثقر مـ التخصصات الـظرية ،هذا قد يػسر أن هـاك تغقرات يف الرؤى
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والتقجفات لبعض الؿمسسات كحق تطقر أكظؿتفا يف مجال البحقث والدراسات
والتؼقيؿ مؿا يجعؾفا تستػقد مـ خريجل العؾقم آجتؿاطقة والسؾقكقة وآكساكقة-
كؿا أصبح هـالؽ تقجفات حديثة كحق تعزيز برامج الشراكة بقـ الؼطاطات العامة
والخاصة طرب برامج الؿسمولقة آجتؿاطقة إمر الذي يساهؿ يف فتح قـقات طؿؾ
يف معظؿ الؿمسسات لخريجل العؾقم آجتؿاطقة والسؾقكقة ،باإلضافة لحرص
ودطؿ الدولة لؾؿجتؿع الؿدين يف إكشاء جؿعقات ومـظؿات تطقطقة وخقرية
متخصصة يف مجآت التـؿقة الؿختؾػة -باإلضافة إلك أن هـالؽ احتقاجا
لتخصصات طؾؿ الـػس وطؾؿ آجتؿاع يف جؿقع مراحؾ التعؾقؿ العام لؾعؿؾ يف
مجآت الخدمة آجتؿاطقة والبحقث آجتؿاطقة والؿشاكؾ وآستشارات
الـػسقة-
أما فقؿا يتعؾؼ بالتحديات الخاصة بعدم التقازن بقـ العرض والطؾب الذي
يقاجف التعؾقؿ العالل خاصة ،فؼد يرجع سبب الؿشؽؾة إلك طدم مروكة الؿـاهج
التعؾقؿقة لؿقاكبة التغقرات والتطقرات التل تحدث يف سقق العؿؾ ،فضالً طـ
ضعػ يف تلهقؾ بعض أطضاء هقئة التدريس وكدرة مقاكبتفؿ لؿستجدات
الؿعؾقمات الحديثة وكدرة التحاقفؿ بدورات وورشات تدريبقة تؿؽـفؿ مـ
استخدام أسالقب التدريس الحديثة التل تقاكب تـؿقة الؼدرات التخصصقة لؾطؾبة،
إضاف ًة إلك طدم وطل بعض أطضاء هقئة التدريس بالؿستجدات والتغقرات التل
تحدث يف سقق العؿؾ سقاء يف الققت الراهـ أو الؿستؼبؾل كتقجة لعجز مشاركة
طضق هقئة التدريس يف إجراء البحقث التل تؿؽـف مـ البحث واإللؿام بقاقع
ومستجدات متغقرات التـؿقة ،مؿا يـعؽس بدوره طؾك قدرة طضق هقئة التدريس يف
تؼديؿ التقجقف واإلرشاد إكاديؿل والؿفـل لؾطؾبة خاص ًة إذا طؾؿـا أن كؾ معؾؿ
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مرشد وأن دوره يف اإلرشاد والتقجقف ٓ يختصر فؼط يف تقجقف الطالب كحق
التخصص والؿقاد العؾؿقة الؿـاسبة ولؽـ يتعدى دور الؿرشد كقكف معؾؿا وتربقيا
ومقجفا داخؾ الؼاطات الدراسقة -فػل معظؿ دول العالؿ الؿتؼدم تقجد ممسسات
متخصصة تعؿؾ طؾك ربط سقق العؿؾ مع ممسسات التعؾقؿ العالل طرب أجفزة
مؼــة تؿد الطالب والخريج بؿعؾقمات طـ متطؾبات السقق ومعؾقمات طـ أفضؾ
التخصصات الؿقجقدة بالجامعات ،باإلضافة الل تقفقر طؼقد طؿؾ حسب الطؾب
والؿساطدة يف تقضقػ الخريج ومتابعة متطؾباتف -كؿا يقجد هـالؽ ممسسات
ومراكز تدريب مفـل متخصصة يف مجآت تخصصقة متـقطة تؼقم بتقفقر حؾؼات
تدريب تـاسب سقق العؿؾ وتساطد الخريج مـ صؼؾ مفاراتف ومعارفة العؿؾقة حتل
يؽقن فاطال يف حؼؾ العؿؾ مؿا يـعؽس طؾك ققة وجقدة اإلكتاج -كجد أن التعؾقؿ
العالل يقاجف تحديا يف رفع كػاءة طضق هقئة التدريس بشؽؾ يتـاسب مع مؼتضقات
التعؾقؿ العالل الحديثة -يعترب مػؽرو الؿقارد البشرية اإلكسان هق الؿقرد البشري
إساسل يف طؿؾقة التـؿقة ،فتدريبف وتلهقؾف وتطقير مؼدراتف طؿؾقة حتؿقة يجب أن
تؽقن مستؿرة صقل فرته حقاتف العؿؾقة ( -)Schultz, 1961وأثبتت كظرية سقق
العؿؾ لشقلتز Schultzو تقؾقر Tailorبلهؿقة التخصصقة والؽػاءة لؾعامؾقـ
وربطفا بجقدة الؿـتج واتؼان العؿؾ ،وتحديد إجقر الؿـاسبة حسب الؽػاءة
العؾؿقة والخربة والعؿر -كؿا أكدت الـظرية بلن آستثؿار يف رأس الؿال البشري
يعترب مقردا لؾـؿق آقتصادي الذي بدوره يستثؿر يف التـؿقة البشرية وآجتؿاطقة
وجؿقع مجآت التـؿقة -فؿػفقم رأس الؿال البشري طـد شقلتز يػسر بلن الـؿق
آقتصادي ٓ يؿؽـ أن يتحؼؼ دون الزيادة الؿرتاكؿة يف الؿخزون لرأس الؿال
البشري -هذا يمكد أهؿقة رفع كػاءة ممسسات التعؾقؿ العالل وربطفا بؼـقات
التقضقػ طرب فتح ممسسات تدريبقة ومفـقة متخصصة تؽقن حؾؼة وصؾ تعؿؾ طؾك
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آستثؿار يف الرؤوس البشرية وتزيد مـ فعالقة وكػاءة الؼطاع آقتصادي التـؿقي-
مـ كاحقة أخرى ،أثبتت معظؿ الدراسات السابؼة (الرتكستاين ،2335
العتقبل )2339طؾك أن هـالؽ ضعػا يف الشراكة وآتصال بقـ التعؾقؿ العالل
وأجفزة قطاطات سقق العؿؾ الؿختؾػة ،إضاف ًة إلك قصقر معرفة ممسسات التعؾقؿ
العالل بالقضائػ الؿتاحة والؿطروحة بسقق العؿؾ :كتقج ًة لغقاب ققاطد البقاكات
والؿعؾقمات القاضحة دون غؿقض أو تضارب طـ احتقاجات ومتطؾبات سقق
العؿؾ السعقدي ،كؿا ترتب طؾك قصقر هذه البقاكات أن كثقرا مـ الطؾبة
الؿستجديـ الؿؾتحؼقـ بؿمسسات التعؾقؿ العالل قد يتقجف إلك تخصص معقـ دون
وضعف يف آطتبار مدى الطؾب طؾك هذا التخصص-
كري أن جؿقع إسباب أكػة الذكر تؿثؾ تحديات فجقة العرض والطؾب،
وكجدها متصؾة ببعضفا وتدور يف حؾؼة مػرغة ومرتاكؿة يؿؽـ طالجفا بقاسطة
إحداث صػرة حضارية متؽامؾة يف مستحدثات التعؾقؿ العالل وبـػس الؿستقي
إحداث تطقر مالئؿ يف سقق العؿؾ لقست فؼط لؿعالجة هذه الػجقات والؼصقر
ولؽـ هبدف تحؼقؼ التـؿقة الؿتؽامؾة الؿستدامة يف الؿجتؿع -ومـ أجؾ إكجاح هذا
الرتابط بقـ الـسؼقـ يجب تقفر ققاطد مـ الؿعؾقمات والبقاكات التل تحؼؼ التبادل
والؼقائؿ الؿشرتكة وفؼ رؤية واسرتاتقجقة مقحدة-
اتػؼت كتائج دراسات البحث طؾك أن سقق العؿؾ السعقدي يحتاج إلك ققى
طامؾة وصـقة مـ خريجل التعؾقؿ العالل يف التخصصات العؾؿقة والتطبقؼقة الؿختؾػة،
وأن مخرجات التعؾقؿ العالل مـ خريجل تؼـقة الؿعؾقمات ٓ تزال أطدادها بسقطة ٓ
تتقافؼ مع الؿتطؾبات الؿتسارطة يف هذا الؿجال ،وتبعا لؿستحدثات العقلؿة فؼد
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اصبح هـالؽ صؾب يف جؿقع الؿمسسات العامة والخاصة طؾك خريجل الؿعؾقماتقة
يف جؿقع تخصصاهتا التل تؽؿؾ بعضفا يف مؽان العؿؾ -ويعزى سبب العجز يف
تخصص طؾقم الؿعؾقماتقة إلك كدرة وجقد كؾقات أو أقسام متخصصة يف جؿقع
الجامعات والؽؾقات الجامعقة الخاصة والحؽقمقة -فقتضح أن سقق العؿؾ السعقدي
يتطؾب تخصصات ومفارات محددة تقاكب تطقرات العقلؿة آقتصادية فؿـفا
صـاطة وتسقيؼ تؼـقة الؿعؾقمات والتؽـؾقجقا الؿصاحبة لفا -فحسب اإلحصاءات
لعام  2313يحدد العجز يف السقق لتخصص الؿعؾقماتقة  ،%51-4معدل البطالة يف
سقق الؼطاع الخاص  %23والعجز مـ العؿالة السعقدية  %81يف الؼطاع الخاص
بقـؿا تؿثؾ البطالة مـ السعقديقـ يف سقق الؼطاع العام  %6وأن العامؾقـ يف الؼطاع
العام مـ غقر السعقديقـ يتؿثؾ يف التخصصات ذات كقادر طالقة الخاصة بالطب،
التعؾقؿ العالل ،الؼاكقن ،والؿعؾقماتقة تؼدر كسبتفؿ اإلجؿالقة -%46-4
كذلؽ أضفرت غالبقة كتائج دراسات البحث التل أجريت يف الػرتة
(2313م2314 ,م) بلن سقق العؿؾ السعقدي يتطؾب تقفر الؿفارات التخصصقة
باإلضافة إلك الؿفارات إساسقة الؿالئؿة لسقق العؿؾ ،فبالرغؿ مـ أن سقق
العؿؾ يتطؾب تخصصات تؼابؾ احتقاجاتف الؿختؾػة ،إٓ أن تقفر شرط التخصص ٓ
يؽػل ،بؾ ٓ بد أن يؽقن خريج التعؾقؿ العالل ممهال ومتؿؽـا يف تخصصف الدققؼ،
باإلضافة إلك قدرات مفارية واجتؿاطقة مـاسبة لشغؾ القضقػة الؿطروحة يف سقق
العؿؾ -إن سقق العؿؾ ٓ يؽتػل بلن ُيعد خريج التعؾقؿ العالل إطداد ًا أكاديؿقًا
وتخصصقًا فؼط ،بؾ يتطؾب هذا السقق أن يؽتسب خريج التعؾقؿ العالل طدة
مفارات ,سقاء أثـاء دراستف إكاديؿقة أو خالل تدريبف العؿؾل  ,تؿؽـف مـ
آكدماج واإلكتاجقة وآستؿرار أثـاء التحاقف بالعؿؾ ،وقد حددت بعض الدراسات
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هذه الؿفارات كالؿفارات الؼقادية ،والعؿؾ ضؿـ الػريؼ ،ومفارة آتصال،
واستخدام القسائؾ التؼـقة الحديثة ،والتحدث بالؾغة آكجؾقزية ،والرغبة يف التعؾؿ
والتدريب الؿستؿر -ويؿؽـ تلكقد ذلؽ يف ضقء كظرية آستثؿار يف الرأس الؿال
البشري التل هتدف يف مجؿؾفا إلك مقاءمة مخرجات التعؾقؿ العالل مع متطؾبات
واحتقاجات سقق العؿؾ ،وذلؽ استـاد ًا طؾك أهؿقة العـصر البشري كاستثؿار
يؿؽـ تـؿقتف مـ خالل تطقير معارفف الؿختؾػة ،ومـ حقث إطداده وتلهقؾف وتدريبف
وإكسابف الؼدرات والؿعارف والؿفارات الؿتـقطة بؿا يالئؿ احتقاجات سقق العؿؾ،
وكذلؽ وفؼًا لؾؿتغقرات آقتصادية التل تحؽؿ هذا السقق وتحدد متطؾباتف ،مؿا
يجعؾ إفراد الؿمهؾقـ وفؼًا لذلؽ يؿثؾقن ثروة ققمقة تـفض بالؿؽقكات
آقتصادية لؾدولة مـ خالل ما يمدوكف مـ مفام وضقػقة ،تعقد بالـػع وتسفؿ يف جقدة
اإلكتاج وتحؼقؼ دخؾ ققمل ٍ
طال يضؿـ مـ رفع مستقي الػرد الل درجة الرفاه
آجتؿاطل والؿعـقي-
أما فقؿا يختص بالحؾقل الؿؼرتحة مـ الدراسات السابؼة ،كالحظ أن معظؿفا
تركز طؾك ضرورة ربط سقاسات قبقل التعؾقؿ العالل يف مختؾػ التخصصات بخطط
التـؿقة وحاجات سقق العؿؾ ،وذلؽ طرب إشراك ممسسات التعؾقؿ العالل ومختؾػ
قطاطات سقق العؿؾ السعقدي يف وضع الخطط وآسرتاتقجقات التعؾقؿقة لتتالءم
مع احتقاجات سقق العؿؾ الؿتجددة والؿتغقرة ،وذلؽ طـ صريؼ تقجقف آهتؿام
كحق تحسقـ كقطقة ومقاصػات الؿخرجات مـ التعؾقؿ العالل ،مـ خالل تطقير
الربامج والؿـاهج ومقازكة الجاكبقـ الـظري والتطبقؼل ،وتـؿقة الؼدرات التخصصقة
الؿعرفقة والؿفارية لدى خريج التعؾقؿ العالل ،باإلضافة إلك التقسع يف إكشاء أقسام
جديدة داخؾ الؽؾقات تؼقم بتقفقر تخصصات حديثة والتقسع يف فرص الدراسات
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العؾقا والبحقث العؾؿقة-
ولتحؼقؼ ذلؽ الربط بقـ هذيـ الـسؼقـ يتطؾب الـفقض بلهؿقة اإلرشاد
إكاديؿل والؿفـل بداية مـ التعؾقؿ الثاكقي وصقٓ الل التعؾقؿ الجامعل الذي يتؿ
فقف تقجقف الطالب ومساطدتف يف اختقار مسار التخصص ورفع صؿقحاتف أثـاء
الدراسة مـ أجؾ الحصقل طؾك معدٓت طالقة ،فضال طـ متابعتف خالل التدريب
الؿقداين وإجراء البحقث إليجاد وضقػة بعد التخرج ،كؾ ذلؽ يتطؾب مـ الجامعات
التعفد بتطقير وحدة اإلرشاد إكاديؿل والؿفـل يف ممسساهتا وصؼؾفا بؽقادر
ممهؾة ذات خربة وتخصص طالل الؿستقي-

اهت٘صٚات:
 فتح فرص طؿؾ لخريجل العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة يف مجال البحقث،التخطقط والتؼقيؿ ،الؿسمولقة آجتؿاطقة ،العؿؾ الؿقداين ،التدريب واإلرشاد
آجتؿاطل ،الؿدارس ،الرتاث والثؼافة ،والصحة-
 إكشاء هقئة مشرتكة تعـك بتقفقر قاطدة معؾقمات حديثة لؾؼقة العامؾة القصـقةتشؿؾ التصـقػات والتػريعات إساسقة :مؿا يتقح ربط بؿخرجات مـظقمة التعؾقؿ
والتدريب وبؿا يالئؿ الخطة التـؿقية آقتصادية وآجتؿاطقة لؾؿؿؾؽة العربقة
السعقدية-
 خػض كسبة الؼبقل لؾؿساق إدبل مع رفع وتشجقع كسبة الؼبقل لؾؿساقالعؾؿل يف التعؾقؿ العام-
 تؽثقػ الؿـفج العام والتحضقري يف الجامعات حقل مفارات الؿعؾقماتقةوالؾغة آكجؾقزية-
 -إكشاء وحدة إرشاد اكاديؿل ومفـل داخؾ الجامعات والؿدارس الثاكقية-
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 زيادة كسبة الؼبقل ٕقسام تخصص الحقسبة والؿعؾقماتقة كلحد الؿساقاتالعؾؿقة الؿطؾقبة يف سقق العؿؾ الحالل والؿستؼبؾل-
 إقامة الـدوات وورش العؿؾ لطؾبة التعؾقؿ العام والتعؾقؿ العالل ُتطرح مـخاللفا التحديات التل تقاجف سقق العؿؾ ،وأبرز التخصصات التل تطؾبفا مختؾػ
القضائػ يف الققت الحاضر والؿستؼبؾ-
 فتح معاهد ومراكز تدريب وتلهقؾ مـ أجؾ سد وتؼؾقص الػجقة بقـمخرجات التعؾقؿ العالل ٓحتقاجات ومتطؾبات سقق العؿؾ ،ومـ ثؿ تؼؾقص حجؿ
بطالة خريجق التعؾقؿ العالل خاصة خريجق الؽؾقات الـظرية-
 مراجعة آلقات سقق العؿؾ يف رفع كسبة تقضقػ السعقديقـ يف الؼطاعالخاص-
 تقصقـ الؽقادر الؿمهؾة وذوي خربة مـ الؽػاءات العربقة آجـبقة لتصغقرفجقة سقق العؿؾ-
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انًشاخغ
 الباحقث ،طبد اهلل بـ سؾقؿان وآخرون ( -)2336الدراسات العؾقا يفمقاجفة متطؾبات التـؿقة :الؿعققات والحؾقل رؤية صالبقة  ،ورقة طؿؾ مؼدمة إلك
كدوة الدراسات العؾقا وخطط التـؿقة  5,4ربقع أخر 1427ه الؿقافؼ  33يقكقق,
1يقلقق 2336م ،الرياض :جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة-
 الرتكستاين ،حبقب اهلل محؿد ( )2335الؿقائؿة بقـ مخرجات التعؾقؿومتطؾبات السقق  ،ورقة طؿؾ قدمت يف ورشة طؿؾ صرق تػعقؾ التعؾقؿ العالل-
جامعة الؿؾؽ سعقد -الرياض-
 الحارثل ،زايد بـ طجقر ( -)2339بعض الؿعققات والتحديات لؼقامالشراكة الػعؾقة يف مجال البحث العؾؿل يف الجامعات السعقدية  ،ورقة طؿؾ مؼدمة
إلك مـتدى الشراكة الؿجتؿعقة يف مجال البحث العؾؿل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية
 2جؿادى أخر 1433ه الؿقافؼ  26مايق 2339م ،الرياض :جامعة اإلمام محؿد
بـ سعقد-
 الخطقب ،محؿد بـ شحات ( )1994التقجقف الؿفـل يف التعؾقؿ الجامعلبالؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،مجؾة جامعة الؿؾؽ سعقد ,العؾقم الرتبقية والدراسات
اإلسالمقة ،الؿجؾد  ،6العدد -144 ,97 :1
 دمـفقري ،هـد محؿد شقخ ( )2313أسباب طدم مقاءمة مخرجات التعؾقؿالعالل لؿتطؾبات سقق العؿؾ السعقدي ،مجؾة جامعة الؿؾؽ طبد العزيز :آقتصاد
واإلدارة ،الؿجؾد السابع والعشرون ،العدد -225 ,169 :1
 الزهراين ،طبد القاحد بـ سعقد ( )2339ضعػ مقاءمة مخرجات التعؾقؿالعالل السعقدي :القاقع ,وإسباب ,أثار ,والحؾقل ،رسالة دكتقراه مـشقرة،
جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
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 العتقبل ،مـقر مطـل ( )2339تحؾقؾ مالءمة مخرجات التعؾقؿ العاللٓحتقاجات سقق العؿؾ السعقدي ،ورقة طؿؾ مـشقره كؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ
سعقد ،الرياض-
 الغرفة التجارية الصـاطقة ،2335 ،واقع ومستؼبؾ العؿالة القافدة ،الرياض- الؼائدي ،لؿل محؿد ( )2315مالئؿة سقق العؿؾ مع مخرجات التعؾقؿالعالل السعقدي :دراسة تحؾقؾ مضؿقن لدراسات خالل الػرتة ،2314,1993
مشروع بحثل يف ماجستقر طؾؿ آجتؿاع ،جامعة الؿؾؽ طبد العزيز ،جدة-
 السبفان ،كقف بـت محؿد ( )2339الحاجة إلك إكشاء كؾقات مجتؿع أهؾقةلؾبـات يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف ضقء متطؾبات سقق العؿؾ ،رسالة دكتقراه
مـشقرة ،جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
 تؼرير الؿقارد البشرية ،مـظؿة آمؿ الؿتحدة آكؿائقة2314- سعدات ،محؿقد بـ فتقح ( )2314دور الشراكة الؿجتؿعقة الػاطؾة بقـالجامعات السعقدية والؼطاع الخاص يف تحؼقؼ كػاءة خارجقة تتالءم وسقق العؿؾ
السعقدي ،ورقة طؾؿقة مؼدمة لؾؿمتؿر العؾؿل الثاين لؽؾقة آقتصاد واإلدارة بعـقان
آقتصاد القصـل :التحديات والطؿقحات  24,22جؿادى أخرة 1435ه.
 24,22أبريؾ 2314م ،جدة :جامعة الؿؾؽ طبد العزيز-
 سعقد ،طبداهلل ( )2336تطقير التعؾقؿ العالل مـطؾؼ لعؿؾقة التـؿقةآجتؿاطقة :ورقة طؿؾ مؼدمة يف الدورة آقؾقؿقة حقل التعؾقؿ العالل والتـؿقة
آجتؿاطقة ،طؿان-
 الؿرواين ،طبد اهلل بـ طؾك ( )2335التخطقط التـؿقي :اإلصار الـظريوالؿـفج التطبقؼل ،الرياض :مركز بحقث معفد اإلدارة العامة-
 -مـتدي الرياض آقتصادي :التؼـقة أداة فاطؾة يف التـؿقة الؿستدامة،
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 ،2335الرياض-
 الؿقلد ،راوي حؿدان ( )2336مدى آستػادة مـ فائض خريجلالجامعات لسد احتقاجات سقق العؿؾ بالؼطاع الخاص بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية،
رسالة ماجستقر مـشقرة ،جامعة الؿؾؽ طبد العزيز ،جدة-
 الـفدي ،طبد اهلل بـ طؾك ( )2314مخرجات التعؾقؿ العالل واحتقاجاتسقق العؿؾ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،رسالة دكتقراه غقر مـشقرة ،جامعة
الؿؾؽ طبد العزيز ،جدة-
 الـقيصر ،خالد بـ رشقد ( )2333بطالة خريجل ممسسات التعؾقؿ العاللالسعقديقـ :واقعفا وأسباهبا وحؾقلفا ،رسالة دكتقراه مـشقرة ،جامعة أم الؼرى ،مؽة
الؿؽرمة-
 القلقعل ،طبداهلل كاصر ( -)2312الؿدخؾ الل إطداد البحقث والرسائؾالجامعقة يف العؾقم آجتؿاطقة -مطبعة مؽتبة جرير ،الرياض-
 صائغ ،طبد الرحؿـ أحؿد ( )2333التعؾقؿ وسقق العؿؾ يف الؿؿؾؽةالعربقة السعقدية :رؤية مستؼبؾقة لعام -2323
 وزارة آقتصاد والتخطقط ( )2313خطة التـؿقة العاشرة1433 :ه,1435ه2313 .م2314 ,م ،الرياض :وزارة آقتصاد والتخطقط-
 وزارة التعؾقؿ ,التعؾقؿ العالل (1433ه) ،الخطة الؿستؼبؾقة لؾتعؾقؿالجامعل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،مشقع آفاق :الؿجؾد إول بـاء
آسرتاتقجقة  ،الرياض :وزارة التعؾقؿ-
 وزارة التعؾقؿ ,التعؾقؿ العالل ،الخطة آسرتاتقجقة لقزارة التعؾقؿ العالل1433ه1443 ,هـ ،الرياض :وزارة التعؾقؿ-
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- Cowling, A.J (2001). Knowing versus doing: Academic
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- Educational and vocational Counseling: Baseline study.
European network of youth employment, 2010, Cyprus.
- Shultz, T.W (1961). “Investment in human capital”.
American Economic Review 51 (1):1-17.

767

ٜ بابلس بدزٝ أًري. د.أ

The Demands of Saudi Labour Market for
Information Technology Specializations and the
Challenges Facing Higher education:
A Content Analysis
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Abstract
The paper raises controversial issues concerning the
challenges facing Saudi higher education to meet the needs
of the labour market. The study aims to examine the
challenges in meeting the market demands especially from
graduates of applied sciences and information technology
disciplines. The paper is based on situation analysis of 14
published and unpublished studies and analysis of statistical
records. The main results have found that weak partnership
between the academic and the economic sectors; the
university curricula still are traditional, deficient in
upgrading the applied skills of students; deficient of the
academic counseling in guiding students to the right and
suitable specialization; unspecific strategy to close the
labour market gap. The study recommends that higher
education must increase the enrolments to information
technology colleges; the labour market must open venues
and training opportunities for graduates in the social
sciences so as to minimize the rate of unemployment.
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استخذاو انطشٌمح انتٕاصهٍح نتعهٍى انهغح
يف حمٍط خايعً نتعهى انهغح اإلجنهٍضٌح
كهغح أخُثٍح
د .محص ٝبّ ستٌد ستٌ٘د اهػِقٚطٛ
أضتاذ اهوػ٘ٙات املطاعد بقطٍ اهوػات ٗاه مجٞ
بلو ٞٚاآلداب ٗاهعوَ٘ اإلُطاُٞٚ
جاًع ٞطٚب ٞباملد ِٞٙاملِ٘زٝ
تاريخ التحؽقؿ3417/1/15 :

تاريخ اإلفادة3417/4/34 :

املطتخوا:
يتطؾب تحؼقؼ التعؾقؿ الـاجح لؾغة تبـّل وسقؾة تعؾقؿ كاجحة لفا أهداففا
الؿحددة واسرتاتقجقاهتا الؿـاسبة لتحؼقؼ تؾؽ إهداف -لؼد شفد مجال تعؾقؿ الؾغة
اإلكجؾقزية تطقر ًا واكحسار ًا لؾعديد مـ وسائؾ وصرق التعؾقؿ -وقد شفدت العؼقد
الثالثة إخقرة اكتشار ًا لؾطريؼة التقاصؾقة لتعؾقؿ الؾغة اإلكجؾقزية التل تؿقزت يف
تحؼقؼ أهداففا وشفدت اكتشار ًا دولقًا مؾحقضًا -إٓ أن كجاح أي صريؼة لتعؾقؿ الؾغة
اإلكجؾقزية يعتؿد طؾك مستخدمفا ( الؿعؾؿ ) الذي ٓبد أن يؽقن مؾؿًا بطبقعة
الطريؼة التل يستخدمفا وبلهداففا وبالطرق الؿثؾك ٓستخدامفا -ويساهؿ تصقر
الؿعؾؿ لؾطريؼة التل يستخدمفا يف كجاح أو فشؾ تعؾقؿ الؾغة -ولؽـ ،كقػ يتشؽؾ
هذا التصقر؟ وماهل العقامؾ الؿشاركة يف ذلؽ؟ وإلك أي مدى يساهؿ هذا التصقر
يف كجاح أو فشؾ صرق تعؾقؿ الؾغة؟ تؼقم هذا الدراسة باستؼصاء تصقرات معؾؿل
ومعؾؿات الؾغة اإلكجؾقزية يف بقئة جامعقة سعقدية حقال الطريؼة التقاصؾقة لتعؾقؿ
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الؾغة اإلكجؾقزية -آخذ ًة يف آطتبار جـس الؿشاركقـ ،تبحث هذه الدراسة يف إلك أي
مدى يساهؿ تعؾقؿ الؿعؾؿ و خربتف التعؾقؿقة و اكطباع كؾ مـ الؿعؾؿ والطالب حقال
الطريؼة التقاصؾقة لتعؾقؿ الؾغة اإلكجؾقزية إلك تصقرهؿ لفذه الطريؼة -كؿا هتدف
الدراسة إلك معرفة الصعقبات التل قد تقاجف استخدام الطريؼة التقاصؾقة لتعؾقؿ
الؾغة اإلكجؾقزية يف محقط الدراسة بشؽؾ خاص والؿحقط الجامعل السعقدي
لتعؾقؿ الؾغة اإلكجؾقزية بشؽؾ طام-
الؽؾؿات الؿػتاحقة:
صريؼة ،سؾقك ،الطريؼة التقاصؾقة لتعؾقؿ الؾغة اإلكجؾقزية ،الطالقة يف الؾغة
إجـبقة ،الرتكقز الؿطؾؼ طؾك الطالب-
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method he/she uses is still the major factor behind the
success or failure of the language teaching process.
Although not all the assumed factors played the same
significant role in forming the teacher’s perception, there
were some major factors such as attending teacher
development sessions and teachers’ concern about their
students’ feedback that contributed highly to the teachers’
understanding of CLT. That was very evident in the
teachers’ answers to some open-ended questions that
provided scope for them to express their real feeling and
reflect their true beliefs.
It is worthwhile to note that this study is not meant to
be a support for CLT, but as a further exploration of the
teachers’ beliefs about the methods they use. It is not a
criticism of CLT, but a step on the road to finding an
appropriate pedagogy that takes into account all the relevant
aspects of the educational process. The idea of a “best
method” in language teaching may sound unreasonable, but
finding a way to incorporate the teachers’ perceptions will
contribute to enhancing the effectiveness of teaching
(Prabhu, 1990).
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These factors hindered the way of adopting CLT in many
parts of the world. Moreover, teachers’ voices and
opposition were somehow neglected, whereas taking that
into account would result in a more suitable pedagogy
(Canagarajah, 1999).
In

addition,

the

misperception

of

the

term

‘communicative’ itself led to a tremendous gap between the
theory and the existing teaching practices. Therefore, we
should investigate all relevant educational aspects like the
materials, the context, and the teachers’ practices, to
guarantee the proper understanding and use of the term
“communicative” (Van-Patten, 1998). This study disclosed
similar findings. My Saudi colleagues expressed their
dubious understanding of the term CLT. There were some
of them who had a good perception of CLT, however, they
expressed

their

desire

to

update

their

knowledge.

Furthermore, it was not only perceptions that prevented the
teachers from using CLT but many other factors, such as the
textbooks, the class size and the availability of authentic
materials. These factors should not be ignored or
underestimated, since they are as important as the teachers’
perceptions. However, the teachers’ perception of the
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this study attempted to find out how far these factors
contribute to the teacher’s perception of a particular
teaching method, Communicative Language Teaching, in
Saudi Arabia, covering male and female college teachers.
Gender was taken as an independent variable on the
assumption that there would be significant differences
between male and female teachers, since the Saudi teachers’
education and working environment are gender-segregated.
However, the outcome was inconclusive.
CLT was a big movement and a “new innovative way”
in the language teaching field (Savignon, 2002). It has been
developed and adopted by a large number of countries to be
a new effective model of language teaching. However, such
innovation did not achieve as much success as was hoped.
Many reasons were behind this set back, such as cultural
inappropriateness (Ellis, 1996; Littlewood, 2000, 2014),
different cultures of learning (Li, 1998; Burnaby and Sun,
1989 and Cortazzi and Jin, 1999), learners’ resistance
(Shamim, 1992), linguistic imperialism (Philipson, 1992),
class size (Nolasco and Arthur, 1990; Holliday, 1996), some
misconceptions

about

CLT

(Thompson,

1994),

and

appropriateness of techniques (Storch, 1999; Hyde, 1993).
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spend

enormous

budgets on teaching

English

and

developing its curricula. Some countries pay more attention
to teachers’ training and development than others and
consider the teachers as the cornerstone of the educational
process. How advanced and up-to-date such training is
differs from one country to another and even inside the
same country among different institutes.
Each institute usually builds its curriculum around a
certain number of pre-set objectives that needs to be
revisited from time to time to maintain their correspondence
with the real life requirements. Besides the intensive focus
on the theoretical part of the language, teachers usually
receive

little

instruction

about

language

teaching

methodologies, syllabus design, assessment and programme
evaluation. Furthermore, the majority may not be able to
practise teaching until they join their jobs, and then
problems start to occur. This is only part one of the crisis
that needs to be fundamentally analysed and worked out.
Other aspects such as the teacher’s and the learners’
attitudes, the syllabus and the working environment are very
related and interconnected and play the same significant role
in the process of language teaching and learning. Therefore,
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allotted at Imam Muhammad bin Saud University’s College
of Education is one month. Such courses should be
increased

and

teacher

training

sessions

should

be

lengthened.
For further research, the researcher recommends
increasing the number of participants to ensure the results’
reliability

and

generalisability.

It

is

also

highly

recommended to make complementary use of more than one
data collection method (e.g. observations and interviews) to
compensate for the bias of each instrument. In addition, if it
had been possible for the researcher, he would have
conducted a one-day refreshing session for participants to
make sure that they responded in the proper way and they
were more aware in their contribution.

8. Concluding Remarks
English language has achieved a worldwide spread for
many political, economic and technological reasons. As a
result, both countries that have adapted English as a second
language for their citizens to communicate with and
countries that teach English as a foreign language to keep up
with technological enhancement, such as Saudi Arabia,
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curriculum development. Insiders’ (i.e. learners’ and
teachers’) involvement in these areas would save the
College’s time and resources and lead to a better
achievement. It is also worthwhile spending some time and
money on teacher’s development sessions since this is truly
the key attribute in the success of the educational process.
Designing a well-structured curriculum must be supported
by qualified teachers. Moreover, a continuous check must
take place on a regular basis to ensure the compatibility of
the used textbooks with the teaching methods employed.
(vi) Universities and colleges that feed teachers to the
ELT market in Saudi Arabia should revisit their curriculum
and bridge the gap between the theoretical presentation in
their classes and the real-life teaching practices outside their
campuses. According to the syllabi of Saudi universities
(e.g. Imam Muhammad bin Saud University, King Abdulaiz
University, and King Saud University), there is a scarcity in
the ELT methodologies courses and the teaching practice
periods available to students. There are only two teaching
methodology courses in the syllabus of King Saud
University and one in the syllabus of King Abdulaziz
University. Furthermore, the teaching practice period

٨٠٤

Yanbu University College and the educational institutes that
provide teachers to the EFL market in Saudi Arabia. The
results led the researcher to the following recommendations.
(i)

It was obvious that there is a misunderstanding of

the term ‘communicative teaching’ by both male and female
teachers. That was clear in their responses to question eight,
(see the appendices), which asked for a definition of CLT.
(ii) It was also evident in responses to questions that
measured the attitude toward CLT, that the teachers had a
mixture of thoughts that led them to construct their own
method or style of teaching.
(iii) It is highly recommended that teachers to refresh
their information by looking at the most recent books on
ELT methods and subscribing to specialised journals in the
field, such as ELT Journal and TESOL Quarterly.
(iv)

It is also recommended for the teachers to

attend and participate in teacher development sessions to
enrich their knowledge and keep updated of significant
areas related to their profession.
(v) Yanbu University College is advised to give more
chance for its teachers to participate in syllabus design and
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boosting the teachers’ knowledge about his/her field. For
instance, the system of higher education, familiarity with
teaching methodologies, and attending development courses
seemed to have a real impact on the teachers’ awareness. Not
only do these factors affect the teachers’ perception but also
his/her tendency to a particular teaching approach. On the
other hand, what surrounds the teacher, like the learners, the
work environment, the syllabus and the materials available,
can drastically drive the educational process to the wrong
goals. The results of questions 21A-21K affirmed that these
are the main perceived difficulties in adopting CLT and, I
believe, the same will apply to other innovations. Top-down
individual decision making by the management usually ends
up with no value for the end users, i.e. learners and teachers.
Therefore, learners’ attitudes and opinions should be
considered. Unless the teacher is well-prepared, he/she
cannot realise the importance of this concept.

7. Recommendations and Suggestions for
Further Research
The current study has disclosed many interesting and
valuable results. Based on these results, the researcher
formulated a number of recommendations for the teachers,
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of the importance of the learners’ attitude in the process of
learning. This fact was observed in the answers provided by
the teachers to the question that examined the teachers’
concern about their students’ feedback.
I can argue that this was the main reason behind the
learners’ satisfaction and the success of introducing the new
method. It was assumed that teacher’s deficiency in spoken
language would be a difficulty that would hinder his/her way
of using CLT. However, this did not seem to be the case,
according to the teachers’ responses. Such rejection might be
a result of the teachers’ own perception of CLT, given the
unique definition presented by the participants. Yet, this
might also be due to the high self-confidence that the
teachers had or a reaction to the high rate of use of L1 in
second language (L2) instruction. Although there is a
considerable focus on avoiding using L1 in L2 teaching,
there are those such as Atkinson (1987), Cook (2001), and
Littlewood (2014) who advocates using the native language
as a tool to acquire the second language. How important are
the prior issues to the teachers’ own understanding of CLT
was computationally determined in this study. There were
some factors that were found to be extremely important in
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21A-21K (please see the appendices), except for a large
minority of females, were generally consistent, although
some factors were supported more than others. According to
the frequency of responses (illustrated in the appendices), the
main perceived difficulties in using CLT were: students’ low
level of proficiency, lack of authentic materials, large classes,
the mismatch between the textbooks and CLT, the lack of
opportunity to practise English outside the classroom, and the
students’ passive style of learning as absolute recipients.
However, the researcher made a further investigation to
verify the compatibility of textbooks with CLT by ordering
the teacher’s guide of the English Language Centre of Yanbu
University College. After reading the book thoroughly, the
researcher did not find the proclaimed mismatch. Teachers
also thought that their level of proficiency and the time
needed to prepare communicative materials are not key
difficulties in using CLT. In contrast to Shamim’s (1992)
claim about her students’ resistance to her innovative
methods, in this study, participants reported favourable
reaction. Among teachers who claimed to use CLT, 70% of
male teachers and 83% of female teachers’ students were
happy when CLT was used in their classes. This is evidence
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who had no idea about CLT but a positive attitude towards it,
and those who did not use CLT and had a negative attitude,
although, this last group represented only the minority.
Responses concerning CLT feasibility were not very positive
either, although the majority were convinced of the
productive role pair and group work can play in the learning
process. Moreover, most of the informants voted for fluencyover-accuracy as a measure of their students’ achievement.
They were also very concerned about their students’
feedback to their teaching styles and materials. Their
responses regarding the amount of time they spend on
correcting their students’ errors and using the mother tongue,
i.e. the L1, in their instruction completely agreed with their
previous responses. This raises a question of whether the
participants understood CLT as it is perceived by researchers
and applied linguists, or whether they interpreted it
differently and had their own version of it. On the other hand,
those who claimed to use CLT admitted that they did so
without any external compulsion and indicated their rejection
to the concept of what Phillipson (1992) called ‘linguistic
imperialism’.
Responses on difficulties in using CLT in questions
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Moreover, another female teacher described CLT as a way
of teaching students by persuading them with evidence.
Comparing the average length of teachers’ experience (see
the appendices) with their familiarity with CLT indicated
that there is a lack of awareness of CLT. However, there
were some participants who were familiar with CLT.
Interestingly, there was a common understanding of CLT as
a way of communicating with students and giving a wider
space for student’s participation. Teachers’ educational
background did not seem to play a major role in their
perceptions. Furthermore, teachers’ attendance of training
programs had enhanced their teaching knowledge and
broadened their critical thinking. However, they still
expressed a desire to attend more updated sessions, and
called for the local authorities’ attention to their views.
Teachers’ attitudes toward the method they employ are
extremely worth considering. Unless the teacher is contented
and satisfied with his/her teaching style, the teaching
environment will be fruitless. When measuring teachers’
attitude to CLT in the current study, many surprising results
were revealed. There were three apparent groups: those who
claimed to use CLT but showed a negative attitude; those
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this limited Saudi perspective, CLT has been perceived by
the participating teachers (n= 55) as follows:
-CLT depends entirely on student participation.
-It helps students to communicate in the target
language and focuses on vocabulary and meanings.
-It is a way of practising English inside the classroom
only.
-It makes the educational process more active and
learner-centered.
-It allows students to share everything with their
teacher.
-It is a method that helps students to communicate
easily and freely.
-It usually creates real situations related to student
environment.
However, some informants had a misunderstanding of
CLT. For instance, one of the participating male teachers
defined CLT as a way that helped his students learn quickly,
while another participating teacher claimed that it gave his
students a chance to explain the lesson instead of him.
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ii) The data that measured the target aspects were
grouped and fed into the correlation and regression tests to
investigate the relationships between these factors and to
measure the strongest contribution.
iii) Some questions had a qualitative part, which was
analysed separately and added to the discussion section.
iv) Results were represented in tables and visually in
bar charts to provide a clearer perspective to the readers.

6. Results and Discussion
The current study has examined a number of factors
pertaining the use of CLT. These are the teacher’s
experience, educational background; teachers’ and learners’
attitude toward CLT as well as teachers’ and learners’ L2
proficiency level. The study found that these factors were
very important in forming teachers’ understanding and
adoption of a certain teaching approach. Regardless of its
accuracy or correspondence with the common concept of
CLT, both male and female teachers in this study had a
similar perception of CLT. That is acceptable, taking into
account that there is no exact understanding of CLT
(Richards and Rodgers, 2001; Brown, H.D. 2001). From
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5. Data Analysis
The analysis process has two parts: the quantitative and
the qualitative analyses. Questions with yes/no options were
analysed quantitatively (see the appendices for sample SPSS
outputs), whereas open-ended questions were analysed
qualitatively. The quantitative data was coded into numbers
as follows: (0 = No, 1 = yes, and for the respondent’s
gender: 1 = male, 2 = female). These numbers were entered
into the statistical software SPSS to facilitate the analysis
process and the use of the proper statistical tests. Such
software enabled the researcher to make use of the data by
providing descriptive and inferential statistics. Descriptive
statistics i.e. the mean, the standard of deviation, and the
frequency tables assisted the researcher in counting the
numbers of responses and finding out the average. The
inferential statistics such as the correlation and the
regression helped in determining the degree of significance
of the analysed data as well as in deciding the strongest
contribution. Questions were analysed descriptively and
inferentially as follows:
i) The frequency of responses was counted in separate
tables and, where necessary, means were calculated.
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following categories:
1. Questions that explored teachers’ experience: Q1.
2. Questions that explored teachers’ educational
background: Qs 3, 4, 7 and 8.
3. Questions that explored teachers’ attitudes towards
CLT: Qs 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 22.
4.

Questions

that

explored

students’

level

of

proficiency: Q2.
5. Questions that explored learners’ attitudes: Q 23.
6. Questions that explored teachers’ attitudes toward
the language and its culture: Q20.
7. Questions that tested the consistency and reliability
of teachers’ answers: Qs 6, 9, 10 and 12.
8. Questions that explored indirectly teachers’ L2
proficiency: Q 21a.
9. Questions that explored the difficulties of adopting
CLT as perceived by teachers: Qs 21a,b,c,d,e,f,g,h,i,j and k.
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4. Data Collection
Based on a thorough review of the relevant literature
and the previous studies, the present study is established on
a questionnaire containing 23 items (please see the
appendices for illustration). Although researchers such as
Wallace (1998) and Cohen et al. (2010) have recommended
using more than one instrument in collecting data to
complement the bias of each other, the limited scope of this
study and the lack of resources prevented the use of multiple
tools. The questionnaire items were aimed to examine the
following aspects: teachers’ experience and educational
background, teachers’ and learners’ attitudes toward CLT.
All of the questionnaire items were mixed together, to avoid
leading respondents and to enable the consistency and
reliability of their answers to be checked. The questionnaire
was accompanied by a short paragraph that described the
nature of the study and gave a brief description of CLT, to
refresh the participants’ memory (please refer to the
appendices). The questions were sixteen closed and seven
open-ended questions which were used to give the
respondents scope for addition of any ideas they considered
important. The questionnaire items can be classified into the
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b) Teacher’s education،
c) Teacher’s attitude to CLT،
d) Teacher’s level of proficiency in spoken English, and
e) Students’ level of proficiency in spoken English.
Question 2. Does the teacher’s perception inhibit or
facilitate introducing CLT to Saudi university contexts?

3.2.

Research Subjects

The participants of this study were 50 male and female
EFL teachers of English at Yanbu University College, Saudi
Arabia. They were 17 female and 33 male teachers working
at the English Language Centre. The study was conducted
during the second term of the academic year 2014/2015.
The participating teachers are holders of Bachelor degrees
in English language from various Saudi universities. Given
the segregated nature of education at the study context, the
working environment is separate; therefore, both male and
female teachers were engaged in this study, assuming that
the results of the study may show a significant difference
between the two groups.
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approach because of previous experience or the learners’
opinions, and would accordingly decide what teaching
method to use.

3. Research Methodology
The research plan of this paper is based on a case study.
The case study is defined as “an empirical inquiry that
investigates a contemporary phenomenon within its real-life
context, especially when the boundaries between
phenomenon and context are not clearly evident” (Yin,
2003:13). According to Yin (ibid), case studies can be used
to explain the real-life settings in which these phenomena
have taken place. Case studies are also suitable for
describing the phenomenon itself such as the case of this
study. In the following sections, the research questions and
research subjects are presented and thoroughly investigated.

3.1.

Research Questions

Focusing on aspects pertaining to CLT use at an EFL
classroom context, the current study sought to answer the
following research questions:
Question 1. How far do the following factors
contribute to forming Saudi male and female university
English language teachers’ perception of Communicative
Language Teaching:
a) Teacher’s experience،
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independent participant in the learning process. The third
role is that of a researcher. Other roles proposed by
Richards and Rodgers (2001) include needs analyst,
counsellor and group process manager.
There have been many teaching methods and
approaches employed to teach English in different
territories. In the last three decades, CLT dominated the
language teaching field as a result of the dissatisfaction with
the previous methods and approaches. Because its primary
aim is fluency without ignoring accuracy, CLT has achieved
a worldwide reputation (Littlewood, 2014). Its promotion
for more communication and participation on the part of the
learners has supported CLT’s position and facilitated its
spread. Teachers, according to the CLT, are the crucial
aspect of the pedagogical process and their training is
extremely important. In addition, their perceptions and
attitudes cannot be ignored if we are to make the
educational process more productive. Moreover, this
perception encompasses the teacher’s experience, attitude
and educational background. All these factors, either
negatively or positively, affect the teacher’s perception and
motivation. The other important feature of CLT is the
learner who always has a word to say. The learner’s attitude
and level of ability would indeed have an impact on the
teacher and the teaching style used. As a result, a teacher
would construct a certain understanding of a teaching
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outcomes. Cook (ibid) criticised the aim of the social
communication variant which he claims is aimed at
international use rather than local use in multilingual
societies.
Researchers claim that the CLT has offered a totally
different outlook concerning the role of the learner in the
language learning process. Learners in some teaching
approaches and methods are treated as passive receivers
with little or no contribution to the learning process,
whereas in the CLT, learners are the core participants in
language learning and they are expected to interact with
each other and with the teacher and to be cooperative
(Richards and Rodgers, 2001). It is hence the learners’
responsibility to carry out tasks, communicate with each
other to practise the use of language and fill in the
information gap they may have in language, and to consult
each other to reinforce their ability to use the language. On
the other hand, the teacher whose essential role was to
dominate and control the class in old methods like the
Grammar Translation Method and the Audio Lingual
Method, is no longer supported by CLT. Several roles have
been assigned by CLT to the teacher. For instance,
researchers (e.g. Breen and Candlin, 1980) described the
teacher’s main roles in the communicative language
teaching approach. The first is as a facilitator in the process
of communication between all learners. The second is as an
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2. Literature Review
Before going any further, two brief definitions of the
terms, ‘approach’ and ‘method’ should be given. “An
approach is a set of correlative assumptions dealing with the
nature of language teaching and learning. An approach is
axiomatic. It describes the nature of the subject matter to be
taught”. On the other hand, “a method is an overall plan for
the orderly presentation of language material, no part of
which contradicts, and all of which is based upon, the
selected approach” (Anthony, 1963 cited in Richards and
Rodgers, 2001:63). Richards and Rodgers (2001) define
CLT as “a diverse set of principles that reflect a
communicative view of language learning and that can be
used to support a wide variety of classroom procedures”
(p.172).
Cook (2001) defined three variants to communicative
language teaching: (i) social communicative, (ii)
information communicative, and (iii) task-based learning. In
his description, the social communicative approach
emphasises the joint functioning of two people in a
situation. Information communicative teaching, on the other
hand, focuses on the exchange of information, ideas and
meanings rather than the relationship between people. The
third variant, based on task-based learning, is the most
recent addition to CLT and emphasises the collective
solution to problems through classroom tasks with definite
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abandon it because they feel the traditional method by
which they were taught and which they still use is effective
for their teaching and students. It has been seen that the
teachers’ perception (c.f. Karavas-Doukas, 1996) plays a
significant role in implementing successfully the intended
teaching method. However, there are many factors that
contribute to that perception, for instance, teachers’
education and attitudes, learners’ attitudes, the university
environment, and the available resources such as manpower,
teaching aids and facilities.
The current study investigates the degree these factors
affect teachers’ perception of CLT and how that perception
influences the feasibility of CLT in an English as a foreign
language (EFL henceforth) context such as Saudi Arabia. I
have opted for this topic since it has not been examined
extensively before, or referred to in the literature on using
CLT in an Arabic EFL context. English language teachers in
Saudi Arabia are taught separately and work separately, and
that was the motive behind including both males and
females in this study. Considering the variable of gender,
this study will investigate how far teachers’ education,
teachers’ experience, teachers’ and learners’ attitudes
toward CLT and teachers’ and learners’ level of proficiency
contribute to their perception of CLT. Also, it aims at
finding out the perceived difficulties in using CLT in Saudi
Arabia.
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1. Introduction
Instead of only being a label for a specific approach as
an umbrella term to describe all approaches that aim to
develop communicative competence in personally
meaningful ways, Communicative Language Teaching also
provides a framework for defining issues that research and
exploratory practice need to address in the upcoming years
in future (Littlewood, 2014:349).
Language teachers in different teaching situations
usually have different beliefs and opinions about both the
materials they utilise and the way they teach (Burnaby and
Sun, 1989), and CLT is no exception. True believers of CLT
(e.g. Littlewood, 2000, 2014; Woods and Cakir, 2011) think
it is the most efficient way to teach a second/foreign
language and that no other teaching method can do the job.
However, opponents claim that CLT has been brought in
without examining its compatibility, appropriateness and
feasibility in the new context (Bax, 2002). Although some
scholars see encouraging characteristics in this method, they
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current study explores Saudi male and female university
teachers’ perceptions of the CLT. Considering the variable
of gender, this study will investigate how far male and
female teachers’ education, teachers’ experience, teachers’
and learners’ attitudes to CLT and teachers’ and learners’
level of L2 proficiency contribute to their perception of
CLT. Furthermore, it aims at finding out the perceived
difficulties in using CLT in the study context, and in the
Saudi Arabian higher education setting in general.
Key words:
approach, attitude,
proficiency, method.

CLT,

learner-centredness,

L2
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On the Communicative Language Teaching
Approach in a Saudi EFL Tertiary Setting
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Taibah University, Madinah, Saudi Arabia

Abstract
Successful language teaching entails adopting a
successful teaching method that has its own stated goals and
the appropriate techniques to achieve these goals. The world
of language teaching has witnessed the development and
diminution of several teaching approaches and methods.
The last three decades were the time in which the most
prevalent teaching method, i.e. Communicative Language
Teaching (CLT, hereafter), emerged and achieved its
worldwide outspread. The success of a teaching method
depends on the user, i.e. the teacher; the teacher needs to be
aware of the nature of the method he/she uses, its objectives
and the most appropriate way of implementing it. Moreover,
the teacher’s perception of such a method would without
doubt contribute positively or negatively to the entire
teaching process. However, how is such a perception
formed? What factors contribute to this process? In
addition, how far can this either facilitate or inhibit the
implementation of a certain language teaching method? The
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