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”First page from manuscript “Al Foutouhat Al Ilahya Fi Ahadeth Khayr Al Beriyah
)AL Maoula Mohammed, Mohammed Bin Abdullah Bin Ismail Al-Hassni Al-Maliki (Dead in1204 A.H

�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

�سكرتير التحرير
المجلة م�سجلة في دليــــل
�أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

اال�شتراك الم�ؤ�س�س ـ ــات
ال�ســــــنوي الأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

داخ ــل الإمــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 70درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

خـ ــارج الإمـ ـ ــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

د .يون�س قدوري الكبي�سي

هيئة التحرير
�أ.د .حـ ــات ـ ــم �ص ـ ــال ــح ال�ض ـ ــامـن
د .محمـ ـ ــد �أحم ــد القـ ـ ــر�شـ ـ ـ ـ ـ ــي
د� .أ�سمــاء �أحمـد �ســالم العـوي�س
د .نعيمة محمد يحيى عبداهلل

المقاالت المن�شورة على �صفحات المجلة تعبر عن �آراء كاتبيها
والتمثل بال�ضرورة وجهة نظر المجلة �أو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
حميد الأرقط  -حياته وما تبقى من �شعره
د .محمد �أحمد �شهاب 118

االفتتاحية
�إ�شكالية الن�ص الأدبي بين �أ�س�س االختيار وطرق التقويم
د .علي عبد القادر الطويل ٤
المقـاالت
فهم ال�سنة في �صناعة جيل القدوة
د� .سهى بعيون ٦

�صرخات اال�ستغاثة الن�سوية الثالث كان لها ما بعدها
في تاريخنا
د .ظهور �أحمد �أظهر 137

الفتوى بين النظرية والواقع في باك�ستان
�أ.د .عطاء الله في�ضي 22

�إ�س ـهــام ال ـقـيـروان فـي الـحـركـة الـ�صـوفـيـة
مح ّمد بن الطيب 150

متغيرات الأن�شطة االقت�صادية للمر�أة المغربية
في مرحلة الحماية الفرن�سية
د .ح�سنة مازي 49

186

في اللغة العربية �أ�صوات ال حروف لها
د .عبد الوهاب محمود الكحلة 61
من ل�سانيات الجملة �إلى ل�سانيات الخطاب
�أعمال �أحمد المتوكل �أنموذجا
را�ضية بن عريبة 83
بقية ديوان الخريمي

عبد الرازق حويزي 98

الملخ�صات

أدبي بين �أُ ُ�س ِ�س
�إ�شكال َّي ُة ال َّن ِّ
�ص ال ِّ
االختيار ُ
وط ُر ِق ال َّتقويم
ِ
افتتاحية العـدد

أدبي  :هو الكال ُم الم�أثو ُر من المنظو ِم �أو المنثو ِر الذي �أنتجت ُه العقول ،وفا�ضت
ُي َرا ُد
ِّ
بالن�ص ال ِّ
به القرائح على م ِّر الع�صور ،ول َّما كانت الدرا�سات الأدبية تهتم به من حيث الح�سن والقبح ،ف�إن
وظيفة الأدب درا�سة عمل �أدبي محدد  -ق�صيدة �أو ق�صة �أو م�سرحية �أو مقالة  -بطريقة مو�ضوعية
ُت ْع َنى بالجزئيات وتهتم بها ،وتبتعد عن الكليات وال تلتفت �إليها .ول َّما كان للن�ص الأدبي �أهميته في
محيط الدرا�سات الأدبية ،فمن الالزم  -ونحن نختاره � -أن ُن ْ�ؤ ِث َر الدِّق َة ونتحلى الأناة ،لذا وجب
عند اختيار الن�ص الأدبي مراعاة �أ�س�س هامة منها :
• ربط الن�ص بمنا�سبته؛ لأن ارتباط الن�ص بمنا�سبته يكون تمهيداً له ،مثل :المنا�سبات االجتماعية
والوطنية ،والعالقات ال�شخ�صية بين الأفراد والجماعات  ..وغيرها من المنا�سبات التي ت�صدر
عنها �آثار �أدبية ت�صور الحياة وتعبر عنها؛ مما ُي َ�ش ِّو ُق الطالب �إلى الن�ص فيقبلون عليه.
• ت�صوير روح الع�صر ،وفيه ي�شترط في الن�ص عند اختياره وقوته ،بحيث يمثل روح الع�صر،
وي�صور �أهم ظواهره االجتماعية �أو الأخالقية �أو ال�سيا�سية.
• تح�صيل المتعة؛ لأنه من ال�ضروري �أن يكون الن�ص كافياً لتح�صيل المتعة الذهنية للقارئ من
حكم �أدبي على نحو عاجل.
�أجل الو�صول �إلى ٍ
• تنمية الذوق الأدبي؛ لأن كمال الفائدة �أن يت�ضمن الن�ص المختار بع�ض ال�صور الخيالية التي
ت�ساعد على تربية الذوق الأدبي .كل هذه الأ�س�س تمدُّ الدار�سين بثروة لغوي ٍة وفكري ٍة جيدة
تعينهم على ح�سن التعبير وجمال الأداء وتنمية الذوق والإبداع ،بعيداً عن االبتذال ومهاوي
ال�ضعف والإ�سفاف.
�إن درا�سة الن�ص الأدبي عمل فني يقوم به ناقد �أدبي َيعر ُِف �أدوات العلوم ،ويحيط ب�أنواع المعارف،
ويلم بالتيارات الفكرية ال�سائدة؛ لذا ا�شترط النقاد في دار�س الن�ص الأدبي �صفاتٍ يرتبط بع�ضها
ُّ
بمواهبه ومعارفه ،ويتعلق باقيها ب�إدراكه لمزاياه وعيوبه .وجملة ما قيل في درا�سة الن�ص الأدبي
التركيز على نوا ٍح عدة ،منها:
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• فهم الن�ص ومعرفة مالب�ساته التاريخية والنف�سية ،و�أ�سا�س معرفة مزايا الن�ص وعيوبه ،درا�سته
من جميع �أطرافه ،وا�ستعرا�ض جوانب �أ�سلوبه و�ضروب �أخيلته وم�صادر عاطفته.
• تحتاج درا�سة الن�ص الأدبي �إلى تحليل عنا�صر الن�ص ،وذلك بتحديد الأفكار البارزة في الن�ص؛
لتكوين �صورة مجملة لمو�ضوع الن�ص في الأذهان ،ثم ُي ْق َ�س ُم الن�ص �إلى وحدات ت�ستعر�ض
الأفكار الجزئية ،ثم ُت ْ�ش َر ُح المفردات اللغوية ،ثم ُي َ�صا ُغ المعنى العام للوحدة في عبارات
متما�سكة مترابطة  ...وهكذا حتى ينتهي الن�ص.
• �إن الغاية من درا�سة الن�ص الأدبي هي التذوق الفني ،وهذا التذوق يعتمد على الت�أثر ِل َما ت�ض َّمن ُه
الن�ص من جِ َّد ٍة وبراع ٍة و�إبداع ،وهذا ال يتحقق �إال بموهبة الدار�س وثقافته ،وتدور المناق�شة
التذ ُّو ِق َّي ُة حول بيان جمال الت�شبيهات ،ولطف اال�ستعارات  ...وغيرها من الألوان التي ت�ؤثر في
بيان الفكرة وتو�ضيح ال�صورة.
• وفي نهاية المطافُ ،ت ْ�س َت ْن َب ُط النتائج التي ت�ض َّمنها الن�ص دون تكلف �أو ت�ص ُّنع ،بحيث تك�شف
عما َ�ص َّور ُه المعنى العام من ظواهر البيئة ،مما يميط اللثام عن ع�صر �صاحب الن�ص وخطه
الح�ضاري ،بجانب لغة الن�ص وتحديد فنه ،وبيان �ألفاظه في �إطار ما ي�شترطه العرب  -في
أ�سا�س بالغة التركيب ،ثم النظرة �إليها ٍّ
ككل متناغم
نقدهم  -من ف�صاح ِة المفردات التي هي � ُ
وكائن م�ستقل ،وهذا يقودنا في الختام �إلى تقويم الن�ص و�إفراغ عملية تذوقه في تعبيرٍ منا�سب
قبح ،وما تحمله عباراته من �أ�سرار ،وقدرتها على ت�صوير م�شاعر
يك�شف عما فيه من ُح ٍ
�سن �أو ٍ
الأديب ،ونقلها �إلى فكر القارئ و�شعوره .ويتم تقويم الن�ص الأدبي وفق مناهج عدة منها:
المنهج الفني الذي يلتزم بالقواعد والأ�صول المرعية ،والمنهج التاريخي الذي ُي ْع َنى بالأطوار
التي تحيط بالن�ص و�صاحبه ،والمنهج النف�سي الذي يركز على العنا�صر التي �أ�سهمت في الن�ص
و�صاحبه ،والمنهج المتكامل الذي ي�أخذ من كل منهج روحه وي�ستفيد من جميعها.
وبعد :فتلك خطوات ت�ؤخذ في تحليل الن�ص الأدبي ،تتم َّيز بب�ساطة ت�صورها ،و�سهولة
انطباعها في الخاطر و َت َ�ص ِّورِها في الذهن ،و�إمكانِ تطبيقها في ي�سر.
الدكتور علي عبد القادر الطويل

ق�سم الدرا�سات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
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فهم ال�سنة
في �صناعة جيل القدوة
الدكتورة� :سهى بعيون

بيروت  -لبنان

المقدمة
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�إنّ الر�سول  �أفق وحده ال يدانيه �أفق ،و�إنّه الإن�سان الف ّذ الذي ي�ستطيع بمنهاجه �أن يقود
العالم وي�ستطيع ب�سيرته �أن يح�شد خلفه كل ال�شعوب� .إنّ ال�سنة النبوية ت�ؤلف ركيزة �أ�سا�سية
من ركائز الدين �إلى جانب القر�آن الكريم .وتحت ال�شعار النبوي القائل« :عليكم ب�سنتي» ينبغي
�أن نعزز الدرا�سات في الحديث والبحوث في ال�سنة .و�إنّ هذا ال�شعار ،وغيره من ال�شعارات التي
�أعلنها النبي  ،يجعل الم�سلمين ملتهبين حما�سة في رغبة وطيدة لدرا�سة ال�سنة لتبقى
م�صدر قوة معنوية وروحية تدفعهم �إلى تحقيق المنجزات الجديدة في حيا ِتهم الحا�ضرة
والمقبلة في كل الميادين.
بجملتها باعتبارها منهج ًا كام ًال في �صناعة جيل
القدوة والأ�سوة ،ومعرفة كيفية �إقامة بناء الفكر
والح�ضارة والثقافة والعمران على هديها ،وبناء
الأمة على توجهها.

لل�سنّة النبوية مكانتها الأ�سا�سية في الت�شريع
الإ�سالمي ،فهي الم�صدر الثاني للت�شريع الإلهي
بعد القر�آن الكريم .ولكن م�صدرية ال�سنة النبوية ال
تنح�صر في الجانب الت�شريعي فقط ،بل في الجانب
الح�ضاري �أي�ض ًا.

لذلك تبلورت فكرة البحث في بيان وتو�ضيح
ال�سنة النبوية المطهرة قد �سبقت كل النظم
�أن ّ
الو�ضعية ،في معالجة الق�ضايا المتعددة ،والمعروف
�أن هذه الق�ضايا وا�سعة الجوانب� ،شاملة المجاالت،
ومختلفة الأن��واع ،ومن المحال �أن يحيط مثل هذا
البحث بجميع تلك الق�ضايا على ات�ساعها وكثرة
مجاالتها و�أنواعها .ولذلك ف� ّإن هذا البحث �سوف
يتطرق لجوانب فقط من تلك الق�ضايا .ولذلك فقد

ف��ال��واج��ب ا� �س �ت �خ��راج ه ��ذه ال� � � ُّدرر المتعلقة
بالقيم الح�ضارية ف��ي ال�سنة النبوية ،انطالق ًا
من تراثنا المفعم بالمفاهيم والقيم الح�ضارية
والمدن ّية ،وذل��ك للتعريف بِهذه الكنوز الثمينة،
والمنابع ال�صافية ،التي تت�ضمن المبادئ العامة،
والمنطلقات الأ�سا�سية ،التي تنه�ض بالأمة ،وترقى
بِها لمدارج الكمال الب�شري المن�شود .وفهم ال�سنة
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اخترت بع�ض الق�ضايا المهمة.
ولقد اخترت عنوان البحث« :فهم ال�سنة في
�صناعة جيل القدوة».
تناولت في هذه الدرا�سة بداية معنى ال�سنة في
اللغة وال�شرع ،ثم تناولت حج ّية ال�سنة و�أهميتها.
و�ألقيت ال�ضوء في هذه الدرا�سة على م�شكلة
�سوء فهم ال�سنة النبوية ،و� ّأن �أزمة الم�سلمين الأولى
في هذا الع�صر هي �أزم��ة فكر .و�أو�ضح ما تتمثل
فيه �أزمة الفكر هو فهم ال�سنة والتعامل معها ،و� ّأن
الواجب علينا ت�أ�سي�س قراءة تجديدية لل�سنة النبوية
و�إدخالها كعامل �أ�سا�سي في ُنهو�ض ح�ضاري �شامل
للأمة في فكرها ،بناء الفكر والح�ضارة والثقافة
على هديها ،وبناء الأمة على توجهها .فهم ال�سنة
بجملتها باعتبارها منهج ًا كام ًال في �صناعة جيل
القدوة.
ثم ذك��رت � ّأن من الأم��ر المهم معرفة الواقع
على م��ا ه��و عليه ��س��واء ك��ان لنا �أو لغيرنا؛ لكي
نك ّيف عالقتنا به ،ومعرفة التحديات والأخطار التي
تواجه �أ ّمتنا الإ�سالمية ،لمعرفة الحلول ،ولت�صحيح
الأخطاء لنعود لل�صدارة من جديد.
و� ّإن م��ن �أخ�ط��ر التحديات التي ت��واج��ه �أمتنا
الإ�سالمية الغزو الفكري الخارجي ،وفقدان ال�شعور
بالهوية ،المتمثل في ذوبا ِنها في الآخرين ،واتباعها
الأعمى لهم ،وهذا من �أهم عوامل ت�أخر هذه الأمة.
في ظل هذه التحديات ،الواجب علينا العمل على
تكوين وعي �إ�سالمي ر�شيد ،يقوم على فقه م�ستنير
لل�سنة النبوية ،فقه ينفذ �إلى الأعماق ،وال يقف عند
ال�سطوح ،ويهتم باللباب قبل االهتمام بالق�شور.
ثم �ألقيت ال�ضوء على اهتمام ال�سنة النبوية
بالعلم والمعرفة وكيف � ّأن ال�سنّة النبوية ب ّينت ف�ضل
�آفاق الثقافة والتراث 

العلم والعلماء ،وح َّثت على العلم والتعليم .فالأمة
التي تف�شو فيها الأمية ال ت�ستطيع �أن تباري الأمم
الأخرى في �سباق العلم والمدنية .كما �أ�شارت ال�سنة
النبوية �أي�ض ًا �إل��ى الترجمة واالهتمام باللغات،
لعلمها �أن الترجمة هي الو�سيلة الوحيدة لتبادل
العلم والمعرفة والح�ضارة والآراء والأف�ك��ار بين
الأمم .مما يعتبر هذا ُبعد ًا ح�ضاري ًا �شامخ ًا وراقي ًا،
ن ّبهت �إليه ال�سنة النبوية المطهرة.
ثم تناولت معالم ال�سنة في الحرية الفكرية
الإن�سانية ،و�أ ّن��ه يجب علينا �أن نتعلم من ال�سنة
النبوية معنى الحرية ،فكان الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم يدعو �إلى حرية ال��ر�أي والفكر .ونجد �أن
ال�سنّة النبوية تجعل للفرد الم�سلم �شخ�صية م�ستقلة
ُ
متميزة .هكذا تكون لنا حريتنا النابعة من ديننا
ومن ثقافتنا ،ال من الثقافات الوافدة الغريبة عن
طبيعة الإ�سالم.
كما تناولت اهتمام ال�سنة النبوية بالحوار مع
و�سن لنا النبي  �سنّة تقدير الر�أي
الر�أي الآخرّ ،
المخالف ،والأخذ به �إذا ظهر لنا نفعه .ف� ّإن عقلية
االنغالق عقلية مد ّمرة ،و� ّإن م�صالح النا�س تقت�ضي
لقاءهم وتجمعهم.
�أ��س��أل اهلل تعالى �أن يوفّقنا جميع ًا لما يحبه
وير�ضاه� ،إنّه �سميع مجيب.
 - 1معنى ال�سنة في اللغة وال�شرع

ال�سنة في اللغة :ال�سيرة ،ح�سنة كانت �أو قبيحة؛
قال خالد بن عتبة الهذلي:
ف�لا ت �ج � َز َع��نْ م��ن ��س�ي��ر ٍة �أن� ��تَ ���سِ � ْر َت�ه��ا
ف � � � ��أ َّو ُل را�� � ٍ��ض � � ُ�س� � َّن� � ًة م ��ن ي �� �س �ي��ره��ا

()1

وال�سنّة هي ال�سيرة والطريقة �سواء �أكانت ح�سنة

فهم
ال�سنة
في
�صناعة
جيل
القدوة

�أم �سيئة ،محمودة �أم مذمومة ومنه قوله « :من
إ�سالم �سنَّة ح�سن ًة ،فله �أج ُرها ،و�أج ُر من
َّ
�سن في ال ِ
ُ�ص من �أجورِهم �شي ٌء.
عمل بعده .من غير �أن ينق َ
إ�سالم ُ�سنَّة �سيئ ًة ،كان عليه ِو ْز ُرها
ومن َّ
�سن في ال ِ
ُ�ص من
و ِو ْز ُر من َع ِمل بِها من َب ِعد ِه .من غيرِ �أن َي ْنق َ
� ِ
أوزارهم �شي ٌء»(.)2
ف�سر بع�ضهم قول
وال �� �س � ّن��ة  :الطبيعة ،وب��ه ّ
الأع�شى:
ك � � � ��ري � � � ��م ٌ �� � � �ش� � � �م � � ��ا ِئ� � � � ُل� � � � ُه م � � � ��ن ب� �ن ��ي
م � �ع � ��اوي � ��ة َ الأك� � ��رم � � �ي� � ��ن َ ال� � �� � ُّ��س� � � َن � ��نْ

وقد تطلق ال�سنّة على غير الفرائ�ض من نوافل
العبادات التي جاءت عن النبي  وندب �إليها.
ولعلماء الإ��س�لام رحمهم اهلل ا�صطالحاتهم
الخا�صة في تعريف ال�سنة بح�سب الأغرا�ض التي
ُع ِن َي ْت بِها كل طائفة منهم :
�أما علماء الأ�صول فقد بحثوا في �أحوال الر�سول
 باعتباره الم�ش ِّرع الذي ي�ضع القواعد للمجتهدين
من بعده ،وي�ؤ�صل الأ��ص��ول التي ي�ستدل بها على
الأحكام ،فعنوا بما يتعلق بذلك وهي �أقواله و�أفعاله
وتقريراته.

()3

فال�سنّة عندهم :هي ما �صدر عن النبي 
من قول �أو فعل �أو تقرير مما ي�صلح �أن يكون دلي ًال
()8
لحكم �شرعي.

و�أما في ال�شرع :فتطلق على ما �أمر به النبي 
ً ()4
ونَهى عنه وندب �إليه قو ًال وفعال.
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فهي تُطلق على ما جاء من قول عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم على الخ�صو�ص مما لم ين�ص عليه
()5
في الكتاب العزيز.

وغ��اي�ت�ه��م� :إ ّن �م��ا ه��ي ال�ب�ح��ث ع��ن ر� �س��ول اهلل
 الم�ش ّرع ال��ذي ي�ضع القواعد للمجتهدين من
بعده .ويب ّين للنا�س د�ستور الحياة ،ب�أقواله و�أفعاله
()9
وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها.

وق ��د ت�ط�ل��ق ال���س�ن��ة ع�ل��ى م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه عمل
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،واجتهدوا فيه ،و�أجمعوا
عليه ،وذلك كجمع الم�صحف ،وتدوين الدواوين،
وال�س ْم ِع
قال ر�سول اهلل �« :أو�صيكم بتقوى اهلل َّ
والطاع ِة و�إن عبد ًا حب�ش ّي ًا ف�إنه من َي ِع ْ�ش منكم
بعدي ف�سيرى اختالف ًا كثير ًا ،فعلي ُكم ب�سنَّتي و�سن ِة
وع ُّ�ضوا
تم�سكوا بِهاَ ،
الخلفاء المهد ِّيين الرا�شدين ّ
عليها بالنَّواجِ ذ ،و�إ ّياكم ومحدثات الأمور ،ف�إن كل
ُم ْحدث ٍة بِدعة ،وكل بدعة �ضاللة»(.)6
كما تطلق ال�سنّة على ما يقابل البدعة ،وذلك
فيما يحدثه النا�س في الدين من قول �أو عمل مما لم
ي�ؤثر عنه  �أو عن �أ�صحابه ،فيقال فالن على �سنّة
�إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي  ،ويقال
()7
فالن على بدعة �إذا عمل على خالف ذلك.

و�أم��ا الفقهاء ف�إنهم يبحثون عن حكم ال�شرع
على �أفعال العباد وجوب ًا �أو حرمة �أو ا�ستحباب ًا �أو
كراهة �أو �إباحة.
فهي عندهم مقابلة للواجب ،فتكون عبارة عن
الفعل الذي دلّ الخطاب على طلبه طلب ًا غير جازم،
وعرفوها بالزم ذلك ،فقالوا :هي ما يثاب فاعلها
وال يعاقب تاركها .ويراد منها المندوب والم�ستحب
وال�ت�ط��وع ،وال�ن�ف��ل ،والتفرقة بين م��دل��والت هذه
()10
الألفاظ ا�صطالح خا�ص لبع�ض العلماء.
و�أ ّما علماء الحديث فقد بحثوا في �أحوال الر�سول
 باعتباره محل القدوة والأ��س��وة في كل �شيء،
فنقلوا كل ما يت�صل به من �سيرة وخلق و�شمائل
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و�أخبار و�أقوال و�أفعال.

()11

ولذا فال�سنّة عندهم :هي ما �أثر عن النبي 
من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة خَ ْلقية �أو خُ ُلقية � ،أو
()12
�سيرة� ،سواء كان قبل البعثة �أو بعدها .
ومما �سبق م��ن تعريفات يتبين �أن ا�صطالح
المحدثين هو �أو�سع اال�صطالحات لتعريف ال�سنّة،
فهو ي�شمل �أق��وال��ه  وه��ي كل ما �صدر عنه من
لفظه.
وي�شمل �أفعاله التي نقلها �إلينا ال�صحابة في
جميع �أح��وال��ه ك ��أداء ال�صلوات ،ومنا�سك الحج،
وغير ذلك ،وي�شمل كذلك تقريراته وهي ما �أقره
عليه ال�صالة وال�سالم من �أفعال �صدرت من بع�ض
�أ�صحابه �إما ب�سكوته مع داللة الر�ضى� ،أو ب�إظهار
اال�ستح�سان وت�أييد الفعل ،ك�إقراره لأكل ال�ضب حين
()13
�أكل منه بع�ض ال�صحابة مع �أنه لم ي�أكل منه.
وت�شمل ال�سنة في ا�صطالح المحدثين �صفاته
الخَ ْلقية وهي هي�أته التي خلقه اهلل عليها و�أو�صافه
الج�سمية والبدنية ،و�صفاته الخُ ُلقية وهي ما جبله
اهلل عليه من الأخ�لاق وال�شمائل ،وت�شمل كذلك
�سيرته  وغزواته و�أخباره قبل البعثة وبعدها.
ال�سنّة جميعها وتلك
وقد د ّون المحدثون هذه ّ
ال�سنّة وم�صادر
الأق�سام وحفظوها في �أمهات كتب ّ
ال�سيرة النبوية ال�شريفة ال�ت��ي ت�شهد جهدهم
وجهادهم في حفظ هذا الدين .
 - 2حجيّة ال�سنة و�أهميتها

القر�آن الكريم الذي كانت �أولى كلماته (اقر�أ)
والتي هي �أ�سا�س المعرفة الإن�سانية ،هو الذي منح
ال�سنّة مكانتها الت�شريعية المميزة حيث �أمر اهلل
عز وجل ب�ضرورة االلتزام بتعاليم النبي  ،في
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العديد من الآيات القر�آنية .ولها مكانتها الأ�سا�سية
في الت�شريع الإ�سالمي بوجه خا�ص.
فال�سنَّة هي الم�صدر الثاني للإ�سالم بعد القر�آن
ُ
الكريم .فالقر�آن هو الد�ستور الذي يحوي الأ�صول
والقواعد الأ�سا�سية للإ�سالم :عقائده ،وعباداته،
وال�سنّة :هي البيان
و�أخالقه ،ومعامالته ،و�آداب��هُ ،
()14
النظري والتطبيق العملي للقر�آن في ذلك كله.
و�إذا كان القر�آن الكريم ي�ضع القواعد العامة،
والمبادئ الكلية ،وير�سم الإطار العام ،ويحدد بع�ض
ال�سنّة
النماذج لأح�ك��ام جزئية ال بد منها ،ف �� ّإن ُ
تف�صل ما �أجمله القر�آن الكريم ،وتب ّين ما �أ ْبهمه،
ِّ
وت�ضع ال�صور التطبيقية لتوجيهاته� .إن �سنّة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم من �أق��وال و�أفعال و�إق��رارات
هي المو�ضحة لأحكام القر�آن والمف�صلة لآياته.
وال�سنّة بمنزلة القوانين
فالقر�آن بمنزلة الد�ستور ُ
والمذكرات التف�سيرية المب ّينة )15(.ولهذا يجب
اتباعها والعمل بما جاءت به من �أحكام وتوجيهات.
وطاعة الر�سول فيها واجبة ،كما ُيطاع فيما ب َّلغه من
�آيات القر�آن .دلَّ على ذلك القر�آن الكريم ،ود ّلت
()16
على ذلك ال�سنّة نف�سها.
ف�أ ّما القر�آن فقد �أوجب على الم�سلمين طاعة
الر�سول بجوار طاعـــة اهلل .فقد د ّلت �آيات كثيرة
على وج��وب اتباعه  وطاعته ،م��ن ذل��ك قوله
ت�ع��ال��ى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭼ( ،)17وجعــل طاعتـه طاعــة هلل تعـالـى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ( ،)18وجعل
ثمـــــــرة طاعـــــتـــه االهــــتـــــداء :ﭽ ﭡ ﭢ
()20( )19
ﭣﭤ ﭼ .
و�أمرهم باتباعه فيما ي�أمر وينهى :ﭽ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ(.)21
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وغير ذلك من الآيات.

ال�سنّة بما ت�ضمنته من �أقوال و�أفعال وتقريرات
و� �ص �ف��ات للنبي  ت��ر��س��م ال�م�ن�ه��ج التف�صيلي
ال�سنّة تف�صيالت
للحياة الإ�سالمية .ونجد ف��ي ُ
لتكوين الحياة الأ�سرية على �أ�سا�س مكين ،وتنظيم
عالقاتها ،و�ضبط �سيرها ،وحمايتها من عوامل
التفكك واالنهيار ،والتوجيه �إلى الو�سائل الالزمة
ال�سنّة كذلك �أحكام ًا
للمحافظة عليها .ونجد في ُ
وفيرة تتعلق بالمعامالت والعالقات االجتماعية بين
()26
الم�سلمين.

ال�سنّة ،فقد دلَّت الأحاديث الكثيرة على
و�أ ّم��ا ُ
وجوب اتباعه  وطاعته ،ومن ذلك ما رواه �أبو
هريرة �أنّه قال« :كل �أُ َّمتي يدخُ لون الجنّة� ،إ َّال من
�أب��ى» قالوا :يا ر�سول اهللَ :وم��ن ي�أبى؟ ق��ال«َ :من
�أطاعني دخل الجنة ،ومن ع�صاني فقد �أبى»(.)22

مقـــاالت

وال��ر��س��ول  يخبر خبر ال�صدق ب��� ّأن �سنته
�ستبقى بعده ما بقي القر�آن وما بقي الم�سلمون.
قال عليه ال�صالة وال�سالم« :ترك ُْت فيكم �أمر ْينِ لن
()23
و�س ّن َة نَب ِّيه».
تم�س ْكت ُْم بِهما َ
كتاب اهلل ُ
ت َِ�ض ّلوا ما َّ
فهو يخبر � ّأن له �سنّة ،و�أ ّن��ه تركها للم�سلمين
لي�ست�ضيئوا بِها ،وي�ستنيروا بما فيها من حكمة
ويتبعوا ما فيها من �أحكام .فلو كانت �سنته غير
محفوظة �أو � ّأن �سنته يمكن �أن تندثر وي�أتي عليها
الدهر ،ما طالب الم�سلمين بالتم�سك بِها بعده،
فيكون قوله مخالف ًا للواقع ،وه��ذا محال في حقه
÷ .فطلبه التم�سك بِها ينطوي على � ّأن �سنته
�ستكون محفوظة ،و� ّأن �سنته �شيء ل��ه وج��ود في
الواقع .فهو �إخبار بالغيب ت�أكيد ًا لما ورد في كتاب
اهلل في الآية الكريمة :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
()25( )24
ﮜﮝﭼ .

ف �� َّإن ال�سنّة النبوية الم�ش ّرفة دع��وة بالحكمة
والموعظة الح�سنة �إلى المعرفة والرقي الح�ضاري
الذي تبحث عنه الإن�سانية لتحقق بو�ساطته �سعادة
المجتمعات الب�شرية ،حيث �إن �سنة الر�سول الكريم
 و�أحاديثه لها دوره��ا الفريد والمميز في بناء
()27
المعرفة العربية والإ�سالمية بوجه عام.
وم��ن واج��ب الم�سلمين �أن يعرفوا ه��ذا المنهج
النبوي المف�صل ،بما فيه من خ�صائ�ص ال�شمول
والتكاملوالتوازنوالتي�سير،ومايتجلىفيهمنالمعاني
الربانية الرا�سخة ،والإن�سانية الفارغة ،والأخالقية
الأ�صيلة .وهذا يوجب عليهم �أن يعرفوا كيف يح�سنون
فهم هذه ال�سنة ال�شريفة ،وكيف يتعاملون معها فقه ًا
و�سلوك ًا ،كما تعامل معها خير �أجيال ه��ذه الأم��ة:
()28
ال�صحابة ومن اتبعهم ب�إح�سان.

لهذه المكانة الجليلة التي حظيت بِها ال�سنّة
النبوية الم�شرفة �أوالها علماء الأمة و�أئمتها العناية
ال�ف��ائ�ق��ة ،و�أن �ف �ق��وا ف��ي جمعها و�ضبطها الغالي
والنفي�س ،فتفننوا في جمع الحديث النبوي وترتيبه
ح�سب مقا�صدهم و�أه��داف �ه��م ،وارت �ح �ل��وا �إل�ي��ه،
وا�شتغلوا بتدوينه وتبويبه.

� - 3سوء فهم ال�سنة

لقد تعر�ضت ال�سنّة قديم ًا وحديث ًا لعدة هجومات
وزواب��ع كانت تتخذ �صور ًا و�أ�شكا ًال مختلفة ،تارة
باختالق الأحاديث ون�سبتها �إلى النبي  لأهداف
معينة وتارة بالطعن في حجية ال�سنة النبوية بدعوى
االكتفاء بالقر�آن الكريم �أو بدعوى التناق�ض والت�ضاد
الحا�صل بين الأحاديث وت��ارة بالطعن في روا ِتها

و�إن م�صدرية ال�سنة النبوية ال تنح�صر في
الجانب الت�شريعي فقط ،بل في الجانب الح�ضاري
�أي�ض ًا.
10
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وغمزهم بكثرة الرواية على ح�ساب الفهم �أو ب�إنكار
عدالتهم بل و�صحبتهم� ،أو با ِتهامهم بالمداهنة
واختالق الأحاديث لإر�ضاء الحكام.
وهي طعون وهجمات ظالمة تنم عن حقد دفين
في قلوب خ�صوم الإ�سالم و�أعداء نبي الإ�سالم ،كما
تنم عن جهل مطبق في عقول �أبناء الإ�سالم الذين
يرددونَها ويقلدون فيها �أعداء �أمتهم و�أعداء دينهم،
()29
والإن�سان عدو ما جهل.
ول ّما ك��ان اهلل عز وج��ل قد وع��د بحفظ كتابه
الكريم ،ول ّما كانت ال�سنّة النبوية تقوم من القر�آن
الكريم مقام المبين للمبين ،ف�إنه ج َّل وعال قي�ض في
كل ع�صر من يذب عن عرين ال�سنة ويحمي بي�ضتها
وينفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين
وت�أويل الجاهلين.
ف�م��ا ح�ف��ظ � �ش��يء ب�ع��د ك �ت��اب اهلل ت�ع��ال��ى من
التالعب والعبث ،كال�سنة النبوية المطهرة .وما قام
للعلماء جهد �أ�شبه بالمعجزة الخارقة ،كجهدهم
ف��ي تح�صين ال�سنة النبوية �ضمن دروع واقية
من�سوجة من فن م�صطلح الحديث و�ضوابط الجرح
والتعديل.
وفي هذا الع�صر واجهت ال�سنّة النبوية م�شكلة
�سوء فهم ال�سنّة ،ال من ط��رف خ�صوم الإ�سالم
فح�سب ،بل و�أي�ض ًا من طرف قطاع عري�ض من �أبناء
الأ ّم��ة الإ�سالمية الذين لم يت�سلحوا بما يكفي من
()30
العلم للكالم في �سنة ر�سول اهلل .
وف��ي خ�ضم ه��ذا اال�ضطراب الناتج عن �سوء
فهم ال�سنّة النبو ّية برزت �أ�صوات غيورة تدعو �إلى
�إعادة النظر في ال�سنّة النبوية ،وتعتبر ق�ضية فهم
ال�سنة النبوية ،ومنهج درا�ستها من �أهم الق�ضايا
الفكرية التي يجب االهتمام بِها ،و�إن�ج��از بحوث
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جادة ب�ش�أ ِنها.
� ّإن �أزم��ة الم�سلمين الأول��ى في هذا الع�صر هو
فكر .و�أو�ضح ما تتمثل فيه �أزمة الفكر هي �أزمة فهم
ال�سنة والتعامل معها ،وخ�صو�ص ًا من بع�ض تيارات
ال�صحوة الإ�سالمية ،التي ترنو �إليها الأب�صار وتناط
بِها الآمال ،وت�شرئب �إليها �أعناق الأ ّمة في الم�شارق
وال�م�غ��ارب ،فكثير ًا م��ا �أت��ي ه���ؤالء م��ن جهة �سوء
()31
فهمهم لل�سنة المطهرة.
علينا �أن نتناول بعدي الزمان والمكان و�أثرهما
ف��ي ت���ص��رف��ات��ه  ،م��ن ح�ي��ث م�ل�اك الأح �ك��ام،
وعللها ،ومقا�صدها ،وم�آال ِتها؛ بغية ت�أ�سي�س قراءة
تجديدية لل�سنة النبوية و�إدخالها كعامل �أ�سا�سي في
ُنهو�ض ح�ضاري �شامل للأمة في فكرها و�سلوكها
()32
وح�ضورها.
من الأم��ور المهمة في هذا الع�صر فهم ال�سنّة
بجملتها باعتبارها منهج ًا كام ًال في �صناعة جيل
القدوة والأ�سوة ،وفقهها باعتبارها منهج ًا كام ًال
للت�أ�سي واالتباع ،ومعرفة كيفية �إقامة بناء الفكر
والح�ضارة والثقافة والعمران على هديها ،وبناء
الأ ّمة على توجهها.
 4ـ معرفة الواقع

من الأمور المهمة معرفة الواقع على ما هو عليه
�سواء ك��ان لنا �أو لغيرنا؛ لكي نكيف عالقتنا به،
ونحدد تعاملنا معه ،ومعرفة التح ّديات والأخطار
التي تواجه �أ ّمتنا الإ�سالمية ،لمعرفة الحلول.
والواقع الذي نق�صده هو :كل ما يحيط بما في
هذه الحياة وي�ؤثر فينا� ،إيجاب ًا و�سلب ًا� ،سواء �أكان
واقع ًا عالم ّي ًا� ،أم �إقليم ّي ًا� ،أم محل ّي ًا ،واقعنا وواقع
خ�صومنا على ال�سواء.
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�إن معرفة الواقع �أمر مهم ،ومما يلفت النظر في
�سيرة النبي  و�أ�صحابه� ،أننا ر�أينا الر�سول الكريم
ي�أمر �أ�صحابه الم�ضطهدين في مكة بالهجرة �إلى
الحب�شة ال �إلى غيرها؛ لأن بِها ملك ًا عاد ًال رجا �أال
يظلموا عنده.

ر�شيد ،و�إن�شاء جيل متعلم ،معت ّز بتاريخه وح�ضارته،
تكون له �شخ�صية م�ستقلة متميزة ت�ستع�صي على
الذوبان في غيرها ،و�أن نبادر �إلى ت�صحيح �أخطائنا
االجتماعية ،ونعزّز الحوار فيما بين �أبنائنا �إذا
�أردنا �أن نعود لل�صدارة من جديد.

وهذا يعنى �أنه عليه ال�صالة وال�سالم كانت لديه
معلومات كافية عن �سهولة الهجرة �إلى الحب�شة من
ناحية ،وعن طبيعة النظام الحاكم فيها ،و�شخ�صية
الحاكم ذات��ه من ناحية �أخ��رى .وبناء على هذه
()33
المعرفة بالواقع �صدر ذلك الأمر الر�شيد.
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ال �شيء �أهم في ديننا الحنيف من العلم ،فله
ال�صدارة في الأم��ور ك ّلها؛ �إذ به يتع ّرف الإن�سان
على وجود الخالق عز وجلِ ،
و�صدق الأنبياء عليهم
ال�سالم ،وحتم ّية وج��ود اليوم الآخ��ر ،وبوا�سطته
يم ّيز بين الخير وال�شر ،والنافع وال�ضار ،وذلك
في كافّة �ش�ؤونه الدينية والدنيوية .و� ّإن العلم هو
�أول العبادات وثمراته هي التي تحقق خير الدنيا
والآخرة .ولقد جاء الإ�سالم بالترغيب في ت�أ�صيل
العلم ،ولقد وقف منذ يومه الأول داعي ًا �إلى العلم،
فكانت �أول �آية نزلت من ال�سماء :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼ(.)35

ومن در���س ال�سيرة النبو ّية وجد �أحكام النبي
 تختلف في المواقف التي يح�سب لأول وهلة �أنّها
مت�شابِهة ،وما ذاك �إال الختالف واقع كل منها عن
الآخ��ر عند الت�أمل والتدقيق .ولهذا قرر الفقهاء
�أن الفتوى تتغير بتغير ال��زم��ان والمكان والحال
والعرف ،والمفتي الموفق والفقيه الم�سدد هو الذي
يزاوج بين الواجب والواقع ،فال يعي�ش فقط فيما
يجب �أن يكون ،بل فيما هو كائن وواقع �أي�ض ًا .فمن
المهم معرفة الواقع ،وع��دم التهوين من عظائم
الأم��ور؛ ل ّأن هذا ي�ضلل الإن�سان عن حقيقة الواقع
فال يعد للأمر عدته وال يهيئ لمواجهته ما يجب من
()34
�أ�سباب الوقاية والعالج.

وم��ن ال�م�ع�ل��وم ب��داه�� ًةَّ � ،أن م��ن ال�م�م��ار��س��ات
الح�ضارية في ال�سنة النبوية ،مكانة العلم والمعرفة
ال�سنة النبوية
ومدى اهتمام ال�سنة بِهما ،فقد اهتمت ّ
المطهرة بزوايا متعددة من العلم والمعرفة ،وب ّينت
ف�ضل العلم والعلماء ،وح َّثت على العلم والتعليم،
وال�سعي في طلب العلم وتح�صيله ولو في ال�صين،
وا�ستو�صت بِطلبة العلم خير ًا.

من المهم معرفة الأخ�ط��ار التي تواجه �أ ّمتنا
الإ�سالمية ،لمعرفة الحلول ،ومن �أخطر التحديات
التي تواجه الأمة الإ�سالمية في هذا الع�صر الغزو
الفكري الخارجي ،ومن �أهم عوامل ت�أخر هذه الأ ّمة
فقدان ال�شعور بالهو ّية ،المتمثل في ذوبا ِنها في
الآخرين ،واتباعها الأعمى لهم.

فعن �أبي هريرة ،قال :قال ر�سول اهلل « :ما
من رجل ي�سلك طريق ًا يطلب فيه علم ًا �إ ّال �س ّهل اهلل
له به طريق ًا �إلى الجنة ،ومن �أبط�أ به عمله لم ُي�سرع
به ن�سبه»(.)36
وقال ر�سول اهلل «َ :م ْن َ�س َل َك طريق ًا َي ْط ُل ُب
فيه ِع ْلم ًا َ�س َل َك اهلل به طريق ًا ِم� ْ�ن ُط � ُرقِ الج َّن ِة،

والواجب علينا في ظل هذه المخاطر والتح ّديات
التي تواجهنا ،العمل على تكوين وع��ي �إ�سالمي
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و� َّإن المال ِئ َك َة َلت ََ�ض ُع �أَ ْج ِن َحتَها رِ�ض ًا ِلطالبِ ال ِع ْل ِم،
ال�س ِ
أر�ض
ماوات وال ِ
و� َّإن العا ِل َم َل َي ْ�س َت ْغ ِف ُر َل ُه َم ْن في َّ
والحيتان في َج� ْو ِف الما ِء ،و� َّإن ف َْ�ض َل العا ِل ِم على
ُ
ِ
الكواكبِ ،
العاب ِِد َكف َْ�ضلِ ال َق َمرِ َل ْي َل َة ال َب ْد ِر على �سا ِئرِ
و� َّإن ال ُعلما َء و َر َث� ُة الأنبيا ِء ،و� َّإن الأنبيا َء َل ْم ُي َو ِّرثوا
دينار ًا وال ِدرهم ًاَ ،و َّرثوا ال ِع ْل َمَ ،ف َم ْن �أخذَ ُه �أخذَ ب ٍّ
ِحظ
وا ِفرٍ »(.)37
وعن �أن�س بن مالك ق��ال :قال ر�سول اهلل :
«من خرج في طلب العلم كان في �سبيل اهلل حتى
َي ْرجِ َع»(.)38
الخدري عن النبي « :ي�أتيكم
وعن �أبي �سعيد
ّ
رج��ا ٌل من ِق َبلِ الم�شرِ قِ يتع ّلمون ،ف ��إذا جاءو ُك ْم
فا�ستو�صوا بِهم خير ًا»(.)39
بع�ض القيم الح�ضارية الكا�شفة
وهكذا ات�ضحت ُ
عن مدى اهتمام النبي  البالغ ب�ضرورة طلب
العلم والمعرفة ،وح�ضه الم�سلمين على البحث عنه،
و�أخذه من �أي وعاء كان.
ونالحظ موقف النبي  الح�ضاري الفريد
غير الم�سبوق حيث جعل فداء �إطالق �سراح ذوي
العلم من �أ�سارى غزوة بدر الكبرى� ،أن يع ّلم كل
واحد منهم ع�شرة من �أبناء الم�سلمين القراءة
والكتابة.
فالر�سول �أول من ح��ارب الأم� ّي��ة في مجتمعه
منذ ال�سنة الثانية من الهجرة ،رغم ق ّلة الإمكانات
المتاحة لديه ،وانتهز فر�صة وجود �أ�سرى من م�شركي
قري�ش في غزوة بدر يجيدون الكتابة ،ون�ستنتج من
هذا �أن عملية توجيه النبي  وحثه على �أن يكون
فداء بع�ض �أ�سرى بدر مقابل التعليم ،م�س�ألة تتوازن
تمام ًا مع م�س�ألة فداء الأ�سرى لأنف�سهم بالمال .وفي
ذلك من تقدير العلم والمعرفة والت�شجيع على تعليم
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القراءة والكتابة وال�سعي في طلبها ما ال يحتاج �إلى
()40
تو�ضيح.
لقد كانت الحكمة النبوية ناجحة م��ن حيث
اهتمامها بال ُبعد الح�ضاري فيما يتعلق بالعلم
والمعرفة والحث عليهما .وكان من نتائج هذا البعد
الح�ضاري �أن ن�ش�أ رجا ٌل �أفذا ٌذ مثل ال�صحابي الجليل
زيد بن ثابت الأن�صاري الخزرجي ،الذي كان م ّمن
ُعلم الكتابة �ضمن غلمان المدينة المنورة فدا ًء
لبع�ض �أ�سرى بدر .لذا ف�إننا نرى من المهم جد ًا
�أن يفتخر الم�سلمون ويعتزوا ب�أن الم�صطفى 
فتح �أول مدر�سة للتعليم ومحو الأمية في الجزيرة
العربية!!
� ّإن رفع الم�ستوى العلمي للأمة كلها فري�ضة
موزّعة على الذكور والإناث .فلم يخت�ص الر�سول
 الرجال بالعلم والتعليم ،بل كان يحر�ص على
�أن يكون حظ المر�أة من ذلك موفور ًا .وكان يحث
الرجال على �أن يعلموا �أهلهم وذويهم ،كما حث
على تعليم الإماء من الن�ساء ثم �إعتاقهن والنزوح
بالح ّرة
ب ّ
ِهن ،و�إذا كان هذا حظ الأَمة فما بالك ُ
التي على ول ِّيها �أن يعلمها وي��ؤد َب�ه��ا على الوجه
الأكمل .ولم ينفرد الر�سول  ببث الدعوة وتعليم
النا�س في المدينة ،بل كان ير�سل دعاته ور�سله
�إل��ى الجهات النائية من �شبه الجزيرة ليعلموا
النا�س ويو�ضحوا لهم الطريق �إلى ر ّبهم ويقرئوهم
القر�آن الكريم.
�ألقت �أفكار الر�سول  وتعاليمه بذورها في تربة
خ�صبة ف�أنتجت جماعة من �أعظم الرجال قدر ًا،
فكانوا الحفظة على ن�صو�ص القر�آن المق ّد�سة .وهم
وحدهم الذين وعوها عن ظهر قلب ،وهم الحرا�س
المتح ّم�ســون لحفظ كــل ما روي عن النبي 

فهم
ال�سنة
في
�صناعة
جيل
القدوة

من كالم وو�صايا .ولقد ت�أ ّلفت من ه��ؤالء جماعة
المبجلة الذين انبثقت منهم يوم ًا طبقة
الإ�سالم
ّ
الأجالء من �أوائل الفقهاء والأ�صوليين والمحدثين
في المجتمع الإ�سالمي.

فقد حث الر�سول  ال�صحابة على تع ّلم اللغات
حين بعث دعاته ور�سله �إل��ى الملوك والأم��راء في
خارج الجزيرة العربية ،فن�صح زيد بن ثابت ب�أن
يتعلم كتابة اليهود؛ لأنّه ال ي�أمن جانبهم.

و� ّإن الم�سلمين في هذا الع�صر �أحوج �أهل الأر�ض
�إل��ى هذه الن�صيحة النبو ّية ف�� ّإن تخ ّلفهم الفكري
والخُ ُلقي ت َْ�س َو ُّد له الوجوه!!

وه��ذا يعني �أن الترجمة ت�ق��وم ب��دور عالمي
مهم وف��اع��ل ف��ي ك��ل ال�م�ج��االت الحياتية .حيث
�أ�سهمت بفعالية في نقل وتالقح الثقافات والآداب
وال�ع�ل��وم ،ع��ن طريق ت�ب��ادل المعلومات العلمية
والح�ضارية ب�شتى �أنواعها و�أجنا�سها ،مما ُي َع ُّد
ُبعد ًا ح�ضاري ًا �شامخ ًا وراقي ًا ،ن ّبهت �إليه ال�سنة
النبوية المطهرة.

ويقول ال�شيخ الغزالي في كتابه كنوز من ال�سنة:
� ّإن الفقر الثقافي �أ�سو�أ عقبى من الفقر المالي،
وال�شعب الذي يعاني من الغباء والتخ ّلف ال ي�صلح
للمعالي وال ي�ستطيع حمل ر�سالة كبيرة(.)41

مقـــاالت

ف��الأم��ة التي تف�شو فيها الأم�ي��ة ال ت�ستطيع �أن
تباري الأم��م الأخ��رى في �سباق العلم والمدنية،
و�ستق�ضي عليها �أمية �أبنائها بالتخلف عن القافلة
والهزيمة �أمام الأقوياء المتعلمين.
وينبغي �أال نن�سى �أن ال�سنّة النبو ّية �أ�شارت �أي�ض ًا
�إل��ى قيم ح�ضارية في منحى �آخ��ر يتع ّلق ب�إن�شاء
الترجمة واالهتمام باللغات؛ لعلمها �أن الترجمة هي
الو�سيلة الوحيدة لتبادل العلم والمعرفة والح�ضارة
والآراء والأفكار بين الأمم ولها فوائد جمة نظر ًا
لحاجة المجتمع الإن�ساني لهذا الن�شاط ،طالما �أنّه
متعدد في �أجنا�سه ومختلف في �أل�سن ِت ِه ،فال يمكن
اال�ستغناء عنها.

و� ّإن الر�سول  هو �أول من و�ضع ال َّلبِنة المنهجية
الأولى في تعلُّ ِم اللغات والت�شجيع عليها .كما ينبغي
�أن يعتقد � ّأن تعلُّ َم اللغات الأخرى ومعرفة الترجمة،
ال ب ّد منها؛ حتى يتمكن الداعي من تبليغ الدعوة
لجميع النا�س ،على اختالف �ألوا ِنهم و�أل�سنتهم
بال�صورة المثلى ،والأ� �س �ل��وب الحكيم والمنهج
الدعوي الأ�صيل.
�إن في ال�سنة النبوية المطهرة من كنوز العلم
والمعرفة وما يتعلق بِهما من القيم الح�ضارية ،ما
يجعلنا ن�ش ُّد المئزر بحث ًا عنها؛ لنعلن للعالم ك ِّله
�أن الإ��س�لام دي��ن َي ْ�ص ُلح لكل زم��ان وم�ك��ان ،ومن
الممكن �أن ن�أخذ من ال�سنة النبوية دور�س ًا كثيرة،
تح�ضر ًا
لإر�شاد المجتمعات الإن�سانية �إلى حياة �أكثر ّ
ورق ّي ًا.

وفي تقديرنا �أن الر�سول  بعد ما خرج من بلده
مكة �إلى بلدة جديدة ذات قوميات مختلفة ولغات
أح�س  ب�ضرورة الترجمان بينه وبين
متباينةّ � ،
ه�ؤالء القوم الآخرين ،ل�سالمة العالقة ،و�إمكانية
التعارف ال�صحيح ،وكذلك الحيطة والحذر من
مكر الماكرين وحيل المترب�صين� ،أو تفادي �إ�صدار
الأحكام دون معرفة ب�أقوال المتهمين.

 6ـ معالم ال�سنة في الحرية الفكرية الإن�سانية

� ّإن م��ن �أه��م ع��وام��ل ت��أخّ ��ر ه��ذه الأم��ة فقدان
ال�شعور بالهو ّية ،المتمثل في ذوبا ِنها في الآخرين،
واتباعها الأعمى لهم.
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ال �شيء �أ�سو�أ من التقليد الأعمى للآخرين في
خطيئا ِتهم وعبثهم؛ وذل��ك ل ّأن التقليد ي��دلّ على
�ضعف �شخ�صية المق ّلد �إزاء من يقلده ،فهي عملية
ن�سيان للذات وذوب��ان في الآخ��ري��ن ،مما يطم�س
معالم ال�شخ�صية المتميزة للإن�سان ال�سوي العاقل
الذي �أراده اهلل ح ّر ًا في �سلوكه وت�صرفاته ،م�ستنير ًا
بنور العقل والهدى في كل خطواته.
� ّإن التقليد الأعمى للآخرين في غيهم و�ضاللهم
يدل على �سفاهة بالعقل ،و�ضعف بال�شخ�صية(.)42
والمقلد هو ال��ذي يتبع كل ناعق ،لي�س له ر�أي
ذاتي ،وال �شخ�صية م�ستقلة ،فهو ذيل لغيره �أبد ًا ولو
كان هذا الغير هو جمهور النا�س.
و� ّإن رف�ض التقليد للآخرين هو �أن يفكر الإن�سان
بعقله ال بعقولهم و�إن كانــوا �أجـداده و�آبــاءه ،وقـد
�شنـع القر�آن الكريم على المقلدين ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(،)43

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (.)44

وقد جاءت ال�سنة ت�ؤكد هذا المعنى الذي قرره
القر�آن الكريم ففي الحديث الذي رواه الترمذي
ع��ن حذيفة« :ال تكونوا �إ ّم �ع � ًة تقولون �إن � ْأح َ�س َن
النا�س �أح�سنّا ،و�إن ظلموا ظل ْمنا ،ولكن ِّ
وطنوا
ُ
النا�س �أن ت ِ
ُح�سنوا و�إن �أ�ساءوا
�أنف�سكم �إن � َ
أح�سن ُ
فال تَظلموا»(.)45

ال�سنّة النبوية ت�ضع للم�سلم مجموعة
ونجد ُ
مف�صلة من الآداب المح ّددة في �سلوكه اليومي،
َّ
تن�ش�أ منها تقاليد م�شتركة ،تم ّيز المجتمع الم�سلم
عن غيره من المجتمعات ،كما تجعل للفرد الم�سلم
�شخ�صية م�ستقلة متميزة في مظهرها ومخبرها
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ت�ستع�صي على الذوبان في غيرها(.)46
هكذا تكون لنا حريتنا النابعة من ديننا ومن
ثقافتنا ،ال من النماذج الغربية التي لها ظروف
غير ظروفنا وديانات غير ديننا ،وال من الثقافات
الوافدة الغريبة عن طبيعة الإ�سالم(.)47
لقد كفل الإ�سالم للإن�سان حر ّية التفكير ،وح ّرر
العقل الإن�ساني من الأوهام والخرافات والوقوع في
�أ�سر التقليد الأعمى ،ومن حق الإن�سان �أن يتمتع
بِهذا النوع من الحر ّية.
فقد كان من �أه��داف الإ�سالم تكريم الإن�سان
و�إع�ل�اء مكانته وتوفير �أ�سباب ال�سعادة والخير
والحرية( .)48والحرية بِهذا المفهوم الإ�سالمي نعمة
من اهلل تعالى ت�ستحق الحمد وال�شكر ،كما ت�ستحق
�أن نحافظ عليها ونرعاها حتى ننعم جميعا بِها،
ومن َث َّم تتحقق ال�سعادة للب�شرية كلها.
الإ� �س�لام يكفل حرية التعبير ع��ن الآراء لكل
�إن�سان طالما �أن��ه لم يتعد على الآخرين �أو ي�سئ
�إليهم وطالما �أن��ه لم ي�سئ �إل��ى الأدي��ان ال�سماوية
والر�سل �صلوات اهلل عليهم والرموز والقيم الدينية.
� ّإن الإي�م��ان عند الم�سلمين ال يتعار�ض مع حرية
العقل والفكر ،بل يبني عليها ويتغذى بها.
الحرية مق�صد عام ولذلك كانت الهجرة �إلى
المدينة �أول خطوة في زحف الحرية المجيد ،حتى
تنال ال�شعوب ا�ستقاللها من �سيطرة الطغاة ،ومن
�أجل الحرية �شرع اهلل الجهاد ،قال تعالى :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ( .)49ومن فجر
الدعوة الإ�سالمية ور�سول اهلل يردد :ﭽ ﭷ ﭸ
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ(.)50

والنزاهة في النقد ،ومن مالمح هذا النقد النزيه،
الترحيب بالمعار�ضة واحترام حقوق حرية �إبداء
الر�أي(.)54

كان الر�سول  �سيد النا�س كافة في �أخالقه
ومعامالته .والر�سول  هو القائد وال�سيد الأ�صيل
في �إر�ساء دعائم التفكير الذي يخدم الإن�سانية ،ثم
ي�أتي بعد ذلك دور ال�صحابة وكبار العلماء عمالقة
الفكر في قياد ِتهم ورياد ِتهم للفكر الإن�ساني(.)51

ومن �سمات الحرية الفكرية وحرية التعبير كذلك
ال�شورى ،لقوله تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(.)55
وقوله تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( .)56ومن
تح�ض على التفكير
الأحاديث النبوية ال�شريفة التي ّ
و�إبداء الر�أي قوله ُ �« :
أف�ضل الجهاد كلم ُة عدلٍ
عند ُ�سلطانٍ جائرٍ �أو �أميرٍ جائر»(.)57

مقـــاالت

فكان الر�سول  هو المنفّذ لأوامر اهلل �سبحانه
وتعالى وال ُم َب ِّل ُغ لر�سالة الإ�سالم ،وقد اعترف بحرية
الر�أي والفكر حيث � ّإن الإ�سالم قد جعل �إبداء الر�أي
فر�ض ًا ف��ي ح��االت كثيرة متنوعة ،وه��ذه الحرية
ترتبط ب�شخ�صية الإن�سان نف�سه؛ �إذ ال يمكن لهذه
ال�شخ�صية �أن تنمو النمو الطبيعي المتكامل ما
لم تتحرر من قيود التخلف والجهل ،وذل��ك عن
طريق �إعطاء العقل والفكر حرية االنطالق وحرية
التعبير(.)52

وه�ك��ذا ف� �� ّإن م��وق��ف ال��ر��س��ول  م��ن الحرية
الفكرية وحر ّية �إبداء الر�أي وتبادله وا�ضح وجليل،
حيث ك��ان��ت ه��ذه ال�ح��ري��ة تح�صل على المكانة
المرموقة في الإ�سالم الذي لم يخْ ُل تاريخه من �أئمة
مجتهدين ،ا�ستمدوا حريتهم في الفكر واالجتهاد
من ينبوعه الفيا�ض.

ولم يقت�صر الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم في
دعوته الإ�سالمية �إل��ى حر ّية ال��ر�أي والفكر على
الجانب الأخ�لاق��ي واالجتماعي ،و�إن�م��ا دع��ا �إل��ى
ا�ستعمال هذه الحرية الفكرية في الم�سائل ال�شرعية
االجتهادية ،حيث ي�ستطيع الفرد �أن ي�ستعمل عقله
وفكره في فهم الن�صو�ص المرتبطة بِها .وبف�ضل
ه��ذه الحرية ازده��ر الفقه الإ�سالمي في القرون
الأول��ى ازده��ار ًا كبير ًا ،واعتبر الإ�سالم المخطئ
والم�صيب في االجتهاد م�ستحق ًا للأجر والمثوبة
عند اهلل� ،إن �أخط�أ فله �أج ٌر ،و�إن �أ�صاب فله �أجران؛
وذل��ك ت�شجيع ًا للحرية الفكرية وت�ضييق ًا لحدود
التقليد(.)53

في جو الحر ّية تظهر الأفكار في النور ،فيمكن
لأهل العلم مناق�شتها ،وت�سليط �أ�ضواء النقد عليها،
فتثبت وتبقى� ،أو تختفي وتذهب� ،أو تع ّدل وتَهذب،
بدل �أن تظل في ظالم ال�سراديب التحتية ،تلقن بال
مناق�شة ،وتطرح بال معار�ضة ،وتتفاقم وت�ستفحل
يوم ًا بعد يوم ،حتى يفاج�أ النا�س بِها ،وقد �شبت عن
الطوق ،ولم ي�شهدوا قبل ذلك والدتها وال طفولتها.
 7ـ اهتمام ال�سنة النبوية بالحوار مع الر�أي
الآخر

لقد �صاغ الإ�سالم العقلية الب�شرية �صياغة جديدة
مكنتها من ت�شكيل ح�ضارة ف�ذّة مبدعة محترمة
للتراث الح�ضاري الذي �سبقها �أو عا�صرها ،ولم
تكن هذه الح�ضارة منقب�ضة وال منغلقة في دائرة
الذات وحدودها ال�شخ�صية �أو الأنانية .لقد مار�ست

والحكمة في ه��ذه الحرية تقت�ضي �أن يت�أدب
ال�شخ�ص �أثناء عر�ض ر�أي��ه وفكرته ب��آداب الكلمة
الطيبة ،والأ� �س �ل��وب ال�م�ه��ذب وال�ح�ج��ة النا�صعة
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الح�ضارة الإ�سالمية انفتاح ًا عقالني ًا على تراث
الح�ضارات ال�سابقة ،وحاورت و�شرحت و�أ�ضافت،
وابتكرت و�أغنت .فمن هنا كانت تمار�س انفتاح ًا
�إن�ساني ًا يتجاوز تقاليد االنغالق على الذات ويرف�ض
الأنانية واال�ستعالء(.)58
� ّإن عقل ّية االنغالق عقل ّية مد ّمرة ،فالنا�س من
طبعهم االختالف ،والمجتمع عادة يجمع �شتى النا�س
المختلفين فيما بينهم فكري ًا ،ولكن م�صالحهم
تقت�ضي لقاءهم وتجمعهم.
و�س ّر ذلك �أن االختالف �سنّة من �سنن هذا الكون
()59
الذي خلق اهلل فيه الأ�شياء ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﭼ
ول��و �شاء اهلل لخلق النا�س كلهم ط ��راز ًا واح��د ًا،
ولكن اهلل منح الإن�سان العقل والإرادة ،فكان من
لوازمهما �أن يختلف النا�س في معتقدا ِتهم و�أفكارهم
وميولهم(.)60
الأدي��ان والح�ضارات تتعاون وتتحاور فيما بينها،
فالحوار بين الأدي��ان والح�ضارات ال ي�أتي �إال بالخير
والنفع للب�شر ّية؛ لأن التعاي�ش والتحاور والتعارف بين
الأمم من حكم اهلل تعالى لقوله عز وجل :ﭽ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ (،)61

فالمولى عز وجل لم يقل هنا يا �أيها الم�ؤمنون ،و�إنما
قال يا �أيها النا�س ،فالنداء هنا عام لكل الب�شر.

وقد �أعطانا القر�آن الكريم نماذج من الحوارات
مع المخالفين في مختلف الع�صور والبيئات ،ومن
ذلك حوارات الأنبياء مع �أقوامهم.
ومن روائع ما يجده المتدبر للقر�آن هذا التوجيه
ال��رب��ان��ي الحكيم للر�سول الكريم ف��ي ح��واره مع
الم�شركين ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ( ،)62ثم قال تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(.)63
وك��ان مقت�ضى المقابلة �أن يقول :وال ُن�س�أل عما
تجرمون ،ولكنه لم ي�ش�أ وهو يلقن �أدب الحوار �أن
يجيبهم بن�سبة ال�ح��وار �إليهم ،على حين ن�سبها
ال��ر��س��ول ف��ي ال �ح��وار �إل��ى نف�سه وم��ن معه :ﭽ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ وهذا يمثل قمة الأدب مع
المخالف والرفق به(.)64
� ّإن الهدف من الحوار تبليغ الدعوة في بيان
وا�ضح دون ق�سر �أو قهر ،ثم بعد ذلك الأمر متروك
لمن بلغته الدعوة(.)65
الإ� �س�لام دائ �م � ًا ي��دع��و �إل��ى ال �ح��وار م��ع الآخ��ر
والتعاون من �أجل النفع لكل الب�شر ّية .فالحوار في
الإ��س�لام بابه مفتوح على م�صراعيه �شريطة �أن
يحترم كل منا الآخ��ر مثلما نحترمه؛ لأن الحوار
نفعه �أكبر من �ضرره ،فالمعرفة بال�شيء �أف�ضل من
الجهل به؛ لأن الإن�سان عدو ما جهل ،فالإ�سالم جاء
بالخير للب�شرية ،ويدعو �إلى التعاون بين الأدي��ان
والح�ضارات.
ويق ّدم القر�آن في كثير من �آياته لغة العر�ض
والحوار بين الر�سول  و�أولئك الذين تلقوا عنه
ال��دي��ن .يقول تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭼ(.)66

وف�سح المجال للر�أي الآخر وقبول الحوار معه،
بل الدعوة �إلى هذا الحوار �سواء �أكان هذا الآخر
مخالف ًا في ال�سيا�سية �أم في الفكر� ،أم في الدين.
وم��ن القيم المعرفية �إن�صاف ال��ر�أي المخالف.

فهم
ال�سنة
في
�صناعة
جيل
القدوة

تكون له �شخ�صية م�ستقلة متم ّيزة ت�ستع�صى على
الذوبان ،وعلينا �أي�ض ًا غر�س فكرة الحر ّية في هذا
الجيل ،ففي جو الحرية تظهر الأفكار في النور .و� ّإن
لغة الحوار يجب �أن ت�سود ،وخطاب العقل يجب �أن
ي�سود ،وحب العلم يجب �أن يقود م�سيرة حياة هذه
الأ ّمة ،فهذا هو ال�سبيل �إذا �أردنا �أن نعود لل�صدارة
من جديد.

ومعنى �إن�صافه �إعطا�ؤه الحق في الظهور ،والتعبير
عن نف�سه ،والدفاع عن ذات��ه ،ما دام �صادر ًا عن
تفكير واجتهاد ،ويمثل وجهة نظر معتبرة ،قريبة
كانت �أم بعيدة(.)67
وق��د ��س� ّ�ن ل�ن��ا ال�ن�ب��ي  ��س� ّن��ة ت�ق��دي��ر ال ��ر�أي
المخالف ،والأخذ به �إذا ظهر لنا نفعه.
الخاتمة

مقـــاالت

فهل ه�ن��اك م��ن ع��ودة �إل��ى الأ� �ص��ول ،وال�ت��زام
بالمبادئ والآداب ومراعاة �صالح الأ ّمة ووحد ِتها؟
لل�سنة النبوية المطهرة،
الواجب علينا �أن نعود ّ
و� ّإن الحياة التي تق ّدمها ال�سنة لهي ارتقاء كامل
بم�شاعر الإن�سان ومواهبه ،ارتقاء كامل بح�ضارة
الأمم و�أهدافها .فهي م�صدر عظيم وثري للح�ضارة
الإن�سانية ف�ض ًال عن الح�ضارة الإ�سالمية ،وهي
قابلة للتط ّور �ضمن �إطارها الثابت المعين ،تواكب ًا
مع ال ّرقي الح�ضاري للأمم وال�شعوب.

� ّإن ما �أ�صاب الأ ّمة في هذه الع�صور المت�أخرة �أمر
يدعو �إلى الأ�سى؛ حيث ح ّل التقليد محل االجتهاد،
التع�صب القاتل بين �أهل الفرق والمذاهب
وظهر
ّ
والأدي ��ان ،وانت�شرت عوامل ال�ضعف والتفتت في
المجتمعات ،وبذلك َد ّب ال�ضعف والهوان في هذه
الأ ّم��ة التي �شاء اهلل �أن تكون خير �أ ّم��ة �أخرجت
للنا�س.
ماذا �أ�صاب الم�سلمين؟ ولماذا تخ ّلفوا وح ّل بِهم
الفقر محل الغنى وانت�شر بينهم الجهل وانح�سر
العلم واتبعوا الآخرين و�صاروا مقودين بعد �أن كانوا
قادة؟!!

و� ْإن كانت ث َّمة تو�صية ف�إنما هي تو�صية للعلماء
المهتمين بال�سنّة النبوية المط ّهرة وعلومها� ،أن
ي�ص ّبوا جهودهم و�إمكانا ِتهم المختلفة في البحث
في متطلبات وفقه الأح��ادي��ث النبوية ،الكت�شاف
وا�ستخراج ما بقي مخبوء ًا فيها من العلوم الإن�سانية
ال�سنة النبو ّية المطهرة منبع غني بكنوز
الراقية� .إن ّ
دفينة ف��ي الأع �م��اق ،ف�لا ب � َّد م��ن ا�ستخراج هذه
الكنوز!!
�أ��س��أل اهلل تعالى �أن يوفّقنا جميع ًا لما يحبه
وير�ضاه ،و�أن ُيعيد للعرب والم�سلمين �سابق مجدهم
وعزّهم� ،إنّه على كل �شيء قدير.

� ّإن ال��واج��ب علينا ف��ي ظ��ل ه ��ذه المخاطر
والتحديات التي تواجهنا� ،أن نبادر �إلى ت�صحيح
�أخطائنا االجتماعية ،ونتما�سك �أمام مختلف الفتن
وال �م ��ؤام��رات .ونتعاون فيما بيننا لبناء ح�ضارة
متميزة ت�ستطيع �أن ت��واج��ه ك��ل الأخ �ط��ار ،وتعود
لل�صدارة من جديد.
وللنهو�ض ب�أمتنا وبناء ح�ضارة متميزة منفتحة،
علينا �أن نن�شئ جي ًال معت ّز ًا بتاريخه وح�ضارته،
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 -60ال�سنة م�صدر ًا للمعرفة والح�ضارة :د .يو�سف القر�ضاوي،
�ص .216
� -61سورة :الحجرات� ،آية.13 :
� -62سورة� :سب�أ� ،آية.24 :
� -63سورة� :سب�أ� ،آية.25 :
 -64ال�سنة م�صدر ًا للمعرفة والح�ضارة :د .يو�سف القر�ضاوي،
�ص .217
 -65الإ�سالم ولغة الحوار :د� .سعيد مراد� ،ص .92
� -66سورة :الزمر� ،آية.15-11 :
 -67ال�سنة م�صدر ًا للمعرفة والح�ضارة :د .يو�سف القر�ضاوي،
�ص .218 -215

� -35سورة :العلق� ،آية.1 :
الدارمي ،خ ّرج �آياته و�أحاديثه محمد عبد العزيز
�ُ -36سنن
ّ
الخالدي ،المقدمة ،باب في ف�ضل العلم والعالم ،ج،1
�ص  ،68حديث رقم ( )344ـ �سنن الترمذي ،كتاب العلم،
ف�ضل طلب العلم ،ج� ،5ص  ،28حديث رقم ( )2646ـ ُ�سنن
�أبي داود ،كتاب العلم ،باب الحث على طلب العلم ،ج ،2
�ص ،523حديث رقم (.)3643
� -37سنن �أبي داود ،كتاب العلم ،باب الحث على طلب العلم،
ج � ،2ص ،523حديث رقم (.)3641
� -38سنن الترمذي ،كتاب العلم ،ف�ضل طلب العلم ،ج،5
�ص ،29حديث رقم (.)2647
� -39سنن الترمذي ،كتاب العلم ،ف�ضل طلب العلم ،ج� ،5ص
 ،30حديث رقم (.)2651
 -40مقا�صد العلم والمعرفة في ال�سنة النبوية ،موقع البيان
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article
&cid=1184860493726&pagename=Albayan%2F
Article%2FFullDetail

مقـــاالت

 -41كنوز من ال�سنة :محمد الغزالي� ،ص .13
 -42في ظالل ال�سنة :د .محمد رفعت زنجير� ،ص .118
� -43سورة :الزخرف� ،آية.23 :
� -44سورة :البقرة� ،آية.170 :
 -45رواه الترمذي� ،أبواب البر وال�صلة ،ج� ،3ص  ،246حديث
رقم ( .)2075وقال :ح�سن غريب.
 -46المدخل لدرا�سة ال�سنة النبوية :د .يو�سف القر�ضاوي،
�ص .70
 -47الحرية ..بين ال�ضوابط ال�شرعية والقناعات الب�شرية:
و�صفي عا�شور �أبو زيد.
h t t p : / / w w w. i s l a m o n l i n e . n e t / s e r v l e t /
Satellite?c=ArticleA_C&cid=11725
71426759&pagename=Zone-ArabicShariah%2FSRALayout#up

الم�صادر والمراجع
�ُ - 3سنن �أب��ي داود 3ج�ـ� :أب��و داود ،الإم��ام �أب��و داود �سليمان
اب��ن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شيرالأزدي ال�سج�ستاني
(ت275هـ889/م) ،تحقيق عبد العزيز الخالدي ،الطبعة
الأول ��ى ،لبنان :ب�ي��روت ،دار الكتب العلمية1416 ،ه �ـ/
1996م.

� - 1أثر ال�سنة النبوية في الحياة الفكرية الإ�سالمية خالل
القرون الثالثة الأول��ى :د .علي محمد يو�سف ،الطبعة
الأول� ��ى ،م�صر :ال�ق��اه��رة ،مكتبة ال��زه��راء1422 ،ه� �ـ/
2001م.
 - 2الإ�سالم ولغة الحوار :د� .سعيد م��راد ،م�صر :القاهرة،
مكتبة الأنجلو الم�صرية1993 ،م.

� - 4سنن الترمذي وه��و الجامع ال�صحيح 5ج �ـ :الترمذي،
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الإمام �أبو عي�سى محمد بن عي�سى (ت 279ه �ـ892/م)،
و�صححه عبد الوهاب عبد اللطيف ،الطبعة الثانية،
حقّقه ّ
المملكة العربية ال�سعود ّية :المدينة المن ّورة ،قامت بن�شره
ال�سلفية بالمدينة المن ّورة1394 ،هـ1974 /م.
المكتبة ّ
الدارمي 2ج�ـ :ال��دارم� ّ�ي ،الإم��ام عبد اهلل بن عبد
�ُ - 5سنن
ّ
الرحمن ب��ن الف�ضل ب��ن ب�ه��رام التميمي ال�سمرقندي
(ت255ه� �ـ) ،خ � ّرج �آي��ات��ه و�أح��ادي�ث��ه محمد عبد العزيز
ال�خ��ال��دي ،الطبعة الأول���ى ،لبنان :ب �ي��روت ،دار الكتب
العلمية1416 ،هـ1996 /م.
 - 6ال�سنة حجيتُها ومكانتُها في الإ�سالم :د .محمد لقمان
ال�سلفي ،الطبعة الأولى ،ال�سعودية :المدينة المنورة ،دار
الأيمان1409 ،هـ1989 /م.
 - 7ال�سنة م�صدر ًا للمعرفة والح�ضارة :د .يو�سف القر�ضاوي،
ال�ط�ب�ع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،م �� �ص��ر :ال��ق��اه��رة ،دار ال �� �ش��روق،
1418هـ1998/م.
 - 8ال�سنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والح�ضارة
ج ،2ن��دوة عقدت بالتعاون م��ع المعهد العالمي للفكر
الإ�سالمي – وا�شنطن ،الأردن :ع ّمان ،المجمع الملكي
لبحوث الح�ضارة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة �آل البيت1409 ،هـ/
1989م.
� - 9صحيح البخاري 8جـ :البخاري ،الإمام �أبو عبد اهلل محمد
ابن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن المغيرة (ت256هـ870/م)،
لبنان :بيروت ،دار الكتب العلمية.
ّ - 10
موط�أ الإم��ام مالك :الإم��ام مالك بن �أن�س بن مالك
(ت179هـ795/م)� ،إعداد� :أحمد راتب عرمو�ش ،الطبعة
العا�شرة ،لبنان :بيروت ،دار النفائ�س1407 ،هـ1987/م.
� - 11صحيح م�سلم 5جـ :م�سلم ،الإمام �أبو الح�سين م�سلم بن
الحجاج الق�شيري الني�سابوري (ت261هـ875/م) ،تحقيق
ّ
�أحمد �شم�س الدين ،الطبعة الأول��ى ،لبنان :بيروت ،دار
الكتب العلمية1418 ،هـ1998/م.
 - 12في ظالل ال�سنة :د .محمد رفعت زنجير ،الطبعة الأولى،
�سوريا :دم�شق ،دار اقر�أ1423 ،هـ2003 /م.
 - 13كنوز من ال�سنة :محمد الغزالي ،الطبعة الرابعة ،م�صر:
القاهرة ،نَه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع2004 ،م.
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 - 14كيف نتعامل مع ال�سنة النبوية معالم و�ضوابط :د .يو�سف
القر�ضاوي ،الطبعة الأولى ،م�صر :المن�صورة ،دار الوفاء
للطباعة والن�شر1410 ،هـ1990/م.
 - 15ل�سان العرب 15جـ :ابن منظور ،الإمام �أبو الف�ضل جمال
ال��دي��ن محمد ب��ن مكرم (ت711ه � � �ـ1311/م) ،الطبعة
الثالثة ،لبنان :بيروت ،دار �صادر1414 ،هـ1994 /م.
 - 16المدخل لدرا�سة ال�سنة النبوية :د .يو�سف القر�ضاوي،
الطبعة الأول � ��ى ،ل�ب�ن��ان :ب �ي��روت ،م�ؤ�س�سة ال��ر��س��ال��ة،
1421هـ2000/م.

الم�صادر الإلكترونية

 -17االتجاهات المعرفية للأحاديث النبوية في كتاب �صفوة
الأحاديث النبوية ال�شريفة:
د .عبد القادر مكي الكتاني
http://www.albadr.org/www/doc/sitevisitors/2.doc

� -18أثر بعـدي الزمان والمكان في فهم ال�سنة :د .عبدالحكيم
الفيتوري
http://www.libya-watanona.com/adab/afaituri/
af10036a.htm

 - 19الحرية ..بين ال�ضوابط ال�شرعية والقناعات الب�شرية:
و�صفي عا�شور �أبو زيد
h t t p : / / w w w. i s l a m o n l i n e . n e t / s e r v l e t /
Satellite?c=ArticleA_C&cid=11725
71426759&pagename=Zone-ArabicShariah%2FSRALayout#up

 - 20م�ع��ان��ي ال�سنة ع�ن��د المحدثين وال �ف �ق �ه��اء ،ال�شبكة
الإ�سالمية
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.
php?id=28617

 - 21من �ضوابط فهم ال�سنة النبوية  :جمع ال��رواي��ات في
المو�ضوع الواحد وفقهها� ،أحمد بن محمد فكير
http://www.saaid.net/book/8/1776.doc

 - 22موقع البيان ـ مقا�صد العلم والمعرفة في ال�سنة النبوية
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article
&cid=1184860493726&pagename=Albayan%2F
Article%2FFullDetail

فهم
ال�سنة
في
�صناعة
جيل
القدوة

الفتوى بين النظرية
والواقع في باك�ستان

�أ.د .عطاء اهلل في�ضي

كلية ال�شريعة والقانون /الجامعة الإ�سالمية العالمية
�إ�سالم �آباد  -باك�ستان

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم التنزيل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ،
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ؛ وال�صالة وال�سالم على خير المبلغين والمفتين نبينا محمد وعلى
�آله و�أ�صحابه الذين ا�ضطلعوا في هذا الدرب بما ا�ضطلع به خير البرية �أجمعين�.أما بعد:
مقـــاالت

فنظرا لأهمية الفتوى الكبرى ،ومنزلتها العليا
في ال�شريعة الإ�سالمية كان ال بد من االهتمام بها
حتى ال يقدم عليها من ال تتوفر فيه �شروطها ...ولما
في الت�ساهل في �إ�صدارها من الخطورة العظمى التي
�أ�شار �إليها النبي المجتبى عليه ال�صالة وال�سالم،
ومع كل ذلك اجتر�أ كثير من النا�س قديما وحديثا
على الإدالء بها مع عدم �أهليتهم لها .ولقد كان
ثمة بون �شا�سع بين الفتوى نظريا وواقع القائمين
بها عمليا في مختلف بلدان الم�سلمين على العموم
ودولة باك�ستان الإ�سالمية على الخ�صو�ص.
علي كتابة هذا البحث الذي يلقي
لذا كان لزام ًا َّ
ال�ضوء على هذا المو�ضوع (وف��ق عنوان المقال)
ويعالجه معالجة علمية مو�ضوعية ،متناوال �إ ّياه في
النقاط التالية:
�أو ًال :مفهوم الفتوى� ،أهميتها ,ون�ش�أتها
ثانياً� :أق�سام المفتين� ،شروطهم و�صفاتهم.

ثالثاً :نظام الفتوى في باك�ستان.
رابعاً� :أهم نتائج البحث والمقترحات لجعل
الفتوى نظريا والتطبيق �شيئا واحدا ،لتزول
الفوا�صل بينهما ،وتقرب الم�سافات.
وق��د راع�ي��ت �أن يكون البحث ب�أ�سلوب علمي
مبني على اال�ستقراء واال�ستخراج باالعتماد على
الم�صادر الأ�صلية المتوافرة في منهج المتكلمين
(ال�شافعية ،المالكية ،الحنابلة )...ومنهج الحنفية
من الأ�صوليين ،بالإ�ضافة �إلى الرجوع �إلى الكتب
ال�م��وث��وق��ة الأخ���رى ذات ال�صلة ب��ال�م��و��ض��وع .مع
اال�ستفادة م��ن المراجع الثانوية عند ال�ضرورة
لتو�ضيح الفكرة وبيانها ،وااللتزام بمتابعة الخطوات
الأ�سا�سية التي يجب رعايتها في كتابة البحوث
العلمية وفق قواعد منهج البحث العلمي ،ف�أقول
وباهلل التوفيق:
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� ً
أوال :مفهوم الفتوى� ،أهميتها ,ون�ش�أتها:

ب :الفتوى ا�صطالحاً

مفهوم الفتوى:

عرف العلماء  -قديما وحديثا  -من الفقهاء
والأ�صوليين الفتوى بعبارات مختلفة و�إن كان م�آلها
واحدا ،وهي �أن الفتوى:

�أ  :الفتوى لغ ًة
�أ�صل الكلمة م�أخوذ من �أح��رف ثالثة :الفاء
والتاء والحرف المعتل ،ولها مدلوالن:
�أح��ده �م��ا :التبيين والإب��ان��ة وم��ا ف��ي معناهما
كالتعبير والإجابة  ...وهو المق�صود في مو�ضوعنا.
جاء في ل�سان العرب »:وفتى  ...وفَتوى ا�سمان
يو�ضعان مو�ضع الإفتاء ويقال� :أفتيت فالنا ر�ؤيا
ر�آها �إذا عبرتها له ،و�أفتيته في م�س�ألته �إذا �أجبته
عنها».

�إخبار المفتي لحكم اهلل  - مطلقا -جوابا
ل�س�ؤال خا�ص �أو بيانا لحكم واقعة باالعتماد على
الأدلة المعتبرة.
حيث قال ابن ر�شد في تعريفها ب�أنها�« :إظهار
الأح�ك��ام ال�شرعية باالنتزاع من الكتاب وال�سنة
والإجماع والقيا�س».(1
وقال القرافي في الفروق« :الفتوى �إخبار عن
حكم اهلل تعالى في �إلزام �أو �إباحة» .(1وجاء في
�أ�صول مذهب الإمام �أحمد« :الفتوى هي ما يخبر به
المفتي جوابا ل�س�ؤال� ،أو بيانا لحكم من الأحكام و�إن
لم يكن �س�ؤاال خا�صا».(1

وفي الم�صباح المنير« :الفتوى ،بالواو تكون بفتح
الفاء ،والفتيا ،بالياء تكون ب�ضم الفاء وهي ا�سم من
�أفتى العالم �إذا ب َّين الحكم» .و�أفتى الفقيه في
الم�س�ألة �إذا ب َّين حكمها ،وا�ستفتيته� :س�ألته �أن يفتي
قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭼ  ،وا�ستفتيت الفقيه ف��ي م�س�ألة
ف�أفتاني ،واال�سم الفتيا والفتوى.

وتعر�ض ابن حمدان الحنبلي لتعريفها فقال:
«هي حكم ال�شرع الذي يخبر عنه المفتي ب�إفتائه �أو
هي بمعنى الإخبار بحكم اهلل تعالى من دون ال�س�ؤال
�أو ا�ستفتاء».(1

قال مجد الدين الفيروز �آبادي« :و�أفتاه في الأمر:
�أبانه له ،والفتيا والفتوى :ما �أفتى به الفقيه».

وبالنظر في هذه التعريفات يتبين لنا بجالء ما
يلي:

ثانيهما :الطراوة والجدة وال�سخاوة ،فالفتوى
الطري من الإب��ل ،يقال َف ِت ّي ب ِّين الفتاء� ،أي طري
ال�سن ،والفتى والفتاة :ال�شاب وال�شابة ،والفتى:
ال�سخي الكريم .يقال :هو فتى ب ّين الفتوى.

�أو ًال :م��راع��اة المعنى ال�ل�غ��وي ف��ي التعريف
اال�صطالحي ،حيث قيد المعنى اللغوي بال�شرعي
في اال�صطالح.
ثاني ًا� :إن تعريف القرافي وابن حمدان الحنبلي
وم��ن واف�ق�ه�م��ا للفتوى  -م��ع اخ �ت�لاف الأل �ف��اظ
وال�ع�ب��ارات  -في الحقيقة يلتقي مع تعريف ابن
ر�شد المالكي الذي �أراه �أولى بالأخذ؛ لأن الحكم
الذي يبينه المفتي �سواء كان جوابا ل�س�ؤال �أو من

قال الجوهري« :الفَتى :ال�شاب .والفتاة :ال�شابة،
ال�سن ،ب ِّين
فتي ّ
وقد َف ِت َي بالك�سر َيفتى ً
فتى ،فهو ُّ
فتى ب ِّين
الفتاء  ...والفتى :ال�سخي الكريم ،يقال :هو ً
الفتوى  ...والجمع ِفتيان و ِفتية وفُتو و ُف ِت ّى».
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دون �س�ؤال � ...سواء كان بالإجابة �أو بطلب الفعل �أو
الكف عنه حتما �أو غير حتم يجب �أن يكون م�صدره
الكتاب وال�سنة والإج�م��اع والقيا�س �أو غيرها من
الأدلة الفقهية الأخرى المختلف فيها.

�شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من ال�شريعة �إما منقول
عن �صاحبها ،و�إما م�ستنبط من المنقول ،فالأول
يكون فيه مبلغا ،والثاني يكون فيه قائم ًا مقامه في
�إن�شاء الأحكام ،و�إن�شاء الأحكام �إنما هو لل�شارع،
ف ��إذا ك��ان للمجتهد �إن�شاء الأح�ك��ام بح�سب نظره
واجتهاده ،فهو من هذا الوجه �شارع واجب اتباعه،
والعمل على وفق ما قاله ،وهذه هي الخالفة على
التحقيق ،بل الق�سم الذي هو مبلغ فيه ال بد من نظره
فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ ال�شرعية،
ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام،
وكال الأمرين راجع �إليه ،فقد قام مقام ال�شارع في
ه��ذا المعنى» .(1ول��ذا نجد في ك�لام العلماء ما
ي�ؤكد الأهمية الكبرى والمنزلة العليا للفتوى؛ فهذا
الإمام النووي يقول« :اعلم �أن الإفتاء عظيم الخطر،
كبير الموقع ،كثير الف�ضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء
�صلوات اهلل عليهم و�سالمه ،وقائم بفر�ض الكفاية،
ولكنه في معر�ض الخط�أ ولهذا قالوا :المفتي موقع
عن اهلل �سبحانه وتعالى».(1

فالتعريفات جميعا ت�ؤكد معنى واح��دا وهو �أن
الفتوى �إبانة و�إظهار و�إخبار من قبل المفتي لحكم
ال�شارع الذي ينتزعه من م�صادره :الكتاب وال�سنة
والإجماع والقيا�س ،وهذا بعينه ما ذكره ابن ر�شد
في تعريف الفتوى.
�أهمية الفتوى:

مقـــاالت

�إن الفتوى في ال�شريعة المحمدية الغراء لتعد
من المنا�صب الإ�سالمية العظيمة والأعمال الدينية
الج�سمية؛ لأن المفتي خليفة الر�سول ووارثه،يقوم
مقامه في تبليغ الأحكام المنقولة عنه  للنا�س
في كل ما يطر�أ لهم من الحوادث وال�ن��وازل التي
يحتاج الخلق �إلى معرفة �أحكامها عن المفتين.
وينوب منابه  في بيان الأح�ك��ام للم�سائل
الجديدة عن طريق االجتهاد ،فالمفتي وارث الأنبياء
في الأمة في الإخبار عن حكم اهلل ع ّز وج ّل ،والبيان
للأحكام ال�شرعية لأفعال المكلفين بح�سب نظره
واجتهاده ،فقد ق��ال عليه ال�صالة وال�سالم فيما
رواه كثير بن قي�س عن �أبي ال��درداء عنه �« :إن
العلماء ورثة الأنبياء و�إن الأنبياء لم يورثوا دينار ًا
وال درهم ًا و�إنما ورث��وا العلم ،فمن �أخذ عنه �أخذ
بحظ وافر».(1

وي�ق��ول الإم ��ام اب��ن قيم ال�ج��وزي��ة« :و�إذا كان
من�صب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر
ف�ضله ،وال يجهل ق��دره ،وه��و من �أعلى المراتب
ال�سنيات ،فكيف بمن�صب التوقيع عن رب العالمين
وال�سماوات؟ فحقيق بمن �أقيم في هذا المن�صب
�أن يعد له عدته و�أن يت�أهب له �أهبته و�أن يعلم
ق��در المقام ال��ذي �أقيم فيه ،وال يكون في �صدره
حرج من قول الحق وال�صدع به ف��إن اهلل نا�صره
وهاديه ،وكيف وهو المن�صب الذي تواله بنف�سه رب
الأرباب فقال تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

وقال« :بلغوا عني ولو �آية».(1
كما ق��ال عليه ال�صالة وال���س�لام�« :أال ليبلغ
ال�شاهد الغائب».(1
قال الإمام ال�شاطبي في الموافقات�« :إن المفتي
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ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﭼ (1وكفى بما تواله اهلل تعالى بنف�سه
�شرف ًا وجاللة� ،إذ يقول في كتابه :ﭽ ﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ  (2وليعلم
المفتي لمن ينوب في فتواه ،وليوقن �أنه م�س�ؤول غد ًا
وموقوف بين يدي اهلل».(2
ون �ظ��ر ًا ل�ك��ون ال�ف�ت��وى من�صب ًا جلي ًال ذا �أث��ر
عظيم وخطر بعيد في دي��ن اهلل ع� ّز وج � ّل وحياة
النا�س نجد الفقهاء الأفا�ضل من ال�صحابة ر�ضي
اهلل عنهم والتابعين يتحرزون منها ،ويحاولون
التهرب منها ،وال يقدمون عليها �إال عند ال�ضرورة
الق�صوى ،ويحتاطون غاية االحتياط عند �إ�صدارها؛
لما في الت�ساهل فيها من الخطورة الكبرى التي
�أ�شار �إليها النبي الم�صطفى عليه �أف�ضل ال�صالة
والت�سليم بقوله�« :أجر�أكم على الفتيا �أجر�أكم على
ال�ن��ار» .(2وقوله«َ :م� ْ�ن ُ�أ ْف� ِت� َ�ي بغير علم كان �إثمه
على من �أفتاه».(2
وقوله�« :إن اهلل ال يقب�ض العلم انتزاعا ينتزعه من
العباد ،ولكن يقب�ض العلم بقب�ض العلماء حتى �إذا لم
يبق عالم اتخذ النا�س ر�ؤ�ساء جهاال ف�سئلوا ف�أفتوا
بغير علم ف�ضلوا و�أ��ض�ل��وا» .(2وعلى المفتين �أن
يبذلوا ق�صارى جهدهم في التو�صل �إلى ال�صواب
فيما يفتون به ،فقد قال عبد الرحمن بن �أبي ليلى:
«�أدركت ع�شرين ومائة من الأن�صار من ال�صحابة
ي�س�أل �أحدهم عن الم�س�ألة فيردها هذا �إلى هذا،
وهذا �إلى هذا حتى ترجع �إلى الأول».(2
وورد عن ابن م�سعود ڤ قوله�« :إن الذي يفتي
النا�س في كل ما ي�ستفتى لمجنون».(2
وقال عبيد بن جريج« :كنت �أجل�س بمكة �إلى ابن
عمر ر�ضي اهلل عنهما يوما و�إلى ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما يوما فما يقول ابن عمر مما ي�س�أل ،ال
علم لي� ،أكثر مما يفتي به».(2
وع��ن ربيعة ق��ال :ق��ال اب��ن خلدة  -وك��ان نعم
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القا�ضي  « :-يا ربيعة �إياك �أن تفتي النا�س ،ف�إذا
جاءك الرجل ي�س�ألك فال تكن همتك �أن تخرجه
مما وقع فيه ولتكن همتك �أن تتخل�ص مما �س�ألك
عنه».(2
وورد عن الهيثم بن جميل قال�« :شهدت مالكا
�سئل عن ثمان و�أربعين م�س�ألة فقال في اثنتين
وثالثين منها« :ال �أدري».(2
وثبت عن الأثرم قال�« :سمعت �أحمد بن حنبل
يكثر �أن يقول :ال �أدري».(3
ن�ش�أة الفتوى:

ن�ش�أت الفتوى مع ن�ش�أة الر�سالة المحمدية ،فقد
كان �صاحبها  -عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم � -أول
ٍ
مفت في الإ�سالم يبين حكم اهلل  فيما �أوحي
�إليه ،ويجتهد فيما لم يوح �إليه.
وهذا ما �أكده الإمام القرافي بقوله« :اعلم �أن
ر�سول اهلل  هو الإمام الأعظم ،والقا�ضي الأحكم
والمفتي الأعلم فهو �إم��ام الأئمة وقا�ضي الق�ضاة
وعالم العلماء فجميع المنا�صب الدينية فو�ضها اهلل
تعالى �إليه في ر�سالته وهو �أعظم من كل من تولى
من�صبا منها في ذلك المن�صب �إلى يوم القيامة فما
من من�صب ديني �إال وهو مت�صف به في �أعلى رتبة
 ...ثم تقع ت�صرفاته  ،منها ما يكون بالتبليغ
والفتوى �إجماعا.(3 »...
و�إن ما ثبت في كتب الحديث من فتاوى النبي
 لخير دليل على �إظهار هذا الأم��ر .فقد �سئل
عليه ال�صالة وال�سالم عن �ضالة الإبل فقال« :ما
لك ولها؟ دعها ،ف�إن معها حذاءها و�سقاءها ،ترد
الماء وت�أكل ال�شجر حتى يلقاها ربها».(3
و�سئل النبي  عن �ضالة ال�شاة ،فقال« :خذها

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

ال�ت��ي ط ��ر�أت ف��ي المجتمع الإ� �س�لام��ي المترامي
الأطراف على مدى الع�صور.

ف�إنما هي لك �أو لأخيك �أو للذئب».(3
وعندما �سئل عليه ال�صالة وال�سالم عن الخيط
الأبي�ض والأ� �س��ود ق��ال« :ه��و ��س��واد الليل وبيا�ض
النهار».(3

فهذا عمر بن الخطاب ڤ �أفتى في المعتدة
التي تزوجت في العدة بغير المطلق� ،أنها تحرم
على ال��زوج الثاني حرمة م�ؤبدة �إن دخل بها(3؛
معاملة لها بنقي�ض مق�صودها؛ ف�إن من ا�ستعجل
ال�شيء قبل �أوان��ه عوقب بحرمانه محافظة على
الن�سل وتم�سكا بالم�صلحة المر�سلة.

ولما جاء رجل منكر لولده الذي �أنجبته امر�أته
�أ�سود قال عليه ال�صالة وال�سالم :هل لك من �إبل؟
قال :نعم ،قال :فما �ألوانها؟ قال :حمر ،قال :هل
فيها من �أورق؟ قال� :إن فيها �أورق ،قال :ف�أنى �أتاها
ذلك؟ قال :ع�سى �أن يكون نزعة عرق ،قال :وهذا
ع�سى �أن يكون نزعة عرق.(3

وقال علي ڤ� :إذا انق�ضت عدتها من الأول
ت��زوج��ت الآخ� ��ر �إن �� �ش ��اءت� (4أخ� ��ذا ب��ال �ب��راءة
الأ�صلية.

ولما �سئل  عن الثوم� ،أح��رام ه��و؟ ق��ال :ال
ولكني �أكرهه من �أجل ريحه.(3

مقـــاالت

و�أف �ت��ى عمر ڤ �أي�ضا ف��ي ال �م��ر�أة الحامل
(4
المتوفى عنها زوجها ب�أن عدتها و�ضع الحمل
و�أفتى علي ڤ ب�أنها تعتد ب�أبعد الأجلين.(4

وحين �س�أله رجل قائال :ال �أجد �شيئا ،ولي�س لي
مال ولي يتيم له مال قال « :كل من مال يتيمك
غير م�سرف وال مت�أثل ماال .(3»...

ولقد بلغ عدد الذين قاموا بالفتيا من ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم نيف ًا وثالثين ف��رد ًا ما بين رجل
وام���ر�أة بين مكثر للفتوى ومقل لها والمتو�سط
بينهما.

وقد �أتته عليه ال�صالة وال�سالم امر�أة فقالت :يا
ر�سول اهلل �إن �أمي ماتت وعليها �صوم نذر �أف�أق�ضيه
عنها؟ فقال� :أر�أيت لو على �أمك دين فق�ضيته �أكان
ي��ؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم ،فقال :ف�صومي عن
�أمك.(3

ف�أما المكثرون في الفتوى فهم �سبعة :عمر بن
الخطاب ،وعلي بن �أبي طالب ،وعبد اهلل بن م�سعود،
وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عبا�س ،وزيد بن
ثابت ،وعائ�شة ر�ضي اهلل تعالى عنهم ،فه�ؤالء يمكن
�أن يجمع من فتيا كل واحد منهم �سفر �ضخم.

فهذه النماذج المباركة من فتاوى النبي عليه
ال�صالة وال�سالم المتناثرة في ثنايا الكتب ت�ؤكد
لنا قيامه  بوظيفة الإفتاء منذ بدء الر�سالة ولما
انتقل عليه ال�صالة وال�سالم �إلى رفيقه الأعلى قام
�صحابته  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعين  -الفقهاء
بمهام الفتوى  -بعد تلقيهم التدريب الكامل في هذا
المجال من النبي  في حياته.

�أما المتو�سطون فيمكن �أن يجمع من فتاوى كل
واحد منهم جزء �صغير ،وهم� :أبو بكر ،وعثمان بن
عفان ،وعبد اهلل بن الزبير ،وجابر بن عبد اهلل
وعبد اهلل ،بن عمرو بن العا�ص ،و�أن�س بن مالك،
و�سلمان الفار�سي ،ومعاذ بن جبل ،و�أبو هريرة ،و�أبو
�سعيد الخدري ،و�أبو مو�سى الأ�شعري ،و�أم �سلمة.

فبينوا  -ڤ  -حكم اهلل و�أفتوا في جميع ما
واجهوه من الحوادث الم�ستجدة والوقائع المتنوعة
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بالإ�ضافة �إلى بع�ض الأ�سماء الأخ��رى كمعاوية
ابن �أبي �سفيان والزبير وطلحة وعمران بن ح�صين
وعبادة بن ال�صامت وعبد الرحمن بن عوف و�أبي
بكرة ر�ضي اهلل عنهم.
�أما المقلون في الفتوى وهم الذين لم يرو عن
كل واحد منهم �إال الم�س�ألة والم�س�ألتان والزيادة
الي�سيرة بعد البحث وال�ت�ح��ري ،وه��م  -م��ا عدا
المكثرين والمقلين  -كعمار بن يا�سر وعبيدة بن
الجراح وعبد اهلل بن رواحة وغيرهم.(4
وهكذا �أدى ه ��ؤالء ال�صحابة العظام الأج�لاء
واجبهم الديني تجاه بيان الأحكام الفقهية ،كل
ح�سب معلوماته وفهمه للقر�آن وال�سنة ،و�سار على
درب�ه��م ف��ي الفتيا م��ن ت�شرف بالتعلم منهم من
التابعين.
وقد كان التابعون يت�شبثون بفتاوى ال�صحابة
الذين ا�ستوطنوا بينهم  -بعد ما �سمح لهم عثمان
ڤ باالنت�شار في البالد المفتوحة  -نظرا ل�سهولة
معرفة �أحوالهم والوثوق منهم ،وكان من نتيجة ذلك
�أن �صار للكوفيين فتاو ،وللب�صريين فتاو ،وكذلك
للم�صريين والمدنيين والمكيين.
ف�أهل المدينة اتبعوا فتاوى ابن عمر ،و�أهل مكة
اعتمدوا فتاوى ابن عبا�س ،و�أه��ل الب�صرة �أخذوا
بفتاوى �أن�س بن مالك و�أبي مو�سى الأ�شعري ،كما
اتبع �أه��ل ال�شام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن
ال�صامت.(4
ولقد �أدى تم�سك التابعين وتابعيهم بفتاوى
ال�صحابة ال��ذي��ن ن��زل��وا ب�أقطارهم �إل��ى ت�أثرهم
بمنهج معلميهم ومفتيهم من ال�صحابة؛ ولذا نرى
من التابعين وتابعيهم من ا�شتهر بالقول بالر�أي تبعا
لطريقة عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن م�سعود.
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ومنهم َم� ْ�ن ت��ورع من القول ب��ال��ر�أي ك�سعيد بن
الم�سيب تبعا لطريقة عائ�شة وعبد اهلل بن عمر ر�ضي
اهلل عنهم .الأمر الذي ت�سبب في ا�شتداد الخالف بين
متبعي هذين المنهجين و�أف�ضى �إلى ظهور :مدر�سة
الحديث في الحجاز ومدر�سة الر�أي في الكوفة.(4
ومن هنا ن�ستطيع �أن نقول� :إن م�صادر الفتوى
قد تعددت في عهد الفقهاء الأربعة فمنها :ما اتفق
على حجيتها كالكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س،
ومنها م��ا اختلف فيه كاال�ستح�سان والم�صلحة
المر�سلة ،و�شرع من قبلنا ،واال�ست�صحاب ،و�سد
الذرائع ،وعمل �أهل المدينة ،ومذهب ال�صحابي،
وهذه الم�صادر ت�سمى بالم�صادر التبعية.
والذين قاموا بالفتوى من التابعين ومن بعدهم
باالعتماد على هذه الم�صادر عدد كبير في كل بلد
من البلدان التي ا�ستقروا فيها ولكن الم�شهورين
منهم ما ي�أتي:
�أو ًال :المفتون ف��ي مكة المكرمة كعطاء بن
�أبي رباح وعكرمة وابن جريج و�أبي الزبير المكي
وال�شافعي وم�سلم بن خالد الزنجي وعبد اهلل بن
الزبير الحميدي.
ثاني ًا :في المدينة المنورة ك�سعيد بن الم�سيب،
وابن �شهاب الزهري وعروة بن الزبير ومالك بن
�أن�س.
ثالث ًا :ف��ي الكوفة كعلقمة النخعي و�إبراهيم
النخعي وحماد بن �أبي �سليمان ،و�سفيان الثوري و�أبي
حنيفة و�أب��ي يو�سف ومحمد بن الح�سن ال�شيباني
وزفر ،ووكيع والح�سن بن زياد.
رابع ًا :في الب�صرة كابن �سيرين وقتادة والح�سن
الب�صري وحماد بن �سلمة و�سوار القا�ضي.
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خام�س ًا :في م�صر كالليث بن �سعد ،ويزيد بن
�أبي حبيب،ومرثد بن عبد اهلل اليزني ،والمزني،
وعبد اهلل بن وهب.
�ساد�س ًا :في بغداد ك��الإم��ام �أحمد بن حنبل،
و�إبراهيم الكلبي و�أبو عبيدة القا�سم بن �سالم و�أبي
جعفر الطبري.
�سابع ًا :في ال�شام كالأوزاعي و�شعيب بن �إ�سحاق
ومكحول و�أبي �إدري�س الخوالني.

�أبو �سهل ال�سرخ�سي من الحنفية ،و�أب��و الوليد
الباجي من المالكية ،و�أبو الح�سن الماوردي ،و�أبو
�إ�سحاق الإ�سفرائيني من ال�شافعية.
وبعد منت�صف القرن ال�سابع الهجري حل التقليد
المطلق محل ما �سبق فالعلماء الذين ظهروا في
ه��ذه البرهة من التاريخ كال�سبكي والكمال ابن
الهمام وجالل الدين ال�سيوطي الذين منحهم اهلل
الملكة الفقهية الهائلة عكفوا على الت�أليف والتحرير
دون االجتهاد والتخريج.

وب�سبب جهود ه�ؤالء المفتين العظام نرى الفقه
الإ�سالمي قبل منت�صف القرن الرابع الهجري في
ازدهار تام ونمو م�ستمر.(4

وق��د ك��ان��ت طريقتهم ف��ي الت�أليف تميل �إل��ى
المبالغة في االخت�صار حيث جمعوا الفروع الكثيرة
والمطالب العديدة في عبارات ق�صيرة .(4

مقـــاالت

ول �م��ا ان �ق��ر���ض ه ��ذا ال� ��دور ال�ع�ظ�ي��م ل�ل�أئ�م��ة
المجتهدين من منت�صف القرن الرابع جنح النا�س
�إلى االلتزام بمذاهب معينة حتى و�صل بهم الأمر
�إلى الإفتاء ب�إغالق باب االجتهاد تفاديا من التالعب
ب�أحكام ال��دي��ن فاعترى بذلك الفقه الإ�سالمي
جمودا وركود؛ ففي حين لم يخ ُل ع�صر من الع�صور
ال�سابقة من المفتين العظام والمجتهدين الكرام
ن��رى ف��ي ه��ذا الع�صر روح التقليد ق��د انت�شرت
انت�شارا عاما حتى ا�شترك فيها العلماء والعامة.
فالعلماء الذين �ألزموا �أنف�سهم في هذا الع�صر
باتباع مذهب معين في فتاواه وق�ضاياه ح�صروا
عملهم في تعليل الأحكام المنقولة عن �أئمتهم،
وا�ستخال�ص قواعد اال�ستنباط من فروع المذهب،
وال�ت��رج�ي��ح ب�ي��ن الأق� ��وال المنقولة ع��ن �صاحب
المذهب ،وتنظيم الأحكام الفقهية في المذهب،
وتقييد مطلقها وتو�ضيح مجملها ،ومقارنة الم�سائل
الخالفية مع المذاهب الأخرى مع ذكر الأدلة لدعم
وت�أييد ر�أي المذهب وبيان ترجيحه.

وف��ي ال �ق��رن ال�ع��ا��ش��ر ال�ه�ج��ري وج��ه العلماء
جهودهم �إل��ى �شرح ودرا�سة هذه الكتب المعقدة
الفهم ،وانقطعت ال�صلة بين علماء الأمة في �شتى
البالد الإ�سالمية ،مما �أدى �إل��ى الجمود ،وبلوغ
التقليد ذروت��ه ،فتم�سك كل فريق بمذهب �إمامه
وحب�س جميع جهوده على كتب علمائه.
ومن هنا وجدت محاوالت حثيثة من قبل كبار
العلماء باهتمام الم�س�ؤولين للق�ضاء� ،أو الحد على
ظاهرة الإ�سراف والغلو في التع�صب المذهبي.
ففي القرن الثالث ع�شر الهجري طلبت الحكومة
العثمانية من عدد من نوابغ العلماء و�ضع قانون في
المعامالت المدنية يكون م�أخذه الفقه الإ�سالمي
العام على �أن تكون الأولوية للفقه الحنفي لكونه
المذهب الر�سمي للدولة ،ولما انتهى العلماء من
�سن ه��ذا القانون ال��ذي �سمى بــ«مجلة الأح�ك��ام
العدلية» �صدر الأمر بالأخذ به ،و�أ�صبح نافذ العمل
في جميع الأقطار الإ�سالمية الخا�ضعة لنفوذ الدولة
العثمانية.(4

ومن �أ�شهر المفتين في هذا الع�صر:
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وهكذا نرى بعد ذلك قد �صدرت عدة تقنينات في
العراق وم�صر وتون�س و�سوريا وغيرها من البلدان
التي �أخذت �أحكامها عن المذاهب الإ�سالمية.
كما �أ�صبحت المذاهب الأربعة والفقه المقارن
ت��در���س ف��ي ج��ام�ع��ات ع��دة م��ن مختلف ال�ب�ل��دان،
و�أقيمت وال ت��زال تقام م�ؤتمرات علمية في بع�ض
البلدان الإ�سالمية للنظر في �أهم الأمور الم�ستجدة
والنوازل الجديدة في مختلف الق�ضايا وا�ستنباط
الحكم ال�شرعي لها.(4
وقد وجد في الآون��ة الأخيرة علماء م�شهورون
في الأم�صار الإ�سالمية اختيروا من قبل الحكومات
المعنية مفتين لبالدهم المنتمين لها� ،أو ن�صبوا
�أنف�سهم للفتيا و�صاروا محل ثقة النا�س في االعتماد
عليهم والرجوع �إليهم فيما يحتاجونه من الفتاوى
في ق�ضايا الأمة الإ�سالمية.
وق��د ق�ضى بع�ض م��ن ه���ؤالء المفتين نحبهم
كال�شيخ عبد العزيز بن باز في ال�سعودية ،وال�شيخ
م�صطفى الزرقا ،وال�شيخ محمد �أبي زهرة.
ومنهم من ال يزال على قيد الحياة ،وهم :ال�شيخ
وهبة الزحيلي ،و د .يو�سف القر�ضاوي .وقد حاول
ه ��ؤالء العلماء الأج�لاء �أن ي�ضعوا �شروط ًا علمية
وخلقية  ...لمن يريد القيام بمهام الفتوى حتى
ال يقدم عليها من لي�س ب�أهل لها وه��ذه ال�شروط
والموا�صفات تختلف باختالف �أق�سام المفتين
وفيما يلي بع�ض من بيانها:
ً
ثانيا� :أق�سام المفتين� ،شروطهم و�صفاتهم:

�إن المفتي ينق�سم �إلى ق�سمين:
الم�ستقل
وغير الم�ستقل.
�آفاق الثقافة والتراث 29

�أ  -المفتي الم�ستقل:
وهو الذي ي�ستخرج الحكم ال�شرعي من الكتاب
وال�سنة ويقي�س ويفتي بالم�صلحة �إن ر�آه��ا ،فهو
ي�ستقل بو�ضع القواعد لنف�سه ويفرع عليها الفروع
وي�سلك جميع طرق اال�ستدالل التي يراها وال يكون
فيها تابع ًا لأحد.
وهذا النوع من المفتين ي�شترط فيه جميع �شروط
المجتهد المطلق من العلم بمدارك الأحكام و�سبل
�إثباتها ووجه الترجيح بينها عند التعار�ض....(5
وال يمكن تحقق ذلك �إال بما ي�أتي:
 - 1العلم بالقر�آن الكريم� ،أي معرفة ما فيه من
الأحكام الت�شريعية فيجب عليه �أن يكون عالما
بدقائق �آيات الأحكام وما يتعلق بها من �أ�سباب
النزول وما ذكره العلماء في تف�سيرها من �آثار
ال�صحابة والتابعين.
جاء في رو�ضة الناظر« :والواجب عليه معرفة ما
يتعلق منه بالأحكام وهذه قدر خم�سمائة �آية».(5
وهل ي�شترط فيه حفظ القر�آن الكريم كله �أو
ال؟ في هذه الم�س�ألة خالف بين العلماء فقد ذهب
البع�ض ومنهم الإمام ال�شافعي �إلى ا�شتراط حفظ
جميع القر�آن الكريم؛ لأن حفظه عن ظهر القلب
�أ�ضبط لمعانيه من الناظر فيه.
وقال الآخ��رون ومنهم �أبو �إ�سحاق والرافعي :ال
ي�شترط الحفظ.(5
 - 2العلم بال�سنة� ،أي ما يتعلق بال�سنة من �أحكام،
وذلك عن طريق معرفة ال�سنة باعتبار المتن
وال�سند وحال الرواة ،و�أن يكون عالم ًا بجميع
�أنواع ال�سنة القولية والفعلية والتقريرية ،كما
ال بد من معرفة طرق الرواية و�إ�سناد الحديث
و�أحوال الرواة من جرح وتعديل.

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

ولحنه ،كل ذلك بالقدر الذي يتعلق بالكتاب
وال�سنة.(5

ولي�س من ال�ضروري حفظ جميع ال�سنة ،و�إنما
المطلوب ممار�سة ال�سبل التي ت�سهل على �صاحبها
الرجوع �إليها عند اال�ستنباط جلبا للي�سر ودفعا
للع�سر. (5

وفي اعتقادي فهم اللغة العربية �ضروري لكل
م�سلم يريد �أن يعرف حقيقة الدين الذي ارت�ضاه
�سبحانه وتعالى لعباده �أجمعين.

و�إن كنا نرى الإم��ام �أحمد قد �شدد في ذلك،
فقد حكى �أبو علي ال�ضرير« :قال :قلت لأحمد ابن
حنبل :كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه �أن
يفتي؟ يكفيه مائة �ألف حديث؟ قال :ال ،قلت :مائتا
�ألف حديث؟ قال :ال ،قلت :ثالثمائة �ألف حديث؟
قال :ال ،قلت� :أربعمائة �ألف حديث؟ قال :ال ،قلت:
خم�سمائة �ألف حديث؟ قال� :أرجو».(5

 - 5العلم بالم�سائل المجمع عليها والمختلف فيها:
قال ابن النجار الحنبلي« :وي�شترط فيه �أي�ضا �أن
يكون عالما بالمجمع عليه والمختلف فيه».(5
�أم��ا العلم بموا�ضع الإج �م��اع ،ف�ل�أن م��ا �أجمع
عليه العلماء في م�س�ألة من الم�سائل في ع�صر من
الع�صور ال يجوز لمن ي�أتي بعدهم �أن يعطيها حكما
مناق�ضا للحكم المجمع عليه؛ لأنه خرق للإجماع
ال�سابق.

مقـــاالت

ولعل مراده رحمه اهلل بهذا العدد �آثار ال�صحابة
والتابعين وطرق المتون ،والذي يدل على ذلك قوله:
«من لم يجمع طرق الحديث ال يحل له الحكم على
الحديث ،وال الفتيا به».(5

و�أم ��ا معرفة الم�سائل المختلف فيها ،ف�ل�أن
المت�شبث بها ي�ستطيع �أن ي��وازن بين ال�صحيح
وعك�سه ،وم��ا ه��و قريب للكتاب وال�سنة والبعيد
عنهما ،وبذلك ي�ستطيع �أن يبعد الخط�أ عن نف�سه
ويت�أكد من الو�صول �إلى الحق.

 - 3معرفة النا�سخ والمن�سوخ من القر�آن وال�سنة
حتى ال يجمع بينهما في العمل .(5
ولي�س من ال�ضروري �أن يكون حافظا لجميع
النا�سخ والمن�سوخ بل المطلوب هو الت�أكد من الآية
والحديث الذي يفتي بناء عليهما ب�أنهما لي�سا من
جملة ال�م�ن���س��وخ .(5ويمكن ل��ه ذل��ك ع��ن طريق
الرجوع �إلى الكتب الم�ؤلفة في هذا المجال.

قال ال�شافعي مبينا هذا ال�شرط« :وال يمتنع من
اال�ستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه باال�ستماع لترك
الغفلة وي��زداد به تثبيتا فيما اعتقد من ال�صواب
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإن�صاف من نف�سه
حتى يعرف من �أين قال ما يقول ،وترك ما يترك وال
يكون بما قال �أغنى منه بما خالفه حتى يعرف ف�ضل
ما ي�صير �إليه على ما يترك �إن �شاء اهلل».(6

 - 4العلم باللغة العربية؛ لأن ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية من الوحي بنوعيه :المتلو وغير
المتلو وفهم مقا�صد ال�شارع العالية متوقف
على معرفتها .وال ي�شترط التبحر فيها ومعرفة
دقائقها وخفاياها بل المطلوب القدر الذي
يفهم به خطاب العرب ويميز به بين �صريح
الكالم وظاهره ومجمله وخا�صه وعامه،
وحقيقته ومجازه ومطلقه ومقيده ون�صه وفحواه

 - 6العلم بمقا�صد ال�شريعة� :إن �أحكام ال�شريعة
الإ� �س�لام �ي��ة م�شتملة ع �ل��ى ج �ل��ب الم�صالح
ال�ضرورية والحاجية والتح�سينية للعباد ودفع
المفا�سد عنهم؛ لأنها تهدف �إلى تحقيق الي�سر
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ودفع الع�سر عن النا�س الذي هو مق�صد �سام من
مقا�صد ال�شريعة ،تدل على ذلك الآية القر�آنية
التي ج��اءت في حق �صاحب الر�سالة :ﭽ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (6وغيرها
من الن�صو�ص الكثيرة.
ول��ذل��ك يجب على المجتهد �أن ي�ك��ون عارفا
بمقا�صد ال�شرع العامة من الأح�ك��ام حتى ي�سهل
عليه فهم الن�صو�ص ونطاق تطبيقها على الوقائع
والم�ستجدات؛ لأن المعرفة الحقيقية للن�صو�ص،
تتوقف على فهم مقا�صد ال�شريعة وم�صالح النا�س
و�أعرافهم.
وم��ن هنا ق��ال ال�شاطبي�« :إنما تح�صل درجة
االجتهاد لمن ات�صف بو�صفين� :أح��ده�م��ا :فهم
مقا�صد ال�شريعة على كمالها ،والثاني :التمكن من
اال�ستنباط بناء على فهمه فيها� ،أما الأول فقد مر
في كتاب المقا�صد �أن ال�شريعة مبنية على اعتبار
الم�صالح و�أن الم�صالح �إنما اعتبرت من حيث
و�ضعها ال�شارع كذلك ال من حيث �إدراك المكلف؛
�إذ الم�صالح تختلف عند ذلك بالن�سب والإ�ضافات.
وا�ستقر باال�ستقراء التام �أن الم�صالح على ثالث
مراتب ،ف�إذا بلغ الإن�سان مبلغا فهم عن ال�شارع فيه
ق�صده في كل م�س�ألة من م�سائل ال�شريعة ،وفي كل
باب من �أبوابها فقد ح�صل له و�صف هو ال�سبب في
تنزله منزلة الخليفة للنبي  في التعليم والفتيا
والحكم بما �أراه اهلل .(6»...وبهذا يتكمن المفتي
من م�آل الفتوى وما يترتب عليه من الم�صالح وغير
ذلك.
 - 7العلم بالقيا�س :ب�أن يعرف حقيقة القيا�س
و�أق�سامه و�أركانه و�شروطه وعلل الأحكام وطرق
�إثباتها ،و�أن يكون عالما بالقواعد وال�ضوابط
الم�ستخرجة من الن�صو�ص المتعلقة بالأحكام؛
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لأن هذا ي�ساعده في الو�صول �إلى الحق فيما
يريد معرفة حكمه.
قال الإ�سنوي�« :شرط االجتهاد  ....القيا�س فال
بد �أن يعرفه ويعرف �شرائطه المعتبرة؛ لأنه قاعدة
االجتهاد والمو�صل �إل��ى تفا�صيل الأحكام التي ال
ح�صر لها».(6
 - 8معرفة �أ�صول الفقه:
�إن االجتهاد ال�صحيح ال يمكن التو�صل �إليه �إال
بمعرفة هذا العلم الجليل ،بل المعرفة بهذا العلم
هي �أ�صل االجتهاد.(6
ولذلك يقول الإم��ام الغزالي�« :إن معظم علوم
االجتهاد ي�شتمل على ثالثة فنون علم الحديث،
وعلم اللغة ،وعلم �أ�صول الفقه».(6
 - 9العدالة:
ب�أن يكون ورعا تقيا م�ستقيما في �أقواله و�أفعاله
بعيدا عن الهوى والبدع ،مخل�صا في نيته ال يريد
باجتهاده �سوى الو�صول �إلى الحقيقة الدينية؛ لأن
الم�ستفتي �إذا وجد المجتهد مت�صفا بهذه ال�صفة
تطمئن نف�سه �إلى الأخذ بما يقوله.(6
يقول الخطيب ال�ب�غ��دادي« :وينبغي �أن يكون
المفتي حري�صا على ا�ستطابة م�أكله ،ف�إن ذلك �أول
�أ�سباب التوفيق ،متورعا عن ال�شبهات».(6
ويقول القرافي« :ينبغي �أن يكون المفتي قليل
الطمع ،كثير ال��ورع ،فما �أفلح م�ستكثر من الدينا
ومعظم �أهلها وحطامها».(6
وبعد ،ف�إن هذه ال�شروط التي ا�شترطها العلماء
في المجتهد المطلق ال بد من توافرها ووجودها في
المفتي الم�ستقل دون غيره من المفتين.

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

والقا�ضي �أب��و يعلى واب��ن تيمية ف��ي المذهب
الحنبلي .فكل واحد من ه�ؤالء تجدهم يتقيد بمنهاج
الإمام في الجملة وال يتقيد في الفروع.(7

ولكن هل يمكن العثور على المفتي الم�ستقل
الم�ستكمل لهذه ال�شروط وال�صفات؟
يقول الإم��ام ال�سيوطي« :وه��ذا �شيء فقد من
ده��ر ،بل لو �أراده الإن�سان اليوم المتنع عليه ولم
يجز له».(6

ثانياً� :أن يكون مجتهدا في المذهب ،وهو المقيد
بمذهب �إمامه ،م�ستقال بتقرير مذهبه بالدليل من
غير �أن يتجاوز ف��ي �أدل�ت��ه �أ��ص��ول �إم��ام المذهب
وقواعده.(7

وجاء في المجموع« :ومن دهر طويل عدم المفتي
الم�ستقل ،و�صارت الفتوى �إلى المنت�سبين �إلى �أئمة
المذاهب المتنوعة».(7

وه��و قد يتخذ ن�صو�ص �إم��ام��ه �أ��ص��وال وقواعد
ي�ستخرج منها الأح�ك��ام ويفتي بموجبها كما �أنه
يكتفي �أحيانا في حكم ما بدليل �إمامه من غير
بحث ع��ن معار�ض كفعل المجتهد الم�ستقل في
الن�صو�ص.

مقـــاالت

وف��ي اعتقادي �إن ك��ان ه��ذا النوع من المفتي
مفقودا ف��ي عهد الإم��ام�ي��ن الجليلين :ال�سيوطي
والنووي ،ف�إنه ال ي�صعب الح�صول عليه في الع�صر
الحا�ضر و�إن ل��م يتجاوز ع��دده��م ع��دد الأ�صابع
كال�شيخ القر�ضاوي في م�صر ،وال�شيخ وهبة الزحيلي
في �سوريا وغيرهما.

وال بد في هذا النوع من المفتي من �أن يكون عالما
بالفقه و�أ�صوله عارفا بم�سالك الأقي�سة والمعاني.
ومن �أمثلة هذا النوع الكرخي في المذهب الحنفي.

ب :المفتي غير الم�ستقل:

ثالثاً� :أن يكون مجتهدا مرجحا ،وهو من لم يبلغ
منزلة �أ�صحاب الوجوه والطرق (�أئمة المذاهب)،
لكنه فقيه النف�س حافظ لمذهب �إم��ام��ه ،يحرر
ويقرر ويرحج ،فمهمته ترجيح بع�ض الأق��وال على
بع�ض بقوة الدليل� ،أو الترجيح بين ما قاله الإمام
وبين تالميذه� ،أو غيره من الأئمة.(7

ويعبر عنه بالمقيد �أي�ضا ،وهو من له القدرة في
التخريج والترجيح على �أ�صول �إمام المذهب ،وهو
على �أنواع:
�أو ًال� :أن يكون مفتي ًا منت�سب ًا ،وهو :من يختار
�أق��وال الإم��ام في الأ�صل ويخالفه في الفروع مع
االلتقاء معه من حيث الجملة في نتائج مت�شابهة،
فهو لي�س مقلدا لإمامه ولكنه من حيث كونه �سلك
مذهب �إمام في الفتوى واالجتهاد لذا ن�سب �إليه.

قال النووي« :وهذه �صفة كثير من المت�أخرين
�إلى �أواخر المائة الرابعة الم�صنفين الذين رتبوا
المذهب وحرروه و�صنفوا فيه ت�صانيف فيها معظم
ا�شتغال النا�س اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في
التخريج ،و�أم��ا فتاويهم فكانوا يتب�سطون فيها
تب�سيط �أولئك �أو قريبا منه ويقي�سون غير المنقول
عليه غير مقت�صرين على القيا�س الجلي ومنهم من
جمعت فتاويه وال تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ
فتاوى �أ�صحاب الوجوه».(7

ومن ه�ؤالء :الح�سن بن زياد وهالل الر�أي من
الحنفية.
وعبد الرحمن بن القا�سم وابن وهب وابن عبد
الحكم من المالكية.
والمزني وابن �سريج في المذهب ال�شافعي.
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راب �ع �اً� :أن يكون مجتهدا حافظا ،وه��ذا النوع
من المفتين يحفظ المذهب ويفهمه في وا�ضحات
الم�سائل وم�شكالتها ،غير �أن لديه ق�صور ًا في تقرير
�أدلة المذهب وتحرير �أقي�سته ،ففتواه تكون معتمدة
على ن�صو�ص �إمامه وتفريعات �أ�صحابه المجتهدين
في المذهب وتخريجاتهم.(7
فهو يفتي �إذا وجد عند �إم��ام مذهبه ما ي�شبه
الفتوى الم�س�ؤول عنها ،وكذلك �إذا علم اندراجها
تحت �ضابط منقول في المذهب.
ي�ق��ول اب��ن ع��اب��دي��ن وا��ص�ف��ا ل�ه��ذه الطبقة في
المذهب الحنفي�« :إن�ه��م ال �ق��ادرون على التمييز
بين الأق ��وى وال�ق��وي وال�ضعيف ،وظ��اه��ر ال��رواي��ة
وظاهر المذهب ،والرواية النادرة ك�أ�صحاب المتون
المعتبرة ك�صاحب الكنز و�صاحب ال��در المختار
و�صاحب الوقاية ،و�صاحب المجمع ،و�ش�أنهم �أال
ينقلوا ف��ي كتبهم الأق���وال ال �م��ردودة وال��رواي��ات
ال�ضعيفة».(7
وتعر�ض الدهلوي لل�شروط التي ا�شترطها في
هذا النوع من المجتهد وهي� :أن يكون �صحيح الفهم
عارفا بالعربية و�أ�ساليب الكالم ومراتب الترجيح
و�أال يخفى عليه ما يكون مقيدا في الظاهر والمراد
منه المطلق وما يكون مطلقا في الظاهر والمراد
منه المقيد .(7 ...
هذا ،والفتوى ال�سليمة التي ت�صدر من مجتهد
تقت�ضي ف�ضال �إلى �شروط االجتهاد التي ذكرناها
توافر �أم��ور �أخ��رى م��ن :معرفة واقعة اال�ستفتاء،
وال��درا��س��ة المتعمقة لنف�سية الم�ستفتي؛ ليعرف
المفتي مدى �أثر الفتوى �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،ف�إن ر�أى
الأثر �سيئا كف عن الإفتاء حتى ال يتخذ النا�س دين
اهلل ه��زوا و�إن ر�أى غير ذل��ك �أف �ت��ى ،(7ولذلك
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�شدد العلماء في �شروط من ين�صب نف�سه للفتيا
فقالوا ي�شترط في المفتي:
\ �أن يكون م�سلم ًا فال يجوز لأحد ب�إجماع الأمة تولي
من�صب الإفتاء �إال �إذا كان المتولي م�سلما؛ لأن
المفتي يخبر الم�ستفتي عن حكم اهلل ع ّز وج ّل،
وينوب عن ر�سول اهلل  في تبليغ �شرعه ،فال
يمكن من ذلك �إال من كان م�سلم ًا.(7
\ �أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ الذي بلغته
الدعوة ،فترد فتوى غير المكلف كالمجنون
وال�صبي ب�إجماع العلماء.(8
\ �أن يكون عالما بالحكم �أو متمكنا من تح�صيل
العلم به ،ف�إن لم يكن كذلك لم تجز له الفتيا،
هذا ما ن�ص عليه الغزالي فقال« :ال ي�ستفتي
العامي �إال من عرفه بالعلم والعدالة ،و�أما من
عرفه بالجهل فال ي�س�أله وفاقا».(8
وقال ابن القيم  -م�ؤكدا قول الغزالي« : -ولما
كان التبليغ عن اهلل �سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما
يبلغ وال�صدق فيه لم ت�صلح مرتبة التبليغ بالرواية
والفتيا �إال لمن ات�صف بالعلم وال�صدق فيكون عالم ًا
بما يبلغ �صادق ًا فيه».(8
\ �أن يكون المفتي عدال ثقة حتى يوثق بكالمه فيما
يخبر به من الأحكام ال�شرعية فال ت�صح وال
تقبل فتوى الفا�سق ب�إجماع الم�سلمين.(8
قال الغزالي في الم�ست�صفى« :من عرفه بالف�سق
فال ي�س�أله ومن عرفه بالعدالة في�س�أله».
\ �أال يكون المفتي مت�ساهال في الفتوى ،ومن عرف
بالت�ساهل في الفتوى ،ال يجوز �أن ي�ستفتى.
والت�ساهل ق��د ي�ك��ون ب��الإ� �س��راع بالفتوى قبل
ا�ستيفاء حقها من النظر والفكر وقد يكون بالتم�سك
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ناق�ص ًا في فهمه مت�صفا بالغفلة ،معروف ًا
بالعجلة في الفتوى ال ي�سهل له التو�صل �إلى
ال�صواب.

بال�شبه طلبا للترخي�ص لمن يريد نفعه �أو التغليظ
والت�شديد على من يريد �ضره.(8
جاء في البحر المحيط نقال عن ابن ال�سمعاني
ما ن�صه« :وللمت�ساهل حالتان:

 الورع والعفة عما يم�س كرامته ويخد�ش عزته،
والحر�ص على ا�ستطابة الم�أكل والم�شرب
والملب�س ،فال يمكن لأحد �أن يقوم بمهام
الفتوى خير قيام �إال �إذا كان ورع ًا ،خائف ًا
من اهلل ع ّز وج ّل ،عفيف ًَا عما في �أيدي
النا�س ،بعيد ًا عما يعتبر من ال�صفات
الدنيئة في �أعرافهم ،وهذا ما �أكده القرافي
حيث قال« :و�أن يكون قليل الطمع كثير الورع
فما �أفلح م�ستكثر من الدنيا ومعظم �أهلها
وحطامها».(8

�إحداها� :أن يت�ساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام،
وي�أخذ بمبادئ النظر ،و�أوائل الفكر ،فهذا
مق�صر في حق االجتهاد وال يحل له �أن يفتي ،وال
يجوز �أن ي�ستفتى.
وثانيتها� :أن يت�ساهل في طلب الرخ�ص وت�أويل
ال�شبه ،فهذا متجوز في دينه ،وهو �آثم من
الأول».(8
�صفات المفتي:

مقـــاالت

بالإ�ضافة �إلى ال�شروط  -الآنفة الذكر  -التي
يجب �أن تتوفر ف��ي المفتي ،ف ��إن ثمة جملة من
ال�صفات والخ�صال التي يجب �أن يتحلى بها المفتي،
وهذه ال�صفات منها ما لخ�صه الإم��ام �أحمد ابن
حنبل في قوله« :ال ينبغي للرجل �أن ين�صب نف�سه
للفتيا حتى يكون فيه خ�صال خم�س:

 ح�سن ال�سيرة والطريقة و�سالمة الم�سلك،
قال ابن قيم الجوزية في بيان هذا الو�صف:
«لم ت�صلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا �إال
 ...ويكون مع ذلك ح�سن الطريقة ،مر�ضي
ال�سيرة عدال في �أقواله و�أفعاله.(8»...
وقال القرافي« :ينبغي للمفتي� ...أن] يكون
ح�سن ال�سيرة وال�سريرة فمن �أ�سر �سريرة
ك�ساه اهلل رداءها ،ويق�صد بجميع ذلك
التو�صل �إلى تنفيذ الحق وهداية الخلق
فت�صير هذه الأمور كلها قربات عظيمة،
و�إليه الإ�شارة بقوله تعالى  -حكاية عن
�إبراهيم ÷ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭼ (8قال العلماء :معناه ثناء
جميل حتى يقتدي بي النا�س».(9

�أما �أوالها� :أن تكون له نية ،ف�إن لم تكن له نية،
لم يكن على كالمه نور ،ولم يكن عليه نور.
و�أما الثانية� :أن يكون له علم ووقار و�سكينة.
و�أما الثالثة� :أن يكون قويا على ما هو فيه ،وعلى
معرفته.
و�أما الرابعة :الكفاية ،و�إال م�ضغه النا�س.
والخام�سة :فمعرفة النا�س».(8
ومنها:

 طلب الم�شورة من ذوي العلم و�أ�صحاب الر�أي
ما لم يلحق ذلك �ضرر ًا بالم�ستفتي من
�إف�شاء �أ�سراره �أو تعري�ضه للأذى ،فقد كان

 قوة اال�ستدالل واال�ستنباط ،ور�صانة الفكر
واالعتبار ،والتثبت فيما يفتي� ،إذ من كان
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ال�سلف ال�صالح ي�ست�شيرون حين تعر�ض
لهم الحوادث وحين ي�س�ألون عن �أحكام
الم�سائل.
قال ابن القيم (9م�شير ًا �إلى هذا الأمر:
«�إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه ينبغي له
�أن ي�شاوره ،وال ي�ستقل بالجواب ذهاب ًا بنف�سه
وارتفاعا بها ...فقد �أثنى اهلل �سبحانه
وتعالى على الم�ؤمنين �أن �أمرهم �شورى
بينهم ،وقال لنبيه  :ﭽ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭼ.(9

ه��ذا ،وبعد بيان �أق�سام المفتين و�شروطهم
وموا�صفاتهم يمكننا التو�صل �إلى ما يلي:

 على الم�ستفتي �أن يبذل ق�صارى جهده في
اختيار من ي�ستفتيه ف�إن المفتي كما ن�ص
الجويني« :مناط الأحكام ومالذ الخالئق
في تف�صيل الحرام والحالل» ،(9فال
يرجع �إال �إلى من ت�أكد من فقهه و�أمانته،
يقول الإمام ال�شيرازي�« :أما الم�ستفتي فال
يجوز �أن ي�س�أل كل من اعتزى �إلى العلم
بزي �أهل العلم كالقُ�صا�ص
وادعاه وتز ّيا ّ
وغيرهم لأنه ال ي�أمن �أن ي�ستفتي من ال يعرف
الفقه �أو يعرف ولكن لي�س ب�أمين يت�ساهل
في الأحكام لقلة �أمانته ،فيكون قد �أخط�أ
الطريق».(9
 على الم�ستفتي �أن يعرف �أنه ال ي�شترط في كل
مفت �شروط المجتهد المطلق ،بل هي من
�شروط المفتي الم�ستقل الذي يحق له الفتوى
في كل ما يعر�ض عليه.
 المفتي الم�ستقل هو المفتي العام الذي
يجوز له الفتوى في جميع الم�سائل بما فيها
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الم�سائل التي تتعلق بم�صالح الأمة العليا
دون غيره من المفتين.
 ال يجوز للمفتي غير الم�ستقل الإدالء بالفتوى
�إال في دائرته الم�سموحة له من قبل العلماء
وهي الفتوى في المذهب �أو الترجيح
والتخريج داخل المذهب.
 المفتي غير الم�ستقل هو المفتي الخا�ص
الذي يفتي في الم�سائل الجزئية الخا�صة
المحددة الداخلة في �إطار �صالحيته فيها،
والتي ال عالقة لها بم�صالح الأمة العامة،
ف�صحة �إفتائه فيها متوقفة بما يفتي فيه ف�إن
كانت فتواه في نحو المثل �أو القيمة كانت
�صحة فتواه مرتبطة على معرفته الأ�شباه
والنظائر في ذي المثل ،ومعرفة القيمة في
غير المثل وهكذا بقية الم�سائل ...
هذا ،ويظهر لنا من ا�ستيعاب ما تقدم ذكره �أن
لعلماء الأمة كانت لهم  -وال تزال  -جهو ٌد حثيثة
�إل��ى جانب م�ساعي بع�ض الحكومات الإ�سالمية
والم�ؤ�س�سات الدينية في جعل الفتوى من�ضبطة
مفيدة بالقيود وال�شروط والموا�صفات التي ال بد من
توافرها فيمن �أراد القيام بهذا المن�صب ال�شريف
حتى ال يلعب بها العابثون و�أ�صحاب الهوى والطالبون
لل�شهرة الي�سيرة.
ول �ك��ن ه��ل ه��ذه الم�ساعي وت �ل��ك ال�م�ح��اوالت
والجهود �أعطت ثمارها في واقع الأمة الإ�سالمية
المترامية الأط��راف؟ وللإجابة على هذا ال�س�ؤال
اخترت فيما يلي كنموذج حقيقة الفتوى والجهة
المعتمدة الم�س�ؤولة عنها في جزء كبير ومهم من
العالم الإ�سالمي متمثلة في جمهورية باك�ستان
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وف �ت��اوى �آ�ستانه لمفتي زاه��د ال �ق��ادري ،وف�ت��اوى
م�صطفوية نعيمية لمفتي م�صطفى ر�ضا خ��ان،
وفتاوى في�ض الر�سول لمفتي جالل الدين قادري
لعلماء بريلوية.

الإ�سالمية لنرى هل ثمة تطابق في الفتوى بين
النظرية والواقع في هذا البلد الم�سلم؟
ً
ثالثا :نظام الفتوى في باك�ستان:

نظام الفتوى في العالم الإ�سالمي ب�صفة عامة ـ
بالرجوع �إلى �أخذ الفتوى من حيث النظرية والتطبيق
بعين االعتبار ـ لي�س وليد اليوم بل تمتد جذوره �إلى
�أمد بعيد من تاريخنا الإ�سالمي.

و�أخ�ص بالذكر الفتاوى الهندية التي �أعدها
�أورنك زيب عالمكير بوا�سطة لجنة مكونة من �ستة
من كبار العلماء تحت رئا�سة برهان الدين نظام
ب��وري ب�أخذ ال��ر�أي ال��راج��ح في المذهب الحنفي
على منوال الهداية؛ لت�سهيل �أمر الق�ضاة ورجال
المحاكم في الدولة عند الرجوع �إليها.

ولقد �أثبت التاريخ �أن نظام الفتوى بعد الر�سول
 قد واجه عديدا من التغيرات الزمنية والمكانية
كما �أنه �أحيانا ت�أثر بت�أثير نظام الدولة وال�سيا�سة،
ومع كل ذلك لم ينكر العلماء �أهمية الفتوى الكبرى
وف��ائ��دت�ه��ا العظمى �إذا ك��ان��ت م��واف�ق��ة لل�شريعة
ومقا�صدها.

والفتاوى الهندية وغيرها محل اعتماد كثير من
الق�ضاة والمحامين في المحاكم الباك�ستانية.

مقـــاالت

وبالنظرة المتمعنة في الفتوى ونظامها ،و �شروط
المفتين وموا�صفاتهم نظريا وتطبيقيا في باك�ستان
يمكن لنا تق�سيم النظام المتبع بخ�صو�ص الفتوى
في باك�ستان �إلى ما يلي:
�أو ًال :نظام الفتوى التقليدي غير الر�سمي
لدى العلماء الموجودين في باك�ستان المنتمين
�إلى االتجاهات الفكرية المختلفة:

�إن نظام الفتوى في باك�ستان امتداد للنظام
القديم المطبق في العالم الإ�سالمي فهو يعتمد على
النظام المرعي في «تنوير الأب�صار» للتمرتا�شي،
و«حا�شية رد المحتار» الب��ن عابدين على «ال��در
المختار» للح�صكفي ،ومجموع الفتاوى البن تيمية
� ...إلى جانب الأخ��ذ والتم�سك بالفتاوى الخا�صة
المنت�شرة في �شبه القارة المنت�سبة �إلى االتجاهات
الفكرية المختلفة مثل مجموعة فتاوى لنواب �صديق
ح�سن خان ،وفتاوى موالنا �شم�س الحق عظيم �آبادي،
وفتاوى ثنائية لموالنا ثناء اهلل �أمر ت�سري وفتاوى،
�أه��ل الحديث لحافظ عبد اهلل روب ��ري ،وغيرها
لعلماء �أهل الحديث.

�إن الفتوى عند ه�ؤالء العلماء ب�أجمعهم و�إن كانت
تعتمد  -في الظاهر  -من حيث المنهج على متابعة
ما �سبق في القديم وتقليد القدامى وال�سير على
خطاهم والنقل عن م�صادرهم والأخذ بكل ما و�ضعوه
من �شروط و�آداب و�صفات للمفتي والم�ستفتي ،ولكن
عند التحقيق في الناحية التطبيقية العملية  -وهي
الناحية المهمة جدا  -نرى �أن الأمر قد يختلف عما
كان عليه ال�سلف ال�صالح؛ لأن الجانب التطبيقي
ل�شروط المفتي و�صفاته و�آداب��ه  ...كان ب��ارز ًا في
القائمين بهذا المن�صب ال�شريف  -في الغالب
 �آن��ذاك وه��و ما يفتقد عند ه ��ؤالء الأفا�ضل فيالأغلب.

وفتاوى ر�شيدية لموالنا ر�شيد احمد كنكوهي،
و�إم ��داد الفتاوى لموالنا �أ��ش��رف علي التهانوي،
وكفاية المفتي لمفتي كفاية اهلل ،و�إم��داد المفتين
لمفتي محمد �شفيع ،لعلماء ديوبند.
وفتاوى ر�ضوية لمفتي �أحمد ر�ضا خان بريلوي،
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ونتيجة لذلك �ضاعت الثمرة المرجوة المهمة
العظيمة م��ن الفتوى و�أدت ال�ف�ت��اوى �إل��ى تمزيق
�صفوف الأم��ة الإ�سالمية و�ضعفها وذلك ب�إ�صدار
الفتاوى من �أنا�س غير م�ؤهلين لها بتكفير بع�ضهم
لبع�ض ،وتحريم ما لم ينزل اهلل به من �سلطان،
والأمثلة لذلك كثيرة تكاد ال تعد وال تح�صى ولكن
نكتفي بذكر بع�ض منها لت�أييد ما قلناه:
� - 1أ�ستفتي حافظ عبد اهلل روبري من �أهل الحديث:
هل يجوز النكاح مع بريلوية الم�شركين؟ ف�أفتى
بقوله :ن�ص القر�آن الكريم :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ  ،(9وع �ل��ى ه��ذا
الأ�سا�س المر�أة المذكورة في ال�س�ؤال ال ي�صح
نكاحها .(9 ...
وكذلك �أفتى محمد نذير ح�سين الدهلوي:ي�صح
ال�صالة خلف الم�سلم �سواء �أك��ان مقلدا �أم غير
مقلد ب�شرط �أال يكون م�شرك ًا �أو مبتدعا ببدعة
مكفِّرة ،وال يجوز ال�صالة خلف الم�شرك  ...وتقليد
بع�ض المقلدين مف�ض �إل��ى ال�شرك ...ف��إن تقليد
الإمام الأعظم مف�ض �إلى ال�شرك كما بينا ،فال �شك
ب�أن هذا التقليد �شرك و�إال فال.(9
� - 2أفتى بع�ض من علماء ديوبند مثل مفتي محمد
�شفيع :ب�أنه ال ي�صح تكفير المنت�سبين لأحمد
ر�ضاخان بريلوي ،بل يمكن ت�أويل كالمهم .وقد
�سلك علماء الم�سلمين م�سلك االحتياط في
تكفير الم�سلم.(9
قال مفتي كفاية اهلل :الذين يكفرون �أهل بدعة
فهذا �أمرهم ال�شخ�صي ،ون�سبة تكفير المبتدعة
�إلى علماء ديوبند بهتان �صريح  ...لأنهم ال يقولون
بتكفير �أهل بدعة غير مرزائية وغالة الرواف�ض،
لإمكانية الت�أويل في الم�سائل المذكورة في ال�س�ؤال،
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لأجلها يلزم االحتياط في تكفير الم�سلم.(9
 - 3ت�شدد العلماء البريلوية في هذا ال�صدد؛ �إذ قال
�أحد قادتهم �أحمد ر�ضا خان :بعد المالحدة
والكفار �أجهل النا�س باهلل الوهابية وخ�صو�صا
الديوبندية.(10
وقال :فال ريب �أن �أ�شرف علي التهانوي  -وهو
من علماء ديوبندية  -ومريده المذكور في ال�س�ؤال
كافر بالرب ...بل (�أ�شرف علي) �أ�شد كفر ًا و�أعظم
وزر ًا.(10
وكذلك قال:الديوبندية �أخبث �شعبة للوهابية،
والتعامل مع الوهابي وغير المقلد ح��رام مطلقا
والزواج معهم زنى خال�ص.(10
و�أفتى المفتي �أمجد علي �أعظمي البريلوي ببطالن
ال�صالة خلف ه�ؤالء بقوله :ال�صالة خلف الوهابية
وغير المقلدين باطل مح�ض لعقائدهم الكفرية.(10
وق ��ال بتكفير م��ن ��ش��ك ف��ي ك�ف��ر الديوبندية
والوهابية فقال :من �شك في كفرهم وعذابهم فقد
كفر.(10
وقال المفتي جالل الدين القادري� :إن عقائد
ال�شيخ �إليا�س م�ؤ�س�س جماعة التبليغ مثل عقائد
�أ�شرف علي التهانوي ،وكانت عقائده كفرية ...
و�أفتى بتكفير وارتداد �أ�شرف علي التهانوي وقال:
من �شك في كفره وعذابه فقد كفر.(10
وك��ذل��ك ق ��ال«:ال ف��رق بين جماعة ال �م��ودودي
والجماعة الإ�سالمية الهندية لأنهما مت�ساويتان
في العقائد ،حيث �أفتى علماء �أه��ل ال�سنة ب�سبب
العبارات الكفرية في كتاب (التفهيمات)  -لأبي
الأع�ل��ى ال �م��ودودي  -بتكفير وارت ��داد �أب��ي الأعلى
م�ؤ�س�س هذه الجماعة.(10

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

ويوجد من ه�ؤالء العلماء  -منت�سبي المدار�س
المذكورة  -من يفتي بتحريم �أمور ،يفتي الآخرون
بجوازها ،ويدعي الكل �إثبات الحق له ونفيه عمن
�سواه ،كالعمليات المف�ضية �إلى �إزهاق روح فاعليها
والتعامل مع البنوك الربوية وحكم رئا�سة المر�أة
على ال�شعب الم�سلم في الدولة الإ�سالمية واال�ستعانة
بغير الم�سلمين على الم�سلمين.

�أمكن حمل كالمه على محمل ح�سن �أو كان في كفره
اختالف ولو رواية �ضعيفة».(10
وباالخت�صار �أ�ستطيع �أن �أقول� :إن نظام الفتوى
التقليدي غير الر�سمي ف��ي باك�ستان يعاني من
فو�ضى يدركها �أ�صحاب ال��ر�أي والنظر ،وهي في
�أغلبها ت�شبه ما �أ�شار �إليه ابن المقفع �ضمن ر�سالته
«ال���ص�ح��اب��ة» (10التي وجهها �إل��ى الخليفة �أب��ي
جعفر المن�صور عندما ر�أى اخ�ت�لاف الأح�ك��ام
وتناق�ض الأق�ضية والفتاوى حيث قال« :ومما ينظر
�أم�ي��ر الم�ؤمنين فيه م��ن �أم��ر ه��ذي��ن الم�صرين
وغيرهما من الأم�صار والنواحي ،اختالف هذه
الأح�ك��ام المتناق�ضة التي قد بلغ اختالفها �أم��ر ًا
عظيم ًا في الدماء والفروج والأموال ،في�ستحل الدم
والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ،ويكون مثل
ذلك االختالف في جوف الكعبة في�ستحل في ناحية
منها ما يحرم في ناحية �أخ��رى  ...فلو ر�أى �أمير
الم�ؤمنين �أن ي�أمر بهذه الأق�ضية وال�سير المختلفة
فترفع �إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم
من �سنة �أو قيا�س ،ثم نظر �أمير الم�ؤمنين في ذلك
و�أم�ضى في كل ق�ضية ر�أيه الذي يلهمه اهلل ،ويعزم
له عليه وينهى عن الق�ضاء بخالفه .(11 »...

والذي يالحظ في �آراء علماء المكاتب المتعددة
ال�شائعة في �شبه القارة هو �أن الخالف الموجود
بينهم لي�س اختالفا في الفروع بل هو اختالف في
العقائد والأ��ص��ول ما يظهر من عباراتهم ،الأم��ر
الذي �أثر في الفتوى �سلبا ف�صارت المفا�سد �أكثر
بكثير م��ن الم�صالح ال�م��رج��وة م��ن ه��ذه النعمة
والمهمة العظيمة.

مقـــاالت

فهذه الفتاوى المتزمتة ال�صادرة من المفتين
المذكورين �إن دلت على �شيء ف�إنما تدل على �ضيق
الأفق لديهم ،وعدم فهمهم الدقيق لمفاهيم ديننا
الحنيف ،ومقا�صده العالية ومراميه ال�سامية،
فالإ�سالم ال يحبذ �إ�صدار الفتوى بكل �سهولة بتكفير
الم�سلم و�إخ��راج��ه من الملة ببدعة مزعومة� ،أو
كلمة يمكن ت�أويلها وحملها على محمل �صحيح
فاختالف الآخر مع ر�أي المفتي واتجاهه ال ينبغي
�أن يكون حافز ًا للحكم عليه بالخروج من الإ�سالم؛
�إذ تكفير الم�سلم له خطورته وقد حذر منه الر�سول
 بقوله« :م��ن ق��ال لأخ�ي��ه ي��ا كافر فقد ب��اء به
�أحدهما».(10

كما �أن التعار�ض الموجود بين الفتاوى ال�صادرة
من ممثلي االتجاهات الفكرية المختلفة قد �ألحق
�ضررا عظيما بال�شعب و�إن وجود مثل هذا التعار�ض
لدليل قاطع على فقدان ه ��ؤالء المفتين لل�شروط
وال�م��وا��ص�ف��ات ال�ت��ي ا�شترطها ال�سلف ال�صالح
والعلماء الرا�سخون في هذا المجال وتلقاها جمهور
�أهل ال�سنة والجماعة بالقبول.

وج��اء في كتب فقه الحنفية ب ��أن الكفر �شيء
عظيم فال يجعل الم�ؤمن كافرا متى وجدت الرواية
�أنه ال يكفر.
وجاء فيها � -أي�ض ًا �« -أنه ال يفتى بكفر م�سلم

وكل هذا ال يعني �أال نعترف بالجهود الجبارة
والم�ساعي الم�شكورة للمفتين الباك�ستانيين في بيان
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حكم ال�شرع و�إ�صدار الفتوى في ق�ضايا معا�صرة
نذكر فيما يلي بع�ضا من نماذجها لنعرف مدى
قوتها و�ضعفها وتطابقها �أو اختالفها مع ما ورد
من مفتي الأم��ة الإ�سالمية الم�شهورين في هذا
الخ�صو�ص.

ولأن التعامل بالت�أمين يوافق مع مبد�أ التي�سير
ورفع الحرج والع�سر الذي يعتبر من ركائز الإ�سالم
ولأن اقت�صاد العالم الإ�سالمي ال��ذي يعاني من
ال�ضعف ال يمكن �أن ي�ستقيم بمعزل عن االقت�صاد
العالمي الذي يقر نظام الت�أمين.

الت�أمين:

�شراء الأ�سهم:

اتفق المفتون من �أ�صحاب االتجاهات المختلفة
في باك�ستان على ع��دم ج��واز الت�أمين ،فقد قال
المفتي �شفيع� :إن الت�أمين ال يجوز لما فيه من الربا
والقمار وكالهما حرام.(11

�أفتى علماء �شبه القارة الهندية القدامى بعدم
م�شروعية �شراء الأ�سهم مطلقا ما ع��دا البع�ض
منهم كال�شيخ �أ�شرف علي التهانوي والمفتي محمد
�شفيع فقد �أفتيا بم�شروعيته ب�شرطين هما:

وق ��ال ��ص��اح��ب ال �ف �ت��اوى ال��ر� �ض��وي��ة :الت�أمين
ه��و القمار بعينه وال يدخل تحت �أي م��ن العقود
الم�شروعة ،فهو باطل.(11

� - 1أن ي�سجل م�شتري الأ�سهم اعترا�ضه لدى
الم�س�ؤولين عن التعامل الربوي في ال�شركة �إذا
كانت ال�شركة تتعامل بالربا.

وي�ضيف �أن الت�أمين على الزواج �أو النف�س قمار؛
لأن ال�شركة ال يمكن لها �أن تدفع �شيئ ًا للم�شارك
اللهم �إال من حق الغير الذي قد يكون م�سلم ًا وقد
قال تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ.(11

� - 2أن يخمن م�شترى الأ�سهم ن�سبة الربح الحا�صل
عن طريق تعامل ال�شركة بالربا ،فيت�صدق بها
�أما ما ح�صل من الربح عن الطريق الم�شروع
ح�سب تقديره فيمتلكه حالال طيبا.(11

قال المفتي محمد عبد ال�ستار حماد من علماء
�أه��ل الحديث� :إن الت�أمين ال يجوز لت�ضمنه الربا
والقمار والغرر.(11

وال��ذي يتجلى في فتاوى ه ��ؤالء الأفا�ضل �أنهم
مجمعون على عدم جواز الت�أمين في الجملة ولكننا
ن��رى �أن العلماء الآخ��ري��ن ف��ي العالم الإ�سالمي
يميلون �إلى جوازه ب�شروط وقيود ،وهذا هو الأولى
بالأخذ؛ لأن الأ�صل في المعامالت الإباحة ،وال�شرع
الإ�سالمي لم يح�صر النا�س في الأن��واع المعروفة
من العقود منذ القدم بل للنا�س �أن يبتكروا �أنواع ًا
جديدة من المعامالت تتم�شى مع ظروف الزمان
والأحوال بعد �أن ت�ستوفي ال�شروط العامة.
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�أم��ا ال�شيخ محمد تقي عثماني م��ن العلماء
المعا�صرين الديوبنديين فقد �أفتى �أي�ض ًا بجواز
التعامل بالأ�سهم بال�شرطين ال�سابقين بالإ�ضافة
�إلى ال�شرطين التاليين:
� - 1أال تكون �أ�سهم �شركات �أ�صل ن�شاطها حرام.
� - 2أال يكون �أر�صدة ال�شركة وممتلكاتها من النقود
فقط بل يجب �أن يكون بع�ضها عقار ًا ف�إن كانت
�أر�صدتها من النقود فقط ال يجوز بيع �أ�سهمها
�إال بقيمتها الأ�صلية دون زيادة �أو نق�صان.
والذي يبدو من فتاوى العلماء القدامى �أنهم لم
يدركوا حقيقة التعامل بالأ�سهم ولذلك �أفتوا بعدم
م�شروعيته ولما �أدرك العلماء المعا�صرون �أنه ال

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

منا�ص من التعامل بها في كثير من الأح��وال في
االقت�صاد العالمي الذي فر�ض الواقع التعامل معه
بد�أوا يبحثون حكمه في �إطار ما ر�سمته ال�شريعة من
الخطوط للتو�صل �إلى ما ي�ضمن م�صلحة النا�س وال
يتعار�ض مع مبادئ ال�شرع ف�أفتوا بجواز التعامل بها
ب�شروط و�ضوابط كما نرى ذلك مف�ص ًال فيما �أدلى
به المفتي محمد تقي العثماني.(11

وتوفيقا بين �أدل��ة المانعين والمجيزين يمكن
اعتبار الأدل��ة التي تفيد الجواز مخ�ص�صة للأدلة
التي تفيد الحرمة وذلك بحمل الأولى على �أحوال
ال�ضرورة .واهلل �أعلم بال�صواب.
هذا ،والذي يظهر من نماذج الفتاوى في الق�ضايا
المعا�صرة للعلماء الباك�ستانيين �أنه يغلب عليهم
طابع الوقوف عند حرفية الن�صو�ص واالعتماد على
ما ورد في كتب الفقهاء ال�سابقين دون الأخذ بعين
االعتبار مقا�صد ال�شارع العامة وحكمه النبيلة التي
تراعى م�صالح العباد �إلى �أن تقوم ال�ساعة والتي
هي عر�ضة للتغيير والتطور ح�سب ظروف الزمان
والمكان وعوامل النمو واالرتقاء.

نقل الأع�ضاء:

مقـــاالت

بالرجوع �إل��ى الفتاوى ال�صادرة من المفتين
المنت�سبين �إل��ى االت�ج��اه��ات الفكرية المختلفة
في باك�ستان كالمفتي محمد �شفيع و�أب��ي الأعلى
ال�م��ودودي وم��والن��ا كوهر الرحمن وم��والن��ا محمد
يو�سف لدهيانوي والمفتي عبد ال�سالم وغيرهم.
نجد �أنهم على العموم يرون عدم جواز نقل الأع�ضاء
مطلقا؛ لأن االنتفاع ب�أجزاء الآدمي ال يجوز معللين
ذلك ب�أن الآدمي مكرم بجميع �أع�ضائه لقوله تعالى:
ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ  (11فال يجوز نقل
�أع�ضائه وا�ستعمالها.

وك�أنهم ب�صنيعهم هذا يو�سعون الفجوة الواقعة
بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للفتوى ،وهي
فجوة ما �أحوج الأمة الإ�سالمية اليوم �إلى ردمها.
ثانيا :نظام الفتوى الحكومي الر�سمي:
ال نكاد نجد نظاما حكوميا يحدد معالم الفتوى
ر�سميا ،وال توجد �إدارة حكومية تعنى بالإفتاء ،كما
هو ال�ش�أن في بع�ض ال��دول الإ�سالمية التي توجد
بها م�ؤ�س�سات وهيئات ر�سمية تقوم بمهام الفتوى
كهيئة كبار العلماء في ال�سعودية ،ومجمع البحوث
الإ�سالمية بالأزهر ال�شريف بالقاهرة ،وهيئة الفتوى
بالكويت وغيرها ...ولكن ثمة هيئات حكومية من
�ضمن �أعمالها بيان الحكم ال�شرعي في الم�سائل
المعرو�ضة عليها من قبل الدولة �أو الأف��راد ،ومن
�أهم هذه الهيئات :المحكمة ال�شرعية الفيدرالية،
ومجل�س الفكر الإ�سالمي.

ولأن الج�سم غير مملوك ل�صاحبه؛ لأن ج�سد
الإن�سان �أمانة عنده من اهلل تعالى فكيف يمكن نقل
ع�ضو من �أع�ضائه �إلى �آخر؟
فهم  -المفتين في باك�ستان  -بهذا يخالفون كثيرا
من ذوي العلم والفتوى في الع�صر الحا�ضر الذين
يجوزون نقل �أع�ضاء الآدمي بين الأحياء ،كال�شيخ
يو�سف القر�ضاوي ،وهيئة كبار العلماء بالمملكة
(11
العربية ال�سعودية ودار الإفتاء الم�صرية...
ويبدو �أن الفتاوى الباك�ستانية بهذا الخ�صو�ص
ت�ؤيدها الأدلة التي ال غبار عليها ولكنها ال تتم�شى
مع الظروف اال�ستثنائية من اال�ضطرار واالحتياج
التي لها �أحكام خا�صة في ال�شريعة ا�ستثناء من
الأ�صول مراعاة لم�صالح العباد.

والمحكمة ال�شرعية الفيدرالية ح�سبما ين�ص
عليه الد�ستور الباك�ستاني تت�ألف من ثمانية �أع�ضاء
من الق�ضاة ير�أ�سهم رئي�س المحكمة الذين ُيعين
من قبل رئي�س الجمهورية.(11
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�أما مجل�س الفكر الإ�سالمي فيت�ألف من �أع�ضاء
ال يقل عددهم عن ثمانية وال يزيد على خم�سة ع�شر،
يعينهم رئي�س الجمهورية من بين �أهل العلم وعلماء
ال�شرع ال��ذي��ن يمثلون كافة االت�ج��اه��ات الفكرية
المنت�شرة و�سط ال�شعب قدر الإمكان �شريطة �أن
يكون �أربعة منهم ممن لهم باع وا�سع وخبرة طويلة
ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة في مجال تدري�س
ال�م��واد ال�شرعية والبحث العلمي كما ن�ص عليه
د�ستور البالد و�صرح ب�أن مما ينظر فيه المجل�س
الإدالء بر�أيه ال�شرعي في كل ما يحال �إليه من قبل
البرلمان �أو رئي�س الجمهورية �أو حاكم �إقليم من
�أحد �أقاليم البالد الأربعة من الق�ضايا تمهيدا ل�سن
القوانين بخ�صو�صها.(12
فالمحكمة ال�شرعية الفيدرالية ومجل�س الفكر
الإ�سالمي مهمتهما بيان حكم ال�شرع في الوقائع
وال�ن��وازل المتجددة بن�ص الد�ستور ،وه��و ما يعبر
عنه بالفتوى فقهي ًا ،بيد �أن م�صطلح الفتوى والمفتي
وغيرهما لم يرد في القانون ،وال م�شاحة في ذلك؛
لأن العبرة للمقا�صد والمعاني دون الألفاظ والمباني.
ولكن هل تتوفر في الأع�ضاء العاملين في هاتين
الإدارتين �شروط المفتي و�صفاته و�آدابه وغير ذلك
مما ورد ذك��ره ف��ي كتب ال�ف�ق��ه؟ وه��ل ي ��ؤخ��ذ في
اختيارهم كل ما حدده الد�ستور من الموا�صفات؟
في اعتقادي �إن التوجه �إل��ى ه��ذا الجانب �ضئيل
جدا؛ ولذا ف�إن ال�شعب ال يثق في تو�صياتهم وال ي�أخذ
ب�آرائهم �إال قليال!!
ً
رابعا� :أهم نتائج البحث والمقترحات:

�أهم النتائج:
بعد عر�ض هذا المو�ضوع المتوا�ضع �إليك �أيها
القارئ �أهم ما تو�صلت �إليه من خالل البحث:
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 .1الفتوى قد عرفت بعبارات مختلفة و�إن كان
م�آلها واحد َا وهي� :إخبار المفتي بحكم اهلل
مطلقا جوابا ل�س�ؤال خا�ص �أو بيان ًا لحكم
واقعة باالعتماد على الأدلة المعتبرة.
 .2الفتوى م�شروعة ب�أدلة من الكتاب وال�سنة
وتعتريها الأحكام التكليفية الخم�سة ح�سب
الظروف والأحوال.
 .3الفتوى في ال�شريعة الإ�سالمية �شرف عظيم
ومن�صب ج�سيم فال يجوز التهاون ب�ش�أنها،
وال الإ�سراع ب�إدالئها تجنبا للمزالق التي وقع
فيها كثير من المفتين.
 .4المفتي خليفة الر�سول  وقائم مقامه في
تبليغ الأحكام ،وبيان الم�سائل الم�ستجدة
والحوادث المتنوعة في �ضوء ال�شريعة.
 .5الفتوى ن�ش�أت مع ن�ش�أة الر�سالة المحمدية
ولما انتقل  �إلى رفيقه الأعلى قام
�صحابته بمهام الفتوى وكان عددهم نيف ًا
وثالثين فرد ًا بين المكثر للفتوى والمقل
والمتو�سط .و�سار بعد ذلك على دربهم في
الفتيا التابعون ،وهكذا �إلى يومنا.
 .6ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة والتابعين
وغيرهم ر�ضي اهلل عنهم كانوا يهابون
الإفتاء؛ لما يعلمون من قدره وينكرون �أ�شد
الإنكار على من �أقدم عليه ولم يت�أهل له.
 .7م�صادر الفتوى قد تعددت في عهد الفقهاء
الأئمة الأربعة فمنها ما اتفق على حجيتها
ومنها ما اختلف فيه.
 .8العلماء الأجالء الغيورون على دينهم قد
بذلوا جهودا حثيثة متمثلة في و�ضع القيود

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

 .16ال توجد في باك�ستان �إدارة حكومية تعنى
بالإفتاء وت�سمى بلجنة الإفتاء �أو ب�أي ا�سم
�آخر منا�سب ،ولكن ثمة هيئات حكومية من
�ضمن �أعمالها بيان الحكم ال�شرعي في
الم�سائل المعرو�ضة عليها من قبل الدولة
�أو الأفراد.

وال�شروط العلمية والخلقية وما �إلى ذلك
لمن يريد القيام بمهام الفتوى حتى ال
يقتحم حمى الفتوى من لم يت�أهل لها من
الجهلة و�أ�صحاب الهوى العابثين ب�أحكام
الدين والطالبين لل�شهرة الي�سيرة.
 .9ما و�ضعه العلماء من �شروط المجتهد المطلق
في المفتي ال ي�شترط في كل مفت ،بل يجب
توافره في المفتى الم�ستقل دون غيره من
المفتين.

 .17معظم الفتاوى ال�صادرة في زماننا هي
مجرد نقل كالم المفتين القدامى لي�أخذ به
الم�ستفتي ولي�ست بفتاوى حقيقية.

 .10المفتي الم�ستقل هو المفتي العام الذي
يجوز له الفتوى في جميع الم�سائل بما فيها
الم�سائل التي تتعلق بم�صالح الأمة العليا
دون غيره من المفتين.

مقـــاالت

 .18الأمة الإ�سالمية ب�صفة عامة وال�شعب
الباك�ستاني ب�صفة خا�صة بحاجة ما�سة
لبذل المزيد من الجهود لتوحيد الفتوى بين
الجانب النظري والجانب التطبيقي وال �سيما
في الم�سائل التي تعود م�صالحها �أو �ضررها
على الأمة ب�أجمعها.

 .11ال يجوز للمفتي غير الم�ستقل الإدالء بالفتوى
�إال في الإطار الم�سموح له من قبل العلماء.

�أهم المقترحات:

 .12ن �ظ��ام ال �ف �ت��وى ف ��ي ب��اك �� �س �ت��ان ام �ت��داد
لنظام الفتوى القديم المطبق في العالم
الإ�سالمي.

في ختام هذا المقال المتوا�ضع �أق��دم لقارئه
الكريم �أهم المقترحات التي لو �أخذ بها لأعطت
الفتوى ثمرتها المفيدة التي يق�صدها ال�شارع
لم�صلحة العباد العاجلة والآجلة ،وهي كالآتي:

 .13يمكن تق�سيم النظام المتبع في الفتوى
بباك�ستان �إلى:

� - 1أن تطبق ال�شروط والموا�صفات النظرية للمفتي
والم�ستفتي تطبيق ًا جاد ًا ويمنع كل من ال تتحقق
فيه تلك ال�شروط من القيام بمهام الفتوى
العظيمة و�إيقاع العقوبة ال�صارمة المنا�سبة عند
مخالفتها!

�أ  -نظام الفتوى التقليدي غير الر�سمي.
ب  -نظام الفتوى الحكومي الر�سمي.
 .14بع�ض الفتاوى ال�صادرة من �أ�صحاب
االتجاهات الفكرية المختلفة في باك�ستان
قد �أثر �سلبا في الفتوى ف�صارت المفا�سد
�أكثر من الم�صالح الموجودة في نعمة الفتوى
العظيمة.

� - 2أن يخ�ص�ص لكل من المفتين مجال معين ي�سمح
لهم فيه ب�إدالء الفتاوى وهو كل مجال يجلب
للنا�س الم�صالح ويدفع عنهم المفا�سد ،ويمنعوا
من الفتوى في المجال الذي ال يحقق هذه الغاية،
كمنعهم من الفتاوى بتكفير الم�سلمين وكل ما

 .15نظام الفتوى التقليدي غير الر�سمي في
باك�ستان يعاني من الفو�ضى ب�صفة عامة.
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يمزق �شملهم وي�ؤدي �إلى العداوة والبغ�ضاء فيما
بينهم.

العلماء ،وعدم الإذن بن�شرها �إال بعد الت�أكد من
�أنها تحقق الغاية المرجوة منها �شرع ًا.

� - 3أن تتم مراجعة الفتوى من وقت لآخر حتى تظل
مواكبة للظروف المتطورة في المجتمع ،وفق
ما تقت�ضيه ظروف الزمان والمكان والأعراف
والم�صالح في �إطار ال�شريعة الإ�سالمية؛ �إذ من
الفتاوى ما قد ي�صلح لوقت دون �آخر فالتم�سك
بها في كل وقت يجعل �ضررها �أكبر من نفعها.

� - 6أن تقنن القوانين لو�ضع ال�شروط والموا�صفات
الم�ؤهلة للمفتين غير الر�سميين كما و�ضع
القانون لبيان ال�شروط والموا�صفات الم�ؤهلة
لق�ضاة المحكمة ال�شرعية الفيدرالية و�أع�ضاء
مجل�س الفكر الإ�سالمي.

 - 4من ال�ضروري و�ضع �آلية لتجنب التناق�ض في
الفتاوى؛ لأنه ي�ؤدي �إلى �ضرر عظيم وف�ساد كبير
من تمزق وحدة الأمة و�ضياع م�صالحها كما
يظهر ذلك جليا في النماذج المذكورة لفتاوى
العلماء المنت�سبين �إلى االتجاهات الفكرية
المختلفة من �أهل الحديث وعلماء ديوبند
وبريلوين في باك�ستان.
� - 5أن تك ّون لجنة موثوق بها من قبل �أهل النظر
وظيفتها مراجعة ومراقبة الفتاوى ال�صادرة من

� - 7أن تو�ضع برامج متخ�ص�صة بتمويل من �أهل
الخير للإفتاء الجماعي حول ق�ضايا الأمة
الم�صيرية الكبرى.
 - 8ينبغي التن�سيق بين المفتين من �أ�صحاب
االتجات المختلفة في باك�ستان فيما بينهم وبين
هيئات الفتوى في العالم الإ�سالمي.
هذا ما �أردت بيانه واقتراحه ف�إن كان �صوابا
فمن اهلل و�إن كان خط�أ فمن نف�سي و�صلى اهلل على
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
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تعالىَ } :و ُك ُلوا َوا�شْ َر ُبوا َحتَّى َي َت َب َّينَ َل ُك ْم ا ْلخَ ْي ُط ْ أَ
ال ْب َي ُ
�ض
ِمنْ ا ْلخَ ْي ِط ْ أَ
ال ْ�س َو ِد ِمنْ ا ْلف َْجرِ{ ج� ، 2ص.231
� )35أخرجه ال�شيخان ،انظر� :صحيح البخاري ،كتاب الطالق،
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الإح �ك��ام ل�ل�آم��دي ج�� � 4ص245؛ المح�صول 33/3/2؛
�شرح تنقيح الف�صول �ص 437؛ مخت�صر البعلي �ص163؛
مخت�صر الطوفي �ص 174؛ �شرح الكوكب المنير ج� 4ص
 460ـ 461؛ المدخل �إلى مذهب �أحمد �ص 180؛ �إر�شاد
الفحول �ص .250
 )53انظر� :شرح اللمع ج� 2ص 1033؛ �شرح الكوكب المنير ج4
�ص 460؛ التمهيد للكلوذاني ج � 4ص .390
 )54الفقيه والمتفقه ج� 2ص 163؛ �إر�شاد الفحول �ص .251
 )55المدخل �إلى مذهب الإمام �أحمد ابن حنبل �ص .181
 )56انظر :الر�سالة للإمام ال�شافعي �ص .510
 )57انظر :الم�ست�صفى ج� 2ص 352؛ �إر�شاد الفحول �ص .250
 )58انظر� :شرح اللمع ج� 2ص 1034؛ التو�ضيح والتنقيح ج2
�ص 117؛ طلعة ال�شم�س ج� 2ص .275
� )59شرح الكوكب المنير ج� 4ص .464
 )60الر�سالة �ص .511 - 510
� )61سورة الأنبياء ،الآية .107
 )62الموافقات ج� 4ص .56
 )63نهاية ال�سول ج� 4ص.551 ،547
 )64انظر� :إر�شاد الفحول �ص .252
 )65الم�ست�صفى ج� 2ص.353
 )66انظر :الإحكام للآمدي ج� 4ص 245؛ فواتح الرحمات ج2
�ص .199
 )67الفقيه والمتفقه ج� 2ص .158
 )68الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وت�صرفات القا�ضي
والإمام �ص .274
 )69الرد على من �أخلد �إلى الأر�ض �ص .13
 )70للنووي ج� 1ص .76
 )71انظر :المجموع للنووي ج � 1ص 76؛ �أدب الفتوى البن
ال�صالح �ص  40ـ � ،42أ�صول الفقه �ص .394
 )72المجموع ج� 1ص .76
 )73انظر� :أدب الفتوى البن ال�صالح �ص 46؛ المجموع ج� 1ص77؛
�صفة الفتوى �ص 22؛ المدخل �إلى مذهب �أحمد �ص 185؛
الو�سيط في �أ�صول الفقه .د .وهبة الزحيلي ج� 2ص .54
 )74المجموع ج� 1ص 44وانظر� :أدب الفتوى البن ال�صالح
�ص .36
 )75انظر� :أدب الفتوى البن ال�صالح �ص .46
 )76رد المحتار على الدر المختار ج� 1ص . 83
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 )77عقد الجيد في �أحكام االجتهاد والتقليد �ص .44
 )78انظر� :أ�صول الفقه لأبي زهرة � ،ص .401
 )79انظر � :صفة الفتوى والمفتي والم�ستفتي البن حمدان،
�ص12؛ �أ�صول مذهب الإمام �أحمد � ،ص .726
 )80انظر فتاوى وم�سائل ابن ال�صالح في التف�سير والحديث
والأ�صول21/1:؛ انظر�:صفة الفتوى البن حمدان� ،ص.13
 )81الم�ست�صفى� ،ص .373
� )82إعالم الموقعين:ج � ،1ص.10
� )83صفة الفتوى البن حمدان� ،ص .13
 )84انظر :المجموع للنووي :ج� ،1ص  ،79التقرير والتحبير:
ج� ،3ص � ،340إر�شاد الفحول :ج � ،2ص .358
 )85ج � ،8ص .358
 )86العدة لأبي يعلى ج � ،5ص .1099
 )87الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام� ،ص .256
� )88إعالم الموقعين ،ج � ،1ص .10
� )89سورة ال�شعراء ،الآية .84 :
 )90الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام� ،ص .253
� )91إعالم الموقعين ،ج � ، 4ص .256
� )92سورة �آل عمران ،الآية .159 :
 )93البرهان ج� 2ص 1330
� )94شرح اللمع ج� 2ص1307
� )95سورة البقرة ،الآية221 :
 )96انظر :فتاوى �أهل الحديث لحافظ عبد اهلل روبري ج ،1
�ص .9
 )97انظر :فتاوى نذيرية ل�سيد محمد نذير ح�سين الدهلوي،
ج � ،1ص .169 ،168
� )98إمداد المفتين لمفتي محمد �شفيع �ص.142
 )99كفاية المفتي لمفتي كفاية اهلل  ،ج � ،6ص .185
 )100انظر :فتاوى ر�ضوية لأحمد ر�ضا خان ،ج � ،1ص .748
 )101الم�صدر نف�سه :ج � ،6ص .173
 )102الم�صدر نف�سه ج � ، 2ص .269
 )103ف �ت��اوى �أم�ج��دي��ة لمفتي �أم �ج��د علي �أع�ظ�م��ي ،ج ،1
�ص.108
 )104الم�صدر نف�سه :ج� ،4ص .427 ،411 ،319 ،98 ،18
 )105فتاوى في�ض الر�سول لمفتي جالل �أحمد  ،ج � ،1ص .43
 )106انظر :الم�صدر نف�سه :ج � ،1ص .45

الفتوى
بين
النظرية
والواقع
في
باك�ستان

 )115انظر فقهي مقاالت :ج � 1ص .141
 )116انظر :المرجع نف�سه  :ج � 1ص .156-142
� )117سورة الإ�سراء ،الآية  .70 :انظر� :آب كي م�سائل اور ان
كا حل ،ج � 4ص  ،270-266جواهر الفتاوي :ج� 1ص -555
� .559إن�ساني �أع�ضاء كي بيوند كاري � :ص  40- 29ر�سائل
وم�سائل  :ج � 3ص � ،295-294آالت جديده كي �شرعي
�أحكام � :ص .179
 )118انظر :فتاوى معا�صرة للقر�ضاوي :ج � 2ص  ،530نقل
الأع�ضاء وزرعها � :ص  3لهيئة كبار العلماء.
 )119انظر  :المادة .203
 )120انظر  :المادة  230- 227من الد�ستور الباك�ستاني.

� )107أخرجه البخاري في كتاب الأدب ،باب من كفر �أخاه
بغير ت�أويل  5638والترمذي في كتاب الإيمان ،باب ما جاء
في من رمى �أخاه بالكفر .2561
 )108انظر� :شرح منظومة عقود ر�سم المفتي �ضمن مجموعة
ر�سائل ابن عابدين  :ج � 1ص .36
 )109يق�صد �صحابة ال�سلطان ،ال �صحابة الر�سول .
 )110انظر :ر�سائل البلغاء �ص  126 ،125لمحمد كرد علي.
 )111فتاوى دار العلوم ديوبند (الفتاوى)  :ج � 2ص .707
 )112فتاوى ر�ضوية  :ج � 13ص .365
 )113المرجع نف�سه :ج � 1ص .381
 )114فتاوى �أ�صحاب الحديث � :ص .274-273 ،268

فهر�س الم�صادر والمراجع

مقـــاالت

الدين ،دار الفكر ،بيروت1373 ،هـ.
� .11إن�ساني �أع�ضاء كي بيوند كاري ،للمفتي محمد �شفيع ،دار
الإ�شاعت كرات�شي ،ط :الثانية 1974م.
 .12البحر المحيط ،محمد بن بهادر الزرك�شي تحقيق :لجنة
علماء الأزهر ،طبعة دار الكتب ،الطبعة الثانية 1414هـ.
 .13البرهان في �أ�صول الفقه� ،إمام الحرمين عبد الملك بن
عبد اهلل الجويني ت  478هـ ،تحقيق :عبد العظيم الديب
الطبعة الأولى 1399هـ.
 .14بيان المخت�صر �شرح مخت�صر ابن الحاجب ،محمود بن
عبد الرحمن الأ�صفهاني ت749ه� �ـ ،تحقيق :د .محمد
مظهر ،معهد البحوث العلمية ،جامعة �أم القرى ،مكة
المكرمة.
 .15تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،ال�شيخ محمد الخ�ضري بك ،دار
القلم ،بيروت الطبعة الأولى1983 ،م.
 .16تاريخ الفقه الإ�سالمي ،محمد علي ال�ساي�س ،طبعة دار
الفكر العربي.
 .17تفهيم الم�سائل ،لموالنا كوهر رحمن ،النا�شر :الجامعة
الإ�سالمية تفهيم القر�آن ،مردان1993 ،م.
 .18التمهيد في �أ�صول الفقه� ،أبو الخطاب محفوظ بن �أحمد
الكلوذاني ت  ،510تحقيق :د .مفيد محمد ،دار المدني
جدة ،الطبعة الأولى ،عام  1406هـ1985 /م.
 .19التو�ضيح على التنقيح� ،صدر ال�شريعة عبيد اهلل بن م�سعود
البخاري ت  747هـ ،الطبعة الأول��ى ،المطبعة الخيرية،
م�صر 1322هـ.

� .1آب ك��ي م�سائل اور ان ك��ا ح��ل ،ل�م��والن��ا محمد يو�سف
لدهيانوي ،مكتبة لدهيانوي ،بنوري تا�ؤن كرات�شي.
� .2آالت جديده كي �شرعي �أحكام ،للمفتي محمد �شفيع� ،إدارة
المعارف  ،كرات�شي1993 ،م 1414هـ.
 .3الإح�ك��ام في �أ��ص��ول الأح �ك��ام� ،أب��و محمد علي بن �أحمد
الظاهري ت 456هـ ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .4الإحكام في �أ�صول الأحكام� ،سيف الدين علي بن �أبي علي
الآم��دي ت  631هـ ،دار الفكر العلمية ،بيروت ،الطبعة
الأولى عام 1404هـ.
 .5الإح�ك��ام في تمييز الفتاوى عن الأح�ك��ام� ،شهاب الدين
�أحمد بن �إدري�س القرافي ت684ه �ـ ،مكتبة المطبوعات
الإ�سالمية ،بيروت ،الطبعة الثانية 1416هـ.
� .6أدب الفتوى و�شروط المفتي و�صفة الم�ستفتي ،عثمان بن
ال�صالح ال�شهرزوري تحقيق :د .رفعت ف��وزي ،مطبعة
المدني ،القاهرة ،الطبعة الأولى 1413هـ.
� .7إر�شاد الفحول ،محمد بن على ال�شوكاني ،ت  1250هـ،
مطبعة م�صطفى البابي ،القاهرة ،عام  1358هـ.
� .8أ�صول الفقه ،الإم��ام محمد �أبو زهرة ،دار الفكر العربي
م�صر.
� .9أ�صول مذهب الإمام �أحمد ،د .عبد اهلل بن عبد المح�سن
ال�ت��رك��ي ،م�ؤ�س�سة ال��ر��س��ال��ة ،ب �ي��روت ،الطبعة الثانية،
1410هـ.
� .10إع�لام الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن �أب��ي بكر
(اب��ن قيم الجوزية) ت 751ه��ـ ،تحقيق :محمد محيي
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 .20تي�سير التحرير ،محمد �أمين �أمير باد�شاه ،ت 987ه�ـ،
طبعة م�صطفى البابي ،القاهرة ،عام 1350هـ.
 .21جواهر الفتاوى ،للمفتي عبد ال�سالم� ،إ�سالمي كتب خانه
بنوري تا�ؤن كرات�شي.
 .22حجة اهلل البالغة� ،شاه ولي اهلل �أحمد بن عبد الرحيم
الدهلوي ت1176هـ ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة.
 .23درا�سة تاريخية للفقه و�أ�صوله ،د .م�صطفى �سعيد الخن،
ال�شركة المتحدة للتوزيع ،دم�شق ،الطبعة الأولى 1404هـ.
 .24د�ستور جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وزارة القانون
وال�ش�ؤون البرلمانية  -الباك�ستان.
 .25رد المحتار على ال ��در ال�م�خ�ت��ار ،محمد �أم �ي��ن (اب��ن
عابدين) ت  1252هـ ،دار الفكر للطباعة والن�شر ،لبنان
1415هـ1995/م.
 .26الرد على من �أخلد �إلى الأر�ض ،جالل الدين عبد الرحمن
ال�سيوطي ت911ه� �ـ ،دار الكتب العلمية ،ب�ي��روت ،عام
1403هـ1983 /م.
 .27الر�سالة ،محمد بن �إدري�س ال�شافعي ت 204هـ ،تحقيق:
�أحمد �شاكر ،دار الفكر.
 .28ر�سائل البلغاء لمحمد ك��رد علي ،دار الكتب العربية،
القاهرة 1331هـ1913/م.
 .29ر�سائل وم�سائل ،لأبي الأعلى المودودي� ،إ�سالمك ببل�شرز،
الهور ،ط :العا�شرة 1979م.
 .30رو�ضة الطالبين وعمدة المفتين ،يحيى بن �شرف النووي،
ت 686ه� �ـ ،المكتب الإ��س�لام��ي ،ب�ي��روت الطبعة الثانية
1405هـ.
 .31رو�ضة الناظر وجنة المناظر ،عبداهلل بن �أحمد بن قدامة
المقد�سي ت  ،620تحقيق :د .عبد العزيز ال�سعيد ،الطبعة
الثانية1399 ،هـ1979/م.
� .32سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ت  ،275تحقيق:
محمد عبد الباقي ،دار �إحياء التراث العربي1395 ،هـ.
� .33سنن �أبي داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني ،ت275هـ،
تعليق :محمد محيي الدين ،طبعة دار الفكر.
� .34سنن الترمذي ،لمحمد بن عي�سى الترمذي ،ت279 :هـ،
تحقيق� :أحمد �شاكر ومحمد ف ��ؤاد عبد الباقي ،مطبعة
م�صطفى البابي الحلبي ،القاهرة.
� .35سنن ال��دارم��ي ،لأب��ي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن
ال��دارم��ي المتوفى �سنة 255ه� �ـ ،تحقيق :محمد �أحمد
دهمان ،دار �إحياء ال�سنة النبوية.

�آفاق الثقافة والتراث 47

 .36ال�سنن الكبرى� ،أحمد بن الح�سين البيهقي ،ت 458هـ،
طبعة دار الفكر.
� .37شرح تنقيح الف�صول� ،أحمد بن �إدري�س القرافي ،ت684هـ،
تحقيق :طه عبد الر�ؤوف ،طبعة مكتبة الكليات الأزهرية
ودار الفكر ،عام 1393هـ1973 /م.
� .38شرح الكوكب المنير ،محمد بن عبد العزيز الفتوحي،
ت 972هـ تحقيق :د .محمد الزحيلي ود .نزيه حماد ،دار
الفكر ،دم�شق ،عام  1400هـ 1980/م.
� .39شرح اللمع� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي ال�شيرازي ت،476
تحقيق :عبد المجيد التركي ،دار ال�غ��رب الإ�سالمي،
بيروت ،الطبعة الأولى  1408هـ1988/م.
� .40شرح منظومة عقود ر�سم المفتي (�ضمن ر�سائل ابن
عابدين) لمحمد �أمين ال�شهير بابن عابدين ،ت�صوير :
�سهيل �أكاديمي ،الهور ،بدون تاريخ.
 .41ال�صحاح� ،إ�سماعيل بن حماد الجوهري ،ت 400ه �ـ،
تحقيق� :أحمد عطار ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،عام
1377هـ.
� .42صحيح البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل البخاري ،ت256هـ،
المكتبة الإ�سالمية� ،إ�ستانبول.
� .43صحيح م�سلم ،م�سلم بن الحجاج الق�شيري ،ت 261هـ،
تحقيق :محمد ف�ؤاد ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت،
الطبعة الثانية 1972م.
� .44صفة الفتوى والمفتي والم�ستفتي� ،أح�م��د ب��ن حمدان
الحراني ،ت 695هـ ،تعليق :محمد نا�صر الدين الألباني،
طبعة المكتب الإ�سالمي ،دم�شق ،الطبعة الثانية ،عام
1394هـ.
 .45طبقات الفقهاء� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي الفيروز�آبادي،
ت  476هـ ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار الرائد العربي،
بيروت.
 .46العدة في �أ�صول الفقه للقا�ضي �أبي يعلي ،المتوفى �سنة
458ه �ـ ،تحقيق� :أحمد بن علي �سير المباركي ،الطبعة
الثانية1410 ،هـ.
 .47عقد الجيد في �أحكام االجتهاد والتقليد� ،شاه ولي اهلل
�أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ،ت 1176ه �ـ ،المطبعة
ال�سلفية ،القاهرة1385 ،هـ.
 .48فتاوى اب��ن ر�شد ،محمد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي،
تحقيق :مختار التعليلي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت،
الطبعة الأولى 1978م.
 .49فتاوى �أمجدية لمفتي �أمجد علي �أعظمي ،مكتبة ر�ضوية،
�آرام باغ  -كرات�شي1997 ،م.
 .50فتاوى �أهل الحديث لحافظ عبد اهلل روبري ،دار �إحياء
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 .69المح�صول ،فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،ت 606هـ،
تحقيق :طه العلواني ،مطابع ال�ف��رزدق ،الريا�ض ،عام
 1399هـ1979 /م.
 .70مخت�صر رو�ضة الناظر� ،سليمان بن عبد القوى الطوفي،
ت716هـ ،م�ؤ�س�سة النور للطباعة ،الريا�ض ،عام 1373هـ.
 .71المخت�صر في �أ�صول الفقه ،عالء الدين علي بن محمد
البعلي ،ت  803هـ ،تحقيق :محمد مظهر بقا ،طبع دار
الفكر ،دم�شق ،عام1400هـ1980/م.
 .72المدخل �إلى درا�سة الت�شريع الإ�سالمي ،محمد الهزايمة
وم�صطفى نجيب ،دار عمار ،الطبعة الأولى1411 ،هـ.
 .73المدخل �إلى مذهب الإمام �أحمد ،عبد القادر بن �أحمد ،ت
1346هـ� ،إدارة الطباعة المنيرية ،القاهرة.
 .74المدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية ،د .عبد الكريم
زيدان ،مكتبة القد�س وم�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة ال�ساد�سة
1402هـ.
 .75الم�ست�صفى� ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،ت505هـ،
المطبعة الأميرية ببوالق ،الطبعة الأولى عام 1322هـ.
 .76الم�صباح المنير� ،أحمد بن محمد الفيومي ،ت 770هـ،
المطبعة الأميرية ،القاهرة.
 .77المعتمد في �أ�صول الفقه� ،أب��و الح�سين محمد بن علي
الب�صري ،ت  436هـ ،تحقيق :محمد حميد اهلل ،المعهد
العلمي ،دم�شق1384 ،هـ1964/م.
 .78معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س ،ت395هـ ،تحقيق:
عبد ال�سالم ه��ارون مكتبة الإع�لام الإ�سالمي ،طهران،
عام 1404هـ.
 .79منتهى ال�سول والأمل في علمي الأ�صول والجدل� ،أبو عمر
عثمان بن عمرو (ابن الحاجب) المالكي ،ت 646هـ ،دار
الكتب العلمية ،بيروت .وق��د طبع خط�أ بعنوان «منتهى
الو�صول والأمل في علمي الأ�صول والجدل».
 .80الموافقات في �أ�صول الفقه� ،أبو �إ�سحاق بن مو�سى ال�شاطبي
ت  790هـ ،دار الفكر للطباعة والن�شر ،عام 1341هـ.
 .81ميزان االعتدال في نقد الرجال ،محمد بن �أحمد الذهبي،
ت748هـ ،تحقيق :علي البخاري ،دار المعرفة ،بيروت.
 .82نزهة الخاطر العاطر ،عبد القادر بن م�صطفى بدران
الدومي ،ت  1346هـ ،دار الكتب العملية ،بيروت.
 .83نهاية ال�سول �شرح منهاج الأ�صول ،جمال الدين عبدالرحيم
الإ�سنوي ،ت  772هـ ،عالم الكتب.
 .84الو�سيط في �أ�صول الفقه ،د .وهبة الزحيلي ،طبعة المطبعة
التعاونية ،دم�شق ،عام 1982م.

ال�سنة النبوية� ،سركودها1994 ،م.
 .51فتاوى دار العلوم ديوبند ،للمفتي عزيز الرحمن ،دار
الإ�شاعت اردو بازار كرات�شي.
 .52فتاوى ر�ضوية لأعلح�ضرت �أحمد ر�ضا خان ،دار العلوم
�أمجدية ،مكتبة ر�ضوية� ،آرام باغ  -كرات�شي.
 .53فتاوى في�ض الر�سول لمفتي جالل �أحمد� ،شبير برادرز،
اردو بازار ،الهور 1993م.
 .54ف �ت��اوى م�ع��ا��ص��رة ،ل�ل��دك�ت��ور ي��و��س��ف ال �ق��ر� �ض��اوي ،دار
ال��وف��اء للطباعة والن�شر وال�ت��وزي��ع ،م�صر ،ط :الثالثة
1415هـ1994/م.
 .55فتاوى نذيرية ل�سيد محمد نذير ح�سين الدهلوي ،مكتبة
المعارف الإ�سالمية ،كجرانواله1988 ،م.
 .56ال�ف��روق� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري����س القرافي ،ت
674هـ ،طبعة دار المعرفة وعالم الكتب ،بيروت.
 .57فقهي مقاالت لمفتي محمد تقي العثماني ،النا�شر :ميمن
�إ�سالمك ببل�شرز  -كرات�شي.
 .58الفقيه والمتفقه� ،أحمد بن علي البغدادي ،ت 463ه�ـ،
تحقيق :ع��ادل ال �ع��زازي ،دار اب��ن الجوزية ،ال�سعودية،
الطبعة الأولى 1417هـ.
 .59الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ��س�لام��ي ،محمد بن
الح�سن الثعالبي ،ت  1376هـ ،المكتبة العلمية بالمدينة
المنورة ،عام 1396م.
 .60القامو�س المحيط ،محمد بن يعقوب ال�ف�ي��روز�آب��ادي،
ت817هـ ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .61ك�شف الأ�سرار ،عالء الدين عبد العزيز بن �أحمد البخاري،
ت 730هـ ،مطبعة دار �سعادات �إ�سطنبول ،عام 1308هـ.
 .62ك�شف الخفاء� ،إ�سماعيل بن محمد العجلوني ،ت 1162هـ،
تعليق� :أحمد القال�ش ،مكتبة التراث الإ�سالمي ،حلب.
 .63كفاية المفتي لمفتي كفاية اهلل ،مكتبة �إمدادية ،ملتان.
 .64كنز العمال ف��ي �سنن الأق ��وال والأف �ع��ال ،ع�لاء الدين
علي المتقي بن ح�سام الدين الهندي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت1399 ،هـ.
 .65ل�سان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ،ت 711هـ ،دار
�صادر ،بيروت.
 .66ل�سان الميزان� ،أحمد بن علي الع�سقالني ،ت  852هـ،
م�ؤ�س�سة الأعلم ،بيروت ،الطبعة الثانية 1390هـ.
 .67اللمع� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي ال�شيرازي ،ت 648هـ،
م�صطفى البابي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  1377هـ.
 .68المجموع �شرح المهذب ،يحيى بن �شرف النووي ،ت676هـ،
مطبعة الت�ضامن الأخوي ،القاهرة ،عام 1347هـ.
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متغيرات الأن�شطة االقت�صادية للمر�أة المغربية
في مرحلة الحماية الفرن�سية
د .ح�سنة مازي

تازة  -المغرب
تقديــــم :
لعبت المر�أة دورا مه ًّما في �صنع ح�ضارة المغرب الأق�صى عبر ع�صوره المتعاقبة .فلقد عملت
في الخفاء ورب��ت الأج�ي��ال ،كما �ساهمت ب�شكل مبا�شر في الحياة االقت�صادية .و�إذا كانت العديد
من الم�صنفات التاريخية قد �أ�شارت �إلى بع�ض الن�ساء المغربيات اللواتي �صنعن التاريخ ،كالكاهنة
«الأورا��س�ي��ة» ،وكنزة الأ ْو َرب �ي��ة ،وزينب النفزاوية ،وخناتة بنت بكار وم�سعودة الوزكيتية( )1وغيرهن
كثيرات ،ف�إن عامة المغربيات كن ي�ساهمن في الحياة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،بل �إن بع�ض
المهن والحرف كانت حكرا عليهن .ولعل خير نموذج ن�سوقه في هذا ال�صدد هو العريفة بنت ن َْج َوا
التي حولت حياة ال�سعديين من البداوة �إلى الح�ضارة و�أثثت ملكهم و�أ�ضفت عليه �صفة المدنية �سواء
في الم�أكل �أو الم�شرب �أو الملب�س ،وهي التي قال عنها الم�ؤرخ المجهول« :زينت لهم الدار وقامت
بهمتهم فيها»(.)2
ومع �أهمية الأدوار التي لعبتها المر�أة المغربية،
ف�إن الباحث عندما يتفح�ص م�صادر تاريخ المغرب
قلما يعثر على ن�صو�ص تتناول بتف�صيل دور الن�ساء
في �صنع الح�ضارة المغربية �إال من �شكلن حاالت
ا�ستثناء ب�إ�سهامهن في ت�سيير دواليب الحكم �أو من
كن من المت�صوفات اللواتي ورد ذكرهن في بع�ض
كتب التراجم( .)3وهو ما يبين التهمي�ش والإهمال
الذي عانت منه المر�أة بالرغم من ج�سامة المهام
التي ا�ضطلعت بها في بناء �صرح الح�ضارة المغربية.
لقد عملت ال �م��ر�أة المغربية ف��ي العديد من
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المجاالت ،كالأ�سرة وال�صحة والحرف اليدوية .وكان
المغربي �إذا �أراد �أن يتزوج ي�أخذ بعين االعتبار ما
تتقنه المر�أة من �صنائع ،في�س�أل «عن ح�سب المر�أة
ون�سبها ودينها ومالها وجمالها و�أخالقها و�سيرتها
وعواطفها وم��ا تح�سنه م��ن ال�صنائع»( .)4ورغ��م
�أن �أغلب الن�ساء كن يمار�سن �أن�شطة اقت�صادية،
ف�إنهن لم يكن منظمات داخل الحنطات على غرار
باقي الحرفيين ،ولم تكن هذه الأن�شطة ترقى �إلى
درجة مهنة �أو حرفة �إال مع �أواخر مرحلة الحماية.
وهذا ما ي�سوغ اختيارنا لعنوان «متغيرات الأن�شطة

متغيرات
الأن�شطة
االقت�صادية
للمر�أة
المغربية
في مرحلة
الحماية
الفرن�سية

فعا�شت بموجب ذلك حياة قوامها التبعية للرجل.
واختلفت هذه الو�ضعية باختالف المناطق والبيئات
والو�ضع المادي للعائلة التي تنتمي �إليها المر�أة.
ويمكن تق�سيم المهن التي مار�ستها المر�أة المغربية
�إل��ى ع��دة �أ�صناف ،منها الخدماتية وال�صناعية
والتجارية وغير ذلك.
�أ) مهن خدماتية :

االقت�صادية للمر�أة المغربية في مرحلة الحماية
الفرن�سية».
نهدف من هذا العمل �إلى ت�سليط ال�ضوء على
بع�ض الأن�شطة االقت�صادية التي مار�ستها المر�أة
المغربية عبر تاريخها ،والتعريف بالحرف التي
كانت من اخت�صا�ص الن�ساء ،ونرمي �أي�ضا �إلى �إبراز
مدى �إ�سهامهن في توازن اقت�صاد الأ�سر .كما ن�سعى
�إلى الوقوف عند متغيرات و�ضع المر�أة المغربية
خالل حقبة الحماية ،وذلك بتبيان مجاالت عمل
المر�أة التي تقل�صت �أو اندثرت ،وتلك الجديدة التي
واكبت المد اال�ستعماري بالمغرب ف�شكلت مجاال
بكرا امتد �إليه ن�شاط المر�أة المغربية.

 الخاطبات :كان للخاطبات دور محوري فيالحياة االجتماعية المغربية .وال غرو �أن �سماهن
لوطورنو بـ«طائفة المحافظات على التقاليد»()5؛
لأن دوره��ن لم يقت�صر على خطبة الفتاة ،بل كن
يحر�صن على �أدق التفا�صيل المرتبطة بالزفاف(.)6
وقد حملن عدة �أ�سماء ،كالما�شطات والنكافات،
وه��ن ال �ل��وات��ي ي��زي��ن ال�ع��رائ����س .وك��ان��ت المعلمة
النكافة هي الخاطبة الرئي�سية .وبلغ عددهن �سنة
 1923بفا�س  77ام ��ر�أة يتوزعن على  15فرقة،
وكن خا�ضعات ل�سلطة البا�شا( .)7ويتجلى دورهن
المحوري في كونهن م�ست�شارات في الزواج ،بحيث
«ال يفوت الن�ساء من جهتهن �أن يق�صدن الخاطبات
اللواتي يعرفن جميع �أ�سر المدينة وي�ستطعن �إعطاء
معلومات نفي�سة»(.)8

 -1مجاالت عمل المر�أة المغربية قبل
مرحلة الحماية :

مقـــاالت

يمكن تق�سيم المهن ال�ت��ي مار�ستها ال �م��ر�أة
المغربية عبر تاريخها �إل��ى مهن ترتبط بالمجال
الفالحي في البوادي ،وحرف �صناعية كانت تمار�س
بالمنازل بالبوادي والحوا�ضر على حد �سواء .كما
ن�شطت ،في حاالت نادرة ،في المجال التجاري ،كبيع
ال�صوف ب�سوق الغزل التي كانت مخ�ص�صة للن�ساء
بمدينة تطوان .وكان المجال الأكبر الذي ن�شطت
فيه المر�أة هو مجال الأعمال الخدماتية ،كالنكافات
والخاطبات والحنايات وال�ق��واب��ل وم�ستخدمات
الحمامات ،لأن هذه المهن ترتبط بحاجيات الن�ساء
تحديدا ،وتتما�شى وعوائد المجتمع المغربي الذي
كان يرف�ض االختالط بين الجن�سين.

 م�ستخدمات الحمام :كانت الن�ساء ،تما�شيا مععوائد المجتمع المغربي ،تلج الحمامات في �أوقات
معينة؛ لأن جلها كانت ت�ستعمل من قبل الرجال
والن�ساء ،فكان «للرجال �أوق��ات معينة بين ال�ساعة
الثالثة وال��راب�ع��ة ع�صر ًا� ،أو �أك�ث��ر �أو �أق��ل بح�سب
الف�صول ،ويخ�ص�ص باقي اليوم للن�ساء .ف�إذا دخلن
�إلى الحمام م ّد حبل على عر�ض الباب للإ�شعار بذلك
حتى ال يدخله رجل .و�إذا �أراد �أحدهم �أن يقول �شيئا
لزوجته فعليه �أن ينادي �إحدى م�ستخدمات الحمام،

ق��ام تق�سيم العمل بين ال��رج��ل وال �م��ر�أة على
ح�صر مهامها في القيام بالأعمال المنزلية ،في
حين تكلف الرجل بجل الأعمال خارج البيت .وهو
ما هم�ش دور المر�أة وقيد قدراتها على العطاء،
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وهن زنجيات ،لتقوم بمهمة التبليغ» (.)9
 ال �ق��واب��ل� :سمى اب��ن خ �ل��دون ه��ذه الحرفةب�صناعة التوليد؛ «وهي �صناعة يعرف بها العمل في
ا�ستخراج المولود الآدمي من بطن �أمه من الرفق
في �إخراجه من رحمها وتهيئة �أ�سباب ذلك ،ثم ما
ي�صلحه بعد الخروج على ما نذكر .وهي مخت�صة
بالن�ساء في غالب الأمر لما �أنهن الظاهرات بع�ضهن
على عورات بع�ض وت�سمى القائمة على ذلك منهن
القابلة»( .)10ولم تقت�صر مهمة القابلة على التوليد
بل كانت تقوم ببع�ض المهام الأخرى ،كالت�أكد من
بكارة الفتيات؛ �إذ «ت�شير كتب الوثائق �إل��ى عادة
قيام امر�أتين تدعيان القابلتين باختبار �أح��وال
الفتاة ،ف�إذا وجدتاها بكرا ت�سلمان لها �شهادة تثبت
ذل ��ك»( .)11وم��ا ي��دل على تجذر مهمة القابلة في
المجتمع المغربي ورودها في �أمثال العامة(.)12
حققت القابالت عائدات مالية مهمة وح�صلن
على م�ساعدات قيمة وخ�صو�صا م��ن قبل ن�ساء
الأغنياء ،فكان «يكرم �أق��ارب المولود القابلة كل
بما ق��در عليه وي�سمون ذل��ك الب�شارة و�إذا كان
�أه��ل المولود من المترفين منحوا القابلة ك�سوة
وكل من �أتى لزيارة المولود ورام ر�ؤيته يقدم لأمه
نقودا وي�سمون ذلك البيا�ض ف�إذا كانت النف�ساء من
�أهل الملأ �سلمت جميع ما يقدم �إليها للقابلة و�إال
ا�ست�أثرت بذلك»(.)13
وقد تم تنظيم مهنة القوابل ومهنة ال�صيدلة
والتطبيب وطب الأ�سنان في مرحلة الحماية ب�صدور
عدد من الظهائر ال�شريفة ،غير �أن هذه الن�صو�ص
القانونية لم ت�شمل القوابل الم�سلمات( .)14وقد
ا�ستثني تطبيب المغاربة من المهن التي تم تنظيمها
لأنها ال ت�شكل خطورة على المعمر الأورب ��ي؛ فال
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ال��والدة وال نزع الأ�سنان وال بيع الأع�شاب الطبية
ي�شكلون خطورة �أو م�صدر عدوى للإن�سان الأوربي،
لأن �إدارة الحماية اهتمت ،منذ ب��داي��ة وجودها
بالمغرب ،بالأمرا�ض المعدية التي يمكن �أن تودي
بحياة الأوربيين في حين ظل ما ال يم�س حياتهم
خ��ارج ح�ساباتها .كما �أن�ه��ا �سمحت للم�سلمين
بممار�سة هذه المهن لتغطية النق�ص في عدد الأطر
الطبية .ورغم ذلك فقد ب��د�أت المهام التي كانت
تقوم بها القابلة تتراجع ن�سبيا مع حقبة الحماية
التي �أ�س�ست للطب الع�صري بالمغرب ،ف�أن�ش�أت
عددا من دور الوالدة التي بد�أت تب�شر بتراجع مهنة
القوابل التقليدية .كما �أن المغاربة �أدرك��وا �أهمية
التوليد الع�صري ف�ضمنوا دفتر المطالب الذي قدم متغيرات
لل�سلطان محمد بن يو�سف �سنة  1934بندا ين�ص الأن�شطة
على �ضرورة �إن�شاء مدار�س لتكوين القوابل .وبد�أت االقت�صادية
الن�ساء ،خ�صو�صا من �أو�ساط الأعيان ،يتجهن �إلى
للمر�أة
الم�ست�شفيات التي �أن�ش�أتها الحماية من �أجل الوالدة المغربية
بها ،في حين ظلت الوالدة التقليدية هي ال�سائدة في في مرحلة
الحماية
�أو�ساط العامة( .)15و�سرعان ما انتقل تدريجيا هذا
التحول الذي م�س فئة الخا�صة �إلى العامة ،حيث الفرن�سية
لوحظ ،خ�صو�صا في �أواخر مرحلة الحماية� ،إقبال
متزايد للن�ساء على الطب الع�صري .وهو ما �شكل
�إحدى الو�سائل التي جعلت المر�أة تتعود على ولوج
الأماكن العمومية( ،)16وكان له ت�أثير على التحوالت
االجتماعية التي �شهدها المغرب في �أواخر حقبة
الحماية وفي عهد اال�ستقالل.
 ال�شوافات :في نف�س �إطار الدور العالجي الذيمار�سته الن�ساء نجد المجتمع المغربي يلج�أ ،عند
الحاجة� ،إلى ما عرف بـ«ال�شوافة» �أو «الكزانة» �أو
«العوادة» اللواتي كانت لهن طرق خا�صة في العالج.
وقد لعبت ه�ؤالء الن�ساء دورين متداخلين يقومان

 العريفات :لعبت المر�أة المغربية دورا �آخريرتبط بما يمكن اعتباره دور الخبيرة ،وهو ما عرف
في المجتمع المغربي بالعريفة .وقد حملت هذا
اال�سم «ل�شدة اليقين من اطالعها ومعرفتها لكل
خفايا الن�ساء خا�صة والمجتمع ب�شكل عام .ولقد
�أخ��ذ هذا ال��دور يتقل�ص مع تطور �أنماط العي�ش،
ولكنه ما زال قائما ب�سبب بقايا من الأ�سر التقليدية
التي ما زالت في حاجة �إلى مثل هذه الو�سيلة» (.)19
وه��ذا اال�ستمرار للأ�سر التقليدية هو ال��ذي جعل
�إدارة الحماية تعتمد بدورها على العريفة من �أجل
التوا�صل مع الن�ساء المغربيات وخا�صة في المجال
الطبي ،حيث ك��ان العالج في المنازل يتم تحت
مرقابة العريفة(.)20

على العالج النف�سي والع�ضوي؛ فقد ا�ستخدمت
ال�شوافة والعوادة و�سائل خا�صة وطرقا غام�ضة ال
يملك فك طال�سمها �سواهما بغية �إعادة االطمئنان
�إلى النفو�س.

مقـــاالت

وف���ض�لا ع��ن ال �ع�لاج النف�سي ك��ان��ت ل�ل�م��ر�أة
المغربية خبرة هامة بالأع�شاب التي ا�ستخدمتها
في عالج المر�ضى .وا�ستعانت �أي�ضا ب�أع�ضاء بع�ض
الحيوانات والمعادن .ومن العرافين «ن�ساء يوهمن
العامة ب�أنهن يرتبطن ب�صداقة مع �شياطين من
�أنواع مختلفة ،ي�سمين بع�ضهم بال�شياطين الحمر،
وبع�ضهم بال�شياطين البي�ض �أو ال�سود .وعندما
يطلب منهن �أن يتنب�أن ب�شيء من الأ�شياء يتطيبن
بعطور مختلفة ال��روائ��ح ،فيدخل فيهن ال�شيطان
الذي دعونه ح�سب زعمهن ،ويغيرن حينئذ �أ�صواتهن
ليوهمن �أن��ه المتكلم بفمهن...لكن النا�س الذين
يتمتعون باال�ستقامة ف�ضال ع��ن العلم والخبرة
ي�سمون ه�ؤالء الن�ساء م�ساحقات» .وي�ستمر الوزان
في �سرد الطرق الملتوية التي توقع بها العرافات
الن�ساء في �شباكهن ،وما يقمن به من �أعمال مخلة
بالحياء ،ويبرز كيفية ول��وج العرافات الجديدات
لطائفتهن(.)17

وبالإ�ضافة �إلى هذا ال��دور ،لعبت المر�أة دورا
يرتبط بمجال الخبرة في ميدان النخا�سة فكانت
مقينة وق�ه��رم��ان��ة ،ت ��درك ج�ي��دا قيمة ال �ج��واري
المعرو�ضات للبيع ،وتعرف كيف ت�ستغلهن ول�صالح
من تبيعهن( .)21غير �أن هذه المهمة انقر�ضت مع
�إلغاء الرق.
 ال�م��ر��ض�ع��ات :كانت بع�ض الأ��س��ر ت�ست�أجر،عند الحاجة ،مر�ضعة لمواليدها .وق��د تراجعت
ه��ذه المهمة م��ع م��رح�ل��ة ال�ح�م��اي��ة ،ح�ي��ث ب��د�أت
الأمهات العاجزات عن الر�ضاعة الطبيعية تلج�أن
�إل��ى �إر��ض��اع �أبنائهن بطرق ا�صطناعية .و�أ�صبح
ا�ستئجار المر�ضعات في حقبة الحماية مو�ضوع
نقا�ش للتخوف من الأمرا�ض التي يمكن �أن تنتقل
من المر�ضعة �إلى الر�ضيع .ولذلك �أدرج��ت �إدارة
التعليم العمومي في المقررات التي تلقن للفتيات
في مدار�س البنات كيفية �إعداد الر�ضاعة والتربية
ال�صحية للأطفال ،بغية الحفاظ على ما كان ليوطي
يطلق عليه «الر�أ�سمال الب�شري».

 البغايا :تعتبر مهنة البغاء من �أق��دم المهنالتي مار�ستها الن�ساء .يقول الح�سن ال��وزان وهو
يتحدث عن مدينة فا�س« :وفيها �أي�ضا دور عمومية
تمار�س فيها البغايا مهنتهن بثمن بخ�س ،تحت حماية
رئي�س ال�شرطة �أو حاكم المدينة»( .)18وقد ا�ستمرت
ممار�سة الن�ساء لهذه المهنة في مرحلة الحماية .بل
�إنها �أ�صبحت مقننة ،وتم تجميع الممار�سات لها في
�أحياء خا�صة ،و�أ�ضحت الن�ساء خا�ضعات لل�ضريبة
وللمراقبة ال�صحية!!
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 ال�شيخات :مار�ست الن�ساء هذه المهنة فيجل المدن المغربية ،واختلفت �أ�سما�ؤهن من مدينة
�إل��ى �أخ��رى؛ ف�سمين في مراك�ش بالعياطات وبلغ
عددهن بها � 30سنة  .1923و�أطلق عليهن في �سال
ا�سم الم�سمعات اللواتي كن يعزفن على �آلة الرباب
والتعريجة والطر ،وق��در عددهن بالرباط بـ 12
�شيخة( .)22و�شكلت هذه الفئة من الن�ساء بمدينة
فا�س طبقتين متميزتين« :المغنيات» و«ال�شيخات».
وقد �أدرك بع�ضهن ال�شهرة لجمال �صوتهن في حين
ارتبط النجاح ال��ذي حققته �أخ��ري��ات بمفاتنهن.
و�شاركت «ال�شيخات» في ع��دة احتفاالت عائلية،
كالزفاف ،والختان ،والعقيقة...وح�صلن بذلك على
موارد مالية مهمة(.)23
لقد ك��ان للمغنيات مكانة مهمة ل��دى بع�ض
ال�سالطين المولعين بالطرب ،ومنهم ال�سلطان
محمد بن عبد الرحمن بن ه�شام ال��ذي «ك��ان له
ولوع بالطرب والنغمات المو�سيقية اتخذ لتعلم ذلك
جماعة من الإماء وعين لتعليمهن المعلم ال�ساوري
�أمهر �أرباب ال�صناعة المو�سيقية في ع�صره فتعلمن
وبرعن في ذلك ...واقتفى �أثره من بعده في ذلك
نجله المقد�س موالنا الح�سن برد اهلل ثراه وكذلك
حفيده �إمام ع�صرنا» (.)24
 مهن ترتبط بالطبخ :ا�شتغلت فئة من الن�ساءبالطبخ في الوالئم .وتعتبر هذه الحرفة من المهن
القليلة التي انتظمت فيها الن�ساء في الحنطات؛
يقول لوطورنو عن الطباخة بفا�س� :إنهم «كانوا من
الجن�سين .كان الرجال قليلي العدد ،حوالي ع�شرة،
لكنهم كانوا يديرون الطائفة وهي الطائفة الوحيدة
المختلطة بفا�س ،ح�سب علمي .كانت الن�ساء كلهن
زنجيات معتقات ( )...وكن ي�شتغلن تحت م�س�ؤولية
�أمين ال�ط��ائ�ف��ة»( .)25كما وج��دت �أي�ضا ال�ت��رادات
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اللواتي يعددن التريد ،ثم فتاالت الك�سك�س .فمثال
بفا�س كان لفتاالت الك�سك�س مقر بالر�صيف حيث
يتم ت�شغيلهن من طرف الأ�شخا�ص الراغبين في
اال�ستفادة من خدماتهن(.)26
ب) مهن �صناعية :
اختلفت المهن ال�صناعية التي مار�ستها المر�أة
المغربية بح�سب انتمائها للبادية �أو للحا�ضرة .فقد
كانت الن�ساء في الو�سط الح�ضري ال يغادرن المنازل
�إال ن ��ادرا ،ويق�ضين وقتا طويال ف��ي الت�سلية في
�سطوح المنازل ،وتجلت م�ساهمتهن االقت�صادية في
ا�شتغالهن بالن�سيج والتطريز و�صنع بع�ض المالب�س.
كما ن�شطت بع�ضهن في المجال التجاري ،خ�صو�صا
متغيرات
ما ارتبط منه بالغزل ،وكانت هذه الحاالت ت�شكل
الأن�شطة
ا�ستثناء� .أم��ا ف��ي ال �ب��وادي فقد ك��ان مجال عمل
االقت�صادية
المر�أة �أو�سع و�أرحب بحيث مار�ست �أعماال فالحية،
للمر�أة
�إلى جانب جلب الحطب والماء والقيام بالأعمال المغربية
المنزلية وال�سهر على تربية الأبناء.
في مرحلة
 معدات ال�صوف والغزاالت :ا�شتهرت المر�أةالمغربية عامة والأمازيغية خا�صة ب�إعداد ال�صوف.
وكان غزل ال�صوف حرفة خا�صة بها ،وا�ستطاعت
الن�ساء في مراك�ش تنظيم �أنف�سهن في �سوق الغزل
التي كن يبعن فيها ما تنتجه �أيديهن من غزل(.)27
وظل �إعداد ال�صوف بالمغرب يتم وفق طرق تقليدية
متوارثة ،وغالبا ما ا�ضطلعت المر�أة بهذه المهمة �إلى
جانب �أ�شغالها المنزلية ،لذلك لم تنتظم الن�ساء في
حنطة .وقامت العديد من الحنطات المعتمدة في
�إنتاجها على ال�صوف .وكانت الن�ساء تقوم بعمليات
الغ�سل والتبيي�ض والم�شط وال�صباغة ،وقد ظلت كل
الطرق الم�ستعملة في �إع��داد ال�صوف تقليدية لم
تتطور منذ قرون( .)28وكانت هذه الأعمال متوارثة.

الحماية
الفرن�سية

مقـــاالت

ووف��رت ال�غ��ازالت وتجار ال�صوف ال�م��ادة الأولية
ال�ضرورية لقيام العديد من الأن�شطة ،ك�صناعة
المالب�س ،وال��زراب��ي ،وال���درازة وغيرها .و�شكل
العمل بهذه الحرفة م�صدر دخ��ل مهم بالن�سبة
للن�ساء؛ بحيث �أ�شار الح�سن ال��وزان �إلى �أن ن�ساء
�أف��زا «ماهرات جدا في خدمة ال�صوف :ي�صنعن
منه البران�س والأك�سية الفاخرة ،فيك�سبن هكذا من
المال �أكثر مما يك�سبه الرجال» (.)29

ح�ضرية ،وهي التي كانت ت�صنع بالدار البي�ضاء
والرباط حيث بلغ عدد العامالت بها �سنة ،1923
� 360صانعة( ،)32وكانت لهذه الزرابي خ�صائ�ص
مميزة .وزرابي بدوية تنتجها الن�ساء الأمازيغيات،
و�أح�سن نماذجها تلك التي تنتجها ن�ساء زيان(.)33
وا�ستطاعت المعلمات الزرابيات �إنتاج مجموعة من
الزرابي المغربية متقنة ال�صنع عرفت ب�أ�صالة هذه
ال�صنعة.

 ��ص�ن��اع��ة ال ��زراب ��ي :ك��ان��ت ه��ذه الحرفة مناخت�صا�ص الن�ساء ف��ي ج��ل مراحلها ب ��دءا من
غ�سل ال�صوف وندفه وغزله ثم �صباغته و�صوال
�إلى �صناعة الزرابي( .)30ومع �أن الن�ساء المغربيات
قبل عهد الحماية قد �أبدعن �أنواعا من الزرابي،
ف�إنها لم تكن ت�سوق خارج البلد ولم يكن معروفا
لدى الأوربيين �سوى الزرابي الرباطية وزرابي الدار
البي�ضاء .وقد �أ�شار جون لوي مييج �إلى �أن �صناعة
الزرابي ون�سج الحرير كان عمال ن�سائيا مخ�ص�صا
للحاجيات المنزلية ولي�س للت�سويق ،وتكلفت الن�ساء
ب�صنع معظم المالب�س الداخلية(.)31

ونظرا لأهمية �إنتاج المغرب من الزرابي ورغبة
في الحفاظ على �أ�صالتها� ،صدر في  22ماي 1919
ظهير �شريف يق�ضي بطبع الزرابي المغربية(،)34
ف�أ�صبح من غير الممكن ت�صدير �أية زربية ما لم
تكن تحمل طابعا يدل على �أ�صالتها .فتم ت�صدير
الزرابي �إل��ى العديد من ال��دول الأورب�ي��ة ،وحققت
نتائج ف��اق��ت ك��ل ال �ت��وق �ع��ات( ،)35ووف ��رت للن�ساء
المغربيات �آفاق �شغل مهمة ،ومداخيل �ساهمن بها
في تعزيز موارد الأ�سرة.
 التطريز والمالب�س  :يتكون الر�صيد المغربيمن الطرز من عدة �أن��واع ،كالفا�سي والمكنا�سي
والرباطي ،الخ .ويعد هذا الفن �أهم حرفة ترتبط
بتو�شية اللبا�س وت�أثيث ف�ضاء المنزل .وقد عرف
عدد الممتهنات لهذا الفن ارتفاعا ملحوظا خالل
مرحلة الحماية ،فمثال بلغ ع��دد الن�ساء اللواتي
يطرزن الحرير بمدينة تطوان  1000ام��ر�أة �سنة
 ،1923كن يعملن في منازلهن(.)36

ومع مرحلة الحماية تغير الأمر خ�صو�صا ما تعلق
ب�صناعة الزرابي؛ �إذ �أُن�شئت ور�شات تتولى �صناعة
الزرابي وتوجيهها للأ�سواق الخارجية بعدما تعرف
الزبون الأوربي على هذه ال�صناعة التي كان يجهل
جودتها و�أ�صالتها قبل هذا التاريخ .فبد�أت �سيرورة
التعريف بالزربية المغربية �إلى �أن ذاعت �شهرتها
ف��ي الآف ��اق .وت�سمى الن�ساء ال�صانعات للزرابي
قامات واختلفت الزرابي من منطقة
بالمعلمات ال َّر َ
�إلى �أخرى ح�سب نوع ال�صوف الم�ستعمل والزواق
المتبع.

وقامت ه�ؤالء الن�سوة بطرز العديد من النماذج
�سواء التقليدية �أو الع�صرية التي حاولت م�صلحة
ال �ح��رف وال �ف �ن��ون الأه �ل �ي��ة تر�سيخ وج��وده��ا في
اال�ستعمال المغربي ،كمناديل ال�شاي ِ
والخ َمارات
و�أكيا�س النقود والحماالت والجالبيب ،ووجهت

وتنق�سم الزرابي المغربية �إلى ق�سمين :زرابي
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بع�ض المنتجات �إلى الت�صدير.
وا�شتغلت الن�ساء في الحوا�ضر بتطريز البالغي
«ال�شرابيل» وفق نماذج ت�سلم لهن من قبل المعلمين
ال�صناع( .)37و�سميت ه�ؤالء الن�ساء بالتياالت اللواتي
كن يطرزن« ال�شرابيل »بخيوط ال��ذه��ب ،وكانت
�أغلبهن يهوديات(.)38
ومع غزو المنتجات الأوربية لل�سوق المغربية،
تراجعت الن�ساء ن�سبيا عن �صناعة بع�ض المالب�س؛
لأن المالب�س الم�ستوردة �أ�صبحت ت�شكل م�صدر
�إغراء لهن �سواء من حيث جودتها �أو من حيث تغير
المو�ضة والذوق(.)39
ج) مهام المر�أة القروية :
لقد ك��ان��ت ال �م��ر�أة ال�ق��روي��ة بالمغرب �سباقة
للم�ساهمة في تدعيم اقت�صاد الأ�سر .وقد عملت
منذ القديم �إل��ى جانب الرجل في الحقل �إ�ضافة
�إلى تحملها لجميع الأعمال المنزلية ،وكانت المر�أة
وج� َل��دا من ن�ساء الحوا�ضر.
البدوية �أكثر �صبرا َ
كتب ال��وزان في و�صف ن�ساء جبل َدا َد� � ْ�س ب�أنهن
«كريهات المنظر كال�شياطين ،لبا�سهن �أ�سو�أ من
لبا�س الرجال ،وحالتهن �أقبح من حالة الحمير...
يحملن على ظهورهن ال�م��اء ال��ذي ي�ستقينه من
العيون ،والحطب الذي يحتطبنه من الغابة دون �أن
ي�سترحن ولو �ساعة من نهار»( .)40يمكن �أن نفهم من
ظاهر كالم الوزان الحط من قدر ه�ؤالء الن�سوة �إال
�أن هذا الو�صف في باطنه الثناء على �صبر المر�أة
الأمازيغية وتجلدها وم�ساهمتها الفعالة في النهو�ض
بالأ�سرة وم�شاطرة الرجل في تحمل الأعباء .فهذه
الأو�صاف لم ت�أت نتيجة تراخ �أو عجز عن االهتمام
بالذات ،بل �إن عدم تخ�صي�ص ه�ؤالء الن�سوة وقتا
لالهتمام ب�أنف�سهن هو ما �أدى بهن �إل��ى �إهمال
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ذواتهن� .إن المر�أة الأمازيغية مثال للت�ضحية لدرجة
�إنكار الذات!
ول�ق��د ا�ستطاعت بع�ض الن�ساء الأم��ازي�غ�ي��ات
تنظيم �أنف�سهن في حنطات ،ففي بني مالل مثال
ت�أطرت الن�ساء اللواتي ي�صنعن الخبز في حنطة،
وبلغ عددهن  55امر�أة �سنة  ،1923وانتخبن �أمينة
عليهن �سهرت على ت��وزي��ع ال�م��واد الأول �ي��ة بينهن
ل�صنع الخبز( .)41وقد كان ت�أثير الأمازيغ في الحياة
الحرفية وفي تنظيم الحنطات والعادات المتبعة
فيها وا� �ض �ح��ا( .)42وك��ان ن�سج الح�صير م��ن بين
الأن�شطة الهامة للمر�أة القروية لأنه ا�ستخدم على
نطاق وا�سع في فر�ش المنازل .كما �سهرت المر�أة
على طحن الحبوب و�إعداد الخبز وباقي المعجنات متغيرات
منه .ومع تو�صل الإن�سان �إلى تقنية طحن الحبوب الأن�شطة
بوا�سطة الطواحين المائية ف�إن الن�ساء في بع�ض االقت�صادية
للمر�أة
المناطق المغربية ظلت تخت�ص بهذه المهمة وهو
ما الحظه الح�سن الوزان في منطقة حاحا .حيث المغربية
في مرحلة
يقول« :كنت دائما �أتعجب من قلة الطاحونات مع
الحماية
وج��ود هذه الكثرة من المياه ،و�أن الن�ساء يعملن
الفرن�سية
ذلك ب�أيدهن»(.)43
و�إذا كانت ال �م��ر�أة المغربية ق��د ا�شتغلت في
مجاالت محددة ،ف�إن بع�ض الن�ساء �شكلن ا�ستثناء
بولوجهن مجاالت ظلت تاريخيا حكرا على الرجال،
كحالة فاطمة طمطم التي عا�شت في القرن التا�سع
ع�شر بمكنا�س وبرعت في فن تزويق الخ�شب(.)44
 )2خروج المر�أة للعمل ومتغيرات مرحلة
الحماية :

لقد بين الأ�ستاذ القادري بوت�شي�ش �أن المر�أة
ف��ي الع�صر المرابطي ك��ان��ت مه�ضومة الحقوق
وكانت النظرة الدونية �إليها هي المتحكمة( .)45وقد

ا�ستمرت هذه النظرة في الع�صور الالحقة �إلى �أن
ب��د�أت تتراجع في حقبة الحماية ،حيث ت�ضافرت
عوامل متعددة لتتجاوز ال�م��ر�أة المغربية ن�سبيا
القهر والتهمي�ش التاريخيين وتلج الحياة العملية
والعلمية.

�سبيل المثال ال الح�صر فقد بلغ ع��دد العامالت
في م�صانع ت�صبير ال�سمك في �سنة 6782: 1937
عاملة وكان عددهن يفوق بكثير عدد الرجال في
هذا الن�شاط االقت�صادي الذي كان عدد الذكور به
 967عامال(*).

لقد الحظ �أكثر من مهتم مدى ا�ستفادة الن�ساء
من الوجود الفرن�سي بالمغرب()46؛ حيث �إن الإ�صالح
الق�ضائي ال��ذي �أل�غ��ى العقوبة الج�سدية للن�ساء
�ساهم في �إعطاء المر�أة المغربية ن�صيبا مه ًّما من
الحرية ،جعلها تعبر عن �آرائها وتتحرر جزئيا من
ال�سلطة التاريخية للرجل( .)47وهو ما هي�أ ال�شرط
المالئم للمر�أة المغربية لتلعب في هذه المرحلة
�أدوارا طالئعية في العديد من المجاالت.

كما ا�شتغلت الن�ساء في مجاالت ظلت تاريخيا
حكرا على الرجال ،كا�شتغالهن في المناجم حيث
عملت  68ام��ر�أة �سنة  1952في المناجم ،وقمن
ب�أعمال �شاقة .وتطور عدد الن�ساء العامالت داخل
المناجم ليبلغ �سنة  496 : 1955عاملة مقابل 890
من العمال الذكور(.)48

مقـــاالت

وم�ع�ل��وم �أن ن���س��اء ال �م��دن ل��م ي�ك��ن يتعاطين
الن�شاط الفالحي ،لكن مع مرحلة الحماية تغيرت
هذه القاعدة ،حيث �أ�صبح المعمرون ،في الموا�سم
التي ي�شتد فيها الطلب على اليد العاملة ،يلج�أون
�إلى جلبها من المدن من الرجال والن�ساء و�أي�ضا
الأط �ف��ال م��ن «م��واق��ف» ا�شتهرت ف��ي ج��ل المدن
المغربية لت�شغيل اليد العاملة المو�سمية.

فر�ضت الحاجة الما�سة �إلى اليد العاملة خروج
المر�أة �إلى العمل؛ �إذ �شهدت حقبة الحماية �سنوات
ا�شتد فيها الطلب على اليد العاملة خ�صو�صا �إثر
نهجها ل�سيا�سة الأ�شغال الكبرى التي لم ي�شهد
المغرب مثيال لها عبر تاريخه .وتحول المغرب
خ�لال�ه��ا �إل ��ى ور� ��ش كبير ل�م��د ال �ط��رق وال�م��وان��ئ
وتمهيد الأرا���ض��ي وا�ست�صالحها وب �ن��اء المدن
وغيرها من الأع�م��ال التي واكبت توطيد الوجود
اال�ستعماري .عالوة على �أن هذه المرحلة تخللتها
الحرب العالمية الأول��ى التي تمخ�ض عنها �إر�سال
عدد كبير من المغاربة �إل��ى جبهة القتال ب�أوربا،
ال�شيء ال��ذي خلف نق�صا بينا في اليد العاملة.
وق��د ح��اول منظرو اال�ستعمار بكل الطرق �إدم��اج
المر�أة المغربية في �سوق ال�شغل بنهج �سيا�سة رفع
ا�ستهالك الأ�سر المغربية و�إخراجها من االقت�صاد
االكتفائي ال �م��وروث .فخرجت ال �م��ر�أة المغربية
من تقوقعها لت�شارك في االقت�صاد اال�ستعماري
وبخا�صة في المجالين الفالحي وال�صناعي .وعلى

و��س��اه��م ا�ستقرار ال�ب��ورج��وازي��ة الأورب �ي��ة في
المغرب وحاجتها �إلى خادمات البيوت في ممار�سة
عدد كبير من الن�ساء المغربيات لهذه المهنة .وقد
لعبت الخادمات في بيوت الأوربيين دورا كبيرا
في ت�سريب العوائد الأوربية �إلى المجتمع المغربي
في الم�أكل والملب�س والتطبيب واالهتمام بالأ�سرة
وغيرها من الأمور التي �ساهمت في خلق الألفة بين
المغاربة والأوربيين .ف�أخذت المغربيات ب�أ�سباب
تغيير الو�ضع ال�صحي واتباع الطرق الع�صرية في
التطبيب والتعليم وغيرها من الأم��ور المرتبطة
بالحياة ال�ع��ام��ة .كما �ساعد �إن���ش��اء التعاونيات
*-Bulletin Economique du Maroc, avril 1938, p. 120
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لبيع المنتجات الحرفية التي تنتجها التلميذات
المتمدر�سات وقدماء التلميذات والن�ساء المتزوجات
وتحقيقهن لبع�ض الربح من بيع منتجاتهن( )49على
�إخراج المر�أة من عزلتها لتلج عالم ال�شغل.
وكان لرجال الحركة الوطنية دور مهم في انت�شال
المر�أة المغربية من عزلتها و�إدماجها في الحياة
العلمية والعملية وال�سيا�سية ب�إ�شراكها في مختلف
�أ�شكال الن�ضال ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
معتبرين �أن تحرير المر�أة بند من بنود المطالبة
باال�ستقالل والعمل على تحقيقه .كما �ساهم التعليم
الن�شاط االقت�صادي /ال�سنة
الفالحة
المناجم
المعادن
مواد البناء
البناء
ال�صناعة الكيميائية
التغذية
الن�سيج
المالب�س
�صناعة الجلد
الخ�شب
ن�شر الكتب
نقل وتفريغ الب�ضائع
غير محدد جيدا
تجارة
خدمات
العمل في المكتب
العمل الإداري
حر�س
المجموع

1931
5703
208
160
210
331
8407
1.697
56
1.943
8.816
28.587
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بدوره في تغيير حياة المر�أة ،ف َع ْ�صرن بع�ض المهام
التي كانت تمار�سها منذ القدم كمهنة القوابل(،)50
وف �ت��ح ل�ه��ا �آف��اق��ا ج��دي��دة للعمل ،ح�ي��ث �أح��دث��ت
تخ�ص�صات من �أجل تكوين المعلمات والممر�ضات
والمر�شدات ومعلمات الحرف(.)51
وتبرز الإح�صائيات التي �أنجزتها �إدارة الحماية
لتعداد ال�سكان مدى تغير الو�ضع المهني للمر�أة،
وهو ما يتبين من الجدول التالي:
�إح�صائيات المغربيات الن�شيطات ما بين �سنوات
()52
 1931و 1936و1952
1936
16.111
76
131
2
26
1491
27.287
1.865
75
50.123
4.776
7.453
66.840

1952
771.165
605
30
110
4140
135
9790
48.140
16.450
475
55
50
15.205
6.080
2.430
44.130
125
345
160
920.010

متغيرات
الأن�شطة
االقت�صادية
للمر�أة
المغربية
في مرحلة
الحماية
الفرن�سية

الخانة كل المياومين من الن�ساء والرجال الذين لم
ي�ستطيعوا تحديد عملهم ب�شكل جيد(.)54

تبين ه��ذه الإح�صائيات ا�ستمرار ال�م��ر�أة في
العمل في المجاالت التي ا�شتغلت فيها تاريخيا مع
ولوجها مجاالت جديدة للعمل.

وي�ست�شف من قراءة الجدول �أي�ضا ولوج المر�أة
مجاالت جديدة لل�شغل ،كالعمل الإداري والحر�س
ون�شر الكتب ،وه��ي نتائج مبا�شرة للتعليم .كما
اقتحمت مجاالت ظلت تاريخيا حكرا على الرجال،
ك�صناعة الجلد والخ�شب وال�م�ع��ادن والمناجم
والبناء .ومع �أن عدد الن�ساء اللواتي عملن في هذه
القطاعات قلي ٌل ،ف�إنهن كن رائدات في مجاالتهن.

مقـــاالت

يحتل الن�شاط الفالحي قمة الأن�شطة التي
ا�شتغلت بها المر�أة المغربية .وهو عمل مار�سته
الن�ساء تاريخيا في البوادي ،والجديد هو ممار�سته
من قبل ن�ساء الحوا�ضر لتغطية النق�ص في اليد
العاملة في �ضيعات الم�ستوطنين .ويرجع االرتفاع
الكبير في ع��دد الن�ساء المح�صيات �ضمن خانة
الفالحة ل�سنة � )771.165( 1952إلى كون �إح�صاء
� 1952شمل زوج��ات وبنات الفالحين اللواتي لم
يبين امتهانهن لأية حرفة ،في حين �أن هذا الإجراء
لم يتم اتباعه في الإح�صاءات ال�سالفة(.)53

�إن ولوج المر�أة عالم ال�شغل تم ب�شكل تدريجي
ت�صاعدي ،وهو ما ت�ؤكده الإح�صائيات الواردة في
الجدول �أ�سفله :

وي�أتي العمل في �صناعة الن�سيج والمالب�س في
المرتبة الثانية بعد العمل الفالحي ،وه��و ب��دوره

مجموع الن�ساء الن�شيطات ون�سبتهن �ضمن
()55
مجموع الن�ساء

ال�سنوات
1931
1936
1952

عدد الن�ساء الن�شيطات
25.590
66.840
920.010

عدد الن�ساء الإجمالي
2.274.100
2.919.500
3.750.930

من الأعمال التي ا�ضطلعت المر�أة بالقيام بها منذ
القديم ولم تعمل �إدارة الحماية �إال على ت�شجيع
هذا التوجه� .أما عمل الن�ساء كخادمات في البيوت،
ف�إنه يحتل الرتبة الثالثة .ومعلوم لدى كل المهتمين
بتاريخ المغرب في مرحلة الحماية العدد الكبير من
الن�ساء اللواتي عملن بهذه المهنة لتلبية حاجيات
الأوربيين وتوفير الخدمات لهم� .أما ارتفاع عدد
الن�ساء المح�صيات �ضمن خانة نقل وتفريغ الب�ضائع
ف�لا يعود �إل��ى كونهن ا�شتغلن ف��ي ه��ذا القطاع،
بل يرجع �إل��ى ك��ون رج��ال الإح�صاء �ضمنوا هذه

ن�سبة الن�شيطات في الألف
‰ 11
‰ 23
‰ 245

يتبين من هذا الجدول االرتفاع التدريجي لن�سبة
الن�ساء العامالت والن�شيطات �ضمن مجموع الن�ساء.
فبينما كانت الن�سبة  11في الأل��ف �سنة ،1931
و�صلت �إلى  245في الألف �سنة  .1952وهو تطور
مهم ينم عن تغير في العقلية المغربية �إزاء عمل
ال�م��ر�أة وتبدل في ال�شروط التي هي�أت الأر�ضية
المنا�سبة لخو�ض المر�أة لغمار العمل.
خال�صــة :

لقد وق��ع م��ع حقبة الحماية ت�ح��ول كبير في
المهام التي كانت ال�م��ر�أة المغربية ت�ضطلع بها
58

�آفاق الثقافة والتراث

ت��اري�خ�ي��ا ،حيث ول�ج��ت ال �م��ر�أة م �ج��االت جديدة
للعمل .و�ساهم التعليم والفكر الوطني في تعبئة
الر�أي العام المغربي لتقبل تعليم المر�أة وخروجها
للعمل .ف�أقبلت على العمل في العديد من المجاالت
الجديدة .وفتحت �إدارة الحماية للمغربيات �آفاقا
رحبة للعمل؛ وذلك عندما تكلفت م�صلحة الحرف
والفنون الأهلية ببعث ال��روح في بع�ض الحرف
ال�ت��ي ك��ان��ت من�سية ك��ال�ط��رز� ،أو بتو�سيع العمل
في حرف �أخ��رى لم يكن ُيلتفت �إليها كالزرابي.
ع�لاوة على �أن المد الإم�ب��ري��ال��ي وم��ا واك�ب��ه من

توطين لالقت�صاد اال�ستعماري ا�ستوجب يدا عاملة
كثيرة ،جلب ع��دد ًا مه ًّما من الن�ساء للم�ساهمة
في الحياة االقت�صادية .وبذلك �أخرج اال�ستعمار
الفرن�سي المغرب من عزلته الن�سبية ودمجه ق�سرا
في النظام الر�أ�سمالي الغربي ،وهو ما �أثر ب�شكل
مبا�شر على و�ضع المر�أة المغربية .لقد �أ�س�ست
مرحلة الحماية لجل التحوالت والتطورات التي
عرفتها حياة ال�م��ر�أة المغربية نتيجة نهلها من
الثقافة الغربية ومن م�ساهمة المر�أة الأوربية في
الحياة االقت�صادية.
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في اللغة العربية
�أ�صوات ال حروف لها
الدكتور :عبد الوهاب محمود الكحلة

كلية التربية  -ق�سم القر�آن الكريم -
جامعة المو�صل
توطئة وتمهيد:
العربية لغة الكتاب العزيز وبها تبو�أت المنزلة العليا بين �أل�سنة النا�س ،و�سيبقى فيها الكالم
ف�سيحاً ،والبحث م�ستمراً عما تخفي من ركازها وكنازها وظواهرها ومطوياتها .ومن المقرر �أن كل
جماعة من الجماعات الب�شرية قد توا�ضعت على تحديد لغة التفاهم بينها ،وا�صطلحوا في كتاباتهم
على ربط �صورة كل حرف من الحروف الهجائية ب�صوته الدال عليه ،وكذلك ا�صطلح العرب ،ولما
كانت الأ�صوات غير محدودة لذلك لم ي�ستطيعوا �أن ي�ضعوا لكل �صوت حرفاً  ,فاقت�صروا على و�ضع
الحروف الهجائية الت�سعة والع�شرين لتدل ب�صورتها على الأ�صوات الظاهرة دون الخفية منها لئال
ينوء �أهلها بتعلمها.
ق�صور الحروف:

الأ�صوات الخفية كثيرة فلو حاول كاتب �أن يكتب
اللهجات مما يجري على ل�سان العوام لأعوزته الحروف
الهجائية المحدودة عن ت�صوير ما ي�سمع من �أ�صوات
ونبرات ،ولو كتب لقر�أها غيره بغير �أ�صواتها التي
�أراده��ا و�سمعها الكاتب ،وقل مثل هذا في اللهجات
العربية المنقولة �إلينا من �أقوالهم و�أ�شعارهم ،ف�إن
منها ما لو �سمعناه من �أفواههم لكان على غير ما
نقر�ؤه مما هو م�سطور ومتوارث بين �أيدينا مما قد
كتبوه في الجاهلية وعلقوه على جدار الكعبة.
خ�ضوع اللغة للتطور:

والتطور والتبدل من �سنن الحياة المقررة،
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واللغة �أقرب للخ�ضوع لهذه ال�سنة ،ومن المقرر لدى
علماء االجتماع �أن للبيئة ت�أثير ًا على حياة ال�ساكنين
فيها ،ويظهر على الإن�سان �أثر بيئته على ل�سانه،
ف�صوت البدوي من �أهل الوبر هو غير �صوت المدني
من �أه��ل المدر ،فالبدوي �أمامه الف�ضاء الوا�سع
فيقت�ضي �أن يكون �صوته �أن��دى .والمدني مح�صور
ب�صوته بين جدران المنازل ،ويختلف عنهما �ساكن
الجبل وعمن بيئته �شاطئ البحر.
ولوجوب التقارب بين الأ�صوات واللهجات في
حديث النا�س اهتم القر�آن الكريم بطريقة �أداء
ال�صوب ،ف��أدب القادمين من البادية ب�أ�صواتهم
المرتفعة فقال ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﭼ ليغ�ض ال �ب��دوي م��ن �صوته الأج����ش،
وم��دح الذين يغ�ضون �أ�صواتهم ،ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ  .ول ��م يغفل
لقمان عن هذا في توجيه ن�صائحه وهو يعظ ابنه
فقال ﭽ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ.

الأقوام يفدون �إليها فيت�أثرون بلغة �أهلها ويجرونها
على �أل�سنتهم ،وقد �أدركوا قديم ًا �أثر هذا االجتماع
بين النا�س ف�أقاموا في المربد وعكاظ ومجنة وذي
المجاز م�ؤتمرات �أي��ام قدوم النا�س للحج لتحقيق
التمازج واالختالط بينهم ،ودعتهم طبيعة االجتماع
�إلى المقار�ضة بالقول ,والمبادهة بال�شعر ,والمباهاة
بالف�صاحة ،وراح��وا يعلقون كالمهم على ج��دران
الكعبة ،فكان لذلك �أثر في تهذيب اللغة وتوحيد الكلمة
حيث تن�شرها القبائل الوافدة فتنت�شر في القبائل
لهجتهم ،وبذلك تندثر وتتال�شى �ألفاظ و�ضعها �أهلها
لأنف�سهم مما قد يجهلها غيرهم .ولذلك �أحرق �سيدنا
عثمان ال�صحف ذات القراءات المختلفة وعمل على
ا�ستن�ساخ الم�صحف ون�شره بين الم�سلمين في مدنهم

البعيدة كاليمن وال�شام والكوفة والب�صرة ومكة
ليجمعهم على قراءة واحدة.

تفرع اللغات وتباينها:
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وتتباين ك��ل لغة ع��ن غيرها بح�سب م��ا يطر�أ
عليها من تطور فهي �أ�شبه في تفرعها بجذع �شجرة
امتدت �أغ�صانها المتفرعة ،وا�شتدت وا�ستغلظت
لتكون �أقرب �إلى الجذع الأ�صل ف�إذا بالفرع قائم
بنف�سه وك�أنه الأ�صل و�صارت كل جماعة �أمة قائمة
لوحدها ،وهكذا ن�ش�أت اللغات وتباينت .والذي يزيد
م��ن تباعد اللغات ع��ن بع�ضها بعد ال��دي��ار ،وقلة
التوا�صل والتزاور بين الأقوام ،فكلما انزوى القوم
في ديارهم وتباعدوا على وجه الأر�ض زادت �سعة
ال�شقة بين الأل�سنة ،ف��ازدادوا بعد ًا عن التفاهم
مع الآخ��ري��ن ،وق��د وج��د ذو القرنين في �سياحته
مثل �أولئك القوم ،ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ.

ومن فوائد فري�ضة الحج للنا�س وهم قادمون
من كل فج عميق لي�شهدوا منافع لهم تحقيق و�سيلة
التفاهم بينهم بلغة واحدة ،ولعل �أ�سمى منفعة هي
تحقيق رابطة اللغة الواحدة ،ولئال تت�شتت الأل�سنة
وتزداد �شقة الجهالة وحد اهلل ل�سان الأمة ف�ألزمهم
العبادة بلغة القر�آن ،ولغة العبادة هي �أقوى �سبيل
�إلى توحيد الل�سان .وما هذا البحث �إال جمع لأ�شتات
متفرقات لإبداء جانب من جوانب تلك المنزلة.

وللتباعد درج ��ات ،فاختالف اللهجتين بين
قريتين من مدينة واح��دة �أق��ل مما بين مدينتين
متجاورتين كالب�صرة والكوفة مث ًال ،وهذه �أقل مما
بين قطرين متباعدين كالعراق وم�صر والجزائر،
وهذه �أقل مما تكون عليه اللغات �إذا تطاول عليها
مرور الزمن ،كالم�ضرية والحميرية�،أو مرور القرون
كاالختالف بين العربية والعبرانية وهكذا يزداد
االختالف حتى يبلغ �أق�صاه.

عملية الكتابة:

عملية الكتابة ه��ي ت�صوير الأ� �ص��وات ب�صور
ال�ح��روف التي ت�ع��ارف �أهلها عليها ،و��ص��ورة كل
حرف لها في المخيلة داللتها ،واللغة العربية قد
بنيت على ت�سعة وع�شرين حرف ًا ،ولكل حرف �صوته
ومخرجه .وق��د ف�سر العلماء العملية العقلية في
الكتابة والقراءة ،فالحوا�س الخارجية -ونحدد ههنا

�أثر االختالط بين الأقوام:

�أما االختالط فهو من �أكبر ما يحقق قانون (الغلبة
للأقوى) وقد تهي�أ ذلك للعرب حيث كانت مكة قبلة
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حا�سة الب�صر -تر�صد ما في المخيلة فتف�سر رموز
الكتابة وداللتها على معناها و�صوتها في مخيلته
فيك�شف العقل عن �صوت حروفها بعد �أن حفظت في
المخيلة من قبل بالتعلم ف�إذا بها �سبيل من �سبل نقل
المعرفة وتبادل الأفكار بين الب�شر.
و�سبيل اكت�ساب المعرفة من الكتابة ب ��إدراك
داللة الحروف المر�سومة على �أ�صواتها ،والنظر
الح�صيف في اللغة العربية يقفنا على مظاهر كثيرة
لها �أ�صوات ال تدل حروفها المر�سومة عليها ،وقد
ال يوجد لها حرف يدل عليها،ومن هنا كان ال�سبيل
الأق ��وم �أن تتلقى اللغة م�شافهة لعجز الحروف
المعدودة وه��ي محدودة عن الإح��اط��ة بالأ�صوات
العديدة ولو ر�سموا لكل �صوت حرف ًا لناءت اللغة
بحروفها.
وف��ي تف�سير الظواهر اللغوية التي �سنعر�ض
لها ف��ي ه��ذا البحث يتبين اخ�ت�لاف الأل�سنة في
النطق بالكلمة والك�شف عن �أ�سباب االختالف في
اللهجات.
اختالف اللهجات:

�إن الظواهر ال�صوتية كثيرة و�أكثرها نا�شئ من
اجتماع الحروف المتقاربة� ،أو من تالقي الحروف
المتنافرة �أو الثقيلة �أو الكلمة المقروءة بغير حروفها
وحركاتها فهي �أ�صوات لم ير�سموا لها حروف ًا تدل
عليها كالإمالة وال��روم والإ�شمام وت�سهيل الهمزة
وغيرها ،وقد �أفا�ض علماء اللغة في الكالم عن كل
ظاهرة من هذه الظواهر �إال �أنهم لم يتعر�ضوا �إلى
حاجة اللغة �إلى حروف لتدل على تلك الأ�صوات في
هذه الظواهر اللغوية ،ولي�س هذا النق�ص بالأ�صوات
ثلمة في العربية ف�إن من يتتبع الكلمات في الأل�سنة
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المختلفة يجد ابتعاد كثير من الأ�صوات عن �صورة
حروفها.
نح�ض على تلقي اللغة
والغاية من هذا البحث �أن ّ
م�شافهة تع�ضيد ًا لتعلمها قراءة ،وقديم ًا �أنكروا على
من يعتمد �أخذ العلم من ال�صحف بنف�سه فحكموا
على �أوهامه بالت�صحيف.
هذا وقد �أوجزنا عند عر�ض الظواهر اللغوية
فيما يجب تف�صيله فجاء البحث مجم ًال التزام ًا
بتحديد البحث ب�صحائف محدودة �إذ ال بد مما
لي�س منه بد.
تف�سير بع�ض الظواهر اللغوية
ظاهرة الإمالة:

لكل حرف �صوته بح�سب ما يعتوره من �سكون
�أو حركة �أو حرف مد ،فتكون له �أ�صوات مختلفة،
ك�صوت الميم مث ًال في نحو (ل��م يعلمني ،و�أن��ت
تعلمني ,وه��م يعلمونني) .والحركة هي الو�سط
بينها ،ومن هنا ن�ش�أ ميل الل�سان �إلى الحالة الو�سطى
ل�سهولتها.
وم��ن �سبل التقريب بين الأ� �ص��وات ف��ي الكلمة
�إمالة الألف �إلى الياء .فالألف في �صوتها ا�ستعالء
وا�ستطالة ،والل�سان يت�صعد عند النطق بها وي�ستعلي،
والياء فيها ت�سفل وانحدار ،وليتقارب ال�صوتان �أمالوا
بالألف نحو الياء بفتحة قريبة من الك�سرة ،فالفتحة
مجتز�أة من الألف ،والك�سرة مجتز�أة من الياء.
الق�صور عن ت�صوير االمالة:

ر�سم الكلمة ممالة ع�سيرة التنفيذ في الكتابة
العتماد ذلك على �صوت لي�س له �صورة في حروف
المعجم فهي لي�ست بك�سرة مح�ضة وال بفتحة مح�ضة،
وال ي�صح و�ضع ك�سرة على ما قبل الألف للإ�شعار
بالإمالة �إذ الحرف ال يجتمع عليه حركتان.
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و�إذا تقدمت الميم ظهر �صوتها جلي ًا مع الباء
(1
مثل قوله تعالى ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
ولغلبة �صوت الميم تقلب النون ميم ًا �إذا تقدمت
(1
عليها ن�ح��و ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
وتقر�أ (مم مال اهلل) وه��ذا �أح��د ح��روف الإدغ��ام
التي يقررها القراء وت�صحبها غنة كاملة ،وقدروها
بحركتين ،والغنة �صوت يخرج من الخي�شوم وله
مقدار محدد ال يتجاوزه عند �أدائه ،ولي�س له �صورة
مر�سومة في الخط ،و�إنما يتلقى م�شافهة كغيره
من الظواهر اللغوية التي نحررها في م�سائل هذا
البحث.
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وللإمالة دواع كثيرة منها التخفيف وميل الل�سان
�إلى ال�سهولة ،وقد يتحقق بالإمالة معان في الكلمة
ال��واح��دة م�ث��ال ذل��ك ق��ول��ه تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ
ﮓ ﭼ .ففي فتح الميم م��ع الأل ��ف نقول
(م�ج��راه��ا) وه��و ا�سم مكان لجري ال�سفينة من
َ
الفعل الثالثي (جرى َمجرى) .وفي �ضم الميم مع
الياء نقول ( ٌمجريها) وهو ا�سم فاعل من الفعل
الرباعي (�أجرى مجري) وهو اهلل تعالى ،و�إذا قرئ
بفتح الميم ،و �إمالة الأل��ف مع ك�سر ال��راء يتحقق
ا�سم الفاعل وا�سم المكان مع ًا فتكون القراءة (ب�سم
اهلل َمجريها)  قد جمعت ال�صيغتين.
وللقراء ن�صيب وافر من الإمالة في �آيات الكتاب
ي�ؤدونها ب�أ�صوات دقيقة معروفة والإمالة قد تكون
متو�سطة �أو �شديدة وهي المح�ضة وت�سمى بالإ�ضجاع،
وف��ي قوله تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ �أم��ال
بع�ضهم الأل ��ف �إم��ال��ة (ب�ي��ن ب�ي��ن)  (1و�أم��ال�ه��ا
بع�ضهم �إم��ال��ة بليغة (1وف��ي ق��راءة (مليك يوم
الدين)  (1ما ي�شفع له في �إمالته البليغة ،و�أمثلتها
ال تح�صى عد ًا لكثرتها في كتاب اهلل العزيز.

ولغلبة �صوت الميم وتمكنه في ال�شفتين يظهر
�صوتها جلي ًا مع باقي الحروف ،و�أ�شد �إظهارها �إذا
تالها الواو �أو الفاء (1نحو قوله تعالى :ﭽ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ  ،(1وقوله تعالى :ﭽ ﯝ
ﯞ ﭼ .(1
�صوت النون و�ضعفها:

النون هي �أكثر الحروف انت�شار ًا في الل�سان،
وتلفظ نون ًَا �ساكنة في اال�سم المنون و�أعر�ضوا عن
ر�سمها فهي تلفظ وال تكتب ،وفي �صوتها �ضعف،
وت�صحبها غنة من الخي�شوم الزمة لها وقد تكون
خفيفة ال تكاد ت�سمع.

وللإمالة في م�صنفات اللغة تف�صيل لم�سائلها
وبيان لأحكامها وموا�ضع جوازها ,والحروف المانعة
لها ،ولكن لم يتعر�ضوا �إلى حاجة الكلمة �إلى حرف
ي�صور تلك الظاهرة للداللة عليها فهي تتلقى م�شافهة
من الأفواه؛ �إذ ال �صورة مر�سومة لها من الحروف.

ول�ضعف النون �أخفوا �صوتها مع ن�صف الحروف
الهجائية وهي خم�سة ع�شر حرف ًا .فال ينطق بها
�إذا تقدمت على هذه الحروف �إال ب�صوت خفي غير
م�سموع ،وهو �أ�شبه بالإ�شمام فهو �صوت متو�سط بين
�إظهار النون و�إدغامها مع غنة ت�صحب هذا الإخفاء
وه��ذا ال�صوت يتلقى م�شافهة لأن ر�سم الحرف
العربي ق�صر عن ت�صويره.

�صوت الميم وقوتها:

الميم حرف من الأح��رف ال�شفوية ،ومخرجها
بانطباق ال�شفتين وقد ت�صحبها غنة من الخي�شوم.
وللميم غلبة على الحروف المجاورة لها ل�شدة نبرتها،
فالباء تقلب �إل��ى ميم �إذا تقدمت عليها نحو قوله
تعالى ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ  (1فتقر�أ (�إرك��م
معنا) ,وي�صحب هذا الإدغام غنة معروفة.

و�إذا تطرفت النون �-أي وقعت في �آخر الكلمة-
64

�آفاق الثقافة والتراث

زاد �ضعفها ولذلك تقلب �إلى حرف يماثل ما بعدها
ثم تدغم معه ،ويتحقق ذل��ك مع الحروف ال�ستة
(يرملون) و�أطلقوا على هذه الظاهرة (الإدغام)
ن�ح��و ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ  (1فتقر�أ
(مي يعمل �سو�أي يجز به) وي�صحب �إدغ��ام النون
غنة م�ستطالة ويقدرها ال�ق��راء بحركتين وتكون
ب�إدغام كامل مع الحرفين( ن-م) �أو ب�إدغام ناق�ص
مع الحرفين (و-ي).

ون �ـ �ح �ـ��و ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ
و�أ��ص�ل��ه (�إ�إم � ��ان) ون�ح��و ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﭼ (2و�أ��ص�ل��ه (�أ�أذن) ون�ح��و(�إي�ت��زر)

ومما ي��دل على �ضعف النون �أن الميم بقوتها
تتغلب عليها وذلك �إذا ولي النون حرف الباء نحو
(�أنبياء)  (2فتقر�أ (�أمبياء) فاجتمع مع �ضعف
النون قوة الميم وغلبتها.

الهمزة ال�ساكنة:
ظاهرة قلبها:

وهذه الظواهر ال تر�سم بحروف مقروءة ،و�إنما
�سبيلها العرف وتتلقى بالم�شافهة والدربة بعد التعلم.
�صوت الهمزة:

الهمزة �أول الحروف الهجائية الت�سعة والع�شرين
وهي �أح��د ح��روف الحلق ال�ستة،فهي من �أق�صى
الحلق مخرج ًا ،و�أعالها نبرة في ال�صدر ،و�أثقلها
عند النطق بها محققة (2ول�ضعفها هذا احتالوا
لها ب�شتى �ضروب الت�سويغ لالبتعاد عن ثقلها عند
النطق بها لذلك طر�أ عليها كثير من الظواهر اللغوية
كظاهرة الحذف والقلب والت�سهيل والإ�شمام.

(2

و�أ�صله(�إ�إتزر) ،ويجوز �أن تقول (�أتّزر) فيمن يدغم
الهمزة في ال�ت��اء (2ق��ال اب��ن الأثير في النهاية:
وق��د ج��اء في بع�ض ال��رواي��ات (وه��ي متزرة) وهو
خط�أ لأن الهمزة ال تدغم في ال�ت��اء (2فالخالف
في هذه الم�س�ألة ظاهر جلي.(2

�إذا وقعت الهمزة �ساكن ًة �سهل على الل�سان قلبها
الى حرف يجان�س حركة ما قبلها نحو :ﭽ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ِّﭼ (2فتقلب �إل��ى ي��اء فتقر�أ
(ج�ي��ت ب��ال�ح��ق)  (2وف��ي (ي ��ؤم �ن��ون)  (3تقلب في اللغة
�إل��ى واو فتقر�أ (يومنون)  (3وفي قوله ﭽ ﭤ العربية
ﭥ ﭦ ﭼ (3تقلب �إل��ى �أل��ف فتقر�أ (برا�س �أ�صوات
ال حروف
�أخيه).(3
لها

ظاهرة حذفها:

و�إذا كانت همزة و�صل كانت �أقرب �إلى الحذف نحو
(3
قوله تعالى ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
فتقر�أ (ال��ذي تمن �أمانته)  (3ونحو قوله تعالى:
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ

(3

ويمكن النظر �إل��ى �أحكامها من ع��دة مظاهر
�سردها علماء اللغة وال�صرف وال�صوت ،ولن�ستعر�ض
بع�ض م�سائلها.

فتقر�أ (�إلى الهدى تنا) وهناك تخريج �أخر على �أن
الهمزة ههنا قلبت �ألف ًا وباجتماع االلفين حذفت
الأولى منهما وفيه تع�سف.

اجتماع الهمزتين:

ظاهرة حذف الهمزة المتحركة:

باجتماع الهمزتين ف��ي كلمــة واحــدة يثقــل
الكــالم ولذلك التزموا قلبها �إلى حرف مد ينا�سب
حركة ما قبلها نحو ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ  (2و�أ��ص�ل�ـ�ـ��ه (�أُ�أت�ـ�ـ�ـ�ـ��ي)
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الهمزة المتحركة لها حالتان �إما �أن يكون ما
قبلها �ساكن ًا �أو متحرك ًا ،وفي كلتا الحالتين �أ�صوات
في اعتمال الل�سان بالهمزة ,وف��ي جميعها يجوز
حذفها:

ف�إن كان قبلها �ألف -والأل��ف ال تقبل الحركة-
كقولهم (ما �أح�سن ال�صبر) جاز حذف الهمزة
فتقول (ما ح�سن ال�صبر).

القيا�س قلبها �إل��ى ياء لمجان�سة حركتها فت�صير
(لييالف) بياءين.
والتزموا حذفها في الفعل الم�ضارع (ي��رى)
والأ�صل (ي��ر�أى) فنقلت فتحة الهمزة �إلى الراء.
وكذلك حذفوا الهمزة من ما�ضيه ب�شرط �أن ي�سبق
بهمزة اال�ستفهام نحو قوله تعالى ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭼ (4ف �ت �ق��ر�أ (�أري� ��ت ال��ذي
يكذب)  (5فمجيء همزة اال�ستفهام �سهل �إلقاء
همزة الفعل ،وقد ورد ذلك في كالم العرب كثير ًا،
قال الدبيري:(5

و�إن كان قبلها حرف �صحيح �ساكن وهو يقبل
الحركة جاز حذف الهمزة ونقل حركتها �إليه مثل
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (3ف �ت �ق��ر�أ (ق��ل
ع ��وذ)  (3وك�ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭼ (3فتحذف الهمزة من (الآن) وتنقل
(4
حركتها �إل ��ى م��ا قبلها ف�ت�ق��ر�أ (ق��ال��وا الن)
ومثال حذف الهمزة من نحو (الأحمر والأبي�ض)
قولهم (الفر�س الحمر ،والجمل البي�ض) بفتح الالم
فيهما ،وكقول ال�شاعر:(4

�أري � � � �ت� � � ��ك �إن م � �ن � �ع� ��ت ك � �ل� ��ام ل �ي �ل��ى
�أت � �م � �ن � �ع � �ن� ��ي ع � �ل� ��ى ل � �ي � �ل� ��ى ال� � �ب� � �ك � ��ا َءا

ق ��د ك �ن��ت ت �خ �ف��ي ح ��ب � �س �م��راء ح�ق�ب� ًة

مقـــاالت

والأ���ص��ل� :أر�أي� �ت ��ك� .أو ت�سبق ب �ـ(ه��ل) كقول
ال�شاعر:(5

ف� �ب ��ح الن م �ن �ه��ا ب� ��ال� ��ذي �أن � � ��ت ب ��ائ� � ُح
و�أ�صلها (فبح الآن).

� � �ص� ��اح ه � ��ل ري � � ��ت �أو �� �س� �م� �ع ��ت ب � ��راع

ومن �أمثلة حذفها ونقل حركتها �إل��ى ال�ساكن
قبلها فعل الأم��ر (ا�س�أل) فت�صير (�سل) ،والذي
�س ّهل حذف الهمزة ههنا �أن الفعل �إذا كان غير
م�سبوق بحرف عطف تحذف معه الهمــزة نحــو
ق��ول��ه تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (4وقوله
ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ.(4

رد ف��ي ال �� �ض��رع م��ا ق ��رى ف��ي ال �ح�لابِ
�أو ت�سبق بـ(من) اال�ستفهامية ،قال ال�شاعر:(5
وم� � ��ن را م� �ث ��ل م� � �ع � ��دان اب� � ��ن ي �ح �ي��ى
�إذا ه� � � �ب � � ��ت �� � � �ش� � � ��آم� � � �ي � � ��ة ع � ��ري � ��ه
�أ�صله( :ر�أى).

�أما �إذا �سبقها حرف عطف بقيت الهمزة في
الفعل وهذه من دقائــق لغــة القـر�آن نحو قوله تعـالى
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ،(4وق��ول��ه ﭽ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (4وقـــولـــــــه
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ .(4

ويغلب حذفها �إذا وقع بعدها حرف مد تحا�شي ًا
من اجتماع حرفي علة متماثلين نحو قوله تعالى:
ﭽ ﯪ ﭼ (5ف �ت �ق��ر�أ (ال�م���س�ت�ه��زون)
وبع�ضهم �أج��از م��راع��اة ما قبلها فقلبها �إل��ى ياء
ف�ق��ر�أ (الم�ستهزيون) وب�ك��ل ه��ذه ال��وج��وه وردت
القراءات.(5

وجاز حذفها �إذا �سبقها حرف متحرك كقوله
ت �ع��ال��ى ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ  (4ف� ��أج ��ازوا
حذفها فقرئ (ليالف قري�ش)  (4وال يمتنع في

ومن �أمثلة هذا الحذف قولهم (ويلمه) و�إنما
�أ�صله (ويل لأم��ه)  (5فحذفوا الهمزة ثم حذفوا
66

�آفاق الثقافة والتراث

�إحدى الالمين بعد ذلك  ,فمن حذف الالم الأولى
قال (وي ِلمه) بك�سر الالم ،ومن حذف الثانية قال
(ويلمه) ب�ضم الالم.
الهمزة المتطرفة:

يكثر قلبها �إلى حرف مد يجان�س حركة ما قبلها
مثل ﭽ ﭡ ﭼ  (5والأ�صل (كف�ؤ ًا) �أو �إلى
حرف يجان�س حركتها �إن كان ما قبلها �ساكن ًا نحو
(ن�سا�ؤكم ،ون�سائكم ،ون�ساءكم) فتقول (ن�ساوكم)
بواو م�ضمومة ،و(ن�سايكم) بياء مك�سورة ،و(ن�ساكم)
بحذف الهمزة  ,وال يجوز قلبها �إلى �ألف لئال يجتمع
ال�ساكنان فيها.
ومن �أمثلة المتطرفة ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

(5

و�أ�صلها (نبي�ؤهم) ,وقرئ بها( ,(5وقوله تعالى:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (6فتقلب الهمزة
ياء فتقر�أ (خطية) .(6
و�إذا اج�ت�م�ع��ت ه �م��زت��ان م��ن ك�ل�م�ت�ي��ن ج��از
�إبقا�ؤهما بتحقيق النطق بالثانية نحو قوله تعالى:
ﭽ ﭖ ﭼ (6وج ��از قلبها �إل ��ى ح��رف
ينا�سب حركتها وه��ي الأل� � ��ف� ,(6أو تقلب ي��اء
�إذا كـــانــــت مك�ســـــــورة نحــــــو ﭽ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﭼ (6فتقر�أ (�أي �ن��ك)  .(6وق��د يجب
الإ�شمام في حركتها �إذا �أدى قلبها �إلى اختالل في
وزن ال�شعر نحو قوله:(6
�أ�أن ر�أت رج� �ل� � ً
ا �أع� ��� �ش ��ى �أ� � �ض� ��ر ب��ه
ري � � ��ب ال � �م � �ن� ��ون وده� � � ��ر م� �ت� �ب ��ل خ �ب � ُل
وكقول الآخر:(6
�أ�أن زم �أج� � � �م � � ��ال وف � � � � � ��ارق ج� �ي ��رة
و� � �ص� ��اح غ � � ��راب ال� �ب� �ي ��ن �أن � � ��ت ح ��زي ��نُ
فالهمزة ف��ي ق��ول��ه (�أ�أن) مفتوحة وال يجوز
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ت�سكينها ل�ئ�لا ي�خ�ت��ل ال� ��وزن و�إن��م��ا ي �ج��وز فيها
الإ�شمام وهو حركة مختل�سة ومختفاة ل�ضرب من
التخفيف.(6
و�إذا التقــت همزتــــان من كلمتــين والأول��ى
(6
منهما متطرفة مثل ﭽ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ
وﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (7جاز قلب الثانية �ألف ًا
فتقر�أ (فقد جاء ا�شراطها) �أو حذف الأولى منهما,
فتقر�أ (فقد جا �أ�شراطها)  (7وق��رئ بالوجهين
قوله تعالى ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ .(7
ً
عينا:
قلب الهمزة

ومن مظاهر تخفيف الهمزة �أنهم يميلون بها
�إلى (�صوت العين) وتظهر هذه في لهجة بني تميم
(7
وقي�س و�أ�سد ومن جاورهم وت�سمى (العنعنة)
�ول هَّ ِ
فيقولون }نَ�شْ َه ُد ع � َّن� َ�ك َل � َر�� ُ�س� ُ
الل{ والأ�صل في اللغة
(�أن��ك) فالهمزة والعين متقاربتان وكلتاهما من العربية
حروف الحلق ولكن العين �أخف من الهمزة نطق ًا �أ�صوات
فمالوا بها �إليها ،ولذلك بد�أ بها الخليل بن �أحمد ال حروف
لها
الفراهيدي كتابه و�سماه (العين).
قلب الهمزة ً
نونا:

ومن �صور محاولتهم االبتعاد عن ثقل الهمزة
ميلها �إل��ى (�صوت النون) فقالوا في الن�سب �إلى
بهراء (بهراني) -وبهراء حي من �أحياء اليمن-
وقد يقولون (بحراني) بنقل �صوت الهاء �إلى حاء،
وكلتاهما من حروف الحلق.(7
وهاتيكم ظاهرة �أخ��رى للهمزة فكما حذفوها
تخفيف ًا فقد زادوها في الكالم وذلك بقلب حرف
ال�م��د ه�م��زة �إم ��ا �ساكنة م�ث��ل (م ��ؤ� �س��ى) � (7أو
(7
مفتوحة كما ف��ي قوله تعالى ﭽ ﭳ ﭼ
ف�أبدلوا الألف همزة وفتحوها تحا�شي ًا من اجتماع
�ساكنين فتقر�أ (ال�ض�ألين)  (7ومثلها قوله تعالى:

ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

وذلك عند �إدغ��ام النون في حروف (ينمو) وهذه
الغنة  -وهي �إحدى الظواهر اللغوية  -ذات �صوت ال
حرف له يدل عليها.

(7

فتقر�أ (ج�أن) .(7

وقد وردت زي��ادة الهمزة كثير ًا في �شعر كثير
عزة ومن ذلك قوله:(8

وم��ن �أمثلة الإدغ��ام بين الحرفين المتقاربين
الإدغام بين الم وراء بعدها لتقاربهما في المخرج،
فكلتاهما تخرج من حافتي الل�سان ،وهما م�شتركان
ف��ي �صفة ال��ذالق��ة واالن�ف�ت��اح واال�ستفال والجهر.
لذلك يميل الل�سان �إلى ادغامهما عند اجتماعهمــا
(8
نحو قولــه تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
فتقر�أ (وقر رب) وهكذا في بقية الحروف المتقاربة.
ك��اج �ت �م��اع ال �ح��رف �ي��ن (ت+د) ن �ح��و ﭽ ﭓ
ﭔ ﭼ (8فتقر�أ (�أج�ي�ب��د دعوتكما)،
(8
والحرفين (د+ت) نحو ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ
فتقر�أ (قت تبين) ،والحرفين ( ث+ذ ) نحو ﭽ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ .(9
فيقر�أ (يلهذ ذلك) ،والحرفين (ذ+ظ) نحو ﭽ ﮭ
ﮮ ﭼ  (9فتقر�أ (�إظظلموا).

ول� �ل� ��أر� � � ��ض �أم� � � ��ا � � �س� ��وده� ��ا ف �ت �ج �ل �ل��ت
ب� �ي ��ا�� �ض� �اً و�أم � � � ��ا ب �ي �� �ض �ه��ا ف � ��ا� � �س � ��و� ِ
أدت
يريد بها (ا�سوادت).
وقوله فيها�( :إذا ما العوالي بالعبيط احم� ِ
أرت)
يريد بها (احمارت) ،وفي بيت له �آخر:
و�أن� ��ت اب ��ن ل�ي�ل��ى خ�ي��ر ق��وم��ك م���ش�ه��داً
�إذا م ��ا اح � �م � ��أرت ب��ال �ع �ب �ي��ط ال �ع��وام � ُل

مقـــاالت

ق��ال اب��ن جني( :وه��ذا الهمز ال��ذي ت��راه �أمر
يخ�ص الألف دون �أختيها) � ,أقول :قد فات ابن جني
جواز همز الواو كما في (م�ؤ�سى) وقد �أثبته �صاحب
ل�سان العرب كما قدمناه.
وه �ك��ذا تمت �أط���وار ب�ن��اء ه��ذه اللغة العربية
بقواعدها �أو ب�ضوابطها التي مهدت ال�سبل في اختيار
ال�صوت لتحقيق المعنى الذي يق�صده المتكلم.

وقد يجتمع الحرفان المتقاربان ويكون لأحدهما
القوة فيتغلب على الحرف الأ�ضعف �سواء تقدم
�أو ت�أخر ،فالطاء لقوتها يكون الإدغ��ام لها �سواء
(9
ت �ق��دم��ت ن �ح��و ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ
فتقر�أ (ف��رط�ط�ت��م)� ،أو ت ��أخ��رت نحو ﭽ ﭜ
ﭝ ﭼ (9فتقر�أ (وقالط طائفة).

الإدغام:

ويـــــــرادبالإدغـــــــــاماجتمــــــاعحرفــــينمتماثلــين
�أو متقــاربين فــــي المخــرج �أولهمــا �ســــــاكن فمن
�أمثلـــة المتمــــاثلـــين �إدغـــام الالمــــين في ﭽ ﮈ
(8
ﮉ ﭼ� (8أو الــــنـونــين ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ
�أو التـــــاءيـــن ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ� (8أو
الكافين ﭽ ﯞ ﯟ ﭼ� (8أو الفاءين
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ� (8أو الباءين
ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ. (8
وهذا الإدغام قد يقت�ضي له �صوت ًا ت�صحبه غنة
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�أو يت�ساويان ف��ي ال �ق��وة (ك��ال�ق��اف وال �ك��اف)
فكلتاهما مخرجهما من �أق�صى الل�سان وما يحاذيه
من الحنك الأعلى ومع �أن للقاف ا�ستعالء ،وللكاف
ا�ستفالة �إال �أن تقاربهما �أ�شد من تباينهما لذلك
جاز �أن يدغما مع ًا نحو قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ  ،(9وقوله تعالى ﭽ ﯞ
ﯟ ﯠ ﭼ  (9ف��ق��د ي��دغ �م��ان
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ب�صوت كاف� ،أو يدغمان ب�صوت القاف ،قر�أ ابن
كثير بالأولى ،وقر�أ �أبو عمرو بالثانية.(9
على �أن هذا الإدغ��ام لي�س ب�إدغام خال�ص بين
الحرفين ،و�إنما يختل�س من �صوت الحرف جزء
منه ،وكل هذا ي�ؤدى ب�صوت ال تدل عليه الحروف
المر�سومة في الكلمة ،و�إنما قد يرمز له بالإ�شارات
للداللة عليه.
�صوت الإدغام في الم�ضعف:

الم�ضعف ق��وي ونبرته �شديدة على الل�سان في
نحو (غ�ض ب�صرك ،ومد يدك) ،وهي تتفق مع ل�سان
�أهل البادية ،لما فيهم من �شدة وخ�شونة ،فبنو تميم
يميلون �إلى هذه ال�شدة فيدغمونها .و�أما ُّ
فك الإدغام
ففي نبرته �سهولة وي�سر ،وهو يتفق مع �أهل الح�ضر،
ف�أهل الحجاز يفكون الحرفين ،وبلغتهم نزلت الآيات
ك�ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ،(9
وقوله تعالى ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ.(9
ظاهرة الوقف:

الوقف هو ال�سكت على نهاية الكلمة �إما النقطاع
النف�س ثم ا�سترجاعه ،و�إما لعار�ض منع من �إدراج
الكالم .ومن العوار�ض من �إدراج القراءة محاولة
الك�شف عن جانب من المعاني التي يحتملها الكالم,
كقوله تعالى ﭽﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ,(9فكلمـــــة (عـــــلى
ا�ستحياء) ي�صح �أن تتعلق بالفعل (يم�شي)� ,أو تتعلق
بالفعل (قالت) ،فيتحقق باختالف الوقف معنيان،
ف�إن قر�أت (فجاءته تم�شي على ا�ستحياء) دل على �أن
اال�ستحياء كان من �صفة الم�شي� ,أو تقف على قوله
(تم�شي) ثم ت�ست�أنف فتقر�أ (على ا�ستحياء قالت �إن
�أبي يدعوك) فاال�ستحياء �صفة للقول ,وهذا جانب
من جوانب بالغة ال�ق��ر�آن في نظمه وتنك�شف في
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تالوته بمراعاة الوقف وبنبرة ال�صوت.
�إجراء الو�صل مجرى الوقف:

ال�سكون من مظاهر الوقف ،وقد ي�سكنون الحرف
في حالة الو�صل ،ليحقق المتكلم معنى يق�صده
في نف�سه ،وهذا من دقائق تف�سير نبرات ال�صوت
المختلفة عند النطق  ,كنحو قوله تعالى ﭽ ﭷ
ِ (10
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ
في�أتي بالالم في (ق��ال) �ساكنة للإ�شعار بالوقف
ثم ي�صل كالمه (ربي يعلم القول) ،فـ(ربي) مبتد�أ
وخبره (يعلم القول) ،وب�سكون الالم يبعده عن وهم
ال�سامع ب�أنه فاعل لـ (قال) .وال يمتنع هذا الإجراء
ف��ي الو�صل ف��ي ق��ول��ه تعالى ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﭼ  ،(10فيجري ال�سكون على
تاء (كلمة) يجريها مجرى الوقف ،ثم ي�صلها بكلمة
(اهلل هي العليا).
ومن الأمثلة في �إج��راء الو�صل على نية الوقف
قوله تعالى ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭼ  (10ف�ق��رئ (ي �خ��رج ال�خ��ب في
ال���س�م��اوات)  (10بحذف الهمزة ونقل حركتها
�إلى الباء قبلها ،و�إنما �أخفي �صوت الهمزة على نية
الوقف ثم �أُتمت القراءة (في ال�سماوات).
ومن �إجراء الو�صل على نية الوقف مد الألف في
( �أنا ) في قول ال�شاعر:(10
�أن� � � ��ا �� �س� �ي ��ف ال� �ع� ��� �ش� �ي ��رة ف ��اع ��رف ��ون ��ي
ح� � �م� � �ي � ��داً ق � � ��د ت � � ��ذري � � ��ت ال� ��� �س� �ن ��ام ��ا
فتمطل معها الأل��ف على حد ما تكون عليه في
الوقف ،والأ�صل �أن تحذف الألف في الو�صل فتقول
(� َأن �سيف الع�شيرة) ولكن ال�شاعر مد الألف ،ليلفت
ال�سامعين م�شير ًا �إل��ى فخره ب�شخ�صه وافتخاره

في اللغة
العربية
�أ�صوات
ال حروف
لها

بمكانته فقال (�أن��ا) وك�أنه يريد الوقف ،ثم و�صل
فقال (�سيف الع�شيرة) وهذا المعنى لن يتحقق �إال
ب�إثبات الألف التي ي�ؤتى بها عند الوقف ،وقد ذكر
البغدادي �شواهد كثيرة لهذه الظاهرة وقال( :وقد
�أج��رت العرب كثير ًا من �ألفاظها في الو�صل على
حد ما تكون عليه في الوقف) ومن لم يلمح ذلك
المعنى راح يعلل الكالم بغير وجهه ،قال ابن جني
في �شرح ت�صريف المازني (�أم��ا الأل��ف في (�أنا)
في الو�صل فزائدة) ،وقال بع�ضهم (�إنها �ضرورة
ال�شعر) .(10

الهاء �أو الياء الى مقدار �أربع حركات ،فالم�ضمومة
(10
ن�ح��و ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ
وتقر�أ (و�أمرهو �إل��ى اهلل) ،والمك�سورة نحو قوله
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

(11

وتقر�أ (ومن �آياتهي �أن خلقكم )...وعرفه القراء
ب�أنه المد الجائز المنف�صل ،وح��ددوا مقدار م ّده
ب�أربع حركات.
وتحديد ه��ذه الأ� �ص��وات بالم�شافهة وال��درب��ة
الم�ستمرة فهي من الظواهر اللغوية التي ال حرف
لها يدل عليها �سواء كانت ب�صوتها الق�صير �أو المد
الطويل .وق��د ر�سم ال�ق��راء في الم�صحف رم��وز ًا
�صغيرة لتقريب الداللة على �صوتها.

مقـــاالت

ومن الأ�صوات التي ال حروف لها �أ�صوات (الهاء)
�ضمير المفرد الغائب ولها �أ�صوات متباينة ح�سب
حالتها ،وتعتورها حركتان ال�ضمة والك�سرة ،وتتحدد
حركتها بح�سب ما ي�سبقها ،فاذا �سبقتها �ضمة �أو
فتحة كانت الهاء م�ضمومة ،و�إذا �سبقتها ياء �ساكنة
�أو ك�سرة كانت الهاء مك�سورة.

وقد تجري على ل�سان ال�شاعر على غير ما ذكرنا
من هذه ال�ضوابط كقوله:(11
و�أ� � �ش� ��رب ال� �م ��اء م ��ا ب ��ي ن� �ح ��و ُه عط�ش
�إال لأن ع� � �ي � ��ون� � � ْه � � �س � �ي� ��ل وادي � � �ه � ��ا

والهاء في كلتا حالتيها الم�ضمومة والمك�سورة
�إذا تالها حرف �ساكن تنطق ب�صوت ق�صير نحو
قوله تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ.(10

قد خرج عن ال�ضوابط المعروفة ل�ضمير المفرد
فمط حركة ال�ضمير في قوله (نحوه) لت�صل �إلى واو
فقال( :نحوهو) .و�أما في قوله (عيونه ) ف�أجراها
في الو�صل �ساكنة الهاء ,وقد حدد هاتين اللهجتين
ف��ي ق��ول ال�شاعر � �ض��رورة االل �ت��زام بالتفعيالت
المحددة ل��وزن البيت ،ول��و ق��رئ بح�سب حروفه
المر�سومة لما ك�شف ع��ن لهجة قائله ،وبهاتين
اللهجتين قرئت �آي��ات من الكتاب العزيز كقوله
تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

و�إذا تالها حرف متحرك وجب �إ�شباع حركتها
لت�صل الم�ضمومة �إلى �صوت الواو ،فتمد بحركتين
(10
نحو قوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
فتقر�أ (لهو ما في ال�سماوات) وت�صل المك�سورة
الى �صوت الياء نحو قوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﭼ (10ف �ت �ق��ر�أ (وم���ن �آي��ات�ه��ي
خلق ال�سماوات).

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ

(11

وقد ح� ّدد القراء مقدار هذا الم ّد بحركتين،
وعرفوه ب�أنه م ّد ال�صلة ال�صغرى ،ومعنى ال�صلة
الزيادة.

فقرئ (خذوهو ،فغلوهو� ،صلوهو ،فا�سلكوهو) بمط
ح��رك��ة ال � �ه� ��اء (11وك �ق��ول��ه ت �ع��ال��ى :ﭽ ﭱ
(11
ﭲ ﭼ .(11ف��ق��رئ��ت (ع� ��� �ص���اه���و)
بمط ال�ضمة .وق��د ق��رئ ب�سكون ال�ه��اء ف��ي قوله

و�إذا وقعت بعدها همزة وج��ب ام�ت��داد �صوت
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تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﭼ .(11وه��ي في لهجة �أزد ال�سراة ،فهم

يلتزمون بت�سكين الهاء مطلق ًا  ,في الو�صل وفي درج
الكالم.
الوقف بالت�شديد:

وهذا مظهر �آخر من مظاهر الوقف يدل على
تمكن الل�سان في �إظهار الحرف ،وله �صوت خا�ص
به ،ومن ذلك ما �أن�شده �أبو زيد:(11
� � �ض � �خ ��م ن � � �ج� � ��اري ط � �ي� ��ب ع� �ن� ��� �ص ��ري
�أراد (عن�صري) ف�شدد ال��راء لنية الوقف ثم
�أطلق ياء الإ�ضافة من بعد ,ومثله قول الآخر:
ي� � ��ا ل� �ي� �ت� �ه ��ا ق� � ��د خ � ��رج � ��ت م� � ��ن ف �م��ه
بت�شديد الميم  ,ك�أنه ن��وى الوقف على الميم
فثقلها ,على ح��د قوله ف��ي ال��وق��ف (ه��ذا خالد)
بت�شديد ال� ��دال .وق��د ت�ك��ون اللفظة بين الوقف
والو�صل ،وا�ست�شهد ابن جني لهذه الظاهرة ببيت
الكتاب قوله:(11
ل � � � ��ه زج� � � � � ��ل ك� � � � ��أن � � � ��ه � � � � �ص � � ��وت ح � � � ��ا ٍد
�إذا ط � �ل� ��ب ال� ��و� � �س � �ي � �ق� ��ة �أو زم � �ي � � ُر
فقوله (ك�أنه) -بحذف ال��واو وتبقية ال�ضمة-
لي�س على حد الو�صل وال على حد الوقف� ,أما الوقف
فيقت�ضي ال�سكون فيقول (ك ��أن��ه) ,و�أم��ا الو�صل
فيقت�ضي المطل وتمكين الواو ليقول( :ك�أنهو) فقوله
(ك�أنهُ) بال�ضمة في منزلة بين الو�صل والوقف و�إن
كان الوقف النقطاع نف�س فالأ�صل مراعاة ال�سكون
على الحرف الأخير وعلى �صورته المر�سومة له.
ظاهرة الروْم:

ال َّروم  -بفتح الراء -معناه الطلب ،وهذه �إحدى
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ظواهر ال��وق��ف ،في�شير ب�شفتيه للحركة من غير
ت�صويت فك�أنه يطلب الحركة على �آخ��ر الكلمة
لبع�ض ال��دواع��ي اللفظية �أو المعنوية نحو قوله
(11
تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
في�ضم ال�شفتين بعد الوقف على الراء( ,فالغرور)
هو ال�شيطان ،وهو الفاعل للفعل (يغرنكم) وهو
مرفوع ب�ضمة ظاهرة على �آخره فعند الوقف عليه
بال�سكون قد يقع اللب�س ب�أنه نعت لما قبله بعد �أن
ف�صل بينه وبين فعله فيقت�ضي المقام �إبعاد اللب�س
للحفاظ على المعنى فيجب �ضم ال�شفتين من غير
�صوت  ,فهي ظاهرة ال يراها �إال الب�صير!
ومثله الوقف على الالم في نحو (هذا العمل)
ف�إذا �سكت وجد في فيه طلب ًا لل�ضمة وك�أنه وقف من
ً
غير تمكن وهو يريد مثال �أن يقول (هذا العمل مما في اللغة
ال ير�ضاه اهلل) لذلك ي�ضم �شفتيه ليبين �أن الل�سان العربية
م�ستمر بالنطق فيتحا�شى عن ال�سكون الخال�ص �إلى �أ�صوات
�صورة الحركة.
ال حروف
لها
ومن �أ�صوات الوقف �أن يقع حرف مد قبل الأخير
ن �ح��و ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ (12ففي
الوقف على الهمزة يجتمع �ساكنان وللتخل�ص منه
�إما �أن يمد الألف ,وي�سميه القراء (المد المت�صل)،
�أو يروم ال�ضمة على الهمزة من غير مد؛ �إذ ال يجتمع
المد والروم في وقت واحد.
وال��وق��ف م�ن��ه م��ا ه��و متمكن �أو غ�ي��ر متمكن
ولكليهما �صوت ال يجري على وتيرة واحدة فالوقف
في المتمكن على نحو (قد رحل النا�س) بال�سكون
جلي.
المح�ض �أمر ّ
�أما الوقف لال�ستراحة مع نية التوا�صل فهو وقف
غير متمكن وك�أن المتكلم يريد ح�ض المخاطب قبل
�أن يكمل كالمه فيقول (قد رحل النا�س) ب�إ�شمام

ال�سين �ضمة خفيفة ال يكاد ي�سمع لها �صوت ,وبعد
ال�سكت يقول (و�أن��ت مقيم) ,وعلى ظاهرة الروم
ه��ذه تحمل القوافي المطلقة في نحو ق��ول امرئ
القي�س:(12
�أغ � � � � � � � ِ
�رك م � �ن� ��ي �أن ح� � �ب � � ِ�ك ق ��ات� �ل ��ي

هذا اال�ضطراب في تعريف ظاهرتين معلومتين هما
من ظواهر اللغة الظاهرة ومن م�صطلحات القراء
المتداولة على �أل�سنتهم قديم ًا ،واتباعا لمنهج من
انجلى له �أمرهما نحددهما ب�أن الروم من مظاهر
الوقف ،والإ�شمام في ح�شو الكلمة.

و�أن� � � � ِ�ك م �ه �م��ا ت � ��أم� ��ري ال �ق �ل��ب ي �ف �ع� ِ�ل

ويتحدد �صوت الحرف بح�سب ما يعتوره من
ال�سكون والحركات وح��روف المد ,والحركات في
الظاهر ثالث هي ال�ضمة والفتحة والك�سرة ولكن
من دقائق النظر بالنطق نجد �أن هناك حركات
�أخرى خفية ،فبين كل حركتين حركة.(12

بك�سر ال�لام وك�أنه يريد �أن يقول :يفعل الذي
تطلبينه ،وقول النابغة:(12
�أزف ال� � �ت � ��رح� � � ُل غ� � �ي� � � َر �أن رك ��اب� �ن ��ا
ل � �م ��ا َت � � � � � �زُلْ ب ��رح ��ال � �ن ��ا و َك � � � � � � � ��أَنْ َق � � ِ�د
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والحركة هي الو�سط بين ال�سكون وحرف المد،
وال�سكون هو �أخف من المد  ,لذلك ي�شمون الحركة
بال�سكون طلب ًا للخفة ،وما هو بال�سكون المح�ض،
و�إنما هو ب�شم الحرف بحركة مختل�سة مختفاة ال
يعتد بها حتى �إنها ال تك�سر وزن ًا  ,وي�سمعها القريب
دون البعيد ،وهذه الظاهرة ال�صوتية جلية ظاهرة
في ل�سان العامة.(12

وك�أنه يريد �أن يقول (وك�أنها قد زالت برحالنا),
وهو من باب التذكر بال�شيء فيجري ب�صوت ي�شعر
ال�سامع �أن المتكلم م�ستمر في كالمه ،والبن جني
تعليل لهذه الظاهرة ق��ال( :و�إنما مطلت) ومدت
هذه الأحرف في الوقف لما ي�شعر بالتذكر وموا�صلة
الكالم فلو وقف عليها غير منقولة وال ممكنة المدة
لما وجد دليل عند ال�سامع على ما في نف�س المتكلم
من �إتمام الكالم ,وقال( :لما وقفت ومطلت الحرف
علم بذلك ال�سامع �أن��ك متطاول �إل��ى ك�لام تال
ل�ل�أول ومتعلق ب��ه)  (12وه��ذا �أ�شبه بالفرق بين
�صوت المخبر في نحو�( :أن��ا فعلت ه��ذا) ,و�صوت
الم�ستنكر�( :أنا فعلت هذا ؟).

وقد يلحق الحرف حرف مماثل له عند �إ�شمامه
بال�سكون فيقع الإدغ� ��ام بينهما �إدغ��ام � ًا خفيف ًا
كاجتماع ال��راءي��ن ف��ي نحو قوله تعالى ﭽ ﮘ
ﮙ ﭼ (12فعند �إ�شمام ال��راء الأول��ى ي�ؤتى
ب�ضمة مختل�سة مختفاة وال يجوز الت�سكين المح�ض
لئال يجتمع �ساكنان ,فالهاء قبل الـراء �ساكنــة فيقر�أ
(12
(��ش�ه��ر رم �� �ض��ان)  (12وق ��ال ال���ص�ف��اق���س��ي
(�إن هذا �إدغام مح�ض)  ,وقد جادل عن ر�أيه فقال:
(فلن�صدع بالحق ونترك التطويل بجلب الأقاويل
فنقول الذي قرئ به هو الإدغام المح�ض وهو الحق
الذي ال مرية فيه).

ظاهرة الإ�شمام:

ت�ضاربت �أقوال علماء اللغة في تحديد م�صطلح
ال��روم وم�صطلح الإ�شمام ،ووقع الكثير منهم في
اللب�س بينهما ،والكوفيون ي�سمون الإ�شمام روم ًا،
والروم �إ�شمام ًا.(12
ومنهم من عرفهما بعبارات غام�ضة� ،أو يمثل
للإ�شمام وي�صفه ب�صفات الروم ،والعجب �أن يقع
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ومن �أمثلة الإ�شمام في اجتماع الحرفين المتماثلين
كاجتماع النونين في قوله تعالى ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
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ﯝ ﯞ ﭼ (13ف��أ��ص�ل�ه��ا (ت���أم��ن��ن��ا)
�أو بالإدغام مع �إخفاء الحركة� (13أو بالإدغام مع
الإ�شمام بال�ضم ،(13وق��رئ (تئمنا) بك�سر حرف
الم�ضارعة على لغة قي�س (13وقرئ (تيمنا) بقلب
الهمزة ي��اء بمجان�سة الك�سرة قبلها ،(13وقرئ
(ت�أمنا) بنقل حركة النون �إل��ى الميم .(13ونحو
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (13و�أ�صله (مكنني)
ف�أ�سكن النون ثم �أدغمها مع النون بعدها .ونحو
قوله تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﭼ (13و�أ��ص�ل��ه (ت ��أم��رون �ن��ي) فحذف
الفتحة و�أ�سكن النـون و�أدغمهــا بالنـــون بعدهــا.
وقد جاز اجتماع ال�ساكنين ههنا؛ �إذ ال��واو قبلها
�ساكنة وهي حرف مد فهي كالألف في قوله تعالى:
ﭽ ﭳ ﭼ.(13
(13

ومن الآي��ات التي قرئت بالإ�شمام قوله تعالى:

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ

(14

ق��رئ ال ��واو ف��ي (يعفو) ب�إ�شمام الفتحة �سكون ًا
خفي ًا (14وت��راءى لهم �أن��ه �سكون مح�ض فعللوه,
قال ابن جني (و�سكون الواو من الم�ضارع في مو�ضع
ال�ن���ص��ب ق�ل�ي��ل)  (14وق ��د ق� ��رروا �أن الإ� �ش �م��ام
ال يك�سر وزن � ًا ،كالإ�شمام في (ي�ؤرقني) في قول
ال�شاعر:
م � �ت� ��ى �أن� � � � � ��ام ال ي� � ��ؤرق� � �ن � ��ي ال � �ك� ��ري
ل� �ي�ل� ً
ا وال �أ�� �س� �م ��ع �أج � ��را� � ��س ال �م �ط��ي
ف�أ�شموا القاف الم�ضمومة باختال�س حركتهما
لتقرب من ال�سكون ،قال �سيبويه :و�سمعت بع�ض العرب
ي�شمها ال�ضمة .ونحو قول امرئ القي�س:(14
ف� ��ال � �ي� ��وم �أ� � � �ش� � ��رب غ � �ي ��ر م �� �س �ت �ح �ق��ب
(14

�إث� � � �م� � � �اً م� � ��ن اهلل وال واغ� � � � ِ�ل
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فقوله (�أ�شرب) ب�إ�شمام الباء بحركة مختل�سة
مختفاة فال ت�ؤثر على الوزن لأنها �إلى الحركة �أقرب
من ال�سكون ،والذين لم يلحظوا هذا الإ�شمام في
الحرف حكموا ب�أنه �ساكن و�أنه خارج عن القواعد
لل�ضرورة ال�شعرية ،ولو حكمنا عليه بالحركة الختل
ال��وزن ولخرج �إلى بحر �آخ��ر ،ولحكموا على امرئ
القي�س ال�شاعر الجاهلي بالجهل بالأوزان.
ومن الإ�شمام في قول �أبي دواد:(14
ف� � � � ��أب� � � � �ل � � � ��ون � � � ��ي ب � � �ل � � �ي � � �ت � � �ك � ��م ل � �ع � �ل� ��ي
�أ�� � �ص � ��ال� � �ح� � �ك � ��م و�أ�� � � � �س� � � � �ت � � � ��درج ن� ��وي� ��ا
ف�أ�شم الحاء في قوله ( �أ�صالحكم ) بين ال�ضمة
وال�سكون.
وقد كثرت �آراء النحاة في تعليل كثير مما ورد
بالإ�شمام وال �سيما في ظاهرة ت�سكين الياء في
اال�سم المنقو�ص كقول ال�شاعر:(14
ك� � � � � ��أن �أي� � ��دي � � �ه� � ��ن ب � ��ال� � �ق � ��اع ال � � �ق � ��رقْ
�أي� � � � � ��دي ج� � � � ��وار ي� �ت� �ع ��اط� �ي ��ن ال� � � � ��ورقْ
ب�إ�شمام حركة الياء في (�أيديهن) بين الفتحة
وال���س�ك��ون ،وا�ست�شهد �سيبويه ع�ل��ى مثله بقول
ال�شاعر:(14
�� �س ��وى م �� �س��اح �ي �ه��ن ت �ق �ط �ي��ط ال �ح �ق��ق
ت�ق�ل�ي��ل م ��ا ق ��ارع ��ن م ��ن � �س �م��ر ال �ط��رق
فقوله (م�ساحيهن) مفعول به وقد �أ�شم حركة الياء
بين الفتحة وال�سكون ،وما هو بال�سكون المح�ض.
قال ابن جني (وهذا كثير جد ًا في كالم العرب)،
ومن لم يدركوا هذا الإ�شمام ظنوا �أن الياء �ساكنة
فاحتالوا على تعليله وقالوا هذا من ت�سكين المنقو�ص
في حالة الن�صب لل�ضرورة.(14

في اللغة
العربية
�أ�صوات
ال حروف
لها

الم�ضارعة ما عدا الياء  ,فيقولون (تعلم) وما هي
بك�سرة مح�ضة و�إنما هي حركة مختل�سة �إلى ك�سرة
غير م�شبعة فهي قريبة من ال�سكون ,وهي ظاهرة
في ل�سان قبيلة بهراء وربيعة وبني �أ�سد وت�سمى
(ال �ت �ل �ت �ل��ة) .(15وق��د وردت �آي ��ات كثيرة قرئــت
�أفعالهــا بك�ســر حــرف الم�ضــارعة ,فقرئ ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ .(15بك�سر التاء ويدل
على �أن التاء ههنا بك�سرة مختل�سة �أنها لو كانت
بك�سرة مح�ضة ل�ل��زم ترقيق ال ��راء ب �ع��ده��ا.(16
(16
وق ��رئ ق��ول��ه تعالى ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ
بالتاء المك�سورة.

وكذلك ق��ال البغدادي�( :إن ت�سكين الياء في
(�أيديهن) �ضرورة والقيا�س فتحها ،وقال ابن جني:
(�شبهت الياء بالألف لقربها منها ,فجاء عنهم
مجيئ ًا كالم�ستمر).(14
وف��ي قوله تعالى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

(15

وجوه كثيرة من الإ�شمام :فقرئ باختال�س الك�سرة
م��ن ال �ه �م��زة (15وق��رئ ق��ري�ب� ًا م��ن ال�سكون وما
ه��و ب��ال���س�ك��ون ال �م �ح ����ض (15وق���رئ (ب��اري �ك��م)
بقلب الهمزة ي��اء ��س��اك�ن��ة (15وق��رئ (باريكم)
(15
بالإ�شباع وهو ب�صوت �أخف من الياء ال�ساكنة
وكل هذه القراءات تتلقى م�شافهة فالإ�شمام فيها
ب�أ�صوات غير ذات حروف مر�سومة تدل عليها.
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وق� ��رئ ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ (16بك�سر
ال �ن��ون (16ق��ال اب��ن ه�شام :و�سمعت بدويا يقول
في الم�سعى (اللهم �إن��ك تعلم ما ال نعلم) بك�سر
حرف الم�ضارعة التاء والنون.(16

وق��د ب��ذل القراء جهدهم في تحديد ال�صوت
في الإ�شمام فو�صفوه بالتو�سط مث ًال �أو بالطول
�أو فويق التو�سط  ,كما و�صفوا الظواهر ال�صوتية
الأخ��رى كالروم والت�سهيل وهمزة بين بين ،ولكن
ذلك الو�صف قا�صر عن �أدائه نطق ًا بح�سب حروف
الكلمة .حيث يقت�ضي لكل ظاهرة من هذه الظواهر
حرف ًا له �صورته الدالة عليه.

وق��د ال�ت��زم �أه��ل الحجاز بك�سر همزة الفعل
(�إخال) وورد في الحديث (ما �إخالك �سرقت) �أي
ما �أظنك بك�سر الهمزة.(16
و�أم ��ا ال�ي��اء ف�لا تك�سر ،ق��ال اب��ن ه�شام :ولم
يجيزوا ك�سر الياء لثقل الك�سرة عليها.(16

االختالف في التعليل:

ولخفاء ال�صوت كانوا يختلفون في حكمهم على
قراءة الكلمة حتى قالوا� :إن �أبا عمرو كان يحذف
الحركة وي�سكن الهمزة في نحو (بارئكم) .وقال
�سيبويه� :إنه كان يختل�س الحركة فال يحذفها البتة.
وبع�ضهم ذكر �أنه كان ي�شم الهاء المك�سورة ب�شيء
م��ن الفتح ف��ي دال ﭽ ﭪ ﭼ (15وال �خ��اء من
ﭽ ﯓ ﭼ (15بفتح مكت�سب م��ن فتحة
الياء قبلها  ,وكل هذا من الخفاء الدقيق ب�صوت
الحرف. (15

وفي ك�سر حرف الم�ضارعة �ضوابط و�ضعها علماء
اللغة بح�سب ا�ستقرائهم للأفعال التي وردت على
ل�سان العرب ،ويكاد يخفى �صوت الحرف المك�سور
بخفائه خل�سة فهو ب�صوت مختل�س بين ك�سرة و�سكون،
وال �صورة له في الر�سم ،وكم في اللهجات العامية من
ظواهر يدق على ال�سمع تحقيقها!
ومن ظاهرة الإ�شمام الميل في نحو (ال�سالم
عليكم) يميلون ب�ضمة ك��اف الخطاب ال��ى ك�سرة
مختفاة وهي ظاهرة في لهجة ربيعة وت�سمى (لهجة
الو�شم) ن�سبة �إلى بلدهم القاطنين فيه.(16

حركة حرف الم�ضارعة:

ومما يحمل على ظاهرة الإ�شمام ك�سر حرف
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ولو قارنا بين لهجة قري�ش واللهجات العربية
الأخ��رى لوجدنا �أن من�ش�أ تلك اللهجات هو �إخفاء
ال�صوت بالحرف ليظهر ب�صوت حرف �آخر قريب
منه �أو ال يكاد يظهر له �صوت ,ولذلك �أطلقوا على
لهجة ق�ضاعة (الغمغمة) من الغمة والخفاء.(16
الإ�شمام لمجاورة حرف اللين:

و�إذا وقع بعد الحرف حرف لين جنح الل�سان �إلى
�إ�شمامه ففي نحو (ال�صيف) ت�شم ال�صاد بك�سرة
لمجاورتها لحرف (الياء) بعدها وفي نحو (ال�صوم)
ت�شم ال�صاد ب�ضمة لمجاورتها لحرف (الواو) بعدها.
وفي هذا الإ�شمام يظهر بجالء �سهولة النطق بالكلمة
ولذلك يكثر على ل�سان العامة.
الإ�شمام بالحرف:

وهذا نوع �آخر من الأ�صوات يندرج في ظاهرة
الإ��ش�م��ام وي�ج��ري على ال�ح��رف ال��ذي ل��ه ق��رب مع
غيره من الحروف ،فال�صاد قريبة من ال��زاي في
بع�ض ال�صفات فت�شتركان في ال�صفير وفي الجهر
(16
ف�ف��ي ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ﭨ ﭩ ﭼ
�أ�شربوا ال�صاد زاي� ًا �إم��ا ب�صوت �صريح �أو ب�صوت
خفي .ولل�صاد تقارب مع ال�سين �أي�ض ًا ،فكلتاهما
مخرجهما من طرف الل�سان ومن بين الثنايا العليا
وال�سفلى وكلتاهما تت�صفان بالهم�س والرخاوة وهما
من حروف الإ�صمات فلهذا التقارب بينهما �أ�شربت
ال�صاد �سين ًا فقرئ( :ال�سراط الم�ستقيم).(17
و�أ�شكال هذه الظاهرة مبنية على �أ�صوات قد تعارف
عليها ال�ق��راء فهي تتلقى من �أفواههم ولي�س لها
حروف تدل عليها.
وكما بدت ظاهرة الإ�شمام في �إخفاء الحركة
وك�أنها فيه محذوفة بدت ظاهرة مطها و�إطالتها
في الكالم وك�أنها حرف مد زائد ,وا�ست�شهدوا على
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ذلك بقول ال�شاعر وقد مط �ضمة الراء في (�أنظر)
ب�إ�شباعها لت�صل �إلى ما يقرب من �صوت (الواو) في
قوله:(17
و�إن� �ن ��ي ح��وث �م��ا ي�ث�ن��ي ال �ه ��وى ب���ص��ري
م ��ن ح��وث �م��ا � �س �ل �ك��وا �أث � �ن ��ي ف� ��أن� �ظ ��و ُر
ومهما قيل في روايات البيت ,ف�إنه يدل على �أن
ال�شاعر بلغته هذه يميل �إلى ال�ضم ,يدل على ذلك
قوله (حوثما) في ال�شطرين بدل (حيثما) وقال
(ف�أنظور) حيث �أ�شبع ال�ضمة فن�ش�أت قريب ًا من
(الواو) وما هي بالواو الخال�صة ،ف�إذا �أن�شد البيت
ال يكاد ينكرها ال�سمع لأنها مخفية ال�صوت ،ولمثل
هذه الظاهرة �شواهد كثيرة وكانت �سبب ًا من �أ�سباب
اختالف تعليالت �أه��ل اللغة فيما ورد عن ل�سان
العرب ،وبالوقوف على هذه الظواهر تت�ضح لغاتهم,
فاللغة مبنية على �أ�صوات في كثير منها ق�صرت عن
ت�صويرها الحروف الهجائية المحدودة.
التفخيم والترقيق:

الأ� �ص��ل ف��ي ال �ح��رف �أن ينطق ب�صوته وم��ن
مخرجه المحدد له ،ويتحدد �صوت الحرف ب�إتيانه
�ساكن ًا وقبله همزة مثل� :أب� .أخ وبذلك يدرك �صوته
الطبيعي ،وقد يعتريه الترقيق في�سفل� ،أو التفخيم
فيعلو ,ويراد بالتفخيم ربو الحرف وت�سمينه  ,ومن
الأحرف ما يكون مفخم ًا دائم ًا ك�أحرف اال�ستعالء
ال�سبعة المجموعة في قولهم (خ�ص �ضغط قظ)
وق��د ر�سموا لتفخيمها درج��ات :ف�أقواها �إذا كان
الحرف بعد �ألف مثل (�ضارب) ثم الأدنى �إذا كان
الحرف مفتوح ًا مثل (�ضرب) ،ويليه �ضعف ًا �إذا كان
(�ضرب) ويليه في ال�ضعف �إذا كان
م�ضموم ًا مثل ُ
مك�سور ًا مثل ِ
(�ضفة).
و�أم��ا �إذا كان حرف اال�ستعالء �ساكن ًا فمرتبة
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تفخيمه بح�سب حركة الحرف الذي ي�سبقه ف�أقواها
�إذا كان بعد فتح مثل ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ  ,(17ثم
�إذا ك��ان بعد �ضم مثل ﭽ ﭨ ﭼ,(17
و�أدناها �إذا كان بعد ك�سر مثل ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﭼ .(17

ي��ؤدي��ه ب�صوت محدد وبنبرة خا�صة تك�شف عن
المعنى المق�صود في نف�سه ،ف��الأ��ص��وات تختلف
تبع ًا للنبرات المختلفة ،والنبرة تختلف تبع ًا للمعنى
الذي يق�صده المتكلم ،و�أمثلة هذا الباب لال�ستدالل
عليه ال تح�صر فالم التوكيد نبرتها خفيفة ،والالم
الجارة نبرتها �شديدة.

وكحرف الراء ،فمخرجه من غار الحنك الأعلى,
وما كان مخرجه من الغار يغلب عليه التفخيم ولكنه
قد يكتنفه ما يدعو �إلى ترقيقه كالك�سرة �سواء كانت
ال���راء م�ك���س��ورة م�ث��ل ﭽ ﭾ ﭼ� (17أو ك��ان
قبلها ك���س��رة م�ث��ل ﭽ ﭕ ﭼ (17ول�ل�أئ�م��ة
من القراء تف�صيل في درجات تفخيمها وترقيقها.
ولي�س لهذه الظاهرة حروف تدل عليها.

و�إنما خفت نبرة الم التوكيد؛ لأنها زائ��دة في
الكالم ويمكن اال�ستغناء عنها ،فالالم في (لهم)
هي للتوكيد في قوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ،(18فالنبرة تقع
على قوله( :هم المن�صورون) لتبين �أنها جملة من
مبتد�أ وخبر ,ومثلها قوله( :لهم الغالبون) ولو نطق
بالالم بنبرة قوية وب�صوت حرف الجر لف�سد نظم
الكالم.

مقـــاالت

وكذلك الالم فالأ�صل فيها �أن تفخم بت�صعيدها
�إلى الحنك الأعلى ،و�أ�شد حاالت تفخيمها في لفظ
الجاللة (اهلل) �إذا لم ي�سبقها ك�سر مثل ﭽ ﮩ

و�أما الالم الجارة فتقع عليها نبرة �شديدة؛ �إذ
هي �أ�صل في الجملة نحو قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﭼ (18ول�ي����س ل�ه��ات�ي��ن النبرتين
�صورة �إال بالتلقي م�شافهة.

ﮪﮫﭼ
ﭧ ﭨ ﭩ ِﭼ- (17ب �� �ض��م ال �ه��اء من
(17

ﭽﭣﭤﭥﭦ

(عليهُ) .-ف�إن �سبقها ك�سر اعتــراها الترقيــق مثــل:
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ.(17

ومما يلتب�س في �أفواه كثير من الناطقين �صوت
(م��ا) ،فنبرة ال�صوت على (ما) النافية هي غير
النبرة عليها في حالة اال�ستفهام ،وهي غير نبرتها
(18
في التعجب في نحو ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
حيث يمتد ال�صوت بها مرتفع ًا بنبرته.

ومن ظاهرة التفخيم �أ�صوات حروف اال�ستعالء
(�ص �ض ط ظ ق) عند خفاء �صوت النون قبلها مثل
(ين�صرون ،من�ضود ،ينطقون ،ينظرون ،ينقلبون).
و�إخفاء �صوت النون بغنّة عند مجاورة �أحرف
اال�ستعالء يتلقاه المتعلم بم�شقة من فم المعلم،
و�أ�شق منه ترقيق الغنّة فيما �سوى ذلك من الحروف،
نحو (كنتم ،و�أنفقتم) وللأئمة القراء تمكن في �أداء
هذه الأ�صوات بح�سب التلقي والدربة المتوا�صلة.

ون �ب��رة (م ��ا) المو�صولة ه��ي غير ن�ب��رة (م��ا)
الحرفية واقر�أ �إن �شئت قوله تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ

(18

فـ(ما) نافية ،ونبرة ال�صوت بها تقع على الميم� ،أما
من ظنها ا�سم ًا مو�صو ًال فيقر�ؤها ب�صوت �سهل ال نبرة
فيها وك�أنه يقر�أ (والذي �أنزل) فيف�سد المعنى ويبتعد
عما تدل عليه الآية .فالقارئ يلزمه �أن يدرك المعنى

النبرات واختالف الأ�صوات:

لعل هذه الم�س�ألة هي من دقائق بالغة المتكلم؛
لأنها مبنية على م��راع��اة المعنى في نف�سه ،فهو
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لي�ؤدي الحرف بنبرة تنا�سبه كما في قولــه تعـالى
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ

(18

فنبرة (ما ال�شرطية) ههنا واطئة مخفية ،وهي
تختلـــف عـن نبرة (مـــا) النافية بعدهــا في قولـه

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ

(18

فهي بنبرة �شديدة وعالية ،وبعدهما ت�أتي (ما)
ال�شرطية ثانية في قوله ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﭼ (18وب��اخ �ت�ل�اف ال �ن �ب��رات
التي يقت�ضيها المعنى تختلف الأ�صوات !
ومما يقت�ضيه المقام وج��وب �إدراك النبرات
الفارقة بين الكلمات المتجان�سة كقول الحريري
في مقامة الواعظ عمن مات (ويخلى بين ودوده
ودوده) (18ف��الأول��ى (ودوده) حبيبه ،والثانية
(ودوده) الواو فيها عاطفة ،ولو قال امر�ؤ لأخيه وهو
ينكر عليه �أمره( :ما لك قد �ضيعت مالك!) القت�ضاه
�أن يجعل من نبرات �صوته ما يتفق مع مق�صده في
الكالم فـ (ما) الأولى ا�ستفهامية و(ما) الثانية هي
من بنية الكلمة (مال) م�ضافة �إلى كاف الخطاب,
وبين نبرة �صوتيهما بون يدركه ال�سامع ويلتزم به
المتكلم.
وهناك �أمثلة كثيرة من النبرات المختلفات ،ف�إن
النبرة على الجار والمجرور تحدد ما يتعلق به ,فقوله
(18
ت �ع��ال��ى ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ
فـ (عنها) متعلق بالفعل (ي�س�ألونك) والتقدير:
(ي�س�ألونك عنها ك�أنك حفي)  ,والحفي هو العالم،
وقد جاءت الآية توكيد ًا لما قبلها في قوله ( َي ْ�س َ�أ ُلون ََك
ال�س َاع ِة) وال ي�صح تعلقه بـ (حفي) فال يقال
َعنِ َّ
�أنت حفي عنها ،و�إنما يقال �أنت حفي بها.(18
فتقر�أ بنبرة عالية في قوله (ي�س�ألونك) وبالنبرة
نف�سها ف��ي قوله (عنها) :و�أم ��ا قوله (ك ��أن��ك حفي)
�آفاق الثقافة والتراث 77

فنبرتها �أقل و�أ�ضعف ليت�ضح بال�صوت تعلق (عنها) بقوله
(ي�س�ألونك) .وال يخفى ذلك على من يحاول قراءتها
ح�سب هذا المعنى .ومثل �آخر قوله تعالى :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ (19فقوله
(في الكاللة) متعلق بقوله (ي�ستفتونك) والأ�صل
في نظم الكالم (ي�ستفتونك في الكاللة قل اهلل
يفتيكم) فنبرة الجملة (قل اهلل يفتيكم) تكون على
غير نبرة الجملة المف�صولة وهي (ي�ستفتونك) (في
الكاللة) ،وفي تقديم (قل اهلل يفتيكم) وف�صلها
للجملة التي اكتنفتها لالهتمام بها ليقرر �أن اهلل
تعالى قد تكفل بالفتيا في مطلق �أموركم .ور�سم
الكلمة ح�سب قواعد الإم�ل�اء له وج��ه في تحديد
القراءة ومعناها ،ف��إذا كانت (ما) كافة ات�صلت
(19
بالكتابة في نحو ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ
فكيد من�صوب وهو مفعول به ،و�أما �إن كانت ا�سم ًا
فت�ستقل بالكتابة وتنف�صل نحو (�إن ما �صنعوا كيد
�ساحر) فهي ا�سم (�إن) وخبرها (كيد �ساحر).
ولكلتا القراءتين نبرة خا�صة ففي (�إنما �صنعوا
كيد �ساحر) تكون ال�شدة ووطء الل�سان على نهاية
الكلمة (ما) .وفي (�إن ما �صنعوا كيد �ساحر) تكون
النبرة �شديدة على (�إن) وي�أتي �صوت (ما) بعدها
واطئ ًا لين ًا �سه ًال وهي بمعنى (الذي) ،وهي قريبة
من �صوت (ما) ال�شرطية في نحو ﭽ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ  ،(19وب�ت�ب��اي��ن
النبرات على (ما) يتحدد المعنى.
ون �ح��و ق��ول��ه ت �ع��ال��ى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﭼ (19واقر�أ قول ال�شاعر:(19

وا�� �ص ��ل خ�ل�ي�ل��ك م ��ا ال �ت��وا� �ص��ل ممكن

ف �ل ��أن � ��ت �أو ه � ��و ع � ��ن ق� ��ري� ��ب راح � � � ُل
فلو قر�أت (ما) بنبرة النافية لف�سد المعنى في
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داللة الكالم.

ا�سم مو�صول مبتد�أ وخبره ف�صيح فلو كتبت (�إنما)
وبنبرة على �أنها ح��رف لف�سد المعنى وا�ضطرب
نظم الجملة.

وقوله تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

(19

فتقر�أ (م��ا) بنبرة ت��دل على اال�ستفهام الم�شعر
بالتعجب � ,أي :ف�أي �شيء ين�سبك �إلى الكذب و�إنكار
الجزاء يوم القيامة بعد هذا البيان القاطع والبرهان
ال�ساطع ،وهي غير نبرة (ما) النافية ويحدد ذلك
المعنى في نف�س القارئ ،و�سبيل كل هذا هو التدبر
في الآيات الكريمة ومقا�صدها.

ومن �أمثلة (م��ا) النافية و�ضرورة ف�صلها في
الكتابة قول المادح:(19
ج� �ي ��م ج �م �ي��ع ال� �خ� �ل ��ق ت �� �ش �ه��د �أن م��ا
ع � � ��م ال � � � � � � ��ورى �إال ن� � � � � ��وال م� �ح� �م � ِ�د
فتقر�أ بنبرة (ما) النافية لوقوع �أداة الح�صر
بعدها ,وفي قول الأفوه الأودي:(19
ف � � � ��واهلل م � ��ا ف� ��ارق � �ت � �ك� ��م ق� ��ال � �ي � �اً ل �ك��م

وت��دب��ر ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (19ف��ـ(م��ا ي �ع �ب��دون)

مقـــاالت

عطف على ال�ضمير المن�صوب في (اعتزلتموهم)
ف�ت�ق��در (م���ا) م���ص��دري��ة �أو م��و��ص��ول��ة �أي :و�إذ
اعتزلتموهم وعبادتهم �أو معبوداتهم �إال اهلل ،وعلى
كال التقديرين ف�إن (ما) لي�ست بنافية ،لذلك تقر�أ
بنبرة خفيفة وواطئة.

فـ (ما فارقتكم) نافية ،وقوله (ولكن ما يق�ضى)
(م��ا) ههنا ا��س��م م��و��ص��ول ،ول�ك��ل منهما نبرتها
الخا�صة.

ومن ظنها نافية لوجود �أداة اال�ستثناء بعدها
فقر�أها بنبرة �شديدة �أف�سد دالل��ة الكالم ،وفات
المق�صود من معنى الآي��ة� .إن �أداء الن�ص ب�صوت
ح�سب النبرة الدالة على المعنى المقترن بالتدبر
هو الترتيل الواجب.

ومن �أدق النبرات التي يجب مراعاتها في (ما)
�إذا كانت زائ��دة حيـث يكــاد يخفـى بهــا ال�صــوت
كما في قوله تعالى ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭼ.(20

ول � �ك� ��ن م � ��ا ي �ق �� �ض ��ى ف� ��� �س ��وف ي� �ك ��ونُ

وكقول ابن ق�ت��ادة (20لما �س�أله عمر بن عبد
العزيز عن ن�سبه فقال:

ومن �أمثلة (ما) التي يجب تحديد نبرتها تجنب ًا
من ف�ساد المعنى قول ال�شاعر:(19

�أن ��ا اب��ن ال ��ذي ��س��ال��ت ع�ل��ى ال�خ��د عينه

رب م � ��ا ت � �ك� ��ره ال� �ن� �ف ��و� ��س م � ��ن الأم � � �ـ

ف� � � � � ُر َّدتْ ب� �ك ��فِّ ال �م �� �ص �ط �ف��ى �أَ َّي � �م � ��ا َر ِّد
وع � � � ��ادت ك� �م ��ا ك� ��ان� ��ت لأول �أم� �ـ� �ـ ��ره ��ا

ـ � � � ��ر ل � � � ��ه ف � � ��رج � � ��ة ك � � �ح� � ��ل ال � � �ع � � �ق� � � ِ
�ال
فـ(ما) ا�سم مو�صول مبتد�أ وخبره (له فرجة
كحل العقال) فتكتب منف�صلة ،ولو كتبت مت�صلة
على �صورة (ربما) وقرئت بنبرة على �أنها كافة لـ
(رب) لف�سد المعنى وا�ضطرب نظم الكالم .وتقول
(�إن ما �أن�شدته ف�صيح ،و�إن ما قلته مليح) فـ (ما)

ف �ي��ا ُح ��� ْ�س � َن �م��ا ع �ي��نٍ  ،وي ��ا ُح ��� ْ�س � َن �م��ا خَ � ِّد
فـ(ما) زائدة في (�أيما) و( ح�سنما) ولها نبرة
يكاد ال�صوت معها يخفى وال يظهر.
وكل هذه النبرات ت�ؤدى ب�أ�صوات متفاوتة بح�سب
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المعاني التي يت�ضمنها ال�ك�لام وبح�سب �إدراك
المتكلم لها ،ومن هنا كان التفاوت لدى القارئين
والخطباء والمن�شدين وتقدير ال�سامعين لهم.
وعليها بني الأداء في ترتيل �آيات الكتاب العزيز.
نتيجة البحث:

يحق للناظر في هذا البحث �أن يحكم ب�أنه قد
ت�ضمن نتائج كثيرة تدل عليها الأمثلة التي عر�ضناها
ب�إيجاز لنبرهن بها على �أن اللغة العربية مبنية
معانيها على حركاتها و�أ�صواتها ونبرات حروفها
ي�ؤديها المتكلم لتحقيق المعاني التي يق�صدها.
وتلك الأ�صوات غير مح�صورة وغير مر�سومة،
وقد ف�صلنا القول �أن بين كل حركتين من الحركات
الثالث حركة �أخرى خفية ،ولحروف المد الثالثة
درجات في �أ�صواتها ،وبع�ض الحروف تفخم وبع�ضها
يميل به الل�سان ،و�أخ��رى ت�شم وغيرها يقع (بين
بين) وقد و�صف علماء اللغة والأئمة من القراء
هذه الظواهر اللغوية وحددوا لها �أ�صواتها من غير
حروف مر�سومة لها ،وال غرابة في كل ذلك ولي�س
هذا من خلل �أو نق�ص في اللغة العربية ف��إن من
يتتبع اللغات يقف على كثير من هذه الظواهر وكلها
تخ�ضع لنامو�س واحد هو �أن الم�شاعر والعواطف
والمعاني والغايات لدى الإن�سان في كالمه ال تكاد

تح�صرها الحروف المحدودة المعدودة.
ومع كل هذا الذي قدمناه ف�إنه مما ال �شك فيه
�أن العربية بظواهرها اللغوية قد ف�سرها علماء
اللغة وبنوها على �أ�شبه ما يكون بالقواعد ،ف�إن لم
يكن لها قواعد فقد حدد العلماء لها �ضوابط عامة
كالتي وقفنا عليها من ظاهرة الإمالة وظاهرة قلب
الحرف �أو �إخفائه �أو �إدغ��ام��ه ،وظاهرة الت�سهيل
والإ�شمام والروم وظاهرة التفخيم والترقيق وكلها
ترجع �إلى ما يح�س به المتكلم من المعاني في نف�سه,
وبتف�سيرها تنك�شف لنا بو�ضوح العالقة بين اللهجات
العربية وندرك المراحل التي ابتعدت بها الألفاظ
في اللهجة الفرعية تدريجي ًا عن اللغة الأم .وهناك
ظواهر �أخ��رى كثيرة لهذه اللغة العربية ال�سامية
التي اختارها اهلل لكتابه العزيز يطول الكالم في
الحديث عنها كما قدمنا ذلك في المقدمة.
وما قدمناه �إنما هو لإثارة المحاورة وع�سى �أن
يكون منطلق ًا للباحثين في مثله لتكمل جوانبه .ففي
العربية من الظواهر ما يمتع النظر ،ويبهج النف�س
وي�شرح ال�صدر افتخار ًا بهذه اللغة التي �أعزها اهلل
تعالى بكتابه العزيز ،و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب
العالمين.
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من ل�سانيات الجملة �إلى ل�سانيات الخطاب
�أعمال �أحمد المتوكل �أنموذجا
را�ضية بن عريبة

كلية الآداب واللغات  -ق�سم اللغة العربية -
جامعة ح�سيبة بن بوعلي  -ال�شلف  -الجزائر

مقدمة
تميزت الفترة الممتدة بين �أواخر القرن التا�سع ع�شر وما بعد الحرب العالمية الثانية
ال�صعب ت�صنيف هذه الدرا�سات في خانات
بتراكم كبير في مجال الدرا�سات اللغوية ،و�إذا كان من ّ
معينة ،انطالقا من معايير محددة ،ف�إنه يمكن �أن نميز ،على الأقل ،بين ثالث مدار�س انطالقا
من المناهج المعتمدة في درا�سة وتحليل المواد اللغوية وما يرتبط بها من �صيرورات ذهنية
وعوامل فيزيولوجية وم�ؤثرات خارجية ،وهي:
الو�صفية البنيوية.
التوليدية التحويلية.
الوظيفية التداولية.
تتميز النظريات الل�سانية ،عموما ،بالتجدد،
وال �سيما النماذج المت�أخرة منها ،كتلك التي
عرفها النحو التوليدي والنحو الوظيفي ،غير
�أن الواقف على الكتابة الل�سانية العربية يجدها
تحاول مواكبة هذا التطور ،لكنها تبقى متخلفة
عنه ب��أم��د بعيد� ،سيما �إزاء م�شكلة الم�صطلح
والمنهج ؛ فعلى الرغم من تجذر البحث الل�ساني
في الثقافة العربية ،ف ��إن التمحي�ص والفح�ص
المنهجي ال يفرز �إال حاالت نادرة ت�ستحق فعال �أن
تندرج في �إطار البحث الل�ساني بالمعنى العلمي
الدقيق ،وبغ�ض النظر عن االختالفات التي يمكن
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�أن تثار حول هذه الم�س�ألة ،ف��إن الخروج بر�ؤية
علمية في المو�ضوع تحتاج �إلى �أن تق ّوم التجربة
الل�سانية في الثقافة العربية.
ولقد ك��ان من الآث��ار الوا�ضحة لتطور الدر�س
الل�ساني المعا�صر في الغرب واقتبا�س مناهجه من
طرف ثلة من الدار�سين العرب� ،أن تمت العودة �إلى
التراث اللغوي القديم بكل معارفه وعلومه� ،إما بحثا
عن �شرعية للوجود الل�ساني في الذاكرة العربية،
و�إما بغية �إخ�ضاعه للفح�ص الل�ساني المعا�صر حتى
يتم تطويعه لخدمة �أه��داف الحداثة .لذا �أ�صبح
لزاما على كل من رام البحث في حقائق العربية

من
ل�سانيات
الجملة
�إلى
ل�سانيات
الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

والقابلية ،وعن المقولتين الأخيرتين ن�ش�أت نظرية

العامل والمعمول«.

وا�ستعماالتها اللجوء للذاكرة النحوية �إما على �سبيل
انتقاء معطيات الدرا�سة �أو انتقاد التجربة التراثية.
وف��ي كلتا الحالتين يظل جوهر ال��در���س النحوي
مغيبا.

ومع �إيغال النّحويين في الأخ��ذ بهذه النّظرية
بال�سير عليها ب��د�أت متاعب
و�إل��زام�ه��م ال� ّ�ط�لاب ّ
ال ّنحـويين وطالب النّحو على حد �سواء؛ فبالنّ�سـبة
للنحويـين ج ّرهم منهجهم الفل�سفي �إلى ت�أويالت
وتقديرات لمحذوفات غير موجودة �أ�ص ًَال ،علما �أن
التف�سير بالعوامل خلق جمال وتراكيب ال �أ�سا�س لها
في العربية الف�صيحة.

ومن الثابت �أن القراءات المتناولة للنحو العربي
ظلت �سجينة الت�صورات الحديثة ،حيث كانت تحاول
تطبيق المفاهيم المعا�صرة على الدر�س القديم
مما �أبعدها ع��ن ج��وه��ره؛ لأن الأ�سئلة المعرفية
والمنهجية التي �شغلت النحاة تختلف عن الأ�سئلة
الل�سانية المعا�صرة .ومن هذا المنطلق ت�أتي هذه
الدرا�سة لتتق�صى �إمكانية تطبيق المناهج الل�سانية
على النحو العربي� ،ضمن �إط��ار النحو الوظيفي،
مع واحد من �أهم رواده في الوطن العربي «�أحمد
المتوكل».

مقـــاالت

ومما زاد من م�شقة النّحو على ه�ؤالء الدار�سين
ق�ضية الإعراب ال ّتقديري والـمحلي؛ وذلك كتقدير
ع�لام��ات على ال �م �ف��ردات ال�ت��ي ل��م تظهر عليها
العالمات المتعارف عليها في قيا�س النحويين،
وم�شكلة الإعراب التقديري �أي�سر من م�شكلة العـامل؛
ل ّأن تقدير حركة �أه��ون كثيرا من تقدير جملة �أو
كلمة .ع�لاوة على �أن ميدان الإع ��راب التقديري
مح�صور نوعا ما بطائفة معينة من الكلمات على
حين ت�شمل نظرية ال�ع��ام��ل ع��ام��ة �أب���واب النحو
العربي .و«اب��ن جني» ك��ان قد �أحـ�س بما �ستـ�ؤول
�إليه ق�ضية القول بالعـامل من تعقيدات والتبا�سات
في �أذهان الدار�سين فا�ستدرك قائال» :العمل من
الرفع والن�صب والجر والجزم �إنما هو للمتكلم

نف�سه ال ل�شيء غيره«.

�أوال :االتجاه الوظيفي في النحو العربي:

 -1ظهور فكرة الوظيفية :
� ّإن ال�� ّدر���س ال � ّن �ح��وي ال �م �ق � ّرر ف��ي ال�م��دار���س
والجامعات قد �صـاغه ُمع ّدوه وفـق المنـهج ال�شّ كلي
الإعرابي للنّحاة القدامى ،وهو القائـم على �أ�سا�س
نظرية العامـل المرتبطة دائما بغايتها الق�صوى
وهي تف�سير الأثر الإعـرابي ظاهرا �أو مقدرا بعامل
من العوامل؛ �إذ لم يكن اللحن في المعنى مطروحا
يومئذ ،ولهذا ُع ّدت نظرية العـامل في بدايتها نظـرية
تعليمية الغر�ض منها معرفة موا�ضع الرفع والن�صب
والجر والجزم في ال ّتركيب.

�إن كثرة ال ّتقديرات والمحالت التي �أ�شكلت حتى
على النّحويين �أنف�سهم،خلقت فـجوة بين ال ّدار�سين
وبين النحو ،بل وال ّلغة العربية كذلكّ ،مما �أث��ار
حمية بع�ض النّـحاة القدامى محاولـين ت�سهيل
النحو وتب�سيطه � -إذ هذا المنحى لم يقت�صر على
المحدثين فح�سب-ف�صنفوا فيـه المخت�صرات ،ومن
ه�ؤالء« :ابن �إ�سحاق الجرمي»(ت225هـ) في كتابه:

وال يوجد ت��أري��خ محدد ب��د�أ فيه القول بت�أثير
العوامل في تف�سير ّ
الظواهر الإعرابية »وال ّراجح � ّأن
ذلك تم ّ مع بداية ت�أثر النّحويين بمقوالت المنطق
الأر�سطي ح��ول الجوهر والكم والكيف وال� ّزم��ان
وال�م�ك��ان والإ� �ض��اف��ة وال��و��ض��ع والملك والفاعلية
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«مخت�صر نحو المتعلمين» و«المبرد» (ت285هـ) في
كتابه« :المدخل في النحو» و«ابن م�ضاء القرطبي»
(ت592ه�ـ) في «الرد على النّحاة» الذي يعد �أهم
م�ؤ ّلف في ع�صره نادى ب�ضرورة تي�سير النّحو عن
طريق التخلي عن الأخذ بنظرية العامل؛ لأنها في
ر�أيه مك َمن ال�صعوبة في الدر�س النحوي.
وظ ّلت �صعوبة النّحو قائمة بعد «اب��ن م�ضاء»،
ودعت الكثير من الباحثين للمطالبة بتخلي�ص النحو
العربي من قيوده .تبلور هذا االتجاه لدى «�إبراهيم
م�صطفى» �صاحب كتاب «�إحياء النحو»؛ �إذ ر�أى �أن
ال�صعوبة كامنة في قواعد النحو المعقدة وق�صرها
على مراعاة �أواخ��ر الكلم �إعرابا وبنـاء ً  .تلت
هذه ال ّدعوة دعوات �أخرى كدعوة «تمام ح�سان» �إلى
�إع��ادة النّظر في تق�سيم الكلم والجملة القائمين
على �أ�سا�س �شكلي مح�ض ،واق�ت��رح تق�سيما �آخر
يقوم على المبنى والمعنى ،بهذين الأ�سا�سين ق ّدم
ت�صنيفا لأق�سام الكالم كبديل عن التق�سيم الثالثي
المعروف .وتبعه الكثيرون في هذا المـجال.
وال يعني تي�سير النحو ال ّتخلي عن كل ما تركه
ال�سلف من قواعد و�آراء نحوية� ،إنما المراد من ذلك
ّ
�أخذ ما هو �صالح منها للنّهو�ض بالعربية ونحوها.
على �أن ال ّتجربة ال ّرائدة في هذا الـمجال تكمن في
المغرب الأق�صى “حيث بد�أوا في ت�أ�سي�س مدر�سة
وظيفية ت�ضم مجموعة من الباحثين،وعلى ر�أ�سهم

«�أحمد المتوكل«”.
 -2مبادئ النحو الوظيفي العربي:
يقوم النحو الوظيفي في جانبه التعليمي على
اال�ستعمال اللغوي اليومي ،في �إطار الأ�ساليب التي
تكون في محيط المتعلم ،مقت�صرا على الأب��واب
النحـوية التي لها �صلة ب�ضبط الكلمات وت�أليف الجمل
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ت�أليفا �صحيحا مع مراعاة م�ستويات المتعلمين
وقدراتهم العقـلية.كل هذا يتم با�ستخدام قواعد
العربية ال�شائعة دون ال ّتطرق للتعقيدات الإعرابية

وال ّتخريجات.
�أم��ا في جانبه الأهـم ،وهو الجانب ال ّتنظيري
ال�ق��واع��دي ،ف��إن��ه يلتزم بمبادئ معينة،لخ�صها
«عبد الجبار توامة» في مقال لـه �ضمن ندوة تي�سير
ال � ّن �ح��و ب �ع �ن��وان «ال �م �ن �ه��ج ال��وظ �ي �ف��ي ال�ع��رب��ي
الجديد لتجديد النحو» في النقاط الآتية :
�أ � -إعادة و�صف العربية وتف�سير ظواهرها تف�سيرا
وظيفيا ال �شكليا:
�ص ّدر لهذا العنوان بال ّدعوة �إلى وجوب �إعادة
النّظر في منهج القدماء �أثناء و�صفهم وتف�سيرهم
للنّظام النّحوي العربي؛ »�إذ لي�س من المعقـول �أن
نكتفي اليوم بالو�صف والتف�سير اللذين قدمهما
الـنّحاة العرب القدامى لنحو العربية ،فال ريب
�أن عملهم لي�س كامال ،بل هو ناق�ص يحتاج �إلى
ا�ستدراك كثير« ،ويتج ّلى ذلك ب�صفة خا�صة في:
 �إعادة النظر في و�صف التق�سيم الثالثي للكلم،الذي يجب �أن يقـوم على و�صف دقيق لهذه الأق�سام،
�آخذين بعين االعتبار �أنها �أ�سا�س بناء النظام النحوي
للجملة ،وهي المدخل لدر�س النحو وفهمه.
 ال ّتخلي عن الو�صف ال�شكلي للظواهر النّحوية،مثل (�إنّما) التي قيل فيها (كافة ومكفوفة) على
حين يفتر�ض الحديث عن وظيفتها في التركيب
والفرق بينها وبين (� ّإن) التوكيدية ،ومتى ت�ستعمل.
و�أي�ض ًا تجاوز ما ف�سر القدماء به �صيغتي التعجب
(ما�أفعله) و(�أفعل به).
وفي مقابل ما �سيطرح ،هناك �أي�ضا ما ي�ؤخذ به
من �آراء «الخليل» و«�سيبويه» و«الفراء» و«ابن جني»

من
ل�سانيات
الجملة
�إلى
ل�سانيات
الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

المعنى كالإ�ســناد المفهوم من �إ�ضافة الم�صدر �إلى
فاعله ،نحو الآية  :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ؛
فهذا ناق�ص غير مفيد.

و«عبد القاهر» و«الر�ضي» ،وكذلك بع�ض ما خلفه
البالغيون من در�س وظيفي تناول دالالت التراكيب
و�أ�ساليبها بعدما �أهملها النحاة من�شغلين بالعامل
والمعمول.

 الثاني :الإف��ادة الكاملة بحيث تفهم الجملةبكل عنا�صرها المتممة لفائدتها الإبالغية ،هنا
يمكـن القول �إن جملة ال�شّ رط وجوابه جملة واحدة؛
لأنها حققت معنى واحدا ،ولي�ست جملتين كما �ساد
عند النّحاة القدماء.

ب  -االنتحاء الوظيفي:

مقـــاالت

ب�م��ا �أن ال �ل �غ��ات ال�ب���ش��ري��ة جميعها مرتبطة
بوظيفتها الإبالغية التي ي�سميها القر�آن الكريم
(البيان) في قوله تعالى} :خَ �لَ� َق الإ ْن��� َ�س��ا َن َع ّلَ َم ُه
ال َب َيانَ{ [الرحمن ،]4-3:ف�إن على النحو �أن يكون
محققا لتلك الوظيفة باعتباره قوانين اللغة .ومن
هنا ع ّرف ابن جني النحو فقال» :هو انتحاء �سمت
كالم العرب..ليلحق َمن لي�س من �أهل اللغة العربية
ب�أهلها في الف�صاحة« .والف�صاحـة وظيفيا هي
مطابقة الكالم مقت�ضى الحال� ،أو هي الخ�ضوع
لمالب�سات القول في اال�ستعمال .فينبغي �أن يرتبط
وال�سياق الإبالغي وفق هذه الوظيفة
النّحو بالمعنى ّ
الإب�لاغ �ي��ة ،ومعاني النّحو الوظيفية ال�ت��ي يجب
االهتمام بها ح�سب �صاحب المقال:

• تق�سيم الجملة العربية وظيفيا :
ُق�سم الجملة العربية وظيفيا بح�سب �صورة
ت ّ
الم�سند �إلى ق�سمين :
 الجملة الفعلية  :هي التي يكون فيها الم�سندفعال �سواء تقدم �أو ت�أخر .مثال ذلك (:جاء علي)
جملة فعلية وهي نواة �أو �أ�سا�سية ،والجملة (:علي
جاء) محولة ق ّدم فيها الم�سند �إليه لغر�ض �أ�سلوبي
هو ال ّتوكيد وال ّتخ�صي�ص.
 الجملة غير الفعلية  :وهي ما كان الم�سندفيها غي َر الفعل من �أق�سام الكلم الأخرى ك�أن يكون
ا�سما �أو �صفة �أو �ضمير ًا نحو� ( :أكرم بزيد ،هيهات
النجاح� ،أخوك محمد� ،صديقك هذا ،علي ناجح).

 معاني الأبواب �أو ما ي�س ّمى حديثا بالوظائفالتركيبية .
 -معاني الأ�ساليب �أو الوظائف الأ�سلوبية .

ويتم ال ّتفريق بين الجمل بح�سب «الم�سند» ال
بح�سب «الم�سند �إليه» لأن الجمل في �أكثر الحاالت
قد تتفق في �صورة «الم�سند �إليه» وتختلف في �صورة
«الم�سند» ،وال يحدث العك�س �إ ّال قليال .

 معاني الأدوات عامة �أو وظائف الأدوات.ج -تحليل �أركان الجملة العربية بح�سب العالقات
التركيبية (الوظيفية ):

• ت�ح�ل�ي��ل ع�ن��ا��ص��ر ال�ج�م�ل��ة ب�ح���س��ب ع�لاق��ات�ه��ا
الوظيفية :

• تعريف الجملة العربية وظيفيا :
وم��ن المفتر�ض -وظيفيا� -أن يكون التركيب
ي�سمى «جملة» ،و�أن الجملة
الإ�سنادي المفيد هو ما ّ
يجب �أن تت�صف ب�أمرين:

ت �ح � ّل��ل ال�ج�م�ل��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ح���س��ب ع�لاق��ات�ه��ا
الوظيفية:

 -الأول :الإ�سناد التام،ال الناق�ص الذي ال يتم به

�أوال  :بح�سب الإ�سناد؛ ب�أن تحلل �إلى ركنيها86
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الأ�سا�سيين «م�سند �إليه» و«م�سـند» باعتبارها قائمة
بمفهومها على الإ�سناد .والم�سند �إليه هو المحكوم
عليه والم�سند هو المحكوم به .وفهم الجملة وتحليلها
ال يتم �إال بتعيين عن�صري الإ�سناد مهما تعددت
�أ�شكالهما �أو �صورهما ال�صرفية والـ ّتركيبية .وهذا
التحليل يخ ّل�ص ال ّدر�س النّحوي من م�صطلحات
ع��دة ا�ستخدمها -وم��ا زال  -نحاة العربية مثل:
(الفعل  -الفاعل -نائب الفاعل -المبتد�أ  -الخبر
 ا�سم كان و� ّإن  -ا�سم الفعل  -فاعل �سد م�سدالخبر).
 ثاني ًا  :ال داعي لذكر العالمات الإعرابية عندال ّتحليل الوظيفي للجملة� ،إذا جاءت الكلمات على
حالتها المعهودة من ناحية ال�سمات الإعرابية� ،إال
�إذا كانت خارجة عن الإط��ار المعروف؛ ك�أن ي�أتي
الم�سند �إليه من�صوب ًا �أو مجرور ًا اقت�ضاء كتركيب
عجب�،أو �أن تكون العالمة الإعرابية قرينة لفظية
ال ّت ّ
فارقة بين وظيفة تركيبية و�أخرى .كما يجب عدم
ربط الكلمات التي ال تظهر عليها العالمة الإعرابية
( لكونها مبنية �أو منقو�صة� ،أو مق�صورة ) بالإعراب
المحلي �أو التقديري.
ّ
د -ال�ت�ح��وي��ل ك ��إج��راء وظ�ي�ف��ي ف��ي ف�ه��م الجملة
العربية وتحليلها وتف�سير عقدها التركيبية:
«ال ّتحويل» هو نقل ال ّلفظ من هيئة �أ�صلية �إلى
هيئة �أخرى بق�صد تعديل المعنى �أو تغييره ،وهناك
�أمثلة كثيرة ف ُّ�س َرت من خاللها معاني الجمل انطالقا
من مفهوم التحويل ،منت�شرة في �أبحاث النّحويين
والبالغيين؛ كتحويل ال�صيغة م��ن (ف��اع��ل) �إل��ى
(فَعيل) بق�صد المبالغة� ،أو تحويل �صيغة المتع ّدي
�إلى الزم.
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ثانيا :الفكر الل�ساني عند �أحمد المتوكل:
يعتبر �أحمد المتوكل من �أعالم نظرية النحو
الوظيفي في الوطن العربي ،ه��ذه النظرية التي
ن�ش�أت مع الل�ساني الهولندي �سيمون دي��ك ،ولها
نماذج كثيرة متعاقبة ( :منها ديك  1978وديك
 1989ودي ��ك  ،)1997وه��ي ت�ستجيب ل�شروط
التنظير والنمذجة ومو�ضوع نظرية النحو الوظيفي
ِ
م�ستعمل
هو القدرة التوا�صلية ،من خالل نموذج
اللغة الطبيعية.
وقد �أطلق «المتوكل» م�صطلح «النّظر ّية الوظيف ّية
ال ُم ْثلى»،على النظرية الوظيفية التي من �صفاتها
�أنها:
 تنط ِلقُ م��ن م�ب��د�أ اعتبا ِر ال ّلغة �أدا ًة ترج ُعوا�صلِ  ،وت� ّؤ�س ُ�س
وظائفُها الممك َن ُة �إل��ى وظيفة ال ّت ُ
على هذا المبد�أ و�صف ًا لبنية ال ّل ِ
غات �ص ْرف ًا وتركيب ًا
و�صوت ًا.
ِ
للبحث في
وا�صل �أ�سا�س ًا
 وتجع ُل من وظيف ِة ال ّت ُِ
اكت�ساب
ق�ضايا التّنظيرِ ال ّل�ساني ال ُك ْبرى كق�ض ّية
اللغة وق�ض ّية الك ّل ِ
يات ال ّلغو ّية.
ِ
الموا�صفات التي ُ
تهدف �إليها النّظر ّية
 من هذهالوظيف ّي ُة ال ُم ْثلى ُم �ج��اوز ُة الأه� � ِ
�داف التقليد ّية
ِ
(كالو�صف المح�ض لظواهرِ ال ّلغة وال ّت ِ
قعيد للغ ِة
ِ
ِ
للحفاظ عليها من ال ّلحن)
نف�سها تقعيد ًا تعليم ّي ًا
ُ
تح�صيل
أ�سا�س ت�سعى �إليه ك ّل نظر ّي ٍة هو
�إلى َه َد ٍف � ٍ
ِ
ِ
الو�صف �إلى
الكفا َي ِة ال ّل�سان ّي ِة� ،أي ُمجاو َز ُة كفا َي ِة
كفاي ِة التّف�سيرِ  ،وذ ِلك بر ْب ِط ِدرا�س ِة ال ّل ِ
غات بقُد َر ِة
ِ
وباكت�ساب ال ّلغة ،وبالنّحو الك ّلي؛
ال�سام ِع،المتك ّل ِم ّ
ف�إذا كانت النّظر ّي ُة ال ّتوليد ّية ال ّتحويل ّي ُة قد نق َلت
المعطيات ّ
ِ
ِ
البحث في
غوي من
والظواهرِ
ر�س ال ّل ّ
ال ّد َ
ِ
م/ال�سام ِع التي
ال ّلغو ّي ِة �إلى
البحث في قد َر ِة المتك ّل ّ
ِ
المعطيات و َف ْه ِمها ؛ ف�� ّإن
�اج تلك
تُم ِّك ُن من �إن�ت� ِ
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النّظر ّي َة الوظيف ّي َة ال ُم ْثلى ُي�شت َرط فيها:

مقـــاالت

القديم من خالل كتابات «ال�سكاكي» و«عبد القاهر
الجرجاني» ،الأم��ر الذي جعله يعمد �إلى ا�ستثمار
المعطيات الواردة في «المفتاح والدالئل» ،وغيرهما
لر�صد مفهوم الب�ؤرة باعتبارها وظيفة ت�سند �إلى
المكون الحامل للمعلومة الأكثر بروزا في الجملة،
ول�صياغة ت�صور ع��ام ي�ضبط عملية التبئير في
الن�سق اللغوي العربي ،وي�ق��وم على ثنائية ب ��ؤرة
جديد وب ��ؤرة مقابلة ،فب�ؤرة الجديد هي الوظيفة
الم�سندة �إلى المكون الحامل للمعلومة التي يجهلها
المخاطب� ،أما ب�ؤرة المقابلة فهي الوظيفة الم�سندة
�إلى المكون الدال على المعلومة التي ي�شكل ورودها
محط جدال بين المتخاطبين .وبالنظر �إلى حيز
وظيفة الب�ؤرة يميز بين ب�ؤرة الحمل وب�ؤرة المكون.
وف��ي �إط��ار ه��ذا التنميط اعتبر المتوكل البنيات
الح�صرية والإ�ضرابية والت�صديرية على ما ي�ؤالف
بينها تراكيب غير مترادفة تداوليا ،بمعنى �أنها
ال ت�ستخدم ف��ي نف�س المقام ،وبالتالي ال ت ��ؤدي
نف�س الوظيفة ،من هذا المنظور عمل على توظيف
هذه البنيات في �إطار تنميط جديد ،ي�ضع مو�ضع
اعتبار كل نمط والطبقات المقامية التي يرد فيها،
ومنهيا �إل��ى ت�سطير تفريعات جديدة للتفريعين

ال�سالفين(ب�ؤرة الجديد/ب�ؤرة المقابلة)
 -2التنظير لق�ضايا اللغة العربية:

ٍ
طاقات ومعار َِف
ُو�س َع هذه القد َر َة ب ُمراعا ِة
 �أن ت ِّال�ص ْرفة.
�أخرى �إ�ضاف ًة �إلى المعرِ فَة اللغو ّي ِة ّ
الخا�ص ِة للغ ٍة
 و�أن تتجاو َز البحثَ في القدر ِةّ
مع ّين ٍة �إلى ا�ستكنا ِه الم َل َك ِة ال ّل�سان ّية العا ّمة ال ُمتوا ِفر ِة
ِ
ات
لدى الإن�سان ،ولبلو ِغ هذا
الهدف ت�سعى النّظر ّي ُ
خا�ص ٌة
ال ّل�سان ّية �إلى بناء نح ٍو ك ّل ّي تتف ّر ُع عنه �أنحاء ّ
ٍ
للغات مع ّينَة.
و ُي ُ
�ضاف �إلى ذلكّ � ،أن النظر ّية الوظيف ّية ال ُم ْثلى
ِ
ومقا�صدها بجهاز
تع ّبر عن بني ِتها و�أدوا ِتها ومبادئها
ا�صطالحي وا�صف ي�ستجيب لغايا ِتها و� ِ
أغرا�ضها.
ّ
وهذا الجهاز الوا�صف يت�ض ّمن مك ّون ًا تداوليا م�ستقال
عن المك ّون ال ّداللي ،ولك ّل مك ّون م�صط َلحاتُه المع ّب َرة
ُ
والمف�سر ،في
الوا�صف
عنه؛ �إذ لكي يندر َِج الجها ُز
ّ
النّظر ّية الوظيف ّية ال ُم ْثلى ،ال ب ّد �أن ي�شتمل على قد ٍر
من المفاهيم والم�صطلحات المع ّب َرة عن ال ّتجريد،
وعن مخت ِلف �أجزاء البنية النّحو ّية ،ووظائفها.
 -1قراءة التراث العربي:
�إن ال�ت��أوي��ل ال��دالل��ي لجمل اللغات الطبيعية،
يعتبر �إ�شكاال من الإ�شكاالت التي �شغلت الدار�سين
واللغويين الم�شتغلين في �إطار الل�سانيات الحديثة،
وق��د ا�صطلح على ت�سميته باال�ستلزام الحواري،
وانتبـه «المتوكـل» �إل��ى �أن له ج��ذورا في التراث
اللغوي العربي القديم خا�صة عند ال�سكاكي في
مفتاحه ،فقام با�ستثمارها في �إطار النحو الوظيفي
م�شرعا بذلك �إمكانية �إقامة ح��وار تقار�ضي بين
الفكر اللغوي العربي القديم وال��در���س الل�ساني
الحديث.

�أ /ت�صور المتوكل للمعجم :
يقول «المتوكل» « :يعد المعجم مكونا �أ�سا�سيا من
مكونات القالب النحوي في نظرية النحو الوظيفي؛
فهو الأ�سا�س باعتباره ي�شكل «المخزن» الذي يمد
المكونات الأخ��رى بالمادة المفرداتية ،وه��و يعد

�صورة م�صغرة �أولى لبنية الجملة ككل».

ك�م��ا �أن «ال�م�ت��وك��ل» ت �ن��اول ظ��اه��رة التبئير،
التي تعود �إرها�صاتها �إل��ى الفكر اللغوي العربي

وم��ن خ�لال االط�ل�اع على المدخل المعجمي
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للمتوكل يالحظ �أن الفر�ضيات الأ�سا�سية التي
�أطرت ت�صوره للمعجم ،تتمثل في اثنتين :فر�ضية:
مفردات �أ�صول /مفردات م�شتقة ،وفر�ضية المادة/
المادة المتحققة.
ب /معالجته ق�ضايا اللغة العربية:
م�ع��ال�ج��ة ت�شمل ك��ل خ�صائ�صها التركيبية
والداللية والتداولية من خالل �أعماله المتدرجة في
الزمن وفي المفاهيم ؛ ففي كل م�ؤلف ي�أتي بالجديد
في مجال النحو الوظيفي ،وهو بطبيعة الحال يتتبع
م�سيرته من خالل رائده «�سيمون ديك»� ،أو يتراجع
عن بع�ض �أفكاره ليقدمها في �سياق يراه �أف�ضل،
مثال ذلك قوله:
« ...هذه المالحظات كانت لنا داعيا لإع��ادة
ت�صنيف ال�ب��ؤر فاقترحنا خم�سة �أن��واع من الب�ؤر
ب��دا لنا �أن�ه��ا كفيلة بتمكيننا م��ن ر��ص��د ال�ف��روق
القائمة بين التراكيب المب�أرة ال��واردة في اللغة
ال �ع��رب �ي��ة» (1كما فعل عندما انتقل م��ن و�صف
الجملة في م�ؤلفاته الأولى �إلى و�صف ما بعد الجملة
في �أعماله المت�أخرة.
وتتعدد م�ؤلفاته من خالل تعدد الق�ضايا التي
يعالجها� ،ضمن �أدب�ي��ات النحو الوظيفي ،فكانت
كالآتي:
 الوظائف التداولية في اللغة العربية ،دارالثقافة ،ال ّدار البي�ضاء. 1985 ،
 درا�سات في نحو اللغة العربية الوظيفي ،دارالثقافة ،البي�ضاء. 1986 ،
 م��ن البنية الحمل ّية �إل��ى البنية ال ُمك ِّون ّية،الوظيفة «المفعول» في اللغة العربية ،دار الثقافة،
البي�ضاء. 1987 ،
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 من ق�ضايا الرابط في اللغة العربية ،من�شوراتُعكاظ ،الرباط.1987 ،
 ق�ضايا معجمية ،المحموالت الفعلية الم�شتقّةف��ي اللغة العربية ،ات�ح��اد النا�شرين المغاربة،
الرباط.1988 ،
 الجملة المركبة في اللغة العربية ،من�شوراتعكاظ ،الرباط.1988 ،
 الل�سانيات الوظيفية ،مدخل نظري ،من�شوراتعكاظ ،الرباط.1989 ،
 الوظيفة والبنية ،مقاربة وظيفية لبع�ضق�ضايا التركيب في اللغة العربية ،من�شورات عكاظ،
الرباط.1993 ،
 �آف ��اق ج��دي��دة ف��ي نظرية النحو الوظيفي،من�شورات كلية الآداب ،الرباط.1993 ،
 ق�ضايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية،البنية التحتية �أو التمثيل الداللي-التداولي ،دار
الأمان ،الرباط.1995 ،
 ق�ضايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية،بنية المكونات �أو التمثيل ال�صرفي-التركيبي ،دار
الأمان ،الرباط.1996 ،
 ق�ضايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية،بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص ،دار الأمان،
الرباط.2001 ،
� -3إ���س��ه��ام��ات ال��م��ت��وك��ل ف���ي ال��ن��ظ��ري��ة
الوظيفية:
ت�صنف �أبحاث «المتوكل» �ضمن الأبحاث التي
تفتر�ض تماثال بين بنية الجملة وبنية الن�ص؛
�إذ يرى �أن الخطاب الذي ي�شكل وحدة توا�صلية
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ل�سانيات
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الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

تامة ي�ؤول �إلى بنية توا�صلية واحدة ت�سمى« :بنية
ال�خ�ط��اب ال�ن�م��وذج�ي��ة» ،وه��ي م��ؤل�ف��ة م��ن ثالثة
م�ستويات (تمثيلي ،عالئقي ،بالغي) ،ي�شمل كل
م�ستوى ث�لاث طبقات ،وي�ضطلع بالتمثيل لتلك
الم�ستويات ثالثة ق��وال��ب م�ستقلة ومتعالقة في
ذات الآن .وبهذه البنية يتحقق التوحيد بين بنية
الحد والجملة والن�ص .ويرى الباحث �أن الدر�س
الل�ساني الوظيفي ق��ادر على رف��ع الحواجز بين
ل�سانيات الن�ص ول�سانيات الجملة ،وبذلك �ستتمكن
ال�ن�ظ��ري��ات الل�سانية على اخ�ت�لاف�ه��ا ،واح �ت��ذاء
بالل�سانيات الوظيفية ،من تجاوز اقت�صارها على
الجملة كمو�ضوع للو�صف اللغوي ،واالنفتاح على
الدرا�سات التي تتعدى الجملة.

ثالثا :نظرية نحو الخطاب عند المتوكل:

-1مفهوم الخطاب:

مقـــاالت

خ�ص�ص «�أحمد المتوكل» كتابه « :ق�ضايا اللغة
العربية في الل�سانيات الوظيفية ،بنية الخطاب من
الجملة �إل��ى ال�ن����ص» (1لمقاربة بع�ض الق�ضايا
اللغوية التي «ال يمكن تناولها التناول المالئم
والكافي �إال �إذا تمت مقاربتها في �إط��ار خطاب
متكامل»  ،(1وذل��ك بهدف ا�ستكمال م�شروعه
الل�ساني لي�شمل الخطاب �أي�ضا .والكتاب ب�أكمله هو
محاولة الختبار مدى �صحة فر�ضية «�سيمون ديك»
حول كون «بنية الن�ص ت�شاكل �إل��ى حد بعيد بنية
ال�ج�م�ل��ة» .(1وي�ب��دو وا�ضحا �أن النحو الوظيفي
ال يهتم ب��إق��ام��ة ال �ح��دود بين الن�ص والخطاب؛
�إذ يعتبرهما م�سميين لمفهوم واح��د ف��ي غالب
الأحيان.

وه��ذا يكت�سي قيمة تنظيرية؛ باعتباره نتاجا
يدخل �ضمن م�سار الم�شروع المتوكلي ،وحلقة
ذات �صبغة تطورية تهدف �إلى محاولة و�ضع نحو
موحد يتكفل بو�صف وتف�سير ظواهر اللغة العربية
خا�صة وخ�صائ�ص الل�سان الطبيعي عامة ،ورفع
التعار�ض بين ل�سانيات الجملة ول�سانيات الن�ص،
عن طريق الم�ؤالفة بينهما على �صعيد الإواليات
المتكفلة بر�صدهما ،ما داما تجليين لنف�س البنية
النموذج ،قيمة معرفية تنبري من خالل مطمح
الم�شروع المتوكلي نحو البحث في الكليات على
�صعيد المعرفة الل�سانية.

يرى �أحمد المتوكل �أن الخطاب هو « :كل �إنتاج
لغوي يربط فيه رب��ط تبعية بين بنيته الداخلية
وظروفه المقامية (بالمعنى الوا�سع)» .(1بينما
يعرف «�سيمون ديك» الخطاب بقوله « :ال يتوا�صل
م�ستعملو اللغة الطبيعية عن طريق جمل منعزلة بل
�إنهم يكونون من هذه الجمل قطعا �أكبر و�أعقد يمكن
(1
�أن نطلق عليها اللفظ العام «الخطاب» ».
والمالحظ �أن تعريف «المتوكل» �أعم من تعريف
«�سيمون ديك»؛ فالأول يو�سع مفهوم الخطاب لي�شمل
كل �إنتاج لغوي كيفما كانت طبيعته (�شبه الجملة
والجملة والن�ص) ،بينما يق�صره الثاني على ما
وراء الجملة؛ �أي �أن الخطاب م�شكل من مجموعة
من الجمل ال من جملة واحدة .وي�شترك التعريفان
في ربط الخطاب بوظيفته التوا�صلية .فالمتوكل
يميز بين الخطاب وباقي الإنتاجات اللغوية الأخرى

وم��ن �إ��س�ه��ام��ات��ه �شرحه لما �أ��س�م��اه «ن�م��وذج
م�ستعملي اللغة الطبيعية» على �أن��ه نحو وظيفي
كلي يمكن �إدراج ��ه �ضمن نظرية وظيفية عامة،
تكفل و�صف وتف�سير �إواليات التوا�صل بين الكائنات
الب�شرية عبر مختلف قنواتها المتاحة :اللغوية منها
وغير اللغوية.
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ا�ستنادا �إلى وجود ظروف مقامية �أو انعدامها .في
حين ي�صرح «ديك» ب�أن الخطاب توا�صلي بامتياز.
مما �سبق يت�ضح �أن الخطاب في النحو الوظيفي
هو مجمل اال�ستعماالت اللغوية الم�شروطة بال�سيقات
التي وردت فيها ،والتي تهدف �إلى تحقيق التوا�صل
بين �شخ�صين �أو �أكثر وذلك ق�صد ت�أ�سي�س ف�ضاء
توا�صلي تفاعلي .وبالنظر �إل��ى اقت�ضاء العملية
التوا�صلية �شريكين� -أو �أك �ث��ر -يتفاعالن فيما
بينهما ،ف ��إن المحرك ال��ذي يغذي ه��ذه العملية
هو الم�ستوى المعرفي للمتوا�صلين� ،أو ما �أ�سماه
«المتوكل» بـ«المخزون المعلوماتي» حيث ميز بين
ثالثة �أنواع من المعارف :المعارف العامة ،المعارف
المقامية ،المعارف ال�سياقية.
والنحو الوظيفي ح�سب «المتوكل» ك��ان دوما
نحو خطاب؛ لكن االبحاث الأولى ا�ستهدفت درا�سة
ظواهر جملية� ،إال �أنه تبين �أنه من ال�ضروري �أن
ينتقل النحو الوظيفي من مجال الجملة �إلى مجال
(1
«الخطاب»
 -2نحو الجمـلة:
�أ /القوالب ونموذج م�ستعملي اللغة:
م�ن��ذ ب��داي��ات ن�ظ��ري��ة ال�ن�ح��و ال��وظ�ي�ف��ي ح��دد
مو�ضوع الو�صف اللغوي ب�أنه القدرة التوا�صلية التي
تمكن م�ستعملي اللغة من التوا�صل فيما بينهم عن
طريق اللغة .وه��ذه القدرة ت�شمل القدرة اللغوية
والقدرة التداولية معا ،و « حددت هذه القدرة ب�أنها
تتمثل في العديد من الملكات (�أو الطاقات) التي
تتفاعل فيما بينها �أثناء عمليتي �إنتاج الخطاب
وف �ه �م��ه» (1وذك��ر «ال�م�ت��وك��ل» ر�أي «دي ��ك» ال��ذي
حدد الملكات المكونة للقدرة التوا�صلية في خم�س
على الأقل هي:
�آفاق الثقافة والتراث 91

 الملكة اللغوية:
وهي الملكة التي تمكن م�ستعمل اللغة الطبيعية
من �إنتاج و ت�أويل عبارات لغوية معقدة ومتباينة في
عدد من المواقف التوا�صلية المختلفة.
 الملكة المعرفية:
تتيح لم�ستعمل اللغة الطبيعية تكوين مخزون
معرفي منظم واالحتفاظ به وتوظيفه حين الحاجة،
وه��ي ملكة تمكنه كذلك من ا�شتقاق معارف من
عبارات لغوية واختزانها ثم ا�ستعمالها في ت�أويل
عبارات لغوية �أخرى.
 الملكة المنطقية:
يت�سنى له بوا�سطتها �أن ي�شتق معارف �إ�ضافية
م��ن م�ع��ارف �أخ��رى م�ستخدما ق��واع��د ا�ستداللية
تحكمها مبادئ المنطق اال�ستنباطي.
 الملكة الإدراكية:
تمكنه من توظيف المعارف التي ي�ستخل�صها من
�إدراك لمحيطه في �إنتاج وفهم العبارات اللغوية.
 الملكة االجتماعية:
ه��ي مجموع ال�ق��واع��د وال�م�ب��ادئ االجتماعية
التي تمكن م�ستعمل اللغة الطبيعية من ا�ستعمال
ال �ع �ب��ارة ال�ل�غ��وي��ة المنا�سبة بالنظر �إل ��ى و�ضع
ُمخاطبه و�إلى الموقف التوا�صلي والغر�ض المروم
(1
تحقيقه.
ومن ثم جاء نموذج م�ستعملي اللغة الطبيعية
مت�ضمن ًا خم�سة قوالب ،ت�ضطلع بر�صد الملكات
المذكورة :وهي القالب النحوي ،المعرفي ،النمطي،
الإدراكي ،االجتماعي.
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ب /بنية الجملة الب�سيطة:
في �إطار الحديث عن الجملة ركز المتوكل على
القالب النحوي ،متكلما عن تنظيم النحو في �شكل
م�ستويين :
.1الم�ستوى التمثيلي:

مقـــاالت

ال��ذي ير�صد الخ�صائ�ص الداللية والتداولية
للعبارة ،ال �صرف فيه وال تركيب ،متمثال في:
الوحدات المعجمية محمول (فعلي �أو ا�سمي �أو�صرفي �أو ظرفي) وحدود (مو�ضوعات ولواحق).
مخ�ص�صات تنتمي �إلى مختلف طبقات الجملة(حمل ،ق�ضية� ،إنجاز).
وظائف( :داللية ،ووجهية وتداولية)..2م�ستوى بنية المكونات:
�أو «البنية المكونية» يتمثل ف��ي الخ�صائ�ص
ال�صرفية والتركيبية على �أ��س��ا���س �أن ال�صرف
تحقق للمخ�ص�صات المجردة ،والتركيب ترتيب
للمكونات.

البنية التحتية  :تت�ضمن البنية التحتية �أرب��ع
طبقات:
√ ح �م��ل م� ��رك� ��زي :ت �ت �ك��ون م��ن «ال �م �ح �م��ول»
وم ��و�� �ض ��وع ��ات ��ه ك � �ن� ��واة م �� �ض��اف��ا �إل �ي �ه��ا
مخ�ص�ص(دال على الجهة �أو الم�ستفيد �أو
الالحق «الأداة» �أو الهدف والم�صدر) ،نحو:
ذهب خالد من الرباط �إلى مراك�ش.

وم��ن ثم يمثل للجملة ببنية تحتية (الم�ستوى
الداللي التداولي) وبنية مكونية (التمثيل ال�صرفي
التركيبي) .وت�شتق العبارة اللغوية وفق الخطاطة
(1
التالية:
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√ حمل مو�سع :تمثل طبقة الحمل المركزي
ن��واة لطبقة الحمل المو�سع ،حيث يرمز
المخ�ص�ص �إلى :
 �سمات الوجه الحملي �أو الوجه المو�ضوعي:«�إم�ك��ان» تحقق الواقعة المرموز �إليها �أو نفيه �أو
�إثباته.
ما�ض ،حا�ضر ،م�ستقبل.
 �سمات الزمنٍ : ال �� �س �م��ات ال �ج �ه �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة :م�ت�ك�ـ��رر،م�ستر�سـل.

واللواحق الإنجازية التي من قبيل« :ب�صراحة»
«ب�صدق» مثل :ب�صراحة ،ال يعجبني �أ�سلوب
(2
بكر في الكتابة.
البنية المكونية:

تنتقل البنية التحتية �إلى بنية مكونات ،بوا�سطة
�إجراء قواعد التعبير ،التي تت�ضمن قواعد �صرفية
وقواعد تركيبية وقواعد تطريزية كما في ال�شكل
(.)2
ال�صرف :هو في النحو الوظيفي �صرفان:

مثال الالحق الثاني للحمل المو�سع� :سافر خالد
�صباح اليوم.

ا�شتقاق قواعد تكوين المحموالت (ا�شتقاق
محموالت فرعية من محموالت �أ�صول)

√ ق�ضية :تمثل ن��واة الحمل المو�سع بكامله
م�ضافا �إليها مخ�ص�ص يرمز �إل��ى الجهة
الق�ضوية ولواحق ق�ضوية ،مثل� :سافر خالد
فعال.

ت�صريف القواعد ال�صرفية (�إ�سناد الحالة
الإعرابية).

√ �إنجاز :يتكون من الق�ضية كنواة ،والمخ�ص�ص
الإنجازي الرامز �إلى حمولة الجملة الإنجازية
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جـ/بنية الجملة المركبة:
عرف «المتوكل» الجملة المركبة ب�أنها الجملة
التي �أحد حدودها جملة� ،أو كان �أحد حدودها يت�ضمن
(2
جملة ،كما هو مو�ضح في الر�سم التالي:

من
ل�سانيات
الجملة
�إلى
ل�سانيات
الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

ومثل للجمل المركبة بالجمل التالية:

وفيه عبر عن بنية الخطاب ب�شكل عام ،ور�أى �أنها
تنتظم في م�ستويين:

ب  -قابلت اليوم من زارنا البارحة.

 - 1تمثـيلي :ي�ضطلع بعملية ر�صد ال�صورة الذهنية
(�أو التمثيل الذهني) لواقعة �أو ذات يق�صد نقلها
�إلى المخاطب.

�أ  -تمنت هند �أن يعود خالد.
ج � -س�أدعو اهلل كي يعود خالد �سالما.
وبعدما قدم ت�صوره عن الجملتين :الب�سيطة
والمركبة� ،أفرد عنوان ًا هو:

 - 2عـالقي :يتكفل بر�صد العالقات التي تقوم �أثناء
هذه العالقات ،وت�ضم:

نحو الجملة ونحو ما بعد الجملة :نحوان �أم نحو
واحد؟

 عالقة تقوم بين المتكلم والمخاطب ،تمثلها
القوة الإنجازية؛ �إذ يكون موقف المتكلم من
المخاطب م�ستفهما �أو �آمرا...نحو� :أعرني
معطفك من ف�ضلك.

مقـــاالت

وع��اد ليذكرنا بمفهومه للخطاب ب�أنه كل �إنتاج
لعبارات لغوية� ،أو هو «وح��دة توا�صلية» .وفيما يتعلق
بتق�سيمالخطابالذييقومعلىمعاييرعدة،فمنحيث
الفحوى يق�سم �إلى وحدات مو�ضوعية (�أو محورية)
كالفقرات والقطع ،ومن حيث البنية اقترح تق�سيمه �إلى
ثالث وحدات بالنظر �إلى درجات التعقيد:

 عالقة تقوم بين المتكلم وفحوى خطابه،
تمثلها ال�سمات الوجهية (�شاكيا ،مترددا)..
مثل :قد ينجح خالد في مهمته.
وي�ضم هذين الم�ستويين ما �أ�سماه «المتوكل»
ب�ـ«ال�ط�ب�ق��ات» ال�ت��ي تت�شكل م��ن ال �ن��واة وعنا�صر
الهام�ش ،مع العلم �أن:

جملة ب�سيطة ،جملة معقدة ،ن�ص .ليخل�ص �إلى
الفرق بين الخطاب والن�ص؛ ب�أن الخطاب وحدة
توا�صلية يحددها مقام ومو�ضوع وغر�ض (وحدة
توا�صلية) ،في حين �أن الن�ص وحدة بنيوية تقابل
المركب والجملة ،والن�ص ال يكون �إال ما كان مجاوزا
الجملة ال��واح��دة ،وم��ن ثم فالخطاب هو الن�ص،
(2
ومنه نحو الن�ص هو نحو الخطاب.

ال� �ن ��واة :ه��ي ال�ع�ن��ا��ص��ر الأ� �س��ا� �س �ي��ة (ال�م�ح�م��ول
ومو�ضوعاته).
الهام�ش :العنا�صر الإ�ضافية (م�ح��ددت زمنية،
مكانية ،وجهية.)..
نحو :قـد ا�ستقبل خالد بكرا في بيته مرحبا.

وم��ن ه��ذا المنطلق يفتر�ض الباحث التماثل
بين «نحو الجملة» و«نحو الن�ص» وهذه الأطروحة
خ�ص�ص لها الف�صل الثاني بعنوان« :بنية الخطاب
واف�ت��را���ض التماثل» .و�سنتتبع خطاه لنرى كيف
�سيقدم ت�صوره للتماثل بين البنيتين.

هام�ش { نـــواة } هام�ش.
وللم�ستوى التمثيلي ثالث طبقات:
الو�صف :تحدد نمط المحال عليه �سواء �أكانواقعة �أم كان ذاتا .و�إذا كان واقعة تحدد �أهو عمل
�أم حدث �أم و�ضع �أم حالة.

�أ /البنـية العامة:
في بداية الف�صل و�ضع عنوان« :البنية العامة»

الت�سوير :تحدد حجم �أو عدد الذوات المحال94
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عليها ،نحو «متكرر» «معتاد» بالن�سبة للوقائع.
التـ�أطير :تحدد الإط ��ار الزماني والمكانيوالمعرفي بوجه عام ال��ذي تتحقق فيه الواقعة �أو
الذوات المحال عليها.
�أما طبقتا الم�ستوى العالقي فهما:
 ال��وج�ه�ي��ة :تقويم المتكلم ل�م��دى ورود فحوىالخطاب �أو موقفه منه �إما ذاتيا و�إما مرجعيا.
 الإنجازية :ت�ؤ�شر �إلى الفعل اللغوي «�س�ؤال» «�إخبار»«�أمر» «وعد» ...

تماثل بنية الجملة وبنية الخطاب ،يدعو «المتوكل»
�إلى �إعادة النظر في الوظائف الداللية ال �سيما في
(2
مجالها وتحديد طبيعتها.
 وِجهـية:�أطلق عليها فيما �سبق «الوظائف التركيبية»،
وهي الوظائف التي ت�سند �إلى الحدود بالنظر �إلى
الوِجهة التي ينطلق منها المتكلم لتقديم فحوى
خطابه ،كوظيفتي  :الفاعل والمفعول.
 -تداولية:

�أما العالقات التي تقوم بين هذه العنا�صر فتتمثل
في:

ترتبط بال�سياق في بعديه المقامي والمقالي
في موقف توا�صلي معين ،و�أه��م ه��ذه الوظائف:
المحور والب�ؤرة.فالمحور يمثل المكون المحدث عنه
�أو ما هم محط ال�ح��دي��ث ،(2وال�ب��ؤرة ت�سند �إلى
المكون الحامل للمعلومة الأكثر �أهمية �أو الأكثر
ب��روزا في الجملة.وتق�سم �أ�سا�سا �إل��ى ب��ؤرة جديد
وب�ؤرة مقابلة.(2

 المخ�ص�صات واللواحق :المخ�ص�ص عن�صر
�ضروري ال يمكن اال�ستغناء عنه� ،أما الالحق
فهو اخ�ت�ي��اري ،ال ي��ؤث��ر غيابه ف��ي �سالمة
الجملة ،مثل الالحق الزمني (البارحة) في
الجملة الأولى(�أ):

 ق �ي��ود ال � �ت� ��وارد :ه��ي ال���س�م��ات التركيبية
والمعرفية التي ينبغي مراعاتها حتى ال تكون
العبارات الحنة؛ �إذ ثمة تراكيب الحنة نظرا
لخرقها �سمات لغوية ،و�أخ��رى نظرا لأنها
تخالف معارفنا عن العالم الخارجي ،فمثال
الأول��ى كما قدمه المتوكل� :شرب الكر�سي
خبزا.

 عالقات �سلمية :ذلك �أن الم�ستوى العالقي
يعلو الم�ستوى التمثيلي ،وتقوم نف�س عالقة
ال�سلمية داخل كل من هذين الم�ستويين ؛ �إذ
في الم�ستوى الأول مثال الطبقة الإنجازية
تعلو الطبقة الوجهية.

�أ  -قابلت �صديقي البارحة.
ب  -قابلت �صديقي.
 عالقات وظيفية :هناك وظائف:
 داللـية:كانت ف��ي �أدب �ي��ات النحو الوظيفي تتمثل في
الأدوار الداللية التي ت�سند �إلى حدود الحمل (منفذ،
متقبل ،هدف� ،أداة ،زمان ).. ،ولكن مع افترا�ض
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والثانية :تزوج الراهب �أم�س.(2
 الإحـالة :فعل تداولي يرتبط بموقف توا�صلي
معين ،يتعلق بمخزون المخاطب كما يت�صوره
المتكلم �أثناء التخاطب ،والإحالة على ذات
يمكن �أن تتم بوا�سطة �ضمير �أو ا�سم � -أو
مركب ا�سمي معقد ،كالأمثلة:

من
ل�سانيات
الجملة
�إلى
ل�سانيات
الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

عنا�صر مختلف الوحدات الخطابية طبقا للبنية
النموذج في م�ستوى التمثيل التحتي لكل من هذه
الوحدات.

�أ-قابلته �أم�س.
ب-قابلت الرجل �أم�س.
ج-قابلت الرجل الذي يبحث عن وظيفة �أم�س.(2

ويختم «�أحمد المتوكل» كتابه «ق�ضايا اللغة
العربية في الل�سانيات الوظيفية ،بنية الخطاب
من الجملة الى الن�ص» بالتذكير ب�أنه �آن لنظرية
النحو الوظيفي �أن ت�ستجيب لما ا�شترطته على
نف�سها منذ البدء� ،أن تكون نظرية خطاب �شاملة
ت�صف وتف�سر ال��و��ص��ف والتف�سير المالئمين
لخ�صائ�ص الخطاب الطبيعي �أيا كانت �أ�شكاله
و�أنماطه وظروف �إنتاجه ,وبهذا التوحيد ن�ستطيع
�أن ن�ستخدم نف�س الإوال �ي��ات ،م�ب��ادئ وق��واع��د،
لو�صف الخطاب بوجه عام.

ب /التماثل البنيوي بين الجملة والن�ص:
من وراء هذا العنوان يحاول رائد النحو الوظيفي
ال�ع��رب��ي «ا�ستك�شاف م��دى تحقق البنية العامة
كما حددت معالمها الأ�سا�سية في مختلف �أق�سام
الخطاب ،مركبا ا�سميا وجملة ون�صا». (2

مقـــاالت

يحاول الت�أ�سي�س لأطروحته القائلة بانتقال نحو
الجملة �إلى نحو الن�ص ،وي�ؤكد على �أنه �إذا تحقق
قدر «معقول» من هذه الأطروحة �سن�صبح في غنى
عن �إفراد نحو �أو قالب قائم الذات للن�ص ،يخالف
نحو �أو قالب الجملة .ومنه حدد �إطارين لمقاربة
البنية النموذج التي اقترحها:

كانت هذه نبذة عن الفكر المتوكلي في �إطار
النحو الوظيفي ودفاعه عن �أطروحته التي �أراد من
خاللها ال�سمو بالو�صف النحوي من مجرد و�صف ال
يتعدى الجملة �إلى و�صف يتعامل مع مختلف �أنماط
الخطابات؛ لأن هناك ك ّما غير ي�سير من الق�ضايا
الجملية المركزية ال يمكن تناولها التناول المالئم
والكافي �إال �إذا تمت مقاربتها في �إط��ار خطاب
متكامل.

√ البنية النموذج والجمـلة.
√ البنية النموذج والن�ص.
ور��ص��د م��ن خاللهما المعالم الكبرى للبنية
النموذج من حيث مكوناتها والعالقات التي تت�ضمنها
على �أ�سا�س �أنها بنية عامة مجردة ،وتتبع كيفية
تحقق هذه البنية في مختلف وحدات الخطاب من
الجملة �إلى الن�ص.

ولهذا نرى �أنه من المهم �أن نتبنى هذه النظرة
للو�صف النحوي� ،أو الل�ساني ب�شكل عام ،ولو على
الم�ستوى التنظيري كمرحلة �أولى في انتظار تطبيقها
على الن�صو�ص العربية بمختلف �أ�شكالها ،محاولين
اللحاق بركب الدرا�سات الل�سانية المتجددة على
ال��دوام ،والآخ��ذة بعين االعتبار كل ما له عالقة
بالعملية التوا�صلية.

وقد ا�ستنتج �أن البنية النموذج تظل ثابتة عبر
وحدات الخطاب هذه ،مع مالحظة بع�ض التغيرات
التي تطر�أ عليها� ،إما من حيث المكونات و�إما من
حيث العالقات ،حيث االنتقال من وحدة خطابية
�إلى �أخرى ،والتماثل البنيوي وارد بالنظر �إلى البنية
التحتية ال عن البنية ال�سطحية؛ بتعبير �آخر تنتظم
96
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كتابه :الوظائف التداولية في اللغة العربية.
 -11من�شورات دار الأمان.2001 ،
 -12المرجع نف�سه� ،ص .9
 -13المرجع نف�سه� ،ص.10-9
 -14المرجع نف�سه� ،ص .16
15- DIK;S.C.The Theory of functional Grammar,
Part II: complex and derived construction, berlin:
Mouton de Gryter,1997,p409.

� -16أح�م��د المتوكل ،ق�ضايا اللغة العربية ف��ي الل�سانيات
الوظيفية ،بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص� ،ص .26
 -17المرجع نف�سه� ،ص.36
 -18انظر  :المرجع نف�سه� ،ص.37
 -19المرجع نف�سه� ،ص .44
 -20المرجع نف�سه ،بت�صرف� ،ص .48-46
 -21المرجع نف�سه� ،ص.73
 -22المرجع نف�سه� ،ص .82
 -23المرجع نف�سه� ،ص .106
� -24أحمد المتوكل،الوظائف التداولية في اللغة العربية ،،دار
الثقافة ،ال ّدار البي�ضاء� ،1985 ،ص.69
 -25المرجع نف�سه� ،ص .28
� -26أح�م��د المتوكل ،ق�ضايا اللغة العربية ف��ي الل�سانيات
الوظيفية ،بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص� ،ص-134
.135
 -27المرجع نف�سه� ،ص .138
 -28المرجع نف�سه� ،ص .147

من
ل�سانيات
الجملة
�إلى
ل�سانيات
الخطاب
�أعمال
�أحمد
المتوكل
�أنموذجا

بقية ديوان الخريمي
عبد الرازق حويزي

كفر الزيات  -م�صر

مقـــاالت

�أبو يعقوب الخريمي �شاعر من �شعراء الع�صر العبا�سي الأول ،ا�سمه �إ�سحاق بن ح�سان بن
قوهي ،توفي عام 214هـ  -كما ورد على غالف ديوانه  -وهو �أحد ال�شعراء الذين لم ي�صل �إلينا
نتاجهم ال�شعري كام ً
ال في مخطوطة ديوانه الذي كان موجو ًدا في زمن ابن ع�ساكر على ما ذكر
« ف�ؤاد �سزكين » في كتابه تاريخ التراث العربي (مج ،2ج� ،4ص  ،)121ثم اختفى هذا الديوان،
وعلى �أثر ذلك بادر بع�ض المهتمين بالتراث ال�شعري �إلى لملمة �أ�شعاره المتناثرة في بطون
المظان المتعددة ،وعرفت في هذا النطاق بع�ض المحاوالت واال�ستدراكات� ،أ�شار �إليها بع�ض
الدار�سين في عدد من الم�صادر والمواقع الإلكترونية ،منها  :كتاب تاريخ التراث العربي ،وموقع
الوراق ،وكتاب ن�شر ال�شعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع الهجري ،وكتاب دواوين
ال�شعراء والم�ستدركات في الدوريات والمجاميع ال�شعرية ،وكتاب المكتبة ال�شعرية في الع�صر
العبا�سي ( 656 – 132هـ)  ،والم�ستدرك عليه ،وهما لـ « مجاهد م�صطفى بهجت » ،وقد رجعت
�إلى ما �أ�شارت �إليه هذه الم�صادر من اهتمام بهذا الديوان ،و�س�أحاول هنا معتم ًدا على الم�صادر
ال�سابقة تعداد المحاوالت التي �أُثرت لجمع �شعر هذا ال�شاعر واال�ستدراك عليه لإيقاف القارئ
على هذا الأمر؛ �إذ ربما يكون في هذا التعداد �إفادة في تفكير بع�ض الأفا�ضل في �صنع ديوانه
من جديد .
� -1أ�شار ف�ؤاد �سزكين (مج ،2ج� ،4ص)� 121إلى
قيام الم�ستعرب �إبرمان عام 1930م بتحقيق بع�ض
�شعره مع ترجمتها �إلى الرو�سية ،ون�شرها في:
V.A.Eberman,AL-Churejmi arabskij poet iz
Sogda in : ZKV 5/1/1930/429 - 430

ولم �أتمكن من االطالع على هذا العمل  .و�أ�شار
أي�ضا �إلى احتواء كتاب المنتخل على بع�ض
�سزكين � ً

�شعر الخريمي في عدة موا�ضع منه ،وكذلك ا�شتمال
ال��در الفريد على بع�ض �شعره في �ستة موا�ضع،
وا�شتمال الحما�سة المغربية على بع�ض الأبيات ،كما
ذكر درا�سة علي جواد الطاهر المن�شورة في مجلة
مجمع اللغة العربية بدم�شق (المجلد � ،41سنة
1966م� ،ص � ،469 - 449ص  ،)630 - 607وهذه
الدرا�سة الأخيرة رجعت �إليها للت�أكد من �أنها لم
تت�ضمن ال�شعر الم�ستد َرك هنا .
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-2ك�م��ا �أ��ش��ار ف���ؤاد �سزكين (م��ج  ،2ج� ،4ص
 )121وغيره �إلى قيام علي جواد الطاهر ،ومحمد
جبار المعيبد ،بجمع ديوانه ون�شره له في بيروت،
�ضم مجموعة كبيرة
1971م ،وو�صف الديوان ب�أنه َّ
من �أ�شعار الخريمي .وفي موقع ال��وراق �أن «عدد
�أبياته ( )487بيتا ،منها ( )66بيتًا تن�سب �إليه و�إلى
غيره» ،وورد في ديوان الخريمي �ص « : 6وقال ابن
ع�ساكر :له ديوان معروف .وقد فقد هذا الديوان،
ولم ي�صل �إلينا �شيء من مخطوطاته� ،أو من العلم
بمظانها».
بيد �أن �أي ديوان قائم على الجمع يظل ً
مناطا
لال�ستدراك عليه بمرور الزمن ،وه��ذا �أم��ر ملقى
على عاتق العلماء والباحثين ال�ستكمال الدرا�سات
والأع� �م ��ال م��ا دام ��ت ه �ن��اك م ��ادة علمية قمينة
باال�ستدراك والإ�ضافة ،ترفدنا بها المطابع بين
الحين والآخر �ضمن ما تطبعه من نفائ�س م�صادر
التراث العربي ،وقد �أدرك هذا الأم��ر المحققان
الفا�ضالن لديوان الخريمي ،حيث قاال في �ص:8
«ل��ذا ن��رج��و ال �ق��ارئ �أال يبخل علينا بمالحظاته
وم�ستدركاته لنفيد منها لدى المنا�سبة».
وانطال ًقا من الإح�سا�س بالم�س�ؤولية تجاه التراث
ال�شعري ال��ذي �ضاع �أكثره ،ولم يبق �إال �أقله بادر
بع�ض الباحثين �إلى اال�ستدراك على هذا الديوان،
وعرفت في هذا النطاق ع َّد ُة محاوالت ،هذا بيان
ُ
بها:
 -3ورد ف��ي ك�ت��اب ن�شر ال�شعر وتحقيقه في
العراق (�ص )71بعد الإتيان على ن�شرة هذا الديوان
�أن «�صباح ن��وري ال�م��رزوك» كتب عن الديوان في
جريدة الرا�صد ،بغداد (ع ،108ال�سنة  ،)2بتاريخ
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 . 1972/4/27ولم �أتمكن من االط�لاع على هذه
الجريدة العراقية .
 -4وفي الكتاب ال�سابق وفي ال�صفحة نف�سها
م��ا ن�صه « :وع��ر���ض ل��ه ح�سين ع�ل��ي محمد في
مجلة الفي�صل ،الريا�ض ،العدد  ،118ربيع الآخر،
1407ه �ـ ،كانون الأول� ،1986 ،ص ،»143 – 142
وقد طالعت ما في هذا العدد .
 -5وفي كتاب ن�شر ال�شعر وتحقيقه في العراق
(�ص « : )71ا�ستدرك عليه ن��وري القي�سي ()89
بيتًا في مجلة المجمع العلمي العراقي ،العدد  ،1مج
� ،1990 -41ص  .128 – 118وتف�صيلها كالتالي:
الق�صيدة الفائية الم�شار �إليها �آنفًا ،وتقع في ()76
بيتًا ،وهي ملتقطة من كتاب «�أحمد بن �أبي طاهر
طيفور» المو�سوم بـ«المنثور والمنظوم  :الق�صائد
المفردات التي ال مثيل لها» ،و ( )11بيتًا التقطها
من كتاب »الدر الفريد البن �أيدمر» على ما يظهر
من م�صادر تخريجه .
 -6و ُن� ��� �ش ��ر ف���ي ال� ��راب� ��ط ال� �ت ��ال ��ي ب �ت��اري��خ
:2009/3/17
http://majles.alukah.net/showthread.
php?t=29147

ذك�� ٌر ال� �س �ت��دراك �آخ ��ر ،وه��و ل �ـ «ه�ل�ال ناجي»
المن�شور في كتاب الم�ستدرك على �صناع الدواوين
ال ُم َع ِّد با�شتراكه مع ن��وري القي�سي (ج-302/2
 - 308ط1998 -2م) ،وورد في الرابط ما ن�صه:
وردت ت�سع قطع بين ق�صيدة ّ
ومقطعة
«الخريميْ ،
بقلم ه�لال ن��اج��ي ،وت�ق��ع ف��ي �ستة وت�سعين بيتًا
وال�صحيح � َّأن القطع المر ّقمة 8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1
من ح�صة القي�سي ن�شرها في مجلة المجمع العلمي
العراقي ،الجزء الأول� ،1990 ،ص .128 -118

بقية
ديوان
الخريمي

وح�صة هالل هي القطعة  4و  .» 9والقطعة الأولى
ملتقطة من الحما�سة المغربية ،وزاد هالل ناجي
على القطعة رقم ( )6ال��واردة عند القي�سي ثالثة
�أبيات ،دون �أن يذكر �أن لنوري القي�سي ا�ستدرا ًكا
على هذا الديوان .

مقـــاالت

 -7وف��ي كتاب المكتبة ال�شعرية ف��ي الع�صر
العبا�سي ( 656 – 132هـ) �ص � 101 – 100إف�صاح
عن عمل القي�سي هكذا « :الم�ستدرك على دواوين
ال�شعراء ،مجلة المجمع العلمي العراقي مج ،41ج،1
�سنة � ،1990ص  118ا�ستدرك  7ن�صو�ص في  88بيتًا
من الدر الفريد» ،وفي الكتاب نف�سه �إلماح عن كتاب
ن�شره «علي ج��واد الطاهر» في �سل�سلة المو�سوعة
ال�صغيرة ،بغداد1968 ،م ،في � 104صفحات من
القطع ال�صغير ،وهذا و�صف لهذا الكتاب على ما
ورد في كتاب المكتبة ال�شعرية �ص « : 101يت�ضمن
الكتاب مقدمة في � 7ص ،ثم الدرا�سة في �ست فقرات:
 -1ن�ش�أته -2 ،ممدوحوه -3 ،عالقاتــــــه -4 ،و�صف
ال�شاعر لفتنة بغداد و�أهمية ق�صيدتــــــــه -5 ،ملمات
�أخرى كفقد �أخيه وابنه وعينه� - 6 ،شعره ،حيث يوثق
�أكثر �شعره ،وي�ستعر�ض مدائحه ومراثيه مبينًا قيمتها
ون�صو�صا �أخرى في الفخر والحكمة والغزل،
الفنية
ً
ثم يعرف بموقفه من عمود ال�شعر».
وقال م�ؤلف كتاب المكتبة ال�شعرية في الع�صر
العبا�سي في هام�ش �ص « : 100ا�ستدركت على
�شعره ( )6ن�صو�ص في  91بيتًا من م�صادر �أخرى،
�أحدها في  72بيتًا» .و�أقول  :ا�ستدراك القي�سي من
م�صدرين ،هما  :كتاب «�أحمد بن �أبي طاهر ،طيفور»
ال�سابق الذكر ،والتقط منه الق�صيدة الفائية ،وهي
في ( )76بيتًا ،وباقي الم�ستدرك ملتقط من الدر

الفريد� ،أما كتاب علي جـواد الطاهـر ،فلم �أتمكن
م��ن االط�ل�اع عليه ،ولي�س فيه ا��س�ت��دراك على ما
يظهر من الو�صف ال�سابق ،وال �أ�ستبعد �أن يكون
هذا الكتاب هو البحث المذكور �سلفًا ،والذي ن�شره
م�ؤلفه في مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق� ،أما ما
ا�ستدركه م�ؤلف كتاب المكتبة ال�شعرية في الع�صر
العبا�سي فلم �أقف عليه رغم كثرة البحث ،ويبدو �أنه
لم ين�شر ،بدليل �أنه لو كان من�شو ًرا لأ�شار �صاحبه
�إلى ذلك ،ولأ�شار �إلى زمان ن�شره ومكانه في بحثه
المن�شور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني في
العدد � ،66ص  245 - 217بعد ن�شر كتابه بعدة
�سنوات ،وقد ا�ستدرك في بحثه هذا على كتابه،
و�أم��ا الن�ص الطويل فيبدو �أنه لي�س الفائية ،لأنها
تقع في  76بيتًا ،ولي�س في  ،72ولي�س العينية المثبتة
هنا ،لأن العينية تقع في م�صدرها في  63بيتًا ،منها
�أبيات وردت في ال��دي��وان ،ولذلك �أ�سقطتها هنا.
المهم �أنني لم �أقف على ا�ستدراك م�ؤلف المكتبة
ال�شعرية على دي��وان الخريمي ،ول��م �أق��ف كذلك
على عودة «�إبراهيم النجار» لديوان الخريمي ،ولم
�أج��د في ال�شبكة العالمية وبع�ض الببليوغرافيات
المهتمة بمثل ح�صر هذه الدرا�سات  -حتى الآن
2010/5/25م � -إ�شارة �إلى ن�شر � ٍّأي منهما ،وربما
ُن ِ�ش َر �أحدهما �أو هما في مجلة ما �أو في كتاب ما لم
ت�صل يدي �إليه.
 -8وفي موقع الوراق ذك ٌر لمحاولة �أخرى لجمع
بع�ض �شعر هذا ال�شاعر  ،وهي  -على ما ورد في
هذا الموقع  -لـ«�إبراهيم النجار» في كتاب �شعراء
عبا�سيون من�سيون ( ،)170- 153 /5وفي الموقع
نق ًال عن «�إبراهيم النجار �« :أن طبعة الديوان في
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حاجة �إلى مراجعات كثيرة ،ون َّوه �إلى خلو الديوان
من ق�صيدة طويلة للخريمي تقع في ( )76بيتا،
�أوردها له طيفور» .قلت  :وقد رجعت �إلى هذا الكتاب
فوجدت م�ؤلفه ق  / 2ج � 162 – 157 / 6أثبت هذه
الق�صيدة الفائية عن كتاب «�أحمد بن �أبي طاهر
أي�ضا
طيفور» ،وهي لم ترد في الديوان ،وا�ستدرك � ً
 159/5مقطعة في خم�سة �أبيات عن «البر�صان
والعرجان والعميان والحوالن للجاحظ» ،وقال في
�ص  158 - 153/5عن الديوان« :ولنا ا�ستدراكات
كثيرة على هذا العمل ،و�إ�ضافات كما يت�ضح من
الق�صيدتين اللتين نن�شرهما اليوم  ...وقد تكون لنا
ت�صحيحا
عودة �إلى هذا المجموع لإعادة النظر فيه
ً
وتنقيحا ،ال �سيما والمحققان لم يقفا على الثبت
ً
الوافي للم�صادر والمراجع الوارد في تاريخ �سزقن
 351 - 350/2وال��ذي ي�ؤلف ح�صيلة المعلومات
البيبلوغرافية المتجمعة حتى ال�ي��وم والمتعلقة
بالخريمي و�شعره» �أ  .هـ  .ولم �أق��ف حتى الآن -
على الرغم من كثرة البحث  -على عودة «�إبراهيم
النجار» �إلى الديوان ،وال على ا�ستدراكاته الكثيرة
خ�لا م��ا ورد ف��ي كتابه ه��ذا ،وق��د فاتته ف��ي هذا
الم�صدر الأخير نتفة يجدها القارئ هنا.
 -9وفي كتاب ن�شر ال�شعر وتحقيقه في العراق
�ص  71ذك ٌر ال�ستدراك «محمد ح�سين الأعرجي»
ف��ي مجلة ال�ع��رب ���ص  ،193 -192ج � 4 -3سنة
1999م» .قلت :يجد القارئ ه��ذا اال�ستدراك مع
�إ�شارة �إلى احتواء كتاب الدر الفريد على كثير من
�شعر الخريمي في كتابه �أوهام المحققين  ،74دار
المدى ،دم�شق 2004م .
وه��ذه المحاوالت المتعددة الموزَّعة على هذه
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ال�سنوات المتباعدة تومئ �إل��ى اهتمام الباحثين
ب�أمر هذا الديوان ،وهي على كل حال جهود تذكر
فت�شكر لكل من ح��اول الإ�ضافة �أو التنقيح ،وهذه
غاية العلماء ور�سالتهم في كل زمان ومكان ،وما
�سي�ضاف الآن ال ي�ضائل ب�أي حال من الأحوال من
الجهود المباركة ال�سابقة �إذ لو �أتيح لأ�صحاب هذه
الجهود ما �أتيح لكاتب هذه ال�سطور في زمننا هذا
من وفرة الم�صادر لما فاتهم �شيء ،وعلى العموم
فهذه هي الإ�ضافة الجديدة لديوان الخريمي ،وهذه
هي بع�ض الملحوظات المتوا�ضعة عليه� ،أ�ضعها هنا
لالرتقاء بمنزلة ال�شاعر وخدمة لديوانه.
� ً
أوال  :بقية الديوان :

وها هي ذي بقية ديوان الخريمي ،وقفت عليها
في بع�ض م�صادر التراث العربي ،ولم �أقف عليها
في الأعمال ال�سابقة وال في غيرها مما طالعته،
وربما يكون هناك من �أتى على ا�ستدراك بع�ضها
مما لم �أتمكن من الوقوف عليه رغم كثرة البحث
والتنقيب� ،أو مما يكون قد ن�شره بع�ضهم ولم �أعلم
بما ن�شر وال محله ،ولي�ست هذه البقية هي كل ما
تبقى للخريمي م��ن �شعر ف��ي الم�صادر� ،إذ من
الم�سلم به �صعوبة الإحاطة بكل �شعر �شاعر �ضاع
�أ�صل ديوانه ،وتناثرت �أ�شعاره ،وتقع هذه البقية في
( )110ع�شرة �أبيات ومائة بيت  .وقد اهتم الدكتور
اهتماما كبي ًرا بالخريمي في
«محمد ح �م��دان»
ً
درا�سته الجيدة المو�سومة بـ «�أدب النكبة في التراث
العربي» ،حيث ر�صد م�صادر ترجمته ،ومنها -على
ما ذكر -م�صادر فات المحققين االط�لاع عليها.
وف��ي بع�ض الم�صادر التي ذك��ره��ا بع�ض �أ�شعار
للخريمي تم ا�ستدراكها هنا ،منها :كتاب البر�صان
والعرجان ،والزهرة ،والممتع في �صنعة ال�شعر.

بقية
ديوان
الخريمي

()1

مقـــاالت

 من ال�سريع ]
قال الخريمي في رثاء المنذر بن خالد :
��������د ال������� َّ������ش������ َب������ا
 « -1م�����ن � َ�����س�����اب����� َق ال������� َّد ْه������� َر ك���� َب����ا َك������� ْب������� َو ًة »
وغ���������� َّ���������ص��������� ُة ال������������� َّده������������� ِر ت��������خ ُّ
 -2ل����ل����م ِ
وك�����������������ل را ٍع َه���������������ال ٌ
�������د َم������� ْت�������نُ ) ال���� َف���� َت����ى
���������������ك َم�����������������ا َر َع�����������������ى
����وت َق��������� ْد ( ُي������� َع ُّ
 -3ي���������ظ ُّ
وال�������������م�������������وتُ ال ي�������ن�������ف������� ُع م�������ن�������ه ال���������� ُّر َق����������ى
���������ل َي��������ر ِق��������ي��������ه��������م وي���������ر ُق���������ون���������ه
َ -4ف�������� ُك��������نْ ِم���������ن ال���������� َّد ْه���������� ِر َع������ل������ى ِر ْق�������� َب�������� ٍة
وا� ْ����������س���������� َع َم����������ع ال�������� َّده��������ر �إل������������ى َم����������ا � َ����س���� َع����ى
و�أ� ْ���������ش���������ب��������� َه ال�������� َب��������ا ِق��������ي ب������م������ن َق������������� ْد َث����������� َوى
 -5م�������ا �أق������������������ َر َب ال���������� َّرائ���������� َح ِم������� َّم�������ن غَ�������دا
وا��������س�������ل�������كْ �إل������������ى ا ِ
���������دن���������ي���������ا ول���������ذَّا ِت���������ه���������ا
هلل � َ�����س�����ب�����ي����� َل ال�������� ُه�������� َدى
 -6خَ ���������������� ِّل ع����������ن ال ُّ
ق��������� ْد َج�����������������ا َو َر ا َلأم���������������������واتَ ت������ح������تَ ال������� َّث������� َرى
 -7ك�������������أ َّن م������ن �أَ ْم�������� َ�������س�������ى ع����ل����ى َظ����� ْه����� ِره�����ا
 -8ي�����ا َم���������نْ َر�أى ف�����ي َع����ي���������ش���� ِه َم�������ا َر�أَى
ك�����������������������أ َّن م�����������ا َي�����������������ح�����������������ذ ُر ُه َق������������������� ْد �أَ َت�������������������ى
� -9أل�������ي�������� َ�������س ف��������ي ال���������م ِ
َم���������� ْو ِع َ
���������وت وم����������ا ب�����ع����� َده
����������ظ���������� ٌة َت��������� ْن���������فَ��������� ُع �أَ ْه���������������������� َل ال������ ُّن������ َه������ى
 -10ا�������ص������ب������ ْر ع�����ل�����ى ال�������ده�������ر وروع�������ات�������ه
�أي ام��������������رئ ف���������ي ال������������� َّد ْه������������� ِر ال ي���ب���ت���ل���ى
َ -11وي�����ل�����ي ع����ل����ى ال������� ُم������� ْن ِ
�������������س َح��������������� َّل � َ�������ض ِ
�������ذ ِر َو ْي ً
ب������ه������اج ٍ
������ل�����ا �أَ َت���������ى
������ح������� َ������ش������ا
�������م�������ي������� َر ال َ
�������������ك ِم����������ن َه��������ا ِل ٍ
����������ح���������� َّي����������اه َج��������ل��������ي ِ
����������ل َي����������ا َل َ
َ -12وق����������ائ ٍ
��������ك
��������د ال����������قُ���������� َوى
َط����������� ْل�����������قٍ ُم َ
 -13وق����������ائ ٍ
��������ح��������ا ُب��������ه
� ُّأي ف������� ًت�������ى �أَه���������������������������� َد ْوا ِل�������������������دا ِر ال������بِ������لَ������ى
����������ل �إذ را َح �أَ� ْ��������ص َ
َ -14ك��������������ا َن � ِ������ش������ َه������ا ًب������ا � َ������س ِ
������اط������ ًع������ا ُن������������و ُره
�أط�������������ف��������������أَه ال������������� َّد ْه������������� ُر َوع��������ر���������ش��������ا َح������������ َوى
التخريج :تاريخ دم�شق  ،287/60وورد البيت الأول هكـذا« :قد يعدو متنه الفتى» ،وهو هكذا مك�سور ،ولعل
فيه هكذا« :نجد كبا» ،وق��ال المحقق كذا ورد ما بين ال�صواب ما تم �إثباته ،وورد البيت الخام�س م�صحفًا
القو�سين في البيت الأول ،يق�صد كلمة (نجد) ،قلت :لعل هكذا« :وا�سبه الباقي» ،ولعل ال�صواب ما تم �إثباته ،وورد
ال�صواب ما تم �إثباته ،ويكون �صدر البيت الأول م�ض َّم ًنا ال�شطر الثاني من البيت الثامن بزيادة «قد» قبل الفعل
من ديوان �أبي العتاهية �ص  ،144وورد �صدر البيـت الثـاني «يحذره» ،وبهذه الزيادة ينك�سر الوزن ،فحذفناها.
()2
 من الطويل ]
وقال :
� َ�������س�������ف�������ا َه������� ُة �أح���������ل���������ا ٍم َو ُح���������� ْ���������س���������نُ ُروا ِء
 -1وق������� ْد َراب�����ن�����ي ِم������ن َم���� ْع����� َ����ش���� ٍر َج����� َّر ُب�����و ُك����� ُم
 -2ل���ه��� ْم ظ ِ
ف����� ُه����� ْم �أُ� ْ��������س�������� ُد ِغ�����ي ٍ
�����اه����� ُر الأب�����������را ِر ح��� َّت���ى �إذا خَ ����لَ���� ْوا
�����ل ف�����ي � ُ��������س�������� ُروبِ ِظ����� َب�����ا ِء
التخريج  :الأن�س والعر�س  ،125وقالت المحققة � :إنهما لي�سا في الديوان .
()3
 من الطويل ]
وقال :
���������ح ِ
َط��������ري��������د ُة َد ْه��������������رٍ َل����ي���������س ُي������فْ������ل������تُ َه��������ا ِر ُب�������� ْه
���������دثُ ال��������� َّد ْه��������� ُر وال����ف����ت����ى
وذل����������ك م����م����ا ُي ْ
التخريج  :التخريج  :المن�صف  ،354/2وقال محققه � :إنه لي�س في الديوان .
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()4
وقال :
� -1أرى ك�������� َّل َن�����ف ٍ
�����������س ل����ل���� َم���� َن����اي����ا َدري������ئ������ ًة
ُ -2ت���� َن����ا� ِ����ض���� ُل���� َه����ا الآف������������اتُ ِم������ن ُك�������� ِّل َج����ان����بِ

 من الطويل ]
و ِل����ل���� َع����ي ِ
���������ش ُي���� ْم����� ِ����س����ي َك������ ْد ُح������ه������ا و ُد�ؤُو ُب���������ه���������ا
ف���� ُت����خ����ط���� ُئ����ه����ا َط��������������و ًرا َ
وط����������������و ًرا ُت���� ِ���ص���ي��� ُب���ه���ا

التخريج  :المن�صف  ،507/2وانظر ما به من م�صادر �ص  ،722وقال محققه � :إنهما لي�س في الديوان.
()5
 من الطويل ]
�������ي َج������ َم ٍ
������ال و� ُ��������س���������ؤْ ُد ِد
وح����� َّت�����ى اك���ت�������س���ى َث������� ْو َب ْ
م�����ن ال����� ُّ����ش����ه ِ����د ب����ال����ع����ذبِ ال������������ز ِ
ُّالل ال����� ُم����� َب����� َّر ِد
��������راك ُت������و َق ِ
�������ج������� َه�������ا ب��������ذك َ
������د
َم������ َت������ى َم��������ا �أُ َه������� ِّي ْ
����������ان َم�������� ْو ِل ِ
وح����������دث ِ
��������د
ع������لَ������ى � َ��������ض��������ر ٍع م�����ن�����ه َ
�أج����������������ا َل ع������لَ������ى ث�������������� ْد ٍي لأُخ����������������رى ُم�������ج������� ّد ِد
و َب����������������اتَ ل�������ه ل������ي������ َل ال����� َّ����س����ل����ي����م ال����� ُم������ َ�����س����� ّه ِ
�����د

وقال :
�����ش�����اب ح����� َّت�����ى ������ش�����ا َد ل���ل���م���ج ِ���د ب���ي��� َت��� ُه
 -1وم�������ا � َ
 -2ل����ذك���� َر َ
اك �أَح����لَ����ى ف���ي ال����ف�����ؤا ِد وف����ي ال َ��ح��� َ��ش��ا
����ح����ر ج���م���ر ًة
���ح���ر وال���� َّن ْ
 -3ع����لَ����ى �أن ب���ي���ن ال���� َّ���س ْ
�����ك َف������قْ������ َد ال ّ
 -4ف�����ق�����د ُت َ
�����ط�����ف ِ
�����ل �أُ ًّم������������ا َح����ف���� َّي���� ًة
���ت م����ن ُد َع������ا ِئ������ ِه
���ج��� َم��� َع ْ
َ -5د َع������اه������ا ف���ل��� َّم���ا ا����س��� َت ْ
 -6ف����������أن��������� َك��������� َره ف����������ارت����������ا َع ي�����ل ِ
�����������س �أُ َّم��������������� ُه
�����م ُ

التخريج  :الزهرة  ،524/2وفي هام�ش التحقيق  « :لم نجدها في �شعر الخريمي المطبوع »  .قلت  :لعل هذه
الأبيات والأبيات المذكورة تحت رقم (� )19ص  24في الديوان من ق�صيدة واحدة .
()6
وقال يعاتب عثمان بن خريم مواله :
��������ي �إ َّن�����ن�����ي
 -1ل���ع���م���ر �أب������ي������ك ال����خ����ي����ر ي������ا م ّ
 -2و�إن�����������ي ل���ي���ع���دي���ن���ي ال�����ت�����ك�����ر ُم وال ِ
�����ج�����ا
�����ح َ
 -3وم���������ا �أن�����������ا ب�����ال�����ب�����اك�����ي ع����ل����ي����ه �����ص����ب����اب���� ًة
����ج���� ْه ِ����ل ب��ال��ت��ي
 -4و�إن�������ي ل������ذُو � َ���ص���ف ٍ
ْ���ح َع�����ن ال َ
� -5أب�������ال�������ج������� ِّد ت����رم����ي����ن����ي ف���������إ َّن��������ك ه ٌ
���������ازل
 -6وك�����ن�����تُ �إذا م�����ا ِغ�����ب�����تُ َع����� َّم�����ا � َ����ش����هِ���� ْد ُت���� ُه
� -7أزاح����������� ُم ع����ن َ
����ك ال�����ق�����و َم خُ ����������� ْز ًرا ع���ي���و ُن��� ُه���م
 -8و�أج�����ع����� ُل ِع���� ْر� ِ����ض����ي ُدو َن ِع���� ْر� ِ����ض َ
����ك ُج��� َّن��� ًة
 -9ف���م���ا زَا َل ب����ي ُح���� ِّب����ي َ
����ك َح���� َّت����ى َم���لَ��� ْل��� َت��� ِن���ي
� -10أرا ِن������ي �إذا �أَ� ْ���ص���لَ ْ���ح���تُ �أف�������س���دتَ � َ��ص��ا ِل ِ��ح��ي
َ -11ف������دو َن������ك ف���ا����س���ت���ب���دلْ خَ ����ل����ي ً
��ل�ا ف�����إ َّن���� ِن����ي
���ح���ا� ِ���س ٍ���د
����ح����� ُ����س����و ًدا ف���ل���� ْ���س���تُ ِب َ
 -12و�إن � ُأك َم ْ
�آفاق الثقافة والتراث 103

من الطويل]
ٍ
��������������������ف �آبٍ ل�������� َم��������ا ل����������م �أع�������������������� َّو ِد
ل�������������ذو �أن
ع���ل���ى ظ����ل ِ����م ذي ال����قُ����رب����ى �إذا ل�����م �أ�����س����ـ����ـ���� َّو ِد
�إذا َم����������ا َن�������������������أَى َع�������� ِّن��������ي وال ال�����م�����ت�����ل����� ِّد ِد
�����م و������س������ؤد ِد
ت�����زي�����نُ ال���� َف����ت����ى ِم������ن َف����� ْ����ض ِ����ل ِح�����ل ٍ
هلل �أن ل���������م ت�����ع����� َّم ِ
وت��������ح�������� ِل��������فُ ل���������ي ب��������������ا ِ
�����د
����ج���� َّل����ى َم����ق ِ
َ����ام����ي َو َم����� ْ����ش���� َه ِ����د ِي
َي����� ُ����س���� ُّر َك ف����ي ال ُ
�����ان وب�����ال�����ي ِ
و�أدف������������������ ُع ُج��������� ْه ِ
���������دي ب�����ال����� ِّل�����������س ِ
�����د
������ات ُم����� َه����� َّن ِ
�������������ذي � ُ�����ش�����ط�����بٍ ف�������ي ال������ن������ائ������ب ِ
َك ِ
�����د
و�����������س َ
����������اءك ِم�������� ِّن��������ي ِف�������ري������� ِت�������ي َو َت������������������������� َو ًّد ِدي
و�إن ي������ك������نِ الإف�����������������س��������ا ُد َه������� َّم�������ك ُي�����فْ������ ِ�����س ِ
�����د
����ل ال����������ذي �أُو��������ص�������ي َ
ب����م����ث ِ
�������ك ال ُب���������� َّد ُم����ق���� َت ِ����د
�����ح������ َّ�����س ِ
�����د
و� ُّأي َك��������� ِري ٍ
���������م َع��������ا� َ��������ش غَ�������ي������� َر ُم َ

بقية
ديوان
الخريمي

ال��رواي��ة � )1( :سقطت كلمة الخير من �صدر
البيت الأول من كتاب الممتع في �صنعة ال�شعر طبعة
الإ�سكندرية ،وا�ستدركت من الطبعة التون�سية .
( )6ورد البيت ال�ساد�س في الطبعة التون�سية
لكتاب الممتع برواية  « :في الحل » .
( )7ورد البيت الثامن في الأن�س والعر�س برواية:
«و�أدفع َج ْه ًدا».
( )8ورد عجز التا�سع فيه برواية « :وع�ض ًبا
في ال ُم َهن َِّد » .
َك َ�ص ْد ِر ال َم�شْ َر ِّ
( )9ورد في الطبعة التون�سية للممتع برواية« :بي
ح�سك ...قربتي »

برواية  « :همك تف�سد » ،ورد في الطبعة التون�سية
للممتع هكذا  « :و�إن يك » .
( )11وورد الثاني ع�شر الأن�س والعر�س برواية:
«ال �شك مقتدي» .
( )12وورد البيت الثاني ع�شر فيه برواية« :ف�إن
�أك».

التخريج  :الممتع في �صنعة ال�شعر ،319 - 318
وقال محققه � :إنها غير موجودة في الديوان ،وهي
في الممتع المن�شور با�سم (اختيار الممتع ) الطبعة
التون�سية  ،451 – 450دون البيت ( ،)11والأبيات
 13 -11 ، 9 -6له في الأن�س والعر�س  ،375وقالت
( )10وورد البيت الحادي ع�شر الأن�س والعر�س المحققة �:إنها لي�ست في الديوان .
()7

مقـــاالت

 من الطويل]
�����ص����ف����ا ال������ح������ ِّق ف����ان����فَ����� َّ����ض����ا ب����ج����م ٍ����ع ُم������� َب������� َّد ِد
م�����ن ال����خ����ي����ل َي���������س���� ُم����و ل����ل����ج����ي����ا ِد و َي����� ْه����� َت ِ
�����دي

وقال :
ُ -1ه���� َم����ا َع��������� َدوا ب���ال��� ّن���ك ِ���ث ك����ي َي�������ص���د َع���ا ب��ه
�����ري ُم����� َ����ض���� َّم���� ٌر
 -2و�أف�����ل����� َت����� َن�����ا اب�������ن ال�����ب�����رب ِّ
التخريج  :تاريخ الطبري . 437/8

()8
وقال :
 -1ال ت���������أْ َم�������� َن��������نَّ دن������ ًّي������ا �أَن ُت������� َ������ص������ا ِد َق������ ُه
���ك َك��� َم���ا َي���� ْ���س��� َع���ى �إل����ي َ
َ -2ي���� ْ���س��� َع���ى َع���لَ���ي َ
����ك َف�لا

 من الب�سيط]
َي������� ْع������� ُدو ع����ل����ى ِخ������ ِّل������ ِه َي������و ًم������ا َم��������� َع ال������ َع������ا ِدي
َت�����������أْ َم����������نْ غَ���������� َوا ِئ���������� َل ِذي َو ْج������� َه�������ي�������نِ ك����� َّن�����ا ِد

الرواية  )1( :ورد البيت الثاني في ربيع الأبرار
برواية  « :وجهين كياد » .

(� )18ص  ،24-23والبيت الثاني بال ن�سبة في ربيع
الأبرار . 384/3/

التخريج  :الأن�س والعر�س  ،63وقالت المحققة:
�إنهما لي�سا في الديوان  .وي�ضافان للمقطعة رقم
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()9
من الوافر]
��������ج��������ن��������ا و َق������������������ ْد َظ���������ل��������� َم ال������� َول�������ي������� ُد
ت��������دا َم ْ
���������ح���������قُ���������و ُد
� َ�������ص�������ب�������اب�������اتُ ال����������������� َع����������������� َدا َو ِة وال ُ
و�أ ْرغَ�������������� َم�������������� ِن��������������ي �أري����������������������� ُد ك�������م�������ا ُي��������ري�������� ُد

وقال :
 -1ف�����������إ ِّن����������ي وال���������ول���������ي��������� ُد ع������ل������ى َت��������ق ٍ
��������ال
���������ح الأ�����������ض�����ل����ا ِع ِم����� َّن�����ا
 -2وت�������ح�������تَ ج���������وا ِن ِ
ُ -3ي��������ري�������� ُد م�������������س������ا َء ِت������ي ف�������ي ُك����������� ِّل �أَ ْم������������� ٍر
التخريج  :الأن�س والعر�س  ،183والأبيات فيه
لأب��ي يعقوب فقط ،وق��ال��ت المحققة � :إن�ه��ا لأب��ي
يعقوب الخريمي ،ولي�ست في الديوان .

()10
 من الطويل ]
�أ َع���������������� َّد لأخْ ������������������ َرى َق����������� ْد �أَ َج������������������ َّم ُو ُرو ُده������������������ا

وقال :
�������ح������� ِّق َن������ ْوب������ ٌة
�إذا � َ���������ص��������� َدرتْ ع�����ن����� ُه م������ن ال َ
التخريج  :الأن�س والعر�س  ،73وقالت المحققة :
�إنه لي�س في الديوان ،وي�ضاف للمقطعة رقم (�14أ)
�ص . 22

()11
 من الب�سيط]
ت������ك������ا ُد َت��������� ْم��������� ُرقُ ب�����ي�����نَ ال��������� َّر ْح ِ
���������ل وال�������كُ�������و ِر

وقال :
وق�������د َح������ َ�����ش�����وتُ َوالي����������ا ال������� َّرح ِ
�������ل َد ْو� َ��������س��������ر ًة
التخريج  :المن�صف  ،539/2وقال محققه � :إنه
لي�س في الديوان .

()12
 من الب�سيط ]
����ط ِ
م�����ن ال����� َم�����ك�����ا ِئ ِ
�������ط������� َوى ف�����ي ال َّ
�����د ُت ْ
����وام����ي���� ِر

وقال :
ف�������ي ك���������� ِّل َي��������������و ٍم ل�������ه َج������� ْي�������� ٌ�������ش ُي������� َو ِّج������� ُه������� ُه
التخريج  :المن�صف  ،558/2وقال محققه � :إنه
لي�س في الديوان  .قلت  :لعله والبيت المدرج تحت
رقم ( )27في الديوان �ص  38من ق�صيدة واحدة .

()13
وقال :
َ
������������ض������������اف �إل���������������ى ق������ل������بِ������ه � َ������س������ ْم������ ُع������ ُه
� -1أ�
������ت َع������قْ������لَ������ه
��������������ت ف������ا�������س������ َت������لَ������ َب ْ
� -2أر َم��������������لَ ْ
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 من المتقارب]
�أح���������������ادي���������������ثَ ل����������م ُي�������� ْب�������� ِل��������ه��������ا ب�������ال�������خَ ������� َب������� ْر
وق��������د َي����ع���������ش����قُ ال������ َّ�����س����� ْم����� ُع َق������� ْب������� َل ال���� َب����� َ����ص���� ْر

بقية
ديوان
الخريمي

التخريج  :الم�صون في �سر الهوى المكنون �ص . 57
()14
من الطويل]
�أل������������م ت�����ع�����ل����� ُم�����وا �أنّ ال������� َك�������ري������� َم � َ������ص������ ُب������و ُر
�������������س َم������������������������� َّر ًة وح���������ب���������و ُر
و�إال َف������������� ُب��������������ؤْ� ٌ

وقال:
 -1ي����قُ����و ُل����ون � َ����ص����ب���� ًرا وال��� َّت���� َ���ص��� ّب���ر ِ���ش��ي�� َم��ت��ي
َ -2ه ِ
����������ل ال�������� َّده�������� ُر �إ ّال ن����ك����ب���� ٌة و� َ�����س��ل��ا َم����� ٌة
التخريج  :الفرج بعد ال�شدة . 96 /5

()15
من الرمل]
�������������س م�������ث�������ي ٌ
َف���������� ْه����������و ل������ل������� َّ������ش������م ِ
�������ل ون������ظ������ي������ ُر

وقال :
���������س ِم������ث ٌ
�إن ي�����ك�����نْ ل����ل����� َّ����ش���� ْم ِ
������ل ف������ي ال����������� َو َرى
التخريج  :المن�صف  ،494/2وق��ال محققه :
�إنه لي�س في الديوان  .قلت  :لعله تابع للمقطعة رقم
(� )20ص  25من الديوان .

()16

مقـــاالت

وقال :
َ�����ول ُم����� ْ����س���� َت ِ����م���� ٌع ُي������������� ْزرِي ب���� ِ
 -1ل�����ل�����ق ِ
���ص���اح���بِ��� ِه
 -2وخ���ي��� ُر َح ِ
�����ال ال��فَ�� َت��ى ف���ي ال����قَ���� ْو ِل َ�أ ْق���� َ���ص��� ُد َه���ا

 من الب�سيط ]
���ح�������ص��� ُر
م����ن����ه ال������غُ������ ُل������ ُّو َوق����������� ْد ُي�������������� ْزرِي ب������ه ال َ
�����������ي وال ه��������ذ ُر
ب������ي������ن ال������ط������ري������ق������ي������نِ ال ع ّ

الرواية  )2( :ورد البيت الثاني في غرر الخ�صائ�ص
الوا�ضحة هكذا  « :وال هدر» .

تحت رق��م (� 23أ) ���ص  ،26والأول ل��م ي��رد فيه،
ولتعلقه بالبيت الثاني ولعدم وقوفي عليه من�سو ًبا
ل�شاعر �آخر تم �إثباته هنا .

التخريج  :هما بال ن�سبة في غرر الخ�صائ�ص
الوا�ضحة  ،179والبيت الثاني منهما في الديوان

()17
 من الطويل ]

وقال :
����َ � - 1ص����ب����رتُ ع���ل���ى َم������ا َل������و ت���ح��� َّم���ل َب��� ْع���� َ���ض��� ُه
�����ح�����ى ُم���� ِ���ص���ي���ب��� ًة
 -2وق������� ْد َب��������اتَ ِع��������زًّا ث����م �أَ� ْ�����ض َ
� -3أق ُ
�����ت ب��ه
�����ح ْ
�����������ول ل���ه���ن ٍ���د ح����ي����نَ ق�����د � َ�����س�����ا َم َ
َ
������ل �أ ْب������� َ������ص ِ
� -4أَجِ ��������������� َّد ِك ه ْ
������رت ل���ي��� ًث���ا ُم���قَ��� َّن��� ًع���ا
َ -5ذرِي ال���ع���ي���نَ َت���� ْ���س��� َف ْ���ح ال �أب�����ا َل ِ
�����ك َد ْم��� َع��� َه���ا
 -6ف��������إنْ َي ُ
������ك َق������ ْد �أَ ْو َدى خُ ����� َري����� ُم ب�����نُ َع���ام��� ٍر
َ
 -7ف��ل��ا َي���� ْه����ن�����أ الأ ْع����������������� َدا َء َم������ ْ�����ص����� َر ُع َج���� ْن���� ِب���� ِه

جِ �������ب ُ
������ت َت���� َت����خَ ����� َّ����ش���� ُع
������ح ْ
�������ال � َ����������ش���������� َر ْو َرى �أ� ْ������ص������ َب َ
�أل��������ا ُك ُّ
ْ����ج���� ُع
��������ل ِذي ُن����� ْع����� َم�����ى ب����ه����ا � َ�������س������� ْو َف ُي����ف َ
�������ب َت������ ْه ِ
�������������������ف َو�أَخْ ������������������������ َد ُع
������دي������ه������ا �أَ ُك ٌّ
َم������� َن�������اك ُ
ي���������س����ي���� ُر ب�������ه َف�������������و َق ال������م������ َن������ا ِك������بِ � َ������ش������ ْر َج������ ُع
������ج������ ُع
ل�������ع������� َّل َح��������������������زازًا ف��������ي ُف����������������������������ؤَا ِد ِك َي������ ْه َ
����ج���� ُع
و� ُ������ش������ َّق َل��������� ُه ف�����ي ج�����ان�����بِ ال�����قَ����� ْب����� ِر َم����� ْ����ض َ
ل�������كُ������� ِّل َف������� ًت�������ى َي��������و ًم��������ا و�إنْ َع����������� َّز َم������� ْ������ص������ َر ُع
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��������م َق��������� ْد َب������ َن������ى ُ
اهلل َب����� ْي����� َت����� ُه
 -8ل������ ِع������ ِّز خُ �������� َري ٍ
 -9م�����ن ال����� َّن�����فَ����� ِر ال����� ُّ����ش���� ِّم ال������ذي������نَ ح���ي���ا ُت��� ُه��� ْم
ِ
وح�����م�����ا ِت�����ه�����ا
� -10أُ ُن
���������������������وف َم�������� َع�������� ِّد ُك����� ِّل�����ه�����ا ُ
َ -11ك����� َ����ص���� ْد ِر ال���ح���� َ���س���ا ِم ال��� َم���� ْ���ش��� َرف ِّ���ي َه����� َز ْز َت����� ُه
����َ � -12ش ِ����دي���� ُد ن���� َي ِ
����اط ال���� َق���� ْل����بِ َم����ا� ٍ����ض َج���ن���ا ُن��� ُه
َ -13ي������ ُر ُّد ����شَ ���ع���ا َع ال��� َّن���ف ِ
ْ�������س ع���ن َط���ل���بِ ال��� َه��� َوى
ُ -14ت�������فَ������� ِّرقُ �إح����������� َدى ِم�������ن َي������� َد ْي������� ِه ِت�����ل����ا َد ُه
����ج����رِي ِم����ن �أَ� ِ������س������ َّر ِة َك���فِّ��� ِه
 -15ت����رى ال����ج����و َد َي ْ
����ج���� ْه���� ُل � َ�����س�����ا َرتْ ِر َك�����ا ُب����� ُه
َ -16ح���ل���ي��� ٌم �إذا َم�����ا ال َ
� -17إذا م���ا ال���� َّ���س���ف���ا ُه ا����س��� َت���فْ��� َز َز ال��ح��ل�� َم َر ْو َع������ ُه
َ -18ك����ع����ال����ي���� ِة ال�������هِ������� ْن ِ
�������د ِّي َي������ ْه������ َت������ ُّز َم����� ْت����� ُن����� ُه
�������ي ُم����� ِل����� َّم����� ٍة
َ -19ف������ ًت������ى ل������م َي������ب ْ
������ت �إال َن�������جِ َّ
 -20ك�����������أ َّن ِح����� َم�����ى جِ ������ي������را ِن������ ِه َح���������ال ُدو َن���������� ُه
 -21ي��ب��ي��تُ � َ��س��م��ي�� َر ال���� َّ���ض���ي ِ���ف ُدو َن � ِ���ص َ���ح���ا ِب��� ِه
�����ت
���������ت ن����فْ����� ُ����س���� ُه �إ َّال ال����� َع��ل��اء و�أ������ش����� َر َف ْ
� -22أب ْ
 -23ف��� َي���ا َف����ا ِر� ً����س����ا ل���م ت ْ���ح ِ���م ِ���ل ال���خَ ���ي��� ُل ِم��� ْث���لَ��� ُه
� -24أج َ
������ح������ ْر َب َب������ ْع������ َد َك َع���ان���ق ْ���ت
����������اءك �أن ال َ
 -25و�أ َّن َم�������ص���ال���ي���تَ ال���� ُّ���س���ي ِ
����ت
���وف َت����� َ����ض����ا َء َل ْ
���ت
 -26و�أ َّن ِح������بِ������ا َل ال����������� ُو ِّد ب�����ع����� َدك ُق���� ِّ���ض��� َب ْ
ِ -27ل��� َت��� ْب ِ
���ك ع��ل��ي َ��ك ال��ب��ي��� ُ��ض وال���خ���ي��� ُل � ُ���ش��� َّز ًب���ا
�����ب َح���ل���ي��� ُل���ه���ا
 -28و�أ ْرم��������ل�������� ٍة َع������� ْب������� َرى �أُ������ص�����ي َ
َ�����ت خَ ���ل���فَ َظ���� ْه����ر َِك َر ْح��لَ��ه��ا
َ -29و� َ���ش��� ْع��� َث���ا ُء َ�أ ْل�����ق ْ
ِ������ت َت����� ْر َع�����ى ُن ُ���ج���و َم���ه���ا
َ -30وك�������� ْم ل���ي���ل��� ٍة ق����� ْد ب َّ
 -31وغَ�����م�����ر ِة م ٍ
�������وت خُ ���� ْ���ض��� َت���ه���ا ب����ع���� َد غَ����� ْم����� َر ٍة
���ج���اب��� َه���ا
 -32وب���ي�������ض��� ِة ِخ��������� ْد ٍر َق������� ْد َه���� َت���� ْك����تَ ِح َ
�������ج ٍ
�������د ق�������� ْد َب������ َن������ ْي������تَ و ُق������ َّب������ ٍة
َ -33و ُق��������� َّب��������� ِة َم ْ
َ -34و َم���� ْل���� ُم����و َم���� ٍة َج�����اء ْت َ
�����ك َن��� ْه��� َن��� ْه���تَ ِو ْر َد َه���������ا
� -35أن�����ادي َ
�����ك ب����ال���� َّد ْع���� َوى ال���ت���ي �أَ ْن��������تَ �أَ ْه��� ُل��� َه���ا
������ل ُك����� ْن�����تَ �إ َّال َر ْو� َ������ض������ ًة َو� ْ�����س َ
 -36وه ْ
�����ط َج��� َّن��� ٍة
 -37غَ����ذَا َه����ا ال���� َّن���� َدى َح��� َّت���ى �إذا ْاع���� َت���� َّم َن��ب�� ُت��ه��ا
����ا�����س َن ْ���ح��� َوه���ا
 -38و�أَ ْع َ
�����ج����� َب�����ت ال������������ ُّر َّوا َد وال���� َّن ُ
�����س َب�� ْع�� َد َه��ا
����ي ال������ َّدا ُر ال��ت��ي َل�� ْي َ
 -39وق���ا ُل���وا ِ :ه َ
َ -40ر َم�������ى َح����� َدث�����انُ ال����� َّد ْه����� ِر ف��ي��ه��ا ِب���� ِ���س��� ْه ِ���م��� ِه
���ح���وا
َ -41ف����أَ ْم���� َ���س���ى ب��خ��ي�� ٍر �أَ ْه���� ُل���� َن����ا ث���� َّم �أَ� ْ���ص��� َب ُ
ُ -42ن����زُو ًع����ا �إل�����ى �أخْ ������� َرى � ِ���س��� َواه���ا َو َق������ ْد َر�أَ ْوا
� -43إذا َن������� َز ُل�������وا َدا ًرا ِل�������قَ������� ْو ٍم َت����� َ����ض����ا َء ُل����وا
 -44و�إ ِّن������������ي َل���� َت����غْ����� َ����ش����ان����ي ل ِ
���������ذ ْك���������ر َِك َح����� َّن����� ٌة
َ -45ف���ل���ا َت������� ْب������� َع������� َدنْ �إ َّن ال����م����ن���� َّي���� َة َم������������ ْو ِر ٌد
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ب���ح���ي���ثُ َت����� َن�����ا َه�����ى ال����خَ ����ي���� ُر و ال����� َّ����ش���� ُّر �أَ ْج������ َم������ ُع
�����ا������س ُم������ ْم������ ِر ُع
َرب�������ي������� ٌع �إذا َم�������ا �أَ ْم����������������� َر َع ال����� َّن ُ
�إذا َم����ا ْام����� َت����� َرى ال����م����وتَ ال��� َف���ت���ى ال���� ُم���� َت���� َر ْع���� ِر ُع
َف�������������أَ ْو َم������������� َ������������ض ف�������ي������� ِه َم������������������������ا�ؤُ ُه َي�������� َت�������� َر َّي�������� ُع
��������������������اب ِل�������� َم��������ا ي������� َت������� َو َّق������� ُع
ع�����ل�����ى ال����������� َه����������� ْو ِل َر َّك
ٌ
ف���ل���ي���� َ���س ْ���ت �إل�������ى � َ�����ش�����ي ٍء � ِ�����س����� َوى ال����خَ ����ي���� ِر َت����� ْن����� ِز ُع
������ج������ ِّم������ ُع
و ُت�����كْ������ ِ�����س����� ُب����� ُه ال������������أُخْ ����������� َرى ال����� ُع�����ل�����ا و ُت َ
����ت َع��������ن ال������ َّن ِ
������ا�������س ُت�����قْ����� ِل����� ُع
ل������ه ِدي�������� َم�������� ٌة ل����ي����� َ����س ْ
ْ���������س �أَ ْر َو ُع
� َ�����ص����� ُب�����و ٌر َع�����لَ�����ى َم������ا َت�������كْ������� َر ُه ال���� َّن����ف ُ
���������������ت � َ�������س������� َك������� َن�������اتُ ِح�������� ْل ِ
��������م�������� ِه َم����������ا ُي���������������ر ِّو ُع
�أب ْ
َرق�������ي�������قُ َح������ َوا� ِ������ش������ي ال ُّ
������ط������ َّر َت������ي������نِ � َ�����س����� َم����� ْي����� َد ُع
ول��������م ُي������� ْل�������فَ �إل����������ا ف������ي ال������م������ك������ار ِم ُي�����و� ِ�����ض����� ُع
�أ ُب��������������و �أَ� ْ���������ش��������� ُب ٍ
���������ل ف�������ي ِخ������ي������� ِ������س������ ِه ُم������ َت������ َم������ ِّن������ ُع
��������ح�������� ْو� ِ��������ض ُم�������ت������� َر ُع
و َي���������قْ���������رِي َل������������ ُه ف�������ي ال َ
َع�������ل�������ى غَ����������اي���������� ٍة م���������ا َب��������ع�������� َده��������ا ُم��������� َت��������� َر َّف��������� ُع
�إذا ل������م َي������� ُك�������نْ �إل�����������اَّ ِم��������ن ال�������م ِ
�������وت ُي�������فْ������� َز ُع
َب�����ن�����ي����� َه�����ا و�أ َّن ال������خَ ������ي������ َل َب���������� ْع���������� َد َك َت ْ
�����ظ�����لَ����� ُع
������ت َت���� َت����خَ ����� َّ����ش���� ُع
������ح ْ
َو� ُ������س������ ْم������ َر ال������ َع������ َوال������ي �أَ� ْ������ص������ َب َ
ُع��������را َه��������ا َف����������أ ْن���������فُ ال������� ِع������� ِّز َب��������� ْع��������� َد َك �أَ ْج��������������� َد ُع
َو� ُ�����س����� ْم����� ُر ال����قَ���� َن����ا وال���� ُم����� ْ����س���� َت ِ����م����ي����تُ ال��� ُم���� َ���ش��� َّي��� ُع
و� ُ�����ش����� ْع�����ثُ ال���� َي���� َت����ا َم����ى و ال َّ
�����ط����� ِري����� ُد ال����� ُم����� َد َّف����� ُع
َف��������دا َف�������� ْع��������تَ َع����� ْن�����ه�����ا و ال������قَ������ َن������ا َت�������� َت�������� َر ْع�������� َر ُع
������ح������ ُب َ
�����ج����� ُع
������ك ُه َّ
ل����� َت�����كْ������ ِ�����ش�����فَ غُ ������ َّم������ا َه������ا َو� َ������ص ْ
َو َق������������ ْد َه����اب����ه����ا ال���������إ ْل��������فُ ال����� َك ِ
�����ي ال���� ُم����قَ���� َّن���� ُع
�����م ُّ
و�أُخْ ����������������رى � َ������س������ َت������ َرتَ وال������قَ������ َن������ا َق������ب������ ُل � ُ������ش������ َّر ُع
َه��������� َد ْم���������تَ و�أخ�������������رى ُرك�����ن�����ه�����ا َي���� َت����� َ����ض���� ْع����� َ����ض���� ُع
و�أن��������ي��������ا ُب�������� َه��������ا َح������������������� ْر ًدا َع������ل������ي َ
������ك َت������قَ������ ْع������قَ������ ُع
�������ح ِ
ل�����ع����� َّل َ
�����ح َت����� ْ����س���� َم���� ُع
�������ت ال������ َّ�����ص�����فَ�����ائ ِ
�����ك ِم��������ن َت ْ
�أُ� َ�������س�������ا ِك������� ُن������� َه�������ا ف����ي����ه����ا َم������ ِ�����ص�����ي�����فٌ َو َم���������� ْر َب���������� ُع
َو َن����������������������� َّو َر ف�����ي�����ه�����ا ز َْه������������� ُر َه�������������ا ال������ ُم������ َت َ
������ط������ ِّل������ ُع
ب�������أه������وائ������ه������ ْم م������ن ������س�����ائ����� ِر ال����������أر� ِ���������ض ُن���������� َّز ُع
َم�������������را ٌد ول��������ا َع����� ْن�����ه�����ا ِل ِ
�������ب َم������� ْد َف������� ُع
�����������ذي ال������� ُّل ِّ
و ِل����������ل���������� َّد ْه���������� ِر َرا ٍم � َ�������س������� ْه������� ُم������� ُه َي�������� َت�������� َو َّق�������� ُع
ِب�������جِ ������� ِّو َي�����د������س�����و ِم������ ْن������ ُه������ ْم ال�����������أَ ْر� ُ����������ض َب����� ْل�����قَ����� ُع
ب������������أنْ م������ا �إل�����ي�����ه�����ا � ِآخ������������� َر ال��������� َّد ْه��������� ِر َم������� ْرجِ ������� ُع
ل������ َ�����س�����ا ِك����� ِن�����ه�����ا م��������ن َه�������ي������� َب������� ٍة و َت������خَ ������� َّ������ش������ ُع������وا
���������ح َي������ ْ�����س�����فَ����� ُع
���������ج���������وا ِن ِ
ل�����ه�����ا ل������� َه ٌ
�������ب ت������ح������تَ ال َ
ِل��������كُ�������� ِّل َف������� ًت�������ى م������ن������ ُه و�إنْ َح�������������ا َد َم������� ْ������ش������ َر ُع

بقية
ديوان
الخريمي

التخريج  :المنتخب في محا�سن �أ�شعار العرب
المن�سوب لمجهول  ،478 – 472/1والق�صيدة فيه
من�سوبة لعامر بن خزيم يرثي ابنه ،وقال محققه:
«ق��ول��ه  :وق��ال ع��ام��ر ب��ن خ��زي��م ي��رث��ي اب�ن��ه خط�أ
معرق ،فالق�صيدة لأب��ي يعقوب في رث��اء خريم،
وقد لزم �أبو يعقوب عثمان بن خريم الناعم ،ثم

قتل �أبو عثمان فلزم �أبو يعقوب �أخ��اه �أبا الهيذام
عامر ابن عمارة �إلى �أن مات ،فبقي �أبو يعقوب مع
خريم بن عامر �إلى �أن توفي ،فرثاه �أبو يعقوب بهذه
الق�صيدة» .وتقع الق�صيدة في هذا الم�صدر في 63
بيتًا ،والأبيات المثبتة هنا لي�ست في الديوان ،وبقية
�أبيات الق�صيدة في الديوان �ص . 40
()18

وقال :
�����دن�����ي�����ا ب����������دا ِر �إ َق�������ا َم������� ٍة
 -1ل����� َع�����م����� ُر َك م�����ا ال ُّ
����ت َح َّ
����ت
����ت و�إن ه����ي �أَ ْح����� َ����س���� َن ْ
����ط ْ
� -2إذا رف����ع ْ
التخريج  :هما ب�لا ن�سبة ف��ي غ��رر الخ�صائ�ص
الوا�ضحة  ،109والبيت الأول منهما في الديوان
تحت رقم (� )36ص  49عن محا�ضرات الأدب��اء،
وهو فيها لأبي يعقوب فقط ،والثاني لم يرد فيه،

 من الطويل ]
ول������ك������ َّن������ َه������ا َدا ُر ان��������ت��������ق ٍ
َ��������ال ل�����م�����ن َع�������ق ْ
َ�������ل
�أَ� َ���������س���������ا َءتْ و�إنْ �أَ ْع َ
��������ت َف������أ َّي�����ا ُم����� َه�����ا ُد َولْ
��������ط ْ
ولتعلقه بالبيت الأول ولعدم وقوفي عليه من�سو ًبا
ل�شاعر �آخر تم �إثباته هنا ،هذا �إذا �صحت ن�سبة
البيت الأول للخريمي .

مقـــاالت

()19

وقال :
�����ح�����ز ِم م����ا دا َم َح��� ْز ُم���ه���ا
�[ -1أقي ُم ب�������دا ِر ال َ
�����ج����� ِّر ًب�����ا
 -2ل����ع���� َّل����ك �أن َت�������� ْر َت��������ا َد غ�����ي�����رِي ُم َ
� -3إذا م����ا َب�����لَ�����وتَ ال��� َّن���ا� ِ���ص ِ���ح���ي���ن ف���ل���نْ َت����� َرى

 من الطويل ]
����������ح���������� َّوال]
و�أَ ْح������������������� ِر �إذا َح���������ا َل ْ
���������ت ب��������������أنْ �أ َت َ
������ب م�����ن �أم������� َر ْي َ
�������ك م�����ا ك�������ا َن � ْأج����� َم��ل��ا
َف������ َت������ ْر َك َ
� ِ�����������ش����������� َرا َر ُه����������� ُم �إال � ِ������س������ن������ا ًن������ا و ُم����� ْن������ ُ�����ص��ل��ا

التخريج  :الأن ����س وال�ع��ر���س ���ص  ،200وقالت
المحققة � :إنها لي�ست في الديوان  .قلت  :لعلها تابعة
للق�صيدة رقم � 40ص  52من الديوان ،والبيت الأول

ت�ضمين من ديوان �أو�س بن حجر �ص  ،83وتخريجه
فيه �ص.163
()20

 من ال�سريع ]
وقال الخريمي ي�صف ر�ؤو�س �أهل خرا�سان في كلمته التي يقول فيها :
�������ح�������ف ٍ
��������ح��������ف ِ
َ��������ل
 -1وال���������� َّ���������ش���������رقُ ي������رم������ي������ه������ ْم ب�������������أروا ِق������������ ِه
ب َ
�������ل َي��������������������������أْوي �إل����������������ى َج ْ
�������ج ْ
ُم�������� ْ�������س�������ت��������أ��������س ٍ
ِ -2م�������ن ك������� ِّل َم������فْ������ط������و ٍح � َ����ص����ل����ي ِ
����ف ال����قَ����فَ����ا
�������د ك��������ال�������� َّل��������ب�������� َو ِة ال����� ُم�����������ش�����بِ�����ل
التخريج  :البر�صان والعرجان . 489
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 من الطويل ]
وقال :
وق����ل����ب����ي َم�������ع ال������� َب�������ا ِدي ال����م���� ِق����ي ِ����م ال����م����خَ ���� ِّي ِ����م
����ح���� َّم���� َل ُج���ث���م���ان���ي م����ع ال������ َّرك������بِ �إ ْذ � َ����س���� َروا
َت َ
التخريج  :المن�صف  ،573/2وقال محققه � :إنه لي�س في الديوان  .قلت  :لعله تابع للنتفة رقم � 48ص 5
من الديوان .
()22
 من الكامل ]
وقال:
ب�����ال������ َّ�����س�����ي ِ
� -1أو م������ا ر�أي��������������تَ َم ِ
�����ف وال��������� ُّر َق���������ب���������ا ُء َح�������ول�������ي ُق������������ َّو ُم
�����ط����� َّي�����ت�����ي َم����� ْع�����قُ�����ول����� ًة
التخريج  :حلية المحا�ضرة  ،76/2وحرف اال�سم �إلى الخزيمي .
()23
من الب�سيط]
وقال :
 -1ب���ال َّ
َك������� َم�������ا ب��������� ِه ُك�������ن�������تَ َت����� ْب����� ِن�����ي�����ه�����ا و ُت����� ْت����� ِق����� ُن�����ه�����ا
���ط���ال��� ِع ال���� َّ���س��� ْع ِ���د َت�����أوي����ه����ا و َت���� ْ���س��� ُك��� ُن���ه���ا
������ت َف�����ه�����ي َم����� ْع ِ
����ي َم����أْ َم��� ُن���ه���ا
�����د ُن�����ه�����ا
ْ�������س خَ ����اف ْ
�����اح����� ُة ق������ َّل ْ
�أو ال������ َّ�����س����� َم َ
 -2دا ٌر �إذا ال��� َّن���ف ُ
����ت َف���� ْه َ
ُ -3ي�����ب ِ
����ي �أَ ْع���ل���ا َه�������ا و�أ����س���فَ��� ُل���ه���ا
وال����ي���������س���� ُر �أَ ْي������� َ������س������ ُره������ا وال����� ُي�����م�����نُ �أَ ْي����� َم����� ُن����� َه�����ا
�����دي ال���� َم���� َع����ا ِل َ
ُ -4م���� ّل����ي���� َت����ه����ا �أن�����������تَ ل����ك����ن ُم����� ّل�����ي����� ْت َ
�����ك ف���ت ً���ى
�����ت ُت���������ز ّي��������� ُن���������ه َل���������ك���������نْ ُي�������� َز ِّي�������� ُن�������� َه��������ا
ل�����ي�����������س ْ
التخريج  :الدر الفريد  ،61/3وا�سم ال�شاعر محرف فيه �إلى الخزيمي ،والثاني فيه .269/3
()1
ون�سب �إليه و�إلى غيره :
 -1ي�����ا وي�������� َح م�����ن م����ن���� َع ال ِ
��������ح��������ذا ُر َق������������� َرا َر ُه
َ -2ن����ف���������س����ي ال��������� ِف���������دا ُء ل�����خ�����ائ ٍ
�����ف م����ت����ر ِّق����بٍ
�����ح����� ِّي����� ٍر
� -3إذ ال َج
ْ������ح ٍ
َ
������م ُم����� َت َ
��������������واب ل������ ُم������ف َ

 من الكامل]
ف��������غ��������دا َورا َح ب������������ر ْوع������������ ِة الإ�����������ش����������ف ِ
َ����������اق
َج����������� َع����������� َل ال�������������������������� َودا َع �إ��������������ش�������������ار ًة ِل�������ع�������ن ِ
�������اق
ِ
������������راق
������������دم������������و ُع ُت�����������������ص��������انُ ب������������الإط
�إال ال ُّ

التخريج  :المحب والمحبوب  151/2وحرف الهام�ش بترجمة هي ترجمة الخريمي ،ون�ص على
اال�سم فيه �إل��ى الخزيمي ،وترجم له المحقق في تدافع البيتين  ،3 ،2والتخريج هناك .
()2
ون�سب �إليه و�إلى غيره :
� َ�����س�����ب����� َق ال������قَ������� َ������ض������ا ُء ب������كُ������ ِّل َم��������ا ه������و َك�����ائ�����نٌ

 من الكامل ]
َف������ل������ي������ج������ه ِ
�������ب ال������ ُم������ح������ت ُ
������ال
������د ال������� ُم�������ت�������قَ������� ِّل ُ

التخريج  :الدر الفريد  ،346/3وقال م�ؤلفه � :إنه
للخريمي ويروى لأ�شجع ال�سلمي  .قلت  :هو لأ�شجع

في بهجة المجال�س  ،186/1ونهاية الأرب . 87 /3
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بقية
ديوان
الخريمي

ثانيًا  :ملحوظات �أخرى :

(�أ) ن�سبة �أ�شعار للخريمي لي�ست له قط ًعا :
وه�ن��اك بع�ض الملحوظات الأخ ��رى ال�ت��ي ال
تغ�ض من الجهد الم�شكور الذي بذله المحققان
الفا�ضالن في جمع �شعر « الخريمي » ،منها �إثبات
بع�ض الأب�ي��ات المتدافعة في ال��دي��وان مع عدم
الإف�صاح عن �أمر هذا التدافع ،وذكر ال�شعراء
المتنازعين على هذه الأبيات ،ومن ثم يف�ضل نقل

هذه الأبيات من الق�سم الخال�ص الن�سبة لل�شاعر
�إلى الق�سم الآخر المخ�ص�ص لما ن�سب �إليه و�إلى
غيره في نهاية الديوان ،ومن هذه الملحوظات
ت��رك ا�ستق�صاء تخريج الأب �ي��ات ،وال �شك �أن
لهذا اال�ستق�صاء فوائد ،ذكرتها في غير هذا
المو�ضع ،فمن الأبيات التي لم ُي�شر في الديوان
�إلى تدافعها ،وباتت فيه وك�أنها خال�صة الن�سبة
للخريمي :
()1

مقـــاالت

المقطعة رقم (� ،)2ص ،11وهي :
����������روب
 -1ت����ق����� ّ����ض����ى ُم������������زاح وا������س�����ت�����ف�����اق َط
ُ
���������س ِم������ن داء ال��� َم�������ش���ي���ب َط��ب��ي��ب
� -2أَال َل����ي َ
����اب َو�إِ َّن������ن������ي
َ -3ل���� َع����م����ري َل�����قَ�����د ب�������ا َن ال����� َ����ش����ب ُ
�����ض��ي��ف ال َ
َ -4وق���ل���ت ِل َ
�����ش��ي��ب َل��� ّم���ا �أَ َل�������� َّم ب���ي :
َ -5ح�������������را ٌم َع����لَ����ي����ن����ا �أَن َت�����ن�����ا َل�����ك ِع����ن���� َدن����ا
ال��رواي��ة  )2( :ورد البيت الثاني ف��ي الوافي
بالوفيات برواية « :من هذا الم�شيب  ...بان عنك».
( )5ورد البيت الرابع في الحلة ال�سيراء برواية:
«�أقول ل�ضيف ال�شيب �إذ حل مفرقي» ،وورد في الوافي
بالوفيات برواية�« :أقول ل�ضيف ال�شيب لما �أناخ بي».
هذه المقطعة لي�ست خال�صة الن�سبة للخريمي،
فيف�ضل نقلها �إلى الق�سم المخ�ص�ص لما لم تخل�ص
ن�سبته لل�شاعر ،فالبيتان الأخيران منها بال ن�سبة في
الحلة ال�سيراء ،235/1وهي لأبي م�سحل الأعرابي
النتفة رقم (� )12ص  21من الديوان � ،ص،450
ج ،1مج  ،41من مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق:
ِ -1ب���قَ���ل���ب���ي � َ����س����ق����ام َل���������س����تُ ُ�أح���������س����ن َو����ص���ف���ه

����ب
َو�أع���������ق���������ب ِم���������ن ب�����ع�����د ال����م���������ش����ي����ب َم���������ش����ي ُ
������اب زَا َل َع�������ن َ
ؤوب
َو َل�������ي�������� َ�������س � َ������ش������ب ٌ
�������ك َي��������������� ُ
�����ب
َع�������لَ�������ي������� ِه َل��������� َم���������ح���������زونُ ال������������ ُف�������������ؤاد َك�����ئ�����ي ُ
�����������وب
َن�������������ص������ي������ ُب������ك ِم��������ن��������ي ج���������ف���������و ٌة َو ُق�����������ط ُ
َك�������������را َم������������� ُة ِب�������������� ٍّر �أَو َي������� َم�������� َّ�������س َ
������ب
�������ك َط������ي ُ
ما عدا البيت الأول وبزيادة بيت �آخر لم يرد هنا
في الوافي بالوفيات ( 195 - 194/19ط  .تركي
م�صطفى) ب�إ�سناد روايتها �إلى المرزباني ،و�إن كنت
�أرجح ن�سبتها للخريمي ،لأن الغالب على �أبي م�سحل
الأعرابي  -كما ذكر ال�صفدي  -االهتمام برواية
ال�شعر ،وتقييد غريب اللغة ونوادرها ،ولكن هذا ال
يمنع من االحتياط ،وو�ضعها في ق�سم المن�سوب له
ولغيره وال�صواب �أنها له .
()2

َع�������ل�������ى �أَ َّن�������������������� ُه م��������ا ك�������������ا َن َف��������ه�������� َو � َ�����ش�����دي����� ُد
َف������ َت������ ْب������ل������ى ِب������������ ِه الأَ َّي�����������������������ا ُم َو ْه���������������� َو َج������دي������ ُد

����ب َذي����لَ����ه����ا
 -2ت�����م����� ّر ب������ه الأَ ّي��������������������ا ُم ت���������س َ
����ح ُ
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ال��رواي��ة  )1( :ورد �صدر البيت الأول في نور
القب�س ،والوافي بالوفيات برواية« :بقلبي �شيء ل�ست
�أعرف قدره» ،وورد في المو�شى برواية« :بقلبي �شيء
ل�ست �أعرف و�صفه».
( )2وورد البيت الثاني في ال��واف��ي بالوفيات
برواية« :فتبلى وال تبليه».

أي�ضا لي�سا خال�صي الن�سبة
وه��ذان البيتان � ً
للخريمي ،لذا يف�ضل نقلهما �إل��ى ق�سم المتدافع،
لأنهما للعتبي الأخباري (ت220هـ) في نور القب�س
 ،191والوافي بالوفيات ( 3/4تحقيق �س  .دريدرينغ
 ط1991-2م) ،ولأبي وائل الإ�ضاخي في المو�شى.106
()3

البيت المدرج تحت رقم (� ،)22ص  ،26وهو :
َ
�������ج�������زي�������ل َب����������دا َه���������� ًة
لأ َّن
�������������������ك ُت�����ع�����ط�����ي�����ن�����ي ال َ
أي�ضا لي�س خال�ص الن�سبة للخريمي،
وهذا البيت � ً
فيف�ضل نقله �إلى الق�سم المخ�ص�ص للمتدافع لأنه
لطريح بن �إ�سماعيل الثقفي في ديوانه � 238ضمن

َو َ�أن�������������تَ ِل����م����ا ا�����س���� َت����ك���� َث����رتَ ِم������ن ذاك ح����ا ِق���� ُر
مقطعة في كتاب درا�سات في الأدب العربي ونقده،
وثمة تخريجه والإ�شارة �إلى تدافعه .
()4

البيت المدرج تحت رقم (� ،)23ص 26وهو :
���������ش ال َع����� ْي َ
ال����ع����ي ُ
�����������ش �إال م������ا ق����� ِن����� ْع�����تَ ِب������ ِه

ق�����د َي�����كْ����� ُث����� ُر ال������� َم ُ
�������ال والإن�������� َ�������س�������انُ م����فْ���� َت���� ِق���� ُر

أي�ضا متدافع ،وال توجد �إ�شارة �إلى
وهذا البيت � ً
هذا ،وهو ومعه بيت �آخر للخريمي في �أن�س الم�سجون
وراح��ة المحزون  ،207و�أدرج��ه «ه�لال ناجي» في
دي��وان «اب��ن وكيع التني�سي» �ص  ،74ط� ،1ص،96
ط ،2برواية« :يفتقر» على �أنه خال�ص الن�سبة �إليه .
وهو بال ن�سبة في المنتحل  ،175والمنتخل ،620/2
وينظر م��ا ُك�ت� َ�ب ح��ول دي ��وان اب��ن وكيع ف��ي مجلة
الأحمدية بدبي في عددها الثالث والع�شرين .
ب زيادات في التخريج والروايات :

خ�صو�صا في تخريج الأبيات ،عالوة على �أن هناك
ً
بع�ض الم�صادر طبعت بعد ن�شر الديوان مثل الممتع
في �صنعة ال�شعر ،والمن�صف البن وكيع وغيرهما،
وفي هذه الم�صادر زي��ادات ينبغي �أن ت�ضاف �إلى
تخريج المقطعات والأب �ي��ات في ال��دي��وان لما في
دالل��ة ا�ستق�صاء م�صادر التخريج من �أهمية في
درا�سة �شعر ال�شاعر وفي توثيقه واالطمئنان �إلى
بع�ضا من
ن�سبته �إليه ،و�أ�سوق الآن  -للإيجاز ً -
التخريجات الجديدة .

و�أما بالن�سبة لتخريج الأ�شعار على م�صادرها
جهدا
فالحق �أن المحققان الفا�ضالن ق��د ب��ذال ً
كبي ًرا في ه��ذا الأم��ر ،ومعروف �أن الإح��اط��ة بكل
�شعر ال�شاعر في م�صادر التراث العربي �أمر ع�سير

 المقطعة رقم (� ،)1ص 11للخريمي في ال�شعوربالعور . 133
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 والأبيات  5 – 2من الق�صيدة رقم � ،3ص  12لهفي الزهرة  ،657/2ورواية البيت الثاني فيه

بقية
ديوان
الخريمي

هي« :للمبتغي القرى» بدال من «للمبتغي الندى»،
ورواية البيت الثالث فيه هي  « :ليخ�صب » بد ًال
من  « :ويخ�صب » ،والبيتان  4 ،3له في التذكرة
الحمدونية  ،275/2وفي هام�شه م�صادر �أخرى،
وهما له في ال�شعور بالعور  ،133وينظر التدافع
فيهما هام�ش ديوان الخريمي �ص . 12
 والبيتان  18 ،16من الق�صيدة رقم (� ،)3ص 14بال ن�سبة في غرر الخ�صائ�ص الوا�ضحة ،348
ورواية الثامن ع�شر فيه هي « :بالغيب» بد ًال من
«بالجهل».

مقـــاالت

 والبيتان الأخيران من المقطعة رقم (� ،)7ص19للخدلجي (تحريف) في غرر الخ�صائ�ص
الوا�ضحة  ،161وورد البيت الأول منهما فيه
برواية« :غناء عقلي» بدال من « :عناء عقلي»،
وورد البيت الثاني منهما فيه برواية �« :أعظم
دائي ٭ ح�سنات من حرفة».
 والبيت المدرج تحت رقم (� ،)8ص  19لبع�ضالعرب في الموازنة للآمدي  118/1برواية:
«ليالي المطالب».
 والمقطعة المدرجة تحت رقم (� 14أ)� ،ص 22ما عدا البيت الأخير منها بال ن�سبة في التذكرة
الحمدونية  ،359/4وفي هام�ش هذا الم�صدر
م�صادر �أخرى ت�ضاف �إلى تخريجها ،ورواية
البيت الأول فيه هي �« :إذا اختلفت» بد ًال من:
«�إذا ا�شتبهت» ،ورواية البيت الثاني فيه هي:
«حزما» ،ورواية البيت الثالث
«بذ ًال» بد ًال من:
ً
فيه هي« :بعلت» بد ًال من �« :ضعفت» .

«م�شهور خطير» ،والآخر مكرر في المن�صف
 557باختالف في الرواية .
 والبيتان  75 ،72من الق�صيدة رقم ( )24له فير�سائل الجاحظ . 284/1
 والمقطعة رقم ( )28له في �أخبار الق�ضاة.257/3
 والأبيات  5 ،21 ،9 ،22 ،18 ،17على هذا الترتيبمن الق�صيدة رقم (� ،)29ص  41له في التذكرة
الحمدونية  ،260 /4والبيت الخام�س فيه برواية:
«و�أيقنت  ....هالك» بدال من« :ف�أيقنت  ...ميت»،
والبيت ال�سابع له فيه  325/4برواية« :لنائبة ...
�أتوجع» ،والبيت الحادي والع�شرون فيه برواية:
«ولو  ...عليه» بدال من« :فلو  ...عليك» ،والبيت
الثاني والع�شرون فيه برواية« :مني جالدة ...
عليه» ،والأبيات  21 ،22 ،18 ،11على هذا النحو
له في الم�صون في الأدب  ،16 -15والأبيات
 9 ،18 ،22 ،21 ،17له في �أن�س الم�سجون وراحة
المحزون  ،85والبيت الع�شرون له في ال�شعور
بالعور .133
 والبيت المدرج تحت رقم (33ب)� ،ص  47له فيربيع الأبرار  ،410/4وهو بال ن�سبة في البر�صان
والعرجان والعميان والحوالن . 294
 والبيتان  8 ،7من الق�صيدة رقم ( )37له فيالتذكرة الحمدونية  ،284/2وال�سابع فيه برواية:
«م�صعد حزن» ،وورد البيتان � ،5 ،1ص 50 – 49
له في ال�شعور بالعور . 133

 النتفة رقم (� ،)41ص  54وهي في بيتين ،وقد والبيتان  3 ،2من الق�صيدة رقم (� ،)20ص25وقفت على الأول منهما بال ن�سبة في بهجة
له في المن�صف  ،474وربيع الأبرار ،633/3
المجال�س  240/2ومعه بيت �آخر بقافية مغايرة
والأول منهما برواية « :م�شهور كبير» بد ًال من
في الإعراب ،والبيت الذي وقفت عليه ولم يرد
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في الديوان هو:
 -1و�إن �أت������تْ ل��ل َّ
�����ش��ب��ابِ ال���� ُغ���� ِّر َن��������ا ِد َر ًة
����خ َ
ف��������إن �أك�����ث����� َر م����ا ي�����أت����ي ل���ه���ا ال َ
����ط���� ُل
فلعل بع�ضهم �أخذ بيت الخريمي و�ضم �إليه هذا
البيت بعد �أن غير في القافية� ،أو لعل هذا من
خط�أ الرواية.
 والمقطعة رقم (� 47أ)� ،ص  58له في تاريخ دم�شق ،235/61وعجز البيت الأول فيه هو« :ز�أرت
كل خناف�س» بد ًال من « :زبرات كل خناب�س»،
وورد البيت الثاني فيه برواية« :م�ستام» بد ًال
من�« :شمام» ،وورد البيت الثالث فيه برواية:
«تعدي م�شاربه وت�سقي» ،وورد البيت الخام�س
فيه برواية« :فلكل  ...ما يفتر» بد ًال من« :في كل
 ...ال يفتر».
 ون�سبت المقطعة رقم (� ،)53ص � 61إليه فيربيع الأبرار  ،116/4والبيت الأول منها فيه
برواية« :فيخبرني» ،والبيت الخام�س فيه برواية:
«يملك» ،وهي له في ال�شعور بالعور  133ما عدا
البيت الأخير.
ج -ملحوظات �أخرى :
�أ� -سقطت المقطعة رقم (� ،)19ص  24من فهر�س
القوافي .
ب -خرجت النتفة رقم (� ،)48ص  59على كتاب
الأوراق (ق�سم �أخبار ال�شعراء) دون ذكر لرقم
ال�صفحة ،وهي فيه �ص . 127
ج -ورد البيت التالي في المقطعة المرقمة بـ(�14أ)،
�ص 22هكذا :
�أَ ٌخ َك���������� َذوب ال�������ش���ه���د َط�����ع����� ُم �إِخ������ائِ������ ِه
�إِذا اخ��ت��ل��ف��ت ب��ي�����ض ال��ل��ي��ال��ي َو���س��و ُده��ا
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وال�صواب �أن ي�ضاف لفظ« :لي» بعد كلمة «�أخ»
ال�ستقامة وزن البيت ،وهذا الت�صحيح من التذكرة
الحمدونية  ،359/4فقد ورد البيت فيها تا ًّما
وم�ستقي ًما.
حول بع�ض الم�ستدركات ال�سابقة :

�أتناول هنا م�ستدرك نوري القي�سي الم�شار �إليه
�آنفًا لأنه ن�شره في مجلة المجمع العلمي العراقي
مج  -41ج1991 -1م ،وم�ستدرك «ه�لال ناجي»
المن�شور با�سمه فقط في كتاب الم�ستدرك على
�صناع الدواوين ط ،2ج ،308 - 302/2ف�أقول بناء
على ما ورد في الرابط التالي :
http://majles.alukah.net/showthread.
php?t=29147

ا�شترك «ه�لال ناجي» مع «ن��وري القي�سي» في
�إعداد ط 1لكتاب الم�ستدرك على �صناع الدواوين
1991م دون تمييز جهد لكل منهما ،و�أع��اد هالل
بعد وف��اة القي�سي �سنة 1995م ن�شر ط 2للكتاب
جهده عن
ذاته في بيروت �سنة 1998م ،وفيه َم َّيزَ َ
جهد القي�سي ،فذكر ا�سم القي�سي تحت م��ا هو
من ح�صته ،وو�ضع ا�سمه هو تحت ما ر�أى �أنه من
ح�صته ،وكان اال�ستدراك على ديوان الخريمي من
ح�صته هو كما يت�ضح من و�ضع ا�سمه فقط عليه في
ط 2للكتاب  266-250/2دون �إ�شارة �إلى ا�ستدراك
نوري القي�سي المن�شور في المجلة ال�سابقة ،ولم يتم
تمييز �صانعه في ط 1للكتاب ال�صادرة �أي��ام كان
القي�سي ح ًّيا ،وها هي ذي بع�ض الملحوظات على
الم�ستدركين:
( )1البيت ال �م��درج عند ن ��وري القي�سي في
� ��ص ،119م��ج  ،41ج 1م��ن مجلة المجمع العلمي
العراقي ،ورقم (� )2ص  302/2عند زميله ،وهو:

بقية
ديوان
الخريمي

ت��ه���َّ��ض�� َم��ن��ي الأَع���������دا ُء م���ن ب���ع���دِ َم���� ْو ِت���� ِه
و���س�� َّد َد نحوي ال��ط َ
��رف م��ن ك��ان يخ�ش ُع
ا�ستدركه نوري القي�سي من الدر الفريد ،231/5
ولم ينقل تعقيب م�ؤلفه حول ن�سبته ،حيث ذكر ابن
�أيدمر �أن البيت ومعه �أبيات �أخ��رى تروى «لعمرة
مدرجا
بنت تو�سعة» ،وال يجد القارئ هذا التعقيب ً
أي�ضا ،وفيه تخريج البيت على
ل��دى ه�لال ناجي � ً
ال��در الفريد  .231/5قلت :فات االثنين في الدر
الفريد �إثبات بيت تابع لق�صيدة البيت ال�سابق ،وهو
من�سوب لهذه ال�شاعرة في الدر الفريد .237/2

مقـــاالت

( )2المقطعة المدرجة عند نوري القي�سي في
�ص  ،118مج  ،41ج 1من مجلة المجمع العلمي
ال�ع��راق��ي ،ورق��م (��� )5ص  ،307/2عند زميله،
ومطلعها:
����س���ك���ب���تُ ال�����دم����� َع م���ن���كِ ع���ل���ي���كِ ُح���ز ًن���ا
����وب
و َق���������� َّل ل�����ف�����ق�����دِ كِ ال������� َّدم������� ُع ال����� َّ����س����ك ُ
وعلى هذه المقطعة بع�ض الملحوظات ،هي :
�أ  -خرجها نوري القي�سي على الدر الفريد دون
ذكر لرقم الجزء وال�صفحة ،ولم يذكر ذلك هالل
أي�ضا ،و�صفحتها هي  ،80/2وف��ات نوري
ناجي � ً
القي�سي تخريج البيت الثالث منها على الدر الفريد
 ،526/5والأمر نف�سه عند هالل ناجي.
ب -عق ََّب ن��وري القي�سي على المقطعة بقوله:
«ويبدو �أن الق�صيدة طويلة كما ذكر �صاحب الدر
أي�ضا لدى
الفريد» .وه��ذا التعقيب يجده القارئ � ً
هالل ناجي �ص . 308/2وبعد رجوعي للدر الفريد
لم �أجد و�صفًا من م�ؤلفه للق�صيدة ب�أنها طويلة �أو
ق�صيرة.
ج -عقَّب نوري القي�سي ووافقه هالل ناجي على
المقطعة بقولهما« :وقد �أورد المحققان  -الطاهر

والمعيبد -البيت الرابع وبيتًا �آخر  ...في المن�سوب
�إليه  »...كذا دون ذكرهما م ًعا لرقم هذا البيت
الآخر ،ولرقم ال�صفحة في ديوان الخريمي.
( )3البيت المدرج عند نوري القي�سي في �ص
،120مج  ،41ج 1من مجلة المجمع العلمي العراقي،
ورقم (� )8ص  308/2عند هالل ،وهو :
����ا�����س ع���ن��� َد ع���ل ٍّ���ي ح���ي َ
���ن ت���� ْذ ُك���� ُره����م
ال���� َّن ُ
آ�������س
ك���ال���� َّ���ش���وكِ ي���ذك��� ُر ب��ي��ن ال�������� َور ِد وال ِ
ا�ستدرك ن��وري القي�سي ه��ذا البيت م��ن ال��در
الفريد  246/2دون ذكر لتدافعه ،والأمر نف�سه عند
«هالل ناجي» ،والحق �أن البيت ورد في محا�ضرات
الأدباء  620/1من�سو ًبا لر�ستة بن الأبي�ض .
( )4المقطعة المدرجة عند نوري القي�سي في
�ص  ،119مج  ،41ج 1من مجلة المجمع العلمي
العراقي ،ورقم (� )1ص  302/2عند هالل ناجي،
ومطلعها:
�أي���غ�������س��� ُل ر�أ� ِ�����س�����ي �أو َت���ط���ي���ب م�����ش��ارب��ي
ووج�������ه َ
���ب
ُ�������ك م�����ع�����ف�����و ٌر و�أن�������������تَ � َ���س���ل���ي ُ
خرجها نوري القي�سي على الدر الفريد 171/5
على �أنها خال�صة الن�سبة للخريمي ،والأم��ر نف�سه
عند هالل ناجي ،وهذا بيان بالتدافع الحا�صل في
ن�سبتها :البيتان  2 ،1منها لعبد اهلل بن ثعلبة في
العقد الفريد  261/3باختالف ال��رواي��ة ،والبيت
الثالث لأ�شجع ال�سلمي في التمثيل والمحا�ضرة ،84
وديوانه  ،192وانظر ما به من م�صادر ،وهو �ضمن
ق�صيدة لأحمد بن بكير الأ�سدي في الجلي�س والأني�س
 ،43/4وانظر ما به من م�صادر ،و�أ�شار محققه �إلى
االختالف الوارد في ق�صيدة هذا البيت ،وهو بال
ن�سبة في زهر الأك��م  ،341/1والبيت الثاني منها
لأبي العتاهية في ديوانه . 21
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( )5المقطعة رقم (� ،)6ص  ،308/2وهي :
�أرى ال����ح����ل����م ف�����ي ب���ع�������ض ال�����م�����واط�����ن ذ ّل������� ًة
����ك َج ِ
�إذا �أن�����������تَ ل������م َت������� ْدف������� ْع ب����ح����ل ِ����م َ
������اه ً
���ل��ا
������������وب ال�������م�������ذ ّل������� ِة � َ������ص������اغ������راً
ل�����ب�����������س�����تَ ل�������ه ث َ
�����������ال َق������������ ْو ِم َ
ف�����������أب����������قِ ع������ل������ى ُج����������� َّه ِ
������������ك �إن��������ه
التعقيب  :ا�ستدرك نوري القي�سي البيت الأول
في مجلة المجمع العلمي العراقي م��ج/41ج/1
�ص ،119ووقع مع ثالثة �أبيات غيره في م�ستدرك
هالل ناجي ،والحق �أن��ه في الديوان �ص  17فال
داعي ال�ستدراكه من االثنين ،هذا ،ولم ين�صا على
تدافع المقطعة ،فباتت عندهما خال�صة الن�سبة
للخريمي .قلت :هي لرجل من الأعراب في ر�سائل
الجاحظ  ،365/1ول�سالم بن واب�صة في الوافي
بالوفيات ( 59/15ط .تركي م�صطفى)باختالف
ي�سير في الرواية فيهما ،والبيت الأول بال ن�سبة
في المنتحل  ،175والمنتخل  ،619/2وانظر ما به
من م�صادر.
( )6فاتهما التقاط الأبيات المدرجة تحت رقم
( )20هنا من الدر الفريد.
أي�ضا التقاط البيت
( )7فاتهما في الدر الفريد � ً
المدرج تحت رقم ( )2هنا �ضمن ما ن�سب �إليه و�إلى
غيره.
(� )8أما الق�صيدة الفائية الطويلة والواقعة في
( )76بيتًا ،والمدرجة عند نوري القي�سي في �ص120
  ،128م��ج  ،41ج 1م��ن مجلة المجمع العلميالعراقي ،وتحت رقم ( )3عند زميله فعليها بع�ض
الملحوظات ،منها :ترك �إ�صالح الأبيات المدورة
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 من الطويل]
وف����������ي ب����ع���������ض����ه����ا ع�������������� ّزاً ُي��������� َ��������س�������� َّو ُد ف�����اع����� ُل����� ْه
����س���ف���ي���ه���اً ول������م ت������قْ������رِنْ ب�����ه م�����ن ُي���ج���اه���ل���ـُ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ْه
ف������أ������ص�����ب�����ح ق�������د �أودى ب������ح������ق َ
ِّ������ك ب�����اط����� ُل����� ْه
�������م َم����������وط����������نٌ ُه�����������و ج������اه������ ُل������ ْه
ل�������ك������� ِّل َح�������ل�������ي ٍ
والتي كتبت غير م��دورة ،وهي تحمل الأرق��ام،5 :
 ،60 ،57 ،43ف�ض ًال عن تطابق �أول حا�شية عليها
مع حا�شية ن��وري القي�سي ،وزاد زميله كتابة رقم
�صفحة الق�صيدة في م�صدرها  .ف�أين الكثرة في
ا�ستدراكات هالل ناجي التي يقول فيها عن نف�سه
في كتاب الم�ستدرك على �صناع الدواوين ،29/1
ط� :2إنه «ممن ال يجف لبده»؟
�أعود �إلى �أمر ديوان الخريمي ف�أقول :ال �شك في
�أن ظهور العديد من اال�ستدراكات على هذا الديوان،
وم��رور م��دة زمنية لي�ست بالق�صيرة على ن�شرة
الديوانُ ،طبع �أثناءها الكثير من م�صادر التراث
العربي التي لم تكن في متناول �أي��دي المحققَينِ
الفا�ضلينِ  ،ولم يطلع عليها �أ�صحاب اال�ستدراكات
ال�سابقة ،وكل ه�ؤالء ي�ستحقون ال�شكر الجزيل على
ما بذلوا من جهد ،وفي هذه الم�صادر تخريجات
كثيرة ،ورواي��ات ربما ترتقي بالن�ص ال�شعري �إلى
درجة �أف�ضل مما هو عليه الآن في الديوان ،و�أظن
�أن كل هذا يجعل التفكير في �إعادة النظر في جمع
ملحا ،ولعل �أحد
الديوان وتحقيقه من جديد �أم ًرا ً
الباحثين الف�ضالء ينه�ض بهذا الأمر ليعيد لل�شاعر
ول��دي��وان��ه المنزلة التي ي�ستحقانها بين �شعراء
ودواوي��ن ذلك الع�صر .هذا وباهلل التوفيق ،وعليه
ق�صد ال�سبيل.

بقية
ديوان
الخريمي

الم�صــادر

مقـــاالت

� -1أخبار الق�ضاة  :لوكيع ،محمد بن خلف (ت 306هـ) ،عالم
الكتب ،بيروت .
� -2أدب النكبة في التراث العربي ،محمد حمدان ،من�شورات
اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق2004 ،م .
� -3أن�س الم�سجون وراحة المحزون :لعي�سى بن البحتري (تبعد
 625هـ ) :تحقيق :محمد �أدي��ب الجادر ،دار الب�شائر،
دم�شق ،دار �صادر ،بيروت ،ط.1997 ،1
 -4الأن�س والعر�س  :لأبي �سعد الآب��ي (ت 421ه �ـ) ،تحقيق:
�إيفلين فريد يارد ،دار النمير� ،سورية ،ط1999 ،1م .
 -5الأوراق (ق�سم �أخ �ب��ار ال�شعراء)  :لأب��ي بكر ال�صولي
(ت235هـ) ،تحقيق  :هيورث  .دن ،مطبعة ال�صاوي ،ط،1
1934م .
� -6أوهام المحققين  :لمحمد ح�سين الأعرجي ،دار المدى،
�سورية ،ط2004 ،1م.
 -7ال�ب��ر��ص��ان وال �ع��رج��ان وال�ع�م�ي��ان وال �ح��والن  :للجاحظ
(255ه� �ـ) ،تحقيق  :عبد ال�سالم ه ��ارون ،دار الجيل،
بيروت ،ط1990 ،1م .
 -8بهجة المجال�س  :لأبي عمر القرطبي (ت 463هـ) ،تحقيق:
محمد الخولي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د  .ت .
 -9تاريخ ال�ت��راث العربي  :ل�ف��ؤاد �سزكين ،ترجمة  :عرفة
م�صطفى ،جامعة الإم��ام محمد بن �سعود الإ�سالمية،
1991م .
 -10تاريخ الطبري  :لمحمد بن جرير الطبري ( ت310هـ)،
تحقيق  :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،ط،2
1975م .
 -11تاريخ دم�شق  :البن ع�ساكر (ت 571هـ)  :درا�سة وتحقيق:
محب الدين العمروي ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1997 ،1م.
 -12التذكرة الحمدونية  :البن حمدون ( ت  562هـ ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،و�آخر ،دار �صادر ،بيروت 1996م .
 -13الجلي�س ال�صالح الكافي والأني�س النا�صح ال�شافي :
للمعافي بن زكريا النهرواني (ت390هـ) ،تحقيق  :محمد
مر�سي الخولي ،و�إح�سان عبا�س ،عالم الكتب ،بيروت،
1987م .
 -14الحلة ال�سيراء  :البن الأب��ار الق�ضاعي (ت  658هـ)،
تحقيق :ح�سين م��ؤن����س ،دار ال �م �ع��ارف ،م�صر ،ط،2
1985م.

 -15حلية المحا�ضرة  :للحاتمي (ت388هـ) ،تحقيق  :جعفر
الكتاني ،العراق1979 ،م .
 -16الدر الفريد وبيت الق�صيد  :لمحمد بن �أيدمر (ق8هـ)،
مخطوط �أ�شرف على طباعته م�صور ًا ف�ؤاد �سزكين ،معهد
تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية ،فرانكفورت1989 ،م .
 -17دواوين ال�شعراء والم�ستدركات في الدوريات والمجاميع :
لمحمد جبار المعيبد ،راجعه و�صنع �أثباته  :ع�صام محمد
ال�شنطي ،معهد المخطوطات ،القاهرة1998 ،م .
 -18ديوان �أبي العتاهية (�أبو العتاهية � :أ�شعاره و�أخباره)،
تحقيق� :شكري في�صل ،مكتبة دار ال �م�لاح ،دم�شق،
1964م.
 -19ديوان الخريمي (ت214هـ)  :جمع وتحقيق  :علي جواد
الطاهر ،ومحمد جبار المعيبد ،دار الكتاب الجديد،
بيروت ،ط1971 ،1م .
 -20ديوان �أو�س بن حجر ،تحقيق  :محمد يو�سف نجم ،دار
�صادر ،بيروت ،ط1979 ،3م .
 -21ديوان طريح بن �إ�سماعيل الثقفي (ت 165هـ) = �ضمن
كتاب درا�سات في الأدب العربي ونقده ،جمع وتحقيق  :بدر
�أحمد �ضيف ،ال�شهابي للطبع والن�شر1997 ،م .
 -22ديوان ابن وكيع التني�سي ،هالل ناجي ،ط ،1دار الجيل،
بيروت1991 ،م ،ط ،2بغداد 1998م .
 -23الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29147

 -24ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار  :للزمخ�شري (ت538هـ)،
تحقيق � :سليم النعيمي ،وزارة ال�ش�ؤون الثقافية ،العراق،
1980م .
 -25ر�سائل الجاحظ ( :ت 255ه�ـ)  :تحقيق  :عبد ال�سالم
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1979 ،1م .
 -26زهر الأك��م في الأمثال والحكم  :للح�سن اليو�سي (ت
ق ،)11تحقيق  :محمد حجي ،دار الثقافة ،المغرب
1981م .
 -27الزهرة  :لأبي بكر محمد بن داود الأ�صفهاني ( ت296
هـ) ،تحقيق � :إبراهيم ال�سامرائي ،ونوري القي�سي ،مكتبة
المنار ،الأردن ،ط1985 ،1م .
� -28شعراء عبا�سيون من�سيون  :لإبراهيم النجار ،دار الغرب
الإ�سالمي ،ط1997 ،1م
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 -29ال�شعور بالعور  :لل�صفدي (ت 764هـ) ،تحقيق وا�ستدراك:
عبد الرزاق ح�سين ،دار عمار ،ط1988 ،1م .
 -30العقد الفريد  :الب��ن عبد رب��ه الأندل�سي (ت328ه��ـ)،
تحقيق � :أحمد �أمين ،وغيره ،م�صر1969 ،م.
 -31غرر الخ�صائ�ص الوا�ضحة ودرر النقائ�ص الفا�ضحة:
لبرهان الدين الكتبي ( ت 718هـ) ،دار �صعب ،بيروت .
 -32الفرج بعد ال�شدة  :للقا�ضي التنوخي (ت384هـ) ،تحقيق:
عبود ال�شالجي ،دار �صادر ،بيروت1978 ،م .
 -33مجلة العرب �ص  ،193 -192ج � ،4 -3سنة 1999م .
 -34مجلة الفي�صل ،ع 1986 ،118م .
 -35مجلة المجمع العلمي العراقي ،العدد� ،41سنة 1991م .
 -36مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق ،المجلد � ،41سنة
1966م .
 -37محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء  :للراغب
الأ�صفهاني (ت504ه� �ـ) ،تحقيق  :ريا�ض عبد الحميد
مراد ،دار �صادر ،بيروت2004 ،م .
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بقية
ديوان
الخريمي

حميد الأرقط
حياته وما تبقى من �شعره
الدكتور :محمد �أحمد �شهاب

كلية الآداب  -جامعة تكريت  -العراق
تقديم

مقـــاالت

كلما ابتعدنا عن التراث ترانا عدنا �إليه ،لعبقه ،ول�سحره ،تار ًة لكتّابه و�أخرى ل�شعرائه ،فنغدو
منده�شين بما قدم �أولئك العمالقة كالجاحظ ،واب��ن المعتز ،وعبد القاهر ،وملكه ال�ضليل،
وجريره ،وفرزدقه ،وذي رمته ،وب�شار ،وم�سلم ،و�أبي تمام ،والمتنبي ،و�أبي العالء كل ه�ؤالء من
الم�شهورين فكان حظهم كبيراً من الدر�س والبحث� ،إال �أن ما بقي كثير م ّمن لم ي�صبهم الحظ
من الدر�س والبحث وهم من ا�صطلح على ت�سميتهم بالمغمورين والمقلين.
ف�ك��ان حظنا ه��ذه ال �م��رة  -وك�ك��ل م��رة  -مع
�شاعر مغمور ومقل في الوقت عينه ي�أتي وقد بلغ ما
ا�شتغلنا عليه من جمع وتحقيق ل�شعراء هذه الطبقة
ثالثة ع�شر �شاعر ًا.
وال�شاعر ه��و حميد الأرق ��ط ال��ذي يعد �شعره
وثيقة مهمة من الوثائق التي ا�ستفاد منها �أ�صحاب
المعاجم عندما ا�ست�شهدوا ب�شعره� ،إذ ال نغالي �إذا
قلنا �إن جل المعجمات العربية قد ا�ستخدمت �أبياته
ك�شواهد لغوية في مواطن كثيرة ،وبعد ذلك نجد �أن
حفلت ب�إيراد �شعره ك�شواهد نحوية.
كتب النحو قد ْ
وقد ف�صلنا القول ،في حياته على الرغم من قلة
الأخبار التي تتحدث عنها ،ولقد و�صل مجموع ما
جمعناه من �أ�شعاره التي ثبتت ن�سبتها له ( )78نتفة
وقطعة في ( )200بيت� ،أما ما اختلف في ن�سبته
فقد وقع في ( )5نتف تقع في ثمانية �أبيات.

وت�شتغل هذه الأ�شعار على تنوع القوافي ،مع بروز
بحر الرجز كظاهرة كبيرة في �شعره ،وهو بعد ذلك
من المتقدمين فيه.

ا�سمه ون�سبه :
هو حميد بن مالك بن ربعي بن مخا�شن بن قي�س
ابن ن�ضلة بن �أحيم ابن بهدلة بن عوف بن كعب بن
�سعد بن زيد مناة بن تميم .وقيل :هو �أحد بني ربيعة
ابن مالك بن زيد بن تميم ،وهم ربيعة الجوع.
و�سمي الأرق ��ط لآث ��ار ك��ان��ت بوجهه .وال��رق��ط
النقط .والرقطة� :سواد ي�شوبه نقط .والأرقط من
وحميد:
الغنم :مثل الأبغث .والأرق��ط :النمرُ .
من الأ�سماء المنقولة ،يحتمل �أن يكون ت�صغير ًا
مرخم ًا من �أحمد� ،أو من حامد� ،أو من محمود� ،أو
من ُحميداء� ،أو من حمدان؛ ف�إن هذه الأ�سماء كلها
�إذا �صغرت ورخمت رجعت كلها �إلى ُحميد.
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ق ��د ع�� � ّده � �ص��اح��ب ال��خ��زان��ة م ��ن ال �� �ش �ع��راء
الإ�سالميين ،ال �سيما �شعراء الدولة الأموية.
و�أ��ش��ار كذلك �إل��ى خبر يكاد يتفرد به من �أن
الأرقط كان يريد الحج وزوجته �إال � ّأن �ضيق الحال
منعه من ذلك  ،وال ندري �أه��ذا �صحيح �أم البخل
منعه« .يقول لزوجته وكانت قد �س�ألته الحج ،وكان
مق ًّال ،فقال لها :امكثي حتى يرزقنا اهلل ما ًال نحج
به .فقالت :منكرة لقوله � :أ�أمكث عام ًا وقابله»،
فقال قطعة ي��رد بها على زوجته التي �ألحت في
مو�ضوع الحج ،هي و�أولها:
ت�ح��ر��ض�ن��ي ال��ذل �ف��ا ع�ل��ى ال �ح��ج ويحها
وك �ي ��ف ن �ح��ج ال �ب �ي��ت وال � �ح ��ال ح��ائ � ُل � ْه
�صفاته و�أخالقه

قال �أبو عبيدة« :بخالء العرب :الحطيئة ،واللعين
وحميد الأرق��ط ،و�أب��و الأ��س��ود الد�ؤلي،
المنقريُ ،
وخ��ال��د ب��ن �صفوان»  ،وه��ذا م��ا يف�سر ا�شتهار
ُحميد الأرقطي بالبخل ،وهو الجانب ال�سلبي المقابل
للجانب الإيجابي المتمثل بكرم حاتم ّ
الطائي .فقد
كان الأرقط هذا ي�صف �أكل �ضيفه و�صف ًا ينم عن
و�ضيق نَف�س ،فيقول:
ُبخْ لٍ �شديدَ ،
م��ا َب � ْي��ن ُل� ْق� َم� ِت��ه الأُ ْو َل� � ��ى �إذا ا ْن � َ�ح� � َد َرتْ
َو َب � � ْي� ��ن �أخْ � � � � � َرى ت �ل �ي �ه��ا ق� �ي� � ُد �أُ ْظ� � � ُف � ��و ِر
فهذه ال�صورة الم�ضحكة ،ال يتقن ر�سمها �إال
�شاعر قد عا�ش البخل وتجان�س ب�شخ�صه ،وقد يبدو
الأمر �أن نف�سية ال�شاعر غير م�ستقرة لتعار�ض فكرة
ومحتوى ال�شعر مع لغة ال�شاعر البدوية من جهة وما
هو معروف عن كرم و�ضيافة الأعراب ،وما ي�ستنتج
�رت في معالم �شخ�صية
من هذا �أن المدينة قد �أ ّث� ْ
ال�شاعر.
وي�ب��دو �أن ُح�م�ي��د ًا ه��ذا ق��د ت�ص ّدر للأ�ضياف
يطاردهم هنا وهناك �إذ ما المانع �أن ي�أيته فرد من
قبيلته يطلب منه هجاء �أ�ضياف عنده؟! ..ما دام هو
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القائل في ه�ؤالء الأ�ضياف :
ال َم� � ْر َح� � َب ��ا ب� � ُوج ��وه ا ْل � � َق � � ْوم �إذ َن� � َز ُل ��وا
ُد� � ْ�س� � َم ا ْل � َع � َم��ا ِئ��م َت� ْ�ح� ِك�ي�ه��ا ال����شّ �ي� ِ
�اط� ْي��نُ
�أَ ْل� � َق� �ي ��ت ُج � َّل �ت �ن��ا ال� �� � ِّ�ش� � ْه ��ري� � َز َب � ْي � َن �ه��م
ك � � � ��أنّ �أَظ � � � َف� � ��ا َره� � ��م ف �ي �ه��ا � � َ�س� � َك ��ا ِك� � ْي ��نُ
وكذلك قوله في �ضيف نزل به ذات ليلة ،فقال
المر�أته :نزل بك البالء ،قومي ف�أعدي لنا �شيئ ًا،
ففعلت ،فجعل ال�ضيف ي�أكل ويقول :ما فعل الحجاج
بالنا�س؟ فلما فرغ ،قال ُحميد:(1
ي �خ��ر ع �ل��ى الأط� �ن ��اب م ��ن ج ��ذل بيتنا
ه� � �ج � ��فُّ ل � �م � �خ � ��زون ال� �ت� �ح� �ي ��ة ب� � � � ُ
�اذل
�أت � ��ان � ��ا ول� � ��م ي� �ع ��دل ��ه �� �س� �ح� �ب ��ان وائ� � � ٍ�ل
ب � �ي� ��ان � �اً وع � �ل � �م � �اً ب � ��ال � ��ذي ه � ��و ق� ��ائ � � ُل
ف� �م ��ا زال م� �ن ��ه ال� �ل� �ق ��م ح� �ت ��ى ك� ��أن ��ه
م� � ��ن ال � � �ع� � � ّ�ي ل � �م� ��ا �أن ت � �ك � � ّل� ��م ب� ��اق � � ُل
وقوله: (1
�أواث� � � � ُ�ب � َ��ض �ي �ف��ي ح �ي��ن ُي �ق �ب � ُل ط ��ارق� �اً
ب���س� َي�ف��ي وال �أر� َ��ض ��ى ب�م��ا ��ص�ن��ع ال�ك�ل� ُ�ب
و�أ� � � �ض� � ��ر ُب � � � ُه ح � � َّت� ��ى ي� �ق� �ـ� �ـ ��ول ق �ت � ْل � َت �ن��ي
�رب
ع�ل��ى غ�ي� ِر ج ��ر ٍم ق�ل��تُ ق � َّل ل��ك ال��َّ��ض� ُ
وهذه ال�صفات المطروحة في �أقواله جعلته يقف
في �صف �أ�شهر البخالء �أو «�ألأم اللئام كلهم و�أبخلِ
ال �ب �خ�لاء» ،(1وع�� ّده بع�ض م��ن ذك��ر ل��ه ال�شعر ب�أنه
«فحا�ش عليهم» .(1
مكانته :

تكمن مكانة ُحميد في ا�ستعمال �شعره ك�شواهد
لغوية ونحوية؛ �إذ ال يكاد يخلو كتاب من هذه الكتب
من �أبياته.
كما ينعم ُحميد بمكانة كبيرة عند الحجاج بن
يو�سف الثقفي ،ومما يدل على ذلك �أنه كان م�صاحب ًا
للحجاج على ما ذكره الطبري ،وما تتاح هذه الفر�صة

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

مقـــاالت

�إال لمن يمتلك البراعة ال�شعرية وال�م�ق��درة على
م�سايرة الأمور بحرفية ال�سيا�سي المداهن لل�سلطة
وهذا يت�ضح عندما ا�ستعمله الحجاج كورقة هجاء
�سيا�سي في تعري�ضه بابن الزبير:
ق� �ل ��ت ل �ع �ن �� �س��ي وه � ��ي ع �ج �ل��ى ت �ع �ت��دي
ال ن � � ��وم ح � � ّت � ��ى ت� �ح� ��� �س ��ري وت� �ل� �ه ��دي
�أو ت � � � � ��ردي ح � ��و� � ��ض �أب � � � � ��ي م � �ح � � ّم � ِ�د
ق ��دن ��ي م� ��ن ن �� �ص��ر ال �خ �ب �ي �ب �ي��ن ق ��دي
ل �ي ����س الأم � �ي � ��ر ب��ال ��� ّ�ش �ح �ي��ح ال �م �ل �ح� ِ�د
وال ب � � � ��وب� � � � � ٍر ب� � ��ال � � �ح � � �ج� � ��از م � � �ق� � ��ر ِد
�إن ي� ��ر ب � ��الأر� � ��ض ال �ف �� �ض ��اء ي �� �ص �ط� ِ�د
وي� �ن� �ج� �ح ��ر ف ��ال� �ج� �ح ��ر � � �ش � � ّر م �ح �ك� ِ�د
فالحجاج ك��ان ال يتوانى عن طلب ال�شعر من
الأرقط ،فقد ذكر الطبري �أن الحجاج «كان ي�سير
ومعه ُحميد الأرقط وهو يقول:
م � ��ا زال ي� �ب� �ن ��ي خ � �ن� ��دق � �اً وي� �ه ��دم� �ـ ��ه
ع � � ��ن ع � �� � �س � �ك� ��ر ي� � � �ق � � ��وده ف� �ي� ��� �س� �ل� � َم� � ْه
ح� �ت ��ى ي �� �ص �ي��ر ف � ��ي ي� ��دي� ��ك م �ق �� �س � ُم � ْة
ه � �ي � �ه � ��ات م � � ��ن م� ��� �ص� �ف ��ه م � �ن � �ه� ��ز ُم � � ْه
�إن �أخ � � ��ا ال� �ك� �ظ ��اظ م� ��ن ال ي� ��� �س� ��أ ُم� � ْه
فقال الحجاج هذا �أ�صدق من قول الفا�سق �أع�شى
همدان:
ن� � �ب� � �ئ � ��ت َح� � � � � � ّ�ج� � � � � ��ا َج ب� � � � � ��نَ ي � � � ��و (م)
� � � � �س� � � ��ف خ� � � � � ��ر م� � � � � ��ن زل� � � � � � � ��ق ف� � �ت� � � َّب � ��ا
قد تبين له من زلق وتب ودح�ض فانكب وخاف
وخاب و�شك وارتاب ورفع �صوته فما بقي �أحد �إال فزع
لغ�ضبه و�سكت الأريقط ،فقال له الحجاج :عد فيما
كنت فيه ما لك يا �أرقط؟ قال� :إني جعلت فداك �أيها
الأمير و�سلطان اهلل عزيز ما هو �إال �أن ر�أيتك غ�ضبت
ف�أرعدت خ�صائلي واحز�أ ّلت مفا�صلي و�أظلم ب�صري
ودارت بي الأر�ض .قال له الحجاج� :أجل �إن �سلطان
اهلل عزيز ،عد فيما كنت فيه ففعل».(1

وهناك جانب �آخ��ر يوحي بمتانة العالقة بين
وحميد عندما طلب الحجاج من ُحميد وهو
الحجاج ُ
ي�سير معه �أن يذكره ب�أبيات قالها في ابن �سمرة
«وهو �أعور فقال الحجاج للأريقط كيف قلت البن
�سمرة؟ قال :قلت» :(1
ي� � ��ا �أع� � � � � ��ور ال � �ع � �ي� ��ن ف � ��دي � ��ت ال� � �ع � ��ورا
ك� �ن ��ت ح �� �س �ب��ت ال� �خ� �ن ��دق ال �م �ح �ف ��ورا
ي � � � � ��رد ع� � �ن � ��ك ال � � � �ق� � � ��در ال � � �م � � �ق� � ��دورا
ودائ � � � � � � � � � ��رات ال � � �� � � �س� � ��وء �أن ت � � � � ��دورا
قال الأ�صمعي(( :وك��ان ُحميد الأرق��ط ي�شذب
ال��رج��ز وينقحه وي�ن�ق�ي��ه))  ،(1وه ��ذا م��ا جعل
قطعه ال�شعرية تبدو بهذا االخت�صار والإي�ج��از.
و�أ�ضاف الأ�صمعي «ور�أيته ي�ستجيد بع�ض رجز �أبي
النجم ،وي�ضعف بع�ض ًا؛ لأن له رديئ ًا كثير ًا ،قال
م��رة :ال يعجبني �شاعر ا�سمه الف�ضل بن قدامة،
يعني �أبا النجم (1 ».وهذا حال الخ�صوم الذين
يجمعهم الفن الواحد!
وعن �أبي حاتم ال�سج�ستاني �أنه قال« :حدثني
م�ضر
الأ�صمعي ،قال :كان يقال� :أ�شعر النا�س مغ ّلبو َ
ُحميد والراعي وابن مقبل ،ف�أما الراعي فغلبه بن
جرير ،وغلبه حنزر ،رجل من بني بكر .والجعدي
غلبته ليلى الأخيلية ،و�سوار بن الحيا ،وابن مقبل
غلبه النجا�شي ،من بني الحارث ابن كعب.
وحميد كل من هاجاه غلبه ،قال ابن حمر :لم
ُ
ً (1
يهاج �أحدا» .
وم�م��ن ذك ��ره �أب ��و ال �ع�لاء ال�م�ع��ري ف��ي ر�سالة
الغفران لما ذكر جنة الرجاز قال « :ويكون فيها
وحميد
�أغلب بني عجل والحجاج ور�ؤبة و�أبو النجم ُ
الأرقط وعذافر بن �أو�س و�أبو نخيلة ،(1 »...فهذا
اعتراف من �شاعر كبير بتمكن ح ُميد من فن الرجز
و�شهرته به.
�أما مكانته المح�صورة بقول الرجز فذكر ابن
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العديم �أنهم «اختلفوا في الثالثة من الرجاز ،فقال
بنو تميم  :العجاج �أول �ه��م ،ث��م ُحميد ب��ن مالك
الأرقط ،ثم ر�ؤبة بن العجاج» .(2
�أما الع�سكري فقد ذكر �أنهم «في �أول الإ�سالم
كانوا يقولون العجاج وابنه ر�ؤبة ،ثم اختلفوا ،فقالت
تميم � :أولهم العجاج ثم ُحميد الأرق��ط ثم ر�ؤب��ة،
وقالت ربيعة � :أول�ه��م الأغ�ل��ب ،ثم �أب��و النجم ثم
ال �ع �ج��اج» .(2ث��م ذك��ر �أب��و ه�لال ن �م��اذج لأ�شهر
الرجاز م�ستثني ًا ُحميد ًا منهم ،وهذا يعود �إلى ق�صر
�أراجيزه؛ لأنهم ذكروا في التف�ضيل �شرط الطول.
فالآراء ال�سابقة ت�ضع ُحميد ًا في مو�ضع جيد ب ّين
ال ّرجاز الم�شهورين وتقدمه على بع�ض من ا�شتهر
بهذا الفن كر�ؤبة مث ًال.
�شعره :

يتميز �شعر ُحميد ب�أنه عبارة عن قطع �صغيرة
تمتاز بمتانة اللغة ومعجميتها ،حتى �إن القارئ
لي�صعب عليه اال�ستمرار بقراءة �شعره دون �أن يكون
ب�ج��واره معجم خا�ص بالمفردات يعينه ،وكذلك
وجدت �أن م�صادر �شعره هي المعجميات العربية
وكتب اللغة.
ومما يدلل على �أن ال�شاعر �صاحب ن�ضج لغوي
وحنكة �شعرية و�سعة اط�لاع �أن الكثير من �أبياته
ال�شعرية تكاد تتفرد في �أبواب النحو العربي ك�شواهد
لم�سائل خالفية في النحو تنازع عليها �أهل اللغة،
وهذه اال�ست�شهادات اللغوية قد �أثرت �سلب ًا على �شعر
ُحميد من جهة �ضياع �شعره؛ ذلك لأن من ي�ست�شهد
ب�شعره يعمد �إلى �أخذ موطن اال�ست�شهاد من القطعة
�أو الق�صيدة ويترك الباقي مما �ساعد على اندثار
�أجزاء كبيره من �شعره.
كما �أن ال�شاعر كان ال يتكلف في قول ال�شعر
�إنما ال�شعر يجري على ل�سانه كجري الماء على
الأر�ض المنب�سطة ،وكان يقول على البداهة ،كقوله
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في مجل�س الحجاج لما ح�ضر ل�صان �أتى بهما ابن
الأ�شعث فطلب منه الحجاج �أن يقول فيهما �شعر ًا
فقال:(2
ل� �م ��ا ر�أى ال � �ع � �ب� ��دان ل �� �ص ��ا ج �ه��رم��ا
�� �ص ��واع ��ق ال� �ح� �ج ��اج ي� �م� �ط ��رن ال ��دم ��ا
وقد احتمل �شعره الكثير من عادات العرب �إذ
نقل لنا ُحميد بع�ض ًا منها كفعل الأعرابي �إذا �أراد
القرى ولم ير ن��ار ًا فينبح ،فيجاوبه الكلب ،فيتبع
�صوته .ومما يدل على �أن��ه ينبح وهو على راحلته
لينبحه الكلب قول ُحميد الأرقط:(2
وع ��او ع��وى وال�ل�ي��ل م�ستحل�س ال�ن��دى
وق� � ��د زح � �ف� ��ت ل� �ل� �غ ��ور ت ��ال� �ي ��ة ال �ن �ج��م

قال للجاحظ في معر�ض كالمه على �أ�شعر
ال�شعراء« :وفي ال�شُّ عراء َمن ال ي�ستطيع مجاوزة
حميد
الق�صيد �إلى الرجز ،ومنهم من ال ي�ستطيع مجاوز َة
الرجز �إلى الق�صيد ،ومنهم من يجمعهما كجرير الأرقط
وعمر بن لج�أ ،و�أب��ي النَّجم ،وحميد الأرق��ط ،حياته وما
ُ
َُ
وال �ع �م��ان��ي» .(2وه��ذا ال�ك�لام جدير بالأهمية تبقى من
ُ َ ّ
�شعره
وال �سيما �أنه �صادر عن ناقد كبير مثل الجاحظ؛
�إذ جعل من مقايي�س ال�شاعرية �أن يجمع ال�شاعر
بين الق�صيد والرجز.
ديوانه :

لحميد دي��وان �شعر عمله
ذك��ر اب��ن النديم �أن ُ
«الأ�صمعي و�أبو عمرو وابن ال�سكيت والطو�سي».(2
وقد ذكر هذا الديوان �صاحب الخزانة ،عندما �أحال
لحميد  (2ون�ستغرب من ابن المبارك
�إليه �شعر ًا ُ
عندما لم يعمد �إل��ى ذك��ر �شعر ُحميد وه��و القائل
في مقدمة كتابه منتهى الطلب «هذا كتاب جمعت
فيه �ألف ق�صيدة ،اخترتها من �أ�شعار العرب الذين
ي�ست�شهد ب�أ�شعارهم ،و�سميته :منتهى الطلب من �أ�شعار
العرب ،وجعلته ع�شرة �أجزاء ،و�ضمنت كل جزء منها

مائة ق�صيدة ،وكتبت �شرح بع�ض غريبها في جانب
الأوراق ،...،ولم �أخل بذكر �أحد من �شعراء الجاهلية
والإ�سالميين الذين ي�ست�شهد ب�شعرهم �إال من لم
�أق��ف على مجموع �شعره ،ول��م �أره في خزانة وقف
وال غيرها ،و�إنما كتبت لكل �أحد ممن ذكرت �أف�صح
ما ق��ال و�أج� ��وده» .(2وم��ع ه��ذا لم ن��ره ي�ست�شهد له
ب�شعر ،غير �أن هذا يوحي بعدم ر�ؤي��ة ابن المبارك
لديوان ُحميد وهذا الديوان لي�س له وجود اليوم ،حاله
كحال الدواوين التي اندثرت وطالتها يد الإعدام التي
تعر�ض لها الكتاب العربي ،وها نحن ننه�ض اليوم
بجمع ما تناثر من �شعره على �صفحات الكتب خدمة
للتراث العربي الكبير.
�أ�شعاره

مقـــاالت

قافية الباء
(الطويل)

()1

(2

�-1أواث � � � ُ�ب � َ��ض�ي�ف��ي ح�ي��ن ُي �ق �ب � ُل ط��ارق �اً
ب���س�ي�ف��ي وال �أر� َ��ض ��ى ب �م��ا ��ص�ن��ع ال�ك�ل� ُ�ب
 -2و�أ� � �ض� ��ر ُب � � ُه ح� � َّت ��ى ي� �ق ��و َل ق �ت � ْل � َت �ن��ي
ع�ل��ى غ�ي� ِر ج ��ر ٍم ق�ل��تُ ق � َّل ل��ك ال���ض� َّر ُب

()2

(2

(الرجز)
 -1ك� � ��أن � ��ه َع� � �ق � ��فٌ ُم� � � � َو ّل � � ��ى َي� � � ْه� � � ُرب
م� � ��ن �أ ْك� � � � � ُل � � � ��بٍ َي� � � ْت� � � َب� � � ُع� � � ُه � ��نَ �أ ْك� � � � ُل � � � ُ�ب

 -2ر�أي� � �ت � ��ه ب� �ع ��د ال� �ع� �ج ��اج الأ�� �ص� �ه ��بِ
 -3ك��ال �ب��در ي�ع���ش��ي ال �ب ��در ك ��ل ك��وك��بِ

()5

(3

(الرجز)
 -1وخ � � � ��ذم ال � �� � �س ��ري ��ح م � ��ن �أن � �ق ��اب ��ه

()6

(3

(الرجز)
 -1ال َي� � � ْق � � ِ�د ُر ال � ُ�ح � ْم �� � ُ�س ع �ل��ى جِ �ب ��ابِ
� -2إِال ب� � ُ�ط� � ِ
�ول ال� ��� �س� � ْي� � ِر وا ْن� ��جِ � ��ذا ِب� ��ه
 -3و َت � � � � � � ْر ِك م� ��ا �أَ ْب � � � � � � � َد َع م� ��ن ِرك� ��ا ِب� ��ه

()7

(3

(الرجز)
 -1و�إنْ َي� � � ِه � � ْ�ج َي � � � ��و ٌم ِل� � ُي� � ْب� � َت� �ل ��ى ِب ��ه
َ -2ع� � � َم� � � َّر� � � ٌ�س َي � � ْك � �لَ � � ُح ع � ��ن �أ ْن � �ي � ��ا ِب � � ِه
ُ -3ي � � ِ�ظ � � ُّ�ل ز َْح� � � َف� � � ْي� � � ِه ِظ � �ل� � ُ
�ال غ� ��ا ِب � � ِه

()8

(3

(الرجز)
 -1وان �ت �� �س��ف ال� �ج ��ال � َ�ب م� ��ن �أن� ��داب� ��ه
� -2إغ �ب� ُ
�اط �ن��ا ال � َم � ْي ��� َ�س ع �ل��ى �أ� �ص�لا ِب��ه
قافية التاء

()9

(3

(ال�سريع)
قال ُحميد في و�صف �أفعى:
(3
()3
 -1م �ن �ه��رت ال �� �ش ��دق رق � ��ود ال���ض�ح��ى
(الطويل)
ِ (3
� � � � �س� � � ��ا ٍر ط� � � �م � � ��ور ب� � � ��ال� � � ��دج � � � �ن� � � ��ات
 -1رع��اب �ي��ب ب�ي����ض ال ق �� �ص��ا ْر زع��ان��فُ
وال ق� � �م� � �ع � ��اتٌ ح � �� � �س � � ُن � � ُه � ��نَّ ق � ��ري � � ُ�ب  -2وت � � � � � � � � � ��ارة ت� � �ح� � ��� � �س� � �ب � ��ه م� � �ي� � �ت� � �اً
ِ (3
(3
م� � ��ن ط� � � ��ول �إط � � � � � ��راق و�إخ � � � � �ب � � � � ��ات
()4
 -3ي� ��� �س� �ب� �ت ��ه ال� ��� �ص� �ب ��ح وط� � � � � � ��وراً ل��ه
(الرجز)
ِ (3
� -1إذا ب ��دا ال �ح �ج��اج و� �س��ط ال �م��وك��بِ
ن � �ف� ��خ ون� � �ق � ��ب ف� � ��ي ال � � � �م � � � �غ � � � ��ارات
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()10

(4

(الرجز)
 -1زرع� � � � �اً وق� ��� �ض� �ب ��ا م� � � � ��ؤزر ال� �ن� �ب � ِ
�ات

()11

(4

الرجز
(4
 -1بينا الفتى يخبط ف��ي غ�سناته
� -2إذ ان �ت �م��ى ال ��ده ��ر �إل� � ��ى ع �ف��رات��ه
 -3ف ��اج �ت ��اح �ه ��ا ب �� �ش �ف��رت��ي م �ب��رات �ـ��ه
 -4ك � � � � ��أ َّن َط � ��� �ًّ�س� ��ا َب � � � ْي� � ��نَ ُق� �ن� �ـ� � ُزع ��ا ِت ��ه
َ -5م� � � ْرت� � �اً َت� � � � �ز ُِّل ال � � َك� ��فُّ ع� ��ن ِق�ل�ات��ه

()12

(4

(الرجز)
� � � -1ض� ��رب� ��ا ع � �ل� ��ى ج � � ��آج � ��ئ م �ن �ح��ات
�أوالد �أب � � � � �� � � � � �س� � � � ��اط م� � � � �ج � � � ��ددات

()13

(4

(الرجز)
� -1إِل� �ي ��ك َر َّب ال � ّن ��ا� ��س ذي ال� � َم� � َع ��ارِج
َ -2ي��خْ � ُر ْج��نَ م��ن َن��خْ �لَ��ة ذي ال� َم��َ��ض��ا ِر ِج
 -3م� ��ن ف� ��ائ� ��جٍ �أَ ْف� � � � َي� � � � َج َب� � � ْع� � � َد ف ��ائ � ِ�ج

()14

(4

(الرجز)
 -1ب ��ا َت� � ْت ��ت ُت� ��داع� ��ي ِق� � � َرب� � �اً �أَف� ��ا ِئ� � َ�ج� ��ا
قافية الدال

()15

(4

(الب�سيط)
 -1ال �أبغ�ض ال�ضيف ما بي جل م�أكله
�إال ت � �ن � �ف � �ج� ��ه ح� � ��ول� � ��ي �إذا ق � �ع� ��دا
 -2م� ��ا زال ي �ن �ف��خ ج �ن �ب �ي��ه وح �ب��وت��ه
ح �ت��ى �أق � � ��ول ل �ع��ل ال �� �ض �ي��ف ق ��د ول ��دا

()16

(4

(الرجز)
قال يمدح الحجاج ويع ّر�ض بابن الزبير:
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 -1ق �ل��ت ل�ع�ن���س��ي وه ��ي ع�ج�ل��ى ت�ع�ت��دي
 -2ال ن� ��وم ح � ّت ��ى ت �ح �� �س��ري وت � ْل �ه��دي
� -3أو ت � � ��ردي ح ��و� ��ض �أب � � ��ي م �ح � ّم� ِ�د
(4
 -4قدني من ن�صر الخبيبين ق��دي
 -5ل�ي����س الأم �ي ��ر ب��ال����شّ �ح�ي��ح ال�م�ل�ح� ِ�د
 -6وال ب� � ��وب� � ��رٍ ب� ��ال � �ح � �ج� ��از م � �ق� ��ر ِد
ِ
ي�صطد
� -7إن ي��ر ب ��الأر� ��ص ال�ف���ض��اء
 -8وي �ن �ج �ح��ر ف��ال �ج �ح��ر �� �ش� � ّر م�ح�ك� ِ�د

()17

(4

(الرجز)
-1ت � � �ح � � �م � � � ُل � � � ُه م� � �ع� � �ت� � �ج � ��راً ب � � � �ب � � ��ر ِد ِه
� �� -2ش� �ع ��واء ت � � ��ردي ب �ن �� �س �ي��ج َو ْح� � � � � ِ�د ِه
 -3ك��ال���س�ي��ف �إذا �أب ��رزت ��ه م ��ن َع� � ْه � ِ�د ِه

()18

(5

(الرجز)
-1ب � �ي� ��ن ال� � � ُّر َح� � � ْي � ��ل َف� � � َرج � ��ا َ�أث � � �م� � ��ا ِد ِه
� -2إل� � � ��ى ال� ��� �ش� �ج ��ى ف � �ث� ��وى � َ��ض � �م ��ا ِده

()19

(5

(الرجز)
 -1ث� ��م ان� �ت� �ح ��ى ب � ��ذي غ � � ��رار م� ��ؤج ��د
 -2ف� �م ��ر م � ��ن ب� �ي ��ن ال � �ل � �ب� ��ان وال � �ي� � ِ�د
ِ
بالفدفد
 -2وان�صعن ي��وق��دن الح�صا
� -4أ� � �س ��رع م ��ن ل �ف��ت رداء ال �م��رت��دي
قافية الراء

()20

(5

(الرجز)
 -1ف� � � � ��وردت ق� �ب ��ل ان� � �ب �ل��اج ال� �ف� �ج� � ِر
 -2واب� � � � ��ن ذك� � � � ��اء ك � ��ام � ��ن ف� � ��ي ك� �ف� � ِر

()21

(5

(الرجز)
 -1ف � ��ال� � �ي � ��و َم ال ظ � �ل ��م وال َت� � ْت� �ب� �ي� � ُر

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

 -2وال ل�غ��ا ٍز �إنْ َغ� �زَا َت�ج�م�ي� ُر(ال��رج��ز)

()22

(5

(الرجز)
َ -1م� � ْم� �ط ��ورة خ� ��ا َل� � َ�ط م �ن �ه��ا ال � َّن ��� ْ�ش � ُر
 -2ذا �أ َر ٍج � � ُ��ش� � � ِّق� � � َق ع � �ن� ��ه ال � � �ف � � ��أ ُر

()23

(5

(الب�سيط)
قال ُحميد ي�صف �أكل �ضيف:
م��ا َب � ْي��ن ُل� ْق� َم� ِت��ه الأُ ْو َل� � ��ى �إذا ا ْن � َ�ح� � َد َرتْ
َو َب � � ْي� ��ن �أخْ � � � � َرى ت �ل �ي �ه��ا ق� �ي� � ُد �أُ ْظ� � � ُف� � � ْو ِر

()24

(5

مقـــاالت

قاله في هجاء ابن �سمرة بعد �أن طلب الحجاج
منه ذلك:
(الرجز)
 -1ي� ��ا �أع� � � ��ور ال �ع �ي ��ن ف ��دي ��ت ال� �ع ��ورا
 -2ك �ن��ت ح���س�ب��ت ال �خ �ن��دق ال�م�ح�ف��ورا
 -3ي � � ��رد ع � �ن ��ك ال� � �ق � ��در ال � �م � �ق� ��دورا
 -4ودائ � � � � � � ��رات ال � �� � �س� ��وء �أن ت � � ��دورا

()25

(5

(الرجز)
 -1ق��د اغ�ت��دي وال�صبح محمر الطر ْر
 -2وال �ل �ي��ل ي �ح ��دوه ت�ب��ا��ش�ي��ر ال���س�ح� ْر
 -3وف� � ��ي ت� ��وال � �ي� ��ه ن � �ج� ��وم ك ��ال� ��� �ش ��ر ْر
 -4ب �� �س �ح��ق ال� �م� �ي� �ع ��ة م � �ي� ��ال ال � �ع� ��ذ ْر
 -5ك � ��أن� ��ه ي � ��وم ال� ��ره� ��ان ال �م �ح �ت �� �ض � ْر
 -6وق � ��د ب � ��دا �أول � �ش �خ ����ص ي �ن �ت �ظ � ْر
 -7دون �أث � ��اب � ��ي م � ��ن ال� �خ� �ي ��ل زم� � � ْر
� � -8ض��ا ٍر غ ��دا ي�ن�ف����ض ��ص�ي�ب��ان ال�م� ْ�ط
 -9ع ��ن زف م �ل �ح��اح ب �ع �ي��د ال �م �ن �ك��در ْ
� -10أق � �ن� ��ى ت �ظ ��ل ط� �ي ��ره ع �ل ��ى ح� ��ذ ْر
 -11ي �ل��ذن م �ن��ه ت �ح��ت �أف �ن ��ان ال���ش�ج� ْر

 -12م��ن ��ص��ادق ال��ودق ط��روح بالب�ص ْر
 -13ب �ع �ي��د ت��وه �ي��م ال� ��وق� ��اع وال �ن �ظ � ْر
(5
 -14ك��أن�م��ا عيناه ف��ي ح��رف��ي ح �ج � ْر
 -15ب� �ي ��ن م � � � ��آقٍ ل� ��م ت� �خ ��رق ب� ��الإب � � ْر

()26

(5

(الرجز)
في عيون الخيل:
 -1ال رح � � ��ح ف� �ي� �ه ��ا وال ا� � �ض � �ط� ��را ُر
 -2ول� � ��م ي �ق �ل ��ب �أر� � �ض � �ه� ��ا ال� �ب� �ي� �ط ��ا ُر
(6
 -3وال ل� �ح� �ب� �ل� �ي ��ة ب � �ه� ��ا ح � � � �ب� � � ��ا ُر

()27

(6

(الرجز)
� -1أ�� � �ض � ��ر ف � �ه ��ي َو َك� � � � � ��رى م � �� � �ض ��را ُر
ُ -2ع��ر� �ض � ُت �ه��ا ال �ت �ق��ري� ُ�ب والإح� ��� �ض ��ا ُر
 -3ل� � ��م ي � �ت � �ك � ��أد �� �ض� �ب ��ره ��ا ال � �خ � �ب� ��ا ُر

()28

(6

(الرجز)
� -1أع� � � ��د ل �ل �ب �ي ��ت ال� � � ��ذي ي� ��� �س ��ام� � ُر ْه
 -2ب� �ي ��ت ح� �ت ��وف �أردح � � � ��ت ح� �م ��ائ� � ُر ْه

()29

(6

� � � � -1ض � � � َرا ِئ � � � ٌر ل� �ي� �� ��س ل� � �ه � ��نَ َم� � � ْه� � � ُر
َ -2ت � � ��أَ ِن � � �ي � � �ف � � �ه� � ��نَّ َن � � � � َف � � � � ٌ�ل و�أ ْف� � � � � � � � ُر
 -3وال � �� � �ش� � ُّ�د ت � � � � � ٍ
�ارات َوع � � � � ��د ٌو َظ � � � � ��أْ ُر

()30

(6

(الكامل)
� -1أُ ُج � � � � � � ٌد م ��داخ � �ل ��ة و�آدم م �� �ص �ل��قٌ
ك� � �ب � ��داء الح � �ق� ��ة ال � ��رح � ��ى و�� �ش� �م� �ي ��ذ ُر
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()31

(6

(الرجز)
 -1وال � � ��ر�أ� � � ��س ق� ��د � � �ص� ��ار ل� ��ه � �ش �ك �ي � ُر
()32

(6

(الرجز)
َ -1ي� � � � � � � ِر ْد َن وال � �ل � �ي � � ُل ُم � � � � � ِر ٌّم ط� ��ائ � � ُر ْه
ُ -2م � � ْرخ ��ى رِواق� � � ��اه ُه � �ج ��و ٌد � �س��ام � ُر ْه
ِ -3و ْر َد ال� � َم� �ح ��ال َق� � ِل� � َق � ْ�ت َم� � �ح � ��ا ِو ُر ْه
()33
(الرجز)

(6

 -1و� � َ�س� � َد ُف ا ْل��خَ � ْي� ِ�ط ا ْل �ب � ِه �ي� ِ�م �� َ�س��ا ِت � ُر ْه
قافية ال�سين
()34
(الرجز)
 -1و� �ص��ار ت��رج �ي��م ال �ظ �ن��ون ال �ح��د�� ِ�س
 -2وت� � �ي� � �ه � ��ان ال� � �ت � ��ائ � ��ه ال� �ع� �ي� �ف� �� � ِ�س
قافية ال�ضاد
(6
()35
(الرجز)
 -1م ��رت� �ج ��ز ف � ��ي ع � ��ار� � ��ض ع ��ري� �� � ِ�ض
()36
(الرجز)
 -1م �ن��ا ح� �م ��اة ال� � �م� � ��أزق ال �ع �� �ض��و�� ِ�ض
(7
 -2ك� ��ل �أري � � � ��ب ل �ل �ع �ل��ى �أري � � ��� � ِ��ض
قافية الطاء
(7
()37
(الرجز)
 -1ط� � � � � ُ
�وال َم � � � ْه� � ��وى ت� � � ��و ِم ال � �ق� ��راط
(6
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()38
(الرجز)
� -1أ� � �ش � �ج � � ُع ِع � �ن � � َد ال� � �ف � ��ز ِع ال � � ِف�ل� ِ
�اط
�زل ق� ��دم� ��ا ال� � ��وط� � � ِ
 -2ح � �ي� ��نَ ت� � � � ُّ
�واط
 -3ه ��اج ��ت ع �ل �ي��ك ال � � ��دا ُر ب��ال �م �ط� ِ
�اط
�دي �أ َر ِ
اط
 -4ب� �ي� �ن ��ا ل� �ل� �ي ��اح� �ي ��نِ َف� � � � � ِ
 -5ب � � � ��أ ْر َح � � � �ب� � � � ٍّ�ي م� � ��ائ � � � ِر ال � � � ِ�م� �ل� � َ
ا ِط
 -6ذي َز ْف � � � � � َر ٍة َت� � ْن� �� � ُ�ش� � ُز ب ��ال� � ُق� � ْرط � ِ
�اط
(7
()39
(الرجز)
�ان �� �ش � ِ
 -1م � ��د َع � � � َ�ج � � ��اري ِع � � � َن � � � ٍ
�اح � ِ�ط
وط ِ
 -2حتى �شفى ال�سيفُ ُق ُ�س َ
القا�س ِط
ِ
ِ -3
َ
و�ضعنَ ذي ال�ضعنِ
المائط
وميط
 -4وع� � ��رك ال ��رغ ��م ب� ��أن ��ف ال �� �س��اخ� ِ�ط
 -5ب � � �م � � �ن � � �ز ٍْل ع� � � ��فٍّ ول� � � ��م ي � �خ ��ال � ِ�ط
 -6م � � َدن � �� � �س� � ِ
�ات ال � � � ّري � � ��بِ ال � �ع� ��واب� � ِ�ط
(7

()40

(7

(الرجز)
 -1م��اذا ُت َر ِّجينَ من الأَ ِري� ِ�ط (الرجز)
َ -2ح � ��ز ْن� � � َب � � ٍ�ل َي � � ��أْ ِت � � �ي � � ِ�ك ب��ال � َب �ط �ي� ِ�ط
َ -3ل� � ْي� �� � َ�س ب � ��ذي َج� � � � � ْز ٍم وال �� َ�س � ِف �ي� ِ�ط

()41

(7

(الرجز)
 -1ق ��د ال �ف�ل�ا َةك��ال �ح �� �ص��ان ال� �خ � ِ
�ارط
(7
 -2م�ع�ت���س�ف�اً ل �ل �ط��رقِ ال �ن��وا� �ش �ـ��ط
 -3وال � َّن � َ�ظ � ِر ال �ب��ا�� ِ�س� ِ�ط َب� � ْع� � َد ال �ب��ا�� ِ�س� ِ�ط
 -4ف ��ي ُم� ْ�ج � ِل � َب��ات ال � ِف � َت ��نِ ال ��خَ � � َوا ِب � ِ�ط
 -5خَ � � ْب � َ�ط ال� � َّن� � َه � ِ
�ال �� َ�س � َم � َل ال � َم� َ�ط��ائ� ِ�ط
َ -6ق� � ْد َو َج � ��دوا ال� َ�ح� َّ�ج��اج َغ � ْي � َر ق��ا ِن� ِ�ط

()42

(7

(الرجز)
� -1إِ ْذ ب ��ا� � َ�ش� � َر ال� � َّن� � ْك ��ثَ ِب� � � � � َر� ٍأي وا ِب � � ِ�ط

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

()43

(7

(الرجز)
 -1وب � � � �ل � � ��دة م� � ��ره� � ��ون� � ��ة ال� � �ن� � �ي � � ِ
�اط
 -2ت �غ �ت��ال خ �ط��و ال �ق �ل ����ص ال �خ��واط��ي
 -3م� �ن� �ه ��ا �� �س� �ه ��وب وع � �ث� ��ة ال� ��وه� ��اط
 -4وردت ق� �ب ��ل �� �س ��دف ��ة ال� �غ� �ط � ِ
�اط
قافية العين

()44

(7

(الرجز)
ِ -1
وم � ��نْ �أَث ��اف ��ي ال� � َم� � ْو ِق � ِ�د ال� � ُم� �ز َْع� � َز ِع
َ -2روا ِك � � � � � � � � ٌد ك � � ��ال � � � ِ�ح� � � � َد� ِآت ال � � � ُو َّق � � � ِع
 -3غ � � ��دا َة ق � ��ال ال� ��رك� � ُ�ب �أَرب� � � ��ع �أرب � � � ِع
 -4ب � � ُب � � ْر َق � � ٍة ب� �ي ��نَ ال� � َغ� �� َ��ض ��ى و َل� � ْع� �لَ� � ِع

()45

(8

مقـــاالت

(الرجز)
 -1وال َي � � � � � � � �زَال خَ � � � � � � � � َر ٌب ُم� � � َق� � � َّن� � � ُع
ُ -2ب � � � � � َرا ِئ� � �ل� ��ا ُه وال� � � َ�ج � � � َن� � ��ا ُح َي � � ْل � � َم � � ُع

()46

(8

(الرجز)
 -1م� ��ا ل� ��ك ال َت� � � ْر ِم � ��ي و�أن � � � ��تَ �أ ْن� � � � � َز ُع
� -2أرم � � ��ي ع �ل �ي �ه��ا وه � ��ي ف� � ��ر ٌع �أج� �م� � ُع
 -3وه� � � ��ي ث� �ل� ��اث �أذر ٍع و�إ�� � �ص� � �ب� � � ُع
 -4وه� ��ي �إذا �أن �ب �� �ض��ت ع �ن �ه��ا ت���س�ج� ُع
 -5ت� ��رن� ��م ال� �ن� �ح ��ل �أب � � � ��ى ال ي �ه �ج � ُع
قافية الفاء

()47

(8

(الطويل)
� -1إذا � �ض��ا َف �ن��ي � �ض �ي��فٌ ��س�ل�ب��تُ ث �ي��ا َب � ُه
و�إنْ ك ��ا َن ذا ِط� � ٍ
�رف �أق � ��ا َم ع�ل��ى ال��خَ ���س� ِ�ف
�-2أح� � � � � � � � � � ّذ ُر ُه �أنْ ال ي� � �ع � ��و َد ل �م �ث � ِل �ه��ا
ف � ��إنْ ع ��ا َد ُع � ْدن��ا ف��ي ال�ج�ه��ال��ة وال�ع�ن� ِ�ف

قافية القاف

()48

(8

(الطويل)
� -1إِذا ا ْن�� َ��ض� َّز ِم�ي�ت��ا ُء ال�ط��ري��ق عليهما
َم� �� َ��ض � ْ�ت ُق � � ُدم � �اً ب � ��رح ال � �ح� ��زام ز َُه� � ��وق

()49

(8

(الرجز)
 -1وح � ��ا ِدي� � �اً ك ��ال� �� � َّ�س� � ْي� � َذ ُن ��وقِ الأَ ْز َرقِ
 -2ل� �ي� �� ��س ع� �ل ��ى �آث� � ��اره� � ��ا ِب� �م� �� �ْ�ش� � ِف ��قِ
قافية الكاف

()50

(8

(الرجز)
� -1إل� � � �ي � � ��ك ح � � � ّت� � ��ى ب � �ل � �غ � � ْ�ت �إ ّي � � ��اك � � ��ا

()51

(8

(الرجز)
 -1وال َج � � َب � ��ى ف � ��ي ح ��و�� �ض ��ه ج �ب��اك��ا
قافية الالم

()52

(8

(الطويل)
 -1تحر�ضني الذلفا على الحج ويحها
وك� �ي ��ف ن �ح��ج ال �ب �ي��ت وال � �ح� ��ال ح��ائ � ُل � ُه
 -2ف �ق �ل��ت ام �ك �ث��ي ح �ت��ى ي �� �س��ار ل�ع�ل�ن��ا
ن� �ح ��ج م � �ع � �اً ق� ��ال� ��ت� :أع � ��ام � � �اً وق ��اب� � ُل� � ْه
 -3ل �ع ��ل م �ل �م ��ات ال� ��زم� ��ان ��س�ت�ن�ج�ل��ي
وع � � ��ل �إل � � � ��ه ال � �ن� ��ا�� ��س ي ��ول � �ي ��ك ن��ائ �ل��ه

()53

(8

قال ُحميد ي�صف �أكل �ضيفانه:
(الطويل)
� -1إذا م��ا �أت��ان��ا وارد ال�م���ص��ر مرمال
ت� � � � ��أوب ن � � ��اري �أ�� �ص� �ف ��ر ال� �ع� �ق ��ل ق��اف��ل
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 -2ت � ��راءت ل ��ه ن� ��اري ب� ��أروق ��ة ال�ح�م��ى
ووادي ال �� �ص �ل �ي��ب دون � �ن� ��ا والأف � ��اك� � � ُل
�دي اع� �ج�ل�ا ب�ع���ش��ائ��ه
 -3ف �ق �ل��ت ل� �ع� �ب � َّ
وخ �ي��ر ع �� �ش��اء ال �� �ض �ي��ف م ��ا ه ��و ع��اج � ُل
 -4يخر على الأط�ن��اب من ج��ذل بيتنا
ه� � �ج � � ٌّ�ف ل � �م � �خ � ��زون ال� �ت� �ح� �ي ��ة ب� � � � ُ
�اذل
 -5ف�ق��ال وق��د �أل�ق��ى ال�م��را��س� َ�ي للقرى
�أب � ��ن ل ��ي م ��ا ال �ح �ج��اج ب��ال �ن��ا���س ف��اع � ُل
 -6ف �ق �ل��ت ل �ع �م��ري م ��ا ل �ه��ذا ط��رق�ت�ن��ا
ف� �ك ��ل ودع الأخ � � �ب� � ��ار م � ��ا �أن� � � ��ت �آك � � � ُل
 -7ت � �ج � � ّه� ��ز ك � � � ّف� � ��اه ف � �ي � �ح� ��در ح �ل �ق��ه
�إل� ��ى ال � ��زور م��ا � �ض � ّم��ت ع�ل�ي��ه الأن ��ام� � ُل
� -8أت ��ان ��ا ول� ��م ي �ع��دل��ه � �س �ح �ب��ان وائ� � ٍ�ل
ب � �ي� ��ان � �اً وع � �ل � �م � �اً ب � ��ال � ��ذي ه � ��و ق� ��ائ � � ُل
 -9ف �م��ا زال م �ن��ه ال �ل �ق��م ح �ت��ى ك ��أن��ه
م� � ��ن ال � � �ع� � � ّ�ي ل � �م� ��ا �أن ت� �ك� �ل ��م ب� ��اق � � ُل

()54

(8

(الرجز)
� -1أخ� � � � ��زى الإل� � � � ��ه ع � ��اج �ل� ً�ا و�آج �ل ��ا
� -2أول ع� � �ب � � ٍ�د ع � �م� ��ل ال� �م� �ح ��ام�ل�ا
 -3ع � �ب� ��د ث � �ق � �ي� � ٍ�ف ذاك �أز ًال �آزال

()55

(9

(الرجز)
 -1ك � ��أن � �م� ��ا ُذ َّر ع �ل �ي �ه ��ا ال� � � ��خَ � � � � ْر َد ُل
َ -2ت � � � ِب � � � ْي � ��تُ ف� ��ا ُع � � ْو�� �َ�س � � ُت � �ه� ��ا َت � � ��أ َّل � � � ُل
قافية الميم

()56

(9

(الطويل)
 -1وعا ٍو عوى والليل م�ستحل�س الندى
وق � ��د � �ض �ج �ع��ت ل �ل �غ��ور ت��ال �ي��ة ال �ن �ج� ِ�م
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 -2ف���س� ّل��م ت�سليم ال�� ّ��ص��دي��ق ول ��م يكن
�� �ص ��دي� �ق� �اً ل� �ن ��ا �إال ل� �ي� ��أن� �� ��س ب��ال �ل �ق� ِ�م
 -3ف �ق �ل��ت ل ��ه وال � �ن� ��ار ت � ��أخ ��ذ � �ص��دره
ل �ق �م��ت ل �� �س �م� ٍ�ت �أم � �س��ري��ت ع �ل��ى ع �ل� ِ�م

()57

(9

(الرجز)
 -1ل �م��ا ر�أى ال �ع �ب ��دان ل �� �ص��ا ج�ه��رم��ا
� � -2ص��واع��ق ال �ح �ج��اج ي �م �ط��رن ال��دم��ا
 -3وب � �ل � � ً
ا �أح � ��اي� � �ي � ��ن و� � �س� � ًّ�ح� ��ا دي� �م ��ا
 -4ف��أ� �ص �ب �ح��ا وال� �ح ��رب ت�غ���ش��ى قحما
 -5ب � �م ��وق ��ف الأ�� � �ش� � �ق � ��ر �إن ت �ق��دم��ا
 -6ب ��أ� �ش��ر م �ن �ح��و���ض ال �� �س �ن��ان ل�ه��زم��ا

()58

(9

(الطويل)
وم�ستنبح ب�ع��د ال �ه��دوء وق��د ج��رت
-1
ٍ
ل � ��ه ح � ��رج � ��فٌ ن� �ك� �ب ��اء وال � �ل � �ي� ��ل ع ��ات� � ُم
 -2رف �ع��ت ل��ه م�خ�ل��وط� ًة ف��اه �ت��دى بها
ي �� �ش� ّ�ب ل �ه��ا �� �ض ��وء م� ��ن ال � �ن� ��ار ج��اح � ُم
-3ف � ��أط � �ع � �م � �ت� ��ه ح� �ت ��ى غ � � ��دا وك� ��أن� �م ��ا
ت � �ن� ��ازع� ��ه ف � ��ي �أخ� ��دع � �ي� ��ه ال� �م� �ح ��اج� � ُم
 -4كزمهان يفطو الم�شي لو جعلت له
رع ��اي ��ا ال �ح �م��ى ل ��م ي�ل�ت�ف��ت وه ��و ق��ائ � ُم
حري�ص على الت�سليم لو ي�ستطيعه
-5
ٌ
ف �ل ��م ي �� �س �ت �ط��ع ل �م ��ا غ � ��دا وه � ��و ع ��ات � ُم

()59

(9

ومما قاله ُحميد وهو ي�سير مع الحجاج:
(الرجز)
 -1م ��ا زال ب �ي �ن��ي خ� �ن ��دق� �اً وي� �ه ��د ُم� � ْه
 -2ع � ��ن ع �� �س �ك ��ر ي� � �ق � ��وده ف �ي �� �س �ل � ُم � ْه
 -3ح �ت��ى ي���ص�ي��ر ف ��ي ي��دي��ك م�ق���س� ُم� ْه
 -4ه� �ي� �ه ��ات م� ��ن م �� �ص �ف��ه م �ن �ه ��ز ُم � ْه
� -5إن �أخ� ��ا ال �ك �ظ��اظ م ��ن ال ي �� �س ��أ ُم � ْه

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

()60

(9

(الرجز)
َ -1ي � � � � ُد ُّك �أَ ْر َك � � � � � ��ا َن ال ��جِ � � َب ��ال َه � � َز ُم � � ْه
َ -2ت��خْ � ِ�ط � ُر ِب��ال � ِب �ي ��� ِ�ض ال � � ِّر َق ��اقِ ُب � َه � ُم � ْه

()61

(9

(الرجز)
 -1ق � ��د ا� �ْ�ش� �ت�ل�ان ��ا َع � � � ْف � � � ُوه و َك� � � َر ُم � ��ه

()62

(9

(الرجز)
وقال ُحميد ي�صف الفيل:
 -1ف��ال �ح �ن��ك الأع� �ل ��ى ط � ��وال � �س��رط � ُم
 -2وال� �ح� �ن ��ك الأ� � �س � �ف� ��ل م� �ن ��ه �أف � �ق � � ُم
قافية النون

()63

(9

مقـــاالت

(الرجز)
 -1ت� ��� �ص� �ب ��ح ب � �ع� ��د ق � �ل� ��ق ال ��و�� �ض� �ي ��نِ
 -2ك � � � ��أخ� � � ��دري ال� � �ع � ��ان � ��ة ال � �� � �ش � �ن � ِ
�ون
� -3أق � � � � ��ب م � �ي � �ف� ��اء ع � �ل� ��ى ال � � � � � � ِ
�رزون
� -4أح � � �ق� � � ُ�ب �� �َ�ش � �ج� ��ا ٌج ِ ِم � �� � �ش� � ُّ�ل ُع � � � ِ
�ون
 -5ظ � � ��ل �� �ص� �ب� �ي ��ر ع � � ��ان� � � � ٍة � � �ص � �ف� � ِ
�ون
 -6ح� � � ��د ال� � ��رب � � �ي� � ��ع �أرن � ِ
أرون
 -7ال خَ � �ط� ��ل ال� � � � َّر ْج� � � � ِع وال َق� � � � ِ
�رون
ِ -8
الح � � � ��قِ َب � � ْ�ط � ��نٍ ب � � � َق � � � ًرى �� َ�س �م �ي��نِ

()64

(9

(الرجز)
 -1ح �ت��ى �إذا �أَغْ �� �س��ت ُد َج � ��ى ال � ُّ�د ُج � ِ
�ون
 -2و�� ُ��ش � � ِّب� ��ه الأ ْل � � � � � ��وان ب ��ال� � َّت� � ْل ��وي ��نِ )

()65

(10

(الرجز)
� -1أع � � � � � � � َّد ف � � ��ي م� � �ح� � �ت � ��ر� � � ٍ�س ك �ن �ي��ن

 -2ب� � �ن � ��ا َء � � �ص � �ح� � ٍ�ر ُم � � � � � � � � ْر َد ٍح ب �ط �ي��نِ
� -3أب � � � � ��و ج � � � � ��واد اج � � �ل � ��ح ال� �ج� �ب� �ي ��نِ

()66

(10

(الرجز)
�َ� �� -1ش � � ْري� ��ان� ��ة ت� �م� �ن ��ع َب � � � ْع � � � َد ال� � ِّل� �ي ��نِ
 -2و� ِ��ص �ي �غ��ة �� ُ��ض � � ِّر ْج� ��نَ ب��ال � َب ��� ْ�ش � ِن �ي��نِ
 -3م � ��ن ع� �ل ��ق ال� �م� �ك� �ل � ِّ�ي وال � �م� ��وت� � ِ
�ون

()67

(10

(الرجز)
 -1وك� �ن ��ت خ �ل��ت ال �� �ش �ي��ب وال �ت �ب��دي �ن��ا
(10
 -2وال� � َه� � ّم ِم � َّم��ا ُي � ِ
�ذه� � ُل ال � َق��ري �ن��ا

()68

(10

(الب�سيط)
 -1وم��رم �ل �ي��ن ع �ل��ى الأق � �ت� ��اب ب��زه � ُم
ح � � �ق� � ��ائ� � � ٌ�ب وع� � � � �ب � � � ��ا ٌء ف� � �ي � ��ه ت� �ف� �ن� �ي ��نُ
 -2م �ق��دم �ي��ن �أن� ��وف � �اً ف ��ي ع���ص��ائ�ب�ه��م
ح �ج �ن �اً� ،أال ج ��دع ��ت ت �ل��ك ال �ع��ران �ي��نُ
� -3أعطوا التنقب في نف ٍر �إذا اندفعوا
وك � � ��ل خ � �ي� ��ر ع� �ل� �ي� �ه ��م ب � �ع� ��د م � �خ� ��زون
 -4ال م��رح�ب�اً ب��وج��وه ال �ق��وم �إذ رح�ل��وا
(10
ك ��أن �ه��م �إذ �أن ��اخ ��وا ب��ي ال �� �ش �ي��اط �ي��نُ
 -5ي �� �س �ط��رون ل �ن��ا الأخ� �ب ��ار �إذ ن��زل��وا
وك� � � ��ل م� � ��ا � � �س � �ط � ��روا ل� �ل� �ق ��م ت �م �ك �ي��نُ
-6ول � ��و ت �ح��رزت ح �ي��ث ال�ع���ص��م ع��اق�ل��ة
�أو ح �ي��ث ت�ل�ح����س ع��ن �أوالده� � ��ا ال�ع�ي��نُ
 -7ظ �ن �ن��ت ال ت�ن�ت�ه��ي ع �ن��ا ��ض�ي��اف�ت�ه��م
ح� �ت ��ى ن � �ك� ��ون وم � �ب� ��دان� ��ا ال �ب �� �س��ات �ي��نُ
� -8أر� � � ٌ��ض ت �ح��م ب �ه��ا ال �ع �ق �ب��ان ن��اب �ت � ًة
م ��ن ح �ي��ث ي�ن�ب��ت ال���ص�ي��ف ال �ع��راج �ي��نُ
 -9ب ��ات ��وا وج �ل �ت �ن��ا ال �� �ش �ه��ري��ز ب�ي�ن�ه��م
(10
ك � ��أن �أظ �ف��اره��م ف�ي�ه��ا ال �� �س �ك��اك �ي��نُ
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 -10ف�أ�صبحوا والنوى عالي معر�سهم
ول �ي ����س ك ��ل ال� �ن ��وى ي �ل �ق��ي ال�م���س��اك�ي��نُ

()69

(10

(الرجز)
� � -1س��ن غ� ��راري� ��ه م ��داوي� �� ��س ال �ق �ي��نْ

()70

(10

(الرجز)
 -1ك � � � � ��أن ف� � � ��وت � � �س� ��اق� ��ه ال� �ق� �ط� �ي ��نِ
� -2إذ خ� � � ��ب ك� � � ��ل ب � � � � � ��ازل ذق � � � � � ِ
�ون
 -3م � �ل � �ت� ��ف �أي � � � � ��ك ث � �ئ � ��د ال� �م� �ع� �ي ��نِ

()71

(10

(الرجز)
 -1م��ا َف � ِت � َئ� ْ�ت ُم � � ّراق � ْأه � � ِ�ل ال� ِ�م���ص� َر ْي��نْ
الج َّف ْينْ
�ِ -2سقْطى ُع � َم��ا َن و ُل��ُ��ص� ْو�� َ�ص ُ

()72

(11

(الطويل)
 -1و�إن � � ��ي ون� �ج� �م� �اً ي � ��وم �أب � � ��رق م� � ��از ٍِن
ع� �ل ��ى ك � �ث� ��رة الأي� � � � � ��دي ل� �م� ��ؤت� ��� �س� �ي � ِ
�ان

()73

(11

(الرجز)
َ -1ق� � � � � � ��وا ُم ُد ْن � � � � َي� � � ��ا َو َق � � � � � � � � � � َوا ُم دي� � ��نِ

()74

(11

(الرجز)
 -1ذات ال� �م� �ج ��و� ��س ع �ك �ف��ت ل � �ل � ِ
�زون

()75

(11

(الرجز)
 -1ح� � � َّت � ��ى �إذا َت� � � َ�ج � � � َّل� � ��ب ال� � � َّل � ��و َّي � ��ا
 -2وط � ��رد ال � َه �ي ��فُ ال ��� َّ�س �ق��ا ال �� �ص � َّي �ف� َّ�ي

()76

(11

(الرجز)
 -1ي � �ع � �م� ��ر م � �ل � �ك� ��ا ك � � � ��ان ج ��اه � �ل � � َّي ��ا
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 -2وراث� � � � � � � ��ة ل� � � ��م ي � � � � � ُ�ك خ � ��ارج � � � َّي � ��ا

()77

(11

(الرجز)
 -1ي� �ع� �� ��ض م� �ن� �ه ��ا ال � �ظ � �ل ��ف ال ��دئ� �ي ��ا
 -2ع ��� َّ�ض ال �ث �ق��اف ال �خ��ر���ص ال�خ�ط�ي��ا

()78

(11

(الرجز)
َ -1و�أْب � � � � � �اً ي � � � � ُدقُّ ال� �ح� �ج ��ر ال� ُ�ح �� �ض � ّي��ا
ما ن�سب له ولغيره

()1

(11

(الرجز)
 -1ف �� �ص �ي��روا م �ث��ل ك �ع �� �ص��ف م� ��أك ��ولْ

()2

(11

(الرجز)
 -1ل ��و ق �ل��ت م ��ا ف ��ي ق��وم �ه��ا ل ��م ت�ث�ي� ِ�م
 -2ي �ف �� �ض � ُل �ه��ا ف � ��ي ح� ��� �س ��بٍ وم �ي �� �س��م

()3

(11

(الرجز)
ُ -1ي � �� ْ��ص � � ِب � ْ�ح ��نَ ب ��ال� � َق� �ف� � ِر �أت� � ��اوي� � � ِ
�ات
َ -2ه� � ْي� � َه ��اتَ ِم ��ن ُم �� ْ��ص � َب �ح �ه��ا َه � ْي � َه� ِ
�ات
 -3م� ��ن َح� � � ْي � ��ثُ ُر ْح� � � � ��نَ ُم� � َت� �� � َ�ش� � ِّن� �ع � ِ
�ات
�ات َح� � ْ�ج � � ٌر م ��ن � ُ��ص � َن � ْي � ِب �ع� ِ
َ -4ه � � ْي� � َه � ِ
�ات

()4

(12

(الرجز)
� -1أ َر َج � � � � � � ��زاً ُت � � � ِري � � � ُد �أَ ْم َق� � ِري� ��� �ض ��ا؟
الهما �أُجِ ي ُد ُم ْ�س َترِي�ضا (الرجز)
ِ -2ك ُ

()5

(12

(الطويل)
� -1أال َه� � َّي� �م ��ا ِم � � َّم� ��ا َل� � ِق� �ي ��تُ وه � َّي �م��ا
و َو ْي� �ح� �اً ل � َم��نْ ل��م َي � � ْد ِر م��ا ُه ��نَّ َو ْي� َ�ح�م��ا

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره
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 -الل�سان وتاج العرو�س /مادة :بدع.
 -العباب الزاخر /مادة كلح.
� -5إ�صالح المنطق ،96/المحكم والمحيط الأع�ظ��م:8/
 ،331تهذيب اللغة ،61 :8 /والل�سان /مادة �صلب ،وقد
نقل رواية ابن بري في ن�سبة البيت �إلى �أبي النجم ،وقد
ذه��ب اب��ن منظور �إل��ى �أن البيت لحميد عندما �أورده
من�سوب ًا له في �أكثر من مو�ضع.
 -معجم الأدباء.15 :11 /
 -7منهرت :وا�سع ،طمور :وهو الذهاب في الأر�ض.
 -8الإخبات :الخ�شوع �أو الهدوء وال�سكون.
 -1ي�سبته :ي�ضعفه ويجعله ال يتحرك كالنائم.
 -0الرو�ض الأنف.271/2

 -1ر�سالة الغفران .373 /

 -الأب �ي��ات ( )5-1ف��ي الل�سان  /م��ادة ط�س�س ،ع�سن،
والأبيات ( )3-1في تهذيب اللغة  ،38 :8/وتاج العرو�س،
مادة :غي�س.

 -20بغية الطلب.102 :4 /

 -2ورد في تهذيب الأ�سماء (ك�أن ط�سا بين قنزعته).

 -2الأوائل.294/

 -الإبل  ،74/والكنز.85 /

 -22مجمع الأمثال.214 :1 /

 -تهذيب اللغة /مادة فحا ،الل�سان والتاج /مادة :فيج.

 -2البخالء .314 :2/

 -5الل�سان  /مادة فيج.

 -2البيان والتبيين.209 :1/

 -العقد الفريد .317 :6 /

 -25الفهر�ست.253 /

 -7الأب �ي��ات ( )8-1ف��ي خ��زان��ة الأدب،394-393: 5 /
الأبيات ( )5-1في �سمط اللآلي  ،650 - 249 /والأبيات
( )8 - 5في �أم��ال��ي القالي ،والبيتان ( )25 - 4في
�إ��ص�لاح المنطق  ، 401 ،342 /وهما من دون ن�سبة
في كتاب �سيبويه ،387 :1 /ون��وادر �أب��ي زي��د،205 /

 -8م.ن.31/

 -2خزانة الأدب.393 :5/
 -27مقدمة منتهى الطلب.
 -28الأ�شباه والنظائر.223 :1/
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وتف�سير الطبري/ج ،185 :8وتف�سير القرطبي:15 /
 ،78والمحت�سب ،223 :2 /و�أم��ال��ي ال�شجري،14 :1/
الإن�صاف ،131/وهمع الهوامع� ،64 :1/شرح �شواهد
المغني ،166 /والبيت ( )4في الكامل للمبرد ،305 :3/
والمحكم والل�سان والتاج مادة( :لحد ،خبب ،قدد).
 -8الخبيبين :هما عبد اهلل بن الزبير وابنه ،وقيل :عبد اهلل
و�أخوه م�صعب.
� -1أن�ساب الأ�شراف.227 :2 /
 -50معجم ما ا�ستعجم.233 :3 /
� -5سمط اللآلي.838 /
� -52إ�صالح المنطق ،126/ف�سير القرطبي /م-1ج،128 :1
ال�صحاح /م��ادة (ذك��ا ،كفر) ،وب�لا ن�سبة في تهذيب
اللغة.338 :10/
 -5الحيوان.69 :5/

 ،434والبيت( )2من دون ن�سبة في جمهرة الأمثال
للع�سكري.257: 2/
 -0ال�ح�ب��ار :الأث ��ر .وي ��روى :ول��م يقلم ،وت ��أوي��ل ذل��ك� :أن
حوافرها ال تت�شعث فيقلمها البيطار؛ لأنها �إذا كانت
كذلك ذهب منها �شيء بعد �شيء فمحقها.
 -المعاني الكبير.23 :1/
 -2البيتان ( )2-1المخ�ص�ص ،5 :3 /والل�سان /م��ادة:
حمر ،ردح ،والبيت ( )2في المعاني الكبير،587 :2/
ومن دون ن�سبة في جمهرة اللغة ،1294/وتهذيب اللغة
 ،55:5 ،411 :4ومجمل اللغة ،482 :2 /ومقايي�س اللغة/
 ،103: 2والتنبيه والإي�ضاح .111 :2
 -البيتان ( )2-1في تهذيب اللغة  ،152 :9/والل�سان /
مادة �:أنف ،والبيتان ()3 ،2في تهذيب اللغة،483 :15/
والل�سان  /مادة  :ظ�أر.
 -الكنز ،221/والبيت ( )2في الل�سان /مادة� :شمذر.

 -5الحيوان.166 :5/
 -55العقد الفريد  ،317 :6 ،198 :6 /الم�ستطرف،248 :2/
ثمرات الأوراق بهام�ش الم�ستطرف.173 :1 /
 -5تاريخ الطبري ،654 :3 /و�أن�ساب الأ�شراف،134 :2 /
والأبيات ( )3-1في مجاز ال�ق��ر�آن ،169 :1/والبيتان
( )4-3من دون ن�سبة في تف�سير الطبري.354 :2 /
 -57الأبيات ( )15-1في �شرح ديوان الحما�سة للمرزوقي /
 ،1066- 1065 :2ومعجم الأدب��اء ،14 :11 /والأبيات
( )8 ،7 ،5 ،4 ،1في �أ�سا�س البالغة ،/والأبيات ( -5
 )15-13 ،8في الل�سان  /مادة ثبا ،م�أق ،وهم ،والبيت
( )14في تاج العرو�س  /مادة م�أق.
 -58في تاج العرو�س...وفي وقبي حجر.
 -51الأب�ي��ات ( )3 -1في الإب��ل ،112 /والكامل،110 :3/
والكنز ،108 /وجمهرة اللغة ،95 :1/والبيتان ()2 ،1
في المعاني الكبير ،155 :1/والبيتان (� )3 ،2إ�صالح
المنطق ،73/و�سمط اللآلي ،915/والتاج /مادة ققب،
والل�سان (/حبر) (�أر���ض) (قلب) ،والبيتان ()2 - 1
من دون ن�سبة في تهذيب اللغة ،62:12 /وكذلك من
دون ن�سبة في جمهرة الأمثال  ،214:1/والل�سان  /مادة
رحح ،والبيت ( )1من دون ن�سبة في تهذيب اللغة:3 /

�آفاق الثقافة والتراث 131

 -5غريب الحديث .294 : 1/
 -الأب�ي��ات في الل�سان وت��اج العرو�س /م��ادة :محل ،وبال
ن�سبة في �إ�صالح المنطق . 345 /
 -7الل�سان وتاج العرو�س /مادة� :سدف.
 -8تهذيب اللغة.107: 2 /
 -1كتاب ال�صناعتين.258 /
� -70أ�سا�س البالغة /مادة �أزل.
 -7ن�ضرة الإغري�ض .345 /
 -72العباب الزاخر /مادة خمط ،والأبيات ( ،)4-3في تاج
العرو�س  /مادة خمط ،والبيتان ( )6 ،5في الل�سان/
مادة قرطط.
 -7البيتان ( )2،1في العباب الزاخر /مادة عبط ،والبيت
( )3في تهذيب اللغة ،185 :2 /والل�سان والتاج/مادة:
عبط .وق��د جمعنا ه��ذه الأب�ي��ات لأننا ن��رى �أنها قطعة
واحدة.
 -7الل�سان وت��اج العرو�س /م��ادة ، :وبال ن�سبة في تهذيب
اللغة.16 :14/
 -75الأبيات ( )6-4 ،2، 1في تاج العرو�س /م��ادة :ن�شط،

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

والأبيات ( )5 ،4 ،2، 1في العباب مادة :ن�شط ،مطط،
والأبيات ( )5 ،3 ،2في الل�سان /م��ادة :ن�شط ،وعزم،
و�سمل ،ومطط ،والبيتان ( )3 ،2في المحكم/مادة:
ن�شط ،والبيت ()2في العين ،237 :6/والبيت ( )5في
تهذيب اللغة /مادة :عزم ،ن�شط ،والبيت ( )6في مجاز
القر�آن ،286/وتف�سير الطبري.364 :6 /
 -7ورد البيت الثاني في كتاب العين وتهذيب اللغة :معتزم ًا
للطرق النوا�شط.
 -77الل�سان /مادة :وبط.
� -78سمط اللآلي ,886/
 -71الأب �ي��ات ( ،)4 ،2 ،1ف��ي ت��اج ال�ع��رو���س /م��ادة زع��زع،
والبيتان ( )4 ،3في معجم البلدان /مادة :برقة الغ�ضا
.397 :1
 -80الل�سان /م��ادة:ب��ر�أ ،وب�لا ن�سبة في تهذيب اللغة:15/
.204

مقـــاالت

 -8الأب�ي��ات ( )3-1بال ن�سبة في المخ�ص�ص ،290: 6/
والبيتان ( )3 ،2ف��ي �شرج �شواهد الإي���ض��اح،341 /
والمقا�صد النحوية ،504: 4 /ومن دون ن�سبة في كتاب
�سيبويه ،226 :4 /والخ�صائ�ص ،307 :2/و�إ��ص�لاح
المنطق ،310/وجمهرة اللغة ،1314/وخزانة الأدب:1/
 ،214و�شرح �أدب الكتاب للجواليقي ،353/والل�سان
م��ادة (رم��ى)( ،ع�لا)( ،ف��رع)( ،ذرع) ،و�شرح جمل
الزجاجي ،237: 1/ومجال�س ثعلب ،606/والأزهية،276/
والأ�شباه والنظائر ،219: 5/و�شرح دي��وان الحما�سة
للمرزوقي ،559/و�شرح �شواهد المغني ،559/و�شرح
المف�صل ،8 :3 /وهمع الهوامع.41 :2/

ال�شجري. 40 :1 /
 -8العين.192 :6/
 -87خزانة الأدب.338 :6 /
 -88الأب �ي��ات ( )9-5-3 ،1ف��ي عيون الأخ �ب��ار -265 :3/
 ،266والأبيات ( )9-4في التذكرة الحمدونية،228 :2 /
ونهاية الأرب ،299 :3/ون��ور القب�س ،146 /والأبيات
( )6 ، 7 ،5 ،9 ،8في مجمع الأمثال ،265 :1/وكذلك
في الحما�سة المغربية 279/مع اختالف في ت�سل�سل
الأبيات ،والل�سان /مادة :بقل ،والأبيات ( )8 ،5 ،6 ،9في
الحما�سة الب�صرية ،273 - 272 :2 /والأبيات ()9 - 7
في العقد الفريد ،317 :62 ،199 - 198 :6 /والبيتان
()2 ،1في فرحة الأديب ،11/والبيتان ( )8 ،7في �أن�ساب
الأ�شراف ،65: 2 /والبيتان ( )9 ،8في اال�شتقاق،273/
وتهذيب اللغة ،172 :9 /وبهجة المجال�س،77 :2/
ومحا�ضرات الأدب��اء ،393 :1/والم�ستق�صى،256 :1 /
و�صبح الأع�شى ،186 :1 /وت��اج العرو�س /م��ادة :بقل،
والبيت ( )7في الم�ستطرف  ،224 :1/وثمرات الأوراق/
 ،204والبيتان ( )9 ،8في الأمثال لأبي عبيد القا�سم بن
�سالم ،75/وفي البيان والتبيين 6 :1 /ين�سبان �إلى حميد
ابن ثور وهما لي�سا في ديوانه.
 -81المحا�سن والم�ساوئ ،58 :1/النجوم العوالي.187 :2/
 -10العباب الزاخر /مادة :عو�س ،والبيت( )2في المحيط
في اللغة ،374 :1/وتهذيب اللغة ،112: 2/والتاج /مادة
فق�س.
 -1الأبيات ( )3-1في عيون الأخبار ،267 :3/والبيت ()1
في البخالء.214 :2 /

 -82الأ�شباه والنظائر.287 :1/

 -12مجمع الأم��ث��ال ،168 :1/والبيت ( )1ف��ي معجم ما
ا�ستعجم/م-1ج.42 :2

 -8الل�سان /مادة� :سدف.

 -1عيون الأخبار .263- 262 :3 /

 -8الل�سان /مادة� :أتى.
 -85تخلي�ص ال�شواهد 85 /و � ،92شرح المف�صل،101: 3/
خزانة الأدب ،281 ،280 :5/ومن دون ن�سبة في كتاب
�سيبويه ،362: 2/واللمع  ،189/والخ�صائ�ص،307 :1/
 ،194 :2و�أ�سرار العربية ،169/و�شرح جمل الزجاجي/
 ،109 :2وتف�سير القرطبي ،102 :1 /الإن�صاف،699/
ر�صف المباني ،138/العقد الفريد� ،186 :4/أمالي ابن

 -1تاريخ الطبري.653: 3 /
 -15تف�سير الطبري.58 :9/
 -1الل�سان /مادة�:شال.
 -17تهذيب اللغة ،104 :4/والل�سان مادة :حنك.
 -18الأبيات ( )5 ،4 ،2 ،1في �سمط اللآلي  ،886/والأبيات

132

�آفاق الثقافة والتراث

( ،)8 ،7 ،6 ،3في الل�سان/مادة�( :أرن) ،والأبيات(،3
 )8 ،4في الحلل في �شرح �أبيات الجمل ،316 /والبيت
( )3في تاج العرو�س /م��ادة�( :أرن) ،والبيت( )8في
كتاب �سيبويه� ،197 :1/شرح المف�صل ،83 :6 /ومن دون
ن�سبة في تف�سير القرطبي.278 :1/
 -11تهذيب اللغة ،371 :15 /والمحكم /م��ادة :دجا ،وتاج
ال �ع��رو���س /م ��ادة دج ��ى ،و� �ص��در البيت (ان�ج�ل��ت دجا
الدجون) في الحور العين.266/
-00البيتان ( )2 ،1في الل�سان والتاج /مادة :ردح ،ومن دون
ن�سبة في كتاب فعلت و�أفعلت ،203 /والبيتان( )3 ،2في
الكنز.179/
-0الأبيات ( )3-1في الل�سان /مادة وتن ،وكال ،والبيت
( )3في �إ�صالح المنطق ،370 /وتهذيب اللغة :10/
 ،358وتاج العرو�س /مادة وتن.
�-02أدب الكاتب ،201 /وغريب الحديث ،210 :1/و�أن�ساب
الأ�شراف ،285 :1 /وال�صحاح والل�سان والتاج /مادة:
بدن.
-0التبدينا :الكبر ،يذهل :ين�سي ،يقول :كنت ح�سبت �أن
اكبر ال�سن وتواتر الهم والحزن مما يذهل القرين عن
قرينه.
-0الأبيـــات ( )10-1فـي فرحــة الأديــب ،11/والأبيــــات
( )10 ،9 ،5 ،2 ،1في عيون الأخبار ،266 :3/والأبيات
( )10 ،9 ،4في العقد الفريد ،199 :6 ،317: 6/والبيتان
( )2 ،1في البر�صان والعرجان ،)357- 356/والبيتان
( )10 ،9ف��ي ال�ت��ذك��رة ال�ح�م��دون�ي��ة ،125 :4/ونهاية
الأرب ،279 :3/والبيت ( )10في كتاب �سيبويه:1/
 ،70والأزمنة والأمكنة ،317 :2 /والحلل في �شرح �أبيات
الجمل ،171 /و�أمالي ابن ال�شجري ،204-203/ومن
دون ن�سبة في خزانة الأدب .270 :9/
-05في العقد الفريد (�....إذا َن َز ُلوا ُد ْ�س َم ا ْل َع َما ِئم ت َْح ِكيها
ال�شّ ِ
ياط ْينُ ).
-0في العقد الفريد ( �ألقيت ُجلتنا �شطرين.)...
-07الإبل ،76/والكنز.86 /
-08الإبل ،110/والكنز .107/
-01العباب الزاخر والل�سان  /مادة مرق.
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-0معجم البلدان .297 :2 /
-مجاز ال �ق��ر�آن  ،177 :1/وم��ن دون ن�سبة ف��ي تف�سير
الطبري.311 :9 /
-2تهذيب اللغة /مادة زار.240 :13 ،
-اال�شتقاق .25/
�-سمط اللآلي.667- 666 /
�-5سمط اللآلي 371 :1 /والكنز 0198/العباب الزاخر
/م��ادة  :خر�ص،جمهرة اللغة  ،245 :2/وف��ي الل�سان
والتاج  /مادة  :خر�ص ،وفيه متدافع بين الأرقط وحميد
ابن ثور ،ولكني وجدته في مو�ضع �آخر من الل�سان من�سوب ًا
�إلى الأرقط ،الل�سان مادة  :د�أي.
-الل�سان  /مادة  :ح�ض�ض .
-7كتاب �سيبويه  ،408 :1 /وال ��درر اللوامع ،250: 2/
وين�سب لر�ؤبة في ملحق ديوانه  ،181 /وهو بال ن�سبة
في المقت�ضب  ،141 :4/و�سر �صناعة الإعراب ،296/
ور�صف المباني ،201/والل�سان مادة ( :ع�صف) ،وهمع
الهوامع .150 : 1/
-8ين�سب البيت �إلى ُحميد الأرق��ط في الدرر اللوامع :6/
 ،19وين�سب لحكيم بن مع ّية في خزانة الأدب،62 :5/
 ،63ولأب��ي الأ� �س��ود الحماني ف��ي �شرح المف�صل :3/
 ،61 ،59والمقا�صد النحوية  .7 :4/وب�لا ن�سبه في
كتاب �سيبويه ،345 :2/والخ�صائ�ص ،370 :2 /و�أو�ضح
الم�سالك  ،320 :3 /وهمع الهوامع .120 :2/
-1الأبيات (  )4 ،2 ، 1في الل�سان وتاج العرو�س  /مادة :
هيه ،ين�سب لحميد الأرقط ،وكذلك ين�سب لأبي النجم
كما في ديوانه.74 /
-20تدافع القول في ن�سبة هذا البيت فقد ن�سبه �أبو عبيد في
غريب القر�آن ،68 : 1/للأغلب العجلي �أما ابن �سيده في
المخ�ص�ص  ،422 :2/فقد ذهب �إلى �أنه للأرقط ،غير
�أن التدافع ح�صل في الل�سان والتاج عندما جعاله مرة
للأرقط في مادة  :رو�ض ،ومرة للأغلب في مادة قر�ض،
و�إن�ن��ا نرجح ن�سبته لحميد الأرق��ط اعتماد ًا على قول
الجاحظ �إن حميد ًا كان يجيد الرجز والقري�ض.
-2جاء في الل�سان من�سوب ًا �إلى حميد بن ثور /مادة  :هيا،
ومن�سوب ًا �إلى الأرقط في الل�سان �أي�ض ًا مادة :ويح.

حميد
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الم�صادر والمراجع

مقـــاالت

 .1الإبل /الأ�صمعي (ت215هـ) /تح:د .حاتم ال�ضامن -مط:
دار الب�شائر  -دم�شق -ط.2003 -1
�	.2أدب الكاتب /اب��ن قتيبة ( 276ه �ـ) تحـ :محمد محيي
الدين :حيدر �آباد -الدكن 1318 -هـ.
 .3الأزمنة والأمكنة /المرزوقي (ت421هـ) طبعة :حيد �آباد
 الدكن 1318-هـ. .4الأزهية في علم  -الحروف� /أبو الح�سن الهروي  /تحـ
عبد المعين الملوحي  /مط :مجمع اللغة العربية بدم�شق.
�	.5أ�سرار العربية /ابن الأنباري (577هـ) تح :محمد بهجت
البيطار /مط :المجمع العلمي العربي  -دم�شق-ط-1
.1957
 .6الأ�شباه والنظائر /الخالديين /تحـ :محمد يو�سف نجم/
القاهرة  -ط.1958 -2
 .7اال�شتقاق /ابن دريد (321هـ)/تحـ :عبد ال�سالم هارون/
مط :مكتبة المثنى -بغداد -ط.1979 -2
�	.8إ�صالح المنطق /ابن ال�سكيت (ت244ه�ـ)� /شرح وتحـ:
�أح�م��د محمد �شاكر وع�ب��د ال���س�لام ه ��ارون /م��ط :دار
المعارف  -م�صر -تاريخ المقدمة.1949 -
 .9الأغاني� /أبو الفرج الأ�صفهاني 356-هـ) /بعناية :عبده
مهنا /مط :دار الكتب العلمية  -بيروت -ط.2002 -4
 .10الأمالي� /أبو علي القالي (356هـ) مط :دار الكتب العلمية-
بيروت -ط.2002-1
 .11الأمالي ال�شجرية  /ابن ال�شجري 499-هـ) /طبعة حيدر
�آباد -الدكن 1349-هـ.
�	.12أن�ساب الأ� �ش��راف /ال �ب�لاذري (ت279ه� �ـ)  /بيروت -
.1979
 .13الإن�صاف في م�سائل الخالف /ابن االنباري (577هـ)/تحـ
محمد محيي الدين /مط :ال�سعادة  -م�صر1385 -هـ.
 .14الأوائ��ل  /الع�سكري (ت395ه �ـ) /مط :دار الكتب العلمية
 بيروت -ط.1987-1�	.15أو�ضح الم�سالك  /ابن ه�شام (ت761ه��ـ) /تح :محمد
محيي الدين /مط :دار الجيل  -بيروت -ط.1979-5
 .16البخالء /الجاحظ (ت255ه � �ـ) �/ضبط و��ش��رح� :أحمد
العوامرة وعلي الجازم /مط :دار الكتب العلمية-بيروت-
ط.2005 -1

 .17البر�صان وال�ع��رج��ان /الجاحظ (ت255ه� �ـ)/ت ��ح عبد
ال�سالم هارون -مط :دار الر�شيد -بغداد .1982-
 .18بغية الطلب  /ابن العديم (660ه�ـ)  /تح� :سهيل زكار/
مط :دار الفكر  -دم�شق .1987 -
 .19بهجة المجال�س  /ابن عبد البر القرطبي (ت463ه�ـ)/
ت��ح :محمد مر�سي الخولي /م��ط :دار الكتاب العربي-
القاهرة.1981 -
 .20البيان والتبيين /الجاحظ (ت255هـ) /تحـ :عبد ال�سالم
هارون /مط :دار الجيل  -بيروت( -د.ت).
 .21تاج العرو�س /الزبيدي (ت1205ه �ـ)  /مكتبة الحياة -
بيروت( -د.ط) (د.ت).
 .22التذكرة الحمدونية /ابن حمدون (562هـ) /تح� :إح�سان
عبا�س وبكر عبا�س /مط :دار �صادر  -بيروت.1996 -
 .23تلخي�ص ال�شواهد /اب��ن ه�شام (761ه� �ـ) تحـ :عبا�س
م�صطفى ال�صالحي  /المكتبة العربية  -بيروت -ط-1
.1986
 .24تهذيب اللغة /الأزه��ري (ت370ه �ـ) /تحـ :عبد ال�سالم
هارون /مط الم�ؤ�س�سة الم�صرية  -ط.1964 ،1
 .25ثمار القلوب  /الثعالبي (ت 429ه� �ـ) /ت��ح :محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم -مط :دار المعارف  -م�صر ( -د.ت).
 .26ثمرات الأوراق بحا�شية الم�ستطرف  /ابن حجة الحموي
(ت837هـ)  /طبعة مط :اال�ستقامة  -م�صر 1379 -هـ.
 .27جامع البيان /الطبري (310هـ)/تح :هاني الحاج و�آخرين
 /المكتبة التوفيقية  -القاهرة ( -د.ت).
 .28الجامع لأحكام القر�آن  /القرطبي (ت617هـ) مط :دار
الكتب العلمية -بيروت ط.2005- 2
 .29جمهرة الأمثال /الع�سكري (ت 395هـ) /تح :محمد �أبو
الف�ضل وعبد المجيد قطام�ش /مط :دار الجيل  -بيروت
 ط ( -2د.ت). .30جمهرة اللغة  /ابن دريد (ت321هـ)/تحـ :رمزي بعلبكي/
مط :دار العلم  -بيروت -ط.1987-1
الحلل في �شرح �أبيات الجمل  /ابن ال�سيد البطليو�سي
ُ .31
(ت521هـ) /م�صطفى �إمام  -القاهرة .1987 -
 .32الحما�سة الب�صرية� /صدر الدين الب�صري (659ه �ـ)/
مط :عالم الكتب  -بيروت (د.ت).
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 .33الحور العين /ن�شوان الحميري (573هـ) /ن�شره :محمد
زاهد الكوثري /م�صر .1948 -
 .34الحيوان  /الجاحظ (ت255هـ)/تح :محمد با�سل عيون
ال�سود /مط :دار الكتب العلمية  -بيروت -ط.2003 - 2
 .35خزانة الأدب  /البغدادي(ت 1093هـ) تحـ :عبد ال�سالم
هارون /مط :الخانجي -القاهرة -ط.1986-3
 .36الخ�صائ�ص /اب��ن ج�ن��ي(ت 391ه��ـ) تحـ :محمد علي
النجار /مط :دار الكتب -م�صر 1376-هـ.
 .37الدرر اللوامع على همع الهوامع مع �شرح جمع الجوامع/
ال�شنقيطي� /شرح وتحـ :عبد العال �سالم مكرم /مط دار
البحوث العلمية -الكويت -ط.1981-1
 .38ديوان الحما�سة � /أبو تمام (ت231هـ) /تحـ :عبد المنعم
�أحمد �صالح.
 .39ديوان ر�ؤبة/جمع وليم �آلورد  -ليب�سك .1903 -
 .40ر�سالة الغفران/تحـ عائ�شة عبد ال��رح�م��ن ،ط ،3دار
المعارف ،م�صر.1963 -
 .41ر�صف المباني /المالقي (ت705ه��ـ) تحـ �أحمد محمد
الخراط /مطبوعات :مجمع اللغة العربية  -دم�شق  -ط-1
.1975
 .42الرو�ض الأنف /ال�سهيلي (ت581هـ) تحـ طه عبد الرو�ؤف
�سعد  /المط :دار المعرفة ،بيروت 1338 -هـ.
�� .43س��ر �صناعة الإع � ��راب /اب��ن ج�ن��ي (ت391ه � � �ـ) /تحـ
م�صطفى ال�سقا و�آخرين/مط :م�صطفى البابي الحلبي-
ط.1954-1
� .44سمط ال�ل�آل��ي /البكري (ت487ه � �ـ) /تح:عبد العزيز
الميمني /مط :لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر -م�صر-
1354هـ.
� .45سمط النجوم العوالي  /عبد الملك الع�صامي (ت1111هـ)
مط :المطبعة ال�سلفية  -القاهرة 1379 -هـ.
� .46شرح �أدب الكاتب /الجواليقي (ت 540هـ)  /م�صر -
1350هـ.
� .47شرح المف�صل /ابن يعي�ش (ت 643هـ) /تح :محمد منير
 م�صر .1931-1928 -� .48شرح جمل الزجاجي/ابن ع�صفور (ت 669هـ) /تقديم
وتعليق :فواز ال�شعار/مط :دار الكتب العلمية -بيروت -
ط.1998-1
� .49شرح �شواهد الإي�ضاح لأبي علي الفار�سي /ابن بري (ت
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582ه �ـ)  /تقديم وتحـ :عبيد م�صطفى  /مطبوعات :
مجمع اللغة العربية  -القاهرة .1985 -
� .50شرح �شواهد المغني  /ال�سيوطي (ت 911ه�ـ)  /المط:
البهية 1322 -هـ.
� .51صبح الأع�شى  /القلق�شندي (ت 821ه��ـ)  /م��ط :دار
المعرفة  -بيروت  -ط.2005 -1
 .52ال�صحاح /ال�ج��وه��ري(ت393ه�ـ) بعناية :خليل م�أمون
�شيحا /مط :دار المعرفة  -بيروت-ط1ط .2005
/ .53العباب الزاخر ،ال�صاغاني650( ،هـ) ،تح محمد ح�سن
�آل يا�سين ،مط :دار الر�شيد ،بغداد .1981-77
 .54العقد الفريد /اب��ن عبد رب��ه (ت 328ه �ـ) /طبعة :دار
�إحياء التراث العربي  -بيروت  -تاريخ المقدمة.1989 -
 .55عيون الأخبار  /ابن قتيبة (ت 276هـ) /مط :دار الكتب
الم�صرية -القاهرة .1963 -
 .56غريب الحديث /البن قتيبة(ت 276هـ) /مط :دار الكتب
العلمية -بيروت  -ط1408 -1هـ.
 .57فحولة ال�شعراء  /الأ�صمعي (ت 216هـ)  /تحـ� :ش .توري
 /مط :دار الكتاب الجديد  -بيروت .1971
 .58فرحة الأديب /الغندجاني ( ت.نحو 430هـ).
 .59فعلت و�أفعلت � /أبو حاتم ال�سج�ستاني (ت 255هـ) /تحـ:
خليل العطية /مط :جامعة الب�صرة .1979-
 .60الفهر�ست  /ابن النديم (ت 385ه �ـ) /مط :دار الكتب
العلمية  -بيروت  -ط.2002 -2
 .61الكامل في اللغة والأدب  /المبرد (ت 285ه �ـ) /تحـ:
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم وال�سيد �شحاته /مط :دار الفكر
العربي  -القاهرة .1981 -
 .62الكتاب� /سيبويه (ت نحو 180هـ)  /تحـ :عبد ال�سالم
هارون /مط :الخانجي.
 .63كتاب ال�صناعتين� /أب��و هالل الع�سكري (ت 395ه �ـ) /
�ضبطه :مفيد قميحة /مط :دار الكتب العلمية  -بيروت
 ط.2008-1 .64الكنز اللغوي في الل�سان العربي  /ابن ال�سكيت(ت 244هـ)
/ن�شره� :أوغ�ست هفنر /المط :الكاثوليكية  -بيروت -
.1903
 .65ل�سان العرب  /ابن منظور (ت 711هـ) /مط :دار �صادر-
بيروت -ط.2004 -3
 .66اللمع في العربية  /ابن جني (ت 391ه�ـ) /تحـ :ح�سين

حميد
الأرقط
حياته وما
تبقى من
�شعره

مقـــاالت

محمد محمد �شرف /مط :عالم الكتب  -القاهرة -ط-1
.1979
 .67مجاز القر�آن� /أبو عبيدة (ت 209هـ) /تح :ف�ؤاد �سزكين،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.1954 ،2
 .68مجال�س ثعلب� /أحمد بن يحيى ثعلب(ت 392هـ) /تحـ:
عبد ال�سالم هارون  /م�صر -ط.1987 -5
 .69مجمع الأم�ث��ال  /الميداني (ت 518ه�ـ) /تقديم نعيم
زرزور /مط :دار الكتب العلمية -بيروت.2004-
 .70المحا�سن والم�ساوئ /البيهقي (ت  )320تحـ:محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم  /مط :نه�ضة م�صر -القاهرة .1961 -
 .71محا�ضرات الأدب��اء  /الراغب الأ�صفهاني(ت 520هـ) /
المط :ال�شرقية -القاهرة 1336هـ.
 .72المحت�سب في تبيين وجوه القراءات /ابن جني (ت391هـ)
/تحـ :النجدي والنجار و�شلبي /مطبوعات :المجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية  -م�صر 1386 -هـ.
 .73المحكم والمحيط الأعظم /ابن �سيده(ت 458هـ) /تحـ:
عبد الحميد هنداوي /مط :دار الكتب العلمية -بيروت-
ط.2000 -1
 .74المخ�ص�ص  /ابن �سيده(ت 458ه �ـ) /تحـ :ال�شنقيطي
وعبد الغني محمود /بوالق 1318-هـ.
 .75الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف /الأب�شيهي( /ت852هـ)
/مطـ :اال�ستقامة  -م�صر 1379 -هـ.
 .76الم�ستق�صى في �أمثال العرب  /الزمخ�شري (/ت 538هـ)
/مط :دار الكتب العلمية  -بيروت -ط.1987 -3
 .77المعاني الكبير /ابن قتيبة(/ت 276هـ) /مطـ :دار الكتب

العلمية  -بيروت -ط.1984 -1
 .78معجم الأدب��اء /ياقوت الحموي (ت  626هـ) طبعة دار
�إحياء التراث العربي -بيروت(-د.ت).
 .79معجم البلدان  /ياقوت الحموي (ت 262هـ) مط :دار
�صادر -بيروت(-د.ت).
 .80معجم ما ا�ستعجم  /لأبي عبيد البكري (ت487هـ) تحـ:
جمال طلبة /م��ط :دار الكتب العلمية -ب �ي��روت-ط-1
.1988
 .81المف�صل في العربية ،الزمخ�شري( )538دار �صادر -
بيروت (مع �شرح المف�صل).
 .82المقا�صد النحوية  /العيني /على هام�ش خزانة الأدب-
دار �صادر (د.ط)(-د.ت).
 .83المقت�ضب/المبرد (285ه�ـ)/ت�ح�ـ محمد عبد الخالق
ع�ضيمة -مط :عالم الكتب ،بيروت( ،د.ت).
 .84منتهى الطلب ،ابن المبارك (ت بعد 589هـ) /تح :محمد
نبيل الطريفي /مط :دار �صادر -بيروت .1997 -
 .85ن�ضرة الإغري�ض في ن�صرة القري�ض /المظفر العلوي
(ت656هـ) /تحـ نهى عارف الح�سن  /دم�شق.1976-
 .86نهاية الأرب /النويري(ت733هـ)/مط :دار الكتب العلمية
 بيروت -ط.2005-1 .87نور القب�س  /المرزباني (ت 384هـ)  /تحـ :رودلف زلهايم
 /في�سبادن 1384 /هـ.
 .88همع الهوامع  /ال�سيوطي (ت911هـ) /مط :مكتبة الكليات
الأزهرية  -القاهرة  -ط1327 -1هـ.
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�صرخات اال�ستغاثة الن�سوية الثالث كان لها ما
بعدها في تاريخنا
الدكتور :ظهور �أحمد �أظهر

جامعة في�صل �آباد  -باك�ستان
�إن للمر�أة في تاريخ الإ�سالم ل��دوراً ال يمكن �إنكاره �أو تجاهله ،كما �أن لها مكانة في �شريعته ال
يمكن �إهمالها �أو الإغ�ضاء؛ عنها �إذ ال تقل عن مكانة الرجل ،وقد يكون لها من الف�ضل ما ال ي�شاركها
فيه الرجل ،فهذه هي �أمنا -نحن الم�سلمين جميعاً  -ال�سيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل عنها قد
كانت �أول من �صدقت بر�سالة الإ�سالم و�أيدت ر�سوله الأمين  فيما بعث به من الر�سالة الخالدة
الخاتمة التي كانت دون �شك هي الر�سالة الأولى والأخيرة �إلى الب�شرية كافة� -إذ كان نبينا الخاتم
 هو �أول النب ّيين و�آخرهم بعثاً .ور�سالة الإ�سالم هي الر�سالة ال�شاملة ،الم�صدقة لما �سبقها
من الر�سل والأنبياء في التاريخ عبر الع�صور ،كما ن�ص عليه الكتاب العزيز!  نعم قد �صدقت به
و�شجعته خديجة ر�ضي اهلل عنها حين �شرفه اهلل بر�سالته ال�شاملة �إلى الب�شرية كافة ونزلت عليه
الآي الخم�س الأولى من القر�آن الكريم فجاء �إلى المنزل في �شي ٍء من اال�ضطراب وهو يقول لأهله:
«زملوني! ز ّملوني!» فقالت له ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها وهي تهدئ من روعه « كال! ال يخزيك
ّ
اهلل �أب��داً! �إنك لت�صل الرحم�...إلى �آخر الكلمات التي عا�شت وخلدت ذكرى خديجة ر�ضي اهلل عنها
ورفعت من مكانة المر�أة الم�سلمة التي ما زالت تقوم بدورها العملي الفعال المطلوب منها في بناء
المجتمع الإ�سالمي وتطويره وقد �صنعت  -وما تزال ت�صنع  -التاريخ ،وحركت  -وما تزال تحرك،
حوادثه الطارئة ،وقد قادت  -وما تزال وقائعها الباهرة!
ول �ك��ن ل ��دور ال��م��ر�أة الم�سلمة ف��ي تاريخنا
الإ�سالمي جانب ًا �آخ��ر قد ال نجد له نظير ًا عند
غيرها من ن�ساء العالم ،وه��ذا الجانب الفريد
من دور المر�أة عبارة عن �صيحات و�صرخات قد
ارتفعت وم��ا ت��زال ترتفع بين حين و�آخ��ر �إال �أن
بع�ضها ذهب �سدى وكان �صدى في �صحراء ولكن
البع�ض منها قد ارتفع ف�صنع تاريخ ًا مجيد ًا ما
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ي��زال لنا مو�ضع فخر واع�ت��زاز ه��ذه ال�صرخات
ارتفعت فزينت ت��اري��خ الإ� �س�لام ،وت��رك��ت �آث ��ار ًا
خالدة وذكريات عطرة تدعونا للإعجاب والتقدير
والوقوف عندها �إكبار ًا و�إجال ًال ،وكانت من بينها
�صرخة قد تناولها الأ�ستاذ �أحمد باكثير ،رحمه
اهلل وتغمده بغفرانه ،قد �سجلها في روايته الخالدة
«وا �إ�سالماه!» و�سنعود �إل��ى موجز درا�ستها بعد

�صرخات
اال�ستغاثة
الن�سوية
الثالث
كان لها ما
بعدها في
تاريخنا

قليل ،بتوفيق اهلل ع ّز وج ّل ،ولكن قبل ذلك� ،سوف
نتناول بع�ض الجوانب المهمة للمو�ضوع لكي نمهد
للحديث عنه تمهيد ًا ،وباهلل التوفيق.
� ً
أوال� :صلتي بهذا الكتاب الجليل :

مقـــاالت

لقد عرفت الأ�ستاذ علي �أحمد باكثير ،رحمه
اهلل ،و�أن��ا طالب ف��ي ال��درج��ة الثانوية م��ن خالل
م��ا ق��ر�أت��ه ف��ي ال �ج��رائ��د وال �م �ج�لات الأردي� ��ة في
باك�ستان عن ال�شاعر اليمني الثائر محمد محمود
الزبيري ال�شهيد ،رحمه اهلل( .وق��د ا�ست�شهد في
�سنة 1965م) ،ذلك ال�شاعر العظيم الذي كان
معجب ًا بالعالمة محمد �إقبال فقد قلده في �شعره
وفي بع�ض ما �ألف من الق�ص�ص والروايات كروايته
الخالدة «م�أ�ساة واق ال��واق» فقد قلد فيها ر�سالة
الخلود لإقبال ،وكان الزبيري قد لج�أ �إلى باك�ستان
ومكث فيها مدة من الزمان ،وكان يكثر الحديث
عن مواطنه ومعا�صره ال�شاعر الكاتب علي �أحمد
باكثير فيما كان يتحدث به عن المو�ضوعات الأدبية
المعا�صرة في وقته ،وكان من بينها الحكم الرجعي
الغا�شم في اليمن وف��ي غيره من البالد العربية
�آن���ذاك ،وك��ان ذل��ك ف��ي الخم�سينات م��ن القرن
الع�شرين الميالدي المن�صرم ،ولم يكن الزبيري،
رحمه اهلل ،يعرف الأردية لغة باك�ستان القومية كما
�أنه لم يكن يجيد الإنجليزية فكان يجد �صعوبة �أيما
�صعوبة في التفاهم مع النا�س في باك�ستان ،ولم
يكن يجد من يقوم بدور الترجمان بينه وبين ال�شعب
الباك�ستاني ،وقد كان ذلك مما حبب العربية �إلي
وجعلني �أجتهد في درا�ستها و�إتقانها لكي �أتمكن من
القيام بدور الترجمان بين �إخوتي العرب الكرام
وبين ال�شعب الباك�ستاني و�أكون قنطرة بين الأدب

العربي والآداب الباك�ستانية!! وكنت �أغتنم الفر�ص
المتاحة لالحتكاك ب�أهل اللغة من الزوار وال�ضيوف
العرب الكرام وكنت �ألتقط الكلمات الجديدة من
لدي الكثير من المفردات العربية
�أفواههم ،فاجتمع ّ
بالإ�ضافة �إل��ى معرفة اللهجات العربية المتنوعة
وعلى ر�أ�سها لهجة م�صر الأزه��ري��ة ،وذل��ك لأن
الذين التقيت بهم كان �أكثرهم من م�صر الأزهر
ال�شريف!
ّثم �أتيح لي االطالع على المجالت العربية الأدبية
فقر�أت بع�ض ما كتب فيها عن علي �أحمد باكثير �أو
ن�شر له فيها من �إنتاجه الأدبي وخا�صة ما ن�شر له
فيها من م�سرحياته الق�صيرة في ف�صل واحد ،وقد
كانت من بينها م�سرحية «مولد النور» وهي م�سرحية
رائعة عن مولد الر�سول  فقر�أتها ف�أعجبتني ّثم
كررت قراءتها ّثم ر�أيتني يوم ًا ك�أنني �أ�ستطيع �أن
�أترجمها �إلى الأردية فكانت �أول م�سرحية عربية،
�أو قل �أول كتابة عربية ترجمتها �إل��ى الأردي��ة ّثم
ن�شرتها في مجلة �آ�سيا الأ�سبوعية الأردية ال�صادرة
م��ن اله��ور ث� ّ�م اطلعت على م�سرحية �أخ��رى له،
وكان عنوانها «الم�شرك الأول» فقر�أتها فترجمتها
فن�شرتها في نف�س المجلة ثم ق��ر�أت له م�سرحية
في ف�صل واحد وكان عنوانها «�أ�صحاب الغار» وهم
غير �أه��ل الكهف الذين ذك��روا في �سورة الكهف
م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م ،وال��ذي��ن ق��د ت�ن��اول ق�صتهم
الكاتب الم�سرحي الم�صري العظيم الأ�ستاذ توفيق
الحكيم ،رحمه اهلل ،وقد ترجمت م�سرحية توفيق
الحكيم هذه �إلى الأردي��ة ون�شرتها ككتاب م�ستقل
من اله��ور في 1976م ،و�أم��ا م�سرحيتا باكثير
الأخيرتان فقد ن�شرتا �أي�ض ًا في مجلة �آ�سيا كما
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ن�شرت الف�صول الأولى من رواية باكثير الطويلة «وا
�إ�سالماه» في حلقات في المجلة نف�سها!! ثم تلقيت
معلومات عن الكاتبين الم�سرحيين كليهما فكتبت
مقالين م�ستقلين عنهما ف�أما المقال الذي كتبت
عن باكثير فقد ن�شر في مجلة �آ�سيا المار ذكرها،
و�أما المقال الذي �أعددته عن توفيق الجكيم فقد
ن�شر في مجلة تهذيب الأخالق الف�صلية ال�صادرة
من الهور في �سنة 1974م.

الحجاج بن يو�سف الثقفي ،وال��ي ال�ع��راق للوليد
ابن عبد الملك قائلة« :واحجاجاه!» فلبى الحجاج
دعوتها و�أر�سل جي�ش ًا عربي ًا لإنقاذها و�إنقاذ الأيامى
واليتامى العرب الم�سلمين تحت قيادة القائد اليافع
العربي ال��ذي ق��اد الجي�ش وه��و لم ي�سلخ ال�سابعة
ع�شرة م��ن ع �م��ره فتمت ف�ت��وح ال�سند والهند
على يديه وهي المناطق المفتوحة التي تتكون منها
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية اليوم!

ً
ثانيا  :ال�صرخات الن�سوية الثالث :

وقد تناول ق�صة هذه ال�صرخة الن�سوية كاتب
�إ�سالمي باك�ستاني وهو الأ�ستاذ (ن�سيم حجازي،
رحمه اهلل) ،فقدمها �أجود تقديم و�صورها �أح�سن
ت�صوير ،وقد فرغ كاتب هذه الأ�سطر من تعريبها
قبل ثالثين عام ًا ،وهي �أول رواية تم تعريبها ،وكانت �صرخات
اال�ستغاثة
بطلة الق�صة (ناهيد) قد كتبت ر�سالة بدمها على
الن�سوية
منديلها وبعثت بها �إلى الحجاج كما ت�صورها وقدمها
الثالث
الكاتب الباك�ستاني الأ�ستاذ ( ن�سيم حجازي) بقلمه ،كان لها ما
فهي تقول للحجاج في ر�سالتها:
بعدها في

و�أما ال�صرخات الن�سوية الثالث التي كان لها ما
بعدها ،والتي �صنعت التاريخ وغيرت مجراه ،فقد
كانت �أواله��ا وعلى ر�أ�سها في مقالنا هذا الموجز
�صرخة بنت عربية من بين الأوالد اليتامى للعرب
ال��ذي��ن ك��ان��وا ق��د خ��رج��وا ت�ج��ار ًا �إل��ى �شبه القارة
فنزلوا في جزائر �سرنديب (�أو �سري النكا اليوم)
قبل الإ� �س�لام ث� ّ�م بلغتهم ال��دع��وة ف�أ�سلموا وك��ان
ملك �سرنديب قد بعث به�ؤالء اليتامى والأيامى مع
الهدايا الثمينة من عنده �إلى الحجاج بن يو�سف
والي العراق حينذاك وهو يتودد �إليه ويريد تح�سين
عالقات بلده مع الدولة العربية الكبرى في عهد
الوليد ب��ن عبد الملك ،الخليفة الأم ��وي ،وم��رت
ال�سفن العربية التي كانت تحمل ه ��ؤالء اليتامى
والهدايا من البحر الهندي عند �شواطئ ال�سند
فهاجمها قرا�صنة ال�سند من عمالء ملك ال�سند
(داه��ر) ال��ذي قتله فاتح ال�سند محمد بن قا�سم
قا�سم الثقفي ،رحمه اهلل ،ونهب القرا�صنة
الهدايا الملكية وقب�ضوا على الأي��ام��ى واليتامى
العرب الم�سلمين وكانت فيهم بنت عربية ت�سمى
ناهيد ف�صرخت وا�ستغاثت ورفعت �صوتها تنادي
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�إنني على ثقة ويقين ب ��أن وال��ي ال�ع��راق يكون
قد �أ�صدر �أوامره �إلى جنوده الأباة الكماة ليركبوا
خيولهم العربية ال�سريعة وذلك بمجرد �سماع ق�صة
الأي��ام��ى واليتامى الم�سلمين الأ��س��رى على ل�سان
ر�سولهم المر�سل �إل��ى الحجاج و�أن��ه لن يكون في
حاجة �إلى �أن يقر�أ ر�سالتي هذه ( التي كتبتها بدمي
على منديل ل��ي!) ولكن �إذا ك��ان دم الحجاج بن
يو�سف  -ال �سمح اهلل! -قد انجمد في عروقه وفقد
الحمية العربية الإ�سالميـة ف�إذن �أرى �أنـه ال يمكـن
�أن تنفعه هذه الأ�سطر القليلة التي كتبتها و�إنني
�أنا ابنة �أبي الح�سن العربي الم�سلم الغيور و�أخي
ال�شقيق ما زلنا في م�أمن من اعتداء العدو و�سجنه

تاريخنا

حتى الآن �إال �أن زمالءنا كلهم �أ�صبحوا �أ�سرى في
�أيدي �أولئك الظالمين الذين ال يعرفون الرحمة وال
ال�شفقة!!

مقـــاالت

«ت�صور يا حجاج! ه�ؤالء الأ�سرى المظلومين في
زنزانة! ينتظرون وقد �أرهفوا �سمعهم و�آذانهم لكي
ي�سمعوا �أ�صوات �سنابك الخيل العربية التي �ستحمل
المجاهدين الم�سلمين �إليهم وقد جاء لنجدتهم
و�إنقاذهم� ...إنه لمن المعجزات يا حجاج! حيث
نجوت �أنا و�شقيقي من �أيدي �أولئك الذئاب الذين
ال يزالون يبحثون عنا في كل مكان ...وقد يعثرون
علينا �أي�ض ًا فيقتلوننا في زنزانة �أو �إنني قد �أموت
قبل ذل��ك ب�سبب ال�ج��روح التي �أ�صابتني ف�أكون
�سعيدة الحظ �إذا نجوت بالموت من تلك العاقبة
ال�سيئة والم�صير الم�ؤلم الذي ينتظرنا ولكنني يا
حجاج! �س�أموت وفي قلبي الح�سرات على ما حرمت
من ر�ؤية الخيول العربية ال�سريعة التي �سوف تحمل
الفر�سان ال�شجعان العرب الكرام الذين يطوقون
�أب��واب �إفريقيا وترك�ستان اليوم ويكادون يحتلون
الأندل�س �إال �أنهم لم يتمكنوا من الو�صول �إلى ه�ؤالء
اليتامى البائ�سين والأطفال الأبرياء من �شعبهم
الأبي لينقذوهم من �أيدي الطغاة الظالمين ...وال
�أدري كيف يمكن لذلك ال�سيف ال�صارم الم�سلول
العربي وقد ُ�س َّل وق�ضى على جبابرة الروم والفر�س
ونزل عليهم كال�صاعقة� ،أنى لذلك ال�سيف العربي
ال�صارم الم�سلول �أن يكل �أمام ملك ال�سند المتكبر
العنيد الحقير� ...إنني ال �أخاف الموت...و�س�أموت..
�أما �أنت يا حجاج! فما دمت حي ًا فعليك �أن تغيث
ه�ؤالء الأيامى واليتامى من �شعبك الأبي الغيور...
(ناهيد االبنة البائ�سة ل�شعب �أبي! ).

فكانت ه��ذه ال�صرخة الن�سوية الأول���ى من
بين تلك ال�صرخات الن�سوية الثالث التي غيرت
مجرى التاريخ والتي كان لها ما بعدها ،وهذه هي
التي دعت العرب �أو اقل هي التي تحدتهم وحثتهم
على اقتحام المعارك الدامية الحا�سمة في ال�سند
والهند ومهدت ال�سبيل للفتوح الإ�سالمية التي
�صنعت التاريخ و�أتاحت الفر�ص لتحقيق الأمجاد
التي ظلت وال تزال مو�ضع فخر واعتزاز للأجيال
المتعاقبة ،ولكن ال�ع��رب الم�سلمين الأوائ ��ل لم
يدخلوا هذه المعارك الدامية طمع ًا في الإغارات
�أو تحقيق ًا لأغ��را���ض دنيئة م��ن الطغيان وجمع
الغنائم ونهب الأموال ،كال! �إنما ترجع �أ�سبابها �إلى
�إثارة الفتن والف�ساد في �أر�ض اهلل من قبل �أولئك
الأع ��داء المف�سدين من �أج��ل ا�ستغالل الموارد
الإ�سالمية وا�ستعباد الم�سلمين الآمنين وتدمير
بالدهم الآمنة المطمئنة! فهذه هي قافلة الأيامى
واليتامى العرب الآمنين القادمين من �سرنديب
مع الهدايا من قبل ملكها لوالي العراق فيهاجمها
قرا�صنة ال�سند على مر�أى وم�سمع من ملكها الذي
يرف�ض الإفراج عن الأ�سرى المظلومين والتعاون
مع الحكومة العربية الإ�سالمية في دم�شق مما
يكرهها على التدخل الع�سكري المبا�شر ويمهد
ال�سبيل لفتوح ال�سند والهند.
قد تناول الكاتب الإ�سالمي الباك�ستاني الأ�ستاذ
(ن�سيم ح�ج��ازي) وق��ائ��ع ه��ذه الفتوح وحوادثها
ال�ت��اري�خ�ي��ة ف ��أل��ف رواي ��ة ت��اري�خ�ي��ة وق��د �سماها
(محمد بن قا�سم) �أو فاتح ال�سند ،ذلك الفتى
اليافع العربي البطل الذي قاد الجي�ش وانت�صر
على العدو وحقق الفتح الإ�سالمي المجيد وعمره
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لم يتجاوز �سبع ع�شرة �سنة فهو مثل ن��ادر فريد
بين فاتحي العالم الغزاة! وهو الذي فتح مناطق
ال�سند والهند ،وال��ذي يحبه ال�شعب الباك�ستاني
حب ًا �شديد ًا ويوقره توقير ًا بالغ ًا للغاية� .إذ هو بطل
من �أبطاله بل هو على ر�أ�س �أبطاله الذين �صنعوا
التاريخ وحققوا الأمجاد التي يفتخر بها كل م�سلم
باك�ستاني! وكان ذلك الفتى اليافع الفاتح البطل
يعتزم فتح بالد الهند كلها ولكن الأق��دار حالت
دونه ودون ما �أراده ل ّأن والي العراق الجديد كان
يعاديه ف�أ�صدر الأمر بعزله والقب�ض عليه وو�ضعه
في �سجن وا�سط ثم الق�ضاء عليه فيه ،وهو القائل
في �سجنه بوا�سط.
ف� �ل� �ئ ��ن ث� ��وي� ��ت ب� ��وا� � �س� ��ط وب� ��أر�� �ض� �ه ��ا
ره � � � ��ن ال� � �ح � ��دي � ��د م � �ك � �ب �ل� ً�ا م� �غ� �ل ��وال
ف � � �ل� � ��رب ف � �ت � �ي� ��ة ف � � ��ار� � � ��س ق � � ��د رع � �ت ��ه
ول� � � � � ��رب ق� � � � ��رن ق � � ��د ت� � ��رك� � ��ت ق �ت �ي�ل�ا
فكانت ه��ذه ه��ي ال�صرخة الن�سوية الأول��ى
من بين تلك ال�صرخات الن�سوية الثالث التي
ارتفعت ف��أث��ارت �ضجة وه � ّزت الدنيا و�صنعت
التاريخ وغيرت مجراه وهكذا كان لها ما بعدها
فلوال هذه ال�صرخة واال�ستغاثة على ل�سان فتاة
عربية م�ؤمنة لما احتفل الحجاج ب��ن يو�سف
بق�ضية الأي��ام��ى واليتامى العرب الأ��س��رى في
�سجون ال�سند ومحاب�سها ،ولما و�صل �إليهم
الجي�ش الإ�سالمي لإنقاذهم ،ولما علم التاريخ
محمد بن القا�سم الثقفي ،ذلك الفتى اليافع
والقائد البطل الذي قاد الجي�ش الغازي الفاتح
وفتح بالد ال�سند والهند (1ولوال هذه الوقائع
الحربية البطولية والفتوح الهائلة المده�شة
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لما اهتم بها كاتب �إ�سالمي كبير م��ن �أمثال
ن�سيم حجازي رحمه اهلل ،الذي �أث��رى ب�إنتاجه
الأدبي الأدبين الأوردي والعربي في نف�س الوقت!
وذل��ك �إن دلّ على ��ش��يء ف��إن�م��ا ي��دل على �أن
للمر�أة الم�سلمة دور ًا في تاريخ الإ��س�لام كما
�أن لها مكانة في �شريعته و�أنها ت�ساوي الرجل
في الحقوق والفرائ�ض وهي ت�شاركه في تطوير
المجتمع الإ�سالمي وتقدمه ونه�ضته!.
�أما ال�صرخة الن�سوية الثانية فهي ترجع �إلى
الحوادث التاريخية والوقائع الحربية التي كانت
بين ب�لاد ال��روم وبين العالم الإ��س�لام��ي!� .إنها
�صوت فتاة عربية ها�شمية قب�ض عليها الجي�ش
ال��روم��ي وك��ان��ت م��ن ب�ي��ن �آالف ن���س��اء م�سلمات �صرخات
اال�ستغاثة
�سباهن الرومان حين �أغ��اروا على مدينة زبطرة
الن�سوية
من مدن الإ�سالم الثغرية ثم على ملطية ثم على
الثالث
ح�صن عمورية التاريخي وكان نائب الإمبواطور كان لها ما
البزنطي وابنه توفيل �أو توفيل�س بن ميخائيل يقود بعدها في
الجي�ش ال ��روم ��ي (1وق��د تجبر وا��س�ت�ك�ب��ر بما تاريخنا
حقق من هذه الفتوح الباهرة وظن �أن لن يقدر
عليه قائد �أو فاتح عربي �أبد ًا! فقد �صرح الخطيب
البغدادي رحمه اهلل ،في تاريخه ب�أن ذلك القائد
الرومي كتب كتاب ًا �إل��ى الخليفة المعت�صم باهلل
العبا�سي يتهدده (1فيه ب�سوء العاقبة �إذا �أخط�أ
في ال�خ��روج �إليه لي�ستعيد منه المدن ال�سليبة؛
وذل��ك لأن الإم�ب��راط��وري��ة الرومية ق��د �أ�صبحت
�أق��وى في زعمه من الخالفة الإ�سالمية التي لم
تعد ق��ادرة على �إخ�ضاع ال��روم��ان وط��رده��م من
المدن ال�سليبة المحتلة ،ومما يدل على �أن هذه
ال�صرخة الن�سوية كانت قد ارتفعت من مدينة

زبطرة حين احتلها الرومان قول �أبي تمام الطائي
الذي يمدح المعت�صم في بائيته ال�شهيرة فيقول
له فيها:(1
ل �ب �ي ��ت �� �ص ��وت ��ا زب � �ط� ��ر ًّي� ��ا ه� ��رق� ��ت ل��ه
ك ��أ���س ال �ك��رى ور� �ض��اب ال �خ � ّرد ال �ع��ربِ
ع� ��داك ح��ر ال �ث �غ��ور ال�م���س�ت���ض��ام��ة عن
ب ��رد ال �ث �غ��ور وع ��ن �سل�سالها ال�ح���ص��بِ

مقـــاالت

هذه ال�صرخة �أو ال�صيحة الن�سوية �إنما كانت
��ص��وت ام ��ر�أة م�سلمة م�ستغيثة ق��د ه��ز العالم
الإ� �س�لام��ي ف��ي وق�ت��ه ف�صنع ت��اري�خ� ًا �إ�سالمي ًا
مجيد ًا نا�صع ال�صفحات ،وال يزال مو�ضع فخر
واع�ت��زاز ،كما �أن��ه م�صدر ا�ستحياء وا�ستهداء
للأجيال الم�سلمة القادمة فهذا هو م�ؤرخ الإ�سالم
الإمام ابن الأثير رحمه اهلل� ،صاحب الكامل في
التاريخ والمتوفى �سنة 630ه �ـ ،ي�سجل الحدث
في زبطرة وملطية والم�شهد القائم في بغداد
فيقول:(1
«لما خرج ملك الروم وفعل في بالد الإ�سالم
ما فعل ،بلغ الخبر �إلى المعت�صم ،فلما بلغه ذلك
ا�ستعظمه لديه ،وبلغه �أن امر�أة ها�شمية �صاحت
وهي �أ�سيرة في �أيدي الروم تقول« :وامعت�صماه!»
ف�أجابها وهو جال�س على �سريره« :لبيك لبيك!»
ونه�ض من �ساعته و�صاح في ق�صره« :النفير!
النفير!».
ويقال� :إن المعت�صم كان قد اعتزم على �أن
يقتل �أو ُيقتل في �سبيل الجهاد من �أجل �إنقاذ
الأ�سرى الم�سلمين وا�ستعادة المجد ال�سليب،
�أو ينت�صر على عدوه الرومي ف�أو�صى الخليفة

بهذه المنا�سبة بما يجب على كل قائد م�ؤمن
وم�سلم مجاهد �أن يو�صي به قبل الخو�ض في
المعركة لل�شهادة في �سبيل الحق �أو االنت�صار
على �أع��داء الإ��س�لام ،وذل��ك بح�ضور قا�ضي
الق�ضاة لبغداد والجمع ال�شاهد المحت�شد
بالمنا�سبة! ويتفق الم�ؤرخون على �أن المعت�صم
رح �م��ه اهلل ،ك��ان ق��د ت�ج�ه��ز ل �ه��ذه المعركة
الفا�صلة بين الحق والباطل جهاز ًا لم يتجهزه
خليفة قبله ق��ط م��ن ال�سالح وال �ع��دد والآل��ة
وحيا�ض الأدم والرويات والقرب وغير ذلك
من العدة والأداة!(1
وقد كان الو�ضع م�ؤلم ًا حزين ًا للغاية �إذ بلغ طاغية
الروم زبطرة فقتل من بها من الرجال و�سبى الذرية
والن�ساء ثم �أغار على ملطية وغيرها من ح�صون
الم�سلمين ف�سبى الن�ساء الم�سلمات ومثل يمن �صار
في يده من الم�سلمين ف�سمل �أعينهم وقطع �أنوفهم
و�آذانهم!(1
وهذا الظلم والطغيان وهذه الوح�شية والهمجية
كانت قد �أثارت �ضجة من غ�ضب ال�شعب الم�سلم
البا�سل وحفيظته كما �أغ�ضبت الخليفة ال��ذي
ت�أذى بها ،فعندما و�صلته ر�سالة الملك الرومي
ال�سخيفة بلهجته المتهددة �أمر المعت�صم بجوابها
فلما قرئ عليه الجواب لم يعجبه الجواب فقال
للكاتب« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أم��ا بعد
فقد ق��ر�أت كتابك و�سمعت خطابك ،وال�ج��واب
ما ترى ال ما ت�سمع! و�سيعلم الكفار لمن عقبى
الدار!.»(1
وعندما �أمر المعت�صم ب�إعداد جي�ش �إ�سالمي
جرار يكون �أوله عمورية و�آخره بغداد مع العدة
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والأ�سلحة ب�أنواعها و�أعلن قراره ب�أنه هو نف�سه
�سوف يقود الجي�ش ويقتحم المعركة الحا�سمة،
�أخ ��ذ المنجمون ين�صحون ل��ه �أال ي�خ��رج في
تلك ال�ساعة الم�ش�ؤومة وي�ؤجل الخروج �إال �أن
الخليفة البا�سل رف�ض ما اقترحوا عليه بت�أجيل
المهمة ولم يتردد فيما اعتزم عليه عام ًال بقول
القائل:(1
�إذا ك� �ن ��ت ذا ر�أي ف� �ك ��ن ذا ع��زي �م��ة
ف� � � � � ��إذا ف � �� � �س� ��اد ال � � � � � ��ر�أي �أن ت� � �ت � ��رددا
ولعل طاغية الروم كان على علم بما يهتم به
المعت�صم من �آراء المنجمين ومن ثم د�س له وحاول
�أن ي�ضعف من قوته ويحول دون ما يعتزم عليه من
الهجوم وا�ستعادة المدن والح�صون ال�سليبة �إال �أن
الخليفة العبا�سي كان قوي الإرادة متين العزيمة
كما كان قوي البنية �سليم البدن فلم يحفل بما
احتال به العدو الرومي من الحيلة ال�سخيفة ولم
يت�أثر بما تنب�أ به المنجمون وتخر�صوا عن ف�شل
المهمة الع�سكرية وع��ار���ض بكل ق��وة و�إي�م��ان ما
ن�صحوا به ورف�ض ما ر�أوه من م�صيره الم�ش�ؤوم
حتى نراه يرف�ض ويعار�ض ما حاوله البع�ض من
عمالء الطاغية من الرهبان والق�سي�سين الذين
التقى المعت�صم بهم وهو في طريقه �إلى عمورية
فقد مروا براهب رومي قد عرف بتكهناته على ما
حكاه الخطيب البغدادي وغيره من الم�ؤرخين،(1
و�س�أل بع�ضهم ذلك الراهب عن نجاح المعت�صم
في مهمته ودخ��ول��ه �إل��ى عمورية فقال الراهب:
�إن��ه ال يفتحها ملك مهاجم �أو قائد �إال �إذا كان
�أغلب جنوده من �أوالد الزنى ،فقال المعت�صم وقد
�أبلغوه ما قاله الراهب وهو ي�ستهزئ بقول الراهب
�آفاق الثقافة والتراث 143

مبت�سم ًا :ق��ول��وا ل��ه� :إن �أغ�ل��ب ج�ن��ودي م��ن �أوالد
الزنى! وذلك لأنني ال �أعرف �شيئ ًا عن �آبائهم �إذ
معظمهم من الأتراك والعجم!».
ويحدثنا الخطيب البغدادي (2ب�أن المعت�صم
غ��زا ب�لاد ال��روم ف�أنكى في العدو نكاية عظيمة
وكبده الخ�سائر وكال له من ال�ضربات واحدة تلو
الأخ��رى فكان قد ن�صب المجانيق على عمورية
و�شدد في ح�صارها حتى فتحها فقتل ثالثين �ألفا
و�سبى مثلهم وكان في �سبيه �ستون بطريق ًا ،وطرح
النار في عمورية من �سائر نواحيها ف�أحرقها وقلع
بابا من �أبوابها وجاء به �إلى بغداد فهو في ذلك
ي�شبه الملك محمود ًا الغزنوي الذي كان قد هزم
الهنادكة في معركته الأخ�ي��رة وال�سابعة ع�شرة �صرخات
اال�ستغاثة
معهم فقلع الباب الرئي�سي لمعبدهم ال�سمنى!
الن�سوية
وال��ذي لم ي��زل في كابل �إل��ى �أن ا�ستقلت الهند
الثالث
وتحررت من بريطانيا كما �أن المعت�صم كان قد كان لها ما
قب�ض على نائب الملك فجاء به �إلى بغداد مكب ًال بعدها في
مغلو ًال بالإ�ضافة �إلى ما ح�صل عليه من مقادير تاريخنا
خيالية من الغنائم والأ��س��رى ال تعد وال تح�صى
فكان انت�صاره هذا على الرومان انت�صار ًا عظيم ًا
وهزيمة نكراء قا�ضية حا�سمة لهم!
لقد كانت هذه هي ال�صرخة الن�سوية الثانية
التي �صنعت التاريخ وهي �أي�ض ًا ت�ستحق �أن تكون
مو�ضوع ًا لرواية تاريخية مثل «محمد بن قا�سم»
للأ�ستاذ ن�سيم حجازي �أو «وا �إ�سالماه!» للأ�ستاذ
ال�شاعر الأديب علي �أحمد باكثير! ولكن قد تناول
ه��ذه ال�صرخة الن�سوية الثانية وم��ا ك��ان لها من
النتائج والآث��ار �شاعر المعت�صم �أبو تمام الطائي
فاتخذها مو�ضوع ًا لبائيته الرائعة التي تعتبر من

عيون ال�شعر العربي العبا�سي والتي قد �سار بها
الركبان و�أ�صبح الدهر لها من�شد ًا على حد تعبير
�أبي الطيب المتنبي ،(2والتي مطلعها:
ال �� �س �ي��ف �أ� � �ص� ��دق �أن � �ب� ��اء م� ��ن ال �ك �ت��بِ
ف ��ي ح� ��ده ال �ح ��د ب �ي��ن ال �ج ��د وال �ل �ع��بِ
��ش��رح لنا �أب ��و ت�م��ام ف��ي ب��ائ �ي �ت��ه (2ه��ذه قول
المعت�صم في ر�سالته التي بعث بها �إل��ى طاغية
ال��روم « الجواب ما ت��رى ال ما ت�سمع!» وذل��ك لأن
ال�سيف �أ�صدق مما ينبئ به الكتاب �أو الر�سالة كما
�أن العلم ال�صحيح �إنما هو ما يلمع في �ضوء ال�سالح
الالمع من ال��رم��اح وال�سيوف ،وال تنفع في ذلك
النجوم �أو زخارف المنجمين ،يقول �أبو تمام:
بي�ض ال�صفائح ال �سود ال�صحائف في

مقـــاالت

م� �ت ��ون� �ه ��ن ج� �ل ��اء ال � �� � �ش ��ك وال � ��ري � ��بِ
�أي � ��ن ال� ��رواي� ��ة ب ��ل �أي � ��ن ال �ن �ج��وم وم��ا
� �ص��اغ��وه م��ن زخ ��رف ف�ي�ه��ا وم ��ن ك��ذبِ
ت� � �خ � ��ر�� � �ص � ��ا و�أح� � � � ��ادي � � � � �ث � � � � �اً م� �ل� �ف� �ق� � ًة
ل �ي �� �س��ت ب �ن �ب ��ع �إذا ع� � ��دت وال غ � ��ربِ
ع� �ج ��ائ� �ب ��ا زع� � �م � ��وا الأي � � � � � ��ام م �ج �ف �ل � ًة
ع�ن�ه��ن ف��ي ��ص�ف��ر الأ� �ص �ف��ار �أو رج ��بِ !

ف �ت ��ح ال� �ف� �ت ��وح ت �ع ��ال ��ى �أن ي �ح �ي��ط ب��ه
ن�ظ��م م��ن ال���ش�ع��ر �أو ن�ث��ر م��ن الخطبِ
ف � �ت� ��خ ت� �ف� �ت ��ح �أب � � � � � � ��واب ال � �� � �س � �م� ��اء ل��ه
وت �ب ��رز الأر�� � ��ض ف ��ي �أث ��واب �ه ��ا ال�ق���ش��بِ
ي � ��ا ي� � ��وم وق � �ع� ��ة ع � �م ��وري ��ة ان �� �ص��رف��ت
ع�ن��ك ال�م�ن��ى ح � ّف�ل ً�ا م�ع���س��ول��ة ال�ح�ل��بِ
�أب �ق �ي��ت ج ��د ب �ن��ي الإ� � �س �ل�ام ف ��ي ��ص�ع��دٍ
وال�م���ش��رك�ي��ن ودار ال���ش��رك ف��ي �صببِ
وي�صور �أب��و تمام عمورية �أروع ت�صوير فيقدم
�أهوال الحريق و�ألوان الدخان والنيران �أجود تقديم
�إذ يقول:
ل� �ق ��د ت ��رك ��ت �أم � �ي� ��ر ال� �م� ��ؤم� �ن� �ي ��ن ب�ه��ا
ل �ل �ن��ار ي��وم��ا ذل �ي��ل ال���ص�خ��ر وال�خ���ش��بِ
�ضحى
غ ��ادرت ف�ي�ه��ا ب�ه�ي��م ال�ل�ي��ل وه��و ً
ي� �ق� �ل ��ه و�� �س� �ط� �ه ��ا �� �ص� �ب ��ح م � ��ن ال� �ل� �ه ��بِ
ح �ت��ى ك � � ��أن ج�ل�اب �ي��ب ال ��دج ��ى رغ �ب��ت
ع��ن ل��ون �ه��ا �أو ك � ��أن ال���ش�م����س ل��م ت�غ��بِ
�� �ض ��وء م� ��ن ال � �ن� ��ار وال� �ظ� �ل� �م ��اء ع��اك �ف��ة
وظ�ل�م��ة م��ن دخ ��ان ف��ي ��ض� ً�ح��ى �شحبِ
ف��ال���ش�م����س ط��ال �ع��ة م ��ن ذا وق ��د �أف �ل��ت

�إن الخليفة المتحم�س الم�ؤمن البا�سل لم يحفل
ب���آراء المنجمين وتكهناتهم فخرج متوك ًال على
اهلل فكان الفتح العظيم ،و�أع ّز اهلل الإ�سالم و�أذلّ
الم�شركين من عبدة الأوثان وال�صلبان ،وعن ذلك
يقول �أبو تمام:
ل� ��و َب � � َّي � � َن� ��تْ ق � � ُّ�ط �أم � � � ��راً ق �ب ��ل م��وق �ع��ه

ب� � ��انٍ ب� � ��أه � ��لٍ  ،ول � ��م ت� �غ ��رب ع �ل��ى ع ��زبِ

ل��م ي �خ� َ�ف م��ا ح��ل ب ��الأوث ��انِ وال���ص�ل��بِ

�إن اهلل ك��ان ق��د ق��در ل �ب�لاد ال�ك�ف��ر دم��اره��ا

وال �� �ش �م ����س واج� �ب ��ة ف ��ي ذا ول� ��م ت�ج��بِ
ت �� �ص��رح ال ��ده ��ر ت �� �ص��ري��ح ال �غ �م��ام لها
ع ��ن ي� ��وم ه �ي �ج��اء م �ن �ه��ا ط ��اه ��رٍ ُج � ُن��بِ
ل��م تطلع ال�شم�س ف�ي��ه ي��وم ذاك على
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على يدي المعت�صم على كل حال� ،سواء كان هو
على قيادة الجي�ش الم�ؤمن الجرار �أو كان وحيد ًا
يمثل بنف�سه الجي�ش العرمرم كما �أن دمارها كان
محتوم ًا على �أيدي الجي�ش العربي يقوده المعت�صم
باهلل:
ل��م يعلم ال�ك�ف��ر ك��م م��ن �أع���ص��ر كمنت
ل ��ه ال �م �ن �ي��ة ب �ي��ن ال �� �س �م��ر وال �ق �� �ض��بِ
ت � ��دب� � �ي � ��ر م� �ع� �ت� ��� �ص ��م ب� � � � ��اهلل م �ن �ت �ق��م
هلل م � ��رت� � �ق � ��ب ف� � � ��ي اهلل م� ��رت � �غ� ��بِ
وم �ط �ع ��م ال �ن �� �ص��ل ل� ��م ت �ك �ه��م �أ� �س �ن �ت��ه
ي��وم��ا وال ح�ج�ب��ت ع ��ن روح م�ح�ت�ج��بِ
ل ��م ي �غ��ز ق ��وم� �اً ول ��م ي�ن�ه����ض �إل � ��ى بلد
�إال ت � �ق � � َّدم� ��ه ج� �ي� �� ��ش م� � ��ن ال � ��رع � ��بِ
ل��و ل��م ي�ق��د ج�ح�ف�لا ي ��وم ال��وغ��ى لغدا
م��ن ن�ف���س��ه وح��ده��ا ف��ي ج�ح�ف��ل ل�ج��بِ
رم � � ��ى ب � ��ك اهلل ب ��رج� �ي� �ه ��ا ف �ق��دم �ه��ا
ول � ��و رم � ��ى ب� ��ك غ �ي ��ر اهلل ل� ��م ي �� �ص��بِ
وي��رى �أب��و ت�م��ام ،وه��و م�صيب فيما ي��رى� ،أن
االنت�صار العظيم الذي حققه المعت�صم �إنما كان
نتيجة جهاد في �سبيل اهلل ،ويتذكر فتوح الإ�سالم
التي تحققت في عهد النبي الم�صطفى  وتحت
قيادته الر�شيدة الطيبة فيقول:
خ �ل �ي �ف��ة اهلل ج� � ��ازى اهلل � �س �ع �ي��ك ع��ن
ج��رث��وم��ة ال��دي��ن والإ�� �س�ل�ام والح�سب
ب �� �ص��رت ب��ال��راح��ة ال �ك �ب��رى ف �ل��م ت��ره��ا
ُت � �ن� ��ال �إال ع� �ل ��ى ج �� �س��ر م� ��ن ال �ت �ع��بِ
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�إن ك��ان بين ��ص��روف ال��ده��ر م��ن رح� ٍ�م
م��و� �ص��ول��ة �أو ذم� � ��ام غ �ي��ر م�ن�ق���ض��بِ
ف �ب �ي��ن �أي� ��ام� ��ك ال �ل�ات� ��ي ُن� ��� �ص ��رت ب�ه��ا
وب � �ي � ��ن �أي � � � � ��ام ب � � ��در �أق � � � � ��رب ال� �ن� ��� �س ��بِ
�أب�ق��ت بني الأ��ص�ف��ر الم�صفر َكا�سمِ ِه ُم
�ُ��ص�ف��ر ال ��وج ��وه وج �ل��ت �أوج� ��ه ال �ع��ربِ !
ف�ك��ان��ت ه��ذه ه��ي ال���ص��رخ��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن بين
ال�صرخات الن�سوية الثالث التي كان لها ما بعدها
والتي قد اخترناها لعجالتنا هذه وقد �سجلها �أبو
تمام واتخذها مو�ضوع ًا لبائيته الرائعة التي جاءت
في واحد و�سبعين بيت ًا من ال�شعر.(2
وه��ذه ال�صرخة الثانية تمتاز بين ال�صرخات
الثالث �أي الأولى والثالثة والأخيرة بثالثة �أ�شياء:
(� )1أنها جاءت �شعر ًا ولي�س نثر ًا.
( )2كان �صاحبها �شاهد عيان للحدث التاريخي
حيث رافق �أبو تمام المعت�صم في مهمته تلك
الع�سكرية.
( )3ق�صتها ووقائعها �إنما ترجع �إلى خليفة،
�أال وهو �أمير الم�ؤمنين المعت�صم العبا�سي
رحمه اهلل.
و�أخ �ي��ر ًا ولي�س �آخ ��ر ًا ،فقد ح��ان لنا الآن �أن
ننتقل �إلى ال�صرخة �أو ال�صيحة الن�سوية الثالثة
والأخيرة من بين هذه ال�صرخات الن�سوية الثالث
التي كان لها ما بعدها والتي نحن ب�صددها الآن
وهي �صرخة ن�سوية مثيرة محر�ضة ارتفعت من
(عين جالوت) في فل�سطين حيث �صاحت امر�أة
م�ؤمنة مجاهدة وهي تجود ب�أنفا�سها الأخيرة وقد
ر�أت �سيل جيو�ش التتار قد طغى ،بعد �أن �سقطت

�صرخات
اال�ستغاثة
الن�سوية
الثالث
كان لها ما
بعدها في
تاريخنا

مقـــاالت

بين يديه عا�صمة بغداد ،وقد �أتي على الأخ�ضر
والياب�س في بالد الإ�سالم وكاد يق�ضي على الحكم
العربي الإ�سالمي في ال�شرق الأو�سط كله ،فخافت
تلك المر�أة الم�ؤمنة المجاهدة على دينها وقومها
وعلى ملتها من �أبناء الإ�سالم فنادت �أهل ملتها
من الم�سلمين وهي «توبخ» زوجها القائد المجاهد
ال��ذي احت�ضنها وه��ي تجود بنف�سها فقال لها:
«وازوج�ت��اه! واحبيبتاه!» فلم يعجبها قول زوجها
ال��وف��ي فقالت ل��ه« :ال تقل وا حبيبتاه! ،ب��ل قل
وا �إ��س�لام��اه!!» ف�شكر لها زوجها و�أت�م��ر ب�أمرها
فراح ينادي وي�شجع الجي�ش الم�صري المنا�ضل
الم�ؤمن ويحر�ض العالم الإ�سالمي على الجهاد
ليقوم في وجه الزحف التتاري ويدافع عن بالد
الإ��س�لام والم�سلمين فا�شتد هجوم ذل��ك ال��زوج
الوفي والقائد الفاتح والمجاهد الم�ؤمن والمتهور
المهاجم على العدو فراح يقاتل ويقتل حتى انهزم
العدو وك��ان الفتح ب ��إذن اهلل! ف�أ�صبحت معركة
عين جالوت هي المعركة القا�ضية على الطغيان
التتاري والمعركة الفارقة بين الحق والباطل!
نعم! قد ارتفعت هذه ال�صرخة الن�سوية من
ميدان المعركة الحربية الحا�سمة في عين جالوت
من الغور وكانت هي �صيحة ملكة م�صر (جلنار)
وقد �سمعها زوجها الملك الم�صري الملك المظفر
قطز ف�أخذ يرددها على ل�سانه ويحر�ض بها جي�شه
ال�م��ؤم��ن المجاهد ال��ذي ه��زم التتار المعتدين
وق�ضى على ال�سيل التتـاري الطاغي المتدفق ق�ضا ًء
حا�سم ًا ونهائي ًّا! وقد �شاركت ملكة م�صر هذه،
كما ت�صورها كاتبنا العالمة علي �أحمد باكثير
في روايته «وا �إ�سالماه!» في معركة عين جالوت

مع زوجها ولكن لي�س في زي ام��ر�أة بل في زي
جندي مجاهد ملثم وكانت على تل قريب تراقب
زوجها القائد فر�أته في ميدان القتال وقد حمي
الوطي�س وهو في ح�صار الفر�سان التتار الذين
كادوا ي�أتون عليه ب�سيوفهم ال�شاهرة ف�إذا بذلك
الفار�س الملثم يقتحم المعركة ب�سرعة البرق
فيفك الح�صار وينقذ قائد الجي�ش الم�صري
المجاهد ولكن الفار�س ي�صاب بجروح في�سقط
على الأر���ض فيقبل القائد على منقذه المح�سن
�إليه فيزيح اللثام عن وجهه فيبقى القائد في غاية
الحيرة والده�شة �إذ المجاهد الملثم ذلك لم يكن
غير زوجته وملكة م�صر (جلنار) فيم�سكها الملك
المظفر قطز ويحت�ضنها ويقول لها« :وا زوجتاه!
وا حبيبتاه!» فت�أخذها ال��رع��دة وه��ي في ح�ضنه
فت�ست�صرخ قائلة :ال تقل وا حبيبتاه!بل ق��ل :وا
�إ�سالماه!! وال تدافع عني! �إنما يجب �أن تدافع عن
بالد الإ�سالم! فالإ�سالم هو الحق الخالد لن يموت
ولن يفنى �أبد ًا يا محمود! �أق�صد يا قطز! فهو دين
لي�س له مثيل وال بديل! و�أما زوجتك جهاد �أعني
ملكتك جلنار ف�إنها فانية تكاد تجود ب�أنفا�سها
الأخيرة و�ستموت بعد لحظات و�سوف ت�سبقك �إلى
الجنة �إن �شاء اهلل!!
�أم��ا ت�أثير ه��ذه الكلمات التي نطقت بها ملكة
م�صر جلنار في نف�س زوجها الملك المظفر قطز
ملك م�صر المملوك في وقته فعن ذلك يقول الكاتب
المتفنن علي �أحمد باكثير:(2
« وكان الملك المظفر يقاتل قتال الم�ستميت
حا�سر ال��ر�أ���س ،وق��د احمر وجهه وانتف�ش �شعره
ف�صار ك�أنه قطعة من اللهب يعلوها �إع�صار من
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الدخان الأ�سود ،وكان الناظر �إليه يراه وهو يتقدم
ال�صفوف وي���ض��رب ب�سيفه ذات اليمين وذات
ال�شمال ،فكلما اعوج له �سيف التم�س له �سيف ًا �آخر
ورمى الأول في وجوه العدو ،وكلما جندل بط ًال من
�أبطال العدو و�صاح اهلل �أكبر ي�شفق عليه وال ي�شك
�أن��ه يتعر�ض لل�شهادة ،و�أن��ه عما قليل �سي�صاب!
فعظم ذلك على خوا�ص رجاله المخل�صين لما
ر�أوا من قلة حذره وتهاونه بنف�سه �إلى ح ّد التهور
�إذ ال �سبيل لهم مع ذلك �إال الأخذ بجانب الحيطة
والحذر! وب�صر ال�سلطان ب�سهم ي�صوب نحوه ف�شد
عنان جواده فتداعى فنزل عنه ال�سلطان وم�سح
عرقه وهو يقول :في �سبيل اهلل �أيها الرفيق العزيز
و�أ�ستمر ال�سلطان يقاتل راج� ً
لا وهو ي�صيحَّ � :إلي
بجواد ،ف�أراد بع�ض �أ�صحابه �أن ينزل عن فر�سه
ف�أبى ال�سلطان عليه ذلك ،وقال له :اثبت مكانك،
م��ا كنت لأم�ن��ع الم�سلمين االنتفاع ب��ك ف��ي هذا
الوقت!!»
وان�ت���ص��ر الجي�ش الإ� �س�لام��ي وان �ه��زم التتار
وقتل قائدهم كتُبغا ُنوين والذوا بالفرار وطردهم
الم�سلمون م��ن ب�لاده��م وع��ادو �إل��ى وطنهم لغير
رجعة ،وهكذا �أ�صبحت عين جالوت في الغور من
فل�سطين هي مدفن �سيل االع�ت��داء التتاري على
�أي��دي ال�شعب الم�صري ال��ذي رد ال�صليبيين في
فار�سكور من قبل وقب�ض على قائدهم لوي�س التا�سع
ملك فرن�سا ،فللم�صريين الف�ضل في الق�ضاء على
الحملتين ال�صليبية والتتارية كلتيهما!!
ورواية «وا �إ�سالماه!» رواية تاريخية �إ�سالمية
بمعنى الكلمة وق��د ق��ر�أت الكثير م��ن ال��رواي��ات
الإ�سالمية التاريخية للكتاب العرب والباك�ستانيين
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ولكن الحق ،والحق يقال� ،أن رواية الأ�ستاذ باكثير
هذه هي �أق��رب �إلى واقع التاريخ الإ�سالمي فقد
اطلعت لها على الم�صادر التاريخية باللغة العربية
والفار�سية والأردية عن تاريخ الدولة الخوارزمية
ودول المماليك في العراق وم�صر وال�شام ،ف�أما
الم�صادر عن مملكة خ��وارزم �شاه فهي تف�صل
القول عن هجوم خ��وارزم �شاه على بالد جنكيز
خان المغولي ثم اال�شتباكات �أو الحروب بينهما
وع��ن دم��ار دول��ة خ��وارزم �شاه وموته في جزيرة
نائية ثم هزيمة ابنه جالل الدين خ��وارزم �شاه
على �أي��دي التتار ثم لجو�ؤه �إل��ى الهند ثم طرده
منها من طريق ال�سند وف��راره �إلى بالد الأكراد
ف��ي �إي ��ران وال �ع��راق و�أخ �ي��ر ًا م��وت ج�لال الدين �صرخات
على �أيدي ه�ؤالء الأك��راد ،وكذلك ف�إن الم�صادر اال�ستغاثة
التاريخية عن مماليك م�صر تن�ص على �أن الملك الن�سوية
الثالث
المظفر قطز ك��ان عبد ًا تركي ًا وبيع في العراق
كان لها ما
ً
وال�شام و�أخيرا ا�شتراه ال�سيد غانم القد�سي من بعدها في
�أهل دم�شق ثم ابن الزعيم الدم�شقي ومن هناك تاريخنا
بيع قطز لبع�ض ملوك م�صر �إلى �أن �أ�صبح قطز
التركي « �سيف الدين قطز المعزي » ثم �صار
ملك م�صر المملوك ولقبوه بالملك المظفر قطز
المعزى الذي وقف في وجه التتار �صخرة عاتية
وهزمهم وك�سرهم فطردهم من ب�لاد الإ�سالم
نهائي ًا.(2
هـذا هـو التاريخ الإ�سالمي المن�صو�ص عليـه
ولكن ها هنا حلقة مفقودة يجب �أن نبحث عنها
وه��ي :هـل المملـوك التـركـي قطـز م��ن �ساللـة
خوارزم �شاه؟ والجواب .نعم! وذلك على ما حكاه
ابن تغري بردي وغيره من الم�ؤرخين ب�أن قطز هذا

كان في رق ابن الزعيم الدم�شقي ف�ضربه �أ�ستاذه
فبكي و لم ي�أكل �شيئا يوم ًا كام ًال فقال له �صديقه
علي الفرا�ش وهو يتر�ضاه لماذا �أنت تبكي وال ت�أكل
وال ت�شرب؟ �أم��ن عار لطمة؟ فقال:ال� ،إنما �أبكي
لأنه لعن �أبي وجدي! فقال له �صديقه علي الفرا�ش:
�أما كان �أبوك وجدك من الكافرين؟! فقال قطز ما
ن�صه:(2
ّ
«واهلل ما �أنا �إال م�سلم بن م�سلم! �أنا محمود بن
ممدود ابن �أخت خ��وارزم �شاه ،من �أوالد الملوك،
ف�سك ُّته وتر�ضيته!».

مقـــاالت

وي���ص��رح اب��ن ت�غ��ري ب� ��ردي (2ب���أن المملوك
التركي تنقلت ب��ه الأح���وال �إل��ى �أن تملك م�صر
و�أح�سن �إلى �صديقه علي الفرا�ش المذكور و�أعطاه
خم�سمئة دينار وعين له راتب ًا!.
وق��د ر�أي�ن��ا �صورة القتال �أو المعركة في عين
جالوت في كتب التاريخ والتي �صورها باكثير في
ق�صته والتي خا�ضها قطز ف�أبلى فيها بالء ح�سن ًا
فيجدر بنا الآن �أن نقف قلي ًال بين ي��دي �صورة
المعركة التي ي�صورها �صاحب النجوم الزاهرة
الذي يقول:(2
«و�أم ��ا ك ُتُبغا ُنوين م�ق��دم ال�ت�ت��ار على ع�سكر
هوالكو لما بلغه خروج الملك المظفر قطز (فقرر
بعد الم�شاورة مع �أ�صحابه �أن ي�سارع في الملتقى)
وتوجه من ف��وره لما �أراد اهلل تعالى من �إع��زاز
الإ��س�لام و�أه�ل��ه و�إذالل ال�شرك وح��زب��ه ،بعد �أن
جمع كبتغانوين من في ال�شام من التتار وق�صد
محاربة الم�سلمين وف��ي �صحبته الملك ال�سعيد
ح�سن بن الملك العزيز عثمان ،ثم رحل الملك
المظفر قطز بع�ساكره من غزة ،ونزل الغور بعين

جالوت (وهي بليدة بين ني�سان ونابل�س من �أعمال
فل�سطين) وفيه جموع التتار في يوم الجمعة خام�س
ع�شرين �شهر رم�ضان ووقع الم�صاف بينهم في
اليوم المذكور وتقاتال قتا ًال لم ير مثله حتى قتل
من الطائفتين جماعة كثيرة ،وانك�سرت مي�سرة
الم�سلمين ك�سرة �شنيعة فحمل الملك المظفر،
رحمه اهلل ،بنف�سه في طائفة من ع�ساكره و�أردف
المي�سرة حتى تحاربوا وتراجعوا ،واقتحم الملك
المظفر القتال وبا�شر ذلك بنف�سه و�أبلى في ذلك
ال�ي��وم ب�لاء ح�سن ًا وعظم الخطب وثبت ك��ل من
الفريقين مع كثرة التتار ،والمظفر مع ذلك ي�شجع
�أ�صحابه ويح�سن �إليهم الموت ،وهو يكر بهم كرة
بعد كرة حتى ن�صر اهلل الإ�سالم و�أعزه وانك�سرت
التتار وول��وا الأدب��ار على �أقبح وج��ه بعد �أن قتل
معظم �أعيانهم و�أ�صيب مقدم الع�ساكر التتارية
كتبغانوين ف�إنه �أي�ض ًا لما عظم الخطب با�شر
القتال بنف�سه ف�أخزاه اهلل تعالى وقتل �شر قتلة!».
وف��ي ن�صرة الملك المظفر قطز ه��ذه ،يقول
ال�شاعر ال�شيخ �شهاب الدين �أبو �شامة:(2
غ �ل��ب ال� �ت� �ت ��ار ع �ل��ى ال � �ب �ل�اد ف �ج��اءه��م
م � ��ن م� ��� �ص ��ر ت� ��رك� ��ي ي � �ج� ��ود ب �ن �ف ��� ِ�س � ِه
ب ��ال � �� � �ش ��ام �أه � �ل � �ك � �ه ��م وب � � � ��دد � �ش �م �ل �ه��م
ول� � �ك � ��ل �� � �ش � ��يء �آف � � � � � � ُة م� � ��ن ج� �ن� �� �ِ�س� �هِ!
فهذه كانت هي ال�صيحة �أو ال�صرخة الثالثة
والأخيرة من بين ال�صرخات الن�سوية الثالث التي
در�سناها وهي تختلف عن مثيلتها الأولى والثانية
تمام االختالف فقد ارتفعت ال�صرخة الأولى من
مكان بعيد في ب�لاد ال�سند ف�سمعها المخاطب
البعيد من مدة غير ق�صيرة في الكوفة من العراق
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ف�أغاثها الحجاج بن يو�سف ف�أنقذها وكانت فتوح
ال�سند والهند ،وال�صيحة الثانية ارتفعت من مكان
بعيد في بالد ال��روم ف�سمعها الخليفة في بغداد
العراق ف�أغاثها بعد �أي��ام غير قليلة ،و�أم��ا هذه
الثالثة والأخيرة فقد رفعتها زوجة الملك المجاهد

وهو يحت�ضنها في ميدان المعركة في عين جالوت
ف�سمعها زوجها الوفي المجاهد وهي في ح�ضنه
ف�أغاثها عام ًال ب�صرختها (وا �إ�ســالماه) فكان
الفتح العظيم ال��ذي �صنع التاريخ وغيره تغيير ًا
�شام ًال!

الم�صادر والحوا�شي:
( )1ال�سيرة الحلبية �ص  ،63المواهب اللدنية للق�سطالني:
.62/1
( )2القر�آن الكريم .81/3
( )3م�أ�ساة واق الواق ،للزبيري في مقدمتها.
( )4مجلة الم�سلمون القاهرية ،العدد الأول ،ال�سنة الثانية،
نوفمبر 1953م.
( )5تهذيب الأخالق� ،أكتوبر 1976م.
( )6فتوح ال�سند للبالذري �ص  ،83و�ش�شنامه (�أو فتح ال�سند
لعلي الكوفي) �ص.273
( )7نف�س المرجع ومجلة «الوعي الإ�سالمي» الباك�ستانية،
العدد .34
( )8ترجمة من الن�ص الأردي ل��رواي��ة «محمد بن قا�سم»
للأ�ستاذ حجازي �ص .363
( )9فتوح ال�سند للبالذري �ص  ،84ومجلة الكلية ال�شرفية
لجامعة بنجاب ،العدد .643
( )10نف�س المرجع.
( )11تاريخ بغداد ،347-342/7البداية والنهاية ،314/10
وفيات الأعيان .3/2
( )12نف�س المرجع.
( )13ديوان �أبي تمام ب�شرح الخطيب التبريزي �ص .61
( )14الكامل في التاريخ.39-38/6 :
( )15نف�س المرجع �ص.41-39

�آفاق الثقافة والتراث 149

( )16نف�س المرجع
( )17تاريخ بغداد.344/7
( )18مما �أن�شدنيه �أ�ستاذي عبد العزيز الميمني ،رحمه اهلل،
عن ذاكرته وهو الم�صدر .
( )19تاريخ بغداد  ،347-342/7وفيات الأعيان ،7-3/2
الكامل في التاريخ ،38/6 :البداية والنهاية.314/10
( )20تاريخ ب�غ��داد ،347-342/7الكامل في التاريخ38/6 :
.41( )21ديوانه ب�شرح العكبري  ،295/1وهو قوله:
وم� ��ا ال ��ده ��ر �إال م ��ن رواة ق�ل�ائ��دي
�إذا ق�ل��ت � �ش �ع��راً �أ� �ص �ب��ح ال��ده��ر من�شدا
( )22ديوان �أبي تمام ب�شرح الخطيب التبريزي �ص .62-40
( )23نف�س المرجع.
( )24وا �إ�سالماه �ص .197
( )25طبقات نا�صرى (بالفار�سية) �ص  ،225تاريخ فر�شته
(بالفار�سية) �ص ،129النجوم الزاهرة .74/7
( )26فوات الوفيات  ،202-201/3النجوم الزاهرة -85/7
.86
( )27نف�س المرجع.85/7
( )28نف�س المرجع.79-78/7
( )29نف�س المرجع.82/7

�صرخات
اال�ستغاثة
الن�سوية
الثالث
كان لها ما
بعدها في
تاريخنا

�إ�ســهــام الــقـيـروان فـي
الـحـركـة الـ�صـوفـيـة
مح ّمد بن الطيب

كلية الآداب والفنون والإن�سانيات بمنوبة
تمهيد :في منـزلة القيروان الدينية والروحية

مقـــاالت

من الحقائق المتّفق عليها بين الم�ؤرخين والباحثين في مجال الح�ضارة العربية الإ�سالمية
�أنّ القيروان كانت عا�صمة المغرب الإ�سالمي بال منازع ،تم ّيزت ب�إ�شعاعها الثقافي والح�ضاري
وازدهارها الما ّدي والفكري وطابعها الديني ومقامها ال��روح��ي .ك ّل ذلك �أت��اح لها �أن تتب ّو�أ موقع
ال ّريادة في الغرب الإ�سالمي .فكانت كعبة الق ُّ�صاد تُ�ش ّد �إليها الرحال من كل مكان ،ت�شهد لذلك كتب
التاريخ والأدب والتراجم والأعالم والطبقات والمناقب و�أدب الرحلة ،فهي زاخرة ب�أعالم ن�ش�ؤوا في
القيروان �أو ا�ستوطنوها ،ب� ّرزوا في العلوم الدينية وانت�صبوا للفتوى والتدري�س� ،أو تو ّلوا الق�ضاء
والح�سبة� ،أو تع ّلقت بهم العامة لما كانوا عليه من �صالح ولما �أوتوه من كرامات.
فم ّما و�صفها به العبدري في رحلته �أنّها
«م� ��أوى العلماء وال���ص�ل�ح��اء» ،فالبعد الديني
والطابع الروحي للمدينة ظ ّل مالزما لها متجذّرا
فيها ال ّ
ينفك عنها ،بل لع ّله عنوان هو ّيتها ومجال
تم ّيزها.
وما من �شك في �أن عناية الباحثين قد اتّجهت
�إل��ى هذا الجانب فان�ص ّبت على معالمها الدينية

و�أعالمها من الفقهاء والمح ّدثين والمف�سرين

�أو ان�صرفت �إلى العناية بحياتها الأدبية خا�صة
والثقافية ع��ام��ة .وق ّلما ان�صرفت �إل��ى زهادها
و�صلحائها وعبادها ومت�ص ّوفتها ،فلذلك �أردنا من

نج ُل َو بع�ض مالمح
خالل هذه المقالة المجملة �أن ْ
ه��ذا البعد ال��روح��ي ال��ذي طبع مدينة القيروان
على م��دى ق��رون من تاريخها الطويل ،من خالل
محاولة ر�صد بع�ض معالم ال��دور ال�صوفي الذي
نه�ضت ب��ه ،وبع�ض عنا�صر �إ�سهامها ف��ي حركة
الت�ص ّوف الإ�سالمي ،من خالل نماذج مم ّثلة من
�سير �صلحائها ،و�أمثلة مق ّربة من �أخبار ز ُّهادها
وع ّبادها ،في محاولة ال�ست�صفاء بع�ض خ�صو�ص ّيات
ُ
ذلك الإ�سهام و�إبراز بع�ض عنا�صر �إ�ضافته ومالمح
تف ّرده نظريا وعمليا.
و�سيكون معتمدنا في ا�ستجالء هذا الإ�سهام
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ال���ص��وف��ي ال �ق �ي��روان��ي ت��راج��م ع�ل�م��اء ال �ق �ي��روان
و�صلحائها وع �م��اده��ا ط �ب �ق��ات ع �ل �م��اء �إف��ري�ق�ي��ة
وتون�س لأب��ي العرب محـمـد بن تمـيـم الـتـميمي
(ت �ـ  333ه� �ـ 1057/م)  وري��ا���ض النفو�س في
طبقات علماء القيروان وتون�س لأبي بكر المالكي
(ت� �ـ 449ه �ـ (1 ) /وم�ع��ال��م الإي �م��ان ف��ي معرفة
�أه��ل القيروان البن الد ّباغ �أبي زيد عبد الرحمن
اب��ن محمد الأن�صاري ( تـ  696هـ  1296 /م )
واب��ن ناجي �أب��ي الف�ضل التنوخي ( تـ  839هـ /
1435م).(1
والناظر في هذه الم�صنفات الثالثة ي�ستبين
له تجان�سها من حيث المو�ضوع �إذ هي تحيطنا
علما ب�سير م�شاهير القيروان منذ ت�أ�سي�سها �إلى
القرن التا�سع للهجرة  /الخام�س ع�شر للميالد،
والن�ساك و�سيرهم
بالزهاد
وفيها عناية خا�صة
ّ
ّ
و�أخبارهم وف�ضائلهم و�أو�صافهم .وابتداء من القرن
 9هـ  15 /م نلحظ غيابا ظاهرا لكتابة التراجم
ال�ق�ي��روان�ي��ة (1،والمظنون � ّأن ه��ذا الغياب كان
ب�سبب «انقطاع �سند العلم في المغرب» وهو ما �أ�شار
�إليه ابن خلدون في مق ّدمته.(1
 -1من نماذج ال�سلوك:

البـ�صـري ( تـ  110هـ  720 /م ) يتجافى عن دار
ال�غ��رور ،وينيب �إل��ى دار الخلود ،و ُيقبل مع جمع
من مريديه على حياة الزهد ،م�ستع�صما بالتقوى
وال��ورع ،من�شغال بالعبادة والن�سك ،من�صرفا �إلى
الوعظ تب�صرة للنا�س و�إيقاظا لل�ضمائر وتنبيها
للغافلين ،فينجح في �إثارة الوجدان وتحريك القلوب
وتهييج الأح ��زان و�إح�ي��اء المثل العليا في نفو�س
ال�سامعين (1،كان �إ�سماعيل بن عبيد الأن�صاري
القـيـرواني ( تـ  107هـ  717 /م ) يوغل في التب ّتل
ويبالغ في العبادة ويمعن في الزهد فـ«يلب�س جبة
(1
من �صوف وك�ساء من �صوف وقلن�سوة �صوف»
وكان يلقّب بـ«تاجر اهلل» «لأنّه جعل ثلث ك�سبه هلل
تعالى ي�صرفه ف��ي وج��وه ال �خ �ي��ر» .(1فهذا يدل
على � ّأن الحركة الزهدية القيروانية كانت متزامنة �إ�ســهــام
الــقـيـروان
مع الحركة الزهدية الم�شرقية م�ساوقة لها.

فـي
وقد عقد المالكي في كتابه ريا�ض النفو�س الـحـركـة
ب��اب��ا ب �ع �ن��وان« :ذك ��ر م��ن ك��ان ف��ي ه��ذه الطبـقـة الـ�صـوفـيـة

(=ال�ط�ب�ق��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ف�ق�ه��اء ال �ق �ي��روان) من
المتعبدين وال��زاه��دي��ن» (1جعل ف��ي مق ّدمتهم
رب��اح ب��ن ي��زي��د اللخمي (ت �ـ  172ه�ـ  789 /م)،
وقد كان «رجال �صالحا م�ستجابا م�شتهرا بالف�ضل
والزهد ،ي�س ّلم له ذلك جميع �أهل ع�صره ،وكانوا
يتب ّركون بدعائه وي ّتعظون بر�ؤيته ،وكان ُي�ضرب به
المثل في عبادته ،رقيق القلب غزير الدمعة كثير
الإ�شفاق والخ�شية والتوا�ضع والرحمة».(1

�إن �أ ّول م��ا تحيطنا ب��ه �أخ�ب��ار مد ّونتنا �أن
الحياة ال��روح�ي��ة ف��ي ال�ق�ي��روان ل��م تكن مت�أخّ رة
الظهور ع��ن نظيرتها ف��ي ال�م���ش��رق ،(1و�إن كنّا
ن�سلم ب�� ّأن زهاد �إفريقية قد اتّخذوا من �إخوانهم
وقد ت�ضافرت الأخبار التي رواه��ا عنه �أبو
الم�شارقة نماذج لالحتذاء ومثال عليا لالقتداء،
فالقرن الثاني للهجرة  /الثامن للميالد كان ع�صرا العرب والمالكي واب��ن ال��دب��اغ لتر�سم لنا �صورة
البدايات الأولى للحياة الروحية في الب�صرة وبغداد الكمال الإن�ساني دينا وخلقا و�سلوكا .والجامع بينها
كما في القيروان ،ففي الوقت الذي كان فيه الح�سن مرويات و�أق��وال و�أفعال هي عنوان ثناء ومحمدة
�آفاق الثقافة والتراث 151

تر�سم �أن�م��وذج ال�صوفي المتميز ال��ذي بلغ مقام
الوالية ،فهو �أ ّول من ن�سبت �إليه الكرامات ،قال ابن
ال��دب��اغ« :ل��ه ك��رام��ات م���ش�ه��ورة» ،(2وه��و �أول من
ت�س ّمى في �إفريقية بـ«بدل» و«ول� ّ�ي» م ّما يدل على
بلوغه �أ�سمى درجات المعراج الروحي ،وقال عنه
(2
�أي�ضا« :كان من الأبدال �صالحا فا�ضال».

مقـــاالت

وق���ال ع�ن��ه �أب���و ال��ع��رب :ورب� ��اح ب��ن يزيد
اللخمي رج��ل �صالح م�ب� ّرز ،ال ُي�شك في �أ ّن��ه ثقة
م�ستجاب (2،»...فمن نتائج االجتهاد في التقوى
وال��ورع الدعوة الم�ستجابة وما يحبوه به اهلل من
لطائف الكرامات ،فمن ذلك ما رواه �أب��و العرب
ق��ال« :حدثني عبد اهلل بن زكرياء عن �أبيه قال:
ذهبنا مع رباح بن يزيد �إلى منـزله فقيل لنا �إنه
في الفح�ص ( ،فح�ص القيروان ) فخرجنا �إليه،
فر�أيناه جال�سا وبين يديه غدير ماء قليل م�ستنقع،
يتو�ض�أ منه ،فر�أيناه ولم يبق من و�ضوئه �إ ّال
وهو ّ
غ�سل رجليه وهما في الماء ،فلما ر�آنا رفع رجليه
من الماء ،ف�أتينا فلم َن َر ماء وال �أثر ماء»(2.وهي
كرامة م�ستن�سخة مما روي عن النبي من معجزة
تفجر ال�م��اء م��ن بين �أ��ص��اب�ع��ه ،(2وفيها �إ��ش��ارة
�إلى � ّأن رباحا يخفي كراماته وال يعلنها ،فلي�س هو
من المتظاهرين بكراماتهم المباهين بها ،ذلك
�أن الكرامة عند المت�صوفة ال تدلّ بال�ضرورة على
التقدم في الطريق ال�صوفي ،فقد تكون فتنة وابتالء
لمن َر َك َن �إليها ،فما هي �إال عون للولي على طاعة
ر ّبه ،تُق ّوي يقينه وتحمله على ح�سن اال�ستقامة.(2
�إن الأخبار التي رواها �أبو العرب عن رباح
تج ّلي لنا جوانب مختلفة من �شخ�صيته ،وتك�شف
وج��وه��ا م��ن ��س�ل��وك��ه ال��دي �ن��ي واالج �ت �م��اع��ي و�أث ��ر

المجاهدة الروحية وح��رارة الإيمان وعمق الـ ُّتـقى
والورع في توجيه ال�سلوك �إلى المثل الأعلى الديني،
فقد عرفنا من خاللها � ّأن رباحا لي�س من ال�صوفية
الذين ُيعر�ضون عن االحتراف والك�سب من عمل
�أي��دي�ه��م ب��دع��وى ال�ت��و ّك��ل على اهلل� ،إذ ُي ��روى � ّأن
�صديقه البهلول بحث له عن غ�لام ي�ساعده في
تجارته ،ف ��إذا به حري�ص على �أن تجري تجارته
وفق ال�ضوابط ال�شرعية والأحكام الفقهية ،ويتج ّلى
ذلك في تعريف الغالم بما « يدخـل على من باع
وم��ن ا��ش�ت��رى» ،(2بمعنى معرفة مف�سدات البيع
وال�شراء ،م ّما يدلّ على �أنّه على معرفة دقيقة بواقع
التجارة ووجوه التعامل بين البائع والم�شتري ،وعلى
دراي��ة بما قد يرتكبه البائع �أو الم�شتري من �آثام
وهما ال يعلمان ،ب�سبب حر�ص ك ّل منهما على الربح
الوفيرّ ،ثم � ّإن علمه بهذه الأمور يتجاوز �أحكام الفقه
�إلى دقائق الورع و�أحوال النف�س ونزغات ال�شيطان،
يقول رباح مو�صيا غالمه« :يا بني يا �سعيد ال �أراك
تحب �إذا ا�شتريت �أن ي�س ّهل عليك ،ف� ْأحب ِْب
�إ ّال و�أنت ّ
لغيرك من الم�ؤمنين ما تحب لنف�سك �إذا �أت��اك
تحب �أن ُي َ�س َّهل عليك ،وما
الم�شتري ف�س ّهل عليه كما ّ
ُكتب ل��ك �أن تناله ف�سوف ت �ن��ال��ه» ،(2وف��ي ذلك
تلميح �إلى �أعمال القلوب و�أخالق النفو�س ،فهو ال
ي��روم الوقوف عند احترام ظواهر �أحكام ال�شرع
فح�سب ،بل النفاذ �إلى ثمرتها الأخالقية والنف�سية
وال�سلوكية المثالية النافعة للمجتمع ،ولذلك كانت
الن�صيحة �أن يمتثل الغالم �أوام��ر النبي  ،ب�أن
يحب لنف�سه ،و�أال تبقى هذه
يحب الم�ؤمن لأخيه ما ّ
ّ
نظري ،بل ال ب ّد من �أن
القيمة الأخالقية مج ّرد قول ّ
عملي ،هو �أن يكون الم�ؤمن َ�س ْم ًحا
ّ
تتج�سم في �سلوك ّ
توجه بهذا الن�صح
�إذا باع� ،سمحا �إذا ا�شترى ،و�إنّما ّ
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ِل َي ْغ ُد َو االمتثال لل�سنة النبوية �سلوكا ي�ص ّدقه الواقع،
وفي ذلك مجاهدة حقيقية للنف�س ،لأنّها نزّاعة �إلى
الأَ َث � َرةُ ،م ِح ّبة للمال ،حري�صة على جمعه ومنعه،
وتلك �صفات مرذولة تورث مفا�سد ج ّمة في االعتقاد
وال�سلوك في �آن ،ولذلك �أردف تلك الدعوة بتقرير
مبد�أ الق�ضاء والقدر ،وهو من الأ�صول االعتقادية
ولكن َف ْر ٌق بين �أن يكون �أ�صال نظريا ُم�ستكنّا
للم�سلمْ ،
وجها لل�سلوك،
في ال�ضمير ،و�أن ي�صير مبد�أ عمليا ُم ِّ
مط َّبقا في الواقع ،ي�ستح�ضره الم�ؤمن في معامالته
مع النا�س ،وال �سيما المعاملة بالدرهم والدينار،
فمن علم ب�� ّأن الأرزاق بيد مق ّدرها ،و� ّأن الإن�سان
ال ينال �إال ما ُكتب لهَ ،ق ِنع برزقه ،وق ّل تهافته على
وم�شاحته في البيع
متاع الفانية ،وانقلبت م�شا ّدته
ّ
وال�شراء �إلى ُمالينة و ُميا�سرة ،وتخ ّل�صت نف�سه من
الأ َث��رة ،ف�أورثه ذلك تزكية لنف�سه و�صالحا لحاله
واطمئنانا لقلبه ،ف�ضال ع ّما يعود به ذلك ال�صالح
من نفع على المجتمع� ،إذا �صار عاما في النا�س
غالبا على �أحوالهم ،فال�سماحة في البيع وال�شراء
تي�سير على الم�شتري ،والقناعة بالربح الي�سير من
�ش�أنها �أن تن�شّ ط المعامالت بكثرة البيوعات ،م ّما
ُيك�سب الحركة التجارية مزيدا من الحيوية وي�ؤ ّدي
�إل��ى ال��رخ��اء ،وك � ّل ذل��ك ثمرة م��ن ث�م��رات �سلوك
م�شدود �إلى المثل الأعلى الإ�سالمي.
ومن الأخبار التي انتقيناها من �سيرة رباح
خبر يك�شف عن جانب �آخر من �سلوكه �إزاء �أعوان
ال�سلطان ،يبرز َم� ْ�ح� َم� َ�د ًة من محامده .يقول �أبو
العربّ � « :إن رباحا �أب�صر عند �أحد �أبواب القيروان
قوما من �أع��وان يزيد بن حاتم وقد م� ّدوا �أيديهم
�إلى َ
ّ
حط ٍب �أقبل به ّ
والحطاب يقول لهم :ما
حطاب،
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لي ولكم؟ ويتظ ّلم منهم ،ف�أقبل عليهم رباح فغ ّير
عليهم ،فم ّدوا �أيديهم �إليه ،فل ّما ر�آهم النا�س ب�سطوا
�أي��دي�ه��م ع�ل�ي�ه��م» .(2لقد ر�أى �أع ��وان ال�سلطان
يتع ّر�ضون ّ
لحطاب م�ست�ض َعف ،وهو ال يعرف كيف
يتخ ّل�ص من �ش ّرهم ،فما ك��ان منه �إ ّال �أن �سارع
ليكف �أيديهم عنه .و� ّإن في اختيار الراوي
بالتدخّ ل ّ
ع�ب��ارة «ف�أقبل عليهم رب��اح فغ ّير عليهم» لداللة
عميقة على مدى التزامه بمبد�أ تغيير المنكر ،وفيه
�إحالة على الحديث النبوي«َ :م ْن َر َ�أى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا
َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه ِب َي ِد ِهَ ،ف ��إِ ْن َل ْم َي ْ�ست َِط ْع َف ِب ِل َ�سا ِن ِهَ ،ف ��إِ ْن َل ْم
َي ْ�ست َِط ْع َف ِب َق ْل ِب ِهَ ،وذَ ِل� َ�ك �أَ ْ�ض َع ُف الإِي � َم��انِ » ،(2وهو
ُم ْنب ٌِئ بكمال العبادة و�شمولها لعالقة الإن�سان بر ّبه
وعالقته بغيره ،فلي�س رباح بالمت�صوف المنقب�ض
عن النا�س المنعزل عنهم ،وه��و  -و�إن ان�صرف �إ�ســهــام
الــقـيـروان
�إل��ى ريا�ضة نف�سه ومجاهدتها  -لم يقطع �صلته
فـي
بمجتمعه ،ب��ل ك��ان �شاهدا على ع�صره ،مدافعا الـحـركـة
عن المظلومين والم�ست�ضعفين ،وما هذا ّ
الحطاب الـ�صـوفـيـة
المظلوم �إال �أنموذج للفئات االجتماعية الم�سحوقة
الـ ُم ْن َهكة والنماذج الر ّثـة الـ ُم ْج َهدة ،فوقوفه �إلى
جانبها �إ ّن�م��ا ه��و انت�صار لل�ضعفاء والمظلومين
والفقراء والمحرومين .على � ّأن هذا الخبر يك�شف
الولي في نفو�س النا�س ،فما �إن
�أي�ضا عن منـزلة ّ
هب النا�س
توجه الأعوان الظلمة �إليه بالأذى حتى ّ
ّ
�إلى نجدته وب�سطوا �أيديهم عليهم ،وحالوا بينهم
وبينه .وف��ي ذل��ك �إ� �ش��ارة �إل��ى انت�صار ال�سلطان
الروحي على ال�سلطان الزمني ،و�سيطرة الأ ّول على
الأرواح والثاني على الأبدان .ولكن الغلبة في كتب
التراجم والطبقات �إنّما هي دوما ل�سلطان الأرواح
على �سلطان الأ�شباح!

هكذا نتب ّيـن كيف تجلو لنا الأخبار وظيفة
الك�شف ع��ن ال�م�ث��ل الأع �ل��ى ال�سلوكي ال�صوفي
وت�ستهدف �ص ْونَه والدعاية له وتحبيبه �إلى النفو�س،
ر�س ًما
كي ت ّتخذه ق��دوة لالتّباع ومثاال لالحتذاءْ ،
للكمال الإن�ساني وعطفًا للقلوب على القيم.
نهج رباح بن يزيد واقتدى ب�سيرته
وقد اتبع َ
ُ
البهلول بن را�شد (تـ  186هـ  802 /م) ،فكانا �أ ّول
من زرعا بذور الحركة ال�صوفية في �إفريقية ،لأن ّهما
لم يكونا مج ّرد فقيهين ،بل كانا «من رج��ال اهلل
ّ
المتعط�شين للمطلق».(3

مقـــاالت

وتك�شف الأخبار المنتقاة التي �أوردها ك ّل من
�أبي العرب التميمي وابن الدباغ القيرواني و�أبي بكر
المالكي � ّأن البهلول بن را�شد لم يكن عابد القيروان
فح�سب ،بل كان عابد �إفريقية عموما ،و� ّأن �شهرته قد
ط ّبقت الآفاق متجاوزة �إفريقية �إلى الم�شرق .والحقّ
� ّأن ت�سل�سل الأخ�ب��ار في ه��ذه الكتب التي ترجمت
للبهلول يحكمه منهج انتقائي ينبئنا عن �سمة من
�أبرز �سمات خطاب الطبقات ،وهي عدم احتفاله
ب�أطوار حياة ال�صوفي وتفا�صيل �سيرته وجزئيات
�سلوكه وما عر�ض له من حوادث الأيام ،فطلب ذلك
في مثل هذه الكتب طمع في غير مطمع ،ذلك � ّأن
هذه الم�صنفات ذات المنـزع االنتقائي �إنّما تتخ ّير
من �أخبار ال�صوفي ما من �ش�أنه �أن ي�سهم في ت�شكيل
�سيرة �أنموذجية ،ت�سعى �إل��ى بناء مثل �أعلى دينا
وعلما و�سلوكا و�أخالقا ،وتروم �إنتاج قدوة �أ�سمى،
ولذلك نجد الأخبار وقد ُ
ا�صط ِف َيت بعناية ،فكان
الجامع بينها والخيط الناظم لها  -على تع ّددها
وتن ّوعها واختالفها  -هو تعبيرها جميعا عن تم ّيز
هذه ال�شخ�ص ّية ال�صوف ّية وفرادتها ،وخروج �سلوكها

الديني واالجتماعي عن ال�سلوك العادي الم�ألوف
ِل ِـمـ ْثل من عا�ش ِم ْثل �أو�ضاعها من الفرد الم�سلم
العادي .ولذلك ف� ّإن الأخبار المرو ّية عنه  -و�سن�شير
�إلى نماذج منها  -و�إن ق ّدمت لنا نماذج من �سلوكه
تج�سم المثل الأعلى ال�سلوكي دينيا
في الواقع ،ف�إنّها ّ
يتوجه �إلى
واجتماعيا ،فك� ّأن منطوق خطابها �إذ ّ
القارئ يقول له :كان البهلول بن را�شد مثال الكمال
في ال��رج��ال عبادة وعلما و�سلوكا و�أخ�لاق��ا� ،إذن
فمثله يجب �أن تكون ،وبه يجب �أن تقتدي.
قال �أب��و العرب في �صدر ترجمته للبهلول:
«�أب ��و عمرو البهلول ب��ن را��ش��د ك��ان ثقة مجتهدا
ورعا ال ُي�شَ ّك في �أنّه م�ستجاب الدعوة ،وكان عنده
علم كثير� ،سمع من مالك بن �أن�س وم��ن �سفيان
الثوري» ،(3وذكر �آخرين غيرهما.
وقد �أجملت ترجمة البهلول خ�صاله الجامعة
بين ال�صدق في الرواية واالجتهاد في العلم والعبادة
والورع في ال�سلوك وتقوى القلب وثمرتها ا�ستجابة
ال��دع��وة .وتلك ديـباجة الترجمة �ستكون الأخبار
م�صداقا للخ�صال التي ت�ض ّمنتها.
نق�سم الأخبار التي رواها �أبو العرب
ويمكن �أن ّ
عن البهلول �إلى محاور بح�سب م�ضمونها وال�صفة
تمجدها ،فالطائفة
ال�سلوكية �أو الأخالقية التي ّ
الأولى منها ت�شمل الأخبار التي تن ّوه بعلم البهلول،
وت�ؤ ّكد ر�سوخ �س ّن ّيته وعظيم ُن ْف َر ِته من البدع ،والثانية
ت�ؤ ّكد �صفات الزهد والورع والتقوى واالجتهاد في
العبادة ،والثالثة تك�شف عن كراماته ونظرته �إليها
وموقفه منها ،والرابعة تك�شف عن مدى توا�ضعه
و�سلوكه مع العامة وموقفه من ال�سلطان.
فالمحور الأول تت�ضافر �أخباره للداللة على
154

�آفاق الثقافة والتراث

تم�سك البهلول ب�سنّيته ونفوره من البدع ،وهما
مدى ّ
مظهران من مظاهر علمه ،وم�صداق لما ورد في
�صدر ترجمته من قول �أبي العرب« :وكان عنده علم
كثير» ،فقد بلغ من حر�صه على �أال ي�سلك م�سلكا
يكون فيه �أي �ضرب من �ضروب االبتداع �أنّه عندما
َعقَد في خن�صره خيطا يذْ ُكر به حاجة �س�أله �أهله
�إياهاّ ،
غطى خن�صره بكفّه ،ولم يك�شف عنه ح ّتى
�س�أل �أهل العلم ف�أخبروه � ّأن ابن عمر كان يفعله،
فحمد اهلل �أنّه لم يـبتدع بدعة.(3
� ّإن ربط خيط في خن�صر هو �أمر تافه ال ُيعار
له � ّأي اهتمام في العادة ،ف�إذا به ي�صير �أمرا جلال
وحدثا له خطره في الدين ،ولذلك �ستره مخافة �أن
يقتدي به النا�س ،ولم يك�شف عنه �إال حينما علم
� ّأن من ال�سلف ال�صالح من كان يفعله ،فهذا الخبر
يدلّ على التناهي في التباعد عن البدع والمبالغة
ال�شديدة في تجنّبها .والحقّ �أن هذه المغاالة في
ّ
اطراح البدع ال تدل على علم دقيق بحقيقة االبتداع،
يو�سع نطاقه لي�شمل العوائد والأفعال التي
ذلك �أنّه ّ
ال عالقة لها بالتع ّبد من قريب وال من بعيد ،ذلك
دي زائد
� ّأن البدعة في الأ�صل هي �إحداث �سلوك تع ّب ّ
على العبادة الم�شروعة بق�صد التع ّبد ،ل ّأن العبادات
م�ضبوطة ،و�أحكامها معلومة ،وال �سبيل �إلى �إحداث
ما لي�س من الدين في الدين� .أ ّما ما يتع ّلق ب�ش�ؤون
النا�س ومعاي�شهم وعوائدهم في الحياة اليومية م ّما
ال يخالف الدين فهو مباح .فالبدعة م ّت�صلة بما
هو من �ش�ؤون الدين من العبادات والأحكام�.أ ّما ما
ي�ستحدثه النا�س في دنياهم م ّما يي�سر عي�شهم و ال
يخالف �أ�صول دينهم ،فهو على حكم الإباحة.(3
ولكن البهلول مبالغة منه في تجنّب البدعة ير�صد
ّ
�آفاق الثقافة والتراث 155

ك��ل �سلوك ي�صدر عنه ،ف�لا يفعله حتى يجد له
الم�شروعية عند ال�سلف ،بل � ّإن التم�سك بال�سنّة
قد �صار هاج�س البهلول ح ّتى �أف�ضى به �إلى �شبه
الهذيانُ ،روِي عنه �أنّه كان ُي�سمع من بعيد «يهذر
ويلح عليها» .(3يدعم ذلك
يقول :ال�سنّة ال�سنّة ّ
خبر �آخر يرويه �أبو العرب فحواه � ّأن البهلول �أغلظ
القول لأحد �أ�صحابه لمج ّرد �أنّه وقف على مجل�س
للمناظرة ف��ي االع �ت��زال ،م ّما ي��دلّ على �أ ّن��ه كان
ين�أى بنف�سه عن المناظرات الفكرية والعقائدية
التم�سك
ويتم�سك ب�سيرة ال�سلف .والحقيقة �أن
ّ
ّ
بال�سنّة ونبذ البدعة والوقوف عند ظواهر الن�صو�ص
والت�شبث بالمذهب المالكي وعدم الميل �إلى الجدل
واال�ستدالل هي من خ�صائ�ص �أهل �إفريقية عموما،
أعم الأغلب تن�أى �إ�ســهــام
فلذلك كانت ثقافتهم نقل ّية في ال ّ
الــقـيـروان
عن المنازع الكالمية والفل�سفية �إال قليال.

فـي
وقد ن ّوهت الأخبار بعلم البهلول ّ
وتبحره فيه الـحـركـة
وعلو طبقته ،بدليل � ّأن وجوه الم�شايخ ب�إفريقية قد الـ�صـوفـيـة

�سمعوا منه ،ومعنى ذلك �أنّهم جل�سوا �إليه و�أخذوا
عنه الحديث وغيره .وتع�ضيدا لهذه المنـزلة في
العلم روي عنه قوله ال��ذي يرفع من �ش�أن العلم
بين الأعمال �إلى درجة رفيعة �سامية تتجاوز درجة
الجهاد ،فطلب العلم عند البهلول هو خير الأعمال
و�أجزلها ثوابا عند اهلل.(3
�أما المحور الثاني فتك�شف �أخباره عن تق�شّ ف
البهلول وزهده فمن ذلك �أنّه ذهب مع �صاحب له
�إل��ى دار اب��ن غانم القا�ضي في وق��ت المغيب من
�شهر رم�ضان ،فق ّرب �إليهما الماء لغ�سل الأي��دي،
فغ�سل البهلول يديه ،ثم و�ضعهما على المائدة ولم
ي�أكل ،فقال له ابن غانم :ما لك ال ت�أكل �أما كنت

�صائما؟ فقال له البهلول� :سبحان اهلل !ال �أ�صوم
رم�ضان؟ فقال له ابن غانم� :أَف َُ�س ْل َطا ٌن �أنا طعامي
ح��رام؟ فجعل البهلول يعتذر �إليه ويقول :طعامك
علي ،و�أنا
ال �أج��د في بيتي مثله ،و�إن تك ّلفته �شقّ ّ
علي ،وابن غانم يهذر ويعيد
�أكره �أن �أتك ّلف ما ي�شقّ ّ
كالمه الأول والبهلول يعتذر �إليه حتى فرغ القوم من
الأكل.(3

مقـــاالت

وفي هذا دليل على �أ ّن��ه متوغّ ل في الزهد،
يمنع نف�سه من �أن تنال الطيبات ،وقد عودها على
القَ�شَ ف حتى �صار لها �إلفا ،فامتنعت من تناول
�أطايب الطعام وهي �إليه �أحوج ما تكون .فهو خبر
يدلّ على منتهى الزهد والتق�شّ ف من جهة ،وعلى
قوة الإرادة والثبات على الموقف من جهة �أخرى،
رغ��م �أ ّن�ن��ا �إذا ق�سنا ه��ذا ال�سلوك بالم�شهور من
النبي  للدعوة �ألفيناه خارجا عنها ،فقد كان
�إجابة ّ
يقبل ال�ضيافة ويجيب الدعوة �إلى الطعام ويقول:
يت �إِ َلى ُك� َر ٍاع َلأ َج ْب ُتَ ،و َل ْو �أَ ْه� ِ�د َي �إِ َل� َّ�ي ِذ َرا ٌع
« َل ْو ُد ِع ُ
ولكن ال�سلوك الزهدي ي�صل �إل��ى ح ّد
َل َق ِب ْل ُت»ّ .(3
من المبالغة في ال�شذوذ عن الم�ألوف يخرج عن
الم�شروع �أحيانا ،ولي�س هذا ال�ضرب من المبالغة
مق�صورا على البهلول ،بل يكاد يكون �سمة عا ّمة
تطبع �سلوك الزهاد .(3وي�ؤ ّكد ما ذهبنا �إليه خبر
�آخ��ر عن البهلول ملخّ �صه �أ ّن��ه دفع دينارين لأحد
الرجال و�أمره �أن ي�شتري بهما من ال�ساحل زيتا و�أن
«ي�ستعذبه» له ،ف�س�أل الرجل عن � ْأج َود الزيوت ،فذُ ِكر
له �أنّه عند رجل ن�صراني ،لي�س بذلك المو�ضع زيت
فرحب به الن�صراني لـ ّما علم � ّأن الزيت
�أعذب منهّ ،
للبهلول ،وقال له :نحن نتقرب �إلى اهلل ببهلول ،مثلما
تتق ّربون �أنتم �إلى اهلل به ،و�أعطاه بالدينارين مقدار

ما ُيباع ب�أربعة ،فل ّما قدم الرجل على البهلول و�أخبره
بما جرى مع الن�صراني امتنع من �أخذ الزيت ،و�أبى
�أن َي ْط َعم منه على عذوبته ،رغم �أنّه مبــاح ا�شتـــراه
بمالــه ،مع ّلال ذلـك بقولـه :ذك��رت ق��ول اهلل عــز
وجــل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ،(3
فخ�شيت �أن �آك��ل من زي��ت الن�صراني فتَح ُدث له
مو ّدة في قلبي ،ف�أكون م ّمن حا ّد اهلل ور�سوله على
ع� َر���ض م��ن الدنيا ي���س�ي��ر» ،(4وم��ا ه��ذا التح ّوط
ال�ض ْعف،
ك ّله �إ ّال ل ّأن الن�صراني وفّى له في الكيل ِّ
عن طيب نف�س منهَ ،ت ْكرِ مة له وتب ّركا به ،لقد منع
نف�سه من تناول هذا الزيت العذب تو ّرعا بلغ الغاية
والنهاية ،ف�آل �إلى �إ�ساءة فهم للآية ،ف�أخرجها من
�سياقها ل ّأن المق�صو َد بها المحارِبون ال الم�سالمون،
ول��و تابع ال�ق��راءة في �سورة الممتحنة النتبه �إلى
قولـه تعـالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ.(4

�أم��ا اجتهاده ف��ي العبادة ف�ي��دلّ عليه مثل
هذا الخبر الذي ترويه جاريته� ،إذ تقول� :أقمت مع
البهلول ثالثين �سنة فما ر�أيته نزع ثوبه عن ج�سده
ق� ّ�ط ،وال ر�أيته م�ص ّليا نافلة ق� ّ�ط ،ك��ان ي�أتي �إل� ّ�ي
ف ُير ِقدني كما تُر ِقد الأم ابنتها ،ثم يدخل الم�ستراح،
فيته ّي�أ لل�صالةّ ،ثم ي�صعد �إلى غرفته فيغلقها بيني
وبينه ،فما كنت �أدري �أح� ّ�ي هو �أم م ّيت ،غير �أنّي
أظن �أنّه ا�ستثقل
كنت �أ�سمع �سقطته في �آخر الليل ،ف� ّ
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ن��وم��ا ف���س�ق��ط» .(4ف�ه��ذا دل�ي��ل على ت�شميره في
العبادة واجتهاده فيها وحر�صه على �إخفائها حتى
عن �أقرب الأقربين �إليه ،حر�صا منه على �أن يجعلها
خال�صة لوجه اهللُ ،م � َب � َّر�أَ ًة من �شوائب التظاهر
والرياء ،غير � ّأن بقاءه ثالثين عاما بثوب واحد ال
ينـزعه عن ج�سده فيه مبالغة تنـزع �إلى الإحالة،
فالثوب يتخ ّرق في �أقل من هذه المدة ،ف�ضال ع ّما
تورثه ه��ذه المالزمة الطويلة للثوب ال��واح��د من
التناهي في القذارة ،وهو �أمر منهي عنه في الدين،
فهل ُيتق َّر ُب �إلى اهلل بمع�صيته ؟ !
�أ ّما المحور الثالث فيت�ض ّمن �أخبار الكرامات،
فمنها ما �أورده �أبو العرب من � ّأن قوما من النخا�سين
كان لهم على بهلول ع�شرون دينارا ،وكانت لبهلول
مع �أح��د �أ�صحابه ع�شرون دي�ن��ارا ،فوقف ببهلول
�سائل فقال ل�صاحبه :ادف��ع �إليه منها ديناراّ .ثم
�أقبل عليه �أ�صحاب الع�شرين فقال لهم بهلول :ح�ضر
منها ت�سعة ع�شر ،فع ّدها الرجل ف�أ�صابها ع�شرين.
فقال له بهلول :ال �إله �إال اهلل ! �أراك ال تح�سن الع ّد،
كالكاره �أن َي َت َب ّين مثل هذا من �أمره ،ف�أخذها وع ّدها
ف ��إذا هي ع�شرون ،فجعل بهلول يقول ل��ه :ف�إنّها
ف�إنّها ع�شرون» .(4هكذا ا�ستحالت الت�سعة ع�شر
دينارا ع�شرين دينارا بقدرة قادر كرامة للبهلول،
رغ��م �أ ّن��ه ك��ان يكره �أن يعرفها النا�س عنه� .أ ّم��ا
�أهمية هذه الكرامة فتتم ّثل في �أنّها كرامة اجتماعية
م ّت�صلة ب�ش�ؤون الحياة المادية و�أمورها المعي�شية،
فرغم تو ّرع البهلول وترفّعه عن المكا�سب المادية
وزهده في طيباتها ت�أبى كرامته �إ ّال �أن تكون دنيوية
�صميمة� ،إنّها كرامة مال ّية ،والمال هو «القطب الذي
تدور عليه رحى الدنيا» (4كما ذكر الجاحظ في
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كتاب البخالء ،و� ْأن ي�أتي المال من غير ك�سب ،و� ْأن
يجري في الأي��دي بالقدرة الإلهية ،ر ّبما عبـّر لنا
عن مدى ارتباط الكرامة ب�أماني المجموعة ،في
الع�سف ،وق ّل
زمن ع ّز فيه المال ّ
،وعم الفقر ،وكثر ْ
الن ََّ�صف.
�أما المحور الرابع فيت�ض ّمن الأخبار الدالة
على ��ش� ّدة توا�ضع البهلول و�سلوكه م��ع العامة
وموقفه من ال�سلطان ،وق��د ا�شتملت بع�ض هذه
الأخبار على خبرين يخرجان عن �سياق التمجيد
في الظاهر على الأق � ّل ،لأنهما �إل��ى ال��ذ ّم �أق��رب
منهما �إلى المدح ،فقد ورد في �أحدهما � ّأن البهلول
�شهد مع بع�ض �أ�صحابه جنازة ف�أُغ ِلق �أحد �أبواب
مدينة القيروان دونهم ،فقرعوه ،فقال البواب:
�إ�ســهــام
من ه��ؤالء فقالوا :بهلول و�أ�صحابه ،فجعل يقول
الــقـيـروان
ب�ه�ل��ول ال �ك��ذر ،ي�ع�ن��ي ال �ق��ذر ور ّدده�� � ��ا� ،(4أم��ا
فـي
الخبر الآخر فيرويه �أحد �أ�صحاب البهلول فيقول :الـحـركـة
«كنت عند بهلول بن را�شد وهو يتف ّلى� ،إذ �أقبلت الـ�صـوفـيـة
امر�أتان فقالت �إحداهما للأخرى� :أتريدين �أن
�أريك البهلول ؟ فقالت لها �صاحبتها :نعم ،قالت
لها :هذا الذي يتف ّلى فقالت لها :ت�سمع بالـ ُمـ َعـ ْيـدي
علي بهلول فقال
خير من �أن ت��راه .ق��ال :ف�أقبل ّ
ل��ي� :أت��ري��د �أن �أري��ك م��ن عرفني ؟ ه��ذه ال�م��ر�أة
التي عرفتني» .(4فالجامع بين الخبرين �صفة
م�لازم��ة للبهلول وه��ي ال �ق��ذارة ،ف ��الأ ّول َي ِ�ص ُمه
بها �صراحة ،والثاني ْيد َع ُمها ،لأ ّن��ه يتح ّدث عن
البهلول وه��و يتف ّلى من القمل والح�شرات التي
ت�صيب الر�أ�س والبدن لقلة النظافة ،ولأنّه ي�شير
�إل��ى ا ْز ِو َرار المر�أة عنه بعد �أن ر�أت��ه فاحتقرته،
و�ضربت لذلك المثل الم�شهور « :ت�سمع بالمعيدي

خير من �أن ت��راه» ،(4والذي ُي�ضرب لمن يخ ّيب
�أفُق انتظار من �سمع به.
ولكنّهما يك�شفان -وه ��ذا ه��و المق�صود
منهما -عن �صفة محمودة هي التوا�ضع من ناحية،
ور ّب�م��ا وجدنا فيهما بداية ت�أثيرات مالمتية في
الت�صوف المب ّكر ب�إفريقية ،وم��ن �أركانها �إخفاء
الكرامة و�سترها من جهة وتخريب الظواهر من
جهة ثانية.(4

مقـــاالت

�أم ��ا ع�لاق��ة البهلول ب��ال�ع��ا ّم��ة فتقوم على
االن�سجام والمرحمة والإيثار ،فقد روى عنه بع�ض
�أ�صحابه �أ ّن��ه ك��ان عنده طعام فغال ال�سعر ف�أمر
به فبِي َعّ ،ثم �أم��ر من ي�شتري منه .فقيل له :تبيع
وت�شتري؟ فقال :نفرح �إذا فرح النا�س ونحزن �إذا
حزنوا»(4،وهكذا لم ي�ست�أثر بالطعام لنف�سه من
دون النا�س ،بل قا�سمهم �إياه ،فالأنموذج ال�سلوكي
الذي ير�سمه هذا الخبر هو انخراط المت�ص ّوف في
مجتمعه ومعاناة هموم النا�س ،وهو دالّ �أي�ضا على
تح ّول الزهد من م�سلك �شخ�صي انفرادي انعزالي
�إل��ى م��وق��ف ف �ك��ري ،ق��وام��ه الفعل ف��ي المجتمع،
ومعاي�شة النا�س �أفراحهم و�أت��راح�ه��م ،وتج�سيم
القدوة ال�سلوكية الح�سنة فيهم .وفي هذا القول
تعبير عن �صميم ال�شعور بالم�س�ؤول ّية االجتماع ّية،
وذلك بنكران الذات والتغ ّلب على �شهواتها الذات ّية،
وم�صالحها الآنية ،من �أجل �إ�سعاد الجماعة.
�أم ��ا ع�لاق��ة البهلول بال�سلطة ال�سيا�سية
فتك�شف الأخبار عن �أنموذج ال�صوفي المنقب�ض
عن ال�سلطان ،فمن ذل��ك الخبر ال��ذي ي��روي � ّأن
هرثمة بن �أعين �أقبل في موكبه ح ّتى انتهى �إلى
م�سجد البهلول بن را�شد ،وبهلول م�سند ظهره �إلى

عمود ب���إزاء ب��اب الم�سجد ،فل ّما قابله هرثمة -
وه��و �أمير �إفريقية يومئذ  -انحنى للنـزول �إلى
بهلول ،فلم ُيزِ لْ بهلول ظهره عن العمود ،فل ّما ر�آه
هرثمة لم يتح ّرك للنهو�ض �إليه ا�ستوى في ال�سرج،
و�أقبل على بع�ض من كان يليه فقال له :ادفع �إليه
ه��ذا ال�م��زود ب��ال��دراه��م وق��ل ل��ه :ق��ال ل��ك الأمير
ف ّرق هذه الدراهم ،ف�أقبل عليه ر�سوله و�أم��ره بما
�أمره به ،فقال له بهلول :الأمير �أقوى على تفريقها
م�ن��يّ � (5 ».إن ه��ذا ال�سلوك الالمبالي بالأمير
غير م�ألوف عند النا�س ،بل � ّإن التزلف �إلى ذوي
والتم�سح ب�أعتابهم خوفا
الجاه والمال وال�سلطان
ّ
وطمعا ه��و ال�شائع ،ورغ��م ذل��ك ل��م ُي� ِق��م البهلول
للأمير وزنا ،ولم يعب�أ بغ�ضبه ،لأنّه جرح كبرياءه،
ولم ُي ْلقِ َبا ًال لعواقبه ،وبذلك يد ّلنا هذا الخبر على
يج�سد نمطا من العالقة بين ال�صوفي
� ّأن البهلول ّ
وال�سلطان قائما على االنقبا�ض واال�ستيحا�ش من
معاملته ومخالطته ،وح ّتى مخاطبته ،والتو ّرع عن
ماله العتقاد حرمته ،والرف�ض ل ّأي تعامل معه ول ّأي
عطاء منه .وفعال فقد ُع��رِ ف البهلول بق ّلة ته ّيبه
للملوك و�شدة اعترا�ضه على �سيا�ستهم ،(5م ّما
ي�ؤذن ببداية ت�ش ّكل �سلطة الولي ال�صالح الموازية
ولي الأمر والمناف�سة لها ،بل المتف ّوقة عليها
ل�سلطة ّ
من حيث الح�ضور في قلوب النا�س ،حيث يتغ ّلب
�سلطان الأرواح على �سلطان الأ�شباح.
م��ن �أج ��ل ذل��ك اع�ت�ب��ر ال�ب�ه�ل��ول ب��ن را��ش��د
�شخ�صية محورية ف��ي ه��ذا المجال ،تلقّى علمه
عن �أ�ساطين العلم في الم�شرق ،كمالك و�سفيان
ال �ث��وري ،وتلقّى الت�ص ّوف م��ن �أع�لام��ه بالم�شرق
وكان له الف�ضل في �إ�شاعته ب�إفريقية ،وكان لحياة
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الزهد والتب ّتل التي ك��ان يحياها عميق الأث��ر في
�أه��ل �إفريقية ،واعتبر الأ�ستاذ الروحي للأجيال
ال�لاح �ق��ة .(5ول��م يكن عابد ال�ق�ي��روان فح�سب،
بل كان عابد �إفريقية عموما ،ط ّبقت �شهرته الآفاق
متجاوزة �إفريقية �إل��ى الم�شرق ،وق��د ت�ضافرت
الأخبار المروية عنه والم�صطفاة بعناية لتع ّبر عن
تم ّيز �شخ�صيته ال�صوفية وفرادتها ،ولت�ش ّكل �سيرة
�أنموذجية ،ت�سعى �إل��ى بناء مثل �أعلى دينا وعلما
و�سلوكا و�أخالقا ،وتروم �إنتاج قدوة �أ�سمى.
وم��ن �أب ��رز ال�شخ�صيات ال�صوفية التي
ر�سخت �أقدامها في الزهد والت�ص ّوف حتى �صارت
مثاال يحتذى و�أن�م��وذج��ا ُيحاكى و�شيخا �صوفيا
ت�شـ ّد �إلـيـه الـرحـال �شـقـران بـن عـلي (تـ  186هـ/
802م) ،كان �إذا دخل خلوته ال يخرج منها �إال بعد
�أربعين يوما .(5وقد ُذكر �أن ذا النون الم�صري
�ضرب �إليه �أكباد الإبل ي�ستزيد من علمه ويلتم�س
الفائدة من كالمه ،ف�أقام « على بابه �أربعين يوما،
فل ّما تـ ّمت خ��رج ،ف ��ر�أى ذا ال�ن��ون فقال ل��ه :من
الم�شرق �أن��ت؟ ق��ال نعم ،ق��ال :م��ا ال��ذي �أقدمك
�إلى هنا؟ قال :بلغني خبرك ف�أتيت �إليك لتعظني،
ل�ع��ل اهلل ينفعني ب �ك�ل�ام��ك» ،(5م� ّم��ا ي��دل على
� ّأن �شهرة �شقران قد ط ّبقت الآف��اق ،و� ّأن �أخباره
تناقلتها الركبان ،فطار ذكره ،وذاع �صيته ،و�أ�صبح
مرجعا من مراجع الزهد والت�صوف ،وجِ َه َة علم
تُ�ش ّد �إليها الرحال ،وتُـ َتج�شّ م المتاعب ،و ُي ْ�صـ َبـ ُر
على ط��ول االنتظار ،من �أج��ل التقاط كلمة طيبة
وموعظة نافعة ،والطريف في هذا الخبر �أنّه يجري
بخالف ال�م��أل��وف ف��ي الرحلة لطلب العلم ،فقد
جرت العادة �أن يكون الم�شرق ِقبلة �أهل المغرب من
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طالبي العلم ،ف�إذا بنا �أمام رحلة تخرق الم�ألوف
وتخرج عن المعتاد ،فلم ُيـ َي ِّمم ذو النون الم�صري
وجهه ْ
�شطر الم�شرق مهاد الزهد والت�ص ّوف ،و�إنّما
التوجه �إلى المغرب ع�ساه يظفر من �شقران
اختار ّ
يح�صله في بالده ،وما ال يطمع في
القيرواني بما لم ّ
الفوز به في بغداد والب�صرة ،ومهما يكن في هذا
الخبر من مبالغة حملت عليها النـزعة التمجيدية
التي هي من ال�سمات المميزة للكتابات المنقبية
ال�صوفية ع �م��وم��ا ،(5ومهما ك�شف ع��ن �أم��ان��ي
علماء القيروان �أن يكونوا جهة علم تناف�س الأم�صار
لزهاد القيروان وع ّبادهم
الم�شرقية ،ف�إنّه ي�ؤ ّكد � ّأن ّ
ومت�ص ّوفتهم وج��وه ف��رادة ومالمح تم ّيز ومعالم
خ�صو�صية تجعلهم ين�أون عن �أن يكونوا ُن َ�سخً ا باهتة
م��ن نظرائهم ف��ي الم�شرق ،وذاك م��ا يتيح لهم �إ�ســهــام
الإ�سهام في �إغناء التراث ال�صوفي بالحكم البالغة الــقـيـروان
فـي
والمواعظ النافعة والأن�ظ��ار ال�صائبة ،ي��دلّ على
ذلك قول ابن الد ّباغ« :ول�شقران كالم جليل مع ذي الـحـركـة
النون الم�صري ي�شتمل على معارف جمة وحكم الـ�صـوفـيـة
ّ
رائ�ع��ة وم��واع��ظ وو�صايا يطول بها ال�ك�ت��اب»،(5
م ّما ي�شير �إلى � ّأن تجربة �شقران قد تجاوزت نطاق
الإغراق في الزهد والتناهي في التع ّبد ،لترقى �إلى
التجربة ال�صوفية العميقة ذات الثمرات الروحية
وال ��واردات الإلهية والمعارف اللدنية ،ولكنّها لم
تنقطع عن �أ�صولها الزهدية ومق ّدماتها التع ّبدية،
ف�إذا بها تجربة روحية عميقة جامعة ،تكامل فيها
المبـــد�أ والمنتهى والمقدمــات والنتائـج والعمـل
والنظـر وال�سلوك والمعرفة ،ونلحظ في الكالم
المن�سوب �إليه عناية بم�ستويات التجربة ال�صوفية
بر ّمتها ،تن�سجم فيها مواعظ البدايات ومعارف
النهايات ون�صائح ما بينهما ،فك ّلما ارتقى ال�سالك

في معراجه ال�صوفي لم ينقطع عما كان فيه من
�ألوان المجاهدات والت�شمير في العبادات والإعرا�ض
عن الدنيويات ،بل ي�ست�صحب تلك الأحوال م ّما يدل
على �أنّه يفهم الت�ص ّوف باعتباره مجاهدة دائمة،
وريا�ضة م�ستم ّرة ،وتوقا �إلى الكمال ال ينتهي ،وظم�أ
�إلى المطلق ال ُي ْنقَع.

مقـــاالت

وع �ن��د ال �� �ص��وف��ي ت�ن�ق�ل��ب ال �ق �ي��م وت �ت �ب � ّدل
تحب
المفاهيم ،ق��ال �شقران يعظ ذا النون« :ال ّ
وع � ّد الفقر غنى ،والبالء من اهلل ِن َع ًما،
الدنياُ ،
والمنع م��ن اهلل ع�ط��اء ،وال��وح��دة م��ع اهلل �أن�سا،
وال��ذل ع� �زّا» ،(5ففي ه��ذه الكلمات ما يرت ّد �إلى
حب الدنيا ،ومنها ما
مجاالت الزهد كالنهي عن ّ
هو في �صميم الت�ص ّوف ل ّأن له �صلة بالمقامات
ال�صوفية وخ�صو�صياتها على غاية من الوثاقة،
وذلك كمقام ال�صبر ومقام الأن�سْ .يدعم ما ذكرنا
رواي��ة �أخ��رى لذي النون عن �أ�ستاذه �شقران يقول
«ثم مكثت على بابه �شهرا ال يك ّلمني ،فقلت
فيهاّ :
له رحمك اهلل� ،إ ّن��ي �أري��د الرجوع �إل��ى بلدي ،ف�إن
ر�أي��ت �أن تزيدني في الموعظة ،فقال :وما كفاك
ما �سمعت ؟ فقلت له :رحمك اهلل� ،إ ّن��ي مبتدئ ال
علم عندي ،فقال :هكذا ؟ قلت :نعم ،فقال :اعلم
يا هذا � ّأن الزاهد في الدنيا ُقوتُه ما َو َجد ،ولبا�سه
ما َ�ستَر ،والخلوة مجل�سه ،والقر�آن حديثه ،واهلل
العزيز الجبار �أني�سه ،والذكر رفيقه ،والزهد قرينه،
محجته ،وال�شوق مط ّيته،
وال�صمت محبته ،والخوف ّ
والن�صيحة ه ّمته ،واالعتبار فكرته ،وال�صبر وِ�ساده،
وال�ت��راب فرا�شه ،وال�ص ّديقون �إخ��وان��ه ،والحكمة
كالمه ،والعقل دليلهِ ،
والحلم خليله ،والتو ّكل ك�سبه،
وال�ج��وع �إدام ��ه ،واهلل ع��ون��ه»ّ � .(5إن ه��ذا القول-

في تقديرنا  -يلخّ �ص تجربة �شقران ال�صوف ّية
ويحيطنا علما عند تد ّبره وت�أ ّمل جمله و�إنعام النظر
أهم معالمها و�أبرز مالمحها ،ويمكن �أن
في معانيه ب� ّ
ُنجمل ذلك في الخ�صائ�ص التالية:
• �إ ّن�ه��ا تجربة روحية ذات قاعدة زهدية
تنبني عليها وال ّ
تنفك عنها ،وق��د ع ّبر عن هذه
ال�صلة الوثيقة بين ال�سالك �إلى طريق الحقّ والتح ّلي
ب�سلوك الزهد ،باعتباره �صفة مالزمة لل�سالك ال
ت�غ��ادره مهما ارتقى ُ�ص ُعدا في مقامات معراجه
الروحي بقوله « :والزهد قرينه » ،بخالف ما كان
يقول به بع�ض غ�لاة المت�ص ّوفة من � ّأن مجاهدة
النف�س بالزهد وريا�ضتها بالعبادة مج ّرد جِ ْ�سر
َي ْع ُب ُره ال�صوفي ابتغاء الو�صول �إلى درجة الت َر ْو ُحن
والتجوهر ،ف�إذا بلغها فال زهد ،بل ال تكليف �أ�صال.
فقد ا ُّد ِع َي القول ب� ّأن المحظور من المح ّرمات مباح
لمن بلغ مقام الفناء ،وقيل ِّ
باطراح ال�شرائع بدعوى
� ّأن من و�صل �إلى المعبود �سقط عنه الفر�ض ،ولم
تلزمه ع�ب��ادة و�أُ ِّول���ت الآي��ة ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ب�� ّأن من و�صل �إلى مقام
اليقين �سقطت عنه العبادة .(5و�أ�شار �إلى بع�ض
�سمات المظهر ال��زه��دي باعتباره �أح��د مقومات
المريد وعن�صرا م��ن عنا�صر ُه� ِو ّي�ت��ه ال�صوفية،
«فقُوتُه ما وجد»« ،ولبا�سه ما �ستر»« ،وم�سكنه حيث
�أدرك»« ،والجوع �إدام��ه»« ،والتراب فرا�شه»� ،إنّها
لمحات دالة على نمط في العي�ش ُم ْعرِ ٍ�ض عن الدنيا
في �أب�سط �ضرورات معا�شها ،ال يقيم لها وزنا وال
يلقي باال لقوام الحياة من م�أكل وملب�س وم�سكن،
وهي وم�ضات كا�شفة عن مذهب في الحياة ي�ؤثر
ويف�ضل
ال�شظف على النعيم ،والم�شقّة على الراحة ّ
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القَ�شَ َف على الترف والجوع على ال�شبع ،يجري �ض ّد
الت ّيار الغالب والو�ضع ال�سائدُ ،
وي�شقّ لنف�سه طريقا
في الحياة ُ
ي�شقّ على غيره �أن ي�سلكها.
• وه��ي تجربة �سلوكية ت�ق� ّدم العمل على
النظر ،والتطبيق على التنظير ،ف�لا قيمة عند
�شقران لال�ستزادة من العلم ،وال فائدة من النهم في
طلبه مادام المق�صود منه ثمرته العملية ،فلذلك لم
يلتفت �إلى مريده الذي جاءه يطلب علمه من مكان
بعيد بعد �أن ز ّوده بكلمة ق�صيرة ت�ض ّمنت موعظة
بليغة ،رغم مالزمة بابه وطول انتظاره ،العتقاده
ب� ّأن تلك الموعظة التي �سمعها منه في البدء تكفي
لبلوغ المق�صود� ،إذا تم َّثلها التلميذ ووعاهاّ ،ثم
التعجبي:
عمل بمقت�ضاها ،نفهم ذلك من �س�ؤاله ّ
«وما كفاك ما �سمعت؟» فالعلم عند �شقران لي�س
تح�صيال نظر ّيا للمعلوم ا�ستجابة لنـزعة في النف�س
تحب االطالع على المجهول ،و�إنّما هو تق ّبل للمعلوم
ّ
واع وتم ّثل ح�سن وفهم عميق يف�ضي مبا�شرة �إلى
ح�سن الت�أ�سي وك�م��ال االق �ت��داء ،ف���إذا بالكلمات
الم�سموعة ّ
توجه ال�سلوك ،ينفعل
خطة مر�سومة ّ
بها القلب ،فت�ستجيب لها الجوارح ،في�صير التم ُّثل
امتثاال ،والكالم �أفعاال.
• وه��ي تجربة ذوق �ي��ة ،ذل��ك � ّأن م��داوم��ة
المريـد عـلى المجاهـدة وت�شمـيره فـي الريا�ضـة
َت��خْ � ِل � َي��ة و َت� ْ�ح � ِل �ي��ة (6ت��ورث��ه ك �م��اال يه ّيئه ل�ع��روج
المقامات وتلقّي النفحات وتج ّلي ال ��واردات ،ك ّل
ذلك يومئ �إليه كالم �شقران على �سبيل الإ�شارة
يف�ضل الإجمال على
الدالة وال ّلمعة الهادية� ،إذ هو ّ
التف�صيل وي�ؤثر الإيجاز على الإطناب ،فهل الخـوف
وال�صـبر والتوكـل �إال من منـازل ال�سـائـــرين �إلى
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الحق المـبين؟ (6وه��ل ال�شــوق والأن����س �إال من
رب العـالمـين؟
�أح��وال ال�ســالكـــين �إل��ى طريــق ّ
وهل النطـق بالحكمــة �إال منحة من اهلل لأوليائه
العــارفين؟
وما من �شك في � ّأن الن�أي عن ُمتَع الدنيا
والتجافي عن لذّاتها و�شهواتها من م�أكل وملب�س
وم�سكن وجـاه ومـال و�سلطـان قد �أ�ضحى من لوازم
الت�ص ّوف الم�أثورة عن مت�ص ّوفة كبار من �أمثال
ال�سري ال�سقطي (تـ  254هـ  868 /م) �إذ يقول« :ال
ّ
ت�أخذ من �أحد �شيئا ،وال ت�سل �أحدا �شيئا ،وال يكن
معك ما تعـطي منه �أحـدا �شيئـا» ،(6و�أب��ي تـراب
الـنـخـ�شـبـي (تـ  245هـ  859 /م) الذي عبر عن
كمال الزهد عند ال�صوفي في قوله« :الفقير ُقو ُت ُه ما
� (6إ�ســهــام
وج��د ،ولبا�سه ما �ستر ،وم�سكنه حيث ن��زل»،
الــقـيـروان
ومن هنا كان ارتباط الزهد بالفقر ونعت ال�صوفية
فـي
�أنف�سهم بلقب «الفقراء».(6
الـحـركـة

غير �أ ّن�ن��ا ن ْلحظ ت�شابها ظ��اه��را بين هذه الـ�صـوفـيـة

الأقوال ونظيراتها المرو ّية عن �شقران ،في�سبق �إلى
الوهم � ّأن �شقران مج ّرد ناقل عن ه�ؤالء ال�صوفية
الم�شارقة الم�شاهير ،ومن الطبيعي �أن يغلب على
الظن �أ ّن��ه ينهل من معينهم و َي ْقبِ�س من نورهم،
ّ
فقد كان الم�شرق َم ْهد الت�ص ّوف وجِ َهة العلم ،ولكن
�سرعان ما يتب ّدد ذلك الوهم عندما نعلم � ّأن بين
وفاته ووفاتهم ما يزيد على الن�صف ق��رن ،م ّما
يقلب المعادلة ،فال ن�ستبعد �أن يكونوا هم الذين
رووا �أقواله وا�ستفادوا من مواعظه ،ال �سيما و� ّأن
ذا النون قد �شا َف َه ُه و�سمع منه ،فهو القناة التي من
خاللها و�صلت حكمه البليغة ومواعظه الم�ؤثرة �إلى
الم�شارقة.

مقـــاالت

وفي رواية �أخرى عن ذي النون الم�صري
يقول حكاية عن �شيخه �شقران بعد �أن مكث على
بابه �أربعين يوما ينتظر خروجه« :فقال لي  :يا
فتى ِ�س ْح في الأر���ض ،وا�ستعن ب�أكل ع�شبها على
�أداء الفر�ض ،وال َت ْق َبل من �أحد �صلة وال قر�ضا،
ف�إن �ضعف يقينك فا�س�أل َم ْن غَ ًدا عليه العر�ض
يعينك .(6ث� ّ�م دخ��ل ،ف�أقمت على بابه �أربعين
يوما ،فل ّما خرج بعد انق�ضائها قال لي :ما انتفعت
من الموعظة ب�شيء ؟ قلت� :أردت الزيادة .قال:
�أردت ال��زي��ادة و�س�أنق�صك ،ي��ا فتى ُك� ْ�ل م��ن ك ّد
يمينك م ّما عرق فيه جبينك ،وال ت�أكل بدينك،
ف�إن خفت �أن ي�ضعف يقينك فا�ستعن باهلل يعينك
( كذا ) ،واعلم � ّأن لي ولك غَ ًدا موقفا بين يدي
اهلل تعالى فاتّق اهلل وال ت�شْ ُك من يرحمك �إلى
من ال يرحمكّ .ثم دخل ف�أقمت على بابه �أربعين
يوما ،فل ّما خرج قال لي :ما انتفعت من الموعظة
ب�شيء ؟ قلت� :أردت الزيادة ،قال ل�ست من �أهلها
تكن
و�س�أنق�صك ،يا فتى ا ْر َ�ض بما ق�سم اهلل لك ْ
من �أزه��د النا�س ،واتّبع ما �أم��رك اهلل تكن من
�أعبد النا�س ،وا ْن َت ِه ع ّما نهاك اهلل عنه تكن من
�أ ْو َرع النا�س».(6
�إن هذا الخبر يك�شف لنا عن بع�ض مالمح
�شقران باعتباره �شيخ تربية� ،إذ نلحظ فيه �أ ّوال
اختبارا للمريد للوقوف على م��دى حر�صه على
الطلب و�شغفه بالتح�صيل وا�ستعداده للتلقّي ،وقد
ثبت ذل��ك بتج�شّ م ذي ال�ن��ون لأْواء ال�سفر من
ج�ه��ة ،و��ص�ب��ره الجميل على ط��ول االن�ت�ظ��ار من
جهة ثانية ،وال يخفى ما في ع��دد الأربعين من
دالالت رم ��زي ��ة (6ودي �ن �ي��ة ،بع�ضها ي�شير �إل��ى

ميعاد النبي مو�سى ÷ م��ع رب��ه،(6وي �ف �ه��م
منه معنى التمام والكمال ،وبع�ضها م�ستلهم من
الحديث المن�سوب �إلى الر�سول « :من �أخل�ص
هلل العبادة �أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من
قلبه ع�ل��ى ل �� �س��ان��ه» ،(6ف�م��ا ي�ج��ري ع�ل��ى ل�سان
�شقران بعد خلوة الأربعين يوما ،هو م�صداق هذا
الحديث تماما ،فهو ثمرة الإخال�ص في العبادة،
فهو حكمة قلبية في عبارة ل�سانيةّ .ثم � ّإن امتحان
المريد ِ�س َم ٌة عادة ما تم ّيز م�شايخ الت�ص ّوف الذين
بلغوا مرتبة الوالية ،و�صاروا �أهال لتوجيه المريدين
والأخ ��ذ ب ��أي��دي ال�سالكين ،ف�ت�� ّأه�ل��وا للموعظة،
وانت�صبوا للتربية ،وج��رت على �أل�سنتهم ينابيع
الحكمة ،ذلك � ّأن حر�صهم على �أوقاتهم و�ضنّهم
بها ه��و -في تقديرنا  -ما جعلهم ي ّتجهون �إلى
تمحي�ص المريدين ح ّتى يقع مجهودهم التربوي
وتجتنى ث �م��رت��ه،(7
ف��ي مو�ضعه ،ف�ي��ؤت��ي �أُك �ل��ه ُ
ث� ّ�م � ّإن فيه ت��د ّرج��ا ي��راع��ي م��ا بلغه ال�م��ري��د في
ال�سير وال�سلوك ،وهو ت��درج طريف ،لأ ّن��ه يخرج
عن الم�ألوف في تربية المريدين من �أدنى مراتب
ال�سلوك �إلى �أعالها ،فهي ت�صاعد ّية ،ف�إذا بنا في
هذا الخبر مع تربية تبد�أ من �أعلى درجات المعراج
ال�صوفي �إلى �أدناها ،فهي تنازل ّية ،وهي في هذا
الم�سلك �أو ذاك �إنّما تراعي حال ال�سالك ،وت�ضع
في االعتبار ما يمتلك من مواهب وا�ستعدادات،
وما لديه من ُق ًوى وطاقات ،فلذلك كانت الموعظة
على قدر الموهبة ،ولم تكن على قدر الرغبة ،بل
كانت على نقي�ضها ،فك ّلما ا�ستزاد ذو النون َنق ََ�ص ُه
�شقران ،وفي هذا �إ�شارة �إلى ما يتم ّيز به �شيوخ
الت�صوف الم� ّؤهلون للتربية من معرفة ببواطن
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نفو�س مريديهم ،وما يتم ّتعون به من د ّقة الحد�س،
ف�شقران ك�أنما ينظر �إلى دخائل تلميذه ذي النون
من ِ�س ْترٍ رقيق ،وما ذاك �إال ل ّأن العلم الذي جاء
يطلبه ذو النون لي�س علما نظريا ُي َع َّول فيه على
عملي ُي َع َّول فيه على
�سعة التح�صيل ،و�إنّما هو علم ّ
امتثال الجوارح و�صفاء القلوب وتطهير النفو�س،
فلذلك كانت الن�صيحة الأول��ى موجهة لمن بلغ
المراتب العليا في الطريق �إلى اهلل ،فالإحالة فيها
عـلى مـفـهـوم «ال�سياحة» تتجاوز نطاق ال�ضرب
في مجاهل الأر���ض بال قرار ،وكثرة الأ�سفار في
البراري والقفار بال ا�ستقرار� ،إلى الإ�شارة �إلى
معناها الروحاني العميق باعتبارها بحثا م�ستم ّرا
عن التج ّليات الإلهية في الوجود .وما من �شك في
� ّأن ذلك ال ُيتَاح للمريد �إال بعد �أن يكون قد قطع
مقامات �صوفية عل ّية ،ل ّأن الو�صول �إل��ى مرتبة
تم ّلي التج ّلي الإلهي يف�ضي بال�ضرورة �إلى نهايات
المعراج الروحي ،حيث ال�شعور بوحدة ال�شهود
ُي ْ�س ِلم �إلى وحدة الوجود باعتبارها ذروة التجربة
ال�صوفية بر ّمتها .(7وم��ن الطبيعي � ّأن من بلغ
هذه المكانة الرفيعة وه��ذه المنـزلة العالية من
االقتراب من الجناب الإلهي ال يلتفت �إلى الأغيار،
فلذلك ُدعي �إلى الإعرا�ض عن اال�شتغال بالك�سب،
واالكتفاء بع�شب الأر���ض قوتا ،بل � ّإن التوجه �إلى
االقتيات من نبات الأر���ض لي�س �إال لحفظ البدن
من �أجل �إقامة الفر�ض ،كما ُد ِعي �إلى الإعرا�ض
ع��ن النا�س ورف����ض م�ساعدتهم كائنا م��ا كانت
عطية �أم قر�ضا ،فهذه المرحلة من القرب تقت�ضي
فناء الأغ�ي��ار تمهيدا للفناء في الواحد القهار،
فمن ّثم كان مدار الدعوة على الإقبال ب ُكنْه اله ّمة
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على اهلل وعدم االلتفات �إلى ما �سواه ،و�أن يكون
اهلل هو الم�ستعان ك ّلما �أل ّـم بال�سالك �شعور ب�ضعف
هم ال�سالك
اليقين� .إنّها الدرجة التي َين َْج ِم ُع فيها ّ
في ر ّبه ،فيفنى عن ك ّل ما �سواه ،وين�شغل به عن ك ّل
وتوحد
ما عداه .وهل ال�سياحة �إال اعتزال للنا�سّ ،
بالذات ،وتد ّبر في الخلوات ،وت�أ ّمل في التج ّليات،
وانتظار للواردات؟ وارتقاب للنفحات ،وذاك في
الحقيقة مقام العارفين ،وقد «�أبى العارفون �أن
يكون في قلوبهم غير اهلل» (7.والالفت للنظر
� ّأن هذا المقام ال�صوفي الرفيع بقي ي�ست�صحب
�أداء الفرائ�ض ،بخالف ما زعمه غالة ال�صوف ّية
من �سقوط التكاليف في هذا الطور ،غير � ّأن في
اعتزال النا�س والإعرا�ض عنهم ورف�ض التعامل
معهم واالكتفاء باالقتيات من ع�شب الأر�ض غل ًّوا �إ�ســهــام
ظاهرا ،يخالف مقا�صد الدين وطبيعة االجتماع الــقـيـروان
فـي
وت��وج �ي��ه ال��ر� �س��ول  ال ��ذي ه��و ال�م�ث��ل الأع �ل��ى
الـحـركـة
خا�صة وللم�سلمين عا ّمة� ،ألم ُي ْر َو عنه
لل�صوفية ّ
الـ�صـوفـيـة
قوله« :الم�ؤمن الذي يخالط النا�س وي�صبر على
�أذاهم خير من الذي ال يخالط النا�س وال ي�صبر
على �أذاهم».(7
�أم��ا الن�صيحة الثانية فقد د ّل��ت على � ّأن
ذا ال�ن��ون ل��م ي�صل �إل��ى تلك الرتبة ال�ت��ي دع��اه
�شيخه �إليها بدليل �أن��ه ق��ال ل��ه�« :أردت الزيادة
و�س�أنق�صك» ،و�إنما ق ّرر ال�شيخ تخفيف الموعظة
ل ّأن مج ّرد ا�ستمرار ذي النون في البقاء �أمام باب
�شقران ينتظر المزيد من المواعظ دليل على �أنّه
لي�س �أهال للدرجة التي ر�شّ حه لها ،فلو كان ي�صلح
لها لأ�سرع �إلى العمل بها مبادرا ،لأنّها ن�صيحة
عمل ّية قوامها ال�سياحة ،ولو �ساح ذو النون لما
بالتك�سب من عمل
احتاج �شيخه �إل��ى �أن يو�صيه
ّ

اليدين وينهاه عن الأكل بدينه ،فالن�صيحة الأولى
�أ ْوغَ � � � ُل ف��ي ال �ت��و ّك��ل بمعناه ال �� �ص��وف��ي ،(7و�أ ّم ��ا
الثانية فهي ت��راع��ي الأ��س�ب��اب العادية للك�سب،
وتحر�ص على �أن يكون القلب مع ّلقا ب��اهلل ،و�أن
يكون هو الموئل عند الخوف من �ضعف اليقين،
و�أن يكون �إليه الـ ُمـ�شْ تَكى وعليه الـ ُمـ َع َّول.

مقـــاالت

�أم��ا الموعظة الثالثة فقد د ّل��ت على � ّأن ذا
ال �ن��ون م��ا زال  -ف��ي ن�ظ��ر �شيخه  -ف��ي مرحلة
البدايات ،ففي الدعوة �إلى الزهد والعبادة والورع
�إ�شارة �إلى �أنّنا �أمام مق ّدمات التجربة ال�صوفية،
�إذ ال��دع��وة �إل��ى الر�ضا بما ق�سم اهلل من ال��رزق
و�إلى اتّباع �أوامر اهلل واالنتهاء عن نواهيه هو م ّما
ُي َو َّجه �إلى الم�سلم العادي في ك ّل مكان .ولعلنّا ال
ن�أخذ هذا الن�ص بالع�سف �إذا زعمنا �أنّنا نرى في
مواعظه الثالث �إرها�صا بما فعله ابن خلدون في
كتابه �شفاء ال�سائل لتهذيب الم�سائل عندما رتّب
المجاهدات الالزمة للطريق ال�صوفي في« :مجاهدة
التقوى» (7وه��ي -فيما نرى  -تنا�سب الموعظة
الثالثة ،ل ّأن قوامها امتثال الأمر والنهي ،فهو من
�أركانها فم ّما ع ّرفت به التقوى �أنّها العمل بالتنـزيل.
و�أ ّما الثانية فتنا�سب «مجاهدة اال�ستقامة» (7وال
تكون �إال بالك�سب الحالل واال�ستعانة بذي الجالل.
و�أ ّما الأولى فهي �أ�شبه ما تكون بـ«مجاهدة الك�شف
ّ
واالط� �ل��اع» (7،ف� ��إذا ا�ستقام لنا ه��ذا التخريج
المروي من كالم مورد ًا من �أبرز
�أمكن �أن نرى في
ّ
موارد اال�ستلهام التي قد يكون َمت ََح منها ابن خلدون
وغيره� ،إلى جانب كونه م�صدر ًا مه ًّما من م�صادر
�صوفية الم�شرق.

وح ّللنا نماذج من �أخبارهم ،لأنّهم من م�شاهير
المروي
زهاد القيروان ومت�ص ّوفتهم من جهة ،ول ّأن
ّ
ّ
من �أخبارهم يك�شف عن مقدار �إ�سهام القيروان في
رفد حركة الت�ص ّوف ب�أعالم كبار طبعوا ِ
ب�س َيرهم
الحياة ال�صوفية ب�إفريقية عموما ،فكانوا ب�أقوالهم
و�أفعالهم نماذج اقتداء وكانوا ب�سلوكهم و�أخالقهم
مثاال ُيحتذى ،وبذلك �أ�سهموا في ن�شر الت�ص ّوف في
القيروان وتو�سيع نطاقه لي�شمل �إفريقية والمغرب،
بل � ّإن ت�أثيرهم امت ّد �إل��ى ال�م���ش��رق (7،على � ّأن
هذا الإ�سهام عند ه�ؤالء الأعالم يطغى عليه الجانب
العملي ال�سلوكي من الت�ص ّوف باعتباره تجربة تُعا�ش
وفكرة تُمار�س وطريقة في الحياة تُنتهج ومذهبا
ف��ي العي�ش ُي ّتبع ،و�إن كنّا ال نعدم ف��ي �أخبارهم
لوامع بادية ولوائح دا ّل��ة وب��وارق كا�شفة عن �أنّهم
قد بلغوا في طريق الت�ص ّوف مقامات عالية ونهلوا
من مذاقات الت�صوف م�شارب �صافية ،غير �أنّهم
لم ين�صرفوا �إلى تدوينها ،ولم يقبلوا على �شرحها،
فلم يبرز منحاهم الفكري ال�صوفي على نحو وا�ضح
المعالم بـ ِّيـن الق�سمات ،فكان ت�ص ّوفهم �إلى ال�سلوك
العملي �أقرب منه �إلى التفكير النظري والتعبير عن
الذوق القلبي.

والحقّ � ّأن القيروان كانت ت ُع ّج ب�أمثال ه�ؤالء
م ّمن ي�ضيق النطاق عن الوقوف المط ّول مع �أخبارهم
التي حفظت لنا نماذج من �أقوالهم و ِفعالهم و�أنماطا
من �سلوكهم وخ�صالهم ،ومن ه�ؤالء عبد الخالق
ال�ق�ت��ات ( ت �ـ  210ه �ـ  825 /م )  (7وق��د كان
معا�صرا ل�شقران بن علي ،عرف منذ حداثة �سنّه
باالنقطاع للعبادة واالنقبا�ض عن ال�سلطان ،فقد
و�إن�م��ا وقفنا عند ه���ؤالء الأع�ل�ام الثالثة ،رف�ض عطايا الأمير �إبراهيم بن الأغلب ،رغم �أنه
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كان �شديد الفقر دائم الخ�صا�صة ،وقد ذاع �صيته
حتى بلغ الم�شرق فقال فيه �سهل بن يون�س �أحد
�صلحاء م�صر« :لو � ّأن عبد الخالق في بني �إ�سرائيل
ل�ص ّوروه في كنائ�سهم».(8
ومن ه ��ؤالء �أب��و عقال بن غلبون ( تـ 291
ه �ـ  904 /م )  ،(8وق��د «ن���ش��أ ب��ال�ق�ي��روان في
رفاهية عظيمة ،لأ ّن��ه كان من بني الأغلب ملوك
�إفريقية ،فكان �شديد المجون ،لم يكن في زمانه
�أ�ش ّد مجونا منه� ،إلى �أن تاب وارعوى ،وتج ّرد من
الدنيا ،وزه��د فيما يفنىّ ،ثم ج ّد واجتهد ،حتى
�زه��اد»ّ ،(8ثم
ك��ان من كبار الع ّباد و�أفا�ضل ال� ّ
رحل «من القيروان �إلى الم�شرق( )...وكانت له
هناك ريا�ضات و�سياحات ث� ّ�م الزم الحرم �إلى
�أن م���ات» .(8فهذا ي��دلّ على �أ ّن��ه عا�ش تجربة
�صوف ّية عميقة وتم ّر�س بريا�ضاتها ومجاهداتها
واجتنى من ثمرات �سياحاتها وارتقى في مدارجها
حتى �صار من العارفين� ،إذ ُيروى �أن �أخته �أل ّـحت
بالر�سل والمكاتبات ترجوه �أن يرجع �إلى
عليه
ُ
ر�س ِلها« :قل لها :ما كنت
القيروان ،فقال لأح��د ُ
لأ َد َع بلدا عرفت اهلل فيه و�أم�ضي �إلى بلد ع�صيت
اهلل فيه».(8
وم ّما تم ّيز به ابن غلبون �أ ّن��ه �ض ّمن �شعره
بع�ض مالمح تجربته الروحية ،فم ّما ُيروى �أنّه قاله
عند توبته( :من ال�سريع)
�أَ ْب � ��� َ��ص � � َر ِب ��ا ْل � � َق � � ْل ��بِ � � َ�س� � ِب� �ي� � َل ال� � َّر� � َ�ش� �ـ� � ْد
َف � � � َب� � ��ا َي� � � َ�ن الأَهْ � � � � � � � � َل َم� � � ًع � ��ا وال� � � َو َل� � �ـ� � � ْد
وج� � � � � � � َّد ف� � ��ي ال � �� � �س � � ْي � �ـ � � ِر �إل � � � � ��ى ر ِّب� � �ـ� � � ِه
َ
ُم � �� � َ��ش � � ِّم � � ًرا َي � � ْ�ط� � � ُل � � ُ�ب ُم � � � ْل� � � َ�ك الأَ َب � � � � � � ْد
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َق� � � � ْد �� َ� ��ص� � ��ا َرتِ ال� ��د ْن � � َي� ��ا ِب� � ��أَ ْق � � َ�ط � ��ا ِر َه � ��ا
(8
َع� �لَ� � ْي� � ِه َك��ال ��� ِّ�س� ْ�ج� ِ�ن َف ��مِ � ْن � َه ��ا � � َ��ش� � � َر ْد
والمظنون عندنا � ّأن هذه الأبيات قد قيلت في
طور ِ
الحقٍ  ،لأنّها تت�ض ّمن من العبارات والمفاهيم
ال�صوفية ما يتجاوز نطاق مقام التوبة ال��ذي هو
بداية الطريق ،فمن ذلك الإ��ش��ارة �إل��ى الب�صيرة
القلبية في قوله «�أب�صر بالقلب» ،و�إل��ى التجربة
ال�صوفية بر ّمتها باعتبارها �سيرا في الطريق �إلى
اهلل في قوله« :وج ّد في ال�سير �إلى ر ّبه» وال�شعور ب� ّأن
الدنيا على رحابتها واتّ�ساعها �سجن للروح ،تحول
بينها وبين تحقيق �أق�صى غايات القرب من الجناب
الإلهي ،وهو ما ال يكون �إال بالموت ،وما �أبعد هذا
المعنى الذي توحي به العبارة عن �أجواء البدايات،
وما �أقربه من لطائف النهايات!

�إ�ســهــام
الــقـيـروان
فهذه مج ّرد نماذج دالة على � ّأن �أهل القيروان
فـي
كانوا قديمي عهد بالت�صوفْ ،يدعمها ما ُذ ِكر في الـحـركـة
ترجمة �أب��ي �سليمان ربيع بن عبد اهلل القيرواني الـ�صـوفـيـة

(ت �ـ  299ه�ـ  911 /م) م��ن نعته ب�ـ «ال�صوفي »
�ص به
وتلقيبه بـ«�سيد ال��وق��ت» (8وهو لقب قد خُ ّ
القطب ال���ص��وف��ي ،(8وم��ن ذل��ك �إط�ل�اق ال��د ّب��اغ
ا�سم «البدل» على يزيد بن رباح اللخمي.(8

ل�ق��د ا��س�ت�ب��ان ل�ن��ا � ّأن ال �ت �ج��ارب ال��زه��د ّي��ة
والروح ّية لعباد القيروان قد تجاوزت �إطار �إفريقية
ليذيع �صيتها م�شرقا ومغربا ،ولت�صبح بدورها نماذج
تُحتذى و�أمثلة تُحاكى و�أ�سوة ح�سنة ُيقتدى بها.
وق��د راف �ق��ت ح��رك��ة ال��زه��د ال�ت��ي عرفتها
القيروان حركة دائبة لمجال�س الذكر وال�سماع
التي كان ُيرتَّل فيها القر�آن ،و ُت ْتلى فيها �أحاديث
الوعظ والإر��ش��اد ،وتُن�شد فيها �أ�شعار الرقائق،
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ف�أ�سهم ذل��ك ف��ي تجذير ح�ي��اة ال��زه��د والتع ّبد
وتعميق االتجاه الروحي و�إ�شاعته بين النا�س ،فكان
النـزوع �إلى تجاوز ظاهر ال�شعائر التعبدية �إلى
ما تت�ض ّمنه من ثمرات وجدان ّية راقية و«تم ّثالت
روحية ع��ال�ي��ة» .(8و�ساعدت على ذل��ك م�ساجد
ال�ق�ي��روان ال�سبعة (9،ومنها «م�سجد ال�سبت»
و«م�سجد الخمي�س» على وج��ه الخ�صو�ص ،كما
يذكر ابن الدباغ .و�إنما �سمي بـ«م�سجد ال�سبت»
«لأنّهم كانوا يقر�ؤون فيه الرقائق يوم ال�سبت،...
ويح�ضره �أولياء اهلل وال�صالحون والعلماء ك�أبي
بكر ال�ل� ّب��اد (ت� �ـ 333ه�ـ  944 /م) ،ويبقى �أث��ر
ال��وع��ظ ف�ي�ه��م �إل ��ى ال�سبــت الآت ��ي»(9،وك� �ـ ��ان
ال�م�ت�ع� ّب��دون وال���ص��ال�ح��ون «ي�ح���ض��رون��ه ب��ال��وق��ار
وال�سكينة والخ�شوع ُ
وغزر الدمعة وكثرة ال�صدقة
وال��م��ع��روف ،وك��ان��وا ي �ق��ول��ون ف�ي��ه �أ� �ش �ع��ار �أب��ي
م��ع��دان(9ف��ي ال��زه��د وال �م��واع��ظ و�أه� ��وال ي��وم
القيامة ،و�صفات �أولياء اهلل تعالى وير ّكبون عليها
�أعمالها(9،على طريق الحزن وال�خ��وف ،وكان
المتع ّبدون وال�صالحون �إذا �سمعوها ا�ستراحوا
�إليها بقلوبهم ،وان�شرحت نفو�سهم ،وان�صرفوا
منه وهم محزونون نادمون».(9
وهكذا برز م�سار جديد للحياة الروحية في
القيروان �أ�ضحى فيه الت�صوف تجربة روح ّية قوامها
بناء ال�شخ�ص ّية ال�صوف ّية والو�صول بها �إلى �أق�صى
نهايات المعراج الروحي و�أبعد غاياته .ولع ّله من
المفيد �أن ن�شير �إلى � ّأن بع�ض المت�ص ّوفة القيروانيين
الأوائل قد اهت ّموا بت�صوير تجاربهم الروحية �شعرا،
ومثال ذلك هذه الأبيات التي قالها �أب��و عبد اهلل
الحب الإلهي
محمد بن �أب��ي �سهل ال�صوفي في ّ

وفيها يتج ّلى ت�أ ّثره ب�شعر الحالج واقتبا�سه منه:
(من الب�سيط)
اب ُف� � � � � َ�ؤادِي ِف ��ي َم� َ�ح � َّب �ـ � ِت �ـ � ِه
َي ��ا َم� ��نْ َ�أ َذ َ
َو�أَ�� ْ��ض � � َر َم ال � َّن ��ا َر ِف ��ي َق � ْل�ب��ي َو�أَ ْح ��� َ�ش �ـ��ا ِئ��ي
َم ��ا ِ�إ ْن َذ َك � � ْر ُت� � َ�ك ِ�إال ُك � ْن ��تَ ِف ��ي َك � ِب��دِ ي
ِب� َم� ْو�ِ��ض� ِع ال � ْم��ا ِء مِ ��نْ َق� ْل� ِب��ي َو�أَ ْح��� َ�ش�ـ��ا ِئ��ي
َوال َذ َك � � � ْر ُت � � َ�ك ِف� ��ي َق� � � � ْو ٍم �أُ� � َ�س� �ـ� � ُّر ِب � ِه �ـ � ْم
�إِال َو َج � � � �د ُْت َل � ِه �ي � ًب��ا َب� � ْي � َ�ن �أَ ْح �ـ ��� َ�ش �ـ��ا ِئ��ي
َوال َن � ِع � ْم��تُ ِب ��� ُ�ش � ْربِ ال�م�ـ��ا ِء مِ ��نْ َع� َ�ط��� ٍ�ش
(9
�إِال َو َج � �د ُْت َخ � َي��ا ًال مِ � ْن� َ�ك ِف��ي ا ْل� � َم ��ا ِء
 -2من معالم التنظير:

لئن ك��ان الغالب على الخطاب ال�صوفي
القيرواني �إيثار التجربة الروحية وبيان �أثرها في
توليد المعرفة ال�صوفية وتلقي الحقائق الإلهية،
وه��و منهج قوامه التفاعل بين التجربة التعبدية
و�إطالة الفكرة الت�أملية في العبارة القر�آنية ،ابتغاء
الو�صول �إلى دالالتها الإ�شارية ومعانيها الروحية،
فك ّلما تع ّمقت التجربة اتّ�سعت دائرة الفهم ،واغتنت
المعرفة ال ّلدنية ،وظهر ذل��ك في كتب التراجم
في �شكل �شذرات من �أق��وال ال�صوف ّية و�أدعيتهم
ومواعظهم ،ف� �� ّإن ذل��ك ال يعني غيابا للإ�سهام
النظري القيرواني في الفـكـر ال�صـوفي ،فقد ظهر
في الـقيـروان عبـد الرحمـن ال�صـقـ ّلي القـيـرواني
(ت� �ـ ب�ع��د  382ه �ـ  992 /م)  (9وك���ان غزير
الت�أليف ال�صوفي قيا�سا �إلى ما كتبه القيروانيون،
أهم �آثاره ذات الطابع التنظيري «كتاب الداللة
و� ّ
ع�ل��ى اهلل و�آداب ال��دع��اء �إل� �ي ��ه» (9،وه��و مجموع
توجه بها �إلى المريدين وطالبي
خطابات مبا�شرة ّ
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يو�ضح فيها ب�أ�سلوبه الخا�ص
الحق و�سالكي الطريق ّ
مفاهيم �أ�سا�سية م ّت�صلة بالوالية والمعرفة الذوقية
ال�صوفية من خالل مرجعيات متن ّوعة ال تخلو من
�أبعاد حجاجية ومقا�صد تعليم ّية وغايات �إ�صالح ّية
ن�ق��د ّي��ة  (9وك �ت��اب «الأن � � ��وار ف��ي ع �ل��م الأ�� �س ��رار
ومقامات الأب��رار» قال عنه الد ّباغ «�أتى فيه ب�أنواع
من المعارف و�أ�سرار الت�ص ّوف ما �أ ْر َب��ى فيه على
غيره ،وفيه المعاني الجليلة ب�أبدع عبارة و�ألطف
�إ�شارة».(9
ول��م يكن ه��ذا ال�ك�ت��اب ذا ن��زع��ة تنظيرية
خال�صة ،و�إ ّن �م��ا ه��و م��زي��ج م��ن الآراء ال�صوفية
والمواعظ الروح ّية ،ويمكن �أن نعتبر ال�صق ّلي م ّمن
�أ�سهموا ّ
بحظ وافر في �صياغة الخطاب ال�صوفي
الإ�سالمي ال��ذي ب��د�أت تت�شكل موا�ضيعه وتت�ضح
ق�ضاياه ،فقد كانت عبارة الأنوار محور ّية في كتابه،
وهي التي �ستتط ّور الحقا مع الغزالي ( تـ  555هـ /
 1111م ) في م�شكـاة الأن��وار  (10وال�سـهـروردي
(10
( ت�ـ  587ه�ـ  1191 /م ) ف��ي ه�ي��اك��ل ال �ن��ور
وابن �سبعين ( تـ  669هـ  1270 /م ) في الر�سالة
ال�ن��وري��ة (10والجيلي ( تـ  805هـ  ) 1428 /في
الإ�سفار عن ر�سالة الأنوار.(10
وق��د ب��رز ف��ي �آخ��ر ال�ق��رن ال�سابع الهجري
 /الثالث ع�شر الميالدي ابن الدبـاغ الـقـيـرواني
(تـ 699هـ  1299 /م) ف�أ ّلف بالإ�ضافة �إلى التراجم
التي و�ضعها لمت�صوفة القيروان كتابا ذا طابع
تنظيري ،عنوانه :م�شارق �أن��وار القلوب ومفاتح
الحب
مح�ضه للحديث عن ّ
�أ� �س��رار ال �غ �ي��وبّ (10،
الإلهي في عالقته ب��أح��وال ال�صوفية ومقاماتهم
ومعارفهم ومواجدهم ،وك��ان له عظيم الأث��ر في
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كتاب رو�ضة التعريف بالحب ال�شريف (10البن
الخطيب ( تـ  776هـ 1277 /م )
ولم ينل كتاب الد ّباغ هذا  -في ر�أينا  -من
عناية الدار�سين ما هو به جدير ،ففيما عدا بع�ض
(10
الإ�� �ش ��ارات ال�ت��ي ت��ذك��ر َع � َر� ً��ض��ا ال غَ �� َر� ً��ض��ا،
لم نعثر على درا�سة �شاملة مع ّمقة لهذا الكتاب،
ول ّما ك��ان نطاق ه��ذا المقال ي�ضيق عنها ،ف�إنّنا
�سنقت�صر على الإلماع �إلى بع�ض ما ر�أيناه فيها من
معالم الطرافة ومالمح الإ�ضافة في مجال البحث
النظري في الت�ص ّوف م ّما نع ّده �إ�سهاما ذا بال في
�إغناء الت�صوف الإ�سالمي ،كان الف�ضل فيه لأحد
�أعالم المت�ص ّوفة في القيروان على �سبيل التمثيل
والتقريب ال الإحاطة واال�ستيعاب.
فم ّما يلفت النظر في هذا الكتاب �أنه  -على
ق�صره واقت�ضابه  -عالج ق�ضايا الت�ص ّوف معظمها
لم يكد يغادر منها �شيئا� ،إنّه كتاب في غاية الإيجاز
واالكتناز ،قد ِ�صيغ في خطاب ذي كثافة دالل ّية
ملحوظة ،فلئن كان مو�ضوعه هو المح ّبة ،ف� ّإن هذه
المحبة �أ�ضحت مفهوما جامعا ،هو من الرحابة
بحيث و�سع الطريق ال�صوفي بمجاهداته ومقاماته
ونهاياته ،وقد كان ابن الد ّباغ واعيا لهذه الر�ؤية
التي تخت�صر الت�ص ّوف في المحبة ،ولذلك �سعى
�إل��ى اال�ستدالل عليها في ثنايا كتابه .فمن ذلك
قوله« :اعلم � ّأن المح ّبة هي �أ�صل جميع المقامات
والأحوال� ،إذ المقامات ك ّلها مندرجة تحتها ،فهي
�إ ّما و�سيلة �إليها ،و�إ ّما ثمرة من ثمراتها ،كالإرادة
وال�شوق والخوف والرجاء والزهد وال�صبر والتوحيد
وال� �م� �ع��رف��ة» (10،ف��ال�م�ح� ّب��ة ب �ه��ذا االع �ت �ب��ار هي
قطب التجربة ال�صوف ّية وم��داره��ا ،وه��ي الغاية

�إ�ســهــام
الــقـيـروان
فـي
الـحـركـة
الـ�صـوفـيـة

مقـــاالت

التي تجري �إليها ،وهي ق�صارى المطلوب ومنتهى
المرغوب ،ف ��إذا ك��ان الطريق ال�صوفي مقامات
مت�صاعدة َوم َراقي متفاوتة ،هي «منازل ال�سائرين
�إل��ى الحق المبين» ينالونها على مقدار االجتهاد
ومدى االرتيا�ض ،تتخ ّللها �أحوال متباينة هي نفحات
�إلهية وواردات ربانية ،وم��ن ث� ّ�م كانت المقامات
مكا�سب والأحوال مواهب ،ف� ّإن المح ّبة تخت�صره� ،إذ
ال تعدو المقامات والأحوال  -على كثرتها وتن ّوعها -
�أن تكون و�سيلة تف�ضي �إليها ،فمقام التوبة مثال وهو
�أ ّول مقامات الت�صوف  -هو الج�سر ال�ضروري الذي
يلزم ال�سالك عبوره للدخول في الت�صوف ،ومن
ّثم ال�سير في الطريق ال�صوفي بثبات وتدريج �إلى
حين بلوغ المحبة فهي غاية الم�أمول ،ف�إذا عرف
المحبة ذوقا ووجدانا ،ف�� ّإن ما يعتريه من �أحوال
متنوعة كال�شوق والخوف وال��رج��اء� ،إنّما هو من
ثمرات المح ّبة .فما من �شيء في الت�ص ّوف �إال وهو
�إ ّما مق ّدمة من مق ّدماتها و�إما نتيجة من نتائجها،
ومن ّثم موقعها المركزي من الت�صوف ،وهذا �أمر
تُغوفل عنه!
ولما كانت هذه الفكرة غام�ضة تحتاج �إلى
مزيد بيان فقد عمد �إلى تو�ضيحها بقوله« :ومن
الدليل على � ّأن المحبة م�شتملة على جميع المقامات
يحب محبوبا �إ ّال بعد العلم
والأحوال � ّأن الإن�سان ال ّ
بكمال ذلك المحبوب ،ثم يت�أ ّكد هذا العلم عنده
فيكون معرفة ،فتنبعث عن ذلك الإرادة ّثم ال�شوق
�إلى جمال هذه الذاتّ ،ثم يلزم عن المحبة ال�صبر
على �شدة الطلب ،وينبعث له في �أثناء ذلك خوف
الحجاب ورجاء القرب والو�صالّ ،ثم تثمر المح ّبة
الر�ضى بجميع م��راد المحبوب ،وال��زه��د فيما

�سواه ،واعتقاد وحدانيته� ،أعني انفراده ب�صفات
الكمال ،ف� ّإن ما �سواه عدم مح�ض ،و�إ�سناد الأمور
ك ّلها �إليه بالتفوي�ض له والتو ّكل عليه .و�أما الأحوال
التابعة للمح ّبة ،فهي مثل الأن�س والب�سط والقب�ض
والمراقبة والهيبة والفناء والبقاء والم�شاهدة
و�سائر الأحوال ،ف�إنها ك ّلها مرادة له� ،سواء كانت
�سابقة �أو الح�ق��ة» (10.فالقول با�شتمال المح ّبة
على جميع المقامات والأحوال هو الأطروحة التي
�سخّ ر ابن الد ّباغ كتابه للدفاع عنها واال�ستدالل
�صحتها والبرهنة على وجاهتها ،وفي هذا
على ّ
ال�شاهد الذي �أوردنا �ضرب من اال�ستدالل ال�سبـبـي
التالزمي قائم على �إي��راد �سل�سلة من الأ�سباب
المترابطة والنتائج المتوالدة ،فالنتيجة تترتّب
على ال�سبب ،ث��م ت�ستحيل النتيجة نف�سها �إل��ى
�سبب لنتيجة �أخ��رى ،في عالقة تالزمية ومنطق
�سبـبـي تراتبـي تعاقبـي :فالعلم بكمال المحبوب
هو ال�سبب الباعث على ح ّبه ،ح ّتى �إذا ت�أ ّكد ذلك
العلم ور��س��خ ��ص��ار معرفة ،وعندئذ ت��ورث تلك
المعرفة توقا �إلى المحبوب ،وينبعث عنها �شوق
�إل��ى جماله ،ومن ّثم ي�شت ّد الطلب لقربه ولقائه
وو�صاله ،فـ«من تف ّكر في بدائع جماله وكماله
ط��ارت نف�سه مح ّبة ل��ه و�شوقا �إل� �ي ��ه»(10 ،ومن
ل��وازم الحر�ص على الطلب ال�صبر على �ش ّدته،
ل ّأن و�صله لي�س مي�سورا متاحا ،وهكذا يكون حال
المحب متوتّرا بين الطمع في الو�صال والرجاء
ّ
ف��ي ال�ق��رب م��ن ج�ه��ة ،وخ��وف ال�ح�ج��اب وخ�شية
المحب في
البعاد من جهة �أخ��رى ،ف ��إذا اجتهد
ّ
مح ّبته وت�ش ّمر لها وتفانى في مر�ضاة محبوبه
الحب ُ�ص ُعدا ،فتجاوز
ارتقى عندئذ في معارج
ّ
تلك الأح��وال المتق ّلبة بين الخوف والرجاء �إلى
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�سكون النف�س وقرارها ،وذاك مقام الر�ضى وهو
يعني التماهي بين �إرادة المحب و�إرادة المحبوب،
فالمحب الحقّ دائم الر�ضى بمراد محبوبه ،دائم
ّ
الزهد فيما �سواه ،كيف ال وهو معتقد وحدانيته ؟
�أي انفراده ب�صفات الكمال .وهكذا ي�ست�شعر � ّأن
ما �سوى المحبوب عدم مح�ض ،ال بمعنى �إنكار
الأ�شياء في الخارج وجحود العيان الظاهر ،و�إنّما
باعتبار ما �سوى المحبوب ال قيام له بذاته� ،إذ
ال وج��ود له �إال ب�م��واله ،وال بقاء له �إال ب��إم��داده،
ف��إذا ر�سخت هذه المعاني التوحيدية في �أعماق
القلب وقرارة النف�س و�صميم الوجدان نتج عنها
بال�ضرورة تفوي�ض الأمر �إليه والتو ّكل في كل �شيء
عليه.
�أما الأحوال فهي من لوازم المح ّبة ،ذلك � ّأن
المحب مع المحبوب يتر ّدد بين �أن�س يحمل على
حال
ّ
الب�سط وقب�ض يحمل على الهيبة ،وفناء في المحبوب
وبقاء به وم�شاهدة لأن��وار جماله وما ين�ش�أ عنها
م��ن ط��رب روح��ان��ي واب�ت�ه��اج ق��د� �س��ي (11ت�ضيق
العبارة عنه لدقة معناه عن الأفهام ،واعتيا�صه عن
الأذهان ،وتعذر �شرحه �إال رمزا وتلويحا ،وما ذاك
�إال ل ّأن «المح ّبة �ألطف الأ�شياء ،ف�إذا ُك�سيت الألفاظ
والحروف  -وهما من عالم الح�س الكثيف  -فقد
كثفت لذلك وخرجت عن مو�ضعها من اللطافة
الذاتية لها».(11

تو�صل �إليها �إال بمح ّبة اهلل
الوجود ال�سعادة وال ُي ّ
بك ّل القلب ،ذلك �أنّه «ال ُيو�صل �إلى كل محبة �إال
المعرفة بكمال المحبوب وج �م��ال��ه» (11،فمن
ال يعرف ال يحب» ،وك ّلما كان المحبوب في نهاية
الأو�صاف الجميلة ،وح�صلت المعرفة التا ّمة بتلك
الأو�صاف على حقيقتها ظهرت المح ّبة على الذات
العارفة عقيب ذلك ظهورا الزم��ا ،فالمحبة �إذن
ثمرة المعرفة والمعرفة ع ّلة المح ّبة و�سببها ،فهي
متق ّدمة على المح ّبة بال�سبب ،والمحبة متق ّدمة
(11
عليها بال�شرف ،من حيث �إ ّنهـا مق�صودها.
هكذا يب ّين لنا اب��ن ال��دب��اغ ب��د ّق��ة متناهية هذه
العالقة ال�سببية التالزمية بين المعرفة والمح ّبة،
ذل��ك � ّأن المعرفة بكمال المحبوب هي الباعث
على مح ّبته ،ولئن كانت تلك المعرفة ع ّلة للمحبة �إ�ســهــام
و�سببا ،فال يعني ذلك �أنّها متقدمة عليها مطلقا ،الــقـيـروان
ّ
فـي
بل � ّإن المح ّبة هي المتق ّدمة ،لأنّها �أ�شرف منها
الـحـركـة
الغاية التي تجري �إليها .ومن ّثم ف�� ّإن كل ّ
محب الـ�صـوفـيـة
هو عارف بال�ضرورة ،ولي�س ك ّل عارف مح ّبا ،وال
�سيما في ابتداء المعرفة� ،أ ّما �إذا ح�صلت المعرفة
المحب هو نف�س العارف
على الكمال فحينئذ يكون
ّ
المحب ،دونما تراتب ،ذلك � ّأن
والعارف هو عين
ّ
المعرفة �إذا ت�أ ّكدت �أثمرت المح ّبة ،و�إذا ت�أ ّكدت
للمحب �أو��ص��اف حبيبه ،وب��دوام
المح ّبة تج ّلت
ّ
المح ّبة يدوم التج ّلي ،وبدوامه تدوم المح ّبة ،وعند
المحب ،وي�صير
ذلك ت ّتحد مح ّبة العارف ومعرفة
ّ
ك ّل واحد من هذين المقامين مو ّلدا للآخر على
التعاقب.(11

ولع ّلنا ال نبالغ �إن زعمنا �أن اب��ن الدباغ
و�ضح العالقة الجدلية بين المعرفة
من �أبرع من ّ
والمحبة ،حيث ب ّين ف��ي �صدر ال�ب��اب الأ ّول من
ولعل من �أطرف ما تم ّيز به بحث ابن الدباغ
كتابه وعنوانه« :ف��ي الطريق المو�صلة للنفو�س
الزكية �إل��ى المحبة الحقيقية» � ّأن �أج � ّل م��ا في في المح ّبة ،م ّما قد ال نجده متواترا عند من ا�شتغلوا
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الحب الإن�ساني
بالحب من المت�ص ّوفة� ،أنّه ي ّتخذ من ّ
ّ
الحب الإلهي عندما يقول « :اعلم � ّأن
َم ْر َقا ًة �إلى ّ
النف�س �إذا �أدركت جمال نف�س �إن�سانية منا�سبة لها
�إدراك��ا عرِ ّيا من العلل والعوار�ض يح�صل لها من
االبتهاج وال�ل�ذّة بجمال ما �أدرك��ت ما ُيزيل عنها
كثيرا من حب ال�شهوات البدنية التي كانت قبل
م�ألوفة لها ،ح ّتى �إنّها �إذا �أمعنت في ذلك تن�صرف
عن ع�شق بدنها الذي كانت تح ّبه وتع�شقه بطبعها،
ولهذا نجد العا�شق ي�سلبه ع�شقه للكمال عن لذة
المطعم والم�شرب والنوم ،وهي من الأمور ال�ضرورية
للج�سم ،بل يح�صل للنف�س من الطرب وال�سرور بما
هي فيه من اللذّة الروحانية ما ي�شغلها عن ال�شعور
بما فاتها من ال�ل��ذات الخ�سي�سة» ،(11فالباعث
على الحب الإن�ساني هو جمال المحبوب وهو في
�أ�صله �إدراك ح�سي مثيره العيان وقوامه ال�شعور
بح�سن التنا�سب في الأع�ضاء والتال�ؤم في الأ�شكال،
ثم ال يلبث �أن يكون انجذابا قلبيا وان�سجاما نف�سيا،
ف�إن �صار كذلك �أورث في نفـ�س المـح ّـب «ابتهاجا»
و«ل �ذّة» بما �أدرك من الجمال ،وهي ل�ذّة �أبعد ما
المحب لذة
الح�س ،بدليل �أنّها تن�سي
تكون عن
ّ
ّ
ال�شهوات البدنية .ف���إذا تم ّكن الع�شق م��ن قلبه
�أعر�ض عن لذّة المطعم والم�شرب والنوم ،رغم �أنّها
المحب
من الأمور ال�ضرورية للج�سم .وهكذا يـبد�أ
ّ
في االرتقاء من اللذّة الح�سية �إلى اللذّة المعنوية،
ف�إذا به ال يلتفت �إال �إليها ،وال ُيقْبل �إال عليها ،لما
فالحب
يح�صل لنف�سه ب�سببها من الطرب وال�سرور.
ّ
الإن�ساني الراقي �أو بعبارة ابن الدباغ « ال َعرِ ّي من
للحب الإلهي ،ل ّأن
العلل والعوار�ض » ،هو مدخل ّ
باعثه �شعور مرهف بالجمال ،وثمرته لذّة معنوية
تتعالى على مطالب الح�س و�شواغل الج�سد .ومن

حب «اللذّات الروحانية» وينتقل
ّثم يبد�أ العروج �إلى ّ
حب الجمال في ال�صفات الج�سمانية �إلى
المحب من ّ
ّ
حب «ال�صفات المعنوية» ،فـتـتـبـ ّرم النف�س بما كانت
ّ
فيه من قبل من تع ّلق بـ«اللذات الخ�سي�سة» ،لذّات
المطعم والم�شرب والمنكح ،وتهفو �إلى نيل كمالها
الخا�ص بها ،حتى �إذا بلغت ه��ذا الح ّد ،تج ّمعت
متف ّرقاتها وت�أ ّلفت قواها وت�ضافر �إدراكها الذي كان
قبل هذا موزّعا على تح�صيل لذات المح�سو�سات،
فت�صير بعد ال�شتات ه ّمها ه ّما واحدا ،وهو الإقبال
حب المعنى الأ�شرف والقرب من
بكل اله ّمة على ّ
ال�ع��ال��م الأق� ��د�� ��س»« (11.وع �ن��دئ��ذ تت�س ّلط عليه
دواع��ي ال�شوق �إل��ى ا�ستكمال و�صال ه��ذه النف�س
المع�شوقة واالتّحاد بها� ،إذ و�صال الأرواح اتّحادها
ال��ذي معناه قرب المنا�سبة بين النف�سين حتى ال
يخطر للعا�شق � ّأن ذات��ه �شيء غير ذات محبوبه،
ب��ل يعتقد �أ ّن��ه ه��و ،وبح�صول ه��ذا اال ّت �ح��اد ي��زول
معنى الفراق ال��ذي هو ع��ذاب النفو�س ،فال ُف ْرقة
عذاب ال �سيما فراق الـ ُم�شَ ِاكل وك ّلما هاج ال�شوق
ان��زع��ج القلب �إل ��ى ك�م��ال ال ��و�� �ص ��ال» .(11هكذا
الحب الإن�ساني يمكن �أن
ب ّين لنا ابن الدباغ � ّأن ّ
يكون منطلقا �صالحا لل�سلوك ال�صوفي والو�صول من
الحب الإلهي وهو الفناء في
خالله �إلى �أرقى معارج ّ
الألوهية واالتحاد بها.
ومما ي ّت�صل بهذا ال�سياق الطريف في هذا
الأث��ر الفريد �إدراج ابن الدباغ « مح ّبة ال�صورة »
�ضمن م�سار ت��رقّ وع��روج �إل��ى المحبوب الأ�سمى،
فالمحبة عنده عميقة الت�أثير في النفو�س تورثها من
الرقة وال�صفاء ما به ت�صلح �أن تكون �سببا لتح�صيل
ال�سعادة الأب��دي��ة و�أ ُف�ق��ا ل�شروق الأن��وار الربانية،
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ولكن الواقع ي�شهد � ّأن كثيرا م ّمن تع ّر�ض للمح ّبة
ّ
وق��ف منها على مح ّبة ح�سن ال�صورة الب�شرية،
حتى
ولم يتم ّكن من االنتقال من عوار�ض الج�سوم ّ
وافته المن ّية ،وبذلك لم يح�صل من المح ّبة �إال على
حب ال�ص َور والأج�سام ووقفوا معها ،ولم يكن لهم
ّ
ت َرقٍّ �إلى �سواها ،وقد عزا الدباغ ذلك الق�صور �إلى
«�ضعف �آل��ة ال �� �س �ل��وك» .(11ولي�س ذل��ك بقادح
في المح ّبة لأ ّن�ه��ا ت���ؤ ّدي بالفطن اللبيب �إل��ى نيل
ال�سعادة وذل��ك �شيء فيها ب��ال��ذات ،كيف ال وهي
«ت�صفّي جوهر النف�س ،فيح�صل لها بذلك ال�صفاء
التنا�سب للجواهر الروحانية ،ف�إذا ُح ِوذ َي بها �شطر
المحبوب ،انطبع فيها كالمر�آة ال�صقيلة �إذا حوذي
بها ال�صورة � ّأي �صورة كانت .فمن ك��ان مطلوبه
الجانب الأع�ل��ى ،ان�صرفت ه ّمته �إليه ،وا�ستقبل
�شطره .وال ّ
حب
�شك في � ّأن النفو�س �إذا ر�سخ فيها ّ
المح�سو�سات حتى �أف�سد جملة جوهرها ،لم يبق
للتوجه من هذا الطريق ،لكن لها طرق
فيها مطمع ّ
تتو�صل �إن
�أخ��رى من طرق �أهل الريا�ضة ،فمنها ّ
�سبقت لها �سابقة خير .و�إنّما ت�سلك طريق المح ّبة
النفو�س المتيقّظة القوية الإدراك بطبعها ،ف�� ّإن
حب المح�سو�سات ر�سوخها في
هذه ال ير�سخ فيها ّ
النف�س ال�ضعيفة �أو الجبانة .ولم يزل �أئمة ال�صوفية
يتف ّر�سون في ال�سالك �إلى اهلل تعالى ،ف�إن علموه
ن��ازِلَ اله ّمة كليل الخاطر �أ�شغلوه بظواهر العبادة
من ال�صوم وال�صالة ،ف ��إن ك��ان �أنه�ض من ذلك
قليال �ألزموه الفراغ والخلوة والذكر ،وال يبيحون
طريق المحبة �إال لمن تحقّقوه زك� ّ�ي النف�س نافذ
الخاطر عالي اله ّمة ،ويزجرون عنها من لم ي ّت�صف
بهذه ال�صفة ،بل يحذّرونه منها �صيانة بها (كذا)
عن غير �أهلها».(11
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هكذا ي�ستبين لنا �أن ابن الد ّباغ القيرواني
قد جعل من كتابه و�صفا لـ «طريق ال�سلوك بالمح ّبة
�إلى الجناب الأعلى وكيفية الو�صول بها �إلى ح�ضرة
قد�س ال� ��والء» (12،وه��و يق ّر بوجود ط��رق �أخ��رى
متع ّددة من طرق �أهل الريا�ضة يعتبرها بعيدة ،وهي
�إل��ى بعدها «كثيرة الآف��ات والقواطع وق ّلما ت�صفو
الأع�م��ال فيها من ال�شوائب وال �م��وان��ع» (12،وهو
يعتقد �أنّها رغم ذلك قد خُ لقت لأ�صناف من الخلق
قد ُي ّ�سروا لها و ُي ّ�سرت لهم ،ال ي�صلح بهم �سواها،
ولكنّه يرى المح ّبة �أف�ضل الطرق ،ويع ّلل ذلك ب�أنّها
«ف��ي غاية ال�ق��رب بحيث يمكن ال��و��ص��ول بها في
نف�س واح � � ��د»(12،و� ّأن «الآالت الم�ستعملة فيها
والو�سائط المو�صلة �إليها �أم��ور روحانية لطيفة
ج��دا �شديدة النفوذ والقوة والقهر واال�ستيالء»� ،إ�ســهــام
فال غرابة بعد ذلك �أن يعدها «طريق الخوا�ص بل الــقـيـروان
فـي
خا�ص ال �خ��ا���ص» (12.فهي بهذا االعتبار طريق
الـحـركـة
ال�صفوة من المت�ص ّوفة والنخبة من �أكابر الأولياء الـ�صـوفـيـة
وخا�صة الأ�صفياء!
وفي الكتاب نزوع �إلى التنظير لوحدة وجود
�إ� �ش��راق �ي��ة (12ي�ت�ع��اود ف��ي غير م��و� �ض��ع (12م ّما
ي��دلّ على � ّأن هذا المبحث يقع في �صلب م�شاغل
ابن الد ّباغ وفي طليعة اهتماماته .ولئن كان هذا
(12
ال�ضرب من ال��وح��دة قد �سبق �إليه ال�غ��زال��ي
وال�� ���� �س�� �ه� ��روردي (12وغ �ي��ره �م��ا م ��ن �أق� �ط ��اب
الت�ص ّوف ف� ّإن ما تميز به ابن الد ّباغ هو �صبغ هذه
الوحدة الإ�شراقية النورانية ب�صبغة المح ّبة الإلهية
التي هي القطب ال��ذي ت��دور عليه مباحث الكتاب
ك ّلها .وفي هذا ال�سياق ّ
يوظف ابن الدباغ �آية النور
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (12وي��ؤ ّول�ه��ا ت��أوي�لا طريفا

مقـــاالت

يتالءم مع ت�ص ّوره للمح ّبة من جهة ،ومع مذهبه
في الوحدة النورانية من جهة �أخرى ،حيث يقول:
فالحقّ هو نور ال�سماوات والأر�ض ال مثل له وال ن ّد،
ل ّأن الك ّل منه وعنه ،ومثال ال��ذوات العارفة الذين
هم المالئكة المق ّربون الم�صباح وال�سراج ،لأنّها
منيرة م�ستنيرة .ومثال النف�س الإن�سانية العارفة
الزجاجة ل�صفائها وقبولها النور من غيرها .ومثال
الأج�سام الآدمية المعتدلة الم�شكاة النعكا�س النور
عليها .والمح ّبة ه��ي ال��ده��ن ال��ذي ُت��و َق��د ب��ه هذه
ال�س ُر ُج ك ّلها ،وهو م�ستخرج من ال�شجرة المباركة
ُّ
التي هي �شجرة المعرفة ،التي ال �شرقية وال غربية،
لتنـزّهها عن الجهات� ،إذ معروفها ال في جهة .وهذا
الزيت هو �صفو ثمرتها الذي يكاد من �ش ّدة �صفائه
ي�ضيء ولو لم تم�س�سه نار .معناه �أ ّن��ه ينير ولو لم
ي�ستم ّد النور من غيره ،ف�إذا �أ�شرق عليه نور القد�س
كان نورا على نور .واعلم � ّأن هذه الأن��وار التي هي
ُ�س ُر ُج العالم النوراني ،و�إن كان بع�ضها م�ستم ًّدا نوره
من بع�ض ،فك ّلها مفتقرة في نورها �إلى نور الحق
تعالى ،ال��ذي هو نور الأن��وار .ولما كانت النفو�س
الإن�سانية �إليها ينتهي النور الذي ي�شوبه المحبة� ،إذ
المح ّبة  -كما قلناه  -من �صفات الذوات العارفة،
لم ي ّت�صف لذلك بالمح ّبة جماد وال م��وات وال ذو
ن��ور ع��ار���ض» (12.فهذه كما ن��رى ق��راءة ت�أويل ّية
�صوف ّية �إ�شراق ّية �إ�شار ّية لآية النور في �ضوء وحدة

وج��ود ن��وران�ي��ة ،ت��رى اهلل ه��و ال��وج��ود ال�ح��ق ،وما
�سواه ال قوام له بنف�سه ،بل هو �شديد االفتقار �إليه،
«ل ّأن الك ّل منه وعنه» ،وهو «ن��ور الأن ��وار» ،و�سائر
الأنوار  -و�إن ا�ستم ّد بع�ضها نـوره من بع�ض  -ف�إنها
جميعا مفتقرة �إليه .وقد �سبق �إلى مثل هذه المعاني
ولكن ابن
ال�سهروردي والغزالي  -كما ذكرنا �آنفا ّ -
الد ّباغ يجعل للمح ّبة مقاما �سن ًّيا في نظام الوجود،
ال��ذي هو نظام نوراني ،فهي بمثابة الدهن الذي
تُو َق ُد به ُ�س ُر ُج الأنوار ك ّلها ،فلوال المح ّبة �إذن ما كان
نور �أ�صال ،فهل ُن ْب ِعد �إن زعمنا � ّأن ابن الدباغ يرى
الوجود ب�أ�سره تج ّليا للمح ّبة التي خلعها اهلل على
ولكن الإن�سان وحده من بين
الموجودات جميعاّ ،
الموجودات هو الذي خُ ِلق فيه اال�ستعداد لالتّ�صاف
بها �إذا ارتقى �إلى رتبة العارفين.
ومن �أطرف ما عثرنا عليه في هذا الكتاب
حديث البن الدباغ عن مقام من مقامات الت�ص ّوف
�سماه مقام الحرية ويتم ّيز هذا المقام ب�أنّه يقع
في �أعلى درجات المعراج ال�صوفي من جهة ،و�أنّه
يحجب كثيرا من المقامات والأح ��وال من جهة
�أخرى ،فال يزال ال�سالك يتر ّقى في �س ْيره �إلى اهلل
على الدوام ،وك ّلما ترقى في مدارج ال�سلوك تط ّور
في مراتب الكمال ،و«ك ّلما �أدرك حالة جليلة ا�ستع ّد
(13
بح�صولها �إل��ى منازلة ما هو �أكمل م�ن�ه��ا»،
«ثم ال يزال كذلك حتى ي�صل على حالة الده�ش،
ّ
الح�س ،بل عن
فعندما تذهل النف�س عن عالم
ّ
عالمها الخا�ص بها ،وهو بدنها وقواها ،وت�صير
علوية ،لي�س لها ه ّمة �إال في ال�صعود واالرتقاء
والرف�ض لما �سوى المحبوب ،وهو مقام الحرية،
ف� ّإن معنى الح ّر من ال ي�ستر ّقه �شيء من الأكوان
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و�أعرا�ضها ،بل ال ي�ستر ّقه �شيء غير محبوبه،
فهو بالإ�ضافة �إل��ى الأك��وان ح� ّر ،وبالإ�ضافة �إلى
المحب هو الفقير مطلقا،
المحبوب عبد� ،إذ العبد
ّ
وال �م �ح �ب��وب ه��و ال �غ �ن��ي م� �ط� �ل� �ق ��ا» .(13ف�م�ق��ام
الح ّرية �إذن ال يعني كما قد يتبادر �إلى الأذهان
�إطالق العنان للعارف كي يفعل ما ي�شاء ،بعد �أن
�صار قريبا من الجناب الإلهي ،و�إنما يعني التح ّرر
من الأكوان واالنفكاك عن العوالم واالنغما�س في
جمال المحبوب الأ�سمى والإع��را���ض عما �سواه.
«وعند البلوغ �إل��ى هذا الح ّد من التج ّرد يذهب
كثير من المقامات والأحوال ،و�إن كانت قبل هذا
�شرطا في ال�سلوك �إلى المحبوب فت�صير حجابا،
كال�شوق الذي معناه حركة القلب �إلى نيل مطلوبه،
المحب �إل��ى الك�شف والعيان ذهب
لأ ّن��ه �إذا بلغ
ّ
�شوقه ،كما قيل( :من الوافر)
َو َال َم � ْع �ن��ى ِل �� � َ�ش � ْك � َوى ال� �� � َّ�ش� � ْوقِ َي� � ْو ًم ��ا
ِ�إ َل � � � ��ى َم � � ��نْ ال َي� � � � � � ُز ُ
ول َع � � � ِ�ن ا ْل � � ِع � � َي� ��انِ
(  ) ...وعند الو�صول �إل��ى ه��ذا الح ّد من
المحب ،فت�صفّي
التجريد ،تغلب �صورة المح ّبة على
ّ
ذات��ه من ال�شوائب العر�ضية ،ف ��إذا كمل �صفا�ؤها
ي�صير مر�آة نورية مه ّي�أة لما َيرِ ُد عليها من محبوبها
من ال�صور الجميلة ،فيالحظها بعين الكمال الالئق
بكمال المحبوب ،ويتن ّعم بجميعها ،لأنّه يراها واحدة
و�إن تك ّثرت في الخارج ،نظرا �إلى �صدورها من ذات
واحدة ،ال نظرا �إلى ذواتها في �أنف�سها».(13
ومن الوا�ضح � ّأن مقام الحرية هذا هو �أق�صى
نهايات حال الفناء �أي االتّحاد المف�ضي �إلى وحدة
الوجود ،باعتبارها ذروة تجربة �صوفية ذوقية ،تنتهي
با�ست�شعار الوحدة في الكثرة ل�صدورها من ذات
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واح��دة(13،غ��ي��ر � ّأن ال�ط��راف��ة ف��ي ه��ذه ال��وح��دة
�أنّها عند ابن الد ّباغ دائمة اال�صطباغ بالمح ّبة فعال
المحب المتج ّرد الوا�صل،
وانفعاال ،فهي تهيمن على
ّ
فت�صفّي ذات��ه ،في�ستحيل �إلى م��ر�آة نورانية ،وكما
المحب
تعك�س المر�آة ال�صور التي نقابلها فكذلك
ّ
ي�صبح لفرط �صفائه م�ستع ّدا لتلقّي التج ّليات الإلهية
والتن ّعم بها.
خـاتـمـة:

لعله قد ا�ستبان لنا  -بعد ه��ذه الإ��ش��ارات
العابرة والتنبيهات الخاطفة  -بع�ض معالم الإ�سهام
القيرواني في المجال ال�صوفي� ،سواء من حيث رفد
الحركة ال�صوفية بنماذج �سلوكية ،كان لها عظيم
الأثر في ن�شر الت�صوف وعطف القلوب على قيمه،
�إ�ســهــام
�أو من حيث الم�شاركة في �صوغ الخطاب ال�صوفي
الــقـيـروان
و�ضبط موا�ضيعه وب�سط ق�ضاياه ،وقد ر�أينا ما كان
فـي
البن الدباغ القيرواني في ذلك من �إ�سهام ال ُي ْن َكر الـحـركـة
وجهد ال ُي ْج َحد.
الـ�صـوفـيـة
بقي �أن ن�شير في خاتمة هذه المقالة �إلى
ظاهرة لفتت نظرنا ونحن نطالع مد ّونتنا وهي
زه��اد القيروان و�صلحاءها  -على كثرتهم -
� ّأن ّ
يجمع بينهم بالإ�ضافة �إلى الـ ّتـقى والورع وال�صالح
التبحر في علوم ال��دي��ن ،فمعظمهم من الفقهاء
ُّ
والمح ّدثين ،يجمعون بين العلم والعمل ،وفيما تواتر
من �أخبارهم نلم�س لديهم �شعورا مرهفا بالم�س�ؤولية
عن �صالح مجتمعهم ،والتزاما �أكيدا بم�ساعدة
ال�ضعفاء والمحتاجين ،ووقوفا �إلى جانب الفقراء
والمحرومين .والأخبار ال�شاهدة على هذا المنحى
في الن�ضال االجتماعي لديهم تكاد ال تح�صى كثرة،
يتج ّلى فيها �سعيهم ال�صادق �إلى �إنقاذ النا�س من
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الفقر وال��ذلّ في الدنيا ومن العذاب في الآخ��رة،
غيري المنـزع ،ال
م ّما يدلّ على � ّأن
ال�صوفي بطبعه ّ
ّ
تعنيه ذاته الفرد ّية وم�صلحتها ونفعها ،و�إنّما ه ّمه
م�ساعدة غيره ،وال �سيما الفقراء والم�ست�ضعفون
وذوو الحاجة ،فقد روى �أبو العرب القيرواني � ّأن
رب��اح بن يزيد ك��ان �إذا �سمع الخادم من جيرانه
بالليل تطحن ،ت���س� ّور ال �ج��دران ليكفيها م��ؤون��ة
ال�ط�ح�ي��ن« ،(13وك��ان �إذا دخ��ل ال�شتاء �أخ��ذ في
البكاء رحمة ل �ل �ف �ق��راء» (13،و� ّأن �أب��ا خالد عبد
زهاد القيروان  -ر�أى رجال من
الخالق  -وهو من ّ
�أهل البادية وقد بدا عليه �أثر الب�ؤ�س ،فهو «يق�ضم
ال�شعير كما تق�ضم ال ��دواب» ،ف ��إذا به ي��ؤث��ره بما
حمله �إلى زوجته المري�ضة من لحم وخبز ،بعد �أن
نجح في �إقناعها ب�� ّأن اهلل ي�ضاعف لها الأج��ر في
الآخرة.(13
و� ّإن الناظر في المد ّونة القيروانية للتراجم
والطبقات ليظفر ب�إ�شارات مهمة ،تُذكر َع َر ً�ضا في
�سياق �أخبار الزهاد والمت�صوفة ،تتع ّلق بمظاهر
من الحياة االجتماع ّية ،تبرز على وجه الخ�صو�ص
الظروف القا�سية التي كانوا يعي�شونها ،والأو�ضاع
ال�سيا�س ّية القامعة التي كانوا يعانونها ،وما �أكثر
ما يتواتر في تلك الأخبار من مظاهر العوز والفقر
والب�ؤ�س والجوع ،ولذلك كانت الكرامات المرو ّية
عنهم «ك��رام��ات اجتماع ّية» في معظمها ،بمعنى
�أنّها كانت م ّت�صلة ب�ش�ؤون الحياة الماد ّية متع ّلقة
بالمعا�ش ،مثل تكثير المال و�إطعام الفقراء وجلب
الغيث .وهنا تكون الكرامات ذات وظيفة اجتماع ّية
ت�ستجيب لأماني المجموعة.

ف��ي مجتمعها م��ن خ�لال الأح ��داث الم ّت�صلة بها
وال��وق��ائ��ع التي تنقلها كتب الطبقات باعتبارها
وم�ضات الفتة في �سيرتها ،ع ّما يعتمل في دخائل
المجموعة التي تنتمي �إليها من �آالم ومعاناة ،وما
ت�ستبطنه من مخاوف وهواج�س ،وما ت�صبو �إليه من
�آمال ومطامح.
هكذا ي�ستبين لنا � ّأن الت�ص ّوف لم يكن بمعزل
عن المجتمع ،و� ّأن ال�صوفي لم يكن منقب�ضا عن
النا�س منف�صال عنهم ،بل كان يحيا بين ظهرانيهم،
م�سكونا بهمومهم ،م�شغوال بم�شاكلهم ،ي�سعى
جهده �إل��ى التخفيف من معاناتهم ،وم�ساعدتهم
على �س ّد حوائجهمُ ،م ْ�سديا الن�صح لهم ،منت�صرا
لفئة الفقراء والم�ست�ضعفين على وجه الخ�صو�ص.
فكان ت�ص ّوفه انغما�سا في النا�س ،وحمال لأعبائهم،
ونهو�ضا بما يتقا�صرون عنه ،ومقا�سمتهم �آالمهم
واال�ستجابة لآمالهم.

و�إن اهتمامنا بمثل ه�ؤالء الأعالم ،وعنايتنا
ب�أخبارهم ،وتمحي�صنا �إياها ،وت�أ ّملنا مبانيها،
وت��د ّب��رن��ا معانيها ،لي�س ال�ستخال�ص ال��درو���س
والعبر منها باعتبارها منبعا ث ًّرا للقيم الإن�سانية
الخالدة وموردا للأخالق الزك ّية العالية فح�سب،
ولي�س لإر�ضاء ال��ذات والتغني بمجد الأ�سالف،
و�إ ّن�م��ا باعتبارها م�شْ َحذَ ة للذهن على التفكير
والنقد ال�ستك�شاف تاريخ الذهنيات وم��ا يطر�أ
على العقليات من �ضروب التح ّوالتّ � .إن �أمثال
ه��ذه الن�صو�ص م��ن كتب ال�ت��راج��م والطبقات
جم النفع لكل باحث يروم
لَـ َمـنْجم من المعطيات ّ
التوثيق والت�أريخ لأع�لام بالدنا و�أن�م��اط حيـاة
ويع ّبر �سلوك ال�شخ�ص ّية ال�صوف ّية القيروانية �أجـدادنا!
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 -52عبيد ( ه�شام ) ،تون�س و�أوليا�ؤها ال�صالحون في مد ّونة
المناقب ال�صوفية� ،ص .188
 -53معالم الإيمان ،ج � ،1ص .280
 -54الم�صدر نف�سه� ،ص .281
 -55انظر :عبيد ( ه�شام ) ،تون�س و�أوليا�ؤها ال�صالحون في
مدونة المناقب ال�صوفية� ،ص .58
 -56معالم الإيمان ،ج � ،1ص .282
 -57معالم الإيمان ،ج � ،1ص .283
 -58الم�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
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 -58انظر :ابن الجوزي ،تلبي�س �إبلي�س ،بيروت ،عالم الكتب،
د .ت� ،ص .354
 -60التخلية هي التخلي عن م��رذول ال�صفات والتحلية هي
التحلي بمحمود النعوت ،انظر :الزوبي ( محمود ) ،معجم
ال�صوفية ،ط ،1.بيروت ،2004 ،مادة «تحلي»� ،ص ،78
ومادة «تخلي»� ،ص .79
 -61ه��ذا عنوان كتاب للهروي الأن���ص��اري ،ن�شره :من�صور
(عبدالحفيظ) ،تون�س ،دار التركي للن�شر.1986 ،
 -62الأ�صبهاني ( �أب��و نعيم ) ،ح�ل�ي��ة الأول� �ي ��اء وط�ب�ق��ات
الأ�صفياء ،بيروت ،1967 ،ج� ،10ص.13
 -63ال�سلمي ( �أبو عبد الرحمن ) ،طبقات ال�صوفية ،تحقيق
ج .بيدر�سون  ،Pederson .Jليدن بريل� ،1960 ،ص.139
 -64انظر كتابنا� :إ�سالم المت� ّصوفة� ،ص �ص .21-20
 -65كذا في المطبوع وال�صحيحُ :ي ِعنْك.
-66معالم الإيمان ،ج � 1ص �ص282-281
 -67انظر دالالتها الرمزية في� :شبل (مالك ) ،معجم الرموز
الإ�سالمية� :شعائر – ت� ّصوف – ح�ضارة ،تعريب :الها�شم
( �أنطوان ) ،الطبعة الأول��ى ،بيروت� ،2000 ،ص �ص 16
– .17
 -68ج��اء في ال�ق��ر�آن ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ،
البقرة  .51 / 2ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ ،الأعــــراف،
.142 / 7
 -69رواه ابن الجوزي في المو�ضوعات.
 -70انظر كتابنا� :إ�سالم المت� ّصوفة� ،ص .136
 -71انظر �أطروحتنا  :وحدة الوجود في الت�صوف الإ�سالمي
في �ضوء وحدة الت� ّصوف وتاريخيته ،بيروت ،دار الطليعة،
� 2008ص �ص .273- 272
 -72معالم الإيمان ،ج � ،1ص .229
 -73رواه الترمذي.
 -74انظر :الزوبي ( محمود ) ،معجم ال�صوفية� ،ص �ص 98
 .99 -75انظر :ابن خلدون� ،شفاء ال�سائل �إلى تهذيب الم�سائل،
تحقيق� :أبو يعرب المرزوقي ،تون�س  -ليبيا ،الدار العربية
للكتاب� ،1992 ،ص .194
 -76الم�صدر نف�سه� ،ص .195

�إ�ســهــام
الــقـيـروان
فـي
الـحـركـة
الـ�صـوفـيـة

مقـــاالت

 -77الم�صدر نف�سه� ،ص .197
 -78ع��ن ع�لاق��ة زه��اد ال�ق�ي��روان و�إف��ري�ق�ي��ة ومت�ص ّوفتهما
بنظرائهم ف��ي الم�شرق وال�م�غ��رب والأن��دل ����س ،انظر:
الكحالوي (محمد) ،الفكر ال�صوفي في �إفريقية والغرب
الإ�سالمي� ،ص �ص.62 - 54
 -79ترجم له �أبو العرب في طبقات علماء �إفريقية وتون�س� ،ص
�ص  145-140والمالكي في ريا�ض النفو�س� ،ص �ص-324
 331والدباغ في معالم الإيمان ،ج� ،2ص �ص.29- 27
� -80أب��و العرب طبقات علماء �إفريقية وتون�س �ص 41؟،
ريا�ض النفو�س� ،ص ،325معالم الإيمان ،ج � ،2ص .27
 -81ترجم له المالكي في ريا�ض النفو�س ،ج � ،1ص �ص 527
 .545 -82معالم الإيمان ،ج � ،2ص ، .215
 -83الم�صدر نف�سه ،ج� 2ص .217
 -74الم�صدر نف�سه ،ج � ،2ص .218
-85الم�صدر نف�سه ،ج � ،2ص .219
 -86معالم الإيمان ،ج � ،2ص.293
 -87الكحالوي ( محمد ) ،الفكر ال�صوفي ف��ي �إفريقية
والغرب الإ�سالمي ( القرن التا�سع الهجري  /الخام�س
ع�شر الميالدي ) ،بيروت ،دار الطليعة� ،2009 ،ص.71
 -88معالم الإيمان ،ج � ،1ص  253والبدل �أحد �سبعة رجال
هم الأبدال من �سافر منهم عن مو�ضعه ترك ج�سدا حيا
بحياته ظاهرا ب�أعمال �أ�صله بحيث ال يعرف �أحد �أنّه فقد.
انظر :الزوبي (ممدوح ) ،معجم ال�صوفية� ،ص �ص 56
 .57 -89ال �ك �ح�لاوي ،ال�ف�ك��ر ال���ص��وف��ي ف��ي �إف��ري �ق �ي��ة وال �غ��رب
الإ�سالمي� ،ص .67
 -90هذه الم�ساجد ال�سبعة هي  :م�سجد الأن�صار ،م�سجد
الزيتونة ،م�سجد �أب��ي مي�سرة ،م�سجد الحبلي ،م�سجد
حن�ش ال�صنعاني ،م�سجد علي بن رباح اللخمي ،م�سجد
الخمي�س ،م�سجد ال�سبت ،م�سجد عبد اهلل ،وهي ت�سعة في
الحقيقة ولكن النا�س توا�ضعوا على اعتبارها �سبعة تبركا
بهذا العدد لالعتقاد الموروث في قدا�سته ،انظر :الدباغ،
معالم الإي �م��ان ،ج � ،1ص ���ص 33 -27وانظر :المرجع
نف�سه� ، ،ص ،67هام�ش رقم .3
 -91معالم الإيمان ،ج � ،2ص .114

رجح محقّق ريا�ض النفو�س � ّأن �أبا معدان هذا هو �أحد
ّ -92
�شخ�صين فهو �إما ابن معدان الأ�صبهاني ( تـ  284هـ /
 897م ) الملقب بـ « عرو�س الزهاد « و�إم��ا ابن الثقفي
المعروف بالبناء ال�صوفي ( تـ  286هـ  899 /م ) ،ج ،1
�ص  ،495هام�ش رقم .42
 -93العمل « ا�صطالح تقني متداول في حلقات الذكر ومجال�س
الإن�شاد ال�صوفي بالغرب الإ�سالمي ،ويعني تركيب الأ�شعار
ال�صوفية على �ألحان مخ�صو�صة و�أداءه��ا طبقا لتراتيب
وطقو�س معينة» ،الكحالوي ،الفكر ال�صوفي في �إفريقية
والغرب الإ�سالمي� ،ص  ،68الهام�ش (*).
 -94المالكي ،ريا�ض النفو�س ،ج � ،1ص �ص .496 - 495
 -95معالم الإيمان ،ج � ،3ص .21وقارن ب�أبيات الحالج في
ديوانه ،ن�شرة ما�سينيون  MASSIGNONفي:
Journal Asiatique,Tome CCX-III, Paris, Librairie
orientaliste : Paul Geuthner,Janvier-Mars, 1931,
p. 12.

اهتم بالتعريف به وب�آثاره عبيد ( ه�شام ) في مقاله« :حلقة
ّ -96
مفقودة في تاريخ الت�صوف بالقيروان عبد الرحمن ال�صقلي
�سيرته ومذهبه من خ�لال الم�صادر» ،رح��اب المعرفة،
ال�سنة  ،10العدد � ،56سنة  .2007ومقاله« :كتـاب «الأنـوار»
لعبد الرحمن ال�صقلي وبواكير الت�أليف في الأدب ال�صوفي
ب�إفريقية» ،مجلة رح��اب المعرفة ،ال�سنة  ،12العدد ،68
مار�س � -إبريل� 2009 ،ص �ص .71 - 58
 - 97تحقيق وتعليق :محمد فريد المزيدي ،بيروت ،دار الكتب
العلمية ،ط.2001 ،1.
 - 98عبيد ( ه�شام ) « ،كتاب «الأنوار» لعبد الرحمان ال�صقلي
وبواكير الت�أليف في الأدب ال�صوفي ب�إفريقية» ،رحـاب
المعرفة ،عدد  ،68مار�س � -إبريل � ،2009ص .60
 - 99معالم الإيمان ،ج � ،3ص �ص .146 – 144
 -100تحقيق :ال�سيروان ( عبد العزيز عز الدين ) ،ط،1.
بيروت ،عالم الكتب.1986 ،
 -101تحقيق� :أبو ر ّيان ( محمد علي )  ،القاهرة.1957 ،
 -102تحقيق :بدوي ( عبد الرحمن ) ،مدريد ،مجلة معهد
الدرا�سات الإ�سالمية ،المجلد الرابع.1956 ،
 -103بيروت ،دار الكتب العلمية.2004 ،
 -104تحقيق :ريتر ( هـ ،) .بيروت ،دار �صادر ودار بيروت،
.1959
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 -105تحقيق :الكتاني ( محمد )،الدار البي�ضاء.1970 ،
 -106ان�ظ��ر :ال�ك�ح�لاوي ( محمد ) ،ال�ف�ك��ر ال���ص��وف��ي في
�إفريقية والغرب الإ�سالمي� ،ص .95
 -107م�شارق �أنوار القلوب� ،ص .19
 -108م�شارق �أنوار القلوب� ،ص .20
 -109الم�صدر نف�سه� ،ص �ص .23 - 22
 -110الم�صدر نف�سه� ،ص .22
 -111الم�صدر نف�سه� ،ص .21
 - 112الم�صدر نف�سه� ،ص.11
 -113الم�صدر نف�سه� ،ص .11
 -114الم�صدر نف�سه� ،ص .12
 - 115الم�صدر نف�سه� ،ص .17
 -116الم�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
 -117الم�صدر نف�سه� ،ص �ص .18 – 17
 -118م�شارق �أنوار القلوب� ،ص .108
 -119م�شارق �أنوار القلوب� ،ص �ص .110 – 109
 -120م�شارق �أنوار القلوب� ،ص .126
 -121الم�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
 -122الم�صدر نف�سه� ،ص .127
 -123الم�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.

 -124انظر �أطروحتنا :وحدة الوجود في الت� ّصوف الإ�سالمي،
�ص �ص .119 – 135
 -125انظر على �سبيل المثال ال على �سبيل اال�ستق�صاء
ال�صفحات التالية من م�شارق �أنوار القلوب،43 ،24 ،23 :
.103 ،101 ،64
 -126ع��ن وح��دة ال��وج��ود الإ�شراقية عند الغزالي انظر:
�أطروحتنا  :وح��دة الوجود في الت� ّصوف الإ�سالمي �ص
�ص 127 - 119
 -127عن �إ�شراقية ال�سهروردي انظر :المرجع نف�سه� ،ص
.151- 131
 -128النور 35/ 24
 -129م�شارق �أنوار القلوب� ،ص .25
 -130الم�صدر نف�سه� ،ص .84
 -131الم�صدر نف�سه� ،ص .85 – 84
 -132م�شارق �أنوار القلوب� ،ص �ص .86 – 84
 - 133ع��ن عالقة الفناء واال ّت �ح��اد ب��وح��دة ال��وج��ود ،انظر
�أطروحتنا :وح��دة الوجود في الت� ّصوف الإ�سالمي� ،ص
�ص .271 – 261
 -134طبقات علماء �إفريقية وتون�س� ،ص �ص .124-123
 -135الم�صدر نف�سه� ،ص .118
 -136الم�صدر نف�سه� ،ص .142

الم�صادر والمراجع

()138

الم�صادر :
 الأ�صبهاني ( �أبو نعيم ) ،حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء،بيروت.1967 ،
 البالذري ( �أب��و الح�سن ) ،فتوح ال�ب�ل��دان ،بيروت ،دارالن�شر للجامعيين.1985 ،
 التميمي ( �أبو العرب ) ،طبقات علماء �إفريقية وتون�س،تحقيق :علي ال�شابي ونعيم ح�سن اليافي ،تون�س ،الدار
التون�سية للن�شر.1968 ،
 نف�سه ،ال�م�ح��ن ،تحقيق :عمر �سليمان العقيلي ،ط،1.الريا�ض ،دار العلوم.1984 ،
 ابن الجوزي ،تلبي�س �إبلي�س ،بيروت ،عالم الكتب ،د .ت. -ابن الخطيب ،رو�ضة التعريف بالحب ال�شريف ،تحقيق:
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الكتاني ( محمد ) ،الدار البي�ضاء.1970 ،
اب��ن خلدون ،المقدمة ،تون�س ،ال��دار التون�سية للن�شر،
.1993
نف�سه� ،شفاء ال�سائل �إل��ى تهذيب الم�سائل ،تحقيق� :أبو
يعرب المرزوقي ،تون�س  -ليبيا ،ال��دار العربية للكتاب،
.1992
ابن الد ّباغ القيرواني ،معالم الإي�م��ان في معرفة �أهل
القيروان ،ج  ،1ت�صحيح وتعليق� :إبراهيم �شبوح ،القاهرة،
مكتبة الخانجي ،1968 ،ج  ،2تحقيق :محمد الأحمدي �أبو
النور ومحمد مـا�ضـور ،القاهرة – تون�س ،مكتبة الخانجي
والمكتبة العتيقة.1993 ،
نف�سه ،م�شارق �أنوار القلوب ومفاتح �أ�سرار الغيوب ،تحقيق:
ريتر ( هـ ،).بيروت ،دار �صادر ودار بيروت.1959 ،
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الــقـيـروان
فـي
الـحـركـة
الـ�صـوفـيـة

مقـــاالت

 الجاحظ ،كتاب البخالء ،تحقيق وتعليق :الحاجري (طه)،ط ،7.القاهرة ،دار المعارف.1990 ،
 الجيلي (عبد الكريم) ،الإ��س�ف��ار ع��ن ر��س��ال��ة الأن ��وار،بيروت ،دار الكتب العلمية.2004 ،
 الرا�شدي (عمر) ،ابت�سام العرو�س وو�شي الطرو�س فيمناقب �سيدي �أحمد ابن عرو�س ،تون�س،1886 ،
 اب��ن �سبعين ،ال��ر��س��ال��ة النورية -،تحقيق :ب��دوي (عبدالرحمن) ،مدريد ،مجلة معهد الدرا�سات الإ�سالمية،
المجلد الرابع.1956 ،
 ال�سلمي (�أبو عبد الرحمن) ،طبقات ال�صوفية ،تحقيق ج.بيدر�سون  ،J. Pedersonليدن بريل.1960 ،
 ال�سـهـروردي ،هياكل ال�ن��ور ،تحقيق� :أب��و ر ّي��ان (محمدعلي) ،القاهرة.1957 ،
 ال�شاطبي ( �أبو �إ�سحاق ) ،االعت�صام ،بيروت ،دار المعرفة،.1988
 الطرطو�شي ،الحوادث والبدع ،تحقيق( :الطالبي) محمد،تون�س.1959 ،
 اب��ن ع�ب��د ال�ح�ك��م ( ع�ب��د ال��رح�م��ن ) ،ف �ت��وح �إف��ري�ق�ي��ةوالأندل�س ،تحقيق :الطبـاع ( عبد اهلل �أني�س ) ،بيروت،
.1964
 ابن ع��ذاري ( المراك�شي ) ،البيان المغرب في �أخبارالأندل�س والمغرب ،تحقيق  :كوالن ( ج� .س ) .و�إ .ليفي-
بروفن�سال بيروت.1980 ،
 ابن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،تحقيق :تدمري ( عمر عبدال�سالم ) ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني.1996 ،
 الهروي الأن�صاري ،منازل ال�سائرين �إلى الحق المبين،ن�شره :من�صور ( عبد الحفيظ ) ،تون�س ،دار التركي
للن�شر.1986 ،
 -2المـراجـع:
 بن حمدة ( عبد المجيد ) ،ثقافة المجتمع القيروانيف��ي ال�ق��رن ال�ث��ال��ث ال�ه�ج��ري ،تون�س ( ،طبع على نفقة
الم�ؤلف ).1997 ،
 بن الطيب ( محمد )� ،إ��س�لام المت� ّصوفة ،بيروت ،دارالطليعة.2007 ،
 نف�سه ،وحدة الوجود في الت�صوف الإ�سالمي في �ضوءوحدة الت� ّصوف وتاريخيته ،بيروت ،دار الطليعة.2008 ،

 بن عامر ( توفيق ) ،درا�سات في الزهد والت�صوف ،تون�س– ليبيا ،الدار العربية للكتاب.1981،
 التميمي ( مح�سن )�« ،إط��ار لدرا�سة مكانة القيروانالروحية والعلمية» ،مجلة ال�ه��داي��ة ،ع��دد  ،162جويلية
– �أوت .2004
 جعيط ( ه�شام ) ،ت�أ�سي�س الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،دارالطليعة.2004 ،
 ال��زوب��ي ( محمود ) ،معجم ال�صوفية ،ط ،1.بيروت،.2004
 �سعيد ( محمد ) ،الحياة العلمية والثقافية بالقيروانخالل القرون الأولى للهجرة ،ر�سالة لنيل �شهادة التعمق
في البحث ،تون�س ،كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
 ( .1992مرقونة ).
 �شبل (مالك ) ،معجم ال��رم��وز الإ��س�لام�ي��ة� :شعائر -ت� ّصوف  -ح�ضارة ،تعريب :الها�شم ( �أنطوان ) ،الطبعة
الأولى ،بيروت،2000 ،
 الطرابل�سي ( مح�سن )« ،الوظيفة الروحانية لمدينةالقيروان» ،المجلة التون�سية للدرا�سات االجتماعية ،عدد
� ،1980 ،60ص �ص . 35 -15
 عبد ال��وه��اب ( ح�سن ح�سني ) ،ورق ��ات ع��ن الح�ضارةالعربية ب�إفريقية التون�سية ،تحقيق :المطوي ( محمد
العرو�سي )  ،تون�س ،مكتبة المنار� 3 ( .1970 ،أجزاء )
 عبيد ( ه�شام ) ،تون�س و�أوليا�ؤها ال�صالحون في مد ّونةالمناقب ال�صوفية ،تون�س ،مركز الن�شر الجامعي.2006 ،
 عبيد ( ه�شام ) ،حلقة مفقودة في تاريخ الت�صوف بالقيروانعبد الرحمن ال�صقلي �سيرته ومذهبه من خالل الم�صادر،
رحاب المعرفة ،ال�سنة  ،10العدد � ،56سنة .2007
 نف�سه « ،كتاب » الأن��وار «لعبد الرحمن ال�صقلي وبواكيرالت�أليف ف��ي الأدب ال�صوفي ب�إفريقيـة» ،مجلة رح��اب
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“ Help cries’ ” of three women’s and their impact in our history
Zuhoor Ahmad Azhar

“Help cries” of three women’s had a big impact on the Islamic world!
The first women’s cry rise from the Arabic sea to the Arabic Muslim among
the orphaned children of the Arabs living in Islands of Serendib or SriLanka
today, the orphan Arabic girl screamed loud cry advocated Al Hajjaj Bin
Yusuf, saying «Wa Hajajah!» then the conquest of Sind and India was done.
The Cry of the second women’s was from an Arab Hashemite girl who screamed
from Amorite fort during the colonization of the Roman army whom captured
the Hashemite girl so she appeal Al Mu’utasim Billah Al Abbasi, saying: «Wa
Mu’utasamah» then he performed to her appeal and defeated the Romans.
The third cry which was the most resounding cries of these three cries was raised
from Ain Jalout, where a woman looked torrent Tatars had overwhelmed, afraid of
her religion she appealed the Muslim people, saying: Wa islamah!! the Muslims
were incited to fight and won the Tatar under the leadership of King Muthaffar Qutz
from Mamluks of Egypt.

The contribution of Kairouan in the Sufi Movement
Mohamed Ben Al Tayeb

Agreed by historians and researchers in the field of Arab-Islamic civilization that
Kairouan was the capital of the Islamic Maghreb, characterized by culture, civilization
and richness in term of intellectual and religious character and its place of spiritual,
it is reputed with its scholars grew up in Kairouan and prominent in the religious
sciences, they were liked quite by people because of their goodness and dignity,
therefore the researcher wanted through this researcher to outline some of features
of this spiritual dimension that characterized the city of Kairouan over centuries by
trying to highlight some role of the mystic, who promoted it, and some elements that
contributed to the movement of Islamic mysticism, through representative samples
of the progress of its scholars.
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Abstracts of Articles

The aims of this research is to study the story «Wa Islamah» by the playwright
and the poet Mr. Ali Ahmed Bakathir.

The last studies about khoramy s Dewan
Dr. Abd Al Razeek Heweizy

Abstracts of Articles

Abou Yakoup Elkoramy is one of the most famous poets of the first Abbasid era.
He has a great poems but it did not reach us . Some of investigators do their best to
collect his poems that are neglected in the Arabic heritage and some of those poets
trail for what has collected for Abou Yakoup Elkoramy .this research shows clearly
these trails about his poetry and contains some additions to this Dewan and registered
some notes and some of his trails . So, this research is considered an attempt to serve
this Dewan and clear his great efforts in the world of poetry.

Humaid Al Arqat - his life and the rest of his poetries
Dr. Mohamed Ahmed Shehab

The poetry of Humaid is considered as an important document, which benefited
the owners of dictionaries when they refer to his poetry, it is not exaggerated to
say that the Arabic dictionaries had used his verses as references to the language in
many issues, and we find many grammatical books used his poetries as grammatical
references.
The researcher gives some details about his life despite the lack of news that talk
about him, but what we have compiled the total number of his poems representing
a 79 parts of pieces in 201 verses, but some scholars are not sure that 5 parts in 8
verses belong to this poet.
These poems contain different rhymes, with the emergence of Bahr Al Rajz as big
phenomenon in his poem.
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easy to people. The hidden sounds are many, if any author try to write dialects of the
common folk using the limited alphabets he will be in lack of characters to denote
some sounds and accents, even if it were written, other people will read them using
different sounds that the author wanted to be reading, and so on in the Arabic dialects
transmitted to us by their words and poetry as if we have heard from their mouths it
will be different from what we read nowadays.

From linguistics of Sentence to linguistics of speech- The works of
Ahmad Al Mutawakkil as a model

This research treats the theory of functional grammar and responses to its
conditions to be the theory of comprehensive speech that describes and interprets
the appropriate description and interpretation of the natural speech in all its forms,
patterns and conditions. In this unification, we can use the same primitives to describe
the speech in general.
This is a brief of thought of Ahmad El Mutawkel in the framework of the
functional grammar and the defense of his thesis that he wanted through it to raise
the description of the grammar from a simple description does not exceed the
sentence to a description dealing with different types of speeches, because there are
small central sentences that cannot be understood well until you approached in an
integrated framework of speech.
We therefore, believe that it is important to adapt this inclusive view of the
grammatical description, or lingual in general, even at the theoretical level as a first
step to apply it in the Arabic texts in its various forms, trying always to catch up with
the renewable lingual studies.
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Abstracts of Articles

Radia Ben Ariba

Fourth: The most important results of the research and proposals to make the
fatwa in theory and practice as one thing.
The researcher has taken into consideration a scientific style of writing based on
original sources available in Shaafa’is, Maalikis, Hanbali and the methodology of
fundamentalists, as well as he refers to other relevant books.

Variables of economic activities of Moroccan women during the stage of
the French protectorate

Abstracts of Articles

Dr. Hasna Mazzei

During the protectorate era a major transformation has occurred on Moroccan
women, where they entered the new field of work. Education and national thought
contributed in mobilizing public opinion to accept education and work of Moroccan
women’s in many fields. The direction of the protectorate opened broad prospects
for Moroccan women to work; when the departments of crafts and arts community
reviving the spirit of some crafts that were forgotten like embroidery or expand
work in other occupations like Carpet. Moreover, the tide of imperialist and the
concomitant relocation of the colonial economy required a lot of labors that brought
a significant number of women to participate in the economic life. Thus, the French
protectorate removes Morocco from its relative isolation and forcibly incorporated
in the Western capitalist system, which had a direct impact on the Status of Moroccan
women. The stage of French protectorate had found all transitions and developments
that defined the life of Moroccan women as a result of Western culture and the
contribution of women in the European economic life.

In Arabic language some sounds do not have characters
Dr. Abdul Wahab Mahmoud Al Kahla

Arabic is the language of the Holy Quran, each of human groups has identified the
language of understanding between them, so they agreed on their writings to link the
image of each letter of the alphabet to its sound. Accordingly, as the sounds are not
limited, they could not put character to each sound, so they summarize to put the only
twenty-nine alphabets to denote the image of the main sounds to make their learning
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Abstracts of Articles
Understand Sunnah to build the generation of role models
Dr. Suha Bayoun

The researcher begins with the meaning of Sunnah in term of language and Sharia,
then he mentions the importance of the Sunnah and its invoke.

The researcher mentions that it is important to know reality as it is to adapt our
relationship with it and to know the challenges and dangers that facing our Muslim
nation to find out solutions and to correct errors to get back to the forefront again.

Fatwa between theory and reality in Pakistan
Prof. Dr. Atallah Faidi

Due to the importance of the fatwa and its status in Islamic law it’s necessary to
care about it as not to be submitted by those who do not have the conditions ... and
because a careless release of fatwa can be very dangerous, so many incompetent
people in the past and nowadays release some fatwa, as the result that was a far away
between theory of fatwa and the reality in various Muslim countries in general and
Islamic State of Pakistan in particular.
This research contains the following points:
First: the concept of the fatwa, its importance and its origin.
Second: Muftis, their conditions and qualities.
Third: System of fatwa in Pakistan.
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Abstracts of Articles

He also highlights the problem of misunderstanding the Sunnah of the Prophet
and the first crisis of the Muslims in this era is the crisis of thought, then he explains
what is this crisis and how to deal with it, and that should be create new reading
of the Prophetic Sunnah and incorporate it as a key factor in the advancement of
civilization of the nation a comprehensive ideology, and to build thought, civilization
and culture.
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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